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فصل دوم

.که در هند به دنیا آمد( 11-12)شاعر قرن 

یان ما این نکته را ب. در زندگی، شناخت خود و احساس و اندیشه، فرصت ارزشمندی است

.  نمودیم

.می خواهی به آن عمل کن یا عمل نکن

/حرف ربط مزدوج: خواه/، مراعات نظیرمطالعه، خواندن و نوشتن/ جمله4بیت، : توضیح ادبی
.نهاد: مطا لعۀ دل/  مسند: غنیمت



شور وهیجان : تب وتاب

انساده و رو: نثرتعلیمی          : لحن



بی سروصدا: بی هیاهو/ بررسی ضعف و قّوت چیزی: نقد



:دارد با بیتقرابت معنایی
آن روز مشو شکن آینه روزی که بگیری به دست                      خود 

خودپرست



توضیحات ادبی درس سوم

نسان را در دوستان خوب مانند آیینه، عیب و کاستی ا/ تشبیه دوست خوب به آیینه....... :آنها مثل آیینه
.سکوت و خفا و بدون سر و صدا بیان می کنند

(بازگو می کنند.) عیب و اِشکال ما را هم نشان می دهند:  عیب ها را هم به ما می نمایانند

ذیر باشیماگر فردی عیب و ایراد کار ما را بیان کرد، انتقاد پ. رسم دوستی، شکستن آیینه نیست
.و با او برخورد نکنیم و سعی کنیم خود را اصالح کنیم

آینه چون نقش تو بنمود راست             خودشکن، آیینه شکستن خطاست
کن بلکه آینه را نش. اگر دوست خوب مانند آینه، عیب و ایراد تو را به درستی آشکار کرد، غرور را کنار بگذار

.خودت را اصالح کن

.غرور را کنار زدن.کنایه ازخود را اصالح کردن:  خودشکن

.انتقاد پذیر نبودن، واقعیت را نپذیرفتن: آیینه شکستن

.مسند: خطا/ نهاد: آیینه شکستن/ مفعول: خود/ مضاف الیه: تو/ مفعول: نقش



هنگام: گه

خیا ل: پندار

چه کسی: که

کاالی با ارزش: متاع

یکبار: باری

راه درست: در

راه کج: دیوار

جوانمردان: آزادگان

ننگ: عار

بینش: بصیرت

آلودگی: زنگار

دل: آیینه

مقدار زیاد: خروار

افسوس: دریغا

انسان: شاگرد



اترخی ادبیات
فروردین۱۵درگذشته –تبریزدر ۱۲۸۵اسفند۲۵زاده )پروین اعتصامیمعروف به رخشنده اعتصامی

امی از اعتص. یاد شده است« مشهورترین شاعر زن ایران»بود که از وی به عنوان ایرانیشاعر( تهراندر ۱۳۲۰
ی چون را نزد پدرش آموخت و از همان کودکی تحت نظر پدرش و استادانعربیو انگلیسی، فارسیکودکی 
ر ، از شاعران و مترجمان معاصیوسف اعتصامیپدر وی . سرودن شعر را آغاز کردملک الشعرای بهارو دهخدا

قش مهمی ایرانی بود که در شکل گیری زندگی هنری پروین و کشف استعداد و گرایش وی به سرودن شعر ن
روین پ. او در بیست و هشت سالگی ازدواج کرد؛ اما به دلیل اختالف فکری با همسرش، از او جدا شد. داشت

قبل از پروین. ، به شغل کتابداری مشغول بوددانشسرای عالیبعد از جدایی از همسرش مدتی در کتاب خانه 
و در در سن سی و پنج سالگی در تهران درگذشتحصبهدومین نوبت چاپ دیوان اشعارش، بر اثر بیماری 

جم بیست و پن)زادروز پروین اعتصامی، . ، در آرامگاه خانوادگی اش، به خاک سپرده شدفاطمه معصومهحرم 
.نام گذاری شده است« روز بزرگداشت پروین اعتصامی»، به عنوان (اسفندماه

شعر شامل اشعاری در قالب های ۶۰۶تنها اثر چاپ و منتشر شده از پروین، دیوان اشعار اوست؛ که دارای 
یش، معروف در شعرهامناظرهپروین بیشتر به دلیل به کار بردن سبک شعر . مثنوی، قطعه و قصیده می شود

..است
ر د. است« سؤال و جواب»و « مناظره»شعر پروین از دیدگاه طرز بیان مفاهیم و معانی، بیشتر به صورت 

