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  1درس 

  

ي درس مهمقد: 
 »نامه ني«شهرت يافته است»نامه ني«ل مثنوي معنوي به  چيست؟ سرآغاز دفتر او . 
 ه به حق، در تار و پود آن نهفته استگرچه آغاز مثنوي موالنا با ديگر آثار نثر و  نظم فارسي تفاوت دارد اما روح نيايش و توج. 
  است) اانسان آگاه و آشنا با حقايق عالم معن( همان موالنا »ني«منظور از. 
  خاطر جدايي از عالم معنا است به) انسان آگاه(ي موالنا   شكايت روح آزاده»نامه ني«مفهوم كلّي. 
 »88 و تجربي 84سراسري انساني . (گذارد ي حق بر او اثر مي خيزد كه جذبه وجودش برمي نوازد و فرياد موالنا هنگامي از ني  را پروردگار مي»ني عشق( 

 :موضوعات محوري درس
 1، خودآزمايي 84سراسري انساني (كايت انسان آگاه از جدايي خويش از عالم معنا ش( 

 كند ها شكايت مي از جدايي/ كند ي بشنو از ني چون حكايت م       
 ديدههجران عالم هستي با عارف نوايي كلّ هم  

 اند از نفيرم مرد و زن ناليده/ اند تا مرا ببريده         كز نيستان
 87سراسري خارج از كشور (ارف به يار درد آشنا براي بيان درد اشتياق  ع نيازمندي( 

 تا بگويم شرحِ دردِ اشتياق/         سينه خواهم شَرحه شَرحه از فِراق
 89، سنجش 88 و هنر 88، رياضي 87، رياضي 75سراسري هنر . (گردد ي خويش بازمي هر چيزي سرانجام به اصل و ريشه( 

 باز جويد روزگار وصل خويش/ ور ماند از اصل خويشكسي كاو د         هر
 دهد ي عشق به حق را براي همه سر مي موالنا ناله. 

حاالن و خوش حاالن شدم جفت بد/ تي ناالن شدم        من به هر جمعي 
 81 -سراسري زبان(ي عارف  اشاره به ناتواني چشم و گوش ظاهري از درك راز و حقيقت ناله( 

 ليك چشم و گوش را آن نور نيست/ ي من دور نيست از ناله        سرِّ من 
 خبران از عشق الهي آرزوي نيستي و نابودي براي بي 

 كه اين آتش ندارد، نيست باد هر/  ناي و نيست باد         آتش است اين بانگ
 هاي ني با عاشق هجران ديده براي رسيدن به معشوق حقيقي همدم بودن نغمه 

 هاي ما دريد هايش پرده پرده/ هر كه از ياري بريد        ني، حريفِ 
 90سراسري زبان (بخش بودن ني در عين دردآفريني  تأكيد بر درمان( 

 چو ني دمساز و مشتاقي كه ديد؟هم/         همچو ني زهري و ترياقي كه ديد؟
 داستان پر از درد و رنج مجنون هاي راه عشق با اشاره به بيان سختي 

 كند هاي عشق مجنون مي هقص/ كند ثِ راه پر خون مي        ني حدي
  91، سنجش 82 و 81سراسري رياضي . (محرم حقيقت عشق است) هوش بي(تنها عاشق حقيقي( 

 مر زبان را مشتري جز گوش نيست/ هوش نيست          محرم اين هوش جز بي
 86سراسري خارج از كشور (ي ماندگاري عشق الهي زوآر( 

 كه چون تو پاك نيست تو بمان، اي آن/  گر رفت، گو رو، باك نيست         روزها
 90، سنجش 92 و 78ي رياضي سراسر(اشق حقيقي از عشق و معرفت ري عارف و عيناپذ سيري( 

 روزي است، روزش دير شد هر كه بي/         هر كه جز ماهي، ز آبش سير شد
 91، خارج از كشور 90 انساني سراسري(خبران از عشق از حال عارفان كامل  ناآگاهي بي( 

 پس سخن كوتاه بايد، والسالم/          درنيابد حال پخته هيچ خام 
 :اند هايي كه در كتاب معني نشده معاني واژه

، )رازها: اسرار(، )ان، حدسگم: ظنّ(، )دوري جدايي،: فِراق(، )زار ني: نيستان(، )كشش: جذبه(، )ي هر چيز تارهاي طول و عرض پارچه، اساس و پايه: تار و پود( 
 )سخن: حديث(، )آرزومند: مشتاق(، )همدم، همراز: دمساز(، )ني: ناي(، )پوشيده، پنهان: مستور(

 : امالييهاي مهم واژه
   حديث- ترياق- مستور- اسرار- ظن- فِراق-جذبه
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  )79 -سراسري هنر  (  ؟ندارد تضاد وجود    گزينه در كدام .1

    بايد، والسالم  كوتاه  سخن پس /   خام  هيچ  پخته درنيابد حال     شدم حاالن  و خوش  بدحاالن جفت /   شدم  ناالن تي هر جمعي  به من   
    درد اشتياق  شرح تا بگويم/    از فراق  شرحه  شرحه  خواهم سينه    ديد؟  كه  دمساز و مشتاقي همچو ني/  ديد؟   كه  و ترياقي  زهري همچو ني   

  
  )72 -سراسري انساني (   تكرار و تأكيد كدام بيت است؟ »ليك كس را ديد جان دستور نيست    /   تن ز جان و جان ز تن مستور نيست     «يت ب .2

  از درون من نجست اسرار من/  هر كسي از ظنّ خود شد يار من     مر زبان را مشتري جز گوش نيست/  محرم اين هوش جز بي هوش نيست    
  در جهان يك گوش نيست! با كه گويم/  جان و دل را طاقت آن جوش نيست     ليك چشم و گوش را آن نور نيست/  ي من دور نيست   هسرّ من از نال   

     در كدام گزينه آمده است؟  ترتيب به »آب« و »ماهي« مفهوم درست  »روزي است، روزش دير شد   هركه بي/ هركه جز ماهي ز آبش سير شد     «در بيت  . 3
  )75 – تجربيسراسري (   
   معرفت–معشوق     قناعت–قانع     عقل–عارف     عشق–عاشق    

