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2T»دقيقه 7: زمان پيشنهادي« 
 

 دانشگاهي پيشفصل اول ادبيات 
 

 است؟ ترتيب در كدام گزينه آمده به» شرحه، بيغوله، ثنا، جودكتم، « هاي معناي واژه -1
 پاره پاره، موجود اهريمني، نور، توانمنديجاي پوشيده، ) 1 
 تفسير، بيراهه، روشنايي، آمرزشنيستي، ) 2 
 اي گوشت پاره، مكان دورافتاده ، ستايش،بخششگاه،  نهان) 3 
 كننده بيان، داالن تنگ، مدح، پاداشداشتن،  پنهان) 4 

 شود؟ مي در كدام گزينه غلط اماليي ديده -2

 .اي را در مناهي، چراغ توفيق فرا راه داشت بخشايش الهي، گمشده) 1 
 .ي حكمت با ايشان مضايغت نكنم از گفتن كلمه) 2 
 .يد علما را به ضاللت منسوب كردنبه مجرّد خيال باطل، نشا) 3 
 .مغلوب صولت خشم شدن، نه سيرتي است ستوده) 4 

 است؟ كاررفته در معناي متفاوتي به» دستور«در كدام بيت ،  -3
 هيون آرد از دشت، صد كاروان/ به دستور فرمود تا ساروان ). 1 
 ليك كس را ديد جان دستور نيست/ تن ز جان و جان ز تن مستور نيست ) 2 
 ورا جنگ سود آمد و جان زيان/ مايه دستور ناكاردان  ز بي) 3 
 كه رايش ز كردار بد دور بود/ مر او را يكي پاك دستور بود ) 4 

در كدام گزينـه تكـرار   » پاي را دست به تو كجا رسد عقل شكسته/ ي كبرياي را  اي زده برتر از گمان خيمه«مفهوم بيت  -4
 ؟است شده

 همه توحيد تو گويم كه به توحيد سزايي/ مه از فضل تو پويم همه درگاه تو جويم ه) 1 
 همه بيشي تو بكاهي، همه كمي تو فزايي/ همه غيبي تو بداني، همه عيبي تو بپوشي ) 2 
 نتوان شبه تو گفتن كه تو در وهم نيايي/ نتوان وصف تو گفتن كه تو در فهم نگجي ) 3 
 مگر از آتش دوزخ بودش روي رهايي/ لب و دندان سنايي همه توحيد تو گويد ) 4 

 تناسب مفهومي دارد؟» بنمود جمال و عاشق زارم كرد/ حسنت به ازل نظر چو در كارم كرد «كدام گزينه با بيت  -5

 فتاد  جوشش عشق است كاندر مي/ آتش عشق است كاندر ني فتاد ) 1 
 آن جامم هنوز ي جامي كه من مدهوشِ جرعه/ است ما را ساقيِ لعل لبت  در ازل داده) 2 
 تو چه داني كه پس پرده كه خوب است و كه زشت/ ي لطف ازل  نااميدم مكن از سابقه) 3 
 توان انداخت دم از تو نظر برنمي كه يك/ چه فتنه بود كه حسن تو در جهان انداخت ) 4 

 نيست؟» ي تشبيهي اضافه«كدام تركيب زير،  -6
 ي حسد حمله) 4 حصار بردباري) 3 چراغ هدايت) 2 ظلمات ضالل) 1 
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 تري دارد؟ تناسب كم» درنيابد حال پخته هيچ خام«ا بكدام بيت  -7
 كه به احوال خويش درماند/ ندگان كسي داند احال درم) 1 
 ها؟ باران ساحل كجا دانند حال ما، سبك/ شب تاريك و بيم موج گردابي چنين هايل ) 2 
 آشنا نگه دارد كه آشنا سخنِ/ ز درد دوست نگويم حديث جز با دوست ) 3 
 با يكي در عمر خود ناخورده نيش/ حاصل بود  گفتن از زنبور، بي) 4 

 تري دارد؟ كدام گزينه با عبارت زير، تناسب معنايي كم -8
 »باز جويد روزگار وصل خويش/ هركسي كاو دور ماند از اصل خويش «
 عمري به سر بگشتم و با آشيان شدم/ مرغي بدم ز عالم غيبي برآمده ) 1 
 كي كند پروانه ز آتش اجتناب/ اي  هتر ز پروانه ن عاشقا كم) 2 
 اند از بدنم دو سه روزي قفسي ساخته/ مرغ باغ ملكوتم نيم از عالم خاك ) 3 
 كه منزلگه هر سيل به درياست خدايا/ چو سيليم و چو جوييم، همه سوي تو پوييم ) 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پاسخ كليدي
 
 1 (3 2 (2 3 (2 4( 3 
 5 (2 6 (4  7 (3 8 (2 



 )يدكتر هامون سبط( بان و ادبيات فارسيز  پايان مهر اي هاي دوره تست

 

