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 را در هریک از ابیات زیر، بررسی کنید.« شد»کاربرد معنایی (4

 الف( ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز  // آن سوخته را جان شد و آواز نیامد

 خبرانند / کان را که خبر شد، خبری باز نیامد  ب( این مدعیان در طلبش بی

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

 خرامان بشد سوی آب روان   // چنان چون شده باز جوید روانت( 
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در «مسجد»ۀکلم«م، در مسجد بخواب//گفت: مسجد خوابگاه مردم بدکار نیستییگفت: تا داروغه را گو »( در مصراع6سوال

 ���چه نقش دستوری دارد؟ دومو  نخستمصراع 
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 را مشخص کنید.« را»ابیات زیر نوع ( در 8
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یی است؟« را»نوع )را( در )والی را سرای( چه  «گفت: نزدیک است والی را سرای، آنجا شویم».1

««مسجد خوابگاه مردم بدکار نیست»تا داروغه را گوییم، در مسجد بخواب  /  گفت: »گفت: .2

 «نیست هشیاربیار، اینجا کسی  هشیاریگفت: //را مست، هشیار مردمفت: باید حد زند گ »( در بیت9

: ............ است. «هشیار«: ................... »هشیاری »«:...................... مست»  �: ............... «هشیارمردم»نقش دستوری  

 .را بنویسید« کار»نقش دستوری  «درهم و دینار نیست کارشرع،  کارگفت:  »( در بیت10

 «پوسیده است ، جز نقشی ز پود و تار نیست»گفت: از بهر غرامت ، جامه ات بیرون کنم/ گفت: »( نوع حذف را در بیت11

 مشخص کنید. 

 نقش کلمات مشخص شده را به ترتیب بنویسید.در ابیات زیر، الف( ( 12

«نیست هموارراه رفتن نیست، ره  جُرم»ی  /    گفت: می رو افتان و خیزانی ، زان سبب مستگفت: »الف( 

«درهم و دینار نیست کارشرع ،  کار»بده پنهان و خود را وارهان / گفت:  دیناری«گفت : ب( 

به « باید ، بی کالهی عار نیست عقلدر سر »در افتادت کاله  /  گفت:  سرنیستی کز  آگهگفت: »با توجه به بیت : ( 13

 خ دهید.سواالت زیر پاس

  نقش کلمات مشخص شده را بنویسید.الف( 

 مصرع اول را بنویسید. در« ت»نقش ب( 

حذف شده است؟« قرینه معنوی»به « فعل»در کدام گزینه (14

 (فکری ای هموطنان در ره آزادی خویش // بنمایید که هر کس نکند، مثل من است1

 ویم تو خود در آینه بین( چنان که در نظری در صفت نمی آیی // منت چه وصف بگ2

 ( دمی آب خوردن پس از بدسگال // به از عمر هفتاد و هشتاد سال3

 (خانه ای کاو شود از دست اجانب آباد // ز اشک ویران کنش آن خانه که بیت الحزن است4

 را بنویسید؟ «بَرَم»نوع فعل  «گفت می باید تو را تا خانه قاضی بَرَم»:  ( در مصراع15

 به بیت زیر به سواالت پاسخ دهید. با توجه( 16

«است، جز نقشی ز پود و تار نیست پوسیده»، جامه ات بیرون کنم  /  گفت: غرامتاز بهر »گفت: 

 .بنویسیدبه ترتیب نقش واژگان مشخص شده، را الف( 

 نوع حذف را مشخص کنید. کدام نقش جمله محذوف است؟  ب(

 قلمرو ادبی: 
 ، از نظر بیان )جد/ طنز( با این سرودۀ حافظ چه وجه اشتراکی دارد؟ «مست و هوشیار»متن درس ( 17

 « با محتسم عیب مگویید که او نیز  /  پیوسته چو ما در طلب عیش مدام است»
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 .را بیابید« ایهام»در ابیات زیر آرایه  (18

 «ر نیسترو، صبح آی، قاضی نیمه شب بیدا»می باید تو را تا خانۀ قاضی بَرَم  /  گفت: ».گفت: 1

  گفت: باید حد زند هشیار مردم، مست را//گفت: هشیاری بیار، اینجا کسی هشیار نیست. 2

 

ی موجود زیر آرایه ها «گفت: باید حد زند هشیار مردم، مست را//گفت: هشیاری بیار، اینجا کسی هشیار نیست»در بیت ( 19

 را بیابید و توضیح دهید؟

 

 5/0کنایه از چیست؟  بی کالهی «ید، بی کالهی عار نیستگفت: در سر عقل با »در مصراع  ( 20

 
 تکرار بررسی کنید.حسن تعلیل و ابیات زیر را از نظر آرایه های ادبی کنایه، تضاد و ( 21