.  تدیوان او بیش از هفتاد نمونه مناظره آمده که وی را از این لحاظ در میان شاعران فارسی مشهور کرده اس
یز اتفاق ن« سوزن و نخ»این مناظره ها نه تنها میان انسان ها و جانوران و گیاهان، بلکه میان انواع اشیا از قبیل 

سیار کرده ، استفاده ب«تمثیل»و « تخیل»و « شخصیت بخشی»پروین در بیان مقاصد خود از هنرهای .می افتد
است

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B5_%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B8%DB%B5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B5_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B2%DB%B0
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%AE%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%DA%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B5%D8%A8%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B5_%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AB%DB%8C%D9%84_(%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA)




توضیحات ادبی
.زمان تکبّر و خیال پردازی نیست. دورۀ جوانی هنگام کار ونشان دادن شایستگی است–1بیت

ر اگر جوانی خود را از دست بدهی، نمی توانی آن را به دست آوری؛ زیرا  کاالی ارزشمند جوانی د-2بیت
.هیچ بازاری یافت نمی شود

جوانی را نمی توانی بخری، چون در بازار وجود/  پرسش انکاری: چو بفروختی از که خواهی خرید؟
(در معنی وجود نداشتن ) فعل غیراسنادی :نیست/ اضافۀ تشبیهی: متاع جوانی. ندارد

بیشتر ازفرصت کوتاه جوانی استفاده کن و به دنبال حقیقت باش؛ زیرا فرصت جوانی، یک بار-3یتب
.  تکرار نمی شود

مسند:باری/ قدر دانستن: غنیمت شمردن

همان طوری که با وجود  در، کسی . از راه راست، منحرف مشو و به سمت کارهای ناشایست مرو-4یتب
.از دیوار وارد خانه نمی شود

.ادتض: راست و کج/ مراعات نظیر: در و دیوار. تا راه درست وجود دارد، نیازی به بیراهه رفتن نیست
نهاد: در

.زیرا آموختن، عیب و ننگ نیست. صبر و تحمل و تالش را از بزرگان بیاموز-5بیت 
.یادگیری از دیگران باعث ننگ نیست:پیام/  مسند: عار/ نهاد: آموختن



. تا آینۀ دلت تیره و آلوده نشده است، با آگاهی و بصیرت به خودت و کارهایت توجه کن-6بیت

ن مضاف ی گسست اضافه نام دارد که بی« را » فک اضافه یا « را » : تو را تا در آیینه/ استعاره از دل: آیینه
:حافظ می گوید(. تا در آیینۀ تو.) و مضاف الیه می آید

راندازیمبیا تا گُل برافشانیم و می در ساغر اندازیم         فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو د
.فک اضافه است؛ یعنی سقفِ فلک را بشکافیم« را » سقف فلک، مضاف و مضاف الیه است و حرف 

همانطور که هیچ دانه و خوشه ای از ابتدا خروار .با جمع شدن دانه و خوشه، خروار به وجود می آید-7بیت
: دانه، خوشه، خروار/ تکرار: خوشه و خروار(. قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. )نبوده است

.مراعات نظیر
.انسان کم کم و با کسب تجربه به موفقیت و پختگی می رسد:  پیام

ز تمام روزگار، پند و اندرز است ولی افسوس که انسان آگاه و هوشیاری وجود ندارد که ا-8بیت
.این پند، درس بگیرد

رنده ها چقدر عبرت ها زیادند و عبرت گی: ما اکثرالعبر و اقل االعتبار(: ع)دارد به سخن امام علیتلمیح
:داردقرابت معنایی با بیت زیر / حذف فعل در مصراع اول/ جمله4بیت، / کم

جهان سر به سر عبرت و حکمت است                   چرا بهرۀ ما فقط غفلت است؟



هم خانوادهریشه واژه

انتقادنَقدنقد

مغتنمغَنَمغنیمت

احتیاج(حاجَ )حَوَج حاجت

بصیربَصَربصیرت

مساعیسَعَیسعی

واژه شناسی





یپرسش انکار
نیسخت، در پرسش انکاری، هدف دریافت پاسخخ. است( استفهام) یکی از شیوه های علم معانی، استفاده از جمالت پرسشی 

.بلکه تأکید بر ردّ و انکار موضوع است

(حافظ) شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل        کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها        

.یعنی سبکباران ساحل ها به هیچ عنوان حال ما را درک نمی کنند

.در پرسش انکاری، سؤال به صورت مثبت است و پاسخ منفی

(سعدی)تو کز سرای طبیعت نمی روی بیرون        کجا به کوی حقیقت گذر توانی کرد       
.یعنی به کوی حقیقت نمی توانی گذر کنی

