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 هاي ادبيهاي ادبي آرايهآرايه

 تلميح
ي تلميح هست.ي ...............، آرايه گزينهجزبههاي گزينه در همه-1

و قصـر شيرين مسكيـن) هوسـكـاري آن فرهــاد1  نشـان جوي شيـر
و شيرين نهان نيست2  ان نيستتر الحق داست وزان شيرين ) حديث خسرو
 كه عقل از خواندنَش گردد هوسناك ) چنـان نقش هوس بستم بر او پـاك3
و شكلِ شبـديـز4  هميـدون در مـداين كـاخ پرويـز ) اسـاس بيستـون

 پاسخ است.3گزينه-1
و شيرين اشاره دارد.ي گزينه بقيه و فرهاد  ها به داستان خسرو

؟نداردوجود» تلميح«در كدام گزينه-2
 گـاهتي عرش تكيه وي قبه ) اي از بـر سـدره شـاهراهت1
 نـام تو رديف نـام خود كرد ) ايزد كه رقيب جان خرد كرد2
ز روي تعظيم3 هم سوگند ) خوردست خدا  چو ماهت به روي
 عقل ارچه بزرگ، طفل راهت ) چرخ ارچه رفيع، خاك پايت4

 پاسخ است.4گزينه-2
ه به معراج پيامبر: اشار1ي گزينه
( : اشاره به آيه2ي گزينه ي مائده ) سوره55ي
ي حجر سوره72ي : اشاره به آيه3ي گزينه

 وجود دارد.ي تلميح، آرايهي ............... گزينهجزبههاي گزينه در همه-3
مي1  رفتي افـراسياب گريـان به تـازيانه نشست ) اين مه، كه چون منيژه سر چاه
و چپ كـرد راست2  چرخ چـاچي بخـاست از خمِ خروش ) بر او راسـت خـم كرد
 بـجـوي دانـشز گهـواره تــا گـور گــوي ) چنيـن گـفـت پيغمبـر راســت3
و گـ4ُ و شيرين شكر كجا گنجد مجلسل مريز در ) مـرا شكـر منـه ؟ميان خسرو

 پاسخ است.2گزينه-3
( در گزينه دا1ي و در گزينه) به و منيژه ( ستان بيژن و در گزينه3ي ( ) به حديث نبوي و شيرين اشاره شده است.4ي  ) به داستان خسرو

 در كدام بيت به آمدن نام پيامبر بعد از نام خدا در برخي از آيات قرآن، اشاره شده است؟-4
خ ) ايــزد كـه رقيــب جـان خـرد كــرد1  ـــود كــردنــام تــو رديـــف نــام
ما2  فخـر جهـان مصطفـاست،سـاالر مـا قـافله ) بخـت جـوان يـار ما، دادن جان كـار
 زان رخ چون والضّحاست،ي اين خيال شعشعه از شكن زلف اوست،) بوي خوش اين نسيم3
ز رو تعـظـيــم4  چــو مـــاهــت سـوگـنـد بـه روي هـم ) خــوردســت خــدا

خ است. پاس1گزينه-4

ي تلميح وجود دارد.ي ............... آرايه گزينهجزبههاي گزينه در همه-5
و نــاز كه ديده است روزگــار1 ز كبـر و طـرف كـاله كـي ) بگــذر  چيـن قبــاي قيصـر
مه2 ي شيرين سخنت شـور جهـاني وي پستـه پيكــر تـو صــورت جــانـي ) اي عــارض
مش3 مي كل بود دل كندن از خوبان پس از الفت) غني  آيد هنوز آب از كف يوسف به چشم چاه
و به چـاهم4  دستگيـر ار نشود لطـف تهمتـن چـه كنم انداخت) شـاه تركـان چو پسنديد

 پاسخ است.2گزينه-5
و رستم در گزينه و داستان حضرت يوسف و كي) (قيصر و ايران  اشاره شده است. هاي ديگر به پادشاهان روم
و كي)1ي گزينه (قصير و ايران  : اشاره به پادشاهان روم
u: اشاره به داستان حضرت يوسف3ي گزينه

(تهمتن)4ي گزينه  : اشاره به داستان رستم
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 كار رفته است؟به» تلميح«ي در كدام گزينه آرايه-6
ك آرام چـون قـويـي سبـكبـار،) بلـم1  رفت ـارون هميبه نـرمي بـر سـرِ
را تا گـم نكند غم ره كـاشانه ) از آتش دل، شب همه شمعي بفروزم2 ي خود
 هاي اخگـر اندر ميانِ دود چون پـاره هاي نارنـج اندر ميان ابـر ) آن شاخه3
 صد ملك سليمانم در زيرِ نگين باشد ) از لعل تو گـر يـابم انگشتري زنهار4

 پاسخ است.4گزينه-6
ه دارد به داستان حضرت سليمان.اشار

به، آرايهاز بيت ............... غيربههاي بيت در همه-7  كار رفته است.ي تلميح
اوده پيــران) پـســر را نـشــانـدنـد1 ، مهــرش بدهنيسـتكـه مهــرت بـر
كن ) اي پريشان2 در گوي مسكين، پرده ديگر ز چاه نابرادر  نخواهد بردپور دستان جان
ي خـون سيـاووشش باد شـرمي از مظلمـه شنودمي) شاه تـركـان سخن مدعيـان3
و گـل مريـز در مجلـس4 و شيرين شكـر كجـا ) مرا شكـر منه ؟گنجدميان خسـرو

 پاسخ است.1گزينه-7
و اسطوره هاي ديگر به داستان بيت و عشاق معروف تلميح شده است، اما هاي تاريخي ( در بيت شماره اي  اي وجود ندارد. ) چنين اشاره1ي

به غيربهي ابيات زير، در همه-8  كار رفته است. از بيت ...............، تلميح
ز چاه نابرادر در نخواهد برد گـوي مسكيـن، پـرده ديگــر كــن ) اي پريشـان1  پور دستان جان
مي2 ز حـســرت لـب شـيـريـن هـنـوز ميـمبينـ) ي فرهـاد دمد از خـون ديده كـه اللــه
كن ) چو گل گر خرده3  ها داد سـوداي زراندوزي كه قـارون را غلـط اي داري، خدا را صرف عشرت
 چنــدان كه يك ســو نـهـي آشنـايي نـه ) جــدايـي گـمــان بــرده بــودم ولـيـكــن4

 پاسخ است.4گزينه-8
( در ابيات شماره (2()،1ي و و فرهاد،به سرگذشت رستمبه ترتيب)3) كهو قارون شيرين مي» تلميح«اشاره شده شود، امـا در بيـت ناميده

( شماره  ) از تلميح خبري نيست.4ي

 آرايي واج
 يابيد؟مي» آرايي واج«ي در كدام گزينه آرايه-1

 رم نداشتهر كس كه فكر جامعه را محت ) در پيشگاه اهل خرد نيست محترم1
بي2  چــراغـي زو به غـايـت روشنـي دور نور ) دلـي افسـرده دارم سخـت
در ) كــرامت كن دروني درد پــرورد3 و بــرون درد وي دروندلــي  درد
 قلم نداشت تـي كه مردم صـاحبهـر ملّ ) در دفتر زمانه فتد نـامش از قلـم4

 پاسخ است.3گزينه-1
 آرايي كرده است.د واجايجا»د«تكرار صامت

؟نداردآرايي وجود در كدام بيت واج-2
بر شهر آشوب شيرين كارِ شوخِ ) فغان كين لوليان1ِ رادچنان  ند صبر از دل كه تركان خوان يغما
 بخورد نوشش بــادگر خـون عـاشق به قـدح دارش ) نـرگـس مســـت نـوازشـگـر مـردم2
مي3 از ) گـويـا طلـوع اس مـغــرب آفتــاب كند تـكــاشـوب در تـمـامي ذرات عــالـم
ب ـاقي سيمينــس دامندستم انـدري تسبيـح اگر بگسست معــذورم بدار ) رشته4 ودـسـاق

 پاسخ است.3گزينه-2

) (»�«و مصوت كوتاه»ش«) واج1زيرا در بيت ب»�«و مصوت كوتاه»ش«و»س«) واج2و در بيت »�«و مصوت كوتاه»س«) واج4(تبو در
 اند. آرايي زيبايي را آفريده(در مصراع دوم) واج
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 كنايه
ي كنايه، استفاده شده است.ي ............... از آرايه گزينهجزبههاي گزينه با توجه به متن داستان سووشون، در همه-1

مي1  اش، عجب روي ما را سفيد كردي.) اي واهللا زن داد2 كني، رنگ شب پريده. ) يكهو نگاه
مي3 و ميدان روشن شد. ) يكهو مي4 بيني آفتاب تيغ كشيد و تنها مي آيد سي ميدان دور ميدان يواش ) تك  گردد. يواش

 پاسخ است.4گزينه-1
( اي مشهود نيست اما در گزينه در آن كنايه (1ي و (2) و به3) ي تيغ كشيدن آفتاب، يادآور آرايهو پريدن رنگ شب، سفيد كردن روي ترتيب)
 ادبي كنايه است.

به-2  است؟ نرفتهكار در كدام گزينه كنايه
و روي ) روي جـانان طلبي، آينـه را قـابل ساز1 ز آهن و نسرين ندمد  ورنه هرگز گل
و تيــر آيــدش ) هنــوز از دهـن بــوي شيـر آيـدش2  همــي راي شـمشيــر
ود چو مردان ره بشوي) دست از مس وجو3  زر شـويتـا كيميــاي عشـق بيــابي
ز جــو،گنـدم از گنــدم بــرويـد ) از مكــافـات عمل غــافـل مـشــو4  جــو

 پاسخ است.1گزينه-2

به از بيت ............... آرايه غيربهي ابيات زير، در همه-3  كار رفته است.ي كنايه
جو،گنـدم از گنــدم بـرويـد غـافـل مشو) از مكـافات عمل1 ز  جـو
زكه پيشــاهنگ بيـرون ) اال يـا خيمگـي، خيمه فروهل2  منـزل شد
چن3 به ين است رسم سراي درشت)  زين، گهي زين به پشت گهي پشت
جو4  كه گنــدم ستــاني بـه وقــت درو ) نپندارم اي در خزان كشته

 پاسخ است.2گزينه-3

 استفاده شده است.» كنايه«از،از ............... غيربههاي گزينه در همه-4
ي به پاي طفلي خُردـتـ) خليد خار درش2 گر خار كاري، سمن ندرويكه)1

و گهي زين به پشتبه ) گهي پشت4 ) چرا از درِ حق شوم زرد روي3  زين
 پاسخ است.2گزينه-4

و و پوشيدهكنايه استعمال تعبير و در مصراع جمله در مفهوم باطني (ي آن است (1هاي ،(3) و به4) ( كار رفته است، اما در گزينـه ) كنايه )2ي
و عادي دارد.  مصراع مطرح شده معني معمولي

به-5  است؟ نرفتهكار در كدام گزينه كنايه
 ـت دعــا نـگــه داردات به دو دسـ فـرشـتـه ) دال معـاش چنـان كن كه گـر بلغـزد پاي1
 كــــه بنـشــانــدت پـيــش آمــوزگــار ) يـكـي نـغــز بـازي كنــد روزگـــار2
از ) نـرفتم به محــرومـي از هيـچ كـــوي3 ؟ــوم زردرويدر حـــــق شــچــــــرا
 چون رخت از آن توست، به يغما چه حاجت است؟ ) محتاج قصه نيست گرت قصد خون ماست4

 پاسخ است.4گزينه-5
به كنايات در ديگر گزينه  ترتيب عبارتند از: ها

و گناه كردن/ پيش آموزگار نشاندن: اشاره به ناداني كردن/ زردروي بودن: خجالت و شرمندگي پاي لغزيدن: خطا  زدگي

؟نيستي كنايه، موجود در كدام بيت، آرايه-6
 در دست ديـگـري داردريـش ) هر كـه دل پيش دلبــري دارد1
نَدروي ) همينت بسنده است اگر بشنوي2  كه گر خار كاري، سمـن
ز دامن بدار ) چو بشنيد بيچاره بگريست زار3  كه اي خواجه دستم
و ريـا كار كردن4 و ريـايي ازيرا نداني) به روي  كه نَه مـرد روي

 پاسخ است.4گزينه-6
و باطني آن مورد نظر گوينده باشد. در بيتكنايه آن است كه در عبارتي و مفهوم ظاهري مورد توجه نباشد بلكه مفهوم دروني )،1(هـاي معني

به3(و)2(  كنايه دارند.» دست از دامن بدار«و» كني اگر خار بكاري سمن درو نمي«،»ريش كسي در دست ديگري باشد« ترتيب)
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بهبيت .............جزبههاي بيت در همه-7  كار رفته است. .. كنايه
و تير آيدش ) هنوز از دهـن بوي شير آيديش1  همـي راي شمشيـر
 ندروي سمنكه گـر خـار كاري، ) همينت بسنده است اگر بشنوي2
از3  چـرا از در حـق شــوم زردروي كوي هيچ) نرفتم به محرومي
رهـام4  از آن زخم خُردكله خود او گشت گرد،) بزد گُـرز بر تَـرگ

 پاسخ است.4گزينه-7
و مفهوم باطني آن موردنظر اسـت. كنايه پوشيده سخن گفتن درباره ي امري است. تعبير يا سخني كه معني ظاهري آن مورد توجه گوينده نيست

( در بيت گزينه به4ي و عادي خود د«هاي ديگر اند، اما در گزينه كار رفته ) جمله در مفهوم ظاهري مياز اگر خار بكاري، گـل درو«،»آيد هنش بوي شير
و شرمندگي خجالت«و»ي بدي دارد كار بد، نتيجه«،»كودك است«در مفاهيم باطني» زردروي شدن«و» كني نمي  اند. كار رفتهبه» زدگي

به در كدام بيت، آرايه-8  است؟ نرفتهكاري كنايه
خـ ) چو بشنيد بيچـاره بگريست زار1 ز دامـن بداركه اي  واجـه دستم
و گهي زين به پشتبه گهي پشت ) چنين است رسـم سراي درشت2  زين
 اي بـس شهـرها تو به غـربت ديده ) گفت معشوق به عاشق كاي فَتي3
جو4  كـه گنـدم ستــاني به وقـت درو ) نپندارم اي در خـزان كشته

 پاسخ است.3گزينه-8
و عبارت توجه دارد. در بيت كنايه پوشيده سخن گفتن است و مفهوم باطني جمله (1هـاي(و گوينده به معني ،(2) و دسـت از دامـن«بـه ترتيـب)4)

و گهي زين به پشتبه گهي پشت«،»كسي برداشتن و گندم خواستن«و» زين ) از كنايـه اسـتفاده3ي( مفهوم كنايي دارنـد ولـي در گزينـه» جو كشتن
 است. نشده

 ايهام
بهي ايهام در همه رايهآ-1 .جزبهكار رفته استي ابيات  بيت ...............

