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  » دقیقه20: گویی فرصت پاسخ«

  )هرفاناادبيات ع(آزمون دوم   
  
جا که انسان را از منزلت عالی انسانی فرونیندازد و به   تا آن ودرویشی را دوست داشت«کدام گزینه با متن  -1

درست اسـت کـه مجـرّد       . یافت  باري و تعالی روح می      ي سبک    را مایه  دریوزگی و بیکارگی سوق ندهد، آن     
 پاي روح از دام تعلق خـاك   باري چون با تسلیم به طریقت،. شد  درویشی در نزد او موجب نیل به حق نمی        

  )81  ریاضی،سراسري(  ؟نداردتناسب معنایی » .ماند رهد، مانعی براي پروازش نمی می
  خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندي/ ت با درویش خرسند است در این بازار اگر سودي اس) 1  
  اگر ز سر قناعت، خبر شود درویش/ نیارد سر به پادشاهی عالم فرو) 2  
  نیست از شاه عجب گر بنوازد درویش/ سوخته کن بهر خدا  پرسش حافظ دل) 3  
  کین من استکاین کرامت، سبب حشمت و تم/ دولت فقر، خدایا به من ارزانی دار ) 4  

 با کدام عبارت ارتباط معنایی دارد؟» .اي ده که از هر نظر بهشتی سازم به بهشت و حور چه نازم، مرا دیده«عبارت  -2
  )82  ریاضی،سراسري(

  .نگري بکوش که عظمت در نگاه تو باشد، نه چیزي که به آن می) 1  
  .توان کرد به هر کجا که بروي، جز خدا چیزي را دیدار نمی) 2  
  .که درخشندگی به فسفر چنان  اعمال ما به ما وابسته است، هم)3  
  .بریم، به کدام درگاه نیاز آوریم که در انتظار او به سر می چنان دانیم هم دریغا نمی) 4  

به وحدت آي تا خود را همیشه شادمان / زاید  ز کثرت جان خرم را غم و اندوه می«مفهوم کدام بیت با بیت  -3
  )83  زبان،سراسري(  تناسب دارد؟» .بینی

  اي بردار بهر این راه توشه/ پا به راه طلب نه از ره عشق ) 1  
  ي آب صاف در گل و خار جلوه/ چشم بگشا به گلستان و ببین ) 2  
  ي افکار پاي اوهام و پایه/ نرسد  تا به جایی رسی که می) 3  
  روز بس روشن و تو در شب تار/ شمع جویی و آفتاب بلند ) 4  

 با کدام بیت ارتباط معنایی دارد؟» خویشتن گم کرد با او خوش به هم / دست درکَش کرد با آتش به هم«ت مفهوم بی -4

  )84سراسري، ریاضی (  نشناسم که این منم یا دوست  که بازمی / بدان مقام رسید اتّحاد من با دوست   ) 1  
  تبیا بیا که غالم توام بیا اي دوس/ زحد گذشت جدایی میان ما اي دوست ) 2  
  اگر مراد تو قتل است وارهان اي دوست/ مرا رضاي تو باید نه زندگانی خویش ) 3  
 بگو بیار که گویم بگیر هان اي دوست/ دلی شکسته و جانی نهاده برکفِ دست ) 4  

  )84  ریاضی،سراسري(  شود؟ از این سخن حالّج خطاب به جنید، کدام مطلب دریافت می -5
 ».ي اهل صورت پوشی نم، تو جامهآن روز که من سر چوب پاره سرخ ک«

  معراج مردان سردار است) 2    تقابل عرفا و متشّرعان) 1  
 التفات به سیرت نیکو و اعراض از صورت زیبا) 4  تأیید عقاید عرفانی از نظر علما) 3  
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ر ي پروردگـار د  ي موجودات هست و اگر عنایت یا جذبه پندارد که این ناله در درون همه موالنا می «عبارت   -6
 )84  انسانی،سراسري(  با کدام بیت، قرابت معنایی دارد؟» .نالند ها بدمد، همه می آن

  سوداي تو خالی کرد از سر همه سودایی/ امید تو بیرون برد از دل همه امیدي ) 1  
  ما را که تو منظوري خاطر نرود جایی/ هرکس به تمنّایی رفتند به صحرایی ) 2  
  از توست خروش من، من نایم و تو نایی/ ي جوش من  هاي باده فروش من، سرمای) 3  
 هرکاو به وجودِ خود دارد ز تو پروایی/ داند  بیند یا راه نمی یا چشم نمی) 4  

