
طراح: پوریا حسین پور

نام آزمون: قرابت معنایی ادبیات عمومی (دهم)

با توّجه به مفهوم بیت «چو به دوست عهد بندد ز میان پاك بازان / چو علی که می تواند که به سر برد وفا را» کدام صفت در باب علی (ع)  1
صادق است ؟

تواناترین دوست داشتنی ترین پاك بازترین وفادارترین

شاعر در بیت زیر بر کدام گزینه تکیه دارد؟   2
به علی شناختم من، به خدا قسم ، خدا رادل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین

شناخت خدا توسط علی (ع) شناخت علی (ع) توسط خدا علی شناسی خداشناسی

مفهوم کدام بیت با کّل اناء  یترشح بما فیه   نامتناسب است ؟  3

مغرور شود نداند از دشمن دوستبداصل گدا ، چو خواجه گردد ، نه نکوست

پاك دامانی دلیلش روي نورانی بودپاك دامانی چو شمع و نور بارد از رخت

رتبه ي پیرهن آري ز قبا معلوم استمی دهد ظاهر هر کس خبر از باطن او

کاوست برون مغز و درون استخوانآن که چو خرماست رفیقش مدان

مفهوم : کّل اناء یترّشح بما فیه   در همه ي گزینه ها به جز گزینه ي .................. دیده می شود .  4

کوزه بریزد چو لبالب بودموج زند سینه که تا لب بود

راز عشق از دل تراوش گر کند معذور دارنیست در دست سبوي من عنان اختیار

زخیر ، خیر تراوش نماید از شر ، شرتو بدسگالی و نیکی طمع کنی هیهات

توان شناخت ز سوزي که در سخن باشدبیان شوق چه حاجت که سوز آتش دل 

مفهوم عبارت : «هر کسی آن کند که از اصل و گوهر وي سزد» در کدام ضرب المثل آمده است؟  5

گهر بی هنر خوار و زار است و سست هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت

گوهر پاك بباید که شود قابل فیض گهر ناید به کف بی عوض کردن

6  آن که حزم زیاد داشت و بارها دست برد زمانه ي جافی را دیده بود ، سبک روي به کار آورد »  یعنی : آن که  ..................

داناتر بود و از دست روزگار جان به در برده بود ، سریعًا اقدام کرد .

دور اندیش تر بود و به کرات ، حوادث روزگار جفاکار را تجربه کرده بود ، فوراً شروع به کار کرد .

خیلی خوش بین بود و با حوادث روزگار به سادگی برخورد می کرد ، آرام و آسوده شروع به کار کرد .

مضطرب و نگران بود و حوادث روزگار جفاکار را بارها تجربه کرده بود ، فوراً به کار پرداخت .

معنی جمله مشخص شده در عبارت زیر چیست ؟  7
پادشاه خجل گشت و دفع مّضرت عامل بفرمود در حال .»

فوري دستور داد که آن حاکم ظالم را عزل کردند. در همان جا ، فرمان داد که عامل این فتنه را پیدا کنند .

در همان موقعیت به بررسی ظلم و ستم آن والی پرداخت . فرمان داد تا شخص زیان رساننده را مجازات کنند .

دفع مضّرت عامل بفرمود در حال»  یعنی :  8

فوراً از تعّدي و تجاوز حاکم جلوگیري کرد. فوراً مانع رسیدن ضرر به والی شد.

فرمان داد که چگونگی و اندازه زیان را تعیین کنند . فرمان دفع از عامل ضرر را صادر کرد.
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مفهوم بیت «دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین/ به علی شناختم من به خدا قسم ، خدا را»  در کدام بیت آمده است؟  9

 تو روي از او بتاب و بپرهیز از آفتش  هرکه الفت خالف علی بود در دلش

  بشناختم به حق، یقین و حقیقتش  منّت خداي را که به وجود امام حق

 جز جهل و نحس نیست نشان سالمتش  هر کاو عدوي گنج رسول است بی گمان  

 روز غدیر خم ز منبر والیتش  آگه نه اي مگر که پیمبر که را سپرد  

در همهي گزینهها به جز گزینهي  ..................  مفهوم مقابل بیت زیر بیان شده است.  10
 

 که ز کوي او غباري به من آر توتیا را »   « به دو چشم خون فشانم، هله اي نسیم رحمت

 تا بدین دیده دگر زحمِت آن ُدر ندهند  اي صبا، زان سر کو منتظران را گردي

 ز ره تو با صبا هم قدري غبار نامد  به چه بندم این دو دیده که دو رخنه ي بال شد

 تا دوایی بر جراحت هاي پنهانی نهم  اي صبا، گردي ز نعل مرکبش بر من رسان

 که بالها همه زین رخنه درون میآید  اي صبا، خاك رهش آر و بینداز به چشم

مفهوم عبارت «  کل اناٍء یترّشح بما فیه »  با کدام بیت تناسب مفهومی دارد؟  11

 خانه ي ما اندرون، ابر است و بیرون آفتاب  خنده می بینی ولی از گریه ي دل غافلی

 هر چند پرده بر رخ اسرار می کشم  بی پرده تر چو بوي گل از برگ می شود

 حالت دل را قیاس از چشم پر خونم کنید  چشم پر خونم ببینید و مپرسید از دلم

  گه آب در او تلخ و گهی شیرین است  دنیا به مثل چو کوزه ي زرین است

مفهوم عبارت « کل اناء یترّشح بما فیه » با کدام بیت تناسب مفهومی دارد؟  12

 خانه ي ما اندرون، ابر است و بیرون آفتاب  خنده می بینی ولی از گریه ي دل غافلی

 هر چند پرده بر رخ اسرار می کشم   بی پرده تر چو بوي گل از برگ می شود

حالت دل را قیاس از چشم پر خونم کنید  چشم پر خونم ببینید و مپرسید از دلم

  گه آب در او تلخ و گهی شیرین است  دنیا به مثل چو کوزه ي زرین است

مفهوم بیت «مگر اي سحاب رحمت تو بباري ارنه دوزخ/ به شرار قهر سوزد همه جان ماسوا را» با کدام بیت تناسب ندارد؟  13

 بندد از رحمت خدا درهاي دوزخ را تمام  گر گشایی از شفاعت بر گنه کاران دري

 که سایه بر سر مردم کنی به تابش خور  تو چون لواي شفاعت به محشر افرازي

 که عیش خلوت بی او کدورتی دارد  که می رود به شفاعت که دوست باز آرد

 گر شفاعت نامه اي ناید ز دیوان توام  دفتري دارم سیاه از معصیت بیچاره من

در کدام گزینه مفهوم مقابل دیگر گزینه ها آمده است؟  14

 نور شد در دیده آن گردي که گفتی توتیاست  اي صبا خیز و کِف خاکی دگر زان کو بیار

 به حمد اهللا نمردم تا به چشم خویشتن دیدم  غبار کوي او را می شنیدم ُکحل (= داروي چشم) بینایی

 غبار کز تو رسد نور دیدگان من است آن  دلم که سوخت ز عشقش چراغ جان من است آن

 که چشم از توتیا روشن نگردد پیر کنعان را  به غیر از وصل نبود چاره اي هجر عزیزان را
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کدام بیت با عبارت «اکنون بدان که فقط یک زمان بسیار مهم وجود دارد و آن «حال» است». ارتباط مفهومی دارد؟  15

حاصل تو را ز گردش لیل و نهار چیست؟  آخر به غیر موي سفید و دل سیاه

  بخواهد گذشت این دمی چند نیز  دریغا که بگذشت عمر عزیز

که بگذشت بر ما چو برق یمان  دریغا چنان روح پرور زمان

 حساب از همین یک نفس کن که هست  چو دي رفت و فردا نیامد به دست

کدام دو بیت تمامًا به عبارت «عاقل در دفع مکاید دشمن، تأخیر صواب نبیند» تناسب دارند؟  16
الف) چو گرگ خبیث آمدت در کمند

ب) بنایی که محکم ندارد اساس
ج) مگو شاید این مار کشتن به چوب

د) چو شیر آن که را گردنی فربه است

بکش ورنه دل بَرَکن از گوسفند 
بلندش مکن ور کنی زو هراس

چو سر زیر سنگ تو دارد بکوب
گر افتد چو روبه، سگ از وي به دست

ب - د د - الف الف - ج ج - ب

کدام بیت با بیت «گفتم ز مهرورزان، رسم وفا بیاموز / گفتا ز خوب رویان، این کار کم تر آید» هم مفهوم است؟  17

نه عجب که خوبرویان بکنند بی وفایی   دل خویش را بگفتم چون تو دوست می گرفتم 

 تحصیل کام دل به تکاپوي خوشترست  سعدي جفا نبرده چه دانی تو قدر یار؟

 دل سوخته پوینده شب و روز دوانم  از بهر طلب کردن آن یار جفاجوي

 خوشا یاران که ایشان را جفا نیست  ز یاران بی وفایی بد جفاییست

کدام بیت مفهوم مشترکی با سایر ابیات ندارد؟  18

 دست از جهان بدار که او پایدار نیست اي دل جهان محّل ثبات و قرار نیست

 اّولت باید به حال این جوان کردن نگاه بی ثبات است این جهان اي دل ورت باید یقین 

  کرده ام بر درگهت چون دولت و دانش ثبات هفت ماه آمد که از بهر تقاضاي صلت

 میان چار مخالف مجوي عیش لذیذ  ز دور هفت رونده طمع مدار ثبات

در کدام بیت مفهومی از مفاهیم زیر نیامده است؟  19
«الهی، نه محتاج زمانی و نه آرزومند مکانی، نه کس به تو می ماند و نه به کس مانی. پیداست که در میان جانی، بلکه جان زنده به چیزي است که تو

آنی»

 آسمان گر بر آسمان چه کند؟  با مکان آفرین مکان چه کند؟

 جسم و جان را ز لطف توست روان   اي به تو زنده جان و جسم  به جان 

 نه کس از من نه من از کس نه از اینم نه از آنم  صفت خویش بگفتم که منم خالق بی چون 

 ذات او هم بدو توان دانست  به خودش کس شناخت نتوانست 

کدام بیت در حوزه ي ادب غنایی نیست؟  20

 مبادا کز سرت مویی برد باد  مخور غم تا توانی باده خور شاد

 نوش جهان منوش که نیش است در میان  صاف فلک مجوي که درد است در عقب

 از خلوتم به خانه خّمار می کشی  هر دم به یاد آن لب میگون و چشم مست

 تو صنم نمی گذاري که مرا نماز باشد  چه نماز باشد آن را که تو در خیال باشی؟
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کدام گزینه تناسب معنایی بیشتري با بیت زیر دارد؟  21
 چون عشق حرم باشد سهل است بیابان ها»  «گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید

 اي صبر بر فراق بتان نیک جوشنی  ما را جگر به تیر فراق تو خسته شد

 اگر خالف کنم سعدیا به سوي تو باشم  هزار بادیه سهل است با وجود تو رفتن

 از تو نباشد به هیچ روي شکیبا  هر که دمی با تو بود یا قدمی رفت

 کآسایشی نباشد بی دوستان بقا را  من بی تو زندگانی خود را نمی پسندم

مفهوم کدام گزینه با بیت زیر مخالف است؟  22
 خدمت مخلوق افتخار ندارد»  «خدمت حق کن به هر مقام که باشی

 به مذهب عقال باشد آن کمر زنّار  هر آن کمر که نه از بهر خدمتت بندند

 گفت این جهان هواي دل و آن جهان جنان  گفتم ثواب خدمت او چیست خلق را؟

 با قبول و رّد خلقانت چه کار؟  خدمتی می کن براي کردگار

 به تسبیح و سّجاده و دلق نیست  عبادت به جز خدمت خلق نیست

کدام بیت با بیت زیر قرابت مفهومی مشّخص تري دارد؟  23
 به خوب رویی، لیکن به خوب کرداري»  «خداي، یوسف صدیق را عزیز نکرد

 بزرگتر ملک و کمترینه بازاري  چو کار با لحد افتاد هر دو یکسانند

 کی ات به روز میسر شدي جهانداري؟  گرت به شب نبدي سر بر آستانه ي حق

 ولی به کار نیاید به جز نکوکاري  شکوه و لشکر و جاه و جمال و مالت هست 

 چه نعمت است که بر بّر و بحر می باري؟  کف عطاي تو گر نیست ابر رحمت حق

بیت کدام گزینه با سایر ابیات مفهوم مشترکی ندارد؟  24

 بهتر آن است که من خاطر خود خوش دارم  حافظا چون غم و شادي جهان در گذر است

 تو فرمان رانی و فرمان خدا راست  ز قدرت در گذر قدرت قضا راست

 مگذر از عالم شیدایی و شوریده سري  چون همه وضع جهان گذران در گذر است

 در او اساس اقامت منه که رهگذر است  سراي خانه ي گیتی که خانه ي دودر است

بیت کدام گزینه با بیت «هر تیر که در کیش است، گر بر دل ریش آید / ما نیز یکی باشیم، از جمله قربان ها» قرابت معنایی بیشتري  25
دارد؟

کز جهان پوشید چشم مصلحت بین مرا  مصلحت این است کز رویش نپوشم چشم شوق

کس را در آن حریم چه حد رسالت است؟  گیرم به خون دیده نویسم رساله را

که از کفر محبت اولیا جستند ایمان را   من ار محبوب خود را می پرستم، دم مزن واعظ 

من و خاك قدمت گر همه خون در هدر است  من و سوداي غمت گر همه جان در خطر است 

کدام گزینه با بیت زیر قرابت معنایی بیشتري دارد؟  26
«تا تو را جاي شد اي سرو روان در دل من/ هیچ کس می نپسندم که به جاي تو بود»

شاه نشین چشم من تکیه گه خیال توست/ جاي دعاست شاه من بی تو مباد جاي تو

از در درآمدي و من از خود به در شدم/ گویی کزین جهان به جهان دگر شدم

کار من این است که کاریم نیست/ عاشقم از عشق تو عاریم نیست

صنما سپاه عشقت به حصار دل درآمد/ بگذر بدین حوالی که جهان به هم برآمد
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کدام بیت قرابت معنایی کمتري با ابیات دیگر دارد؟  27

کسان برخورند از جوانی و بخت/ که با زیردستان نگیرند سخت

غم زیردستان بخور زینهار/ بترس از زبردستی روزگار

حاکمی بر زیردستان هر چه فرمایی رواست/ پنجۀ زورآزما با ناتوان افکنده اي 

به داد و دهش گیتی آباد دار/ دل زیردستان خود شاد دار

مفهوم کدام گزینه در تأیید بیت زیر است؟  28
 پس به هر دستی نشاید داد دست»  «چون بسی ابلیس آدم روي هست

 تا فریبد مرغ را آن مرغ گیر  زان که صیاد آورد بانگ صفیر

 پوست تازه بعد از آنش بردمید  پوست را بشکافت و پیکان را کشید

 کار دونان حیله و بی شرمی است  کار مردان روشنی و گرمی است

 بعد از آن ویرانی آبادان کند  راه جان مر جسم را ویران کند

کدام بیت قرابت معنایی دارد با عبارت «کّل اناٍء یترّشح بما فیه»؟  29

 ز خیر، خیر تراوش نماید از شر، شر  تو بد سگالی و نیکی طمع کنی هیهات

 آماده است و آبم در کوزه ي قدر  صد سال هست نانم بر سفره ي قضا

 یقین می دان که آن از خاك گوریست  تو را گر کوزه اي و گر تنوریست

 ساقی دگر براي تعلل بهانه چیست  ابرست در تراوش و صبح است در طلوع

کدام گزینه، اطالعات نادرستی دارد؟ (با تغییر)  30

بیت «به شهر تو شیر و نهنگ و پلنگ / سوار اندر آیند هر سه به جنگ» مراعات نظیر دارد.

در بیت «همه تیغ و ساعد ز خون بود لعل / خروشان دل خاك در زیر نعل»، واژه ي «لعل» به مناسبت «رنگ» آن به کار گرفته شده است.

بیت «بدو گفت خندان که نام تو چیست؟ / تن بی سرت را که خواهد گریست؟» تمسخر و تهدید دارد.

در بیت «یکی تیر الماس پیکان چو آب / نهاده بر او چار پّر عقاب»، واژه ي «آب» به مناسبت زاللی آن به کار رفته است.

مفهوم بیت کدام گزینه با بیت زیر مشابه است؟  31
«مرا مادرم نام مرگ تو کرد / زمانه مرا پتک ترگ تو کرد»

لیکن از مرگ پدر یابند مردان نام و ننگ / نام بهمن برنیامد تا نمرد اسفندیار

سر نیزه و نام من مرگ توست / سرت را بباید ز تن دست شست

به نام نکو گر بمیرم رواست / مرا نام باید که تن مرگ راست

بدو گفت پردخته کن سر ز باد / که جز مرگ را کس ز مادر نزاد

بیت کدام گزینه با بیت زیر ارتباط معنایی دارد؟  32
«هر که با پوالدبازو، پنجه کرد / ساعد مسکین خود را رنجه کرد»

نه سگ دامن کاروانی درید / که دهقان نادان که سگ پرورید

چو بختش نگون بود در کاف «ُکن» / نکرد آن چه نیکانش گفتند کن

 رضا به حکم قضا اختیار کن سعدي / که شرط نیست که با زورمند بستیزند

چو سلطان عنایت کند با بدان / کجا ماند آسایش بخردان؟
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مفهوم و تصویر کدام بیت با مفهوم و تصویر بیت «مپندار این شعله افسرده گردد/ که بعد از من افروزد از مدفن من» قرابت دارد؟  33

آتشی در زد چنان مرگش که مردم را بسوخت/ جز لبان و دیده هاشان هیچ خشک و تر نماند.

آتش که ظلم دارد می میرد و کفن نه/ دود سیه حنوطش خاك کبود بستر(حنوط: کافور که بر مرده مینالند)

پس از هالك تنم گر به دجله غرق کنند/ ز سوز آتش دل دود خیزد از کفنم

ز بی نوایی مشتاق آتش مرگم/ چو آن کسی که به آب حیات شد مشتاق

کدام بیت با بیت «جز از جام توحید هرگز ننوشم/ زنی گر به تیغ ستم گردن من» ارتباط معنایی دارد؟  34

تا کرمت راه جهان برگرفت/ پشت زمین بار گران برگرفت تن به گهرخانه  اصلی شتافت/ دیده چنان شد که خیالش نیافت

بنده نظامی که یکی گوي توست/ در دو جهان خاك سر کوي توست     حذر کن ز نادان ده مرده گوي/ چو دانا یکی گوي و پرورده گوي

کدام دو بیت با بیت «بی عنایات حق و خاصان حق/ گر ملک باشد سیاهستش ورق» قرابت معنایی دارد؟  35

یا رب تو مرا مدد کن از یاري خویش/ خط بر گنهم کش از نکوکاري خویش               
گر برگیري دست کرم از سر من/ هرگز نرهم ز سرنگونساري خویش

من بی تو دمی قرار نتوانم کرد/ و احسان تو را شمار نتوانم کرد               
گر بر تِن من زبان شود هر مویی/ یک شکِر تو از هزار نتوانم کرد

جان ها چو ز شوق تو بسوزند همه/ از هستی خود دیده بدوزند همه               
در حضرت تو که آفتاب قدم است/ جان ها چو ستارگان به روزند همه 

کردم تک و پوي بی عدد بسیاري/ وز گرد رهت نیافتم آثاري               
گیرم که تو را می نتوان دانستن/ با بنده بگو که کیستم من باري

بیت کدام گزینه با بیت زیر قرابت معنایی بیشتري دارد؟  36
 هیچکس می نپسندم که به جاي تو بود»  «تا تو را جاي شد اي سرو روان در دل من

 کسی به شهر شما این کند به جاي کسی؟  دلم ببرد و به جهان زینهار می ندهد

 باغبانش خرمن آراید به دوران شما  هر گلی کز نوبهار کام دل آید به عرض

 مرا منظور در آفاق، باري، نیست غیر از تو  اگر غیري نظر بازي کند با صورت دیگر

 حافظ راز خود و عارف وقت خویشم  من اگر باده خورم ور نه چه کارم با کس

کدام بیت با بیت زیر قرابت معنایی دارد؟  37
 دیدم تمام هر  کس این دارد آن ندارد»  «یک جو وفا ندیدم از روي خوب هرگز 

 که تا بوده است خوبی بی وفا بود  منال اي بلبل از بدعهدي گل 

 به غیر از گدایی شعاري ندارم  خوشم کز وفا بر در خوب رویان 

 به کسان درد فرستند و دوا نیز کنند  خوبرویان جفاپیشه وفا نیز کنند

 که خود پیش من حسن، حسن وفاست مخوان خوب را بی وفا کان خطاست 

کدام بیت ویژگی هاي ادبیات غنایی را کمتر داراست؟  38

 بر خاك کوي دوست گذاري نمی کنی  مشکین از آن نشد دم خلقت که چون صبا

 وه که بس بی خبر از غلغل چندین جرسی  کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش

 صاحب دالن حکایت دل خوش ادا کنند  گر سنگ از این حدیث بنالد عجب مدار

 گفت که این سیاه کج گوش به من نمی کند  دي گله اي ز طّره اش کردم و از سر فسوس
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مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟  39

 که در این جا وفا نکرد وفا  تو وفا را مجو در این زندان

 باید از جان گذرد هرکه شود عاشقشان  خوبرویان جهان نیست وفا در دلشان

 قدر یاري و وفاداري ما نشناسند  دانسته ام که رسم وفا نشناسند

 پري کجا آدمی گري داند؟!  عجب که رسم وفا هرگز آن پري داند

مفهوم کدام گزینه با دیگر گزینه ها متفاوت است؟  40

 آمد زمان شادي و بگذشت روز غم  بلبل به باغ و راغ همین می کند نوا

 که شادي و غم گیتی نمی کنند دوام  ز غم مباش غمین مشو ز شادي شاد

 که او به عهد وفا سخت سست بنیاد است  ثبات نیست جهان را به ناخوشی و خوشی

 هر زمان حال وي از شکل دگر خواهد شد  غم و شادي جهان را نبود هیچ ثبات

مفهوم کدام گزینه با سایر گزینه ها متفاوت است؟  41

 زخم هر خار مغیالن مرهم و درمان شده  در مغیالن گاه عشقت خستگان درد را

 و اي یاد توام مونس در گوشۀ تنهایی  اي درد توام درمان َدر بستر ناکامی

 اي درد توام درمان در بستر ناکامی  درد تو مرا آورد بالین سرانجامی

 درمان درد عشق به دست طبیب نیست  در عشق هیچ درد چو درد حبیب نیست

کدام عبارت با آیۀ «َو َمَکروا َو َمَکُر اللَُّه َو اللَُّه َخیُر الماِکریَن» تناسب معنایی دارد؟  42

در عالم نعمت بسیار است و آب نیکوترین نعمت هاست.

برادران یوسف آهنگ مکر و عداوت کردند تا مگر او را هالك کنند.

عالمیان بدانند که هرگز کید کایدان با خواسِت خداوند غیب دان برابر نیاید.

در مقابلۀ جفا، وفا کرد و در مقابلۀ زشتی، آشتی کرد.

مفهوم کدام بیت با عبارت «نبینی که یوسف را از روي نیکو، بند و زندان آمد و از خوي نیکو، امر و فرمان آمد؟ از روي نیکوش حبس و  43
چاه آمد، و از خوي نیکوش تخت و گاه آمد» نزدیک است؟

 که در زندان ناکامی نیابی کامرانی تو  چو کامت برنمی آید به ناکامی فرو ده تن

 چرا اي یوسف خوبان در این چاهی، نمی دانم!  هزاران جان یعقوبی همی سوزد از این خوبی

 شعر نیکو گفتم اما قوم را مشعر نبود  لفظ دلبر راندم اما خلق را دل برنتافت

 کار خدمت دارد و ُخلق حسن  در گذر از فضل و از جهدي و فن

بیت «تا خار غم عشقت آویخته در دامن / کوته نظري باشد رفتن به گلستان ها» با کدام گزینه قرابت معنایی دارد؟  44

 دل نبستم به وفاي کس و در نگشایم  به وفاي تو کز آن روز که دل بند منی

 تا میان خلق کم کردي وقار خویش را  دوستان گویند سعدي دل چرا دادي به عشق

 نهاده بر سر و خاري شکسته در پایی است  ز دست عشق تو هرجا که می روم دستی

 عّشاق نیندیشند از خار مغیالنت  اي بادیۀ هجران تا عشق حرم باشد
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مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟  45

 آن مرادت زودتر حاصل شود  گورخانۀ راز تو چون دل شود

 راز جانت را مکن با خلق فاش  تا توانی رهروا هوشیار باش

 ترجمان بی حدیث و رازداري بی زبان  ترجمان راز دل باشد که دیده است اي عجب

 مهل کان راز گردد پیش کس فاش  همی بنشین و ما را منتظر باش

کدام بیت با بیت «گر در طلبت رنجی، ما را برسد شاید / چون عشق حرم باشد، سهل است بیابان ها» قرابت معنایی دارد؟  46

 دوا تواند و زان ناتوان نیندیشد  چه سست مهر طبیبی که درد خواجو را 

 کان (که آن) که رفت از پی خاطر ز خطر نندیشد  هر که خاطر به کسی داد چه بیمش ز خطر

 بس که در مهر تو اشک از چشم اختر می چکد  دامن گردون پر از خون جگر بینم به صبح 

 که قیامت نشد آن روز که محمل می شد  ساربان خیمه برون می زد و اینم عجب است

کدام بیت با بیت «گفتم که بوي زلفت، گمراه عالمم کرد / گفتا اگر بدانی، هم اوت رهبر آید» نزدیکی معنایی بیشتري دارد؟  47

 عارفان جمع بکردند و پریشانی نیست  آن کس از دزد بترسد که متاعی دارد 

 جمع شو گر نبود حرف پریشان چه شود  هین خمش باش و بیندیش از آن جان غیور 

 اي شکنج گیسویت مجمع پریشانی جمع کن به احسانی حافظ پریشان را 

 کرد جمعیت نااهل پریشانش دل پریشان نبد آن روز که تنها بود 

کدام بیت با مصراع «چون عشق حرم باشد، سهل است بیابان ها» قرابت معنایی دارد؟  48

 وز خواب خوش مستی بیدار نخواهم شد  من مست می عشقم هشیار نخواهم شد

 تا روز قیامت هم هشیار نخواهم شد  امروز چنان مستم از بادة دوشینه

 چون غم خورم او باشد غم خوار نخواهم شد  چون یار من او باشد، بی یار نخواهم ماند

 وز یار به هر زخمی افگار نخواهم شد  از دوست به هر خشمی آزرده نخواهم گشت

مفهوم کدام بیت با عبارت «کّل نفس ذائقۀ الموت» یکسان است؟  49

 ز غیبت مدد می رسد دم به دم  تو قائم به خود نیستی یک قدم

 بَر جنگ او لشکر و باره نیست  چنین است، مر مرگ را چاره نیست

 چو جان شد، کشان افکنندش به خاك  گرامیست تن تا بود جان پاك

 به گیتی جز از تخم نیکی مکار  بپرهیز و جان را به یزدان سپار

کدام بیت با دیگر ابیات هم مفهوم نیست؟  50

 بناي عهد قدیم استوار خواهم کرد  به یاد چشم تو خود را خراب خواهم ساخت

 کز آتش درونم دود از کفن برآید  بگشاي تربتم را بعد از وفات و بنگر

 بود مرا دل سرگشته در قفاي شما  در آن زمان که روند از قفاي تابوتم

 که بر خاکم روان گردي بگیرد دامنت گردم  ندارم دستت از دامن به جز در خاك و آن دم هم

مفهوم کدام مصراع در برابر آن نادرست نوشته شده است؟  51

بپیچید زو روي و شد سوي کوه: فرار تنی لرزلرزان و رخ سندروس: ترس

مرا مادرم نام مرگ تو کرد: تهدید که رّهام را جام باده ست جفت: تحسین
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کدام بیت با داستان زیر ارتباط معنایی دارد؟  52
«مردم آزاري را حکایت کنند که سنگی بر سر صالحی زد. درویش را مجال انتقام نبود، سنگ را نگاه همی داشت تا زمانی که ملک را بر آن لشکري

خشم آمد و در چاه کرد/ درویش اندر آمد و سنگ بر سرش کوفت.

 که گر دست یابد برآیی به هیچ  سر پنجۀ ناتوان بر مپیچ

 زین توانایی که در سرپنجۀ سنگین توست  غالبًا غالب نگردد با تو دست روزگار

از دل سخت تو بی تأثیر شد ابرام ها  سنگ می شد پیش ازین در پنجۀ ابرام، موم

 گردتر از رستم و روئین تر از اسفندیار  نیستی در پنجۀ مرگ ار ز سنگ و آهنی

بیت «سر گرگ باید هم اّول برید / نه چون گوسفندان مردم درید» با مفهوم کدام بیت متناسب نیست؟  53

 که چو پر شد نتوان بستن جوي  اي سلیم آب ز سرچشمه ببند

 نه وقتی که سیالب از سرگذشت  کنون کوش کآب از کمر درگذشت

 کاین همه بیداد شبان می کند  گلّۀ ما را گله از گرگ نیست

 که گیتی بسوزد چو گردد بلند  بکش آتش خرد پیش از گزند

کدام بیت با بیت زیر نزدیکی معنایی بیشتري دارد؟  54
 که زندة ابد است آدمی   که کشتۀ اوست»  «سفر دراز نباشد به پاي طالب دوست

 بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان ها  تا عهد در بستم عهد همه بشکستم

 کوته نظري باشد رفتن به گلستان ها  ) تا خار غم عشقت آویخته در دامن

 چون عشق حرم باشد سهل است بیابان ها  گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید

 می گویم و بعد از من گویند به دوران ها  گویند مگو سعدي چندین سخن از عشقش

ح بما فیه» نزدیکی معنایی بیشتري دارد؟ کدام بیت با عبارت «کُل اناٍء یترشُّ  55

 می دهد خون جگر رنگ به بیرون، چه کنم  من نه آنم که تراوش کند از من گله اي

 واي بر آن کس که بیدار است دایم یار او  بستر آرام پروانه است خواب روز شمع

 کجا در نوبهاران آید از دیوانه خودداري؟  ز خّط سبز افزون می شود بی تابی عاشق

 بی نمک ماهی ز بحر شور می آید برون  نیست حرف عشق را تأثیر در افسردگان

کدام عبارت با عبارت زیر قرابت معنایی دارد؟  56
«همه چیز را ابتدا می جویند و بعد می یابند، الّا او که ابتدا می یابند و بعد می جویند.»

تنها خداست که نمی توان در انتظارش بود. در انتظار خدا بودن، یعنی درنیافتِن این که او را هم اکنون در وجود خود داري.

هرگز هیچ زیباي لطیفی را در این جهان ندیده ام که بی درنگ نخواسته باشم تمامی مهرم را نثارش کنم.

اعمال ما وابسته به ماست، همچنان که روشنایی فسفر به فسفر. راست است که ما را می سوزاند.

نگرش تو باید در هر لحظه نو شود. خردمند کسی است که از هر چیزي به شگفت درآید.

کدام بیت با بیت زیر قرابت معنایی دارد؟   57
 آب و آتش اي خداوند آِن توست.»  «آِب دریا جمله در فرمان توست 

 کوکب دّري زمین، دّري کوکب سما  بلبل بوستان شرع، اختر آسمان دین 

 مختلف تو قّد َهلک، معتقِد تو َقد نَجا روي تو قبلۀ ملک، کوي تو کعبۀ فلک 

 مصنوع تو از تخت ثري تا به ثریا  مأمور تو از برگ سمن تا به سمندر 

 الّا ملک العرش تبارك و تعالی  خواجو نسزد مدح و ثنا هیچ ملک را 
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در کدام بیت جنبۀ ادبیّات تعلیمی بیشتر دیده می شود؟  58

 که غنچه غرق عرق گشت و گل به جوش آمد  تنور الله چنان برفروخت باد بهار

 کمان ابروي یارم چو وسمه باز کشید  شکسته گشت چو پشت هالل قامت من

 گر اعتماد بر الطاف کارساز کنید  به جان دوست که غم پرده بر شما ندرد

گرچه نبود در نگارستان خط مشکین غریب   بس غریب افتاده است آن مور خط گرد رخت

بیت کدام گزینه با بیت زیر ارتباط معنایی بیشتري دارد؟  59
 گاه مدحت به سخن محتاجند»  «مدح گویان که فلک معراجند

 نیست در شاعري بنده ریا و ریبی  اي خداوند یقین دان که بر مدحت تو

 رخ رنگ مرا رنگ طبرخون  خداوندا ز مدح توست حاصل

 ما خود کجا و وصف خداوند آن کجا؟  در کمترین صنع تو مدهوش مانده ایم

 که مدح او خداونِد جهان گفت  ثنا و مدح صدري چون توان گفت

بیت کدام گزینه با دیگر ابیات قرابت معنایی ندارد؟  60

 دنیا چو هست بر گذر این نیز بگذرد  اي دل غم جهان مخور این نیز بگذرد

 ماتم و سور جهان زود ز هم می گذرد  روزگار طرب و نوبت غم می گذرد

 نبود عمر که بی صحبت جانان گذرد  عمر شیرین گذرانیم به تلخی لیکن

 گاه در وصل و گهی در غم هجران گذرد  تو مپندار که دوران همه یکسان گذرد

کدام بیت با عبارت زیر قرابت معنایی بیشتري دارد؟  61
«تا روزِي خدا تمام نشده، به دِر خانۀ دیگري نروم»

 خدا را به رحمت نظر سوي اوست  که را خانه آباد و همخوابه دوست

 از خدا جز خدا چه می جویی؟   از خدا این و آن طلب چه کنی؟

 که گدایان درش را سر سلطانی نیست  گر گدایی کنی از درگه او کن باري

 گر به سنگش بزنی جاي دگر می نرود  مرغ مألوف که با خانۀ خدا انس گرفت

کدام گزینه از مفهوم بیت زیر دور است؟   62
 که بعد از من افروزد از مدفن من»  «مپندار این شعله، افسرده گردد

 به تیغ شعله بریدند ناف داغ مرا  فسردگی مطلب از دلم که در ایجاد

 فغان «احرق قلبی» برآید از کفنش  اگر به تربت مجنون بري ز لیلی نام

 چشم جان، جانب لیلی نگران است هنوز  خاك شد دیدة غم دیدة مجنون و هنوز

 که الله می دمد از خاك تربت فرهاد  ز حسرت لب شیرین هنوز می بینم

مفهوم کدام گزینه متفاوت است؟  63

 برگ گل آینۀ روي خزان است این جا  خاك این باغ به خوناب جگر آغشته است

 تو گر از پا درآیی شهسواري می شود پیدا  ز فیض خاکساري دانه نخل پایداري شد

 هرگز نخورد آب زمینی که بلند است  افتادگی آموز اگر طالب فیضی

 افتاده شو مگر تو هم از خاك بر شوي  شبنم به آفتاب رسید از فروتنی
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مفهوم کنایی مصرع دوم کدام بیت با دیگر ابیات متفاوت است؟  64

سرش ز آسمان اندر آید به گرد  کسی را که رستم بود هم نبرد 

به جنگ اندر آیم به کردار گرد و گر نه بپوشم سلیح نبرد 

زمین را به خون دلیران بشست  تهمتن به قلب اندر آمد نخست 

بترسم درآید به خاکم کاله  همه کار من گشت خواهد تباه 

مفهوم مقابل ضرب المثل «خوَرد گاو نادان ز پهلوي خویش» در کدام بیت آمده است؟  65

از جهان جان چنین توانی برد  خانه را خوار کن خورش را خرد

پرورش لقمۀ موران دهی تن که تواش پرورش جان دهی

خوردشان آن هفت گاو الغري  هفت گاو فربه بس پروري

ز گاوآهن و گاو جوید مراد  کشاورز بر گاو بندد لباد (یوغ)

همۀ ابیات به جز بیت گزینۀ  .................. با هم تناسب مفهومی دارند.  66

 در قفس دارد نیستان شیر خون آشام را با ضعیفان پنجه کردن نیست کار اقویا 

سیل چون آمد در کاشانه می باید گشود   پنجه کردن با زبردستان ندارد حاصلی

 که خواهد پنجه کردن با عقابی هالك خویشتن می خواهد آن مور 

 پیش سرپنجه در بغل نِه دست  جنگ و زورآوري مکن با مست

کدام گزینه با بیت « کار پاکان را قیاس از خود مگیر/ گرچه ماند در نبشتن شیر و شیر» تناسب مفهومی ندارد؟  67

 هر دو را بر مکر پندارد اساس سحر را با معجزه کرده قیاس 

 آب تلخ و آب شیرین را صفاست هر دو صورت گر به هم ماند رواست 

 زین عمل تا آن عمل راهی شگرف زین عصا تا آن عصا فرقی است ژرف 

بحر معنی، عنده  ام الکتاب  حرف ظرف آمد در او معنی چو آب 

کدام ابیات، با هم تناسب مفهومی دارند؟  68
الف) گر تهی دستی نه واعظ مایۀ دیوانگیست

ب)  یاد گیر از بید مجنون، شیوة افتادگی
ج) تهیدستی ندارد جز خجالت حاصل دیگر

د)  خوش عنانی الزم دیوانگی افتاده است

چیست باعث کز درختان بید مجنون می شود؟! 
گر گذارند اّره بر فرق تو، سر باال مکن

که بار بید مجنون سر به زیر انداختن باشد
بید مجنون از نسیمی هر طرف مایل شود

ج ، د الف ، ج ب ، ج الف ، د

مفهوم کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟  69

 َو ِقنا ربَّنا عذاَب النّار زینهار از قرین بد زینهار

تا حریفان دغا را به جهان کم بینم جز صراحی و کتابم نبود یار و ندیم

وز نااهالن تمام دامن درکش  با اهل هنر گوي گریبان بگشا

در از خلق بر خویشتن بسته اي است اگر در جهان از جهان رسته اي است
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مفهوم کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟  70

که خواهد پنجه کردن با عقابی هالك خویشتن می خواهد آن مور

ابلهی باشد که رقّاصی کند کبک دري با عقاب تیز چنگ و با هماي خوب پر

زان که تو فیل افکنی شیران بُوند آهوفکن بی خرد باشد هر آن کس شیر خواند مر تو را

باطل خیال بست و خالف آمدش گمان با شیر پنجه کردن روبه نه راي بود

مفهوم کدام گزینه با عبارت « ُکلُّ إناِء َیَتَرشَّح بِما فیه » ارتباط معنایی دارد؟  71

سبو ز ماست ولی باده در سبو ز کجاست درون سینۀ ما سوز آرزو ز کجاست 

چون سبو بشکست ریزد آب از او فهم آب است و وجود تن سبو

عکس رخ ساقی اندر او می بینم من مستی باده از سبو می بینم

زان چیز برون آید و بیرون دهد آغاز از هر چه سبو پر کنی از سر و ز پهلوش 

کدام بیت می گوید «عّم نوالّه»؟  72

 گفت بر هر خوان که بنشستم خدا رّزاق بود   بر در شاهم گدایی نکته اي در کار کرد 

 آفرین جز بر آفریننده  هرزه داند رواِن بیننده

 در ره کنه او چو ما حیران  عقل مانند ماست سرگردان

 باهللا کز آفتاب فلک خوبتر شوي  گر نور عشق حق به دل و جانت اوفتد 

کدام بیت با عبارت زیر ارتباط معنایی کمتري دارد؟  73
«به شّدتی که از روزگار پیش آمید، نباید نالید و از فضل و رحمت کردگار ناامید نباید شد.»