 بـرآيدگفتـم كـه مـاه مـن شـو گفتـا اگـر ) گفتم غـم تو دارم گفتـا غمت سـر آيد1
مي2 به ) دي و گفتم صنما عهد آر شد  گفتـا غلطـي خـواجه در اين عهد وفـا نيست جاي
دلل در نكـشد) اميـد هست كه روي مـال3  تنگي است از اين سخن كه گلستان نه جاي
را بشـارتســاقـي بـده گـوي بخشندگان عمرند ) خوبان پارسي4  رنــدان پـارسـا

 پاسخ است.4گزينه-1
 : برآيد1ي گزينه
 : عهد2ي گزينه
 : گلستان3ي گزينه

به در كدام گزينه، آرايه-2  كار رفته است؟ي ايهام
و كـاري نيست)1 و ديــوار گـواهـي بـدهـد كــاري هسـت گـر بگـويم كه مـرا با تو سـر  در
چه!آن هم كليــم ) بــدنـامي حيــات، دو روزي نبــود بـيـش2  سـان گذشت بـا تـو بگـويم
آنز ) به خـوابگـاه عـدم گر هـزار سـال بخسبـم3  گـه به بوي مـوي تو باشم خـواب عـافيت
 دان بيني؟ به سوي عيب چون پويي، گر او را غيب ده گويي؟ عطا از خلق چون جويي، گر او را مال)4

 پاسخ است.3گزينه-2
و آرزو-2رايحه،-1ايهام هست:»بو«ي در كلمه  اميد

 در بيت زير كدام كلمه ايهام دارد؟-3
گُ« كدر سخن مخفي شدم مانند بو در برگ »ه خواهد ديدنم گو در سخن بيند مرال هر

بو3 ) مخفي2 ) سخن1 گل4) (
 پاسخ است.2گزينه-3

(زيب-2پنهان،-1مخفي دو معني دارد:  النّساء) تخلّص شاعر
ي تشبيه، مراعات نظير نيز هست. در بيت فوق، آرايه
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به در كدام بيت، آرايه-4  است؟ نرفتهكاري ايهام
س1  يـادگـاري كـه در ايـن گنبـد دوار بمــانـد تـر ـخـن عشــق نديـدم خـوش) از صــداي
مي2  گيـرد زبــان آتشينـم هست، ليكـن درنمـي خندم كه چون شمع اندرين مجلس ) ميان گريه
ب3 تو تـو، آميختـه شد با تـور) جـان ريـختـه شـد  جان، جان را هلـه بنـوازم داردچون بـوي
خ ) چشمـه4 و گدازنده شدم گه بيد منـم ـورشيد تـويي، سـايهي  چون كه زدي بر سر من، پست

 پاسخ است.1گزينه-4
 گيرد آتش نمي-2كند، اثر نمي-1گيرد: درنمي←2ي در گزينه
 آرزو-2رايحه،-1بو:←3ي در گزينه
 خوار-2پايين،-1پست:←4ي در گزينه

 است؟ نرفتهكاربه» ايهام«ي در كدام بيت، آرايه-5
به1 مي شرم) (= مگس بيديده مگس تو شوخ راستـي كه نه همبـازي تـو بـودم مـن)  كند بازي بين كه
 گــذارم چــو سبـو دسـت به زيـر سـر خويش مـي را بستر خويش در ميكدهام خـاك ) كرده2
بي مخفي است ) برو طواف دلي كن كه كعبه3 و ايـن خـدا خود ســاختكه آن خـليــل  نـا كرد
ز سر پـاي4  چـون نــامه چـرا يك دمــش از لـطـف نـخــواني ) در راه تو حافظ چـو قلم كرد

 پاسخ است.2گزينه-5
 : نخواني4ي در گزينه : مخفي3ي در گزينه : بازي1ي در گزينه

 در كدام گزينه وجود دارد؟» ايهام«ي آرايه-6
ب1 و سرگرم باش) پياپي  ) كه آسان كند باده دشوارها2 كش جام

كن3 ز راه جهان باز  اند ) مهين مهرورزان كه آزاده4 ) گره را
 پاسخ است.1گزينه-6

و پرنشاط باش-2مشغول باش،-1دو معني دارد:» سرگرم باش«عبارت  از اين مستي گرم

 يابيد؟مي» ايهام«ي در كدام گزينه آرايه-7
ز نيرنگ زالي بدين1  ) فراموش كردي تو سگزي مگر2 سان درست)

 ) چو شيران جنگي برآشوفتند4ي هر دو مرد ) خروش آمد از باره3
 پاسخ است.1گزينه-7

، تسـت پير سفيدموي؛ البته چون در اين مصراع فقط يك معني آن قابل قبول است-2پدر رستم،-1از نظر طراح پرسش زال دو معني دارد:
 اشكال دارد.

 وجود دارد؟»ايهام«ي آرايه در كدام گزينه-8
ز ديده1  گهي چو رنگ پريدم،گهي چو اشك نشستمز چهر عمر به گردون،) به روي بخت
ز موي سپيدم،چو بخـت جلـوه نكردي مگر به روز سياهم،) چو شمع خنده نكردي2  مگر
عا) مرا نصيب غـم آمد به شـادي3 كهلمهمه  محبـت تو گـزيدم،عـالـم از همه چـرا
به4 و كردم و بردم ) وفـا نكردي ؟ثبـات عهـد مــرا ديـدي اي فـروغ اميدم سـر نبردي

 پاسخ است.1گزينه-8
و در معني بز كوهي، ايهام ايجاد كرده است.  رنگ در معني خودش

به-9  كار رفته است؟ در كدام بيت، ايهام تناسب
ز پـاكـي دل كـوه)1  اين چشمـه كه از چشم دمـاوند گشـوده است تفسيـر لطيفـي است
و گدازنده شدم گه بيد منمي خورشيد تويي، سايه ) چشمه2  چون كه زدي بر سر من، پست
مي ) حجاب چهره3  خـوشـا دمي كه از آن چهـره پـرده بـرفكنم شود غبـار تنمي جـان
نن ) گــر قلـب4ِ  مـن نقـد روان در دمــش از ديــده شمـارم هد دوست عيـاريدلـم را

 پاسخ است.4گزينه-9
 تناسب: عيار←نقد رايج←نقد روان
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مي» ايهام«ي ............... آرايه مگرهاي گزينه در همه-10  شود. ديده
سر1 و  بهــل گـر بگيـرنـد بيكــارهـا گرم باش) پيـاپي بكش جام
مي2 كه گريزم از نظر مردمان رهي ) گر ام نديده مردم آهويعيبم مكن
ز راز جهــان بـاز كـن3  كه آسـان كنـد بـاده دشـوارهـا ) گـره را
 خـوب شد اسبـاب خودبيني استي چيني شكست ) از قضـا آيينـه4

 پاسخ است.3گزينه-10
«1ي گزينه و پرنشاط شدن» سرگرم بودن: و از مستي گرم  مشغول بودن
«2ي گزينه و گناه» آهو: و عيب  حيوان مشهور
«4ي گزينه مي» خودبيني: و چيزي كه خود را در آن و خودخواهي  بينيم (= آينه). غرور

 وجود دارد؟» ايهام«در كدام بيت-11
امن رشته را به نقـد جـواني خريدهاي را فـلكـم رايگــان نـداد سپيد) مـوي1
ام از ديگـران حـديث جـواني شنيده ام به عمر خويشي شباب نديده ) من جلوه2
توام فتاده) چون خـاك در هواي تـو از پـا3 سرچون اشك در قفاي ام دويده با
ام آزاده من كه از همه عـالـم بـريـدهو پـاي بسته بـه آزادگـي منـاز) اي سـر4

 پاسخ است.3گزينه-11
مي» هوا«در بيت سوم و آرزو. ايهام دارد كه هم معناي فضا و هم معناي اميد  دهد

و ايهام تناسب است؟ در كدام بيت، يادآور آرايه» تير«ي كلمه-12 ي ايهام
و تيـر تويي آفـريننده ) به بادافـره اين گنـاهم مگير1 ي مـاه
و2  ببردند از روي خورشيد رنـگ تير خدنگ) كمان برگرفتند
 آسمانسر خويش كرده سوي ) همي راند تير گـز اندر كمان3
 سيه شد جهان پيش آن نامدار بر چشم اسفنديـار تير) بزد4

 پاسخ است.1گزينه-12
( در گزينه و هم به معني تيري كه در جنگ» عطارد«هم به معني» تير«ي ) كلمه1ي از است ميها در آن استفاده و شده است، يعني ايهام دارد

 ايهام تناسب هم دارد.» ماه«ي مفهوم دومش با كلمه
به در گزينه مي هاي ديگر فقط به معني تيري كه در جنگ  رود آمده است. كار

به در كدام بيت، آرايه-13  است؟ نرفتهكاري ايهام
بيروزيي سالمت ) اي صـاحب كـرامت، شكرانه1 را تفقّـدي كـن درويـش  نــوا
 در ظـاهـر اگـر مـالـك دينـار نگشتيم ) صـائـب، مـدد خلـق نموديم به همت2
بي3  عاشق مسكين چرا چندين تجمل بايدش آواز رود ) كيست حافظ تا ننوشد باده
ز لـذّت شـرب مـدام مـا اي بـي ايم ) مـا در پيـاله عكس رخ يـار ديـده4  خبـر

 پاسخ است.1گزينه-13
 : مدام4ي : رود/ گزينه3ي : مالك دينار / گزينه2ي گزينه

 نما) پارادوكس(متناقض
(پارادوكس) مشهود است؟ي متناقض در كدام بيت، آرايه-1  نما

مي ) اي يوسف خوش1 ما نام ما، خوش ما روي بر بام  اي درشكسته جام ما، اي بردريده دام
 خورشيد درخشان شد تا باد چنين بـادا آمد، غـم رفت فتـوح آمد ) شب رفت صبـوح2
ت با دشمنـان مـدارابـا دوستـان مـرو ) آسايش دو گيتي تفسير اين دو حـرف است3
رادي بخشندگـان عمرنـگـو ) خـوبـان پـارسي4  سـاقي بده بشـارت رنـدان پـارسـا

 پاسخ است.4گزينه-1
ي پارادوكس كند. تواند ايجاد آرايهيم» رندان پارسا«تركيب
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 نما وجود دارد.ي متناقض بيت ............... آرايهجزبهي ابيات در همه-2
 پرور كنم؟ كي طمع در گردش گردون دون ) من كه دارم در گدايي گنج سلطاني به دست1
كـ يعنـي رواج گـريـه فــروش نـدارد غـمِ كـســاد ) بـازار گـل2  شودم نمـيي مـا
خَجِـل از قـدرِ رواجيم3  در كشـور ما رونـق بـازار كسـادي است ) مـا هيچ متـاعـان
دل4  كو مجـالي كه يكـايك همه تقـرير كنم؟ ) بـا سـر زلف تـو مجمـوع، پريشـاني

 پاسخ است.2گزينه-2
 : در گدايي گنج سلطاني داشتن1ي گزينه
با3ي گزينه  زار دانستن: كسادي را رونق
 : پريشاني مجموع4ي گزينه

 نما موجود است. بيت ............... متناقضجزبهي ابيات در همه-3
 چون درنگـري دشمن جـان تو هم اوست ) هر كـس كه تـو را به دوستي تكيه بـر اوست1
و كنـار2 گ ) با مـن آميـزش او الفـت مـوج است و پيـوسته و شب با من منريزروز  ان از
 گوش نامحرم نبـاشد جاي پيغـام سروش نشنوي) تا نگـردي آشنـا زين پـرده رمـزي3
در4  راحت است راحتي گر هست در ترك اميد جهان ) اين مقرّر شد كه هرگز نيست راحت

 پاسخ است.3گزينه-3
«1ي در گزينه ت»ي دوستي تو بر كسي است كه او دشمن توست تكيه:  ناقض دارد. اين مفهوم
«2ي در گزينه و گريزان از من بودن:  نماست.، متناقض»با من بودن
«4ي در گزينه  نماست. متناقض» راحتي در ترك اميد راحت:

بهي متناقض در كدام ابيات، آرايه-4  كار رفته است؟ نما
 من استسر ملـوك جهـان جمله بر زميـن بوس آستان توام الف) از آن زمان كه زمين

 اش مجمعي پريشـان است كـه از مشـاهدهامب) ميـان جمع، پريشان شـاهدي شده
و زلـف پرچينش و هم پريشان استج) به ياد كـاكل پرتـاب  دل من است كه هم جمع
 هنـوز صـورت او زيـر پـرده پنهــان استد) مهي كه راز من از پـرده آشكــارا كرد

كههـ) عجب  كه درد يـار پـريچهـره عين درمــان است درد خـاموشمدر عين مدار
ز آب حيوان است كه خاك ميكـده خوش دهد سـاقيو) مگـر به يـاد لبت بـاده مي  تر