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

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

 

 کنایه را در ابیات زیر مشخص کنید. (22

 :  زیر و زبر شویبنیاد هستی تو چو زیر و زبر شود / در دل مدار هیچ که الف( 

 : بی خواب و خور شویخواب و خورت ز مرتبه خویش دور کرد  /  آن گه رسی به خویش که  ب(

 .این پیراهن است افسار نیست/   مست گفت ای دوست،   گریبانش گرفتمحتسب مستی به ره دید و  پ(

 قلمرو فکری
به کدام موضوع « کار شرع ، کارِ  دِرهم  و دینار  نیست» گفت: «/دیناری  بده پنهان خود را وارهان»بیت: گفت:  (23

  اجتماعی اشاره دارد؟

 ه اشاره دارد؟بیت زیر به کدام جنبۀ فرهنگی گذشت (24

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

 

 (مفهوم هر یک از ابیات زیر را بنویسید.25

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

 «والی از کجا در خانۀ خَمّار نیست؟ » گفت: «   /   زدیک است والی را سرای، آن جا شویمن» گفت: ب( 

 «دیناری بده پنهان و خود را وارهان   /   گفت : کار شرع ، کار درهم و دینار نیست»پ(گفت : 

 معنی ابیات زیر را به نثر روان بنویسید. (26
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 « جرم راه رفتن نیست ره هموار نیست» گفت:  «/مستی زان سبب افتان و خیزان می روی» الف( گفت: 

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

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

 در مصراع دوم بیت زیر چیست؟« بسیارحرف کم و » منظور از (27

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

 در هر یک از بیت های زیر، بر چه مفهومی تأکید شده است؟( 28

   «ر نیستدر سر عقل باید بی کالهی عا»آگه نیستی کز سر در افتادت کاله  /  گفت: »گفت: 

 در هر یک از موارد زیر نقش هستۀ گروه های اسمی مشخص شده را بنویسید.( 29

 بشوی  مردان رهچو  مس وجود.  دست از 3                          بی خبرانند          طلبشدر  این مدعیان.1

 نیست کار درهم و دینار، عکار شرگفت: . 4                نیست.       خوابگاه مردم بدکار ،گفت: مسجد.2

 مفهوم مشترک ابیات زیر را بیان کنید.( 30

 « ای محتسب، بگذار و رو     /   از برهنه کی توان بردن گرو؟»گفت مست : الف( 

 «کار شرع، کار درهم و دینار نیست»گفت: دیناری بده پنهان و خود را وارهان / گفت: ب( 

 شعرخوانی: درمکتب حقایق

 چو بی پا و سر شوی لذوالجالدر راه 

 

 قلمرو  زبانی
 با توجه به ابیات زیر به سوال ها پاسخ دهید.( 31

 شویزر عشق بیابی و  کیمیایره بشوی   /   تا  مردان( دست از مس وجود چو 1

       شویتر بحر خدا شو گمان مبر  / کز آب هفت بحر به یک موی  غریق ( یک دم2

 را به ترتیب  بنویسید. نقش واژگان مشخص شده ابیاتالف( 

 در بیت نخست را مشخص کنید. ربط )پیوند(« واو»نوع ب( 

 ابیات را به لحاظ جمله مرکب و ساده بودن بررسی کنید. پ( 

 قرابت معنایی: دست از مس وجود چو مردان ره بشوی   /   تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی 

 ز جانان یک زمان تا نگردی بی خبر از جسم و جان / کی خبر یابی .1

 هوای عشق او داری، هوای خویشتن بگذار / خیالش نقش می بندی رها کن دل ز جان بگذر.2

 مفهوم ابیات زیر را بنویسید.( 32

 ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی *** تا راهرو نباشی کی راهبر شوی. 1
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 شویدر مکتب حقایق پیش ادیب عشق *** هان ای پسر بکوش که روزی پدر . 2

 دست از مس وجود چو مردان رَه بشوی *** تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی. 3

 .خواب و خورت ز مرتبه ی خویش دور کرد *** آنگه رسی به خویش که بی خواب و خور شوی. 4

 گر نور عشق حق به دل و جانت اوفتد *** باهلل کز آفتاب فلک خوب تر شوی. 5

 بر *** کز آب هفت بحر به یک موی تر شوییک دم غریق بحر خدا شو گمان م. 6

 از پای تا سرت همه نور خدا شود *** در راه ذوالجالل چو بی پا و سر شوی. 7

 وجه خدا اگر شودت منظر نظر *** زین پس شکی نماند که صاحب نظر شوی. 8

 بنیاد هستی تو چو زیر و زبر شود *** در دل مدار هیچ که زیر و زبر شوی. 9

 رت هوای وصال است حافظا *** باید که خاک درگه اهل هنر شویگر در س. 10

 را در ابیات زیر مشخص کنید. « ت»نقش ضمیر . 33

 ز مرتبۀ خویش دور کرد   //  آن گه رسی به خویش که بی خواب و خور شوی ت. خواب و خور1

 اوفتد   //  باهلل کز آفتاب فلک خوبتر شوی  تگر نور عشق حق به دل و جان. 2

 منظر نظر  / زین پس شکی نماند که صاحب نظر شوی  توجه خدا اگر شود .3
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 ،

