افزودههاي كتاب تناسب مفهومي براي دانشآموزان دهم و يازدهم

 .1درستخواندن واژهها
بسیاری واژهها از نظر نوشتاری یكسان هستند اما تلفظ و معنای متفاوتی دارند؛ مثل « ُگل» و «گِل» یا « ُك َند»
و « َك ْنـد» .گاهـی بـه گمان خودمان میتوانیم یك بیت را بخوانیم ،اما هرچه بیشتر میخوانیم ،كمتر میفهمیم! در
توجه داشتهباشیم كه:
این موارد حتماً به این نكته ّ
نكند یك واژه را به شیوة دیگری باید تلفظ كرد؟
برای نمونه در بیت:

شاد و بیغم بزی که شادی و غم  /زود آیند و زود میگذرند (فارسی دهم)

ابنحسام خوسفی

بعید است شاعر دربارة یک «بُز» حرف زدهباشد!
بله ،این واژه «بُزی» نیسـت ،بلکه برای سروسـامان گرفتن معنای بیت ،باید آن را «ب ِزی» بخوانیم؛ فعل امر از
مصدر زیستن.
طراران (در کتاب فارسی دهم) را نیز به یاد دارید:
احتماالً این جمله از متن حکایت ّ

طرار دیگر گفت :من مردی را دیدم که بزی داشت و در آن کوچه فروشد.
ّ

لطایفالطوایف

بعید است در این جا کسی «بُز» را به گونة دیگری بخواند اما «فروشد» را همه درست نمیخوانند!
اگر «فرو شـد» را به شـیوة معمول «فروشَ ـد» بخوانیم ،با جملة منطقی و سـامانمندیی روبهرو نمیشویم و این
نکته باید ما را به این سو ببرد که «فروشد» را به شکل دیگری بخوانیم؛ بله« ،فرو شُ د» (داخل رفت).
توجه به چنین نکتههایی هنگام خواندن بیتها و شعرها كار خیلی سختی نیست ،اما خیلی مهم است!
ّ
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 .5جابهجایی مصراعها



گاهی با جابهجا کردن مصراعها ،معنای مورد نظر شاعر ،سادهتر کشف میشود.

به این نمونه توجه کنید:

به حرف راست میآید به راه راست بد گوهر  /لوای فتح اگر از تیغ بیرون میبرد خم را (آزمون سراسری)

صائب

در آغاز این گونه به نظر میرســد که شاعر میگوید ،با پند و نصیحت میتوان آدمیان بدذات و بدگوهر را
اصالح کرد ،اما میدانیم که معموالً بزرگان و خردمندان ایران ،خالف این میاندیشیدند و ذات بد را قابل
اصالح نمیدانستند.
با رسیدن به مصراع دوم به مشکل دیگری برمیخوریم و آن بیارتباطی این مصراع با مصراع نخست است!
معما است:
در این موارد گاهی جابهجا کردن مصراعها ،کلید حل ّ

لوای فتح اگر از تیغ بیرون میبرد َخم را  /به حرف راست میآید به راه راست ،بدگوهر

شدن پرچم پیروزی باعث بشود که شمشیر هم سرش بلند کند و انحنا و کجی
معنای بیت« :اگر برافراشته
ِ
پشتش از میان برود (سرش را باال بگیرد و صاف بایستد) ـ که مطمئناً این گونه نیست ـ سخن ناصحان
هم باعث میشود که فرد بدذات به راه راست هدایت شود (که این نیز به همان اندازه غیرممکن است).
دل نیز خنک میشود از آه سحرگاه  /صائب اگر آتش خَ ُمش از باد توان کرد

صائــب تبریزی به خود میگوید :اگر بتوان با باد آتش را خاموش کرد (که نمیتوان ،زیرا وزیدن باد باعث

افروختهتر شــدن و زبانه کشیدن آتش میشود) ،با آه و زاری سحرگاهی نیز ،آتش دل خاموش میشود و
غم عشق فراموش (که نمیشود!)

نه عجب گر فرورود َنفَسش  /عندليبي غُ راب همقفسش

سعدي

دیگر خودتان با جابهجا كردن دو مصراع ،به سادگي ميتوانيد معناي بيت را دريابيد( .عندليب :بلبل ُ //غراب:
كالغ)

 .6پیوستگی بیتها (بیتهای موقوفالمعانی)



گاهی یك جمله در یك بیت تمام نمیشود و باید ادامة آن را در بیت یا بیتهای بعدی دنبال كرد؛
1

به چنین بیتهایی اصطالحاً «همبستة دستوری یا موقوف المعانی » میگویند.

توجه همكاران محترم) البته بهتر اسـت چنین بیتهایی را «وابسـتة دسـتوری» یا «همبسـتة دستوری» بنامیم نه
( .1قابل ّ
موقوفالمعانی (وابسـتة معنایی)؛ زیرا معنای اغلب بیتها -مگر در برخی غزلها -با بیتهای قبل و بعد خود در ارتباط اسـت
درحالیكه همة این بیتها را «موقوف المعانی» نمیدانیم.
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قطرة باران که درافتد به خاک  /زو بدمد بس گوهر تابناک
در بر من ره چو به پایان برد  /از خجلی سر به گریبان برد (فارسی دهم)
1
به رستم بر ،آنگه ببارید تیر  /تهمتن بدو گفت :برخیرهخیر (فارسی دهم)
همی رنجه داری تن خویش را  /دو بازوی و جان بداندیش را
خروشان همیرفت نیزه به دست  /كه ای نامداران یزدانپرست (فارسی یازدهم)
كسی كاو هوای فریدون كند  /سر از بند ضحاك بیرون كند

 .1برخیرهخیر :بیهوده

نیما یوشیج

فردوسی

فردوسی
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 .2كجا



گاهی « ُکجا» برخالف انتظار ما ،معنای «که» (يا «چه») میدهد و حرف ربط است .بیتوجهی به

این نکته ،میتواند مانع دریافت درست معنی برخی بیتها شود .این کاربرد استثنایی «کجا» در شاهنامة
فردوسی و سرودههای شاعران قرن پنجم ،فراوان است.
زنی بود بر سا ِن ُگردی سوار  /همیشه به جنگ اندرون نامدار
کجا نام او بود گرد آفرید  /زمانه ز مادر ،چنین ناورید (فارسی دهم)
تخت تو  /به خاک اندر آرد س ِر ِ
کسی را ُب َود زین سپس ِ
بخت تو
کجا نام او آفریدون (فریدون) ُب َود  /زمین را سپهری همایون ُب َود

:نيرمت در کدام بیتها باید «کجا» را به «که» تبدیل کنیم ،تا به معنای بیت برسیم؟

 .1همان کن کجا با خرد درخورد  /دل اژدها را خرد ب ِ َ
شک َرد (شکار میکند)
 .2نه ابر است ،آنچه گفتی تندباد است  /کجا در کوه خاکستر فتاده است
 .3کنون من کجا گیرم آرامگاه  /کجا رانم این خوارمایه سپاه
 .4به توران یکی نامداری نو است  /کجا نام او شاه کیخسرو است
 .5به فرمان او بود باید همه  /کجا بندها زو گشاید همه
 .6بباید شما را کنون گفت راست  /که آن بیبها اژدهافش کجاست

:خساپ

در موارد  4 ،2 ،1و « 5کجا» برابر با «که» است.