ب3هـ-ج-) الف2د-ب-) الف1 هـ4ج-د-) و-ج-)
 پاسخ است.2گزينه-4

مي» الف«در بيت ب گويد: در برابر تو بنده چون شاعر و در و سرور بـودن يـك شـخص، ام و سرور، بنابراين بنده ،»ج«در بيـت رابر ديگر شاه
و پريشان بودن« «هـ«و در بيت» جمع  نوعي تناقض است.» عين درمان بودنِ درد»

مي» نما متناقض«ي در كدام گزينه، آرايه-5  شود؟ ديده
مي1  ) خون تو امضاي راستي است.2 توان عزيز بود. ) در حضيض هم

 آويخت. اش را بر گردنم نمي ) دستان پرپر شده4 ) هيچ گودالي چنين رفيع نديده بودم.3
 پاسخ است.3گزينه-5

 نماست. متناقض» گودال«براي» رفيع«آوردن صفت

حس در كدام بيت هر دو آرايه-6 و متناقض ي، به آميزي  كار رفته است؟ نما
در1 و نمكهم آفــاق ) شيــريني گفتـار تـو افكنـد ز چه، زان روي كه شهد است  شوري
ز گرمي دل، آهم سرد شد آري رواست2  با دمـاغ خشكم آخـر ديده تـر بـاري چراست ) گر
و صد هزاران خنده آمد گـل به باغ3  اي بـويـي شنيد از كـريمي گوييـا در گـوشـه ) با لبي
نق4 مـ) دلـدار گفت لـوح از كهن بشـويـش  تلـخ از آن لـب شكـرفشـان مگـوي گفتم

 پاسخ است.1گزينه-6
و هم نمكينيگفتار هم شير«كه آميزي دارد. اينحس» شيرين بودن گفتار« (شهد)  تناقض دارد.»ن باشد



8

مي گزينهجزبههاي گزينه در همه» نما متناقض«ي آرايه-7  شود.ي ............... ديده
آن1  كسـي كـنـد كـه بـه خـون جگــر طهــارت كـرد ابــروان مـحـرابـي) نـمـاز در خــم
به ) دلـق گـداي عشق را گنـج بود در آستين2  سلطنـت رســد هـر كـه بــود گــداي تـو زود
ز فكـر تفـرقه بازآي تـا شـوي مجمـوع3 آن)  كه چـو شـد اهـرمـن ســروش آمد بـه حـكــم
به ) دعايي گر نمي4 كنگويي  كه گر تلخ است، شيرين است از آن لب هر چه فرمايي دشنامي عزيزم

 پاسخ است.3گزينه-7

مي» نما متناقض«ي در كدام گزينه، آرايه-8  شود؟ مشاهده
و افتخار1 مي گوشه ) دولت عشق بين كه چون از سر فقر توي تـاج سلطـنت  شكند گـداي
ت نشين چشم من تكيه ) شـاه2 بي وستگـه خيال تو تو مبـاد جاي جـاي دعـاست شاه من
سر3 ز تو ) شور شـراب عشق تو آن نفسـم رود  كاين سر پرهـوس شود خـاك در سراي
مي نسيم من بلبل خويش را مسوز ) اي گل خوش4 تو كز سر صدق  كند شب همه شب دعاي

 پاسخ است.1گزينه-8
يك راً متناقضي كه غيرقابل جمعنما اين است كه دو موضوع ظاهي متناقض آرايه و سازگاري دارنـد، اند در و در يك معني عقاليي همكاري جا

و... . در بيت  و شوالي عرياني / گوشه«مانند دولت فقر و افتخار مي دولت عشق بين كه چون از سر فقر توي تاج سلطنت تو»شكند گداي ، گداي
و افتخار، گوشه م از سر فقر مييي تاج سلطنت را و بـه ايـن شكند، يعني گداي تو از سلطان هم باالتر عمل و نهايتاً يعني گدا، سلطان اسـت كند

و سلطان) درهم مي (گدا مي ترتيب دو موضوع غيرقابل جمع و يكي  شوند. آميزند

به در كدام بيت، آرايه-9  كار رفته است؟ي تناقض
 يد رز چـو شــاخ او ببــرّيبگـر ) بـنــالـد جـامه چـون از هـــم بـدري1
مي2 مي غلتيد از شرم سرافرازي ) فلك در خاك را اگر ز پا افتادن ما  ديد معراج
و تــرانه يكـي است ) گــر هــزار اسـت بـلبــل اين بـــاغ3  همه را نغمه
 نبنـدد مــرا دسـت چـرخ بلنـد ) كـه گفتـت بـرو دسـت رسـتـم ببنـد؟4

 است. پاسخ2گزينه-9
آن واژهدوم در بيت و باال رفتن است كه بالفاصله پس از و بلندمرتبه گشتن بـا معنـي متنـاقض»ز پا افتادن«ي معراج به معني متعالي شدن

 معراج مطرح شده است. همچنين شرم سرافرازي نيز پارادوكس دارد. 

 اسلوب معادله
 .. اسلوب معادله وجود دارد.ي ............. گزينهجزبههاي گزينه در همه-1

 خود شكـن آيينه شكستن خطاست نقـش تـــو بنمـــود راســت چون) آينـه1
را بيش تر است سال از جوان افزوني نخل كهن ) ريشه2  تر دلبستگي باشد به دنيا پير
 شود پوش سكنـدر نمـي عيب آيينه اند آمد شــاهـان نگفته ) روشنـدالن خـوش3
ميي كسـي نبســت در دل مـا كينـه ) صـورت4  كند آيينه هـر چه ديد فـراموش

 پاسخ است.1گزينه-1
مي در گزينه و  توان جاي دو مصراع را عوض كرد. هاي ديگر مصراع دوم در حكم مصداقي براي مصراع اول است

به در همه-2  جز بيت ...............، اسلوب معادله وجود دارد.ي ابيات،
ز بـرم رفت كه آرد خبر از يـار1 بي ) هر كس و از خويش چو من  خبر افتاد بـاز آمد
ز اهل كمال2  تمـام گشتـن ماه از هـالل معلـوم است ) گرفت هر كه كم خود، شود
 كـش بـه بـادامــي بســازد ريـاضـت ) مـرا كيفيـت چشـم تـو كـافي است3
بي4 بي پسته شودهاي انسان از سخن پيدا كمالي)  مغز چون لب وا كند رسوا شودي

 پاسخ است.1گزينه-2
و ارتباط دو مصراع بر پايه در اسلوب معادله و مصداقي است براي مصراع ديگر (و گاهي اول) مثال بهي مصراع دوم عنوان مثالي تشبيه است.

( در گزينه مي4ي مي) هم گويد: انسان با سخن گفتن شخصيتش هويدا ميانشود  شود كه سالم است يا نه! طوري كه وقتي پسته را بشكافي معلوم
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به-3  است؟ نرفتهكار در كدام بيت اسلوب معادله

 كس به سر نزند كه غير شمع، گـلي هيچ ) در ايـن بهار چنان روزگـار افسرده است1

دل2 ز ما  نخيـزد صدا درست شكستهي از كـاسه شكستگـان ) حسن بيـان مجـوي

بي3 بي پسته هاي انسان از سخن پيدا شود كمـالي)  مغز چون لب وا كند رسوا شودي

 در فتادن چـون كند برگ خزان استادگي ريزانِ حواس ) الزم پيري است صائب، برگ4

 پاسخ است.1گزينه-3

ميي ديگر مصراع در سه گزينه  شوند. هاي دوم مصداقي براي مصراع اول محسوب

بهجزبهي ابيات در همه-4  كار رفته است. بيت ............... اسلوب معادله

بي1  تيـر كـج بـاعث رسـوايي تيرانـداز است جـا ندهد غير خجالـت اثـري ) دخـل

 تير كج چون از كمان بيرون رود رسوا شود ) در سخن گفتن خطاي جاهالن پيدا شود2

و سـاز3 ره سفر) بيـا و زاد ك بـرگير سـاز ز مـادر زاداوهكـه عـاقبـت بـرود هر

 بـاده با مـردم غـافـل چه تـواند كردن؟ دست رود ) سيـل از كشور ويـرانه تهـي4

 پاسخ است.3گزينه-4

( در گزينه (ي مصراع اول است. در گزينه ) مصراع دوم ادامه3ي (1هاي ،(2) و د4) و بين و مصـراع ) مصراع دوم تمثيلي براي مصراع اول است

ي تشبيه وجود دارد.ي رابطه بر پايهارتباطي

 كار رفته است.به» اسلوب معادله«ي ............... گزينهجزبهها،ي گزينه در همه-5

 نينـداختهنـشــايـد بـريــدن ) نــبـايــد سـخـن گفـت نـاسـاختـه1

تو ) دل من نه مرد آن است كه با غمش برآيد2  اند كه بيفكند عقابي؟مگسي كجا

 نگـر تــا نبينـد در شهــر بــاز ) درون دلـــت شـهـربـنـد اسـت راز3

 مر زبان را مشتري جز گوش نيست ) محــرم اين هـوش جز بيهـوش نيست4

 پاسخ است.3گزينه-5

( در اسلوب معادله يك مصراع مثال يا مصداقي است براي مصراع ديگر. مثالً در گزينه مي1ي كه گويد نبايد سخن نسنجيده بگويي همان) طور

مي پارچه را اول متر مي و بعد  بري. كني

به گزينهجزبههاي گزينه در همه-6  كار رفته است.ي ............... اسلوب معادله

مي گويـان را به خـاموشي گـذار ) انتقـام هـرزه1 را تيـغ  گـويد جـواب مـرغ ناهنگـام

دخ2 بي)  تيـر كج بـاعث رسـوايي تيـرانـداز است اثـريجـا نـدهد غيـر خجـالت ـل

ز پشـت آينـه روي مــراد نتــوان ديــد3  تو را كه روي به خلق است از خدا چه خبر)

 اي از خانمان افتاده دور بيــدلي، سرگشته چنين اي تو كيستي مانده در اين كو اين ) گفته4

. پاسخ است4گزينه-6

به با توجه به تعريف اسلوب معادله هر يك از مصراع و اگر مصراع ها بايد هاي يك بيت به لحـاظ معنـي بـه تنهايي معناي مستقل داشته باشد

( اي كه يكي بدون ديگري ناقص باشد اسلوب معادله نخواهد بود. به اين ترتيب گزينه گونه همديگر نياز داشته باشند، به ، ) پاسخ صـحيح اسـت4ي

 هاي مصراع اول است.ي جمله كننده زيرا مصراع دوم بيت تكميل

ي ............... اسلوب معادله وجود دارد. گزينهجزبههاي گزينه در همه-7

رو1 و زيبا را به هم گر نيست ربطي از چه و يوسف هر دو در تهمت شريك افتاده ) زشت  اند گرگ

را) نظـر به شـاخ بلنـد اسـت مـر2  تـالش دار كند هـر سـري كه سـودايـي استغ وحشـي

 ديده كي گـردد به گـرد گـوسفند گرگ يوسف ) حسن دنيـا عشق ديدن را كجـا افتـد پسند3

مي4 آب ) در سيـاهـي تر ها بيش گـريـه را بـاشـد اثـر دامـان شـب حياتتـوان گل چيد از

 پاسخ است.1گزينه-7
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اس-8 ميدر كدام بيت  شود؟ لوب معادله ديده
ها اقبـال مشرقهـم مغـرب ادبـارها، هـم دار لطـف تـو آيينـه تـو،فـروز قـهـر ) آتــش1
و خـال2 در تفصيلها ) اي دفتـر حسـن تو را فهـرست خط ها اجمـالي پردهها پنهـان شده
ما عفـو) پيشـاني3 هم تو را پرچيـن نسـازد جـرم ؟ها خورد از زشتي تمثـالآيينـه كـي بر
شد4 و پري نقصان اين پروانه مي ) سهل است اگر بال ها بال دهد از شعله زرين زان شمع سامان

 پاسخ است.3گزينه-8
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و قرابت« »مفهوم
 سال دوم

 : الهي، هماي رحمت1درس
 نام آن خداي كه نام او ...به-1
ي عطايي ... اي كريمي كه بخشنده-2
 اي قادري كه خدايي را ...-3
 چشم ما را ضياي خود ده ...-4
مه-5 و  مگذار ما را به كه
 دل اگر خداشناسي همه در رخ علي بين-6
 مگر اي سحاب رحمت تو بباري ار نه دوزخ-7
زن برو اي گداي مسكين در خانه-8 ي علي
 نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت-9