  امید از حق بریدن هم روا نیست   چو در کار خدا چون و چرا نیست

 از خداوندم امید رحمت و چشم عطاست  یا مالذالمسلمین در کفر عصیان مانده ام

 بنشان تکبّرش را تو خدا به کبریایی  همگی وبالم از تو به خدا بنالم از تو

 ما را امیدگاهی غیر از خدا نباشد  هر کس به هر گروهی دارد امید چیزي

کدام بیت با بیت زیر ارتباط تصویري دارد؟  74
ز روي لطف بگویش که جا نگه دارد» «صبا بر آن سر زلف ار دل مرا بینی 

زلف تو روز روشن مردم سیاه کن اي طلعت تو خنده به خورشید و ماه کن

خط تو سایه اي است سیه روي ماه کن خال تو آتشی است دل آفتاب سوز

اي شانۀ تو خرمن سنبل تباه کن از شانه آشیان دل ما به هم مریز 

در نکتۀ دهان تو شد اشتباه کن پیر خرد که مسئله آموز حکمت است

کدام بیت با مفهوم زیر ارتباط ندارد؟  75
«جبرئیل صدق را فرمود رو

او میان بست و بیامد تا زمین
مشت خاکی از زمین بستان گرو 

تا گزارد امر رب العالمین»

پیش خاکش سر نهد افالك او گر کف خاکی شود چاالك او

صیقلش کن زانک صیقل گیره است گر تن خاکی غلیظ و تیره است

بر آن سر است که از خاك ما بسازد خشت به می عمارت دل کن که این جهان خراب

هیچ انگوري نمی ماند به تاك آدم از خاك است کی ماند به خاك؟ 
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مفهوم کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟  76

حیرت زده از جنبش مژگان گله دارد برهم خورد از جوهر خود آینۀ صاف

آشنا رحمی نکرد اما دل بیگانه سوخت الله داغ است از فغان بلبل و گل بی خبر

از که می نالی و فریاد چرا می داري تو به تقصیر خود افتادي از این در محروم 

 ز سنگ گوهر خود نالد آبگینه مرا نبسته جز بدي من، کمر به کینه مرا

زمینۀ حماسه در کدام بیت، با سایر ابیات متفاوت است؟  77

ندید اندرو هیچ آیین و فر بیامد بگسترد سیمرغ پر 

نه از دیو پیچد نه از پیل و شیر به نام است سهراب ُگرد دلیر

که تا من جدا گشتم از پشت زال ز ششصد همانا فزون است سال 

ز شمشیر او گم کند راه شید بدّرد جگرگاه دیو سپید

تصویر بیت زیر در بیت گزینۀ .................. نیز مشهود است.  78
 ز روي لطف بگویش که جا نگه دارد.»  «صبا بر آن سر زلف ار دل مرا بینی

 در زلف تو از زلف تو آشفته تري هست  چندین به پریشانی آن طره چه نازي

 روزگارم به سر زلف پریشان ماند  تا سر زلف پریشان تو محبوب من است

 شب که در مّد نظر زلف پریشان تو نیست  سنبل خواب پریشان روید از بالین مرا

 زلف از باده پریشان شده را می ماند  سرنوشت من مجنون ز پریشان حالی

کدام بیت با دیگر ابیات قرابت معنایی کم تري دارد؟  79

 طّرة مشکین پریشان کن به رسم سوگواري  خون بهایی کز تو خواهم گر به خاك من گذشتی

 پاي از این دایره بیرون ننهد تا باشد  هر که را با خط سبزت سر سودا باشد

 دریغ باشد فردا به دیگري نگرم بدین دو دیده که امشب تو را همی بینم

 تو برگذشتی و نگذشت بعد از آن دیّار  همیشه در دل من هر کس آمدي و شدي

کدام بیت با بیت «دل شوریدگان بی آرام / در سر زلف آرمیدة توست» ارتباط تصویري بیشتري دارد؟  80

 که آشنا سخن آشنا نگه دارد  حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست

 فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد  دال معاش چنان کن که گر بلغزد پاي

 ز روي لطف بگویش که جا نگه دارد  صبا بر آن سر زلف ار دل مرا بینی

 ز دست بنده چه خیزد خدا نگه دارد  چو گفتمش که دلم را نگاه دار چه گفت؟

بیت کدام گزینه با بیت زیر قرابت معنایی بیشتري دارد؟  81
 چون عشق حرم باشد سهل است بیابان ها  گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید

 ز حد گذشت و به پایان نمی رسد طومار  رسید عمر به پایان و داستان فراق

 که روز و شب سبق عشق می کند تکرار  به باغ بلبل خوش نغمۀ سحر خوان بین

 کنار گل نبري گر کنی کناره ز خار  بکش جفاي رقیب ار حبیب می خواهی

 که پشت بر دو جهان کرد و روي بر دیوار  به روي خوب وي آن کس نظر کند خواجو
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بیت کدام گزینه با بیت زیر ارتباط معنایی دارد؟  82
 کوته نظري باشد رفتن به گلستان ها»  تا خار غم عشقت آویخته در دامن

 یک جا فداي قامت رعنا کنم تو را  طوبی و سدره گر به قیامت به من دهند

 خیز مگر پر کنیم دامن مقصود  روز گلستان و نوبهار چه خسبی

 پیرهن بدریده و بی دامن و جیب آمده  در گلستان غنچۀ گل در هواي روي تو

 خمستان گردون خماري نیرزد  گلستان گیتی به خاري نیرزد

بیت کدام گزینه با بیت زیر ارتباط معنایی دارد؟  83
 عجایب نقش ها سازي سوي خاك»  «فروغ رویت اندازي سوي خاك

 از صورت بی طاقتیم پرده برافتاد  زان گه بر آن صورت خوبم نظر افتاد

 چون خاك تو را خاك شدم پاك شدم  گر خاك تویی خاك تو را خاك شدم

 که در خاك از تمنّاي تو شد فرسوده قالب ها  خدا را جان من بر خاك مشتاقان گذاري کن

 یک حقیقت جلوه ساز اندر صور  بنگرد چشمی که شد صاحب نظر

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟  84

 می نماید تلخی بادام افزون در شکر  صحبت نیکان، بدان را خوب رسوا می کند

 که زر به صحبت سیماب سیم گونه شود  به رنگ خویش کنندت بَدان، نبینی آن

 که خون ز سر انگشت خار می ریزد (حرز = چشم زخم)  حذر ز صحبت ناجنس حرز عافیت است

 خنجر خمیده گشت چو خمیده شد نیام  بدخو شدي ز خوي بد یار بد چنانک

مفهوم همۀ ابیات، به جز بیت  ..................  با بیت زیر تناسب دارد.  85
«شاد و بی غم بزي که شادي و غم / زود آیند و زود می گذرند»

 نشود شادي و غم پاي نفس را زنجیر  راحت و رنج حیات گذران است چو موج

 مشت سپند بی خبر دارد در این مجمر (آتشدان) صدا  رنج غم و شادي مبر کو مطرب و کو نوحه گر

 خوشم به تنگ دلی با غم همیشۀ خویش  دوام خندة شادي چو غنچه یک دهن است

 تا نگه کردي هم آن «اهلی»، هم این خواهد گذشت  شادي و غم هر دو را بنیاد بر باد هواست

مفهوم کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟  86

 چون کوي دوست هست به صحرا چه حاجت است  خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است

 کوته نظري باشد رفتن به گلستان ها  تا خار غم عشقت آویخته در دامن

 گل در چمن دریده ز شوق تو پیرهن  اي باغ نیکویی، گل روي تو را چمن

 با بوي تو مستغنی از انفاس بهاریم  با روي تو فارغ ز گلستان بهشتیم

مفهوم چند بیت با آیۀ « کُل نفٍس ذائقُۀ الموت » متناسب است؟  87
 الف)  آتش سودا نمی خوابد به افسون اجل

ب) نزد گرگ اجل، چه بره، چه گرگ
ج) این رمه مر گرگ مرگ راست همه پاك

د) بیا و برگ سفر ساز و زاِد ره بر گیر
ه) نمی سازد اجل از گفت وگوي عشق خاموشم

 مرغ نتواند هنوز از تربت مجنون گذشت 
پیش حکم قضا، چه خاك و چه باد

آن که چون دنبه است و آن که خشک و نزار است
که عاقبت برود هر که او ز مادر زاد

من آن طفلم که درس خویش در آدینه می خوانم

چهار سه دو یک
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مفهوم کدام گزینه متفاوت است؟  88

 ناخن از بیمش کند در پنجه پنهان گربه وار  روز رزم ار شیر بیند تیغ آتش بار او

 که رّهام را جاِم باده است جفت  تهمتن برآشفت و با طوس گفت

 از پیش او گریزد چون شیر دیده روباه  شیرافکنی که در رزم گر شیر بیند او را

 به گاه ضرب گرگ آسا به گاه حمله شیرآیین  خدنگ او تگرگ آسا به روز رزم مرگ آسا

مفهوم کدام گزینه با تمثیل « هر دو گون زنبور خوردند از محل / لیک شد ز آن نیش و زین دیگر عسل» متناسب است؟  89

 هم نیش کشیدستی هم نوش نهادستی  در حجرة مهجوران چون کلبۀ زنبوران

 میوة هریک بود نوعی دگر  برگ ها هم رنگ باشد در نظر

 طاقت آن حسن بی مثال ندارد  گر به َمَثل سنگ طور آینه گردد

 مه صد یک آن نور ندارد که تو داري  حقا که تویی سایۀ حق گرچه به تحقیق

مفهوم عبارت «نیکوخو، بهتر هزار بار از نیکو رو.» با مضمون کدام بیت متناسب است؟  90

 خوي جمیل از جمال روي تو پیدا  چون می روشن در آبگینۀ صافی

نباید ز خوي تو کردار زشت  چو در غیب نیکو نهادت سرشت

 آن ظاهر آزرده، فریباي ملک بود  در صورت تو سیرت زیباي ملک بود

 گر تو جمال یوسف یا یوسف جمالی  بی جاِن حسن معنی صورت به کار ناید 

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟  91

 کی بوده اي نهفته که پیدا کنم تو را  کی رفته اي ز دل که تمنّا کنم تو را 

 نیست جز غیبت ز خود سرمایۀ ذوق حضور  غایب از خود ناشده چون پیش او حاضر شوم

 در غیبت و حضور تو پیوسته حاضر است  غایب مباش یک نفس از دوست زان که دوست

 یکی است در دل مؤمن حضور و غیبت شاه  ز دیده غایب اگر شد به دل بود حاضر

مفهوم بیت زیر با کدام گزینه تناسب دارد؟  92
«در عشق کسی قدم نهد کش جان نیست / با جان بودن به عشق در سامان نیست»

 عاقالن اند غافالن از عشق  عاشقان عشق را به جان جویند

 شد به راه عشق او ما و منی ادبارها  بی من و مایی بود اقبال بخت عاشقان

 تنها نه از براي من این شور و شر فتاد  بسیار کس شدند اسیر کمند عشق

 بر جان عاشقان بََتر از زخم ذوالفقار؟  جز درد عشق غمزة معشوق را که کرد

کدام گزینه با عبارت زیر تناسب مفهومی ندارد؟  93
«بعضی دیگر از بچه ها گوشۀ خلوتی یافته اند و گذشتۀ خویش را با وسواس یک قاضی می کاوند و سراپاي زندگی خویش را محاسبه می کنند و

وصیت نامه می نویسند و تو به ناگاه دلت می لرزد: آیا وصیت نامه ات را تنظیم کرده اي؟»

 دامن به دست پرسش محشر نداده اند  َدم را شمرده ساز که مردان خود حساب 

 شدن ز شرم و خجالت چو آب در پیش است  جواب پرسش اعمال خود مهیّا کن

 این جا کسی که درد و غم بی شمار یافت  آسوده از حساب به روز شمار شد

 همیشه روز حساب است َدم شماران را مرا چو صبح ز روز جزا مترسانید 
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کدام گزینه با عبارت زیر تناسب مفهومی ندارد؟  94
«عزیزي گفت: چرا زبون این ناکس شده اي؟ عیسی گفت: من از سخن او جاهل نمی گردم و او از خلق و خوي من عاقل می گردد.»

 می شود یاقوت در پیمانۀ گل، ژاله ها  صحبت نیکان بود اکسیر ناقص طینتان

 تیر کج باعث آرام نشان می گردد  از بدان فیض محال است به نیکان نرسد

 که شیرین کام تلخ بحر از آب گهر گردد  بدان را صحبت نیکان به اصالح آورد گاهی

 بیرون  برد ز تیر کجی را کمان  ما  ما خصم را به روز تواضع کنیم دوست

کدام بیت با مصراع «جز از جام توحید هرگز ننوشم» قرابت معنایی بارزتري دارد؟  95

که خوانندش خداوندان، خداوند تعالی اهللا یکی بی مثل و مانند

خرد را بی میانجی حکمت آموز فلک بر پاي دار و انجم افروز

گوا بر هستِی او جمله هستی نگه دارندة باال و پستی

برون از هرچه در فکرت قیاسی است وراي هرچه در گیتی اساسی است

ارتباط تصویري و معنایِی کدام بیت با بیت زیر آشکارتر است؟  96
«مپندار این شعله افسرده گردد / که بعد از من افروزد از مدفِن من»

اگرنه شعلۀ فطرت سخنور را به جوش آرد شود افسرده خون در پیکرش از سردِي عالم

آن که داند وحشت شب هاي تار من تویی از دل افسرده جز افسرده دل آگاه نیست

کز آتش درونم دود از کفن برآید بگشاي تربتم را بعد از وفات و بنگر

آتش آن است که در خرمِن پروانه زدند آتش آن نیست که از شعلۀ او خندد جمع

بیت کدام گزینه با آیۀ صد و شصت و نه سورة آل عمران قرابت معنایی دارد؟  97
«َو ال َتْحَسَبنَّ الَّذیَن ُقِتُلوا فی َسبیِل اهللاِّ َأْمواتًا بَْل َأْحیاٌء ِعْنَد َربِِّهْم ُیْرَزُقوَن»

 خواست زان قتل عام، قرب خداي / واي از این قربۀ الی اهللا واي (قرب: نزدیکی)

  عشق عجب غازي ایست زنده شود زو شهید / سر بنه اي جان پاك پیش چنین غاز ي اي (غازي اي: جنگجو)

 زنده است آن که در ره تو می شود شهید / مرده است آن که بهر تو بسمل نمی شود (بسمل شدن: قربانی شدن)

 ماه ها باید که تا یک پنبه دانه ز آب و خاك / شاهدي را حلّه گردد یا شهیدي را کفن (حلّه: جامۀ نو)

عبارت زیر با همۀ ابیات قرابت مفهومی دارد؛ به جز ................... .   98
« با صدایی که به قول معروف، گویی از ته چاه در می آمد، با زهر خندي گفت: داد نزن؛ من گوش استماع ندارم. لَِمن تقول.»

 پند من در گوش او باد هواست  این نصیحت نزد تو چون ماجراست

 با حریفان، عجب ار پند کسی بپذیرم  «اوحدي» پند لطیف است و نصیحت، لیکن

 باري آن کس که نصیحت شنود عاقل هست  از پی عشق نصیحت چه کنی خسرو را

 در حضور بلبالن چون گل سراپا گوش باش  نغمۀ عّشاق را شرط است حسن استماع

مفهوم کدام بیت با بقیه متفاوت است؟  99

 پدید آمد جهان را تندرستی  چو شه در عدل خود ننمود سستی

 که عدل او ز حوادث زمانه را سپر است  اگر زمانه بنازد ز عدل او نه شگفت

 ملک به انصاف توان یافتن   رسم ستم نیست جهان یافتن

 عدل را داند به سان ظلم عار  ظلم را بندد به جاي عدل کار
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کدام بیت با بیت زیر تناسب مفهومی دارد؟ (با تغییر)  100
 گفتا ز خوبرویان این کار کمتر آید»  «گفتم ز مهرورزان رسم وفا بیاموز

 از گلشن زمانه که بوي وفا شنید؟  محروم اگر شدم ز سر کوي او چه شد؟ 

 نه عجب که خوبرویان بکنند بی وفایی  دل خویش را بگفتم چو تو دوست می گرفتم

 که حّق صحبت مهر و وفا نگه دارد  سر و زر و دل و جانم فداي آن یاري

 به کسان درد فرستند و دوا نیز کنند  خوبرویان جفاپیشه وفا نیز کنند

مفهوم ابیات همۀ گزینه ها یکسان است؛ به جز .................. :  101

 به قول نیک تو فعل بدش نکو نشود  ز بد گهر همه نیک تو بد شود لیکن

 به دل خالف زبان چون پشیز زراندود (پشیز: پول فلزي کم ارزش)  به فعل و قول زبان یک نهاد باش و مباش

 این نه دین است این نفاق است اي کرام  قول جون خرما و همچون خار فعل

 نه همچو دریا خونخوار و پاکدامن باش  لباس ظاهر و باطن به هم موافق کن

مفهوم بیت «چون بگشایم ز سر مو، شکن / ماه ببیند رخ خود را به من» چیست؟  102

من با شّفافیّت خود، جلوه دهندة زیبایی ها هستم. ماه به رخسار زیباي من حسد می برد.

ماه، به چین و شکن زلف من زیبایی می دهد. زیبایی جعد و پیچ زلف من ماه را به حیرت می اندازد.

همۀ ابیات با بیت زیر قرابت معنایی دارند به جز  .................. .  103
اي برادر، سیرت زیبا بیار»  «صورت زیباي ظاهر هیچ نیست

تا که گردد باطنت بَدر ُمنیر ظاهر خود را میاراي اي فقیر

مجو جمعیّت از صورت شماران بود معنی یکی صورت هزاران 

این معنی و صورت اتّفاقی است  معنی بنمود رو به صورت 

بهل نقش و به دل رو گر ز مایی  دلم کف کرد کاین نقش سخن شد 

شعر «پیش از تو / هیچ فرمانروایی را ندیده بودم / که پاي افزاري وصله دار به پا کند / و َمشکی کهنه بر دوش کشد» با کدام بیت، تناسب  104
مفهومی دارد؟

پیش مرادش کند زمانه مدارا  پیش مثالش کند ستاره تواضع

پیش باالي بلند تو فروتن باشد  سرو هرچند سرافراز بود در بستان 

تواضع ز گردن فرازان نکوست؟ صراحی بدو گفت: نشنیده اي

کان پاي بر آسمان نهاده  من پیش تو بر زمین نهم سر 

کدام بیت با عبارات زیر نزدیکی معنایی بیشتري دارد؟  105
«بدان کوش که به هر محالی، از حال و نهاد خویش بِنگردي، که بزرگان به هر حّق و باطلی از جاي نشوند و هر شادي که بازگشت آن به غم است،

آن را شادي مشمر و به وقت نومیدي امیدوارتر باش و نومیدي را در امید، بسته دان و امید را در نومیدي.»

انده مخور که بی خبر این نیز بگذرد ار دور روزگار نه بر وفق راي توست

شادي است که او را سر و برگ سفري هست  هرگز قدري غم ز دلم دور نبوده است

همه از تو خوش بود اي صنم چه جفا کنی چه وفا کنی  ز تو گر تفّقد و گر ستم بود آن عنایت و این کرم        

مردن و زیستن مردم بی باك یکی است ما که از خویش گذشتیم چه هجران چه وصال      
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کدام بیت با بیت زیر قرابت معنایی دارد؟  106
لو بّست الجبال او انشّقت الّسماء (بست: بگسلد / انشقت: دوباره شود)»  «مرد آن بود که روي نتابد ز دوستی

بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان ها تا عهد تو دربستم عهد همه بشکستم

کوته نظري باشد رفتن به گلستان ها تا خار غم عشقت آویخته در دامن

چون عشق حرم باشد سهل است بیابان ها گر در طلبت ما را رنجی برسد شاید

می گویم و بعد از من گویند به دوران ها گویند مگو سعدي چندین سخن از عشقش

مفهوم کدام گزینه با بیت «فروغ رویت اندازي سوي خاك/ عجایب نقش ها سازي سوي خاك» قرابت دارد؟  107

 یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد  این همه عکس می و نقش نگارین که نمود

 عارف از خندة می در طمع خام افتاد  عکس روي تو چو در آینۀ جام افتاد

 آه کز چاه برون آمد و در دام افتاد  در خم زلف تو آویخت دل از چاه زنخ

 کار ما با رخ ساقی و لب جام افتاد   آن شد اي خواجه که در صومعه بازم بینی

عبارت زیر، با چند بیت از ابیات زیر، قرابت مفهومی دارد؟  108
«این قّصه، عجیب ترین قّصه هاست؛ زیرا که در بدایت، بند و چاه بود و در نهایت، تخت و گاه بود.»

 ز قعر چاه برآمد به اوج ماه رسید  الف) عزیز مصر به رغم برادران غیور
 که جایگاهش گه چاه و گه زندان بود  ب) عزیزتر نَیم از یوسف درست سخن
 ز چاه یوسف جان را چرا فغان باشد  ج) کدام َدلو فرو رفت و ُپر برون نامد

 همچو رود نیل بر مصرش روان، فرمان نشد  د) روي یوسف تا کبود از سیلی اخوان نشد
 گر به زندان فکند، کامروا نیز کند  هـ ) حکمت لم یزلی، یوسف کنعانی را

پنج چهار سه دو

همۀ گزینه ها به جز  .................. با سرودة زیر از سهراب سپهري قرابت معنایی نزدیکی دارند.  109
«چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید.»

 از خس و خار به دامن گل بی خار آري  دیدة ظاهر اگر ُپر خس و خاشاك کنی

 کان چه من می نگرم بر دگري ظاهر نیست  همه کس را مگر این ذوق نباشد که مرا

 حالتی هست که آن بر همه کس ظاهر نیست  عیب مجنون َمکن اي ُمنِکر لیلی که ز دور

 همی بدان به حقیقت که عشق زاد مرا  اگر نمود به ظاهر که عشق زاد ز من

کدام دو بیت با بیت «کبوتري که دگر آشیان نخواهد دید/ قضا همی بردش تا به سوي دانه و دام» قرابت معنایی دارد؟  110
 نه از مردي دگر گردد نوشته  الف) نه از دانش دگر گردد سرشته

 دیده بردوختی از خلق جهان چون بازم  ب) چون کبوتر بگرفتیم به دام سر زلف
 کبوتر با کبوتر باز با باز  ج) کند با جنس خود هر جنس پرواز
 نوشته نه کاهد نه هرگز فزود  د) نوشته چنین بود و بود آن چه بود

ج - د ب - ج ب - د الف - د
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مفهوم ابیات زیر را در کدام بیت می توان یافت؟  111
 گرچه پاکی تو را پلید کند  «با بدان کم نشین که صحبت بد

 لّکه اي ابر ناپدید کند»  آفتابی بدین بزرگی را

 نام نیکش سکنجبین باشد  سرکه چون با عسل درآمیزد 

 ففان از دست زنبوري ندارد  ولیکن چون عسل بشناخت سعدي

 جز از سخن نخورد کس به راه گوش عسل  به گوش در سخن حجت اي پسر عسل است

 بی خار که چید گل از این گلشن؟  بی نیش عسل که خورد از این کندو؟

کدام عبارت می گوید «التدرکه االبصار»؟  112

نیافتم که فروشند بخت در بازار جهان بگشتم و دردا به هیچ شهر و دیار

متاع معرفتش نیم ذّره در بازار بدان خداي که در شهربند امکان نیست

شکسته رنگ خزان و شکفته روي بهار به حاذقی که ز داروي حکمتش گردید

اگر به هند به خاکم کنی و گر به تتار به کاوش مژه از گور تا نجف بروم

کدام بیت با بیت زیر قرابت معنایی ندارد؟  113
  به ارادت بکشم درد که درمان هم از اوست»  «به حالوت بخورم زهر که شاهد ساقی است

 دم از وفا زنم و آخر از جفاي تو میرم دل از جفاي تو خون شد، روا مدار که عمري

کدام ذوق و نشاطی که در جفاي تو نیست وفا نمی طلبم راضیم به جور و جفا

زهر پیش من دیوانه و تریاك یکی است آن چنانم که جفاي تو ندانم ز وفا

اي جفاي تو وفا خیز و بیا بسم اهللا بکشیم سر بنهیم و به جفا تن بدهیم

مفهوم کدام گزینه با بیت «هر که با پوالد بازو، پنجه کرد/ ساعد مسکین خود را رنجه کرد.» تناسب دارد؟  114

 تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مشت  انگشت مکن رنجه به  در کوفتن کس

 مرد ندانم که از کمند تو جسته است  این همه زورآوري و مردي و شیري

 سیلی به دست خویش زند بر قفاي خویش  از دست دیگران چه شکایت کند کسی

 که با گور دمنده برنیایی  تو با شیران چرا شیري نمایی

مفهوم بیت «آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام/ بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد.» با کدام گزینه تناسب دارد؟  115

 که نیم کشته به خون چند بار برگردد  به آب تیغ اجل تشنه است مرغ دلم

 مرگ را من خواستارم، مرگ به زین زندگی  هیچ کس دیدي که خواهد در دمی صد بار مرگ

 هزار تو اگرت درع و جوشن و سپر است  خدنگ چارپر مرگ باز نتوان داشت

 مرد آن دان کاو به پیش از مرگ ُمرد  اندرین معنی مگر صد جان برند

مفهوم کدام بیت با بیت «گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید/ چون عشق حرم باشد، سهل است بیابان ها» قرابت مفهومی دارد؟  116

  مدان آسان که دشوارست ره بی رهنمون رفتن  طریق عشق جانان چیست در دریاي خون رفتن

  مرا ز خاك شدن در طریق عشق چه باك؟   اگر تو جرعه فشانی کمی بریز به خاك

  بیفتد آن که در این راه با شتاب رود   طریق عشق پرآشوب و فتنه است اي دل

  به خویشتن همه دشوار دهر آسان گفت   از آن زمان که دلم نشئه یافت از می عشق
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کدام دو بیت با هم قرابت معنایی ندارند؟  117

 کان سوخته را جان شد و آواز نیامد  اي مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز
 هر کسی از او نشانی دارد نشان ندارد  پرسی ز من که دارد زان بی نشان نشانی

 گفتا ز خوب رویان این کار کمتر آید  گفتم ز مهرورزان رسم وفا بیاموز
 دیدم تمام هر کس این دارد آن ندارد  یک جو وفا ندیدم از روي خوب هرگز 

 با جان بودن به عشق در سامان نیست  در عشق کسی قدم نهد کش جان نیست
 آري کسی که دل داد پرواي جان ندارد  در پیش بیدالن جان قدري چنان ندارد

 روز اّول، رنگ این ویرانه، ویران ریختند  از سر تعمیر دل بگذر که معماران عشق
 دردا که این معما شرح و بیان ندارد  هر شبنمی در این ره صد بحر آتشین است

مفهوم کدام بیت از دیگر ابیات دور است؟  118

به جز از او کسی ندارد دوست همه عالم چو عکس صورت اوست

گرچه پوشیده اي لباس مجاز در حقیقت به جز تو نیست کسی

آشکار است در همه عالم چون تجلّی است در همه کسوت

که نمی گردد از بیان روشن به زبان شرح عشق نتوان گفت

در کدام مورد، مفهوم عبارت و بیت مقابل آن قرابت دارد؟  119
دلیل راه تو باشد به عّز دانایی  الف) از آموختن ننگ مدار تا از ننگ رسته باشی: بپرس هر چه ندانی که ذّل پرسیدن

مگویید ز اندوه و شادي به کس ب) اثر غم و شادي پیش مردمان بر خود پدیدار مکن: ز بدها جهاندارتان یار یس
حقیقت راه دین را کرده اند گم ج) همه کس را به سزا حق شناس باش: ندانی تو عوام النّاس مردم

روي پرگرد به راه تو نهادن غلط است  د) بدان کوش که به هر محالی، از حال و نهاد خویش بنگردي: چشم امید به روي تو گشودن غلط است 

الف - د ج - د ب - ج الف - ب

مفهوِم بیِت زیر از همۀ ابیات دریافت می شود؛ به جز:  120
چون عشِق حرم باشد سهل است بیابان ها» «گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید

که تشنگان به فرات و پیادگان به حرم چنان به عدل تو مشتاق بود دولت و ملک

هجر در راه حقیقت نکند منع وصال گر بود شوق حرم بعد منازل سهل است

هزار بادیه سهل است اگر بپیمایند به بوي آن که شبی در حرم بیاسایند

عشاق نیندیشند از خار مغیالنت اي بادیۀ هجران تا عشق حرم باشد

در همۀ ابیات، شاعر تواضع و فروتنی را امري پسندیده می داند؛ به جز:  121

ز کبر آید بدي در نیک نامی تواضع مرد را دارد گرامی

بود با فرومایگان مسکنت تواضع بود با بزرگان ادب

زبردست افتاده مرد خداست اگر زیردستی بیفتد رواست

پس از افتادگی از هم جدایی نیست یاران را نیامیزند با هم مردمان از نخوت دولت

مفهوم همۀ ابیات یکسان است؛ به جز:  122

دولت و محنت نماند شادي و غم بگذرد صبر کن اي دل که آخر رنج تو هم بگذرد

پسته را خون می شود دل تا لبی خندان کند دامن شادي چو غم آسان نمی آید به دست

زود می آیند و زود می گذرند شاد و بی غم بزي که شادي و غم

که عمر را عوض و وقت را قضایی هست به عیش کوش و مپندار همچو نااهالن
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بیت زیر با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟  123
گهی پشت زین و گهی زین به پشت» «چنین است رسم سراي درشت

وان سر وصل تو دارد که ندارد غم سیالب آن پی مهر تو گیرد که نگیرد غم خویشش

خوش نیست براي هیچ ناخوش بودن ما هیچ و جهان هیچ و غم و شادي هیچ

آن که بود شاد به عالم کم است شادي عالم چو سراسر غم است

شادي آید ز پی غّصه و خیر از پی شر غم مخور زان که به یک حال نمانده است جهان

کدام بیت با سایر ابیات، قرابت مفهومی ندارد؟  124

که گرچه رنج به جان می رسد امید دواست خوش است با غم هجران دوست سعدي را

به وعده هاي وصال تو زنده دارندم مگر در این شب دیرانتظار عاشق کش

که مطربش بزند بعد از آن که بنوازد مده به دست فراقم پس از وصال چو چنگ

اگر احتمال دارد به قیامت اتصالی همه عمر در فراقت بگذشت و سهل باشد

همۀ ابیات با یکدیگر قرابت مفهومی دارند؛ به جز:  125

آنکه از دست مالمت به فغان می آید گو برو در پس زانوي سالمت بنشین

چو اسماعیل باید سر نهادن روز قربانی مترس از جان فشانی گر طریق عشق می پویی

که راه کوي شیرین را ز سر باید قدم کردن زبان تیشه با فرهاد گفتا در دم رفتن

جان در طمع لعل شکرخاي تو افتاد دل در طلب خندة شیرین تو خون شد

ابیاِت زیر مصداق کدام ضرب المثل است؟  126
که این چه ساق است و ساعِد باریک «مگسی گفت عنکبوتی را

پیش چشمت جهان کنم تاریک» گفت اگر در کمند من افتی

درشتی ز کس نشنود نرم گوي حال هرکس موافق قال است

دشمن چه کند چو مهربان باشد دوست؟ دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد

کدام دو بیت با بیت «ما را سر باغ و بوستان نیست / هر جا که تویی تفّرج آن جاست» قرابت معنایی بیش تري دارد؟  127
الف) بی تو در دامن گلزار نخفتم یک شب

ب) در عشق نیست زحمت تمییز، بهر آنک
ج) چون سوي باغ آرد گذر چون بر گل اندازد نظر

د) به گشت کوي تو ما را فراغت است از باغ

 که نه در بادیۀ خار مغیالن بودم 
در باغ عشق دوست به نرخ گل است خار
او را که باشد در جگر از گل عذاري خارها

شبی که روي تو باشد چه حاجت است چراغ؟

ج، د ب، ج الف، د الف، ب

کدام بیت با دیگر ابیات قرابت معنایی ندارد؟  128

پر ز تو آفاق درون و برون  تو قدم خود ننهاده برون 

کاوردش لفظ به سلک بیان مرتبۀ ذات تو بیش است از آن 

 ناطقه افکنده سر عجز پیش حمد تو از حیطۀ لفظ است بیش

 هم نرسد گرچه دهد جان بسی  وه چه عبارت که به فهم کسی
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کدام یک از ابیات زیر با بیت «یکی قطره باران ز ابري چکید / خجل شد چو پهناي دریا بدید» تناسب معنایی ندارد؟  129

 زلف از افتادگی همسان مشک و عنبر است  کاکل از باالنشینی رتبه اي پیدا نکرد

 صد بار پیاله کرد و صد بار سبوي  بس شخص عزیز را که چرخ بدخوي 

 که افکنده دارد تن خویش را  طریقت جز این نیست درویش را 

 که مر خویشتن را نگیري به چیز  تو آن گه شوي پیش مردم عزیز 

مفهوم اصلی کدام گزینه با سایر گزینه ها متفاوت است؟  130

 گفت بر هر خوان که بنشستم خدا رزاق بود  بر در شاهم گدایی نکته اي در کار کرد

 قسمت هریک به پیشش می نهد  جمله را رزاق، روزي می دهد

 با پادشه بگوي که روزي مقدر است  ما آبروي فقر و قناعت نمی بریم

 رنج کوشش ها ز بی صبري توست  رزق آید پیش هرکه صبر جست

همۀ ابیات به استثناي .................. با هم ارتباط مفهومی دارند.  131

 وز هرچه گفته اند و شنیدیم و خوانده ایم  اي برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم

 تو دانی و تو دانی، آنچه خواهی  نمی دانم، نمی دانم، الهی

 نه با چون و چرایش عقل را کار  نه در ایوان قربش وهم را بار

 عاجز از مدح تو یقین و گمان  خیره از وصف تو روان و خرد

کدام گزینه با دیگر گزینه ها قرابت معنایی کمتري دارد؟  132

 فتاد از بلندي به سر در نشیب  چو سیل اندر آمد به هول و نهیب

 جگر داري که با خود در جهاد است  کشد تیغ زبان طعن بر خویش

 هوا گرفت زمانی ولی به خاك نشست  به بال و پر مرو از ره که تیر پرتابی

 کیست کند با چو منی همسري؟  در بن این پردة نیلوفري

مفهوم کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟  133

 ز عیب کسان بر نخواهد بسی  چو عیب تن خویش داند کسی

 چون رسد نوبت به عیب خود، نظر احول (=دوبین) کنید  دیده از عیب کسان در خواب چون مخمل کنید

 باشد اندر جستن عیب کسان  عیب خود ابله نبیند در جهان

 از عیب کسان زان هنر خود بشناسی  هر چند بود آینه احوال دگر ضد

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات تفاوت دارد؟  134

 پرواي قول ناصح و پند ادیب نیست  دانند عاقالن که مجانین عشق را

 گوش هر بی درد، کی شایستۀ پیغام اوست  گل عبث در دامن باد صبا آویخته است

 مجال آن که دگر پند پارسا گنجد نماند در سر سعدي ز بانگ رود و سرود 

 نالۀ نی حدي محمل هوش است مرا  پند ارباب خرد پنبۀ گوش است مرا
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بیت کدام گزینه با بیت زیر قرابت معنایی دارد؟  135
زود آیند و زود می گذرند»   «شاد و بی غم بزي که شادي و غم

 وین چه بینی هم نماند برقرار  آن چه دیدي بر قرار خود نماند 

ز بی خویشی نداند شادي از غم   حریفی نیز خواهم غمگساري 

 قرارش نماند اندر او یک نفس   چو گنجشک در باز دید از قفس

 جمع بنشینیم و دم  با هم زنیم   گر دم از شادي و گر از غم زنیم 

کدام گزینه با عبارت «به زبان، دیگر مگو و به دل، دیگر مدار» ارتباط معنایی ندارد؟  136

 اي بسا خرقه که مستوجب آتش باشد  نقد صوفی نه همه صافی بی غش باشد

خالصی باید که از آتش برون آید سلیم   قلب روي اندود نستانند در بازار حشر

ندید اندر خزان تاراج غم را    چو سرو از راستی بر زد علم را

بی توشه چه تدبیر کنی وقت بسیج؟  اي طبل بلند بانگ در باطن هیچ 

عبارت «گندم نماي جو  فروش مباش» با کدام گزینه قرابت معنایی بیشتري دارد؟ (با تغییر)  137

خاك عالم ورا شده طاهر  بود پاکیزه باطن و ظاهر 

به ظاهر آفتاب آفتابی  به باطن جان جان جان جانی 

باطن او ز خلق بگسسته  ظاهر او به خلق پیوسته 

خجالت نبود آن که ننمود و بود  به اندازة بود باید نمود 

مفهوم کدام گزینه به بیت زیر نزدیک تر است؟  138
 زود آیند و زود می گذرند» «شاد و بی غم بزي که شادي و غم 

دوست دارم که تو را شاد ببینم، اي دوست همۀ سهم من از عشق تو غم بود، ولی

ز اندوهم بسی شادي کند این هم غم دیگر  غم خود را ز دشمن می کنم پنهان که می دانم 

چه غم دارم که غیر از غم ندارم غم از شادي بزاید، شادي از غم 

بگذرد امسال و همچو پار نماند  پار گذشت آن چه دیدي از غم و شادي 

کدام بیت با ابیات زیر تناسب مفهومی دارد؟  139
«هنگام سپیده دم خروس سحري

یعنی که نمودند در آیینۀ صبح
دانی ز چه رو همی کند نوحه گري؟ 

از عمر شبی گذشت و تو بی خبري»

کجاست باده که ضایع گذشت اوقاتم  برفت عمر به زهد ریا و سالوسم

تو چه پنداري فراق جان و تن؟ چیست مردن؟ از خودي غافل شدن  

تو خود چه آدمی اي کز عشق بی خبري دانی چه گفت مرا آن بلبل سحري 

از هجوم سبزه این آب روان معلوم نیست   از شتاب عمر دارد بی خبر، غفلت تو را

کدام ضرب المثل هم معناي عبارت «شرُف المکان بالمکین» است؟  140

باال اونجاست که بزرگ نشسته باشه. تیمم باطل است آن جا که آب است.

توي بال بودن بهتر از کنار بال بودن. جا به جا کنعبد و جا به جا کنستعین.
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کدام گزینه با بیت زیر قرابت معنایی ندارد؟  141
بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد»  «آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام 

در پردة اسرار فنا خواهی رفت  در یاب که از روح جدا خواهی رفت 

فرصت ما نیز، باري بیش نیست   اي شرر، از همرهان غافل مباش 

در آخر خاك راهی عاقبت هیچ  اگر ملک سلیمانت ببخشند 

شاید از میدان کینت خصم ننماید فرار  بس که از هر سو گریزد مرگ بیند پیش روي 

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟  142

ز خاك من به رهت نرگس انتظار شود  یکی گذر به سر تربتم که بعد از مرگ 

بهر قبر کشتگانت خاك من سازند خشت  گر نگشتم کشتۀ تو کاش باري بعد مرگ 

کز آتش درونم دود از کفن برآید  بگشاي تربتم را بعد از وفات و بنگر 

گرد می  گردیم و می گیریم دامان شما  شوق وصلت بعد مرگ از دل برون کی می رود 

مفهوم بیت «به داد و دهش گیتی آباد دار / دل زیردستان خود شاد دار» با کدام بیت متناسب نیست؟  143

ِمهر با مه کرده تا گرمی بلندي یافته   گر شرف خواهی، بکن با زیردستان مرحمت 

کرشمه بر سمن و جلوه بر صنوبر کن  چو شاهدان چمن زیر دست ُحسن تواند 

دریاب ضعیفان را در وقت توانایی  دایم گل این بستان شاداب نمی ماند 

سلیمان با چنان حشمت نظر ها بود با مورش  نظر کردن به درویشان منافی بزرگی نیست 

مفهوم آیۀ  «اال بذکِر اِهللا تطمئنُّ القلوب»  از کدام بیت دریافت نمی شود؟  144

ذکرش دواي درد دل ناتوان ماست   تا زنده ایم، یاد لبش بر زبان ماست 

زبان دل به ذکرت گرم دارد  به شهر و کوه و صحرا هر که بینی 

تا پذیرد آینۀ دل نقش بکر  سینه  صیقل ها زده در ذکر و فکر  

رفیق لطف بی اندازه ام کن به ذکر خود بلندآوازه ام کن

مفهوم کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟  145

که مردم ز دستت نپیچند پاي  اال تا نپیچی سر از عدل و راي 

وزان کشور خویش آباد کن   یکی خانه از داد بنیاد کن  

مملکت بی مدد عدل نماند بر جاي  عدل کن عدل که گفتند حکیمان جهان 

به از قناعت صرف است با والي تو آز  به از عدالت محض است با عدوي تو ظلم  

مفهوم کدام گزینه با عبارت «تدبیر برادران بر خالف تقدیر رحمان آمد.» متناسب نیست؟  146

چرا ماهی اسیر شست بودي    اگر تدبیر بستی راه تقدیر  

تدبیر به تقدیر خداوند نماند  تدبیر کند بنده و تقدیر نداند  

تدبیر ساده لوح چه تقدیر می کند    تقدیر قطع رشتۀ تدبیر می کند  

کار خود را محکم از تدبیر کرد    شکوه ها از گردش تقدیر کرد  
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مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟  147

زیرا که کرد فاخته بر سرو مؤذنی  نرگس همی رکوع کند در میان باغ  

زبان ها سبز در تسبیح سبحان   درختان در سراندازي چو شیخان  

نعل سم سمند تو محراب عاشقان  ذکر لب و دهان تو تسبیح بیدالن  

طایران تسبیح خوان بر هر شجر   سرخوش از کیفیت باد سحر 

کدام ضرب المثل با ضرب المثل «پیش صاحب اجل، چه صاحب قرون چه رضا کچل» قرابت معنایی دارد؟  148

ایشاال (ان شاء اهللا) هیچ سفره اي یه نون نداشته باشه با همه تاخت و تاز، آخرش اسب چوبیه

تا نباشد چوب تر فرمان نگیرد گاو و خر  تا فشار کک نباشه روباه شناگر نمی شه

کدام بیت با بیت زیر ارتباط معنایی دارد؟  149
 تا سختی کمان شما نیز بگذرد» «بر تیر جورتان ز تحّمل سپر کنیم 

به خیره مترس از بد بدگمان  چو دانسته شد چاره ساز آن زمان  

 چو ضعف آمد از بیدقی کمتر است که شاه ارچه بر عرصه نام آور است

 وز هر چه رسد چو نیست پاینده مترس  از حادثۀ زمان زاینده مترس

 کز این خاك برآیید سماوات بگیرید بمیرید بمیرید وزین مرگ مترسید   

کدام گزینه با بیت زیر قرابت معنایی ندارد؟  150
باشد به قدر همت تو اعتبار تو»  «همت بلند دار که نزد خدا و خلق  

مور تواند که سلیمان شود  همت اگر سلسله جنبان شود

به هر چیز خواهی کماهی رسید  ز کوشش به هر چیز خواهی رسید  

 هر کسی را همت تسلیم نیست کار ما غیر از امید و بیم نیست 

 غالم همت خود باش و فکر زندگانی کن رهین منت و مهمان خوان این و آن تا کی  

کدام بیت مفهومی متفاوت با سایر ابیات دارد؟  151

کانجا مجال عیش و مقام قرار نیست  خوش منزلی است عرصۀ روي زمین، دریغ

 دیدیم کزین جمع پراکنده کسی رفت فریاد که از عمر جهان هر نفسی رفت  

 بر گذار سیل ها منزل مساز، اي کاروانی این رباطی در ره سیل است و ما در وي مسافر 

پیش چشم تو ندارد نعمت دنیا خطر   نعمت دنیا اگر دارد خطر نزدیک مرد  

همۀ گزینه ها به جز  .................. با دو بیت زیر قرابت معنایی دارد.  152
از سپهر این ره عالی صفت «چون بتابد آفتاب معرفت 

بازیابد در حقیقت صدر خویش»  هر یکی بینا شود بر قدر خویش  

روز می بنمایدت چون آفتاب صد هزار اسرار از زیر نقاب 

 به شرط آنکه گویی ترك عادت کلید معرفت آمد عبادت  

 جهد کن تا حاصل آید این صفت هست دایم سلطنت در معرفت  

خود نبیند ذره اي جز دوست او   مغز بیند از درون نه پوست او 
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مفهوم کدام گزینه با آیۀ «وال تحسبن الذین قتلوا  فی سبیل اهللا امواتًا بل احیاء عند ربهم یرزقون» تناسب دارد؟  153

 یک مرده زنده کرد مسیح و قیامت است صد کشته زنده کردي و کس را خبر نشد 

 خود مرده پیش زنده دالن از فسرده به هرکس که نیست زنده به عشق تو مرده به  

زان که از کشتن بقا حاصل شود جرجیس را   زندة جاوید گردد کشتۀ شمشیر عشق 

 شادي زي اي آن که بر امید فردا زنده اي  یار، قتل عاشقان امروز با فردا فکند 

بیت «زین کاروانسراي، بسی کاروان گذشت / ناچار، کاروان شما نیز بگذرد» با کدام گزینه قرابت ندارد؟  154

 گر زندگی خضر بود نقش بر آب است در عالم فانی که بقا پا به رکاب است 

 که تا بر هم گذاري چشم را افسانه خواهی شد   مشو غافل درین گلشن چو شبنم از نظربازي

 نفس چگونه برآرد چراغ هستی ما؟ نسیم صبح فنا تیغ بر کف استاده است 

که یک رهبر به منزل می رساند کاروانی را به آهی می توان از خود برآوردن جهانی را 

کدام بیت مفهوم متفاوتی با سایر ابیات دارد؟  155

 که این آن نو بهاري نیست، کش بی مهرگان بینی  بدین زور و زر دنیا چو بی عقالن مشو غّره

 بر دولت آشیان شما نیز بگذرد  وین بوم محنت از پی آن تا کند خراب

یک وقت به فکر گور هم می باید  صد وقت براي کار دنیا داري

 به مرو آ تاکنون در گل تن الب ارسالن بینی  سر الب ارسالن دیدي ز رفعت رفته بر گردون

بیت زیر با کدام یک از گزینه هاي زیر قرابت معنایی بیشتري دارد؟  156
 هرجا که تویی تفّرج آنجاست»   «ما را سر باغ و بوستان نیست

 هر ورقش دفتري است، معرفت کردگار  برگ درختان سبز، در نظر هوشیار

غیر، در این باغ جهان هیچ نیست  اوست گل و سبزه و باغ و بهار

 به صحرا بنگرم، صحرا تو بینم  به دریا بنگرم، دریا تو بینم

 چون کوي دوست هست به صحرا چه حاجت است  خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است

کدام بیت با مصراع دوم بیت زیر قرابت معنایی دارد؟  157
آري به اتّفاق جهان می توان گرفت»  «حسنت به اتفاق مالحت جهان گرفت 

که به هم جمع شود عاشقی و مستوري   دلبرا حسن رخت می ندهد دستوري 

با همه تندي و صالبت که اوست   پّشه چو پر شد بزند پیل را  

 از هدف قطع نظر تیر هوایی کرده است با هوسناکی نگردد جمع حسن عاقبت

چو پر شد نشاید گرفتن به پیل   سر چشمه شاید گرفتن به بیل  

کدام بیت با عبارت زیر ارتباط معنایی دارد؟  158
«هر که داد از خویشتن بدهد از داور مستغنی باشد»

میفکن به فردا تو این داوري را   هم امروز از پشت بارت بیفکن  

آن گه شود پدید که نامرد و مرد کیست  فردا که بر من و تو وزد باد مهرگان  

بیچاره را نصیحت ما سودمند نیست   بس کن عبید با دل شوریده داوري  

یک تن درست در همه دارالّدواي خاك داروي درد خود مطلب از کسی که نیست 
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تصویر بیت زیر در بیت گزینۀ  .................. نیز هست.  159
ز روي لطف بگویش که جا نگه دارد» «صبا بر آن زلف ار دل مرا بینی  

با هندوي کژطبع محاکا نتوان کرد   گیسوي تو گر سر کشد او را چه توان گفت؟ 

که جز آن جعد و گیسو را نمی دانم، نمی دانم  برو اي شب ز پیش من مپیچان زلف و گیسو را  

با تو هر چند که بی دسترسی نتوان بود  با توام گر چه به گیسوي تو دستم نرسد  

منزل صد دل شمر هر تار موي خویش را   اي پري تنها دل فخري نه در گیسوي توست  

کدام بیت با سایر ابیات ارتباط معنایی ندارد؟  160

بهتر از این چون بود، صورت و معنی مرا؟  روي توام در نظر، فکر توام در ضمیر  

بهتر ز جامه اي که درو هیچ مرد نیست مردي که هیچ جامه ندارد به اتفاق  

وز صفت اصل جهان این را بدان  پس به صورت آدمی فرع جهان 

اي برادر سیرت زیبا بیار   صورت زیباي ظاهر هیچ نیست  

مفهوم کدام گزینه به مفهوم بیت زیر نزدیک تر است؟  161
گوش نامحرم نباشد جاي پیغام سروش»   «تا نگردي آشنا، زین پرده رمزي نشنوي  

ولیکن با که گویم راز چون محرم نمی بینم  مرا رازي است اندر دل به خون دیده پرورده 

چون هیچ کسی محرم اسرار ندارم   خون شد دل خسرو از نگه داشتن راز 

نگویند از حرم اال به محرم  سخن را روي با صاحب دالن است 

با که گویم در جهان، یک گوش نیست  جان و دل را طاقت آن جوش نیست  

ابیات همۀ گزینه ها به نوعی به حدیث «و من یتوّکل علی اهللا فهو حسبُۀ» اشاره دارند؛ به جز ..................  .  162

هر دو عالم گر شود زیر و زبر در مأمن اند  خانه بر دوشان که دارند از توکل پشتبان  

در این سرا تو بمان اي که ماندگار تویی  دلم ز هرچه به غیر از تو خالی ماند  

تو تمامی با توام تنها خوش است گر نباشد هر دو عالم گو مباش  

که هر چه بر سر ما می رود ارادت اوست سر ارادت ما و آستان حضرت دوست 

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟  163

 چون ز جمعیت شود دل جمع، دنیادار را؟  خارخار حرص، فلس از طینت ماهی نبرد

به زور سیل نتوان راست کردن قامت ُپل را  به می رفع کجی مشکل بود از طبع کج طینت

 بادام همان تلخ برون از شکر آید  از صحبت نیکان نشود طینت بد نیک

 طینت کج َقَلمان راست به مسطر (: خط  کش) نشود  رهزن از راه محال است نهد پاي به راه

مفهوم کدام گزینه متفاوت است؟  164

 از سرخوشی نرگس خون خوار تو پیداست  از خون یکی کرده اي امروز صبوحی

 به سنگ خوردن مینا ز ساغرم پیداست  شکستگی دل از دیدة َتَرم پیداست

 اگر نه ماتمی این بخت آسمانی چیست؟  اگر نه عاشقی این چهرة خزانی چیست؟

 اغیار همی بیند از آن بسته نقاب است  معشوق عیان می گذرد بر تو ولیکن
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عبارت زیر با کدام یک از ابیات گزینه ها تناسب معنایی دارد؟  165
«ناتانائیل، آرزو مکن که خدا را جز در همه جا، در جایی دیگر بیابی. هر آفریده اي نشانۀ خداوند است.»

