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واژة «تا» در همۀ گزینه ها یکسان به کار رفته است بجز گزینۀ  ..................  . 1

 روي تا کی ز من نهان داري  راز من در غمت چو پیدا شد

 نی بر من بوده اي نی غم من خورده اي  تا دِل من برده اي قصد جفا کرده اي

 مه نهانست تا تو پیدایی مه نخوانم ترا معاذ اهللا

 رایت جور بر افراشته اي سپر افکنده آسمان تا تو

عبارت زیر به کدام یک از ویژگی هاي نیما اشاره ندارد؟   . 2
«هم چون مروارید در دِل صدِف کج و کوله اي سال ها بسته ماند»

ناسازگاري روح بزرگ و ارزشمند نیما با شهرنشینی همرنگی با جماعت

ارزشمندي وجود نیما در بین اهالی شهر ارزشمندي شعر نیما در میان اهالی شهر

معناي «فضل» در کدام بیت متفاوت است؟  . 3

عود بر آتش نهند و مشک بسایندفضل و هنر ضایع است تا ننمایند

یا کیست آنکه شکِر یکی از هزار کردفضل خداي را که تواند شمار کرد؟

گر فضل خداي می شناسی برخویش  اي صاحب مال فضل کن بر درویش

زینهارم ده به فضل خویش یا رب زینهار (زینهار: امان)جرم من جایی که فضل توست دانی اندك است

واژه هاي «مندرس – مستغنی – تیمار – کمیت» در کدام گزینه آمده است؟  . 4

فرسوده – بی نیاز – مراقبت – اسب سرخ فرسوده – بی نیازي – غمخواري – اسب زرد

کهنه – نیازمندي – غمخواري – اسب زرد کهنه – نیازمند – مراقبت – اسب سرکش

با توجه به خصوصیّات وزیر ملک اهواز در عبارت زیر، کدام گزینه با ویژگی هاي اخالقی وي هم خوانی ندارد؟   . 5
مردي اهل و ادیب و فاضل و نیکو منظر و متواضع دیدم و متدیّن و خوش سخن.

 افتاده شو مگر تو هم از خاك بر شوي شبنم به آفتاب رسید از فروتنی

 کز برون وز درونش، دین باشد مرد دین دار همچنین باشد

 مزاجم را به طاعت معتدل دار تنم را در قناعت زنده دل دار

 شیرین سخن به است ز قند مکّررم  قنّاد نیستم ولی اندر مذاق خلق

نقش دستوري کدام واژة مشّخص شده متفاوت است؟  . 6

مرغ دوش مرغی به صبح می نالید / عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش  

آواز یکی از دوستان مخلص را / مگر آواز من رسید به گوش      

بانگ گفت باور نداشتم که تو را / بانگ مرغی چنین کند مدهوش      

شرط گفتم این شرط آدمیت نیست / مرغ تسبیح گوي و من خاموش      

در عبارت « گریزي رندانه زد که به سود اسب انجامید» ترکیب مشخص شده به چه معناست؟  . 7

ترفندي زیرکانه کلک فریبکارانه حقه اي زیرکانه چاره اي درویشانه 

تعداد تشبیهات کدام بیت، بیشتر است؟  . 8

دل نیست که در بر چو کبوتر نتپیدست  از دست کمان مهرة ابروي تو در شهر  

چو غنچه پیش تواش مهر بر دهان باشد  به سان سوسن اگر ده زبان شود حافظ  

بر امید دانه اي افتاده ام در دام دوست زلف او دام است و خالش دانۀ آن دام و من  

هرکه در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست  سلسلۀ موي دوست حلقۀ دام بالست  

ادبیات دهم درس 4 متوسط
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نقش دستوري کدام واژة مشخص شده با گزینه هاي دیگر یکسان نیست؟  . 9

شتابان خط هایی در هم کشید. معلم از مخمصه رسته بود. تمامت خود را می خواست. صورت از او چیزي می طلبید.