  )75 -سراسري هنر  (  ؟  است  متناسب»  راجعون  و انّا اليه انّا هللا«  ي  آيه  با مفهوم  گزينه كدام . 4
    خويش باز جويد روزگار وصل/    خويش ند از اصل كاو دور ما هركسي     دستور نيست  را ديدِ جان  كس   ليك /  مستور نيست  ز تن  و جان  ز جان تن   
    شدم حاالن  و خوش  بدحاالن جفت /    شدم  ناالن  هر جمعيتي  به من      اسرار من  نجست  من از درون/    از ظنّ خود شد يار من هركسي   

  )77 – رياضيسراسري (   در عبارت زير، مطابقت دارد؟  »گوته«كدام بيت مولوي با نظرِ  .5
  »سان معنايي جداگانه داشته باشد را دو بار در قافيه نياورم مگر آن كه با ظاهري يك خواهم هيچ كالمي حافظا، مي«  
  تو بمان، اي آن كه چون تو پاك نيست/  روزها گر رفت، گو رو، باك نيست     باز جويد روزگار وصل خويش/  كسي كاو دور ماند از اصل خويش   هر   
  ليك كس را ديد جان دستور نيست/  تن ز جان و جان ز تن مستور نيست     هر كه اين آتش ندارد نيست باد/  بانگ ناي و نيست باد  آتش است اين    

  )78 – رياضيسراسري (  شود؟  فهميده مي»زبان را مشتري جز گوش نيست   مر/  محرم اين هوش جز بي هوش نيست   «كدام گزينه از بيت  .6
  .يابد حقيقت عشق را، تنها عاشق در مي   . زبان، ابزار مناسبي نيستگوش براي ادراك سخنان   
  .عاشق حقيقي پيوسته از بيان راز درون خود، عاجز است   .هيچ كس توان درك حقيقت را ندارد   

  )81 –  رياضيسراسري (  .  كند صل داللت ميي نمادين و تمثيلي بر عاشق و عارف وا   اي وجود دارد كه به شيوه  كلمه. ... .. ... .. .. .. بيت جز  بهها   ي بيت در همه .7
  تا بگويم شرح درد اشتياق/سينه خواهم شرحه شرحه از فراق    پس سخن كوتاه بايد والسالم/ در نيابد حال پخته هيچ خام   
  است روزش دير شدهر كه بي روزي / هر كه جز ماهي ز آبش سير شد   مر زبان را مشتري جز گوش نيست/ محرم اين هوش جز بي هوش نيست   

  )81 – زبانسراسري (   با كدام گزينه متناسب است؟ »ليك چشم و گوش را آن نور نيست    / ي من دور نيست     من از نالهسرّ«مفهوم بيت  . 8
   ستاني به سيم گلوزگل عزيزتر چه/  جاي سيم   گل چه فروشي به! اي گل فروش   گويم نه احوال من است اين چه مي/  حالِ من اكنون برون از گفتن است    
  از نكهت خود نيست به هر حال جدا گل/  اند   رنگين سخنان در سخن خويش نهان   كرد جرمش اين بود كه اسرار هويدا مي/  فت آن يار كزو گشت سرِ دار بلند گ   

  بـا كـدام بيـت، قرابـت    ».نالنـد  ها بدمد، همه مي   در آن ي پروردگار     ي موجودات هست و اگر عنايت يا جذبه         پندارد كه اين ناله در درون همه        موالنا مي «عبارت   .9
  )84 –سراسري انساني (  عنايي دارد؟م
   يد تامما را كه تو منظوري خاطر نرود جايي/ ركس به تمنّايي رفتند به صحراييه   سوداي تو خالي كرد از سر همه سودايي/ يدي و بيرون برد از دل همه ام  
  هر كاو به وجود خود دارد ز تو پروايي/ داند  بيند يا راه نمي يا چشم نمي   از توست خروش من، من نايم و تو نايي/  جوش مني ي باده فروش من، سرمايها   

  )86 - خارج از كشور سراسري(   با كدام بيت ارتباط معنايي دارد؟ »بگو بسوز كه بر من به برگ كاهي نيست  / زمانه گر بزند آتشم به خرمن عمر    «بيت  .10
  به من بنگر به ره منگر كه من ره را نورديدم/ گاه است و ره بس دور، گفتا رو  م روز بيبگفت   
  روزها با سوزها همراه شد/ گاه شد  در غم ما روزها بي   
   اي آن كه چون تو پاك نيست تو بمان،/ روزها گر رفت، گو رو، باك نيست    
  آب و گل من است ر شور محبتي كه د/ طوفان نوح را به نظر در نياورد    

  )87 –سراسري رياضي (  ؟ندارد در كدام بيت وجود  »كُلّ شيء يرجِع الي اَصله«مفهوم عبارت  .11
  ها را در پي است ها مر فرع اصل/ مادر فرزند، جويان وي است    سير جان، پا در دل دريا نهاد/ سير جسم خشك بر خشكي فتاد   
  ها تن، زده اندر  زمين چنگال/ ها  جان، گشاده سوي گردون بال   را در حبس آب و گل كشدتن تو / دل تو را در كوي اهل دل كشد   

  )87 –سراسري هنر (  دارد؟  با كدام بيت ارتباط مفهومي »آزمايد  كه آواز تو جان مي /  بگو اي ناي، حال عاشقان را «بيت  .12
  روزي است، روزش دير شد هر كه بي/ كه جز ماهي ز آبش سير شد هر   يستتو بمان، اي آن كه چون تو پاك ن/ روزها گر رفت، گو رو، باك نيست    
  ليك كس را ديد جان دستور نيست/  تن ز جان و جان ز تن مستور نيست     كند هاي عشق مجنون مي قصه/ كند حديث راه پرخون ميني    

