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2درس پانزدهم فارسی 
مقصود از عبارت زیر چیست ؟  1

« مرا نیز از عهده ي لوازم ریاست بیرون باید آمد  و مواجب سیادت را به ادا رسانید .»    
0.50

در بیت زیر « شاخ زمرد » بیانگر چه رنگی است ؟   2
شقایق بر یکی پاي ایستاده                  چو بر شاخ زمرد جام باده  

0.50

اه صیادي بدحال خشن جامه ،جالی بر گردن و عصایی در دست روي بدان درخت نهاد .» نویسنده ، صیاد را چگونه  با توجه به عبارت « ناگ3
توصیف کرده است ؟   

0.50

منظور از «  با توجه به عبارت « آن موش را زبرا نام بود با دهاي تمام و خرد بسیار . گرم و سرد روزگار دیده و خیر و شر احوال مشاهدت کرده ... »4
خیر و شر احوال مشاهدت کرده » چیست ؟ 

0.50

در متن زیر حذف شناسه در کدام قسمت صورت گرفته است ؟   5
می کردند و هر یک خود را می کوشید . مطوقه گفت : جاي مجادله نیست .  کبوتران اضطرابی 

0.25

0.50» قسمت مشخّص شده یعنی چه ؟  روزگار گذاشتنديي « در طاعت و مطاوعت او  در جمله6

با توجه به عبارت زیر ، چرا مطوقه از موش می خواهد که ابتدا بندهاي دوستان او را ببرد ؟  7
« مرا بدین مالمت نباید کرد که من ریاست این کبوتران تکفل کرده ام و ایشان را از آن روي حقی بر من واجب شده است . »      

0.50

بر زیبایی و کارکرد ادبی مصراع هاي دوم بیت هاي زیر افزوده است ؟  رنگ مشترك کدام 8
شاهد آن روضۀ فیروزه فام الف ) نادره کبکی به جمال تمام                    

ب ) شقایق بر یکی پاي ایستاده                     چو بر شاخ زمرّد ، جام باده 

0.25

در موارد زیر اعتقاد به کدام « باور مشترك » دیده می شود ؟    9
الف ) بسیار منی کرد و ز تقدیر نترسید              بنگر که از این چرخ جفاپیشه چه برخاست .  

ب ) گفت:« اي دوست عزیز و رفیق مؤافق، تو را در این رنج که افگند ؟ جواب داد که : مرا قضاي آسمان در این ورطه کشید . »            

0.50

بیت زیر اشاره به کدام باور پیشینیان است ؟   10
بسیار منی کرد و ز تقدیر نترسید                بنگر که از این چرخ جفاپیشه چه برخاست  

0.50

ب )  در بیت « درفشان الله در وي چون چراغی    /    ولیک از دود او بر جانش داغی » مشبه کدام گزینه است ؟       الف ) الله 11
چراغ                ج ) دود            د ) جان

0.25

در دو بیت زیر « گل الله » به چه چیزي تشبیه شده است ؟ ( چه تشبیهاتی وجود دارد ؟ دو مورد را بنویسید.12
درفشان الله در وي چون چراغی                  و لیک از دود او بر جانش داغی  

شقایق بر یکی پاي ایستاده                         چو بر شاخ زمرد ، جام باده 

0.50

0.25صراع اول چه آرایۀ زیبایی خلق کرده است ؟   در بیت « شقایق بر یکی پاي ایستاده / چو بر شاخ زمرّد ، جام باده » شاعر با بیان م13
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