
  18 آزمون چهارم    كلّي  
  » دقیقه25: گویی فرصت پاسخ«

  

  )يكلّ(آزمون چهارم   
  
 )84  زبان،سراسري(   است؟متفاوتمفهوم کدام بیت با ابیات دیگر  -1

  معتکف باش تا ندانندت/ آشنایی خلق دردسر است ) 1  
  کام دل از هنر کجا یابد/ اي گیرد  گر هنرمند گوشه) 2  
  برهانندت از هزار بال/ عزلت و انزوا و تنهایی ) 3  
 سرت ز آسمان بگذرد در شکوه/ اگر پاي در دامن آري چو کوه ) 4  

 )84 انسانی ،سراسري(  ؟نیستام بیت، متناسب با کد» اصبحت امیراً و اَمسیت اسیراً«مفهوم عبارت  -2
  دل بر کنار از این غم و او در کنار بود/ آن روزگار کو که مرا یار، یار بود ) 1  
  زان گونه روزگار که آن روزگار بود/ روزم به آخر آمد و روزي نزاد نیز ) 2  
   پرید و رفتدلی که تو دیدي آن مرغ خوش/ تم اسیر ناکنون به داغِ صد غم و صد مح) 3  
 آن روز شوم رفت که صائب مالل داشت/ دهد  امروز خنده طرح به گلزار می) 4  

کوفـت و   رفت و مخاطب معاند را درهم مـی  در صحبت اهل عصر، در مواردي معدود از کوره درمی        «عبارت   -3
  )84 ،خارج از کشور ،سراسري(  با مفهوم کدام بیت متناسب است؟» .کرد شتم می

  باورت گر نبود پرس هم از خنجر خویش/ گرمی من  ل وفا نیست به خونیک تن از اه) 1  
  خوش باش زمانی و مکن یاد زمانه/ جامی می دوشینه به من داد و مرا گفت ) 2  
  ه نرخ خس و خاشاك رودبخار  گل بی/ تندخویی مده از دست که در گلشن حسن ) 3  
  خواهی بگو م با هرکه میعاشق روي توا/ عاشقم کردي و گفتی با رقیب تندخو ) 4  

  )85 انسانی ،سراسري(  دارد؟ کدام بیت مفهوم عبارت زیر را دربر -4
خالی کرده بود و » خود«این مایه خاکساري و تواضع، حاکی از آن است که او، در طریق انقطاع خویشتن را از               «

 ».ي فنا رسیده بود به مرتبه

  دیگر سالکان خود را هم اندر نردبان بینیچو / اگر صد قرن ازین عالم بپویی سوي آن باال ) 1  
  ز ترکیب چهار ارکان همی خود را گران بینی/ رو چون توانی بود سوي آسمان تا تو  سبک) 2  
  جا، خرگاه عشق چون زد دست محبت آن/ یا رب دلی که در وي پرواي خود نگنجد ) 3  
 ز خود قدم برون زدکان کس رسید در وي ک/ سعدي ز خود برون شو گر مرد راه عشقی ) 4  

 ؟نیستبا مفهوم کدام بیت متناسب » غم باد جز غم که هزار آفرین بر/ دیدي که مرا هیچ کسی یاد نکرد «بیت  -5

  )85سراسري، انسانی (    گر اعتماد بر الطاف کارساز کنید/ به جان دوست که غم پرده بر شما ندرد ) 1  
  ي خود را به هیچ نفروشم ریدهمن این خ/ غم تو را به نشاط جهان نخواهم داد ) 2  
  که غم گر هست در عالم همین است/ غمی آسودگی هست  مگو در بی) 3  
 ولی آن هم نصیب هر دلی نیست/ غمش را غیر دل سرمنزلی نیست ) 4  
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ي ایمان وصل بود که خوب و بـد را بـه عنـوانِ مـشیتِ الهـی                  شائبه هر عصب و فکر به منبعِ بی      «عبارت   -6
 )85 ریاضی ،سراسري(  ؟نداردکدام بیت تناسب مفهومی با » .پذیرفت می

  جاي دگر ز پرتوش آفاق با ضیاست/ جایی اگر ز غیبت او تیره شد جهان ) 1  
  به روز دولت و نکبت که کار کار خداست/ تو کار خویش به فضل خداي کن تفویض ) 2  
  آنچه قضاستگمان مبر که دگرگون شود هر / بدان قدر که تو جدي نمایی و جهدي ) 3  
 ها که در سر ماست اهللا از این فتنه تبارك/ آید  سرم به دنیی و عقبی فرونمی) 4  