  )87 –سراسري رياضي (  ؟نداردت ارتباط معنايي  با كدام بي»پس سخن كوتاه بايد والسالم  /  در نيابد حال پخته هيچ خام     «بيت  .13
  چند  كه مگو حال دل سوخته با خامي/ دردي كش خويش   پير ميخانه چه خوش گفت به   اي قصه به خامي هرگز نبرد سوخته/ سعدي سخن يار نگويد بر اغيار    
   سوخته داند كه چيست پختن سوداي خام / خبر از سوز ماست كه در آتش نرفت بي هر   كامروز آتش عشق، از وي نبرد خامي/ اي بسوزد  داغ دوزخ ناپخته  به  فردا   
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 )87 – تجربيسراسري (   ؟ندارد مفهوم بيت زير در كدام بيت وجود   .14
  »پس سخن كوتاه بايد والسالم/ در نيابد حال پخته هيچ خام «
  پخته داند كاين سخن با خام نيست/ تا نسوزد بر نيايد بوي عود    
  چون باده ز خامي نبود جوش و خروشم/ هاست چو آتش  فرياد من از سوختگي   
  وان را خبر از آتش ما نيست كه خام است/ دردا كه بپختيم در اين سوز نهاني    
  عجب از سوختگي نيست كه خامي عجب است/ آتش روي تو زين گونه كه در خلق گرفت    

  )87  -سراسري  خارج از كشور(  ؟ندارد با كدام بيت تناسب معنايي  »بگويم شرح درد اشتياق  تا / سينه خواهم شرحه شرحه از فراق   «بيت  .15
  و گر گويي كسي هم درد بايد/ حديث  عشق جانان گفتني نيست    نفسي تا كند درد دلم را دوا هم/ كه به دست آورم  پاي نهم در عدم بو   
  زنم خورم و نعره مي بيچاره درد مي/ دردي نبوده را چه تفاوت كند كه من    كشد از روزگار هجرانش كه دل چه مي/ كجاست هم نفسي تا به شرح عرضه دهم    

  )88 -سراسري رياضي(  ؟ندارددام بيت تناسب  ك با »رويم  ما ز باالييم و باال مي   /  رويم  ما ز درياييم و دريا مي   « بيت مفهوم .16
  )زده شده(م هم اين مثل مضروب مر اين حديث مسلّ/ به اصل باز شود فرع و هست نزد خرد   يا فتدتپد تا باز در در مي/ ماهي از دريا چو در صحرا فتد   
  ا نشدتجز تشنه لب نيامد و جز ناش / كس اندر نشيب خاكه كن كسيري طلب م   لكگمان به سوي  باز شود جزو بي/ جزو جهان است شخص مردم روزي   

  )88 -سراسري  تجربي(  دام بيت تناسب مفهومي دارد؟  كمتن زير با  .17
ل و حقيقت هستي است و در حقيقت اين ني عشق كشش انسان آگاه به سوي عالم معنا، به سوي پروردگار، به سوي كآورد،  آن چه در اين ني آوازي پديد مي«

  .»گذارد ي حق بر او اثر مي ه جذبهكخيزد  را پروردگار مي نوازد و فرياد موالنا هنگامي از ني وجودش بر مي
  ه بادي ببرد ناگاهمكترسم اي دوست / وي توام جاي خوش استكم و در كي خا ذره   ه خريداري نيستكيوسفي هست دريغا / يار از پرده هويدا شد و ياران غافل    
  برد مرا پرواز دل به سوي خدا مي/ رسد با بال شوق، ذره به خورشيد مي   اي كم از شبنم، تو هم آيينه را پرداز ده/ شبنم از روشن دلي آيينه ي خورشيد شد   

  )88 -هنر سراسري (    با كدام بيت تناسب دارد؟   »رويم  ما زباالييم و باال مي  / رويم  ما ز درياييم و دريا مي   «مفهوم بيت  .18
  بركشيددن وباز ما را سوي گر/ ما ز گردون سوي مادون آمديم   زآن كه خرمايي ندارد شاخ بيد/ همچو مريم سوي خرما بن رويم   
  اي نهانان سوي بوي آن پريد/ رسد از عرش غيب دود و بويي مي   كز رسوالنش پياپي شد نويد/  عزم و منشين اي اميدنشين اي بر   

  )90 –سراسري زبان (   است؟ متفاوتمفهوم كدام بيت با ديگر ابيات   .19
  دل فداي او شد و جان نيز هم/ مان نيز همدردم از يار است و در   هم مرهم و هم جراحت دل/ اي درد و غم تو راحت دل   
  گر دردمند عشق بنالد غريب نيست/ دردي است درد عشق كه هيچش طبيب نيست    همچو ني دمساز و مشتاقي كه ديد؟/ همچو ني زهري و ترياقي كه ديد   

  )90 –ني انساسراسري (  . ديگر تناسب دارد  با يك .. ... .. .. .. ... .  بيت استثناي بهي ابيات  مفهوم همه . 20
  صوفي نشود صافي تا درنكشد جامي / بسيار سفر بايد تا پخته شود خامي    المپس سخن كوتاه بايد والس/ درنيابد حال پخته هيچ خام    
  ل سوخته با خامي چندكه مگو حال د/ كش خويش  پير ميخانه چه خوش گفت به دردي   خبر بود خام از عذاب سوختگان بي/ پختگان نتوان گفت سوز عشق  با نيم   

  )91 – سراسري خارج از كشور(   است؟ متفاوتمفهوم كدام بيت با ديگر ابيات   .21
  چو درد در تو نبيند كه را دوا بكند/ طبيب عشق مسيحادم است و مشفق ليك    پس سخن كوتاه بايد والسالم/ درنيابد حال پخته هيچ خام    
  كاين حال نيست زاهد عالي مقام را/ راز درون پرده ز رندان مست پرس  با طبيب نامحرم حال درد پنهاني/ پيش زاهد از رندي دم مزن كه نتوان گفت    

  )92 – رياضيسراسري (   است؟ متفاوتكدام بيت با ديگر ابيات  مفهوم  .22
  اي آور كه گيرد در تو اكسيرم  تابيده مس/ سوز كم گيرد نصيب از صحبت مردي  دل بي   
   اي بايد كه بر لب گيرد اين پيمانه را وحشي/ ظرف نيست  خوردن كار هر بيمي ز رطل عشق    
  كه حريفان همه در خواب گرانند هنوز/ ساقيا در قدح باده چه پيمودي دوش    
  زبان را مشتري جز گوش نيست مر/ هوش نيست  محرم اين هوش جز بي   

