 544ادبیّات سال دوم

تاریخ ادبیّات

خالصه درس 11
فارسی 2

قرن  19و  20میالدی
نویسندة بزرگ فرانسوی
 60س��ال از عمر  82س��اله را
صرف نویسندگی کرد.

آندره ژید

بهدلی��ل بیان مش��کالت زندگی
واقعیت
آدمی با عشقی سرشار به
ّ
جایزة نوبل دریافت کرد.

قرابت معنایی

مائدههای زمینی حاصل جوانی
اوست.
مترجم��ان مائدهه��ای زمین��ی
پرویز داریوش و جالل آلاحمد
است.

مائدههای زمینی
خدا همهجا هس��ت  -نگاه به موجودات ما را از خدا
دور میکند  -تغیی��ر نگرش و نحوة دیدن  -ارزش

لغت

یافتن با س��ختی  -آزمایش و تجربه  -دل بستن به
زیباییها  -وابستگی اعمال ما به خودمان

آوردهاند که...
و یؤثرون علی انفسهم و لو کان بهم خصاصة (ایثار)
صل��وات :جمع ص�لات ،رحمت و بخش��ش حق
تعالی ،درودها
تعلّل :بهانه کردن ،بهانه آوردن ،بهانهجویی
خاییدن :جویدن ،به دندان نرم کردن
ذخیره مگذار :دریغ مکن
دریغا :افسوس
هویدا :آشکار
بکش :خاموش کن
اصالح چراغ :تعمیر چراغ
خصاصة :فقر ،نیازمندی

اد ّبیات فارسی 2

مائدههای زمینی

درس یازدهم

323293متن زیر معرف کدام شخصیت ادبی است؟
«نویسندهي بزرگ فرانسوی است .شصت سال از عمر هشتاد و سه سالهي خود را صرف نویسندگی کرد .وی در آثار خویش ،مشکالت زندگی
آدمی را با عشقی سرشار به واقعیت به تصویر کشید و به همین جهت ،جایزهي نوبل را از آن خود کرد».
(سراسری هنر )95 -

 )1آندره ژید

 )2فرانتس فانون

 )3الکساندر دوما

 )4آلن رنه لوساژ

323294كتاب مائدههاي زميني اثر معروف ……… نويسندهي ……… كه آن را ……… و ……… به فارسي ترجمه كردهاند( .سراسري تجربی )91 -

 )1ويكتور هوگو  -فرانسوي  -جالل آل احمد  -پرويز داريوش
 )2ويكتور هوگو  -انگليسي  -دكتر مح ّمدعلي موحد  -پرويز داريوش
 )3آندره ژيد  -فرانسوي  -پرويز داريوش  -جالل آل احمد
 )4آندره ژيد  -انگليسي  -دكتر مح ّمدعلي موحد  -جالل آل احمد

ِ
صاصة» با كدام بيت تناسب دارد؟
ؤثرون َعلي ا َنف ُِسهِم و لوكان ب ِهم خَ
َ
323295مفهوم « يُ
ب��ا خلق ن��ك��وك��ار ب��ه ك���ردار و ب��ه گفتار
 )1مردي است سخاپيشه و مردي است عطابخش

 )2س��خ��اي اب���ر از آن آم���د ج��ه��ان گير
 )3دري��اي لطف اوست وگرنه سحاب كيست
 )4گر چه مورم ولي آن حوصله با خود دارم

ك��ه در ط��ف��ل��ي گ��ي��اه��ي را ده���د شير
ت��ا ب��ر زم��ي��ن م��ش��رق و م��غ��رب كند سخا
ك��ه ببخشم ب��ود ار ملك سليمان از من

قصه همین اس��ت که گفتم
 )1ای اه��ل هنر ّ
 )2خ��دای��گ��ان جهان بر جهانش ک��رد ملک
 )3جایی که یقین باشد شک را چه محل باشد
 )4آن چیز کزین پیش گمان بود یقین گشت

