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مفهوم همۀ ابیات یکسان است؛ به جز....................  . 1

دولت و محنت نماند شادي و غم بگذرد صبر کن اي دل که آخر رنج تو هم بگذرد 

پسته را خون می شود دل تا لبی خندان کند دامن شادي چو غم آسان نمی آید به دست 

زود می آیند و زود می گذرندشاد و بی غم بزي که شادي و غم 

که عمر را عوض و وقت را قضایی هست به عیش کوش و مپندار همچو نااهالن 

به جز بیت  .................. ، در همۀ ابیات زیر تضاد دیده می شود.   . 2

 عاقبت در قدم باد بهار آخر شد آن همه ناز و تنّعم که خزان می فرمود

 قصۀ غّصه که در دولِت یار آخر شد باورم نیست ز بد عهدي ایام هنوز

 زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد روز هجران و شب فرقت یار آخر شد

 ز دنیا بدین راستی رسته ایم در کجروي بر جهان بسته ایم

معناي واژة «نهاد» در همۀ ابیات به استثناي .................. با معناي آن در عبارت زیر یکسان است.   . 3
«بدان کوش که به هر محالی از حال و نهاد خویش بنگردي.»

 ز خاك سیه اندر آمد به زین نهاد آن بن نیزه را بر زمین

 جان ها فداي مردم نیکونهاد باد حافظ نهاد نیک تو کامت برآورد

 یا رب چه گدا همت و بیگانه  نهادیم قانع به خیالی ز تو بودیم چو حافظ

 صورتش چون ماه تابان می نمود در نهادش جز پلیدي ها نبود

با توجه به عبارت «به هر نیک و بد، زود شادان و زود اندوهگین مشو» کدام گزینه صحیح نیست؟  . 4

«زود» قید است. «شادان» قید است. «اندوهگین» نقش مسند دارد. «هر» صفت مبهم است.

در عبارت «گفته می شود که به علت کم  آبی و نیز کمبود زمین هاي کشاورزي مناسب، در ایراِن قدیم، جمعیت هاي روستایی بسیار پراکنده بود و روستاها  . 5
دور از هم شکل می گرفت.» کدام فعل دیده نمی شود؟

ماضی ساده ماضی استمراري ماضی بعید   مجهول

عبارت «اثر غم و شادي پیش مردمان بر خود پیدا مکن» با کدام ضرب المثل قرابت دارد؟  . 6

با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشتن. گهی پشت بر زین گهی زین به پشت.

با ُدمش گردو می شکند. هرچه پیش آید خوش آید.

عباراِت زیر با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟   . 7
میفکن به روز جزا کار خود را» «حساب خود اینجا کن آسوده دل شو 

هر که در مّد نظر روز حسابی دارد   دم نشمرده محال است برآرد چون صبح 

که بی حساب تو را نوبت حساب رسید گشود دفتر انصاف خط، مهیّا شو 

آن چه امروز توان کرد به فردا مگذار   خود حسابی خط پاکی است ز دیوان حساب 

چون صبح هر که در دل بیم حساب دارد   از سینه برنیاید نشمرده یک نفس را 

کدام گزینه با عبارت زیر تناسب مفهومی ندارد؟    . 8
غم فردا نشاید خورد امروز» «برو شادي کن اي یار دل افروز

 بیهوده نه اي، غمان بیهوده مخور اي دل غم این جهان فرسوده مخور

 سخت تر از روزگار هجر و ناخوش تر ندید گرچه وحشی ناخوشی ها دید و سختی  ها ولی

 خوش بیاساي زمانی که زمان این همه نیست پنج روزي که در این مرحله فرصت داري

 کس چه داند که سرانجام چه خواهد بودن؟ وقت خود خوش گذران با می و معشوق عزیز
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عبارت زیر با کدام گزینه تناسب معنایی ندارد؟   . 9
«تا قدم به بهشت نگذاشته ام، از هواي نفس و شیطان غافل نباشم»