، بـا كـدام بيـت تناسـب مفهـومي           ».گذارد  اثر مي  ي حق بر او     د كه جذبه  زخي  گامي از ني وجودش برمي    موالنا هن  نوازد و فرياد     عشق را پروردگار مي    نيِ«: عبارت .23
 )93 – تجربيسراسري (  دارد؟

  هر زمان با دف و ني بر سر بازار دگر/ ي ما بين كه به دستان گفتند  راز سربسته  
  سوز و نه همدم دارم امشب نه دل/  بنال اي ني كه من غم دارم امشب   
  استاده است سرو و كمربسته است ني/  مسند به باغ بر كه به خدمت چو بندگان  
  هر ني كه به آن لعل شكربار رسيده/ زند آتش به جهان از نفس گرم!  صائب  

 )93 – انسانيسراسري (   دارد؟ تفاوتمفهوم كدام بيت با ساير ابيات   . 24
  ننهادي هنر كجا يابي/ خوابي  تن به دود چراغ و بي  مپس سخن كوتاه بايد والسال/  در نيابد حال پخته هيچ خام  
  كه باشد بر نظاره جنگ آسان/ مگر نشنيدي از گيتي شناسان   كه به دل داغ تو را در عوض مرهم زد/ داند ي عشق كسي مي سوخته  حال دل  

 )93 – زبانسراسري (  باط مفهومي دارد؟ ، با كدام بيت ارت»اند مرد و زن ناليده    از نفيرم/اند كز نيستان تا مرا ببريده «بيت  .25
  اي تو چنينش كجا بريم دلي را كه كرده/ ي بيمار خود مپوش خدا را  نظر ز چاره  
  كه بر كسي نگشايد در بهشت برينش/  گشاده چهره بيا در حضور خازن جنّت  
  كه بر رخ تو نيفتد نگاه باز پسينش/  مريض عشق تو را جان به لب رسيده و ترسم  
  هاي حزينش نهاد سنگ بنالد ز ناله/ اي كه نشسته خدنگ عشق به هر قلب خسته   
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 )91 - كانون فرهنگي آموزش(   ها درست است؟   ي واژه در كدام گزينه، معني همه  .26

  )پادزهر( ترياق -)نگناها( معاصي -)ي گوشتي كه از درازا بريده باشند پاره(شرحه    )درويش(روزي   بي-)داروها( ادعيه -)پوشيده (مستور   
  )همدم( حريف -)كشش (جذبه -)آسايش (فراق   )فرياد و زاري به آواز بلند( نفير -)آيين هم (دمساز -)راهنما(دستور     

  )80  - سنجش  آزمايشي(   معني كدام گزينه است؟ »كشش روح كمال طلب و خداجو در راه شناخت پروردگار و ادراك حقيقت هستي    «عبارت  .27
  كرامت   غيرت     استشهاد      اشتياق    

  
 )91 - كانون فرهنگي آموزش(   در متن زير كدام واژه غلط اماليي دارد؟   . 28

كه پس از تعمل و مشاورت، او را محرم اسرار خويش گردانيد كه در كتـاب دل او                    هاي او لحن صميمي يافت؛ چنان       شير در سخن او ظنّ صدق برد و در زمزمه         «
  ».وستانه مسطور شده بودعجز عارفانه و خضوع د

  مسطور     خضوع   اسرار   تعمل   
  

 )91 - كانون فرهنگي آموزش(   هاي ادبي وجود دارد؟  كدام آرايه »قالب از ما هست شد ني ما از او   / باده از ما مست شد ني ما از او    «در بيت  .29
   تشخيص- جناس-نظير  مراعات-استعاره      جناس- تضاد- تشبيه-تشخيص     

  نما  متناقض- استعاره- كنايه-جناس    استعاره- تشبيه-نظير  مراعات-تشخيص    

 )91 - كانون فرهنگي آموزش(   ب كنيم، كدام گزينه صحيح است؟  مرتّ»نما  متناقض  معادله، جناس، مجاز، اسلوب «هاي   ترتيب داشتن آرايه  اگر ابيات زير را به . 30
   را مشتري جز گوش نيست مر زبان/ هوش نيست  محرم اين هوش جز بي) الف
  چو ني دمساز و مشتاقي كه ديد؟هم/ و ني زهري و ترياقي كه ديد؟ چهم) ب
  هركه اين آتش ندارد نيست باد/ آتش است اين بانگ ناي و نيست باد ) ج
  تا بگويم شرح درد اشتياق/ شرحه از فراق  سينه خواهم شرحه) د
   ج د، ب، الف،    بج، د، الف،   الف، د، ج، ب    الف د، ج، ب،   

 )92 - كانون فرهنگي آموزش(    كدام است؟» مجاز - جناس- تشبيه -نما  متناقض-استعاره «هاي  ترتيب ابيات از جهت داشتن آرايه  .31
  ام به جاي تو آن بد كه نكرده/ اي جان جهان مكن به جاي من ) الف
  هاي ما اي طبيب جمله علّت/ سوداي ما  شاد باش اي عشق خوش) ب
  مر زبان را مشتري جز گوش نيست/ هوش نيست  رم اين هوش جز بيمح) ج
  خود حقيقت نقد حال ماست آن/ بشنويد اي دوستان اين داستان ) د
 جوشش عشق است كاندر مي فتاد/ آتش عشق است كاندر ني فتاد ) و
   الف- د- ج- ب-و    د- الف- ب- ج-و    الف- د- و- ج-ب    الف- د- ج- و-ب   

  )81  - سنجش  آزمايشي(   وجود دارد؟   جناس ي ، آرايه   گزينه  در كدام .32
   سير شد  ز آبش  جز ماهي هركه     نيست هوش  جز بي  هوش  اين محرم     مستور نيست  ز تن  و  جان  زجان تن    ما دريد  هاي  پرده هايش پرده    

