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 )سعدی( دریاب ضعیفان را در وقت توانایی   ماند     دایم گل این بستان، شاداب نمی الف(

 نِ   می  ما  نَد  ا   دا  بش لِ  این  بُسـ  تان  دا   یم   گُ  های آوایی پایه

 نا   یی    تَ   وا  دَر  وَق   تِ  ضَ  عی  فان  را  دَر   یا   ب

 مفاعیلن  مفعول  یلن مفاع مفعول  وزن واژه

 ــ  ــ  ــ     U Uــ  ــ     ــ  ــ  ــ     U Uــ  ــ     های هجاییخوشه 

 

 )مولوی( رویم، عزم تماشا که راست  ما به فلک می رسد از چپ و راست     هر نفس آواز عشق، می ب(  

 چَپ  پُ   راست  می   رِ   سَ    دَز زِ    عِشق وا       هَر  نَ   فَ    سا  های آوایی پایه

 شا    کِ   راست عَز    مِ   تَ    ما  می   رَ     ویم  ما   بِ   فَ   لَک 

 فاعلن  مفتعلن  فاعلن  مفتعلن  وزن واژه

 ــ    Uــ    ــ   U  Uــ    ــ    Uــ    ــ   U  Uــ    های هجاییخوشه 

 

 )حافظ(  در این باشد     شاید که چو وابینی، خیر تو    حسود ای دلغمناک نباید بود، از طعن   پ( 

 حَ   سو   دِی   دِل اَز     طَع     نِ  نَ     با    یَد   بود  غَم    نا    کِ  های آوایی پایه

 دَ   رین   با     شَد  خِی   رِ      تُ  چُ    وا     بی   نی  شا    یَد   کِ 

 مفاعیلن  مفعول  مفاعیلن  مفعول  وزن واژه

ـ   U U  ــ  ــ    های هجاییخوشه  ـ   U Uــ  ــ     ــ  ــ  ـ  ــ  ــ  ـ

   

 

 شود؟یم  دهید  تیدر کدام ب  «ی»چند مرده حلّاج  هیمفهوم کنا  (1

 ز اسرار خدا  ن یچو حالج ا  ن یگشا /  ب  نی حق ب  دهید  ی ( گر تو مردالف

 کوته نظران پنهانند  دهی( مردان رهت که سرّ معنا دانند /  از دب

 خود آمد به گور  ی و  زور / که دشمن به پا  یزِ مرد  ی آنچه دار  اری( بج

 یزندگ  ک ی  نی آبرو بهر دو  نان / هر نفس تا چند مردن بهر ا  ی زیدونان چند ر  شی( پد

 ست؟یچ  دن«یی»دندان به دندان خا  ییمفهوم کنا (2

 شدن  نی ج( زبون شدن                د( خشمگ                دنیب( ترس                 دنی( خصومت ورزالف

 .وجود دارد  هی.... کنا   ۀن یبه جز گز  هانهیگز  ۀدر هم (3

 .می شده بود  یکی( پشت دستم را داغ کردم.                                    ب( کاسه و کوزه  الف

 .دستش را دراز کرد.                                 د( آب به دهانم خشک شده بود  اریاختی( بج
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 کار نرفته است؟ به  ه«ی»کنا ریز  ی هاتیب  از  کیدر کدام (4

 نینگ  ر یتو را ز  هیرو  کینه عجب       گر جهان گردد    ی دل که تو دار  ن ینام و چن  ن ی( با چنالف

 به دست  گریدست د  یکی ( برفتند گردان همه شاد و مست                           گرفته  ب

 من خموشم یبانگ از جرس برخاست وا          به گوشم               د یآ  لی( از هر کران بانگ رحج

 همه  اسرار بر صحرا نهاد   نی( تا کمال علم او ظاهر شود                                   اد

 

 ینهیمفهوم در گز  ن یخودت را نشان بده که ا   یی تو چه اندازه است؟ و توانا  یی توانا  یعنی   ؟ی»ج« /  چند مرده حالج  ۀنیپاسخ گز (1

  .شودیم   دهی»ج« د

 .کوتاه نظر از مقام مردان راه حق ناآگاهاند  یها( انسانب         آوردن به عرفان ی( دعوت به روالف   :هانهیگز   ری سا  مفهوم

 یروز  ی( نکوهش حرص زدن براد

 .شدن  ن ی»د«: خشمگ  ۀنیپاسخ گز (2

تعجّب   ا ی  دنی ( ترسد/    .شدن  ی می( دوست و صمب/      .( پند گرفتن و متنبّه شدنالف   :هانهیگز  ریسا  مفهوم/   « »ج  ۀنیپاسخ گز (3

 .کردن

و »بانگ از جرس   ل«ی( »به گوش آمدن بانگ رحج/     .: تحت تسلّط بودننینگ  ر ی( زالف   :ها نهیگز  ریسا  مفهوم/    «»ب  ۀ نیپاسخ گز (4

 .( بر صحرا نهادن: آشکار شدند/     .: آماده شدن کاروانیبرخاستن« هر دو  به معن
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