
  1هاي تكميلي تست
  » دقیقه25: گوییفرصت پاسخ«

  )ادبيات عاشقانه(آزمون اول  

)81 هنر،سراسري(  شاعر در دو بیت زیر، کدام ویژگی و صفت بارز را براي شخص گوینده، قایل است؟-1
  تا نگویی که در آن دم، غم جانم باشد/ گر مرا زار به کشتن دهد آن یار عزیز  
   از من، غم آنم باشدده شدرزآ دلهک /ي مسکین چه گنه صادر شدگویم از بنده  
  یافتهرستگار و نجات) 4  پاکباز و مخلص) 3  خطاکار و شرمسار) 2  دیدهپناه و ستم بی) 1  

)82 زبان،سراسري(  مفهوم کدام بیت، با ابیات دیگر متفاوت است؟-2
  قراري استبناي عاشقی بر بی/ کاري استبه عشق اندر صبوري خام) 1  
  به صبوري گشاده شد بسته/ ایم و دانسته دهامتحان کر) 2  
عاشقیمبرد ز دست) 3     صبر ناید ز هیچ عاشقِ مست/ مستی و 
  کس کاو صبور استنباشد عاشق آن/ صبوري از طریق عشق دور است) 4  

تنعم نبرد راه به دوست«بیت-3  بیتغیر ازها، بهي بیتبا همه»ي رندان بالکش باشدعاشقی شیوه/ نازپروردِ 
  )84 انسانی،سراسري(  .نوعی ارتباط مفهومی دارد.... .. .

  خرم بالیی راخالف من که به جان می/ همه سالمت نفس آرزو کند مردم) 1  
  که در به روي ببندند آشنایی را/ به جان دوست که دشمن بدین رضا ندهد) 2  
  سرایی رابه سر نکوفته باشد در/ حدیث عشق نداند کسی که در همه عمر) 3  
  هزار شکر بگوییم هر جفایی را/ اگر تو جور کنی رأي ما دگر نشود) 4  

از دوري ایل و تبار و ییالق و بوي شبدر دوچین و صداي»بخاراي من، ایل من   «ي   اندوه و حسرت نویسنده-4
  )84 هنر،سراسري(  ؟شودنمیبلدرچین، از مفهوم کدام بیت دریافت

  آن روزِ شوم رفت که صائب مالل داشت/ دهدمیامروز خنده طرح به گلزار) 1  
  هر دم پیام یار و خط دلبر آمدي/ آن عهد یاد باد که از بام و در مرا) 2  
  نمودي هر روز یک دو باريدیدار می/ دلی کجا شد و آن دور کو که ما راآن خوش) 3  
  ي پرید و رفتدلی که تو دیدآن مرغ خوش/ تم اسیرناکنون به دام صد غم و صد مح) 4  

با کـدام بیـت»جز غم که هزار آفرین بر غم باد/ دیدي که مرا هیچ کسی یاد نکرد    «در بیت   »غم«مفهوم   -5
)85 تجربی،سراسري(؟نیستمتناسب

  شمار به این دلفگار ماندهاي بیغم/ زین پنج روز عمر که چون برق و باد رفت) 1  
  ر جان که در او غم نبود جان نبوده/ غم امکان نبودجان بهر غم است و بی) 2  
  امکه غم چو روي شادي عالم بدیده/ شادم به روز غم که غمم غمگسار گشت) 3  
هم از این خوب طلب کن فرج و امن و امان را/ غم را لطف لقب کن ز غم و درد طرب کن) 4  
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آزمون اول    ادبيات عاشقانه 2  

کدام بیـت ارتبـاط معنـاییبا» زودبگفت از گردن این وام افکنم/ بگفتا گر به سر یابیش خشنود؟       «بیت   -6
)86 انسانی،سراسري( دارد؟

  کز فراقش دست بر سر چون مگس باشد مرا/ جان فداي شکّر شیرین شورانگیز او) 1  
  تا سرم بر جاي باشد این هوس باشد مرا/ در سر من نیست الّا وصل آن دلبر هوس) 2  
  یردش این فخر بس باشد مراگر ز من بپذ/ خواهم افکندن ز دست دل سر اندر پاي دوست) 3  
  حاصل عمر عزیز آن یک نفس باشد مرا/ بر وصالش یک نفس گر دسترس باشد مرا) 4  

بـا کـدام بیـت»بلکه در جنّت فردوس نباشد چو تو حـور   / آدمی چون تو در آفاق نشان نتوان داد       «: بیت-7
)86 زبان،سراسري( تناسب معنایی دارد؟

  ي هما راکه به ماسوا فکندي همه سایه/  خدا راعلی اي هماي رحمت تو چه آیتی) 1  
شهملک الفتی رام/ نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت) 2     تحیرم چه نامم 
  ز چمن نرست سروي، که ز بیخ برنکندش/ چو درخت قامتش دید صبا به هم بر آمد) 3  
  نو آدمیخت وزعالمی دیگر بباید سا/ آید به دستآدمی در عالم خاکی نمی) 4  

. .ي مفاهیم به جز مفهومدر بیت زیر به همه-8 )86 هنر،سراسري(  .است اشاره شده،.......
  »تویی همچون هواي ابر و باران/ منم چون شاخ تشنه در بهاران«

  نیاز عاشق به معشوق) 1  
  واري به لطف معشوقامید) 2  
  وفایی معشوقطرفه و بیعشق یک) 3  
  ها براي کامیابی و تلخیهاتحمل سختی) 4  

  )87 انسانی،سراسري(  ؟نداردبیت زیر با کدام بیت ارتباط معنایی-9
  »ي هرکس نبریدندکاین جامه به اندازه/ نظر غافل از آن سرو بلند استکوتاه«

  کی بداند چوب را وقت نهال/ کرم کاندر چوب زاییده است حال) 1  
   که مطلوبم گل رعنا بس استزان/ در سرم از عشق گل سودا بس است) 2  
  بلبلی را بس بود عشق گلی/ طاقت سیمرغ نارد بلبلی) 3  
  کاو بهاران زاد و مرگش در دي است/ پشه کی داند که این باغ از کی است) 4  
  )87 تجربی،سراسري(  ؟نداردمتن زیر با کدام بیت، تناسب مفهومی-10

اشدهد و در شب شعلهدر روز دودش از راز نهان خبر میتوان داشت؟ آتش را که   چه چیز را دشوار پنهان می«
ماند؛ زیرا هرچه عاشق در رازپوشی بکوشد، باز نگاهعشق نیز چون آتش است که پنهان نمی. کنددري می   پرده

  ».دهد ضمیر خبر میاش از سرّدو دیده
  ما هیچ نگفتیم و حکایت به در افتاد/ در سوخته پنهان نتوان داشتن آتش) 1  
  در افتادیک بهچون ماجراي عشق تو یک/ سعدي ز خلق چند نهان راز دل کنی) 2  
  در افتادوان راز که در دل بنهفتم به/ پیرانه سرم عشق جوانی به سر افتاد) 3  
  تر افتاددانند که در خرمن من بیش/  آتشم چونظران این نفس گرصاحب) 4  
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والسپس سخن/ درنیابد حال پخته هیچ خام«بیت-11 ؟نداردبا کدام بیت ارتباط معنایی»الم کوتاه باید 
  )87 ریاضی،سراسري(

  اي قصه به خامیهرگز نبرد سوخته/ سعدي سخن یار نگوید بر اغیار) 1  
  سوخته با خامی چندکه مگو حال دل/ کش خویشپیر میخانه چه خوش گفت به دردي) 2  
  کامروز آتش عشق، از وي نبرد خامی/ داي بسوزفردا به داغ دوزخ ناپخته) 3  
  سوخته داند که چیست پختن سوداي خام/ خبر از سوز ماستهرکه در آتش نرفت بی) 4  
.............جز بیـت   ها، بهي بیتبا همه»کوشش بسیار نامد سودمند/ آوردم به بند   ر   عشق او باز اند   «بیت   -12

  )87 ریاضی،سراسري( .ارتباط معنایی دارد
   دارد که رها شود ز بندتیدامنه دگر/  دل هرکه صید کردي نکشد سر از کمندت)1  
  توان جستتا جان داري نمی/ رویانسعدي ز کمند خوب) 2  
  به کجا رود کبوتر که اسیر باز باشد/ عجب است اگر توانم که سفر کنم ز دستت) 3  
  زودت ندهیم دامن از دست/ دیر آمدي اي نگار سرمست) 4  
با کدام بیـت، ارتبـاط»از پاي تا به سر همه سمع و بصر شدم         / تا رفتنش ببینم و گفتنش بشنوم        «بیت-13

  )87 ریاضی،سراسري( معنایی دارد؟
جبه و دستار می/ به میخانه گهی مستم، ندانم پاي از دستم) 1     گردمگهی بر صومعه با 
   دلدار بنگریدحسن و جمال دلکش/ ها شویداز پاي تا به سر همگی دیده) 2  
  ز سر تا پا زبان باشم ز پا تا سر بیان گردم/ اي روشنز اوصاف جمال او کنم تا نکته) 3  
  دانمکه پاي ز سر، سر ز تن نمیچنان/ جنون عشق سراپاي من گرفت از من) 4  
)88 ریاضی،سراسري(  مفهوم کدام بیت با ابیات دیگر متفاوت است؟-14
  ي عالم دوام ماثبت است در جریده/ ده شد به عشقهرگز نمیرد آن که دلش زن) 1  
  انددل ز جان و آب جان برکنده/ اندمرگ آشامان ز عشقش زنده) 2  
  در عشق بمیر تا بمانی زنده/ عشق مباش تا نباشی مرده بی) 3  
چون هنرهاي دگر موجب حرمان نشود/ ورزم و امید که این فنّ شریفعشق می) 4  
بـا کـدام بیـت»دم به دم با من و پیوسته گریزان از مـن/  او، الفت موج است و کناربا من آمیزش«بیت   -15

)88انسانی ،سراسري( ؟نداردمفهومیتناسب
  مرا به بند ببستی خود از کمند بجستی/ بناي مهر نمودي که پایدار نماند) 1  
  کنیبازار خویش و آتش ما تیز می/ کنینمایی و پرهیز میدیدار می) 2  
  سزد که کنون عهد بشکنیاز تو نمی/  بستی به مهر با دل من چند بار عهد)3  
ایم و تو خرمنیما مرغکان گرسنه/ خرمن ز مرغ گرسنه خالی کجا بود) 4  
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با کدام بیت تناسب دارد؟»کوشش بسیار نامد سودمند/ عشق او باز اندرآوردم به بند«مفهوم بیت-16
 )88سراسري، خارج از کشور(

  جام می خوشگوار گر تو دهی خوشتر است/ وزد باد خوش نوبهار به خوشی میتا) 1  
خاصه/ حالت لب تشنه را خضر خبردار نیست) 2     ي اسکندر استلذّت لب تشنگی 
  کنی از همه پیداتر استهرچه نهان می/ سرّ غم عشق را در دل اندوهناك) 3  
آوران عشق تواناتر استکز همه زور/ هم دلِ خسرو شکافت هم جگر کوهکن) 4  
. ... ..همه ابیات به استثناي بیت-17   )89ریاضی ،سراسري(  .با هم تناسب معنایی دارند...
  مرغم درون آتش و ماهی برون آب/ عمري گذشت در غم هجران روي دوست) 1  
  چو بخت جلوه نکردي مگر ز موي سپیدم/ چو شمع خنده نکردي مگر به روز سیاهم) 2  
  در آتش سوزنده چه آرام توان یافت/ یارامد چون عشق بجنبددل هیچ ن) 3  
  به وصالت که مرا طاقت هجران تو نیست/ گر تو را هست شکیب از من و امکان فراغ) 4  
  )89تجربی ،سراسري(  مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟-18
  رمت همرا فرات ز سر برگذشت و تشن/ روان تشنه برآساید از وجود فرات) 1  
   ز سر بدر نرود همچنان امید وصال/ به خاك پاي تو داند که تا سرم نروم)2  
  تر شدمساکن شود بدیدم و مشتاق/ گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق) 3  
  حاصل است خوردن مستسقی آب را بی/ گفتم مگر به وصل رهایی بود ز عشق) 4  
در کـدام»ه در نیل چه اندیشه کنـد بـاران را         غرق/ سعدي از سرزنش غیر نترسد هیهات       «مفهوم بیت   -19

  )89تجربی ،سراسري( است؟گزینه، آمده
  از رندي و بدنامی خود عار ندارم/ گو خلق بدانند که من رندم و سوا) 1  
  پرستی کی کند گر برهمن بیند مرابت/ بلبل از گل بگذرد چون در چمن بیند مرا) 2  
اول چراغ خانه رادزد دانا می/ راعشق چون آید برد هوش دل فرزانه) 3     کشد 
  دلبر که در کف او موم است سنگ خارا/ سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد) 4  
گرمهر نبود باك نیست        «بیت   -20 ي ابیات به جـز بیـتبا همه».عشق را دریاي غم غمناك نیست     / لعل را 

  )89زبان ،سراسري( .متناسب است.... .. ... .
  دریاب که حاجت به بیان نیست عیان را/ ي وصفش چه محل زیور تقریربر چهره) 1  
پسربوي تو جلوهاطهمشّ) 2     دگربوطاووس را چه حاجتِ مشّاطه/ دي ناز اي 
  بشکند قیمت خاتم چو نگین برخیزد/ تا تو رفتی ز کنارم به نظرها خوارم) 3  
  وانگر است به دنیا چه حاجت استدل چون ت/ هیچ است گنج عالم اگر هست دل غنی) 4  

telegram.me/irandaneshnovin۱

@irandaneshnovin۱ : بهرتین جزوات، مشاوره با رتبه های تک رقمی

https://telegram.me/joinchat/Bv0CpDyxf8D4AQbf-8nleg


  5هاي تكميلي تست

ي ابیات بـه جـز بیـتبا همه»بگفت از دور شاید دید در ماه       /ه نیابی سوي او را    ربگفتا گ«بیت   -21
  )89زبان ،سراسري( .تناسب دارد

  اینقدر هست که درویش سر کوي توام/ گرچه در چشم تو مقدار ندارم لیکن) 1  
  ایمعیبم مکن که تازه به دولت رسیده/  تو دست شوقگر بر ندارم از سر زلف) 2  
  شرط یاري است در طلب مردن/ گر نشاید به دوست ره بردن) 3  
  ور نه بروم بر آستانش میرم/ گر دست رسد که آستینش گیرم) 4  
با کدام»دهداش از سرّ ضمیر خبر میهر چه عاشق در رازداري بکوشد، باز نگاه دو دیده«مضمون عبارت-22

  )89زبان ،سراسري( تري دارد؟بیت تناسب بیش
غماز) 1     وگرنه عاشق و معشوق رازدارانند/ تو را صبا و مرا آب دیده شد 
  غماز بود اشک و عیان کرد راز من/ گفتم به دلق زرق بپوشم نشان عشق) 2  
غماز من ار سرخ برآمد چه عجب؟) 3     نیستدري نیست کهي خود پردهخجل از کرده/ اشک 
  گر پرده نخواهی که درد دیده بدوز/ مستوري و عاشقی به هم ناید راست) 4  
با کدام بیـت   »گو برون آي که کار شب تار آخر شد/ ي غیب   د معتکف پردهامید که ب   صبح   «مفهوم بیت   -23

  )78آزاد( تناسب دارد؟
  آید نیست که عمر گذشته بازامید/  بسته آمد، ولی چه فایده ز آنکامید) 1  
   نیست، شر مرسانامیدمرا به خیر تو/ وار بود آدمی به خیر کسانیدام) 2  
  خوشا دمی که از آن چهره پرده برفکنم/ شود غبار تنمي جان میحجاب چهره) 3  
  از پس ظلمت، دوصد خورشیدهاست/ هاستامیدبعد نومیدي بسی) 4  
با کدام بیت ارتباط معنایی دارد؟»لی نبینیبه غیر از خوبی لی/ ي مجنون نشینیاگر در دیده«بیت-24

  )81آزاد(
  عاشق نبود ز عیب معشوق آگاه/  دلم بدو گشته تباه ومن عاشقم) 1  
  اگر دیده نبیند دل نخواهد/ همه مهري ز نادیدن بکاهد) 2  
  به از دوري نباشد هیچ درمان/ چو بر دل چیره گردد مهر جانان) 3  
  زنهار که یار خویششان نشماري/ زنند از یاريظاهربینان که دم) 4  
یابید؟را در کدام گزینه می»بس که بپسندید باید ناپسند/ عشق را خواهی که تا پایان بري«مفهوم بیت-25

  )83آزاد(
  آیدکه خارهاي مغیالن حریر می/ کشاندم به نشاطجمال کعبه چنان می) 1  
   کوشش بسیار نامد سودمند/عشق او باز اندر آوردم به بند) 2  
  هایی ز پندارهامگر توده/ چه دارد جهان جز دل و مهر یار) 3  
   از عشق بگیرپرسوزترین گدازه/ از عشق بگیریک رنگی و بوي تازه) 4  
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. ... .جز بیتبیات بهي اهمه-26 )85-86 ،تعاونی سنجش(  . با بیت زیر، ارتباط معنایی دارند،.....
  » غم جانشنباشدوان سر وصل تو دارد که/  که نگیرد پی خویشآن پی مهر تو گیرد«

  عاشقش گویم ولی بر خویشتن/ گر نخفتد عاشقی جز در کفن) 1  
  که التفات بود بر جهان و بر جانش/ وصال جان جهان یافتن حرامش باد) 2  
  اشم دهم جان که خاك کوي تو بیدامبدان/ در آن نفس که بمیرم در آرزوي تو باشم) 3  
  اق آیدي عشّمرد آن نیست که در حلقه/ سعدیا هرکه ندارد سر جان افشانی) 4  
  )88-89 ،تعاونی سنجش(   .دیگر ارتباط معنایی دارند، با یک......غیر از بیتهاي زیر، بهي بیتهمه-27
  کشد خار در این بادیه دامان از منمی/ رمد آن نوگل خندان از مننه همین می) 1  
  »کفنان؟همه گلگوناند اینشهیدان که«که/ گفتمصبا در چمن الله سحر میبا) 2  
  ي قلب بشر آورده برونخاك مستوره/  خونین کفن از خاك سر آورده برونالله) 3  
  ي وردي استهرجا که در آغوش صبا غنچه/ یا خون شهیدي است که جوشد ز دل خاك) 4  
  )88-89 ،تعاونی سنجش(   است؟متفاوتر ابیاتبا سای»غم«يدر کدام بیت مفهوم واژه-28
  پس چرا مهر تو را بر در این خانه زدند/  غم توستي دل خلوت خاصگرنه کاشانه) 1  
  اموز خدا دولت این غم به دعا خواسته/ امعاشق روي جوانی خوش و نوخاسته) 2  
  دانیمان میوین غم دیگر که از بیگانگ/ هاي توغیر غم حاصل ندیدم ز آشنایی) 3  
  ي عاقل هنري بهتر از اینبرو اي خواجه/ ناصحم گفت که جز غم چه هنر دارد عشق) 4  
با کدام»گر امید دارد که رها شود ز بندت      نه د/ ید کردي نکشد سر از کمندت       دل هرکه ص   «مفهوم بیت   -29

  )88-89 ،تعاونی سنجش(  ؟نیستبیت متناسب
  ش بسیار نامد سودمندکوش/ عشق او باز اندرآوردم به بند) 1  
  تر گردد کمندکز کشیدن تنگ/ توسنی کردم ندانستم همی) 2  
  تر شدمساکن شود بدیدم و مشتاق/  درد اشتیاقمگفتم ببینمش مگر) 3  
  من خویشتن اسیر کمند نظر شدم/ او را خود التفات نبودي به صید من) 4  
......جز بیتي ابیات بهاز همه»آیدیده میاز دل شب، سپ/ از پی هر شکست پیروزي است«مفهوم بیت   -30

)88-89 ،تعاونی سنجش(  . شوددریافت می
  ایزدمان بازگشاید دگر/ شاد بدانم که چو بندد دري) 1  
  بکن کز وي به فردا در بهشتی/ دهد امروز کشتیچو دستت می) 2  
  چه بینی هم نماند برقرارو آن/ چه دیدي برقرار خود نماند آن) 3  
  دري نبست زمانه که دیگري نگشاد/ از آن زمان که فکند چرخ را بنیاد) 4  
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  » دقیقه20: گوییفرصت پاسخ«

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

درست اسـت کـه مجـرّد       . یافتباري و تعالی روح میي سبک را مایهدریوزگی و بیکارگی سوق ندهد، آن     
 پاي روح از دام تعلق خـاك   باري چون با تسلیم به طریقت،. شددرویشی در نزد او موجب نیل به حق نمی

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

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

  .نگريبکوش که عظمت در نگاه تو باشد، نه چیزي که به آن می) 1  
  .توان کردبه هر کجا که بروي، جز خدا چیزي را دیدار نمی) 2  
  .که درخشندگی به فسفرچنان اعمال ما به ما وابسته است، هم)3  
  .بریم، به کدام درگاه نیاز آوریمکه در انتظار او به سر میچناندانیم همدریغا نمی) 4  

