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5Tدقيقه 8: زمان پيشنهادي 

 )هاي رايج عاشقانه در ادبيات فارسي مفهوم(7T تناسب مفهومي

 .اي مشترك هستند ، در مفهوم عاشقانه......جز  هاي زير به ي بيت همه -1
 بر ريش تازه، داغ نهي دردمند را/ در عاشقي مالمت خسرو بود چنانك ) 1 
 ست روي عذرا را ديدهمن كه ن عزيز/ كسي مالمت وامق كند به ناداني ) 2 
 چون روي تو بديد ز من عذرها بخواست/ امروز آن كسي كه مرا دي بداد پند ) 3 
 در آن معرض كه چون يوسف جمال از پرده بنمايي/ حاصل ترنج از دست نشناسد  گوي بي مالمت) 4 

ترتيـب در كـدام    بـه » اييهاي عشق، عشق و رسـو  نشدن عشق و پرهيزگاري، گريز از آسودگي، دشواري جمع«هاي  مفهوم -2
 شود؟ مي هاي زير ديده بيت

 روم، گر نروم، نيستم هستم اگر مي/ اي تيز خراميد و گفت  موج فروخفته -آ 
 اي مست و آشفته به خلوتگه راز آمده/ زهد من با تو چه سنجد كه به يغماي دلم  -ب 
 م ده، وز كفر بر ما كش رقماسالميان را نا/ كشان را جام ده  هان پختگان را خام ده، دردي -پ 
 سر در ميان مجلس عشاق برنكرد/ هر كه چو شمع ز آتش دل تاج سر نكرد  -ت 
 آ، ت، پ، ب) 4 ب، آ، ت، پ) 3 پ، آ، ب، ت) 2 پ، ت، ب، آ) 1 

 هاي ديگر متفاوت است؟ مفهوم كدام بيت با بيت -3
 شود هواي توسر برود ولي ز سر كم ن/ اي به تو آرزوي من بيشتر از جفاي تو ) 1 
 ترك لؤلؤ نتوان گفت كه دريا خطر است/ دست سعدي به جفا نگسلد از دامن دوست ) 2 
 ارزد كالهي دلكش است اما به ترك سر نمي/ شكوه تاج سلطاني كه بيم جان در او درج است ) 3 
 كني كز گلشنش تحمل خاري نمي/ ترسم از اين چمن نبري آستين گل ) 4 

 ؟شود نمي در كدام بيت زير ديده» بگفت اين دل تواند كرد، دل نيست/ بر كردن كس خجل نيست بگفت از ص«مفهوم بيت  -4
 آخر به روز عشق صبوري كجا بود؟/ گويي به صبر چاره كن اين روز عشق را ) 1 
 قرار چندين؟ سان، دل بي جان ناشكيب زين/ يا رب چه حالت است اين، كاول نبود در عشق ) 2 
 عشق را يا مال بايد يا صبوري يا سفر/ كن يا سيم و زر ده يا گريز  گفت سعدي صبر) 3 
 گنجد غم عشق و شكيبايي كه اندر دل نمي/ ميان صبر و عشق اي جان نزاع است از براي دل ) 4 

ها گر كند خار مغـيالن غـم    سرزنش/ در بيابان گر به شوق كعبه خواهي زد قدم «هاي زير، چند بيت با بيت  در ميان بيت -5
 تناسب مفهومي دارند؟» مخور

 مسكين بريد وادي و ره در حرم نداشت/ رو كه ره به حريم درش نبرد  هر راه  -
 ارزد غلط كردم كه اين طوفان به صد گوهر نمي/ نمود اول غم دريا به بوي سود  چه آسان مي  -
 آن بيابان است ريگ هاي بال كه كوه/ مگو كه قطع بيابان عشق آسان است   -
 ن طريقش گل و نسرين من استكه مغيال/ ي مقصود تماشاگه كيست  يا رب اين كعبه  -
 ز بهر خاطر گل گر جفاي خار كشي/ ست، حيف مدار  دلت ار با گلي» اوحدي«چو   -
 هزار باديه سهل است اگر بپيمانيد/ كه شبي در حرم بياسايند  نبه بوي آ  -
 1 (2 2 (3 3 (4 4 (5 
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 هاي ديگر دور است؟ بيت مفهوم كدام بيت از -6
 ريش باد آن دل كه با درد تو خواهد مرهمي/ بازي امن و آسايش بالست  در طريق عشق) 1 
 نصيب او به جز از مردن و ممات مباد/ ز عشق هر كه ندارد حيات لم يزالي ) 2 
 به صورتي ندهد، صورت است بر ديوار/ هر آدمي كه نظر با يكي ندارد و دل ) 3 
 ريم ي عشقيم، نمرديم و نمي ما زنده/ ي نوريم بتابيم و بخنديم  مهما چش) 4 