  )83  -آزمايشي سنجش (   ؟  است نادرست   گزينه  كدام » باد  را نيابد در جهان   دت گر كه/   باد   تو چنان   اندر شتاب  راه  به«   بيت  به با توجه .33
  .، وجود دارد  در بيت  كنايه ي آرايه     .  دارد ، رديف بيت    
  .اند  قافيه ها، كلمات  مصراع  پاياني ي هر دو كلمه   . شود  مي  مشاهده  در بيت  تام  جناس ي آرايه    

  
 )91 - كانون فرهنگي آموزش(    ارتباط معنايي دارد؟ »ما چو ناييم و نوا در ما ز توست «وم مصراع كدام بيت با مفه . 34

  دمد اين عشق در سرناي من ها در مي تا چه/ زن  چون ناي عاشقان ناالن چو ناي و عشق هم   ي پيران خانقاه از شوق اوست نعره/ بر ياد اوست عيش جوانان ميكده    
 تا چو گردون سر خود در قدم او بيني/ دست قضا  گوي شو در خم چوگان سبك   گو بيني كه تو اين دايره را چشم سخن/ د جوهر بينايي تو بالغ آن روز شو    

 )91 - كانون فرهنگي آموزش(   .  با بيت زير ارتباط مفهومي دارند ……ي   گزينهجز بهها   ي گزينه ابيات همه .35
  »بان را مشتري جز گوش نيستمر ز/ هوش نيست  محرم اين هوش جز بي«
  چو شمع، سوزش پنهان من، زباني نيست/ سان به خامه دهم شرح اشتياق تو را  چه   
  محرم اسرار كجاست ها هست بسي،  نكته/ كس است اهل بشارت كه اشارت داند   آن   

  فهمد زبان عشق را هر هواجويي نمي/ سرا كرده است پهن  گل عبث گوشي در اين بستان    
 با آشناي دوست توان گفت حال دوست/ بيگانه را ز راز دل ما چه آگهي    
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  )91 - كانون فرهنگي آموزش(   .  تناسب معنايي دارد …ي   بيت گزينه جز بهي ابيات    با همه»بازجويد روزگار وصل خويش   /  كاو دور ماند از اصل خويش    كسيهر «بيت  .36
   گردد بيني به دريا باز مي هر موجي كه ميكه / ي بحر لطف كوتاهي  ندارد در كمند جذبه   
  برد ما را كه دست از جان خود شستن به دريا مي/ مكن تكليف همراهي به ما اي سيل پا در گِل    

  رود جا مي جا كامد آن از همان/ رود  چه از دريا به دريا مي  آن   
  كند هر يك به اصل خويش پيوند/  طبايع بگسلند از يكدگر بند   

 )91 - كانون فرهنگي آموزش(    .…ي   بيت گزينه مگر ارتباط مفهومي دارند، »كند هاي عشق مجنون مي  قصه/ كند  ني حديث راه پرخون مي«ي ابيات زير با بيت   همه .37
  و آخر بسوخت جانم در كسب اين فضايل / اولتحصيل عشق و رندي آسان نمود    
  را كه در اين راه بسي شيب و فراز استزي/ هان تا ننهي پاي در اين راه به بازي    

  ي تقدير نيست هر چه تدبير است جز بازيچه/ كه در صحراي عقل  عشق بر تدبير خندد زان    
  كه راهي نيست بس آسان دريغا/  جان من شد،در اين دشواري ره   

 )91 - كانون فرهنگي آموزش(     . ارتباط معنايي دارند»ا بگويم شرح درد اشتياق   ت/ شرحه از فراق  سينه خواهم شرحه  « با مفهوم بيت …ي   بيت گزينه جز به ابياتي  همه . 38
  با كسي گويم كه در بندي گرفتار آمدست/ رود در بندت اي آرام جان  چه بر من مي آن   بگذشت ز سر آب و ز پيمان نگذشتم/ صفت سوختم از آتش عشقت  پروانه   

  ي يعقوب كه روشنش شود آب دو ديده/ فراق روي چو تو يوسفي كسي داند    ن، كسي داند كه او از ما بوداي/ ايم  اي از موج و دريا گفته نكته    

 )92 - كانون فرهنگي آموزش(    با كدام بيت تناسب دارد؟»ليك كس را ديد جان دستور نيست    /  تن ز جان و جان ز تن مستور نيست    «مفهوم بيت  . 39
  گوشوار از گوش است دور بس است نزديك چه ور / كالبد زا جان است دور بس است پيوسته گرچه   
  است نزار ميش يكي خردمند جان وين / است گرگي تو خوار خوش جاهل كالبد اين   

  نيست جانانه حضرت حريم جز خواجو جان / حجاب جان و جسم جانانه ره در باشد گرچه    
  فروختيا تن و را جان سوختي / سوختي مي تن بهر را جان كه اي   

 . قرابت مفهومي دارد…ي   بيت گزينهاستثناي بهي ابيات   با همه،»روزي است، روزش دير شد كه بي هر/ كه جز ماهي ز آبش سير شد  هر«بيت  . 40
 )92 - كانون فرهنگي آموزش(   

  چشم صائب ز تماشاي تو چون سير شود؟/ گردد سير  شبنم از ديدن خورشيد نمي   
  آسمان از حركت سير نگردد هرگز/ ي خود عاشق نيست دلگير ز سرگشتگ    

  گر تو عاشق نعمتي جوياي چشم سير باش/ ها از اوست  سيرچشمي هر كه را دادند نعمت   
  را) ييگدا(ي دريوزه  كز طمع سيري نباشد كاسه/ ي عاشق نگردد صائب از ديدار سير  ديده   

  )89 - سنجش يشيآزما(  نه متناسب است؟ي گزدامك با » اصلهِ يرجع اِليءٍ يلّ شك«مفهوم سخن مشهور   .41
   و هم واالي چو جان و عقل هم واليمگر گرد / ين پستي، تن در ده درك خاسانِ ه، بكيتو از خا   