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

  اي برداربهر این راه توشه/ پا به راه طلب نه از ره عشق) 1  
  ي آب صاف در گل و خارجلوه/ چشم بگشا به گلستان و ببین) 2  
  ي افکارپاي اوهام و پایه/ نرسدتا به جایی رسی که می) 3  
  روز بس روشن و تو در شب تار/ شمع جویی و آفتاب بلند) 4  

با کدام بیت ارتباط معنایی دارد؟»خویشتن گم کرد با او خوش به هم /دست درکَش کرد با آتش به هم«تمفهوم بی-4
  )84سراسري، ریاضی(  نشناسم که این منم یا دوستکه بازمی/ بدان مقام رسید اتّحاد من با دوست   ) 1  
  تبیا بیا که غالم توام بیا اي دوس/ زحد گذشت جدایی میان ما اي دوست) 2  
  اگر مراد تو قتل است وارهان اي دوست/ مرا رضاي تو باید نه زندگانی خویش) 3  
بگو بیار که گویم بگیر هان اي دوست/ دلی شکسته و جانی نهاده برکفِ دست) 4  

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

  معراج مردان سردار است) 2     تقابل عرفا و متشّرعان) 1  
التفات به سیرت نیکو و اعراض از صورت زیبا) 4  تأیید عقاید عرفانی از نظر علما) 3  
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ري پروردگـار دي موجودات هست و اگر عنایت یا جذبهپندارد که این ناله در درون همهموالنا می«عبارت   -6
)84 انسانی،سراسري(  با کدام بیت، قرابت معنایی دارد؟».نالندها بدمد، همه میآن

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

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

  وفایی و نامهربانیجز بی به/ دریغا که از ماهرویان ندیدم) 1  
   جوانیدسر کرده باشکه پیرانه/ کسی داند احوال پیران عشقش) 2  
نشانجستم از بی/ نشان شونشان خواهی از وي، ز خود بی) 3     نشانیکه من زو 
 کس ننگرد از ره سرگرانیبه/ ز چشمی است چشم امیدم که هرگز) 4  

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

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

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

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

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

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

تبد       که همه چیز را گذران و همهبودعادت کرده« ـ   ي احوال عالم را در معرض  رو از هـیچ   ی کنـد؛ از ایـنل تلّق
  ».آمدي سویی هم به شکوه درنمیکرد و از هیچ حادثهپیشامد جالبی زیاده اظهار شادمانی نمی

  ي هستی رقم نخواهد ماندچو بر صحیفه/  شکر و شکایت ز نقش نیک و بد استچه جاي) 1  
  ا وجود و عدمش را غم بیهوده خورندی/ قدر ندارد که بر او رشک برنددنیی آن) 2  
  همه نیستپیش رندان رقم سود و زیان این/ ام حافظ رقم نیک پذیرفت ولین) 3  
  خندينالد تو همچون برق میکه او چون رعد می/ شکایت گفتن سعدي مگر باد است نزدیکت) 4  
با کدام بیـت   »به خواب عافیت آن گه به بوي موي تو باشم/ سال بخسبمبه خوابگاه عدم گر هزار   «بیت   -15

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

  جمال حور نجویم، دوان به سوي تو باشم/ حدیث روضه نگویم، گل بهشت نبویم) 1  
  رانهمان بهتر که در دوزخ برندم با گنهکا/ دوست فردا در بهشت آرندگرم با صالحان بی) 2  
  وي تو باشمبمرا به باده چه حاجت که مست/ می بهشت ننوشم ز دست ساقی رضوان) 3  
دو خواب آلوده بربودند عقل از دست بیداران/ دو چشم مست میگونت ربود آرام هشیاران) 4  
وعقبی فرو نمی«مفهوم بیت   -17 با کدام بیـت»ها که در سر ماستتبارك اهللا ازین فتنه/ آیدسرم به دنیی 

)88ریاضیسراسري،(  تناسب دارد؟
  بایدهر که را وصل یار می/ بایدکار میجد و جهدي به) 1  
  اي خواجه درد نیست و گر نه طبیب هست/ عاشق که شد که یار به رویش نظر نکرد) 2  
همت اوستزده) 3   ایام خشک و تر دارد/ ي پشت پاي    هر چه 
دینارجواب داد که بر عاشقان بی /خنديسؤال کردم گل را که بر که می) 4  
  )88سراسري، خارج از کشور(  کدام بیت به مفهوم بیت زیر اشاره دارد؟-18

»اي شیخ پاکدامن، معذور دار ما را/ آلودي میحافظ به خود نپوشید این خرقه«
   حرامبرو اي شیخ که شد بر تن ما خرقه/ فرمایدزلف دلدار چو زنّار همی) 1  
  که به روي که شدم عاشق و از بوي که مست/ تا دهمت آگهی از سِرّ قضامی بده) 2  
ملمع) 3     شویممکنم عیب کزو رنگ ریا می/ میِ گلگون عیب است) رنگارنگ(گرچه با دلق 
خرقه رهن مِی و مطرب شد و زنّار بماند/ پوشیدداشتم دلقی و صد عیب مرا می) 4  
ر بگذار و درآياگر خواهی که به ما ر«مفهوم عبارتِ-19 است؟، در کدام بیت آمده».سی، خود را بر د

  )88سراسري، خارج از کشور(
  چو کیوان در زمان، خود را به هفتم آسمان بینی/ گر از میدانِ شهوانی سوي ایوان عقل آیی) 1  
  نیچو دیگر سالکان خود را هم اندر نردبان بی/ اگر صد قرن از این عالم بپویی سوي آن باال) 2  
  اگر در راه دین آیی همه نقّاش جان بینی/ اگر در باغ عشق آیی همه فراش دل یابی) 3  
هم از گبران یکی باشی چو خود را در میان بینی/ اگر صد بار در روزي شهید راه حق گردي) 4  
. ..ي ابیات به استثناي بیتهمه-20   )89تجربیسراسري،(  .با هم تناسب معنایی دارد...
  کی توان کردن شنا اي هوشمند/ دریایی کرانه ناپدیدعشق) 1  
  .خواهی که زلف یار کشی ترك هوش کن/ بر هوشمند سلسله نهاد دست عشق) 2  
  اند زین جرگه هشیارهابرون/ پرستش به مستی است در کیش مهر) 3  
وقوت نبود) 4   مروت نبود/ عاشقان را چو طلب باشد    گر تو بیداد کنی شرط 
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  )89هنرسراسري،(  شود؟ي فناي عرفانی استنباط میوم کدام بیت مرتبهاز مفه-21
  گریزممن آن عاشقم کز بقا می/ بقا دوستان را فنا عاشقان را) 1  
  فرصتی دان که ز لب تا به دهان این همه نیست/ بر لب بحر فنا منتظریم اي ساقی) 2  
  بینمالم را طفیل عشق میکه سلطانی ع/ جهان فانی و باقی فداي شاهد و ساقی) 3  
  و گر نه هر دمم از هجر توست بیم هالك/ داردمرا امید وصال تو زنده می) 4  
)89زبانسراسري،(  مفهوم کدام بیت با بیت زیر، متفاوت است؟-22

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

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

. ... .جز بیتابیات به   )88-89،تعاونی سنجش(  .متناسب است....
  به عشق او دهیم از جان و دل فردوس اعال را/ نبش جا دهد ما رافضل خداي ما به جگر) 1  
  ک جا فداي قامت رعنا کنم تو رای/ طوبی و سدره گر به قیامت به من دهند) 2  
مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی) 3     دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را/ گر 
  کو نیست الیق دوست راتا کور گردد آن بصر/ ور عاقبت این چشم من محروم خواهد ماندن) 4  
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  » دقیقه24: گوییفرصت پاسخ«

  
  )ادبيات تعليمي(آزمون سوم  

  
)81 زبان،سراسري(   زیر، با کدام گزینه، تناسب معنایی دارد؟حکایت-1
ازحکما را شنیدم که می« کس که چون دیگرياست، مگر آنگفت هرگز کسی به جهلِ خویش اقرار نکردهیکی 

  ».چنان ناتمام گفته، سخن آغاز کنددر سخن باشد، هم
   سخنکه دانی که در کار گیرد/ گاه کُنبسیجِ سخن گفتن آن) 1  
  گه کز او سؤال کنندمگر آن/ ندهد مرد هوشمند، جواب) 2  
وبنسخن را سر) 3     میاور سخن در میان سخن/ است اي خردمند 
  تا ندارد دشمنِ خونخوار، گوش/ در سخن با دوستان، آهسته باش) 4  

» تو آن را از بنان بینیکه خطّی کز خرد خیزد/ دیدگی باشدز یزدان دان، نه از ارکان که کوته«مفهوم بیت-2
  )82 ریاضی،سراسري(  با کدام بیت ارتباط معنایی دارد؟

  ببخشاي و بخشایش حق نگر/ که حق مهربان است بر دادگر) 1  
  که هر کهتري را بدانی که کیست/ چنان است در مهتري شرط زیست) 2  
  بدان را به نیکان ببخشد کریم/  و بیمامیدشنیدم که در روز) 3  
  از آن در نگه کن که توفیق اوست/ چه اندیشی از خود که فعلم نکوست) 4  

امسیت اسیراً«مفهوم کدام بیت با عبارت-3 بت امیراً و    )83 هنر،سراسري(  متناسب است؟»اصح
  خبر از طرف سبا باز آمدهدهد خوش/ آمدبا باز صدمژده اي دل که دگر با) 1  
  دیشب سپهر بودم و امشب زمین شدم/  هجرشد اوجِ وصل بر من مسکین، حضیضِ) 2  
   خوش باد من رفتمتخسته یادآور شبز من دل/ نگارا بر سر کویت دلم را هیچ اگر بینی) 3  
  زان که شام هجر را صبح وصالی درپی است/  از روشنی اي دل به تاریکی مباشیدامنا) 4  

انحراف از خط سیر روحانی و امري خالف شأن       درگیري دایم در تنازع بقا را، در سلوك راه کمال،           «عبارت   -4
کردند، جز به ندرت و در احوالی بسیار محدود،حتّی به کسانی که با او ستیهندگی می. کردانسانی تلقّی می

)83 زبان،سراسري(  با مفهوم کدام بیت متناسب است؟».سپردهمواره طریق سلم و دوستی می
  است نتوانی به گوهر کوفتنآهنِ سرد/ ه کارچرب و نرمی با عدو ناید گه شدت ب) 1  
  بوب دهد عین دعاستحزان که دشنام که م/ تلخ از آن منطق شیرین چو شکر نوش کنم) 2  
  ابرم که تلخ گیرم و شیرین عوض دهم/ دشنام خلق را ندهم جز دعا جواب) 3  
  یمکند و گرم قهر فارغگر لطف می/ ایم و نداریم غم ز کسمحتاج کس نه) 4  
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با مفهوم کدام بیـت تناسـب   »پیش کسان بد مگو که نیک نباشد    / در پس آزادگان به هیچ طریقی       «: بیت-5
  )83 ریاضی،سراسري(  تر دارد؟بیش

  ستکه بیند که شمع از زبان سوخته/ ستدوختهاز آن مرد دانا دهان) 1  
  زردکه گر فاش گردد شود روي/ چرا گوید آن چیز در خفیه مرد) 2  
  اگر هوشمندي یک انداز و راست/  صد انداختی تیر و هر صد خطاست)3  
  جوي مشک بهتر که یک توده گل/ آواز هرگز نبینی خجلکم) 4  

.جا استري و پرهیز از تقلید نابهدعوت به ابداع و نوآو...........جز بیتي ابیات بهمفهوم همه-6
مقید همراه اگرچه توفیق است) 1     )84ریاضیسراسري،(    روي کار مهر باال رفت دهکه از جری/ مشو 
  گویمچه استاد ازل گفت بگو می آن/ اندصفتم ساختهدر پس آینه طوطی) 2  
  تن به تتبع مده مخترع کار باش/ خواه بد و خواه نیک هرچه کنی تازه کن) 3  
  ون شودنشین باید که افالط مهرکه گردد خُ/ مالکاز ره تقلید اگر حاصل شود کسب) 4  

است؟بر کدام مفهوم تأکید شده» العلماء االُمراء و خیراالُمراء من زارشَرُ العلماء من زار«در عبارت-7
  )84تجربیسراسري،(برتري جایگاه علم بر مقامات دنیوي) 2  ام از یکدیگربیزاري متقابل علما و حکّ) 1  
هاي حکومتیامرا در دستگاهجایگاه واالي) 4  ناپذیر علم و سیاستارتباط جدایی) 3  

با مفهـوم کـدام بیـت       »بردش تا به سوي دانه و دام      قضا همی /کبوتري که دگر آشیان نخواهد دید     «بیت   -8
)84 تجربی،سراسري(  ؟نیستمتناسب

  به رنج و کوشش از ما برنگردد/ نوشته، جاودان دیگر نگردد) 1  
  سرشتهنوشته با روان ما/ ز چرخ آمد همه چیزي نوشته) 2  
محبت تو گزیدم/ مرا نصیب غم آمد به شادي همه عالم) 3     چرا که از همه عالم، 
ازیرا بنده آمد نام مردم/ کام مردمز چرخ آمد قضا نز) 4  

کند؟دانند، انتقاد میهاي خود را از فلک و ستاره و سرنوشت میشاعر در کدام بیت از کسانی که ناکامی-9
 )84 انسانی،سراسري  (        
  دهر به جاي من و تو بد نکرد/ دهرنکوهی مکن اي نیکمرد) 1  
ش جز به جان/ دشمن توست اي پسر این روزگار) 2   نیست به تو در طمع  
  جز بال هرگز نزاد این حامله/ دهر بدگوهر به شرّ آبستن است) 3  
فشان برخاستکز سحر تیغ خون/ چرخ گویی دکانِ قصابی است) 4  
  )84 هنر،سراسري(  با مفهوم کدام بیت منطبق است؟».اره چون بلند شود سرنگون شودفو«المثلِضرب-10
  به مقدار مصیبت جامه زن چاك/ به مرگ محتسب کم خور دال غم) 1  
  شاد و غمگین ز بیش و کم بودن/ پیش اهل کمال نقصان است) 2  
  گل بریزد به وقت سیرابی/ منتهاي کمال نقصان است) 3  
ز پر خوردن به روزي صد بمیرد/ ردن کسی را تب نگیردبه کم خو) 4  
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با مفهوم کدام»گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست    / خویش در آن دید     زي تیر نگه کرد و پر     «بیت   -11
)84 زبان،سراسري(  ؟نیستبیت متناسب

  دارم گله از چشم خود از درد ندارم/ ي دل گرد ندارماز درد بر آیینه) 1  
  بیگانه نکرد آنچه دل خویش به من کرد/ ام سوخت دل خویش به صد داغز دوستیا) 2  
  گذرد ما چرا شتاب کنیمچو عمر می/ رود این سعی ناخدا عبث استسفینه می) 3  
آید هم از ماستکه بر ما هرچه می/ اگر شادي است ما را، گر غم، از ماست) 4  
ي ابیاتبا همه».هو و لعب کشیدندل را به می و معشوق ونظر و عنودان بدگهر ويحسودان تنگ«عبارت-12

. .. ... ..جز بیت به )85 ریاضی،سراسري(  .قرابت معنایی دارد......
  صحبت بد جدایی، جداییز هم/ بیاموزمت کیمیاي سعادت) 1  
  که سخت است دوري ز یاران جانی/ به هجران مرا سهل شد دادنِ جان) 2  
  چو زو رنج بینی نیاید به کاري/  بهر راحتمصاحب نباید مگر) 3  
تو را سایه خود بس، اگر یار خواهی/ ز ناجنس بگریز اگر آفتاب است) 4  
اما شرارت و زعـارتی در طبـع وي مؤکَـد       بوسهل مردي امام«عبارت   -13 زاده و محتشم و فاضل و ادیب بود 

؟نداردا مفهوم کدام گزینه تناسبب».سوزي نداشت و با آن شرارت دل- و ال تبدیل لخلق اهللا-شده
 )85 تجربی،سراسري  (        
  و تخم عمل ضایع مگردانادر/ ین شوره سنبل بر نیاردمز) 1  
  نیکان گرفت و مردم شد پی/ سگ اصحاب کهف روزي چند) 2  
  گرچه با آدمی بزرگ شود/ زاده گرگ شودعاقبت گرگ) 3  
 وقت جان دادنهم بر آن است/ هر که بدخو بود گه زادن) 4  
قومیت و افتخار به اصالت خانوادگی در کدام بیت مشهود          اتّکاي به نفس و خودباوري و زدودن رنگ-14 هاي 

)85 ریاضی،سراسري(  ؟نیست
  پدر خویش باش اگر مردي/ گرديرد نام پدر چه میگِ) 1  
  پارسازادگی ادب نبود/ پارسا باش و نسبت از خود کن) 2  
کیبود تا) 3     هنراي بینژاده کسی دیده/ نباشد گهرهنر 
گل از خار است و ابراهیم از آزر/ هنر بنماي اگر داري نه گوهر) 4  
تناسب.........جز بیتي ابیات بهبا همه»بند باید کرد سیلی را ز سر/ وانگردد از ره آن تیر اي پسر«بیت-15

  )86 انسانی،سراسري(  .معنایی دارد
  افتد که یکی روز پلنگش بدرد/ ر شکاري گیردصیاد نه هر با) 1  
  چوپر شد نشاید گذشتن به پیل/ سر چشمه شاید گرفتن به بیل) 2  
  که گیتی بسوزد چو گردد بلند/ بِکُش آتش خرد پیش از گزند) 3  
  نوشدارو که پس از مرگ به سهراب دهند/ وقت هر چیز نگهدار که نافع نبود) 4  
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؟نداردبا کدام بیت ارتباط معنایی»چینیاگر رحمی کنی بر خوشه/ اراي خرمنثوابت باشد اي د «بیت-16
  )87 تجربی،سراسري(    با خلق خداي کن نکویی/ خواهی که خداي بر تو بخشد) 1  
  که تا دانه نیفشانی نروید/ بزرگی بایدت بخشندگی کن) 2  
  ايچین تازهخوشهخرمن حسن تو دارد/  گوییا،ي چشمی به سوي من نداريگوشه) 3  
  تا خاطر بندگان نجویی/ حاصل نشود رضاي سلطان) 4  
  )87 ریاضی،سراسري(  ؟شودنمیدریافت»کار را به کاردان بسپارید«از مفهوم کدام بیت، حکم-17
  همه خذالنکز سفها شد پدید این/ مرسفها را به هیچ کار مده دست) 1  
  ي شرع پیش دانشمندکه مسأله انچن/ آزموده معلوم استنبرد پیش مصاف) 2  
المت عشاق می) 3   ن است که کار دگر نمی/ کنند عوامبه جان مدانندمعی  
بهبودملک و دولت بگزین) 4     مردم دانا به جاي مردم نادان/ از پی 
شاء«يبه مضمون آیه-18 )89انسانی ،يسراسر(  است؟نشدهدر کدام بیت اشاره»تُعِزُّ منْ تَشاء و تُِذلُّ منْ تَ
  رشبردگلیم شقاوت یکی/ کاله سعادت یکی بر سرش) 1  
  بر این خوان یغما چه دشمن چه دوست/ ي عام اوستزمین سفره) سفره(ادیمِ) 2  
د ز تخت/ یکی را به سر بر نهد تاج بخت) 3   یکی را به خاك اندر آر  
د ز آبِ نیل/ گلستان کند آتشی بر خلیل) 4   گروهی بر آتش برَ
)89انسانی ،سراسري(  دام دو بیت با یکدیگر تناسب مفهومی دارند؟ک-19
  کاو چو سوسن ده زبان افتاد و الل/ کس نوشد اسرار جاللگوش آن) الف  
  آنچه البته به جایی نرسد فریاد است/ ي منگوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله) ب  
  م ِلمن تقولمن گوش استماع ندار/ بیدل گمان مبر که نصیحت کند قبول) ج  
  نشاید بریدن نینداخته/ نباید سخن گفت نا ساخته) د  
  به از ژاژ خایان حاضر جواب/ تأمل کنان در خطا و صواب) ه  
  تو خود را به گفتار، ناقص مکن/ کمال است در نفس انسان سخن) و  
 الف-ب) 4   ب-ه) 3   و-ج) 2   ج-ب) 1  
  )89انسانی ،سراسري(  ؟نیستدر کدام بیت مشهود»اید، دلبستگی را نشایدپهرچه ن«مفهوم عبارت-20
  مشو چو دهر که یک عهد پایدار نکرد/ مشو چو وقت که یک لحظه پایدار نماند) 1  
  وفا نشستهکه به روي خار دایم گل بی/ به ثبات حسنِ خوبان دل خود مبند صائب) 2  
  ت در بغدادپس از خلیفه بخواهد گذش/ گذرد دل منه که دجله بسیچه میبر آن) 3  
که هر دم بر گلی دیگر سرایند/ وفاداري مدار از بلبالن چشم) 4  
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)88هنر ،سراسري(  ؟نداردمتن زیر، با کدام بیت ارتباط مفهومی-21
شد، مردي را دید که به فساد و ناشایستگی معروف بود و انواع فسق و فجـور در او   روز چهارم به کویی فرومی«