 بر ایشان یکی تیرباران کنیم هوا را چو ابر بهاران کنیم

 کودکی کن نه مرد این کاري  تا هوا خواهی و هوا داري 

 کز آن پس خرد سوي تو ننگرد هوا را َمبر پیِش راي و خرد

 نیکی محض جاي بد بگرفت چون جهان هوا خرد بگرفت

کدام گزینه متفاوت است؟  . 10

 عیب ها برگرفته زیر بغلاي هنرها نهاده بر کف دست 

 نباید مرا چون تو دستار نغزخرد باید اندر سر مرد و مغز 

 که چون طاووس از غفلت نظر بر بال و پر داريز عیب پیش پا افتادة خود نیستی واقف 

فرزند خصال خویشتن باش  چون شیر به خود سپه شکن باش

در کدام گزینه فعل امر (مثبت یا منفی) وجود ندارد؟  . 11

خود را به نیکی و نیکوکاري به مردم نماي تا توانی از نیکی کردن میاسا

نومیدي را در امید بسته دان تا گندم نماي جو فروش نباشی

در کدام گزینه حذف فعل به قرینۀ معنایی صورت گرفته است؟ (با تغییر)  . 12

به خداي ار ز خلق هیچ آید کار تو جز خداي نگشاید

مرد نامی و لیک کم ز زنی از توّکل نََفس تو چند زنی

بهتر از جودهاست جهد ُمقل  جان و دل بذل کن کز آب و ز گل 

وز تو حالی بدو پناهم منحاجت از کردگار خواهم من

در کدام گزینه فعل مضارع اخباري وجود دارد؟  . 13

تا همچنان که هنر ایشان همی بینی عیب نیز بتوانی دید. اندر هر کاري داد از خویشتن بده.  

اندوهگین مشو که این فعل کودکان باشد. همه کس را به سزا حق شناس باش.

در عبارت «کتابی که در او داد سخن توان داد»، معناي دو «داد» به ترتیب:  . 14

شرط - بخشیدن ادا کردن - حق حق - حق حق - ادا کردن

کدام گزینه با حدیث شریف «حاِسبوا َقبَل َأن ُتحاِسبوا» تناسب معنایی کمتري دارد؟  . 15

 امروز خود حساب نباشد کسی چرا؟ چون دادنی است روز قیامت حساب خود

 که ماند از پس و روز حساب در پیش است حساب کردة خود کن حساب در چه کنی

 کوته ز پرسشی ستم بی حساب اوست روز حساب اگرچه ندارد نهایتی

 دیگري در حساب گیرد سخت پیش از آن کن حساب خود که تو را

در کدام گزینه غلط امالیی دیده می شود؟  . 16

 هر زمان حال وي از شکل دگر خواهد شد غم و شادي جهان را نبود هیچ ثبات

 لطف خود را نوح ثانی می کند اندر این طوفان که خون است آب او 

 که موسم طرب و عیش و ناز و نوش آمد صبا به تهنیت پیر می فروش آمد

 آري شود و لیک به خون جگر شود گویند سنگ لئل شود در مقام صبر
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مفهوم بیت زیر با کدام عبارت زیر قرابت معنایی دارد؟    . 17
 کین را به شبی برند و آن را به تبی»  «بر مال و جمال خویشتن غّره مشو

به هر نیک و بد زود شادمان و اندوهگین مشو که این فعل کودکان باشد.

اندر همه کاري داد از خویشتن بده که هر که داد از خویشتن بدهد از داور مستغنی باشد.

اگر غم و شادیت بود به آن کس گوي که او تیمار غم و شادي تو را دارد.

رنج هیچ کس ضایع مکن و همه را به سزا حق شناس باش.