 .کند وجو می هاي شکست آدمی را در اندیشه و کردار خود او جست ریشه..... جز بیت  ي ابیات به مفهوم همه -7
  )85سراسري، خارج از کشور، (   بودچه کند بنده چو تقدیر خداوند این/ مهر روي تو نه در خورد من مسکین بود  ) 1  
  هیچ شک نیست که هر چیز که برماست ز ماست/ آب خاشاك چو بر خاطر خود دید چه گفت ) 2  
  چه دل خویش به من کرد بیگانه نکرد آن/ ام سوخت دل خویش به صد داغ  از دوستی) 3  
   اقتصار کنمبدین حدیث که کردم خود/ همی چه گویم و خود کرده را چه چاره توان؟ ) 4  

 . متناسب است.........جز بیت  ي ابیات به با مفهوم همه» .موالنا غالباً در سلوك با خلق ساده، فروتن و شکیبا بود«عبارت  -8
  )85سراسري، خارج از کشور، (    جز به نرمی کی توان بیرون کشید/ دست چون ماند به زیر سنگ سخت ) 1  
  ریر شرف سلطنتکند بر س/ کسی کاو طریق تواضع رود ) 2  
  یدآبه خداي ار ز خلق هیچ / کار تو جز خداي نگشاید ) 3  
  برد آري، دلبري به اخالق است دل نمی/ گرچه مه به زیبایی شمع جمع آفاق است ) 4  

  )86 ریاضی ،سراسري(  مفهوم کدام بیت با ابیات دیگر متفاوت است؟ -9
  زرد رويکه گر فاش گردد شود / چرا گوید آن چیز در خفیه مرد ) 1  
  که چه درها به روي دل باز است/ وگو ببند و ببین  تو درِ گفت) 2  
  نه مانند سخن غماز باشد/ پوش راز باشد  خموشی پرده) 3  
  چو گفتی شود شاه تو آن زمان/ سخن تا نگویی تویی شاه آن ) 4  
  )86  زبان،سراسري(  مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟ -10
  اي میاب تحفه» منم«شان به غیر  در خرقه/ کنند  که دعوي ارشاد میاین جاهالن ) 1  
  خاموش منم در دهنم گوي که کیست/  ن نیم آن کس که منم، گوي که کیستمن، م) 2  
  آن کس که منش پیرهنم گوي که کیست/ سر تا قدمم نیست به جز پیرهنی ) 3  
  عربده را دست منه بر دهنمگوش بده / زین دو هزاران من و ما اي عجبا من چه منم ) 4  
با » که خطّی کز خرد خیزد، تو آن را از بنان بینی     / دیدگی باشد    ز یزدان دان، نه از ارکان، که کوته       «بیت   -11

  )86 زبان ،سراسري(  کدام بیت ارتباط معنایی دارد؟
  که این سررشته را از دست مگذار/ ي عهد است، زنهار  وفا سررشته) 1  
  آر ق پیشچو صبحِ اهلِ دولت، صد/ ا طلبکار بیا اي صبح دولت ر) 2  
  هم از ساقی شناس او را نه از جام/ تو را گر تلخ و گر شیرین شود کام ) 3  
  چه از روز مقرّر پیش جویی/ چه از رزق مقدر بیش جویی ) 4  



  20 آزمون چهارم    كلّي  

به غیر از ي ابیات،  با همه» کان را که خبر شد، خبري باز نیامد   / خبرانند    این مدعیان در طلبش بی    «بیت   -12
  )86 هنر ،سراسري(  .تناسب معنایی دارد..... ... ... .. . بیت 

  تر از جان ماست حیف نباشد که دوست دوست/ گر برود جان ما در طلب وصل دوست ) 1  
  مهر کردند و دهانش دوختند/ هر که را اسرار حق آموختند ) 2  
  صداییهرگز نشنیدیم ز پروانه / نالیدن بلبل ز نوآموزي عشق است ) 3  
  که داروي بیهوشیش دردهند/ کسی را در این بزم ساغر دهند ) 4  
ي ابیـات بـه    با همه» گو برون آي که کار شب تار آخر شد/ ي غیب     که بد معتکف پرده    امیدصبح  «: بیت -13