 هله اي نسيم رحمت،خون فشانم به دو چشم-10
 همه شب در اين اميدم كه نسيم صبحگاهي- 11
ي حيدري حمله:3درس
مي-1  زنم گفت من تيغ از پي حق
 اند كه ... آورده:4درس
و امسيت اسيراً-1  اصبحت اميراً
 : كباب غاز5درس
 اند ... ديدم آقا واترقيده-1
 پشت دستم را داغ كردم ...-2
 اند كه، آواز عشق : سووشون، آورده7درس
 شلخته درو كنيد ...-1
آن-2  جا نشيند ... هر كه
ز فلك برتريم وز ملك افزون-3  تريم خود
ما-4  بخت جوان يار ما، دادن جان كار
، ديدن او برنتافتاز مه او مه شكافت-5
 بوي خوش اين نسيم از شكن زلف اوست-6
ز درياي جانخلق چو مرغا-7  بيان زاده
 اند كه ...، حفظ كنيم : آورده9درس
 كل اناء يترشّح بما فيه-1
 آن قصر كه جمشيد در او جام گرفت-2
و آداب شدند-3  آنان كه محيط فضل
 هاي زميني مائده:11درس
و نايافتني است. خدا در همه-1  جا هست، هر جا
 درست است كه اعمال ما ...-2
 ام ...ز در اين جهان چيزي نديدههرگ-3
مي12درس ز دستم : در آرزوي تو باشم، دل  رود
 در آرزوي تو باشم،در آن نفس كه بميرم-1
 حديث روضه نگويم، گل بهشت نبويم-2
ز جام ساقي رضوان-3  مي بهشت ننوشم
 كشتي شكستگانيم اي باد شرطه برخيز-4
و افسونده روزه مهر گردون افسانه است-5
ي سالمت شكرانه،اي صاحب كرامت-6
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 آسايش دو گيتي تفسير اين دو حرف است-7
و مستي-8  هنگام تنگ دستي در عيش كوش
ي مي آلود حافظ به خود نپوشيد اين خرقه-9
 اند كه ...، پيداي پنهان، آوردهباغ عشق-13درس
و آن بيني،تا كي در اين زندان!دال-1  فريب اين
 ور امروز اندر اين منزل تو را جاني زيان آمد-2
 گير تو گر روزي جمال درد دين باشد عنان-3
 عطا از خلق چون جويي، گر او را مال ده گويي-4
 كه كوته ديدگي باشد،نه از اركان،ز يزدان دان-5
و نالش-6 و ادباري،چه بايد نازش  بر اقبالي
 رفته بر گردون،تز رفع،سر آلب ارسالن ديدي-7
 دو قدم بيش نيست اين همه راه ...-8
 ...»بار خدايا«گفت:-9
ما14درس و تربيت ملّي  : تربيت انساني
1-و آزادگي و مروت دانش و دين
 شويي، مايع حرف: خسرو16درس
 كبوتري كه دگر آشيان نخواهد ديد-1
 بياموزمت كيمياي سعادت-2
و مصالح سعديا گرچه سخن-3  گويي دان
 از قضا سركنگبين صفرا فزود-4
 سار نخل واليت : در سايه18درس
 فتبارك اهللا احسن الخالقين-1
شب : حديث جواني، در كوچه19درس  اند كه ...، آوردهسار
ي شباب نديدم به عمر خويش من جلوه-1
ام از جام عافيت مي نابي نخورده-2
به-3  آزادگي منازاي سرو پاي بسته
بي-4  زند كسي، كسي به در نمي در اين سراي
غم-5  گذرگهي است پر ستم كه اندرو به غير
ات هاي بسته چه چشم پاسخ است از اين دريچه-6
و سزاست-7 و نه بر بيفكنندم  نه سايه دارم
8-ل بريدسر گرگ بايد هم او
ي امام شوشتري : مدرسه20درس
ام در بحر فكر افتاده/امت دادهتا دل به مهر-1
 اند كه، شور عشق : شخصي به هزار غم گرفتارم، طرحي از يك زندگي، آورده22درس
بيبي زلّ-1 و  گناه محبوسمت
 خورده قسم اختران به پاداشم-2
 هر نيمه شب آسمان ستوه آيد-3
آنن تموتواأموتوا قبل-4  كه بميريد)(بميريد، پيش از
و طامعي ... نگه-5  كنيد كه قانعي
 اي بر خاك ريخت خمستان جرعهاز-6
 خود كند جمالتا تماشاي-7
ي مخفي : كعبه23درس
 گر از بهر چيستي اي آبشار نوحه-1
را-2  عشق چون آيد برد هوش دل فرزانه
ي مخفي است برو طواف دلي كن كه كعبه-3
و خوانده-4  سرنوشت خويش ايم خطّ شمعيم
 بلبل از گل بگذرد چون در چمن بيند مرا-5
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گل-6  در سخن مخفي شدم مانند بو در برگ
 كسر شأن شعله نيست،دود اگر باال نشيند-7
 هاي انسان از سخن پيدا شود كماليبي-8
 سعدي از سرزنش غير نترسد هيهات-9
 : مناجات24درس
 مرا عمل بهشت نيست ...،الهي-1
ر فردا گوينداگ الهي،-2



14

 درس اول
 هماي رحمت-الهي

و پيغام او مفتاح فتوح است.به.1  نام آن خداي كه نام او راحت است
 مفتاح فتوح: كليد گشايش جا وحي الهي پيغام: در ايني آسايش روح راحت روح: مايه

و وحي او كليد گشايش است. نام آن خدايي كه ياد او آرامش به  بخش روح انسان
ك  نام تو كليد هرچه بستند ارگشاي هرچه هستنداي

 جز نام تو نيست بر زبانم اي يـاد تــو مونس روانـم
 مونس روان: راحت روح

ي عطايي ... اي كريمي كه بخشنده.2
ي فضل تو سزاوار ثنايي تو نماينده تو حكيمي تو عظيمي تو كريمي تو رحيمي

و بنده نواز نماينده ي فضل: بخشنده
ق.3  ادري كه خدايي را سزايي ...اي

په  همه توحيد تو گويم كه به توحيد سزايي ويممه درگاه تو جويم همه از فضل تو
ده.4  چشم ما را ضياي خود

و بصيرت است.  ضيا: روشني خواجه عبداهللا در پي آگاهي
 بينايي ده كه در چاه نيفيتيم الهي دانايي ده كــه در راه نيفتيم

مهمگذا.5 و ر ما را به كه
 كه: كوچك مه: بزرگ

و پـادشاهم نكني گـاهم نكني يـارب در خلق تــكيه  محتـاج گـدا
و مــا محتـاجيم را ذات تو غني بوده  محتاج به غير خود مگردان ما

را دل اگر خداشناسي همه در رخ علي بين.6  به علي شناختم من به خدا قسم خدا
ز حسن شد مـرا آن تـو صنع خـداي ظاهر  گه خداشناس شدم تـو را شنـاختم

 صنع: آفرينش
 رهبــر كل جهــان است آن وليا بـا عليحـق نخــواهي ديــد الّ

 با كدام بيت تناسب معنايي دارد؟» آدمي چون تو در آفاق نشان نتوان داد بلكه در جنّت فردوس نباشد چو تو حور«-1
را ) عـلي1 را كه به مــا سوا فكندي همه سايه اي همـاي رحمت تو چه آيتي خدا ي هما
را ) نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت2  متـحيرم چــه نــامم شه ملك الفتي
ز بيخ بر نكندش ) چو درخت قـامتش ديـد صبا به هم برآمد3 ز چمن نرست سروي، كه
 عــالمي ديگر بـبايـد ساخت وز نو آدمي يـد بـه دستآ ) آدمي در عالم خـاكي نـمي4
 پاسخ است.2گزينه

و گزينه ( در عبارت روي سؤال مي ) شاعر مقام انسانِ مورد وصف خود را برتر از انسان2ي  داند. هاي ديگر

را مگر اي سحاب رحمت تو بباري ار نه دوزخ.7  به شرار قهر سوزد همه جان ما سوا
د به شفاعت حضرت عليبيت اشاره دار

ي محشر علي بن ابيطالب شفيع عرصه وليِ خـالقِ داور، وصـيِ نفسِ پيــغـمبر
زن برو اي گداي مسكين در خانه.8 راي علي  كه نگين پادشاهي دهد از كرم گدا

 چــون بــود پـــادشـا علي ولي؟ كــي گـــدا از درش رود مــحــروم
نه.9  متحيرم چه نامم شه ملك الفتـي را! بشر توانمش گفت نه خدا توانمش خواند

 متحيرم، نه چنانم كه بدانم به چه ماني فكر كردم كه بگويم به چه ماني تو؟ ليكن
ز هرچــه جــز خــداي، مـجـرد حـيــدر مــوحـديـست خــداجــوي و
 هــستــم در ايــن ميــانــه مردد زيـن رو نــدانــمش كـــه چـه خوانم

 وسعت تو را چگونه در سخن تنگ مايه گنجانم
را به دو چشم خون فشانم هله اي نسيم رحمت. 10 ز كوي او غباري به من آر توتيا  كه
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مي اي نسيم رحمت تو را به دو چشم خون (يا براي درمان دو چشم خون فشانم سوگند  فشانم) غباري از كوي او براي روشني چشم من بياور. دهم
مي اين هم اوج  خواهد. عشق كه عاشق خاك پاي يار را براي درمان چشم خود

 بـار بياري خـون بـهـر آسـايش اين ديــده گــردي از رهــگذر دوست به كـوي رقيب
 خاك راهي كان مشرف گردد از اقدام دوست چون توتيا گر دهد دستم كشم در ديـده هم

 ديـده بيــاور غبــاري از ره دوست بــراي وگــر چنــان كه در آن حضرتت نباشد بار
 تــا ازو كــيميـــا بــيــامـــــــوزم خـــاك پـــاي تــو را بــه دسـت آرم
تو خاك درت بهشت من مهر رخت سرشت من  عشق تو سرنوشت من راحت من رضــاي

را همه شب در اين اميدم كه نسيم صبحگاهي. 11  به پيــام آشنــايي بنــوازد آشنا
 همه شب منتظر مرغ سحرخوان بودم تـا مگــر يك نفسم بـوي تو آرد دم صبح

 سومدرس
ي حيدري حمله

مي1 ي حقـم نـه مأمور تنم بـنده زنم . گـفت من تيـغ از پــي حق
 فعل من بر دين من باشد گـوا شيــر حــقم، نيستــم شيـر هوا

و و هوس شير نيستم، تابع هوا  هوس نيستم شير هوا نيستم: در هوا
من جـز بـه بـــاد او نجــبند ميل من  نيست جز عاشق احد سرخيل

 سرخيل: رهبر
و جز عشق خداوند فرمانده خواسته (فقط تسليم خدا هستم) هاي من تابع خداوند است  اي ديگر ندارم.

 شير حق را دان منزّه از دغل از عـــلي آمــوز اخــالص عمــل
 دغل: حقه

و نيت پاك حضرت اميرتذكر: پيام هر  هاي شخصي است.و دوري آن حضرت از انگيزه7چهار بيت اخالص عمل

 چهارمدرس
 اند كه ... آورده

و امسيت اسيراً-1  اصبحت اميراً
و شب اسير شدم  صبح امير بودم

و قدرت اين جمله اشاره دارد به بي ها ثباتي حاالت دنيا
 سال دوم28د كه ... از صفحهان براي درك بهتر نگاه كنيد به آورده

مي آن كه از خشمش طناب خيمه  در لحــد اكنون كفن در گردن او شد طناب گسستي مه
 لحد: گور

 ورنه اين شطّ روان چيست كه در بغداد است گريد خــاك بغداد بـه مرگ خلـفا مي
 شط: رودخانه

و پـر مرو از ره كه تير پرتابي  ني ولي بـه خاك نشستهــوا گــرفت زمـا بـه بـال
 مرو از ره: فريب نخور

او سرگشته،ياا  كه پس سركش كه اندر گور خشتي زير سر داردي دنيا مشو غرّه به مهر
 غرّه: فريفته، مغرور

و اَمسيت اسيراً«عبارت مقابل يادآور كدام گزينه است؟-2 »اَصبحت اميراً
(عبرت1 و اقلّ االعتبار و عبرت پذيرفتنها ) ما اكثر العبر ).ها اندك بسيارند
(هنگام سختي2 مي ها ارزش ) عنداالمتحان يكرم الرجل او يهان  شود.) يابي انسان معلوم
(در پي سختي3 يسرا انَّ مع العسر يسرا، .)ها آسايش است ) فانَّ مع العسر
با4 (دنيا دو روز است، روزي عليك و يوم لك هرُ يومان؛ يومو روزي بر توست ) الد ).تو
 پاسخ است.4گزينه
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و گزينه صورتعبارت به4ي سؤال و از دست رفتن قدرت است.  قول معروف هر سر بااليي يك سرازيري دارد! بيانگر ناپايداري اوضاع جهان

مي«عبارت-3 و چهارصد شتر و شبانگاه عبرت گيريد كه من آن مردم كه بامداد مطبخ مرا هزار ميكشيد و با مفهوم» برد. سگي برداشته است
؟نيستكدام بيت متناسب 

شد1 شد ) آن مـصــر مملـكت كه تو ديدي خراب و آن نيـل مكــرمت كه شنيـدي سـراب
و رفت آن مهرباني2 هاي حسرت شده است آن دوست كامي همه خونابهها ) زمانه شكل ديگر گشت
 زمــان بــه رنگ دگر شد زمين به رنگ دگـر كه بود ) بـر آن نســق نبــود وضع روزگـار3
و انـدوه بـا طرب ) بــر رغــم روزگــار بــه تـوفيق كردگـار4  بــا سعــد گشت نـحـسم
 پاسخ است.4گزينه

و سه گزينه و از بين رفتن خوشيي اول به زوال قدرت در متن سؤال و با لطف گويدمي4ي ها اشاره شده است اما در گزينه ها برخالف روزگار
و اندوهم به شادي بدل شد.  خدا بخت نحس من فرخنده گشت

و چون او را پيش امير آوردند، بفرمود تا او را به يوزبانان عمروبن«عبارت-4 و هفتاد هزار سوار او به هزيمت رفتند ليث، به در بلخ شكسته شد
؟تري دارد با كدام بيت تناسب معنايي بيش» سپردند

و آفـاق سربه1  نـه مردمـم اگــر از مــردمي اثـر ديدم سر ديدم ) جـهـان بـگشتم
و جهـانم هــمين پسنـد آمد2 ز روزگـار و نيك بر گذر ديدم) و بد و خوب  كه زشت
 نمـاز شـام ورا خـشت زير ســر ديـدم ) كسي كـه تاج بـه سرداشت بامداد پگاه3
به ) بر اين صحيفه4  نگــاشته سـخني خوش به آب زر ديدمي خورشيد خامهي مينا
 پاسخ است.3گزينه

و گزينه و از دست رفتن روزگار آمده است.3ي در متن سؤال  مفهوم زوال قدرت
ي مشكوك: رد گزينه

مي2ي در گزينه و مفهوم بيت تغيير همه چيز است. شاعر زش تنها زوال قدرت بيان نشده است و بد گويد در روزگار، و خوب و زيبا ت
 كدام پايدار نيست. هيچ

