
  1 هاي تكميلي تست
  » دقیقه25: گویی فرصت پاسخ«

  
  )ادبيات عاشقانه(آزمون اول   

  
  )81  هنر،سراسري(  شاعر در دو بیت زیر، کدام ویژگی و صفت بارز را براي شخص گوینده، قایل است؟ -1

  تا نگویی که در آن دم، غم جانم باشد/ گر مرا زار به کشتن دهد آن یار عزیز   
   از من، غم آنم باشدده شدرزآ  دلهک / ي مسکین چه گنه صادر شد گویم از بنده  
  یافته رستگار و نجات) 4  پاکباز و مخلص) 3  خطاکار و شرمسار) 2  دیده پناه و ستم بی) 1  

  )82  زبان،سراسري(  مفهوم کدام بیت، با ابیات دیگر متفاوت است؟ -2
  قراري است بناي عاشقی بر بی/ کاري است  به عشق اندر صبوري خام) 1  
  به صبوري گشاده شد بسته/ ایم و دانسته  دهامتحان کر) 2  
  صبر ناید ز هیچ عاشقِ مست/ مستی و عاشقیم برد ز دست ) 3  
  کس کاو صبور است نباشد عاشق آن/ صبوري از طریق عشق دور است ) 4  

 بیت غیر از ها، به ي بیت با همه» ي رندان بالکش باشد عاشقی شیوه/ نازپروردِ تنعم نبرد راه به دوست «بیت  -3
  )84  انسانی،سراسري(  .نوعی ارتباط مفهومی دارد.... .. . 

  خرم بالیی را خالف من که به جان می/ همه سالمت نفس آرزو کند مردم ) 1  
  که در به روي ببندند آشنایی را/ به جان دوست که دشمن بدین رضا ندهد ) 2  
  سرایی رابه سر نکوفته باشد در / حدیث عشق نداند کسی که در همه عمر ) 3  
  هزار شکر بگوییم هر جفایی را/ اگر تو جور کنی رأي ما دگر نشود ) 4  

از دوري ایل و تبار و ییالق و بوي شبدر دوچین و صداي     » بخاراي من، ایل من   «ي    اندوه و حسرت نویسنده    -4
  )84  هنر،سراسري(  ؟شود نمیبلدرچین، از مفهوم کدام بیت دریافت 

  آن روزِ شوم رفت که صائب مالل داشت/ دهد  میامروز خنده طرح به گلزار ) 1  
  هر دم پیام یار و خط دلبر آمدي/ آن عهد یاد باد که از بام و در مرا ) 2  
  نمودي هر روز یک دو باري دیدار می/ دلی کجا شد و آن دور کو که ما را  آن خوش) 3  
  ي پرید و رفتدلی که تو دید آن مرغ خوش/ تم اسیر ناکنون به دام صد غم و صد مح) 4  

با کـدام بیـت   » جز غم که هزار آفرین بر غم باد/ دیدي که مرا هیچ کسی یاد نکرد    «در بیت   » غم«مفهوم   -5
 )85  تجربی،سراسري(  ؟نیستمتناسب 

  شمار به این دلفگار ماند هاي بی غم/ زین پنج روز عمر که چون برق و باد رفت ) 1  
  ر جان که در او غم نبود جان نبوده/ غم امکان نبود  جان بهر غم است و بی) 2  
  ام که غم چو روي شادي عالم بدیده/ شادم به روز غم که غمم غمگسار گشت ) 3  
 هم از این خوب طلب کن فرج و امن و امان را/ غم را لطف لقب کن ز غم و درد طرب کن ) 4  
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کدام بیـت ارتبـاط معنـایی    با »  زودبگفت از گردن این وام افکنم/ بگفتا گر به سر یابیش خشنود؟       «بیت   -6
 )86  انسانی،سراسري(  دارد؟

  کز فراقش دست بر سر چون مگس باشد مرا/  جان فداي شکّر شیرین شورانگیز او) 1  
  تا سرم بر جاي باشد این هوس باشد مرا/ در سر من نیست الّا وصل آن دلبر هوس ) 2  
  یردش این فخر بس باشد مراگر ز من بپذ/ خواهم افکندن ز دست دل سر اندر پاي دوست ) 3  
  حاصل عمر عزیز آن یک نفس باشد مرا/ بر وصالش یک نفس گر دسترس باشد مرا ) 4  