  )86 تجربی ،سراسري(  .ارتباط معنایی دارد....... .. ... . غیر از بیت 
  ي گیسوي نگار آخر شد همه در سایه/ هاي دراز و غم دل  آن پریشانی شب) 1  
  نخوت باد دي و شوکت خار آخر شد/ ي گل  شکر ایزد که به اقبال کُله گوشه) 2  
  هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش/ رفتند   کناره میرشد آن که اهل نظر ب) 3  
  زد جوش که از نهفتن آن دیگ سینه می/ ها  به صوت چنگ بگوییم آن حکایت) 4  
  )86 انسانی ،سراسري(  با کدام بیت متناسب است؟» .کرد موالنا از فقر اختیاري بشاشت عظیم می«عبارت  -14
  که به غیر از تو در جهان کس نیست/ جویی  هم ز خود جوي هر چه می) 1  
  اي پس نیست ساعتی بیش و لحظه/ رزق مقسوم و وقت معلوم است ) 2  
  رس نیست اروانمرد وامانده ک/ به قدم کوش تا به کام رسی ) 3  
  تر از طارم مقرنس نیست کم/ ي تنگ  گر قناعت کنی به خانه) 4  
 )86، خارج از کشور ،سراسري(  .، ارتباط معنایی دارد...... ....جز بیت  ي ابیات به  همهبیت زیر با -15

  »مهرم به جان رسید و به عیوق برشدم/ چون شبنم اوفتاده بدم پیش آفتاب «
  اي بودم و مهر تو مرا باال برد ذره/ خود بردم راه به شید نه ي خور من به سرچشمه) 1  
  نگرم تو کجا و من سرگشته کجا می/ ي مسکین ضعیف  ذرهآفتابی تو و من ) 2  
  قطره را گردش جام تو کند دریایی/  را پرتو مهر تو کند خورشیدي ذره) 3  
  چون به مهر پیوستمکه در هواي رخت /  گرچه حقیرم ببین به دولت عشق ذرهچو ) 4  
با کدام بیت ارتباط » بگو بسوز که بر من به برگ کاهی نیست      / زمانه گر بزند آتشم به خرمن عمر        «: بیت -16

  )86، خارج از کشور ،سراسري(  معنایی دارد؟
  به من بنگر به ره منگر که من ره را نوردیدم/ گفتا رو گاهست و ره بس دور،  گفتم روز بیب) 1  
  روزها با سوزها همراه شد/ گاه شد  ها بیدر غم ما روز) 2  
  که چون تو پاك نیست تو بمان، اي آن/ روزها گر رفت، گو رو، باك نیست ) 3  
  شور محبتی که در آب و گل من است/ طوفان نوح را به نظر درنیاورد ) 4  
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  )87تجربی  ،سراسري(  بیت زیر با کدام بیت تناسب مفهومی دارد؟ -17
  »چند نشینی که خواجه کی به در آید/ نیا مروت د بر در ارباب بی«

  عنان بینی عجب نبود که با ابدال خود را هم/ گیر تو گر روزي جمال درد دین باشد  عنان) 1  
  مهرگان بینی که این آن نوبهاري نیست کش بی/ عقالن مشو غرّه  بدین زور و زر دنیا، چو بی) 2  
  دان بینی؟ به سوي عیب چون پویی گر او را غیب/ ی ده گوی عطا از خلق چون جویی، گر او را مال) 3  
  زنی دیده نه این بینی نه آن بینی که تا برهم/ چه باید نازش و نالش بر اقبالی و ادباري ) 4  
لِهِکُلّ ش«مفهوم عبارت  -18 ص   )87  ریاضی،سراسري(  ؟ندارددر کدام بیت وجود » یء یرجع الی اَ
  ر جان، پا در دل دریا نهادسی/ تاد سیر جسم خشک، بر خشکی ف) 1  
  ها را در پی است عها مر فر اصل/ مادر فرزند، جویان وي است ) 2  
  تن تو را در حبس آب و گل کشد/ دل تو را در کوي اهل دل کشد ) 3  
  ها تن، زده اندر زمین چنگال/ ها  جان، گشاده سوي گردون بال) 4  
، »چه باك از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان / چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان«بیت  -19