مي2نبود3ي تذكر: اگر گزينه  كرديم. را انتخاب

و اَمسيت اسيراً«مفهوم عبارت-5 ؟نيستبا كدام بيت متناسب»اَصبحت اميراً
و او در كنـار بود ) آن روزگـــار كــو كــه مرا يار، يار بود1  دل بــر كنار از اين غــم
و روزي نــزاد نيـز)2  زان گــونه روزگــار كــه آن روزگـار بود روزم بـه آخر آمــد
و صد محنتم اسير3 و رفت آن مرغ خوش ) اكنون به داغ صد غم  دلي كه تو ديدي پريد
مي4  آن روز شــوم رفت كـه صائب مالل داشت دهد ) امـروز خنــده طـرح بـه گلزار
 پاسخ است.4گزينه

و شب اسير شدم«سؤال اين است: صورتارت معني عب  يعني روزگار خوشم تيره شد.» صبح امير بودم
مي همين مفهوم در سه گزينه مي4ي شود. اما در گزينهي اول نيز ديده و اندوهم سپري شد. صائب  گويد دوران غم

و اَمسيت اسيراً«مفهوم كدام بيت با عبارت-6 ؟متناسب است»اَصبحت اميراً
 خبــر از طــرف سبا باز آمد هـدهـد خــوش ) مـژده اي دل كــه دگــر بـاد صبا باز آمد1
و امـشب زمين شدم ) شد اوج وصل بر من مسكين، حضيضِ هجر2  ديشــب سپــهر بــودم
 از من دل خسته يادآور شبت خوش باد من رفتم ) نگـارا بـر سـر كويت دلم را هيچ اگر بيني3
 زان كــه شـام هجر را صبح وصالي در پي است ميد از روشـني اي دل به تـاريكي مباش) ناا4
 پاسخ است.2گزينه

 به پاسخ تست قبل نگاه كنيد.
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 درس پنجم
 كباب غاز

تك ديدم آقا واترقيده.1 و  تر شده است. وپوزش كريه اند. قدش درازتر
و دهان كريه: زشت واترقيدن: تنزل كردن، به عقب برگشتن تك  وپوز: سر

 است.» سال به سال دريغ از پارسال«عبارت فوق يادآور مثل
دي امروز به غم فزون كم ترم از  تر از پارمو امسال به نقد

 دي: ديروز پار: پارسال
و بخت منحوسم  چون بيد پي ترقي معكوسم دولت شوم

 منحوس: شوم

زي-1  تر است؟ر با كدام عبارت مناسبمفهوم بيت
مي« و در ترّقي معكوسم القصه در اين چمن چو بيد مجنون »بالم

 اي بود كه درزي ازل به قامت جناب ايشان دوخته است. ) گويي جامه1
بيي سطل دست ) دسته2 مي هاي كوچك خيسش را و منجمد  كرد. حس
مي3 و دنبالهخورد اما رنج ) اشباحي به چشمم و وامانده  رو شده بودم. ور
تك4 و  تر شده است.ش كريهزپوو ) ديدم ماشاءاهللا چشم بد دور قدش درازتر
 پاسخ است.2گزينه

و تنزل كردن. در گزينه مي4ي ترقي معكوس يعني پس رفتن و وضع مصطفي را توصيف  كند. نيز جمال زاده بدتر شدن سر

 . پشت دستم را داغ كردم2
 به كنايه يعني عبرت گرفتم، توبه كردم

 پس نهـادم داغ عبرت پشت دست چون به فعـل افتادم از باال به پست

؟نداردبا كدام بيت تناسب معنايي» پشت دستم را داغ كردم كه تا من باشم ديگر پيرامون ترفع رتبه نگردم«مفهوم كنايي عبارت-2
مي1 و آه مــي ) از بـس كــه دست  آتــش زدم چو گــل به تن لخت لخت خـويش كـشم گـزم
ز انــدازه2  دسـتي از دور بــر آن آتـش ســوزان داريـمي مــا افـزون است ) داغ عشـق تو
مي ) پيش آن چشم سيه3  گرچه خط بسيار از اين كافر، مسلمان كرده است گدازد پشت دست دل
ما4 مي ) يــابـد چــگونــه راه در آن زلف، دست  گـزد از دور پشت دست جــايي كـه شـانـه
 پاسخ است.2گزينه

و تنبيه كردن. همين مفهوم در گزينه و عبرت گرفتن مي4و3و1هاي پشت دست را داغ كردن كنايه است از پشيماني  شود. ديده
 : دست گزيدن1ي گزينه
 : گداختن پشت دست3ي گزينه
 : گزيدن پشت دست4ي گزينه
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 هفتمدرس

*آورده *آواز عشق*سووشون  اند كه
.چينان بيايد شلخته درو كنيد تا چيزي هم گير خوشه.1

 چين: فقير، گدا شلخته: پراكنده، نامرتب خوشه
(تمام علف .ها را درو نكنيد) تا چيزي به فقيران برسد نامرتب درو كنيد

 چــيني كـــني بــر خــوشـــه اگـــر رحــمي ثـوابــت بـــاشــد اي داراي خــرمـن
و تن، دعاي مستمندان است  چين دارد؟ كه بيند خير از آن خرمن كه ننگ از خوشه بالگردان جان

و جان دور مي ك دعاي مستمندان بال را از جسم  بيند. كند خير نمي كه به فقيران كمك نمييسكند؛
مي كه بر خوشه كند خـداوند خرمن زيان مي  كند چين سرگران

بي خداوند: در اين  اعتنايي كردن جا صاحب گران كردن:
آن.2 و مرادش نبود هر كه كُشند كه نخواهد و مرادش بود، چنانش .جا نشيند كه خواهد

و هالكت مي و بلندپروازي باشد دچار عذاب  شود. يعني هركس به دنبال راحت طلبي
اواو مسكين حريص در همه عالم همي رود و اجل در قفاي  در قفاي رزق

 قفا: پشت سرف دنبال

آن«عبارت-1 و مرادش نبود هر كه و مرادش بود، چنانشكُشند كه نخواهد ؟نداردبا كدام بيت، ارتباط معنايي» جا نشيند كه خواهد
 تاريكي از وجود بشويد به روشني ) پـاكيزه روي را كـه بـود پاكــدامني1
تو2 اي در دست روزگـار بـود تـازيانه سني كند او را كنند رام) هركس كه
آز3 ز پاي درآورد اسب و دهانــه ) بسيــار كس اي او را مگر نبود لگـام
و آرزوي جاهـالنه ) پرواز كن ولي نه چنان دور از آشيان4 اي منـماي فكر
 پاسخ است.1گزينه

بل صورتعبارت و طمعسؤال از اسرارالتوحيد در مذمت مي ندپروازي و و هالكت گويد هركس به دنبال اين كاري است ها باشد دچار عذاب
 شود. مي

 نيز همين مفهوم بيان شده است.4و2،3هاي در گزينه

ز فلك برتريم وز ملك افزون.3  زين دو چرا نگذريم، منزل ما كبرياست تريم خود
مي اشاره به آياتي دارد كه برتري انسان را نسبت و فرشتگان بيان  كند. به آسمان

و واالتريم. چرا از اين دو فراتر نرويم وقتي جايگاه ما عرش الهي است. ما انسان و فرشتگان برتر  ها از آسمان
 چه در سرّ سويداي بني آدم ازوستآن نه فلك راست مسلم نه ملك را حاصل

دلي سياه سويدا: نقطه
م  دانـي چه حاصل؟ تـو قــدر خـود نمي الئكبــود قـــدر تـــو افـزون از

 بنگـر كـه تا چه حد است مكان آدميت رسد آدمي به جايي كه فرشته ره ندارد
ما.4  ساالر مـا فخر جهان مصطفي است قافله بخت جوان يار ما، دادن جان كار

و در راه عشق خدا پيشواي ما محمد مصطفي و ايثار گريم ا9(حضرت محمد9خوشبخت  ست.)
 توان رفت جز بر پي مصطفي محال است سعدي كه راه صفا

 بر پي: به دنبال
ز بيابان همه در راه آرد  مصطفي بر ره حق تا به ابد رهبان باد گمراهـان را

 رهبان: راهنما
و راهنمـاي كــاروان اند در اين راه انبيــا چون سـاربان  اند دليــل

 هم او اول هم او آخـر در اين كار وز ايشــان سيـّد ما گشتـه ساالر
و دل پي شده او پيش وي گـرفته دست جـان ها جملـه در  هـا دامن

 است.9مقصود از سيد در اين شعر حضرت رسول
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 ماه چنان بخت يافت او كه كمينه گداست از مه او مه شكافت ديدن او بر نتافت.5

و نتوانست در مقابل او تاب بياورد. ماه به چنين خوشبختي رسيد او كه گدايي ناچيز است.ي زيباي پيامبر، بر خود شكافت ماه از ديدن چهره

 تأثير نگيريم)9گيرد، ما چرا از پيامبر(وقتي ماه از پيامبر تأثير مي

 شود: از اين بيت دو مطلب دريافت مي

(شق معجزه-1  القمر)ي پيامبر

مي وقتي پديده-2  گيرند چرا انسان نگيرد؟ هاي جهان از پيامبر تأثير

و يك بيت براي مفهوم دوم مي  آوريم: در زير دو بيت براي مفهوم اول

(شق معجزه-1  القمر)ي پيامبر

و كوتاه كن نظارهخام كنش كن ماي آن ماه  القمر زد از نورش انشقهآن مه كه چون بر

زد چـو عـزمش بـرآهـخت شـمشيـر بيم  دو نيـــم بــه معـجـز ميــان قــمر

ي خود ماه را به دو نيم كرد. وقتي تصميم به ترساندن مشركان گرفت با معجزه

مي وقتي پديده-2  گيرند چرا انسان نگيرد؟ هاي جهان از پيامبر تأثير

شوكم بنواخت نور مصطفي آن استن حنانه را ز چوبي نيستي حنانه شو حنانه  تر

 نندهك استن: ستون حنانه: ناله

مي9اشاره به داستان ستوني است، كه گويند، از هجران رسول اكرم  كرد. ناله

مي اند كه حضرت هنگام سخن گفتن، بر تنه هاي زندگي رسول اكرم نقل كرده در داستان و چون مسجدي درخت خرماي خشكي تكيه زد

و منبر نهادند حضرت بر آن تنه د ساخته شد ميي درخت تكيه نزد. گويند آن مي رخت در هجران او ناله  فرمايد: كرد در مثنوي

 زد همچو ارباب عقول استن حنانه از هجر رسول ناله مي

ي اين خيال زان رخ چون والضحاست شعشعه بوي خوش اين نسيم از شكن زلف اوست.6

و روشنايي (به بركت وجود اوست) و تاب موي پيامبر است و خيال من به بركت چهره بوي خوش نسيم از پيچ ي روشن اوست. انديشه

 است.9ي نوراني پيامبر جا مقصود چهره حي: سوگند به روشنايي روز، در اينوالضّ

و خاك عنبر بوست مگر تو شانه زدي زلف عنبر افشان را  كه باد غاليه ساگشت

ي معطري معطر عنبر: ماده غاليه: ماده

ز درياي جانخلق چو مرغابيا.7 م كي كند اينن زاده  قام، مرغ كز آن بحر خاست؟جا

مي مرغابي از دريايي مي كه در آن به دنيا آمده است كوچ و دوباره به آن باز (عالم ها نيز چنين گردد. انسان كند اند چون متعلق به درياي جان

و انا اليه راج معنا) هستند دوباره به آن باز مي هللا (انا  عون)گردند.

جا تنها چند بيت از همين غزل را كه همين ذكر كرديم. در اين» بازگشت انسان به سوي خدا«نامه ابيات زيادي براي مفهوم يادآوري: در ني

 آوريم: مفهوم را دارند مي

و راست هر نفس آواز عشق مي  رويم، عزم تماشا كه راست؟ ما به فلكمي رسد از چپ

 باز همان جا رويم جمله كه آن شهر ماست ايم يـار مـلك بودهايم، مـا به فـلك بـوده

ز فـلك برتريم وز مـلك افزون  زين دو چـرا نگذريم؟ منـزل ما كبرياست تريم خـود

و لقاست آمـد مــوج الست كـشتي قـالب بـبست  باز چو كشتي شكست نوبت وصل

 (= آمديد) بار كنيد، اين چه جاست؟ برچه فرود آمديت گــوهــر پـاك از كجا؟ عالم خاك از كجا؟

بي دان كه پسِ آن سـرِ اصـلي نهان، وين سر فرعي عيان  منتهاست اين جهان عــالم

 تذكر: دو بيت آخر در كتاب درسي نيست.

؟نيستمفهوم بيت زير با كدام بيت متناسب-2

ز درياي جان كي كند اين« »مرغ كز آن بحر خاست جا مقام خلق چو مرغابيان زاده

من1 من ) صبـحــدم چــون كلّه بندد آه دوداساي  چون شفق در خون نشيند چشم خون پاالي

و آن بيني2  بيني يـكي زين چاه ظـلماني بـرون شو تا جهان ) دال تا كي در اين زندان، فريب اين

و گــرفتـار قفسي زنــدا گنــه بستــهبي ) بـلبـل گــلشن قـدسم شـده از جور فلك3 ن

4ع بس قبي رفتن) بــاز خـواهم به ســوي مسكن  چــه كنم گلـخن دنيـا پس از اينـم بسو
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 پاسخ است.1ي گزينه
مي«در بيت روي سؤال حضرت موالنا از تمثيل زيبايي استفاده كرده است: مي مرغابي در دريا متولد به شود از آن كوچ و دوباره سوي كند

م » گردديدريا باز
مي فرمايد خلق نيز همانند مرغابيان هستند، از عالم معنا جدا شده موالنا مي و دوباره به عالم معنا باز  گردند. اند چند صباحي در اين دنيا هستند
و تعلق به عالم معنا دارد اشاره شده است.4و2،3هاي در گزينه  به اين مطلب كه انسان متعلق به اين دنيا نيست

مي1ي عني بيت گزينهم مي كشم از چشمانم اشك خون : صبحدم وقتي كه آه سوزناك  شود. آلود جاري
 معني لغات:

ع كله: خيمه، پشه  قبي: آخرت گلخن: آتشدانبند دودآسا: مانند دود گلشن قدس: استعاره از عالم معنا

ز درياي جان كي كند اين جا مقام مرغ كز آن بحر خاستخلق چو مرغابيا«مفهوم بيت-3  كدام است؟»ن زاده
دل ) به صوت خوش چو حيوان است مايل1 ز حيــوان كـم نشـايد بودن اي
ز تن مستور نيست2 و جان ز جان  ليك كس را ديد جـان دستور نيست ) تن
 يد روزگــار وصل خويشبــاز جــو ) هركسي كاو دور ماند از اصل خويش3
و دام ) كبوتـري كه دگر آشيان نخواهد ديد4  قضا همي بردش تا به سوي دانه
 پاسخ است.3گزينه

 به توضيح تست قبل نگاه كنيد.