ه���ان ت��ا ن��ف��روش��ی��د یقینی ب��ه گمانی
یقین خلق گ��م��ان ش��د گ��م��ان خلق یقین
ظلمت ب��ه کجا ماند ب��ا ن��ور ک��ه بستیزد
دان����ی ن��ت��وان داد یقینی ب��ه گمانی

 )1چون نیست هیچکس که به فریاد من رسد
 )2گل آنچنان فریفتهی حسن خود شده است
 )3تمیز نیک و بد روزگ���ار ،ک��ار تو نیست
 )4ز خ���ارزار تعلّق ،کشیده دام���ان باش

خود رقص میکنم چو سپند از نوای خویش
ک��ز شبنم اس���ت آی��ن��ه دائ���م ب��راب��رش
چو چشم آینه ،در خوب و زشت ،حیران باش
به هر چه میکشدت دل ،از آن گریزان باش

(سراسري انسانی )91 -

323296مفهوم عبارت «برای من خواندن این که شن ساحلها نرم است کافی نیست؛ میخواهم پای برهنهام این نرمی را حس کند ».با کدام بیت
متناسب نیست؟

(سراسری ریاضی )90 -

323297مفهوم کدام بیت ،عبارت« :هرگز در این جهان چیزی ندیدهام که حتّی اندکی زیبا باشد؛ مگر آنکه فورا ً آرزو کردهام تا همهی مهر من آن را
در بر گیرد ».را نقض میکند؟

323298آیهی «ال تُدرکه االبصار و هو یُدرک االبصار» با کدام گزینه متناسب است؟

 )1یا دیدهی جان خواب ب ُ َود یا خیال دوست
 )3عقل من آن ببرد که صورت نگار اوست

معرف کیست؟
323299عبارت زیر ّ

 )2این بس که نام من برود بر زبان دوست
)4پنهان ز دیدهها و همه دیدهها از اوست

(سراسری انسانی )86 -

(سراسری زبان )85 -

(سراسری زبان )83 -

«شصت سال از عمر هشتاد و دو سالهی خود را صرف نویسندگی کرد و در آثار خویش مشکالت زندگی آدمی را با عشقی سرشار به واقعیّت به

تصویر کشید و به همین جهت جایزهی نوبل را از آن خویش کرد .مائدههای زمینی زادهی شور و اضطراب جوانی نویسنده است».

 )1آندره ژید

 )2اُ .هنری

 )3ویکتور هوگو

 )4فرانتس فانون

333300عبارت «به بهشت و حور چه نازم؟ مرا دیدهای ده که از هر نظر بهشتی سازم ».با کدام عبارت ارتباط معنایی دارد؟

 )1بکوش که عظمت در نگاه تو باشد ،نه در چیزی که به آن مینگری.
 )2به هرکجا بروی جز خدا چیزی را دیدار نمیتوان کرد.
 )3اعمال ما به ما وابسته است ،همچنان که درخشندگی به فسفر.
 )4دریغا نمیدانیم همچنان که در انتظار او به سر میبریم ،به کدام درگاه نیاز آوریم.

(سراسری ریاضی )82 -
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ِ
عبارت «برای من «خواندن» اینکه شنِ ساحلها نرم است ،کافی نیست؛ معرفتی که قبل از آن احساسی نباشد ،برای من بیهوده
333301آندره ژید در
است ».بر کدام گزینه ،تأکید دارد؟

 )1عاطفه

 )3دانش

 )2آزمایش

 )4عقیده

(سراسری هنر )82 -

333302عبارت« :عمرش چهل و شش سال بود .سفرهای دور و دراز به کشورهای خارج کرد اما از سفرهای او در ایران حاصل بیشتر عاید شد ،زیرا
ایران و فرهنگ آن را میشناخت و کتابهایی در این زمینه نوشت که هم سفرنامه است ،هم تحقیق اجتماعی ،هم مطالعهی زبانشناسی و هم

آداب قومی .مائدههای زمین آندره ژید را به فارسی ترجمه کرد ».شرح حال کیست؟

 )1بزرگ علوی

سید محمد علی جمالزاده
ّ )3

 )2جالل آل احمد

(سراسری انسانی )81 -

 )4عبدالحسین زرینکوب

333303در عبارت «زندگی معجون دردآوری است از لبخندهای زودگذر و انبوه غم و اندوه و سیالب اشک و زاری ».همهی آرایههای زیر بهجز ………
وجود دارد.