  )87  ریاضی،سراسري(  با کدام گروه ابیات، مفهومی مشترك دارد؟
  چون تو با مایی، نباشد هیچ غم/ گر هزاران دام باشد در قدم ) الف  
  هرکه با نوح نشیند چه غم از طوفانش/ دست در دامن مردان زن و اندیشه مکن ) ب  
  وز لوح سینه هرگز نقشت نگشت زایل/ ده صد ره طوفان نوح دیدم از آب دی) ج  
   غمان بارد، غمگین نکندگرش طوفانِ/ هر دلی کز قبل شادي او شاد بود ) د  
  گنهش طاعت است و دشمن دوست/ ي عنایت اوست  هرکه در سایه) هـ  
  نه خیال این فالن و آن فالن/ ي سود و زیان  نه غم و اندیشه) و  
  کی بود بیمی از آن دزد لئیم؟/ نایاتت بود با ما مقیم چون ع) ز  
  هـ ، الف، ز) 4  هـ ، و، ز) 3  د، ج، ب) 2  الف، ب، ج) 1  
  )87  ریاضی،سراسري(  با کدام بیت ارتباط معنایی دارد؟» ي روزي به خطاي منکر نبرد وظیفه«عبارت  -20
  دست و پایند و زور اگر چند بی/ مهیا کند روزي مار و مور ) 1  
  به عصیان در رزق برکس نبست/ ولیکن خداوند باال و پست ) 2  
  آدم و مرغ و مور و مگس بنی/ پرستار امرش همه چیز و کس ) 3  
  که سیمرغ در قاف روزي خورد/ چنان پهن خوان کرم گسترد ) 4  
  )87 هنر ،سريسرا(  .شود ، دریافت می...... ... ... ... .جز بیت  ي ابیات به ترجیح صحبت بر عزلت، از مفهوم همه -21
  آرام کجا گیرم تا با تو نیارامم/ آسوده کجا گردم، تا با تو نیاسایم ) 1  
  که در ضمیر نیاید خیال حوري عینم/ م نچنان به کوي تو آسوده از بهشت بری) 2  
  نشینم ي چشم تو کرد گوشه که خال گوشه/ نشینی  چگونه شاد نباشد دلم به گوشه) 3  
  تا با تو نیامیزم کی شاد شود کامم/ میوه دهد شاخم تا با تو نپیوندم کی ) 4  
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 ؟ندارد با کدام بیت تناسب» خرد را مکن با دل اندر مغاك/ دار یزدان پاك بترس از جهان«مفهوم بیت  -22
 )88 زبانسراسري، (

  چنان کن تو هر کار کاندر خورد/ هوا را مده چیرگی بر خرد) 1  
   خرد سوي تو ننگردکز آن پس/ هوا را مبر پیش راي و خرد) 2  
  چو الماس روي زمین را بسوخت/ هوا را تو گفتی همی برفروخت) 3  
  4 (ي هوا نیست جز خار و خس که سخره/ کس اي نیک خرههوا را مشو س 

 )88سراسري، هنر (  کدام گروه از ابیات، مفهومی مشترك دارند؟ -23
  یمرغ و کیمیاوز هر دو نام ماند چو س/ منسوخ شد مروت و معدوم شد وفا) الف  
  چرا رنج و سختی همه بهرِ ماست/ ی تو راستهاگر هفت کشور به شا) ب  
  نهان راستی آشکارا گزند/ هنر خوار شد جادویی ارجمند) ج  
   اويها به گفتار سپردید دل/ همه سوي دوزخ نهادید روي) د  
  وفا  بیو گردون) فرومایه(زین عالم نبهره / هاي خلق گونه همه رسم است باژ گشته) ه  
  ه- الف-ب) 4   د- ج-ب) 3   ه- د-الف) 2   ه- ج-الف) 1  

  )88سراسري، هنر (  ؟است کاررفته عرفانی و به معنی جهالت به در کدام بیت در مفهوم غیر» خبري بی« -24
  خبر برفت خبر بیامد و هم بی هم بی/ هر کاو قتیلِ عشق نشد چون به خاك رفت) 1  
  خبرانم کردند خبري آمد و از بی/ دنددر دل شب خبر از عالم جانم کر) 2  
  اند خبر گشته ز خود تا خبري یافته بی/ اند عارفانی که از این رشته سري یافته) 3  
 خبر از سر گشت مستانه چنین باشد تن بی/ سرمست ز ساغر گشت، دل واله دلبر گشت) 4  

 .است اندگی، اشاره شده، به تعلّق و وابستگی در مفهوم درم........جز بیت  ي ابیات به در همه -25
 )88سراسري، تجربی (

نی/ لیک پایت نیست تا نقلی کنی) 1     یا مگر پا را از این گِل بر کَ
  یقین سر بجنبانی به بادي بی/ پایی چون گیا اندر زمین بسته) 2  
  هر که را پا نیست، کن دلسوزیی/ هر که را پاي است، جوید روزیی) 3  
نی پا را؟ حیاتت زین) 4    این حیاتت را روش بس مشکل است/  گِل استچون کَ

، با کـدام بیـت تناسـب    »ي اهل صورت پوشی   آن روز که من سرِ چوب پاره سرخ کنم تو جامه          «: عبارت -26
 )88 تجربیسراسري، (  ؟نداردمفهومی 