 راه نزدیک شد سخن کوتاه/ دو قدم بیش نیست این همه راه «مفهوم دو بیت  -7
 )85  ریاضی،سراسري(   است؟با کدام بیت متناسب» وان دگر در بر ودود نهی/ یک قدم بر سر وجود نهی   

  وفایی و نامهربانی جز بی به/ دریغا که از ماهرویان ندیدم ) 1  
   جوانیدسر کرده باش که پیرانه/ کسی داند احوال پیران عشقش ) 2  
  نشانی که من زو نشان جستم از بی/ نشان شو  نشان خواهی از وي، ز خود بی) 3  
  کس ننگرد از ره سرگرانیبه/ ز چشمی است چشم امیدم که هرگز ) 4  

بـا کـدام   » قام مرغ کز آن بحر خاستکی کند اینجا م/ ده ز دریاي جان   خلق چو مرغابیان زا   «مفهوم بیت    -8
 )85  تجربی،سراسري(  ؟نیستبیت متناسب 

  االي منپچون شفق در خون نشیند چشم خون / صبحدم چون کلّه بندد آه دودآساي من ) 1  
   بینینیکی زین چاه ظلمانی برون شو تا جها/ ریب این و آن بینی ف، دال تا کی در این زندان) 2  
  ي زندان و گرفتار قفس گنه بسته بی/ بلبل گلشن قدسم شده از جور فلک ) 3  
 چه کنم گلخن دنیا پس از اینم بس و بس/ باز خواهم به سوي مسکن عقبی رفتن ) 4  

  )86  ریاضی،سراسري(  .است شده به تعلّقات دنیایی اشاره به عدم وابستگی ،..... ....در تمام ابیات به جز بیت  -9
  بلکه آن است سلیمان که ز ملک آزاد است/ نظران ملک سلیمان باد است  پیش صاحب) 1  
  غالم همت سروم که این قدم دارد/ نه هر درخت تحمل کند جفاي خزان ) 2  
   آزاد استز هر چه رنگ تعلّق پذیرد/ غالم همت آنم که زیر چرخ کبود ) 3  
  اي خوشا سرو که از بار غم آزاد آمد/ زیر بارند درختان که تعلّق دارند ) 4  
یک از ابیات    با کدام » شدم مهرم به جان رسید و به عیوق بر        /چون شبنم اوفتاده بدم پیش آفتاب       «بیتِ   -10

  )86  هنر،سراسري(  زیر، ارتباط مفهومی دارد؟
  لرز شوم چون که به پایان برسم ایمن و بی/ م صفت لرزان ذرهچون که فتادم ز فلک ) 1  
  خانه تهی یابد او، هیچ نبیند اثرم/ ي من، گر ز سفر باز رسد  آن دلِ آواره) 2  
  نیست عجب گر ز شرف بگذرد از چرخ سرم/ اي  چون که تو دست شفقت بر سر ما داشته) 3  
  ن بر سلطان برسمباز رهم زین دو خطر چو/ چرخ بود جاي شرف، خاك بود جاي تلف ) 4  
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که فـوراً   ام که حتّی اندکی زیبا باشد؛ مگر آن هرگز در این جهان چیزي ندیده« عبارت   ،مفهوم کدام بیت   -11
  )86  انسانی،سراسري(  کند؟ را نقض می» .ي مهرِ من آن را در برگیرد ام تا همه آرزو کرده

  ند از نواي خویشکنم چو سپ خود رقص می/ کس که به فریاد من رسد  چون نیست هیچ) 1  
  کز شبنم است آینه دایم برابرش/  ي حسن خود شده است چنان فریفته گل آن) 2  
  چو چشم آینه، در خوب و زشت، حیران باش/  تمیز نیک و بد روزگار، کار تو نیست) 3  
  کشدت دل، از آن گریزان باش به هر چه می/  ز خارزارِ تعلّق، کشیده دامان باش) 4  
  )87  انسانی،سراسري(.ارتباط معنایی دارد...... ي ابیات به جز بیت  با همه»  قبل ان تموتوااوموت«مفهوم حدیث  -12
  که بعث از مرده زنده کردن است ز آن/ شرط روز بعث، اول مردن است ) 1  
  در آن یک دم دو عالم را بگیري/ اگر پیش از اجل یک دم بمیري ) 2  
  که خاك شوي  پیش از آنخاك شو/ اي برادر چو عاقبت خاك است ) 3  
  ز زندگانی اندر شماتت دشمن/ دلم ببردي جان هم ببر که مرگ به است ) 4  
  )87  انسانی،سراسري(  بیت زیر با کدام بیت تناسب معنایی دارد؟ -13