در کدام بیت، حذف فعل به «قرینۀ معنوي» صورت گرفته است؟  . 18

 حکایت از لب شیرین دهان سیم اندام          تفاوتی نکند گر دعاست یا دشنام

 کسان را درم داد و تشریف و اسب    طبیعی است اخالق نیکو نه کسب

 به چشم هاي تو دانم که تا ز چشم برفتی        به چشم عشق و ارادت نظر به هیچ نکردم

 به جاي خاك، قدم بر دو چشم سعدي نه      که هر که چون تو گرامی بود به ناز آید

مفهوم کدام گزینه با «هر که داد از خویشتن دهد از داور مستغنی باشد» یکسان است؟  . 19

 که من از خود حسابی دیده ام صد بار محشر را نمی لرزد دلم چون نامه از اندیشۀ فردا

 برآرم من دو صد فریاد از این دل چو فردا نامه خوانان نامه خوانند

 خداش در همه حال از بال نگه دارد هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد

 که باز با صنمی طفل عشق می بازم خرد ز پیري من کی حساب برگیرد 

حذف فعل به «قرینۀ معنوي» در همۀ ابیات وجود دارد، به جز:  . 20

 نه از مدحش خبر باشد نه از ذّم گرفتار کمند ماهرویان

 که پیش طایفه اي مرگ به که بیماري من آبروي نخواهم ز بهر نان دادن

 افسوس بر اینان که به غفلت گذرانند  چشمی که جمال تو ندیدست چه دیده است

 چنان موافق طبع آیدم که ضرب اصول به دوستی که ز دست تو ضربت شمشیر

در کدام بیت، حذف فعل به قرینۀ لفظی صورت گرفته است؟  . 21

 دعاي ستمدیدگان در پیت؟ کجا دست گیرد دعاي وَیت

 به درگاه حق منزلت بیش تر یکی را که سعی قدم پیش تر

 فشاندند در پاي و زر بر سرش بفرمود گنجینۀ گوهرش

 اسیران محتاج در چاه و بند؟ دعاي منت کی بود سودمند

زمان فعل هاي جمله در عبارت «هیچ حفره اي از حفره هاي زندگی ایرانی نیست که از جانب سعدي شناخته نباشد» به ترتیب کدام است؟  . 22

ماضی استمراري، مضارع التزامی مضارع اخباري، ماضی التزامی   مضارع اخباري، مضارع التزامی مضارع التزامی، ماضی التزامی  

در همۀ ابیات به جز بیت .................. حذف به قرینۀ معنوي صورت گرفته است.  . 23

ابر رحمت بر تو باران سال و ماه /  روح راحت بر روان والدین فروغ راي تو مصباح راه هاي مخوف /  عنان عزم تو مفتاح ملک هاي حصین

چنان که در نظري در صفت نمی آیی / منت چه وصف بگویم تو خود در آینه بین بخت را با دوستانت اتفاق / چرخ را با دشمنان حرب حنین

در کدام گزینه تضاد نیست؟  . 24

غیبت نکرده اي که شوم طالب حضور کی بوده اي نهفته که پیدا کنم تو را کی رفته اي ز دل که تمنا کنم تو را پنهان نگشته اي که هویدا کنم تو را
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مفهوم کدام گزینه با بیت زیر قرابت دارد؟   . 25
غم فردا نشاید خورد امروز» «برو شادي کن اي یار دل افروز

وقت آن خوش که ندانست که فردایی هست  نیست ز اندیشۀ فردا غم امروز مرا  

هر که در امروز روز اندیشه از فردا کند  از غم فردا هم امروز اي پس بی غم شود

مست جام عشق را با دین و دنیا کار نیست  عاشقان را کی غم دنیا بود یا فکر دین  

عاقل آن است که اندیشه کند فردا را طلب منصب فانی نکند صاحب عقل  
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«ساختن شرایط شاد، سخت است» (براي به دست آوردن شادمانی، باید رنج ها بکشی)  گزینه 2  . 1
ناپایداري شادي و غم مفهوم مشترك گزینه هاست. 