 )1تشخیص

 )3مبالغه

 )2تشبیه

 )4تناسب

333304مقصود از جملهی «هیچ چیز از او ذخیره مگذار» در عبارت «این مهمان رسول است ،او را گرامی دار و هیچ چیز از او ذخیره مگذار ».چیست؟

 )1برای خدمت به او ،هیچ چیز درخواست نکن.
 )2هر چه خوراکی هست ،نزد او بیاور.
 )3هرچه را که نزد تو نهاده ،برای او بیاور.
 )4هیچ چیز برای او نگه ندار.

333305بیت «پنهان ز دیدهها و همه دیدهها از اوست /آن آشکار صنعت پنهانم آرزوست» با کدام عبارت تناسب معنایی دارد؟

 )1همان دم که مخلوقی نظر ما را به خویشتن منحصر کند ،ما را از خدا برمیگرداند.
 )2دریغا که نمیدانیم هم چنان که در انتظار او به سر میبریم ،به کدام درگاه نیاز آوریم.
 )3به هرکجا بروی جز خدا چیزی را دیدار نمیتوان کرد .خدا همان است که پیش روی ماست.
 )4آرزو مکن که خدا را در جایی جز همه جا بیابی ،هر مخلوقی نشانی از خداست و هیچ مخلوقی او را هویدا نمیسازد.

333306کدام گزینهها دربردارندهی پیام «التُد ِر ُک ُه الاْ َبْصا ُر َو ُه َو یُ ْدر ُ
ِک االَبْصا َر» است؟
آن آش���ک���ار ص��ن��ع��ت پ��ن��ه��ان��م آرزوس����ت
الف) پنهان ز دیدهها و همه دیدهها از اوست
ب) آن نه رویی است که من ،وصف جمالش دانم

پ) بـــــه

بیننـدگان

آفـــریننده

را

ت) دیدهی عقل ،مست تو ،گوش طرب به دست تو

 )1الف و ب

ای��ن حدیث از دگ��ری پ��رس ک��ه م��ن حیرانم
ن��ب��ی��ن��ی م���رن���ج���ان دو ب��ی��ن��ن��ده را

چرخهی چ��رخ ،پست تو ،بیتو به سر نمیشود

 )3پ و ت

 )2الف و پ

 )4ت و الف

333307کدام بیت با «و یؤثرون علی انفسهم و لو کان بهم خصاصة» ارتباط مفهومی ندارد؟
که شهیدان کهاند این همه خونین کفنان؟
 )1ب���ا صبا در چمن الل��ه سحر میگفتم

 )2معاش اهل م��ر ّوت بدین نسق ب��وده است
م��ق��دم تشنگانند
 )3ب���ر آب��خ��ورد آخ���ر
ّ
 )4ای دوس��ت کجا باشی تا من بدهم جانم

ِ
ج��ان خ��ود ب��ه م���ر ّوت نثار میکردند
ک��ه
ِم���ی ده ح��ری��ف��ان��م ص��ب��وری م�یت��وان��ن��د
در راه ف���داک���اری ،راه ش��ه ی��اران��م

333308معنی لغات «خصاصة ،صلوات ،خاییدن ،تعلّل ،قوت» چیست؟

 )1بخل -نمازها -جوییدن -بهانه گرفتن -غذا
 )2نیازمندی -جمع صالت -جویدن -بهانهجویی -غذا
 )3تنگدستی -رحمت و بخشش -مضغ -بهانهگیری -نیرو
 )4محتاج بودن -درودها -به دندان نرم کردن -بهانه دادن -آذوقه

حق خدای که تو را به رسالت به خلق فرستاد که نزد ما جز آب نیست ».ارتباط دارد؟
333309کدام گزینه با عبارت «به ّ
ی��اف��ت آب ،اف��ت��اد خ���ود ک���وزه شکست
 )1ک����وزه ب��ود و آب م�ین��ام��د ب��ه دست