فردوسی
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 -12یکی = یک



امروزه «یکی» اســم مبهم اســت و به جای فردی یا چیزی بهکار میرود که نام دقیقش مشخص

نیست .اما گاهی در زبان ادبی« ،یکی» صفت شمارشی است و دقیقاً معنای یک ( )1میدهد.
دید یکی بحر خروشندهای  /سهمگنی ،نادره جوشندهای (فارسی دهم)

نیما یوشیج

دید یکی بحر خروشندهای] :او[ یک بحر خروشندهای دید (نه اینکه «یک نفر ،بحر خروشندهای دید).
فردوسی
مرا در نهانی یکی دشمن است (فارسی یازدهم)
در نهان مرا یک دشمن است (دشمنی دارم).
یکی بیزیان مرد آهنگرم (فارسی یازدهم)

فردوسی

یک مرد آهنگر بیزیان هستم.
سياوش بيامد به پيش پدر  /يكي خود زرين نهاده به سر (فارسي دوازدهم)

فردوسي

يكي خود زرين :يك كالهخود زرين
یکی روبهی دید بی دست و پای  /فروماند در لطف و ُصنع خدای (فارسی یازدهم)

سعدی

یکی روبهی دید = یک نفر ،روباهی را دید (در اینجا «یکی» اســم مبهم اســت و کاربردش مانند کاربرد
«یکی» در فارسی امروز است).
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 .25راست = یقین = حقیقت :به راستی ،یقیناً ،حقیقتاً



گاهی «راســت»« ،یقین» یا «حقیقــت» کاربرد قیدی دارند و برای تأکید بــر مفهوم جمله بهکار

میروند.
راست به مانند یکی زلزله  /داده تنش بر تن صحرا یله (فارسی دهم)

نیما یوشیج

راست = دقیقاً

چو در وقت بهار آیی پدیدار  /حقیقت ،پردهبرداری ز رخسار (فارسی دهم)

عطار

حقیقت = حقیقتاً

چو سر ِو در چمني راست در تصور من  /چه جاي سرو كه مانند روح در بدني
اينجا «راســت» ايهام دارد؛ معناي اصلياش «دقيقاً» اســت اما معناي راســت و كشيدهقامت نيز از آن
سعدي

برميآيد.
ُ
من بودم  /و شدم  /نه زانگونه كه غنچهاي  /گلي  /يا ريشهاي  /جوانهاي  /يا يكي دانه  /كه جنگلي
راست بدانگونه  /كه عامي مردي  /شهيدي  /تا آسمان بر او نماز برد

احمد شاملو

افزودههاي كتاب تناسب مفهومي براي دانشآموزان دهم و يازدهم

.1

.2

1هممعني واژة «راست» با توجه به مصراع «راست به مانند يكي زلزله» در كدام بيت آمدهاست؟

 )1چو در ره ميروي منگر چپ و راست  /نظر بر خويش كن كاين سخت زيباست
 )2كه و مه راست باشد نزد نادان  /چو روز و شب به چشم كور يكسان
ميسر نشود رفتاري
 )3سرو آزاد به باالي تو ميماند راست  /ليكنش با تو ّ
 )4گل بخنديد كه از راست نرنجيم ولي  /هيچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت

(تعاوني سنجش )97-96

2در كدام مصراع «جهش ضمير» صورت گرفته است؟

(تعاوني سنجش )97-96

 )1من گداي كه باشم كه دم نزنم ز لبت
 )2چنانت دوست ميدارم كه وصلم دل نميخواهد
 )3تا روان دارم روان دارم حديثش بر زبان
 )4خار تا كي؟ اللهاي در باغ اميدم نشان

1 .1گزينة سوم «راست» در اينجا يعني دقيقاً و مانند مثالي كه با هم ديديم به دليل آمدن واژة «سرو»
در بيت ايهام تناسب دارد.
2 .2گزينـة دو «وصلـم دل نميخواهد» = دلم وصل را نميخواهد( .متوجـه دو معنای «روان» در گزینة
سوم شدید؟)
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 .23امیدواری و استقامت عاشق در راه عشق



امید ،توشــة راه عشق است .عاشق باید صبور باشد و امیدوار ،تا روزی كه بخت او بیدار شود و یار

با او یار شود!
گفتم دل رحيمت كي عزم صلح دارد؟  /گفتا مگوي با كس تا وقت آن درآيد (فارسي دهم)

همیشه تا برآید ماه و خورشید  /مرا باشد به وصل یار ا ّمی د
یوسف گمگشته باز آید به كنعان غم مخور  /كلبة احزان 1شود روزی گلستان غم مخور ...
دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نگشت  /دائما ً یكسان نباشد حال دوران غم مخور
چو یعقوبم ار دیده گردد سپید  /ن َُب ّرم ز دیدار یوسف امید



حافظ
فخرالدین اسعد گرگانی
حافظ
حافظ
سعدی

عاشق سرسخت است و تا زنده است ،دست از طلب یار نمیكشد.

تا دامن كفن نكشم زیر پای خاك  /باور مكن كه دست ز دامن بدارم 
ت
شور شراب عشق تو آن نفسم رود ز سر  /كاین سر پرهوس شود خاك در سرای تو
2
گر نشاید به دوست ره بردن  /شرط یاریست در طلب مردن 

حافظ
حافظ
سعدی

گاهی عاشق ،پس از مرگ نیز از دامان معشوق دست نمیكشد! چهطور؟ مالحظه كنید:

ندارم دستت از دامن مگر در خاك و آن دم هم  /كه بر خاكم روان گردی به ِگرد دامنت گردم

حافظ

معنای بیت :تا زندهام دست از دامانت نخواهم كشید و پس از مرگ نیز اگر بر مزارم بگذری خاك وجودم-
خاكی كه حاصل متالشیشــدن پیكرم است -از مزارم بلند خواهد شد و به دور دامانت خواهد گشت و بر
آن خواهد نشست!
با این مضمون -كه همان ابدیبودن عشق یا تداوم عشق پس از مرگ جسم است -در بخش ادبیات عرفانی
بیشتر آشنا خواهیم شد.

 .1اَحزان :اندوهها (كلبة احزان = بیت احزان :خانة یعقوب پس از گمشدن حضرت یوسف)

 .2معنای این بیت یادتان هسـت؟ (معنای بیت :اگر نمیتوانی به وصال یار دسـتیابی ،شـرط عشـق آن اسـت كه همچنان در
طلب وصال یار صبر كنی تا مرگت از راه برسد( .تا زندهای نباید از عشق و طلب دست برداری).
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 .22همه مستاند ،فقط تظاهر به هشیاری میکنند!