 در تجلّی است یا اولی االبصار  یار بی پرده از در و دیوار

 بنی آدم و مرغ و مور و مگس  پرستار امرش همه چیز و کس

 نه همه مستمعی فهم کنند این اسرار  کوه و دریا و درختان همه در تسبیح اند

 آب و آتش اي خداوند آِن توست  آب دریا جمله در فرمان توست

همۀ ابیات به جز ..................  با آیۀ «تعزُّ من تشا و تذّل من تشاء» قرابت معنایی دارد؟  166

یکی را به خواري کند پاره رخت  یکی را به عزت نشاند به تخت  

یکی را ز هجران در آرد به بند   یکی را دهد وصل و سازد بلند

یکی را به مویی کند پاي بند یکی را به رویی کند دردمند  

یکی را می کشاند تا جهنم   یکی را می برد بر عرش اعظم 

مفهوم کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟  167

خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل   دور فلکی یکسره بر منهج عدل است  

سیاهی نیست ممکن از سر داغ پلنگ افتد  به تدبیر صفاي طینت ظالم مبر زحمت  

برق اگر سالم ز خرمنگاه می آید برون می جهند از آه مظلومان سالمت ظالمان 

که پیشتر ز نشان ناله از کمان خیزد  ز زخم تیر مکافات ظالمان نرهند  

مفهوم کدام بیت متفاوت با سایر ابیات است؟  168

در تجلی است یا اولی االبصار یار بی پرده از در و دیوار  

 آن دم که شود پرتو خورشید هویدا  ذّرات جهان را همه در رقص بیابی 

شد مهر جمال تو ز هر ذّره هویدا   پیدا شده از مهر رخت جملۀ ذّرات 

که جمال تو هویدا ز همه ذّرات است   دیده آن دیده که بینا بود از نور یقین 

بیت «تا خار غم عشقت آویخته در دامن / کوته نظري باشد، رفتن به گلستان ها» با کدام بیت قرابت مفهومی ندارد؟  169

قفل او دلکش تر است از صد کلید  خار او از جمله گل ها دست برد 

تدبیر تو چیست؟ ترك تدبیر   سعدي چو اسیر عشق ماندي 

وان جفا را از وفاها برگزید   آن الم (= درد) را بر کرم ها فضل داد  

لعل و مروارید، سنگش را مرید    رد او بِه از قبول دیگران 

کدام بیت با بیت «مورچگان را چو بود اتّحاد / شیر ژیان را بدرانند پوست» قرابت معنایی دارد؟  170

 پیروزي از اتّفاق خیزد  پرکندگی از نفاق خیزد  

 تا جز در او نظر نکند مستمند او  چشمم بدوخت از همه عالم به اتّفاق  

جمع اضداد از کالم عشق او گشته روا   جمع گشته سایۀ الطاف با خورشید فضل  

لیک هر دو یک حقیقت می تنند  روز و شب ظاهر دو ضّد و دشمنند  
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بیت کدام گزینه با بیت زیر قرابت معنایی ندارد؟  171
گاهی شود بهار دگر گه خزان شود»  «دوران روزگار به ما بگذرد بسی 

جمشید نیز دور نماندي ز تخت خویش   اي حافظ ار مراد میّسر شدي مدام  

گرچه جام ما نشد ُپر می به دوران شما  عمرتان باد و مراد اي ساقیان بزم جم  

 ز تخت جم سخنی مانده است و افسر کی   شکوه سلطنت و حسن کی ثباتی داد؟ 

حافظ مکن شکایت تا می  خوریم حالی   چون نیست نقش دوران در هیچ حال ثابت 

کدام بیت با دیگر ابیات ارتباط معنایی کم تري دارد؟  172

خواب و خور جملگی حرام کند   هر که او حرص را امام کند  

نکند هیچ، هیچ کس را سیر  حرص، نقشیست هیچش اندر زیر  

او ز حرص و عیب کلی پاك شد    هر که را جامه ز عشقی چاك شد 

تو حقیقت شنو که گرسنه مرد   هر که را دیو حرص، مهمان برد  

بیت کدام گزینه با عبارت «الّصبر مفتاح الفرج» ارتباط معنایی بیش تري دارد؟  173

 هر ساعت درد من بود بیش  هر ساعت صبر من بود کم  

 بر آرزوي خویش، مگر مرد شکیبا  بشکیب ازیرا که همی دست نیابد  

بیچاره شکاري خبه گردد ز تپیدن (خبه: خفه)  ما صبر گزیدیم به دام تو که در دام  

نگه دار وقت فراخی حسیب (حسیب: حسابرسی) چو در دست تنگی نداري شکیب 

معنی و مفهوم عبارت کدام گزینه نادرست بیان شده است؟ (با تغییر)  174

مکاري از ما سی دینار مغربی می خواست: کرایه دهندة اسب و شتر از ما سی دینار طالي مرغوب طلبکار بود.

قیّم و دالك آمدند و خدمت کردند: کارگران و کیسه کشان آمدند و در برابر ما تعظیم کردند.

شوخ از خود باز کنیم: چرك و آلودگی بدنمان را بشوییم.

وسعتی نداشت که حال مرا مرمتی کند: تنگ دست بود و نمی توانست به من کمک کند.

کدام گزینه با بیت «صورت زیباي ظاهر هیچ نیست / اي برادر، سیرت زیبا بیار» تناسب معنایی ندارد؟  175

 که کافر هم از روي صورت چو ماست  ره راست باید نه باالي راست  

 به سیرت چو مارم به صورت چو مورم  مخوان قانعم، طامعم خوان ازیرا  

 دل زیبا به از رخسار زیباست  میان سیرت و صورت، خدایا!  

 حسن اخالق جمیل از روي زیبا بهتر است  آب و رنگ صورت ظاهر دو روزي بیش نیست 

بیت زیر با کدام بیت هم مفهوم است؟  176
که دوستان اگرم دل دهند، جان ندهند»  «چو یار نیست به تسکین خلق نتوان زیست  

 کدام سرو به باالي دوست مانند است  گرفتم از غم دل راه بوستان گیرم 

 خلق، غم گویند و نزد بنده جان پروردن است  جان من از مایۀ غم هاي تو پرورده شد  

بیا و بر دل من بین که کوه الوند است  فراق یار که پیش تو کاه برگی نیست  

گمان برند که سعدي ز دوست خرسند است   ز ضعف، طاقت آهم نماند و ترسم خلق 
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مفهوم کدام بیت با سایر ابیات یکسان نیست؟  177

 روز رعنا در قفا باشد شب کوتاه را  کوته اندیشی است کردن شکوه از بخت سیاه

 چشمه سار نوش سازد بوسه گاه نیش را  صبر کن بر تلخکامی ها که آخر روزگار

 که این غبار ز آب زالل برخیزد  مشو به صافی عیش ایمن از کدورت غم

 ناله ز زخمی مکن کان همه مرهم دهد  صد گل راحت دمد از پی هر خار غم

مفهوم کدام گزینه با سایر گزینه ها متفاوت است؟  178

 چون مرغ شب که هیچ نبیند به روشنی  اي چشم عقل خیره در اوصاف روي تو

 یقین دانم، که بی  شک جان جانی  هر آن وصفی که گویم، بیش از آنی

 که عاجز، اوفتاد اندر کف خاك  کجا وصف تو دانا کرد ادراك

 وز تو جهان پر است و جهان از تو بی خبر  اي در میان جانم و جان از تو بی خبر

کدام بیت ها با هم قرابت معنایی دارند؟  179
 باالي هر سري قلمی رفته از قضا الف) پیدا بود که بنده به کوشش کجا رسد 

 که عاجز آید از آن کار ها، قضا و قدر ب) قلم به ساعتی آن کار ها تواند کرد
 که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت ج) عیب رندان مکن اي زاهد پاکیزه سرشت

 کاین بود سرنوشت ز دیوان قسمتم  د) عیبم مکن به رندي و بدنامی اي حکیم

ج - الف ب - د الف - د الف - ب

بیت گزینۀ  ..................  با سایر ابیات تفاوت معنایی دارد.  180

 هرگز خراج، کشور ویران نداشته است  دل را غمی ز پرسش روز حساب نیست

 امروز خود حساب نباشد کسی چرا؟  چون دادنی است روز قیامت حساب خود

 صائب نفس شمرده زن و خود حساب باش  خواهی که بی حساب به جنّت تو را برند

 که آن نه روز گزاف است، هست روز حساب  حساب خویش هم این جا بکن، گزاف مگوي

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟  181

 پس آن گه بر مِن مسکین جفا کردن صوابستی اگر دانی که تا هستم نظر جز با تو پیوستم 

 کوته نظري باشد، رفتن به گلستان ها  تا خار غم عشقت آویخته در دامن

 کآفتابی تو و کوتاه نظر مرغ شب است  همه کس را به تو این میل نباشد که مراست

 در گلستان شدن و سرو خرامان دیدن  با وجود رخ و باالي تو کوته نظري است

مفهوم بیت «نقش کردم رخ زیباي تو در خانۀ دل/ خانه ویران شد و آن نقش به دیوار بماند» با کدام بیت زیر قرابت ندارد؟  182

 هرگز از یاد من آن سرو خرامان نرود  هر گزم نقش تو از لوح دل و جان نرود

 درد دارد چه کند کز پی درمان نرود  گر دود از پی خوبان دل من معذور است

 برود از دل من وز دل من آن نرود  هر چه جز بار غمت بر دل مسکین من است

 که اگر سر برود از دل و از جان نرود  آن چنان مهر توام در دل و جان جاي گرفت
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مفهوم ابیات دوگانۀ کدام گزینه قرابت ندارد؟  183

هر زمان، حال وي از شکل دگر خواهد شد    غم و شادي جهان را نبود هیچ ثبات  

 دل شاد باید داشتن کان هم نپاید، بگذرد  بر ما چو دور خّرمی بگذشت و آمد وقت غم   

من گوش استماع ندارم  لمن تقول  بیدل گمان مبر که نصیحت کند قبول  

 مشنو که من نه پند کسی گوش می کنم  ما عاشقیم و گر همه عالم دهند پند   

قضا همی بردش تا به سوي دانه و دام  کبوتري که دگر آشیان نخواهد دید  

 نتوان خیال بست که مگشاي یا مبند  بست و گشاد حکم قضا را چه چاره است 

 هیچ کس می نپسندم که به جاي تو بود  تا تو را جاي شد اي سرو روان در دل من 

 گر آن سرو روان یک  دم نشیند در کنار من  ز چشمانم روان گردد سرشک شادمانی ها 

کدام گزینه با عبارت «تنها خداست که نمی توان در انتظارش بود. در انتظار خدا بودن، یعنی درنیافتن این که او را هم اکنون در وجود خود  184
داري.» قرابت مفهومی دارد؟

بر خانۀ خدا ز براي خدا مرو  محراب از انتظار تو آغوش کرده وا  

در بادیه سرگشته شما در چه هوایید   معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار 

 که از تشبیه و از وصف او برون است  نشاید وصف او گفتن که چون است  

 در وادي یقین و گمان از تو بی خبر (کنه: اصل)  جویندگان جوهر دریاي کنه تو  

کدام گزینه با عبارت زیر تناسب مفهومی ندارد؟   185
«بعضی دیگر از بچه ها گذشتۀ خویش را با وسواس یک قاضی می کاوند و سراپاي زندگی خویش را محاسبه می کنند و وصیت نامه می نویسند.»

 آنچه امروز توان کرد به فردا مگذار  خود حسابی خّط پاکی است ز دیوان حساب  

کنجی نشین و از نفس خود حساب گیر   زان پیش تر که حشر به دیوان کشد تو را 

 به دامن از ندامت قطرة چندي ببار این جا  چه گردیدي گره، تخمی پی فردا بکار این جا  

چه ضرور است به فردا فکنی دیوان را؟   پیش دستی کن و دیوان خود امروز بپرس 

مفهوم کدام گزینه با سایر گزینه ها متفاوت است؟  186

چون مرغ شب که هیچ نبیند به روشنی    اي چشم عقل خیره در اوصاف روي تو 

 یقین دانم، که بی شک جان جانی  هر آن وصفی که گویم، بیش از آنی 

 که عاجز، اوفتاد اندر کف خاك  کجا وصف تو دانا کرد ادراك  

 وز تو جهان پر است و جهان از تو بی خبر  اي در میان جانم و جان از تو بی خبر
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کدام بیت ها با هم قرابت معنایی دارند؟  187
 باالي هر سري قلمی رفته از قضا  الف) پیدا بود که بنده  به کوشش کجا رسد 

که عاجز آید از آن کارها، قضا و قدر   ب) قلم به ساعتی آن کارها تواند کرد  

که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت   ج) عیب رندان مکن اي زاهد پاکیزه سرشت  

 کاین بود سرنوشت ز دیوان قسمتم  د) عیبم مکن به رندي و بدنامی اي حکیم 

ج - الف  ب - د  الف - د  الف - ب 

در کدام دوبیتی به مفهوم «عّم نواله» اشاره شده است؟  188

واي از روزي که قاضیمان خدا بو / سر پل صراطم ماجرا بو // به نوبت بگذرند پیر و جوانان / واي از آن دم که نوبت زان ما بو 

خدایی که مکانش المکان بی / صفابخش جمال گلرخان بی // پدیدآرندة روز و شب و خلق / که بر هر بنده او روزي رسان بی 

شبی دیرم ز هجرت تار تارو / گرفته ظلمتش لیل و نهارو // خداوندا دلم را روشنی ده / که تا وینم جمال هشت و چارو 

از آن روزي که ما را آفریدي / به غیر از معصیت چیزي ندیدي // خداوندا به حّق هشت و چارت / ز ما بگذر شتر دیدي ندیدي 

مفهوم عبارت «من هیچ فکر نمی کردم که به زودي خواهد رسید روزي که او نباشد.» در کدام گزینه آمده است؟  189

ما کجا و وصال یار کجا / هرچه پرسی ز ما ز هجران پرس

ما آزموده ایم در این شهر، بخت خویش / بیرون کشید باید از این ورطه رخت خویش 

کرد آخر از جهان با مرکب چوبین سفر / آن که می شد لشکر عالم بر اسب او سوار 

اال اي همنشین دل که یارانت برفت از یاد / مرا روزي مباد آن دم که بی یاد تو بنشینم 

مفهوم کدام گزینه با سایر گزینه ها تفاوت دارد؟  190

تا غنچۀ بشکفتۀ این باغ که بوید / هرکس به زبانی، صفت حمد تو گوید 

به ذکرش هرچه بینی در خروش است / دلی داند درین معنی که گوش است 

درویش و غنی بندة این خاك درند / و آنان که غنی ترند، محتاج ترند 

نه بلبل بر گلش تسبیح خوانی است / که هر خاري به تسبیحش زبانی است 

مفهوم آیۀ «أال بِِذکِر اِهللا َتطَمِئنُّ الُقلوب»، در کدام گزینه دیده نمی شود؟  191

آن چراغی که کند روح و روانم روشن / یاد دلجوي تو آن مهر فروزان من است 

به جان دوست که غم پرده بر شما ندرد / گر اعتماد بر الطاف کارساز کنید 

اي نام عاشق سوز تو ورد زبان ها / وي یاد جان افروز تو آرام جان ها 

همی بوي مهر آمد از باد اوي / به دل راحت آمد هم از یاد اوي 

کدام بیت با دیگر ابیات مفهوم و تصویر مشترکی ندارد؟  192

 چو بگذري به سر خاك من پس از صد سال  ز خاکم آتش عشقت هنوز شعله زند

 شعلۀ آتشی کنم لوح مزار خویش را  در دل خاك از غمت آهی اگر برآورم

 اهرمن شعله زاد سجده کند خاك را  عقل به دام آورد فطرت چاالك را 

 ز سوز آتش دل دود خیزد از کفنم  پس از هالك تنم گر به دجله غرق کنند
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کدام بیت با مصراع «جز از جام توحید هرگز ننوشم» ارتباط معنایی دارد؟  193

 اولش قرب و میانه سوختن، آخر فنا  نیست عاشق گشتن اال بودنش پروانه وار

 گرد خود گردي از آن تردامنی چون آسیا  آتشین داري زبان و دل سیاهی چون چراغ 

 گوید اي صاحب خراج هر دو گیتی اندر آ  بر در فقر آي تا پیش آیدت سرهنگ عشق

 باغ وحدت یافتی از بن بکن بیخ هوا  شرب عزلت ساختی از سر ببر باد هوس 

کدام بیت با آیۀ  «َاال بِِذکِر اِهللا َتطَمِئنٌّ الُقلوب»  هم مفهوم است؟  194

 یاد تو دواي خستگی ها نام تو کلید بستگی ها   

 گر جان بشود مهر تو از دل نشود هرگز دلم از یاد تو غافل نشود  

کریم خطابخش پوزش پذیر  خداوند بخشندة دست گیر

 با او یاد هیچ کس نبود روا  اي خدا اي فضل تو حاجت روا  

بیت کدام گزینه با عبارت زیر قرابت مفهومی دارد؟  195
«هر کسی بدون اجازه از بام میهن ما بگذرد، باید پرهایش را به تربیت شدگان نسل ما باج دهد.»

 که بر وطن نزد طعنه غیر بی وطنی  کسی که بد به وطن گفت بی وطن بادا

 این سه تا تنها دواي درد این کشور بود  ز مهر میهن، پرتو مردانگی، عزمی قوي

 آن کس که هوس کرد به خاك و وطن من  زود است که بر مرکب چوبین بنشیند

 هم وطن غمخوار او هم اوست غمخوار وطن  زنده باد آن کس که هست از جان هوادار وطن

مفهوم کدام گزینه به این عبارت نزدیک تر است؟  196
«کجا از مرگ می هراسد آن کس که به جاودانگی روح خویش در جوار رحمت حق آگاه است؟»

 از این زندگی ترس کاکنون در آنی  از این مرگ صورت نگر تا نترسی

 زندگی یا مرگ، بعد از ما چه فرقی می کند  وضع ما در گردش دنیا چه فرقی می کند

 مرگ را کی چاره هرگز جوشن و خفتان کند  خصم را گو پیش تیغش جوشن و خفتان مپرس

 بر شهید تو کفن جامۀ احرام شود  رهنوردان تو را مرگ نگیرد دامن

کدام دو بیت قرابت معنایی دارند؟  197
الف) مپندار این شعله، افسرده گردد

ب) من ایرانی ام آرمانم شهادت
ج) به خون، گر کشی خاك من، دشمن من

د) جز از جام توحید هرگز ننوشم
هـ) کنون رود خلق است، دریاي جوشان

 که بعد از من افروزد از مدفن من 
تجلّی هستی است جان کندن من
بجوشد گل اندر گل از گلشن من

زنی گر به تیغ ستم گردن من
همه خوشۀ خشم شد خرمن من

ب - هـ ج - د الف - ج الف - هـ

مفهوم کدام بیت با عبارت «کجا از مرگ می هراسد آن کس که به جاودانگی روح خویش در جوار رحمت حق آگاه است؟» قرابت معنایی  198
دارد؟

 ار جهد کنی ور نکنی بوده شود  زان گونه که هرچه بود آن خواهد بود

 هرگز نبود حدیث مرگ آسانت  چون بسیار است ضعف در ایمانت 

 بلبل از نکهت گل راه به گلزار برد  کشش اوست که ما را به سر کار برد

 همی باید مرا ترسیدن از تو  تو را چون هیچ ترسی از خدا نیست 
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کدام بیت به مفهوم «شهادت» اشاره ندارد؟  199

 در دل تیغ شهادت غوطه چون جوهر زنیم  گرد هستی را فرو شوییم از رخسار روح

 تا در این معرکه با نفس جهادي دارم  در سر صلح به کس باشدم و نه دل جنگ

 تجلّی هستی است جان کندن من  من ایرانی ام آرمانم شهادت

 ذیل اگر گردد بال الجرعه نوش سرمی کشند  از دم تیغ شهادت باده جوي وصلتند

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات تفاوت دارد؟  200

 حیاتی نو ز سر آغاز کردند  اگرچه در سکوتی ژرف خفتند

 که بعد از من افروزد از مدفن من  مپندار این شعله، افسرده گردد

 جواز وصل را بی ما گرفتند  چه شد اي دل، که در این راه رفته

 با نواي بینوایی، بس نوا دارد شهید  گرچه در گرداب خون، خوابیده آرام و خموش 
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گزینه 1  1

گزینه 4  2

گزینه 4  3

گزینه 1  4

گزینه 4  5

گزینه 2  6

گزینه 2  7

گزینه 2  8

): شناخت امام علی (ع) الزمه ي خداشناسی است. مفهوم مشترك بیت سؤال و گزینه ي ( گزینه 2  9
مفهوم سایر گزینه ها: 

) پرهیز از مخالفان امام علی (ع)

) نادانی و شومِی دشمنان امام علی (ع)

) خالفت امام علی (ع)

» خاك کوي یار را » شاعر غبار کوي یار را براي شفابخشی و بینا شدن چشمانش طلب کرده است، اما در گزینههاي « در بیت صورت سؤال و بیت گزینهي « گزینه 3  10
براي نابینا شدن چشمان خود و ندیدن رخسار معشوق به منظور رهایی از عشق او درخواست کرده است.

»: «از کوزه همان برون تراود که در اوست»، شخصیت هر کسی را از ظاهرش میتوان دید. مفهوم صورت سؤال و گزینهي « گزینه 3  11

»: نیز میگوید «چشم خونین از دل خونین سرچشمه میگیرد و از وضعیت چشم که در ظاهر دیده میشود، میتوان حال دل را دریافت.» گزینهي «

تشریح گزینههاي دیگر

»: در درون خانهي ما ابر وجود ما میگرید و بیرون خانهي ما آفتاب میخندد. گزینهي «

»: اسرارم را نمیتوانم پنهان کنم. گزینهي «

»: دنیا مانند کوزه است، همان طور که آب کوزه گاهی تلخ و گاهی شیرین است، احوال روزگار نیز چنین است. گزینهي «

»:« از کوزه همان برون تراود که در اوست » شخصیت هر کسی را از ظاهرش  می توان دید. مفهوم صورت سؤال و گزینه ي « گزینه 3  12

» نیز می گوید  :« چشم خونین از دل خونین سرچشمه می گیرد و از وضعیت چشم که در ظاهر دیده می شود، می توان حال دل را دریافت» گزینه ي «
تشریح گزینه هاي دیگر

»: در درون خانه ي ما ابر وجود ما می گرید و بیرون خانه ي ما آفتاب می خندد. گزینه ي «

»:اسرارم را نمی توانم پنهان کنم. گزینه ي «

»: دنیا مانند کوزه است، همان طور که آب کوزه گاهی تلخ و گاهی شیرین است، احوال روزگار نیز چنین است. گزینه ي «

» بیانگر «شفاعت طلبی از مخاطب در قیامت» هستند. ،  و  بیت صورت سؤال و گزینه هاي « گزینه 3  13

» می گوید: «چه کسی حاضر است با شفاعت خود معشوقی که او را ترك کرده است، بازگرداند؛ زیرا خلوت او بدون معشوق موجب کدورت است.» اما شاعر در بیت گزینه ي «

» عکس این مفهوم را بیان می کند. مفهوم مشترك ابیات مرتبط است، «شفا بخش بودن غبار کوِي یار» است، اما بیت گزینه ي « گزینه 4  14

عبارت صورت سؤال و بیت مرتبط بیانگر اغتنام فرصت یا توجه به زمان حال است اما دیگر ابیات به گذر زمان و ناپایداري عمر اشاره دارند. گزینه 4  15

شخص دانا وقتی که بر دشمن دست می یابد نباید تأخیر کند چون در دفع حیله و مکر دشمن تأخیر جایز نیست که در بیت (الف و ج) به این امر پرداخته. گزینه 2  16

» مفهوم مشترك « بی وفایی زیبارویان» است. پاسخ: گزینه ي « گزینه 1  17

»  مفهوم بیت انتظار شاعر براي گرفتن صله و پاداشا است. مفهوم مشترك سایر ابیات «بی ثباتی جهان» است. گزینه ي « گزینه 3  18

در گزینۀ  «هفت رونده» اشاره به آسمان و «چهار مخالف» هم عناصر اربعه هستند و منظور از این دو جهان هستی است.

» با عبارت «پیداست که در میان جانی، بلکه جان زنده به چیزي است که تو آنی.» قرابت » می گوید: «خداوند در مکان نمی گنجد.» بیت گزینه ي « بیت گزینه ي « گزینه 4  19

» به این نکته اشاره می کند که خداوند فراتر از فهم انسانی است و » نیز که از زبان خداوند است، با عبارت «نه کس به تو ماند و نه به کسی مانی». بیت گزینه ي « معنایی دارد و بیت گزینه ي «
بی خواست خود او شناخته نمی شود.

» تعلیمی است که در آن به مخاطب پند داده می شود ولی سایر ابیات بیان عواطف و احساسات گوینده است. بیت گزینه ي « گزینه 2  20

مفهوم مشترك، «آسان شدن سختی  ها به خاطر وجود عشق» است. گزینه 2  21

» به «خدمت به خلق» دعوت شده است. در بیت صورت سوال بر«خدمت به خدا» تأکید شده ولی در بیت گزینه ي « گزینه 4  22

مفهوم مشترك، تأکید بر نیکوکاري و رفتار خوب و ترجیح آن بر ظاهر زیبا است. گزینه 3  23
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، در همه ي ابیات این مفهوم که جهان در گذر است و ثباتی در آن نیست، آمده است. بیت گزینه ي  می گوید: «هر کاري انسان می کند، به جز بیت گزینه ي  گزینه 2  24
در واقع خواست خدا را اجرا می کند.»

مفهوم مشترك «پاك بازي عاشق» است که عاشق در راه معشوق از جان خود نیز می گذرد. گزینه 4  25

در بیت گزینه ي  مفهوم، تواضع عاشق در برابر معشوق، ترجیح معشوق بر دیگران است. گزینه 1  26

مفهوم: حاکمیّت و قدرتمندي معشوق و ناتوانی عاشق/ سایر گزینه ها: دعوت به زیردست نوازي و بخشندگی   گزینه 3  27

مفهوم مشترك: فریب کاري و گرفتار کردن دیگران با ظاهرفریبی / (توجه: شکارچیان براي شکار برخی پرندگان، صدایی شبیه به صداي آن ها ایجاد می کنند و با گزینه 1  28
فریب پرنده آن را شکار می کنند.)

مفهوم مشترك: انعکاس درون در بیرون، انعکاس ذات در ظاهر گزینه 1  29

در بیت «یکی تیر الماس پیکان چو آب / نهاده بر او چار پّر عقاب»، واژه ي «آب» به مناسبت نافذ بودن و درخشندگی تیر به کار رفته است. گزینه 4  30

مفهوم مشترك: تهدید حریف به مرگ گزینه 2  31

مفهوم مشترك: پرهیز از ستیز با زورمند گزینه 3  32

مفهوم مشترك: پایداري عشق حتی پس از مرگ گزینه 3  33

مفهوم مشترك: یکتا پرستی و توحید / یکی گوي: توحید گوي  گزینه 4  34

مفهوم مشترك: بیچارگی و بدبختی انسان بدون عنایات خدا و اولیاي خدا (طلب عنایت حق)  گزینه 1  35

» با بیت سؤال: ترجیح معشوق بر دیگران مفهوم مشترك بیت گزینۀ « گزینه 3  36

» هر دو بیان می کنند زیبایی و وفاداري با هم جمع نمی شوند. دقّت کنید «خوب» معناي «زیبا» داشته است. ابیات صورت سؤال و گزینۀ « گزینه 1  37

» این ویژگی ها کمتر دیده ادبیات غنایی، اشعار و متونی است که احساسات، عواطف شخصی، حاالت عاشقانه و امید و آرزویی را بیان می کند. در بیت گزینۀ « گزینه 2  38
می شود، این بیت عمدتًا به ادبیات تعلیمی تعلّق دارد.

» به بی وفایی دنیا اشاره شده است. » بی وفایی زیبارویان و خوب رویان (معشوق) است اما در گزینۀ « ،  و  مفهوم مشترك ابیات گزینه هاي « گزینه 1  39

» پایان غم و آغاز شادي است. » بر مفهوم ناپایداري غم و شادي دنیا اشاره شده است اما مفهوم بیت « » و « » ،« در بیت هاي « گزینه 1  40

»، درمان درد عشق را با طبابت طبیب میّسر نمی داند. » شاعر درد عشق را درمان می داند اما در گزینۀ « ،  و  در گزینه هاي « گزینه 4  41

( معنی آیه: آن ها نقشه کشیدند؛ و خداوند چاره جویی کرد؛ و خداوند، بهترین چاره جویان است. (آل عمران / آیۀ  گزینه 3  42

» دیده می شود. مفهوم آیه تنها در گزینۀ «

» مفهومی شبیه با عبارت صورت سؤال دارد، که می گوید فضل و جهدي و فن کارگر نیست، آن چه کاراست، خدمت به خلق است و داشتن اخالق نیکو. بیت گزینۀ « گزینه 4  43

» نیز آمده است: «از آن روز که عشقش به معشوق شاعر در بیت صورت سؤال می گوید: «تا زمانی که عاشق تو هستم به چیز دیگري نمی اندیشم» در بیت گزینۀ « گزینه 1  44
ایجاد شده به چیز دیگري نپرداخته است.»

» شاعر، معشوق را ترجمان راز دل خود می داند. » بر مفهوم «رازپوشی» تأکید شده است اما در گزینۀ « » و « » ،« در بیت هاي « گزینه 3  45

» نیز مثل بیت صورت سوال، شاعر می گوید: «وقتی انسان به فکر رسیدن به هدفی است، از خطراتی که در راه براي او پیش می آید هراسی ندارد.» در بیت گزینۀ « گزینه 2  46

» نیز مثل بیت صورت سؤال، شاعر به این نکته اشاره می کند که زلف یار هم مایۀ پریشانی عاشق است و هم مایۀ جمعیت او . در بیت گزینۀ « گزینه 3  47
سایر ابیات این مفهوم را در بر ندارند.

» نیز مثل مصراع صورت سؤال می گوید وقتی میل آدمی به چیزي یا کسی باشد، هر آسیب و زیانی که از او می رسد، تحّمل می شود. در سایر ابیات این بیت گزینۀ « گزینه 4  48
مفهوم نیست.

: زندگی انسان وابسته به امدادهاي غیبی پروردگار است. مفهوم گزینۀ  گزینه 2  49

: هیچ راه فراري از مرگ وجود ندارد که با آیۀ مطرح شده در سؤال قرابت معنایی دارد. معنی آیه: هر کسی مرگ را می چشد. مفهوم گزینۀ 

: ارزش بدن انسان به روح و جان است. مفهوم گزینۀ 

: توصیه به تسلیم در برابر خداوند و انجام کارهاي نیک دارد. مفهوم گزینۀ 

)، همۀ ابیات بیان می کنند که مهر یار در دل عاشق ماندگار است و حتی پس از مرگ هم بیرون نمی رود. به جز بیت گزینۀ ( گزینه 1  50

مصراع «که رّهام را جام باده ست جفت» یعنی رّهام همواره با جام باده همنشین است، که نوعی تحقیر و تمسخر است. گزینه 3  51

»، شاعر مخاطب را از ظلم کردن به ناتوان بر حذر می دارد، چرا که اعتقاد دارد ممکن است روزي آن فرد به قدرتی برسد و انتقام بگیرد. مفهوم این در بیت گزینۀ « گزینه 1  52
عبارت در صورت سؤال آمده است.

» دیده می شود. مفهوم بیت صورت سؤال چنین است: «عالج واقعه قبل از وقوع باید کرد» این مفهوم در ابیات سایر گزینه ها به جز بیت گزینۀ « گزینه 3  53
تشریح گزینه هاي دیگر:

) : اي انسان عاقل، آب را از سرچشمه ببند که هنگامی که پر شد نمی توان جلوي آن را گرفت. مفهوم بیت گزینۀ (

) : اکنون که آب از کمرت گذشت جلوي آن را بگیر نه وقتی که سیل از سرت گذشت (وجودت را آب فرا گرفت). مفهوم بیت گزینۀ (

) : آتش اندك را پیش از آن که آسیبی برساند، خاموش کن که اگر زبانه بکشد، جهانی را می سوزاند. مفهوم بیت گزینۀ (
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» در بیان این که خطرات و سختی هاي راه دوست براي عاشق تحمل پذیر است، قرابت معنایی دارند. بیت صورت سؤال و بیت گزینۀ « گزینه 3  54

از هر چیزي همان عملی برمی آید که در او هست. این مفهوم در عبارت صورت سؤال و بیت نخست آمده است. گزینه 1  55

» هر دو بیان می کنند خداوند نیازي به اثبات ندارد و هر کس خود، خدا را می شناسد. عبارات صورت سؤال و گزینۀ « گزینه 1  56

هم بیت پاسخ و هم بیت صورت سؤال بیان می کنند طبیعت مخلوق خداوند است. گزینه 3  57

در گزینه هاي  و  و  مظاهر و مبانی ادبیات غنایی (عاشقانه) به وضوح به چشم می خورد. در بیت  عالوه  بر نبودِن این عناصر تعلیم و پند و اندرز شاعر هم می  گزینه 3  58
تواند شما را به سمت کشف پاسخ صحیح سوق بدهد. 

) مطرح شده است اما در گزینۀ  ناتوانی از وصف خداوند مطرح شده است. ) و ستایش پیامبر (گزینۀ  در گزینه هاي دیگر ستایش خدا (گزینه هاي  و  گزینه 3  59

در گزینه هاي دیگر سخن از گذشتن غم و شادي روزگار است اما در این گزینه سخن از تلخی و ناگواري روزگار و عمر است. گزینه 3  60

در این گزینه مانند بیت مورد سؤال سخن از خواستن حاجت و نیاز از بارگاه باري تعالی مطرح شده است در گزینه هاي دیگر: گزینه 3  61

: رحمت خدا شامل حال بندگان مقّرب است. گزینۀ 

: طلب کردن و نزدیک شدن به خداوند (تقّرب) گزینۀ 

: بنده فقط و فقط به بارگاه الهی مایل است (سخن از نیاز نیست). گزینۀ 

» این است که عشق از زمان تولّد با من بوده است ولی مفهوم بودن عشق، پس از مرگ، در آن وجود ندارد. مفهوم گزینۀ « گزینه 1  62

» به تأثیر عشق در وجود عاشق حتی پس از مرگ نیز، اشاره دارد. » و « » ،« گزینه هاي «

،  و  این است که «تواضع» باعث رسیدن به «کمال» است؛ ولی گزینۀ  مفهوم «سختی راه» را می رساند. گزینه هاي  گزینه 1  63

تشریح همۀ گزینه ها: گزینه 2  64

» : «سر به گرد آمدن» کنایه از شکست دادن. گزینۀ «

» : به کردار َگرد آمدن» کنایه از سرعت در حرکت. گزینۀ «

» : «زمین را به خون ُشستن» کنایه از شکست دادن. گزینۀ «

» : «کاله بر خاك آوردن» کنایه از شکست دادن. گزینۀ «

مفهوم ضرب المثِل سؤال: چاق شدن گاو موجب هالك او می شود. گزینه 1  65
مفهوم گزینه ها:

» : براي این که از جهان، جان سالم بیابی، خواب و خورت را کم کن. [مقابل مفهوم ضرب المثل] گزینۀ «

» : تن و جسم را که پرورش می دهی پس از مرگ، خوراك مورچه ها می شود. گزینۀ «

» : هفت گاو الغر، آن هفت گاو فربه را خوردند. گزینۀ «

» : کشاورز با بستن یوغ به گاو به هدفش می رسد. گزینۀ «

» و « » : توصیه به پرهیز از درگیر شدن با قوي تر از خود. » ، « مفهوم گزینه هاي « گزینه 1  66

» : ترساندن قوي دستان از قدرت پنهاِن ضعیفان. مفهوم گزینۀ «

» و بیت سؤال مفهوم مشترك دارند: » و « » « گزینه هاي « گزینه 4  67
بعضی چیزها شباهت ظاهري دارند ولی در معنی و باطن باهم متفاوت هستند.

» : سخن مثل ظرف و معنی مانند آب است. مفهوم گزینۀ «

مفهوم ابیات: گزینه 3  68
« الف و ج » : مفهوم مشترك : بی حاصلِی درخِت بیِد مجنون.

« ب » : تواضع بید مجنون.
« د » : شیوة حرکت بید مجنون.

» : توصیه به پرهیز از هم نشینی با نااهالن . »« »« مفهوم گزینه هاي « گزینه 4  69

مفهوم گزینۀ «  » : انزوا و دوري از مردم براي رسیدن به آرامش.

» : درگیر شدن با قوي تر از خود عاقالنه نیست. »« »« مفهوم گزینه هاي « گزینه 3  70

» : ممدوح از شیر هم قدرتمندتر است. مفهوم گزینۀ «

معنی عبارت عربی: از هر ظرفی، آنچه در آن است تراوش می کند. معادِل « از کوزه همان برون تراود که در اوست ». گزینه 4  71

» قرابت معنایی دارد. که این مفهوم با گزینۀ «

جملۀ عربی «عّم نواله» به معناي لطفش فراگیر است که در گزینۀ  با «خدا رّزاق بود» متناسب است. گزینه 1  72

در این گزینه محکوم کردن تکبّر و غرور مورد بحث است در حالی که در گزینه هاي دیگر «امید داشتن به خداوند» ذکر شده است. گزینه 3  73

تصویر مشترك، موي یار است که دل ها بر او اسیر است. شهریار در گزینۀ پاسخ، موي یار را جایگاه دل می داند. گزینه 3  74

به جز بیت پاسخ، همۀ ابیات به آفرینش انسان از خاك اشاره می کنند. بیت پاسخ چنین اشاره اي ندارد. گزینه 3  75
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»: مفهوم ضرب المثل «از ماست که بر ماست.» » و « » ،« مفهوم مشترك گزینه هاي « گزینه 2  76

» این است که الله  از زاري بلبل داغدار (سیاهی وسط الله) شده است اما گل بی خبر است. اما مفهوم گزینۀ «

بررسی همۀ گزینه ها: گزینه 2  77

» : «خرق عادت»  وجود سیمرغ. گزینۀ «

» : «قهرمانی»  پهلوانِی سهراب. گزینۀ «

» : «خرق عادت»  عمر ششصد سالۀ زال. گزینۀ «

» : «خرق عادت»  دیو سفید. گزینۀ «

مفهوم صورت سؤال به گرفتاري دل عاشق در زلف یار اشاره دارد. این مفهوم در مصراع دوم گزینۀ یک نیز وجود دارد. در زلف آشفتۀ تو، دلی وجود دارد که از گزینه 1  78
زلف تو آشفته تر است.

مفهوم گزینۀ یک به درخواست عاشق از معشوق، بعد از مرگ اشاره دارد، ولی سایر گزینه ها به وفاداري عاشق به معشوق و دل نبستن به دیگري اشاره دارد. گزینه 1  79

زلف معشوق چه آشفته و چه آرام همیشه براي عاشقان مکانی دوست داشتنی و مورد تقاضا است. چرا که زلف معشوق باعث آرامش عاشقان می گردد، این مفهوم در گزینه 3  80

بیت صورت سؤال و بیت  دیده می شود.
تشریع گزینه هاي دیگر:

- فاش کردن سّر عشق فقط در نزد صاحبدالن و آشنایان 

- توصیه و سفارش به کسب رزق حالل و بدوِن شبهه

- خداوند عامِل بی نیاز و بی واسطۀ کِل عالم است

، این است که در راِه رسیدن به معشوق اگر سختی بر عاشقان وارد گردد نباید باعث دلسردي و ناامیدي آنان شود. مفهوم مشترك بیت سؤال و گزینۀ  گزینه 3  81
مفهوم گزینه هاي دیگر:

- شرح فراق و دوري معشوق هیچ گاه به پایان نمی رسد.

- بلبل در ابیات غنایی نماد عاشقان است پس مفهوم بیت این است که عاشقان همیشه سخن عشق را تکرار می کنند.

- ترك تعلقات و وابستگی هاي دنیوي و اخروي و عبادت خدا فقط براي خدا

» این است که با وجود معشوق همه چیز بی اعتبار است و جایی که معشوق است عاشق به دیگري و دیگر چیز توجهی ندارد. مفهوم مشترك سؤال و گزینۀ « گزینه 1  82
مفهوم سایر گزینه ها:

»: دعوت توجه به زیبایی هاي بهار و طبیعت گزینۀ «

»: وصف زیبایی معشوق و هواداري معشوق از جانب گل ها گزینۀ «

»: بی ارزش بودن دنیا گزینۀ «

» می گوید: اگر با دقت به صورت هاي مختلف دنیا نظر کنیم یک چیز را فقط می بینیم. »:علم و همه چیز جلوه گر خداست در گزینۀ « مفهوم صورت سؤال و گزینۀ « گزینه 4  83
توجه: این موضوع را در عرفان «وحدت وجود» می گویند.

مفهوم مشترك ابیات مرتبط: تأثیر مخّرب هم نشین بد و توصیه به پرهیز از مصاحبت با افراد بد. گزینه 1  84

»: رسوا شدن افراد بد در همنشینی با افراد خوب (نمایان شدن عیب هاي افراد بد در مصاحبت با افراد خوب) مفهوم بیت  گزینۀ «

مفهوم مشترك بیت صورت سؤال و ابیات مرتبط: گذرا بودن غم و شادي گزینه 3  85

»: اظهار خرسندي به غم به  دلیل پایدار نبودن شادي مفهوم بیت  گزینۀ «

» شاعر معتقد است گل » بی نیازي عاشق از تفرج در باغ و گلستان به دلیل داشتن زیبایی هاي عشق یار است؛  اما در گزینۀ « ،  و  مفهوم مشترك در گزینه هاي « گزینه 3  86
در چمن به عشق یار شکوفا شده است.

مفهوم آیه و بیت «ب، ج، د»: فناپذیري همۀ انسان ها یا موجودات گزینه 3  87
مفهوم بیت «الف»: آتش عشق حتی با مرگ هم از بین نمی رود./ مفهوم بیت «هـ»: حتی مرگ نمی تواند مرا از عشق باز دارد.

»، بی کفایتی و ناکارآمدي پهلوان مورد » مفهوم «جنگاوري و شکست ناپذیري پهلوان میدان رزم» بیان شده است و در بیت گزینۀ « ،  و  در ابیات گزینه هاي « گزینه 2  88
اشاره، در میدان رزم است.

»، به خوش گذرانی رهام و نداشتن قدرت جنگاوري او داللت می کند. مفهوم بیت گزینۀ «

»، نیز به این صورت آمده است که همۀ تمثیل بیت صورت سؤال بدین معنی است که بعضی از چیز ها شباهت ظاهري ولی آثار متفاوت دارند. این معنی در  گزینۀ « گزینه 2  89
برگ ها هم رنگ هستند، ولی میوة آن ها متفاوت است.

بررسی گزینه هاي دیگر:

»: به کسانی که از او دورند هم سختی دادي هم خوشی. گزینۀ «

»: سنگ کوه طور اگر مثل آینه هم شود، طاقت تجلی خداوند را ندارد. گزینۀ «

»: تو سایۀ حق هستی هر چند که از ماه روشن تري. گزینۀ «

» به مضمون عبارت نزدیک است که برتري سیرِت نیکو بر صورت نکوست. مفهوم  گزینۀ « گزینه 4  90
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مفهوم مشترك ابیات مرتبط: غایب نبودن خداوند و حضور او در همه جا گزینه 2  91

»: براي رسیدن به خدا باید از خود گذشت. (ترك تعلقات موجب رسیدن به خدا است.) مفهوم بیت  گزینۀ «

»: عاشق حقیقی، تعلّقات ماّدي و وجود خود را نادیده می گیرد و از جان خود می گذرد. مفهوم مشترك بیت صورت سؤال و بیت  گزینۀ « گزینه 2  92
تشریح گزینه هاي دیگر:

»: عاشقان با تمام وجود در پی عشق هستند، امّا عاقالن، از عشق بی خبرند. گزینۀ «

»: افراد بسیاري گرفتار عشق شده اند. گزینۀ «

»: به خاطر درد عشق، غمزة معشوق از ضربۀ  شمشیر هم کاري تر می شود. گزینۀ «

مفهوم مشترك عبارت صورت سؤال و ابیات مرتبط: تأکید بر محاسبۀ اعمال، پیش از فرارسیدن روز قیامت گزینه 3  93

»: معاف دانستِن فرد رنج کشیده از محاسبۀ اعمال در روز قیامت. مفهوم بیت  گزینۀ «

مفهوم مشترك عبارت صورت سؤال و ابیات مرتبط: تأثیر پذیري افراد بد از اخالق نیکوي انسان هاي خوب است. گزینه 2  94

»، آسیب دیدن افراد نیک از رفتار  انسان هاي بد است. مفهوم بیت گزینۀ «

» به یکتایی خداوند اشاره شده است. بیت صورت سؤال به یکتاپرستی شاعر اشاره دارد. این مفهوم در هیچ گزینه اي یافت نمی شود؛ ولی در گزینۀ « گزینه 1  95

بیت صورت سؤال به ماندگاري عشق در وجود عاشق بعد از مرگ اشاره دارد و در بیت سوم نیز می گوید «بعد از مرگم خاکم را کنار بزنید و ببینید که آتش عشق گزینه 3  96
کفنم را می سوزاند.»