معناي واژه هاي «آُخره ، وقب و غارب» به ترتیب عبارت است از.......................  . 10

فرورفتگی اندام – باالي کمر – برآمدگی پا چنبرة گردن – فرورفتگی اندام – میان دو کتف

باالي کمر – برآمدگی پا – میان دو کتف برآمدگی پا – فرورفتگی اندام – باالي کمر

در کدام بیت غلط امالیی دیده می شود؟  . 11

 که شب دراز بود خوابگاه تنها را شب فراغ نخواهم دواج دیبا را

 آفتابی در میان سایه اي دید شخصی فاضلی پر مایه اي

 زین پس شکی نماند که صاحب نظر شوي وجه خدا اگر شودت منظر نظر

 غیر تسلیم و رضا کو چاره اي؟ در کف شیر نر خونخواره اي

در عبارت زیر چند غلط امالیی موجود است؟   . 12
«در مرغزار، سباع و وحوش با سطور و بهایم بسیار بود و َملک ایشان شیري که همه در مطاوعت و مطابعت او بودند و در حریم سیادت او روزگار

می گذاشتند. سلطان، شغال را بیازمود و ذمام برخی کارها بدو سپرد.»

سه چهار یک دو 

معناي مقابل چند کلمه درست نوشته شده است؟   . 13
درحال: هم اکنون، بهایم: ستوران، فرج: رها، شوریده: عارف، قیم: سرپرست، نیکومنظر: خوش اخالق

پنج چهار سه دو

در متن زیر امالي کدام واژه نادرست است؟   . 14
«دست معلّم از وقب حیوان روان شد. فک زیرین را پیمود و در آخُره ماند؛ پس باال رفت، چشم را نشاند؛ دو گوش را باال برد، از یال و قارب به زیر آمد؛ از

پستی پشت گذشت و...»

هیچ کدام قارب  آخُره   وقب  

واژه هاي «صورتک – مشّوش – خطابه – خیل» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟  . 15

نقاب – سرگردان – سخنرانان – دسته ماسک – آشفته – سخنرانی – گروه

نقاب – باهوش – سخنرانی – گروه صورت کوچک – پریشان – وعظ – گروه

از میان واژگان زیر چند نادرستی معنایی دیده می شود؟   . 16
(مکاري: چاروادار)، (مغرب: کشوري در شمال غربی آفریقا)، (کراي: کرایه)، (قیاس کردن: حدس و تخمین زدن)، (فراغ: آسایش)، (شوخ: آلودگی)

چهار سه دو یک

در عبارت «هر که به نام فریفته شود به نان اندر ماند» واژه هاي «نام» و «اندر ماند» به چه معنا آمده اند؟  . 17

نوا – عاجز شود آوازه – بماند شهرت – ناتوان شود اسم – گرفتار شود

عبارت «کیسه اي که معموًال از پشم درست می شود و شامل دو جیب است» معناي کدام واژه است؟  . 18

دّراعه خورجین ازار پالس

کدام بیت با عبارت زیر قرابت مفهومی دارد؟   . 19
«نمی دانم خودش می دانست یا نه که اگر به شهر نیامده بود، نیما نشده بود»

 دانه، گوهر در زمین پاك غربت می شود تا برآمد از وطن، یوسف، عزیز مصر شد 

 دانی آن وقتی که در عالم نبیند کس نظیرم  زندگی از قدر من کاهید قدرم کس نداند 

 بزرگ نیست که از افتادگی هراسان است  فتادگی است که معراج سربلندي هاست 

 که سر به کوه و بیابان تو داده اي ما را  صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را 
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معناي دقیق عبارت دعایی «عّم نواله» به چه معناست؟  . 20

نواختن او شامل حال ما شود لطف تو شامل حال ما شود لطف و بخشش او فراگیر باشد لطف تو عمومیت داشته باشد

متِن زیر با همۀ ابیات قرابت مفهومی دارد، به جز ..............   . 21
«گفت: بلبالن را دیدم که به نالش درآمده بودند از درخت و کبکان از کوه و غوکان در آب و بهایم از بیشه؛ اندیشه کردم که مرّوت نباشد همه در تسبیح و

من به غفلت، خفته.»