هیچ انســانی عاری از خطا و اشتباه نیست؛ پس خوشــا به حال آنان که اگر هم گناه میکنند به

پارسایی و بیگناهی تظاهر نمینمایند.
گفت باید حد زند هشیار مردم مست را  /گفت هشیاری بیار اینجا کسی هشیار نیست (فارسی دوازدهم)

می ده که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب  /چون نیک بنگری همه تزویر میکنند

( ُمفتی :فتوادهنده  //تزویر :نیرنگ و ریا)
میخواره و سرگشته و رندیم و نظرباز  /و آن کس که در این شهر چو ما نیست ،کدام است؟
گر حکم شود که مست گیرند  /در شهر هر آن که هست گیرند!
کیست در این شهر که او مست نیست؟ کیست در این دور کزین دست نیست؟

پروین اعتصامی
حافظ

حافظ
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 .38تأثیر مثبت موسیقی و هنر بر روح انسان



عرفا و صوفیان ایرانی نقش بســزایی در زنده نگه داشتن موسیقی ،رقص و برخی دیگر از هنرهای

ایرانی در طول این قرنها داشتهاند.
اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب  /گر ذوق نیست تو را کژ طبع جانوری (فارسی دهم)

شتر را چو شور و طرب در سر است  /اگر آدمی را نباشد خر است!
نبینی شتر بر نوای عرب  /که چونش به رقص اندر آرد طرب؟

(چونش = چگونه او را )
به صوت بلبل و قمری اگر ننوشی می  /عالج کی کنمت آخر الدواء الکی ( ِکی :داغ)

سعدی
سعدی

سعدی
حافظ

معنای بیت :اگر با شنیدن آواز زیبای پرندگان به شادی و مستی رو نمیآوری ،دردی درمانناپذیر داری،
(دچار کجطبعی و بیذوقی هستی که عالج ندارد!)
(حافظ در اینجا می سرخرنگ را همچون آهن گداختهای درنظر گرفتهاست که برای داغ کردن زخمهای
درمانناپذیر بهکار گرفتهمیشد).

افزودههاي كتاب تناسب مفهومي براي دانشآموزان دهم و يازدهم

 .42مردمگریزی



گاهی شــاعران ما به حدی از دست مردم زمانه دلگیرند و در آنها مردمی و انسانیت نمییابند كه انزوا و

تنهایی را بر بودن با آنها ترجیح میدهند.
توجه كنید:
به این دوبیت زیبای موالنا ّ

1

دی شیخ با چراغ همیگشت گرد شهر  /كز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست
گفتند :یافت مینشودُ ،جستهایم ما  /گفت :آنچه یافت مینشود ،آنم آرزوست

د ّقت كنید كه پیر روشندل ،خارج از شهر به دنبال انسان میگردد؛ پس دنیا برعكس شده :شهر كه باید جای

آدمیان باشـد ،پر از دیو و دد اسـت و مگر در صحرا و بیابان -جای دیو و دد -بتوان سـراغی از انسـان یافت .اینكه
موالنا به دست شیخ و مرشد خود چراغ دادهاست ،به این معنیست كه از دید او دنیای ما آدمیان در تاریكی ستم
و نادانی فرورفتهاست و روز ما با شب تفاوتی ندارد.

تا چشم بد بشر نبیندت روی  /بنهفته به ابر چهر دلبند
تا وارهی از دم ستوران  /وین مردم نحس دیومانند
باشید سپهر بسته پیمان  /با اختر سعد کرده پیوند (فارسی دوازدهم)
2
جز ُصراحی و كتابم نبود یار و ندیم  /تا حریفان دغا را به جهان كم بینم 
بگذار در بزرگی این منجالب یأس / 3دنیای من به كوچكی انزوا شود
چون آهوی رمیده ز وحشتسرای شهر  /رفتیم و سر به دامن صحرا گذاشتیم

حافظ
سیمین بهبهانی
رهی معیری

و حاال میشود منظور رهی معیری را در این بیت فهمید:

گر میگریزم از نظر مردمان ،رهی  /عیبم مكن كه آهوی مردم ندیدهام

رهی مع ّیری

شـاعر میگوید نمیخواهم به چشـم مردم بیایم و از آنها گریزانم زیرا به آهویی میمانم كه هنوز انسـان ندیده
اسـت (برخالف آهوی دسـتآموز كه از انسـان نمیترسد)؛ و منظور شـاعر این است كه در زندگیاش هیچكسی كه
بشـود بر او نام انسـان گذاشـت ندیدهاست (انسـانیت و مردمی از مردم رخت بربسته اسـت) بههمینخاطر ترجیح
میدهد از انسانها بگریزد و به كنج خلوت خود پناه ببرد!

َ .1دد :حیوان وحشی
ُ .2صراحی :ظرف شراب؛ َدغا :حیلهگر و ناراست
 .3در اینجا منظور از «منجالب یأس» جامعة فاسد و ناامیدكنندة شاعر است.

11

12

افزودههاي كتاب تناسب مفهومي براي دانشآموزان دهم و يازدهم

 .44همت کردن برای هدفهای بزرگ



برخی انسانها س ِر پُرســودایی دارند و نمیتوانند به یک زندگی آرام و بیدغدغه راضی باشند .در

زندگی این دسته از آدمیان ،فراز و فرود و اشک و لبخند بسیار است.
مهتری گر به کام شیر در است  /شو خطر کن ز کام شیر بجوی
یا بزرگی و ع ّز و نعمت و جاه  /یا چو مردانت مرگ رویاروی
ممکن از ناممکن پرسید :خانهات کجاست؟ پاسخ میآید :در رؤیای یک ناتوان (فارسي يازدهم)

حنظله بادغيسي

همت و ناتوان ،رؤیاهایشــان را ناممکن میبینند و برای دست یافتن به آنها دستی
پس ،انســانهای بی ّ

نمیگشایند .به قول «کلیم کاشانی»:

موجیم که آسودگی ما عدم ماست  /ما زنده به آنیم که آرام نگیریم

یا به قول استاد شفیعی کدکنی:
حسرت نبرم به خواب آن مرداب  /کارام درون دشت شب خفته است
دریایم و نیست باکم از طوفان  /دریا همه عمر خوابش آشفته است (فارسی یازدهم)
بیا تا به همراه مرغان طوفان  /به هر موج توفنده قایق برانیم
بیا باد باشیم و طوفان برآریم  /چنان رود پیچنده بیتاب باشیم
مهدی سهیلی
ز َرخوت حذر کن که با کاهلیها  /من و تو نه دریا ،که مرداب باشیم
ای مرغهای طوفان ،پروازتان بلند  /...زان سوی خواب مرداب ،پروازتان بلند  /میخواهم از نسیم بپرسم  /بی جزر و
شفیعی کدکنی
مد قلب شما  /آه  /دریا چگونه میتپد امروز؟!

افزودههاي كتاب تناسب مفهومي براي دانشآموزان دهم و يازدهم

.1

1پیام عارفانة عبارت «در انتظار خدا بودن ،ناتانائیل ،یعنی درنیافتن اینکه او را هماکنون در وجود خود داری».
به همة بیتهای زیر ،بهجز  ،.........نزدیك است.

