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مفهوم عبارت «به شّدتی که از روزگار پیش آید، نباید نالید و از فضل و رحمت کردگار نا امید نباید شد» در کدام موارد دیده می شود؟   . 1
الف) نیست روشن گهر از سختی دوران دلتنگ 

ب) بیش از این سختی مکن با کار دشوارم بساز 
ج) با درد صبر کن که دوا می فرستمت 

د) از شب بخت سیاهم صبح امیدي نزاد 
هـ) بسا محنت که دولت آخِر اوست

ج – هـ ب – الف د – ج د – ب

معنی کدام گزینه اشتباه نوشته شده است؟  . 2

ُمکاري از ما سی دینار مغربی می خواست: کرایه دهندة اسب و شتر از ما سی دیناِر مغرب طلبکار بود.

وسعتی نداشت که حال مرا مرمّتی کند: دست تنگ بود و نمی توانست به من کمکی کند.

شوخ از خود باز کنیم: چرك و کثافت تنمان را بشوییم.

قیّم و دالك آمدند و خدمت کردند: کارگران حمام به خدمت ما رسیدند و مشغول به کار شدند.

نقش دستوري واژه هاي بیت زیر، در کدام گزینه کامًال درست مشخص شده است؟   . 3
 که محرابم بگرداند خم آن دلستان ابرو»  «تو کافر دل نمی بندي نقاب زلف و می ترسم

نقاب (مفعول)، محراب (مسند)، ابرو (نهاد) نقاب (متمم)، محراب (مسند)، ابرو (نهاد)

نقاب (مفعول)، محراب (مفعول)، ابرو (مضاف الیه) دل (مفعول)، محراب (مفعول)، ابرو (مضاف الیه)

فعل مشخص شده در کدام گزینه برابر «ماضی استمراري» است؟  . 4

او را با وزیر صحبتی بودي. قیاس کند که مرا اهلیت چیست. از آن جا با خجالت بیرون آمدیم. ما به گوشه اي باز شدیم.

در همۀ گزینه ها واژه  هاي مشخص شده را باید بدون نقش نماي اضافه خواند جز گزینۀ ..................  . 5

 پر از آرزو دل، پر از آب چشم یکی نامه بنوشت با درد و خشم

 مرغ تسبیح گوي و من خاموش گفتم این شرط آدمیّت نیست

 پر از خون دل و مژه پر آب زرد بگفت این و بنشست گریان به درد

 به باالي او سرو دهقان نِکشت بهاري است گویی در اردیبهشت

مشّخصات کدام فعل، درست بیان شده است؟  . 6

کبوتران اضطرابی می کردند و هریک خود را می کوشید: مضارع اخباري، دوم شخص جمع

پیغامی است سوي بونصر در بابی تا داده آید: مضارع التزامی، مجهول

در هنگام بال شرکت بوده است: ماضی بعید، معلوم

بر من حّقی واجب شده است: ماضی نقلی، مجهول

در گروه کلمات زیر چند واژه با امالي غلط وجود دارد؟   . 7
(قیاس و سنجش)، (دلّاك و قیّم)، (مقصود و قرض)، (رقعه و نامه)، (مسلخ و رختکن)، (گزاردن و اجازه دادن)، (برپاي خواستن)، (فراغ و آسایش)

پنج چهار سه دو

.  معنی درست واژه هاي «دالك – برنشین – باز شدن – بیشه» در کدام گزینه آمده است؟ 8

کیسه کش – سوار شو – رفتن – جنگل کوچک  کیسه کش – بنشین – رفتن – ناتوان

کیسه کش – بنشین – رفتن – نیزار مشت و مال دهنده – سوار شو – گشودن – جنگل کوچک

ادبیات دهم درس 4 سخت
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مفهوم عبارت «معلم دور نبود، صورتک به رو نداشت» در کدام گزینه نیامده است؟  . 9