که بنگرم به گل و سر کنم ثناي تو را هواي سیر گل و ساز بلبلم دادي 

مرغ تسبیح گوي و من خاموش گفتم این شرط آدمیّت نیست 

گوش دل واکنی حکایت اوست در طبیعت به هر صال و سکوت 

بلبل به نغمه خوانی مطرب به چیره دستی هر یک به زخمۀ خود ساز تو می نوازد 

مفهوم «الدهُر یومان یوٌم لک و یوٌم علیک» از همۀ ابیات دریافت می شود، به جز .............  . 22

بگو بسوز که بر من به برگ کاهی نیست زمانه گر بزند آتشم به خرمن عمر 

ابر گریان دارد و خورشید خندان غم مخور پشت هر غم شادي بنهفته، بنگر آسمان 

از پس گرد به ناچار سواري برسد نیست غم گر به دل از عشق غباري برسد 

امروز می آید از باغ بوي بهار من و تو دیروز اگر سوخت اي دوست غم برگ و بار من و تو 

نقش دستوري «روي» در مصراع اول و نقش دستوري «که» در مصراع دوم به ترتیب کدام است؟  . 23
«هر آنچه دور کند مر تو را ز دوست بد است 
«هر نفس آواز عشق می رسد از چپ و راست

به هر چه روي نهی جز وي ار نکوست بد است»  
ما به فلک می رویم عزم تماشا که راست؟»

مفعول، متمم مفعول، مفعول نهاد، متمم نهاد، مفعول

معنی کدام واژه در مقابل آن «غلط» آمده است؟  . 24

(نمط: نوع) (مولع: آزمند)  (یله: آزاد) (سودا: هوس) 

(نسیان: فراموشی) (وقب: برآمدگی پشت پاي اسب)  (اهلیت: لیاقت) (کسیل کردن: روانه کردن) 

معناي واژه هاي «رقعه – مولع – اهلیت – نوال» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟  . 25

نوشته – ثروتمند – شایستگی – ناله ها نامه – آزمند – لیاقت – بخشش ها

نامه – پی در پی – لیاقت – عطاها نوشته – طمعکار – ثروتمندي – نوعی ساز
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و «تا» در معناي از زمانی که به کار رفته است اما در گزینۀ  بصورت پرسشی و در معناي چه زمانی استفاده شده است و نشان دهندة زمان است. و در گزینه هاي  گزینه 1  . 1

نیما هر چقدر هم در شهر ساکن ماند اما نتوانست روحیه اش را با شهرنشینی سازگار کند. گزینه 1  . 2

، فضل به معنی «دانش و کمال» آمده است اما در سه گزینۀ دیگر معناي «بخشش و بخشایش» از آن برمی آید. در گزینۀ  گزینه 1  . 3

تنها در این گزینه همۀ واژه ها درست معنا شده اند. گزینه 2  . 4

در مفهوم سؤال صفات وزیر ملک اهواز اینگونه ذکر شده است:  گزینه 3  . 5
شایسته، ادیب، عالم، خوش چهره و فروتن و دیندار و شیرین سخن  

تمام صفات فوق در گزینه هاي  و  و  دیده می شود. گزینۀ  در مورد فروتنی، گزینۀ  در مورد دینداري و گزینۀ  در مورد شیرین سخنی اش اما با دقت در گزینۀ  می بینیم که شاعر طلب
عنایت از خداوند را دارد براي دینداري نه اینکه فرِد دین داري است. 

در گزینه هاي  و  و  واژه هاي مشخص شده نقش نهاد دارند اما در گزینۀ  واژة مشخص شده نقش مسند دارد. گزینه 4  . 6

«رندانه» به معناي «زیرکانه» است و «گریز» هم به معناي «فرار و ترفند» درست است. گزینه 4  . 7

تشبیهات عبارت اند از:  گزینه 4  . 8

) دام بال (بال مانند دام)  ) سلسلۀ موي دوست مانند حلقۀ دام بال   ) سلسلۀ موي دوست (موي دوست مانند سلسله و زنجیر) 
بررسی سایر گزینه ها: 

) دل مانند کبوتر  ) ابرو مانند کمان مهره   :« گزینۀ «

) حافظ چو غنچه  ) حافظ مانند سوسن   :« گزینۀ «

) خال مانند دانه  ) زلف یار مانند دام   :« گزینۀ «

«رسته» مسند می باشد.  گزینه 3  . 9
مفعول کلمه یا گروهی از کلمات است که پس از آن یا «را» وجود دارد یا می توان «را» قرار داد. 

