به نام خدا

آزمون تشریحی از درس  15و گنج حکمت فارسی2

 . 1معنی لغات مشخص شده را بنویسید.
الف) صیاد پیش آمد و جال باز کشید.

ب) در وی شکاری بسیار و اختالف صیادان آنجا متواتر

ج) و ا ّل طاعنان مجال وقیعت یابند.

د) بر درختی بزرگِ گشن خانه داشت

 .2در گزینه های زیر نادرست های امالیی را بیاب ید و شکل صحیح آن ها را بنویسید ۴ (.نادرست امالیی)
الف) در طاعت و مطاوعت او روزگار گزاشتندی.
ب) چون به معونت و مضاهرت ایشان از دست صیاد بجستم ،مرا نیز از عهدۀ لوازم ریاست بیرون باید آمد و
مواجب صیادت را به ادا رسانید.
ج) چون من بسته باشم ،اهمال جانب من جایز نشمری و در وقت فراق موافقت اولی تر.
و لیک از دود او بر جانش داغی»

 .3با توجه به بیت« :درفشان لله در وی چون چراغی
الف) نقش دستوری واژه های مشخص شده را بنویسید.
ب) مرجع ضمیر « وی» را بنویسید.
ج) نوع « واو» را بنویسید.
 .4شناسۀ فعل ها را در جمله های زیر مشخص کنید.
شیران غریدند و به اتفاق ،آهو را از دام رهانید.

چو بر شاخ زمرد جام باده» آرایۀ « تشبیه» را بیابید و

 . 5در بیت «:شقایق بر یکی پای ایستاده
ارکان آن را مشخص کنید.

 .6در عبارت « موش با دهای تمام و گرم و سرد روزگار دیده بود .و چون او را در بند بال بسته دید ،زه آب دیدگان
بگشاد و بر رخسار ،جوی ها براند:».
الف) یک نمونه « استعاره» بیابید.
ب) دو نمونه « کنایه» بنویسید.
ج) مفهوم عبارت« گرم و سرد روزگار دیده» یعنی چه؟
 .7جاهای خالی را کامل کنید.
الف) درس کبوتر طوق دار از کتاب  ....................................است.
ب) اثر« جوامع الحکایات و لوامع الروایات » نوشتۀ  ......................................است.
 .۸بیت« دوستان را به گاه سود و زیان
الف) سعدی

ب) مولوی

بتوان دید و آزمود توان» از کیست؟
ج ) سنایی

د) عطار

 .۹ویژگی های شاخص شخصیت های زیر را ،در داستان « کبوتر طوق دار» و « مهمان ناخوانده» بنویسید.

-مطوقه:

-سلیمان دارانی:

-زبرا:

 .۱۰منظور از جملۀ « از تجارب برای دفع حوادث سالح ها توان ساخت ».چیست؟
 .1۱عبارت زیر با کدام بیت قرابت معنایی دارد؟
« می ترسم که اگر از گشادن بندهای من آغاز کنی ،ملول شوی و بعضی از ایشان در بند بمانند».
الف) اسیر محنت ایام بودن
ب) نه طریق دوستان است و نه شرط مهربانی
ج) مروت نبینم رهایی ز بند
د)گرفتار کمند ماهرویان

به کام دشمنان ناکام بودن
که به دوستان یکدل سر دست برفشانی
به تنها و یارانم اندر کمند
نه از مدحش خبر باشد نه از ذم

.1۲جمالت زیر را به نثر روان بنویسید.
الف) ثقت دوستان به کرم عهد تو بیفزاید0
ب) صیاد حبَه بینداخت و در کمین بنشست.
ج) گفتم که چو ناگه آمدی عیب مگیر
د) صیاد گرازان به تگ ایستاد.
و) از عکس ریاحین او پر زاغ چون دم طاووس نمودی
ه) مگر تو را به نفس خویش حاجت نمی باشد؟

موفق باشید.