در آیه آمده است که کسانی که در راه خدا کشته می شوند شهیدها مرده نیستند؛ بلکه آنان زنده اند. گزینه 3  97

» نیز به زنده بودن کسانی که در راه معشوق کشته می شوند، اشاره شده است. در گزینۀ «

» شاعر با دعوت به شنیدن نغمۀ عاشقان می گوید که » پندناپذیري و نپذیرفتن پند و اندرز است. در گزینۀ « » و « مفهوم عبارت صورت سؤال و گزینه هاي «1» ، « گزینه 4  98
شرط است که به سخنان زیباي عاشقان به خوبی گوش کنی.

» ظلم کردن به جاي عدالت ورزي است. مفهوم گزینه هاي مرتبط «برقراري عدل و انصاف» است مفهوم بیت گزینۀ « گزینه 4  99

» بی وفایی رسم و شیوة زیبا رویان است. مفهوم مشترك بیت صورت سؤال و بیت گزینۀ « گزینه 2  100

مفهوم بیت گزینۀ «1»: توصیه به پرهیز از هم نشینی با انسان بدگهر. گزینه 1  101
مفهوم مشترك سایر ابیات: نکوهش ریاکاري و توصیه به یک رنگی.

» آمده است. معناي بیت صورت سؤال چنین است: «[چشمه می گوید]: هنگامی که چین و شکن مویم را می گسترانم (جاري شدن مفهوم بیت صورت سؤال در گزینۀ « گزینه 2  102
چشمه)، ماه می تواند صورت خود را در من تماشا کند.»

»، به «از میان » نیز همین مفهوم دریافت می شود. در گزینۀ « ،  و  مفهوم بیت صورت سؤال، « نفی ظاهر زیبا و تأیید سیرت و باطن نیک» است که از گزینه هاي « گزینه 3  103
رفتن معنی» و «رو نمودن به صورت» اشاره شده است.

»، نیز همین مفهوم آمده است: تواضع و فروتنی، از انسان هاي در شعر صورت سؤال، به ساده زیستی و تواضع و فروتنی علی (ع) اشاره شده است و در گزینۀ « گزینه 3  104
شریف و سرافراز نیکوتر است.

تشریح گزینه هاي دیگر:

»: ستاره  و زمانه در برابر زیبایی و مراد او، تواضع و مدارا می کند. گزینۀ «

»: قد و قامت معشوق، زیباتر از باالي سرو است. گزینۀ «

»: تواضع کردن در برابر پایی که بر آسمان گام نهاده است. گزینۀ «

مفهوم عبارت صورت سؤال این است که آدم دانا هیچ وقت از سختی هاي روزگار عصبانی و ناراحت نمی شود؛ چرا که می داند باألخره همۀ سختی ها می گذرند و گزینه 1  105

راحتی و آسایش با داشتن امید به سراغ انسان می آید. این مفهوم تنها در گزینۀ  دیده می شود.
مفهوم گزینه هاي دیگر:

) شاعر زندگی اش را همیشه غمگین و به دور از شادي می داند.

) عاشق بین جور و جفا و دلجویی و محبت معشوق فرقی نمی بیند و هر چیزي را که از سمت معشوق برایش فرستاده شود عین عنایت می داند؛ چه جفا و ظلم، چه محبت.

) انسان هاي ازخودگذشته ترسی از سختی ها و مشکالت و حتی مرگ ندارند.

مفهوم بیت سؤال این است که «عاشق حقیقی و راستین به هیچ وجه از عشق و دوستی دست نمی کشد، حتی اگر کوه ها از هم جدا شوند و یا آسمان دو پاره گردد.»؛ گزینه 3  106

این مفهوم در گزینۀ  دیده می شود.

» و صورت سؤال این است که خداوند با گوشۀ چشم و یک نظر کوچک کل «ساقی» در ادبیات عرفانی نماد و مفهوم خداوند است. مفهوم مشترك بیت گزینۀ « گزینه 1  107
کائنات را ایجاد نموده است و با سرانگشت تدبیر به نظام احسن می گرداند.

مفهوم عبارت سؤال : قصۀ زندگی یوسف «ع» از جمله شگفت انگیزترین داستان هاي کل عالم است، چرا که ابتدایش زندان و دربه دري در دشت و بیابان بود و گزینه 3  108
سرانجامش عزیزي مصر شد.

این مفهوم در ابیات گزینه هاي «الف»، «ج» ، «د» و «هـ» دیده می شود.
در گزینۀ «ب» فقط به مشکالت و بدبختی هاي یوسف پیامبر اشاره شده و به فرجام خوشبختی حضرت اشاره نشده است.
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،« مفهوم شعر سهراب سپهري عزیز این است که آدمی در زندگی باید طرز نگاه و تفکرش را عوض کند و بدبینی را به خوش بینی تبدیل کند. این مفهوم در ابیات « گزینه 4  109

» عشق باعث ادامۀ حیات آدمی می شود. » دیده می شود که آدمی باید ظاهربینی ها و بدبینی ها را کنار بگذارد و همه چیز را مثل نگاه عاشقان زیبا ببیند. مفهوم گزینۀ « » و « »

مفهوم بیت صورت سؤال: «تقدیر و قضا و قدر سرنوشت آدمی را رقم می زنند و انسان در تغییر قضا ناتوان است.» این مفهوم در اشعار «الف» و «د» به وضوح مشاهده گزینه 1  110
می شود.

مفهوم دو بیت صورت سؤال در مورد تأثیر همنشین و دوست بر زندگی انسان است. این مفهوم تنها در گزینۀ «1» دیده می شود. گزینه 1  111
مفهوم ابیات دیگر:

»: در راه کسب موفقیت باید سختی ها و مشکالت را تحمل کرد. گزینۀ «

»: ارزش باالي سخن نیکوست که آن را هم چون عسل گوارا می کند. گزینۀ «

»: به دست آوردن آسایش و راحتی در گرو تحمل سختی هاست. گزینۀ «

در این گزینه شاعر می گوید: معرفتی حتی به اندازة نیم ذره براي انسان وجود ندارد و این همان مفهوم «التدرکه االبصار» است. گزینه 2  112
بررسی سایر گزینه ها:

: بخت و اقبال در بازار فروخته نمی شود. گزینۀ 

: اگر بخت از کسی برگردد هرگز توفیقی نخواهد داشت. گزینۀ 

: اشتیاق براي زیارت مرقد حضرت علی (ع) گزینۀ 

بیت گزینۀ  با بیت صورت سؤال تقابل معنایی دارد؛ چون شاعر از جفاي معشوق فرار می کند. گزینه 1  113

بقیۀ گزینه ها با بیت صورت سؤال همخوانی دارند و همگی بر این موضوع تأکید دارند که جفاي یار را باید عاشقانه کشید.

مفهوم بیت سؤال این است که: وقتی کسی توانایی مقابله با افرادي قوي تر از خود را ندارد نباید با آنها درگیر شود؛ چرا که فقط خودش را مجروح و درمانده خواهد گزینه 4  114

» دیده می شود. کرد. این مفهوم فقط در گزینۀ «
مفاهیم گزینه هاي دیگر:

»: به کسی آزار نرسان تا کسی آزارت ندهد. گزینۀ «

»: هیچ انسان تنومند، زورآور و قوي اي را نمی شناسم که به دام عشق تو گرفتار نشده باشد. گزینۀ «

»: آنچه بر سر انسان می آید نتیجه اعمال خود اوست. (مثل «از ماست که بر ماست.») گزینۀ «

» و بیت صورت سؤال، تسلیم بودن همۀ انسان ها در برابر مرگ و نیستی است و این که هیچ کس از مرگ رهایی نخواهد داشت. مفهوم گزینۀ « گزینه 3  115
بررسی مفاهیم سایر گزینه ها:

»: استقبال از مرگ به خاطر سختی هاي زندگی گزینۀ «

»: مرگ را از زندگی فعلی بهتر می داند. گزینۀ «

»: انسان هاي واقعی و مؤمنان حقیقی پیش از مرگ و در زمان حیاتشان به اعمال و کردارهاي خود رسیدگی می کنند؛ این جمله اشاره دارد به « حاِسُبوا َاْنُفَسُکم قبَل َان ُتحاَسُبوا » گزینۀ «

» گفته شده است که براي راه یافتن به عشق باید سختی ها را تحمل کرد و گمان نکن که این راه بدون راهنما به آسانی قابل طی کردن است./ در گزینۀ « در گزینۀ « گزینه 4  116

» گفته شده است که راه عشق پرخطر است و کسی که در این راه شتاب کند حتمًا دچار مشکل خواهد شد. » عاشق از نیست شدن در برابر معشوق باکی ندارد./ در گزینۀ «

» مطابق بیت صورت سؤال گفته شده است که در مسیر عشق اگر رنجی به عاشق برسد، او این رنج را تحمل می کند و با شوق تمام سختی هاي راه عشق را به جان می خرد و اما در گزینۀ «
دشواري ها برایش آسان می شود.

»، تعمیرناپذیرِي دل را بیان می کند. در بیت دوم بی کرانگی عشق مطرح است. بیت نخست گزینۀ « گزینه 4  117
بررسی سایر گزینه ها:

»: ناتوانی واصل از توصیف وصال، به دلیل فنا در وي گزینۀ «

»: بی وفایی خوب رویان گزینۀ «

»: بی پروایی عاشق از جانبازي گزینۀ «

»، شاعر در همۀ ابیات می گوید خداوند در جهان آشکار است. به جز بیت گزینۀ « گزینه 4  118

شاعر در بیت «الف»، به مخاطب خود پند می دهد که از خوارِي پرسیدن نهراسد؛ چرا که او را به عّزت دانایی راهنمایی می کند. در بیت «ب» نیز شاعر به مخاطب خود گزینه 1  119
می گوید از اندوِه و شادِي خود به کسی چیزي نگوید.

مفهوم فقط شدت اشتیاق است. گزینه 1  120
اشتیاق معشوق و تحمل سختی ها مفهوم مشترك صورت سؤال و سایر گزینه هاست.

گزینه 2 در این گزینه، فروتنی در برابر انسان هاي فرومایه ناپسند دانسته شده است.  121

«ساختن شرایط شاد، سخت است» گزینه 2  122
ناپایداري شادي و غم مفهوم مشترك گزینه ها است.

»: ناپایداري دنیا و قدرت مفهوم مشترك صورت سؤال و گزینۀ « گزینه 4  123

» به امید وصال در عشق اشاره می کنند. » و « » ،« گزینه هاي « گزینه 3  124

1

234

2

3

4

1

3

4

1

4

1

2

3

3

1

2

4

1

23

4

4

1

2

3

4

4

124

40

م)
ده

ی (
وم

عم
ت 

بیا
اد

ی 
نای

مع
ت 

راب
ق

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



» اشتیاق شاعر را براي وصال یار بیان می کند. سایر گزینه ها به دشوار بودن راه عشق اشاره دارند؛ اما گزینۀ « گزینه 4  125
این دو بیت ناظر به این مفهوم است که هیچ دشمنی را نباید براساس ظاهرش قضاوت کرد؛ چراکه عنکبوت خرد و ضعیف هم با تار استوارش می تواند خطرناك گزینه 3  126

باشد.
موارد ج و د مانند بیت مورد سوال بر این نکته تأکید می کنند که عاشق فقط با معشوق احساس خوبی دارد و توجهی به چیزي غیر از او ندارد. گزینه 4  127

الف - بدون معشوق زندگی رنج آور است.
ب - در عشق براي عاشق تفاوتی بین گل و خار نیست.

در این گزینه شاعر می گوید خداوند در همۀ پدیده هاي هستی حضور دارد؛ حال آن که در گزینه هاي دیگر می خواهد بر این نکته تأکید کند که وصف خداوند در حد گزینه 1  128
و اندازة انسان نیست.

» به ناپایداري عمر انسان اشاره شده است. در همۀ گزینه ها مانند بیت مورد سوال برافتادگی و فروتنی تأکید شده است؛ اما در گزینۀ « گزینه 2  129
در این گزینه شاعر می گوید که براي کسب روزي باید صبر پیشه کرد؛ اما در گزینه هاي دیگر می خواهد تأکید کند که روزي از سوي خداوند مقدر است. گزینه 4  130

در این گزینه به موضوع جبر و غیر قابل تغییر بودن سرنوشتی که خدا رقم می زند اشاره می شود؛ در حالی که در گزینه هاي دیگر ناتوانی انسان از توصیف خداوند گزینه 2  131
مطرح می شود.

این گزینه مفهومی مقابل با گزینه هاي دیگر دارد؛ چون در آن بر تواضع و فروتنی تأکید شده است؛ حال آن که در گزینه هاي دیگر غرور و خودپسندي مورد نظر گزینه 2  132
است.

»: با دیدن عیب دیگران می توانی به هنرهاي خود پی ببري. مفهوم گزینۀ « گزینه 4  133
مفهوم مشترك سایر ابیات: به جاي عیب جویی از دیگران باید خودت را اصالح کنی.

»: هر انسانی نمی تواند محرم اسرار معشوق باشد. مفهوم گزینۀ « گزینه 2  134
مفهوم مشترك سایر گزینه ها: عاشق نصیحت پذیر نیست.

در این گزینه نیز مانند بیت مورد سؤال بر بی ثباتی دنیا تاکید شده است. گزینه 1  135
بررسی سایر گزینه ها:

) شاعر خواستار یاري است که در شادي و غم با او باشد. 

) بی قراري و میل به آزادي 

) همراهی با هم در شادي و غم
شاعر در این گزینه به راستی و درستی توصیه می کند؛ اما در سایر گزینه ها مانند صورت سوال بر دوري از ریاکاري تاکید دارد.   گزینه 3  136

این گزینه با صورت سوال قرابت معنایی دارد؛ زیرا در هر دو، توصیه به دوري از ریا شده است. گزینه 4  137
بررسی سایر گزینه ها:

) ظاهر و باطن هر دو خوب است. 

) باطن بسیار عالی و ظاهر هم نورانی است.

) ظاهر همراه با مردم اما باطن دور از مردم (بریده از تعلقات دنیوي) است.
در این گزینه به شاد بودن توصیه شده است که با توجه به صورت سوال که می گوید غم و شادي زود گذر است و نباید بدان اندیشید، این گزینه نزدیک به مفهوم گزینه 4  138

صورت سوال است؛ اما در گزینه هاي دیگر بر دیرینگی غم تأکید شده است.
در این گزینه نیز مانند صورت سوال به گذر عمر انسان و غفلت او از این گذر اشاره شده است. گزینه 4  139

بررسی سایر گزینه ها:

1) تاسف از ریاکاري و دوري از زندگی شاد

2) تاسف شاعر از غفلت از خویشتن 

3) تاسف شاعر از دور بودنش از عشق
در این گزینه نیز مانند آن ضرب المثل عربی بر این نکته تأکید می شود که ارزش هر مکانی با توجه به صاحب آن مکان است. گزینه 2  140

): دشمن تو راه فراري از مرگ ندارد؛ چون به دلیل جنگاوري تو، از هر سو، آن را می بیند. مفهوم گزینۀ ( گزینه 4  141
مفهوم مشترك بیت سؤال و سایر گزینه ها: همۀ انسان ها سرانجام می میرند.

): جاودانه بودن عشق در دنیا و پس از مرگ    ، مفهوم مشترك گزینه هاي ( و  گزینه 2  142

): رسیدگی به حال مستمندان و ضعیفان.  ، مفهوم بیت سؤال و گزینه هاي ( و  گزینه 2  143
یاد خدا موجب شهرت و بزرگی نام انسان می شود. گزینه 4  144

مفهوم مشترك گزینه هاي ( و  و  ): سفارش به عدالت.  گزینه 4  145

» کار با تدبیر به نتیجه می رسد، اگر چه از تقدیر گله مندي وجود دارد؛ ولی پیام مشترك عبارت صورت سؤال و گزینه هاي دیگر بی اثر بودن تدبیر را بیان در گزینۀ « گزینه 4  146
می کند.

تشریح گزینه هاي دیگر:

»: اگر تدبیر می توانست بر تقدیر غلبه کند، ماهی اسیر دام نمی شد. گزینۀ «

»: تدبیر نمی تواند بر تقدیر خداوندي غلبه کند. گزینۀ «

»: تدبیر بر تقدیر غلبه می کند و انسان نادان نمی تواند کاري انجام دهد. گزینۀ «
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مفهوم مشترك ابیات مرتبط: همۀ موجودات عالم تسبیح خداوند را می گویند. گزینه 3  147

» توصیف اغراق آمیز زیبایی معشوق و مقام اوست. مفهوم بیت گزینۀ «
در این گزینه نیز مانند بیت صورت سؤال به ناپایدار بودن روزگار و گذر عمر اشاره شده است «اسب چوبین» استعاره از تابوت است. گزینه 1  148

بررسی سایر گزینه ها:

»: دعا براي رزق و روزي گزینۀ «

»: تعلیم در اثر اجبار گزینۀ «

»: تأثیر تنبیه بدنی در تربیت گزینۀ «
در این گزینه مانند بیت سؤال بر ناپایداري ظلم و ستم و غم و رنج روزگار تأکید شده است. گزینه 3  149

بررسی سایر گزینه ها:

»: تدبیر هنگام بال و عدم نگرانی پیش از آن  گزینۀ «

»: ناتوانی قدرتمندان در هنگام سقوط و ضعف گزینۀ «

»: مرگ شروعی براي عروج و تعالی انسان است. گزینۀ «
مفهوم این گزینه تسلیم بودن در برابر ارادة الهی است؛ اما در گزینه هاي همچون بیت مورد سؤال شاعر مخاطب را به تالش و کوشش تشویق کرده است. گزینه 3  150

در این گزینه به بی ارزشی نعمت هاي دنیا در مقابل معشوق تأکید شده است؛ حال آن که در گزینه هاي دیگر به ناپایداري عمر اشاره شده است. گزینه 4  151
دو بیت صورت سؤال بیانگر مقام و وادي «معرفت» است که عارف در این جایگاه به آگاهی و شناخت دست می یابد. این مفهوم در ابیات گزینه هاي مرتبط نیز به کار گزینه 2  152

»، «عبادت بدون عادت» کلید معرفت دانسته شده است. رفته است. در بیت گزینۀ «

» نیز آمده است. مفهوم آیه این است که کسانی که در راه خدا کشته می شوند نمرده اند؛ زنده اند و نزد پروردگارشان روزي می خورند. این مفهوم در گزینۀ « گزینه 3  153
بررسی سایر گزینه ها: 

»: مسیح با زنده کردن یک مرده به شهرت رسید؛ ولی تو کشتگان خود را زنده می کنی و کسی خبردار نمی شود. گزینۀ «

»: کسی که عاشق نیست، مرده است. گزینۀ «

»: یار کشتن عاشقان را به تأخیر انداخت؛ پس اي فرد امیدوار به آینده، شاد باش. گزینۀ «

» می گوید: با یک آه می توان عالمی را دگرگون کرد؛ » به ناپایداري و گذرا بودن زندگی دنیا اشاره می کنند؛ اما بیت گزینۀ « ،  و  بیت صورت سؤال و گزینه هاي « گزینه 4  154
زیرا که براي رسیدن به مقصود یک رهبر کافی است.

بررسی سایر گزینه ها:

»: در عالم فانی که هر لحظه بقا در حال رفتن است، حتی اگر زندگی خضر را داشته باشی، باز هم خواهی رفت. گزینۀ «

»: در این دنیا تا چشم بر هم زنی، عمرت به پایان رسیده است. گزینۀ «

»: وقتی که نیستی و نابودي آماده هستند که مرا نابود کنند، هستی من چگونه می تواند به راحتی سپري شود؟ گزینۀ «
در این گزینه تاکید شده است که به فکر زمان مرگت نیز باش و این همه در پی دنیا مباش؛ اما در سه گزینۀ دیگر بر ناپایداري دنیا تاکید شده است. گزینه 3  155

در این گزینه مانند بیت مورد سوال بر توجه به معشوق و بریدن از غیر او تاکید می شود؛ اما مفهوم گزینه هاي دیگر تجلی خداوند بر همۀ پدیده هاي هستی (وحدت گزینه 4  156
وجود) مطرح می شود.

این بیت نیز مانند بیت مورد سؤال بر تأثیر اتحاد تأکید می کند. گزینه 2  157
بررسی سایر گزینه ها:

»: عاشقی با پنهان شدن مناسبتی ندارد. گزینۀ «

»: حسن عاقبت با هوسناکی جور در نمی آید. گزینۀ «

»: جلوي حادثه را از سرچشمه باید گرفت. گزینۀ «
در این گزینه نیز مانند مصرع مورد سؤال شاعر به انجام وظیفه قبل از قضاوت شدن تأکید می کند. گزینه 1  158

بررسی سایر گزینه ها:

»: پایداري افراد در حادثه مشخص می شود. گزینۀ «

»: تأثیر نداشتن نصیحت در مخاطب. گزینۀ «

»: کل اگر طبیب بودي / سر خود دوا نمودي. گزینۀ «
در این بیت شاعر می گوید دل هاي بسیاري در؛ بند سر زلف معشوق است و این مفهوم در بیت صورت سؤال نیز دیده می شود. در گزینه هاي دیگر سخن از زلف گزینه 4  159

معشوق و وابستگی بدان مطرح شده است اما این که دل هاي دیگر نیز آویخته در زلف معشوق است مطرح نیست. بنابراین گزینۀ  بیشترین قرابت معنایی را با بیت صورت سؤال دارد.
در این گزینه می گوید که ظاهر و باطن معشوق هر دو زیباست. گزینه 1  160

اما در سه گزینۀ دیگر شاعر می گوید ظاهر اهمیتی ندارد و باطن مهم و اصل است.
این گزینه مانند صورت سؤال تأکید می کند که نامحرم از اسرار الهی بویی نمی برد؛ اما سه گزینۀ دیگر وجود محرم اسرار را به کلی منکر می شود. گزینه 3  161

در این گزینه تسلیم محض در برابر معشوق حقیقی مد نظر است؛ اما در گزینه هاي دیگر مانند بیت مورد سؤال توکل به خدا توصیه شده است. گزینه 4  162
مفهوم مشترك ابیات مرتبط: جدایی ناپذیرِي بدي از سرشت افراد بدذات و عدم تربیت پذیري آنان گزینه 1  163

»: سیري ناپذیرِي انسان حریص و عدم آسودگی او مفهوم بیت گزینۀ «
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» از ظاهر به باطن رسیدن است یا «از کوزه همان برون تراود که در اوست». ،  و  مفهوم ابیات گزینه  هاي « گزینه 4  164

»: تجلی خداوند در همۀ موجودات و پنهان ماندن او از دیدگان مفهوم بیت گزینۀ «

عبارت صورت سؤال و بیت گزینۀ «1» به این مفهوم اشاره دارند که خدا و آثارش در همه جاي این جهان هستی وجود دارد و حضور خدا به روشنی قابل درك است. گزینه 1  165
تشریح گزینه هاي دیگر:

»: همۀ موجودات مطیع امر خداوند هستند. گزینه هاي « و 

»: همۀ موجودات ذکر و تسبیح خدا را می گویند. گزینۀ «

مفهوم مشترك آیۀ صورت سؤال و ابیات مرتبط: عزت و ذلت آدمی به دست خداوند است (خداوند به گروهی عزت و به گروهی ذلت می دهد). گزینه 3  166

»: گروهی را گرفتار روي زیبایی می کند و گروهی را عاشق و گرفتار مویی می گرداند. مفهوم بیت گزینۀ «

در این گزینه شاعر معتقد است که امکان ندارد سرشت ظالم، پاك و مصفا شود؛ اما پیام مشترك گزینه هاي دیگر آن است که ظالمان به سزاي اعمال خود می رسند. گزینه 2  167
بررسی سایر گزینه ها:

»: دور جهان بر محور عدل است و ظالم به سزاي عملش می رسد. گزینۀ «

»: همان طور که برق از خرمن سالم بیرون نمی آید، ظالم از آه مظلوم در امان نمی ماند. گزینۀ «

»: ظالمان به مکافات اعمال خود می رسند؛ چنان که قبل از رسیدن تیر به هدف، ناله از کمان برمی خیزد. گزینۀ «

» این است وقتی انوار خورشید پیدا گشت، » این است که خدا به روشنی در جهان جلوه گر است؛ اما مفهوم بیت گزینۀ « مفهوم تمامی ابیات به استثناي بیت گزینۀ « گزینه 2  168
همۀ ذّرات عالم به رقص و پایکوبی مشغول می گردند.

در این گزینه شاعر می گوید که رها شدن از عشق ناممکن است. گزینه 2  169
در گزینه هاي دیگر مانند بیت مورد سؤال بر این نکته تأکید شده است که رنجی که از معشوق به عاشق می رسد از شادي بهتر است.

در این گزینه مانند بیت مورد سؤال به اهمیت اتحاد و تأثیر آن اشاره شده است. گزینه 1  170
بررسی سایر گزینه ها:

»: نگریستن به معشوق و بی توجهی به غیر او  گزینۀ «

»: سایه با خورشید جمع شده که جمع اضداد است. گزینۀ «

»: هماهنگی در عین تضاد (این گزینه با گزینۀ  قرابت معنایی دارد) گزینۀ «

در این گزینه به بی بهرگی شاعر از عشق اشاره می شود؛ حال آن که در گزینه هاي دیگر بر ناپایداري روزگار تأکید شده است. گزینه 2  171

این بیت مفهومی مقابل با بیت هاي سایر گزینه ها دارد. گزینه هاي دیگر در بیان زیان هاي حرص و طمع است؛ اما در این گزینه یکی از فایده هاي عاشق شدن بیان گزینه 3  172
می شود که آن هم پاك شدن از عیب و حرص است.

در این گزینه مانند صورت سؤال بر این نکته تأکید شده است که براي رسیدن به مقصود باید صبر کرد.  گزینه 2  173
بررسی سایر گزینه ها:

»: گله از درد فراوان و ناتوانی در صبر و بردباري  گزینۀ «

»: اینجا هم صبر بی نتیجه عنوان شده است؛ درحالی که عبارت عربی می گوید صبر کلید گشایش است. گزینۀ «

»:  وقتی نمی توانی فقر را طاقت بیاوري، در هنگام ثروتمندي حسابرس باش. گزینۀ «

: مغربی یعنی متعلق به کشور مغرب. در گزینۀ  گزینه 1  174

این گزینه بر محکوم کردن طمع داللت دارد و در مصراع دوم نیز بر تفاوت ظاهر و باطن تأکید شده است؛ حال آن که گزینه هاي دیگر همچون صورت سؤال بر گزینه 2  175
ترجیح سیرت بر صورت داللت دارند.

مفهوم این گزینه همچون صورت سؤال این است که زیستن در کنار یار معناي اصلی زندگی است. گزینه 1  176
بررسی سایر گزینه  ها:

»: غم یار را کشیدن غنیمت است. گزینۀ «

»: غم فراق یار بسیار سنگین و طاقت فرساست. گزینۀ «

»: این بیت مفهوم مقابل صورت سؤال را دارد و سعدي می خواهد از یار گله کند. گزینۀ «

»: ختم شدن خوشی و شادي به رنج و اندوه مفهوم مشترك ابیات مرتبط: فرارسیدن راحتی و آسانی به دنبال سختی و اندوه است. مفهوم بیت گزینۀ « گزینه 3  177

» اشاره به عجز انسان از درك و وصف خداوند دارند. گزینه هاي « و  گزینه 4  178

» به حضور همیشگی خداوند در کنار ما و غافل بودن ما اشاره دارد. گزینۀ «

مفهوم بیت هاي «الف و د» اعتقاد به فضا و قدر است. گزینه 2  179
بررسی سایر گزینه ها:

مفهوم بیت «ب»: تأثیر نویسندگی و آثاِر اهِل قلم (تأثیر کالم) از قضا و قدر بیشتر است.
مفهوم بیت «ج»: اي زاهد، عیب رندان مگوي که گناه دیگران را براي تو محاسبه نخواهند کرد.

» محاسبۀ نفس است و این که انسان قبل از آنکه به حسابش برسند به حساب خود بپردازد، اما مفهوم بیت گزینۀ  در مفهوم مشترك بیت هاي گزینه هاي « و  گزینه 1  180
این است که آن قدر ویران شده ام که از هیچ چیز نمی ترسم. دل ویران، مانند کشور ویران است که مالیات ندارد، هیچ پرسشی و حسابی در روز قیامت نخواهد داشت.
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»: (توجهی که من به تو دارم، مثل توجه دیگران نیست.) گزینۀ « گزینه 3  181
بررسی سایر گزینه ها:

مفهوم مشترك همۀ ابیات: «ترجیح معشوق بر دیگر زیبایی هاي هستی.»

» قطعًا جز تو به کس دیگري توجه ندارم، اگر توجه داشته باشم جفا کردن تو بر من رواست. گزینۀ «

» همین که عاشق تو شدم توجه به دیگر زیبایی ها کوتاه نظري است. گزینۀ «

» با وجود تو به گلستان رفتن، کم خردي است. گزینۀ «

»، عاشق در پی درمان درد عشق است و به همین دلیل به تمام ابیات اشاره به فراموش ناپذیري عشق و معشوق از نظر عاشق دارند، در حالی که در بیت گزینۀ « گزینه 2  182
دیدار خوبان می رود.

مفهوم مشترك ابیات سایر گزینه ها: گزینه 4  183

»: ناپایداري غم و شادي جهان  گزینۀ «

»: پندناپذیري عاشق  گزینۀ «

»: اعتقاد به قضا و قدر و تسلیم شدن در برابر آن  گزینۀ «

» آن است که خدا در وجود ماست و نباید جایی جز قلب خویش در جست جوي او باشیم. مفهوم مشترك صورت سؤال و گزینۀ « گزینه 2  184
بررسی سایر گزینه ها:

»: محراب عبادت در انتظار توست و الزم نیست به خانۀ خدا براي عبادت او بروي. گزینۀ «

»: خداوند قابل توصیف نیست. گزینۀ «

»: هیچ کس به عمق شناخت خداوند راه نمی یابد. گزینۀ «

مفهوم مشترك صورت سؤال و ابیات مرتبط: ضرورت رسیدگی به اعمال خود پیش از فرا رسیدن حساب قیامت  گزینه 3  185

»: توصیه به اندوختن توشۀ آخرت و روي آوردن به کردار نیک  مفهوم مشترك بیت گزینۀ «

» اشاره به عجز انسان از درك و وصف خداوند دارند. ،  و  گزینه هاي « گزینه 4  186

» به حضور همیشگی خداوند در کنار ما و این که از همه  کس به ما نزدیک تر است، اشاره دارد.  گزینۀ «

مفهوم بیت هاي «الف و د» اعتقاد به قضا و قدر است. گزینه 2  187
بررسی بیت هاي دیگر:

مفهوم بیت «ب»: تأثیر نویسندگی و آثاِر اهِل قلم از قضا و قدر بیشتر است.
مفهوم بیت «ج»: هرکس مسئول اعمال خودش است.

جملۀ عربی «عّم نواله» به معناي لطف او فراگیر است که می توان آن را با مصراع «که بر هر بنده او روزي رسان بی» هم مفهوم دانست. گزینه 2  188
بررسی سایر گزینه ها:

»: بخشایندگی گناه گزینۀ «

»: روشنی بخشیدن به دل  گزینۀ «

»: بخشیدن معصیت  گزینۀ «

در این بیت «مرکب چوبین» استعاره از «تابوت» است و همچون عبارت صورت سؤال از مرگ شخصیت مهمی سخن رفته است.  گزینه 3  189
مفهوم گزینه هاي دیگر:

»: غیرممکن بودن وصال  گزینۀ «

»: شکایت از بدشانسی گزینۀ «

»: نگرانی از فراموش  شدن از سوي یار گزینۀ «

در این بیت نیازمندي همگان به درگاه الهی مطرح شده  است و این که ثروتمندان نیازمندترند. در گزینه هاي دیگر بر مفهوم «یسبّح اهللا ما فی السموات و ما فی  گزینه 3  190
االرض» اشاره دارد. 

در این گزینه سخن از توکل است.  گزینه 2  191
در گزینه هاي دیگر بر این نکته تأکید شده است که یاد خدا به دل ها آرامش می دهد: 

» در مصراع دوم بر مفهوم آیه تأکیدشده است.  » و « » ،« در گزینه هاي «

مفهوم این گزینه این است که عقل می تواند ذات و فطرت را به تسخیر خود در بیاورد اما در سه گزینۀ دیگر مفهوم متفاوتی دیده می شود و آن ادامه یافتن عشق و گزینه 3  192
شیفتگی شاعر حتی پس از مرگ او است.

در این گزینه با توجه به ترکیب «باغ وحدت» درمی یابیم که با مصراع مورد نظر در سؤال ارتباط مفهومی دیده  می شود. گزینه 4  193
بررسی سایر گزینه ها:

»: ابتداي عاشقی «قرب و نزدیکی» و انتهایش «فنا و نابودي» است. گزینۀ «

»: وابسته بودن به وجود و تعلقات. گزینۀ «

»: الزمۀ رسیدن به معشوق، از خود فنا شدن است. گزینۀ «

3

1

2

4

2

1

2

3

2

1

3

4

3

123

4

1

3

4

1

2

4

134

1

2

3

44

م)
ده

ی (
وم

عم
ت 

بیا
اد

ی 
نای

مع
ت 

راب
ق

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



در این گزینه نیز مانند عبارت مورد سؤال به این نکته تأکید شده است که یاد خدا آرامش دهندة قلب ها است. گزینه 1  194
بررسی سایر گزینه  ها:

»: همیشه باید به یاد خدا باشیم. گزینۀ «

»: خداوند بخشایندة گناهان است. گزینۀ «

»: نباید با وجود خداوند و یاري رسانی او به یاد غیر از او باشیم. گزینۀ «

در این گزینه نیز مانند بیت مورد سؤال به این نکته تأکید شده است که حضور بیگانگان را در کشور برنمی تابیم. (مرکب چوبین: کنایه از تابوت) گزینه 3  195
بررسی سایر گزینه ها:

»: انسانی که وطن را دوست ندارد انسان نیست. گزینۀ «

»: دوست داشتن وطن با اراده اي آهنین براي مراقبت از خاك میهن کارساز است. گزینۀ «

»: کسی که وطن را دوست دارد و هوادار میهن است، زنده باشد. گزینۀ «

در این گزینه نیز مانند عبارت مورد سؤال به این نکته تأکید شده است که شهیدان همیشه زنده اند. گزینه 4  196
بررسی سایر گزینه ها:

»: از زندگی بدون هدف باید ترسید که بدتر از مرگ است. گزینۀ «

»: پس از مرگ ما، دیگر اهمیتی ندارد که چه بر سر روزگار خواهد آمد. گزینۀ «

»: مرگ چاره اي ندارد و سرنوشتی محتوم دارد. گزینۀ «
در این دو گزینه مفهوم مشترك وجود دارد و آن این است که راه شهدا و رزمندگان ادامه دارد و با کشتن آن ها این راه به پایان نمی رسد. گزینه 2  197

بررسی سایر ابیات:
ب) شهادت من پایان زندگی نیست.

د) اگر جانم از دست برود همچنان بر اعتقاد یکتاپرستی خود باقی خواهم ماند.
هـ) ارادة آهنین براي پیوستن به دریاي خروشان امت.

در این گزینه مانند صورت سؤال بر این نکته تأکید شده که دلیل ترسیدن از مرگ ضعف در ایمان است. گزینه 2  198
بررسی سایر گزینه ها:

»: سرنوشتی که براي انسان در نظر گرفته شده، حتمی و تغییر ناپذیر است. گزینۀ «

»: کشش عاشق توسط معشوق گزینۀ «

»: از کسی که از خدا نمی ترسد باید ترسید. گزینۀ «

در این گزینه جهاد با نفس مطرح شده که شاعر را از انجام هرکاري باز داشته است. گزینه 2  199
گزینه هاي دیگر مفهوم شهادت را بیان می کنند.

در این گزینه شاعر به زندگی شهید پس از مرگ اشاره اي نمی کند این مفهوم سه گزینۀ دیگر است، اما در این گزینه شاعر از هم سنگرش شکایت دارد که چرا گزینه 3  200
بدون او به میدان رفته و شهید شده است.
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1  1

2  4

3  4

4  1

5  4

6  2

7  2

8  2

9  2

10  3

11  3

12  3

13  3

14  4

15  4

16  2

17  1

18  3

19  4

20  2

21  2

22  4

23  3

24  2

25  4

26  1

27  3

28  1

29  1

30  4

31  2

32  3

33  3

34  4

35  1

36  3

37  1

38  2

39  1

40  1

41  4

42  3

43  4

44  1

45  3

46  2

47  3

48  4

49  2

50  1

51  3

52  1

53  3

54  3

55  1

56  1

57  3

58  3

59  3

60  3

61  3

62  1

63  1

64  2

65  1

66  1
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68  3

69  4

70  3

71  4

72  1
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75  3
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81  3

82  1
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84  1
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86  3

87  3

88  2

89  2

90  4

91  2

92  2

93  3

94  2

95  1

96  3

97  3

98  4

99  4

100  2

101  1

102  2

103  3

104  3

105  1

106  3

107  1

108  3

109  4

110  1

111  1

112  2

113  1

114  4

115  3

116  4

117  4

118  4

119  1

120  1

121  2

122  2

123  4

124  3

125  4

126  3

127  4

128  1

129  2

130  4

131  2

132  2

133  4

134  2

135  1

136  3

137  4

138  4

139  4

140  2

141  4

142  2

143  2

144  4

145  4

146  4

147  3

148  1

149  3

150  3

151  4

152  2

153  3

154  4

155  3
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157  2

158  1
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160  1

161  3
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163  1
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166  3

167  2

168  2

169  2

170  1

171  2

172  3

173  2

174  1

175  2

176  1

177  3

178  4

179  2

180  1

181  3

182  2

183  4

184  2

185  3

186  4

187  2

188  2

189  3

190  3

191  2

192  3

193  4

194  1

195  3

196  4

197  2

198  2

199  2

200  3
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: پوریا حسین پور

نام آزمون: قرابت معنایی ادبیات عمومی (یازدهم)

سراسري- 1385 مفهوم عبارت  «پدرم دریا دل بود، در التی کار شاهان را می کرد» با کدام بیت ارتباط معنایی دارد؟  1

طمع خوشۀ گندم مکن از دانۀ جو  آنچه دي کاشته اي می کنی امروز درو      

این جا ز دست خشک سبو آب می چکد  در کوي می کشان نبود راه بُخل را           

در تالش رزق تا حرص مگس باشد تو را  چشم بی شرم تو سیري را نمیداند که چیست        

 طفلند و دستشان به دهن آشناتر است  رسم دهش ز هّمت اهل جهان مخواه   

سراسري- 1386 بیت: «عشق چون آید، برد هوش دل فرزانه را          دزد دانا می ُکشد اّول چراغ خانه را» با کدام بیت، ارتباط مفهومی ندارد؟  2

کاین در به روي مردم فرزانه بسته اند صائب حضور اگر طلبی ترك عقل کن    

 زنگ کدورت از دل عاقل نمی رود از پاشکستگان چراغست تیرگی           

به سمع مردم هشیار در نمی گنجد  سماع انس که دیوانگان ازآن مستند    

فرمان عقل بردن، عشقم نمی گذارد سوداي عشق پختن، عقلم نمی پسندد    

سراسري- 1386 بیت  «دریاب کنون که نعمتت هست به دست             کاین دولت و ُملک می رود دست به دست» با همۀ ابیات به جز بیت   3
.................. تناسب معنایی دارد.

پاي دیوار ملک خویش بکند  پادشاهی که طرح ظلم افکند  

زان پیشتر که بانگ برآید فالن نماند خیري کن اي فالن غنیمت شمار عمر  

کنون که نوبت توست اي ملک به عدل گراي   به نوبتند ملوك اندر این سپنج سراي  

نیکی به جاي یاران فرصت شمار یارا  ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون 

سراسري- 1388 مفهوم ابیات زیر با کدام بیت تناسب ندارد؟  4
عاقبت از خامی خود سوخته             

کرد فرامش ره و رفتار خویش
رهروي کبک نیاموخته   

ماند غرامت زده از کارخویش

چون یک خشم آورد کیفربريمار را هر چند بهتر پروري              

تک خویشتن فراموش کردکالغی تک کبک در گوش کرد     

نایافته دم دو گوش گم کردمسکین خرك آرزوي دم کرد       

کو زهر بهر دشمن و کو مهره بهر دوستگیرم که مارچوبه کند تن به شکل مار     

سراسري- 1389 بیت « بیا که قصر امل سخت سست بنیاد است / بیار باده که بنیاد عمر بر باد است»  با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟  5

ور به ناخوش گذرد، نیم نفس بسیار است عمر اگر خوش گذرد زندگی نوح کم است              

عمري دگر بباید تا صبر بر دهد من عمر خویش را به صبوري گذاشتم           

وام جهان بر تو نماند مدام وام جهان است تو را عمر تو         

به باد هوا عمر بر داده اي به گردن در آتش در افتاده اي           

سراسري- 1389 بیت: «آب چه دانست که او گوهر گوینده شود / خاك چه دانست که او غمزة غّمازه شود؟» با کدام بیت تناسب مفهومی دارد؟  6

وین روح بین که در تن آدم تنیده اند  این لطف بین که با ِگل آدم سرشته اند           

گفت و گو جمله کلوخ است و یقین دل شکن است تا در این آب و گلی کار کلوخ اندازي است        

گر ز آب و ِگلم اي دوست، نَیم پاي به گل چون گه خدمت شه آید من می دانم               

از سِر کوي تو زان رو که عظیم افتاده است همچو گرد این تن خاکی نتواند برخاست          

1
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سراسري- 1391 مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات متفاوت است؟  7

 چه توان کرد چون که خود کردم  گرچه دانم که نیک بد کردم

 تو نیک نبینی و به من بد نرسد  من نیک تو خواهم و تو خواهی بد من

 برآرد آتش از خود هر چناري  کفن  بر تن تند هر کرم پیله

 من خود زده ام چه نالم از دشمن خویش  آتش به دو دست خویش در خرمن خویش

سراسري- 1390

مفهوم عبارات «خاله ام با همۀ تمّکنی که داشت به زندگی درویشانه اي قناعت کرده بود؛ نه از بخل، بلکه از آن جهت که به بیش تر از آن  8
احتیاج نداشت.» با همۀ ابیات به جز بیت  .................. تناسب دارد.