 )2ج���ز آب روی ی��ار م��را سیر نمیکرد
 )3در بیابان ستم ،لطف کسی آمد و رفت
 )4م��ن به جز آب ن��دارم ،دگ��رم هیچ مخواه

پ��س دور ب��داری��د زم��ن آب���روی خویش
شاید آن نیز س��راب��ی بُ��د و ب��یآب برفت
تشنه گ��ردم چ��و ب��ری آب سماط تهیام

مهدزای سرد 547

کان بهم خصاص ًة» قرابت معنایی دارد؟
333310کدام بیت با مفهوم آیهی «و یُؤثرون َعلی انفسهم و لو َ
ک����ز گ����دای����ان ظ���ری���فت���ر ای���ث���ار
 )1ه����ر چ��ه داری ب����رای ح��ق ب��گ��ذار
 )2ب��ر هر که م��دد ک���ردهای از عالم ایثار
ن��ام��ش ب��ه زب���ان گ��ر ب��ب��ری بازستانی
 )3خاقانی ج��ان افشان بر خ��اک در جانان
کز عاشق صوفی ج��ان ایثار چنین خوشتر
 )4م��ا دل��ی ایثار او کردیم و جانی یافتیم
گوهری در پایش افکندیم و کانی یافتیم

333311همهی جمالت بهجز ……… با بیت مطرح شده در همان گزینه قرابت معنایی دارند.

 )1به هر کجا بروی جز خدا چیزی را دیدار نمیتوانی کرد.
و خدایی که در این نزدیکی است /الی این شببوها /پای آن کاج بلند
 )2درست است که اعمال ما ،ما را میسوزانند ،ولی تابندگی ما از همین است.
چون همی سوزد جهان از وی معطر میشود
قول مطبوع از درون سوزناک آید که عود
 )3همان دم که مخلوقی نظر ما را به خویشتن منحصر کند ،ما را از خدا برمیگرداند.
ک��ز شبنم اس���ت آی��ن��ه دائ���م ب��راب��رش
گل آنچنان فریفتهی حسن خود شده است
 )4ناتانائیل ،آرزو مکن که خدا را در جایی جز همه جا بیابی.
به هر ط��رف که نظر میکنی ،برابر اوست
میان کعبه و بتخانه هیچ فرقی نیست

333312کدام بیت با عبارت زیر تناسب معنایی دارد؟

«همان دم که مخلوقی نظر ما را به خویشتن منحصر میکند ما را از خدا برمیگرداند».
س��ر ب��ه بالین اب��د بازنهد مست و خ��راب
 )1هر که در عهد ازل مست شد از جام شراب

 )2ت��و مپندار که دور از تو اگر خاک شوم
 )3به خدا غیرخدا در دو جهان چیزی نیست
 )4ب����ا ه��رچ��ه ک���ه دل ن���ه���اده باشیم

333313مفهوم مقابل بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟
«آف�����ت�����اب آم������د دل����ی����ل آف���ت���اب

آت���ش ع��ش��ق م��ن از ب���اد ه���وا بنشیند
بینشان است همه نام و نشان چیزی نیست
در ُم���ش���رک���ی اوف�����ت�����اده ب��اش��ی��م
گ���ر دل��ی��ل��ت ب��ای��د از وی رو م��ت��اب »

(گزینه دو )95 -

(گزینه دو )95 -

(گزینه دو )92 -

(گزینه دو )91 -

 )1به هر جا که بروی جز خدا چیزی را دیدار نمیتوانی کرد.
 )2معرفتی که قبل از آن احساسی نباشد برای من بیهوده است.
 )3خدا همان است که پیش روی ماست.
 )4ما همگی اعتقاد داریم که باید خدا را کشف کرد.

333314مفهوم جملهی زیر در کدام گزینه کاملتر بیان شده است؟

«درست است که اعمال ما ،ما را میسوزانند ،ولی تابندگی ما از همین است».