  ينيمهرگان ب يش بكست ي نين آن نوبهاريه اك/ عقالن، مشو غِرّه  يا چو بين زور و زر دنيبد    
  شه جنبش اجزاي خود باشد هملّك يه سوك/ ود  بس عجب نبيي دوزخ گراينون گر سوكپس ا   
  ينينون در گل تن الب ارسالن بك آ تا به مرو/ رفعت رفته بر گردون   زيديسر الب ارسالن د   

 )90 - سنجش يشيآزما(  ست؟ ي چ»يروز ي، آب، ب يماه« مقصود از »ر شد ي است روزش د  يروز يه بكهر /  ر شد  ي ز آبش س  يه جز ماه  كهر «ت يدر ب . 42
  يرزق و روز يعارف، معرفت، ب   عاشق، معشوق، عشق   بهره از معرفت يعارف، معرفت، ب   شق، عشق، معشوقعا   

  )91 - سنجش يشيآزما(  ؟ندارد يي ارتباط معنا»ستيهوش ن ين هوش جز ب يمحرم ا«نه، با مصراع يدام گزك . 43
  س شرح احوالمكفهمد به جز مجنون دگر  ينم/ دگر باشد  الت عشق من نحوكتاب مشك ه سوختيشرح آن آتش ندارد جز زبان/  سوز دل پروانه را از شمع پرسي قصه   
  توان گفت اال به غمگساران ي نميباق/ ت يفاكن قدر يت، شرح اياكنم حكچندت    ات ملحق استه نور عشق به ذركرا يز/ ست يد عشق نيه ز خورشچ ذريبهره ه يب   
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 موضوعات محوري درس
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 نروم جز به همان ره كه تواَم راه نمايي/ ملكا ذكر تو گويم كه تو پاكي و خدايي

 ي معرفت و دانش دانشمند، بزرگ، بخشنده، مهربان، آشكاركننده(بيان صفات الهي : بيت سوم( 
 91سنجش (ناتواني انسان از توصيف عظمت خداوند : بيت چهارم( 
  هـا بـه دسـت اوسـت         ي كـم و زيـاد شـدن         كه همه   بودنِِ خداوند و اين   ) ها  ي عيب   پوشاننده(و ستَارالعيوب   ) ها  ي غيب   داننده(اشاره به علّام الغيوب     : بيت ششم .

 )2ي  ، خودآزمايي شماره90، آزاد انساني 90 و رياضي 88، انساني 86سراسري هنر (
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1.   
  )ترياق -زهر (و) خام -پخته (،)حاالن  خوش -بدحاالن( :تضادها

2.   
انـد و بـراي       كند كه جسم و جان به هـم پيوسـته           بيت مورد سؤال بيان مي    

   ادراك جان به حس   ي براي شناخت سـرّ   .  ظاهري نيازمنديم  ي غير از حس
 ظـاهر    ديگـري غيـر از حـس       ي ني نهفته است نيـز، بـه حـس           كه در ناله  

ي    گزينـه  /)  ني هم مثل جان و از امور ناديدني است         سرّ. (ند هستيم نيازم
هاي من نهفته اسـت، امـا چـشم و            كند كه اسرار من در ناله        بيان مي  »3«

تنهـا بـا چـشم و       . (تواند راز حقيقت آن ناله را دريابـد         گوش ظاهري نمي  
  .)توان آن را ادراك كرد گوش دل مي

3.   
 در خـوردن  غوطـه  از كه است) عاشق (حق درياي ماهي تنها: بيت معناي
  عشق: آب /عاشق: ماهي. شود نمي سير معرفت و عشق آب

4.  
بازگـشت همـه بـه      : »2«ي    ي صورت سـؤال و گزينـه        مفهوم مشترك آيه  

  .سوي خداست
5.   

سـان، امـا معنـايي     مصراع بيـت مولـوي ظـاهري يـك       دو    در »نيست باد «
 »نـاس تـام   ج« بـه آن     »هـاي ادبـي     آرايـه «دارند كـه در بحـث        متفاوت

 و در مصراع    »باد نيست «ل به معناي     در مصراع او   »نيست باد «. گويند مي
  . است»نابود باشد«دوم به معناي 

6.   
محـرم اسـت،    ) هوش  بي(كند، تنها عاشق      حقيقت عشق را هر كسي درك نمي      

  .  ابزاري مناسب است»زبان« براي ادراك سخنان »گوش«طور كه  همان
7.   

 »4«ي     گزينـه  در. اي است به عارف واصـل       اره اش ،»1«ي    گزينهپخته در   
هـوش همـان      نيـز بـي    »3«ي    گزينـه در  . نيز ماهي اشاره بـه عاشـق دارد       

ي   هايي هستند كـه بـه شـيوه         واژه) پخته، ماهي و بي هوش    . (است) عاشق(
  .كنند نمادين بر عاشق و عارف واصل داللت مي

8.   
 است امـا چـشم و       هاي من پنهان    رازهاي من در ناله   : معني بيت داده شده   

بيـت   تناسـب ايـن معنـي بـا       . تواند حقيقت مرا دريابد     گوش ظاهري نمي  
توان به وجود من پي       هاي من مي    گونه كه از ناله     همان. است »4«ي    گزينه

  .توان گل را شناخت برد، از بوي گل هم مي
9.   

 »خـدا « جوش و خـروش خـود را از          »3«ي    موالنا در مصراع دوم بيت گزينه     
ي   نوازنـده : نـايي . (گونه كه در عبارت صورت سؤال آمده است         مانه. داند  مي
  .آوري  يعني تو ساز وجود مرا به صدا در مي»من نايم و تو نايي«در نتيجه) ني

10.   
  .نيست مهم عمر شدن سپري: بيت دو هر كلي مفهوم

11.   
ها را درپي دارنـد و مـادر          ها، فرع   اصلاست كه    گفته شده    »2«ي    گزينهبيت  در  

پي مـادر باشـد درحـالي كـه در سـاير            كه فرزند در     فرزند است، نه اين    لبه دنبا 
  .سوي اصل خويش رهسپار است ها به اين نكته اشاره شده كه هرچيزي به  گزينه