  ي پیرهن آري ز قبا معلوم است رتبه/ دهد ظاهر هر کس خبر از باطنِ او می) 1  
  که کار او به دستار و قبا نیست/  نیستتو گر ظاهر بگردانی روا) 2  
  دهد کاو سر همیشه در ره دستار می/ ظاهرپرست کی به حقیقت رسد کلیم) 3  
 دالن پاکی گوهر باشد زینت ساده/ چشم ناقص گهران بر زر و زیور باشد) 4  
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دارد و بایست از هر دو عالم روحانی و جسمانی که هم محبت و بندگی به کمـال            اي می   مجموعه«عبارت   -27
جز  ا بهه ي گزینه با همه» .هم علم و معرفت به کمال دارد تا بار امانت مردانه و عاشقانه در سفت جان کشد

  )83-84 ،تعاونی سنجش(  .متناسب است.. ... . ... ... .ي  گزینه
  گر آهنگري آید ز دست شیشه برنمی/ تواند کرد کار عشق را  آسمان کی می) 1  
  چرخ کبکی است که در چنگل این شهباز است/ که در وصف آید عشق باالتر از آن است ) 2  
  نقد خود بر سنگ زن بنگر عیار خویش را/ کنی بار بال بر دوش نه  عشق دعوي می) 3  
  ببوس دست کسی را که این صنم شکند/ کمال مردي و مردانگی است خودشکنی ) 4  
ی که به آن نمانی و جاي دیگر روي، پس اي که بچشی دان در هر رنگی که بنگري و هر مزه«مفهوم عبارت  -28

  )83-84 ،تعاونی سنجش(  .متناسب است.. ... ... .. ...  ي  جز گزینه ها به ي گزینه با همه» .هیچ دلتنگی نباشی
  را و امثال تو راو جودي نبود ت/ من بنده نکو شناسم احوال تو را ) 1  
   یاد نیاید دل تو راآن به کز آن به/ چون هست و نیست هیچ نماند به یک قرار ) 2  
  غالم همت آنم که دل بر او ننهاد/ جهان بر آب نهاده است و زندگی بر باد ) 3  
  هان تا غمش ز جا نرباید دل تو را/ گر ملک کاینات ز دستت برون شود ) 4  
  )86-87 ،تعاونی سنجش(  ؟نداردکدام بیت با سایر ابیات ارتباط معنایی  -29
  اي دیده ها جمله هنر می عیب/ اي  دیده گر ز عشق اندك اثر می) 1  
  اي الجرم این شیوه را الیق نه/ اي  عیب بین زانی که تو عاشق نه) 2  
  کدام عیب که سعدي چنین هنر دارد/ عوام عیب کنندم که عاشقی همه عمر ) 3  
  که عیب در نظر دوستان هنر باشد/ گویند  ز دشمنان شنو اي دوست تا چه می) 4  
  )نوزدهمین المپیاد ادبی(  ام گزینه مشابه کاربرد آن در بیت زیر است؟در کد» واو«کاربرد  -30

  » طالع نگونسارموگفتم من / ترسیدم و پشت بر وطن کردم «
  فکر هر کس به قدر همت اوست/  قامت یار وتو و طوبی و ما ) 1  
  باید کشید بار عشق و مفلسی صعب است، می/ ام   من شرمسار کیسهوشاهدان در جلوه ) 2  
  ناگه چه قضا نمود دیدارم؟/  من که وزندان خدایگان که ) 3  
  تا بند ملک بود سزاوارم؟/  چه بد کردم؟ وآخر چه کنم من ) 4  
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  )كلّي( آزمون چهارم تحليلِيپاسخ   
  

 ) ادبیات تعلیمی30تست  (گیري هسفارش به گوش :مفهوم محوري تست -1

هاي  تواند به کمک هنرش به خواسته کند، کجا می گیري پیشه  اگر هنرمند بخواهد گوشه:معنا و مفهوم بیت دوم  
این بیت را (شود  گیري؛ این مفهوم در بیت زیر نیز دیده می  هنرمند باید هنرنمایی کند نه گوشه←. 1دلش برسد

  .):در فصل اول برایتان معنا کرده بودم
  سعدي    عود بر آتش نهند و مشک بسایند/ فضل و هنر ضایع است تا ننمایند 

ت تحسین  نشانهي دوم گزینهانتخاب    !برانگیز شماست ي دقّ

 ) ادبیات تعلیمی24مفهوم  (از دست رفتن قدرت دنیوي و نابسامان شدن اوضاع :مفهوم محوري تست -2

