
پرسش های چهارگزینه ای درس چهارده

در کدام گزینه، قید است؟« روان » واژۀ -1
همی شاد گردد ز بویش روان( روان گفت سخن، در حضور پدر                        ب( الف
روان است سیل و خراب است حال(  گالب است گویی به جویش روان                       د(  ج

چند « کسی که زود دل آزرده گشت، دیر نزیست/ دلی که سخت ز هر غم تپید، شاد نماند » در بیت -2
نقش قیدی به کار رفته است؟

پنج( دچهار ( جدو ( بیک ( الف

دریافت نمی شود؟کدام گزینه، از بیت زیر، -3
لباسی دوختم بر قامت دل                 زپود محنت و تار محبت

.محنت و محبت، در وجود انسان سرشته شده است( ب.                     دل جایگاه محنت و محبت است( الف
.  محنت، محبت به بار می آورد( د.            لباس دل از پود محنت و تار محبت است( ج

در بین واژگان زیر، چند غلط امالیی وجود، دارد؟ -4
یم علیمطلب عافیت، تواضع، تضّرع، خضوع، صَالح دین، شأن و تاغت، امید بقاع، مطیع نفس، محنت و محبت، حک

چهار( یک                           د( دو                        ج( سه              ب( الف



در کدام گزینه، قید به کار رفته است؟-5
.هرکس عمرش کوتاه باشد، زندگی ناگوار خواهد بود( الف
.و نعمت فراموشی، عظیم تر است از نعمت یادآوری(  ب
.مفضّل، اندوهناک، نزد امام صادق رفت( ج
. مفضّل، به سخنان او اعتراض کرد و آن گمراه، جواب گفت( د

ارتباط ندارد؟  کدام بیت از نظر مفهوم، با بیت زیر -6
جهان، جمله، فروغ روی حق دان                      حق اندر وی زپیدایی است، پنهان                        

برگ درختان سبز در نظر هوشیار                     هر ورقش دفتری است، معرفت کردگار( الف
به جهان، خرم از آنم که جهان، خرّم از اوست        عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست( ب
به نزد آنکه جانش در تجلی است                      همه عالم، کتاب حق تعالی است ( ج
خاموش مباش، زیر این خرقه                          بر جان جهان، دوباره جان آمد(  د

:   کنایه است از« سنگ در پا آمدن » -7
دچار مشکل شدن   ( عذاب دادن                                          ب( الف

پاداش گرفتن        ( تعادل از دست دادن                                 د(  ج



؟کدام گزینه، از فرموده های ایشان نیست«...اگر حیا نبود» ، (ع)طبق سخنان امام صادق -8
هیچ کس به وعده ها وفا نمی نمود( هیچ کس مهمانداری نمی کرد                    ب( الف
نماز به جا نمی آوردند( امانت های مردم را پس نمی دادند                 د( ج

دارد؟( معنای مقابل)تقابل معنایی « صلۀ رحم و احسان»کدام بیت با مفهوم -9
زیرا که تو را هست از این باب ثواب بر دیدن دوستان هر از گاه شتاب ( الف
کو را بپرستید و به ارحام رسید بنگر به سفارش خدا با تأکید( ب
باشد که به کار خویش اندیشه کندگر بود کسی که انزوا پیشه کند ( ج
کوتاهی اقوام نکوهش شده است در آیۀ اول نساء آمده است ( د

آرایۀ ادبی کدام گزینه با دیگر گزینه ها متفاوت است ؟-10
.پیراهنی که آن پردۀ دل است ( الف
چه کسی شش را بادزن دل قرار داده است؟( ب
.دکسی که به فنای عمر، یقین به هم رسانید، ناامیدی بر او غلبه می کند و امید وار نمی مان( ج
.فراموشی همانند نعمتی است در آدمی ، اگر تأمل کنی عظیم تر است از نعمت یادآوری( د



پاسخ تشریحی پرسش های درس چهارده 

.، مسند است«ج و د » نهاد و در گزینۀ « ب»در گزینه « روان » ( الف-1

.سخت، ازهرغم، شاد، زود و دیر، قید هستند( د-2

.این گزینه ارتباطی با بیت موردنظر، ندارد( د-3

.شأن و طاقت و امید بقا صحیح است( ب-4

.اندوهناک، قید حالت است( ج-5

.است( عج)این بیت دربارۀ والدت امام زمان( د-6

.دچار مشکل شدن، صحیح است( ب-7

.است( ع)سایر گزینه ها از سخنان امام صادق( د-8

.این گزینه، به انزوای فرد اشاره دارد و ارتباطی با صلۀ ارحام ندارد( ج-9

.درسایر گزینه ها تشبیه به کار رفته است. امیدوار و ناامید، تضاد دارند( ج-10
.فراموشی به نعمت/ شش به بادزن/ دل به پرده