  »جمال حور نجویم، دوان به سوي تو باشم/ حدیث روضه نگویم، گل بهشت نبویم «
  به ترك هر دو به دست آورم رضاي تو را/ ت اگر به جان و جهانم دهد رضاي تو دس) 1  
  که کس به غیر تو شایسته نیست جاي تو را/ سزد اگر ندهد مهر دیگري در دل ) 2  
  نه مردم ار بگذارم درِ سراي تو را/ کلید هشت بهشت ار به من دهد رضوان ) 3  
  تننهم پاي در آن خانه که دربانی هس/ به بهشتی نتوان رفت که رضوانی هست ) 4  
  )87  زبان،سراسري(  ؟نداردکدام بیت به مفهوم عبارت زیر اشاره  -14

ـ  ي احوال عالم را در معرض تبد         که همه چیز را گذران و همه       بود عادت کرده « رو از هـیچ   ی کنـد؛ از ایـن   ل تلقّ
  ».آمد ي سویی هم به شکوه درنمی کرد و از هیچ حادثه پیشامد جالبی زیاده اظهار شادمانی نمی

  ي هستی رقم نخواهد ماند چو بر صحیفه/  شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است چه جاي) 1  
  ا وجود و عدمش را غم بیهوده خورندی/ قدر ندارد که بر او رشک برند  دنیی آن) 2  
  همه نیست پیش رندان رقم سود و زیان این/ ام حافظ رقم نیک پذیرفت ولی ن) 3  
  خندي نالد تو همچون برق می که او چون رعد می/ شکایت گفتن سعدي مگر باد است نزدیکت ) 4  
با کدام بیـت  » به خواب عافیت آن گه به بوي موي تو باشم/ سال بخسبم  به خوابگاه عدم گر هزار  «بیت   -15

 )88هنر  ،سراسري(   دارد؟تري کمقرابت معنایی 
   آرزوستخون خورم بی چشم مستت گر شرابم/ خواب مرگم باد اگر دور از تو خوابم آرزوست ) 1  
  !آرم که مرحبا اي دوست ز خاك نعره بر/  باز آیی هزار سال پس از مرگ من چو) 2  
ردِ سودايِ تو بر دامنِ جانم باشد/ در قیامت چو سر از خاك لحد بردارم ) 3     گَ
 کنان تا به قیامت بروم از لحد رقص/ ه در مرگ که حشرم با توست بور بدانم ) 4  
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، با کدام بیت »هر شربت عذبم که دهی عین عذاب است/ دوست ریزید که بیمر بهشت است، بگر خَ«بیت  -16
 )88 تجربیسراسري، (  ؟نداردتناسب معنایی 

  جمال حور نجویم، دوان به سوي تو باشم/ حدیث روضه نگویم، گل بهشت نبویم) 1  
  رانهمان بهتر که در دوزخ برندم با گنهکا/ دوست فردا در بهشت آرند گرم با صالحان بی) 2  
  وي تو باشمبمرا به باده چه حاجت که مست / می بهشت ننوشم ز دست ساقی رضوان) 3  
 دو خواب آلوده بربودند عقل از دست بیداران/ دو چشم مست میگونت ربود آرام هشیاران) 4  

 با کدام بیـت » ها که در سر ماست تبارك اهللا ازین فتنه/ آید   سرم به دنیی و عقبی فرو نمی      «مفهوم بیت    -17
 )88 ریاضیسراسري، (  تناسب دارد؟

  باید هر که را وصل یار می/ باید  کار می جد و جهدي به) 1  
  اي خواجه درد نیست و گر نه طبیب هست/ عاشق که شد که یار به رویش نظر نکرد ) 2  
  هر چه ایام خشک و تر دارد/ ي پشت پاي همت اوست  زده) 3  
 دینار جواب داد که بر عاشقان بی / خندي سؤال کردم گل را که بر که می) 4  