ي چهارم، عکس  ي خوب و بسامان خود است اما در گزینه  شاعر در حسرت گذشته    ،ول تا سوم  اهاي    در گزینه 
  ي چهارم گزینه ←شود  می این موضوع دیده

 ي سوم گزینه ←)  ادبیات تعلیمی4مفهوم  (با بدان، بد بودن :مفهوم محوري تست -3

ام  بدخلق و تندخویت گفتی که من عاشقت شده) رقیب(گاه به نگهبان   خود کردي و آن مرا عاشقِ :ممعناي بیت چهار  
  .چیز پروایی ندارم کس و هیچ ام و از هیچ اما من دیگر عاشق تو شده.) بیازاردتا نگهبانت مرا از تو دور کند و (

 ي چهارم گزینه ←)  ادبیات عرفانی31و  30مفهوم  (»تو خود حجاب خودي«فناء فی اهللا و  :مفهوم محوري تست -4

 ) ادبیات عاشقانه32مفهوم  (پرستی غم :مفهوم محوري تست -5

ي هـر دلـی    ي چهارم، شاعر غـم را شایـسته    و در گزینه    است ي دوم غم از شادي عزیزتر       بینیم که در گزینه     می
  .)پس غم عزیز و ارزشمند است (.داند نمی

غمـی   همـان بـی  نداشتن غم است که اگر یک غم در جهان باشد  گمان نکن که آسودگی در      :ت سوم معناي بی 
  .)نداشتن غم، تنها رنج و غم واقعی در جهان است. (است

در این جا غم (ور شود  تواند به شما حمله و تکیه کنید غم نمیا سوگند به خدا که اگر به لطف :معناي بیت اول
  !ي درك ادبی شماست  نشانهي اول گزینه انتخاب ←) وري جست داومنفی است و باید از 

 ي چهـارم  گزینـه  ←)  ادبیـات تعلیمـی  45مفهـوم   (اعتقاد به قضا و قدر و جبرگرایی :مفهوم محـوري تـست    -6
ه مفهوم این گزینه بی( ادبیات عرفانی 35ی به دنیا و آخرت است؛ یعنی مفهوم توج.( 

                                                
 .است) استفهام انکاري(شدید که مصراع دوم این بیت، پرسشی منفی   باید متوجه می-1
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  1است؟»  ز رحمت گشاید در دیگري /خدا گر ز حکمت ببندد دري«المثل   کدام گزینه، یادآور ضرب:پرسش

 ي اول گزینه ←)  ادبیات تعلیمی47مفهوم  (از ماست که برماست :مفهوم محوري تست -7

داشـتن اخـالق نیکـو را سـتایش     کیبایی، فروتنی و خویی و ش هاي اول، دوم و چهارم، به ترتیب نرم         گزینه -8
 .کنند؛ پس با عبارت متن تست تناسب مفهومی دارند می

کاري براي کمـک   ها هیچ به خدا که از انسان. تواند گره از کار تو باز کند  تنها خداست که می   :معناي بیت سوم  
  ي سوم گزینه ←آید  به تو برنمی

 ) ادبیات تعلیمی34مفهوم  (راز دل را بر زبان نیاوردن :حوري تستمفهوم م -9

 آفـرین بـر شـما کـه     ←شـود   گیري باعث کشف شدن حقایق بر انسان می  خاموشی و گوشه  : مفهوم بیت دوم  
  2!اید  را انتخاب کردهي دوم گزینه

 ي اول گزینه ← روح است نه جسمواقعیت انسان  :مفهوم محوري تست -10

  :اند بیت نیز یادآور همین مفهوم وداین 
  منسوب به موالنا  یا چه جان است، نگویی، که منش پیرهنم؟ / نگرد  کیست در دیده که از دیده برون می 

  حافظ    که من خموشم و او در فغان و در غوغاست/ دل ندانم کیست  در اندرون من خسته
 ي سـوم  گزینـه  ←)  تعلیمـی 44مفهوم  (.ي کارها به دست خداست ي همه سررشته :ستمفهوم محـوري تـ    -11

 )3؟چیستدر بیت آخر » چه«معناي (

 ي اول گزینه ←) نهرفا ادبیات عا32مفهوم  (رازداري عارفانه :مفهوم محوري تست -12

؛ ایـن  ) ادبیـات عارفانـه  48مفهـوم   (وضاع و به پایان رسیدن ناامیـدي بسامان شدن ا :مفهوم محـوري تـست    -13
 .شود هاي اول و دوم دیده می مفهوم به روشنی در بیت