آمد که به ظاهر حکم نبایداي به دلش در خواست که او را ببرد، اندیشه.گشته بودنمايموجود؛ چنان که انگشت
»...کرد؛ روا بود که او را قدري و پایگاهی بود

   و صوفی باشندکمر به خدمت سلطان بب/ مراد اهل طریقت لباس ظاهر نیست) 1  
  پاشتو نیز در قدم بندگان او می/ پاشدوز آنچه فیض خداوند بر تو می) 2  
تکبر نگه به خلق مکن) 3   عینعجب و    اند در اوباشکه دوستان خدا ممکن/ به 
نظر به حسن معاد است نه به حسن معاش/ مقام صالح و فاجر هنوز پیدا نیست) 4  
)88تجربی ،سراسري(  مفهوم کدام بیت، متفاوت با سایر ابیات است؟-22
  ر گرامی بودمان بدان سروان/ مان نیک نامی بوداگر توشه) 1  
  از این زیستن با هراس و گزند/ همان مرگ بهتر به نام بلند) 2  
  فروغ دروغ آورد کاستی/ جا که روشن شود راستیهر آن) 3  
مرا نام باید که تن مرگ راست/ نام نکو گر بمیرم رواست به) 4  
  )88 ریاضی،سراسري(  ؟نداردمفهوم ابیات زیر، با کدام بیت تناسب-23

  رهروي کبک نیاموخته/ می خود سوختهعاقبت از خا«
»ماند غرامت زده از کار خویش/ کرد فرامش ره و رفتار خویش

  تک خویشتن را فراموش کرد/ کالغی تک کبک در گوش کرد) 1  
  کو زهر بهر دشمن و کو مهره بهر دوست/ گیرم که مارچوبه کند تن به شکل مار) 2  
  دم دو گوش گم کردنایافته/ مسکین خرك آرزوي دم کرد) 3  
چون یکی خشم آورد کیفر بري/  را هر چند بهتر پروريرما) 4  
با».جا نشیند که خواهد و مرداش بود، چنانش ُکشند که نخواهد و مرادش نبودهر که آن«مفهوم عبارت   -24

  )89 ریاضی،سراسري(  کدام بیت متناسب است؟
   شایدگر نبخشد بر او کسی،/ هر که بر خویشتن نبخشاید) 1  
  واجب آمد به خدمتش برخاست/ هر که را بر بساط بنشستی) 2  
  افتد و بیند سزاي خویشتن/ هر که ننشیند به جاي خویشتن) 3  
  تا بمیرد نیازمند بود/ هر که بر خود درِ سؤال گشاد) 4  
دام بیـت   با کـ»کاو بهاران زاد و مرگش در دي است/ پشّه کی داند که این باغ از کی است         «مفهوم بیت   -25

  )89انسانی ،سراسري(  ؟نداردتناسب
  ایستادخصم مسکین پیش خسرو کی تواند/ ت اس]سخت و سرد[پشّه کی جوالن کند جایی که باد صرصر) 1  
  چگونه باشد دانا به خالق پرگار/ چو نیست دانش بر کار خویش دایره را) 2  
  ساغر استهمچو اندر جنب دریا/ هاي مااین جهان در جنب فکرت) 3  
  چهمدت دارد و چون بودش احوال/ داند که این دوران افالكکه می) 4  

telegram.me/irandaneshnovin۱

@irandaneshnovin۱ : بهرتین جزوات، مشاوره با رتبه های تک رقمی

https://telegram.me/joinchat/Bv0CpDyxf8D4AQbf-8nleg


  17هاي تكميلي تست

یت اَسیراً«مفهوم-26 امیراً و اَمس حتشوددریافت می.........ي ابیات به استثناي بیتاز همه»اَصب.
  )89سراسري، انسانی(

  ز ایشان شکم خاك است آبستن جاویدان/ گفتی که کجا رفتند آن تاجوران اینک) 1  
  نماز شام ورا خشت زیر سر دیدم/  سرش بود در صباح به سرکسی که تاجِ) 2  
  داراناز بس که دیر ماندي چون شام روزه/ نشینان جانم به طاقت آمداي صبح شب) 3  
  وان نیل مکرمت که شنیدي سراب شد /آن مصر مملکت که تو دیدي خراب شد) 4  
  )88-89تعاونی سنجش،(  شود؟از کدام بیت دریافت می»ماعرفناك حقّ معرفتک«مفهوم عبارت-27
  در این جود بنهاد و در وي سجود/ آورد و دست از عدم در وجودسر) 1  
  که بگشوده بر آسمان و زمی است/ ي آدمی استدرِ معرفت دیده) 2  
  او چگونه خداي را داند/ دست و پاي را داندکه اووان) 3  
  پس این بنده بر آستان سر نهاد/ نخست او ارادت به دل درنهاد) 4  
را».گرددگردم و او از خلق و خوي من عاقل میمن از سخن او جاهل نمی«عبارتمقابلکدام بیت مفهوم-28

  )88-89تعاونی سنجش،(  دارد؟
  به گرز گران مغز مردان مکوب/  چوبتو خود را چو کودك ادب کن به) 1  
  تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است/ پرتو نیکان نگیرد هرکه بنیادش بد است) 2  
  نبیند، جفا بیند از روزگار/ هر آن طفل کو جور آموزگار) 3  
  ياپسر را خردمندي آموز و ر/ جايچون خواهی که نامت بماند به) 4  
  )هفدهمین المپیاد ادبی(  کند؟ را بیان میتیمتفاوکدام گزینه مفهوم-29
  چه فرقی ز آدمی تا نقش دیوار/ چو انسان را نباشد فضل و احسان) 1  
  دهد یا بختیا فضیلت همی/ سختآفرید و روزيحظّکه آن) 2  
  تو اهل فضلی و دانش همین گناهت بس/ فلک به مردم نادان دهد زمام مراد) 3  
  که به یک جاي نشکفند به هم/  نرگس و گلدانش و خواسته است) 4  
  )نوزدهمین المپیاد ادبی(  کدام گزینه با بیت زیر تناسب معنایی دارد؟-30

  »اندرخور عفو تو نکردیم گناهی/ شرمنده از آنیم که در روز مکافات«
  گنه بنده کرده است و او شرمسار/ کرم بین و لطف خداوندگار) 1  
  کزو فارغ و شرم داري ز من؟ /ز خویشتنانیاید همی شرمت) 2  
  که خوانم گنه پیش عفوش عظیم/ همی شرم دارم ز لطف کریم) 3  
  مرا شرم باد از خداوند پاك/ تو در روي سنگی شدي شرمناك) 4  
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  » دقیقه25: گوییفرصت پاسخ«

  

  )يكلّ(آزمون چهارم  
  
)84 زبان،سراسري(   است؟متفاوتمفهوم کدام بیت با ابیات دیگر-1

  معتکف باش تا ندانندت/ آشنایی خلق دردسر است) 1  
  کام دل از هنر کجا یابد/ اي گیردگر هنرمند گوشه) 2  
  برهانندت از هزار بال/ عزلت و انزوا و تنهایی) 3  
سرت ز آسمان بگذرد در شکوه/ اگر پاي در دامن آري چو کوه) 4  

مسیت اسیراً«مفهوم عبارت-2 )84انسانی ،سراسري(  ؟نیستام بیت، متناسببا کد»اصبحت امیراً و اَ
  دل بر کنار از این غم و او در کنار بود/ آن روزگار کو که مرا یار، یار بود) 1  
  زان گونه روزگار که آن روزگار بود/ روزم به آخر آمد و روزي نزاد نیز) 2  
   پرید و رفتدلی که تو دیديآن مرغ خوش/ تم اسیرناکنون به داغِ صد غم و صد مح) 3  
آن روز شوم رفت که صائب مالل داشت/ دهدامروز خنده طرح به گلزار می) 4  

کوفـت و   رفت و مخاطب معاند را درهم مـیدر صحبت اهل عصر، در مواردي معدود از کوره درمی«عبارت   -3
  )84 ،خارج از کشور ،سراسري(  با مفهوم کدام بیت متناسب است؟».کردشتم می

نبود پرس هم از خنجر خویش/ گرمی منل وفا نیست به خونیک تن از اه) 1     باورت گر 
  خوش باش زمانی و مکن یاد زمانه/ جامی می دوشینه به من داد و مرا گفت) 2  
  ه نرخ خس و خاشاك رودبخارگل بی/ تندخویی مده از دست که در گلشن حسن) 3  
  خواهی بگوم با هرکه میعاشق روي توا/ عاشقم کردي و گفتی با رقیب تندخو) 4  

  )85انسانی ،سراسري(  دارد؟کدام بیت مفهوم عبارت زیر را دربر-4
خالی کرده بود و»خود«این مایه خاکساري و تواضع، حاکی از آن است که او، در طریق انقطاع خویشتن را از               «

».ي فنا رسیده بودبه مرتبه
  دیگر سالکان خود را هم اندر نردبان بینیچو/ اگر صد قرن ازین عالم بپویی سوي آن باال) 1  
  ز ترکیب چهار ارکان همی خود را گران بینی/ رو چون توانی بود سوي آسمان تا توسبک) 2  
  جا، خرگاه عشق چون زددست محبت آن/ یا رب دلی که در وي پرواي خود نگنجد) 3  
ز خود قدم برون زدکان کس رسید در وي ک/ سعدي ز خود برون شو گر مرد راه عشقی) 4  

؟نیستبا مفهوم کدام بیت متناسب»غم بادجز غم که هزار آفرین بر/ دیدي که مرا هیچ کسی یاد نکرد«بیت-5
  )85سراسري، انسانی(    گر اعتماد بر الطاف کارساز کنید/ به جان دوست که غم پرده بر شما ندرد) 1  
  ي خود را به هیچ نفروشمریدهمن این خ/ غم تو را به نشاط جهان نخواهم داد) 2  
  که غم گر هست در عالم همین است/ غمی آسودگی هستمگو در بی) 3  
ولی آن هم نصیب هر دلی نیست/ غمش را غیر دل سرمنزلی نیست) 4  
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مـشیتِ الهـی                 شائبههر عصب و فکر به منبِع بی«عبارت   -6 ي ایمان وصل بود که خوب و بـد را بـه عنـوانِ 
)85ریاضی ،سراسري(  ؟نداردکدام بیت تناسب مفهومیبا».پذیرفتمی

  جاي دگر ز پرتوش آفاق با ضیاست/ جایی اگر ز غیبت او تیره شد جهان) 1  
  به روز دولت و نکبت که کار کار خداست/ تو کار خویش به فضل خداي کن تفویض) 2  
توجدي نمایی و جهدي) 3     آنچه قضاستگمان مبر که دگرگون شود هر/ بدان قدر که 
ها که در سر ماستاهللا از این فتنهتبارك/ آیدسرم به دنیی و عقبی فرونمی) 4  

.کندوجو میهاي شکست آدمی را در اندیشه و کردار خود او جستریشه....جز بیتي ابیات بهمفهوم همه-7
  )85سراسري، خارج از کشور،(   بودچه کند بنده چو تقدیر خداوند این/ مهر روي تو نه در خورد من مسکین بود   ) 1  
  هیچ شک نیست که هر چیز که برماست ز ماست/ آب خاشاك چو بر خاطر خود دید چه گفت) 2  
  چه دل خویش به من کردبیگانه نکرد آن/ ام سوخت دل خویش به صد داغاز دوستی) 3  
   اقتصار کنمبدین حدیث که کردم خود/ همی چه گویم و خود کرده را چه چاره توان؟) 4  

. متناسب است.......جز بیتي ابیات بهبا مفهوم همه».موالنا غالباً در سلوك با خلق ساده، فروتن و شکیبا بود«عبارت-8
  )85سراسري، خارج از کشور،(    جز به نرمی کی توان بیرون کشید/ دست چون ماند به زیر سنگ سخت) 1  
  ریر شرف سلطنتکند بر س/ کسی کاو طریق تواضع رود) 2  
  یدآبه خداي ار ز خلق هیچ/ کار تو جز خداي نگشاید) 3  
  برد آري، دلبري به اخالق استدل نمی/ گرچه مه به زیبایی شمع جمع آفاق است) 4  

  )86ریاضی ،سراسري(  مفهوم کدام بیت با ابیات دیگر متفاوت است؟-9
  زردرويکه گر فاش گردد شود/ چرا گوید آن چیز در خفیه مرد) 1  
  که چه درها به روي دل باز است/ وگو ببند و ببینتو درِ گفت) 2  
غماز باشد/ پوش راز باشدخموشی پرده) 3     نه مانند سخن 
  چو گفتی شود شاه تو آن زمان/ سخن تا نگویی تویی شاه آن) 4  
  )86 زبان،سراسري(  مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟-10
  اي میابتحفه»منم«شان به غیردر خرقه/ کنندکه دعوي ارشاد میاین جاهالن) 1  
  خاموش منم در دهنم گوي که کیست/ ن نیم آن کس که منم، گوي که کیستمن، م) 2  
  آن کس که منش پیرهنم گوي که کیست/ سر تا قدمم نیست به جز پیرهنی) 3  
  عربده را دست منه بر دهنمگوش بده/ زین دو هزاران من و ما اي عجبا من چه منم) 4  
با»که خطّی کز خرد خیزد، تو آن را از بنان بینی     / دیدگی باشد   ز یزدان دان، نه از ارکان، که کوته«بیت   -11

  )86زبان ،سراسري(  کدام بیت ارتباط معنایی دارد؟
  که این سررشته را از دست مگذار/ ي عهد است، زنهاروفا سررشته) 1  
  آرق پیشچو صبحِ اهلِ دولت، صد/ ا طلبکاربیا اي صبح دولت ر) 2  
  هم از ساقی شناس او را نه از جام/ تو را گر تلخ و گر شیرین شود کام) 3  
مقدر بیش جویی) 4     چه از روز مقرّر پیش جویی/ چه از رزق 
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آزمون چهارم    كلّي  20  

مدعیان در طلبش بی«بیت   -12 به غیر ازي ابیات،با همه»کان را که خبر شد، خبري باز نیامد   / خبرانند   این 
. ... ... .. .بیت   )86هنر ،سراسري(  .تناسب معنایی دارد...

  تر از جان ماستحیف نباشد که دوست دوست/ گر برود جان ما در طلب وصل دوست) 1  
  مهر کردند و دهانش دوختند/ هر که را اسرار حق آموختند) 2  
  صداییهرگز نشنیدیم ز پروانه/ نالیدن بلبل ز نوآموزي عشق است) 3  
  که داروي بیهوشیش دردهند/ کسی را در این بزم ساغر دهند) 4  
کهبد معتکف پردهامیدصبح   «: بیت-13 ي ابیـات بـه   با همه»گو برون آي که کار شب تار آخر شد/ ي غیب    

. .. ... .غیر از بیت   )86تجربی ،سراسري(  .ارتباط معنایی دارد.....
  ي گیسوي نگار آخر شدهمه در سایه/ هاي دراز و غم دلآن پریشانی شب) 1  
  نخوت باد دي و شوکت خار آخر شد/ ي گلشکر ایزد که به اقبال کُله گوشه) 2  
  هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش/ رفتند کناره میرشد آن که اهل نظر ب) 3  
  زد جوشکه از نهفتن آن دیگ سینه می/ هابه صوت چنگ بگوییم آن حکایت) 4  
  )86انسانی ،سراسري(  با کدام بیت متناسب است؟».کردموالنا از فقر اختیاري بشاشت عظیم می«عبارت-14
  که به غیر از تو در جهان کس نیست/ جوییهم ز خود جوي هر چه می) 1  
  اي پس نیستساعتی بیش و لحظه/ رزق مقسوم و وقت معلوم است) 2  
  رس نیستاروانمرد وامانده ک/ به قدم کوش تا به کام رسی) 3  
  تر از طارم مقرنس نیستکم/ ي تنگگر قناعت کنی به خانه) 4  
. ....جز بیتي ابیات به همهبیت زیر با-15 )86،خارج از کشور ،سراسري(  .، ارتباط معنایی دارد....

اوفتادهبدم پیش آفتاب« عیوق برشدم/ چون شبنم    »مهرم به جان رسید و به 
  اي بودم و مهر تو مرا باال بردذره/ خود بردم راهبهشید نهي خورمن به سرچشمه) 1  
  نگرمتو کجا و من سرگشته کجا می/ ي مسکین ضعیفذرهآفتابی تو و من) 2  
  قطره را گردش جام تو کند دریایی/  را پرتو مهر تو کند خورشیديذره) 3  
  چون به مهر پیوستمکه در هواي رخت/  گرچه حقیرم ببین به دولت عشقذرهچو) 4  
با کدام بیت ارتباط»بگو بسوز که بر من به برگ کاهی نیست / زمانه گر بزند آتشم به خرمن عمر        «: بیت-16

  )86،خارج از کشور ،سراسري(  معنایی دارد؟
  به من بنگر به ره منگر که من ره را نوردیدم/ گفتا روگاهست و ره بس دور،گفتم روز بیب) 1  
  روزها با سوزها همراه شد/ گاه شدها بیدر غم ما روز) 2  
  که چون تو پاك نیستتو بمان، اي آن/ روزها گر رفت، گو رو، باك نیست) 3  
  شور محبتی که در آب و گل من است/ طوفان نوح را به نظر درنیاورد) 4  
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  21هاي تكميلي تست

  )87تجربی ،سراسري(  بیت زیر با کدام بیت تناسب مفهومی دارد؟-17
  »چند نشینی که خواجه کی به در آید/ نیامروت دبر در ارباب بی«

  عنان بینیعجب نبود که با ابدال خود را هم/ گیر تو گر روزي جمال درد دین باشدعنان) 1  
  مهرگان بینیکه این آن نوبهاري نیست کش بی/ عقالن مشو غرّهبدین زور و زر دنیا، چو بی) 2  
  دان بینی؟به سوي عیب چون پویی گر او را غیب/ یده گویعطا از خلق چون جویی، گر او را مال) 3  
  زنی دیده نه این بینی نه آن بینیکه تا برهم/ چه باید نازش و نالش بر اقبالی و ادباري) 4  
لِهِکُلّ ش«مفهوم عبارت-18 الی اَص عرج87 ریاضی،سراسري(  ؟ندارددر کدام بیت وجود»یء ی(  
  ر جان، پا در دل دریا نهادسی/ تادسیر جسم خشک، بر خشکی ف) 1  
  ها را در پی است عها مر فراصل/ مادر فرزند، جویان وي است) 2  
  تن تو را در حبس آب و گل کشد/ دل تو را در کوي اهل دل کشد) 3  
  هاتن، زده اندر زمین چنگال/ هاجان، گشاده سوي گردون بال) 4  
امت را که دارد چون تو پشتیبان«بیت-19 ،»چه باك از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان /چه غم دیوار 

  )87 ریاضی،سراسري(  با کدام گروه ابیات، مفهومی مشترك دارد؟
  چون تو با مایی، نباشد هیچ غم/ گر هزاران دام باشد در قدم) الف  
  هرکه با نوح نشیند چه غم از طوفانش/ دست در دامن مردان زن و اندیشه مکن) ب  
  وز لوح سینه هرگز نقشت نگشت زایل/ ده صد ره طوفان نوح دیدماز آب دی) ج  
   غمان بارد، غمگین نکندگرش طوفانِ/ هر دلی کز قبل شادي او شاد بود) د  
  گنهش طاعت است و دشمن دوست/ ي عنایت اوستهرکه در سایه) هـ  
  نه خیال این فالن و آن فالن/ ي سود و زیاننه غم و اندیشه) و  
  کی بود بیمی از آن دزد لئیم؟/ نایاتت بود با ما مقیمچون ع) ز  
  هـ ، الف، ز) 4  هـ ، و، ز) 3  د، ج، ب) 2  الف، ب، ج) 1  
  )87 ریاضی،سراسري(  با کدام بیت ارتباط معنایی دارد؟»ي روزي به خطاي منکر نبردوظیفه«عبارت-20
  دست و پایند و زوراگر چند بی/ مهیا کند روزي مار و مور) 1  
  به عصیان در رزق برکس نبست/ ولیکن خداوند باال و پست) 2  
  آدم و مرغ و مور و مگسبنی/ پرستار امرش همه چیز و کس) 3  
  که سیمرغ در قاف روزي خورد/ چنان پهن خوان کرم گسترد) 4  
. ... ... ... .جز بیتي ابیات بهترجیح صحبت بر عزلت، از مفهوم همه-21   )87هنر ،سريسرا(  .شود، دریافت می....
  آرام کجا گیرم تا با تو نیارامم/ آسوده کجا گردم، تا با تو نیاسایم) 1  
  که در ضمیر نیاید خیال حوري عینم/ منچنان به کوي تو آسوده از بهشت بری) 2  
  نشینمي چشم تو کرد گوشهکه خال گوشه/ نشینیچگونه شاد نباشد دلم به گوشه) 3  
  تا با تو نیامیزم کی شاد شود کامم/ میوه دهد شاخمتا با تو نپیوندم کی) 4  
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آزمون چهارم    كلّي  22  