بـا کـدام بیـت    » بلکه در جنّت فردوس نباشد چو تو حـور  / آدمی چون تو در آفاق نشان نتوان داد       «: بیت -7
 )86  زبان،سراسري(  تناسب معنایی دارد؟

  ي هما را که به ماسوا فکندي همه سایه/  خدا را علی اي هماي رحمت تو چه آیتی) 1  
  تحیرم چه نامم شه ملک الفتی رام/ نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت ) 2  
  ز چمن نرست سروي، که ز بیخ برنکندش/ چو درخت قامتش دید صبا به هم بر آمد ) 3  
  نو آدمی خت وزعالمی دیگر بباید سا/  آید به دست آدمی در عالم خاکی نمی) 4  

 )86  هنر،سراسري(  .است  اشاره شده،......... .ي مفاهیم به جز مفهوم  در بیت زیر به همه -8
  »تویی همچون هواي ابر و باران/ منم چون شاخ تشنه در بهاران «

  نیاز عاشق به معشوق) 1  
  واري به لطف معشوقامید) 2  
  وفایی معشوق طرفه و بی عشق یک) 3  
  ها براي کامیابی  و تلخیها تحمل سختی) 4  

  )87  انسانی،سراسري(  ؟نداردبیت زیر با کدام بیت ارتباط معنایی  -9
  »ي هرکس نبریدند کاین جامه به اندازه/ نظر غافل از آن سرو بلند است  کوتاه«

  کی بداند چوب را وقت نهال/ کرم کاندر چوب زاییده است حال ) 1  
   که مطلوبم گل رعنا بس استزان/ در سرم از عشق گل سودا بس است ) 2  
  بلبلی را بس بود عشق گلی/ طاقت سیمرغ نارد بلبلی ) 3  
  کاو بهاران زاد و مرگش در دي است/ پشه کی داند که این باغ از کی است ) 4  
  )87  تجربی،سراسري(  ؟نداردمتن زیر با کدام بیت، تناسب مفهومی  -10

اش  دهد و در شب شعله در روز دودش از راز نهان خبر میتوان داشت؟ آتش را که    چه چیز را دشوار پنهان می     «
ماند؛ زیرا هرچه عاشق در رازپوشی بکوشد، باز نگاه  عشق نیز چون آتش است که پنهان نمی   . کند  دري می   پرده

  ».دهد  ضمیر خبر میاش از سرّ دو دیده
  ما هیچ نگفتیم و حکایت به در افتاد/ در سوخته پنهان نتوان داشتن آتش ) 1  
  در افتاد یک به چون ماجراي عشق تو یک/ سعدي ز خلق چند نهان راز دل کنی ) 2  
  در افتاد وان راز که در دل بنهفتم به/ پیرانه سرم عشق جوانی به سر افتاد ) 3  
  تر افتاد دانند که در خرمن من بیش/  آتش م چونظران این نفس گر صاحب) 4  
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 ؟نداردبا کدام بیت ارتباط معنایی » الم کوتاه باید والسپس سخن/ درنیابد حال پخته هیچ خام «بیت  -11
  )87  ریاضی،سراسري(          
  اي قصه به خامی هرگز نبرد سوخته/ سعدي سخن یار نگوید بر اغیار ) 1  
  سوخته با خامی چند که مگو حال دل/ کش خویش  پیر میخانه چه خوش گفت به دردي) 2  
  کامروز آتش عشق، از وي نبرد خامی/ د اي بسوز فردا به داغ دوزخ ناپخته) 3  
  سوخته داند که چیست پختن سوداي خام/ خبر از سوز ماست  هرکه در آتش نرفت بی) 4  
......... .....جز بیـت   ها، به ي بیت با همه» کوشش بسیار نامد سودمند/ آوردم به بند  ر  عشق او باز اند   «بیت   -12

  )87  ریاضی،سراسري(  .ارتباط معنایی دارد
   دارد که رها شود ز بندتیدامنه دگر /  دل هرکه صید کردي نکشد سر از کمندت )1  
  توان جست تا جان داري نمی/ رویان  سعدي ز کمند خوب) 2  
  به کجا رود کبوتر که اسیر باز باشد/ عجب است اگر توانم که سفر کنم ز دستت ) 3  
  زودت ندهیم دامن از دست/ دیر آمدي اي نگار سرمست ) 4  
با کدام بیـت، ارتبـاط   » از پاي تا به سر همه سمع و بصر شدم         / تا رفتنش ببینم و گفتنش بشنوم        «بیت -13