نظران و خردمنـدان   گذشت آن دورانی که صاحب) »گذشت«، »رفت«یعنی » شد«در این جا  (:معناي بیت سوم 
  .گفتند یسخنی نمهاي بسیار داشتند،  در حاشیه بودند و با آن که سخن

 .کـرد  مـی پرآشـوب  را ها درونمـان   که نگفتن آنکنیم  بیان می در نواي موسیقی، سخنانی را :معناي بیت چهارم 
  !اید  را انتخاب کردهي چهارم گزینه آفرین بر شما که ←

                                                
 )روشنایی: روشن؛ ضیا: باضیا(ي اول  گزینه :پاسخ -1

 سنجش  همین گزینه انتخاب شده بود اما در کتاب ادبیات فارسی سازمان    86 در پاسخ کلیدي سایت سازمان سنجش در سال          -2
  .ي محترم است دهنده ي اول انتخاب شده که به گمان من اشتباه از سوي پاسخ گزینه

  . منفی داریم؛ پس در هر دو مصراع پرسش»چرا «:پاسخ -3
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 )ات عرفانی ادبی37وم دولت فقر، مفه (.ي شادي عارفان است مایه 1درویشی و قناعت :مفهوم محوري تست    -14

تـر از   بینی که آسایش این کار کـم  اي محقر قناعت کنی می      اگر به خواست خودت به خانه      :معناي بیت چهارم  
  ي چهارم گزینه ←ي آراسته و مجلل نیست   زندگی خانه

 ) عرفانی ادبیات13مفهوم  (.ي کمال وجود انسان است عشق مایه :مفهوم محوري تست -15

اي ناتوان که محو تماشاي توام اما از تو بسیار فاصـله دارم   ذره تو مانند خورشید هستی و من  :معناي بیت دوم  
تي   نشانهي دوم گزینه انتخاب ←   !بینی شماست  و نکتهدقّ

؛ در )اشـقانه  ادبیـات ع 2هوم نزدیک به مف (. عمر براي عاشق مهم نیستبر باد رفتنِ :مفهوم محـوري تـست    -16
 .شود می  هم دقیقاً همین مضمون دیدهي سوم گزینه

 . نباید دست نیاز به سوي حاکمان ناجوانمرد دراز کرد:مفهوم بیت متن تست -17

  ي سوم گزینه ←... جز خدا کمک خواست و   نباید از کسی به:مفهوم بیت سوم

 ) ادبیات عارفانه19مفهوم  (ه بازگشت به سوي خدامیل ب :مفهوم محوري تست -18

که مادر کودك همیشه به دنبال کودك خود است، اصل هر چیز نیـز در پـی فـرع آن            چنان   هم :معناي بیت دوم  
تي هشیاري و   نشانهي دوم گزینه انتخاب ←) ي مورد نظر است حدوداً عکس مفهوم آیه(است    ! شماستدقّ

هـاي الـف، ب، هــ ، ز دیـده       این مفهوم در بیتگرمی به لطف و عنایت دوست؛   دل :مفهوم محوري تـست    -19
 .ي مناسب این تست است  تنها گزینهي چهارم گزینهشود؛ بنابراین  می

 ي دوم گزینه ← .کند خداوند روزي بندگان خطاکار خود را قطع نمی :مفهوم محوري تست -20

 آشـکارا در ایـن گزینـه، شـاعر      (ي سـوم    گزینـه  ←گیـري     دوري از گوشـه   = جیح صحبت بر عزلت     تر -21
 .)است نشینی را برگزیده گوشه

در همـین معنـا   » هـوا « نیز 4 و 2، 1ي ها در گزینه. مجاز از احساسات است» دل«در بیت صورت سؤال،     -22
 !است در معناي آسمان آمده» هوا«، ي سوم گزینه در امااست  د قرارگرفتهي مقابل خر است و در نقطه کاررفته به

که یادآور حکومت ضـحاك و ضـحاکیان   (ها  ها و ناراستی یافتن بدي  اوضاع و قدرتشدنِ  واژگونهمفهوم   -23
  نخستي  گزینه ←. شود می هاي الف، ج و هـ دیده در بیت) است

ي دیگـر   کـه در سـه گزینـه     آمده و مفهومی منفی دارد درحالی     »ناآگاه« معنی   به ي اول   گزینهدر  » خبر  بی« -24
 .آید برمی کامالً مثبتی از آن مفهوماست و » خود و سرمست بی«معناي  به