 )1كی رفتهای ز دل كه تم ّنا كنم تو را  /كی گشتهای نهفته كه پیدا كنم تو را
 )2هركه بر درگاه او میآورد روی نیاز  /سینة او میشود لبریز از فیض اله
 )3كجا آمد كجا آمد كز اینجا خود نرفته است او  /ولیكن چشم گه آگاه و گه بیاعتبار آمد
 )4دور مرو سفر مجو پیش تو است یار تو  /نعره مزن كه زیر لب میشنود دعای تو
.2

2مفهوم عبارت «هرگز هیچ زیبایی لطیفی را در این جهان ندیدهام که بیدرنگ نخواسته باشم ،تمامی مهرم
را نثارش کنم ».با كدام بیت زیر تناسب ندارد؟

 )1به چشم مست ما بنگر كه نور روی او بینی  /همه عالم به نور او اگر بینی ،نكو بینی
 )2در نظر گر شور روی او بود  /هرچه آید در نظر نیكو بود
 )3عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد  /بوالعجب من عاشق این هر دو ضد
خرم از آنم كه جهان خرم از اوست  /عاشقم بر همه عالم كه همه عالم از اوست
 )4به جهان ّ
.3

ِ
صنعت پنهانم آرزوست»
3كدام بیت ،از نظر معنایی به بیت «پنهان ز دیدهها و همه دیدهها از اوست  /آن آشکار
نزدیکتر است؟

 )1كرده چندین صورت از یك جوهر اصلی پدید  /یك حقیقت این همه شكل آشكارا ساخته
 )2از كه جز ذات تو این ایثار میآید كه او  /خویش را پوشیده ما را آشكارا ساخته
 )3در تن ما میپرد جان در هوای وصل تو  /بوی گل مرغ قفس را ناشكیبا ساخته
 )4ز اصل خلقت داد ما را علم بر هستی خویش  /از ازل ما را به ذات خود شناسا ساخته
.4

4مفهـوم بیـت «تا ز بر خاکی ای درخت تنومند  /مگسـل از این آب و خاک ریشـة پیونـد» به كدام بیت زیر
نزدیك است؟

 )1كرد سیالب حوادث ریشهكن كوه از زمین  /برنمیداریم دل زین خاكدان ما همچنان
 )2به عزیزان وطن یوسف خود را مفروش  /كه زر قلب بود نقد خریدار وطن
 )3سرمة چشم بود خاك غریبی صائب  /همچو كوران چه كشی دست به دیوار وطن
 )4هركه دور از میهن خود در دیار غربت است  /از برایش سرمة چشم است دیدار وطن
.5

5مفهوم بیت «ای شـیخ با چراغ همی گشـت گرد شـهر  /کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست» به كدام بیت
زیر نزدیكتر است؟

 )1چون آهویی رمیده ز وحشتسرای شهر  /رفتیم و سر به دامن صحرا گذاشتیم
طبع رمیدن
 )2آرامش و رامش همه در صحبت خلق است  /ای آه َوك از سر بنه این ِ
 )3همیگریختم از مردمان به كوه و بهدشت  /كه از خدای نبودم به دیگری پرداخت

 )4صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را  /كه سر به كوه و بیابان تو دادهای ما را

13

14

افزودههاي كتاب تناسب مفهومي براي دانشآموزان دهم و يازدهم

.6

6مفهوم عبارت «سرچشمة همة دردسرهای تو ،ای ناتانائیل ،گوناگونی چیزهایی است که داری ».به كدام بیت
زیر نزدیكتر است؟

 )1حاصل كارگه كون و مكان اینهمه نیست  /باده پیش آر كه اسباب جهان اینهمه نیست
 )2از دل و جان شرف صحبت جانان غرض است  /همه آن است وگرنه دل و جان اینهمه نیست
 )3منت سدره و طوبی ز پی سایه مكش  /كه چو خوش بنگری ای سرو روان اینهمه نیست
 )4دولت آن است كه بی خون دل آید به كنار  /ورنه با سعی و عمل باغ جنان اینهمه نیست
.7

7مفهوم کدام بیت با سه بیت دیگر در یک راستا نیست؟

 )1خاک را زنده کند تربیت باد بهار  /سنگ باشد که دلش زنده نگردد به نسیم
 )2سعدیا با کر سخن در علم موسیقی خطاست  /گوش جان باید که معلومش کند اسرا ِر دل
پر و بال گل
 )3زنده کنند و باز پر و بال نو دهند  /هرچند برکنید شما ّ

 )4اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب  /گر ذوق نیست تو را کژطبع جانوری
.8

8منظور اصلی شاعر در بیت زیر ،در کدام گزینه دقیق آمدهاست؟

«دفتر دانش ما جمله بشویید به می  /که فلک دیدم و در قصد دل دانا بود»

عقل مصلحتاندیش
 )1گریزان بودن از ِ
 )2چیرگی نابخردان و نادانان
 )3دوری از زهد ریایی
 )4ازلی بودن عشق

1 .1مفهوم عبارت متن تست :اعتقاد به اینكه باید خدا را كشف كرد ،اعتقاد غلطیست زیرا ما را از خدا
دور میكند و محروم میدارد( .خدا در كنار ماست ،مفهوم )3
در بیت اول نیز شاعر میگوید كه ای خدا ،تو اص ً
ال از دل من بیرون نرفتهای و هیچگاه بر من پوشیده و پنهان
نبودهای كه بخواهم تو را جستوجو و كشف نمایم .در بیتهای سوم و چهارم نیز شاعر (موالنا) نظیر همین مضمون
را بیان كرده است ← .آفرین بر شما كه گزینة دوم را انتخاب كردهاید!

2 .2مفهوم محوری تست :همة دنیا را زیبا دیدن و به همة دنیا مهر ورزیدن (مفهوم )6
مفهوم بیت سوم :هرچه از دوست میرسد نیكوست (مفهوم  27ادبیات عاشقانه) ← گزینة سوم

(در نظر گر شور روی او ب ُ َود :اگر شور و اشتیاق دیدن روی خدا در نگاه ما باشد).

3 .3معنـای بیـت اول :از یـك جوهـر (ذاتِ ) واحد ،پدیدههـای گوناگون را بـا ظاهری متفـاوت اما اصل و
حقیقتی یكسان ،آفریدهاست.
در گزینة دوم ،شاعر میگوید که خداوند پنهان است اما به لطف و کرمش ما را پدیدار ساخته است.
4 .4مفهوم محوری تست :دلبستگی به زادگاه و ایران (مفهوم )39
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معنـای بیـت اول :نمیدانـم چرا سـیل حوادث ناگوا ِر دنیـا -كه میتواند كوه را ریشـهكن كند -ما را ریشـهكن
نمیكند و نمیتواند كاری كند كه از این دنیای پرآفت و پرآشوب دل بركنیم( .دل كندن از دنیا)
در بیتهای دوم و سوم ،شاعر از وطن خود گریزان است و میگوید كه نباید به دیوار وطن تكیه كرد و یوسف

1

وجود خود را در اختیار عزیزان و حاكمان ایران قرار داد زیرا آنها متقلّباند و به شاعران و هنرمندان بها نمیدهند.