12.   
 سـخن  عاشـقان  عـشق  هـاي   قـصه  از آگـاه  عـارف  يـا  ني بيت، دو هر در
  .است رنج و درد سراسر كه گويد مي

13.   
 از انـديش  خـام  انسان كه شده اشاره نكته اين به»4و1،2« هاي  گزينه در

 را معشوق اسرار عاشق، :»1«ي  گزينه .است خبر بي عارف هاي  انسان حال
 خويش سرگذشت آزموده، كار انسان كه گونه  همان گويد  نمي اهالن نا به
  )گذارد نمي ميان در ناپخته و خام فرد با را

) عاشـق  و كسال(كش دردي به) راهنما و مرشد( ميخانه پير: »2«ي  گزينه
 در نـااهالن  بـا  را خـود  ي  كشيده هجران و سوخته  دل راز كند  مي سفارش

  .نگذار ميان
 مـا  هجـران  و غـم  از باشـد  نسوخته عشق آتش در كس هر: »4«ي  گزينه

 چـه  انديـشي  خـام  كـه  دانـد   مي كشيده هجران عاشق فقط .است خبر بي
  شتندا سر در باطل خيال: خام سوداي پختن(، )دارد بر در نتايجي
 دوزخ آتـش  بـه  قيامـت  در باشـد  انـديش  خـام  كـس  هـر : »3«ي  گزينه

 بـه  را خـود  نـاپختگي  و نسوخته عشق آتش در دنيا اين در زيرا ،سوزد مي
      است نكرده تبديل پختگي و كمال

14.   
افراد خام، حال و هواي عارفـان و سـالكان را           : »3و  2،  1«هاي    مفهوم بيت 

  .يابند درنمي
15.   

 معـادل  »2«ي  گزينه در »درد  هم كسي«و »3و1«هاي گزينه در »نفس  هم«
   .آشنا درد ي شنونده يا فراق از شرحه شرحه ي سينه با است

16.   
 و دارد اشـاره  »اصـلِهِ  الـي  يرجع شيء كلّ« مشهور سخن به سؤال مورد بيت
 و گـردد   مـي  باز خويش ي  ريشه و اصل به سرانجام چيزي هر كه كند  مي بيان
 اين به »4«ي  گزينه در. دارد وجود نيز »3 و 2 ،1« هاي گزينه در مفهوم همين
 دل و چـشم  و قـانع  كـس   هيچ مادي، دنياي اين در كه است شده اشاره نكته
  .رود مي دنيا از گرسنه نهايت در و آيد مي دنيا به تشنه و شود نمي سير

17.   
 تـأثير  و »معنـا  عـالم  سـوي  به انسان كشش« مفهوم به سؤال متن عبارت

 نيـز  »4« ي  گزينـه  در. دارد اشـاره  وصال به رسيدن رايب »حق ي  جذبه«
 عامل »معنويت مثبت تأثير« و شده مطرح »خداوند ديدار به ميل« مفهوم
  .است شده ذكر الهي وصال به رسيدن

18.   
 دارد اشـاره  »اصلِهِ الي يرجع شيءٍ كلّ« مشهور سخن به سؤال مورد بيت 
 بـاز  خـويش  ي  ريـشه  و اصـل  بـه  سـرانجام  چيـزي  هر كه كند  مي بيان و

  .است مشهود نيز »2« ي گزينه در مفهوم همين. گردد مي
19.   

  .دانند مي چيز يك از را درمان هم و درد هم ،»3 و 2 ،1« هاي گزينه
20.   

 راه كـه  آن: دارنـد  اشـاره  نكته اين به »4« و »3« ،»1« هاي  گزينه ابيات
 مـورد  رد نبايـد  بنـابراين  است، خبر بي واصل عارف حال از نسپرده، عشق
  .گفت سخن وي با عشق
 بايد تجربه بي و خام انسان كه دارد تأكيد نكته اين بر گزينه اين بيت اما

 .برسد باتجربه هاي انسان ي مرتبه به تا كند طي را زيادي مراحل
21.   

 كـشيده،  رنـج  و عاشـق  فقـط «: است چنين »4 و 3 ،1« هاي گزينه مفهوم
  ».كند درك را عشق درد تواند مي

22.  
حقيقت عشق را هـر     :  چنين است  »4« و   »2«،  »1«هاي    مشترك گزينه مفهوم  

درد و دردآشـنا الزم اسـت         كند و براي درك آن، شخص هم        كسي درك نمي  
  .به تأثير زياد باده و شراب اشاره شده است »3«ي   اما در بيت گزينه
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23.   
 بر اين مفهوم تأكيد شـده اسـت كـه          »4«ي    در عبارت صورت سؤال و گزينه     

ي پروردگـار، عاشـق بـه         ي ني عشق خداوند است و با كشش و جذبه          نوازنده
  .آيد حركت در مي

24.   
 شاعر معتقد است كه افراد خام و كم تجربـه حـال     »4 و   3،  1«هاي    در گزينه 

 شـاعر معتقـد     »2«ي  كنند، اما در بيت گزينـه       سوخته را درك نمي     عاشقان دل 
  .است كه بايد تالش كرد و رنج برد تا به هدف رسيد

25.   
انـد و   ي آدميان با نواي ني وجود او همراه شده     مولوي معتقد است كه همه    

 اين موضوع مطرح است كه هر قلبـي كـه عاشـق شـود،               »4«ي    در گزينه 
  .نوا خواهند شد و خواهند ناليد ها هم با او هم سنگ

26.   
 / رازدم، همـ    هـم : دمـساز : »3«ي    گزينـه / دعاهـا     : ادعيـه : »1«ي    گزينه
  جدايي، دوري: اقفر: »4«ي  گزينه

27.  
ميل قلب است به ديـدار محبـوب؛ در كـالم موالنـا كـشش روح                : اشتياق
طلب و خداجو در راه شـناخت پروردگـار و ادراك حقيقـت هـستي                 كمال
  .است

28.   
   درنگ و تفكّر : تأملتعمل 
   پوشيده و پنهان :مستور/ شده   نوشته :مسطور: نكته