                                                
   اختیار خود فقیرانه زندگی کردن فقر اختیاري، یعنی به-1
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در بیت دوم نیز .  نداري را )مادیات(از این گِل     درآوردن پا ) توانِ(گوید که تو پاي       شاعر در بیت اول می     -25
 .)»به کجا چنین شتابان«در شعر » گون«شبیه همان (داند  چون گیاه پابندِ خاك می ه به دنیا را همبست  دلانسانِ

است که همین موضوع حرکـت و  ) جسم مادي(گوید زندگی تو وابسته به این گِل  در بیت چهارم نیز شاعر می     
گی بـه دنیـاي مـادي موجـب     بینید در هر سه بیـت وابـست   طورکه می  همان.است ات را بسیار مشکل کرده  پویایی

 : چیز دیگري استي سوم گزینهاست؛ اما معناي بیت  درماندگی شده

سوزي کن که ناتوان و عاجز  براي کسی دل). یا باید باشد( درپی کسب روزي خودش است      ،هرکه توانایی دارد  
ی نیـست، بلکـه نـاتوانی    ي ناتوانی و درماندگ بینید که در این بیت، وابستگی و تعلق به مادیات، مایه            می. (است

  .)دلیل چنین فردي درخور دلسوزي و یاري است همین  و بهدرماندگی است موجب ،ذاتی و ناگزیر

شرّعان تاز توجه محتماً یادتان هست که مفهوم عبارت صورت سؤال، تقابل تشرّع و عرفان بود؛ یعنی عارفان  -26
هاي دوم تا چهارم  اساس طراح محترم این تست، بیت همینبر. پسندند هیچ رو نمی به امور ظاهري بیزارند و آن را به

البته بدون توجه به عبارت صورت .  متناسب با این عبارت دانستهست در نکوهش ظاهرسازي و ظاهرپرستی ارا که
  .برد  و سه بیت بعدي پیي نخست گزینهشد به تضاد مفهومی بیت  تر می  ساده،سؤال

تـوان   که از جنس قباي هرکس مـی  چنان وان باطن او را تشخیص داد هم    ت   از ظاهر هرکسی می    :معناي بیت اول  
  .تن دارد حدس زد که چه نوع پیراهنی در زیر آن به

 ) ادبیات عرفانی16مفهوم  (.عشق امانت الهی است :مفهوم محوري تست -27

و فقط انـسان  (ندارد را گر، توان آهنگري ندارد، آسمان هم تحمل بار عشق       که شیشه   چنان   هم :معناي بیت اول  
  ).تواند آن را به دوش بکشد است که می

پـس  . (شکار چنگـالِ عقـاب عـشق اسـت    ) آسمان(آید و چرخ   عظمت عشق در وصف نمی:معناي بیت دوم 
  .)آسمان طاقت عشق را ندارد

، خود را بسنج و ببین که آیا تحمل به دوش کشیدن این همه بـال و         يقی دار عاي عاش  اگر اد  :معناي بیت سوم  
  .ی را داريسخت

 بت خودپرسـتی اسـت   ناست و کمال مردانگی، شکست) مصن( خودبینی و غرور مانند بت :معناي بیت چهارم 
  .تواند پاسخ این تست باشد  ندارد و می هیچ ارتباطی با عبارت متن تستي چهارم گزینهها،   بین این گزینه←

 ) ادبیات عرفانی26 ادبیات تعلیمی و 23مفهوم  (نبستن به آن  و دلناپایداري دنیا :مفهوم محوري تست -28

  ي اول گزینه ←دانم اهل بخشش و کرم نیستی  شناسم و می  خوب تو را می، بنده:معناي بیت اول

 ي سوم گزینه ←)  ادبیات عاشقانه37مفهوم  (پوشی عاشقانه عیب :مفهوم محوري تست -29



  18  چهارمپاسخ آزمون     كلّي  
  )1یعنی چه؟» زانی«در بیت دوم، (

، بخـش  6مورد (است؛ یعنی همان واو همراهی    » به همراه «و  » با«در بیت متن تست به معناي       » و«حرف   -30
 .اید مطالب این کتاب را دوره کردهي آن است که خوب   نشانهي اول گزینه انتخاب ←) سوم، فصل اول

  
ي  چنـین اگـر الزم اسـت، مجموعـه     و هـم (هاي قبلی   دست کم اشتباهاتتان را در آزمون،بهتر است یک بار   !ته نباشید خس

  .دوره کنید و بعد به سراغ آزمون پایانی بروید) تست فصل دوم

                                                
  .بین هستی که عاشق نیستی بخاطر عیبه آن : اي بین زانی که تو عاشق نه به آن خاطر هستی؛ عیب:  زانی-1