اما در بیت چهارم ،شـاعر خاك وطن را سـرمه و مایة بینایی چشـم میداند؛ بهویژه برای آنانی كه دور از وطن و

در دیار غربت به سر میبرند ← 2.انتخاب گزینة چهارم نشانة درك ادبی باالی شماست ،آفرین!
5 .5مفهوم محوری تست :مردم گریزی (مفهوم  ← )42گزینة اول

در گزینة سـوم ،شـاعر از مردم گریزان اسـت اما نه بهخاطر نامردمی و آزارهای آنها بلكه در جهت دل كندن از
معشوق خوشاندامی باعث شده است كه شاعر سر به كوه و بیابان
دنیا و پیوستن به خدا .در گزینة چهارم نیز عشق
ِ
بگذارد .مفهوم بیت دوم هم كه در نقطة مقابل مفهوم بیت صورت سؤال است.
6 .6فهوم محوری تست :دلكندن از دنیا و مادیّات

معنای بیت چهارم :خوشـبختی آن اسـت كه بدون زحمت و مشـقت حاصل شود (خودش د ِر خانة آدم را بزند)

وگرنه با سعی و تالش و مشقت حتی بهدست آوردن بهشت هم چندان دلچسب نیست!

7 .7مفهوم محوری تست :نکوهش گریز از عشق و هنر و موسیقی (مفهوم )38
مضمون بیت گزینة سوم :زندگی در جریان است و رویش زیباییها ادامه خواهدداشت.

8 .8شاعر میخواهد با ترک درس و مدرسه به عالم مستی و عشق عرفان رو بیاورد و برای این تصمیمش
علتی هم دسـتوپا کردهاسـت :آسـمان در پی گرفتار کردن افراد دانا و مصلحتاندیش اسـت؛ پس
همان بهتر كه علم و عقل و دانايي را وابگذاريم و به عشـق و مسـتي رو بياوريم تا آسـمان به آزار ما
مایل نشود!
عددبین
خُ ـب منظـور واقعـی شـاعر (حافظ) از این بیت چیسـت؟ رو آوردن به عشـق و مسـتی و گریـز از عقل
ِ
مصلحتاندیش که مایة دردسر و دلنگرانی است یا اعتراض به روزگار که چرا با دانایان س ِر ستیز دارد؟
بله ،اینجا گزینة  1مناسبتر است.

 .1ایـن دو بیـت از صائـب تبریزی اسـت كه به دلیل خشـكمذهبیهای ریاكارانة دوران صفوی كه جز شـع ِر صددرصد مذهبی
(مرثیه و تعزیه) همة اقسام دیگر شعر را مكروه و مردود میدانستند و برای شاعران بزرگی مانند صائب تبریزی ارج و اعتباری
قائل نبودند ،از ایران دل میكند و به هندوسـتان پناه میبرد و اتفاقاً در آنجا بسـیار محترم و محبوب زندگی میكند؛ همین
است كه خاك هندوستان را سرمة چشم خود میداند! (واقعاً كه بر سر كشور ما چهها كه نیامده است!)
 .2این شـعر از رهی معیری اسـت و میدانیم كه میهنپرسـتی و عشـق به آب و خاك از دوران قاجاریه به بعد در میان مردم ما
بسیار گسترش یافتهاست.
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در نومیدی بسی امید است.



فقط عاشــقان نیستند که نباید دست از طلب بدارند؛ همة انسانها به امید زندهاند و معموالً وقتی

که انسان میاندیشــد که همه چیز به پایان رسیدهاست ،ورق برمیگردد و روزگار به یاری انسان دست
دراز میکند!
به وقت نومیدی امیدوارتر باش و نومیدی را در امید بسته دان( .فارسی یازدهم)

(بسته دان = وابسته بدان)
ِ
یوسف روز ،به چاه ِ شب یلدا بینید
همه شبهای غم آبست ِن روز طرب است /

قابوس نامه

خاقانی

(روز به یوســفی مانند شده که در چا ِه شب افتاده اما سرانجام از دل چاه برون خواهدآمد و چشم همه به
دیدارش روشن خواهدشد).

بیدل اگر دست ما ز جام تهی شد  /پای طلب کی شود ز آبله مأیوس

(در راه طلب از پا نمیافتیم ،حتی اگر پایمان از بسیاری رهنوردی تاول و آبله بزند).
اگرچه دردمند روزگارم  /به درمانش همی ا ّمید دارم
اگرچه مستمند سال و ماهم  /امید از روز پیروزی نکاهم
چنان دانم که این سختی پسین است  /دلم زین پس به شادی بر ،قرین است
گشاده آنگهی گردد همه کار  /که سختی پیش آرد بند و مسمار (میخ)
فخرالدین اسعد گرگانی
گشاید باد چشم نوبهاران  /چو بندد برف راه ِ کوهساران
(دقیقاً وقتی که برف راههای کوهســتان را میبنند ،باد صبا از راه میرســد و چشمان بهار دوباره به روی
جهان باز میشود).
ز كا ِر بسته مينديش و دل شكسته مدار  /كه آب چشمة حيوان درون تاريكيس 
ت

سعدي

معناي بيت :همچنان كه آب حيات در دل ظلمات جاي دارد ،در نهايت فروبســتگي كارها (به بنبســت
رسيدن راهها) نبايد اميد خود را از دست داد ،شايد كه گشايشي در راه باشد.
ز ظلمت مترس اي پسنديده دوست  /كه ممكن بود كه آب حيوان در اوست

(جایگاه چشمة آب حیات را در دل تاریکیها میدانند).
بستهتر كارها نزدیکتر به گشايش است.

سعدي

سعدي
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 .18از بازوی خود ،نانخوردن



باید در زندگی روی پای خود ایســتاد و به خود متکی بود .در نگاه ایرانیان طفیلی و ســربار بودن

همیشــه ناپسند بودهاســت .کسی که با حداقلهای زندگی میســازد اما زحمت زندگیاش را به دوش
دیگران نمیاندازد ،بســیار محترمتر اســت تا کســی که در نعمت و رفاه زندگی میکند اما زیر بار م ّنت
دیگران!
چنان سعی کن کز تو ماند چو شیر  /چه باشی چو روبه به وامانده سیر (فارسی یازدهم)
بخور تا توانی به بازوی خویش  /که سعیت بود در ترازوی خویش (فارسی یازدهم)
چه در کار و چه در کار آزمودن  /نباید جز به خود محتاج بودن (فارسی یازدهم)
هر که نان از عمل خویش خورد  /م ّن ِت حاتم طایی نبرد

(حاتم طایی به بخشندگی و گشادهدستی معروف بود).
ِ
نبود چو نان خُ شک ،اما نان خوی 
ش
گر نهای از
حسرت الوا ِن نعمت تلخکام  /نعمتی َ

سعدی
سعدی
پروین اعتصامی
سعدی

واعظ قزوینی

معنای بیت :اگر حســرتِ داشــتن داراییهای رنگارنگ دیگران تو را اسیر تلخکامیها نکردهاست ،بدان که
نان خشک و خالی باشد ـ اما زیر بار م ّنت
نان خود را بخوری ـ حتی اگر ِ
بزرگترین دارایی این اســت که ِ
کسی نباشی.