؟نداردبا کدام بیت تناسب»خرد را مکن با دل اندر مغاك/ دار یزدان پاكبترس از جهان«مفهوم بیت-22
 )88زبانسراسري،(

  چنان کن تو هر کار کاندر خورد/ هوا را مده چیرگی بر خرد) 1  
   خرد سوي تو ننگردکز آن پس/ هوا را مبر پیش راي و خرد) 2  
  چو الماس روي زمین را بسوخت/ هوا را تو گفتی همی برفروخت) 3  
  4 (مشوس ي هوا نیست جز خار و خسکه سخره/ کساي نیکخرههوا را 
)88سراسري، هنر(  کدام گروه از ابیات، مفهومی مشترك دارند؟-23
شدمروت و معدوم شد وفا) الف     یمرغ و کیمیاوز هر دو نام ماند چو س/ منسوخ 
  چرا رنج و سختی همه بهرِ ماست/ ی تو راستهاگر هفت کشور به شا) ب  
  نهان راستی آشکارا گزند/ هنر خوار شد جادویی ارجمند) ج  
   اويها به گفتارسپردید دل/ همه سوي دوزخ نهادید روي) د  
  وفا بیو گردون) فرومایه(زین عالم نبهره/ هاي خلقگونه همه رسماست باژگشته) ه  
 ه- الف-ب) 4   د- ج-ب) 3   ه- د-الف) 2   ه- ج-الف) 1  
  )88سراسري، هنر(  ؟استکاررفتهعرفانی و به معنی جهالت بهدر کدام بیت در مفهوم غیر»خبريبی«-24
  خبر برفتخبر بیامد و هم بیهم بی/ هر کاو قتیلِ عشق نشد چون به خاك رفت) 1  
  خبرانم کردندخبري آمد و از بی/ دنددر دل شب خبر از عالم جانم کر) 2  
  اندخبر گشته ز خود تا خبري یافته بی/ اندعارفانی که از این رشته سري یافته) 3  
خبر از سر گشت مستانه چنین باشدتن بی/ سرمست ز ساغر گشت، دل واله دلبر گشت) 4  
.استاندگی، اشاره شده، به تعلّق و وابستگی در مفهوم درم.......جز بیتي ابیات بهدر همه-25

 )88سراسري، تجربی(
نی/ لیک پایت نیست تا نقلی کنی) 1     یا مگر پا را از این گِل بر کَ
  یقینسر بجنبانی به بادي بی/ پایی چون گیا اندر زمینبسته) 2  
  هر که را پا نیست، کن دلسوزیی/ هر که را پاي است، جوید روزیی) 3  
نی پا را؟ حیاتت زین) 4   این حیاتت را روش بس مشکل است/  گِل استچون کَ
، با کـدام بیـت تناسـب    »ي اهل صورت پوشیآن روز که من سرِ چوب پاره سرخ کنم تو جامه«: عبارت-26

)88تجربیسراسري،(  ؟نداردمفهومی
  ي پیرهن آري ز قبا معلوم استرتبه/ دهد ظاهر هر کس خبر از باطنِ اومی) 1  
  که کار او به دستار و قبا نیست/  نیستتو گر ظاهر بگردانی روا) 2  
  دهدکاو سر همیشه در ره دستار می/ ظاهرپرست کی به حقیقت رسد کلیم) 3  
دالن پاکی گوهر باشدزینت ساده/ چشم ناقص گهران بر زر و زیور باشد) 4  
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  23هاي تكميلي تست

دارد وبایست از هر دو عالم روحانی و جسمانی که هم محبت و بندگی به کمـال          اي می   مجموعه«عبارت   -27
جزا بههي گزینهبا همه».هم علم و معرفت به کمال دارد تا بار امانت مردانه و عاشقانه در سفت جان کشد

  )83-84 ،تعاونی سنجش(  .متناسب است.. ... .... ... .يگزینه
  گر آهنگريآید ز دست شیشهبرنمی/ تواند کرد کار عشق راآسمان کی می) 1  
  چرخ کبکی است که در چنگل این شهباز است/ که در وصف آیدعشق باالتر از آن است) 2  
  نقد خود بر سنگ زن بنگر عیار خویش را/ کنی بار بال بر دوش نهعشق دعوي می) 3  
  ببوس دست کسی را که این صنم شکند/ کمال مردي و مردانگی است خودشکنی) 4  
ی که به آن نمانی و جاي دیگر روي، پساي که بچشی داندر هر رنگی که بنگري و هر مزه«مفهوم عبارت-28

  )83-84 ،تعاونی سنجش(  .متناسب است.. ... ... .. ...يجز گزینهها بهي گزینهبا همه».هیچ دلتنگی نباشی
  را و امثال تو راوجودي نبود ت/ من بنده نکو شناسم احوال تو را) 1  
   یاد نیاید دل تو راآن به کز آن به/ چون هست و نیست هیچ نماند به یک قرار) 2  
  غالم همت آنم که دل بر او ننهاد/ جهان بر آب نهاده است و زندگی بر باد) 3  
  هان تا غمش ز جا نرباید دل تو را/ گر ملک کاینات ز دستت برون شود) 4  
  )86-87 ،تعاونی سنجش(  ؟نداردکدام بیت با سایر ابیات ارتباط معنایی-29
  ايدیدهها جمله هنر میعیب/ ايدیدهگر ز عشق اندك اثر می) 1  
  ايالجرم این شیوه را الیق نه/ ايعیب بین زانی که تو عاشق نه) 2  
  کدام عیب که سعدي چنین هنر دارد/ عوام عیب کنندم که عاشقی همه عمر) 3  
  که عیب در نظر دوستان هنر باشد/ گویندز دشمنان شنو اي دوست تا چه می) 4  
  )نوزدهمین المپیاد ادبی(  ام گزینه مشابه کاربرد آن در بیت زیر است؟در کد»واو«کاربرد-30

  » طالع نگونسارموگفتم من/ ترسیدم و پشت بر وطن کردم«
همت اوست/  قامت یاروتو و طوبی و ما) 1     فکر هر کس به قدر 
  باید کشیدبار عشق و مفلسی صعب است، می/ ام من شرمسار کیسهوشاهدان در جلوه) 2  
  ناگه چه قضا نمود دیدارم؟/  من کهوزندان خدایگان که) 3  
  تا بند ملک بود سزاوارم؟/  چه بد کردم؟وآخر چه کنم من) 4  
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آزمون پنجم    ۹۱هاي تناسب مفهومي، سراسري  پرسش  24  
  » ثانیه50هر تست حدوداًفرصت«

  

  )٩١ سراسري،هاي تناسب مفهوميپرسش(آزمون پنجم  
  

  )91انسانی(  .رندبا یکدیگر تناسب دا.... .....ي ابیات به استثناي بیتمفهوم همه-1
  دگر نصیحت مردم حکایت است به گوشم/ حکایتی ز دهانت به گوش جان آمد) 1  
  که پند هوشمندان کار بندم/ مرا هوشی نماند از عشق و گوشی) 2  
  اگر قبول کنی گوي بردي از میدان/ کلید گنج سعادت نصیحت سعدي است) 3  
  رك دوست بگویم تصوري است محالکه ت/ اگر مراد نصیحت کنان ما این است) 4  

با کدام بیت»جاي چشم ابرو نگیرد، گرچه او باالتر است/ دود اگر باال نشیند کسر شأن شعله نیست«: بیت-2
  )91انسانی(  ؟نداردقرابت مفهومی

د الحان/ گر زاغ سیه باغ ز بلبل بستاند) 1   دستان نتواند زدن و ناور  
  هموار همی بیند این گنبد گردان/ ره زمین راچشم فلک است این که بدو تی) 2  
  هرگز نشود همبر بادانا، نادان/ هر چند که بر منبر نادان بنشیند) 3  
  از دود جدا گشت سیه ابر به باران/ چون ابر بلند است سیه دود و لیکن) 4  

. .. ...ي ابیات به استثناي بیتمضمون همه-3   )91انسانی(   .با یکدیگر تناسب دارد...
  آن کز همه عالمش خبر نیست/ دانی که خبر ز عشق دارد؟) 1  
  تا ابد سر نکشد وز سر پیمان نرود/ در ازل بست دلم با سر زلفت پیوند) 2  
  مدیرگاهی است که من بلبل این بستان/ عشق من بر گل رخسار تو امروزي نیست) 3  
  جا نه به خود بر بستمآوردم از آنبا خود/  و گل من در دل من مهر تو بودپیش از آب) 4  

نفُسِهِم و لوکان بِهم خَصاصۀً«: مفهوم-4 لی اَ ؤثرونَ ع 91انسانی(  با کدام بیت تناسب دارد؟»ی(  
  با خلق نکوکار به کردار و به گفتار/ مردي است سخاپیشه و مردي است عطابخش) 1  
  دهد شیری گیاهی رالکه در طف/ گیرسخاي ابر از آن آمد جهان) 2  
  تا بر زمین مشرق و مغرب کند سخا/ دریاي لطف اوست و گرنه سحاب کیست) 3  
  که ببخشم بود ار ملک سلیمان از من/ گرچه مورم ولی آن حوصله با خود دارم) 4  

. ... .جز بیتي ابیات بهدر همه-5   )91انسانی(   .کنداي رستم را تحقیر و تمسخر میاسفندیار به گونه...
  نترسی که پرسند روز شمار/ نداري ز من شرم و ز کردگار) 1  
  کمان و بر مرد پرخاشخر/ فراموش کردي تو سگزي مگر) 2  
   چنین دست کوتاه گشت1زرزمت/ چرا پیل جنگی چو روباه گشت؟) 3  
تف تیغ تو بریان شدي؟/ تو آنی که دیو از تو گریان شدي؟) 4     دد از 

                                                                                                                                                                                                                                                       

اندچینی شدهها دقیقاً به همان شکل حروفاما در این جا بیت»ز رزمت«: فاصله باشد»رزمت«و»ز«روشن است که باید بین    -1
 .بودي سازمان سنجش آمدهکه دفترچه
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  )91انسانی(  ؟ندارندنه تناسب مفهومیدر کدام گزینه، ابیات دوگا-6
  ي تاریک منما جوهر خود رابه هر آیینه/ مزن بر سنگ پیش سخت رویان گوهر خود را) 1  

قیمتیدر لفظ دري را/ من آنم که در پاي خو کان نریزم     مراین 
  کلید درِ گنج صاحب هنر/  زبان در دهان این خردمند چیست؟) 2  

  نه زیبا بود گرنه گویا بود/ و دانا بودهر آن کو نکو رأي  
  دل نیابی جز که در دل بردگی/ اي حیات عاشقان در مردگی) 3  

  جز دورنگی نشد ز مرد هالك/ مرده و مرد را ز مرگ چه باك  
  تا به کی سازي به پهلو بستر بیگانه گرم/ نیست جاي خواب و آسایش گذرگاه جهان) 4  

  اندکی ماند و خواجه غرّه هنوز/ وزعمر برف است و آفتاب تم  
با»بیابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا/ به حرص ار شربتی خوردم مگیر از من که بد کردم      «: مفهوم-7

  )91انسانی(  کدام بیت متناسب است؟
  که ندادند جز این تحفه به ما روز الست/ برو اي زاهد و بر درد کشان خرده مگیر) 1  
  زاهدان معذور داریدم که اینم مذهب است/ هم کرد ترك لعل یار و جام میمن نخوا) 2  
  امغش گرفتهدور از لب تو چون می بی/ ام نه باده که زهرم نصیب بادخون خورده) 3  
  سرخوش آمد یار و جامی برکنار طاق بود/ ام عیبم مکندر شب قدر ار صبوحی کرده) 4  

. ... .استثناي بیتي ابیات بهمضمون و محتواي همه-8   )91انسانی(   .با یکدیگر تناسب دارد....
  از خرمن صد گیاه بهتر  / یک دسته گل دماغ پرور) 1  
  کشی در آغوشتا خرمن گل/ یزه بر دوشنباش چوخارمی) 2  
  از خوردن پر مالل خیزد/ آب ارچه همه زالل خیزد) 3  
  ر آفتاب استافروختگی د/ گرچه همه کوکبی به تاب است) 4  

با کـدام بیـت   »ور شدمکاول نظر به دیدن او دیده/ من چشم از او چگونه توانم نگاه داشت         «: مفهوم بیت-9
  )91انسانی(  متناسب است؟

  بینم به چشمم نقش دیوار آمدستهرچه می/ تا مرا با نقش رویش آشنایی اوفتاد) 1  
  فتی خوابم اندر چشم بیدار آمدستتا بر/ آلود توتا نپنداري که بعد از چشم خواب) 2  
  من همی گویم که چشم از بهر این کار آمدست/ کنیگر تو انکار نظر در آفرینش می) 3  
  بینم که در عالم پدیدار آمدستباز می/ آن پري کز خلق پنهان بود چندین روزگار) 4  
  )91هنر(  مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات متفاوت است؟-10
  جز کریمی و عطابخشیدن او را کار نیست/ ی به فضل ورادي او را یار نیستاندر این گیت) 1  
  شناسان را چه حال افتاد یاران را چه شدحق/ گوید که یاري داشت حق دوستیکس نمی) 2  
  غمم را هیچ غمخواري ندیدم/ دلم را یاري از یاري ندیدم) 3  
  داران را چه شدتی کی آخر آمد دوستدوس/ بینیم یاران را چه شدیاري اندر کس نمی) 4  
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با»بینییکی زین چاه ظلمانی برون شو تا جهان/ دال تا کی در این زندان فریب این و آن بینی            «: مفهوم-11
  )91هنر(  کدام بیت متناسب است؟

  به روي دوستان زندان بهشت است/ دوست زشت استبهشت و بوستان بی) 1  
  که چون زین در درآیی بگذري زان/ در دانجهان را چون رباطی با دو) 2  
  پشت پایی زدیم و وارستیم/ دست و پایی زدیم در نگرفت) 3  
  ورنه با این تیرگی زندان دنیا هم خوش است/ شناسی نیست در مصر وجودي یوسفدیده) 4  
جمعیت از آن زلف پریشان کردم/ از خالف آمد عادت بطلب کام که من         «: بیت-12 ي ابیات بهمهبا ه»کسب 

. ..استثناي بیت   )91هنر(     .قرابت مفهومی دارد.....
  کندگل به آن نازك تنی از خاربستر می/ ترك آسایش اگر لذّت ندارد پس چرا) 1  
  که کرده هر سر موي تو پاي بست مرا/  پاينچگونه از سر کویت توان کشید) 2  
محبت عین درمان شد مراعاقبت/ نرگس او با دل بیمار من الفت گرفت) 3      درد 
  درست شد همه کاري از این شکست مرا/ ي مننشسته خیل غمش در دل شکسته) 4  
ي ابیات به استثناي بیـت   با همه»نشان چه گوید بازدل از بیبی/ گر کسی وصف او ز من پرسد      «: مفهوم-13

  )91هنر(  .تناسب دارد.... .. ... .
  مگر اندر سخن آیی و بدانم که لب است/ دان آیدآن دهان نیست که در وصف سخن) 1  
  هم قلم بشکست و هم کاغذ درید/ چون سخن در وصف این حالت رسید) 2  
  که هر سه وصف زمانه است هست و باید و بود/ خداي را به صفات زمانه وصف مکن) 3  
  هرچه گویم هزار چندین است/ وصف خوبی او چه دانم گفت) 4  
  )91هنر(؟شوداز کدام بیت دریافت می»سر ز ملک جهان گران بینی/ جا راسروپا گداي آنبی«: مفهوم بیت-14
  دین به دنیا مده تو از پی نان/  نادانبه گدایی بگفتم اي) 1  
  چنان خوش بخسبد که سلطان شام/ گدا را چو حاصل شود نان شام) 2  
  ین در به آفتاب رود؟ي اکسی ز سایه/ گدایی در جانان به سلطنت مفروش) 3  
  کافر از بیم توقّع برود تا در چین/ رو لشکر اسالم بودگر گدا پیش) 4  
  )91هنر(  شود؟از کدام بیت دریافت می»وحدت وجود«مفهوم-15
  بیم آن است که شوري به جهان در فکنم/ تا به گفتار درآمد دهن شیرینت) 1  
   گر از دست تو باشد مژه برهم نزنممن/ شرط عقل است که مردم بگریزند از تیر) 2  
  که به فتراك تو به زان که بود بر بدنم/ اي اینک من و سر باکی نیست تشنهنگر به خو) 3  
  که وجودم همه او گشت و من این پیرهنم/ پیرهن می بدرم دم به دم از غایت شوق) 4  
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جز بیتي ابیات بهبه همه»اید ناپسندبس که بپسندید ب/ عشق را خواهی که تا پایان بري   «: مفهوم بیت-16
  )91هنر(  .تناسب دارد.... .. ...

   تو)حقیقت(وز لطافت کس نباید غور/ ها که دارد جور تواز حالوت) 1  
  ترو انتقام تو ز جان محبوب/ تراي جفاي تو ز دولت خوب) 2  
  نگتر از سماع و بانگ چبا طرب/ اي بدي که تو کنی در خشم و جنگ) 3  
  چون تو با بد بدکنی پس فرق چیست/ گر فراق بنده از بد بندگی است) 4  
. ... ..ها به استثنايي گزینهدر همه-17   )91هنر(   .دو با هم تناسب مفهومی دارندابیات دوبه...
  کس نپیوستممن بریدي و با هیچز/ به خاکپاي عزیزت که عهد نشکستم) 1  

  هنوز بر سر پیمان و عهد و سوگندم /اگر چه مهر بریدي و عهد بشکستی  
  آتش از سرزنش خار چه پروا دارد/ ي اغیار چه پروا داردعاشق از طعنه) 2  

  کارهابهل گر بگیرند بی/ رم باشپیایی بکش جام و سرگ  
  شود دل تا لبی خندان شودپسته را خون می/ آید به دستدام شادي چو غم آسان نمی) 3  

  ز دوستی که فراق است یا وصال است این/ نکنمدم که فرق میچنان به یاد تو شا  
  دوست نبیند به جز آن یک هنر/ ور هنري داري و هفتاد عیب) 4  

  ي وامق نظر در حسن عذرا کنیدهبرو از د/ بیندشوق را بهتر نمیکس معز عاشق هیچ  
  .اردبا یکدیگر قرابت د.........ي ابیات به استثناي بیتمفهوم همه-18
  دوزينکند گرگ پوستین/ از بدان جز بدي نیاموزي) 1  
  که با دشمنانت بود هم نشست/ بشوي اي خردمند از آن دوست دست) 2  
  کآتش و دودي رسد از هر کران/ ي آهنگراندرگذر از کوره) 3  
  که از مصاحب ناجنس احتراز کنید/ ي پیر می فروش این استنخست موعظه) 4  
ي ابیات به استثنايدر همه»که علم عشق در دفتر نباشد/ بشوي اوراق اگر همدرس مایی    «:مفهوم بیت-19

  )91زبان(  . شودیافت می.... .. ... ..
  ي دف و نی در خروش و ولوله بودبه ناله/ حدیث عشق که ازحرف و صوت مستغنی است) 1  
  ر است شرح آرزومنديورايحد تقری/ قلم را آن زبان نبود که سرّ عشق گوید باز) 2  
خاصان ببرید) 3     کز کجا سرّ غمشق در دهن عام افتاد/ غیرت عشق زبان همه 
  وراي مدرسه و قال و قیل مسأله بود/ رفتمباحثی که در آن مجلس جنون می) 4  
به هـر جانـب کـه رو آري درفـش     / تو یک ساعت چو افریدون به میدان باش تا زین پس       «: مفهوم بیت-20

