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***************************** 

 طرّاح : نیلوفر )رقیّه( محمودی وند بختیاری    مپایۀ دوازده    ( 3فارسی )    دومدرس    تشریحی تسواال

 ناحیۀ : یک تبریز

**************************** 

 سواالت تشریحی  قلمرو فکری درس دوم مست و هشیار

 
 «ات بیرون کنم//گفت: پوسیدست، جز نقشی ز پود و تار نیستگفت: از بهر غرامت، جامه »( معنی و مفهوم بیت 1سوال

 1روان برگردانید. را به فارسی 

 پاسخ: لطفاً به درسنامه مراجعه شود.

را «محتسب، مستی به ره دید و گریبانش گرفت//مست گفت ای دوست، این پیراهن است، افسار نیست»( مفهوم بیت 2سوال

 5/0بیان کنید؟ 

 پاسخ: برخورد ناشایست محتسب

 0/ 5را بنویسید؟  «ره هموار نیست»( مفهوم عبارت 3سوال

 درجامعه انحراف در جامعه و نابسامانیپاسخ: 

 را بنویسید. «ی خمار نیستگفت: نزدیک است والی را سرای، آنجا شویم//گفت: والی از کجا در خانه»( معنی روان بیت 4سوال

 پاسخ: لطفاً به درسنامه مراجعه شود.

با  «جا کسی هشیار نیستبیار، این هوشیاری :گفت: باید حد زند هشیار مردم، مست راگفت »( درباره ارتباط بیت5سوال

 0/ 75توضیح دهید. «گذر عارف و عامی همه بر دار افتد. //شه اگر باده کشان را همه بر دار زند»بیت

 .پاسخ: هر دو بیت به فراگیری فساد و آلودگی تمام اقشار جامعه اشاره دارد

 

 »با بیت «ست، جز نقشی ز پود و تار نیسته ا//گفت: پوسیدات بیرون کنمگفت: از بهر غرامت، جامه»درباره ارتباط بیت(6سوال

 0/ 75توضیح دهید.  «گفت مست ای محتسب بگذار و رو//از برهنه کی توان بردن گرو 

 .وفقرونداریمردمجامعهاشارهدارد پاسخ: هر دو بیت به زور گویی و رشوه خواری مسئوالن

 

 0/ 25وع ادبی .............. است؟ از پروین اعتصامی، جز ن «مست و هوشیار»( درس 7سوال

 پاسخ: ادب تعلیمی

 0/ 5( محتوای شعر پروین اعتصامی را بیان کنید؟ 8سوال

 پاسخ: ترسیم فساد و تزویر جامعه

 0/ 5ی خمار نیست(( در بردارنده چه مفهومی است؟ ( مصراع )) گفت: والی از کجا در خانه9سوال

 پاسخ: فاسد بودن حاکمان

 

 0/ 25ع)) دیناری بده پنهان خود را وارهان(( به مذمّت چه رفتاری می پردازد؟( مصرا10سوال

 پاسخ: رشوه خواری

 مست و هشیار دومدرس  زبانیقلمرو تشریحیسواالت 
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 1( معنای لغاتی را که زیرشان خط کشیده شده است؛ بنویسید. 1سوال

 زند هشیار مردم حدالف( گفت باید 

 نیست عارب( بی کالهی 

 کار درهم و دینار شرعکار  ج( گفت:

 را سرای والید( نزدیک است 

  .حاکم -دین، مذهب -عیب -پاسخ به ترتیب: کیفر و مجازات شرعی برای گناهکار

 1( فعل های مشخص شده را از نظر کاربرد معنایی بررسی کنید. 2سوال 

 «؟نیستار // گفت: والی از کجا در خانه خمشویمگفت: نزدیک است والی را سرای، آن جا »

 )نیست: حاضر نیست یا وجود ندارد فعل ناگذر)اسنادی نیست!(  -پاسخ:  ) شویم:  در معنای  برویم فعل ناگذر (

ی خمار گفت: نزدیک است والی را سرای، آنجا شویم//گفت: والی از کجا در خانه»( در مصراع 3سوال

 0/ 5دارد؟ نقش دستوریچه  ومدونخستدرمصراع«والی» کلمه«نیست

 نهاد(: والیدرمصراعدوم)  _(والی در مصراع نخست : مضاف الیه)پاسخ: 

در «مسجد»ۀکلم«م، در مسجد بخواب//گفت: مسجد خوابگاه مردم بدکار نیستییگفت: تا داروغه را گو »( در مصراع4سوال

 0/ 5   چه نقش دستوری دارد؟ دومو  نخستمصراع 

 (ع دوم نهاددر مصرا)و  (مسجد در مصراع نخست: متمّم)پاسخ: 

 0/ 25اصطالحاً به )را( در )والی را سرای( چه می گویند؟ «گفت: نزدیک است والی را سرای، آنجا شویم »( در مصراع5سوال

 پاسخ: رای فکّ اضافه

 «گفت: هشیاری بیار، اینجا کسی هشیار نیست//گفت: باید حد زند هشیار مردم، مست را »( در بیت6سوال

 0/ 75: ............ است. «هشیار«: ................... »هشیاری » : ............... «هشیارمردم»نقش دستوری  

 مسند -مفعول -پاسخ: نهاد 

: ........... دینار کار درهم.............. ........... :نقش دستوری شرع «گفت: کار شرع، کار درهم و دینار نیست »( در بیت7سوال

 0/ 75است. 

