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 تحليلي -پاسخ آموزشي

طوركـه حتمـاً در    دار باشند، امـا همـان   معنيها  خوانده شود تا بيت» درد«ي ديگر بايد  در سه گزينه» درد« 4 ي گزينه -1
اصـطالح رايجـي اسـت و    ) نوشـند  ي تلخِ جام شراب را مـي  مانده كه ته كساني(» دردكشان«ايد،  كتاب تناسب مفهومي مطالعه كرده

 .هاي عشق را دارند ست از عاشقان واقعي كه تحمل سختي اي كنايه

 دارد دوست ست، دلِ شكسته ميچون دو/ شكستگي بر درِ دوست  پس من و دل زين 4 ي گزينه -2
هـاي اول و سـوم در مـتن     بيـت . »هاي شكسته جاي دارد خدا در دل«ي پيامبر اسالم كه  اين بيت تلميح دارد به اين گفته :توضيح

 :اند، و اما بيت دوم كتاب تناسب مفهومي بررسي شده
ماند؛ چه كسـي پـاي دركشـيد؟     جمله بدون نهاد مي» ي زما دركشيد بازپابي جرمِ دوست «: گونه بخوانيم اگر مصراع اول را به اين

 »اي زما دركشيد بازجرم، دوست، پ بي«: نهاد جمله باشد) معشوق(پس بايد آن را به اين شكل بخوانيم تا دوست 
 .)گرفت و دوري كرد كناره(از ما پاي دركشيد ) بدون آن كه از ما گناهي سرزده باشد(جرم  دوست، بي :مصراعي  شده حالت مرتب

 :ندا پيوسته» ا«است كه به پايان آن  يك واژهدر اين بيت » بدن سيمين« 2 ي گزينه -3
مخاطـبِ شـاعر كـه    (در اين بيت واقعاً به دوم شخص » بودي«هاي  ؛ بنابراين فعل»پيكر اي يارِ نقره: اي سيمين بدن= سيمين بدنا «

 .گردند برمي) باشد» بدن سيمين«همان 
خويشـتنم   بـي : ي دوم شـخص مفـرد   است نه نشـانه  ي استمرار نشانه) ماضي(هاي گذشته  در پايان فعل» ي«ر ي ديگ در سه گزينه

چنـان  = چنـان بـودي   // بـود   چنين نمـي = نه چنين بودي ) // شد چه مي(بود  چه مي= چه بودي // كرد  خويشتنم مي بي= كردي 
 .تاس به بيت چهارم در كتاب تناسب مفهومي اشاره شده .بود مي

 .است) فَك اضافه(جانشينِ كسره » را« ⇐تو  يِصورت و خو= صورت و خو  راتو  4 ي گزينه -4
 .ي مفعول است نشانه» را«ي سوم  است و در گزينه» حرف اضافه«است، پس  آمده» برايِ«معني به » را«هاي اول و دوم   در گزينه

ي  همـراه فتنـه   همراه مستي و به كه من به تأكيد دارداست و شاعر  آمده» همراه به«به معناي » و«جا  در اين 1 ي گزينه -5
 .)شد از عشق و مستي جدا نخواهم(حاصل از چشم يار خواهم بود 

 

رو نيستيم، بلكه شـاعر بايـد    روبه) معيت(جاگذاري كرد، لزوماً با واو همراهي » همراه به« »و«به جاي  هرجاكه بتوان
 .هستند...) يا بر روي هم يا مقابل هم و (است حتماً كنار هم  آمده» و«ها  ين آنچه ب باشد كه آن داشته تأكيد

 

اگر سـر و جـانم را از دسـت بـدهم     «گويد كه  از نوع همراهي نيست زيرا شاعر مي» و«، »گو جان و سر برو«ي  براي مثال در جمله
لزوماً بـه  » سر و جان«جا  ؛ پس در اين»دست بدهم از(!) جانم  همراه اگر سرم را حتماً به«جا تأكيد ندارد كه  و دراين» اهميتي ندارد

» سـاز  پايـه  واو هـم «يعنـي   رايـج » و« همـان  ؛ بنابراين با»چه سر، چه جان يا هردوشان«بلكه يعني » همراه جان نيست سر به«معني 
 .پايه كرده است را درون جمله هم» جان«و » سر«رو هستيم كه  روبه

واو «ي چهارم نيـز بـا    در گزينه. همراهي باشد» واو«تواند  است و روشن است كه نمي پايه كرده را هم جملهدو » و«ي سوم  در گزينه
لزوماً به چشمت به همراه دهانـت و بـه   «زيرا منظور شاعر اين نيست كه » واو همراهي«رو هستيم نه  روبه» سازِ درون جمله پايه هم