 .، به يك مفهوم اشاره دارند......جز  هاي زير به ي بيت همه -7
 نهفتم همه خلق را خبر شد، غم دل كه مي/ چو به منتها رسد گل برود قرار بلبل ) 1 
 دانم كه من مي ست اش غرق نيازي سينه/ گذرد يار ولي  نيازانه به ما مي بي) 2 
 دري كند عقل و گريه پرده مي/ ي عشق  داري بر آستانه پرده) 3 
 در زير گليم و عشق پنهان/ آواز دهل نهان نماند ) 4 

 هاي زير، به ترتيب مفهوم كدام بيت با بيت زير متناسب و مفهوم كدام يك در تضاد با آن است؟ از ميان بيت -8

 »ثبات عهد مرا ديدي اي فروغ اميدم/ بردم وفا نكردي و كردم، به سر نبردي و « 
 زآن سوي او چندين وفا زين سوي تو چندين جفا/ اي در عذر آن تقصيرها  اي دل چه انديشيده -آ 
 داغ گريختن نتوانند بندگان به/ ز دست عشق تو اميد رستگاري نيست  -ب 
 يب از نظريكه در مقابل چشمي و غا/ كار  تو خود چه لعبتي اي شهسوار شيرين -پ 
 ياد است مرا، تو را فراموش/ آن عهد كه با تو بسته بودم  -ت 
 اميد ز هركس كه بريديم بريديم/ ما چون ز دري پاي كشيديم كشيديم  -ث 
 ت، آ) 4 ب، آ) 3 آ، ث) 2 پ، ث) 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پاسخ كليدي
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 تحليلي -تشريحي ي نامه پاسخ

 .مالمت كردن عاشقان به دور از انصاف و مروت است: مفهوم بيت نخست 1 ي گزينه -1
 .كسي از عشق يار در امان نيست: ي ديگر مفهوم مشترك سه گزينه

بردن از من را داري، زهد و  آيي و قصد دل نشين مي وقتي مست و آشفته به سراغ منِ گوشه: معناي بيت ب 3 ي گزينه -2
 .آيد حساب نمي به در برابر زيبايي تومن پرهزگاري 

پس عارفـان و عاشـفان در پـي     ⇐داران نام و آوازه عطا كن و مارا كافر قلمداد كن  به زاهدان و دين: معناي مصراع دوم بيت پ
 .نام نيك نيستند
واند به خود ببالد و در ميـان  ت نمي) تمام وجودش را به آتش نكشد(عاشقي كه آتش عشق دل و سرش را نسوزاند : معناي بيت ت

 .سربلند كندعاشقان 

نشـين اسـت امـا ارزش آن را نـدارد كـه       كردن به تاج پادشاهي دلخـواه و دل دست پيدا: معناي بيت سوم 3 ي گزينه -3
 .خطر بيندازيم خاطرش جان و سر خود را به به

 .ها در راه عشق لزوم تحمل سختي: ي ديگر مفهوم مشترك سه گزينه

يا زر و ) به فكر رسيدن به من نباش(اي سعدي يا بر دوري من صبور باش : عشوق گفتم: معناي بيت سوم 3 ي گزينه -4
و يا از اين شهر بگريز زيرا عاشق يا بايد ثروتمند باشد يا صبور بر درد دوري و يـا مسـافر   !) برايم پول خرج كن(سيم به پايم بريز 

 )!عشق را فراموش كند از ديار يار،تا با رفتن (
 .نشدن عشق و شكيبايي جمع: هاي ديگر تمفهوم مشترك بي

 .يكسان است سؤالمفهوم سه بيت آخر با بيت صورت  2 ي گزينه -5

دلي كه بـا وجـود دچـار    : معناي مصراع دوم(پرستي  نشدن عشق و آسودگي و غم جمع: مفهوم بيت نخست 1 ي گزينه -6
 )!بودن به درد عشق تو، به دنبال مرهم و درمان باشد، ريش و زخمي باد

 .زندگي واقعي در عاشق بودن است: ي ديگر همفهوم مشترك سه گزين

دانم كه وجودش پر  گذرد، اما من مي توجهي از كنار من مي نيازي و بي اگرچه معشوق با بي: معناي بيت دوم 2 ي گزينه -7
 .من بودن اب است از نيازِ

 .كردني نيست عشق پنهان: ي ديگر  مفهوم مشترك سه گزينه

كنـد؛   وفايي مي كه عاشق وفادار است هرچند كه معشوق بي گويند هر دو مي» ت«بيت صورت سؤال و بيت  4 ي گزينه -8
 .شود مي درست عكس اين ماجرا ديده» آ«اما در بيت 