 معطوف به مسند -مسند -هپاسخ: مضاف الی

 0/ 25را بنویسید؟ «بَرَم»نوع فعل  «گفت می باید تو را تا خانه قاضی بَرَم »( در مصراع8سوال

 پاسخ: مضارع التزامی

 مست و هشیار دومدرس  ادبیقلمرو تشریحیسواالت 

شب بیدار ی نیمهی قاضی برم//گفت: رو صبح آی، قاضگفت: می باید تو را تا خانه»( با توجه به بیت 1سوال

 0/ 5چه آرایه ای دارد؟  «بیدار»ۀکلم«نیست

 .خواب در معنی مقابل -پاسخ: ایهام: در معنی هشیار در مقابل مست

 

 5/0کنایه از چیست؟  بی کالهی«گفت: در سر عقل باید، بی کالهی عار نیست »( در مصراع 2سوال

 پاسخ: کنایه از بی اعتباری 
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زیر آرایه های  «زند هشیار مردم، مست را//گفت: هشیاری بیار، اینجا کسی هشیار نیست گفت: باید حد»( در بیت3سوال

 1موجود را بیابید و توضیح دهید؟

 «ر»واج آرایی: تکرار صامت  -هشیار و مست: تضاد -تکرار: هشیار -پاسخ: مراعات نظیر)تناسب( حد زدن و مست

 

آرایه های موجود را « شب بیدار نیستگفت: رو صبح آی، قاضی نیمهبرم//  ۀ قاضیباید تو را تا خانگفت: می »( در بیت 4سوال

 1بیابید و توضیح دهید؟ 

 تضاد«:  رو و آی»تضاد و تناسب * «: صبح و شب»مقابل مست(*   -2 –مقابل بیدار  -1پاسخ: بیدار: ایهام )

 

بین دو «  وابگاه مردم بدکار نیستگفت: مسجد خ// گفت: تا داروغه را گوئیم، در مسجد بخواب »( در بیت 5سوال

 25/0چه آرایه ای وجود دارد؟ « بخواب و خوابگاه»کلمۀ

 پاسخ: اشتقاق

« هموار نبودن راه»عبارت« گفت: جرم راه رفتن نیست، //رویگفت: مستی، زان سبب افتان و خیزان می»(  در بیت 6سوال

 25/0کدام آرایه را فرایاد می آورد؟

 پاسخ: کنایه

ب شعر مست و هشیار ............... و آرایه ای که بر کل شعر سایه انداخته است .................. نامیده می شود. پروین (قال7سوال

 75/0اعتصامی این شعر را به صورت ................. سروده است.

 مناظره  -آرایۀ سوال و جواب   –پاسخ: قطعه 

 ....... است و تنها اثری که از ایشان باقی مانده ................... است.( نام اصلی پروین اعتصامی .........8سوال

 75/0ما را به یاد طنز رندانۀ  ............... را به یاد می اندازد.   « مست و هشیار»طنز موجود در شعر  

 حافظ شیرازی –دیوان اشعار  –پاسخ: رخشنده اعتصامی 

***************************** 

 آبش احمد            -آقای  علی علیزاده   : کلیبر         پایۀ دوازدهم      ( 3فارسی )       ت تشریحی درس دومسواال

**************************** 

 قلـــمرو زبـــــانی

 معنی ابیات زیر را به نثر روان بنویسید. -1 

 «والی از کجا در خانۀ خَمّار نیست؟ » گفت: «   /   نزدیک است والی را سرای، آن جا شویم» الف( گفت: 

 «پوسیده است، جز نقشی ز پود و تار نیست» گفت: «  /   از بهر غَرامت، جامه ات بیرون کُنم» ب( گفت: 

 3 «هشیار بیار، اینجا کسی هشیار نیست! » گفت:«     /     باید حد زند هشیار مردم، مست را » ج( گفت: 

 1.25عنی کنید. لغات مشخص شده را م -2 

 «    را سرای، آن جا شویم والینزدیک است » الف( گفت: 

 « را گوییم، در مسجد بخواب داروغهتا » ب( گفت: 

 « زند هشیار مردم، مست را  حدباید » ج( گفت: 

 «      نیست؟  خَمّاروالی از کجا در خانۀ » د( گفت: 
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  مستی به ره دید و گریبانش گرفت  محتسبه(  

 1ژگانی که شکل نوشتاری آنها غلط آورده شده مشخص کرده و شکل صحیح آنها را بنویسید.وا -3 

 «در سر عقل باید، بی کالهی آر نیست» الف( گفت: 

 « از بهر غَرامت، جامعه ات بیرون کُنم» ب( گفت: 

 «مسجد خابگاه مردم بدکار نیست» ج( گفت: 

  «ستکار شـرع ، کارِ  دِرحم  و دینار  نی» د( گفت: 

 1مرکب( زیر را مشخص کنید. -ساختمان واژگان )ساده، وندی، مرکب و وندی -4 

 الف( جرم: .....................................                            ب( هموار: ...............................