(تقریری ) پرسش تأکیدی 

منفخی  در اسختفهام تأکیخدی، پرسخش بخه صخورت. پرسشی است که مخاطب به درستی و صحت قول گوینده اقرار می کند
.پایان همه مرگ است. ؟ بلهنیستآیا پایان همه مرگ . وپاسخ به شکل مثبت است

از دسخت پیاده جانت را: در جنگ ایران و توران، رستم، پیاده به جنگ اشکبوس می رود و در پاسخ اشکبوس که می گوید
پیاده ندیدی که جنگ آوَرَد        سر سرکشان، زیر سنگ آورد:  می گوید.  خواهی داد

.یعنی حتما دیده ای

چون نپرسی کاین تماثیل از کجا آمد پدید         چون نجویی کاین تصاویر از کجا شد آشکار
.یعنی باید بپرسی



انواع لحن در زبان فارسی
نگ به تعدادی از لحن و آه. خواندن جمالت را با توجه به شرایط موجود و فضای حاکم بر جمله و کل متن، لحن می گویند نحوۀ

:های زبان فارسی ، اشاره می شود
:  لحن ستایشی-1

.  ستایش، مخصوص خداوند است و شاعر یا نویسنده، خداوند را به خاطر آفرینش بی همتا و الطاف بی نظیرش می ستاید
آفرین جان آفرین پاک را                                  آن که جان بخشید و ایمان خاک را   
(عطار نیشابوری ) 

: لحن مدحی-2
ی مدح م. مدح ، نوشته ای است که شاعر از طریق آن ، با کوچک تر داشتن خود در مقابل ممدوح ، به بیان مطالبی می پردازد 

.تواند پیرامون بزرگان دینی و مذهبی ، سالطین و حاکمان و بزرگان کشور و جامعه باشد 
(  شهریار)علی آن شیر خدا شاه عرب           الفتی داشته با این دل شب      

:  لحن حماسی -3
ی این لحن های حماسی ، لحنی کوبنده واستوار است و خواننده ی شعر حماسی به ویژه شاهنامۀ فردوسی ، با توجه به ویژگی ها

با یکدیگر ، محتوای این اشعار بیشتر جنگ ها و نبرد های پهلوانان. گونه اشعار باید لحن خود را متناسب با محتوای این اشعار کند 
. با دشمنان و کار های شگفت انگیز و خارق العاده است 

( فردوسی ) یکی نامه باید چو برنده تیغ            پیامی به کردار غرّنده میغ     
: روایی –لحن های داستانی -4

حت تأثیر قرار به گونه ای که شنونده یا از آن پند بگیرد ویا ت. تعریف کردن صمیمانۀ داستانی کوتاه با آهنگی نرم و مالیم است 
ر انتقال یافت و قصه هایی که سینه به سینه از نسلی به نسل دیگ. آغاز چنین لحنی از گذشته با قصه خوانی ها ، همراه بود . بگیرد

ا مفاهیمی بعد از قصه ، داستان ها و حکایات شکل گرفتند و ب. بود ... راد مردی ، گذشت ، بخشندگی و: مفاهیمی چون دربردارندۀ
.  چون آموزه های زندگی ، پند ها و اندرزها همراه بودند 

(سعدی ) شبی یاد دارم که چشمم نخفت                    شنیدم که پروانه با شمع گفت   



( :اندرزی)لحن تعلیمی -5
القا کند این لحن تالش می کند با گویشی آرام و آهسته ، در دل شنونده ، نفوذ کرده و نکات مهم خوب زیستن را به مخاطب خود ،

گذارد و با نویسندۀ این گونه متون ، خود را به جای انسانی آگاه می. این گونه نوشته ، بیشتر برای پند و اندرز به کار می رود . 
. به همین دلیل لحن متن های تعلیمی ، لحنی پدرانه است . مخاطب خود سخن می گوید 

ز خاک آفریدت خداوند پاک                 پس ای بنده افتادگی کن چو خاک 
( سعدی ) حریص و جهان سوز و سرکش مباش      ز خاک آفریدنت ، آتش مباش        

:  لحن تغزلی-6
نتشر شاعران ، احساسات لطیف خود را در قالب اشعار م. شعر تغزلی ، شعری است که با احساسات و عواطف انسانی سر و کار دارد 