. .. ...ي ابیات به استثناي بیتبا همه»بینیکاویان   )91زبان(   .تناسب دارد....
  سرافرازیش در سرافکندگی است/ سرافکندگی کن که زلف نگار) 1  
  آید ز سنگ آسیا بیرونهمین آوازه می/ مشو غافل ز گردیدن که روزي در قدم باشد) 2  
   نارد از سنگ سیمرنج کسکه بی/ رنج و بیمنشاید بهی یافت بی) 3  
  از او دور شد نام و ننگ نبرد/ هرآن کس که بگریزد از کار کرد) 4  
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آیی، اي فرخنده پیاز کجا می/ آن یکی پرسید اشتر را که هی«مفهوم طنزآمیز ابیات-21
  )91زبان(  ؟نداردبا کدام بیت تناسب»خود پیداست از زانوي تو: گفت/ از حمام گرم کوي تو: گفت  
  ز کژي بتر هیچ اندیشه نیست/ به گیتی به از راستی پیشه نیست) 1  
  به زان که دروغت دهد از بند رهایی/ گر راست سخن گویی و در بند به پایی) 2  
  ده انگشت مردم به هم راست نیست/ کس به یک خوي و یک خواست نیستهمه) 3  
  بود از باد خزانباد نوروزي پیدا/ سخن راست توان دانست از لفظ دروغ) 4  
  )91زبان(  م بیت با دیگر ابیات متفاوت است؟مفهوم کدا-22
  چرا باري به سر بارم گذاري/ اري بر ندماگر باري ز دوش) 1  
  مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان/ امیدوار بود آدمی به خیر کسان) 2  
  ویشتن استت باش که خیري به جاي خبه دس/ گرت ز دست برآید مراد خاطر ما) 3  
  باري چنان مکن که شود خاطري حزین/ شودگر در جهان دلی ز تو خرّم نمی) 4  
. .. . استثنايي ابیات بهي باد صبا در همهویژگی شاعرانه-23   )91زبان(   .مشترك است......
  گر از آن یار سفر کرده پیامی داري/ اي صبا سوختگان بر سرره منتظرند) 1  
  اي ما راکه سر به کوه و بیابان تو داده/  غزال رعنا راصبا به لطف بگو آن) 2  
  فرستمتدر صحبت شمال و صبا می/ اي از دعاي خیرهر صبح و شام قافله) 3  
  من از افسون چشمت مست و او از تاب گیسویت/ حاصلمن و باد صبا ناالن دو سرگردان بی) 4  
. ...ي ابیات به استثنايهمه-24   )91زبان(   .ناسب معنایی دارندبا یکدیگر ت. ....
  بینم چه باك از خصم دم سردمچو گرمی از تو می/ دهباش با حافظ برو گو خصم جان میتو خوش می) 1  
  تر نشاید کرد در پاي تو قربانیوزین کم/ برآنم گر تو بازآیی که در پایت کنم جانی) 2  
  ن را نتوان گفت که مقداري هستسر و جا/ من چه در پاي تو ریزم که پسند تو بود) 3  
  جان است و بهاي یک نظر نیست/ من در خور تو چه تحفه آرم) 4  
  )91زبان(  ؟ندارد با مفهوم کدام بیت تناسببیت زیر-25

  »ندارند کاري دل افگارها/ به شادي و آسایش و خواب و خور«  
  عاشقان را کار نبود با وجود/ سرمایه سودعاشقان را هست بی) 1  
  خواب در عهد تو در چشم من آید هیهات/ عاشقی کارسري نیست که بر بالین است) 2  
  ي رندان بالکش باشدعاشقی شیوه/ نازپرورد تنّعم نبرد راه به دوست) 3  
  نقد خود بر سنگ زن بنگر عیار خویش را/ کنی بار بال بر دوش نهعشق دعوي می) 4  
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بـا کـدام بیـت    »من خویشتن اسیر کمند نظر شـدم/ ي به صید مناو را خود التفاف نبود   «: مفهوم بیت-26
  )91زبان(  متناسب است؟

  صیاد من نخست گرفتار من شود/ دهمبرم به کسی دل نمیتا دل نمی) 1  
  شادم که التفات دلیل عنایت است/ چشم تو راست کرد به دل تیر غمزه را) 2  
  بر کسی نگماشتیمما محصل/ گفت خود دادي با ما دل حافظا) 3  
ست پستعشق می) 4   تر از صیادي استصید بودن خوش/ گوید به گوشم پ  
  )91تجربی(  مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات متفاوت است؟-27
  استچیزي شدهزان که جمله چیزها، چیزي ز بی/ گر بپوسم همچو دانه عاقبت نخلی شوم) 1  
  یمن تو نه این کنج محنت آباد استنش/ نشینکه اي بلند نظر شاهباز سدره) 2  
  زین دو چرا نگذریم؟ منزل ما کبریاست/ تریمخود ز فلک برتریم و ز ملک افزون) 3  
  دل از کجا و تماشاي خاکدان ز کجا/ چرا به عالم اصلی خویش وا نروم) 4  
 به ما رسی، خود   به سرش ندا آمد که بایزید، هنوز تویی تو همراه توست، اگر خواهی که             «: مفهوم عبارت-28

. .. ...ي ابیات به استثناي بیتبا همه».را بر در بگذار و درآي   )91تجربی(     .تناسب دارد.....
  دني آن سرو خرامان دینتوان جلوه/ نشود تا دلت از قید عالیق آزاد) 1  
  بگذر از تن اگرت هست سر جان دیدن/ جان تو را باید و پاید غم تن چند خوري) 2  
  نیست باید شدنت وانگهش آسان دیدن/ ي که داري هوس طلعت جانان دیدنا) 3  
  کی توان از نظر موسی عمران دیدن/ آن جمالی که فروغش کمر کوه شکست) 4  
. ... ...ي ابیات به جز بیتدر همه-29   )91تجربی(   .استي ملّی حماسه، اشاره شدهبه زمینه...
  ه زاري به ساري فتاد اندر آبب/ همی به آسمان شد به پرّ عقاب) 1  
  مر آن روز را روز نو خواندند/ به جمشید بر گوهر افشاندند) 2  
  به گوش آمدش بانگ رخش مرا/ چو دید آن درفشان درفش مرا) 3  
  کاله کیانی به سر بر نهاد/ به ایوان خرامید و بنشست شاد) 4  
  )91تجربی(  با کدام بیت متناسب است؟»م بردباريزمور آموز رس/ گرت هموار باید کامکاري«: مفهوم بیت-30
  چون که با او ضد شوي گردد چو مار/ بینی که یار بردبارتو نمی) 1  
  با عاقل، نرم و بردبارم/ خرد درشتمبا جاهل و بی) 2  
  دشمن گمان برد که بترسیدم از نبرد/ گر بردبار باشم و هشیار و نیک مرد) 3  
  زمانه منفعل از طبع بردبار من است/ سازموار مید آیینهبه هر چه رو ده) 4  
  )91تجربی(  مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات، تفاوت دارد؟-31
   به سرآمد فراق هم به سر آیدنوصال چو/ امیدوار چنانم که کاربسته برآید) 1  
  شکفته شو چو گل اي دل که گلعذار رسید/ شب فراق به صبح وصال انجامید) 2  
  شب آبستن است اي برادر به روز/ مرادي به فکرت مسوز دل از بی)3  
  پی است زان که شام هجر را صبح وصالی در/ناامید از روشنی اي دل به تاریکی مباش) 4  
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کرد کهیکی به دیگري پرخاش می. در گذر از کویی، یک روز دو تن را در حال نزاع دید            «: مفهوم عبارات-32
هرچه خواهی به من گوي که اگر: هزار بشنوي، موالنا روي به آن دیگري کرد و گفتاگر یکی به من گویی،

. ... ..ي ابیات به استثناي بیتبا همه».هزار گویی، یکی هم نشنوي   )91تجربی(   .متناسب است...
  تا شوي مقبول و محرم نزد رب/ آور به هنگام غضبحلم پیش) 1  
  ایمکه در این بحر کرم غرق گناه آمده/ تلنگر حلم تواي کشتی توفیق کجاس) 2  
  آن که برّد سرت گهر بخشش/ ي حلماز صدف یادگیر نکته) 3  
  هر که سنگت زند ثمر بخشش/ کم مباش از درخت سایه فکن) 4  
بـا کـدام بیـت    »خبر شـدمصاحب خبر بیامد و من بی/ دهد ز دوستگوشم به راه تا که خبر می«: بیت-33

  )91تجربی(  تناسب مفهومی دارد؟
  دارم از لطف تو آن چشم که داري گوشم/ چون من از پاي درافتادم و از دست شدم) 1  
  از دل من غم و اندوه فراوان ببرد/ چه دعاها کنمش گر خبري باز آرد) 2  
  ي دشمن به خدا گر خبرستماز طعنه/ دهد از دوستتا ذوق درونم خبري می) 3  
  خبرانم کردندتا خبر یافتم از بی/ قت صائبدر خرابات ز اسرار حقی) 4  
لم«معنی-34 بقی مع الظُّ الکفرَ و الی عبقی م لک یلم   )91ریاضی(  یکسان است؟»رباعی«با کدام»اَ
  عادل ز زمانه نام نیکو ببرد/ ظلم از دل و دستِ ملک نیرو ببرد) 1  
  ور تو نکنی هر که کند او ببرد/ گر تقویت ملک بري ملک بري  
  هر یک به مراد خویشتن ملکی راند/ بس چون تو ملک زمانه بر تخت نشاند) 2  
  دریاب که از تو هم چنین خواهد ماند/ از جمله بماند و دور گیتی به تو داد  
  ي معدلت بیاساید ملکدر سایه/ از ظلم حذر کن اگرت باید ملک) 3  
  پاید ملکنمیبا ظلم و ستمگري/ با کفر توان ملک نگه داشت ولی  
  راندرود میباك چنان که می بی/ نه هر که ستم بر دگري بتواند) 4  
  ناچار زمانه داد خود بستاند/ پیداست که امر و نهی تا کی ماند  
  )91ریاضی(  مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات متفاوت است؟-35
  دشمن خویشام چه نالم ازمن خود زده/ آتش به دو دست خویش در خرمن خویش) 1  
  چه توان کرد چون که خود کردم/ گرچه دانم که نیک بد کردم) 2  
  بر آرد آتش از خود هر چناري/ کفن بر تن تند هر کرم پیله) 3  
  تو نیک نبینی و به من بد نرسد/ من نیک تو خواهم و تو خواهی بد من) 4  
. ... ..ي ابیات به استثناي بیتمفهوم همه-36   )91ریاضی(   .ناسب داردبا یکدیگر ت....
  بوي زلف تو همان مونس جان است مرا/ از صبا پرس که ما را همه شب تا دم صبح) 1  
  گر از آن یار سفر کرده پیامی داري/ اي صبا سوختگان بر سر ره منتظرند) 2  
  کنموز رفیقان ره استمداد همت می/ روم تا کوي دوستبا صبا افتان و خیزان می) 3  
  روي به سالمت سالم ما برسانیتو می/  اي صبا ره رفتن به کوي دوست ندانممن) 4  
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  31هاي تكميلي تست

  )91ریاضی(  ؟نداردابیات زیر با کدام بیت تقابل معنایی-37
  هم بدان چشم کهتري منگر/ کهتري را که مهتري یابد«  
  »در بزرگیش سرسري منگر/ خرد شاخی که شد درخت بزرگ  

  اگر چه بر شود ناکس به کیوان/ استنگوید کس که ناکس جز به چاه) 1  
  چنان افتد که هرگز برنخیزد/ هر آن کهتر که با مهتر ستیزد) 2  
  نه خامم خورد شاید زو نه بریان/ همی دانم که گر فربه شود سگ) 3  
  بد گوهري که خبث طبیعتش در رگ است/ هرگز به مال و جاه نگردد بزرگ نام) 4  
هـا فرمـانروایی    پادشاهانی که به هنگام نوشیدن ساغر مرگ، در این کـاخکجا هستند«: مفهوم عبارات-38

ي ابیات بـه اسـتثناي بیـت    با همه»!کردند؟ چه بناهایی که صبح برپا بود و عصر ویران گشت             می
  )91ریاضی(   .تناسب دارد

  هد دهقانز آب و گل پرویز است آن خم که ن/ نبخون دل شیرین است آن می که دهد رز) 1  
جباران کاین خاك فرو خورده است) 2     این گرسنه چشم آخر هم سیر نشد زایشان/ چندین تن 
  زایشان شکم خاك است آبستن جاویدان/ گفتی که کجا رفتند آن تاجوران اینک) 3  
بومیزری) 4   زرزری/ آوردي ترهنپرویز به هر    ن تره را بستانکردي ز بساط 
  )91ریاضی(   با کدام بیت تناسب دارد؟»پاي بر فرق فرقدان بینی/ در آن پا برهنه جمعی راهم«: مفهوم بیت-39
  یقیننهد با صد تردد بیمی/ پاي پیش و پاي پس در راه دین) 1  
  دست قدرت نگر و منصب صاحب جاهی/ خشت زیر سر و بر تارك هفت اختر پاي) 2  
  ي جان چاك نکردنددست غمش جامهکز/ اي بر سر آن کوي ندیدممن طایفه) 3  
  سر دهد بر باد و تن بر سر نهد/ هر که پا از حد خود برتر نهد) 4  
؟نداردبا کدام بیت، قرابت معنایی»سرت ز آسمان بگذرد در شکوه/ اگر پاي در دامن آري چو کوه«: بیت-40

  )91ریاضی(
  اسشنبه غیبت نگرداندش حق/ زبان آمد از بهر شکر و سپاس) 1  
  دریده ندیدي چو گل پیرهن/ چو غنچه گرت بسته بودي دهن) 2  
  دهان جز به لؤلؤ نکردند باز/ وار گوهر شناسان رازصدف) 3  
  چو چنگ اي برادر سر انداز پیش/ نخواهی که باشی چو دف روي ریش) 4  
بـا کـدام بیـت    »دممجموع اگر نشستم و خرسند اگر ش/ بیزارم از وفاي تو، یک روز و یک زمان        «: بیت-41

  )91ریاضی(  قرابت مفهومی دارد؟
  پس آنگه بر من مسکین جفا کردن صوابستی/ اگر دانی که تا هستم نظر جز با تو پیوستم) 1  
  ي خوبان عاراستکه وفاداري در شیوه/ دانمدارم چون میز وفا چشم نمی) 2  
  بینم شمع جان جوید غم جانش نمیکه هر کو/ دال بیزار شو از جان اگر جانان همی خواهی) 3  
  که دوستان وفادار بهتر از خویشند/ مرا به علت بیگانگی از خویش مران) 4  
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عیوق بر شدم/ چون شبنم اوفتاده بدم پیش آفتاب       «: مفهوم بیت-42 با کدام بیت»مهرم به جان رسید و به 
  )91ریاضی(  متناسب است؟

  اماز قند و از گلزار او چون گل شکر پرورده/ ي اومستم ولی از روي او غرقم ولی در جو) 1  
  امبا یار خود آمیختم زیرا درون پرده/ در جام می آویختم اندیشه را خون ریختم) 2  
  امبا منکران دي صفت همچون خزان افسرده/ امبا دلبران و گلرخان چون گلبنان بشکفته) 3  
  ام ماهی شوم رومی رخی، گر زنگی نو برده/روزي که عکس روي او بر روي زرد من فتد) 4  
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  1  هاي تكميلي تست
  

  )ادبيات عاشقانه(آزمون اولتحليلِيپاسخ  
  

 تنهـا   امـا ؛کردزاري بکشد، غمی نیست؛ جانم را تقدیم او خواهمگوید که اگر یارم بخواهد مرا بهشاعر می-1
←است که باعث آزردگی خـاطر یـارم شـدهزدهبود که نکند از من اشتباهی سرراحتی من این خواهد   نا اسـت   

مطمئنـًا در میـان ایـن    ) 27نزدیـک بـه مفهـوم    (عاشق تسلیم معشوق است و برایش تنها رضایت او مهم است       
 .تر است از همه مناسبومسيگزینهها،گزینه

 )22مفهوم (نشدن عشق و شکیباییجمع:مفهوم محوري تست-2

  ي دومگزینه←شوداده می، کارهاي بسته، گشدانیم که با صبوريایم و می آزموده:ي دوممعناي گزینه

 )16مفهوم (هاي راه عشق؛ عشق کار هر کسی نیستدشواري:مفهوم محوري تست-3

خرد و در بیت چهارم هـم از    هر سختی و بالیی را به جان می،بینیم که در بیت اول، شاعر برخالف دیگران         می
  )30وممفه! (اسگزار استیار به خاطر جفاهایش، سپ

 که آشناي- به جان تو سوگند که حتی دشمنان هم به این راضی نیستند که تو در به روي من       :معناي بیت دوم   
  ي دومگزینه←) شاعر از معشوق انتظار دارد که او را به حریم خود راه دهد( ببندي-توام

باشد و از شدت غم و اندوه سرش را برراي یاري ننشسته س کسی که در تمام عمر، پشت درِ:معناي بیت سوم
  .)پس عشق با رنج و مصیبت همراه است (؟داند که عشق چیستباشد، چه میدر معشوق نکوبیده

گویـد کـه    شاعر مـیي اولگزینه؛ اما در)بستگی به زادگاهو دل (هاحسرت برگذشته :مفهوم محوري تـست   -4
 .است رسیدهانگیز به پایاندوران شوم و مالل

ي اولگزینه←) 32مفهوم (پرستیغم:مفهوم محوري تست-5

 )35مفهوم (فشانیجان:مفهوم محوري تست-6

گوید که جانم فداي شکر شیرین شورانگیز یار، یعنی جانم فـداي لـب شـیرین او؛ قبـول      شاعر در بیت اول می
کند و نهایت آرزومندي خود را براي رسـیدن بـه یـار    ارش را تحسین می دارد لب ی   درواقعجا   دارید که در این

  .تر است مناسبي سومگزینه←فشانی نداردد جاندهد، اما قصنشان می
ي ایـن   بـا کـدام گزینـه»گه که باشم خفته در خاكبگفت آن/ بگفتا دل ز مهرش کی کنی پاك؟     « بیت   ؛راستی(

  )1ب مفهومی دارد؟تناستست

                                                                                                                                                                                                                                                       

ي دوم گزینه:پاسخ -1
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  2   اولآزمونپاسخ     ادبيات عاشقانه  

ي دومگزینه←) 40مفهوم (یگانگی معشوق :مفهوم محوري تست-7
 او از سروها←کن کردي سروها را ریشهگوید که باد صبا با دیدن قد و قامت او، همهدر بیت سوم، شاعر می

  .) ادبیات عرفانی است48یاد دارید؟ بله، همان مفهوم آخر را که بهمفهوم بیت( .تر استقد و قامتخوش

؛ پس عاشـق از   یو تو مانند هواي ابري و باراندر فصل بهار    اي هستم   ي تشنه من مانند شاخه:معناي بیت-8
دوري معشوق در رنج و عذاب است اما امیدوار است که باران محبت معشوق بر او ببارد و نیاز او را بـرآورده                 

←،داندوفا نمیبی خود را بنابراین معشوِقسازد؛  آفرین بر شما به خاطر بلکه تنها از دوري او در عذاب است
ي احمـد   ، سروده» درخت و بارون،من و تو«؛ به عنوان جایزه قسمتی کوتاه از شعر زیبايي سوم   گزینهانتخاب   
 :خوانیم با هم می- زیادي دارد که با این بیت نزدیکی-شاملو را

  ن باهارم، تو زمینم
  م، تو درختنیممن ز

  من درختم، تو باهار
  کنه تو، باغم می انگشتايِ بارونِنازِ

  !کنه جنگال طاقم میمیونِ
 )11مفهوم (عشق در حد فهم همگان نیست :مفهوم محوري تست-9

  .نداردي درختاست فهمی از گذشتهود آمدهوجي یک درخت بهحاال در تنههمین کرمی که:معناي بیت اول
جزباشد زیرا من در طلب چیزي به) معشوق( براي من کافی است که وجودم پر از عشق گل   :معناي بیت دوم   

  .نیستم) معشوق(گل
  . بشود و تاب و توان سیمرغ در وجود او نیستیتواند نهایتاً عاشق گل بلبل می:معناي بیت سوم

میرد چه درکی از باغ و سرگذشـت آن   آید و در زمستان میدنیا میتابستان بهاي که درشه پ:معناي بیت چهارم   
  .باشدتواند داشتهمی

هاي اول، سوم و چهارم هر کدام به نوعی به ناتوانی و محدودیت درك و فهـم اشـاره   بینید بیتطورکه می   همان
←دارند اما ماجراي بیت دوم چیز دیگري   !اید را انتخاب کردهي دومگزینهین بر شما که آفر است

چهارميگزینه←) 13مفهوم (.کردنی نیستعشق پنهان :مفهوم محوري تست -10

.فهمد و بسحال عاشق را تنها عاشق می :مفهوم محوري تست -11
ا گرفتـار آتـش دوزخ    فـردباشـد، را به جان نخریـدهاي که در این دنیا آتش عشق فرد ناپخته:معناي بیت سوم   

  )1باید درنگ بیاید یا کسره؟«»و«» بیني نکره است؟نشانه»خامی«در پایان»ي«آیا(ي سومگزینه←دشخواهد

                                                                                                                                                                                                                                                       

 .باید درنگ بیاید. خام بودن= خامی: مصدري است»ي «، نه-1
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  3  هاي تكميلي تست

 چهارميگزینه←) 7مفهوم (ناپذیري عشقرهایی:مفهوم محوري تست -12

ي دومگزینه←) 46مفهوم (محو تماشاي یار :مفهوم محوري تست -13
هاي او را وصف کنم باید تمام وجودم زبان شود و   اي از زیباییبراي آن که گوشه: گویدشاعر در بیت سوم می
  )ید؟د که نخورگول. (گوید که عشق باعث شده که من سر از پا نشناسمدر بیت چهارم هم می