هـا نـه    خواهـد بگويـد هريـك از آن    بلكه مي» !همراه بازويت، چشم بد نرسد دستت و به همراه همراه گوشت و به همراه گردنت و به
 .هم باها  ي آن لزوماً همه
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واقع در اين بيت سه متمم است؛ در است كه پس از آن آمده» دل«ي  حرف اضافه» در«در مصراع نخست،  2 ي گزينه -6
 ، باريد بارانبر ايوب برچو /  به من برتا ) اشتمك(، صبر كشتم به دل در: اند داريم كه هريك دو حرف اضافه گرفته

 تجربهفرد كاركشته و با= ديده كار 3 ي گزينه -7
 كرد) بصيرت(بصارت ) از رويِ(ديده نظر از سرِ كه كار) / گزار باش سپاس(دار  تبه رويِ يار نظر كن، ز ديده منّ

 ن استگفت كه يا جاي تو يا جاي م با غمت/ ت بربست ز دل، شادي و هنگامِ وداع رخ
توانـد   اين دل يـا مـي  : بود، گفت خت بربست و هنگام خداحافظي با غمِ عشق تو كه در دلم جاگرفتهاز دل من شادي ر :معناي بيت

 !)ماند نمي براي شادي در دل عاشق باقي يبا وجود غم عشق، جاي(جاي غمِ عشق باشد يا شادي 
 )استعاره از عشق: دريا(فشان دارد  كه اين دريا، چه موجِ خونندانستم / شدم گفتم كه بردم گوهرِ مقصود  چون عاشق مي

ي دوم  در گزينه. است آمده» وجوكردن جست«هاي اول و سوم به معناي  در گزينه» گشتن«روشن است كه  4 ي گزينه -8
؛ خُـب  »مشدي«برابر است با » گشتيم«ي چهارم  در گزينه. »چرخيديم«معنا كرد و هم » جو كرديمو جست«توان  هم مي ،را» گشتيم«

 .در آن متفاوت است» گشتن«ي چهارم را كه كامالً كاربرد  هاي دوم و چهارم كدام را بايد انتخاب كرد؟ بله گزينه حاال بين گزينه
 توان به نظر طراحِ اين تسـت  از نگاه من هم اين تست كامالً استاندارد و حساب شده نيست، اما با كمي دقّت و حوصله مي :توضيح

خواسـتم از همـين ابتـداي     !شود كم مطرح نمي هايي در آزمون سراسري، كه نظير چنين تستجا پي برد و ازآن!) ي منيعن(نسنجيده 
 .ها را نيز با شما درميان بگذارم گويي به اين تست ي پاسخ كار شيوه

، امـا ايـن جملـه بـه مصـراع دوم      است حذف شدهي پايانيِ مصراع اول  در بيت نخست فقط بخشي از جمله 1 ي گزينه -9
 .انـد  و همگان گوش بر من ]دارم[من چشم بر تو /  ].نيز نادر است[است؛ حسنِ تو نادر است در اين عهد و شاعر من  نشده شيدهك
 )دهد؟ چه معنايي مي» جايِ به«ي چهارم  در گزينه(

ـ  يك روز بر بنده: جايي دارند جايي دارند يا نه؟ بله، جابه در بيت اول جابه» ـَ ش«و » ـَ م« 1 ي گزينه -10 بسـوخت   ماي دل
هاي سوم و چهارم براي شما كه فصل اول را  در گزينه» ـَ ت«جايي ضمير  جابه... . كه گفت  مي ،شفروخت كه فرمانده مي كه درحالي

 .نياز از توضيح است ايد، روشن و بي خوانده

ه اسـت؛ بنـابراين   به كار گرفتـه شـد  » 16Tي بالغي شيوه16T«گوييم كه  سخن از ترتيب عادي خود خارج شوند، مي هرگاه اجزاي 
 .ي بالغي كار گرفتن شيوه اي است از به جايي ضمير پيوسته نمونه جابه

ي ديگـر   رود، امـا در سـه گزينـه    است كه امروزه به كار مي كار رفته در اين بيت در همان معنا به» جاي به« 2 ي گزينه -11
 .است» در حقِ«برابر با 

است كه امروزه نيز معموالً همين كـاربرد را دارد،  ) »گشت«برابر با (در اين بيت فعل گذرا به مسند » شد« 4 ي گزينه -12
 ).رود كار نمي در چنين معنايي به» شد«و امروزه ديگر (آمده است » رفت«ي ديگر به معني  اما در سه گزينه


