
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ادبیاتپاسخ نامه سؤاالت درس 

 ( الف)

 .پس چشم  ای  را آزار نده/با دا چشم  نمی توانی خدا را ببینی -1

ا کسی جز خدا قادر نیس  از میـان  /  ا  رنگارنگ پدید آاردک تکه چوب، میوهکسی نمی تواند از ی -2

 .خار، گل صد برگ پدید آارد

چون از اسرار غیبی بی خبر  سیی؛ زیرا اتفاقات پنهانی بسیار   سـ  کـه  ـیچ کـس از     ! نا امید نشو -3

 .آن آگاه نیس 

 .باید، به درد داسیی با کسی نمی خورداگر انسان  مراه با اصال  خانوادگی خود، دارا  فضیل  ن -4

 .تا آیینة دل  تیرگی به خود نگرفیه، از را  راین بینی به اجود خود نگاه کن ا بیندیش -۵

 .بدان که  ر چه در عالم  سیی اس ،  مه آفریدة خدا  بلند مرتبه اس  -6

 .ییر بده ا نه آیینه را نگامی که آینه تصویر ااقعی تو را به تو نشان داد، خودت را بشکن ا تغ -7

 .در تن بیمارش توانی باقی نمانده بود -8

 ( ب)

 عمیق یدن -2  ادعا -1

 دانشمند -4   مه -3

  ا دیوار  -6   نگام -۵

 خرسند  به مقدار کم -8  محل زندگی -7

 ( ج)

 مین اال

بـه درجـات بـاال     راه رسـیدن   یود کـه سـالک را در  پیر یا مرید در ادبیات عرفانی به کسی گفیه می -1

معیقدنـد کـه اجـود    ... بسیار  از عارفان مثل عین القضات ا مولو  ا.کنندعرفانی را نمایی ا  مرا ی می

 .پیر از ااجبات اس 

 نسانا گردیدن آسیاب تمثیلی اس  از پوییدن. تمثیل -2

 .در عالم عرفان به معنی یناخ  حق تعالی اس  -3

 

 

 
 

 
 
 

  

 

 پاسخنامه

 4آزمون شماره 

 ره اول متوسطهدو

 ادبیاتسؤاالت درس 
 

 آماده شو کتاب



 یندر دران خود به کند ا کاا پرداخ -4

 مین دام

 عجله نکردن در سخن گفین -1

 .توانایی جوابی بهیر داییه باید - ا پیشی نگیردبر آن -2

 ( د)

 نوییه باید -نویسیممی -1

 تضاد -2

 تخلص -3

 تر اصیل -4

 اابسیه:  سیه فالن: کیاب -۵

 .سخنان افالطون ا ارسطو را در حکم  عملی بررسی کرده اس . خواجه نصیر طوسی -6

 (  ـ

 . ا را به جان خریددر راه  دف، باید سخیی -1

 .گذاردزیرا بر یخصی  ما تأثیر سوء می -2

 .د ند ا را نشان می ا ا  م بد  ر دا  م خوبی -3

 .به  ر کدام آن چه را که الزم دای  داد -4

، ماسـ  بـه دقـ  گـوش د ـیم ا اگـر نـه        نباید اسط حرف دیگران اارد یویم ا اگر خطاب سخن با -۵

 .اسیراق سمع نکنیم

 .یویمبزرگ می  ا  ااچون میهن مانند مادر  اس  که  مة ما در دامان لطف ا مهربانی ا نعم  -6

 ( ا

1-  

 بر  مه چیزیش توانایی اس  -

 آزادگان،  م زادگان -

 دیمن دانا که غم جان بود -

 حادثة /  مسال( الف -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 