  )87  ریاضی،سراسري(  معنایی دارد؟
  گردم گهی بر صومعه با جبه و دستار می/ به میخانه گهی مستم، ندانم پاي از دستم ) 1  
   دلدار بنگریدحسن و جمال دلکش/ ها شوید  از پاي تا به سر همگی دیده) 2  
  ز سر تا پا زبان باشم ز پا تا سر بیان گردم/ اي روشن  ز اوصاف جمال او کنم تا نکته) 3  
  دانم که پاي ز سر، سر ز تن نمی چنان/ جنون عشق سراپاي من گرفت از من ) 4  
 )88  ریاضی،سراسري(  مفهوم کدام بیت با ابیات دیگر متفاوت است؟ -14

  ي عالم دوام ما ثبت است در جریده/ ده شد به عشق هرگز نمیرد آن که دلش زن) 1  
  اند دل ز جان و آب جان برکنده/ اند   مرگ آشامان ز عشقش زنده) 2  
  در عشق بمیر تا بمانی زنده/ عشق مباش تا نباشی مرده  بی) 3  
 چون هنرهاي دگر موجب حرمان نشود/ ورزم و امید که این فنّ شریف  عشق می) 4  

بـا کـدام بیـت    » دم به دم با من و پیوسته گریزان از مـن /  او، الفت موج است و کناربا من آمیزش«بیت   -15
 )88انسانی  ،سراسري(  ؟نداردمفهومی  تناسب

  مرا به بند ببستی خود از کمند بجستی/ بناي مهر نمودي که پایدار نماند) 1  
  کنی بازار خویش و آتش ما تیز می/ کنی نمایی و پرهیز می دیدار می) 2  
  سزد که کنون عهد بشکنی از تو نمی/  بستی به مهر با دل من چند بار عهد)3  
 ایم و تو خرمنی ما مرغکان گرسنه/ خرمن ز مرغ گرسنه خالی کجا بود) 4  
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  با کدام بیت تناسب دارد؟» کوشش بسیار نامد سودمند/ عشق او باز اندرآوردم به بند «مفهوم بیت  -16
 )88سراسري، خارج از کشور (

  جام می خوشگوار گر تو دهی خوشتر است/ وزد باد خوش نوبهار   به خوشی میتا) 1  
  ي اسکندر است لذّت لب تشنگی خاصه/ حالت لب تشنه را خضر خبردار نیست ) 2  
  کنی از همه پیداتر است هرچه نهان می/ سرّ غم عشق را در دل اندوهناك ) 3  
 آوران عشق تواناتر استکز همه زور/ هم دلِ خسرو شکافت هم جگر کوهکن ) 4  

  )89ریاضی  ،سراسري(  .با هم تناسب معنایی دارند..... ... .. همه ابیات به استثناي بیت  -17
  مرغم درون آتش و ماهی برون آب/ عمري گذشت در غم هجران روي دوست ) 1  
  چو بخت جلوه نکردي مگر ز موي سپیدم/ چو شمع خنده نکردي مگر به روز سیاهم ) 2  
  در آتش سوزنده چه آرام توان یافت/ یارامد چون عشق بجنبد دل هیچ ن) 3  
  به وصالت که مرا طاقت هجران تو نیست/ گر تو را هست شکیب از من و امکان فراغ ) 4  
  )89تجربی  ،سراسري(  مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟ -18
  رمت همرا فرات ز سر برگذشت و تشن/ روان تشنه برآساید از وجود فرات ) 1  
   ز سر بدر نرود همچنان امید وصال/ به خاك پاي تو داند که تا سرم نروم )2  
  تر شدم ساکن شود بدیدم و مشتاق/ گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق ) 3  
  حاصل است خوردن مستسقی آب را بی/ گفتم مگر به وصل رهایی بود ز عشق ) 4  
در کـدام   » ه در نیل چه اندیشه کنـد بـاران را         غرق/ سعدي از سرزنش غیر نترسد هیهات       «مفهوم بیت    -19

  )89تجربی  ،سراسري(  است؟ گزینه، آمده
  از رندي و بدنامی خود عار ندارم/ گو خلق بدانند که من رندم و سوا ) 1  
  پرستی کی کند گر برهمن بیند مرا بت/ بلبل از گل بگذرد چون در چمن بیند مرا ) 2  
  کشد اول چراغ خانه را دزد دانا می/ را عشق چون آید برد هوش دل فرزانه ) 3  
  دلبر که در کف او موم است سنگ خارا/ سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد ) 4  
ي ابیات به جـز بیـت       با همه » .عشق را دریاي غم غمناك نیست     / لعل را گر مهر نبود باك نیست        «بیت   -20