 تحليلي -ي تشريحي نامه پاسخ

ي  ريشـه  هـم ( جـود گاه، جاي پوشـيده؛   پنهان داشتن، پوشيده داشتن، نهان :)ي كتمان و مكتوم  ريشه  هم( كتم 3 ي گزينه -1
پـاره گوشـت بريـده     :شـرحه  مكان پرت و دورافتاده؛: بيغوله؛ )روشنايي :سنا(ستايش، مدح، دعا، درود، سپاس  :ثنا؛ بخشش :)جواد

 پاره پاره: شرحه شده از درازا؛ شرحه

 .)است» مضيقه«و » مضيق«ي  ريشه هم» مضايقه«(كردن  كردن، دريغ مضايقه :مضايقت 2 ي گزينه -2

 ؛)شده گماشته :منصوب(شده  نسبت داده :منسوبگمراهي؛  :ضاللتبه صرف؛  :به مجرّدشده، امور ناپسند؛  موارد نهي :مناهي
 راه و روش، خلق و خو :تسيرحمله؛  :صولت

و  راهنمـا ، اجـازه در سه معناي » دستور«است،  دانشگاهي آمده ي پايان كتاب پيش نامه كه در واژهطور همان 2 ي گزينه -3
تـوان نتيجـه گرفـت كـه      اسـت، مـي   شـده  كاووس بيان از زبان كي ،1ي  دانيم بيت گزينه كه مي با توجه به اين .است كاررفته به وزير

 .است وزيربه معناي  در اين بيت» دستور«
 .است اجازهبه معني  2ي  است؛ اما در گزينه در همين معنا آمده» دستور«نيز  4و  3هاي  در بيت

مفهومي است كه هم در بيت صورت تست و هم در بيت » ناتواني انسان در درك و شناخت واقعي خداوند« 3 ي گزينه -4
 .شود مي ي سوم ديده گزينه

پاشكسته و عاجز ما هرگز بـه   ات فراسوي گمان و خيال ماست و دست عقلِ كوه و بزرگياي كسي كه ش :تمعناي بيت صورت تس
 .عظمت تو را درك كند رسد تا تو نمي

شيفتگي روح آدمي در عالم معنا به زيبايي مطلـق  «ي دوم، هر دو به مفهوم  بيت صورت تست و بيت گزينه 2 ي گزينه -5
 .اشاره دارند» عشق ازلييا همان 

در ادبيات فارسي است؛ اين ديـدگاه بـه    مضامين رايجيكي از  »عالم معنا به حسن مطلقشيفتگي روح آدمي در «
گويد روح انسان در عالم مجرّدات و قبل از ورود به دنيا،  افالطون مي. نيز معروف است »عشق افالطوني«ي  نظريه

كـه حسـن ظـاهري را     حقيقت زيبايي و حسن مطلق را بدون پرده و حجاب ديده است؛ پس در اين دنيـا، هنگـامي  
دهد و هواي عشق او  كند، غم هجران به او دست مي بيند، از آن زيبايي مطلق كه پيش از اين درك نموده ياد مي مي

 .دارد را برمي
 :ايد احتماالً شما نيز اين بيت زيباي حافظ را شنيده

 عشق پيدا شد و آتش به همه عالم زد/ در ازل پرتو حسنت ز تجلّي دم زد  
 .اشاره دارد »بودن عشق ازلي«ن بيت نيز حافظ به در اي

؛ سـازد  ضالل و گمراهي مانند ظلمات و تاريكي است؛ هدايت مانند چراغي است كه راه را بر ما نمايـان مـي   4 ي گزينه -6
ماننـد حملـه نيسـت، بلكـه ماننـد      » حسـد «كند؛ اما  محافظت مي... كه از ما در برابر خشم و حسد و بردباري مانند حصاري است 

 ي استعاري اضافه ⇐شود  ور مي ست كه به ما حمله انيحيو

 :اليه خود مشبه است؛ نمونه و مضاف به است ها يا اجزاي مشبه يكي از ويژگي» مضاف«ي استعاري  در اضافه: اضافه استعاري
 .هاي گياه است يكي از ويژگي) مضاف( است كه روييدن» گياه«به  مشبه است و مشبه) اليه مضاف(عشق  :روييدن عشق
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يكـي از اجـزاي   » پايـه «اسـت و   مانند شده) مثالً يك ساختمان مرتفع(هاي بلند  افكار، مشبه است و به چيزي با پايه :اي افكـار  پايه
 .ساختمان است

 .فهمد و بس سخن عاشق و عارف را فقط عاشق و عارف مي: ها مفهوم مشترك بيت 3 ي گزينه -7
 .سخن عشق را فقط با معشوق بايد در ميان نهاد :مسوي  مفهوم بيت گزينه

 .جايگاه اصلي ما عالم ملكوت و جوار خداوند است :ها مفهوم مشترك بيت 2 ي گزينه -8
 .باشد شدن در اين راه، پروا داشته هاي راه عشق و حتي كشته عاشق واقعي نبايد از سختي :مفهوم بيت دوم