ي چهارمگزینه←) 5مفهوم (میرندعاشقان هرگز نمی :مفهوم محوري تست -14

 )70تست (نازکردن معشوق در عین نیاز به عاشق :مفهوم محوري تست -15

وفاییر بیتهاي اول و سوم بیشدر بیت. شودمیوم دقیقًا دیدهدياین مفهوم در بیت صورت سؤال و بیت گزینه
  .ربط نیستمطرح است که البته با مفهوم بیت صورت سؤال بی) 17مفهوم(بردن از عاشقمعشوق پس از دل
وفایی معشوق خوشبختانه خبرياست و از نازکردن یا بیشده نیاز عاشقان به معشوق مطرحفقطدر بیت چهارم

  )ي چهارمگزینه(! نیست

ي چهارمگزینه←) 7مفهوم (چیرگی عشقناپذیري ورهایی:مفهوم محوري تست -16

 )16نزدیک به مفهوم (هاي عشق و رنج هجرانسختی:مفهوم محوري تست -17

و تا هنگام پیري نیزهاي او خندیدهخود شکایت دارد که فقط به بدبختیدلسنگشاعر از یار    ي دوم   گزینهدر   
بینید شکایت شاعر در این بیتطورکه میهمان. بختی کند احساس خوشبه او روي خوش نشان نداده تا عاشق

 )1یعنی چه؟»به وصالت«در مصراع دوم بیت چهارم،. (هاي عشق یا هجراناز رفتار معشوق است نه سختی

دوميگزینه← )6مفهوم (ناپذیري عشقپایان:مفهوم محوري تست -18
  .استشدهمطرح) 7مفهوم(ناپذیري عشقهاییري دومدر گزینه

اوليگزینه← )14مفهوم (عشق و رسوایی :مفهوم محوري تست -19

کـه لعـل ذاتـاً    چنـانهـم»ذات هر چیز اهمیت دارد نه ظـاهر آن   «سؤال این است که     مفهوم بیت صورت     -20
هـاي   در بیت. درواز دست نمیباشد ارزشش    حک نشده نیز روي آن    است و اگر مهر سلطان یا خزانه       ارزشمند

راسـتا بـا   نـوعی هـماست که بهشدهمطرح) 39مفهوم(نیازي روي زیبا از آرایش و زیور       اول و دوم مضمون بی
درون انـسان   دربه این مفهـوم نیـست زیـرا تـوانگري واقعـی را      ربطبیي چهارم نیز   گزینه. همین مفهوم است   

ي سوم حدوداً مضمونی متضاد با بیت صورت سؤال دارداما گزینهبه ظاهر توجهی ندارد؛وکند   وجو می   جست
. به ذات خود چندان ارزشمند نیست و قیمت آن در گرو نگینش است نـه خـودش           ) انگشتر( خاتم   ،گوید میو
ربط یا حتی متـضاد    ی کامالً بي سومگزینهمفهوم نیستند اما بیتبینید چهار بیت دیگر کامالً همطورکه می   همان(

                                                                                                                                                                                                                                                       

 .»سوگند به وصال تو«اید؛ بله یعنیمطمئنم که خودتان به پاسخ رسیده -1
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  4   اولآزمونپاسخ     ادبيات عاشقانه  
.)ي درست را برگزیدبرد و گزینهشود به نظر طراح پیاساس میبیت صورت سؤال است که برهمین

 )43مفهوم (عشق دورادور :مفهوم محوري تست -21

 ،، حتی اگر به یار نرسددر بیت سوم و چهارم نیز عاشق. شودمیي نخست حدوداً این مفهوم دیدهدر بیت گزینه
همـین عـشق دورادور خـود بـا معـشوق      توان نتیجه گرفت که بهکشد که می نمیاوست از عشق     دتا دم مرگ   

رو هـستیم کـه بـه وصـال یـار      اقبـالی روبـهکامرواي خـوش با عاشقي دومگزینـهاما در بیتخوش است؛   دل
  ! برداردمعشوقخواهد دست از سرها هم نمیاست و به این زوديرسیده

اسـت؛ پـس بایـد ببینـیم کـه      شـدهمطـرح) 13مفهوم(نهان ناکردنی بودن عشق   در هر چهار بیت مفهوم پ      -22
ق است که راز این اشک عاش، در سه بیت اول. داردتريتناسب بیشمضمون عبارت صورت سؤال با کدام بیت

 .که در عبارت صورت سؤالچنان افشاگر راز عشق است همي عاشقدیدهاما در بیت چهارمکنداو را برمال می

ي چهارمگزینه←) 25نزدیک به مفهوم (امیدواري:مفهوم محوري تست -23

ي اولگزینه←) 37مفهوم (پوشی عاشقانهعیب:مفهوم محوري تست -24

ي اولینهگز←) 23مفهوم (صبر و استقامت در راه عشق :مفهوم محوري تست -25

←) 35مفهـوم   (فـشانی   و جـان) 26مفهوم (هاي خود نیستعاشق در پی خواسته :مفهوم محـوري تـست    -26

ي سومگزینه

در. شـودمیدیده) 49مفهوم ( شهیدانیاروییدن گل بر مزار عاشقانمضمون   ،هاي سوم و چهارم   در بیت -27
است که همـان مـضمون قبلـی    کفن مانند کرده به عاشقان خونینیابه شهیدان   ها را   بیت دوم، درواقع شاعر الله

 .تر است بسیار به آن نزدیکي نخستگزینهنیست اما نسبت به بیت

از من روگردان است بلکـه حتـی خارهـاي        ) معشوق زیبایم(تنها نوگل خندان باغ عشق       نه:معناي بیت نخست   
  .)کس با من سر یاري و همراهی نداردهیچ (!گزینندبیابان فراق نیز از من دوري می

سوميگزینه←) 32مفهوم (پرستیغم:مفهوم محوري تست -28

 )7مفهوم (ناپذیري عشقرهایی:مفهوم محوري تست -29

مفهوم بیت سوم این است که شور و اشـتیاق عـشق   . استشدههاي اول و دوم مطرحاین مفهوم آشکارا در بیت
گوید که عاشق با پـاي خـودش بـه دام    و در بیت چهارم شاعر می) ناپذیري عشق   پایان(کند   هرگز فروکش نمی

يگزینهیک از مفهوم بیت صورت سؤال دورتر است؟ مطمئنًا بیتخُب، بین این دو گزینه کدام. آیدعشق درمی
اسـت امـا در بیـت    ا صید کـردهدقت کنید که در بیت صورت سؤال این معشوق است که دل عاشقان ر          (چهارم
  ...)چهارم
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  5  هاي تكميلي تست
شـود   مـیدیـده) 25نزدیک بـه مفهـوم   ( مفهوم امید به آینده4 و1،2هايدر بیت صورت سؤال و گزینه -30

را»چیـزي بکـار   = کِـشتی بکـن   «در بیـت دوم   . (گوید از ناپایداري دنیا سخن میي سوم   گزینهکه بیت      درحالی
  )اندازد؟المثل می، شما را به یاد کدام ضربهاي اول و چهارمدرست خواندید؟ بیت

  
باشـد،    بـوده55تان بـاالتر از   گوییبه هر حال اگر درصد پاسخ. طور بود؟ کمی سخت بود؟ قبول دارم      خُب، چه

  !به پیشتر خواهیدبود؛ پس با امید به آیندههاي بعدي موفققبول است و احتماالً در آزمونوضعیتتان قابل
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  6  دومپاسخ آزمون     ادبيات عارفانه  
  

  )ادبيات عارفانه( آزمون دومِي تحليلپاسخ  
  

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

يوم و چهارم هر کدام از جهتی به درویشی و قناعت و ارزش این امر اشاره دارند امـا گزینـهدهاي اول،      گزینه
ومسيگزینه← .م هیچ ارتباطی با این مفهوم نداردوس

ي اولگزینه←) 7 و6هايمفهوم (همه چیز زیبا و عظیم است :مفهوم محوري تست-2

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

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

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

ي سومگزینه←) 9مفهوم (ي کارها خداستعامل همه:مفهوم محوري تست-6

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

ي اولگزینه←) 19مفهوم (میل به بازگشت به سوي خدا :مفهوم محوري تست-8
1بندکشم که آهم مانند پشهقدر آه میآید و تا دم صبح آنها از غم خواب به چشمانم نمی شب:معناي بیت اول

  .نشینند شدت گریستن به خون میمانم ازگیرد و چشاي دورم را مییا خیمه
  )2خُب، بگویید ببینم، معناي مصراع اول بیت سوم چیست؟(

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

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

در بیت چهارم از عشق یـا   . رسماگر مهربانی تو نصیب من شود به اوج آسمان می :گویدشاعر در بیت سوم می
ماند و نه در آسمان توقـف خـواهم کـرد بلکـه      نه در خاك خواهم:گویدگوید و فقط میلطف الهی سخن نمی

  . را انتخاب کنیمي سومگزینهدو گزینه، مجبوریمجایگاه من در جوار خدا است؛ بنابراین بین این

                                                                                                                                                                                                                                                       

يچون دودي اسـت کـه از سـینهکه هم - عجیب نیست که خاقانی، آه خود را   د؛ پسران را میهادانید که دود، پشه حتمًا می-1
 !باشد تشبیه کردهبند به پشه-آیدي او برمیگرفتهآتش

اولجـا مـصراع   ؛ در ایـن)، بخش دوم، فـصل اول4 مورد←(ي کامل نیست مگر نگفتم که یک مصراع همیشه یک جمله-2
  :ي کاملی نیست و معناي مشخصی ندارد، پس حتمًا باید مصراع دوم را بخوانیم تا به معناي آن پی ببریمجمله

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

ه در متن تست   »کندنقض می«به فعل    (چهارم ي سـوم هـم   ي چهـارم، گزینـهالبته در نبود گزینه () کردید؟توج
!)قبولی باشدتوانست پاسخ نسبتًا قابلمی

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

 )34مفهوم (ی به بهشتتوجهبی:مفهوم محوري تست -13

  ).نه بهشت(ن و جهان بگذرمآوردن رضایت تو از جادست حاضرم براي به:معناي بیت اول
  .س باید در دل فقط عشق خدا باشد و ب:مفهوم بیت دوم
و نشـستن   کشمباشم، از عشق تو دست نمییافتن به هشت بهشت را هم داشته اگر امکان راه:معناي بیت سوم   

  ي سومگزینه←. کنمسراي تو و انتظارکشیدن براي دیدار تو را رها نمیبر در
باشـد،   ) دربان بهـشت(هشت، رضوان بيبر دروازهگوید که اگرمی) صائب تبریزي( شاعر:معناي بیت چهارم   
  .باشد) ايیا غریبه(ي یاري که در آن دربانشوم، چه رسد به خانهوارد بهشت نمی

ي چهارمگزینه←) 40نزدیک به مفهوم (ی به دنیاتوجهبی:مفهوم محوري تست -14

ي نخستگزینه←) 20مفهوم (بودن عشقابدي:مفهوم محوري تست -15
  .است)  ادبیات عاشقانه20مفهوم(خوابی عاشقي نخست، بیمفهوم بیت گزینه

  )1ي چهارم را چگونه خواندید؟راستی، مصراع اول گزینه(

ي چهارمگزینه←) 34مفهوم (بهشتتوجهی بهبی:مفهوم محوري تست -16
ر( م ب/ شراب: خَ  )گوارا: عذْ

شود؛ اما درنمیها دیدهیک از گزینهکه در هیچدنیا و آخرت استتوجهی به بیاین تست،مفهوم محوري -17
تواند پاسخ ایـن   هار گزینه، میدلیل بین این چهمین که بهاستکندن از دنیا آشکارتوجهی و دل ی بي سوم   گزینه

 .تست باشد

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

مفهوم بیت صورت سؤال این است که در راه عرفان باید دست به کارهایی زد که از دید شیخ و زاهدِ ظاهر بین،
مثـلِ پوشـیدنِ   (دادها تـنست و باید به آني خداکارها خواست و ارادهآید، اما اینحساب میگناه و رسوایی به

  ).آلودهي شرابخرقه

                                                                                                                                                   

                                                                                                    

  )شدن پس از مرگدهقیامت، زن: حشْر( ور بدانم به درِ مرگ که حشْرَم با توست:خوانمطور میمن این -1
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  8  دومپاسخ آزمون     ادبيات عارفانه  
   -ي کفـر اسـت  کـه نـشانه-زلف دلدار ما را بـه بـستن زنـار   : شودمی نیز همین مفهوم دیدهي نخـستگزینهدر   
حال خود بگذار که براي جلب رضایت معشوق خرقه ازخواند؛ پس اي شیخ در پی کارت برو و ما را بهمیفرا
ار خواهیمتن ب نّ کند حافظ دلق خود را با شراب تطهیر میي سوم نیز،البته در گزینه. بستیرون خواهیم کرد و ز !

ستن از ریـا و    بلکـه دورينیـستي اوکـردن بـه ارادهجا قصد او کسب رضایت معشوق و عمـلاما در این جـ
  )25دوري از زهد ریایی، مفهوم. (استبیان نشدهظاهرنمایی علت این کار

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

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

ود را در میانه ببینی و بـراي خـودت    تا خاگر روزي صدبار در راه خدا کشته هم بشوي،:  چهارمي   گزینهمعناي   
  .رسینمیتفاوتی نداري و به خداپرستی واقعی) گَبران(پرستانوجودي قائل باشی، با آتش

 )21مفهوم (تقابل عشق و عقل: شودهاي دوم و سوم، مفهوم محوري تست پیدا میبا دیدن بیت -20

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

اگـر عاشـق    خود را گرفتار عشق نکـن، چـون        ،اگر اهل هوش و زندگی عاقالنه هستی      : گویددرواقع شاعر می
 .توانی عاقالنه و هوشمندانه زندگی کنییگر نمینداري و دامکان رهایی از آن راشوي،

 شـما    بـرايهـا دیگـر   بـازياسـت امـا مطمئنـًا ایـن        آمـده»فنا«ي   ها واژهي بیتدرست است که در همه -21
!)ان گذشته استکردتاز وقت بازي. د؛ کنکور داریدایآخر شما بزرگ شده( !ستنیکنندهسرگرم

  .ن است سخن از فناي عاشقامستقیمًادر بیت نخست
  پـس   فرصت زیـادي نـداریم؛   ) مانتا پایان زندگی( بحر فنا1گوید که تا فرورفتن در دهاندر بیت دوم شاعر می

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

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

ایـد، فقـط    را انتخـاب کـردهي نخستگزینهاي غیر از اگر گزینه←دانیممفهوم بیت چهارم را هم که همه می
  !گذارم و بستان میدقتیحساب کم به

ي چهارمگزینه←) 32مفهوم (يِ عارفانهخودرازداري و بی :مفهوم محوري تست -22

                                                                                                                                                                                                                                                       

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

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

  .)حتماً خودتان فکر کنید(خُب، لطفاً حاال بگویید معنا و مفهوم بیت چهارم چیست؟
معـادل   (گوید که افزودن بر تعـداد شـترها و چارپایـان    پیشه میاندوزان بدکار و ستمبه مال شاعر خطاب    :پاسخ
دیـتوانب کـه   بودخواهد وقتی به حالتان سودمند...)ا و هواپیماهاي شخصی وهها و کشتیشود، اتومبیلاش می   امروزي

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

ي این آزمون از آزمون اول بهتر اسـت؛   یاد نتیجهبه احتمال زاید و را انتخاب کردهي چهارمگزینهمطمئنم    -25
 .لطفاً درصد بگیرید تا مطمئن شویم
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  )ادبيات تعليمي( آزمون سومتحليلِيپاسخ  
  

گزینه سوم←نباید در میان سخن دیگران، سخن گفت :مفهوم محوري تست-1
  )عزم کردن: بسیج کردن. (ت تأثیري داردگفتن کن که بدانی سخن وقتی قصد سخن:معناي بیت اول

  . در کنار دوستانت آهسته سخن بگو تا صدایت به گوش دشمنانت نرسد:معناي بیت چهارم
  )دادن، استراق سمعدزدیده گوش: داشتنگوش(

ي چهارمگزینه←) 44مفهوم (.ا به دست خداستي کارهي همهسررشته:مفهوم محوري تست-2
  . شرط درست زندگی کردن براي بزرگان این است که از حال و روز زیردستان خود باخبر باشند:معناي بیت دوم

  .بخشایدام که در روز رستاخیز خدا به خاطر نیکان، بدکاران را می شنیده:معناي بیت سوم

ها بر این مفهوم تأکید ندارنـد   یک از بیت؛ هیچ)24مفهوم (رفتن قدرت دنیاییازدست:حوري تست مفهوم م -3
ي دوم نیز نابسامان شدن سریع اوضاع و سقوط از اوج وصال به حضیض هجر سخناما از آن جا که در گزینه

 . استي دومگزینههمیني نسبتًا مناسب، گزینهتنهااسترفته

ومسگزینه←) 2مفهوم (دادنبدي را با خوبی پاسخ :مفهوم محوري تست-4
 .باردهاي گواراي باران را بر دریا میگیرد و قطرهمانند ابرم که آب تلخ دریا را می:  عوض دهمینابرم که تلخ گیرم شیر

ستقیمًا ایـن مفهـوم را   هـا مـ    از گزینـهکـدام؛ بـاز هـم هـیچ)35مفهوم (غیبت نکردن :مفهوم محوري تست -5
ي دومگزینه←1.تواند غیبت نکردن باشدي دوم میهاي گزینهرساند اما یکی از مصداقنمی

بیت. رسدمی به اوج آسمان،ستي کسی نیرود و وابسته میگوید خورشید چون مجرد و تنها   بیت اول می-6
بیـت   ).ات عرفـانی ادبیـ10 مفهوم←( که اختیار من در دست خداست     گوید میشناسید؛ شاعر را که میدوم
تر از آن است که خوبگوید این که کارت تازه و نو باشد حتی مهمکند و میتتبع و پیروي را نکوهش میسوم

ي دومگزینه←2. رسیدتوان به بزرگیگوید که با تقلید کارهاي بزرگان نمیبیت چهارم می. یا بد باشد

ي دومگزینه←)  ادبیات تعلیمی67تست (برتري دانشمندان بر حاکمان :مفهوم محوري تست-7

                                                                                                                                                                                                                                                       

و چون فردي کـه از   . خواهی همه از آن آگاه شوند در خفا براي یک نفر هم بر زبان نیاور     رازي را که نمی:مفهوم اصلی بیت    -1
توانیم غیبت را هم مصداق همان سخنی بدانیم کـه   اش به گوش او برسد، میخواهد که بدگوییکند معموالً نمیبت میدیگري غی

 .خواهیم همگان از آن آگاه شوندنمی

حکـیم یونـانی نـسبت    ) دیوجانُس(و به حداقل زندگی قناعت کردن را به دیوژن   ) ي شراب   بشکه( زندگی کردن در یک خم       -2
 .اندگرفتهعران ما گاهی به اشتباه او را با افالطون یا دیگر بزرگان یونان قدیم اشتباه میدهند که شامی
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  11  هاي تكميلي تست

ومي سگزینه←) 46 و45هايمفهوم (جبرگرایی و ناگزیر بودن مرگ :مفهوم محوري تست-8
یعنی(گویند بنده ی به همین دلیل به انسان م؛ قضا و سرنوشت انسان در دست آسمان است:معناي بیت چهارم

  .)او آزاد نیست بلکه اسیر دست سرنوشت است

 )یعنی چه؟»به جاي«در این بیت (ي اولگزینه← جبرگراییازانتقاد:مفهوم محوري تست-9

ي سومگزینه←)  ادبیات تعلیمی23تست (.پایان هر صعود، سقوط است :ي تستمفهوم محور -10
خودنمـایی نکـن و خـودت را     ) هاي شرعیمأمور اجراي مجازات( اي دل در مرگ محتسب       :معناي بیت اول   

  .نیستدانند که براي تو مرگ چنین کسی مصیبت بزرگیزده نشان نده؛ زیرا همه میمصیبت
ي کاسـتی و    مایـه از زیاد و کم شـدن مـسائل دنیـوي     بودن از نظر اهل کمال، شاد و غمگین         :معناي بیت دوم   

هنباید به مسائل دنیایی(نقصان شخصیت انسان است ی داشتتوج(.  