  )89زبان  ،سراسري(  .متناسب است.... .. ... . 
  دریاب که حاجت به بیان نیست عیان را/ ي وصفش چه محل زیور تقریر  بر چهره) 1  
  دگر بو طاووس را چه حاجتِ مشّاطه/ د ي ناز اي پسر بو ي تو جلوه اطهمشّ) 2  
  بشکند قیمت خاتم چو نگین برخیزد/ تا تو رفتی ز کنارم به نظرها خوارم ) 3  
  وانگر است به دنیا چه حاجت استدل چون ت/ هیچ است گنج عالم اگر هست دل غنی ) 4  
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............ ي ابیات بـه جـز بیـت         با همه » بگفت از دور شاید دید در ماه       / ه نیابی سوي او را    ربگفتا گ «بیت   -21
  )89زبان  ،سراسري(  .تناسب دارد

  اینقدر هست که درویش سر کوي توام/ گرچه در چشم تو مقدار ندارم لیکن ) 1  
  ایم عیبم مکن که تازه به دولت رسیده/  تو دست شوق گر بر ندارم از سر زلف) 2  
  شرط یاري است در طلب مردن/ گر نشاید به دوست ره بردن ) 3  
  ور نه بروم بر آستانش میرم/ گر دست رسد که آستینش گیرم ) 4  
 با کدام» دهد اش از سرّ ضمیر خبر می هر چه عاشق در رازداري بکوشد، باز نگاه دو دیده«مضمون عبارت  -22

  )89زبان  ،سراسري(  تري دارد؟ بیت تناسب بیش
  وگرنه عاشق و معشوق رازدارانند/ تو را صبا و مرا آب دیده شد غماز ) 1  
  غماز بود اشک و عیان کرد راز من/ گفتم به دلق زرق بپوشم نشان عشق ) 2  
  نیستدري نیست که  ي خود پرده خجل از کرده/ اشک غماز من ار سرخ برآمد چه عجب؟ ) 3  
  گر پرده نخواهی که درد دیده بدوز/ مستوري و عاشقی به هم ناید راست ) 4  
با کدام بیـت  » گو برون آي که کار شب تار آخر شد/ ي غیب    د معتکف پرده  امید که ب  صبح  «مفهوم بیت    -23

  )78 آزاد(  تناسب دارد؟
  آید نیست که عمر گذشته باز امید/  بسته آمد، ولی چه فایده ز آنک امید) 1  
   نیست، شر مرسانامیدمرا به خیر تو / وار بود آدمی به خیر کسان یدام) 2  
  خوشا دمی که از آن چهره پرده برفکنم/ شود غبار تنم  ي جان می حجاب چهره) 3  
  از پس ظلمت، دوصد خورشیدهاست/ هاست امیدبعد نومیدي بسی ) 4  
 با کدام بیت ارتباط معنایی دارد؟» لی نبینیبه غیر از خوبی لی/ ي مجنون نشینی  اگر در دیده«بیت  -24
  )81آزاد (          
  عاشق نبود ز عیب معشوق آگاه/  دلم بدو گشته تباه  ومن عاشقم) 1  
  اگر دیده نبیند دل نخواهد/ همه مهري ز نادیدن بکاهد ) 2  
  به از دوري نباشد هیچ درمان/ چو بر دل چیره گردد مهر جانان ) 3  
  زنهار که یار خویششان نشماري/ زنند از یاري ظاهربینان که دم ) 4  
 یابید؟ را در کدام گزینه می» بس که بپسندید باید ناپسند/ عشق را خواهی که تا پایان بري «مفهوم بیت  -25
  )83 آزاد(          
  آید که خارهاي مغیالن حریر می/ کشاندم به نشاط  جمال کعبه چنان می) 1  
   کوشش بسیار نامد سودمند/عشق او باز اندر آوردم به بند ) 2  
  هایی ز پندارها مگر توده/ چه دارد جهان جز دل و مهر یار ) 3  
   از عشق بگیرپرسوزترین گدازه/ از عشق بگیر یک رنگی و بوي تازه ) 4  
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 )85-86 ،تعاونی سنجش(  . با بیت زیر، ارتباط معنایی دارند،....... ... .جز بیت  بیات بهي ا همه -26
  » غم جانشنباشدوان سر وصل تو دارد که /  که نگیرد پی خویش آن پی مهر تو گیرد«