(گزینه دو )91 -

 )1کارها ما را ناراحت میکنند.
 )2کار ،اندامهای انسان را میسوزاند و نابود میکند.
 )3ارزش ما بسته به میزان کار مفید ماست.
 )4اعمال بد ما موجب نابودی و سوختن ما در دوزخ میشوند.

333315کتاب مائدههای زمینی اثر معروف ……… نویسندهی ……… که آن را ……… و ……… به فارسی ترجمه کردهاند.

 )1ویکتورهوگو  -فرانسوی  -جالل آن احمد  -پرویز داریوش
 )2ویکتورهوگو  -انگلیسی  -دکتر مح ّمد علی م ّوحد  -پرویز داریوش
 )3آندره ژید  -فرانسوی  -پرویز داریوش  -جالل آل احمد
 )4آندره ژید  -انگلیسی  -دکتر مح ّمد علی م ّوحد  -جالل آل احمد

(قلمچی )91 -

333316عبارت «هرگز در این جهان چیزی ندیدهام که اندکی زیبا باشد؛ مگر آنکه فورا ً آرزو کردهام تا همهی مهر من آن را در برگیرد» با همهی
گزینهها بهجز گزینهی ……… تضاد معنایی دارد.
 )1دس���ت ه��وس از نعمت کونین کشیدم

 )2زی���ر ب��ارن��د درخ��ت��ان ک��ه تعلّق دارن��د
 )3تمیز نیک و بد روزگ���ار ک��ار تو نیست
 )4ف���ارغ ز دار و گیر جهان خ��راب باش

ای��ن ه � ّم��ت م��ردان��ه ب��ه ع��ال��م س��ر پ��ا زد
ای خوشا س��رو که از ب��ار غمت آزاد است
چو چشم آینه ،در خوب و زشت ،حیران باش
م��ردان��ه ت��رک ک��ام ب��گ��و ،ک��امی��اب باش

(قلمچی )90 -
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333317همهی گزینهها بهجز گزینهی ……… با عبارت «ناتانائیل! آرزو مکن که خدا را در جایی جز همهجا بیابی ».قرابت معنایی دارند( .قلمچی )90 -

 )1ع��اش��ق��ان را ش��د م���د ّرس روی دوس��ت
 )2چ��ی��س��ت ع��ال��م ج��ل��وهگ��اه روی دوس��ت
 )3ظ��اه��را ً گ��ر زان ک��ه عالم مظهر است
 )4در حقیقت نیست غیر از ی��ار کس

333318کدام گزینه ،از مفهوم جملهی زیر دور است؟

دف��ت��ر و درس و سبقشان س��وی اوس��ت
ج��ل��وه و ع��ال��م چ��ه ب��اش��د ،جمله اوس��ت
مظهر و ظ��اه��ر چ��و واب��ی��ن��ی ،ه��م اوس��ت
ای���ن ن��م��ود غ��ی��ر ،ع��ی��ن وه���م ت��وس��ت

«ناتانائیل ،آرزو مکن که خدا را در جایی جز همهجا بیابی».
چو مطلب ،جستو جوی اوست خواه اینجا و خواه آنجا
 )1به سیر کعبه و دیریم گاه اینجا و گاه آنجا

 )2ز یک خشت و گ��ل ،آخ��ر ،خانه کردند
 )3جمله ذ ّرات جهان م��رآت (آینه) اوست
 )4میان کعبه و بتخانه هیچ فرقی نیست

چ��را آن ،کعبه؛ ای���ن ،بتخانه ک��ردن��د؟
ه��ر چ��ه ب��ی��ن��ی م��ص��ح��ف آی����ات اوس��ت
به هر ط��رف که نظر میکنی ،برابر اوست

 )2ساقیا ،ج��ام م��را لبریز کن بیگفت و گو
 )3ه����ر چ��ه داری ب����رای ح��ق ب��گ��ذار
 )4از خ��ود ب��رون نرفته ه��وای سفر مکن