  د( هشیار: ...............................         ج( بیهوده گو: ...............................                   

 قلمرو ادبی

 ابیات زیر را از نظر آرایه های ادبی کنایه، تضاد و تکرار بررسی کنید. -5 

 «هشیار بیار، اینجا کسی هشیار نیست! » گفت:«     /     باید حد زند هشیار مردم، مست را » الف( گفت: 

 1 «جُرم راه رفتن نیست، ره، هموار نیست» گفت: «  /  فتان و خیزان می رویمستی، زان سبب ا» ب( گفت: 

 /.5پروین اعتصامی می باشد را بنویسید. « مست و هشیار» نوع گفتگوی ابیات زیر از نظامی که شبیه سروده ی  -6 

 نخستین  بـار گفتش کـز کجایی؟                      بگفت  از  دار  مُلکِ  آشنـایی

  ت آن جا به صنعت در چه کوشند؟                 بگفت انده خرند و جان فروشندبگف

 قلــمرو فکــری

به کدام موضوع « کار شرع ، کارِ  دِرهم  و دینار  نیست» گفت: «/دیناری  بده پنهان خود را وارهان»بیت: گفت:  -7 

 /.5اجتماعی اشاره دارد؟

 اشاره دارد؟ بیت زیر به کدام جنبۀ فرهنگی گذشته -8 

 /5« در سر عقل باید، بی کالهی عار نیست» گفت: «     /     آگه نیستی کز سر در افتادت کاله » گفت: 

 در مصراع دوم بیت زیر چیست؟« حرف کم و بسیار» منظور از  -9  

 /.5 «  ای بیهوده گو، حرف کم و بسیار نیست!:» گفت « / می بسیار خوردی، زان چنین بی خود شدی»گفت: 

 بیت زیر به رواج کدام عمل ناپسند در جامعه اشاره دارد؟ -10 

 /.5 «رو، صبح آی، قاضی نیمه شب بیدار نیست» گفت: «    /    می باید  تو را  تا  خانۀ  قاضی  بَرَم» گفت: 

 ( پایۀ دوازدهم3پاسخنامه سؤاالت درس دوم فارسی )

آنجا برویم. مست جواب داد: از کجا معلوم که خود والی االن در میخانه  الف: )محتسب( گفت: خانۀ حاکم نزدیک است به  -1

                                                                                                                                                          نیست؟

لباست را از تنت بیرون می آورم. مست گفت: لباسم پوسیده است و فقط تار و پود آن باقی  ب: گفت: به دلیل تاوان مستی ات،

 مانده است.

ج: )محسب( گفت: انسان های آگاه و هشیار باید مردم مست را مجازات کنند. )مست( گفت: انسان هشیاری پیدا نمی کنی در 

 ده و خالفکارند.این جامعه هیچ انسانی آگاه و هشیار نیست )همه به گناه آلو
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الف( حاکم، فرمانروا ب( پاسبان و نگهبان، شب گرد     ج( کیفر و مجازات شرعی برای گناهکار و مجرم          د( می  -2

 فروش        ه( مأمور حکومتی شهر که کار او نظارت بر اجرای احکام دین و رسیدگی به اجرای احکام شرعی بود.

 امعه: جامه         ج( خابگاه: خوابگاه        د( درحم: درهمالف( آر: عار         ب( ج -3

 الف( ساده                  ب( ساده             ج( مرکب                 د(مرکب -4

الف: تضاد )مست و هشیار(  ،  تکرار )هشیار(  ،  کنایه ) اینجا کسی هشیار نیست: غفلت و آلوده بودن جامعه(        ب:  -5

 اد ) افتادن و خیزان(   ،   تکرار )نیست(    ،    کنایه ) هموار نبودن راه: رواج و گسترش فساد در جامعه(تض

 مناظره -6

 گسترش و رواج رشوه خواری در جامعه -7

 در قدیم بدون کاله و دستار در بین مردم حضور پیدا کردن، بی ادبی محسوب می شد. -8

 و گناه نیست چرا که حرام، حرام است چه بیشتر چه کمتر. یعنی بحث میزان و اندازۀ حرام -9

 بی توجه بودن مسئوالن و کارگزاران به مسائل جامعه -10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