  )88سراسري، خارج از کشور (  کدام بیت به مفهوم بیت زیر اشاره دارد؟ -18
 »اي شیخ پاکدامن، معذور دار ما را/ آلود  ي می حافظ به خود نپوشید این خرقه«

   حرام برو اي شیخ که شد بر تن ما خرقه/ فرماید  زلف دلدار چو زنّار همی) 1  
  که به روي که شدم عاشق و از بوي که مست/ تا دهمت آگهی از سِرّ قضا می بده ) 2  
  شویم مکنم عیب کزو رنگ ریا می/ میِ گلگون عیب است ) رنگارنگ(گرچه با دلق ملمع ) 3  
 خرقه رهن مِی و مطرب شد و زنّار بماند/ پوشید  داشتم دلقی و صد عیب مرا می) 4  

ر بگذار و درآياگر خواهی که به ما ر«مفهوم عبارتِ  -19 است؟ ، در کدام بیت آمده».سی، خود را بر د 
  )88سراسري، خارج از کشور (

  چو کیوان در زمان، خود را به هفتم آسمان بینی/ گر از میدانِ شهوانی سوي ایوان عقل آیی ) 1  
  نیچو دیگر سالکان خود را هم اندر نردبان بی/ اگر صد قرن از این عالم بپویی سوي آن باال ) 2  
  اگر در راه دین آیی همه نقّاش جان بینی/ اگر در باغ عشق آیی همه فراش دل یابی ) 3  
 هم از گبران یکی باشی چو خود را در میان بینی/ اگر صد بار در روزي شهید راه حق گردي ) 4  

  )89 تجربیسراسري، (  .با هم تناسب معنایی دارد..... .. ي ابیات به استثناي بیت  همه -20
  کی توان کردن شنا اي هوشمند/ دریایی کرانه ناپدید عشق ) 1  
  .خواهی که زلف یار کشی ترك هوش کن/ بر هوشمند سلسله نهاد دست عشق ) 2  
  اند زین جرگه هشیارها برون/ پرستش به مستی است در کیش مهر ) 3  
  گر تو بیداد کنی شرط مروت نبود/ عاشقان را چو طلب باشد و قوت نبود ) 4  
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  )89 هنرسراسري، (  شود؟ ي فناي عرفانی استنباط می وم کدام بیت مرتبهاز مفه -21
  گریزم من آن عاشقم کز بقا می/ بقا دوستان را فنا عاشقان را ) 1  
  فرصتی دان که ز لب تا به دهان این همه نیست/ بر لب بحر فنا منتظریم اي ساقی ) 2  
  بینم الم را طفیل عشق میکه سلطانی ع/ جهان فانی و باقی فداي شاهد و ساقی ) 3  
  و گر نه هر دمم از هجر توست بیم هالك/ دارد  مرا امید وصال تو زنده می) 4  
 )89 زبانسراسري، (  مفهوم کدام بیت با بیت زیر، متفاوت است؟ -22

  »از میان جمله او دارد خبر/ اثر  خبر هم بی آن که شد هم بی«
  وجودش ز من آواز نیاید که منمبا / خبر از خویشتنم  تا خبر دارم از او بی) 1  
  آن کز همه عالمش خبر نیست/ دانی که خبر ز عشق دارد؟ ) 2  
  خبر است تا خبر یافته است بی/ سعدي از بارگاه قربت دوست ) 3  
  خبر آري درآ هر نیمه شب بر جان مست بی/ اي عشق شوخ بوالعجب آورده جان را در طرب ) 4  
با کـدام گزینـه   » نظر به سوي تو دارم غالم روي تو باشم     / دو عالم   به مجمعی که درآیند شاهدان      «بیت   -23

  )85-86، تعاونی سنجش(  تري دارد؟ ارتباط معنایی بیش
  رخ تو در نظر من چنین خوشش آراست/ مرا به کار جهان هرگز التفات نبود ) 1  
  گناه بخت پریشان و دست کوته ماست/ اگر به زلف دراز تو دست ما نرسد ) 2  
  که من خموشم و او در فغان و در غوغاست/ دل ندانم کیست   اندرون من خستهدر) 3  
  ها که در سر ماست تبارك اهللا از این فتنه/ آید  سرم به دنیی و عقبی فرو نمی) 4  
  )88-89، تعاونی سنجش(  .یکسان است..... ... ... . جز بیت  ي ابیات به مفهوم همه -24
  حیوان کم نشاید بودن اي دلز / به صوت خوش چو حیوان است مایل ) 1  
  اگر آدمی را نباشد خر است/ سر است  شتر را چو شور و طرب در) 2  
  گر ذوق نیست تو را کژطبع جانوري/ اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب ) 3  
  بار عصیان تو را بر اشتر و استر برند/ اشتر و استر فزون کردن سزاوار است اگر ) 4  
ي   با همه » جمال حور نجویم دوان به سوي تو باشم       / ویم  بضه نگویم گل بهشت ن    حدیث رو «: مفهوم بیت  -25