درس دوم: مست و هوشیار

 قلمرو زبانی:    

مأمور . 5حاکم و فرمانروا . 4ناخوشایند داشتن امری  .3. کیفر و مجازات شرعی / 2. تاوان، جبران خسارت مالی/ 1( 1سوال 

ننگ و عیب . 7می فروش خمّار: . 6حکومتی شهر که کار نظارت بر اجرای احکام دین و رسیدگی به اجرای احکام شرعی بود. 

 ست.اآنچه مربوط به امور دینی . 8

 نیست یا وجود ندارد فعل ناگذر)اسنادی نیست!()نیست: حاضر   -پاسخ:  ) شویم:  در معنای  برویم فعل ناگذر (.    2

«وجود ندارد»ه موارد در معنی ی، بق«نابود شدن»در معنی  1گزینه .     3

)شد: در معنی رفت. فعل ناگذر است و اسنادی نیست(  ***   ب( )شد: رسید/اسنادی نیست(   الف( پاسخ گزینه پ(*** .     4

 )شد: رفت/ اسنادی نیست... شده: مرده((      شد: )اسنادی(              ت*** پ( 

 نهاد(: والی درمصراع دوم)  _(والی در مصراع نخست : مضاف الیه)پاسخ: .    5

 (در مصراع دوم نهاد)و  (مسجد در مصراع نخست: متمّم)پاسخ: .    6

 است(« خوابگاه «)خابگاه: صحیح آن .    7

«به»ب: حرف اضافه به معنی            رای فکّ اضافهالف: پاسخ:     .8

 .مسند -مفعول -مفعول  –پاسخ: نهاد     .9

 مسند  -نهاد     .11

 )جامه ام( جز نقشی ز پود و تار نیست.)جامه ام( پوسیده است.  /  به قرینه لفظی: « جامه»حذف واژۀ .   11

 مسند( -نهاد   -)پاسخ: مفعول مسند(           ب(  -نهاد -قید –الف( )پاسخ: مسند .   12

 الف( )مسند/ متمم / نهاد(           ****    ب( جهش ضمیر دارد و نقش مضاف الیه برای واژه سر . سرت )سر تو(.   13

 .«به»به قرینه معنوی بعد از « است».. حذف فعل 3گزینه .    14

 م: ببرمرَبَ**    پاسخ: مضارع التزامی.    15

پوسیده است: و جامه ام جز نقشی ز پود و تار  جامه امحذف نهاد به قرینه لفظی/ **      ب(         مسند(  -)متمم :  الف.  16

 نیست. بخش حذف شده، نهاد است.

 قلمرو ادبی   

 هر دو با بهره گیری از  شیوۀ طنز و با بیانی ساده، به ترسیم فساد و تزویر اجتماع عصر خود می پردازند. .    17

. مقابل مست؛ یعنی کسی که 1*** )هشیار : ایهام دارد.  . هوشیار و آگاه(2: ایهام دارد: نقطه مقابل خواب الف: )بیدار.     18

 . آگاه و خردمند(2اهل باده نویشی نیست. 
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5

«ر»واج آرایی: تکرار صامت  -هشیار و مست: تضاد -تکرار: هشیار -پاسخ: مراعات نظیر)تناسب( حد زدن و مست.   19

 ایه از بی اعتباریپاسخ: کن.   21

 الف: تضاد )مست و هشیار(  ،  تکرار )هشیار(  ،  کنایه ) اینجا کسی هشیار نیست: غفلت و آلوده بودن جامعه(    .   21

. حسن  ب: تضاد ) افتادن و خیزان(   ،   تکرار )نیست(    ،    کنایه ) هموار نبودن راه: رواج و گسترش فساد در جامعه(    

.تعلیل

)کنایه از درگیر شدن(.. کنایه تعریض پ(      کنایه از ترک تعلقات دنیویب(          کنایه از تغییر و تحول اساسیالف(   . 22

گونه ای در جملۀ این پیراهن است افسار نیست، نیز وجود دارد: کنایه از اینکه من انسانم  نه حیوان.)کنایه مشهود در این بیت 
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