 دشنام دشمنی که چو آیینه راستگوست از مهِر دوستان ریاکار خوش تر است

 شد دشمن من وه که چه طالع دارم با هر که بگفتم که تو را دوست شدم

 نه همچو دریا خونخوار و پاکدامن باشلباِس ظاهر و باطن به هم موافق کن

 هر که دارد هر دو با ما آشناست  ظاهر و باطن به یکدیگر خوش است

کدام بیت مفهوم مغایري با عبارت زیر دارد؟   . 10
«معلم دور نبود، صورتک به رو نداشت»

چون نیک بنگري همه تزویر می کنند  می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب  

من نه آنم که دگر گوش به تزویر کنم  دور شو از برم اي واعظ و بیهوده مگوي  

آن که او عالِم سّر است بدین حال گواست   ما نه رندان ریاییم و حریفان نفاق 

بهتر از زهد فروشی که در او روي و ریاست باده نوشی که در او روي و ریایی نبود  

«بر نشین» در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ  ..................  به یک معناست.  . 11

 که زیر تو اندر نوردد زمین بر این بارة گام زن برنشین

 کز رسوالنش پیاپی شد نوید برنشین اي عزم و منشین اي امید

 که پوشد ز بهر تو خفتان کین بدو گفت: خیز اسب من برنشین

مردي را با اسب نزدیک من فرستاد که چنان که هستی برنشین و نزدیک من آي»

در همۀ عبارت هاي زیر هر سه نقش دستوري «مفعول»، «مسند» و «متمم» دیده می شود به جز عبارت گزینۀ  ..................  . 12

چون آن درمک ها  پیش گرمابه بان نهادم، در ما نگریست؛ پنداشت که ما دیوانه ایم. خورجینکی بود که بفروختم و از بهاي آن درمکی چند، سیاه، در کاغذي کردم.  

مرا در فضل مرتبه اي زیادت، لیک هیچ چاره ندانستیم. خدا از ما خشنود باد.   وزیر ملک اهواز، مردي اهل بود و فضل داشت از شعر و ادب، به بصره آمد. 

کاربرد «ك» در کدام بیت متفاوت است؟  . 13

از رازهاي رب نهانک به زیر لب   چون نشنوي که دهر چه گوید همی تو را  

 تو ندانسته اي اي ساده دلک چندین گاه   مایۀ غالیه مشک است بداند همه کس 

بر او روزکی چند بنشست شاد    سریر جهانداري آنجا نهاد 

گویی اشارتی است این بهر دعاي شاه را    مرغ که آبکی خورد سر سوي آسمان کند 

مفهوم و معنی عبارت «براي اولین بار در عمرش – جز در عالم شاعري – یک کار غیر عادي کرد؛ یعنی زمستان به یوش رفت» در کدام گزینه بطور  . 14
کامل ذکر شده است؟

محال بود که نیما در زمستان به یوش سفر نکند.

نیما یک بار در زمستان به یوش رفت که همین باعث مرگش شد.

در عالم تخیل، نیما زمستان هاي یوش را به زیباترین نوع می سرود.

نیما عالوه بر شاعري کارهاي غیر معمول دیگري هم در یوش براي خودش دایر کرده بود.

در کدام بیت غلط امالیی دیده می شود؟  . 15

 به شهر خود روم و شهریار خود باشم غم غریبی و غربت چو بر نمی تابم

 اندر طلب طعمه پر و بال بیاراست روزي ز سر سنگ عقابی به هوا خواست

 صد حجاب از دل به سوي دیده شد چون غرض آمد هنر پوشیده شد

 همه عاقالن کور گردند و کر قضا چون ز گردون فروهشت پر

نقش دستوري واژة مشخص شده در عبارت «بفرمود تا بدو دادند و مرا از آن رنج آزاد کردند» چیست؟  . 16