 به پیغامی قناعت کرد از آن ماه / به بادي دل نهاد از خاك آن راه

 گرت نزهت همی باید به صحراي قناعت شو / که آنجا باغ در باغ است و خوان درخوان و با در با [آش]

 چه سرمایه سازم که سودم دهد گفت / اگر می توانی قناعت قناعت

 چنین بود تا بود این تیره روز / تو دل را به آز فزونی مسوز

سراسري- 1389

بیت: «تا نگردي آشنا زین پرده رمزي نشنوي          گوش نامحرم نباشد جاي پیغام سروش» با کدام بیت تناسب مفهومی دارد؟  9

 می خورم در آشنایی حسرت بیگانه را  آشنایی هاي آن بیگانه پرور بین که من

 دست بر سر زدن از هر مگسی می آید  دعوي عشق ز َهر بلهوسی می آید 

 آب دریا در مذاق ماهی دریا خوش است  نیست پروا تلخ کامان را ز تلخی هاي عشق   

 آیینه پیش طلعت این زنگیان مگیر  حرف از صفاي سینه مگو پیش زاهدان      

سراسري- 1389 همۀ  ابیات به استثناي بیت  ..................  با هم تناسب معنایی دارد.  10

کی توان کردن شنا اي هوشمند  عشق دریایی کرانه ناپدید   

خواهی که زلف یار کشی ترك هوش کن  بر هوشمند، سلسله ننهاد دست عشق 

برون اند زین جرگه هشیارها  پرستش به مستی است در کیش مهر   

گر تو بیداد کنی شرط مرّوت نبود عاشقان را چو طلب باشد و قّوت نبود  

سراسري- 1387 مفهوم بیت زیر در کدام بیت وجود ندارد؟  11
 پس سخن کوتاه باید والسالم»  «در نیابد حال پخته هیچ  خام 

چون باده ز خامی نبود جوش و خروشم  فریاد من از سوختگی هاست چو آتش

پخته داند کاین سخن با خام نیست تا نسوزد بر نیاید بوي عود

عجب از سوختگی نیست که خامی عجب است آتش روي تو زین گونه که در خلق گرفت

وان را خبر از آتش ما نیست که خام است دردا که بپختیم در این سوز نهانی

سراسري- 1384 در کدام بیت ، شاعر از عدم ثبات رأي می نالد؟  12

طبعی که بلند آمد پستی نشناسد  طالب نکند سیر مقامی مگر از عرش   

عیبش همه آن است که با بنده نسازد  سرتا به قدم جمله هنر دارد و خوبی    

چشم من روشن که دایم صاحب این دیده ام  عیب پوشی سهل باشد عیب نا دیدن خوش است           

عیبت آن است که هر روز به طبعی دگري  هر چه در وصف تو گویند به نیکویی هست         
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سراسري- 1386 مفهوم آیۀ « ُتِعزُّ َمن َتشاء و ُتّذل من تشاء»با کدام بیت، متناسب است؟  13

 نتواند زمانه خوار کند  آن که را کردگار کرد عزیز

 آفریننده را کجا داند  آن که خود را شناخت نتواند

 وان که پوشیده داشت، مار تو اوست  آن که عیب تو گفت ، یار تو اوست

گر عزیز جهان بود خوار است  آن که با طمع سرو کار است

سراسري- 1388

کدام گروه از ابیات، مفهومی مشترك دارند؟  14
 الف) منسوخ شد مرّوت و معدوم شد وفا

 ب) اگر هفت کشور به شاهی تو راست
 ج) هنر خوار شد، جادویی ارجمند

 د) همه سوي دوزخ نهادید روي
 هـ) گشته است باژگونه همه رسم هاي خلق

وز هر دو نام ماند چو سیمرغ و کیمیا 
چرا رنج و سختی همه بهر ماست؟

نهان راستی، آشکارا گزند
سپردید دل ها به گفتار اوي

زین عالم نبهره (فرومایه) و گردون بی وفا

ب - الف - ه ب - ج - د الف - د - ه الف - ج - ه

سنجش- 1385 در کدام بیت، کاوه مردم را به قیام علیه ضّحاك فرا می خواند؟  15

 بریدم و بستیم با دیو راي  بگویی کز پاك یزدان خداي        

 که بر مرز بگذشت بدخواه من  بیایید یکسر به درگاه من          

 مگر نو کنم آرزوي کهن  بگویید گستاخ با من سخن           

 جهان آفرین را به دل دشمن است  بپویید کاین مهتر آهرمن است        

سنجش- 1384

با توجه به مفهوم بیت«از هر کران بانگ رحیل آید به گوشم // بانگ از جرس برخاست واي من خموشم» تأسف و اندوه شاعر از  16
چیست؟

عدم تحرك و سکوت علی رغم خیزش همگانی کوچ و هجرت مردم از هر طرف

خیزش خروش و فریاد از همگان به گوش رسیدن زنگ کاروان

سراسري- 1390 بیت :«آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است /  با دوستان مرّوت با دشمنان مدارا» با کدام بیت قرابت مفهومی ندارد ؟  17

گل بوي بدان یافت که با خار بساخت مه نور از آن گرفت کز شب نرمید

بردارد کام ، هر که با کار بساخت بختش یار است ، هر که با یار بساخت

دوست داران زبان را به زبان باید ُجست اهل دل را به دل و اهل نظر را به نظر

ورنه هر مو بر تن ایّام دشمن ، دشمن است ما و دشمن دوستی ، این رسم ، رسم تازه اي است

سنجش- 1383 مفهوم مقابل بیت «از خمستان جرعه اي بر خاك ریخت /  جنبشی در آدم و حوا نهاد»  در کدام بیت آمده است ؟  18

 عشق بازي می کنم با نام او  نا چشیده جرعه اي از جام او 

 خوش درکش و جرعه بر جهان ریز و برو  یک کاسۀ زهر است که مرگش خوانند   

 بکش جام در بزم می خوارها  به یاد خم ابروي گلرخان  

  بهل گر بگیرند بیکارها  پیاپی بکش جام و سرگرم باش
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خارج از کشور- 1391 مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات متفاوت است؟  19

پس سخن کوتاه باید والّسالم در نیابد حال پخته هیچ خام

چو درد در تو نبیند که را دوا بکند طبیب عشق مسیحادم است و مشفق، لیک 

با طبیب نامحرم حال درد پنهانی پیش زاهد از رندي دم مزن که نتوان گفت 

کاین حال نیست زاهد عالی مقام را راز درون پرده ز رندان مست ُپرس 

خارج از کشور- 1366

عبارت «مجموعه اي می بایست از هر دو عالم روحانی و جسمانی تا بار امانت، مردانه و عاشقانه در سفت جان کشد.» با مفهوم کدام بیت  20
نامتناسب است؟

 بار غِم عالم همه بر دوش من است  دور از تو ستوِن خانۀ غم شده ام

 رخش می باید که رستم را به میدان آورد  آسمان سست پی، مرد شکوه عشق نیست

 قرعۀ کار به نام من دیوانه زدند  آسمان بار امانت نتوانست کشید

 عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد  در ازل پرتو حسنت ز تجلّی دم زد

سراسري- 1392

مفهوم متن  «حالی صواب آن باشد که جمله به طریق تعاون قّوتی کنید تا دام از جاي برگیریم که رهایش ما در آن است. کبوتران فرمان  21
وي بکردند و دام برکندند.»  با همۀ ابیات به استثناي بیت  .................. تناسب دارد.

 شیر ژیان را بدرانند پوست  مورچگان را چو بود اتّفاق

 کی اتّفاق جواب سالم ما افتد  به بارگاه تو چون باد را نباشد بار

 هزار طعنۀ دشمن به نیم جو نخرند  دو دوست با هم اگر یک دلند در همه کار

 آري به اتّفاق جهان می توان گرفت  حسنت به اتّفاق مالحت جهان گرفت

سراسري- 1393 مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات متفاوت است؟  22

 چشم تر دامن اگر فاش نکردي رازم ِسّر سوداي تو در سینه بماندي پنهان

 می زند صیقل به چشم بسته روشنگر مرا  چهرة خورشید پنهان است در زنگار من

 که آب دیدة سرخم بگفت و چهرة زردم  نخواستم که بگویم حدیث عشق و چه حاجت

 که اشک گوید و رخسار زرد و رنگ پریده  چه حاجت است به اظهار عشق پیش تو ما را

قلم چی- 1394 بیت «سینه خواهم شرحه شرحه از فراق / تا بگویم شرح درد اشتیاق» با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟  23

 در آتش سوزنده، صبوري که تواند  ما بی تو به دل بر نزدیم آب صبوري

 کز شوق توام دیده چه شب می گذراند  آن را که غمی چون غم من نیست چه داند

 فریاد برآید ز دل هر که بخواند  فریاد که گر جور فراق تو نویسم

 پیداست که قاصد چه به سمع تو رساند  شرح غم هجران تو هم با تو توان گفت

قلم چی- 1394

با توّجه به ابیات زیر، گوینده ي این سخنان کیست و کسی را که دشمن خود معرفی می کند، چه نام دارد؟  24
 که در پادشاهی کند پشت، راست  ز هر کشوري مهتران را بخواست
 که اي پر هنر باگهر مهتران  از آن پس چنین گفت با موبدان

 که بر بخردان این سخن روشن است  مرا در نهانی یکی دشمن است
 درین کار موبد زدش داستان  اگر چه به سال اندك اي راستان

جمشید - فریدون ضّحاك - فریدون ضّحاك - کاوه جمشید - ضّحاك
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قلم چی- 1394

عبارت «هر عصب و فکر به منبع بی شائبۀ ایمان وصل بود و خوب و بد را به عنوان مشیّت الهی می پذیرفت» با کدام بیت تناسب معنایی  25
دارد؟

 آیینه است سنگ محک، خوب و زشت را  از دل بپرس نیک و بد هر سرشت را

 ُمهر خموشی زدند بر لب قائل (گوینده)  دم نتوان زد به مجلسی که در آ نجا

 که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست  سِر ارادت ما و آستان حضرت دوست

 ما گر بد و گر خوب، همانیم که هستیم  اي ناصح مشفق تو برو در غم خود باش

قلم چی- 1394 مفهوم همۀ رباعی ها به استثناي گزینۀ .................. یکسان است.  26

 دریاب که هفتۀ دگر خاك شده است ساقی، گل و سبزه بس طربناك شده است
 گل خاك شده است و سبزه خاشاك شده است  می نوش و گلی بچین که تا درنگري

گویی ز لب فرشته خویی ُرسته است هر سبزه که بر کنار جویی ُرسته است
 کان سبزه ز خاك الله رویی ُرسته است  پا بر سر سبزه تا به خواري ننهی

خورشیدُرخی، زهره جبینی بوده است هر ذّره که بر روي زمینی بوده است
 کان هم رخ خوب نازنینی بوده است  گرد از رخ آستین به آزرم فشان

آن الله ز خون شهریاري بوده است در هر دشتی که الله زاري بوده است
 خالی است که بر رخ نگاري بوده است  هر برگ بنفشه کز زمین می روید

قلم چی- 1394 27  مفهوم کدام بیت متفاوت است؟

 به این عنبر دو عالم را معّطر می توان کردن  به ُحسن ُخلق دلها را مسّخر می توان کردن

 دارد از هر ذّره آن خورشیدرو پروانه اي  حسن عالم سوز بی تاب است در ایجاد عشق

 عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد  در ازل پرتو حسنت ز تجلّی دم زد

 حسن او چون دست در یغما نهاد  شور و غوغایی برآمد از جهان

قلم چی- 1394

مفهوم نهایی کدام بیت با مفهوم بیت زیر مشترك است؟  28
« حافظ به خود نپوشید این خرقۀ می آلود         اي شیخ پاك دامن، معذور دار ما را »

 مست بیفتی تو نیز گر هم از این می چشی  مست می عشق را عیب مکن سعدیا

 محتاج نیست پنجه که با ما درافکنی   با مّدعی بگوي که ما خود شکسته ایم

 اختیار آن است کو قسمت کند درویش را  ما قلم در سر کشیدیم اختیار خویش را

 اي فقیه، اّول نصیحت گوي نَْفس خویش را  راستی کردند و فرمودند مردان خداي 

خارج از کشور- 1394 بیت: «هرکسی کاو دور ماند از اصل خویش / باز جوید روزگار وصل خویش» با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟  29

 کز راه دیده به دریا همی رود  دل، قطره اي ز شبنم دریاي عشق اوست

 نیست ممکن هر که مجنون شد دگر عاقل شود  سیل دریا دیده، هرگز بر نمی گردد به خود

 چنگ شعر مثنوي با ساز گشت  چون ز دریا سوي ساحل بازگشت

 مردم بی اصل و بی گوهر نیابد سروري  سروري را اصل و گوهر برترین سرمایه است
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خارج از کشور- 1390 مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات متفاوت است؟  30

 بیخی که بر سعادت آرد بنشان  امروز که دستگاه دارّي و توان

 بعد از تو از آِن دگري باشد هان  پیش از تو از آِن دگري بود جهان

 کاین دولت و ملک می رود دست به دست  دریاب کنون که نعمتت هست به دست

 ورنه با سعی و عمل کار جهان این همه نیست  دولت آن است که بی خون دل آید به کنار

خارج از کشور- 1391 مضمون همۀ ابیات، به استثناي بیت .................. با یکدیگر تناسب دارد.  31

 تکیه آن بِه که بر این بحر معلّق نکنیم  آسمان کشتی ارباب هنر می شکند

 چو کودکان که متاعی دهند و پس گیرند  بگیرد از تو فلک داده هاي خود به لجاج

 تو اهل فضلّی و دانش همین گناهت بس  فلک به مردم نادان دهد زمام مراد

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

قلم چی- 1395

کدام دو بیت تمامًا با مفهوم بیت «درنیابد حال پخته هیچ خام/ پس سخن کوتاه باید، والّسالم» تناسب دارد؟  32
 الف) عقل کجا پی برد شیوة سوداي عشق

ب) گفتم از شرح حدیث عشق، زاهد را چه سود؟
ج) بیگانه را ز راز دل ما چه آگهی

د) از سعی راه عشق به پایان نمی رسد

 بازنیابی به عقل سّر معماي عشق 
بی اثر گویا غلط بانگی به گوش کر زدم
با آشناي دوست توان گفت حال دوست

در ترك کوشش است طریق نجات ما

الف، د ب، د الف، ب ب، ج

قلم چی- 1395 بیت «بشنو، از نی چون حکایت می کند / از جدایی ها شکایت می کند» با کدام بیت تقابل مفهومی دارد؟  33

 دل ز تنهایی به جان آمد خدا را مرهمی  سینه ماالمال درد است، اي دریغا مرهمی

 عندلیب از شوق گل فریاد و زاري می کند  عاشق بیدار را دیدار آرد در خروش

 وقت آن شد که شکایت به حکایت آرد  دلم از جور تو بسیار شکایت دارد

 جز وصل او چه چاره بود اشتیاق را  دارم دلی که سوختۀ اشتیاق اوست

قلم چی- 1395 مفهوم بیت «حافظ به خود نپوشید این خرقۀ می آلود / اي شیخ پاك دامن، معذور دار، ما را» با کدام گزینه قرابت دارد؟  34

 اختیاري نیست عاشق را دل و جان باختن   دل ز شبنم می برد خواهی نخواهی آفتاب  

 سر چو شبنم در ره خورشید تابان باختن  قطره را گوهر ، گهر را بحر عمان کردن است

 نیست بر پروانه مشکل ، خردة جان باختن  در شبستانی که اشک شمع آب زندگی است

 چشم را از گریه در راه عزیزان باختن  دارم این یک چشمه کار از پیر کنعان یادگار

قلم چی- 1395

متن «هر عصب و فکر به منبع بی شائبۀ ایمان وصل بود که خوب و بد را به عنوان مشیّت الهی می پذیرفت» با کدام بیت قرابت معنایی  35
ندارد؟

 کس ندانست به غیر از تو خدا می داند  روز و شب مهر تو می ورزم و این راز نهان

 لطف آن چه تو اندیشی حکم آن چه تو فرمایی  در دایرة قسمت ما نقطه تسلیمیم

که هرچه دوست کند به جاي دوست نکوست  مرا جفا و وفاي تو پیش یکسان است

 گر زهر، تو را دهد بکن نوش  تو کار بدو گذار و خوش باش
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قلم چی- 1395 کدام گزینه کامًال با عبارت زیر قرابت مفهومی دارد؟  36
« .................. در هنگام بال شرکت بوده است، در وقت فراغ موافقت اولی تر.»

 مخالفت چو معادي قرین ناله و آه  موافقت چو موالی ندیم شادي و عیش

هم نفسی خوش است خوش هین مگریز یک نفس  گر نکنی موافقت درد دلی بگیردت 

 با هر که هم پیاله شدي هم خمار باش  در نوش و نیش کن به حریفان موافقت

 ور نوش مخالفت کند نیش من است  گر زهر موافقت کند تریاق است

قلم چی- 1395 در کدام گزینه عبارت و بیت زیرین آن قرابت مفهومی ندارد؟  37

ابلیس را چون در دل آدم بار ندادند و دست رد به رویش باز نهادند، مردود همۀ جهان گشت.
 زان که بود از شعله هاي عشق پنهان بی خبر  اهرمن از سجدة انسان خاکی سرکشید 

«انّا عرضنا االمله علی السموات و االرض و الجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها االنسان ...» 
 خاك بی باك، دلیر آمد و بر دوش گرفت عرش آن بار گران سنگ که از دوش انداخت    

شما چه دانید که ما را با این مشتی خاك از ازل تا ابد چه کارها در پیش است؟ معذوریم که شما را سر و کار با عشق نبوده است.
 عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد  جلوه اي کرد ُرخت دید ملک عشق نداشت  

پس از ابر کرم، باران محبّت بر خاك آدم بارید و خاك را گل کرد و به ید قدرت در گل از گل دل کرد.
 شبنمی از عشق بر او ریختند  خاك دل آن روز که می بیختند 

قلم چی- 1395 مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟  38

 مست نداند تمیز کرد گل از خار  خفته نیارد شناخت لعل ز خارا

 کسی داند که چون یوسف عزیزي در سفر دارد  بالي هجر و درد اشتیاق پیر کنعانی

 که حال غرقه در دریا نداند خفته بر ساحل   مالمت گوي عاشق را چه گوید مردم دانا؟

 جز بیدلی که او را پایی به دام باشد  احوال قید چون من سرگشته اي چه داند؟

قلم چی- 1396 مفهوم ابیات همۀ گزینه ها به استثناي گزینۀ .................. یکسان است.  39

 مستی از عشق نکو باشد و بی خویشتنی  مست بی خویشتن از خمر ظلوم است و جهول

 گرچه رسواییم یارب نی تو رسوا کرده اي  ما ظلومیم و جهول از احتمال بار یار

 بار سنگین امانت را که گردون برنتافت  ذّرة ناچیز ما بر گردن هّمت گرفت

 ریخت می بر خاك چون در جام گنجیدن نداشت  برد آدم از امانت هر چه گردون بر نتافت

قلم چی- 1396 مفهوم کدام گزینه با بیت «گفت من تیغ از پی حق می زنم / بندة حّقم نه مأمور تنم» قرابت دارد؟  40

 چیره گردد بر تو آخر هرچه ایزد را قضاست  گر تو در دنیا هزاران چاره و حیلت کنی

 پوشندة برهنه مگر نوك سوزنم  گر دیدة نشسته مگر نور دیده ام

 تا که عصیان و هواي نفس و طاعت در رضاست  با هواي نفس کی باشد رضاي حق روا

 ز بی دردان بپوشد سینه ام زخم نمایان را  گریبانی چو صبحم نیست تا از شرم رسوایی

قلم چی- 1396

عبارت «روزي حضرت روح اهللا می گذشت، ابلهی با وي دچار شد و از حضرت عیسی سخنی پرسید؛ بر سبیل تلّطف جوایش باز داد و آن  41
شخص مسلّم نداشت و آغاز عربده و سفاهت نهاد. چندان که او نفرین می کرد، عیسی تحسین می نمود.... » با کدام بیت تناسب مفهومی دارد؟

 آفرین را در دهان خلق نفرین کردن است  تندخویی با خالیق، مهر را کین کردن است

 بر خلیل اهللا باغ دلگشا در آتش است  عارفان از قهر بیش از لطف می یابند فیض

 می شکافد نرمی مغز استخوان پسته را  برنمی آید درشتی از مالیم طینتان

 دوستی دشمن اعتبار ندارد  جمع نسازي دل از ترّحم دوران
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قلم چی- 1396 مفهوم همۀ ابیات به استثناي بیت .................. با یکدیگر تناسب دارند.  42

هر کجایی دست و پایی جلوه گر شد ساحل است از تالش عافیت بگذر که در دریاي عشق

حدیث عشق و سالمت نبوده است مسلم زجور روي مگردان که در طریقۀ رندان

واصل شوي چو صبر کنی، بر گزند عشق این است کار او که بِبّرد تو را ز تو

اي دل مباد بر تو که باد خزان رود آسان مگیر آه و دم سرد عاشقان

قلم چی- 1396 مفهوم کدام بیت با عبارت «پدرم دریا دل بود. در التی کار شاهان را می کرد»تناسب بیش تري دارد؟  43

خوي او بخشش و دریا ز کفش در آتش/ شاه بخشنده نیامد به چنین بخشش و خوي

بزرگواري، دریا دلی که در بخشش/ به پیش جودش دریا کم آید از فرغر(= آبگیر)

ما نواي خویش را در بی نوایی یافتیم/ فخر بر شاهان عالم در گدایی یافتیم

با فقیري در سخاوت بی نظیر عالمم/ چون دعا با دست خالی دست گیر عالمم

خارج از کشور- 1396 مفهوم کدام بیت با سایر ابیات، تفاوت دارد؟  44

 که صد جمشید و کیخسرو غالم کمترین دارد  صبا از عشق من رمزي بگو با آن شه خوبان

 تاج کاووس ببرد و کمر کیخسرو   تکیه بر اختر شب دزد مکن کاین عیّار

 دیدي که چگونه گور بهرام گرفت  بهرام که گور می گرفتی همه عمر

 که از جمشید و کیخسرو فراوان دلستان دارد  بیفشان جرعه اي بر خاك و حال اهل دل بشنو

خارج از کشور- 1396 از کدام بیت، مفهوم «ناتوانی عقل» دریافت می شود؟  45

 چرخ از تو هزار بار بیچاره تر است  با چرخ مکن حواله کاندر ره عقل

 ما نمی خواهیم ننگ و نام را  گرچه بدنامی است نزد عاقالن

 عشق می  گفت به شرح آنچه بر او مشکل بود  دل چو از پیر خرد نقل معانی می کرد

 هر که را عقل نیست دولت نیست  عقل و دولت قرین یکدیگرند

سراسري- 1396 بیت زیر، با همۀ ابیات قرابت مفهومی دارد، به جز:  46
فرزند خصال خویشتن باش» «چون شیر به خود سپه شکن باش 

چو کنعان را طبیعت بی  هنر بود \ پیمبر زادگی قدرش نیفزود پارسا باش و نسبت از خود کن \ پارسا زادگی ادب نبود

هنر بنماي اگر داري نه گوهر \ گل از خار است و ابراهیم از آزر نباید کند جز که نام نکو \ خردمند زین زیستن آرزو

سراسري- 1396 مفهوِم کلِّی همۀ ابیات با یکدیگر متناسب هستند، به جز   ..................  47

 خالی نباشد از خللی یا تزلزلی  بنیاد خاك بر سر آب است از این سبب

 که التفات نکردند بر وي اهل معانی  نظر به روي ارادت مکن به صورت دنیا

 بر آب و باد کجا باشد اعتماِد نشست  جهان بر آب نهاده است و زندگی بر باد

 مشنو اي خواجه که تا در نگري بر باد است  آن که گویند که بر آب نهاده است جهان

سراسري- 1366 به مضمون آیۀ «ُتِعزُّ َمن َتشاء و ُتِذلُّ َمن َتشاء» در کدام بیت اشاره نشده است؟  48

 گلیم شقاوت یکی در برش  کاله  سعادت یکی بر سرش

 بر این خوان یغما چه دشمن چه دوست  ادیِم (سفره) زمین سفرة عام اوست

 یکی را به خاك اندر آَرد ز تخت  یکی را به سر برنهد تاج  بخت

 گروهی برآتش برد ز آب نیل  گلستان کند آتشی بر خلیل
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سراسري- 1386 مفهوم آیۀ شریفه ي «َتِعزُّ من َتشاء و ُتِذلُّ من َتشاء» با کدام بیت، متناسب است؟  49

 نتواند زمانه خوار کند  آن که را کردگار کرد عزیز

 آفریننده را کجا داند؟  آن که خود را شناخت نتواند

 وان که پوشیده داشت، مار تو اوست  آن که عیب تو گفت، یار تو اوست

 گر عزیز جهان بود خوار است  آن که را با طمع سر و کار است

سراسري- 1385 بیت «من نکردم خلق تا سودي کنم / بلکه تا بربندگان جودي کنم» با مفهوم کدام بیت قرابت معنایی دارد؟  50

 کی توان کردن شنا اي هوشمند؟  عشق دریایی کرانه ناپدید

 نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی  نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی

 تو نمایندة فضلی تو سزاوار ثنایی  تو حکیمی تو عظیمی تو کریمی تو رحیمی

 زهر باید خورد و انگارید قند  زشت باید دید و انگارید خوب

سراسري- 1380 با توّجه به درس«قاضی بست» کدام گزینه درست است؟  51

آغاجی نامه ها را از بیهقی می گرفت و به امیر می داد و پاسخ ها را از امیر به بیهقی می رساند.

بوالفضل نامه ها را تندتند به امیر می داد و پاسخ ها را شخصًا از دست امیر دریافت می کرد.

بیهقی وقتی مژده داد که نامه هاي پسران علی تکین رسیده است امیر را شادمان دید.

بونصر به دور مطالب ارزشمند نامه ها خط می کشید تا امیر فقط آن ها را بخواند.

سراسري- 1387

عبارت:«آن چه دارم از اندك مایه حطام دنیا حالل است و به هیچ زیادت حاجتمند نیستم.» با کدام بیت تناسب معنایی ندارد؟  52

 درویش نام دارد و سلطان عالم است  درویش را که ملک قناعت مسلّم است

 آن که آن داد به شاهان به گدایان این داد  گنج زر گر نبود کنج قناعت برجاست

 گر همه عّزت نفس است بس است  در قناعت که تو را دست رس است

 تحّمل می کنم با زخم چون مرهم نمی بینم  قناعت می کنم با درد چون درمان نمی بینم

سراسري- 1383

کدام گزینه از مفهوم عبارت:«این صلت فخر است، پذیرفتم و باز دادم که مرا به کار نیست و قیامت سخت نزدیک است، حساب این  53
نتوانم داد و نگویم که مرا سخت دربایست نیست اّما چون به آن چه دارم و اندك است قانعم، وزر و وبال این، چه به کار آید؟» برنمی آید؟

استرداد صله به دلیل خرسندي به کم از دنیاست.

استرداد صله به علّت عدم نیاز به آن

قبول صله با سپاسگزاري از امیر و استرداد آن

اظهار سرافرازي به قبول ظاهري صله و برگرداندنش به علت تردید در حالل بودنش

سراسري- 1385 همۀ بیت ها به جز بیت  ..................  به عدم تقلید کورکورانه، توصیه می کند.  54

 جهد کن تا که خود کسی باشی  چند منقاد هر خسی باشی

 که به غیر تو در جهان کس نیست  هم ز خود جوي هر چه می جویی

 کم پرستند خودپرستان را  خودپسندي مکن که اهل نظر

 در هر کس زدن ز بی نوري است  پی تقلید رفتن از کوري است    

9

م)
ده

یاز
ی (

وم
عم

ت 
بیا

اد
ی 

نای
مع

ت 
راب

ق

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



قلم چی- 1397 مفهوم بیت کدام گزینه با بیت «گریۀ شام و سحر شکر که ضایع نگشت /  قطرة باران ما گوهر یک دانه شد» قرابت دارد؟  55

 ببین که در طلبت حال مردمان چون است  ز گریۀ مردم چشمم نشسته در خون است

 باز پرسید خدا را که به پروانۀ کیست  دولت صحبت آن شمع سعادت پرتو

 بدین راه و روش می رو که با دلدار پیوندي  دعاي صبح و آه شب کلید گنج مقصود است

 که قدر گوهر یک   دانه جوهري داند  مدار نقطۀ بینش ز خال توست مرا

قلم چی- 1397 مفهوم کدام بیت متفاوت است؟  56

 دل بر دلدار رفت، جان بر جانانه شد  منزل حافظ کنون بارگه پادشاست

 ز بام عرش می آید صفیرم  من آن مرغم که هر شام و سحر گاه

 بی گنه بستۀ زندان و گرفتار قفس  بلبل گلشن قدسم شده از جور فلک

 اگر به سوي من آري پیامی از بر دوست  به جان او که به شکرانه جان برافشانم

قلم چی- 1397 مفهوم مقابل بیت «کمال عقل آن باشد در این راه     که گوید نیستم از هیچ آگاه» در کدام گزینه آمده است؟  57

 دیدة رنگ بین نبیند حق  دیدة عقل بین گزیند حق

 هست ها زیر پاي هستی اوست  عقل ما رهنماي هستی اوست

 عقل را جان و عقل برباید  عّز وصفش که روي بنماید

 همه در امر قدرتت بی چون  آتش و آب و باد خاك سکون

قلم چی- 1397 مفهوم بیت «کسی نیک بیند به هر دو سراي / که نیکی رساند به خلق خداي» با کدام گزینه قرابت ندارد؟  58

 این نصیحت، مور در کار سلیمان کرد و رفت  پاس لشکر داشتن از خسروان زیبنده است

 دست خود بوسید هر کس دست سائل را گرفت  طاعتی باالتر از دل جویی درویش نیست

 نکنی از این زیانی، نرسد از آن شکستت  بنوازي ار گدایی به تفّقد و عطایی

 حکم تو بر من روان ز جر تو برمن رواست  گر بنوازي به لطف ور بگدازي به قهر

قلم چی- 1397 بیت «اگر لطفش قرین حال گردد / همه ادبارها اقبال گردد» با کدام گزینه قرابت مفهومی دارد؟  59

بفکن حجاب جسم تا بشکنی طلسم / مردود خلق باش مقبول ذوالمنن (= صاحب منّت ها)

هر که گرفتی ز هوا دست او /  پایۀ اقبال شدي پست او

بیدالن در پردة ادبار متواري شدند /  دلبران در حلقۀ اقبال پیدایی شدند

اي خداوندي که از اقبال سوي در گهت /  قافله در قافله است و کاروان در کاروان

سراسري- 1390 مفهوم «ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم / باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست» با کدام بیت متناسب نیست؟  60

 که در این دامگه حادثه چون افتادم  طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق

 ندانمت که در این دامگه چه افتادست  تو را ز کنگرة عرش می زنند صفیر

 نشیمن تو نه این کنج محنت آباد است  که اي بلند نظر شاهباز سدره نشین

 گلشنی پیرامنش چون روضۀ دارالّسالم  بزمگاهی دل نشین چون قصر فردوس برین

سراسري- 1395

عبارِت «گفت: اي روح اهللا، چرا زبون این ناکس شده اي و هر چند او قهر می کند، تو لطف می فرمایی.» با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟  61

 پشیمانی نخورد آن کس که برخورد  در این باغ از گل سرخ و گل زرد

 تو ُگل خود از او دریغ مدار  خلق اگر در تو خست ناگه خار

 مرغ خوش خوان، طرب از برگ گل سوري کرد  غنچۀ گلبن وصلم ز نسیمش بشکفت

 کی به باغ ما گلی را دیدي از خاري جدا  هر کجا باغی، گل از خارش جدا بینی ولی
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سراسري- 1392 مفهوم کدام بیت با ابیات دیگر تفاوت دارد؟  62

 روغن از ریگ به حکمت نتوانست کشید  نرمی از خلق مدارید توقّع که مسیح

 مدارا گر به این کافر نمی کردم چه می کردم  ز شیخ شهر، جان بردم به تزویر مسلمانی

 رفق پیش آر و مدارا و تواضع کن و جود  خواهی از دشمن نادان که گزندت نرسد

 که مغز از چرب نرمی عمرها با استخوان سازد  به نرمی خصم بد گوهر حصار عافیت گردد

قلم چی- 1397

کدام گزینه با مفهوم عبارت زیر قرابت دارد؟  63
«این صلت فخر است. پذیرفتم و بازدادم که مرا به کار نیست و نگویم مرا سخت دربایست نیست اما چون به آن چه دارم و اندك است قانعم وزر و

وبال این به چه کار آید؟»

با کمال احتیاج از خلق استغنا خوش است / با دهان تشنه مردن بر لب دریا خوش است

به گاه فقر توانگر نماي هّمت باش / که گرچه هیچ نداري بزرگ دارندت

عمري است پاس وضع قناعت وبال ماست / وارستگی هم از غم دنیا نرسته بود

به دل خوردن قناعت کن اگر از اهل دنیایی / که مرغ این قفس جز دل ندارد دانۀ دیگر

قلم چی- 1397

کدام مفهوم از عبارت «بونصر را بگوي که زرهاست که پدر ما از غزو هندوستان آورده است و بتان زّرین شکسته و گداخته و پاره کرده  64
و حالل تر مال هاست و در هر سفري ما را از این بیارند تا صدقه اي که خواهیم کرد، حالل بی شبهت باشد، از این فرماییم.» دریافت می شود؟

افتخار به فتوحات جنگی ایرانیان و تامین هزینه هاي سفر از مال حالل

تاکید به غنائم جنگی سلطان محمود و سفرهاي زیاد امیرمسعود

اشاره به کشورگشایی سلطان محمود و بذل و بخشش فراوان سلطان مسعود

بیان دیدگاه سلطان مسعود در مورد حالل بودن غنائم جنگی و افتخار به صدقه دادن از مال حالل

قلم چی- 1397

کدام گزینه مفهوم نزدیک تري به دو بیت زیر دارد؟  65
 سحر دیدم درخت ارغوانی

 به گوش ارغوان آهسته گفتم
  کشیده سر به بام خسته جانی 

 بهارت خوش که فکر دیگرانی

 چشم از بد و نیک خلق پیش اندازیم  به زان نبود که برگ عزلت سازیم

 نکنی از این زیانی، نرسد از آن شکستت بنوازي ار گدایی به تفّقد و عطایی 

 راستی عیب نمایان می شود در تیر مار  از بدان نیکی، بدي از نیکوان شایسته نیست

 چون عشق سخت گردد دل کژ کند روایت  دل وصف او به نیکی کردي همیشه، آري

قلم چی- 1397 مفهوم کدام بیت با بقیه متفاوت است؟  66

 باز همان جا رویم، جمله که آن شهر ماست  ما به فلک بوده ایم، یار ملک بوده ایم

 که آن هماي بدین استخوان نمی ارزد  خالص ده ز تن تیره روح قدسی را

 آسمان سیرم زمان خانه را گم کرده ام  از جنون این عالم بیگانه را گم کرده ام

 که در هواي رخت چون به مهر پیوستم  چو ذره گر چه حقیرم ببین به دولت عشق

قلم چی- 1397 مفهوم آیۀ «اذهبا الی فرعون انه طغی فقوال له قوال لینا» با کدام گزینه قرابت دارد؟  67

 که بر فرعون ظاهر شد چرا ننشاند طغیانش  عصاي موسوي بشکافت دریا را چه داند کس

 فلک حریف زبردستی مدارا نیست   گر از تحّمل من خصم شد زبون چه عجب

 به من آورید آخر صنم گریز پا را  بروید اي حریفان بکشید یار ما را

 دوستم، با من مشو دشمن که من یارم هنوز  اي به قول دشمنان کوشیده در آزار من
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قلم چی- 1397 کدام گزینه مفهومی متفاوت دارد؟  68

 ز چاه، یوسف جان را چرا فغان باشد  کدام دلو فرو رفت و پر برون نامد

 لحد چو حبس نماید خالص جان باشد  تو را غروب نماید ولی شروق بود

 غروب، شمس و قمر را چرا زیان باشد  فرو شدن چو بدیدي بر آمدن بنگر

 گمان مبر که مرا درد این جهان باشد  به روز مرگ چو تابوت من روان باشد

سراسري- 1392 بیت «حسنت به ازل نظر چو در کارم کرد / بنمود جمال و عاشق زارم کرد» با کدام بیت قرابت مفهومی ندارد؟  69

 که تا دور ابد باقی بر او حسن و ثنا آمد  کمال حسن تدبیرش چنان آراست عالم را

 حسن چو جلوه می کند عشق زیاد می شود  لطف نهان به جلوه آر تا برود دلم ز کار

 که یک دم از تو نظر بر نمی توان انداخت  چه فتنه بود که حسن تو در جهان انداخت

 نامزد عشق تو آمد جهان  تا رقم حسن تو زد آسمان

قلم چی- 1397 مفهوم «العبد ُیدبّر و اهللا ُیَقّدر» در کدام گزینه یافت نمی شود؟  70

با همه تدبیر خویش ما سپر انداختیم/ روي به دیوار صبر، چشم به تقدیر او

هر کجا تدبیر می چیند بساط مصلحت/ از کمین بازیچۀ تقدیر می آید برون

گرچه  صائب شود از من گره عالم باز/ عاجز قّوت سر پنچۀ تقدیرم من

کارهایی که درش بستۀ تقدیر بود/ چو تو تدبیر کنی در بگشاید یزدان

قلم چی- 1397 مفهوم کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟  71

 آزاده من که از همه عالم بریده ام  اي سرو پاي بسته به آزادگی مناز

 در پیش خود چو سرو گرفتار نیستم  ز آزادگی بریده ام از خویش عمرهاست

 آب با آن منزلت در خاك باشد سرو را  می توان بر سرکشان غالب شد از آزادگی

 سرو همچون گردن قمري است اینجا ُغل به کف  ریشۀ آزادگی در خاك این گلشن کجاست

قلم چی- 1397

مفهوم عبارت «مردمی که به خانه هاي تاریک و بی دریچه عادت کرده اند، از پنجره هاي باز و نورگیر، گریزان هستند.» در کدام گزینه  72
وجود ندارد؟

 به دشت پرمالل ما پرنده پر نمی زند  در این سراي بی کسی کسی به در نمی زند

 کسی به کوچه سار شب دِر سحر نمی زند  یکی ز شب گرفتگان چراغ بر نمی کند

 که خنجر غمت ازین خراب تر نمی زند  دل خراب من دگر خراب تر نمی شود

 برو که هیچ کس ندا به گوش کر نمی زند  چه چشم پاسخ است از این دریچه هاي بسته ات

قلم چی- 1397 در کدام گزینه عبارت با بیت، قرابت مفهومی ندارد؟  73

ابلیس را چون در دل آدم بار ندادند، مردود همۀ جهان گشت.
 زان که بود از شعله هاي عشق پنهان بی خبر  اهرمن از سجدة انسان خاکی سر کشید

«انّا عرضنا االمانۀ علی السموات و االرض و الجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها و حملها االنسان ...»
 خاك بی باك، دلیر آمد و بر دوش گرفت  عرش آن بار گران سنگ که از دوش انداخت

شما چه دانید که ما را با این مشتی خاك چه کار ها از ازل تا ابد در پیش است؟ معذورید که شما را سر و کار با عشق نبوده است.
 عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد  جلوه اي کرد ُرخت دید ملک عشق نداشت

پس، از ابر کرم، باران محبّت بر خاك آدم بارید و خاك را گل کرد و به ید قدرت در ِگل از ِگل دل کرد.
 شبنمی از عشق بر او ریختند  خاك دل آن روز که می بیختند
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قلم چی- 1397 مفهوم مقابل بیت «عشق بازي کار بیکاران بود / عاقلش با کار بیکاران چه کار؟» در کدام گزینه دیده نمی شود؟  74

 عقل هاي تهی رو ُپر کار  اندر اقلیم عشق بیکارند

 نکنم بیش کار بیکاران  چو رسیدم به جاي بی جایان

 می گذارد به هرزه بی کار است  عمر خود هرکه بی غم عشقت

 عشق را در کار گیر و عقل را بی کار کن  الابالی پیشه گیر و عاشقی بر طاق نه

قلم چی- 1397

حمیدي شیرازي در ابیات زیر، چه کسی را با چه ویژگیی توصیف می کند؟   75
«چه اندیشید آن دم، کس ندانست

چو آتش در سپاه دشمن افتاد
که مژگانش به خون دیده  تر شد 

ز آتش هم کمی سوزنده تر شد»

جالل الّدین خوارزمشاه - اندوهگین، نابودگر عباس میرزا - وطن دوستی، دشمن ستیزي

عباس میرزا - رنج کشیدن، به سپاه روس تاختن محّمد خوارزمشاه - گریان، سوزان چون آتش

قلم چی- 1397 مفهوم مقابل «ولی چندان که برگ از شاخه می ریخت / دو چندان می شکفت و برگ می کرد» در کدام گزینه دیده می شود؟   76

 به صد چشم، حیران تیغ و سنان  زره در بر و دوش رویین تنان

 همی بدادي تا در ولی نماند فقیر  همی بکشتی تا در عدو نماند شجاع

 گرت چاالکی و مردانگی هست  مرا گویند با دشمن برآویز

 به جان می خریدند مرگ از اجل  دلیران در آن عرصۀ پر جدل

قلم چی- 1397

مفهوم دوبیتی «مکن کاري که بر پا سنگت آیو (آید) / جهان با این فراخی تنگت آیو / چو فردا نامه خوانان نامه خوانند / تو را از نامه  77
خواندن تنگت آیو» با کدام گزینه تناسب دارد؟ 

 کنایتی است که از روزگار هجران گفت  حدیث هول قیامت که گفت واعظ شهر

 گشته است پیش حسنت مستغرق عجایب  آن روز پر عجایب وان محشر قیامت

 مگر نامۀ اعمال ز آفاق پریده  ست  چه روزست و چه روزست چنین روز قیامت

 میفکن به روز جزا کار خود را  حساب خود این جا کن، آسوده دل شو

قلم چی- 1397 بیت زیر با کدام بیت تناسب مفهومی ندارد؟  78
«نیست جانش محرم اسرار عشق / هر که را در جان غم جانانه نیست» 

 که اهل عشق بود سّر عشق را محرم  حدیث عشق به رندان بگوي نی به ملک

 پرده اي از اشک بر رخسار می باید کشید  هر نگاهی محرم رنگ لطیف عشق نیست

 با سر زلفش توانی محرم راز آمدن  جان بباید داد در عشق غمش تا چون صبا

 زیرا که جز او محرم اسرار نداریم  ما را به جز آه سحر هم نفسی نیست

قلم چی- 1397 مفهوم بیت «مگو سوخت جان من از فرط عشق / خموشی است هان، اولین شرط عشق» با کدام گزینه قرابت دارد؟   79

 بلبل ز بی غمی است که فریاد می کند  از دل نمی رسد نفس عاشقان به لب

 در موسم گل ندارد امکان  خاموشی بلبالن مشتاق

 چون صدف هر کس سخن را در دهن می پرورد  بی تأمّل دم مزن کز لب گهر می ریزدش

 سّد چوبین نیست مانع، آتش سیاله را  بر نیامد مهر خاموشی به حفظ راز عشق
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سراسري- 1396

«صبر کردند تا از فرایض و سنن فارغ شد و به نوافل و فضایِل نماز ابتدا کرد» یعنی» صبر کردند تا حضرت علی (ع)  ..................  80

مستحبات نماز را به جاي آورد و آن گاه واجبات آن را انجام داد و فارغ شد.

فضایل و فرایض نماز را به پایان رساند، هم زمان جراح از معالجه و درمان فارغ شد.

مقّدمات نماز و واجبات آن را تا پایان سالم انجام داد و مستحبات نماز را شروع کرد.

مقّدمات و مستحبات نماز را انجام داد و آن طور که باید به پایان رساند؛ سپس واجبات را شروع کرد.

قلم چی- 1397

مفهوم عبارت «و می شنویم که قاضی بُست، بوالحسن بوالنی و پسرش بوبکر سخت  تنگ دست اند و از کس چیزي نستانند و اندك مایه  81
ضیعتی دارند» باکدام بیت تناسب ندارد؟

 وز دامن فقر دست کوتاه مکن  درویشی کن قصد در شاه مکن 

 بید از بی حاصلی برخویشتن خنجر کشید  تنگ دستی مرگ را در کام شیرین می کند 

 هم چون صدف نداریم پرواي تنگ دستی   قانع به قطره اي چند از بهر بی نیازي 

 ز صاحبان کرم بی نیاز می گذرد  چو صائب آن که به دولت سراي فقر رسید 

قلم چی- 1397

بیت زیر، با کدام ابیات تناسب مفهومی دارد؟  82
 رهروي کبک نیاموخته»  «عاقبت از خامی خود سوخته 

 الف ) مشک حیف است که با دوده شود همسر
 ب) روش کلک من از خامۀ ایشان مطلب

 ج) اُف بر آن سرزمین که طعنه زند 
 د) طبع دون از ره تقلید به نیکان نرسد 

 کبک زشت است که با زاغ شود همدم 
 که کالغ ار چه بکوشد نشود کبک خرام 

 زاغ دشتی به کبک کهساري 
 پاي اگر خواب کند، چشم نخوانند آن را

الف، د ب، ج     د، ب الف، ج

قلم چی- 1397 بیت «به آن چه می گذرد دل منه که دجله بسی / پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغداد» با کدام بیت قرابت معنایی ندارد؟  83

 گر زندگی خضر بود، نقش بر آب است در عالم فنا که بقا پا به رکاب است  

 که کرد افسون و نیرنگش ملول از جان شیرینم  جهان پیر است و بی بنیاد، از این فرهادکش فریاد 

 ز مهر او چه می پرسی در او هّمت چه می بندي؟!  جهان پیر رعنا را ترّحم در جبلّت نیست 

 که نسیمی رسد از جانب بغداد مرا  دامنم دجلۀ بغداد شد از حسرت آن 

قلم چی- 1397

عبارت «خاله ام با همۀ تمّکنی که داشت، به زندگی درویشانه اي قناعت کرده بود، نه از بخل بلکه از آن جهت که به بیش تر از آن احتیاج  84
نداشت» با همۀ ابیات به جز بیت گزینۀ  .................. تناسب مفهومی دارد.