ي سومگزینه←) 47مفهوم (.از ماست که برماست :مفهوم محوري تست -11

ي دومگزینه←) 22مفهوم (نشین بددوري از هم : تستمفهوم محوري -12

ي دومگزینه←) 21مفهوم (اصالت ذات :مفهوم محوري تست -13

 )20مفهوم (.اصل و نسب اهمیت ندارد :مفهوم محوري تست -14

ي کـسانی کـه   کـه همـهچنـان هم؛خیزداو برنمی تا گهر و اصل کسی خوب نباشد، هنري از      :معناي بیت سوم   
) دانـدي برتري و فضل مـیشاعر، اصل و نسب را مایه(اند    هستند، صاحب هنر و تواناییهونسب و نژاد   بااصل

 .اید را انتخاب کردهي سومگزینهآفرین بر شما که←

  )را در بیت اول درست خواندید؟»گِرد«راستی،(

 )12مفهوم (نگريدوراندیشی و آینده :مفهوم محوري تست -15

 اوی یک روز نیز از سر اتفاق پلنگ،کندطور نیست که صیادي که هر روز شکاري صید می آیا این:معناي بیت اول
  ي اولگزینه←.)»گهی پشت بر زین، گهی زین به پشت«زندگی اعتبار ندارد؛ (؟دردکند و از هم میرا شکار می

 )9مفهوم (نوازيدرویش:مفهوم محوري تست -16

ه دیگر به من     :معناي بیت سوم    ايمنـد سـاختهدهی؛ گویا فرد دیگري را از زیبایی خود بهـرهی نشان نمیتوج
  ي سومگزینه←) ايجز من برگزیدهگویا یاري به(

1ي سومگزینه←) 11مفهوم ( به کاردان سپردنکار را:مفهوم محوري تست -17

                                                                                                                                                                                                                                                       

شدن، پستی و حقارتمخذول:  و نادان؛ خُذالنهافراد سفی:  سفَها-1
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  ومديگزینه← )43مفهوم (.ها به دست خداستي کم و زیادشدنهمه:مفهوم محوري تست -18

یـک از    چاما در هی) گوییگویی و گزیدهگفتن، کمسنجیده سخن(هم نزدیک است    مفهوم سه بیت آخر به -19
و»ب«هاي معناي بیتهاي دیگري برویم؛؛ پس باید به سراغ بیتبینیم نمیدیگرکنار یکها راها، این بیتگزینه

 آفرین بر شما کـه آرامـش   ←خواهد بشنود کسی که نمیايتأثیربودن سخن بر      بی: هم استنیز نزدیک به»ج«
 . را انتخاب کردیدي اولگزینهاین تست،(!)اندامِعرضدون ترس ازخودتان را حفظ کردید و ب

خوب فکر کنید(»بیدل«،»ج« در بیت:یک پرسش مهم   ).1منادا است یا نهاد؟

وفـا نبـاش    ناپایدار و مانند روزگار بی،گوید که مانند وقت مییار خود بهي نخـستگزینهشاعر در بیت    -20
 ،که در سـه بیـت دیگـر    درحالی،نیازمندي عاشق به بودن یار در کنارش است   پس درواقع مفهوم این بیت، بیان       

بر درك ادبی نیاز به دقـت بـاال   دادن به این تست عالوه پاسخ← .شود   می دیدهنبستن به امور ناپایدار      دلمفهوم   
 !هاي بعد نروید؛ ممنونمطفاً به سراغ آزموناید، لپس لطفاً اگر خسته. آیدداشت که با خستگی ذهنی جور درنمی

ي باطن و ارزشي ظاهر افراد نباید دربارهکه برپایه یکی آن؛است   شدهدو مفهوم مهم بیاندر این حکایت     -21
توانـد بگویـد،   کسی نمـیکه، هیچ است مفهوم دوم این.شودمی، که در بیت اول دیدهها قضاوت کرد   2وجود آن

 پـس    و بـس؛دانداین را فقط خود خدا می. رانداز خود میدارد و کدام بنده را      دوست میخداوند کدام بنده را     
هـا را    و آنمغزان در مورد بندگان خدا قضاوت نکنیمي زاهدان و خشکبهتر است براساس سخن مردم یا گفته

 :حافظ نیز توجه کنیدبه این بیت از. شودمیهاي سوم و چهارم دیدهاین مفهوم در بیت. فاسق و کافر ننامیم

  »تا که قبول افتد که در نظر آید؟/ متاع خویش نمودند) بدکار(صالح و طالح«
که هیچ ارتباطی با حکایـت مـتن پرسـش    ) 9مفهوم(»نوازيدرویش« چیست؟ بله،ي دوم   گزینهمفهوم بیت   اما   
  !)پرسش زیبایی بود و زیباتر از آن پاسخ درست شما. (ندارد

  سوميگزینه← )29مفهوم (برجا گذاشتن نام نیک :مفهوم محوري تست -22
  )13مفهوم. (گویی و پرهیز از دروغ استمفهوم بیت سوم راست

  )3در بیت چهارم یعنی چه؟»راست«است؟برابراضافهدر بیت دوم و چهارم با کدام حرف»به«(

مفهـوم    (مچهـاريگزینه←چه هستیمبودن به آناضیتقلید نکردن از دیگران و ر :مفهوم محوري تـست    -23

                                                                                                                                                                                                                                                       

هکـ(مـن   . تو گمان مبر که بیدل و عاشق نصیحت تو را قبول کنـد: شود اگر بیت را مرتب کنیم، پاسخ این پرسش روشن می-1
گوید من عاشـقم،   به زبان خودمانی می(زنی؟داري براي چه کسی حرف می. اصالً گوشی براي شنیدن حرف کسی ندارم   ) عاشقم

  !)هایت بدهکار نیستخودت را خسته نکن، گوشم به حرف
 .قراردارد»از کوزه همان برون تراود که در اوست«المثلي مقابل ضرباین مفهوم حدوداً در نقطه -2

  است+ را= راست/ با= ه ب-3
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  .)نکردن بر بدان و ستمکاران استاین بیت، ترحم

  ومسيگزینه← )18مفهوم (خواهیپرهیز از افزون :مفهوم محوري تست -24

  )39مفهوم (بودن راز هستیگشودنی نا/بردن به حقیقتناتوانی در پی :مفهوم محوري تست -25
شده در آن فقط ناتوانی و حقـارت    بیت صورت سؤال شباهت دارد اما مفهوم مطرحاظاهر ب به اولي   گزینهبیت

  :بیت اول یادآور این بیت معروف است. درك حقیقت در آن نیست عدماست و هیچ صحبتی از
  »د؟ي ناتوان چه خیز هاز پشّ/ جایی که عقاب پر بریزد«

  ومسيگزینه← )24مفهوم (رفتن قدرت دنیاییاز دست:مفهوم محوري تست -26

  )40مفهوم (خدا در حد درك ما نیست :مفهوم محوري تست -27
ها را براي بخشیدن به انـسان داد و سـر را بـراي    دست.  خداوند سر و دست آدمی را آفرید:معناي بیت نخست   
  .عبادت پروردگار

  ).زمی(زمین براي شناخت آسمان و،داي باشتوانند دریچهان انسان می چشم:دوممعناي بیت
  . اسـت، تـوان درك خـدا را نـدارد    ) اشجـسم مـادي(که تـوجهش بـه دسـت و پـایش         کسی:سوممعناي بیت   

  ومسيگزینه←
  . نهاداوگاه انسان سر بر آستان بندگید و آن خدا عشق را در دل انسان جاي دا:چهارممعناي بیت

خُب، حـاال طـراح مفهـومِ    . تربیت بر افراد نادان و بدرفتار است   مثبت   مفهوم عبارتِ صورت سؤال، تأثیر       -28
  ومديگزینه← )21مفهوم( .همان مفهوم اصالت ذاتشودمیاست که حدوداً آن را خواسته1مقابل

 ) ادبیات عرفانی45مفهوم (ناسازگاري دنیا با اهل هنر و دانش : محوري تستمفهوم -29

  ي اولگزینه←اش ظاهر انسانیه ارزش انسان به خوبی و بخشندگی اوست نه ب:مفهوم بیت اول
←رویندل نمیمانند که هرگز در یک فص و گل نرگس می گل سرخ   3به دانش و ثروت   2:معناي بیت چهارم   

  !شوندمندان هم دانشمند نمیشوند و ثروتاهل دانش، صاحب ثروت نمی

  4ي سومگزینه←) 52مفهوم (امید به بخشایش خدا :مفهوم محوري تست -30

                                                                                                                                                                                                                                                       

من تنها جهـت اطمینـان   . رود نه متضادکار می به»روروبه«امروزه به معناي   »مقابل«ي   این تست غیراستاندارد است؛ زیرا واژه -1
 پاسـخ   نتوانستید به این تـست»مقابل«يخواستم که شما را با این شگرد تستی هم آشنا کنم اما اگر به دلیل توجه نکردن به واژه

 .توانید آن را از آزمون خود حذف کنیددهید، می

  .رفته استهم به کار می»دارایی و ثروت«در گذشته به معناي»خواسته «-2
  .است»گل سرخ«، به معنايدیدیدبه تنهاییرا»گل«يدر ادبیات قدیم، هرگاه واژهگفته بودم که -3
 . که از سنگ تراشیده شده استي چهارم، بتی استدر گزینه»سنگ« منظور از-4
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  14  چهارمپاسخ آزمون     كلّي  
  

  )كلّي( آزمون چهارمتحليلِيپاسخ  
  

 ) ادبیات تعلیمی30تست (گیري هسفارش به گوش :مفهوم محوري تست-1

هايتواند به کمک هنرش به خواستهکند، کجا میگیري پیشه اگر هنرمند بخواهد گوشه:معنا و مفهوم بیت دوم   
این بیت را(شودگیري؛ این مفهوم در بیت زیر نیز دیده می هنرمند باید هنرنمایی کند نه گوشه←. 1دلش برسد

  .):در فصل اول برایتان معنا کرده بودم
  سعدي    عود بر آتش نهند و مشک بسایند/ فضل و هنر ضایع است تا ننمایند

ت تحسین نشانهي دومگزینهانتخاب   !برانگیز شماستي دقّ

 ) ادبیات تعلیمی24مفهوم (از دست رفتن قدرت دنیوي و نابسامان شدن اوضاع :مفهوم محوري تست-2

ي چهارم، عکسي خوب و بسامان خود است اما در گزینه شاعر در حسرت گذشته،ول تا سوم   اهاي   در گزینه
  ي چهارمگزینه←شودمیاین موضوع دیده

ي سومگزینه←)  ادبیات تعلیمی4مفهوم (با بدان، بد بودن :مفهوم محوري تست-3
امبدخلق و تندخویت گفتی که من عاشقت شده) رقیب(گاه به نگهبان خود کردي و آن مرا عاشِق:ممعناي بیت چهار   

  .چیز پروایی ندارمکس و هیچام و از هیچاما من دیگر عاشق تو شده.)بیازاردتا نگهبانت مرا از تو دور کند و(

ي چهارمگزینه←)  ادبیات عرفانی31و30مفهوم (»تو خود حجاب خودي«فناء فی اهللا و :مفهوم محوري تست -4

 ) ادبیات عاشقانه32مفهوم (پرستیغم:مفهوم محوري تست-5

ي هـر دلـی   ي چهارم، شاعر غـم را شایـسته و در گزینه استي دوم غم از شادي عزیزتر     بینیم که در گزینه   می
  .)پس غم عزیز و ارزشمند است (.داندنمی

غمـی   همـان بـینداشتن غم است که اگر یک غم در جهان باشد گمان نکن که آسودگی در      :ت سوممعناي بی
  .)نداشتن غم، تنها رنج و غم واقعی در جهان است. (است

در این جا غم(ور شودتواند به شما حملهو تکیه کنید غم نمیا سوگند به خدا که اگر به لطف:معناي بیت اول
  !ي درك ادبی شماست نشانهي اولگزینهانتخاب←) وري جست داومنفی است و باید از

ي چهـارمگزینـه←)  ادبیـات تعلیمـی   45مفهـوم    (اعتقاد به قضا و قدر و جبرگرایی :مفهوم محـوري تـست   -6
همفهوم این گزینه بی( ادبیات عرفانی35ی به دنیا و آخرت است؛ یعنی مفهومتوج.( 

                                                                                                                                                                                                                                                       

 .است) استفهام انکاري(شدید که مصراع دوم این بیت، پرسشی منفی باید متوجه می-1
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  15  هاي تكميلي تست
  1است؟» ز رحمت گشاید در دیگري /خدا گر ز حکمت ببندد دري«المثل کدام گزینه، یادآور ضرب:پرسش

ي اولگزینه←)  ادبیات تعلیمی47مفهوم (از ماست که برماست :مفهوم محوري تست-7

داشـتن اخـالق نیکـو را سـتایش     کیبایی، فروتنی وخویی و شهاي اول، دوم و چهارم، به ترتیب نرم   گزینه-8
 .کنند؛ پس با عبارت متن تست تناسب مفهومی دارندمی

کاري براي کمـک   ها هیچبه خدا که از انسان. تواند گره از کار تو باز کند تنها خداست که می:معناي بیت سوم   
  ي سومگزینه←آیدبه تو برنمی

 ) ادبیات تعلیمی34مفهوم (راز دل را بر زبان نیاوردن :حوري تستمفهوم م-9

 آفـرین بـر شـما کـه     ←شـود   گیري باعث کشف شدن حقایق بر انسان میخاموشی و گوشه: مفهوم بیت دوم   
  2!اید را انتخاب کردهي دومگزینه

ي اولگزینه←روح است نه جسمواقعیت انسان :مفهوم محوري تست -10
  :اندبیت نیز یادآور همین مفهوم وداین

  منسوب به موالنا  یا چه جان است، نگویی، که منش پیرهنم؟/ نگردکیست در دیده که از دیده برون می
  حافظ    که من خموشم و او در فغان و در غوغاست/ دل ندانم کیستدر اندرون من خسته

تـ     -11 ي سـومگزینـه←)  تعلیمـی44مفهوم (.ي کارها به دست خداستي همهسررشته:ستمفهوم محـوري
 )3؟چیستدر بیت آخر»چه«معناي(

ي اولگزینه←) نهرفا ادبیات عا32مفهوم (رازداري عارفانه :مفهوم محوري تست -12

؛ ایـن   ) ادبیـات عارفانـه   48مفهـوم    (وضاع و به پایان رسیدن ناامیـديبسامان شدن ا :مفهوم محـوري تـست    -13
 .شودهاي اول و دوم دیده میمفهوم به روشنی در بیت

نظران و خردمنـدان   گذشت آن دورانی که صاحب) »گذشت«،»رفت«یعنی»شد«در این جا (:معناي بیت سوم
  .گفتند یسخنی نمهاي بسیار داشتند،در حاشیه بودند و با آن که سخن

 .کـردمـیپرآشـوب   راها درونمـان   که نگفتن آنکنیمبیان می در نواي موسیقی، سخنانی را:معناي بیت چهارم
  !اید را انتخاب کردهي چهارمگزینهآفرین بر شما که←

                                                                                                                                                                                                                                                       

)روشنایی: روشن؛ ضیا: باضیا(ي اولگزینه :پاسخ -1
 سنجش همین گزینه انتخاب شده بود اما در کتاب ادبیات فارسی سازمان    86 در پاسخ کلیدي سایت سازمان سنجش در سال          -2

  .ي محترم استدهندهي اول انتخاب شده که به گمان من اشتباه از سوي پاسخگزینه
  . منفی داریم؛ پس در هر دو مصراع پرسش»چرا «:پاسخ -3
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 )ات عرفانی ادبی37ومدولت فقر، مفه (.ي شادي عارفان استمایه1درویشی و قناعت :مفهوم محوري تست    -14

تـر از   بینی که آسایش این کار کـماي محقر قناعت کنی می اگر به خواست خودت به خانه:معناي بیت چهارم   
  ي چهارمگزینه←ي آراسته و مجلل نیستزندگی خانه

 ) عرفانی ادبیات13مفهوم (.ي کمال وجود انسان استعشق مایه:مفهوم محوري تست -15

اي ناتوان که محو تماشاي توام اما از تو بسیار فاصـله دارم   ذره تو مانند خورشید هستی و من   :معناي بیت دوم   
تي نشانهي دومگزینه انتخاب←   !بینی شماست و نکتهدقّ

؛ در)اشـقانه ادبیـات ع2هومنزدیک به مف (. عمر براي عاشق مهم نیستبر باد رفتنِ :مفهوم محـوري تـست    -16
 .شودمی هم دقیقًا همین مضمون دیدهي سومگزینه

 . نباید دست نیاز به سوي حاکمان ناجوانمرد دراز کرد:مفهوم بیت متن تست -17

  ي سومگزینه←...جز خدا کمک خواست و نباید از کسی به:مفهوم بیت سوم

 ) ادبیات عارفانه19مفهوم (ه بازگشت به سوي خدامیل ب:مفهوم محوري تست -18

که مادر کودك همیشه به دنبال کودك خود است، اصل هر چیز نیـز در پـی فـرع آن             چنان هم:معناي بیت دوم   
تي هشیاري و نشانهي دومگزینهانتخاب←) ي مورد نظر استحدوداً عکس مفهوم آیه(است   ! شماستدقّ

هـاي الـف، ب، هــ ، ز دیـده      این مفهوم در بیتگرمی به لطف و عنایت دوست؛   دل:مفهوم محوري تـست    -19
 .ي مناسب این تست است تنها گزینهي چهارمگزینهشود؛ بنابراینمی

ي دومگزینه←.کندخداوند روزي بندگان خطاکار خود را قطع نمی :مفهوم محوري تست -20

آشـکارادر ایـن گزینـه، شـاعر      (ي سـوم   گزینـه←گیـري   دوري از گوشـه= جیح صحبت بر عزلت     تر- 21
.)استنشینی را برگزیدهگوشه

در همـین معنـا   »هـوا« نیز4 و1،2يهادر گزینه. مجاز از احساسات است»دل«در بیت صورت سؤال،     -22
 !استدر معناي آسمان آمده»هوا«،ي سومگزینهدرامااستد قرارگرفتهي مقابل خراست و در نقطهکاررفته به

که یادآور حکومت ضـحاك و ضـحاکیان   (هاها و ناراستییافتن بدي اوضاع و قدرتشدنِ   واژگونهمفهوم    -23
  نخستيگزینه←. شودمیهاي الف، ج و هـ دیدهدر بیت) است

ي دیگـر   کـه در سـه گزینـه آمده و مفهومی منفی دارد درحالی»ناآگاه«معنی   بهي اول   گزینهدر   »خبر   بی«- 24
 .آیدبرمی کامالً مثبتی از آنمفهوماست و»خود و سرمستبی«معناي به

                                                                                                                                                                                                                                                       

   اختیار خود فقیرانه زندگی کردن فقر اختیاري، یعنی به-1
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  17  هاي تكميلي تست

در بیت دوم نیز.  نداري را)مادیات(از این گِل    درآوردن پا) توانِ(گوید که تو پاي     شاعر در بیت اول می -25
 .)»به کجا چنین شتابان«در شعر»گون«شبیه همان(داندچون گیاه پابندِ خاك میه به دنیا را همبست دلانسانِ

است که همین موضوع حرکـت و   ) جسم مادي(گوید زندگی تو وابسته به این گِلدر بیت چهارم نیز شاعر می
گی بـه دنیـاي مـادي موجـب     بینید در هر سه بیـت وابـست   طورکه می همان.استات را بسیار مشکل کرده   پویایی

 : چیز دیگري استي سومگزینهاست؛ اما معناي بیتدرماندگی شده

سوزي کن که ناتوان و عاجزبراي کسی دل).یا باید باشد( درپی کسب روزي خودش است      ،هرکه توانایی دارد   
ی نیـست، بلکـه نـاتوانی    ي ناتوانی و درماندگبینید که در این بیت، وابستگی و تعلق به مادیات، مایه   می. (است

  .)دلیل چنین فردي درخور دلسوزي و یاري استهمین و بهدرماندگی است موجب،ذاتی و ناگزیر

شرّعانتاز توجه محتماً یادتان هست که مفهوم عبارت صورت سؤال، تقابل تشرّع و عرفان بود؛ یعنی عارفان-26
هاي دوم تا چهارماساس طراح محترم این تست، بیتهمینبر. پسندندهیچ رو نمیبه امور ظاهري بیزارند و آن را به

البته بدون توجه به عبارت صورت.  متناسب با این عبارت دانستهست در نکوهش ظاهرسازي و ظاهرپرستی ارا که
  .برد و سه بیت بعدي پیي نخستگزینهشد به تضاد مفهومی بیتتر می ساده،سؤال

تـوان   که از جنس قباي هرکس مـیچنانوان باطن او را تشخیص داد همت از ظاهر هرکسی می:معناي بیت اول   
  .تن داردحدس زد که چه نوع پیراهنی در زیر آن به

 ) ادبیات عرفانی16مفهوم (.عشق امانت الهی است :مفهوم محوري تست -27

و فقط انـسان   (نداردراگر، توان آهنگري ندارد، آسمان هم تحمل بار عشق     که شیشه   چنان هم:معناي بیت اول   
  ).تواند آن را به دوش بکشداست که می

پـس   . (شکار چنگـالِ عقـاب عـشق اسـت    ) آسمان(آید و چرخ عظمت عشق در وصف نمی:معناي بیت دوم
  .)آسمان طاقت عشق را ندارد

، خود را بسنج و ببین که آیا تحمل به دوش کشیدن این همه بـال و         يقی دارعاي عاش اگر اد   :معناي بیت سوم   
  .ی را داريسخت

 بت خودپرسـتی اسـت   ناست و کمال مردانگی، شکست) مصن( خودبینی و غرور مانند بت:معناي بیت چهارم
  .تواند پاسخ این تست باشد ندارد و می هیچ ارتباطی با عبارت متن تستي چهارمگزینهها، بین این گزینه←