صفت مفعول مسند قید

تلفن تماس: ۰۲۶۳۳۴۰۸۹۴۴

www.akoedu.ir

www.ak
oe

du
.ir



در عبارت دعایی «بحق الحق و اهله» کدام واژه در معناي مجازي «خداوند» به کار رفته است؟  . 17

ضمیر «ه» در «اهله» اهل حق دوم حق اول

در بیت زیر واژه هاي مشخص شده به ترتیب به چه معناست؟   . 18
چشم اِنعام مدارید ز اَنعامی چند»«اي گدایان خرابات خدا یار شماست

پاداش ها – برکت ها پاداش – نعمت ها پاداش – چارپایان نعمت ها – پاداش ها

بیت «برو شادي کن اي یار دل افروز    غم فردا نشاید خورد امروز» با کدام گزینه قرابت معنایی دارد؟  . 19

 آري نه کارها را دایم مراد باشد بگذشت دي به شادي، امروز نامرادي

 دلت از خوف آن جا نسوز باشد غم فردا تو را امروز باید

 مگو اسرار یزدانی به اغیار برو اي یار این ِسّر را نگه دار

 دي گذشت و نیامده فردا حالی امروز را غنیمت دان

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ  ..................  غلط امالیی وجود دارد.  . 20

 تا بگویم شرح درد اشتیاق سینه خواهم شرحه شرحه از فراغ

 الغرصفتان زشت خو را نکشند در مسلخ عشق جز نکو را نکشند

 القیاس از جور خوبان القیاس دین و دل بردند و قصد جان کنند

 اهل نذر حکایت دل خوش ادا کنند بی معرفت مباش که در من یزید عشق

واژة مشخص شده در کدام گزینه فعل اسنادي نیست ؟  . 21

این جوانان آنان اند که فالن روز ما ایشان را در حمام نگذاشتیم. روز سیوم به مجلس وزیر شدیم.

چنان که هستی بر نشین و نزدیک من آي. آن مرد خجل شد و عذر ما خواست.

نقش دستوري واژه هاي «قلمرو» و «ما» در بیت زیر چیست؟    . 22
ما را سواد شهر بود مایۀ عذاب» «دیوانۀ قلمرو صحراي وحشتیم

صفت، نهاد صفت، مفعول مضاف الیه، مفعول مضاف الیه، مضاف الیه

واژه اي که فرهنگستان زبان و ادب فارسی براي معادل آن، «همایش» را به تصویب رسانده در کدام بیت دیده می شود؟  . 23

یادگاري است بر در و دیوار شنعت حاسد اندر آن تاالر 

ازو شادمان شد دل انجمن به شعر آرم این نامه را گفت من

سرها بر آستانۀ او خاك در شود این سرکشی که کنگرة کاخ وصل راست 

 به قصد خون جانبازان و صدیقان بغریده که گردا گرد قصر او چه شیرانند کز غیرت 

ردیف در کدام بیت از نظر معنایی به کلمۀ مشابه خود در جملۀ زیر مشابهت دارد؟   . 24
«معلم مرغان را گویا می کشید و خرگوش را چابک می بست.»

بیستون از الله نخل ماتم فرهاد بست؟ سنگ اگر در مرگ عاشق خون نمی گرید چرا 

نقش شیرین را چسان در بیستون فرهاد بست؟ بال سیر شعله جواله بستن مشکل است 

 بر گلوي شیشه بتواند ره فریاد بست سرمه سا چشمی که من زان مجلس آرا دیده ام

حیرتی دارم که چون چشم مرا جالد بست شمع را در وقت کشتن چشم بستن رسم نیست 

نقش ضمیر مشخص شده در عبارت زیر چیست؟   . 25
«گفتمـش آن چه حالت بود؟ گفت : بلبالن را دیدیم که به نالش درآمده بودند.»