به دوش دیگران زنبیل سایند؟  /به دندان کسان زنجیر خایند؟

نظامی

(پرسشی منفی است؛ یعنی نباید اینگونه باشد که زحمتت را بر دوش دیگران بیندازی).

 .19تنندادن به زندگی ذلتبار



انســانهای بسیاری هســتند که حاضرند هر ســختی و رنجی را تحمل کنند اما آزادی ،حيثيت

اجتماعی یا باورها و آرمانهای خود را فرونگذارند.
بگذار بر پشت زین خود معتبر بمانم ،تو در کلبه وخیمة خود بازمان (فارسی یازدهم)

مگر نه اینکه درخت ایستاده میمیرد  /و مرد راه و سفر روی جاده میمیرد؟
کاوهام پتک زنم بر س ِر دیوار  /در دکان كوره و سندان چه کنم؟
خار بدرودن به مژگان ،خاره فرسودن به دست  /سنگ خاییدن به دندان ،کوه ببریدن ،به چنگ
از س ِر پستان شیر شرزه دوشیدن حلیب  /وز ب ِن دندان مار گرزه نوشیدن شرنگ
تشنه کام و پابرهنه در تموز و سنگالخ  /ره بردین بیعصا فرسنگها با پای لنگ...
صد ره آسانتر بود بر من که در بزم لئام  /باده نوشم سرخ سرخ و جامه پوشم رنگ رنگ

گوته
محمدعلی رضازاده
خاقانی
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چرخ گرد از هست ِی من گر برآرد گو بر آر  /دور بادا دور از داما ِن نامم گردِ ننگ

هاتف اصفهانی

(بدرودن = درودن :درو کردن  //خاره :سنگ خاره ،صخره  //لئام :انسانهاي پست)

 .33آخرتاندیشی



کسی که به آخرت و روز رستاخیز باور داشتهباشد ،خودش قبل از حاضر شدن در پیشگاه خداوند،

گناهان توبه کرده ،بدیهایش را با خوبی جبران نمايد؛ به گفتة
کارهایش را ميسنجد و تالش میکند از
ِ
نفسکم َ
پیامبر اسالم« :حاسبوا ا َ ُ
قبل اَن تُحاسبوا».
ن جا کن ،آسوده شد  /میفکن به روز جزا کار خود را (فارسی یازدهم)
حساب خود ای 

صائب

بدان کوش کاندر بر کردگار  /سبک بار آیی به روز شمار

(«بدان» را چگونه خواندید؟ میان «بر» و «کردگار» کسره آوردید یا درنگ؟)
معنای بیت :در این راه بکوش که در رو ِز شـمار (روز رسـتاخیز) سـبکبار (آزاد از بار سـنگین گناهان) در برابر
خداوند حاضر شوی.

بهشت و دوزخ باریکبینان ،نقد میباشد  /حساب خود نیندازد به فردا ،خودحساب اینجا
ِ
حساب خود که تو را  /دیگری در حساب گیرد سخت
پیش از آن کن

صائب
سعدی

(و در این بیت «دیگری» همان خدواند است).

تو روز میگذرانی ،وگرنه روز ِحساب  /به هر کسی که بود خودحساب ،نزدیک است

صائب

پیشخودحساب ،روز قیامت را دور نمیبیند)
(انسان ِ

روز حساب عید بود خودحساب را  /بیجرم زردرویی دیوان نمیکشد

صائب

(بین «حساب» و «عید» کسره آوردید یا درنگ؟ بین «بیجرم» و «زردرویی» چه؟)
معنـای بیت :برای فرد پیشخودحسـاب و آخرتاندیش ،روز رسـتاخیز مانند روز عید اسـت ،زیـرا او بیجرم و
بیگناه است و نگران زردرویی در دیوان محشر (پيشگاه خداوند) نیست.

زان پیش که جانتان بستانَد ملکالموت  /از قبضة شیطان بستانید عنان را

خاقانی

 .34شهیدان زندهاند!



آن که در راه خدا و آرمانهای واال ،جان خود را فدا میکند ،نمیمیرد؛ روانش سوی یزدان میرود

و از مهر و لطف خداوند سرشار میشود.
تحس ُب َّن الذین ُقتلوا فی سبیل اهلل ِ اَمواتا َبل اَحیاء ِع َند ربهم ُیرزقو ن
و ال َ
هر که شد مرده به عشق تو نمیرد هرگز  /کشتة راه تو جاوید حیاتی دارد

سورة آل عمران
شاه نعمتاهلل ولی
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زنده است آن که در ره تو میشود شهید  /مرده است آن که به ِر تو بسمل نمیشود
(بسمل شدن :کشته شدن)
روزی خواران سفرة عشقاند تا ابد  /ای زندگان خاک مگویید مردهاند
ای بسا ِ
نفس شهید معتمد  /مرده در دنیا ،چو زنده میرود
احیاء» پ ِی من آمدهاست
دانة مردن مرا شیرین شدهاست « /بل هم ٌ
در شهیدان «یرزقون» فرمود حق  /آن غذا را نی دهان ُبد ،نی طبق

سیف فرغانی

سید حسن حسینی
مولوی
مولوی
مولوی

(شهیدان روزیخوران سفرة خداوندند و از غذایی میخورند که در گرو جسم و لوازم مادی نیست).

 .54روح مهمتر است از جسم.



ارزش انســان به جســم و وجود مادياش نيست .اين ،دانش ،بينش و منش انسان است كه ارزش

وجود او را تعيين مينمايد .كســي كه از انســانبودن ،فقط جسم و ظاهر انساني را داراست ،با نقاشي و
مجسمة انسان تفاوت چنداني ندارد.
اگر فکر و حواسم این جهانی است ،بهرهای واالتر از آن بهر من نیست( .فارسی یازدهم)

روح را خاک نتواند مبدل به غبارش سازد ،زیرا هر دم به تالش است تا فرا رود( .فارسی یازدهم)

آدمیت  /نه همین لباس زیباست نشان آدمیت
تن آدمی شریف است به جان ّ
آدمی 
ت
اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی  /چه میان نقش دیوار و میا ِن ّ

گوته
گوته

سعدی

(در کدام بیت «ی» در «آدمی» معنای «بودن» دارد؟)
اگر شخص آدمی بودی به دیدار  /همین ترکیب دارد نقش دیوار

نقش چهره و پیکر
معنای بیت :اگر کســی فقط به دلیل داشــتن چهرة آدمیزاد ،انسان بهشمار بیاید ،پس ِ

آدمی بر دیوار هم باید انسان باشد (که نيست ،پس ظاهر انسانی داشتن ،برای آدم بودن کافی نیست).
به صورت آدمی شد قطرة آب  /که چل روزش قرار اندر رحم ماند
سعدی
و گر چل ساله را عقل و ادب نیست  /به تحقیقش نشاید آدمی خواند