شند یا از سروده ها ممکن است از روی شادی سروده شده با. می کنند و این احساسات می توانند حاالت مختلفی را به خود بگیرند 
.و دوری از یاربه خاطر وصال و رسیدن به یار بیان شده باشند و یا ناشی از فِراق. روی غم و قصه 

(سعدی)عجب است اگر توانم ز محبتت گریزم        به کجا رود کبوتر که اسیر باز باشد       
: لحن مناجات-7

چه را که انسان در این لحظه خودش را بسیار کوچک فرض می کند و آن. مناجات به معنی راز و نیاز کردن و نیایش با خداوند است 
ای  معنوی در حضور دیگران نمی تواند بیان کند با آه و زاری یا شکر و سپاس بیان می کند در این گونه از اشعار ، شاعر خواسته ه

لحن مناجات آکنده از عاطفه و احساس و بیانگر حالت. از خدای خود طلب می کند و از او می خواهد که عاقبت به خیرش کند 
.  فروتنی و خاکساری و تواضع بنده است

را نظر کن به جود       که جرم آمد از بندگان در وجود خداوندگار
( سعدی )کریما به رزق تو پرورده ایم        به انعام و لطف تو خو کرده ایم 

:  لحن توصیفی -8
ست برای توصیف؛ یعنی وصف کردن و بیان جزئیات و ویژگی ها یا آوردن صفات و قید های حالت پیاپی برای چیزهایی که قرار ا

شبیه و نویسنده چیزی را که می بیند با شور و حال فراوان و با استفاده از آرایه هایی چون تبازگو کنیم ، در توصیف،شنونده
. تشخیص به زبان می آورد 

همیشه بر و بومش آباد باد که مازندران شهر ما یاد باد
( فردوسی ) که در بوستانش همیشه گل است           به باغ اندرون الله و بلبل است 



/ ه، عالقهخواست: آرزو/ درپیش گرفتن: پیشه کردن/ پیر و سالخورده: فرتوت/ خیرخواه: نیک اندیش/ پادشاه: خسرو

.کاشتن : نشاندن/ طمع و زیاده خواهی: حرص

تعلیمی-روایی: لحن

ساده و روان: نوع نثر



توضیحات ادبی حکایت باغبان خیراندیش

.نوع دوستی، خیرخواهی: پیام حکایت

.وقت آن است که دست از این میل و آرزو برداری و درخت اعمال نیک در بهشت بنشانی
خیره زمان آن است که از این خواسته های مادی دست بکشی و با انجام کارهای شایسته، اعمال نیک در بهشت ذ

اضافۀ تشبیهی: درخت اعمال نیک.    کنی

(  استفاده از محصول درخت)اکنون زمان  طمع و آرزوهای نشدنیچه جای این حرص و هوس باطل است؟ 
پرسش انکاری( . تا آن زمان زنده نمی مانی . ) نیست

وانی از درختی که تو اکنون آن را می کاری، کی می تدرختی که تو امروز نشانی، میوۀ آن کجا توانی خورد؟
.یعنی نمی توانی از محصول آن استفاده کنی. پرسش انکاریمحصول آن استفاده کنی؟ 

.فرعون:  مصر/ خاقان: چین و هندوستان / قیصر: روم /  خسرو: ایران : لقب پادشاهان قدیم



اترخی ادبیات
ن شروین بن اسپهبد مرزبان بن رستم بن شهریار ب، نوشته زبان مازندرانیکتابی است در اصل به مرزبان نامه

.  نقل کردفارسی دریآن را از زبان طبری به ( ۶قرن ) سعدالدین وراوینیبعدها . رستم بن سرخاب بن قارن
ان مرزببسیاری از موارد . از جمله شاهکارهای بالمنازع ادب فارسی،  در نثر مصنوع مزین استمرزبان نامه

.  از حد نثر مصنوع متداول، گذشته و صورت شعری دل انگیز یافته استنامه
 منشینصراهللکلیله و دمنهاین کتاب از زبان حیوانات و به تقلید از . وراوینی در نُه باب استمرزبان نامه

اندرزهای در واقع نویسنده کتاب از طریق داستان های غیرمستقیم و از زبان حیوانات پند و. نوشته شده است
نی محسوب می شود و نثر آن ف( فابل)از نوع ادب تمثیلی مرزبان نامه.. خود را به پادشاه زمان خود می گوید

.  است
.آن موجود استانگلیسیو ترکی، فارسیامروز فقط ترجمه های 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%84%D9%87_%D9%88_%D8%AF%D9%85%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C