  عاشقش گویم ولی بر خویشتن/ گر نخفتد عاشقی جز در کفن ) 1  
  که التفات بود بر جهان و بر جانش/ وصال جان جهان یافتن حرامش باد ) 2  
  اشم دهم جان که خاك کوي تو بیدامبدان / در آن نفس که بمیرم در آرزوي تو باشم ) 3  
  اق آیدي عشّ مرد آن نیست که در حلقه/ سعدیا هرکه ندارد سر جان افشانی ) 4  
  )88-89 ،تعاونی سنجش(   .دیگر ارتباط معنایی دارند ، با یک.......غیر از بیت  هاي زیر، به ي بیت همه -27
  کشد خار در این بادیه دامان از من می/ رمد آن نوگل خندان از من  نه همین می) 1  
  »کفنان؟ همه گلگون اند این شهیدان که«که / گفتم  صبا در چمن الله سحر میبا ) 2  
  ي قلب بشر آورده برون خاك مستوره/  خونین کفن از خاك سر آورده برون الله) 3  
  ي وردي است هرجا که در آغوش صبا غنچه/ یا خون شهیدي است که جوشد ز دل خاك ) 4  
  )88-89 ،تعاونی سنجش(   است؟متفاوتر ابیات با سای» غم«ي  در کدام بیت مفهوم واژه -28
  پس چرا مهر تو را بر در این خانه زدند/  غم توست ي دل خلوت خاص گرنه کاشانه) 1  
  ام وز خدا دولت این غم به دعا خواسته/ ام  عاشق روي جوانی خوش و نوخاسته) 2  
  دانیم ان میوین غم دیگر که از بیگانگ/ هاي تو  غیر غم حاصل ندیدم ز آشنایی) 3  
  ي عاقل هنري بهتر از این برو اي خواجه/ ناصحم گفت که جز غم چه هنر دارد عشق ) 4  
با کدام » گر امید دارد که رها شود ز بندت      نه د / ید کردي نکشد سر از کمندت       دل هرکه ص  «مفهوم بیت    -29

  )88-89 ،تعاونی سنجش(  ؟نیستبیت متناسب 
  ش بسیار نامد سودمندکوش/ عشق او باز اندرآوردم به بند ) 1  
  تر گردد کمند کز کشیدن تنگ/ توسنی کردم ندانستم همی ) 2  
  تر شدم ساکن شود بدیدم و مشتاق/  درد اشتیاق مگفتم ببینمش مگر) 3  
  من خویشتن اسیر کمند نظر شدم/ او را خود التفات نبودي به صید من ) 4  
....... جز بیت  ي ابیات به از همه» آید یده میاز دل شب، سپ/ از پی هر شکست پیروزي است «مفهوم بیت    -30

 )88-89 ،تعاونی سنجش(  . شود دریافت می
  ایزدمان بازگشاید دگر/ شاد بدانم که چو بندد دري ) 1  
  بکن کز وي به فردا در بهشتی/ دهد امروز کشتی  چو دستت می) 2  
  چه بینی هم نماند برقرار و آن/ چه دیدي برقرار خود نماند  آن) 3  
  دري نبست زمانه که دیگري نگشاد/ از آن زمان که فکند چرخ را بنیاد ) 4  

  
  



  1  هاي تكميلي تست
  

  )ادبيات عاشقانه(آزمون اول تحليلِي پاسخ   
  

 تنهـا  امـا  ؛کرد زاري بکشد، غمی نیست؛ جانم را تقدیم او خواهم     گوید که اگر یارم بخواهد مرا به        شاعر می  -1
 ←اسـت   است که باعث آزردگی خـاطر یـارم شـده    زدهبود که نکند از من اشتباهی سر راحتی من این خواهد   نا

مطمئنـاً در میـان ایـن    ) 27نزدیـک بـه مفهـوم    (عاشق تسلیم معشوق است و برایش تنها رضایت او مهم است       
 .تر است  از همه مناسبومسي  گزینهها،  گزینه

 )22مفهوم  (نشدن عشق و شکیبایی جمع :مفهوم محوري تست -2

  ي دوم گزینه ←شود  اده می، کارهاي بسته، گشدانیم که با صبوري ایم و می  آزموده:ي دوم معناي گزینه

 )16مفهوم  (هاي راه عشق؛ عشق کار هر کسی نیست دشواري :مفهوم محوري تست -3

خرد و در بیت چهارم هـم از    هر سختی و بالیی را به جان می،بینیم که در بیت اول، شاعر برخالف دیگران        می
  )30وم مفه! (اسگزار استیار به خاطر جفاهایش، سپ