زهدان مادر شکل و صورت انسانی به
معنای دو بیت :یک قطرة آب (نطفه) پس از چهل روز جا گرفتن در
ِ

خود میگیرد ،اما این برای آدم بودن کافی نیست ،چنانکه اگر حتی شخصی چهلساله صاحب عقل ادب
نشدهباشد ،حقیقتاً سخت است او را آدم دانستن.
مردمی ُجستن ز هر نامردی ،نامردمیست  /چون ز مردم در همه عالم نمییابم نشان

امیرخسرو دهلوی

معنای بیت :وقتی از انسان واقعی نشانهای در جهان برجا نمانده است ،اين كار در شأن انسان نیست که از
آدمیت و مردمی (انسانیت) داشتهباشد.
هر آدمنمایی ،تقاضای ّ
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 .55برتری سیرت بر صورت



نه تنها ظاهر انســانی داشتن ،دلیل آدم بودن نیست ،بلکه زیبایی چهره نیز نمیتواند ارزش مهمی

بهشمارآید .اخالق نیکو در روابط میان انسانها مهمتر است تا چهره و ظاهر خوب.
صورت زیبای ظاهر هیچ نیست  /ای برادر ،سیرت زیبا بیار (فارسی یازدهم)

با روی خوب و خوی بد  /از تو کسی کی برخورد

با وجود این چهرة زیبا ،بدخوییات باعث میشود که بهرهای از تو به دیگران نرسد.
ره ِ راست باید نه باالی راست  /که کافر هم از روی صورت چو ماست

سعدی
سنایی

سعدی

معنای بیت :قد و باالی راســت و متناسب داشــتن ،هنر نیست ـ آن را کافران هم دارند ـ باید راستگفتار
و راستکردار بود.
هر که بیسیرت خوب است نکوصورت  /جز همان صورت دیوار مینگارش
ِ
سیرت خوب طلب باید کرد از مرد  /گرچه خوب است مشو غره به دیدارش
(دیدار :چهره  //خوب :زیبا)
زن خوش منش دلستانتر که خوب  /که آمیزگاری بپوشد عیو 
ب

ناصرخسرو

سعدی

(«که» در مصراع نخست به چه معناست؟)
زن زیبارو ،زیرا ســازگاری
زن خوشرفتار و خوشاخالق ،بیشتر میتواند دل از مردان ببرد تا ِ
معنای بیتِ :
ِ
مالیمت یک زن ،کاستیهای چهرهاش را از چشم مرد پنهان میکند.
و
ببرد از پریچهرة زشتخوی  /ز ِن دیوسیمای خوشطبع ،گوی
(ب ُِبرد گوی = گوی بُبرد :برنده شد)

سعدی
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.1

کنج خراب افتاده
1همة بیتهای زیر با بیت «گوشـهی ُعزلت ب َود سـرمنزل عزّت رهی /گنج گو هر بین که در ِ
است» نزدیكی معنایی دارند ،بهجز . .........

 )1كسی گیرد آرام دل در كنار  /كه از صحبت خلق گیرد كنار
 )2ندانست قارون نعمتپرست  /كه گنج سالمت به كنج اندر است
 )3از طالع خود بر سر گنجی بنشینم  /روزی اگرم با تو به كنجی بنشانند
 )4چو كوه خاطر آسوده ز آن گروه طلب  /كه پای خویش به دامان كشیدهاند امروز
.2

2سـفارش بیت «چون تیر سخن راست کن آنگاه بگویش/بیهوده مگو چوب َمپرتاب ز پهنا» در كدام بیت زیر
وجود دارد؟

 )1سخن تا نگویی بر او دست هست  /چو گفته شود یابد او بر تو دست
 )2چو هر گوشه تیر نیاز افكنی  /امید است ناگه كه صیدی زنی
 )3از هر كرانه تیر دعا كردهام روان  /باشد كه زان میانه یكی كارگر شود
ُ )4دری هم برآید ز چندین صدف  /ز صد چوبه آید یكی بر هدف (چوبه :تیر)
.3

3بیت «تا توانی َرهروا هشیار باش /راز جانت را مکن با خلق فاش» با كدام بیت نزدیكی معنایی دارد؟

 )1اگر جز تو داند كه رای تو چیست  /بر آن رای و دانش بباید گریست
 )2ز دانندگان گر بپوشیم راز  /شود كار آسان به ما بر دراز

 )3ای دوست برآور دری از خلق به رویم  /تا هیچكسم محرم اسرار نباشد
 )4دوش ای پسر می خوردهای چشمت گواهی میدهد  /باری حریفی جو كه او مستور دارد راز را
.4

4مفهوم کدام دو بیت در راستای یکدیگر است؟

آ) چو انسان را نباشد فضل و احسان  /چه فرق از آدمی تا نقش دیوار

ب) زینت ظاهر چه کار آید دل افسرده را  /نقش بر دیوار زندان گر نباشد ،گو مباش
پ) ندارم جز تو من با هیچ کس کار  /که غیر از توست پیشم نقش دیوار

ت) حدیث صورت خوبان چنین مکن خواجو  /که پیش صورت او صورتند بر دیوار

.5

 )1آ و ب

 )2پ و ت

 )3آ و ت

 )4ب و پ

عند ربهم یرزقون» نزدیکتر است؟
5کدام بیت به آیة «وال تحس ُب ّن الذین ُقتلوا فی سبیل اهلل اموات ًا بل احیاء َ

 )1به یمن خون آن پاکان ،فنا گشتند س ّفاکان  /صفای روحشان درکش ز قرآن ساغری دیگری

 )2آنان که حلق تشنه به خنجر سپردهاند  /آب حیات از لب شمشیر خوردهاند
 )3آیین پر گشودن کی میتوان زدودن  /سوزند گر ز مرغان اینگونه بال و پرها
 )4نشود زمزمة خون شهیدان خاموش  /سوز عرفانی این نغمه ز سازی دگر است
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.6

6مفهوم کدام بیت با سه بیت دیگر یکسان نیست؟

 )1همچو ماهی سر خویش از پی نان  /بر سر سوزن طفالن چه کنم
 )2گوییام نان ز در سلطان جوی  /آبرو ریزد بر نان ،چه کنم
 )3لب خویش از پی نان چون دونان  /بوسه زن بر در سلطان چه کنم
 )4بر در ارباب بیمر ّوت دنیا  /چند نشینی که خواجه کی به در آید؟
.7

ت «در نومیدی بسی امید است  /پایان شب سیه سپید است» در کدام بیت دیده نمیشود؟
7مفهوم بی 

 )1دل از بیمرادی به فکرت مسوز  /شب آبستن است ای برادر به روز
 )2چه دانی کس پس تیره جدایی  /چه مایه بود خواهد روشنایی
 )3شب آبستن ا ّمید شد آن روز عقیم  /که من از مادر سنگین دل دوران زادم