29.   
ــتعاره ــشخيص و اس ــست: ت ــاده  م ــ/ شــدن ب ــست : اسجن ــست و ه / م

  باده و مست: نظير مراعات
  

30.   
نيـست  «) ج/ نما    متناقض: زهر و ترياق بودن ني    ) ب/ معادله    اسلوب) الف
معنـاي    و در مـصراع دوم بـه  »هـوا نيـست  «معنـاي    در مصراع اول به    »باد

  »وجود آدمي« مجاز از »سينه«) د. /  جناس تام دارند»نابود شود«
  : درسيي مهم نكته
سازي كه بـه دم     ) 1:  نيز داراي ايهام است    »ب« در بيت    »دمساز«ي    واژه
  همدم) 2نوازند  مي

31.   
 اسـتعاره از    »طبيب«و  ) تشخيص و استعاره  (اي عشق   : استعاره: »ب«بيت  

: »و«بيـت  / هـوش   محرمِ هوش بودن بي: نما متناقض: »ج«بيت   / »عشق«
: »الـف «بيـت  / دوستان و داسـتان  : جناس: »د«بيت / آتش عشق   : تشبيه
 »مردم جهان «جهان مجاز از: مجاز

32.   
 داراي و كاررفته به »حجاب« و »صدا و نغمه«معاني در ترتيب به »پرده«

  است تام جناس ي آرايه
33.   

 جريـان « و »باشـد «معـاني  در ترتيـب  بـه  دوم و لاو هاي  مصراع در»باد«
 جنـاس  وهـم  اند بيت ي  قافيه هم ،كلمه دو اين پس . است رفته كار به»هوا
  . ندارد وجود رديف بيت، در و دارند امت

34.   
  .، فاعل اصلي، خداست»2 «ي در مصراع صورت سؤال و گزينه

35.   
اند كه حقيقت عشق را       بيت صورت سؤال و ابيات مرتبط بيانگر اين مفهوم        

تواننـد محـرم اسـرار        كند، تنها عاشقان يا اهل دل مي        هر كسي درك نمي   
ن نكتـه تأكيـد شـده كـه عـشق و             بر اي  »1«ي    عشق باشند، اما در گزينه    

  .اشتياق غير قابل شرح و بيان است
36.   

  .  است »4 و 3، 1«هاي   مضمون مشترك بيت صورت سؤال و گزينه»بازگشت به اصل«
  .، براي رسيدن به معبود بايد ترك جان كرد»2«ي  در گزينه

37.   
، سـختي راه عـشق را   »4 و 2، 1«هـاي   مفهوم بيت صورت سؤال و گزينـه    

   .كند ، برتري عشق را بر عقل مطرح مي»3«ي  د، اما گزينهرسانن مي
38.  

شـرح درد اشـتياق را كـسي درك    : گويـد  موالنا در بيت صورت سؤال مي   
پـاره شـده باشـد و داسـتان           اش از فراق و جـدايي پـاره         كند كه سينه    مي

ايـن مفهـوم در ابيـات       . تواند بشنود كه عاشـق باشـد        عاشقي را كسي مي   
     . نيز آمده است»4  و3، 2«هاي   گزينه

39.   
اگر چه تعلّق روح به جسم امـري مـسلّم اسـت    : »1«ي  مفهوم بيت گزينه  

گونه كه گوش و گوشوار       اما ميان حقيقت آن دو فاصله بسيار است، همان        
مفهـوم  . ديگر اسـت    ها دو چيز دور از يك       اند اما حقيقت آن     به هم نزديك  

ديگـر در صـورت        يك ها از   نزديكي روح و جسم و در عين حال دوري آن         
  .سؤال نيز مطرح شده است

40.   
هاي    در بيت صورت سؤال و گزينه      »ناپذيري عاشق از عشق    سيري«مفهوم  

:  چنـين اسـت    »3«ي    مفهـوم بيـت گزينـه     .  بيان شـده اسـت     »4 و   2،  1«
هـا دسترسـي    ي نعمـت   او به همه  ،دونيازي و قناعت نصيب هر كس ش        بي«

  ».نياز و قانع باش هاي دنيا هستي، بي دار نعمت  اگر تو دوست؛كند پيدا مي
41.  

هر چيزي سرانجام به    : در صورت سؤال به اين مفهوم اشاره شده است كه         
:  هـم آمـده اسـت      »3«ي    در گزينـه  . گردد  ي خويش باز مي     اصل و ريشه  
ي اجزا به سوي كلّ خود است كه بـا مفهـوم صـورت سـؤال                  حركت همه 
  .مطابقت دارد

42.  
بهـره از معرفـت،       بـي : روزي  بي/ رفت، عشق مع: آب/ عارف، عاشق : ماهي
  بهره از عشق بي

43.  
حقيقـت  : »4 و  2،  1«هـاي      صورت سـؤال و گزينـه      مصرعمفهوم مشترك   

.  محـرم اسـت    ،)هـوش   بـي (كند؛ تنها عاشـق       عشق را هر كسي درك نمي     
  .ها وجود دارد ي ذره  نور عشق در همه: »3«ي  گزينهمفهوم 

  
44.   

  )لغزش: زلّت(، )هيگمرا: ضاللت(، )تيرگي: ظلمات(
45.   

: كـتم / جمع ملهي، آالت لهـو  : مالهي/ ي خانه، ويرانه      بيغوله، كنج، گوشه  
آب و  گمراهـي، سـرگرداني، بيابـان بـي      : تيـه / پنهان كردن، پنهان داشتن   

  .فرود آمدن، پست شدن، به پستي گراييدن: انحطاط/ علف 
46.   

  .مناعت به معناي بلندنظر و عالي طبع بودن: امالي درست
47.   

  حميت: درست امالي
48.   

  )گمراهي(ضالل  ظالل 
49.  

  ضاللت زاللت :  امالي درست واژه
50.   

  )اي دور از مردم نج، ويرانه وگوشهبه معناي ك(. بيغوله: امالي درست
51.   

   مضايقت،مگذاريد: امالي درست
52.   

  )گمراهي و جهل(ضاللت- )سرشت- آفرينش( فطرت: كلمات درست امالي