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 2  . 2

: کجروي  راستی  : روز  شب  /  گزینۀ  : خزان  بهار  /  گزینۀ  گزینۀ 
«نهاد» در این گزینه به معناي «قرار داد» و «فعل» است و در گزینه هاي دیگر به معناي «سرشت» و «اسم» است. گزینه 1  . 3

شادان نیز مانند اندوهگین مسند است.  گزینه 3  . 4
گفته می شود: فعل مجهول در زمان مضارع اخباري  گزینه 2  . 5

شکل می گرفت: فعل مرّکب در زمان ماضی استمراري 
پراکنده بود: پراکنده (مسند) + بود (فعل ماضی ساده)؛ یعنی در اینجا «بود» فعل اصلی است و از مصدر «بودن» ساخته شده  است نه «پراکندن». البته «پراکنده بود» می تواند فعلی از مصدر «پراکندن» در

زمان ماضی بعید هم باشد؛ مثًال در چنین جمله اي: «سیاوش پیش از گذر از آتش بر خود کافور پراکنده  بود.» (آزمون منفی کردن فعل ها هم در اینجا به کار می آید.) 
در این گزینه به مفهوم «خود دار بودن» اشاره شده است. گزینه 2  . 6

» و بیت صورت سؤال هر دو به مفهوم خود حسابی یا همان آیۀ «حاسبوا قبل ان تحاسبوا» اشاره می کند.  بیت گزینۀ « گزینه 3  . 7
بررسی سایر گزینه ها: 

»: کسانی که از حساب روز قیامت می ترسند، آگاهانه عمل می کنند.  گزینۀ «

»: بدون تردید روز حساب به زودي فرا خواهد رسید.  گزینۀ «

»: تمام کارهاي ما (عملکرد) محاسبه خواهد شد.  گزینۀ «
مفهوم بیت صورت سؤال: در زندگی نباید غصۀ روزهاي نیامده را خورد و آدمی باید به شادي و خوشی مشغول باشد.  گزینه 2  . 8

این مفهوم در گزینه هاي  و  و  دیده می شود. 

اما در گزینۀ  شاعر از سختی هاي ِفراق و هجر معشوق می نالد.

مفهوم مشترك ابیات  و  و   و عبارت صورت سؤال: دوري از هوي و هوس شیطانی است.  گزینه 1  . 9

ولی گزینۀ  در مورد شّدت نبرد میان جنگاوران در میدان جنگ است. 

،  و  اشاره به سرزنش ظاهربینی دارد، ولی گزینۀ  اشاره به این دارد که اصل و نسب اهمیتی ندارد. گزینه هاي  گزینه 4  . 10

) همچنین ممکن است فعل امر مثبت امروزه از «ب + بن مضارع» و فعل امر منفی از «ن + بن مضارع» ساخته می شود. اما در گذشته از «م» نیز براي امر منفی استفاده می شد (گزینۀ  گزینه 3  . 11

.( «ب» از اول امر مثبت حذف شده باشد (گزینۀ  و 
به خدا [سوگند می خورم] اگر از خلق هیچ کاري برآید.  گزینه 1  . 12

در سایر گزینه ها هیچ حذف فعل «لفظی یا معنایی» وجود ندارد. 
فعل مضارع اخباري از «می + بن مضارع + شناسه ها» ساخته می شود که در گذشته از «همی» نیز استفاده می شده است.  گزینه 2  . 13

همی بینی: می بینی (همچنان که هنر ایشان را می بینی عیبشان را هم بتوانی ببینی.) 
«داد» اول: حق / «داد» دوم: ادا کردن   گزینه 1  . 14

«نکته: بین دو واژة «داد، داد» جناس همسان به کار رفته است.» 
مفهوم حدیث: به حساب خود برسید، پیش از آنکه به حسابتان رسیده شود.  گزینه 3  . 15

: شکایت از ستم هاي معشوق توسط عاشق در روز قیامت است. اما گزینه هاي دیگر اشاره دارد به رسیدگی به حساب خود، قبل از قیامت و با مفهوم حدیث قرابت معنایی دارد.  گزینۀ 
«لعل» با این امال به معناي سنگ قیمتی است. گزینه 4  . 16

در این گزینه به مفهوم «ناپایداري دنیا» اشاره شده است. در گزینۀ  به حسابرسی اعمال توصیه شده، در گزینۀ  سخن گفتن و درد دل کردن با کسی که شایسته است، مطرح شده و گزینه 1  . 17

در گزینۀ  حق شناسی توصیه شده است. 
به چشم هاي تو (سوگند می خورم): فعل به قرینۀ معنوي حذف شده است.  گزینه 3  . 18