 ز فیض سیرچشمی سنگ گوهر می تواند شد  ز اکسیر قناعت خاك شکر می تواند شد 

 زان گل بی خار تسکین خارخارم می دهد  کرده ام صائب قناعت از وصالش با خیال 

 قانع شده از بحر به یک قطرة آب است   زان در نظر خلق عزیز است که گوهر 

 ره ندارد در دل خرسند، استسقاي حرص  از قناعت می رود بیرون زسر سوداي حرص 

قلم چی- 1397 کدام گزینه با آیه شریفۀ «انا عرضنا االمانۀ علی السماوات و االرض ...» تناسب مفهومی دارد؟  85

 تا لب چشمۀ خورشید درخشان بروم  به هواداري او ذره صفت چرخ زنان 

 شبنم به روي گل به امانت نشسته است  برحسن زودسیِر بهار اعتماد نیست 

هرچه آغاز ندارد نپذیرد انجام   ماجراي من و معشوق مرا پایان نیست 

 امانتی است که روح االمین نبوده امینش  بیا که در دل تنگ من از خزینۀ عشقت 
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قلم چی- 1397

بیت «تو یک ساعت، چو افریدون به میدان باش، تا زان پس / به هر جانب که روي آري درفش کاویان بینی» با کدام گزینه قرابت  86
بیش تري دارد؟

 از پاي فتاده سرنگون باید رفت  گر مرد رهی میان خون باید رفت

 که بخت راست فضیل نه زور بازو را  به رنج بردن بیهوده گنج نتوان برد

 مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد  نابرده رنج گنج میسر نمی شود

 کاینجا تو با درفش فریدون نیامدي  گر کفش تو دریده شود در رهش مرنج

قلم چی- 1397 بیت «هنر خوار شد، جادویی ارجمند / نهان راستی، آشکارا گزند» با کدام گزینه قرابت ندارد؟  87

 زد زنگ تیغ هاي هنر در غالف ها  تا تاختند بی هنران در مصاف ها

 بی هنري خوار شد در قدم پادشا  مسند شاهی بیافت فضل و هنر در جهان

 راحت نصیب جاهل و نادان است  دانا اسیر درد و غم و رنج است

 سپردند جاي هزاران به جغد  بدان سان که اندر سمرقند و سغد

قلم چی- 1397 مفهوم کدام بیت با عبارت «پدرم دریادل بود. در التی کار شاهان را می کرد» تناسب بیش تري دارد؟  88

 شاه بخشنده نیامد به چنین بخشش و خوي  خوي او بخشش و دریا ز کفش در آتش

 به پیش جودش دریا کم آید از فرغر (= آبگیر)  بزرگواري، دریادلی که در بخشش

 فخر بر شاهان عالم در گدایی یافتیم  ما نواي خویش را در بی نوایی یافتیم

 چون دعا با دست خالی دست گیر عالمم  با فقیري در سخاوت بی نظیر عالمم

قلم چی- 1397

مفهوم عبارت «با قلب هایتان و خلوصتان، تسلیِم تسلیم با خدا روبه رو شوید، آن جا شکسته و خمیرشده باشید.» در کدام گزینه نیامده  89
است؟

 دوست خواهی از خودي بیگانه شو  گر َروي راه خدا بی خود برو

 اندرین حضرت ندارد اعتبار  جز خضوع و بندگی و اضطرار

 کس عیار زر خالص نشناسد چو محک  در خلوص منت ار هست شکی تجربه کن

 که حیف است نام من آن جا که اوست  بگفتا مبر نام من پیش دوست

قلم چی- 1397 کدام گزینه کامًال با عبارت «... در هنگام بال شرکت بوده است، در وقت فراغ موافقت اولی تر.» قرابت مفهومی دارد؟  90

 مخالفت چو معادي قرین ناله و آه  موافقت چو موالی ندیم عیش و شادي

 هم نفسی خوش است خوش هین مگریز یک نفس  گر نکنی موافقت درد دلی بگیردت

 با هرکه هم پیاله شدي هم خمار باش  در نوش و نیش کن به حریفان موافقت

 ور نوش مخالفت کند نیش من است  گر زهر موافقت کند تریاق (= پادزهر) است

قلم چی- 1397

مفهوم کدام یک از ابیات زیر، جملۀ «اگر به دادة خدا قانع بودي و خرسند نمودي، رداي من به بازار به گرو نرفتی» را تداعی می کند؟  91

 هرگز نخورد آب زمینی که بلند است  افتادگی آموز اگر طالب فیضی

 به کف پوچ شد از گوهر دریا، قانع  هر که گردید ز عبرت به تماشا قانع

 یک دل بندیدم که ز تو باشد خرسند  تنها نه دل من ز تو خرسند نباشد

 همه گوش سوي خردمند کن  دل و جان بدین رفته خرسند کن
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قلم چی- 1397 مفهوم کدام گزینه به جملۀ «مطوقه گفت: اي دوست! ابتدا از بریدن بند اصحاب، اولی تر» نزدیک تر است؟  92

 ولی گوي بخشش نه هر کس برند  همه کس به میدان کوشش درند 

 بر جهان بخشودم و بر خود نبخشودم چو شمع  سوختم تا گرم شد هنگامۀ دل ها ز من 

 تیغ اگر بارد به َفرقت از دهن گوهر فکن  از صدف، آیین دشمن پروري را یاد گیر 

 نه دگر امید دارد که رها شود ز بندت   دل هر که صید کردي نکشد سر از کمندت 

قلم چی- 1397

مفاهیم «ناراحت شدن، عالی طبع بودن، بلندقد بودن، شرمنده شدن»، به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟  93
الف) پدرم در التی کار شاهان را می کرد.

ب) نشانه می رفتم به توپ بزنم اما پایم به توپ نمی خورد، بور می شدم.
ج) من به رگ غیرتم بر می   خورد.

د) می  خواهید بروید آسمان شوربا بیاورید.

ب، د، الف، ج ب، الف، د، ج ج، د، ب، الف ج، الف، د، ب

قلم چی- 1397 مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متناسب نیست؟  94

 وزین خویشان نامحرم مرا بیگانگی باید  رفیقی بایدم همدم به شادي یار و در غم هم 

 در نشاط و کامرانی نبود از ایشان جدا  در غم و اندوه باشد یار با یاران شریک 

 یار باید شادمان باشد، چو یارش شادمان  دوست باید دل غمین باشد چو دارد دوست غم 

 با غم به سر بریم که او یار غار ماست  شادي اگر به ما نرسد یار حاکم است 

قلم چی- 1397

متن «شما را اگر توان نباشد که کار خود به عشق درآمیزید، و پیوسته بار وظیفه اي را بی رغبت به دوش کشید، زنهار، دست از کار  95
بشویید». با کدام گزینه قرابت معنایی دارد؟

 گر سراپا آتش سوزنده شد، سوزش نبود  هر کسی کز عشق، جان شعله اندوزش نبود 

 سر به سر عشق نهادن خوش است  پاي کشیدن ز همه کارها 

 زردي چهرة خورشید ز درد طلب است  عشق بی تابی ذرات جهان را سبب است 

 ور عشق نباشد به چه کار آید دل؟  گر دل نبود کجا وطن سازد عشق

قلم چی- 1397

مفهوم عبارت «موش زود در بریدن بندها ایستاد که مطوقه بدان بسته بود. گفت: نخست از آِن یاران گشاي»، با کدام گزینه تناسب دارد؟  96

 زان که خون چون منی نه الیق آن گردن است  کشتن من بر رقیب انداز و خود رنجه مشو 

 نیاساید و دوستانش غریق  که مرد ارچه بر ساحل است اي رفیق 

 کی رهایی دهد از بند گرفتاران را  آن که چون بنده به هر موي اسیري دارد 

 این بار در کمند تو افتاد و رام شد  آن مدعی که دست ندادي به بند کس 

قلم چی- 1398 بیت زیر، با همۀ ابیات قرابت معنایی دارد به جز... .  97
 نباید جز به خود محتاج بودن»  «چه در کار و چه در کار آزمودن

 چون َپري از دیدة مردم نهان  گنج زري بود در آن خاکدان

 بی خبر از مصلحت کار توست  غیر، که غافل ز دل زار توست

 هرچه طلب می  کنی از خویش کن  خواهش مرهم ز دل خویش کن

 در تو بود هرچه تمنّا کنی  چشم فروبسته اگر واکنی
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قلم چی- 1398

بیت زیر، با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟  98
 شرط عقل است جستن از درها»  «رزق هرچند بی  گمان برسد

 در تالش این شکار دام دست و پا مزن  مرغ دست آموز روزي بی نیاز است از طلب

 از تالش رزق با بی دست و پایی فارغم آفتاب از لعل غافل نیست در زندان سنگ 

 در تالش رزق، آدم بی دهن باشد چرا  شد به لب واکردنی گنجینۀ گوهر صدف

 مکن ورنه برو بیهوده می کوش  تالش روزي ننهاده، مشتاق

قلم چی- 1398 مفهوم بیت کدام گزینه با بیت «گریۀ شام و سحر شکر که ضایع نگشت   قطرة باران ما گوهر یک دانه شد» قرابت دارد؟  99

 خانۀ تن را چراغی از دل بیدار ده  در دل تنگم ز داغ عشق شمعی برفروز

 چون آب اگرچه خون مرا نوش کرده اي  شکر توام ز تیغ زبان موج می زند

 بدین راه و روش می رو که با دلدار پیوندي  دعاي صبح و آه شب کلید گنج مقصود است

 پیش از آن که این خانه رو نهد به ویرانی  خانۀ دل ما را از کرم عمارت کن

قلم چی- 1398 مفهوم کدام بیت با بقیه متفاوت است؟  100

 که سعیت بود در ترازوي خویش  بخور تا توانی به بازوي خویش

 جز آن متاع نیابی که خود فرستادي  بهشت گرچه پر آسایش است و ناز و نعیم

 کسی برد خرمن که تخمی فشاند  برآن خورد سعدي که بیخی نشاند

 نه در چنگ و بازوي زورآور است  سعادت به بخشایش داور است

قلم چی- 1398 مفهوم بیت «کسی نیک بیند به هردو سراي  که نیکی رساند به خلق خداي» به کدام گزینه، نزدیک تر است؟  101

 با خلق خداي کن نکویی  خواهی که خداي بر تو بخشد

 کزو خرمن کام دل برنداشت  کسی دانۀ نیک مردي نکاشت

 زان که هرگز بد نباشد نفس نیک اندیش را  خویشتن را خیرخواهی، خیر  خواه خلق باش

 که نام نیک به دست آوري و بگذاري  نیک و بد چو بیاید گذشت، این بهتر

قلم چی- 1398 کدام بیت با عبارت زیر قرابت مفهومی ندارد؟  102
«مردان بار را به نیروي هّمت کشند، نه به قّوت تن.»

 کان بار را به قّوت هّمت توان کشید  هّمت قوي کن از مدد رهروان عشق

 رخصت دیدار دادي، طاقت دیدار ده  شیوة ارباب هّمت نیست جود ناتمام

 برو هّمت از ناتوانان بخواه به بازو توانا نباشد سپاه 

 نه مرد است آن کس که هّمت ندارد  شود مرد را قدر عالی ز هّمت

17

م)
ده

یاز
ی (

وم
عم

ت 
بیا

اد
ی 

نای
مع

ت 
راب

ق

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



قلم چی- 1398 ابیات کدام گزینه، با هم تناسب مفهومی دارند؟  103

 نژند آن دل، که او خواهد نژندش  بلند آن سر، که او خواهد بلندش

 گه کند در تاجش از شبنم ُگهر  گه نهد بر فرِق نرگس تاِج زر

 به هرکس آنچه می بایست، داده ست  در نابستۀ احسان گشاده ست

  به نیکی بباید سپردن رهش  چو بخشایش آورد نیکی دهش

 که نی یک موي باشد بیش و نی کم   به ترتیبی نهاده وضع عالم

  پس ز هر ذّره بدو راهی دگر  هست در هر ذّره درگاهی دگر

بماند تا ابد در تیره رایی خرد را گر نبخشد روشنایی

 علم دادش تا شناسایی گرفت  عقل را چون دید بینایی گرفت

قلم چی- 1398

ابیات کدام گزینه با مفهوم بیت زیر قرابت معنایی دارند؟  104
بماند تا ابد در تیره رایی» «خرد را گر نبخشد روشنایی

چراغ عقل یابد روشنایی الف) وگر زان زلف بندي برگشایی
چراغ هدایت تو بر کرده اي ب) خرد را تو روشن بصر کرده اي

بصارت داد تا هم زو هراسیم ج) خرد بخشید تا او را شناسیم
روشنی دیدة تاریک عقل د) مهره کش رشتۀ باریک عقل

الف – ب د – ب د – ج ج – الف

قلم چی- 1398 کدام بیت با سایر ابیات قرابت معنایی ندارد؟  105

مکن تکیه بر زور بازوي خویش چو روزي به سعی آوري سوي خویش

که سعیت بود در ترازوي خویش بخور تا توانی به بازوي خویش

ز سعی خویش می داند زهی انسان و کفرانش ز دانایی چو دم زد رزق را از محض دانایی

کوشش ما سر به سر بی حاصل است کس به مقصد کی رسد از سعی خویش

قلم چی- 1398 مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟  106

که خود هم توشه داریم و هم انبار نیفتد با کسی ما را سر و کار

کز دست خود بود چو سبو تکیه گاه من نبود به ناز بالش مردم مرا نیاز

این جام ز خود بادة گلرنگ برآرد محتاج به می نیست رخ الله عذاران

ما را بس است مستی ذکر مدام دوست در بزم ما به باده و جام احتیاج نیست
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قلم چی- 1398 مفهوم بیت زیرا با همۀ ابیات به جز .................. قرابت دارد.  107
«رزق هر چند بی  گمان برسد / شرط عقل است ُجستن از درها»

 نیم نانی می رسد تا نیم جانی در تن است  رزق بی کوشش نمی آید به کف، حرف است این

پنجۀ کوشش کلید رزق را دندانه است این که روزي بی تردد می رسد، افسانه است

در تالش رزق، آدم بی دهن باشد چرا شد به لب وا کردنی گنجینۀ گوهر صدف

که رزق مردم بی دست و پا خدا دادست من از رسیدن روزي به خویش دانستم

قلم چی- 1398

بیت زیر با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟  108
«چنان سعی کن کز تو ماند چو شیر / چه باشی چو روبه به وا مانده سیر؟»

 نه وقتی که سیالب از سر گذشت کنون کوش کآب از کمر درگذشت

مکن زور بر ضعف درویش عام چو تمکین و جاهت بود بر دوام

 تا شب نرود صبح پدیدار نباشد تا رنج تحمل نکنی، گنج نبینی

 غالم همت خود باش و فکر زندگانی کن  رهین منت و مهمان خوان این و آن تا کی

قلم چی- 1398 بیت زیر، با کدام بیت تقابل مفهومی دارد؟  109
«کمال عقل آن باشد در این راه / که گوید نیستم از هیچ آگاه»

ذره ذره در دو گیتی فهم توست / هر چه را گویی خدا آن فهم توست عقل اگر از تو وجودي پی برد / لیک هرگز، ره به ُکنهت (= باطن) کی برد

عقل در سوداي او حیران بماند / جان ز عجز انگشت در دندان بماند عقل و جان و دین و دل درباختیم / تا کمال ذرّه اي بشناختیم

قلم چی- 1398 مفهوم کدام گزینه در مقابل آن به درستی نیامده است؟  110

در نابستۀ احسان گشاده ست/ به هر کس آن چه می بایست داده ست (لطف به اندازة خدا)

کمال عقل آن باشد در این راه / که گوید نیستم از هیچ آگاه (ناتوانی عشق در راستی آزمایی عاشق)

به ترتیبی نهاده وضع عالم / که نی یک موي باشد بیش و نی کم (نظم و ترتیب حساب شده در آفرینش)

اگر لطفش قرین حال گردد / همه ادبارها اقبال گردد (قرین حال شدن لطف ایزدي موجب خوش بخت شدن است.)

قلم چی- 1398

مفهوم عبارت زیر، با کدام بیت تناسب دارد؟  111
«گفت: من هیچ ُمستحق نشناسم در بُست که زر به ایشان توان داد و مرا چه افتاده است که زر کسی دیگر بََرد و شمار آن به قیامت مرا باید داد؟

حال، این عهده قبول نکنم.»

 هم ز خود هر مجرمی رسوا شود  روز محشر هر نهان پیدا شود

 هر که او آگاه تر، رخ زردتر هر که او بیدارتر پردردتر

کجا بینی از دولت آسایشی  تو ناکرده بر خلق بخشایشی

 ز دنیا وفاداري امید نیست  جهان، اي پسر ملک جاوید نیست

قلم چی- 1398

عبارت «آن  چه دارم از حطام دنیا حالل است و کفایت است و به هیچ زیادت حاجتمند نیستم» با کدام بیت تناسب مفهومی دارد؟  112

 رو دگر شو تو به تحقیق که او شد دگري  تو به صورت چه قناعت کنی از صحبت او

 چون بخواهی یافت از دربان مخواه  حاجت خود را جز از سلطان مخواه

 از سر خوان لئیمان دست کوته کردنست  هیچ دانی کز چه باشد عزت آزادگان

 تحمل می کنم با زخم چون مرهم نمی بینم  قناعت می کنم با درد چون درمان نمی یابم
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قلم چی- 1398 مفهوم کلی عبارت زیر با کدام بیت تناسب مفهومی ندارد؟  113
«می شنویم که قاضی بُست، بوالحسن بوالنی و پسرش بوبکر سخت تنگدست اند و از کس چیزي نستانند و اندك مایه ضیعتی دارند. یک کیسه به

پدر باید داد و یک کیسه به پسر، تا خویشتن را ضیعتکی حالل خرند و فراخ تر بتوانند زیست».

زانکه اندر وي صفاي مؤمن است  فقر و درویشی شفاي مؤمن است

 خرقه اي و لقمه اي کافی بود  هر کرا از صدق دل صافی بود

 گرچه هیچ از فقر نبود تلخ تر  با قناعت ساز دائم اي پسر

 از حطام دنیوي چشمم به خشکی یا تري  گر ستودم حسن اخالق تو را دانی که نیست

قلم چی- 1398

هدف اصلی گویندة عبارت «ابوالحسن بوالنی و پسرش بوبکر سخت تنگ دست اند و از کسی چیز نستانند و اندك مایه ضیعتی دارند، یک  114
کیسه به پدر باید داد و یک کیسه به پسر، تا ما حق این نعمت تندرستی که بازیافتیم لختی گزارده باشیم» با کدام بیت قرابت دارد؟

 از لطف بی دریغ، شهنشاه حق گزار  دست دعاي لشکر شب را به زر گرفت

 روزي تفقدي کن درویش بی نوا را  اي صاحب کرامت، شکرانۀ سالمت

 نه نعمتی است که باز آورد فقیر از دوست  جهان و هر چه در او هست با نعیم بهشت

 ولی گوي بخشش نه هر کس برند  همه کس به میدان کوشش درند

قلم چی- 1398

کدام گزینه به مفهوم بیت زیر نزدیک تر است؟  115
که گوید نیستم از هیچ آگاه» «کمال عقل آن باشد در این راه

خرد را و جان را نگارنده اوست توانا و دانا و دارنده اوست 

کزین برتر اندیشه برنگذرد  به نام خداوند جان و خرد 

عقل حیران گشت و جان مبهوت شد در جاللش عقل و جان فرتوت شد 

کو چو سوسن صد زبان افتاد و الل  گوش آن کس نوشد اسرار جالل 

قلم چی- 1398 مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟  116

در تن افزودي و از جان کاستی  هر چه از دونان به منت خواستی 

یا قناعت پر کند یا خاك گور  گفت: چشم تنگ دنیا دوست را 

چو بیکاري، یقین بی مزد مانی اگر کاري کنی مزدي ستانی 

بنه و دست پیش سفله مدار  تن به بیچارگی و گرسنگی 

قلم چی- 1398 کدام بیت با مفهوم عبارت «یا عبدالکریم حکایت نویس مباش، چنان باش که از تو حکایت کنند!» قرابت معنایی دارد؟  117

با خلق چنان زي که سالمت نکنند در راه چنان رو که قیامت نکنند 

که پیش از نان نیفتی در تنورش چنان زي با رخ خورشید نورش 

چو مردي، نه بر گور نفرین کنند چنان زي که ذکرت به تحسین کنند 

بود لشگر از جز تویی بی نیاز چنان زي که هنگام سختی و ناز 

قلم چی- 1398

کدام بیت با عبارت «. . . سوگند که در تمام احوال و انقالبات روزگار، مثل برگ هاي این گل پاك دامن از یکدیگر حمایت کنیم.» تناسب  118
مفهومی دارد؟

در والیت هاي ما تو شک میار گر تو می خواهی که گردي رستگار 

که کنم در دوستی بسیار جهد بستم آخر با شما آن گونه عهد 

گر شنودي هستی آخر در امان من گرفتم بر تو حجت این زمان 

خصم را از بیخ و از بُن برکنم در حق تو قول دشمن نشنوم 
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قلم چی- 1398 ر» با کدام بیت زیر قرابت دارد؟ مفهوم «الَعبُد ُیدبِّر و اهللا ُیَقدِّ  119

چندان که زدیم باز ننشست بر آتش عشقت آب تدبیر 

که پشت طاقت گردون دوتا کند بارش غمی رسید به روي زمانه از تقدیر 

ورنه از تدبیر نتوان بَست بر دریا ُپلی از شط غم، کشتی می بر کنار آرد مگر 

اگر ناخدا جامه بر تن َدَرد خدا کشتی آن جا که خواهد بََرد 

قلم چی- 1398

مفهوم بیت «کدام دانه فرورفت در زمین که نُرست / چرا به دانۀ انسانت این گمان باشد» با همۀ ابیات تناسب دارد به جز ..................  120

این مرگ نه مرگ، نقل جاي است گر بنگري آن چنان که راي است 

پیش تر از مرگ مردن زنده می سازد تو را از خودآزادي، بر حق بنده می سازد تو را 

چون رهم زین زندگی پایندگی است آزمودم مرگ من در زندگی است 

تا منکر قیامت بی اعتبار شد زنده شدند دوباره کشتگان دي 

قلم چی- 1398

عبارت «خاله ام با همۀ تمکنی که داشت به زندگی درویشانه اي قناعت کرده بود، نه از بخل بلکه از آن جهت که به بیشتر از آن احتیاج  121
نداشت.» با همۀ ابیات به جز گزینۀ .................. تناسب مفهومی دارد.

ز فیض سیرچشمی سنگ گوهر می تواند شد ز اکسیر قناعت خاك شکر می تواند شد 

قانع شده از بحر به یک قطرة آب است زان در نظر خلق عزیز است که گوهر 

زان گل بی خار تسکین خارخارم می دهد کرده ام صائب قناعت از وصالش با خیال 

ره ندارد در دل خرسند، استسقاي حرص از قناعت می رود بیرون ز سر سوداي حرص 

قلم چی- 1398

کدام گزینه با مفهوم بیت «در خواب دوش، پیري در کوي عشق دیدم / با دست اشارتم کرد که عزم سوي ما کن» قرابت بیش تري دارد؟  122

  پی تأدیب او اینک، فلک شد چرخ گردانش  معلم عشق و پیر عقل شد طفل دبستانش

 عشق می گفت به شرح آن چه بر او مشکل بود   دل چو از پیر خرد نقل معانی می کرد

  ظلمات است بترس از خطر گمراهی  طی این مرحله بی همرهی خضر مکن

 اي پیر عشق، نیک بدار احترام ما  عمري است سر به پاي جوانان نهاده ایم

قلم چی- 1398

کدام گزینه با بیت «به حرص ار شربتی خوردم مگیر از من که بد کردم / بیابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا» قرابت دارد؟  123

 وین ماجرا به سرو لب جویبار بخش  یا رب به وقت گل گنه بنده عفو کن

  ره ندارد در دل خرسند استسقاي حرص  از قناعت می رود بیرون ز سر سوداي حرص

 گوي چوگان قضا در حرکت مجبور است  شکوه از چرخش گردون ز بصیرت دور است

 گر چه هشیاران ندادند اختیار خود به کس  دل به رغبت می سپارد جان به چشم مست یار

قلم چی- 1398 بیت «کنار نام تو لنگر گرفت کشتی عشق/ بیا که یاد تو آرامشی است طوفانی» با کدام گزینه قرابت مفهومی ندارد؟  124

ذکر جان بخش تو هم مایۀ سامان من است نام زیباي تو آرام دل و جان من است 

یاد دلجوي تو آن مهرفروزان من است آن چراغی که کند روح و روانم روشن 

هر آنک از تو پري یافت در علو گردد تو جاِن جاِن جهانی و نام تو عشق است

به روز عید بزادیم ما ز مادر عیش به نام عیش بریدند ناف هستی ما 
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قلم چی- 1398

مفهوم بیت «چنین قفس نه سزاي چو من خوش الحانی است/ روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم» در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ   125
.................. دیده می شود.

تن زده اندر زمین چنگال ها جان گشاده سوي گردون بال ها

زین دو چرا نگذریم منزل ما کبریاست خود ِز فلک برتریم وز ملک افزون تریم

رخت خود باز بر آنم که همان جا فکنم جان که از عالم علوي ست یقین می دانم

به طلبکاري این مهرگیاه آمده ایم سبزة خط تو دیدیم و ز بستان بهشت

قلم چی- 1398 هر دو بیِت کدام گزینه از مفهوم بیت «عشق بازي، کار بیکاران بود/ عاقلش با کار بیکاران چه کار؟» دور است؟  126
الف) چرخ طفل مکتب او بود و او پیِر خرد

ب ) عاشقی خود نه کار فرزانه است
ج ) عقل تا جوید شتر از بهر حج

د ) هم عقل را معلم لطفت شده ادیب
هـ ) شود آسان ز عشق کار چند

و ) اي عقل نگفتم که تو در عشق نگنجی

لیکن از پیران چون او معظم نخواهی یافتن 
عقل در راه عشق دیوانه است

رفته باشد عشق تا کوه صفا
هم خلق را مفّرح ُخلقت شده صفا

که بود نزد عقل بسی دشوار
در دولت خاقان نتوان کرد خالفت

ج ، د هـ ، ج الف ، د ب ، و

قلم چی- 1398 کدام بیت مفهوم «قناعت» را می رساند؟  127

حیف باشد دل دانا که مشّوش باشد غم دنیاي دنی چند خوري باده بخور

 آن چه می آید زیاد از آستین، چین می شود خلعت دنیا زیاد از خویشتن دردسر است

که از شمع ضمیر است آن که نوري در جبین دارم تو را هر گوهر گوید مشو قانع به حسن من

اسیر عشق تو از هر دو عالم آزاد است گداي کوي تو از هشت خلد مستغنی است

قلم چی- 1398

کدام بیت با عبارت «مرد باید در میان بازار مشغول تواند بود، چنان که یک لحظه از حق تعالی غایب نشود.» تناسب مفهومی دارد؟  128

به تسبیح و سجاده و دلق نیست طریقت به جز خدمت خلق نیست

شرط دعوي نیست تنها گوي و چوگان باختن الف آن بهتر که در میدان سربازان زنیم

ناسوده نخفته چند باشی از خلق نهفته چند باشی

مرد آن است در میان مردمان با حق بود شرط مردي نیست در خلوت خدا را داشتن

قلم چی- 1398 با توجه به تأثیر عشق بر وجود عاشق، گویندة کدام بیت متفاوت است؟  129

 این نیست، طریق آشنایی گویند ز عشق کن جدایی 

 عاشق تر از این کنم که هستم گرچه ز شراب عشق مستم 

 آزاد کن از بالي عشقم دریاب که مبتالي عشقم 

 جز عشق مباد سرنوشتم پروردة عشق شد سرشتم 

قلم چی- 1398

کدام بیت با عبارت زیر تناسب معنایی دارد؟  130
«سّري گفت: وي در کوه ساکن شده است؟ بس کاري نباشد. مرد باید در میان بازار مشغول تواند بود، چنان که یک لحظه از حق تعالی غایب

نشود.»

 باید که گوشه گیري، زان َشست زه گسسته با حاجبان ابرو ذکر کمان چه گویی 

 قطره از دریا چو رو پنهان کند گوهر شود گوشه گیري فیض ها دارد در این وحشت سرا

 به یک جا آب چون گردید ساکن بی صفا گردد کدورت می ُکشد طبع روانت بیدل از عزلت 

 نرخ جان ها به جز از کف تو ارزان نشود اي خدایی که به بازار عزیزان درت 
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قلم چی- 1398 مفهوم ابیات دوگانۀ همۀ گزینه ها یکسان است؛ به جز:  131

 پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغداد به آنچه می گذرد دل  منه که دجله بسی
 مرده است این چراغ نفس تا کشیده اي چون داغ دل به اللۀ باغ جهان مبند

 حاصل بی حاصلی نَبَود به جز شرمندگی بید مجنون در تمام عمر سر باال نکرد
می نهم چون بید مجنون سر به پاي خویشتن هیچ همدردي نمی یابم سزاي خویشتن

هرکه را در جان غم جانانه نیست نیست جانش محرم اسرار عشق
گر نه اي موسی قدم در نیل نتوانی زدن تا نگردي آشنا در بحر عشقت راه نیست

 زین دو چرا نگذریم؟ منزل ما کبریاست خود ز فلک برتریم وز ملک افزون تریم
مرغ از قفس همیشه پریدن کند هوس روح تو سدره نشین است و تن قفس

قلم چی- 1398 کدام ابیات با یکدیگر تقابل مفهومی دارند؟  132
الف) از فکر رزق چاك چو گندم به دل فتاد

ب) جهد رزق ار کنی و گر نکنی
پ) سعی در رزق کسان دل را منّور می کند

ت) ز کار تا نرود دست و پاي سعی تو را

 افکند در تنور صد اندیشه نان مرا 
برساند خداي عّز و جل

کم بود دل هاي شب بی شمع بالین آسیا
امید رزق ز دست دعا نباید داشت

ب، ت الف، پ الف، ت ب، پ

قلم چی- 1398 مفهوم کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟  133

 کند پیک ادراك را سنگسار وجود تو از حضرت تنگ بار

 خردمند از این حکمت آگاه نیست بدو هیچ پوینده را راه نیست

 به روز آرندة شب هاي تاریک جواهربخش فکرت هاي باریک

 گرد این کار وهم کی گردد چون خرد در ره تو پی گردد

قلم چی- 1398

مفهوم بیت «گر چه خوردي هر دم از جام فلک صد گونه زهر / هم به تریاکی رسی زین چرخ گردان غم مخور» در کدام گزینه بیش تر  134
دیده می شود؟

و نیز مانند مادرم توکلی داشت که به او مقاومت و استحکام و اراده می بخشید.

به این زندگی گذرا آن قدرها دل نمی بست که پیشامد ناگوار را فاجعه اي بینگارد.

در نظرش اگر یک روي زنگی زشت می شد، روي دیگري بود که بشود به آن پناه برد.

خاله ام با همۀ تمکنی که داشت، به زندگی درویشانه اي قناعت کرده بود.

قلم چی- 1398 ابیات همۀ گزینه ها به استثناي بیت گزینۀ .................. با بیت زیر تناسب معنایی دارند  135
 دردي نه دوا پذیر دارد»  «دانست که دل اسیر دارد

دردیست درد عشق که هیچش طبیب نیست / گر دردمند عشق بنالد غریب نیست

درد عشق تو بوالعجب دردي است / که چو درمان کنم بتر گردد

چو خواجو در غم عشق او می ساز / که درد عشق را درمان نمی بینم

مریض عشق را درد تو درمان / اسیر شوق را قصد تو مقصود
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قلم چی- 1398 کدام گزینه با بیت «پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوست / آن آشکار صنعت پنهانم آرزوست» قرابت مفهومی دارد؟  136

روشن گهري، پرده دِر راز نهان است / از چشم تو می خوردن پنهان تو گل کرد

نور چشم مردم است از دیدة مردم نهان / زان سبب انگشت نماي پیر و برنا کرده اند

تا نهان کردي ز من رخ، یک نفس غایب نشد / صورت روي تو از چشم خیال اندوز من

چشم کجا بیندش از ره صورت از آنک / هست نهان جاي عقل در لب خاموش او

قلم چی- 1398 فقط بیت گزینۀ ..................  با بیت زیر قرابت معنایی دارد.  137
 بینوایی به از مذلّت خواست » « نانم افزود و آبرویم کاست

 که کوري کاسه دریوزه می گردد گدایی را  خرابی باعث تعمیر باشد بینوایی را

 عّزت بود به خاك مّذلت نشست ما  «فیاض» طعن خواري ما بیش از این مزن

 آن چه می جستم ز شاهی در گدایی یافتم  برگ عیش بی خزان در بینوایی یافتم

 پل بسته اي که بگذري از آبروي خویش  دست طلب چو پیش کسان می کنی دراز

قلم چی- 1398

مفهوم بیت زیر، با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟  138
هر که را در جان غم جانانه نیست» «نیست جانش محرم اسرار عشق

به سر نکوفته باشد در سرایی را حدیث عشق نداند کسی که در همه عمر

هر که او را خبر از ُشنعت (زشتی) و رسوایی نیست خبر از عشق نبوده است و نباشد همه عمر 

گر دردمند عشق بنالد غریب نیست دردي است درد عشق که هیچش طبیب نیست

آن است کز حیات جهانش نصیب نیست هر کاو شراب عشق نخورده است و ُدرد َدرد

قلم چی- 1398

کدام بیت ها به مفهوم یکسانی اشاره دارند؟  139
الف) ندارد حاصلی جز سنگ طفالن نخل بار آور

ب) تهی دستی ندارد جز خجالت حاصل دیگر
ج) خار دیوارم خزان و نو بهار من یکی است

د) آسوده خاطر این ره بی اعتبار را

از آن چون سرو زین بستان به برگ از یار خرسندم 
که بار بید مجنون سر به زیر انداختن باشد

نخل امیدي ندارم تا به بار آید مرا
پروین کسی سپرد که بار گران نداشت

الف- ب ج- الف ج- د الف- د

قلم چی- 1398 مفهوم کدام گزینه به بیت «ناز تو و نیاز تو شد همه دلپذیر من / تا ز تو دلپذیر شد هستی ناگزیر من» نزدیک است؟  140

 جانم ز وصل هم نفسی ناگزیر شد  تا دل، سخن پذیر و سخن، دلپذیر شد

 عّشاق را به ناز تو هر لحظه صد نیاز  اي سروناز حسن که خوش می روي به ناز

 پسندم آن چه را جانان پسندد  من از درمان و درد و وصل و هجران

 رضا مده که مقامی بود حقیر از دوست  به جاي دوست گرت هرچه در جهان بخشند

قلم چی- 1398 مفهوم «پیر» در زندگی موالنا در بیت کدام گزینه دیده می شود؟  141

 حسرت تیر در آغوش کمان می باشد  پیر خمیازه کش وضع جوان می باشد

 تیر، پران از که گردد از کمان  پیر باشد نردبان آسمان

 دایم گرة قبضه به ابروي کمان چیست؟   در پیري اگر باشد امیدي ز شکفتن  

 دفی باشد کهن با مطربی پیر  کمان ترك چون دور افتد از تیر
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قلم چی- 1398 مفهوم کدام بیت با ابیات دیگر تفاوت دارد؟  142

 غروب آفتاب خویشتن دید  در آن دریاي خون، در قرص خورشید

 بناي زندگی بر آب می دید  ز رخسارش فرو می ریخت اشکی

 به رقص مرگ، اخترهاي انبوه  میان موج می رقصید در آب

 ز هر موجی، هزاران نیش می رفت  از این سّد روان، در دیدة شاه

قلم چی- 1398 مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟  143

زان ِمی خورشیدوش تو محو کن اوصاف راعقل و تدبیر و صفات توست چون استارگان

حادث چگونه درك نماید قدیم را؟موج از حقیقت گهر بحر غافل است

ز راه فکر رسیدن به ذات ممکن نیستچگونه قطره تواند محیط دریا شد؟

هم وهم تیره گردد هم فهم ابتر آیدیارب چه آفتابی کانجا که پرتو توست

قلم چی- 1398

بیت زیر، با کدام بیت قرابت معنایی دارد؟  144
 آن که در دستش کلید شهر پر آیینه دارد»  «ناگهان قفل بزرگ تیرگی را می گشاید

 چشم بسته به سرش، موج تماشا زده است  ساحل چشم من از شوق به دریا زده است

 شوق دیدار شما لحظه به لحظه به سر است  در دل از دوري تو حال و هواي دگر است

 مژده اي دل که مسیحا نفسی می آید  دارد از جاده صداي جرسی می آید

 شوق او آینه ها بر سر راهم آویخت  هر قدم در طلب وصل دچار خویشم

قلم چی- 1398 مفهوم بیت «چه از تیر و چه از تیغ، شما روي نتابید / که در جوشن عشقید، که از کرب و بالیید» با کدام گزینه قرابت دارد؟  145

 چون صدف هرکس که در دامان ساحل ماند، ماند  تشنۀ آغوش دریا را تن آسانی بالست

 که هر شاخ گلی دامی است مرغ رشته بر پا را  دل عاشق ز گل گشت چمن آزرده تر گردد

 که نه قوت گریز است و نه طاقت گزندت  تو نه مرد عشق بودي خود از این حساب سعدي

 وان چه تیرست که در جوشن جان می گذرد  کیست آن فتنه که با تیر و کمان می گذرد

قلم چی- 1398

بیت زیر با همۀ ابیات تقابل مفهومی دارد؛ به جز .................. .  146
خموشی است هان اولین شرط عشق»  «مگو سوخت جان من از فرط عشق

در نی گرهی نیست که منقار نگردد  بند لب عاشق نشود مهر خموشی

این کهنه شرابی است که از جوش فتاده  فکر تو خموشی است «حزین» از سخن عشق

خاموش نشستن ز سخندانی عقل است  در انجمن عشق که گفتار خموشی است

می شکافد سنگ را از شوخ چشمی این شرار صحبت عشق و خموشی در نمی گیرد به هم

قلم چی- 1398 مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟  147

عمل با علم چون شد یار و هم پشت / نماند دیو را جز باد در مشت

چون تهیدستم ز علم و از عمل / پس چگونه در جزا خواهم رسید

بی علم عمل چون درم قلب بود، زود / رسوا شود و شوره برون آرد و زنگار

مسلّم است که گر در میانه نبود علم / قواي ما همه بی مصرف و عمل بی جاست
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قلم چی- 1398 کدام گزینه با بیت «مگو سوخت جان من از فرط عشق / خموشی است هان، اولین شرط عشق» تناسب دارد؟  148

چند بود بیان تو، بیش مگو به جان تو / هست دل از زبان تو در غم و در نکایتی (= آزردگی)

مردم از بیم جان سکوت کنند / مگسان مدح عنکبوت کنند

تا نبندي ز سخن لب نشود دل گویا / عیسی از مریم خاموش پذیرد گفتار

خاموش «حزین» که بر نتابد / افسانۀ عشق را زبان ها

قلم چی- 1398 مفهوم مقابل بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟  149
«تو یک ساعت، چو افریدون به میدان باش، تا زان پس / به هر جانب که روي آري درفش کاویان بینی»

از هواي نفس اگر خود را کنی گردآوري / روز حشر از آتش دوزخ حصارت می شود

به عجز اقرار کن صائب و گرنه نفس سرکش را / چو شمع از سرزدن رگ هاي گردن بیش می گردد

خویشتن را چون به راه داد و عدل و دین روي / گر چه افریدون نه اي برگاه افریدون کنی

دست آهنگر مرا در مار ضحاکی کشید / گنج افریدون چه سود اندر دل داناي من

قلم چی- 1398 مفهوم کدام گزینه با عبارت «مردان، بار را به نیروي هّمت و بازوي حمیّت کشند، نه به قّوت تن» قرابت دقیق تري دارد؟  150

 که بازوي هّمت به از دست زور  به هّمت برآر از ستیهنده (نافرمان) شور

 چه مشتی زرش پیش هّمت چه خاك  چو طفل اندرون دارد از حرص پاك

 آن که تسلیم نشد هّمت مردانۀ ماست  پیش زور و زر غالب همه تسلیم شدند

 پشت سپه قوي به سوار پیاده است  از بس که سعی هّمت مردان فروتنی است

قلم چی- 1398 مفهوم کدام گزینه با بقیه مغایرت دارد؟  151

 پشمین کاله خویش به صد تاج خسروي  درویشم و گدا و برابر نمی کنم

 بار عشق و مفلسی صعب است می باید کشید  شاهدان در جلوه و من شرمسار کیسه ام

 چشم آب از قلزم و عمان نمی باشد مرا  قانعم با قطرة آبی که دارم چون گهر 

 خاك می لیسند و استغنا به شکر می کنند  در زمین پاك خرسندي قناعت پیشگان

قلم چی- 1398 عبارت کدام گزینه با بیت آن تناسب مفهومی ندارد؟  152

از تجارب براي دفع حوادث سالح ها توان ساخت: هر آن گاهی که باشد مرد هشیار / ز سوراخی دوبارش کی گزد مار؟

در آن مواضع از جهت گریزگاه روز حادثه صد سوراخ ساخته: مکن اندیشۀ فردا و قدح نوش امروز / کان که عاقل بود اندیشۀ فردا نکند

چنان باید که همگنان استخالص یاران را مهم تر از تخلّص خود شناسد: مرّوت نبینم رهایی ز بند / به تنها و یارانم اندر کمند

جمله به طریق تعاون قّوتی کنید تا دام از جاي برگیریم که رهایش ما در آن است: مورچگان را چو بود اتّفاق / شیر ژیان را بدرانند پوست.

قلم چی- 1398

مفهوم منظومۀ «هنگامی که / در فروتنی / بزرگ باشیم / بیش از همه به آن بزرگ نزدیک شده ایم» از همۀ ابیات دریافت می شود؛ به جز  153
. ..................

 از غم خار مغیالن نقش پا آسوده است درع داودي است در راه طلب افتادگی 

 تاج خورشید بلندش، خاك نعل مرکب است شهسوار من که مه آیینه دار روي اوست

 جز غبار خاکساري جامۀ احرام نیست خاك ره شو گر طلبکار دلی، کاین کعبه را 

 به مهر آسمانش به عیّوق بُرد چو شبنم بیفتاد مسکین و ُخرد 
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قلم چی- 1398 مفهوم کدام گزینه با عبارت «اي دوست، ابتدا از بریدن بند اصحاب اولی تر.» قرابت دارد؟  154

 من از قیدت نمی خواهم رهایی همه مرغان خالص از بند خواهند 

 در میان بی مرادان یک نفس بی غم زنی از مراد خود تبّرا کن اگر خواهی که تو 

 خوش آن کس کاو جوان مردي به جان کرد به سیم و زر جوان مردي توان کرد

 با خلق کرم کن چو خدا با تو کرم کرد خواهی که تمتع بري از دنیی و عقبی 

قلم چی- 1398

در ابیات کدام گزینه زمینه هاي «خرق عادت، ملّی و قهرمانی» مشهود است؟  155
الف) سیاوش چو بشنید بسپرد راه

ب) چنان آمد اسب و قباي سوار
ج) سیاوش چنان شد که اندر جهان

د) بشد طوس با کاویانی درفش 
هـ) اگر با سیاوش کند شاه جنگ

 پذیره شدش تازیان با سپاه 
که گفتی سمن داشت اندر کنار

به مانند او کس نبود از جهان
به پاي اندرون کرده زّرینه کفش
چو دیبه شود روي گیتی به رنگ

ب، الف، ج الف، د، هـ ب، د، هـ الف، د، ج

قلم چی- 1398 از کدام گزینه مفهوم «دالوري و جنگاوري» برداشت نمی شود؟  156

 ز بهرام و کیوان همی برگذشت خروش سواران و اسپان ز دشت  

 به یک جاي یک سال ننشسته ام همی گفت تا من کمربسته ام

 میان یالن سرفرازي کند به ِمی در همی تیغ بازي کند 

 خروشان دل خاك در زیر نعل همه تیغ و ساعد ز خون بود لعل  

قلم چی- 1398

مفهوم مقابل عبارت «هر عصب و فکر به منبع بی شائبۀ ایمان وصل بود که خوب و بد را به عنوان مشیّت الهی می پذیرفت.» در کدام گزینه  157
آمده است؟

بدان دلیل که تدبیرهاي جمله خطاست  بلی قضاست به هر نیک و بد، عنان کش خلق

نکاهد به پرهیز افزودنی  بخواهد بُدن بی گمان بودنی

ز بخشش دنیایی به کوشش گذر  چنین است رسم قضا و قدر 

که عاجز آید از آن کارها، قضا و قدر  قلم به ساعتی آن کارها تواند کرد 

قلم چی- 1398 مفهوم کدام گزینه به جملۀ «پدرم در التی کار شاهان را می کرد.» نزدیک تر استِ؟  158

 قدم برون منه از حّد خویش و سلطان باش  درون خانۀ خود هر گدا شهنشاهی است

 این جا ز دست خشک سبو، آب می چکد  در کوي می کشان نبود راه بخل را

 نزد شاهنشه، چه کار، اوباش لشکرگاه را عقل را با عشق، خود، کاري تواند بود؟ نی 

 هست هر موري در این وادي، سلیمانی دگر  عالمی چون سیرچشمی نیست در ملک وجود

قلم چی- 1398

کدام گزینه با عبارت «من ریاست این کبوتران تکفل کرده ام و از عهدة لوازم ریاست بیرون باید آمد و مواجب سیادت را به ادا رسانید.»  159
قرابت مفهومی دارد؟

 بتوان دید و آزمود توان  دوستان را به گاه سود و زیان

 خالی مباش یک نفس از حال کهتران  خواهی که مهتري و بزرگی به سر بري

 آري نگاهبان ریاست، فراست است  آمد نگاهبان ریاست فراستش

 رهبري صاحبدلی کامل طلب  ره عشقش قدم مردانه نه
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قلم چی- 1398 مفهوم کدام گزینه با بیت «کسی نیک بیند به هر دو سراي/ که نیکی رساند به خلق خداي» در تقابل است؟  160

 که هر کس که او گل کند گل خورد  ز نیکی به نیکی رسد مرد از آن

 همی از نژندي فروپژمرد  یکی جز به نیکی جهان نسپرد

 نماند به کس جاودان روزگار  که نیکی ست اندر جهان یادگار

 که نیکی مرد را فّرخ کند روز  تو نام ما به کار خیر بفروز

قلم چی- 1398 مفهوم عبارت و بیت کدام گزینه، یکسان است؟  161

صواب آن باشد که به طریق تعاون قّوتی کنید.
معاون عاجز آید از تعاون  مصاحب خستگی یابد ز صحبت 

مرا نیز از عهدة لوازم ریاست بیرون باید آمد و مواجب سیادت را به ادا رسانید.
بلکه چوپان براي خدمت اوست  گوسپند از براي چوپان نیست

صیاد به تگ ایستاد تا ایشان را در ضبط آرد و کبوتران اضطرابی می کردند و هر یک خود را می کوشید.
شیر ژیان را بدرانند پوست  مورچگان را چو بود اتفاق

جواب داد که مرا قضاي آسمانی در این ورطه کشید.
این گنه توست، نه حکم قضاست  دیده ببندي و درافتی به چاه

قلم چی- 1398 مفهوم کدام گزینه با بقیه در تقابل است؟  162

نتوان راه بی نشان کردن بنما اي ستاره کاندر ریگ 

از اختر گرفتند پیدا نشان ستاره شناسان هم اندر زمان

با چه ره جویم اینجا من در روي زمین؟ اختر راهنما پنهان است

من آنم که دریا کنار من است ستاره، شب تیره، یار من است

قلم چی- 1398

کدام دو بیت مفهومی یکسان دارند؟  163
      کی توان بهر کسادي طعنه بر گوهر زدن الف) کم خریداري براي ما هنر باشد نه عیب 
      متاع فضل و هنر شد کساد در بازار ب) جمال مهر و وفا گشت در ُحجب، مستور

      با هنر بی چیز اگر ماند نباشد ممتحن (= پریشان حال) ج) بی هنر گر گنج یابد ممتحن بایدش بود
      مفقود شد فضل و هنر، منسوخ شد علم و ِحَکم د) متروك شد فکر و نظر، معدوم شد فخر و هنر 

ب، د ب، ج د، الف الف، ج

قلم چی- 1398 مفهوم بیت «چو بینم که درویش مسکین نخورد / به کام اندرم لقمه زهر است و درد» با کدام عبارت تناسب دارد؟  164

چو من بسته باشم، اگرچه ماللت به کمال رسیده باشد - اهمال جانب من جایز نشمري.