 ) ادبیات عرفانی26 ادبیات تعلیمی و23مفهوم (نبستن به آن و دلناپایداري دنیا :مفهوم محوري تست -28

  ي اولگزینه←دانم اهل بخشش و کرم نیستیشناسم و می خوب تو را می، بنده:معناي بیت اول

ي سومگزینه←)  ادبیات عاشقانه37مفهوم (پوشی عاشقانهعیب:مفهوم محوري تست -29
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  )1یعنی چه؟»زانی«در بیت دوم،(

، بخـش   6مورد(است؛ یعنی همان واو همراهی    »به همراه«و   »با«در بیت متن تست به معناي       »و«حرف    -30
 .ایدمطالب این کتاب را دوره کردهي آن است که خوب نشانهي اولگزینهانتخاب←) سوم، فصل اول

  
يچنـین اگـر الزم اسـت، مجموعـهو هـم(هاي قبلی دست کم اشتباهاتتان را در آزمون،بهتر است یک بار    !ته نباشیدخس

  .دوره کنید و بعد به سراغ آزمون پایانی بروید) تست فصل دوم

                                                                                                                                                                                                                                                       

  .بین هستی که عاشق نیستیبخاطر عیبه آن: ايبین زانی که تو عاشق نهبه آن خاطر هستی؛ عیب:  زانی-1
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  19  هاي تكميلي تست
  

   آزمون پنجمتحليلِيپاسخ  
  

  ناپذیري عاشق نصیحت:مفهوم محوري تست-1
 گشودنِ گنج خوشبختی است و اگر تو این پندها را بپذیري گوي پیروزي پندهاي سعدي کلیدِ:معناي بیت سوم

  ي سومگزینه←).ايبه پیروزي رسیده(اياز میدان زندگی ربوده

  .) ادبیات تعلیمی است8نظیر تست. (برد مقام و منصب ارزش وجود کسی را باال نمی:مفهوم محوري تست   -2
) دسـتان(توانـد ماننـد او، آواز    حتی اگر کالغ سیاه بتواند باغ را از چنگ بلبل درآورد، نمـی:معناي بیت نخست   

  ومديگزینه← .سر دهد) الحان(هاي دلکشبخواند و نغمه

  بودن عشق ازلی:مفهوم محوري تست-3
  خود شدن و رازداري عارفانه از خودبی:ي نخستمفهوم بیت گزینه

  نخستيگزینه←.)استهر چهار بیت در کتاب تناسب مفهومی آمده(

  هاي خود به دیگران از خودگذشتگی و بخشیدن داشته:مفهوم محوري تست-4
ترگویند اما این مفهوم در بیت چهارم بسیار برجستهالبته بیت اول و دوم و سوم نیز از بخشش و سخا سخن می

لک سلیمان را بـه دیگـران         ه ایثار نزدیک میاست و ب    شود، زیرا مور با آن همه ضعف و ناچیزي حاضر است م
  مچهاريگزینه←.)بودمحور طراحی شدهتست کمی سلیقه. (ببخشد و براي خود نخواهد

ر و مهرنوش، به دسـت زواره و   آذشدن پسرانش، نوشخاطر کشتهي نخست، اسفندیار رستم را بهدر گزینه-5
اما در سه بیت دیگر لحن اسفندیار تمسخرآمیز. ي درد و رنج گوینده استکند و این، نشانهفرامرز، سرزنش می
گوید واقعـاً تـو همـانی هـستی کـه      به پرسشی بودن بیت چهارم توجه کنید؛ اسفندیار می. (و تحقیرگرانه است   

  نخستيگزینه←...!)گفتیمی

  .هنران، هنر خود را عرضه کنند هنرمندان نباید در برابر بی:ي نخستمفهوم مشترك دو بیت گزینه-6
  !اند که سخن بگوییم زبان را داده:ي دوممفهوم مشترك دو بیت گزینه
ان را در اختیار ماي فکر فرهیختگان و دانای   زبان مانند کلیدي است که گنجینه: ي دوممعناي بیت نخست گزینه

  .دهدقرارمی
  .اندیش و دانا، زیبا و شایسته نیست سخن نگفتن فردي نیک:ي دوممعناي بیت دوم گزینه

  . دلی که عاشق نباشد، دل نیست-2. که میرانده شود بمیرید پیش از آن-1 :ي سوممفهوم بیت نخستِ گزینه
ي مـادي وجودمـان خـالص    شود کـه از جنبـهعث میمرگ با(نترسیدن از مرگ: ي سوممفهوم بیت دوم گزینه
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  .شویم

  .)حساب آوردتوان این تست را کمی غیراستاندارد بهالبته مفهوم این دو بیت خیلی از هم دور نیستند و می(
  ي سومگزینه← مشغول نشدن به دنیاي مادي زودگذر:ي چهارممفهوم مشترك دو بیت گزینه

 جلـد اول کتـاب همـایش ادبیـات همـراه بـا       26ي پاسخ به همراه بیتِ صورت سؤال، عینًا در صفحهبیتِ-7
  چهارميگزینه← !بودتوضیح آمده

  . زیادي و فراوانی دلیل بر ارزشمندي نیست: تستيمفهوم محور-8
  .هایت برسیستههاي بسیاري را تحمل کنی تا به خواباید سختی: مفهوم بیت دوم

تواننـد ماننـد یـک خورشـید گرمـابخش و      تابند اما آن همه سـتاره نمـیاگرچه ستارگان می: معناي بیت چهارم   
  دوميگزینه← .کننده باشندروشن

  ي زیبارویاننکردن از دیدنِ چهره خودداري:مفهوم محوري تست-9
  .)استول همایش ادبیات اشاره شده جلد ا16يبه این مفهوم در صفحه(

گـویم کـه اصـالً خـدا     هاي آفرینش هستی، من میاگر تو منکر نظربازي و نگریستن به زیبایی: معناي بیت سوم   
  سوميگزینه← !استچشم را براي همین کار آفریده

  .مهري دوستان یشکایت از نارفیقی یاران و ب: ي دیگرمفهوم مشترك سه گزینه -10
و«اي بـه شـکل   واژهي میـانباید بـا فاصـله»ورادي«(ستایش بخشش و جوانمري: ي نخستمفهوم بیت گزینه

  نخستيگزینه←!)بودي کنکور به همین شکل آمدهشد، اما در دفترچهتایپ می»رادي

  سوميگزینه← بریدن از دنیا:مفهوم محوري تست -11
  :پرسش

  دهد؟چه معنایی می»به«ي نخست در گزینه-1  
  در بیت سوم به چه معناست؟»درنگرفت «-2  
  خورد؟چشم می در کدام بیت جناس تام به-3  
   مفهوم عرفانی بیت چهارم چیست؟-4  

  

بـراي رسـیدن بـه مقـصود در ایـن دنیـا       هایمانکوشش(اي نداشت تأثیر نکرد، فایده-2 با، با وجودِ،    -1 :پاسخ
   همه چیز را زیبا دیدن-4،)چون( بیت دوم-3.)تأثیر بودفایده و بیبی

  هاها براي رسیدن به خواستهها و پریشانی تن دادن به سختی:مفهوم محوري تست -12
  . از عشق رهایی نیست:معناي بیت دوم

هـا    آن عادت داري، نهراس زیرا در همـین پریـشانیهم ریختن اوضاعی که به از به:معناي بیت صورتِ پرسش   
شود و همـه   وقتی همه چیز بر یک منوال باشد که آرزویی برآورده نمی(هاي بزرگت برسی    توانی به خواسته   می
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منظـورِ حـافظ پریـشانی    (هـا   و ببین که من چگونه در میان پریشانی!)طور خواهدماند که بود   چیز همیشه همان

است و ماسر در میانِ گیسوان پریشان یار کرده! (به این خاطرجمعی و آسودگی رسیدم) تگیسوانِ معشوقش اس
  دوميگزینه←!)ها نترسیمکند، که از پریشانیرا نصیحت می

  بودن خداوندناپذیروصف :مفهوم محوري تست -13
توان فهمید که توب به سخن باز نکنی نمیحدي ظریف و کوچک است که تا ل     دهان تو به:معناي بیت نخست   

  !شود آن را توصیف کردلب و دهان هم داري و نمی
  .)ایداغراق در کوچکی دهان یار که احتماالً در بخش اغراقِ کتاب همایش ادبیات با آن آشنا شده(

کـار گرفتـه    خدا بـهباشد، نباید در وصفي دنیاي مادي کاربرد داشتههیچ صفتی که درباره: ي سوممعناي گزینه
ها در مورد جهان مادي مصداقشود؛ پس نباید گفت که خداوند بوده است یا هست با باید باشد، زیرا این گفته

 ادبیـات تعلیمـی   43این بیت در تـست   . (ستو برتر از ذهنیات ماناپذیر    خدا وصف⇐دارد نه در مورد خدا      
  نخستيگزینه←.)بودآمده

   واالمقامی درویشان:مفهوم محوري تست -14
رود، گداییِ درگاهِ خدا هم بسیار مقامگذارد و به زیر آفتاب نمیچنان که کسی سایه را نمی هم:معناي بیت سوم

  .برتري است تا پادشاهی جهان
هـا گریزاننـد،   نند که همه از رویارویی بـا آنکي خود سماجت میقدر در خواسته گدایان آن:معناي بیت چهارم   

! ي لشکر کافران از ترس او تا چـین خواهـدگریخت   پس اگر یک گدا سرلشکر مسلمانان شود، احتماالً فرمانده
  سوميگزینه← )سرزنش خواهندگی و گدایی(

  مچهاريگزینه←!)بدون توضیح(- 15

 ادبیـات   30 در مفهـوم   3 و2هـاي   گزینه(داشتنِ بیدادِ یارها و خوش تحمل سختی:مفهوم محـوري تـست     -16
  .)بودعاشقانه مطرح شده
 اگر دلیل دورماندنِ ما بندگان از تو اي خداي بزرگ، بندگیِ ناشایستِ ماست، تو نباید پاسخ   :معناي بیت چهارم   

  چهارميگزینه← )، بر ما ببخش و ما را از خود نرانچون تو بزرگواري(بدي ما را با بدي بدهی

  وفایی معشوق وفاداري عاشق و بی:ي نخستمفهوم مشترك گزینه -17
  ناپذیري عاشق رسوایی عشق و نصیحت:ي دوممفهوم مشترك گزینه
  پوشی عاشقانه عیب:ي چهارممفهوم مشترك گزینه

  ها براي رسیدن به مقصود لزوم تحمل سختی: سوميمفهوم بیت نخستِ گزینه
  سوميگزینه← )یا عشقِ دورادور(رسد نیکوست هرچه از دوست می:ي سوممفهوم بیت دوم گزینه

  نشین بد دوري از هم:مفهوم محوري تست -18

telegram.me/irandaneshnovin۱

@irandaneshnovin۱ : بهرتین جزوات، مشاوره با رتبه های تک رقمی

https://telegram.me/joinchat/Bv0CpDyxf8D4AQbf-8nleg


  22  پاسخ آزمون پنجم  ۹۱هاي تناسب مفهومي، سراسري  تست  
 دوستِ دشـمنانِ مـا   ⇐دست بشوي اي خردمند از دوستی که با دشمنانت رفت و آمد دارد،     :معناي بیت دوم   

  .دیگر دوست ما نیست
  دوميگزینه← .ها نیستخوانی دارد و دور از آنهاي دیگر همتست زیبایی نیست؛ زیرا بیت دوم هم با بیت

  !)شودتر می کنیم، کار سادهاگر بدون توجه به بیت متن پرسش، چهار گزینه را با هم مقایسه( -19
  .کردنی نیست عشق بیان:مفهوم محوري تست

  سوميگزینه← رازداري عارفانه:مفهوم بیت سوم

  !)شد به نظر طراح محترم پی بردباز هم بدون توجه به بیتِ صورت سؤال بهتر می( -20
  ش و کوشش و کار سفارش به تال:4 و2،3هايمفهوم مشترك گزینه
   سفارش به فروتنی:مفهوم بیت نخست

نه کنایه از»به میدان بودن«جااند؛ در ایندچار اشتباه شده»به میدان باش«يطراحی محترم در معنا کردن جمله(
است که پیروزي در این میدان باعث پیروزي انـسان در تمـام      »کردن با نفس اماره   پیکار«کردن بلکه کنایه از     کار
  نخستيگزینه←.)شودانب زندگی میجو

  1 ارزش سخن راست:مفهوم محوري تست -21
  سوميگزینه←ها با یکدیگر تفاوت ذاتی انسان:مفهوم بیت سوم

  !اندهاي بدکار به ما شر نرسانند، لطف کردهکه انسان همین:مفهوم محوري تست -22
  سوميگزینه←.)بود کتاب همایش ادبیات، جلد دوم بررسی شده43يفهوم در صفحهاین م(

  رسانی باد صبا پیام:مضمون مشترك سه بیت دیگر -23
  چهارمي نهگزی←!)تست زیبایی بود. (چون خود شاعردر بیت چهارم، باد صبا نیز عاشقِ سرگردانی است هم

  فشانی عاشق جان:مفهوم محوري تست -24
  نخستيگزینه← .زنندگان و منکرانِ عشقطعنه) سرديِ دم(توجهی عاشق به سرزنشِ بی:مفهوم بیت اول

  نخستيگزینه←!)بدون توضیح( -25

اید، نیازي به توضیح دادن ندارد،سب مفهومی را به دقت خواندهها براي شما که کتاب تنا     واقعاً این تست -26
  سوميگزینه←قبول دارید؟

  !)ها دیگر براي شما حکم جدول ضرب را دارداین تست( بازگشت به سوي خدا:مفهوم محوري تست -27
  نخستيگزینه← دولت فقر:ي نخستمفهوم بیت گزینه

                                                                                                                                                                                                                                                       

  !آید اما ستبري و کثیفی زانوي او گواه روشنی است بر دروغ گفتنشخواهد به دروغ بگوید که از حمام میشتر می -1
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   خود را هیچ انگاشتن و فناء فی اهللا:مفهوم محوري تست -28
نمـاد   »حـضرت موسـی   «در ادبیـات فارسـی   . ( عقل توانِ دیدن و فهم ذات خداوند را ندارد:مفهوم بیت چهارم

ت»حضرت عیسی«گرایی است وعقل چهارميگزینه← )نماد عشق و محب  

  .ي ملّی وجودداردباشد، جنبههاي ایران باستان اشاره شده هر بیتی که به باورها یا آیینگفتیم در -29
گذاري پادشاهاني چهارم هم به آیین تاجاست و در گزینهي دوم به آیینِ نوروزِ جمشیدي اشاره شدهدر گزینه
که نمـادي ملّـی   ) پرچم(ره به درفشي سوم، اشا باید انتخاب کنیم؛ در گزینه3 و1هاي   حاال میان گزینه. کیانی

 .دهـدي خرق عادت حماسه را نشان میي چهارم آشکارا جنبهآورد اما گزینهي ملی پدیدمیاست، اندکی زمینه
  نخستيگزینه←

   بردباري و شکیبایی:مفهوم محوري تست -30
  چهارميگزینه← با بدان بد بودن:مفهوم مشترك سه بیت دیگر

   امیدواري:مفهوم محوري تست -31
ي دوم آشکارا بیتـی   است، اما بیت گزینه»تعلیمی«ي دیگر یک مفهوم   در سه گزینه»ندادنامید خود را ازدست«

تـست فنـی و   . (ي دوم اسـتي عاطفی و ادبی دلیل اصلی انتخـاب گزینـهعاشقانه است و همین تفاوت حوزه
  دوميگزینه←.)اي بودسنجیده

  )بدي را با خوبی پاسخ دادن( بردباري در برابر بدي دیگران:مفهوم محوري تست -32
  دوميگزینه← . امیدواري به بخشایش خداوند:ي دوممفهوم گزینه

  خبري و مدهوشی عارفانه بی:مفهوم محوري تست -33
  چهارميگزینه←توجهی عاشق به سرزنش دیگران بی:یت سوممفهوم ب

  سوميگزینه←!)بدون توضیح(- 34

←.)»بسیار بـد کـردم   «یعنی»نیک بد کردم«در بیت دوم. ( از ماست که بر ماست:مفهوم محوري تـست   -35

  چهارميگزینه

است، کار»رسانی باد صبا میان عاشق و معشوقپیغام«کشف این نکته که مضمون مشترك سه بیت دیگر       -36
هـاي   همانند این پرسـش در گـروه زبـان. شودبودن صورت سؤال مربوط میدشواري است، که تاحدي به گنگ

  سوميگزینه←. دور از ابهامتر و بهاست، اما با صورتی روشننیز مطرح شده) 23تست(خارجی

  .رفت دارد هرکسی امکان تغییر و پیش:مفهوم دو بیتِ صورتِ تست -37
  .)کندمقام و جایگاه ذات کسی را دگرگون نمی(اصالت ذات: 4 و1،3هايمفهوم بیت
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  24  پاسخ آزمون پنجم  ۹۱هاي تناسب مفهومي، سراسري  تست  
  .هاي صورت سؤال استحدوداً این مفهوم در تقابل با مفهوم بیت

  دوميگزینه← !تان نباید ضد زبردستان قیام کنند زیردس:مفهوم بیت دوم

چـشم   روشـنی بـه و عبارت صورت سؤال بـه3 تا   1هاي   در گزینه»ناپایداري قدرت دنیایی   «مفهوم رایج    -38
نـوان   عآموزان را از انتخاب آن بـهحدي گنگ است که شاید بسیاري از دانشخورد، اما مفهوم بیت چهارم به   می

هاي چند سال پیش تعاونی سازمان سنجش هـم   البته این بیت خاقانی در آزمون. باشدپاسخ سؤال منصرف کرده
ي ریاضیآموز رشتهاي نیست که متوقع باشیم یک دانش   کنندهبود، با این حال این موضوع دلیل قانعمطرح شده

ین«باید آگاه باشد که بیت       بـه یکـی از   »تره را بستانکردي ز بساط زر، زرین /تره آورديپرویز به هر بومی زر
اشاره دارد نه ناپایداري پادشاهی) هاعالقه به خوردن تره با سایر خوراك(هاي غذایی جناب خسروپرویز      عالقه
زبن«در بیت نخست! (او چهارميگزینه←.)یعنی گیاهِ انگور»ر  

  دوميگزینه←مقامی درویشان واال:مفهوم محوري تست -39

  نخستيگزینه← .ي سربلندي استگیري و سکوت مایه گوشه:مفهوم بیت صورت سؤال -40
  . نباید غیبت کرد:ي نخستمفهوم بیت گزینه
   سفارش به سکوت:ي دوممفهوم بیت گزینه
  گوییگویی و گزیده کم:ي سوممفهوم بیت گزینه
  گیري و درخود فرورفتن گوشه:ي چهارممفهوم بیت گزینه

  !تر استهاي دوم و سوم غلطي نخست را انتخاب کرد که از گزینهخُب، فقط به این خاطر باید گزینه

ي دیگر بیش از آن، بـا بیـت صـورت    ي نخست انتخاب شده که سه گزینهباز هم فقط به این دلیل گزینه -41
  نخستيگزینه← !امتناسب هستندسؤال ن

را این گونـه معنـا   »مجموع اگر نشستم و خرسند اگر شدم   / بیزارم از وفاي تو یک روز و یک زمان          «من، بیت   
  :کنممی

توانی فرض کنـی کـه   خاطر و راضی یافتی، میاگر بدون بودن درکنار تو، یک روز یا حتی یک لحظه مرا آسوده
وفا بداند؛ منظور اصلی سعديخواهد معشوق او را بیجا که هرگز شاعر نمیوفایم؛ و از آنمن نسبت به تو بی

کتاب درسی نیز در توضیحاتش بیت را(این است که عاشق بدون معشوق حتی یک لحظه هم آرام و قرار ندارد
ي ایـن بیـت   خورد؛ از جملهبه چشم میهاي سعدي بسیاراین مضمون در سروده).استگونه تفسیر کرده   همین
  ي خار مغیالن بودمکه نه در بادیه/ تو در دامن گلزار نخفتم یک شببی: زیبا

  .قراري و ناخرسندي او در فراق یاري نخست، تأکید بر وفاداري عاشق است نه بیاما منظور شاعر در بیت گزینه

  .ي کمال وجود انسان است عشق مایه:مفهوم محوري تست -42
   مستی عشق:مفهوم بیت نخست
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  25  هاي تكميلي تست
  .)امبه خلوت معشوق راه یافته: ام هدرون پرد( تقابل عقل و عشق:مفهوم بیت دوم
يگزینـه← )ماه سرد و زیانبارمانند دي: صفتدي. ( با خوبان خوب بودن و با بدان بد بودن:مفهوم بیت سوم

  چهارم

ي وضعیت خـوب شـما در ایـن مبحـث مهـم ادبیـات فارسـی تست از این میان، نشانه30به   خسته نباشید، پاسخ دادن     
  .است
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