صورت از او چیزي (را) می طلبید. 
شتابان خط هایی (را) در هم کشید. 

توجه: اگر مفعول، مضاٌف الیه یا صفت داشته باشد، «را» بعد از آن ها می آید. 
تمامت خود را می خواست. 

واژه هاي مورد نظر اصطالحات نقّاشان براي ذکر جزئیات بدن حیوانات است. یک بار براي همیشه معناي این واژه ها را به طور دقیق یاد بگیرید. گزینه 1  . 10

فراغ   فراق   گزینه 1  . 11

واژگان غلط:  گزینه 3  . 12
ستور: چهارپایان، بهایم 
متابعت: پیروي، تبعیت 

زمام: افسار - لگام (سررشتۀ امور) 

واژگانی که نادرست معنی شده اند: درحال: فورًا، بی درنگ / فرج: رهایی، گشایش / نیکومنظر: خوش چهره، زیبارو  گزینه 2  . 13

غارب به معنی میان دو کتف. گزینه 3  . 14

«خطابه» مصدر است و به معناي «سخنرانی» است در گزینۀ  سخنرانان نادرست است. چون «خطبا» به این معناست. در گزینۀ  «صورتک» و در گزینۀ  «مشّوش» نادرست معنا شده گزینه 1  . 15
است.

مغرب: کشورهاي شمالی آفریقا به جز مصر است.  گزینه 1  . 16

«نام» به معناي «شهرت» است و «اندر ماندن» به معناي «محتاج و ناتوان شدن» است. گزینه 2  . 17

معناي سایر گزینه ها: پالس: پارچۀ کهنه و پاره / ِازار: لُنگ / دّراعه: باالپوش گزینه 3  . 18

مفهوم مشترِك گزینۀ یک و عبارت سؤال: دوري از وطن باعث خودساختگی و بزرگی می شود.  گزینه 1  . 19
بررسی سایر گزینه ها: 

»: دانستن قدر انسان ها پس از مرگ  گزینۀ «

»: تواضع باعث سربلندي است.  گزینۀ «

»: عشق معشوق انسان را به جنون می کشاند و دیوانه می کند.  گزینۀ «

با توّجه به معناي «نوال» که «لطف و بخشش» است و ضمیر «ه» در این واژه این گزینه درست است. گزینه 2  . 20

» به ماجرایی عاشقانه اشاره دارد و می گوید تو هواي عبارت آمده در صورت سؤال به روشنی به این نکته اشاره می کند که همۀ پدیده ها تسبیح خداوند را می گویند. اما بیت گزینۀ « گزینه 1  . 21
گل و بلبل را در سر من انداختی تا جایی که هرگاه به آن ها نگاه می کنم، تو را می بینم. 

عبارت عربی آمده در صورت سؤال می گوید: روزگار دو روز است. یک روز با توست و روز دیگر علیه توست. همین مفهوم در گزینه هاي مشترك هم دیده می شود، اما بیت گزینه  گزینه 1  . 22
می گوید روزگار حتی اگر بزرگ ترین و سخت ترین بالها را بر سر من بیاورد، براي من بی اهمیت است. 

روي نهی: روي مفعول است. زیرا: روي را نهادن: چه چیز را نهی؟ روي را.  گزینه 4  . 23
عزم تماشا که راست: عزم تماشا براي که است؟ : که بعد از حرف اضافه آمده و متمم است.
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وقب: گودي چشم، فرورفتگی چشم حیوان  گزینه 4  . 24

رقعه: نامه / مولع: از «ولع» می آید به معناي طمعکار و آزمند / اهلیت: شایستگی و لیاقت / نوال: بخشش و توشه گزینه 1  . 25

تلفن تماس: ۰۲۶۳۳۴۰۸۹۴۴
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1  . 1

2  . 1

3  . 1

4  . 2

5  . 3

6  . 4

7  . 4

8  . 4

9  . 3

10  . 1

11  . 1

12  . 3

13  . 2

14  . 3

15  . 1

16  . 1

17  . 2

18  . 3

19  . 1

20  . 2

21  . 1

22  . 1

23  . 4

24  . 4

25  . 1

تلفن تماس: ۰۲۶۳۳۴۰۸۹۴۴
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