به طریق تعاون قوتی کنید تا دام از جاي برگیریم که رهایش ما در آن است.

در هنگام بال شرکت بوده است، در وقت فراغ موافقت اولی تر.

مگر تو را به نفس خویش حاجت نمی باشد و آن را بر خود حقی نمی شناسی؟

قلم چی- 1398 مفهوم عبارت «آذرباد، تنها عشق بیاموز و در این راه بکوش.» از کدام بیت دریافت نمی شود؟  165

در قفس برق جهان سوز از نیستان کردن است در دل صد چاك راز عشق پنهان داشتن

خالی شو از دغل، محک امتحان طلب دست از خرد بشوي و تمناي عشق کن

ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی عاشق شو ارنه روزي کار جهان سرآید

به عشق آویز و عشق از دست مگذار ز خود بگسل ولی زنهار زنهار
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قلم چی- 1398 مفهوم مقابل عبارت «آن قدر گفته ام صادقانه بود که در سنگ هم اثر می کرد.» در کدام گزینه دیده می شود؟  166

سوي راستی نیستم دسترس سرمایۀ من دروغ است و بس

هیچ پیکان به چنان قّوت تأثیر مباد کرد تأثیر چنان در دل زارم که مپرس

کوه از صدا همین سخن اظهار می کند در سنگ خاره نیز اثر می کند سخن

        که هرچ از جان برون آید نشیند الجرم بر دل در این معنی سخن باید که جز سعدي نیاراید

قلم چی- 1398

عبارت «از آسمان تاج بارد اما بر سر آن کس که سر فروآرد.» با چند بیت از ابیات زیر تناسب معنایی دارد؟  167
تکبّر به خاك اندر اندازدت الف) تواضع سر رفعت افرازدت

کشیدند سر از سرافکندگی ب) ندادند تن در ره بندگی
که خود را فروتر نهادند قدر ج) در این حضرت آنان گرفتند صدر

که آن بام را نیست سلم جز این د) بلندیت باید تواضع گزین
ز بار دل خمیدم تا تواضع با فلک کردم ه) غرور کبریایی داشتم در ملک آزادي

آزاده را همی ز تواضع بود بال و) با این همه که کبر نکوهیده عادت است

چهار سه دو یک

قلم چی- 1398 کدام گزینه با عبارت زیر، تناسب مفهومی ندارد؟  168
«روح را خاك نتواند مبّدل به غبارش سازد / زیرا هر دم به تالش است تا که فرا رود»

سیل هر جا که بَُود، روي به دریا دارد غافل از حق نشود روح به ویرانۀ جسم

باز ما را سوي گردون برکشید ما ز گردون سوي مادون آمدیم

دامش ندیدم ناگهان در وي گرفتار آمدم من مرغ الهوتی بُدم دیدم که ناسوتی شدم    

َرخت خود باز برآنم که همانجا فکنم جان که عالم ُعلوي است یقین می دانم

قلم چی- 1398 مفهوم کدام گزینه متفاوت است؟  169

به شهر خود روم و شهریار خود باشم غم غریبی و غربت چو برنمی تابم

تا در این ره چه کند هّمت مردانۀ ما در ره عشق وطن از سر و جان خاسته ایم

شد گرگ و روبَه را مکان، شد گور و کرکس را وطن آنجا که بود آن دلستان با دوستان در بوستان

به دریا همچو سیل خوش خرام آورد مستان را کمند جذبۀ حب الوطن از وادي غربت

قلم چی- 1398 مفهوم کدام گزینه با بیت «معیار دوستان دغل روز حاجت است / قرضی به رسم تجربه از دوستان طلب» قرابت دارد؟  170

جز به سود و زیان ندانی باز دشمن از دوست وقت آز و نیاز

اگر باشم زیان خویش و سود دیگران باشم نمی باشم زیان خواه کسی چون شمع در محفل     

مگسان اند گرد شیرینی این دغل دوستان که می بینی

 دوستان در دوستی، چون دشمنان در دشمنی کاش بودندي به گیتی، استوار و دیرپاي

قلم چی- 1398

مفهوم بیت « در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود / از گوشه اي برون آي اي کوکب هدایت» از کدام بیت دریافت می شود؟  171

که چون صبح از دلم سر می زند مهر دل افروزي از آن چون کوکبم پیوسته اشک از دیده می ریزد    

فرو ریزند کوکب تا فروریزند کوکب ها جدا از ماه رویت عاشقان از چشم تر هر شب    

هنوز می پرد از شوق، چشم کوکب ها به یک کرشمه که در کار آسمان کردي

نتوان راه بی نشان کردن بنما اي ستاره کاندر ریگ
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سراسري- 1398 متِن زیر با همۀ ابیات قرابت مفهومی دارد؛ به جز:  172
«عامل شهري به خلیفه نبشت که دیوار شهر خراب شده است، آن را عمارت باید کردن. جواب نبشت که شهر را از عدل، دیوار کن؛ که حاجت

نیست به گل و خشت و سنگ و گچ.»

توانگر بمانی و از داد شاد چو خشنود داري جهان را به داد

که از داد هرگز نشد کس نگون همه داد کن تو به گیتی درون

ولی را بپرور عدو را بمال به داد و دهش کوش و نیکی سگال

ورا راستی پاسبان بس بود اگر دادگر چند بی کس بود

سراسري- 1398

مفاهیم «غبطه خوردن بر عاشق، پذیرفتن سختی عشق، فراغت به واسطۀ عشق، توّکل» به ترتیب از کدام ابیات دریافت می شود؟  173
می توان یافت که دل تکیه به جایی دارد الف) این که از لغزش مستانه نمی اندیشد

به اهل عشق باشد مهربان درد ب) سمندر سالم از آتش برآید
فرصتت باد که خوش صبحی و شامی داري ج) اي که با زلف و رخ یار گذاري شب و روز

در بند تو افتادم و از جمله برستم د) بند همه غم هاي جهان بر دل من بود

ج، د، الف، ب ج، ب، د، الف د، ب، ج، الف د، ج، الف، ب

قلم چی- 1398

کدام ابیات مفهوم یکسانی دارند؟  174
لیکن آن را مسبّب است خدا الف) جود شاه ار چه رزق را سبب است

می نیاید با همه پیروزي اش ب) بی زره بافی و رنجی روزي اش
بگزین ز جهان نشستن و آسودن پ)  چون رزق نخواهدت ز رنج افزودن
چو آسیا پی تحصیل رزق گردان باش ت) کلید رزق تو را سین جستجو دارد

کیست آن کس که از گنه عاري است ث) رزق جستن اگر گنه کاري است

الف - پ الف - ث ب - ت پ - ت

قلم چی- 1398

مفهوم کدام گزینه با عبارت «هر عصب و فکر به منبع بی شائبۀ ایمان وصل بود که خوب و بد را به عنوان مشیّت الهی می پذیرفت.» در  175
تقابل است؟

کس دم نمی زند که صواب است یا خطا فرماندة سپهر چو حکمی نوشت و داد

لطف، آن چه تو اندیشی حکم آن چه تو فرمایی در دایرة قسمت ما نقطۀ تسلیمیم

من نه انم که زبونی کشد از چرخ فلک چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد

اگر از خمر بهشت است و گر بادة مست آنچه او ریخت به پیمانۀ ما نوشیدیم

قلم چی- 1398 مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟  176

در این نشیمن حیرت از آن قرار ندارم کمند شوق را می کشد به مأمن اصلی

طایر گلزار جان با خار خو کی می کند در دل دنیاطلب کی عشق سازد آشیان

قفس شکن که به گلزار قدس بازرسی تو مرغ گلشن قدسی نه درخور قفسی

تنگ تر از حلقۀ دام و قفس باشد مرا طایر گلزار قدسم من گلستان جهان

قلم چی- 1399 در کدام بیت معناي عبارت «زنخدان به جیب فرو بردن» به درستی دیده می شود؟  177

 ز آتشین آب مژه موج شرر بگشایید  بامدادان همه شیون به سر بام برید

 درین نیلی قفس بهر چرایی  تفکر کن که آخر از کجایی

 جهد آن کن که مگر پاك کنی دامن و جیب  دامن و جیب مکن جهد که زربفت کنی

 به تنهایی چو عنقا خو گرفتم چو مشک از ناف عزلت بو گرفتم
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قلم چی- 1399 مفهوم کدام گزینه با دیگر ابیات متفاوت است؟  178

 خرد انگشت در دندان بمانده  ز وصفش جان ها حیران بمانده 

 هر آن وصفی که گویی بیش از آن است  صفات الیزالش کس ندانست

 به جز دیدار او چیزي دگر نیست  ز ُکنه ذات او کس را خبر نیست 

 که تا مانم به عشقت فرد اي جان  به جز وصفت نخواهم کرد اي جان

قلم چی- 1399 مفهوم کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟  179

 ور بخواند، بیا که فرمان است  گر براند بر او چه درمان است

 برد از تخت باز در چاهت  گه بود کز غضب کند شاهت

 به از آن کز غضب دهد گنجت  گر ز روي ادب دهد رنجت

 همچنان جانم به عشقش قائم است  گر نوازد ور گدازد حاکم است

قلم چی- 1399 مفهوم مقابل بیت «کسی نیک بیند به هر دو سراي / که نیکی رساند به خلق خداي» در کدام گزینه وجود دارد؟  180

 مگر کام یابی به دیگر سراي  تو تا زنده اي سوي نیکی گراي

 که نیکی بینی از دیدار جبار  به جز نیکی مکن با خلق زنهار

 همی از نژندي فرو پژمرد یکی جز به نیکی جهان نسپرد 

 بزرگ آن که او تخم نیکی بکشت  به پاداش نیکی بیابی بهشت 

قلم چی- 1399 کدام گزینه با مفهوم عبارت «مردان، بار را به نیروي هّمت و بازوي حمیّت کشند، نه به قّوت تن.» در تقابل است؟  181

 که بخت راست فضیلت نه زور بازو را  به رنج بردن بیهوده گنج نتوان برد

 آن که تسلیم نشد هّمت مردانۀ ماست  پیش زور و زر غالب همه تسلیم شدند

 رو زور به دست آر که حق با زور است  بیهوده سخن ز حق و باطل چه کنی

 بیرون به زور هّمت ازین ششدر (دنیا) آمدیم  نقش مراد اگرچه نشد دستگیر ما

قلم چی- 1399 مفهوم بیت «وگر توفیق او یک سو نهد پاي / نه از تدبیر کار آید نه از راي» به کدام بیت نزدیک تر است؟  182

 که در این بحر کرم غرق گناه آمده ایم  لنگر حلم تو اي کشتی توفیق کجاست

 در حّق کسی کن که در او خیري هست  خیري که برآیدت به توفیق از دست

 آن به که کار خود به عنایت رها کنند  چون حسن عاقبت نه به رندي و زاهدي است

 این قدر بود که تسلیم به تقدیر شدیم  گرچه از کوشش تدبیر نچیدیم گلی

قلم چی- 1399 مفهوم کدام گزینه متفاوت است؟  183

 روزي خود می برند پّشه و عنقا  قسمت خود می خورند منعم و درویش

 گنج احسان بر همه بگشاده اي  بی طلب تو این طلب مان داده اي

 در آن ویرانه گنج جان نهادي  در گنجینۀ احسان گشادي

 مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا  از در بخشندگی و بنده نوازي

31

م)
ده

یاز
ی (

وم
عم

ت 
بیا

اد
ی 

نای
مع

ت 
راب

ق

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



قلم چی- 1399

مفهوم عبارت زیر با کدام بیت قرابت معنایی بیشتري دارد؟  184
«آنچه دارم از اندك مایۀ ُحطام دنیا حالل است و کفایت است و به هیچ زیادت حاجتمند نیستم.»

با آنچه خدا نموده قسمت خوش باش  هرگز مشو از مقدرت ناراضی  

که بعد از تو بیرون ز فرمان توست  زر و نعمت اکنون بده کان توست 

اسباب راحتی که نشاید شمار کرد  الوان نعمتی که نشاید سپاس گفت 

دوست دارد بندگان حق  گزار   شکر نعمت را نکویی کن که حق 

قلم چی- 1399 کدام گزینه دربارة «بلند همتی» است؟  185

در انتظار طلعت فردا نشسته ام  عمرم گذشت و سختی جان را نگر که باز 

نیم شب از بانگ تظلّم بترس  داد کن از هّمت مردم بترس 

خالی از دریا برون آرد سبوي خویش را  از حباب آموز هّمت را که با صد احتیاج 

کور شد دیدة بد  خواه ز همدستی ما   تو مرو گر برود جان و تن و هستی ما 

قلم چی- 1399 کدام بیت با سایر ابیات تقابل معنایی ندارد؟  186

به افکندن کس نیفتد ز پاي  سري کز تو گردد بلندي گراي 

به پا مردي کس نگردد بلند  کسی را که قهر تو در سر فکند 

به هر یک تو دادي ضعیفی و زور  اگر پاي پیلست اگر پر مور 

نگوید ثنا مرد مردم شناس  سپاس خدا کن که بر ناسپاس 

قلم چی- 1399 بیت زیر با کدام بیت ها تقابل معنایی دارد؟  187
به زیر دامن شب در سیاهی»  «نهان می گشت روي روشن روز 

سیه زاغ پّران فرو برد سر  الف) چو خورشید رخشان بگسترد پر 
سیه زاغ پّران فرو هشت پر  ب) چو خورشید تابان فرو برد سر 

فرو شد تا بر آمد یک گل زرد  ج) هزاران نرگس از چرخ جهانگرد 
ز نرگس بر سمن سیماب ریزي  د) ز سنبل کرد بر گل مشک بیزي 

ب - ج ب - د ب - الف الف - ج

قلم چی- 1399

مفهوم «آزادگی» در کدام بیت به مفهوم مورد نظر بیت زیر نزدیک تر است؟  188
ورت ز دست نیاید، چو سرو باش آزاد»  «گرت ز دست بر آید چو نخل باش کریم 

جواب داد که آزادگان تهی دستند  به سرو گفت کسی میوه اي نمی آري 

چو مال از توانگر ستاند گداست  بر آفاق اگر سربه سر پادشاست 

گر استخوان ز درد شود کهربا مرا   از چرخ منّت پر کاهی نمی کشم 

چو استاده اي دست افتاده گیر  ره نیک مردان آزاده  گیر 
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قلم چی- 1399

مفهوم کلی کدام ابیات یکسان است؟  189
 کسی که بر سر کویت مجاوري آموخت الف) دگر نه عزم سیاحت کند نه یاد وطن 

 نتوان ُمرد به سختی که من این جا زادم  ب) سعدیا حب وطن گرچه حدیثی است صحیح  

َمَثل مرده  اي است در کفنی ج) زنده بی دوست خفته در وطنی  

به هر روز یک سوي پرتاب کرد   د) وطن استخوان مرا آب کرد  

د، الف ج، الف ج، ب ب، د

قلم چی- 1399 کدام بیت با بیت زیر قرابت مفهومی ندارد؟  190
پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغداد»  «به آن چه می گذرد دل منه که دجله بسی 

دل نهادن همیشگی نه رواست  به سراي سپنج مهمان را  

سپنجی نباشد بسی سودمند   دل اندر سراي سپنجی مبند  

ضرورت است که با روزگار درسازي  چو روزگار نسازد ستیزه نتوان برد  

که بنیادش نه بنیادیست محکم  منه دل بر سراي عمر، سعدي 

قلم چی- 1399

کدام گزینه با مفهوم عبارت «مردمی که به خانه هاي تاریک و بی دریچه عادت کرده اند، از پنجره هاي باز و نورگیر گریزان هستند.»  191
متناسب است؟

 چون مرغ شب که هیچ نبیند به روشنی اي چشم عقل خیره در اوصاف روي تو 

شیوة مردم بیگانه سالم است اینجا  بزم عشق است میا از در عادت به درون 

 خیره می گردد نگاه بی جگر از آب تیغ چهره با خورشید گشتن طاقت خفاش نیست 

 که بسی چون من و تو دارد یاد دل بر این کاخ زرنگار مبند 

قلم چی- 1399 کدام گزینه با بیت «چه در کار و چه در کار آزمودن / نباید جز به خود، محتاج بودن» قرابت معنایی دارد؟  192

 آزمون را یک زمانی خاك باش  سال ها چون سنگ بودي دل خراش

 فرزند خصال خویشتن باش چون شیر به خود سپه شکن باش

 چو روزگار به هر آزمودنی بتري  در آزمودن تو گرچه روزگارم رفت

 زین سانش آزمود! چه نیک آزمودنی چون دید هیچ نیست فکندش به خاك و رفت 

قلم چی- 1399 مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات متفاوت است؟  193

 آسمان ها را به گرد ما رسیدن مشکل است  منزل نقل مکان ماست اوج المکان

مانده اي در تنگناي طارم اخضر (آسمان) چرا؟  نیست جاي َپرفشانی چاردیوار قفس

که هوس در دل مرغان قفس بسیار است  دل بی وسوسه از گوشه نشینان مطلب

 در کنار الله و آغوش گل آرام نیست  شبنمی را کز محیط بیکران افتاد دور
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قلم چی- 1399 مفهوم کدام دو بیت یکسان نیست؟  194

 دیو انسان را نبیند غیر طین  تو ز قرآن اي پسر ظاهر مبین
 زان که ظاهر دشمن انسان بود  خودپسندي نیز از شیطان بود 

 هر که را در جان، غم جانانه نیست  نیست جانش محرم اسرار عشق
 ما همه بی غیرتیم آینه در کربالست  کیست در این انجمن محرم عشق غیور

 تا ز تو دلپذیر شد هستی ناگزیر من  ناز تو و نیاز تو شد همه دلپذیر من
 عاشق او بالکش افتادست  می کشم دامنش اگرچه بالست

 بینوایی به از مذلّت خواست  نانم افزود و آبرویم کاست
 که چون سفره ابرو به هم در کشید  حرامت بود نان آن کس چشید

قلم چی- 1399

مفهوم کدام گزینه با بیت «از سر تعمیر دل بگذر که معماران عشق/ روز اول، رنگ این ویرانه، ویران ریختند» در تقابل است؟  195

 لیکن آن وقت که این خانه ز تعمیر افتاد  دلبر آمد پی تعمیر دل ویرانم

 عقل کاستادي نمودي، بار مزدوري کشید  در خراب آباد دل را عشق تو معمار شد

 تا گریزد هر که بیرونی بود  عشق از اول سرکش و خونی بود

  دوران تو نو ساخته آیین جفا را   اول غم عشق این همه دشوار نبوده است

قلم چی- 1399 کدام گزینه با مفهوم بیت «ما به فلک بوده ایم، یار ملک بوده ایم / باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست» قرابت ندارد؟  196

یک دمه دیدار دوست هر دو جهانش بهاست  صحبت یار عزیز حاصل دور بقاست 

بازم رهان، بازم رهان، کاین  جا به زنهار آمدم  آن جا روم، آن جا روم، باال بَُدم باال روم 

لعلم به گوهرها روم یا تاج باشم یا نگین   سیلم سوي دریا روم، روحم سوي باال روم 

طایر قدس کجا با قفسی می سازد روح در جسم محال است بماند «صائب» 

قلم چی- 1399

مفهوم کدام گزینه با مفهوم بیت زیر تناسب دارد؟  197
 هرکه را در جان غم جانانه نیست»  «نیست جانش محرم اسرار عشق 

 مگر آن یار که او محرم و مرهم باشد  رمز اسرار خدا را نتوان گفت به کس 

چرا به دانۀ انسانت این گمان باشد  کدام دانه فرو رفت در زمین که نُرست 

 اي خواجه درد نیست وگرنه طبیب هست  عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد 

 تا شبی محرم اسرار نهانم باشد  گر تو را خاطر ما نیست خیالت بفرست 

قلم چی- 1399 کدام ابیات، تقابل مفهومی دارند؟   198
 رقصی چنین میانۀ میدانم آرزوست الف) یک دست جام باده و یک دست جعد یار 

 کو قسم چشم صورت ایمانم آرزوست  ب) گوشم شنید قصۀ ایمان و مست شد  

 کاي یار غار صحبت اغیارم آرزوست  ج) یاران شدند بدتر از اغیار گو به دل 

 آن آشکار صنعت پنهانم آرزوست  د)  پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوست 

ب، د الف، ج  ج، د  الف، ب 
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قلم چی- 1399 مفهوم کدام بیت، با سایر ابیات متفاوت است؟  199

 کاسوده شوم به هیچ زنجیر  آشفته چنان نَیم به تقدیر

 گرچه تدبیرت هم از تدبیر اوست  افکن این تدبیر خود را پیش دوست

 تا خود چه برآید ز پس پردة تقدیر  از پردة تدبیر برون آي چو خواجو

 از کمین بازیچۀ تقدیر می آید برون  هر کجا تدبیر می چیند بساط مصلحت

قلم چی- 1399 کدام بیت با عبارت زیر، قرابت معنایی ندارد؟   200
«آنچه دارم از اندك مایه حطام دنیا حالل است و کفایت است و به هیچ زیادت حاجتمند نیستم.»

بر امید میوه زیر سرو دامان واکند  هر که دست خود کند پیش تهی دستان دراز 

چهرة زرین و قصر زرنگار من یکی است  قلب من گردیده از اکسیر خرسندي طال  

گر جان به لب رسد غم دنیا نمی خوریم  بر روزة قناعت خود صبر می کنیم 

سخت کوشی تو از غایت مستی باشد   بی شک اندر طلب بیشتر از قدر کفاف 
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چون مفهوم کلّی بیت سوال این است که با وجود تهیدستی، مثل شاهان بخشندگی می کرد، با گزینۀ دوم یکسان است عبارت «از دست خشک سبو آب می چکد»، گزینه 2  1
یعنی با این که تهیدست است، بخشنده نیز هست.

مفهوم مشترك بیت داده شده در سوال و گزینۀ اّول، برتري عشق بر عقل است. گزینه 4  2
گزینۀ دوم: نکوهش عقل، گزینۀ سوم: اهل عقل از درك عشق، عاجز هستند. گزینۀ چهارم: تقابل عشق و عقل و ناتوانی عقل در برابر عشق.

: نتیجۀ ستمگري، نابودي ظالم است . در سایر گزینه ها ناپایداري و گذرا بودن عمر و دولت مطرح شده است و اغتناِم فرصت امّا مفهوم گزینۀ  گزینه 1  3
در این گزینه سخنی از تقلیِد نابخردانه نیامده؛ َبل از َپروردِن زشت گوهران و پیامد هاي ناگوار آن سخن رفته است .  گزینه 1  4

در این گزینه تنها سخن از ناپایداري و کوتاهی عمر است اما در گزینه هاي دیگر از صبوري و اغتنام فرصت براي شادي و همانند آن سخن رفته است. گزینه 3  5

مفهوم مشترك بیت سؤال و گزینۀ  به ماجراي خلقت انسان اشاره می کنند. گزینه 1  6
در سایر گزینه ها می گوید «از ماست که بر ماست» امّا در این گزینه می گوید که من نیک خواه توام و تو بدخواه من گزینه 2  7

) «راضی بودن به دوري از معشوق با خواندن نامۀ او» امّا مفهوم بیت سؤال و سایر گزینه ها، قانع بودن به مال کم دنیا است. مفهوم بیت گزینۀ ( گزینه 1  8

: هر کسی، محرم راز عشق نیست. مفهوم مشترك بیت سؤال و گزینۀ  گزینه 4  9
بررسی مفهوم دیگر گزینه ها:

:شکوه از بی وفایی معشوق گزینۀ 

: اّدعاي عاشقی بسیار آسان است و دلیل بر عشق حقیقی نیست. گزینۀ 

: بالکشی عاشق؛ رنج عشق براي عاشق لّذت بخش است. گزینۀ 

: تقاضاي ترّحم عاشق از معشوق مفهوم گزینۀ  گزینه 4  10
مفهوم مشترك دیگر گزینه ها: تقابل عقل و عشق؛ شرط عاشقی، زیرپا گذاشتن عقل است.

در سایر ابیات، این نکته آمده است که افراد سطحی و خام، سوز دل عارفان و اندیشمندان را در نمی یابند. گزینه 3  11
گزینه 4  12

) عاشق عیب معشوق را نمی بیند. ) ناسازگاري معشوق / گزینۀ  ) هّمت عالی داشتن / گزینۀ  «هر روز به طبعی دیگر بودن» ، عدِم ثُبات رأي را می رساند. مفهوم سایر گزینه ها: گزینۀ 
کسی را که خدا عزیز گرداند همۀ مردم جهان نمی توانند او را خوار کنند. گزینه 1  13

ابیات این گزینه به بی ارزشی ارزش ها اشاره دارد. گزینه 1  14
بپا خیزید که این ضحاك شیطان است و به جان و دل دشمِن خداوند است. گزینه 4  15

گزینه 2  16

، به دشمنی روزگار با شاعر اشاره می کند. مفهوم بیت سؤال و سایر گزینه ها «نرمی و مدارا با دشمنان» است. در گزینۀ  گزینه 4  17
گزینه 1  18

»: نکوهش آسودگی و بی دردي مفهوم گزینۀ « گزینه 2  19
مفهوم مشترك سایر گزینه ها: حال عاشق را تنها عاشق درك می کند.

): شکایت از غم هجران  مفهوم گزینۀ ( گزینه 1  20
مفهوم مشترك عبارت سؤال و سایر گزینه ها: آفرینش عشق در وجود انسان

)  می گوید:  ) نیز مشهود است، اما بیت گزینۀ  ( )  و ( )  ، ( متن صورت سؤال به  «تعاون و همکاري و اتّحاد»  اشاره می کند که این مفاهیم در گزینه هاي  ( گزینه 2  21
«هنگامی که باد نیز به بارگاه تو راه نمی یابد کی فرصتی براي عرض سالم من پیش خواهد آمد؟» 

تشریح گزینه هاي دیگر:

) :  «با اتحاد و هم ) :  «دو دوست یک دل و متّحد از طعنه و زخم دشمن ذره اي نمی ترسند.»  / گزینۀ  ( ) :  «اتحاد مورچگان موجب نابودي شیر خشمگین می گردد.»  / گزینۀ  ( گزینۀ  (
دلی می توان جهان را تسخیر کرد.» 

عشق چون آتش است هرگز پنهان نمی ماند ،رنگ رخسار خبر می دهد از سّر درون گزینه 2  22

»، بدین شکل آمده است که کسی در بیت صورت سؤال شاعر در جست وجوي شنونده اي درد کشیده است تا شرح غم عاشق را درك کند و این مفهوم در گزینۀ « گزینه 2  23
که غمی چون غم من ندارد، نمی داند که من شب ها را چگونه در انتظار می گذرانم.

تشریح گزینه هاي دیگر

»: از عشق تو و در دوري از تو صبر و قرار ندارم. گزینۀ «

»: اگر رنج دوري تو را بنویسم، خواننده ها به فریاد می آیند. گزینۀ «

»: شرح غم دوري تو را فقط باید به خودت بگویم. گزینۀ «
«ضّحاك» پس از آن که خواب پریشانی می بیند، موبدان و خردمندان را به مشورت می خواند و به آنان می گویند که زبونی ضّحاك به دست کسی است که هنوز از گزینه 3  24

مادر زاده نشده است. در ایّامی که ضّحاك در جست و جوي این نوزاد، کودکان را می کشت، «فریدون» زاده شد.
بررسی سایر گزینه ها:

»: پیش از پادشاهی ضّحاك، جمشید فرمانرواي کشور بود. گزینۀ «
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»: کاوه، آهنگري بود که نخست به ضّحاك اعتراض کرد. گزینۀ «

) آمده است. مفهوم عبارت چنین است «او به مشیّت خداوند گردن می نهاد و هر خوب و بدي را به عنوان خواست خداوند می پذیرفت» همان طور که در گزینۀ ( گزینه 3  25
بررسی سایر گزینه ها:

): نیک و بد هر سرشتی را از دل بپرس، همان طور که زشتی و زیبایی را آیینه مشّخص می کند. گزینۀ (

): سکوت و خاموشی، صفت واصالن به حق است. گزینۀ (

): اي نصیحت گوي دل سوز، به فکر خودت باش، ما همینیم که هستیم. گزینۀ (

» بیانگر این مفهوم هستند که هر آن چه در » بر «گذر سریع عمر» و «اغتنام فرصت» تأکید می کند؛ حال آن که رباعی هاي گزینه هاي « و  ،  مفهوم رباعی گزینۀ « گزینه 1  26
طبیعت وجود دارد، همه از خاك انسان هایی است که پیش تر از ما مرده اند و به طبیعت پیوسته اند.

» معتقد است که با اخالق نیک می توان دل ها را به دست آورد و عالم » به حسن اشاره می کند که عشق آفرین است، ولی در گزینۀ « شاعر در گزینه هاي «  و  ، گزینه 1  27
را معّطر کرد.

» بیانگر «نفی اختیار» هستند و «جبرگرایی و تقدیر» را توجیه می  کنند. بیت صورت سؤال و بیت گزینۀ « گزینه 3  28
تشریح گزینه هاي دیگر

»: اي سعدي! بر کسی که از می عشق مست است، خرده مگیر، تو نیز اگر عاشق شوي، مست می گردي. گزینۀ «

»: با مّدعی بگو ما خود مغلوب و شکست خورده ایم، نیازي به مبارزه با ما نیست. گزینۀ «

»: مردان خدا (عارفان) راستی پیشه کردند و گفتند که اي فقیه در ابتدا نفس خود را نصیحت کن. گزینۀ «

ُکل شیء یرجُع الی اصله: هر چیزي سرانجام به اصل خود باز می گردد که در بیت  شاعر دل را قطره اي از دریاي عشق می داند که اشک از راه چشم به این دریاي گزینه 1  29
عشق باز می گردد.

): لّذت رفاه بادآورده / خوش بختی واقعی آن است که بدون رنج به دست بیاید! مفهوم گزینۀ ( گزینه 4  30
مفهوم مشترك سایر گزینه ها: ناپایداري قدرت دنیوي

معنی بیت ها: 

) امروز که امکان و نیرو داري،/ ریشۀ کاري را محکم کن که میوه خوش بختی را به ارمغان بیاورد.

) هشیار باش که دنیا پیش از وجود تو، به کام دیگران بود / و پس از مرگ تو نیز به کام دیگران خواهد بود.

) امروز که سلطنت داري، [به مردم ناتوان و ستم دیده] کمک کن/ زیرا این پادشاهی و فرمان روایی پس از تو به دیگران و پس از آن ها [هم] به دیگران خواهد رسید.

) خوش بختی [- ِ حقیقی] آن است که بدون زحمت به دست بیاید؛/ وگرنه، با رنج و کوشش، [توفیق در] امور زندگی ارزش زیادي ندارد.

): ناپایداري نعمت دنیوي / مفهوم مشترك سایر گزینه ها: دشمنی روزگار با اهل دانش و هنر مفهوم گزینۀ ( گزینه 2  31
مفهوم بیت صورت سؤال این است که ره سپردگان عشق، حال عارف واصل را می فهمند و اغیار از این مفهوم چیزي درنمی یابند. این معانی در ابیات «ب و ج» نیز گزینه 1  32

مشاهده می شود.
الف): تقابل عشق و عقل مطرح می شود.

د): بی پایانی و بی کرانگی عشق مطرح می شود.

» آمده است که عاشق با دیدار معشوق به در بیت صورت سؤال، سخن از جدایی عاشق از معشوق و بیان درد هجران است و مفهوم مقابل (متضاد) آن در گزینۀ « گزینه 2  33
شوق و وجد می آید و فریاد شادي سر می دهد.

» نیز مطرح شده است.  در بیت صورت سؤال حافظ معتقد است، غیر ارادي در وادي عشق افتاده است و مفهوم بی اختیار بودن عاشق در دل باختن به یار در گزینۀ « گزینه 1  34
بررسی موارد در سایر گزینه ها:

»: فدا شدن در راه معشوق، انسان را به کمال می رساند. گزینۀ «

» جایی که اشک شمع باعث حیات می شود، جان بازي پروانه مشکل نیست. گزینۀ «

» توصیۀ پیر کنعان این بود که چشم را با گریه در راه دوست فدا کنیم. گزینۀ «
مفهوم عبارت صورت سؤال: ایمان و توّکل به خدا و این که هر پیشامدي را خواست خداوند دانسته است؛ بنابراین خوب و بد آن را پذیرفته است. این مفهوم در گزینه 1  35

» نیز مطرح شده است. ،  و  گزینه هاي «

» بر لزوم همراهی افراد در خوشی ها ناخوشی هاي هم دیگر تأکید شده است.  در عبارت صورت سؤال و بیت گزینۀ « گزینه 3  36
بررسی موارد در سایر گزینه ها

»: [اي ممدوح] موافق تو مانند دوستان در شادي و خوشی و مخالف تو مانند دشمنان در غم و اندوه بماند.  گزینۀ «

»: اگر همراهی نکنی (نپذیري) دچار ناراحتی می شوي، پس یک لحظه از همراهی دور نباش (در این بیت به مشارکت هم در خوشی ها و هم در ناخوشی ها اشاره نشده است.) گزینۀ «

»: زهر مورد رضایت ممدوح، پادزهر من و نوش بی رضایت او نیش من است. گزینۀ «

»: مفهوم عبارت: علّت رجیم بودن شیطان آن است که به او اجازة ورود به دل آدمی ندادند. گزینۀ « گزینه 1  37
مفهوم بیت: دلیل سجده نکردن شیطان آن بوده است که از عشق پنهان آدمی بی خبر بوده است.

بررسی سایر گزینه ها:

»: مفهوم مشترك: از میان موجودات تنها انسان بار امانت الهی را بر دوش کشید. گزینۀ «

»: مفهوم مشترك: فرشتگان از عالم عشق بی خبر هستند. گزینۀ «
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»: مفهوم مشترك: دل محصول آمیختگی عشق با وجود (خاك) آدمی است. گزینۀ «

» معتقد است که قدرت تمیز بی ارزش از ارزشمند در وجود مست و خفته نیست؛ در حالیکه در سه گزینۀ دیگر شاعران معتقدند که تنها شاعر در بیت گزینۀ « گزینه 1  38
دردکشیدگان حال دردمند را می فهمند. 

تشریح گزینه هاي دیگر 

»: درد هجران را کسی می فهمد که همچون یوسف، عزیزي را در سفر دارد.  گزینۀ «

»: حال عاشقان را عاقالن درك نمی کنند.  گزینۀ «

»: فقط بیدل اسیر، حال مرا که در اسارتم درك می کند.  گزینۀ «

در گزینه هاي  و  و  به آیۀ شریفۀ سورة احزاب اشاره دارد که مضمون آن بار امانت الهی است که بر دوش انسان نهاده شده ولی در گزینۀ  به جهل و گزینه 1  39
سرمستی انسان اشاره دارد.

حضرت علی (ع) در بیت  که با صورت سؤال کامًال قرابت معنی دارد می فرماید: من بندة حق هستم نه بندة نفسانیات و هوس هاي نفسانی خود. گزینه 3  40

مفهوم گزینۀ  انسان هاي نرم خو هرگز درشتی و تندي نمی کنند و با دیگران مدارا می کنند همچنان که نرمی مغز پسته با مدارا پوسته سخت پسته را می شکافد. گزینه 3  41
بررسی سایر گزینه ها

: سرزنش تندخویی و نتایج بد آن است. مفهوم گزینۀ 

:خوشایند بودن قهر و خشم معشوق براي عارف مفهوم گزینۀ 

:سرزنش دوستی با دشمنان مفهوم گزینۀ 

» آه سرد و سوزناك عاشقان را آسان مگیر که موثر است و رنج و عذاب براي تو به ارمغان می آورد ولی در سایر گزینه ها از سختی هاي راه عشق براي در گزینۀ « گزینه 4  42
رسیدن به کمال سخن می گوید.

صورت سوال و گزینۀ  به بخشندگی در هنگام فقر اشاره دارد ولی سایر گزینه ها فقط به بخشش و کرم پرداخته است.  گزینه 4  43

گزینه 1 سایر ابیات به «بی اعتباري عمر و پوچ بی ارزش بودن آن» اشاره دارد ولی گزینۀ  به باد صبا می گوید که پیغام عشق مرا به آن محبوب برسان که شاهان جهان غالم  44

در آستان او هستند. به عبارت دیگر گزینۀ  به ویژگی شاعرانۀ باد(پیام رسانی) اشاره می کند.

» عشق به شرح و حل مشکالت که عقل در آن معانی ناتوان بود می پرداخت. مفهوم گزینۀ « گزینه 3  45
نظر بیت زیر از «هاتف اصفهانی»: 

«شود آسان ز عشق کاري چند / که بَُود نزد عقل بس دشوار»

مفهوم صورت سؤال این است که باید به خوي و خصال خویشتن متّکی بود و نه به آبا و اجداد خود که در گزینۀ  به مضمون دیگري اشاره دارد که خردمند باید در گزینه 3  46
پی نام نیک آرزوي زیستن داشته باشد و گزینه   هاي دیگر با صورت سؤال مفهومی یکسان دارند.

مفهوم سایر گزینه ها به ناپایداري و بی ارزشی جهان اشاره شده که خواجوي کرمانی آن را بر باد می داند مفهوم گزینۀ  : عارفان به این جهان پوچ هیچ توجهی گزینه 2  47
نکردند.

، ناظر بر صفت «رّزاقیت خدا» است. مفهوم گزینۀ  گزینه 2  48
مفهوم مشترك عبارت سؤال و سایر گزینه ها این است همۀ عّزت ها و ذلّت ها به دست خداست.

مفهوم مشترك بیت سؤال و گزینۀ  این است «خدا به هرکه بخواهد سروري و به هرکه نخواهد پستی عطا می کند» گزینه 1  49

در بیت سؤال و بیت  به صفت «کرم و بخشش الهی» اشاره شده است. گزینه 3  50
بررسی سایر گزینه ها:

) بی کرانگی عشق - تقابل عشق و عقل گزینۀ 

) ناتوانی انسان در درك و شناخت خدا گزینۀ 

) تحّمل سختی ها در راه عشق گزینۀ 

معادل گزینۀ  در متن درس عبارت «من به آغاجی خادم می دادم و خیرخیر جواب می آوردم و امیر را هیچ ندیدمی». گزینه 1  51

ابوالفضل بیهقی در این ایّام امیر مسعود را نمی دید. بنابراین گزینه هاي  و   نادرست است. چون بونصر مشکان نامه ها را خالصه می کرد و مطالب ناراحت کننده را نمی فرستاد.

گزینۀ  نیز نادرست است.زیرا بونصر مشکان به دور مطالب ارزشمند نامه  ها خط نمی کشید.

: «راضی و خشنود بودن به درد در زمانی که درمانی نیست» امّا مفهوم سایر گزینه ها به «قناعت به مال کم دنیایی» اشاره دارد. مفهوم بیت  گزینه 4  52

قاضی بست در عبارت «نگویم که مرا سخت در بایست نیست» اشاره می کند که نیازمند است. به همین دلیل گزینۀ  نادرست است. گزینه 2  53
در این گزینه غرور و تکبّر مورد سرزنش قرار گرفته است امّا در سایر گزینه ها به «تقلید کورکورانه» سفارش شده است. گزینه 3  54

: دعاي شام و سحر کلید کامیابی است و نتیجه بخش خواهد بود. مفهوم بیت سوال و گزینۀ  گزینه 3  55
نظیر بیت: «خواهی به گردن مقصود دست حلقه کنی؟    دریاب ورد دعا و نماز شبانه را»

مفهوم سایر گزینه ها:

) گریه و زاري عاشق در فراق یار. گزینۀ 

) دوري از معشوق و آرزومندي و حسرت بر کسانی که هم نشینی با معشوق را درك کرده اند. گزینۀ 

) قدر دانستن وجود معشوق/ زیبایی یار سبب بینش و آگاهی عاشق است. گزینۀ 
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: فدا کردن جان از سوي عاشق هنگام شنیدن و رسیدن پیامی از معشوق  مفهوم گزینۀ  گزینه 4  56
مفهوم سایر گزینه ها: مسکن حقیقی انسان، عالم باال و نزد معشوق است و ناگزیر به سوي او برمی گردد.

نظیر بیت:«چنین قفس نه سزاي چو من خوش الحانیست / روم به روضۀ رضوان که مرغ آن چمنم»

: عقل، انسان را به سوي خدا راهنمایی می کند و انسان را به خدا می رساند. مفهوم بیت  گزینه 2  57
اما مفهوم بیت سؤال: ناتوانی عقل و خرد در شناخت خداوند.

مفهوم سایر گزینه ها:

) سفارش به دید خرد گرا داشتن در راه شناخت خدا. گزینۀ 

) ناتوانی عقل در وصف و شناخت خداوند. گزینۀ 

) همۀ پدید ه ها در تسخیر خداوند هستند.(قدرت الهی) گزینۀ 

مفهوم گزینۀ  تسلیم بودن در برابر خواست و ارادة معشوق است. امّا بیت سؤال و سایر گزینه ها «سفارش به نیکی کردن به دیگران و دستگیري از نیازمندان» گزینه 4  58
است.

بیت سؤال و گزینۀ  هر دو به آیۀ «تُِعزُّ َمن َتشا َو تُذلُّ َمن َتشا» اشاره می کنند. مضمون آیه: «خداوند به هر کس بخواهد عّزت و به هر کس بخواهد ذلّت عطا می کند گزینه 2  59
و لطف او هر بد بختی را به نیک بختی تبدیل می کند.»

مفهوم سایر گزینه ها:

) سفارش به نادیده انگاشتن جسم ماّدي و بی توّجهی به خلق. گزینۀ 

) بدبختِی عاشقان بیدل و خوشبختی خوبرویان. گزینۀ 

) توّجه و تمایل همۀ پدیده ها به سوي درگاه الهی.  گزینۀ 

،  بازگشت انسان به سوي  ، : توصیف تفّرجگاهی زیبا و دلنشین است که شاعر آن را با بهشت مقایسه می کند. اما مفهوم بیت سؤال و گزینه هاي  مفهوم گزینۀ  گزینه 4  60
خداست.

) مشترك می باشد: جواب بدي و زشتی را با خوبی و نیکی کردن بده. مفهوم و معناي عبارت صورت سؤال و گزینۀ ( گزینه 2  61

: توقّع نداشتن مهربانی و نرمی از مردم است امّا سایر گزینه ها به مدارا کردن با مردم و ُحسن خلق اشاره دارند. مفهوم گزینۀ  گزینه 1  62

: مناعت طبع و عّزت نفس داشتن. مفهوم مشترك عبارت سؤال و گزینۀ گزینه 1  63
مفهوم سایر گزینه ها: 

) سفارش به بلند هّمتی هنگام تنگدستی و ثمرات خوب آن گزینۀ

) اظهار ناخرسندي از قناعت کردن گزینۀ

) در این دنیا فقط به دل توّجه کن و از آن بهره ببر گزینۀ

به گمان سلطان مسعود آن مال حالل ترین مال ها است. گزینه 4  64

* دقت کنید گزینۀ  نادرست است چون مقصود از سؤال کثرت و زیادي سفرهاي سلطان مسعود نیست.

مفهوم بیت سؤال، «به فکر دیگران بودن» است و نظیر همین مضمون در گزینۀ  یافت می شود. گزینه 2  65

: اگر از گدایی دلجویی کنی و به او چیزي ببخشی از این کار نه زیان می بینی و نه شکست خواهی دید. معنی بیت 
مفهوم سایر گزینه ها:

) ُعزلت و گوشه نشینی از َخلق گزینۀ 

) انتظار می رود هر کس متناسب با ذات خود عمل کند. گزینۀ 

) یاد کردن از معشوق به نیکی گزینۀ 

،  و  به «ِانّا هللا و ِانّا الیه راجعون» اشاره دارد. جایگاه حقیقی انسان عالم باالست و به آنجا برمی گردد. مفهوم گزینه هاي  گزینه 4  66

: عشق سبب ارزشمندي، تعالی و کمال می شود. مفهوم گزینۀ 

: سازش، مدارا و نرم خویی با دشمنان است. مفهوم مشترك بیت سؤال و گزینۀ  گزینه 2  67
نظیر بیت: «موسیا در پیش فرعوِن َزَمن    نرم باید گفت قوًال لینًا»

مفهوم سایر گزینه ها:

) ناکارآمدي عصاي موسی در فرونشاندن طغیان فرعون گزینۀ 

) خواهش از دوستان براي آوردن معشوق نزد عاشق گزینۀ 

) وفاداري در دوستی که با دشمنان هم آواز و همراه شد. گزینۀ 

مفهوم سایر گزینه ها به حتمی بودن جهان بعد از مرگ اشاره می کند. گزینه 4  68

): انسان عارف از مرگ و خالص شدن از جهان مادي غمی ندارد. مفهوم بیت (

مفهوم بیت سؤال و سایر گزینه ها به «ازلی بودن عشق» و «آفرینش انسان با عشق» اشاره می کند اما مفهوم گزینۀ  به «تدبیر الهی» و «حکمت خداوندي» پرداخته گزینه 1  69
است.
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مفهوم عبارت سؤال: تقدیر در دست خداست و هیچ تدبیري آن را تغییر نمی دهد. گزینه 4  70

گزینه هاي  و  و  نیز به ناتوانی انسان در برابر سرنوشت و حتمی بودن تقدیر الهی اشاره دارند.