پرسش های چهار گزینه ای درس سوم

؟نمی شودکدام مفهوم از بیت زیر، برداشت -۱

.جوانی گه کار و شایستگی است          گه خودپسندی و پندار نیست
پرهیز از غرور( هوشیاربودن                  د( پرهیز از خیال پردازی             ج( کار و تالش                  ب( الف

یست؟چ« آینه چون نقش تو بنمود راست        خود شکن آیینه شکستن خطاست» در بیت« آیینه » منظور از -2

دوست حقیقی( آیینۀ سالم و بی عیب          د( دل انسان پاک                   ج( همۀ دوستان                   ب( الف

ایی بیشتری  ارتباط معن« دیگران نشاندند، ما خوردیم؛ اکنون ما بنشانیم تا دیگران خورند» کدام گزینه با عبارت-3
دارد؟
ز باغی که پیشینگان کاشتند            بس آیندگان میوه برداشتند(         الف
دانه آن صحرانشینان کاشتند            حاصلش افرنگیان برداشتند(          ب
از کَرَم اینجا چو بنشانی درخت           میوه اش آن جا خوری ای نیکبخت(            ج
درختی که بیخش بُود برقرار              بپرور، که روزی دهد میوه بار(           د

در کدام گزینه، پرسش انکاری به کار رفته است؟-4
چو بفروختی از که خواهی خرید(  گه خودپسندی و پندار نیست             ب( الف
که باری است فرصت دگربار نیست (  دریغا که شاگرد، هشیار نیست             د(  ج

ندارد؟وجود « غنیمت شمر، جز حقیقت مجوی      که باری است فرصت، دگربار نیست» کدام فعل دربیت-5

ماضی ساده     ( مضارع اخباری                     د(فعل نهی                   ج(  فعل امر                     ب( الف



...همۀ گزینه ها به مفهوم انتقاد پذیری تأکید دارند به جز گزینۀ -۶
که معلوم من کرد خوی بدم پسند آمد از عیب جوی خودم(  الف
دشمن به عیب کردن، افزون کند هنر گر دوست از غرور هنر بیندت نه عیب (  ب
می توان دید به چشم عیب جویان عیب خویش                          تا میسّر می شود زنهار، بی دشمن مباش (  ج
که هر چه دوست پسندد، به جای دوست نکوستمرا جفا و وفای تو پیش یکسان است (  د

چند فعل حذف « همه کار ایام درس است وپند          دریغا که شاگرد، هشیار نیست» در مصراع اول بیت-7
شده است؟

سه( یک                                  د( دو                            ج( صفر                      ب( الف

.مرتبط است« صفت + مضاف الیه + هسته » کدام یک از گروه های اسمی زیر، با الگوی -8
دوستان واقعی فهیم ( انسان       دد وبارۀتولد( درخت اعمال نیک            ج(   سرگرم کاشتن نهال       ب ( الف

قرابت «غنیمت شمر، جز حقیقت مجوی              که باری است فرصت، دگربار نیست» کدام گزینه با بیت -9
؟معنایی دارد

خیری کن ای فالن و غنیمت شمار عمر                   زان پیشتر که بانگ برآید فالن مُرد( الف
همی دانه و خوشه خروار شد                                 ز آغاز هر خوشه خروار نیست(  ب
به چشم بصیرت به خود درنگر                                تو را تا در آیینه زنگار نیست( ج
چو بفروختی از که خواهی خرید                              متاع جوانی به بازار نیست( د

ست؟چی« آینه چون نقش تو بنمود راست        خود شکن، آیینه شکستن خطاست» مهم ترین پیام بیت -10
انتقاد کردن( انتقاد پذیری                   د( راستی و درستی               ج( صداقت            ب(  الف



پاسخ تشریحی سؤاالت درس سوم

.بیت ارتباطی با هوشیار بودن ندارد( ج ) -1

.دوست حقیقی است که عیب را بی هیاهو بیان می کند( د ) -2

.سایر گزینه ها ارتباطی با پیام متن ندارند( الف ) -3

.جوانی را از هیچ کس نمی توانی بخری( ب ) -4

.فرصت بیش از یکبار نمی باشد(. مضارع اخباری) نمی باشد( / نهی ) مجوی (/  امر ) شمر (  د) -5

بیت به پذیرفتن نظر دوست تأکید دارد، نه انتقاد پذیری( د ) -6

.در مصراع اول حذف شده است« است » ( ج ) -7

.صفت : نیک/ مضاف الیه:  اعمال /  هسته: درخت(  ب ) -8

.فرصت عمر فقط یکبار است( الف ) -9

.بیت به انتقاد پذیری تأکید دارد( ج ) -10