بررسی سایر گزینه ها: 

»: دشنام است  حذف به قرینۀ لفظی  گزینۀ «

»: تشریف و اسب داد  حذف به قرینۀ لفظی  گزینۀ «

»: حذف ندارد.  گزینۀ «

مفهوم عبارت سؤال این است که «انسان اگر در این دنیا مراقب اعمالش باشد، در آن جهان آسوده خاطر و بی نیاز است؛ این مفهوم در گزینۀ  نیز دیده می شود، ضمنًا با حدیث گزینه 1  . 19
«حاِسبوا َقبَل َأن تُحاَسبوا» نیز ارتباط معنایی دارد. 

بررسی سایر گزینه ها: 

: شکایت از غم و فراق در روز قیامت.  گزینۀ 

: خداوند کسانی که به بندگانش کمک می کنند را کمک خواهد کرد.  گزینۀ 

: اندیشه و خرد هیچ گاه از من حساب برنمی گیرد، زیرا با تمام پیري باز با معشوق، عشق ورزي می کنم. گزینۀ 

» فعل «باشد» در مصراع دوم به قرینۀ لفظی، از جملۀ پایانی حذف شده است.  در بیت گزینۀ « گزینه 1  . 20
تشریح سایر گزینه ها: 

گزینۀ  ) فعل «است» بعد از واژة «به» به قرینۀ معنوي حذف شده است.
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گزینۀ  ) فعل «می خوریم یا می خورم» بعد از واژة «افسوس» به قرینۀ معنوي حذف شده است (ذکر نشده است). 

گزینۀ  ) فعل «سوگند می خورم» بعد از واژة «دوستی» به قرینۀ معنوي حذف شده است. «به» قسم؛ همیشه فعل محذوف به قرینۀ معنایی دارد. 

فشاندند در پاي وز بر سرش (فشاندند)  گزینه 3  . 21
بررسی سایر گزینه ها: 

»: در پی ات «است» به قرینۀ معنایی حذف شده است.  گزینۀ «

»: فعل «است» پایان هر دو مصراع به قرینۀ معنایی حذف شده است.  گزینۀ «

»: فعل «هستند» پایان مصراع دوم به قرینۀ معنایی حذف شده است.  گزینۀ «

نیست (= وجود ندارد): مضارع اخباري // فعل جملۀ دوم «نباشد» است (شناخته نباشد): مضارع التزامی  گزینه 4  . 22

) است امّا در گزینۀ  حذفی صورت نگرفته است.  ) می بارد،  ) فعل است،  گزینۀ  گزینه 4  . 23

تضاد سایر گزینه ها:  گزینه 2  . 24

»: غیبت/ حضور »: نهفته/ پیدا، گزینۀ « »: پنهان/ هویدا، گزینۀ « گزینۀ «

» توصیه به بی توجهی به روزهایی که هنوز نیامده و تساهل و خوش باشی در زمان حال است.  مفهوم محوري تست و گزینۀ « گزینه 1  . 25
بررسی سایر گزینه ها: 

»: کسی که به فکر آینده است، امروزش بی غم است (آینده نگري)  گزینۀ «

»: عاشق به فکر مادیات و معنویات نیست.  گزینۀ «

»: توصیه به توجه به آینده.  گزینۀ «

3

4

1

2

4

1234

134

1

2

3

4

تلفن تماس: ۰۲۶۳۳۴۰۸۹۴۴

www.akoedu.ir

www.ak
oe

du
.ir



1  . 2

2  . 2

3  . 1

4  . 3

5  . 2

6  . 2

7  . 3

8  . 2

9  . 1

10  . 4

11  . 3

12  . 1

13  . 2

14  . 1

15  . 3

16  . 4

17  . 1

18  . 3

19  . 1

20  . 1

21  . 3

22  . 4

23  . 4

24  . 2

25  . 1

تلفن تماس: ۰۲۶۳۳۴۰۸۹۴۴

www.akoedu.ir

www.ak
oe

du
.ir


	صفحه ی اول پی دی اف
	ادبیات دهم درس 2 آسان