  )88-89، تعاونی سنجش(  .متناسب است...... ... . جز بیت  ابیات به
  به عشق او دهیم از جان و دل فردوس اعال را/ نبش جا دهد ما را فضل خداي ما به جگر ) 1  
  ک جا فداي قامت رعنا کنم تو رای/ طوبی و سدره گر به قیامت به من دهند ) 2  
  دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را/ گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی ) 3  
  کو نیست الیق دوست راتا کور گردد آن بصر / ور عاقبت این چشم من محروم خواهد ماندن ) 4  
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  )ادبيات عارفانه( آزمون دوم ِي تحليلپاسخ  
  

 )27مفهوم  (.براي رسیدن به خدا باید از دنیا برید :مفهوم محوري تست -1

ي  وم و چهارم هر کدام از جهتی به درویشی و قناعت و ارزش این امر اشاره دارند امـا گزینـه  دهاي اول،    گزینه
 ومسي  گزینه ← .م هیچ ارتباطی با این مفهوم نداردوس

 ي اول گزینه ←) 7 و 6هاي  مفهوم (همه چیز زیبا و عظیم است :مفهوم محوري تست -2

 ي دوم گزینه ←) 7مفهوم  (وحدت وجود :مفهوم محوري تست -3

 ي اول گزینه ←) 30مفهوم  (فناء فی اهللا :مفهوم محوري تست -4

 ي اول گزینه ←) 22مفهوم  (ع و عرفانتقابل تشرّ :مفهوم محوري تست -5

 ي سوم گزینه ←) 9مفهوم  (ي کارها خداست عامل همه :مفهوم محوري تست -6

 ي سوم گزینه ←) 31مفهوم  (تو خود حجاب خودي :مفهوم محوري تست -7

 ي اول گزینه ←) 19مفهوم  (میل به بازگشت به سوي خدا :مفهوم محوري تست -8

 1بند کشم که آهم مانند پشه قدر آه می آید و تا دم صبح آن ها از غم خواب به چشمانم نمی  شب:معناي بیت اول
  .نشینند  شدت گریستن به خون میمانم ازگیرد و چش اي دورم را می یا خیمه

  )2خُب، بگویید ببینم، معناي مصراع اول بیت سوم چیست؟(

 .کند ، تحمل و استقامت سرو را ستایش میي دوم گزینه؛ اما )26مفهوم  (وارستگی :مفهوم محوري تست -9

 )13مفهوم  (.ي کمال وجود انسان است عشق مایه :مفهوم محوري تست -10

در بیت چهارم از عشق یـا  . رسم اگر مهربانی تو نصیب من شود به اوج آسمان می :گوید  شاعر در بیت سوم می    
ماند و نه در آسمان توقـف خـواهم کـرد بلکـه       نه در خاك خواهم:گوید گوید و فقط می     لطف الهی سخن نمی   

  . را انتخاب کنیمي سوم گزینه دو گزینه، مجبوریم جایگاه من در جوار خدا است؛ بنابراین بین این

                                                
ي  چون دودي اسـت کـه از سـینه    که هم - عجیب نیست که خاقانی، آه خود را   د؛ پس ران  را می  ها  دانید که دود، پشه      حتماً می  -1

 !باشد  تشبیه کردهبند  به پشه-آید ي او برمی گرفته آتش

اول جـا مـصراع    ؛ در ایـن )، بخش دوم، فـصل اول 4 مورد ←(ي کامل نیست    مگر نگفتم که یک مصراع همیشه یک جمله        -2
  :ي کاملی نیست و معناي مشخصی ندارد، پس حتماً باید مصراع دوم را بخوانیم تا به معناي آن پی ببریم جمله

