
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