مسند مفعول مضاف الیه متمم
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مفهوم سؤال، نا امید نشدن در برابر سختی هاي روزگار و امید داشتن به بهبودي اوضاع به لطف خداوند را مطرح می کند. همان طور که دیدید این مفهوم در گزینه هاي «ج – هـ» ذکر شده گزینه 4  . 1
است (تحمل در برابر سختی ها و نا امید نشدن)

: کارگران حمام آمدند و در برابر ما تعظیم کردند. معناي درست گزینۀ  گزینه 4  . 2

گزینه 4 تو کافردل نقاِب زلف [را] نمی بندي و [من] می ترسم که خِم آن ابروِي دلستان محرابم را بگرداند (تغییر بدهد).   . 3

در گذشته نشانۀ استمرار «می» گاه به صورت «ي» و در پایان فعل می آمده است. (شبیه فعل دوم شخص مفرد) در مثال زیر، فعل سوم شخص است و مخاطب نیست.  گزینه 4  . 4
هر صبح شاه به شکار رفتی : می رفت

باید در گزینۀ  کلمۀ شرط را با کسره به آدمیت اضافه کرد تا معناي بیت درست شود.  گزینه 2  . 5
گفتم این شرِط آدمیّت نمی باشد. 

: شناسه به قرینۀ لفظی حذف شده؛ یعنی: کبوتران اضطرابی می کردند و هریک خود را می کوشید [ند]، پس فعل جمله ماضی استمراري سوم شخص جمع است. (معلوم بودن گزینۀ  گزینه 2  . 6

: «است» کمکی است : بوده است: ماضی نقلی. «است» فعل کمکی و «بود» فعل اصلی است. // گزینۀ  : داده آید= داده بشود: مضارع التزامی، مجهول // گزینۀ  فعل هم که معلوم است!) // گزینۀ 
براي ساختن ماضی نقلی، ولی فعل، معلوم است نه مجهول، در فعل مجهول باید پیش از «شد»، صفت مفعولی بیاید.

غلط هاي امالیی: قرض  غرض / گزاردن  گذاردن / خواستن  خاستن گزینه 2  . 7

» معناي همۀ واژه ها به جز «باز شدن» درست است. در گذشته، شدن به معناي رفتن بوده است. توّجه داشته باشید که در گزینۀ « گزینه 2  . 8

و دیده می شود اما در گزینۀ  شاعر از مشکالت بعد از دوستی اش و اقباِل کجش صحبت دارد. و مفهوم عبارت سؤال یکرو بودن و ریاکار نبودن را مطرح می کند که در گزینه هاي  گزینه 2  . 9

«دور نبودن» به معناي صمیمیت و «صورتک به رو نداشتن» به معناي دورو نبودن است. ریا در این عبارت از معلم سلب شده است. در ابیات مشترك هم مفهوم همین است. در بیت گزینه 1  . 10

 می  گوید من به تزویر گوش نمی دهم. بیت گزینۀ  خداوند را گواه نداشتن ریا و نفاق خود می داند و در گزینۀ  باده نوشی بدون دورویی را از زهد همراه با نیرنگ برتر می شمارد. اما در بیت

گزینۀ  می گوید همۀ اقشار جامعه در حال دورویی هستند و ظاهر و باطن متفاوتی دارند. 

در سایر گزینه ها این واژه در معناي سوار شدن بر اسب است اما در این گزینه به معناي «نشستن» است. گزینه 2  . 11

در این عبارت «مسند» به کار نرفته است و «بود» در اینجا به معناي «وجود داشت» آمده که فعل اسنادي نیست. مفعول: درمک / متمم: کاغذي   گزینه 1  . 12
بررسی سایر گزینه ها: 

»: مفعول: آن درمک ها / متمم: ما / مسند: دیوانه / فعل اسنادي: ایم (هستیم)  گزینۀ «

»: مفعول: فضل / متمم: بصره - شعر و ادب / مسند: اهل  گزینۀ «

»: مفعول:مرتبه اي / متمم: ما / مسند: خشنود   گزینۀ «

در گزینۀ  «ك» نشانۀ شفقت و تجیب است؛ اما در گزینه هاي دیگر نشانۀ تقلیل و تصغیر است.  گزینه 2  . 13