 ي زندان و گرفتار قفس شدم گنه بسته بی/ بلبل گلشن قدس هستم که از جور فلک 
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ي  گزینـه  ←نگذار زیبایی هیچ چیزي تو را به خود جلب کنـد       :  باید به دنبال بیتی باشیم که بگوید       پس -11

ه در متن تست   »کند  نقض می «به فعل    (چهارم ي سـوم هـم    ي چهـارم، گزینـه   البته در نبود گزینه () کردید؟توج
 !)قبولی باشد توانست پاسخ نسبتاً قابل می

عث (ي چهارم گزینه ←) 30مفهوم  (فناء فی اهللا :م محـوري تـست   مفهو -12 روز : برانگیخته شدن؛ روز بعث: ب
 )شرط رستگاري در آخرت: ؛ شرط روز بعثرستاخیز

 )34مفهوم  (ی به بهشتتوجه بی :مفهوم محوري تست -13

  ).نه بهشت(ن و جهان بگذرم آوردن رضایت تو از جا دست  حاضرم براي به:معناي بیت اول
  .س باید در دل فقط عشق خدا باشد و ب:مفهوم بیت دوم
و نشـستن   کشم باشم، از عشق تو دست نمی یافتن به هشت بهشت را هم داشته  اگر امکان راه   :معناي بیت سوم  

  ي سوم گزینه ←. کنم سراي تو و انتظارکشیدن براي دیدار تو را رها نمیبر در 
باشـد،  ) دربان بهـشت (هشت، رضوان  بي بر دروازهگوید که اگر  می) صائب تبریزي( شاعر :معناي بیت چهارم  
  .باشد) اي یا غریبه(ي یاري که در آن دربان  شوم، چه رسد به خانه وارد بهشت نمی

 ي چهارم گزینه ←) 40نزدیک به مفهوم  (ی به دنیاتوجه بی :مفهوم محوري تست -14

 ي نخست گزینه ←) 20مفهوم  (بودن عشق ابدي :مفهوم محوري تست -15

  .است)  ادبیات عاشقانه20مفهوم (خوابی عاشق  ي نخست، بی مفهوم بیت گزینه
  )1ي چهارم را چگونه خواندید؟ راستی، مصراع اول گزینه(

 ي چهارم گزینه ←) 34مفهوم  (بهشتتوجهی به  بی :مفهوم محوري تست -16

ر( م ب/ شراب : خَ  )گوارا: عذْ

شود؛ اما در  نمی ها دیده یک از گزینه که در هیچدنیا و آخرت است توجهی به   بیاین تست،مفهوم محوري  -17
تواند پاسخ ایـن   هار گزینه، میدلیل بین این چ همین  که بهاست کندن از دنیا آشکار توجهی و دل ی بي سوم  گزینه

 .تست باشد

 )10مفهوم  (.اختیار عارف در دست خداست :مفهوم محوري تست -18

  مفهوم بیت صورت سؤال این است که در راه عرفان باید دست به کارهایی زد که از دید شیخ و زاهدِ ظاهر بین،
مثـلِ پوشـیدنِ   (داد  ها تـن  ست و باید به آني خدا کارها خواست و اراده آید، اما این حساب می گناه و رسوایی به   

  ).آلوده ي شراب خرقه

                                                
  )شدن پس از مرگ دهقیامت، زن: حشْر( ور بدانم به درِ مرگ که حشْرَم با توست :خوانم طور می من این -1
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   -ي کفـر اسـت    کـه نـشانه  -زلف دلدار ما را بـه بـستن زنـار   : شود می  نیز همین مفهوم دیدهي نخـست  گزینهدر  
حال خود بگذار که براي جلب رضایت معشوق خرقه از  خواند؛ پس اي شیخ در پی کارت برو و ما را به      می فرا
ار خواهیمتن ب نّ کند  حافظ دلق خود را با شراب تطهیر می ي سوم نیز، البته در گزینه. بست یرون خواهیم کرد و ز !