ميجزبهي ابيات زير شاعر، در همه-4  خواند. .............. انسان را به عروج فرا
ب1  ماه چنان بخت يـافت او كـه كمينه گـداستر نتافت) از مــه او مـه شكــافت ديدن او
ز فـلك برتريم وز مـلك افزون2  زين دو چـرا نـگذريم؟ منـزل مـا كبرياست تريم ) خـود
ز دريـاي جان3  كي كند اين جا مقام مرغ كز آن بحر خـاست ) خلـق چو مــرغـابيان زاده
مي4 و راست ) هر نفس آواز عشق به رسد از چپ ميما  رويم، عـزم تماشا كه راست؟ فـلك
 پاسخ است.1گزينه

مي4و2،3ي در سه گزينه مي موالنا مسكن حقيقي انسان را عالم معنا و انسان را به عروج  خواند. داند
و فرشته2ي گزينه و منزل ما عرش الهي است. : ما از آسمان  ها برتريم
 هاي قبل. : نگاه كنيد به تست3ي گزينه

مي4ي زينهگ (عالم معنا) مي،رويم : ما به فلك  كند؟ چه كسي ما را همراهي
(مشي) در معني رفتن آمده است نه نگاه كردن. تذكر: تماشا در اين بيت از ريشه ي

ي شق1اما بيت گزينه  دارد.9القمر پيامبر اكرم اشاره به
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 درس نهم
كه آورده  * حفظ كنيم اند

كُل اناء يترشّح بما1  فيه.
 از كوزه همان برون تراود كه در اوست

 توان برداشت: از اين جمله دو مفهوم را مي
ي باطن اوست. دهنده ظاهر هر چيز نشان-1

 عمل هر كسي برخاسته از ذات اوست.-2
 عرضه ده مـخزن پنهان كوه ديد يكي عرصه به دامان كـوه

و سبزه در دامن پر از گل  دل كوه داشت.ي كوه، نشان از گنج نهفته
اي در حـرم لطـف خـدا بوده رنگ رخ خوب تو آخر گواست

و رويم را نمي زر رنگ ز اندرون خود دهد رنگم خبر بيني چو

با-1  نامتناسب است؟»كُلّ اناء يترشّح بما فيه«مفهوم كدام بيت،
ستدو،مغـرور شود نداند از دشمن ) بد اصل گدا، چو خواجه گردد، نـه نكوست1
و نور بارد از رخت ) پــاك2  داماني دليلش روي نوراني بود پـاك داماني چو شمع
مي3 او) ز قبا معلوم است رتبه دهــد ظـاهر هر كس خبر از باطن ي پيرهن آري
آن4 و درون استخوان كــه چو خــرماست رفيـقش مـدان)  كـاوست برون مغز
 پاسخ است.4گزينه

مي» از كوزه همان برون تراود كه در اوست«ل اين است: معني عبارت روي سؤا وو مفهوم آن اين است كه هركسي آن كاري را كند كه از اصل
مي ذاتش برمي  توان نتيجه گرفت كه: آيد. بنابراين

 كننده است. اصل يك فرد تعيين-1
مي-2 ي ذات اوست. دهنده زند نشان عملي كه از هركس سر

مي فرمايد: موالنا مي و سگ عوعو كند هركسي بر طينت خود  تند مه فشاند نور
(چون ذاتش بد است.)1ي گزينه و بدذات خوب نيست به سروري برسد. و  : گداي پليد
مي : دليل پاك2ي گزينه (ظاهر خوب بر باطن تو گواهي  دهد.) دامني تو روي نوراني توست.
او3ي گزينه  دهد. خبرمي : ظاهر هركس از باطن

مي4ي اما در گزينه و باطنش بد است. شاعر  گويد فريب منافقي را نخور كه ظاهرش خوب

 با كدام بيت تناسب دارد؟»كُلّ اناء يترشّح بما فيه«مفهوم-2
 زان پيش تر كه ميل شرابش كند خرابي خداست چـو مصحف عزيز دار ) دل خانـه1
 باشد گـل شـكفته در ايـن بستان نمي باشدن نمي) به زيــر چــرخ دلِ شــادما2
و هوشياري3 مي ) در پيش ما فتاده است مستي  نمايد در هر كه هرچه بـاشد رفتـار
 خـوب شد اسباب خودبيني شـكستي چيــني شـكـست ) از قضــا آيينــه4
 پاسخ است.3گزينه

 باشد.مي»ن برون تراود كه در اوستاز كوزه هما«نمايد مصداقي در هركه هرچه باشد رفتار مي

 با مفهوم كدام بيت متناسب است؟»كُلّ اناء يترشّح بما فيه«المثل ضرب-3
و دوزخ فـراق يار1 مجـرم مـحبت (گفتار) داللت است ) من و آه درون به صدق مقالم
و خاطر من شد ملول2 ت استتـو محل مالل زيــرا كــه بـاغ بــيتر ) آمـد بـهـار
 دردا كــه حــال عشق برون از مقالت است ) گفتم كه با تو صورت حالي بيان كنم3
را4  كس را در آن حـريم چـه حـد رسالت است ) گـيرم به خون ديده نويسم رساله
 پاسخ است.1گزينه

مي1ي در مصرع دوم از بيت گزينه مي شاعر ا دهنده كشم نشان گويد آهي كه (يك چيز ظاهري كه نشاني صداقت گفتارم يك دهنده ست. ي
 چيز دروني است.)



22

و گوهر وي سزد«مفهوم عبارت:-4  المثل آمده است؟ در كدام ضرب» هركسي آن كند كه از اصل
بي2 ) هركسي آن درود عاقبت كار كه كشت1 و سست ) گهر و زار است  هنر خوار

بي3  كه شود قابل فيض) گوهر پاك ببايد4 غوص كردن ) گهر نايد به كف
 پاسخ است.4گزينه

مي : هركس به نتيجه1ي گزينه  رسد.ي عمل خود
ي بي2گزينه بي : ثروت بدون هنر و  دوام است. ارزش
(همه : مرواريد بدون غواصي به دست نمي3ي گزينه مي آيد.  آيند.)ي چيزهاي خوب با زحمت به دست
 شود.ي فيض بردن نمي : تا ذات كسي خوب نباشد شايسته4ي گزينه

و گزينه و ذات اهميت داده است.4ي در روي سؤال  به اصل

 را در بر دارد.» از كوزه همان برون تراود كه در اوست«بيت .............. مفهوم عبارتجزبهي ابيات همه-5
بي در از درون ) حلقـه1  مطلب دل را، زبان تقرير نتوانست كرد خبر اشد بـيخانه
ز پهلوش2 و و بيرون دهد آغاز ) از هر چه سبو پر كني از سر  زان چيـز برون آيد
مي ) گـر بگويم كه مرا حال پريشاني نيست3  دهد از سر ضمير رنگ رخسار خبر
و حـال مپرس ) حــال مــن دور از آن جـمال مپرس4 و رويم ببــين  رنــگ
 پاسخ است.1گزينه

چ2ي گزينه مي: در كوزه هر  آيد.ه بريزي همان بيرون
مي3ي گزينه  دهد. : رنگ صورت از راز درون خبر
و رو نشان4ي گزينه ي حال درون است. دهنده : رنگ

 بيت .............. به نحوي ارتباط معنايي دارد.جزبهي ابيات مفهوم بيت زير با همه-6
ز گوهر سازند از كوز گر دايره« »ه همان برون تراود كه در اوستي كوزه

ز خاكدام به فلك رخت گر كشم چه عجب1  صفــاي پيــر طريقت دليل راه من است)
ز حال پنهانم2  كــه رازگوي دل من همين نگاه من است ) بـه پيش غيــر چـه پرسي
و آه من است ام به نزد كسان ) زبان به شكوه از آن بسته3 و درد، اشك  كه ترجمان غم
 نــواي مـن به سحر آه عذرخواه من استي چنگ صبـوح نيست چه باك ) گرم ترانه4
 پاسخ است.1گزينه

 : اگر من به اوج تعالي برسم جاي شگفت نيست چرا كه پير طريقت راهنماي من است.1ي گزينه
مي2ي گزينه  دهد. : نگاه از راز درون خبر
و درد درون3ي گزينه و آه از غم مي: اشك  دهد. خبر
مي : ناله4ي گزينه و عذرخواهي خبر  دهد. هاي سحرگاه از توبه

 بيت زير با كدام بيت تناسب معنايي دارد؟-7
ز گوهر سازند از كوزه همان برون تراود كه در اوست گر دايره« »ي كوزه

را1 مي ) عشق چون آيد برد هوش دل فرزانه راشد اول چراغكُ دزد دانا  خـانه
بد2  ور درون تــو خــوب گفتت خوب ) گــر درونـت بــد است گفتــت
 تر ديدم ظــاهــر هـر كــه صاف چو پشت آينــه بـود ) بــاطنش هـم3
 خوب شد اسباب خودبيني شكستي چيني شكست ) از قـضــا آيينــه4
 پاسخ است.2گزينه

و سخن بد معرّف در  ون بد است.سخن خوب معرّف درون خوب

ز گوهر سازند از كوزه همان برون تراود كه در اوست گر دايره«كدام بيت مفهوم عبارت-8  را در بر دارد؟»ي كوزه
و حال مپـرس ) حـال مــن دور از آن جـمـال مـپرس1 و رويــم بــبين  رنــگ
 دود دل من دانـدو آن كه سوزد جگرش ) حال دل سوخته كي سوخته دامن داند؟2
هاي خـالي فتـد زود از كنار بام كــوزه ) نيـست اوج اعـتبار بي كماالن را ثبات3
 چرا كه حال نكو در قـفاي فـال نكوست ) رخ تـو در دلـم آمد مراد خواهم يافت4
 پاسخ است.1گزينه
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و روبه آرام گرفت آن قصر كه جمشيد در او جام گرفت.2  آهـو بـچه كرد
 ديدي كه چگونه گور بهرام گرفت گرفتي همه عمر بهـرام كه گـور مي

بي مفهوم دو بيت بي و  ثباتي دنيا است. وفايي
 نوبت به تـو خود نيامدي از دگران در طـبـع جهـان اگر وفـايي بودي
و بـخت و تخت؟ اگـر ملـك بر جم بمـاندي  تو را كي ميسر شدي تاج

 جم: جمشيد
 زنهار دل مبند بر اسباب دنيوي جام از جهان نبردجمشيد جز حكايت

و آداب شدند.3  در جمع كمال شمع اصحاب شدند آنان كه مـحيط فضل
و در خواب شدند گفتند فسانه ره زين شـب تـاريك نبردند برون  اي

و حقيقت ذات جهان را دريابد: پيام اين دو بيت اين است كه هيچ كس نمي  تواند اسرار جهان هستي
و آداب (پيشواي ياران شدند.) معني دو بيت: آنان كه فاضل و در جميع كماالت سرآمد ياران خود قرار گرفتند.  دان گشتند

و ناداني) قدمي فراتر ننهادند. سخنانشان همانند افسانه از محدوده (يا جهل بيي عالم مادي و و در غفلت به اي بود (يا مردند). خبري  سر بردند
ز نهفتاين بـحر وج  كس نيست كه اين گوهر تحقيق بسفت ـود آمـده بيرون

 داند گفت زان روي كـه هست كس نمي هركس سخني از سر سودا گفته است
و هوس، عشق، در اين  جا دو معني اول مراد است. سودا: خيال غلط، هوا

و نه من من اسـرار ازل را نـه تـو دانـي و نه  وين حرف معما نه تو خواني
توهست و من از پس پرده گفتگوي من و نه  چون پرده برافتد نه تو ماني

 اسبــاب تــردد خــردمندانــند اجــرام كـه سـاكنـان اين ايوانند
 كــĤنان كــه مـدبرند سـر گردانندي خرد گم نكني هان تـا سـرِ رشته

 از تُـنُـك آبــي كناري بيش نيستي وهـميم ور نـه اين محيط غرقـه
 وهم: گمان محيط: اقيانوس تنك آبي: آب كم عمق

و كم مايه است. كه آگاهي كنيم تفكرات ما همانند اقيانوس است در حالي معني بيت: چون غرق در توهم هستيم فكر مي  هاي ما محدود
تذكر: اين مفهوم را در رباعيميات خي  بينيم. ام بسيار

 به مفهوم رباعي زير اشاره شده است؟ در كدام بيت-9
و آداب شدند در جمع كمال شمع اصحاب شدند« »آنان كه محيط فضـل
و در خواب شدند ره زيـن شب تـاريك نبردند برون گفتند فسانه« »اي
 الجــرم آب خــفته خــوانندم ) بـه طـريقي روم كـه خـوانـنـدم1
ز ســبيـل نــوشين بـامـداد رحيل) خــواب2  بــاز دارد پيــاده را
و اصل آن دلخوشي است در تعبير ) اي بسـا خـواب كــاو بـود دلگير3
 هــم در آن قصـه عـاقبت خفتند ) چون من اين قصه چند كس گفتند4
 پاسخ است.4گزينه
ميخي ف ام در رباعي روي سؤال و ادب مسلّگويد افرادي كه در ظاهر بر و پيشواي ديگران قرار گرفتند در حقيقت جاهالني بودند ضل ط گشتند