ج��ه��ان از م���ی و ل��ع��ل پ���ر ن����ور کن
وی��ن حریفان را ره��ا کن در بالیای عطش
ک����ز گ����دای����ان ظ���ری���فت���ر ،ای���ث���ار
ای��ن راه را ب��ه پ��ای زمینگیر َس��ر مکن

 )1دل ک��رد بسی ن��گ��اه در دف��ت��ر عشق
 )2در ع��ال��م حقیقت اگ��ر نیک بنگری
 )3م��ح � ّق��ق ه��م��ان بیند ان���در اِب ِ���ل (شتر)
 )4حقیقت ف��اش ن��ت��وان گفت ب ِ��� ْه زین

ج��ز دوس��ت ندید هیچ رو در خ��ور عشق
م��ی��وه ت��وی��ی ،درخ���ت م��ن��م ،ده���ر ،بوستان
ِ
روی����ان چ��ی��ن و چگل
ک���ه در خ����وب
ِ
درون ج���ان ن��ظ��ر ک��ن زود خ���ود ،بین

 )1دی��دم گل و بستانها ،صحرا و بیابانها

او ب��ود گلستانها ،صحرا همه او دی��دم

 )2ک��ه جهان ص��ورت اس��ت و معنی دوست

ور ب��ه م��ع��ن��ی ن��ظ��ر ک��ن��ی ه��م��ه اوس��ت

 )3گ���ل ای���ن ب���اغ ه��م��ه ی��ک رن���گ اس��ت

ب��ان��گ م��رغ��ان��ش ب��ه ی��ک آه��ن��گ اس��ت

 )4ه���ر ج��ا ق��دم ن��ه��اد ِ
دل زود س��ی� ِر من

آنجاست سمت دلبر و آنجاست سوی دوست

کان بهم خصاصةً» در کدام گزینه دیده میشود؟
333319مفهوم مقابل آیهی «و یُؤثرون َعلی انفسهم و لو َ
 )1ب��ی��ا س��اق��ی از م���ن ،م���را دور کن

(قلمچی )90 -

(قلمچی )89 -

333320مفهوم عبارت «ناتانائیل ،ای کاش عظمت در نگاه تو باشد نه در چیزی که به آن مینگری ».با کدام گزینه ارتباط معنایی دارد؟ (قلمچی )89 -

333321مفهوم عبارت «ناتانائیل ،آرزو مکن که خدا را در جایی جز همهجا بیابی ».در همهی گزینهها بهجز گزینهی ……… دیده میشود( .قلمچی )89 -

333322مفهوم کدام گزینه به «و یؤثرون علی انفسهم و لو کان بهم خصاصة» نزدیکتر است؟
 )1ره رن����ج خ����ود و آس���ای���ش خلق

خوش آن کس کاو جوانمردی به جان کرد

 )2سفیه را ب��ه سفاهت ج���واب ب��از مده

ز بیوفا به وفا انتقام باید کرد (سفیه :نادان)

 )3ز پا افتادگان را در جوانی دستگیری کن

به پیری گر نمیخواهی که محتاج عصا گردی

 )4روزی پ��ن��ج در ج��ه��ان خ��واه��ی ب��ود

آزار

مطلب

ب) گرچه م��ورم ولی آن حوصله با خود دارم

ک��ه ببخشم ب��ود ار ملک سلیمان از من

ج) آن کس که دیگران را بر خویش برگزیند

خ��ش��ن��ودی خ���داون���د ب��ر م �یگ��زی��ن��د او را

د) خ��ود همیدانید من آسایش ای��ن خلق را

آنچنان جویم که بر راح��ت گزیدستم عذاب

دل

ه��ی��چ

م��س��ل��م��ان

333323کدام بیتها با آیهی «و یؤثرون علی انفسهم و لو کان بهم خصاصة» تناسب معنایی دارد؟
از همه رو ب��ه خ���دای آر ک��ه آس���وده شوی
ال��ف) ت��ا ک��ی از خلق اسیر غ��م بیهوده شوی

 )1الف  -ج

 )2ب  -الف

 )3ب  -ج

 )4الف  -د

(نشانه برتر )93 -

(نشانه برتر )92 -