 )4هزاران روشنی بینی از این یک ظلمت گیتی  /که از روز دراز است این شب کوتاه آبستن
.8

8مفهوم کدام بیت با سه بیت دیگر یکسان نیست؟

 )1پاکی آوردی ای امید سپید  /همه آلودگیست این ایّام
 )2مرغ شادی به دامگه آمد  /به زمانی که برگسیخته دام
 )3ره به هموار جای دشت افتاد  /ای دریغا که برنیاید گام
 )4تشنه آنجا به خاک مرگ نشست  /کآتش از آب میکند پیغام
.9

9کدام بیت با بیت «صورت زیبای ظاهر هیچ نیست  /ای برادر سیرت زیبا بیار» تناسب مفهومی بیشتری دارد؟

 )1از پیری و شکستگیام هیچ باک نیست  /چون دولت جوان خداوندگار هست
 )2مار همان است به سیرت که هست  /ورچه به صورت به در آید ز پوست
 )3سیرت بد صورت نیکو نمیگیرد به خود  /خشم چون صورت پذیرد چین بر ابرو میشود
 )4بر زمین زن صحبت این زاهدان جاهجوی  /مشتری صورت ولی مریخ سیرت در نهان
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.1

1مفهوم محوری تست :گوشهگیری مایة سربلندی و سعادت است.

معنای بیت سـوم :اگر بخت با من یاری كند و روزی با تو در خلوتی بنشـینم ،انگار كه به گنجی دسـت یافتهام
← آفرین بر شما كه به كمك درك ادبی خود گزینة سوم را انتخاب كردهاید!
2 .2معنای بیت صورت پرسش :سخن مانند تیر باید راست (درست و دور از کژی و کاستی) باشد تا شایستهی بر
زبان راندن گردد( .مپرتاب :پرتاب مکن)
مفهوم محوری تست :اندیشیده سخن گفتن (مفهوم )35
معنای بیت اول :تا سـخن بر زبان نیامده اسـت ،اختیارش در دسـت ماسـت و میتوانیم به دلخواه خود آن را
اصالح كنیم اما هنگامیكه گفته شد ،دیگر امكان تغییر و اصالح آن وجود ندارد و اگر خطا باشد ،ما را دچار دردسر
خواهدكرد (ابتدا خوب سخنمان را بسنجیم ،آنگاه بر زبان آوریم) ← گزینة اول

بیتهای دوم و سوم میگویند كه باید بسیار دعا كنیم تا یكی كارگر بیفتد .بیت چهارم هم تأكید دارد بر ناامید
نشدن و تا رسیدن به هدف تالش خود را ادامه دادن.

3 .3مفهوم محوری تست :راز دل را بر زبان نیاوردن (مفهوم )39
معنای بیت اول :اگر كسی غیر از خودت بداند كه فكر و نقشهات چیست ،باید به حال آن نقشه گریه كرد (زیرا
حتماً به گوش دشمنت هم خواهدرسید و بیفایده خواهدبود) ← آفرین بر شما برای انتخاب گزینة اول!

در بیـت دوم شـاعر میگویـد كه باید راز دل و مشـكلمان را بـا افراد دانا در میان بگذاریم تا سـریعتر به راهحل
دسـت یابیم .دو گزینة دیگر حال و هوای غنایی دارند؛ در ضمن در هر دوی آنها یك دوسـت رازدار و محرم اسـرار
مطرح است ،در حالی كه در مفهوم محوری این تست راز دل را نباید به هیچ كسی گفت حتی به دوست صمیمی.
(این مفهوم كه یادتان نرفته؟)
4 .4مفهوم مشـترک بیتهای پ و ت :با وجود دلدار ،زیبایی هیچ زیبارویی به چشـم عاشـقم نمیآید← .

گزینة دوم

(«پیشم» در بیت «پ» به چه معناست ؟)

مفهوم بیت آ :آدم بودن فقط به داشتن ظاهر انسانی نیست( .مفهوم )54
دل افسـرده را شـاد نمیکند و بهکار نمیآید؛ همچنان که اگر بر
معنای بیت ب :زینت و ظاه ِر آراسـتة زندگیِ ،
در و دیوار زندان تابلوی نقاشی نصب نباشد ،خُ ب نباشد!

5 .5مفهوم محوری تست :شهیدان زندهاند( .مفهوم )34
مفهوم بیت گزینة نخست :شهیدان ،ستمکاران و خون خواران را از میان بردهاند.
نوشـیدن آب حیات و یافتن زندگی جاودان اسـت← .
معنای بیت گزینة دوم :مرگ برای شـهیدان لبتشـنه،
ِ

گزینة دوم

مفهوم بیت گزینة سوم :پرواز را بهخاطر بسپار ،پرنده مردنی است( .فروغ فرخزاد)
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مفهوم بیت چهارم :یاد و خاطرة شهیدان همیشه در خاطرها زندهاست.

6 .6مفهوم محوری تست :تن ندادن به زندگی ذلّت بار (مفهوم )19

معنای بیت نخست :این چه کاری است که بخواهم برای اندکی رفاه بیشتر ،جان خود را در خظر اندازم ،مانند
نان س ِر ّ
قلب ماهیگیریِ کودکان به دام میافتد و  ← ...گزینة اول
ماهی که برای خوردن ِ

7 .7مفهوم محوری تست :در نومیدی بسی امید است( .مفهوم )13

آبستن رو ِز امید و نشاط بود ،در روز زادن من ،عقیم شد و دیگر کسی رنگ امید را
معنای بیت سوم :شبی که
ِ

به خود ندید ← .گزینة سوم

دل هوایی آلوده ،برفی تازه ،امید روزهای پاک را به دلها ارمغان میآورد؛ اما در
8 .8در بیت نخست ،در ِ
سه بیت دیگر ،ماجرا اینگونه نیست و شاعر پیش از دمیدن صبح امید و برآوردهشدن آرزوهایش ،از
پا افتادهاسـت و امید از کف داده؛ مانند دامی که هیچ پرندهای در آن ننشسـت تا تار و پودش از هم
گسیخت و آنگاه پرندهای در آن پای نهاد! ← گزینة اول

9 .9معنای بیت گزینة نخسـت :وقتی پادشـاهی بختیار ،پشـتیبان من است ،باکی از گذراندن دوران ضعف
و پیری ندارم.
مفهوم بیت گزینة دوم :ذات کسی با تغییر ظاهرش ،عوض نمیشود (اصالت ذات)
معنای بیت گزینة سوم :کسی که سیرت و اخالق بدی دارد ،نمیتواند صاحب چهرة زیبایی باشد (بدی اخالق،
چهره را نیز زشت میکند) .فردی که درونش پر از خشم و کینه است ،بر صورت و ابروهایش چین و چروک میافتد.
زاهدان جاهطلب همنشین نشو؛ اینان ظاهرشان مانند مشتری ـ که ستارة سعادت،
معنای بیت گزینة چهارم :با این
ِ
وقار و قضاوت بود ـ صالح است اما نهادشان همچون مریخ است( .مریخ یا بهرام ،نما ِد جنگ و کینهتوزی بود).