 که آشناي - به جان تو سوگند که حتی دشمنان هم به این راضی نیستند که تو در به روي من       :معناي بیت دوم  
  ي دوم گزینه ←) شاعر از معشوق انتظار دارد که او را به حریم خود راه دهد( ببندي -توام

باشد و از شدت غم و اندوه سرش را بر  راي یاري ننشسته س کسی که در تمام عمر، پشت درِ:معناي بیت سوم
  .)پس عشق با رنج و مصیبت همراه است (؟داند که عشق چیست باشد، چه می در معشوق نکوبیده

گویـد کـه     شاعر مـی ي اول گزینه؛ اما در )بستگی به زادگاه و دل (ها حسرت برگذشته :مفهوم محوري تـست    -4
 .است  رسیدهانگیز به پایان دوران شوم و مالل

 ي اول گزینه ←) 32مفهوم  (پرستی غم :مفهوم محوري تست -5

 )35مفهوم  (فشانی جان :مفهوم محوري تست -6

گوید که جانم فداي شکر شیرین شورانگیز یار، یعنی جانم فـداي لـب شـیرین او؛ قبـول        شاعر در بیت اول می    
کند و نهایت آرزومندي خود را براي رسـیدن بـه یـار      ارش را تحسین می    دارد لب ی   درواقعجا    دارید که در این   

  .تر است  مناسبي سوم گزینه ←فشانی ندارد  د جاندهد، اما قص نشان می
ي ایـن   بـا کـدام گزینـه   » گه که باشم خفته در خاك بگفت آن/ بگفتا دل ز مهرش کی کنی پاك؟     « بیت   ؛راستی(

  )1ب مفهومی دارد؟تناستست 

                                                
 ي دوم  گزینه:پاسخ -1



  2   اولآزمونپاسخ     ادبيات عاشقانه  

 ي دوم گزینه ←) 40مفهوم  (یگانگی معشوق :مفهوم محوري تست -7

 او از سروها ←کن کرد  ي سروها را ریشه گوید که باد صبا با دیدن قد و قامت او، همه در بیت سوم، شاعر می
  .) ادبیات عرفانی است48یاد دارید؟ بله، همان مفهوم  آخر را که به مفهوم بیت( .تر است قد و قامت خوش

؛ پس عاشـق از  یو تو مانند هواي ابري و باران در فصل بهار    اي هستم     ي تشنه    من مانند شاخه   :معناي بیت  -8
دوري معشوق در رنج و عذاب است اما امیدوار است که باران محبت معشوق بر او ببارد و نیاز او را بـرآورده                 

 آفرین بر شما به خاطر ← بلکه تنها از دوري او در عذاب است ،داند وفا نمی بی خود را  بنابراین معشوقِسازد؛
ي احمـد   ، سروده» درخت و بارون،من و تو«؛ به عنوان جایزه قسمتی کوتاه از شعر زیباي ي سوم  گزینهانتخاب  
 :خوانیم  با هم می- زیادي دارد که با این بیت نزدیکی-شاملو را

  ن باهارم، تو زمینم
  م، تو درختنیممن ز

  من درختم، تو باهار
  کنه  تو، باغم می انگشتايِ بارونِنازِ

  !کنه  جنگال طاقم میمیونِ
 )11مفهوم  (عشق در حد فهم همگان نیست :مفهوم محوري تست -9

  .ندارد ي درخت است فهمی از گذشته ود آمدهوج ي یک درخت به حاال در تنههمین  کرمی که :معناي بیت اول
جز  باشد زیرا من در طلب چیزي به) معشوق( براي من کافی است که وجودم پر از عشق گل  :معناي بیت دوم  

  .نیستم) معشوق(گل 
  . بشود و تاب و توان سیمرغ در وجود او نیستیتواند نهایتاً عاشق گل  بلبل می:معناي بیت سوم

میرد چه درکی از باغ و سرگذشـت آن   آید و در زمستان می دنیا می تابستان بهاي که در  شه پ :معناي بیت چهارم  
  .باشد تواند داشته می

هاي اول، سوم و چهارم هر کدام به نوعی به ناتوانی و محدودیت درك و فهـم اشـاره    بینید بیت طورکه می   همان
  !اید  را انتخاب کردهي دوم گزینهین بر شما که  آفر←  استدارند اما ماجراي بیت دوم چیز دیگري