و بي افراد زيادي مانند من در اين مورد،نيز آمده است4ي در گزينه.تواند گره از اسرار هستي باز كند)(هيچ كس نمي خبري مردند كه در غفلت
برآنبي[هايي گفتند اما در نهايت حكايت بي]سندكه به جايي  خبري به سر بردند. در

 رباعي زير، با كدام بيت، تناسب مفهومي دارد؟-10
و آداب شدند در جمع كمال شمع اصحاب شدند« »آنان كه محيط فضـل
و در خواب شدند ره زيـن شب تـاريك نبردند برون گفتند فسانه« »اي
 نــوبت بــه تـو خـود نيامدي از دگران بودي ) در طـبـع جـهـان اگر وفـايي1
 مشـكـل ايـن راه نــكـردنــد حـــل ) پـــــرورش آمــوخـتـگـان ازل2
آر ) ديمي3 و گفتم صنما عهد به جاي  گفتا غلطي خواجه در اين عهد وفا نيست شد
 تر از دســت مـاه پــاي فــلك بستــه تـر از صبحگاه ) مـرغ گــران خـواب4
 پاسخ است.2گزينه
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 درس يازدهم
 هاي زميني مائده

و نايافتني است..1  خدا در همه جا هست؛ هرجا
و بر همـه مـشفـق از همگـان بي و بــر همـه پيدا نيـاز  از همـه عـالم نهـان

 مشفق: مهربان
ز ديده و همه ديده پنهان  آن آشكــار صنـعت پنهـانم آرزوست ها از اوست ها

س آصنعت:  فرينش، احساساختن،
ز پيدايي است پنـهان جهـان جملــه فــروغ نــور حـق دان  حق اندر وي

لُعبتي اي شهسوار شيرين و غايب از نظري كار تو خود چه  كه در برابر چشمي
 جا معشوق، محبوب زيبارويلُعبت: در اين

و پنهان چو دل، از دل سالمت مي ر تو كعبه كنم اي با من مياي هر جا  كنم وم قصد مقامت

يدرك االبصار(ي آيه-1 و هو تُدركه االبصار  متناسب است؟ با كدام گزينه)ال
 ) اين بس كه نام من برود بر زبان دوست2 ) يا ديده جاي خواب بود يا خيال دوست1

ز ديده4 ) عقل من آن برد كه صورت نگار اوست3 و همه ديده ) پنهان  ها از اوست ها
 پاسخ است.4ه گزين

 يابد. يابند اما او همه را درميي شريفه: ديدگان، او را در نمي معني آيه

مي.2 و اگر روح ما ارزش چيزي را داشته دليل بر آن است كه سخت درست است كه اعمال ما، ما را از سوزاند ولي تابندگي ما از همين است تر
 ديگران سوخته است.

و شمع نسوزد چه و كنده قيمتش باشدچو عود ز عود ي خار كه هيچ فرق نماند

 كدام بيت با عبارات زير ارتباط معنايي دارد؟-2
مي« و اگر روح ما ارزش چيزي را داشته دليل بر آن است كه سخت درست است كه اعمال ما، ما را از سوزاند ولي تابندگي ما از همين است تر

»ديگران سوخته است.
 عشــق را كيـميــايي جــان بيــني ازي اگـر بـه آتـش عـشقگــد ) جــان1
و گل نيست ) هر آن دل را كه سوزي نيست دل نيست2  دل افســرده غيــر از آب
ز سوزي كه در سخن باشد ) بيـان شوق چه حاجت كه سوز آتشدل3  توان شناخت
س ) تـا نســوزد بـر نيــايـد بــوي عـود4  خن با خام نيستپختــه دانـد كـاين
 پاسخ است.4گزينه

مي در روي سؤال آمده: اعمال ما، ما را مي  دهد. سوزاند اما به ما تابندگي
مي4ي در گزينه مي : عود  كند. سوزد اما عطرافشاني

آن هرگز در اين جهان چيزي نديده.3  من آن را در بر گيرد.ي مهر ام تا همه كه فوراً آرزو كرده ام كه حتي اندكي زيبا باشد؛ مگر
و دل هـر دو فريـاد  كه هـر چـه ديده بيند دل كند يادز دست ديـده

آن هرگز در اين جهان چيزي نديده«مفهوم كدام بيت عبارت-4 در ام تا همه كه فوراً آرزو كرده ام كه حتي اندكي زيبا باشد؛ مگر ي مهر من آن را
 كند؟ را نقضمي» بر گيرد

ني1  كنم چو سپند از نواي خويش خـود رقصمي كس بـه فرياد من رسد ـست هيـچ) چـون
آن2  كـــز شبــنم است آينــه دايــم برابرشي حسنِ خود شده است چنان فريفته ) گل
و بـد روزگـار، كـار تـو نيست3 و زشت، حيران باش ) تـميز نيـك  چو چشمِ آينه، در خوب
ز خــار زارِ تعلّـق، كشيـ4 مي ـده دامــان باش)  كشـدت دل، از آن گريزان باش به هرچه
 پاسخ است.4گزينه

مي در عبارت روي سؤال آندره ژيد مي و مفهوم بيت گويد هر چيز زيبايي مرا به خود جذب  دقيقاً نقض همين مطلب است.4كند
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 درس دوازدهم
مي در آرزوي تو باشم ز دستم * دل  رود

 بدان اميد دهم جان كه خاك كوي تو باشمم در آرزوي تو باشمدر آن نفس كه بمير.1

آن سبمگاه عدم گر هزار سال بخُ بـه خواب  گه به بوي موي تو باشم به خواب عافيت

(يا چون بوي خوش تو به من مي و راحت) خواهم اگر هزار سال در گور بخوابم چون در آرزوي وصال تو هستم (خواب آرام  بود. رسد) در خواب عافيت

 مفهوم بيت اين است كه حتي در گور هم آرزوي وصال تو را دارم.

 وجوي تو باشم وگوي تو خيزم به جست به گفت به وقت صبح قيامت كه سر زخاك بر آرم

و وفـاي تو بود به وفاي تو كه گر خشت زننـد از گل من  هـمچنــان در دل من مهــر

 قسم است.حرف»به«به وفاي تو: به وفاي تو سوگند،

و بنگر  كــز آتـش درونم دود از كفن برآيد بگشـاي تـربتم را بعد از وفـات

ز خاك بر خواهم كرد با عشـق تو در خاك نهـان خواهم شد  با مهــر تو سر

 پذيرم برو اي طبيبم از سر كه دوا نمي به خدا اگر بميرم كه دل از تو بر نگيرم

 داغ ســوداي تـوام سـر سويدا باشد من چو از خاك لحد الله صفت برخيزم

دلي سياه لحد: گور سودا: فكر، عشق سويدا: نقطه  دل، عمق

 جمال حور نجويم، دوان به سوي تو باشم حديث روضه نگويم، گل بهشت نبويم.2

و نعمت و تنها به دنبال تو خواهم به دنبال بهشت  بود. هاي وعده داده شده در آن نيستم

و بيت و آخرت تنها در پي يار است. مفهوم اين بيت »هاي زير اين است كه عاشق در دنيا

و سايه و قصر حور باغ بهشت  كنم با خاك كوي دوست برابر نميي طوبي

 طوبي: نام درختي در بهشت

 نظر به سوي تو دارم غالم روي تو باشم به مجمعي كه در آيند شاهدان دو عالم

 عالم: زيبارويان دو جهانشاهدان دو

و هرچه درو هست با نعيم بهشت  نه نعمتيست كه باز آورد فقير از دوست جهان

 نعيم: نعمت

و از عقبي به زهي همت كه حافظ راست از دنيي  جز خاك سر كويت نبايد هيچ در چشمش

 زهي: آفرين

 زهي همت كه حافظ راست: آفرين به همتي كه حافظ دارد.

 با خاك كوي دوست به فردوس ننگريمت شـوريدگـان كه ما واعظ مكن نصيح

 شوريدگان: عاشقان، درويشان

و سدره گر به قيامت به من دهند را طوبي  يك جا فداي قامت رعنا كنم تو

و سدره نام دو درخت در بهشت در اين  هاي بهشتي جا مجازاً نعمت طوبي

و نه حرص بهشت است رخ ما را نه غم دوزخ ز  پرده كه مشتاق لقاييمبردار

 لقا: ديدار

و بو مي و رنگ مي خواهند مردان نـه بهشت و روي نكو  خواهند يا موي خوش

و ماننـدش نيست و آخرت هـم او مـي يــاري دارنـد مثـل  خواهند در دنيا

و آخـرت بستم به خاك پاي عزيزان كه از محبت دوست  دل از مـحبت دنيـا

گ و آخــرت  وز صــحبت دوســـت نــاگزيرم ـــــزير استاز دنــيـا

 گزير: چاره
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گل«عبارت-1 ؟نداردبا كدام گزينه، تناسب معنايي»ي تو را با بهشت چه كار است هاي بهشت در پاي عارفان خار است، جوينده الهي
 نظر بــه سوي تو دارم غــالم روي تو باشم ) به مـجمعي كه در آيند شاهدان دو عالم1
 همچنـان بـر ســر آنم كـه وفادار تو باشم ) نه در اين عالم دنيا كه در آن عالم عقبي2
ز جامي ساقي رضوان3  مرا به باده چه حاجت كه مست بوي تو باشم ) مي بهشت ننوشم
بي4 و من يار تو باشم مايه كه باشم كه هواخواه تو باشم ) من  حيف باشـد كه تو يـار من
اس4گزينه ت.پاسخ

و سه گزينه و آخرت توجه ندارد. در متن سؤال و به دنيا (خدا) است ي اول اين مفهوم بيان شده است كه عارف فقط در پي يار

 با كدام بيت تناسب موضوعي دارد؟» حديث روضه نگويم، گل بهشت نبويم جمال حور نجويم، دوان به سوي تو باشم«اين بيت-2
 همچنـان بـر ســر آنم كـه وفادار تو باشم عـالم دنيا كه در آن عـالم عقبي ) نـه در اين1
 چــرا كــه از همــه عالم محبت تو گزيدم ) مـرا نصيب غــم آمـد به شادي همه عالم2
و دانم ) من چه شايسته3  مگــرم هـم تـو ببخشي كه سزاوار تو باشمي آنم كه تو را خوانم
ع4 و و فراغ از دو جهانمي خاطر ـقبي نبـود گوشه) هيچ از دنيي  كه به ديدار تو شغل است
 پاسخ است.4گزينه

و فقط در پي معشوق خواهم بود. گويد من به نعمت در متن سؤال سعدي مي  هاي بهشتي توجهي نخواهم كرد
و نيز همين مفهوم بيان شده است: توجهي به نعمت4ي در گزينه و آخرت ندارم  تنها به عشق تو مشغولم. هاي دنيا
 هاي مشكوك: رد گزينه
نه1ي گزينه بي: هاي بهشتي اعتنايي به نعمت تنها در اين دنيا بلكه در آخرت نيز نسبت به تو وفادار خواهم بود. چون در اين گزينه مفهوم

 را انتخاب كرديم.4ي نيامده است، گزينه

ب-3  تري دارد؟يشبيت زير با كدام گزينه ارتباط معنايي
»غـالم روي تو باشم،به مـجمعي كه در آيند شاهدان دو عالم نظر بـه سوي تو دارم«

 رخ تــو در نظر من چنين خوشش آراست ) مرا به كــار جهـان هرگز التفـات نبود1
و دست كوته ماست ) اگــر بـه زلف دراز تـو دست ما نرسد2  گنــاه بـخت پريشان
و در غوغاست در اندرون من خسته دل ندانم كيست)3 و او در فغان  كه من خموشم
و عقبي فـرو نمي4  ها كه در سر ماست تبـارك اهللا از اين فتنه آيد ) سـرم بـه دنيي

 پاسخ است.4گزينه
 گويد از ميان زيبارويان دو جهان تنها در پي معشوق خود هستم. در عبارت روي سؤال سعدي مي

مي4ي گزينهدر و عقبي) نمي نيز حافظ همين مفهوم را (دنيي  اي در سر من است. گردم عجب فتنه گويد: اسير زيبايي دو جهان
 تذكر: مقصود از فتنه عشقي است كه در ذهن حافظ است.

و آش و معشوقي كه موجب فتنه و ... ميدر فرهنگ معين در مورد فتنه آمده است: آزمودن، گمراه كردن، گناه  شود. وب
ي مشكوك: رد گزينه
 ام دنيا برايم جذاب شده است. : من توجهي به دنيا نداشتم اما از زماني كه عاشق شده1ي گزينه

ز جام ساقي رضوان.3  مرا به باده چه حاجت كه مست بوي تو باشم مي بهشت ننوشم
(يا مست آرزوي يار) هستم.نوشم، من به شراب بهشتي احت شراب بهشتي را از دست ساقي رضوان نمي  ياجي ندارم چرا كه مست بوي يار

 هر كه چو سعـدي شود از عشق مست مــستي خـــمـــــرش نــكنـــد آرزو
ي ديگر ببري از دستم تو به يك جرعه من خود اي ساقي از اين شوق كه دارم مستم
م هــرچــه كوتــه نظـرانند برايشان پيماي و مل ز ز تأمل هستمكه حـريفـان ن

مي نظر شراب بده چرا كه حريفان كوتاه هاي كوتاه به انسان مي نظر من از شراب مست  شوم. شوند اما من از تأمل كردن در يار مست
 پيماي: شراب بده مل: شراب

بي سر سرخوشم تو مست مست سرخوشي من مست بي ام دهان خنديده تو عاشق خندان لبي من
ز مي خوشدل بــاده و مـا  رو بـه محبوسان غم ده ساقيا افيون خويش تريم غمـگينـان خورند

مي غمگينان براي دل دل خوشي شراب ترند! اي ساقي شراب خود را به كساني بده كه اسير غم هستند. خورند اما عارفان از خود مي خوش
(عاشقان چنان مستند كه احتياجي به شراب ندارند.)
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و چهره گونـه است بر رخســار بيمــاران غـمبـاده گــل ي گلگون خويش ما خوش از رنگ خوديم

مي سرخ،خبران از عشق كه اسير غم هستند با خوردن شراب بي و سر حال و سرخوش از عشق درون رو شوند اما ما عاشقان حقيقي مست

(سرخي روي ما حاصل شراب نيست بلكه حاصل مستي دروني ماست .)خود هستيم.