سفر نیما در زمستان به یوش به خاطر سرماي فراوان باعث شد مریض شود و همان مریضی باعث مرگش شد. گزینه 2  . 14

خواست  خاست  گزینه 2  . 15

در این جمله ها نکته اي ظریف وجود دارد و آن اینکه باید توجه کرد که نقش «مسند» فقط با فعل اسنادي نمی آید و ممکن است با فعل هایی مانند «می نامند، می پندارند، می دانند، کردند گزینه 2  . 16
و...» نیز بیاید. این جمله ها در اصل سه جزئی «با مسند» بوده اند «من آزاد هستم» که توسط نقش دیگري چهار جزئی «آن ها من را آزاد کردند» شده اند.

گزینۀ چهارم نیز به معناي خداوند است اما نه در معناي مجازي. گزینه 2  . 17

ِانعام: نعمت ها، پاداش / َانعام: چهارپایان گزینه 2  . 18

مفهوم صورت سؤال لذت بردن از لحظات زندگی و عدم ناراحتی از مشکالت آینده است که در گزینۀ  نیز این مفهوم به وضوح مشخص است.  گزینه 4  . 19
مفهوم گزینه هاي دیگر: 

- انسان همیشه کارهایش موافق و به مرادش نیست. 

- نگران بودن از آینده و مشکالت احتمالی. 

- سّر پوشی و حفظ اسرار الهی در سینه. 

غلط  هاي امالیی: فراغ  فراق / القیاس  الغیاث / نذر  نظر گزینه 2  . 20

مصدر شدن گاه در معناي رفتن می آمده است و در گزینه هاي دیگر در معناي اسنادي آمده اند. همانطور که در واژة «آمد و شد» به معناي «رفت و آمد» استفاده می کنیم.  گزینه 1  . 21
بشد نیز ُرّهام با خود و گبر        همی گرد رزم اندر آمد به ابر 

دیوانۀ قلمرو ترکیب اضافی است زیرا قلمرو اسم است نه صفت، ما نیز مضاف الیه است زیرا بعد از بازگردانی جمله داریم: سواد شهر ما را مایۀ عذاب است: سواد شهر مایۀ عذاب ما گزینه 1  . 22
است: پس را فک اضافه است و ما مضاف الیه است.  

» آمده.   همایش معادل فارسی کلمۀ فرانسوي «کنگره» است که در بیت گزینۀ « گزینه 3  . 23
معناي ُکنگره: مجمعی که دانشمندان و سیاستمداران دربارة مسائل علمی یا سیاسی بحث می کنند.

»: هم نقش بستن معناي مشابهی دارد. این فعل در گزینه هاي دیگر به معنی «درست کردن، حبس کردن و بست در جملۀ سپهري به معناي نقاشی کشیدن است. در بیت گزینۀ « گزینه 2  . 24
بستن به معناي حقیقی» آمده است. 
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ـَ د ، یم ، ید ، ند» اشتباه گرفت. این ضمائر امروزه فقط به اسم می چسبند و نقش مضاف الیه ـَ م ، ي ،  ـِ شان» را نباید با شناسه هاي « ـِ تان ،  ـِ مان ،  ـَ ش ،  ـَ ت ،  ـَ م ،  ضمائر متصل « گزینه 1  . 25
می گیرند. اما در گذشته گاه به فعل نیز می چسبیدند و نقش هاي مفعولی، متممی و مفعولی می گیرند. براي تعیین نقش ضمائر متصل باید عبارت یا شعر را به معناي امروزي برگرداند.  

گفتیمش آن چه حالت بود؟ به او گفتیم آن چه حالت بود؟  
همانطور که می دانیم «ش» به «او» تبدیل می شود که بعد از حرف اضافه آمده است و نقش متمم دارد. 

توجه: این ضمائر هیچ گاه نقش مسند نمی گیرند. 
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