ستن از ریـا و     بلکـه دوري نیـست ي او  کـردن بـه اراده   جا قصد او کسب رضایت معشوق و عمـل      اما در این   جـ
  )25 دوري از زهد ریایی، مفهوم. (است بیان نشدهظاهرنمایی علت این کار 

 )31مفهوم  (تو خود حجاب خوديیا ) 29مفهوم  (خود را هیچ انگاشتن :مفهوم محوري تست -19

براي رسیدن به خدا باید خـوديِ خـود را فرامـوش کنـی و بـراي خـود هـیچ           : معنا و مفهوم عبارت متن تست     
  .وجودي قائل نشوي

ود را در میانه ببینی و بـراي خـودت    تا خ اگر روزي صدبار در راه خدا کشته هم بشوي،  :  چهارم ي  گزینهمعناي  
  .رسی نمیتفاوتی نداري و به خداپرستی واقعی ) گَبران(پرستان  وجودي قائل باشی، با آتش

 )21مفهوم  (تقابل عشق و عقل: شود هاي دوم و سوم، مفهوم محوري تست پیدا می با دیدن بیت -20

کرانگـی و   مفهـوم اصـلی بیـت نخـست، بـی     .  هیچ ارتباطی با این مفهوم نـدارد  ي چهارم   گزینهروشن است که    
اسـت؛   شـده  و عاشقان نیـز اشـاره  ) عاقالن(ناپذیري عشق است اما در مصراع دوم آن به تقابل هوشمندان   رهایی

اگـر عاشـق    خود را گرفتار عشق نکـن، چـون        ،اگر اهل هوش و زندگی عاقالنه هستی      : گوید  درواقع شاعر می  
 .توانی عاقالنه و هوشمندانه زندگی کنی یگر نمینداري و دامکان رهایی از آن را شوي، 

 شـما   بـراي هـا دیگـر   بـازي اسـت امـا مطمئنـاً ایـن          آمـده » فنا«ي    ها واژه   ي بیت   درست است که در همه     -21
 !)ان گذشته استکردت از وقت بازي. د؛ کنکور داریدای آخر شما بزرگ شده( !ستنیکننده  سرگرم

  .ن است سخن از فناي عاشقامستقیماًدر بیت نخست 
  پـس  فرصت زیـادي نـداریم؛   ) مان تا پایان زندگی( بحر فنا 1گوید که تا فرورفتن در دهان در بیت دوم شاعر می 

باشـی و دم   خـوش (ي مـا را از شـراب عـشق سـیراب کـن       شـمار و لبـان تـشنه     فرصـت را غنیمـت    ،اي ساقی 
  ).شماري غنیمت

نه دنیا نـه  (کند   را یکسر فداي عشق و معشوق می)آخرت(باقی جهان و  ) دنیا(در بیت سوم، شاعر جهان فانی       
  ).آخرت، فقط عشق خدا

ایـد، فقـط     را انتخـاب کـرده  ي نخست گزینهاي غیر از   اگر گزینه←دانیم  مفهوم بیت چهارم را هم که همه می  
  !گذارم و بس تان می دقتی حساب کم به

 ي چهارم گزینه ←) 32مفهوم  (يِ عارفانهخود رازداري و بی :مفهوم محوري تست -22

                                                
 .موردنظر شاعر است» دهان و عمق دریا«رسد، اما درواقع  ابتدا معنی همیشگی آن به ذهن می. در این بیت ایهام دارد» دهان «-1
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 ي چهارم گزینه ←) 35مفهوم  (نه دنیا نه آخرت، فقط خدا :مفهوم محوري تست -23

بـودیم، امـا بـسیار     این مفهوم را بررسی نکرده (تأثیر مثبت موسیقی حتی بر جانوران   :مفهوم محوري تست   -24
 .)م روشنی است و براي شما هم مطمئناً آشناستمفهو

  .)حتماً خودتان فکر کنید(خُب، لطفاً حاال بگویید معنا و مفهوم بیت چهارم چیست؟ 
معـادل  (گوید که افزودن بر تعـداد شـترها و چارپایـان     پیشه می اندوزان بدکار و ستم    به مال  شاعر خطاب    :پاسخ
د یـ توانب کـه  بودخواهد وقتی به حالتان سودمند ...)ا و هواپیماهاي شخصی و ه ها و کشتی   شود، اتومبیل   اش می   امروزي

گونه نیست و تمام گناهان را باید خودتان به دوش بکشید، پـس    اما این  (! کنید ها   را بار آن   تانروز قیامت گناهان  
  ي چهارم گزینه ← .)گشاید  نمیشمامال و ثروت در آن دنیا گرهی از کار 

ي این آزمون از آزمون اول بهتر اسـت؛   یاد نتیجهبه احتمال زاید و   را انتخاب کردهي چهارم گزینهمطمئنم   -25
 .لطفاً درصد بگیرید تا مطمئن شویم




