
  mohammadi_A9@) درس چهارم، همنشین(                   با توجه به بیت زیر کدام گزینه صحیح است؟ -1

 دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد       ابری که در بیابان بر تشنه ای ببارد                        

 ب( یار غایب به ابر باران زا تشبیه شده است              الف( دیدار یار به بارش ابر تشبیه شده است               

 د( بارش ابر به دیدن یار تشبیه شده است              بیابان تشبیه شده است ج( دیدار یار به شخص تشنه در 

 در کدام گزینه دیده می شود؟« لذت وصال پس از فراق»مفهوم  -2

 در روی هم نشین وفاجوی خوش تر است            الف( روی از جمال دوست به صحرا مکن که روی 

 هر روز با مدادت ذوقی دگر باشد                       ذوق شراب اُنست وقتی اگر بباشد      ب(

 ابری که در بیابان بر تشنه ای ببارد                        ج( دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد    

 عیدِ وصال دوست ، علی رغم دشمن است                 روز روشن است   د( امشب به راستی شبِ ما 

 ..................... با بیت زیر ارتباط معنایی دارد. به جزهمه گزینه ها  -3

 گرچه پاکی ، تو را پلید کند.             که صحبت بدمنشین با بدان                       

 تو را سایه خود بس ، اگر یار خواهی                         الف( زنا جنس بگریز اگر آفتاب است    

 با فرومایه قیل و قال مکن                              ب( شرف نفس اگر همی خواهی    

 تمام دامن درکشوَر نا اهالن                                    ج( با اهل هنر گریبان بگشا     

 دام دان گرچه زدانه گویدت                                د( دشمن ارچه دوستانه گویدت   

 .  مفهوم همه ابیات به استثنای بیت......................... با یکدیگر قرابت دارد -4

 نکند گرگ، پوستین دوزی                                از بدان جز بدی نیاموزی       الف( 

 که با دشمنانت بود هم نشست            ای خردمند از آن دوست ، دست    ب( بشنوی 

 کاتش و دودی رسد از هر کران                             ج( در گذر از کوره آهنگران        

 س احتراز)=دوری( کنیدکه از مصاحب ناجن               پیر می فروش این است   د( نخست موعظه 

  همه ابیات به استثنای بیت.................به تاثیر هم نشین بر اخالق انسان اشاره دارد. -5

 واهلل ار دشمن با دشمن می کند           الف (آن چه عشق دوست با من می کند        

 نام نیکو از او بسی یابی              فراد خوب( لحظه ای چو بشتاب( با بهان )=ا

 که مهِ)=سرور( و بِه شوی زِ صحبت مِه )شخص خوب(                        ج( صحبت نیک را ز دست مده      

 که چو خود مختصر کند نامت                                د( هیچ صحبت مباد با عامت  

 



ینید، اگر نیز طبیعت ایشان در او اثر نکند ، به طریقت ایشان متهم هر که با بدان نش» کدام گزینه با مفهوم عبارت  -6

 ؟ارتباط معنایی دارد« گردد

 خو پذیر است نفس انسانی                           با بدان کم نشین که بد مانی     الف( 

 تا خوی نیک خویش از دست مگذار                               ب( گرت خوی من آمد ناسزاوار   

 به نقص تو گفتن نیابد مجال                              تو نیکو روش باش تا بدسگال     ج(

 که در طبیعت زنبور ، نوش باشد و نیش                به سختی و آسانیش بیابید ساخت  د( کنون 

 نایه از چیست؟ک« پی نیکان گرفت » در بیت زیر -7

 ((سگ اصحاب کهف روزی چند        پی نیکان گرفت و مردم شد))                   

 ب( از اثر پای یاران غار راه را یافت و ادامه داد                    الف( از انسان های صالح پیروی کنید    

 د( راه و روش اصحاب کهف را ادامه داد.                             ج( به دنبال اصحاب کهف رفت    

 پی نیکان گرفت و مردم شد   سگ اصحاب کهف روزی چند  /» بیت کدام بیت با مفهوم  -8

 قرابت معنایی دارد؟

 بدین خوب چهره ، شد شادکام                 الف( که کردی مرا زین جهان نیک نام     

 که خوبان خود عزیز و نیک روزند                ب( بدان را نیک دار ای مرد هوشیار     

 هم چو از پیغمبر تازی، بالل                ج( نیک نام از صحبت نیکان شوی       

 ز گیتی وراباد فرجام نیک                د( از او دیدم اندر جهان نام نیک           

 کدام گزینه تاکید می کند ؟بر مفهوم عبارت زیر  -9 

 ((فکر می کنم چه خوب است هر روز به گونه ای زندگی کنیم  که گویی فردا نیستیمگاهی اوقات  ))

 ج( به یاد مرگ افتادن                      ب( قدر لحظه های زندگی را دانستن       

 د( یک سان نبودن روزهای زندگی                           ج( امید به زندگی همراه با هشدار      

 پیام عبارت زیر از کدام بیت دریافت می شود؟ -11

 «صداهای موسیقی ، آواز پرنده و نغمه های پرشور طبیعت را بشنوید ، چنان که گویی فردا ناشنوا خواهید شد»

 آوازی به مطرب از بلبل عاشق به خوش               الف( مجلس ما دگر امروز به بستان ماند    

 هر ورقش دفتری است معرفت کردگار                    ب( برگ درختان سبز در نظر هوشیار  

 نه که از ناله مرغان چمن در طرب است                   ج( جنبش سرو مپندار که باد صباست   

 وش الله زارناله موزون مرغ بوی خ                   د( خیز و غنیمت شمار جنبش باد ربیع  
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  مفهوم کلی حکایت زیر چیست ؟ -11

یکی از بزرگان ، پارسایی را گفت :چه گویی در حق فالن عابد که دیگران در حق وی به طعنه سخن ها گفته اند گفت : بر ظاهرش  ))

 ((عیب نمی بینم و در باطنش غیب نمی دانم

 ب( توصیه به رعایت ظاهر و ترک باطن                الف ( قضاوت نکردن بر اساس حرف مردم 

   د( ترک سخن چینی و طعنه زدن                 قاید مردم نبودن    ج( در جست و جوی ع

 مفهوم کلی حکایت زیر در کدام بیت دیده می شود؟-12

، پارسایی را گفت چه گویی در حق فالن عابد که دیگران در حق وی به طعنه سخن ها گفته اند گفت : بر ظاهرش یکی از بزرگان ((

 .))، نمی دانم  عیب نمی بینم و در باططنش غیب

 ای برادر ، سیرت زیبا بیار                        الف( صورت زیبای ظاهر هیچ نیست    

 به گفتار دشمن گزندش مخواه                               ب( کنون تا یقینت نگردد گناه    

 رتبه پیرهن ، اری زقبا معلوم است                  از باطن او  ج( می دهد ظاهر هر کس خبر 

 بیفتاد و عاجز تر از خود ندید.                            د( بد اندیش مردم به جز بد ندید   
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