را كشتي شكستگانيم اي باد شرطه برخيز.4  باشد كه باز بينيم ديــدار آشنا

 كشستي شكستگانيم: افرادي درمانده هستيم

 جا مراد عارف كامل باد شرطه: باد موافق در اين

و اكنون چشم ماً گرفتاري حافظ اين نيست كه كشتيمسلّ مي اش شكسته  او را از درماندگي برهاند. خواهد پير طريقت انتظار باد است! بلكه

(عارف دستگير) مدد كن تا شايد دوباره چهره ي يار را ببينيم. معني بيت: افرادي درمانده هستيم. اي پير طريقت

 عشق كاري است كه موقوف هدايت باشد زاهد ار راه به رندي نبرد معذور است

 چه هستند بشناسند. كه با تيزبيني رياكاران را چنان رند در كالم حافظ عارف كامل، ولي آشنا بر حقايق است، كسي

آ اي كوكب هدايت از گوشه در اين شب سياهم گم گشت راه مقصود  اي برون

ميي هدايت در اين كوكب هدايت: ستاره  كند. جا عارف كامل كه سالك را هدايت

ن دلـيل راه قـدم به كــوي عشق منـه بي و شدكه من به خويش نمودم صد اهتمام

 دليل: راهنما اهتمام: تالش

 كـه غريب ار نبـرد ره به داللت برود اي دليل دل گم گشته خدا را مددي

مي اي راهنماي دل گم شده را ها را نمي دهم كه مرا كمك كن. ناآشنايي كه راهي من تو را به خدا سوگند شناسد با هدايت آشنا راه خود

 يابد. مي

ه  كه به جايي نرسد گر به ضاللت برود دايت ببرد راه به دوستسالك از نور

 ضاللت: گمراهي دارد. سالك: رهرو، كسي كه در مسير عارفان گام برمي

 ظلمات است بترس از خطر گمراهي همرهي خضر مكن طي اين مرحله بي

(عارف كامل) طي نكن. در اين دنيا نور هد و راهنمايي خضر  ايت نيست از خطر گمراهي بترس.اين مرحله را بدون همراهي

ز يـمـن هـمـتش كــاري گشايد مگــر خضــر مبـارك پـي درآيد

 يمن: بركت درآمدن: وارد شدن

مي رود مـددي اي دليل راه كار از تو مي ز راه اوفتاده كه انصاف  ايم دهيم

 هــرچنــد ســكنــدر زمــاني خضــر مـرو تـو در خـرابـات بـي

و عرفانخرابات: ميك  ده در كالم حافظ مراد وادي عشق

 از ســر عمـــيا در اين دريـا مرو پـيــر بــايـد، راه را تـنهـا مـرو

 عميا: مؤنث اعمي، نابينا

و من نو سفرمي راه كن اي طاير قدس همتم بدرقه  كه دراز است ره مقصود

 به جانب حق براي حصول كمال براي خود يا ديگري. همت: در اصطالح صوفيه توجه طالب است با تمام قواي روحاني خود

ي قدس، عارف كامل طاير قدس: پرنده

 زيــرا كـه يكي را زدو عالم طلبيدند همت طـالب از باطن پيران سحرخيز

 كار صعب است مبادا كه خطايي بكنيم مدد از خاطر رندان طلب اي دل ورنه

 صعب: دشوار

 نيكي به جاي ياران فرصت شمار ياراو افسون ده روزه مهر گردون افسانه است.5

و محبت خوشي و نيرنگ است. نيكي در حق ياران را غنيمت بشمار. ها  هاي كوتاه روزگار، گذران

 شود: تذكر: از بيت، دو پيام برداشت مي

 نيكي در حق ياران-2اغتنام-1

(شماره و در تيتر بعدي ا6ي ابتدا ابياتي را براي اغتنام فرصت، مي)  آوريم. بياتي را براي نيكي در حق ياران

ز يكديگر نمـانيم بيــا تــا قدر يـكديگر بدانيم  كـه تا نـاگـه

 رخم را بوسه ده كاكنون همانيم چو بر گورم بخواهي بوسه دادن

 كاكنون: كه اكنون
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ع اين يـك دو دم كه فرصت ديدار ممكن است مردريــاب كــار دل كـه نه پيداست كار

 فــردا كـه شوم خاك چه سود اشك ندامت امــروز كــه در دست توام مــرحمتي كن

 شــايد اي جــان نــرسيديم به فرداي دگر امشبــي را كـــه در آنيم غنيمـت شمريم

و نهار آرد شب صحبت غنيمت دان كه بعد از روزگار ما  بسي گردش كند گردون، بسي ليل

 كـس را وقـوف نيست كـه انجام كار چيستد مغتنم شمارهـر وقت خوش كـه دست ده

 مغتنم شمار: غنيمت بدان

را كه در عالم نمي توان امروز فرصت را غنيمت دان دال تا مي  داند كسي احوال فردا

 حاصــل از حيات اين دم است ار دانـي قـدر كه بتواني وقـت را غـنميت دان آن

 ار: مخفف اگر

را روزي تفقّدي كن درويشبيي سالمت كرانهش،اي صاحب كرامت.6  نوا

 نوا دلجويي كن.ي سالمتي يك روز از درويشبي معني اول: اي انسان بخشنده به شكرانه

ي رستگاري از ما بيچارگان هم دستگيري كن. معني دوم: اي عارف كامل به شكرانه

و واصلر خارقكرامت: در لغت بخشندگي، بزرگي، جوانمردي در اصطالح صوفيه امو العاده است كه به سبب عنايت خداوندي از صوفي كامل

 شود. صادر مي

و رهايي يافتن سالمت: بي ا منيت، رستگاري  عيب شدن، تندرستي،

و غنيمت شمار عمر  تر كــه بـانگ برآيد فالن نماند زان بيش خيري كن اي فـالن

و ملك درياب كنون كه نـعمتت هست به دست  رود دست به دستميكاين دولت

 دريــاب ضعيفــان را در وقـت توانايي ماند دايم گــل اين بستـان شاداب نمي

ميي سالمت اي مــاه سـرو قامت، شكرانه  گـاهي پرس گـاه از حـال زيردستـان

و خوش  بــه شكـــرانــه بـار ضـعيفان بكش چــو خـود را قوي حال ديدي

كنباري به چشم احسان در حال را ما نظر  كز خــوان پـادشاهان راحت بود گدا

 آخر دمي بپرس كه ما را چه حاجت است جانا بــه حاجتي كه تو را هست با خدا

 نــه دربنــد آســايش خــويش باش كــه خــاطر نگـهــدار درويش باش

 بــذل درويشــان كنـــد نيـمي دگر نيــم نــاني گـــر خـورد مـرد خدا

د  به زير پا نظر كن تا چراغت روشني داردر روزگار دولت از افتادگان غافلمشو

 بيت زير با كدام گزينه، قرابت معنايي دارد؟-4

راي سالمت روزي تفقدي كن درويشبي اي صاحب كرامت شكرانه« »نوا

دس ) بيهده تا كــي زنم دست به سر از غمش1 ت دعاستدست من از كار شد، نوبت

را ) هنگام تنگ دستي در عيش كوشو مستي2  كاين كيمياي هستي قـارون كند گـدا

 ام سالمت به جوانمردي كوشگــو در ايـّ ) هركــه فريـادرس روز مصيبت خواهد3

ز هـمت اهل جهان مخواه4 و دستشــان به دهن آشناتر است ) رسـم دهش  طفلند

 پاسخ است.2گزينه

س و گزينهدر بيت روي و دلجويي از درويش سفارش شده است.3ي ؤال  به درويش نوازي

ت با دشمنان مدارابــا دوستـــان مرو آسايش دو گيتي تفسير اين دو حرف است.7

من بـه  چو اسير توست اكنون به اسير كن مدارا جز از علي كه گويد به پسر كه قاتل

و كامل بود فرقي  مدعي گر با تو بد باشد تو با او خوب باش»سليم«در ميان جاهـل

 جا تخلص شاعر است. عيب در اين سليم: به معني سالم، بي

 تذكر: در درس سيرت موالنا نيز از مدارا با دشمن آمده است.
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 بيت زير با كدام گزينه اشتراك در مفهوم دارد؟-5
»ت بـا دشمنان مداراتـــان مـروآسايش دو گيتي تفسير اين دو حرف است بــا دوس«

 تر كز مدعي رعايت جور از حبيب خوش ) هرچند بردي آبم روي از درت نتابم1
و آب يـــكســان بــود ) چـو بـخشـايش پـاك يـزدان بود2  دم آتـــش
و خـوش ) مـن بـه هر جمـعيتي نـاالن شدم3  حاالن شدم جفـت بدحــاالن
و باز) اي سـليمـان در ميــ4  با هـمه مرغـان بساز،لطف حق شـــو ان زاغ
 پاسخ است.4گزينه

 لطف حق شو با همه مرغان بساز يعني با همه مدارا كن.
ي مشكوك: رد گزينه
مي3ي گزينه گر فرمايد من ناله : در اين گزينه بحث سازش يا عدم سازش مطرح نيست بلكه موالنا و با هر وهيي عشق را براي همه سردادم

و برخاست داشتم.  نشست

 بيت .............. ارتباط معنايي دارد.جزبهي ابيات بيت زير با همه-6
»ت بـا دشمنـان مـداراآسايش دو گيتي تفسير اين دو حرف است بـا دوستــان مـرو«

و كامل بود فرقي1 ب» سليم«) در ميـان جاهـل ا او خوب باشمدعي گر با تو بد باشد تو
ايي خود را به نمـاز آمدهي غمـزه كشته ) آفــرين بر دل نـرم تو كـه از بهـر ثـواب2
حسن3 بي ) تندخويي مده از دست كه در گلشن و خاشاك رود گُــل  خـار به نرخ خس
 تو خــوي نيـك خـويش از دست مگذار ) گــرت خـوي مــن آمـــد نــاسـزاوار4
 است.پاسخ3گزينه

و گزينه و حسنِ خلق است، اما در گزينه4و1،2هاي پيام بيت روي سؤال و برخالف ساير گزينه3ي دعوت به مدارا ها دعوت به تندخويي
 بدرفتاري شده است.

مي3مفهوم بيت و احترام و تساهل باعث از بين رفتن ارزش  شود. : مهرباني

و مستي.8 را هنگام تنگ دستي در عيش كوش  كـاين كيميـاي هستي قـارون كند گدا
و خيال تنگ و فكر بي دستان در رنج مي اند اما مست از همه جا و آسايش فكري يك مست را قارون هم ندارد! حافظ  فرمايد: خبر است

و مستي گدا را هم (مستي عارفانه) بپرداز زيرا عيش و مستي بي هنگام فقر به عيش و آسوده چون قارون مينياز  كند. خاطر
و گنج به صد حشمت قارون باشيبي اي دل آن دم كه خراب از مي گلگون باشي  زر
 كـه بــا گــنج قارون دهــد عمر نوح بيـار ســـاقــي آن كـيميــاي فـتـوح

 جا شراب مراد است. كيمياي فتوح: در اين
بـي هر چيـز خوري با هشيـاري غصـه ادچـون مــست شـدي هر چه بادا

دلمي اي گداي خانقه برجه كه در دير مغان و مي دهند آبي  كنند ها را توانگر
ي عشق است. دير مغان: عبادتگاه موبدان زرتشتي، در شعر حافظ مراد ميخانه

را،دامن اي شيــخ پــاكي مي آلود حافظ به خود نپوشيد اين خرقه.9  معــذور دار ما
و حيات نيافت[حافظ به اختيار خود عاشق نشد  اي شيخ دست از نصيحت ما بردار. مفهوم بيت اعتقاد به جبر است.]يا به اختيار خود زندگي

مي بــارهــا گفتــه و بــار دگــر دل گويم ام مي كه من  پويم شده اين ره نه به خود
 هــر نـقش كه نقــاش ازل كرد همانيم از پند تو اي خواجـه چه سود است كه مـا را

و معــشوق اخـتيـــاري نيستع  عشــق زان سـان كه تو شماري نيست شـــق
و توست و مستي نه به دست من  چـه سلطان ازل گـفت بكن آن كردمآن نقش مستوري

 دامني نشيني، پاك مستوري: پنهان بودن، گوشه
ز مسجد به خرابات نه خود افتادم  اينـم از روز ازل حاصـل فرجـام افتاد من

ت: ميخانه، ميكدهخرابا
 از هـمــدان تــا صليب راهنمون بود من نه بـه خود رفـتم آن طــريق كه عشقم

و اختيار مي ز ميراث فطرتم خور كه عاشقي نه به كسب است  اين مـوهبــت رسيـد
و بـر دردكشـان خرده مگير  كه ندادند جز اين تحفه به ما روز الست بـرو اي زاهـد

كدرد: ماده  دري كه در قعر ظرف مايعات رسوب كند.ي
مي ردكش: كسيد درد  آشامد. كه شراب را تا ته پياه با

»قالوا بلي.» اَلَست بربكُم؟«يي شريفه جا آغاز آفرينش، برگرفته از آيه الست: در لغت يعني: آيا نيستم؟ در اين