 چهارمي  گزینه ←) 13مفهوم  (.کردنی نیست عشق پنهان :مفهوم محوري تست -10

 .فهمد و بس حال عاشق را تنها عاشق می :مفهوم محوري تست -11

ا گرفتـار آتـش دوزخ    فـرد باشـد،   را به جان نخریـده اي که در این دنیا آتش عشق  فرد ناپخته  :معناي بیت سوم  
  )1باید درنگ بیاید یا کسره؟«» و «»  بین ي نکره است؟ نشانه» خامی«در پایان » ي«آیا ( ي سوم گزینه ← دشخواهد

                                                
 .باید درنگ بیاید. خام بودن= خامی : مصدري است» ي «، نه-1



  3  هاي تكميلي تست

  چهارمي گزینه ←) 7مفهوم  (ناپذیري عشق رهایی :مفهوم محوري تست -12

 ي دوم گزینه ←) 46مفهوم  (محو تماشاي یار :مفهوم محوري تست -13

هاي او را وصف کنم باید تمام وجودم زبان شود و     اي از زیبایی    براي آن که گوشه   : گوید  شاعر در بیت سوم می    
  )ید؟د که نخورگول. (گوید که عشق باعث شده که من سر از پا نشناسم در بیت چهارم هم می

 ي چهارم گزینه ←) 5مفهوم  (میرند عاشقان هرگز نمی :مفهوم محوري تست -14

 )70تست  (نازکردن معشوق در عین نیاز به عاشق :مفهوم محوري تست -15

وفایی  ر بیت هاي اول و سوم بیش در بیت. شود می وم دقیقاً دیدهدي  این مفهوم در بیت صورت سؤال و بیت گزینه
  .ربط نیست مطرح است که البته با مفهوم بیت صورت سؤال بی) 17مفهوم (بردن از عاشق  معشوق پس از دل

وفایی معشوق خوشبختانه خبري  است و از نازکردن یا بی شده  نیاز عاشقان به معشوق مطرحفقطدر بیت چهارم 
  )ي چهارم گزینه(! نیست

 ي چهارم گزینه ←) 7مفهوم  (چیرگی عشقناپذیري و  رهایی :مفهوم محوري تست -16

 )16نزدیک به مفهوم  (هاي عشق و رنج هجران سختی :مفهوم محوري تست -17

و تا هنگام پیري نیز هاي او خندیده  خود شکایت دارد که فقط به بدبختی دل سنگشاعر از یار     ي دوم   گزینهدر  
بینید شکایت شاعر در این بیت  طورکه می همان. بختی کند  احساس خوشبه او روي خوش نشان نداده تا عاشق

 )1یعنی چه؟» به وصالت«در مصراع دوم بیت چهارم، . (هاي عشق یا هجران از رفتار معشوق است نه سختی

 دومي  گزینه ← )6مفهوم  (ناپذیري عشق پایان :مفهوم محوري تست -18

  .است شده مطرح) 7مفهوم (ناپذیري عشق  هاییري دوم  در گزینه

 اولي  گزینه ← )14مفهوم  (عشق و رسوایی :مفهوم محوري تست -19

کـه لعـل ذاتـاً     چنـان  هـم » ذات هر چیز اهمیت دارد نه ظـاهر آن   «سؤال این است که     مفهوم بیت صورت     -20
هـاي   در بیت. درو از دست نمیباشد ارزشش     حک نشده   نیز روي آن    است و اگر مهر سلطان یا خزانه       ارزشمند

راسـتا بـا    نـوعی هـم   است که به شده مطرح) 39مفهوم (نیازي روي زیبا از آرایش و زیور         اول و دوم مضمون بی    
درون انـسان  در به این مفهـوم نیـست زیـرا تـوانگري واقعـی را      ربط  بیي چهارم نیز   گزینه. همین مفهوم است  

ي سوم حدوداً مضمونی متضاد با بیت صورت سؤال دارد  اما گزینهبه ظاهر توجهی ندارد؛ و کند    وجو می   جست
. به ذات خود چندان ارزشمند نیست و قیمت آن در گرو نگینش است نـه خـودش           ) انگشتر( خاتم   ،گوید   می و
ربط یا حتی متـضاد   ی کامالً بي سوم گزینهمفهوم نیستند اما بیت  بینید چهار بیت دیگر کامالً هم طورکه می   همان(

                                                
 .»سوگند به وصال تو«اید؛ بله یعنی  مطمئنم که خودتان به پاسخ رسیده -1



  4   اولآزمونپاسخ     ادبيات عاشقانه  
 .)ي درست را برگزید برد و گزینه شود به نظر طراح پی اساس می بیت صورت سؤال است که برهمین

 )43مفهوم  (عشق دورادور :مفهوم محوري تست -21

 ،، حتی اگر به یار نرسددر بیت سوم و چهارم نیز عاشق. شود می ي نخست حدوداً این مفهوم دیده در بیت گزینه
همـین عـشق دورادور خـود بـا معـشوق       توان نتیجه گرفت که به کشد که می   نمی اوست از عشق     د تا دم مرگ  

رو هـستیم کـه بـه وصـال یـار       اقبـالی روبـه   کامرواي خـوش  با عاشق ي دوم گزینـه اما در بیت خوش است؛   دل
  ! برداردمعشوقخواهد دست از سر  ها هم نمی است و به این زودي رسیده

اسـت؛ پـس بایـد ببینـیم کـه       شـده  مطـرح ) 13مفهوم (نهان ناکردنی بودن عشق  در هر چهار بیت مفهوم پ      -22
ق است که راز  این اشک عاش، در سه بیت اول. داردتري تناسب بیشمضمون عبارت صورت سؤال با کدام بیت 

 .که در عبارت صورت سؤال چنان  افشاگر راز عشق است همي عاشق دیده اما در بیت چهارم کند او را برمال می

 ي چهارم گزینه ←) 25نزدیک به مفهوم  (امیدواري :مفهوم محوري تست -23

 ي اول گزینه ←) 37مفهوم  (پوشی عاشقانه عیب :مفهوم محوري تست -24

 ي اول ینهگز ←) 23مفهوم  (صبر و استقامت در راه عشق :مفهوم محوري تست -25

 ←) 35مفهـوم  (فـشانی   و جـان ) 26مفهوم  (هاي خود نیست عاشق در پی خواسته :مفهوم محـوري تـست    -26
 ي سوم گزینه

در . شـود  می دیده) 49مفهوم  ( شهیدانیاروییدن گل بر مزار عاشقان  مضمون  ،هاي سوم و چهارم     در بیت  -27
است که همـان مـضمون قبلـی     کفن مانند کرده    به عاشقان خونین   یابه شهیدان   ها را     بیت دوم، درواقع شاعر الله    

 .تر است  بسیار به آن نزدیکي نخست گزینهنیست اما نسبت به بیت 

از من روگردان است بلکـه حتـی خارهـاي        ) معشوق زیبایم (تنها نوگل خندان باغ عشق         نه :معناي بیت نخست  
  .)کس با من سر یاري و همراهی ندارد هیچ (!گزینند بیابان فراق نیز از من دوري می

 سومي  گزینه ←) 32مفهوم  (پرستی غم :مفهوم محوري تست -28

 )7مفهوم  (ناپذیري عشق رهایی :مفهوم محوري تست -29

مفهوم بیت سوم این است که شور و اشـتیاق عـشق   . است شده هاي اول و دوم مطرح    این مفهوم آشکارا در بیت    
گوید که عاشق با پـاي خـودش بـه دام     و در بیت چهارم شاعر می) ناپذیري عشق   پایان(کند    هرگز فروکش نمی  

 ي گزینهیک از مفهوم بیت صورت سؤال دورتر است؟ مطمئناً بیت  خُب، بین این دو گزینه کدام. آید عشق درمی
اسـت امـا در بیـت     ا صید کـرده دقت کنید که در بیت صورت سؤال این معشوق است که دل عاشقان ر          (چهارم

  ...)چهارم 



  5  هاي تكميلي تست
شـود   مـی  دیـده ) 25نزدیک بـه مفهـوم   ( مفهوم امید به آینده 4 و 2، 1هاي  در بیت صورت سؤال و گزینه  -30

را » چیـزي بکـار  = کِـشتی بکـن   «در بیـت دوم  . (گوید  از ناپایداري دنیا سخن می ي سوم   گزینهکه بیت     درحالی
  )اندازد؟ المثل می ، شما را به یاد کدام ضربهاي اول و چهارم درست خواندید؟ بیت

  
باشـد،    بـوده 55تان بـاالتر از   گویی به هر حال اگر درصد پاسخ  . طور بود؟ کمی سخت بود؟ قبول دارم        خُب، چه 

  !به پیشتر خواهیدبود؛ پس با امید به آینده  هاي بعدي موفق قبول است و احتماالً در آزمون وضعیتتان قابل
  