: ستایش تدبیر و خرِد ممدوح شاعر مفهوم بیت 

: کارهاي دشواري که سرنوشت حّل آن را ناممکن ساخته بود، به واسطۀ تدبیر تو، حل خواهد شد. معناي بیت 

: آزادگی درخت سرو و وابسته نبودن او  مفهوم بیت  گزینه 3  71

، ریشه در خاك بودن و اسارت درخت سرو و   ، مفهوم گزینه هاي 

، اوج غم و اندوه شاعر است. امّا مفهوم سایر گزینه ها و عبارت سؤال به توصیف غفلت و ناآگاهی مردم جامعه می پردازد. مفهوم گزینۀ  گزینه 3  72
مفهوم عبارت: علّت مردود بودن ابلیس این است که اجازة ورود به دل آدم را پیدا نکرد. گزینه 1  73

مفهوم بیت: دلیل سجده نکردن ابلیس بی خبر بودن از عالم عشق است.
مفهوم مشترك ابیات و عبارات در سایر گزینه ها:

): پذیرفتن بار امانت الهی از سوي انسان گزینۀ (

): بی خبري فرشتگان از عشق گزینۀ (

): آفرینش انسان با عشق (ازلی بودن عشق) گزینۀ (
مفهوم بیت سؤال: عشق کار انسان هاي بی کار است و شخص عاقل با عشق و عاشقی تناسبی ندارد (در حقیقت در ستایش عقل و انکار عشق است.)، که با سایر گزینه 2  74

گزینه ها به ظاهر در تقابل است.

: هر که عاشق نیست بی کار است و بهتر است عقل را رها کرد (این ابیات برخالف بیت صورت سؤال در ستایش عشق و در انکار عقل هستند یعنی همگی در تقابل با ،  و  مفهوم گزینه هاي 
بیت صورت سؤال هستند).

: وقتی به عالم المکان رسیدم کار بیهوده انجام نمی دهم (حرفی از تقابل عقل و عشق زده نشده است). مفهوم بیت 
موضوع درس هشتم، شجاعت و پایداري جالل الّدین خوارزمشاه در برابر حملۀ مفعول است. در بیت هاي سؤال، «اندوهگینی» و «نابودگري» او در برابر هجوم تاتار به گزینه 2  75

تصویر کشیده است.

در بیت سؤال، جالل الّدین خوارزمشاه هر چه سپاه دشمن را از بین می بُرد امّا آنقدر سپاه مغول بسیار بود که باز زیادتر می شدند. امّا در گزینۀ  شاعر به ستایش گزینه 2  76
پادشاهی می پردازد که آن چنان سپاه دشمن را کشت و از بین بُرد که دیگر دالوري در لشکر دشمن براي مبارزه کردن با او وجود نداشت.

بررسی سایر گزینه ها:

) توصیف شّدت درگیري و جنگ بین دو سپاه گزینۀ 

) تشویق به مبارزه با دشمن  گزینۀ 

) فداکردن جان و پاسداري از کشور گزینۀ 

: بهتر است انسان تا در این دنیاست به حساب و کتاب اعمال خود بپردازد تا در روزگار قیامت شرمسار نگردد. مفهوم بیت سؤال و گزینۀ  گزینه 4  77

: تنها همدم و مونس عاشق، آه و نالۀ سحرگاهی است. مفهوم بیت  گزینه 4  78
مفهوم بیت سؤال و سایر گزینه ها: تنها عاشق محرم اسرار عاشق است (عاقل، عاشق را درك نمی کند).

مفهوم بیت  و بیت سؤال: ویژگی عاشقان حقیقی خاموشی و سکوت است. گزینه 1  79
بررسی سایر گزینه ها:

: در هنگام بهار بلبالن نغمه خوانی می کنند و خاموش نیستند. گزینۀ 

: سفارش به سنجیده  گویی گزینۀ 

: عشق به هر صورت آشکار می شود و سکوت کردن مانع آشکار شدن عشق نیست. گزینۀ 
منظور از «فرایض»، واجبات دینی مثل نماز و ... است. منظور از «سنن»، مقّدمات و امکانات نماز و واجبات آن است تا پایان سالم نماز و مقصود از «نوافل و فضایل» گزینه 3  80

مستحبات نماز است که واجب نیستند؛ مثل آیه ها و دعاهایی که بعد از نماز می خوانند.

»: تهیدستی و بی چیزي، تلخی مرگ را براي انسان دلنشین می کند. مفهوم بیت گزینۀ « گزینه 2  81
مفهوم بیت صورت سؤال و سایرگزینه ها: در فقر و تهیدستی بی نیاز بودن 

مفهوم بیت صورت سؤال و ابیات «ب» و «د» سرزنش تقلید کورکورانه است.  گزینه 2  82
بررسی سایر گزینه ها:

مفهوم  بیت «الف»: سرزنش هم نشینی با بدان 
مفهوم  بیت «ج»: سرزنش ناسزاگویی افراد پست به انسان هاي با ارزش 

: اشک ریختن عاشق براي آگاهی یافتن از معشوق  مفهوم بیت گزینۀ  گزینه 4  83
مفهوم بیت صورت سؤال و ابیات سایر گزینه ها: زودگذري و نا پایداري دنیا

» «قانع و راضی بودن به خیال معشوق» است امّا مفهوم ابیات سایر گزینه ها و صورت سؤال، «قناعت به مال کم دنیایی» است. مفهوم بیت گزینۀ « گزینه 2  84

»: پذیرفتن بار امانت الهی از سوي انسان است. مفهوم مشترك آیۀ صورت سؤال و بیت گزینۀ « گزینه 4  85
بررسی ابیات در سایر گزینه ها:

) عشق سبب تعالی و کمال است گزینۀ 
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) زودگذري بهار و زیبایی ها  گزینۀ 

) عشق ابدي است.  گزینۀ 

»: اگر تالش کنی و در این راه سختی بکشی به موفقیت و پیروزي می رسی. مفهوم مشترك بیت صورت سؤال و بیت گزینۀ « گزینه 3  86
مفهوم سایر گزینه ها:

): اگر توانایی داري باید از سختی ها و رنج ها عبور کنی. گزینۀ 

): بخت و اقبال به همراه فضیلت، انسان را به اهداف می رساند نه رنج و سختی کشیدن و زور بازو  گزنیۀ 

): چنانکه در راه رسیدن به او سختی کشیدي ناراحت نباش انسان همیشه به آرزوهاي خویش نمی رسد. گزینۀ 

) ارزشمندي هنر و دانش است و از این رو با بیت صورت سؤال و سایر گزینه ها در تقابل معنایی است. مفهوم بیت گزینۀ ( گزینه 2  87

) جابه جایی ارزش و ضد ارزش ها است. ) و ( ) ،( مفهوم بیت صورت سؤال و گزینه هاي (

) بخشنده بودن در هنگام فقر و تهیدستی است. مفهوم مشترك بیت صورت سؤال و بیت گزینۀ ( گزینه 4  88
بررسی سایر گزینه ها:

) فقط به «بخشنده بودن» می پردازند. و تناسب دقیق با بیت صورت سؤال ندارند. ) و ( ابیات گزینۀ (

) ارزشمندي تهیدستی و فقر است. مفهوم بیت گزینۀ (
مفهوم مشترك بیت صورت سؤال و سایر گزینه ها «فروتنی و شکستن خود در برابر خداوند» است. گزینه 3  89

) خالص بودن خود شاعر است. مفهوم بیت گزینۀ (

) انسان ها در خوشی  و ناخوشی ها باید در کنار یکدیگر باشند. مفهوم مشترك بیت صورت سؤال و بیت گزینۀ ( گزینه 3  90

) نیز وجود دارد. مفهوم بیت صورت سؤال «سفارش به قناعت ورزیدن» است و نظیر این مفهوم در بیت گزینۀ ( گزینه 4  91
بررسی مفهوم سایر گزینه ها:

گزینۀ  ): سفارش به فروتنی           گزینۀ  ): تاکید بر عبرت گرفتن از حوادث

گزینۀ  ): هیچ کس از او راضی و خشنود نیست.

» و عبارت صورت سؤال، دیگران را بر خود ترجیح دادن و ایثارگري است. مفهوم مشترك بیت گزینۀ « گزینه 2  92
مفهوم عبارات به ترتیب: گزینه 1  93

ج: ناراحت شدن
الف: مناعت طبع

د: توصیف قد بلند
ب: شرمنده شدن

» اظهار خرسندي از همراهی غم عشق با شاعر است. مفهوم بیت گزینۀ « گزینه 4  94
مفهوم مشترك سایر گزینه ها: تأکید بر لزوم همراهی دوستان در خوشی ها و ناخوشی هاي دنیا

»: عمل بدون عشق، ارزش ندارد. مفهوم مشترك بیت صورت سؤال و گزینۀ « گزینه 1  95
بررسی مفهوم سایر گزینه ها:

) لزوم دست کشیدن از همۀ امور و پرداختن به عشق گزینۀ 

) عامل حرکت جهان، عشق است. گزینۀ 

) جایگاه و منزل عشق، دل است و بدون دل عشق فایده اي ندارد. گزینۀ 

»: دیگرخواهی و ترجیح دوستان بر خود. مفهوم مشترك عبارت صورت سؤال و بیت گزینۀ « گزینه 2  96

) «پنهان بودن گنج زر» است. ،  و  «خودکفایی و وابسته نبودن به دیگران» است. مفهوم گزینۀ ( مفهوم مشترك بیت سؤال و گزینه هاي  گزینه 1  97

مفهوم مشترك بیت صورت سؤال و گزینۀ  «سعی و تالش براي کسب رزق و روزي» است. گزینه 3  98
مفهوم گزینه هاي دیگر: «عدم تالش براي کسب روزي؛ چرا که روزي مقّدر است» می باشد.

: دعا و آه و گریۀ عاشق عاقبت محقّق است و عاشق به مقصود خود رسید. مفهوم مشترك بیت سؤال و گزینۀ  گزینه 3  99
مفهوم گزینه هاي دیگر:

) عشق را نصیب عاشق ساز.

) شکرگزاري عاشق با وجود کشته شدن به دست معشوق.

) عنایت معشوق به عاشق.

،  و  بر «سعی و تالش در کسب رزق و بهره بردن از تالش خود» تاکید دارد. شاعر می  گوید آسایش آیندة هر کس در گرو کوشش فعلی مفهوم گزینه هاي  گزینه 4  100
اوست.

گزینه 3  101

،  و  بر «تالش و همت عالی و ترجیح آن بر زور بازو» تاکید دارد. گزینۀ  می گوید بخشش ناتمام راه و رسم انسان هاي بلند  بیت صورت سؤال و گزینه هاي  گزینه 2  102
هّمت نیست.
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: عقل و خرد به امر خداوند آگاهی بخش و هدایت گرند. مفهوم دو بیت گزینۀ  گزینه 4  103
مفهوم گزینه هاي دیگر:

): تاکید دارد بر ارادة الهی (عزت و خواري به دست خداوند است). ) بیت ( گزینۀ (

): تاکید بر توانایی خداوند در آفرینش پدیده ها. ) بیت ( گزینۀ (

):اشاره به روزي رسانی و رّزاقی خداوند. ) بیت ( گزینۀ (

): نیکوکاري بنده در برابر لطف و نیکی خداوند. ) بیت ( گزینۀ (

):تاکید دارد بر نظم در آفرینش جهان. ) بیت ( گزینۀ (

):همۀ پدیده هاي هستی نشانۀ وجود خداوند هستند. ) بیت ( گزینۀ (

مفهوم مشترك بیت صورت سؤال و بیت هاي «ب» و «د» اراده و نظر الهی است. با این توضیح که اگر عقل و خرد هدایتگرند، این راهگشایی را خداوند به او عطا کرده گزینه 3  104
است.

مفهوم بیت «الف»: توصیف زیبایی و دلربایی زلف معشوق است. عقل چون چراغی است که از زلف او روشنایی یافت. 
مفهوم بیت «ج»: علت آفرینش خود شناختن خدا و دلیل بینایی آدمی عبرت و ترسیدن از اوست.

: تا زمانی که تالش و کسب روزي به خواست و ارادة خداوند نباشد، آن تالش بی نتیجه خواهد بود.  ،  و  مفهوم گزینه هاي  گزینه 2  105

: کسب رزق و نعمت با سعی و کوشش خود مفهوم گزینۀ 

: عاشق با شنیدن نام دوست، مست و مدهوش می شود. مفهوم گزینۀ  گزینه 4  106
مفهوم مشترك سایر گزینه ها: تالش و کوشش و وابسته نبودن به دیگران (= خودکفایی)

: سعی و تالش براي کسب ،  و  : عدم تالش براي کسب روزي؛ زیرا که رزق و روزي مقّدر است. مفهوم مشترك بین صورت سؤال و گزینه هاي  مفهوم گزینۀ  گزینه 4  107
رزق و روزي.

مفهوم مشترك بیت صورت سؤال و گزینۀ  «تأکید داشتن بر سعی و تالش، وابسته نبودن به دیگران و متکی بودن به خود» است. گزینه 4  108
مفهوم گزینه هاي دیگر:

) عاقبت نگري / عالج واقعه را قبل از وقوع باید کرد.

) ظلم نکردن به ضعیفان و زیردستان هنگام رفاه و ثروتمندي

) تحّمل سختی ها براي رسیدن به هدف

مفهوم بیت سؤال بر ناتوانی خرد آدمی در توصیف و شناخت خداوند تاکید دارد. مفهوم متضاد آن در گزینه  یافت می شود. شاعر در این گزینه می گوید: براي گزینه 3  109
شناخت ذرّه اي از کمال تو همه چیزم را، از عقل و جان گرفته تا دین و دل نثار نمودم.

در این گزینه مفهوم بیت «اقرار به ناتوانی در دانستن دانش ها» مطرح شده است. گزینه 2  110

در این گزینه «آگاه بودن انسان از پیدا و آشکار امور» مطرح شده است که دلیل اصلی نپذیرفتن سکه ها از سوي قاضی بست است. در گزینه هاي دیگر: گزینه 1  111

) دنیا بی وفا و ناپایدار است. ) کار نیک نتیجۀ اتفاقات نیک است /  ) آگاهی بیشتر سختی بیشتري براي انسان به همراه دارد / 

مفهوم عبارت مورد سؤال تأکید بر قناعت است؛ در حالی که در گزینه هاي دیگر: گزینه 3  112

) به پاسخ نزدیک است اما در اینجا تحمل درد از روي ناچاري مورد نظر است. در واقع قناعت در این گزینه معناي ) مفهومی مقابل صورت سؤال دارد/  ) متحول شدن و تکامل یافتن/ 
تحمل دارد.

باز هم صورت سؤال بر قناعت تأکید دارد که در همۀ گزینه ها این مفهوم دیده می شود به جز گزینۀ  که در آن «ستایش معشوق بدون داشتن توقعی از او» بیان گزینه 4  113
شده است.

در این گزینه رسیدگی و تفقّد از فقیران مورد بحث است که در عبارت مورد سؤال نیز مطرح شده است اما در گزینه هاي دیگر: گزینه 2  114

) سپاسگزاري از پادشاه

) نعمت هاي دنیا و بهشت ارزشی ندارد.

) کوشش مردم همیشه نتیجۀ موفقیت آمیزي ندارد.

) بیشتر است بنابراین مفهومش به صورت سوال نزدیک تر است. در این گزینه حیرانی و ناآگاهی از گزینۀ ( گزینه 3  115

در این گزینه به اهمیت تالش براي کسب روزي پرداخته شده است، حال آن که در گزینه هاي دیگر سخن از «قناعت» است.  گزینه 3  116

در این گزینه «زندگی مفید و باقی ماندن نام» مطرح شده است که با صورت سؤال قرابت معنایی دارد. گزینه 3  117
بررسی سایر گزینه ها:

): به دنبال گوشۀ عزلت و تنهایی باش. گزینۀ (

): فریب مّکاران را مخور. گزینۀ (

): هواي سپاهیان خود را داشته باش. گزینۀ (

در این گزینه مانند بیت مورد سؤال بر باقی ماندن در عهد و پیمان تأکید شده است البته گزینۀ یک نیز به پاسخ نزدیک است اما گزینۀ  کامل تر این مفهوم را بیان گزینه 2  118

می کند در گزینۀ  شاعر می گوید اگر به توصیه هاي من عمل کنی در امانی و در گزینۀ  همگام بودن با مخاطب براي از بین بردن دشمن مورد تأکید قرار گرفته است.
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در این گزینه تأثیر سرنوشت و ناکارآمدي تدبیر انسان ها بیشتر و پر رنگ تر دیده می شود اما در گزینه هاي دیگر: گزینه 4  119

) با تدبیر نمی توان آتش عشق را فرو نشاند.

) تقدیر آن قدر آسیب می رساند که فلک را یاراي مقابله با آن نیست.

) چارة مقابله با تقدیر خوشی و شادکامیست.

در این گزینه شاعر به مخاطب توصیه می کند که خود را از وابستگی هاي دنیا برهاند اما در گزینه هاي دیگر مانند بیت مورد سؤال بر معاد و روز رستاخیز تأکید شده گزینه 2  120
است.

در این گزینه سخن از قناعت نیست بلکه شاعر می خواهد بگوید به دوري از معشوق راضی است اما در گزینه هاي دیگر از «قناعت» سخن به میان آمده است. گزینه 3  121

: می گوید خرد در مقابل عشق طفلی «نقش هدایت گري و راهنمایی پیر» در این گزینه مطرح شده است که این مفهوم در بیت مورد سؤال نیز آمده است. گزینۀ  گزینه 3  122

: پیر حرمت ما را ادا می کند که با جوانان دوستی گزیدیم. : عشق حلّال مسئله است، گزینۀ  بیش نیست، گزینۀ 

در این گزینه مانند عبارت مورد سؤال شاعر بر این نکته تاکید می کند که در کاري که انجام داده اختیاري نداشته است اما در گزینه هاي دیگر: گزینه 3  123

) عاقالن در انجام کارها اختیار دارند. ) انسان قانع حرص ندارد         ) طلب بخشش     

این گزینه مخاطب را به شادکامی و سرخوشی می خواند اما گزینه هاي دیگر به اهمیت نام معشوق و آرامش بخش بودن آن اشاره دارد. گزینه 4  124

در این گزینه مسیر حرکت از باال به پایین است اما در گزینه هاي دیگر رفتن به باال یعنی عالم معنا مورد بحث است. گزینه 4  125

گزینۀ «الف» در ستایش خرد است حال آن که بیت مورد سؤال از تأثیر گذاري پیران سخن گفته است. گزینه 2  126
گزینه «د» از لطف و خلق و خوي شفا بخش معشوق سخن به میان آورده که از بیت مورد سؤال دور است.

شاعر می گوید زیادي مال دنیا سبب دردسر است(قناعت). گزینه 2  127
در بررسی گزینه هاي دیگر:

» : دعوت به شادکامی و پرهیز از غم. گزینۀ «

» : این گزینه با مفهوم «قناعت» تقابل دارد. گزینۀ «

» :ستایش معشوق و این که بندگی معشوق آزادگی و ثروتمندي است. گزینۀ «
در این گزینه می گوید عابد واقعی کسی است که در میان خلق باشد و عبادت کند و این مفهوم در صورت سؤال نیز مطرح شده است. گزینه 4  128

در بررسی گزینه هاي دیگر:

» : نیکی به مردم گزینۀ «

» : شجاعت و حریف طلبیدن گزینۀ «

» :شیفتگی و سر به کوه و بیابان زدن از غم فراق گزینۀ «

این گزینه از زبان پدر مجنون است حال آن که گزینه هاي دیگر از زبان «مجنون» بیان شده است. گزینه 3  129

در این گزینه «عزلت و گوشه نشینی» مورد سرزنش قرار گرفته است حال آن که در گزینه هاي دیگر به گوشه نشینی سفارش می شود. گزینه 3  130

تشریح همۀ گزینه ها: گزینه 2  131

»: معنی هر دو بیت بیان ناپایداري دنیا و سفارش به دل نبستن به آن است. گزینۀ «

»: بیت اول بی حاصلی باعث شرمندگی / بیت دوم تأسف از نداشتن همدرد شایسته گزینۀ «

»: هر دو بیت: هرکسی محرم راز عشق نیست. گزینۀ «

»: هر دو بیت: روح به عالم باال متعلق است و به سوي اصل خود باز می گردد. گزینۀ «

بیت «ب» با بیت «ت» مفهوم متقابل دارند؛ زیرا در بیت «ت» می گوید: چه تالش کنی، چه نکنی، روزي مقّدر است، ولی در بیت «ت» می گوید: براي کسب روزي باید گزینه 4  132
سعی و تالش کنی.

» شاعر معتقد است که افکار دقیق به نور خدا منّور است و اوست که شب مفهوم همۀ گزینه ها این است که: خداوند براي عقل قابل شناخت نیست، ولی در گزینۀ « گزینه 3  133
را به روز َبَدل می کند.

» مفهوم این است که: زنگی هم خوشی دارد هم ناخوشی در بیت سؤال و بیت گزینۀ « گزینه 3  134

و  دیده می شود. اما مفهوم بیت  این است که درد عشق مفهوم بیت سؤال این است که درد عشق هیچ درمانی ندارد و العالج است، این مفهوم در ابیات  و  گزینه 4  135
درمان دارد و آن هم وجود معشوق است، اما گزینه هاي دیگر کًال چیزي به نام درمان عشق را انکار می کنند.

یکی از مفاهیم بسیار پرکاربرد ادبیات خاصه ادبیات عرفانی این است که خداوند را هیچ موجودي نمی تواند ببیند و او با تمام بزرگی و عظمت از چشم خالیق پنهان گزینه 2  136

است، این مفهوم در صورت سؤال و بیت گزینۀ  هم دیده می شود، این که خداوند دلیل و علت تمام مخلوقات است اما هیچ مخلوقی نمی تواند او را درك کند چه برسد به اینکه او را ببیند.

در این گزینه مانند صورت سؤال گدایی عامل رسوایی عنوان شده است. گزینه 4  137
مفهوم سایر گزینه ها:

» : رسوایی مورد پسند است چون به درد گدا می خورد تا کاسه در دست بگیرد گزینۀ «

» : خواري عامل عزت و سربلندي ماست. گزینۀ «

» : در گدایی به مقام شاهی رسیدن. گزینۀ «

در واقع همۀ گزینه ها به جز گزینۀ  با بیت سؤال تقابل معنایی دارد.
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مفهوم بیت صورت سؤال این است که هر کسی که غِم معشوق و سختی هاي راه عشق را نچشیده باشد، اصًال الیق و محرم عالم عاشقی نیست. این مفهوم در گزینۀ گزینه 1  138

: هم موجود است که می گوید: کسی که سختی هاي راه عشق را نچشیده باشد و خودش را در این سختی ها و مشکالت محک نزده باشد، اصًال از عشق چیزي نفهمیده است. گزینۀ 
مفهوم گزینه هاي دیگر:

: کسی که نداند عشق همراه با رسوایی و انگشت نمایی در میان خلق است، پس چیزي از عشق نمی داند. گزینۀ 

: درد عشق هیچ درمانی ندارد و ناله هاي عاشق چیز عجیب و غریبی نیست. گزینۀ 

: کسی که عاشقی را درك نکرده باشد، هم چون مرده اي متحرك است که از نعمات جهان هیچ بهره اي نبرده است. گزینۀ 
مفهوم مشترك بیت (الف و د) این است که کسانی که به وابستگی هاي دنیوي تعلق خاطري نداشته باشند، همیشه آسوده خاطر و خرسند هستند. گزینه 1  139

مفهوم بیت (ب): در مورد فقر و تهی دستی است که باعث خجالت و شرمندگی می شود.
مفهوم بیت (ج): نا امیدي و یأس را می رساند.

در این گزینه نیز مانند بیت مورد سؤال شاعر آنچه را که از معشوق می بیند؛ می پسندد، چون وجود معشوق بسیار ارزشمند است. گزینه 3  140
در گزینه هاي دیگر:

: در این گزینه بر دلپذیري سخن تأکید رفته است که از بیت مورد سؤال بسیار دور است. گزینۀ 

: از ناز معشوق و زیبایی او و نیازمندي عاشقان به او سخن رفته است. گزینۀ 

: چیزي ارزشمندتر از معشوق نیست. گزینۀ 
در این گزینه به نقش اصلی «پیر» که همانا هدایت مرید است تأکید شده است. این که پیر نردبان صعود مرید است. گزینه 2  141

اما  در گزینه هاي دیگر، «پیر» مفهوم مرشد را ندارد؛ بلکه در معناي «سالخورده» و در تضاد با «جوان» آمده است.
در این گزینه، شاعر بر ناامیدي و غم تأکید کرده است؛ اما در گزینه هاي دیگر، سخن از نابودي و تباهی است. گزینه 4  142

شرح  عقل و اوصاف تو مانند ستارگان روشن است و تو با شراب نورانی آنها را از میان بردار. گزینه 1  143
تشریح سایر گزینه ها:

: عجز فهم و درك انسان از درك پروردگار عالم ،  و  مفهوم مشترك بیت هاي 
در این گزینه همچون بیت مورد سؤال به موضوع «ظهور امام زمان» اشاره شده است. گزینه 3  144

اما در گزینه هاي دیگر به شوق مردم براي دیدار امام زمان پرداخته شده است.
در این گزینه مانند بیت مورد سؤال، استقبال از خطر در راه عشق مورد نظر است؛ اما در گزینه ها دیگر: گزینه 1  145

) عاشق از رفتن به گلزار رنجیده می شود؛ زیرا دیدار گل ها به او آزار می رساند.

) عاشق طاقت صبر در راه رسیدن به معشوق را ندارد.

) عشق معشوق موجب آزار عاشق است.
در این گزینه نیز مانند گزینۀ مورد سؤال بر خموشی و رازداري تأکید شده است؛ اما گزینه هاي دیگر با بیت مورد سؤال تقابل دارد؛ چون خموشی را غیرممکن گزینه 3  146

دانسته است.
در این بیت شاعر از این که از علم و عمل برخوردار نیست، احساس شرم دارد؛ اما در گزینه هاي دیگر بر همراهی علم و عمل تأکید شده است و این مفهوم عنوان گزینه 2  147

شده است که این دو نتیجه می دهند.
در این گزینه نیز مانند بیت مورد سؤال شرط رسیدن به معشوق، سکوت و خاموشی دانسته شده است. گزینه 4  148

گزینه هاي دیگر:

 دوري از پرحرفی

 دعوت به سکوت از ترس نابودي

 دعوت به سکوت براي رسیدن به آگاهی

این بیت مفهومی کامًال مقابل نسبت به بیت مورد سؤال دارد. در بیت مورد سؤال بر مبارزه با نفس تأکید شده است؛ اما در گزینۀ  شاعر می گوید به عجز و ناتوانی گزینه 2  149
در راه مبارزه با نفس اعتراف باید کرد (در بیت مورد سؤال سخن از عدالت فریدون نیست، پس نباید ذهن داوطلب به آن طرف کشیده شود).

گزینه هاي دیگر:

) دوري از هواي نفش

) مفهومی نزدیک به بیت مورد سؤال و دعوت به عدل و دین داري.

) بی فایده بودن گنج فریدون (عدالت)
بیت مورد سؤال با گزینۀ «1» قرابت معنایی دارد؛ چون هر دو مورد بر این نکته تأکید دارند که همت انسان از زور بازویش مفیدتر است. گزینه 1  150

بررسی گزینه هاي دیگر:
گزینۀ «2»: انسانی که طمعکار نیست طال و خاك برایش فرقی ندارد.

گزینۀ «3»: همت باعث می شود که انسان در مقابل زر و زور تسلیم نشود.
گزینۀ «4»: فروتنی و تواضع بسیار ارزشمند و زور و بازو بی تأثیر دانسته شده است.

در این گزینه از بدبختی و بیچارگی شکایت شده است؛ اما در گزینه هاي دیگر بر رضایت و قناعت تأکید شده است. گزینه 2  151
مفهوم عبارت آینده نگري است؛ امّا بیت این گزینه نیندیشیدن به فردا را توصیه می کند. گزینه 2  152

تشریح گزینه هاي دیگر:
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»: استفاده از تجربه گزینۀ «

»: در فکر یاران بودن گزینۀ «

»: اتحاد رمز پیروزي است. گزینۀ «

» «مقام واالي معشوق» است »، «بیان تواضع» و مفهوم بیت گزینۀ « ،  و  مفهوم منظومۀ داده شده و ابیات گزینه هاي « گزینه 2  153

» نیز آمده است. شاعر می گوید: از دست یابی به مراد خود دوري کن اگر می  مفهوم صورت سؤال «ترجیح دادن دیگران بر خود» است و این معنی در گزینۀ « گزینه 2  154
خواهی در میان بی مرادان غمگین نباشی (آنان را بر خود ترجیح بده.)

در مورد «ب» خرق عادت وجود دارد؛ چون سیاوش از آتش بیرون می آید؛ در حالی که یاسمن بر روي لباسش دیده می شود. در این بیت اغراقی که به کار رفته گزینه 2  155
خرق عادت آفریده است.

در مورد «د» سخن از «درفش کاویانی» است که زمینۀ ملی حماسه را در بر دارد.
در مورد «هـ» سخن از دالوري و نیرومندي سیاوش است که مربوط به زمینۀ قهرمانی است.

در این گزینه با توجه به واژة «می: شراب» سخن از بزم و خوشگذرانی است؛ اما در گزینه هاي دیگر سخن از رزم است. گزینه 3  156

»، شاعر معتقد است قلم و تدبیر کارهایی می کند که قضا و قدر از انجام آن کارها مفهوم عبارت صورت سؤال «اعتقاد به قضا و قدر» است؛ درحالی که در گزینۀ « گزینه 4  157
عاجز می شود.

» و صورت سؤال اعتقاد به قضا و قدر الهی است. ،  و  مفهوم مشترك گزینه هاي «
مفهوم این گزینه نیز مانند عبارت مورد سؤال بخشندگی است؛ بنابراین این گزینه پاسخ این تست است. گزینه 2  158

مفهوم گزینه هاي دیگر:

»: پا را از گلیم خود درازتر نکردن موجب پادشاهی است. گزینۀ «

»: تقابل عشق و عقل گزینۀ «

»: سیرچشمی و طمع نداشتن گزینۀ «
در این گزینه نیز مانند عبارت مورد سؤال رسالت رییس را در قبال مرئوسان مطرح می کند. گزینه 2  159

بررسی گزینه هاي دیگر:

»: دوستان را در سختی ها می آزمایند. گزینۀ «

»: فراست موجب پایداري ریاست است. گزینۀ «

»: انتخاب رهبري کامل و جامع براي رسیدن به یار. گزینۀ «
این گزینه در تقابل با صورت سؤال است؛ چون در صورت سؤال نیکی دیدن نتیجۀ نیکی کردن دانسته شده است؛ اما در این گزینه می گوید نتیجۀ نیکی کردن تحمل گزینه 2  160

غم و غصه است.
در گزینه هاي دیگر نیکی کردن ستایش شده است.

در این گزینه نیز مانند عبارت صورت سؤال بر مسئولیت رئیس در قبال ریاست تأکید شده است. گزینه 2  161
مفهوم ابیات سایر گزینه ها:

) رد دعوت به اتحاد و همبستگی

) تأکید بر اتحاد

) عدم تأثیر قضا و قدر بر سرنوشت
در این بیت شاعر از این می نالد و اعتراض سر می دهد که هیچ ستارة راهنمایی در زندگی اش وجود ندارد که او را به سمت موفقیت و سعادت راهنمایی کند و مفهوم گزینه 3  162

سه بیت دیگر توصیف ستارگان است که به عنوان راهنماي انسان ها در زندگی هستند.
مفهوم مشترك ابیات موارد «ب و د» بی ارزش شدن جایگاه هنرمندان و شاعران است و این که اهل زمانه هیچ ارزش و اعتباري براي علم و فرهنگ و هنر قائل گزینه 4  163

نیستند.
مفهوم سایر ابیات:

الف) توصیه به جلوگیري از اسراف و زیاد خریدن.
ج) هنرمندان هیچگاه نیازمند و مستمند نخواهند شد.

مفهوم مشترك بیت صورت سوال و عبارت گزینۀ  این است که همۀ انسان ها باید در همۀ لحظات زندگی و برهه هاي مختلف تلخ و شیرین روزگار با هم یکدل و گزینه 3  164
موافق باشند و با هم همدردي کنند.

) از فاش شدن سر عاشقان صحبت مفهوم عبارت سوال این است که تنها چیزي که ارزش جنگیدن و تالش کردن در زندگی دارد «عشق» است؛ اما شاعر در گزینۀ ( گزینه 1  165
می کند که وقتی قلب عاشق از سخت گیري هاي معشوق صد پاره است چگونه می تواند عشق را در دلش حفظ کند؟

در این بیت شاعر با افتخار از دروغگویی و دروغگو بودنش صحبت می کند؛ اما مفهوم گزینه هاي دیگر کامًال هم سو و مترادف است با عبارت سوال که در مورد تأثیر گزینه 1  166
صداقت در گفتار می باشد.

مفهوم شعر سوال «ستایش فروتنی و تواضع» است و این که تواضع باعث بزرگی و رفعت انسان می شود؛ این مفهوم در سه بیت یعنی در گزینه هاي (الف - ج - د) گزینه 3  167
دیده می شود.

مفهوم سایر ابیات:
ب) سر باز زدن از بندگی و تواضع.
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ه) تواضع بی جا در برابر روزگار و حوادث آن باعث خوار شدن است.
و) به خاطر سوء استفادة افراد فرومایه از تواضع آزادگان و جوانمردان، فروتنی هم چون بالیی بر جان آزادگان می گردد.

) در مورد «ارزش واالي روح انسان و میل و اشتیاق روح در بازگشت به عالم معنا و و به خدمت حضرت خداوندي رسیدن» ،  و  مفهوم عبارت سوال و گزینه هاي ( گزینه 3  168

) روند برعکس این مفاهیم را ذکر می کند و این که چگونه روح از عالم معنا به عالم ماده آمده است را مطرح می کند. است، اما گزینۀ (

) در مورد نابودي وطن و جاي گرفتن ) در مورد عشق و عالقۀ هر انسانی به وطن و خاك و سرزمین زادگاهش صحبت می کنند، اما بیت ( ،  و  تمام ابیات ( گزینه 3  169
بیگانگان و حاکمیت افراد فرومایه بر کشور بخاطر بی خردي و عیّاشی هاي حاکمان صحبت می کند.

بیت سوال در مورد این است که اگر می خواهی دوستان واقعی و حقیقی ات را به درستی بشناسی، در روزگار حاجت و نیاز عکس العمل ایشان در مورد خودت را گزینه 1  170

) هم موجود است. بجوي و مّدنظر داشته باش. این مفهوم در گزینۀ (
مفهوم گزینه هاي دیگر:

): به خاطر دوستان از آسایش خود می گذرم و به ایشان سود می رسانم. گزینۀ (

): افراد دغل و نابکار فقط به خاطر کسب منفعت در کنارت هستند. گزینۀ (

): اي کاش دوستانی داشتم که در دوستی با من هم چون دشمنی دشمنان ثابت قدم و استوار بودند. گزینۀ (

) طلب هدایت و راهنمایی است و این که بدون وجود راهنمایی خبره و کار درست انسان در گمراهی و ضاللت غرق خواهد شد. مفهوم بیت سوال و گزینۀ ( گزینه 4  171
مفهوم گزینه هاي دیگر:

): ناله و زاري هاي عاشقان در برابر معشوق. گزینۀ (

): وصف گریه هاي فراوان عاشقان که هم چون ستاره در شب است. گزینۀ (

): ذکر ارزش و اعتبار معشوق و جلوه گري اش. گزینۀ (

» بر رعایت و برقراري عدالت تأکید شده است. » و « » ،« در عبارت صورت سؤال و گزینه هاي « گزینه 4  172

» می گوید: اگرچه شخص عادل و راستگو تنها و بی کس باشد، راستی براي او همچون نگهبانی خواهد بود. در گزینۀ «

بیت «ج»: غبطه خوردن به حال عاشقی که شب و روز با معشوق و یار است. گزینه 3  173
بیت «ب»: بیانگر پذیرفتن سختی عشق و نیکو دانستن درد عشق است.

بیت «د»: بیانگر رها شدن عاشق از همۀ غم ها به واسطۀ عشق و پیوستن به معشوق است.
بیت «الف»: توکل داشتن و تکیه داشتن به معبود و هراس نداشتن از لغزش ها

هر دو بیت به مفهوم تالش براي به دست آوردن روزي اشاره دارند. گزینه 2  174
تشریح سایر گزینه ها:

الف) روزي انسان در حقیقت به دست خداست.
پ) اینگونه نیست که با تالش بیشتر بتوانیم سهم خود را از روزي افزایش دهیم.

ث) همه درصدد کسب روزي اند.

» شاعر می خواهد سرنوشت خود را تغییر » پذیرش سرنوشت به عنوان مشیّت الهی است؛ اما در گزینۀ « » و « » ،« پیام مشترك عبارت صورت سؤال و ابیات « گزینه 3  175
دهد و تصمیم روزگار را براي خود نمی پذیرد.

مفهوم مشترك ابیات مرتبط: تعلّق نداشتن روح آدمی به عالم ماّده و لزوم بازگشت به اصل و عالم ملکوت گزینه 2  176

»: عشق در دِل انسان هاي دنیاطلب و وابسته به عالِم ماّدي، جایی ندارد. مفهوم بیت گزینۀ «

«زنخدان به جیب فرو بردن» کنایه از «تفکر و مراقبه» است. گزینه 2  177

» می گوید من فقط تو را وصف می کنم تا ارزشمند شوم. » می گویند هیچ کس نمی تواند خدا را وصف کند؛ اما گزینۀ « » و « » ،« گزینه هاي « گزینه 4  178

گزینه هاي دیگر مرتبط با آیۀ «تعّز من تشاء و تذّل من تشاء» است. (هر که را بخواهی عزت می دهی و هر که را بخواهی خوار می کنی.) گزینه 3  179

» شاعر معتقد است رنجی که خداوند از روي تنبیه به بنده می دهد بهتر از گنجی است که از روي غضب می دهد. اما در گزینۀ «

» شاعر از کسی سخن می گوید که در زندگی نیکی می کند؛ ولی رنج و پیام بیت صورت سؤال آن است که نیکوکار در دو جهان نیکی می بیند؛ در حالی که در گزینۀ « گزینه 3  180
اندوه می بیند.

بررسی سایر گزینه ها:

»: نیکوکار در جهان آخرت کامروا می شود. گزینۀ «

»: نیکی با مردم رضایت خدا را در پی دارد. گزینۀ «

»: پاداش نیکی، بهشت است. گزینۀ «

» شاعر توصیه می کند که بازوي زورمند به دست آوریم. در عبارت صورت سؤال، همت و اراده به زور بازو ترجیح داده شده است؛ ولی در گزینۀ « گزینه 3  181
بررسی سایر گزینه ها:

»: باید بخت و اقبال بلند باشد؛ زور بازو به کار نمی آید. گزینۀ «

»: همت و ارادة من تسلیم زور و زر نشد. گزینۀ «

»: با همت خود دنیا را پشت سر نهادیم. گزینۀ «
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» اهمیت توفیق و عنایت خدا در انجام کارهاست. مفهوم مشترك بیت سؤال و گزینۀ « گزینه 3  182
بررسی سایر گزینه ها:

»: طلب بخشش از خدا گزینۀ «

»: در حّق انسان هاي خوب خوبی کن. گزینۀ «

»: تسلیم در برابر تقدیر گزینۀ «

»، شاعر معتقد است که خداوند با احسان خود، گنج جان را، در وجود بی ارزش انسان قرار داده و با این کار انسان را ارجمند گردانیده است؛ اما در در بیت گزینۀ « گزینه 3  183
سایر ابیات به بخشندگی و روزي رسانی خداوند و برآورده شدن نیازهاي مخلوقات از جانب او اشاره شده است.

) ستایش قناعت است. مفهوم عبارت صورت سؤال و بیت گزینۀ ( گزینه 1  184
بررسی سایر گزینه ها:

): امروز که زنده هستی ببخش. گزینۀ (

): نمی توان به طور شایسته از نعمت هاي خداوندي سپاس  گزاري کرد؛ چون بی شمارند. گزینۀ (

): سپاسگزار بودن انسان در برابر نعمت هاي الهی. گزینۀ (

) بلند همتی حباب را ستایش می   کند که از دریا بی دلبستگی گذر می کند و بیرون می آید. گزینۀ ( گزینه 3  185

» به این مفهوم اشاره می کند که انسان باید در » به این مفهوم اشاره دارند که همۀ عّزت ها و ذلّت ها از سوي خداست؛ امّا بیت گزینۀ « ابیات گزینه هاي « و  گزینه 4  186
برابر خداوند شاکر باشد و سپاس او را بگوید. 

مفهوم بیت صورت سؤال: روز پنهان شد و شب فرا رسید. گزینه 1  187
مفهوم بیت هاي «الف و ج»: شب پنهان شد و روز فرا رسید.

در نتیجه بیت هاي «الف - ج» با بیت صورت سؤال تقابل معنایی دارند.
بیت «ب»: «شب شد» که با بیت صورت سؤال هم معنی است.

بیت «د»: توصیف معشوق

» هم به «منّت نکشیدن در سخت ترین حالت هاي زندگی» اشاره بیت صورت سؤال بر«آزاده بودن در حالت تنگ دستی و نپذیرفتن منّت دیگران» تأکید دارد و بیت « گزینه 3  188
می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

) آزادگی باعث تهی دستی می شود.

) اگر قدرتمندان هم منّت کسی را بپذیرند، آزاده نیستند.

) آزاد مردي در این بیت به معنی دست گیري از دیگران است.  

» به این مفهوم اشاره دارند که وطن براي شاعر دردناك و غیرقابل تحمل شده است. ابیات گزینۀ « گزینه 1  189
مفهوم بیت «الف»: ترجیح یار بر دیار

مفهوم بیت «ج»: انسان دور از یار مرده اي است متحرك.

» می گوید: انسان جز تسلیم و سازگاري با روزگار چاره اي ندارد. » به بی اعتباري دنیا اشاره دارند؛ اما گزینۀ « » و « » ،« بیت سؤال و گزینه هاي « گزینه 3  190

» این است که خوگرفتن به جهل و تاریکی باعث می شود آدمی تغییر و پیشرفت را تحمل نکند؛ چنان که خفاش تاب پیام مشترك عبارت صورت سؤال و گزینۀ « گزینه 3  191
مقابله با خورشید را ندارد.

بررسی سایر گزینه ها:

»: عقل از توصیف تو عاجز است. گزینۀ «

»: در عشق، عادت ها را کنار بگذارد. گزینۀ «

»: دل به دنیا مبند. گزینۀ «

»، اتکاي به نفس و خوداتکایی مطرح شده است. در بیت صورت سؤال و بیت گزینۀ « گزینه 2  192

»، «نکوهش معتکفاِن اسیر دنیا» است. »، «بازگشت به اصل و مقام واالي انسان» است. مفهوم بیت گزینۀ « مفهوم گزینه هاي « و  گزینه 3  193
بیت نخست به ظاهربینی شیطان و یک بعدي نگریستن او اشاره دارد؛ اما بیت دوم در نکوهش خودپسندي و خودشیفتگی است. گزینه 1  194

بررسی سایر گزینه ها:

»: مفهوم مشترك: محرم عشق کسی است که به جان خطر کند. گزینۀ «

»: مفهوم مشترك: بالکش بودن عاشق گزینۀ «

»: مفهوم مشترك: نکوهش خواستن و گدایی گزینۀ «

» عشق محبوب، تعمیرکنندة دل خراب دانسته شده است. بیت صورت سؤال رنج آور بودن عشق از همان ابتدا را مطرح می کند؛ اما در گزینۀ « گزینه 2  195
بررسی سایر گزینه ها:

»: وقتی محبوب براي تعمیر دل به سراغم آمد که دلم کامًال تخریب شده بود. گزینۀ «

»: عشق، از اول خونریز و رنج آور براي عاشق بوده است. گزینۀ «

»: ابتدا عشق این همه سخت نبود؛ این ستمگري در دوران تو باب شده است. گزینۀ «
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» شاعر هم نشینی معشوق را ارزشمند می داند. پیام مشترك بیت صورت سؤال و گزینه  هاي دیگر «بازگشت به اصل» است اما در گزینۀ « گزینه 1  196

» این است که «هر کسی ظرفیت پذیرش غم عشق را ندارد». مفهوم مشترك بیت صورت سؤال و گزینۀ « گزینه 1  197

در بیت «الف» آرزوي شاعر همراه شدن با یار است. در بیت «ج» دلگیري از یاران بیان شده است و آرزوي صحبت اغیار و بیگانگان را دارد.  گزینه 3  198

» خالف این مفهوم آمده است و می گوید: آن قدر در برابر تقدیر خود » بیانگر ناتوانی تدبیر بنده در برابر تقدیر الهی است. در گزینۀ « ،  و  مفهوم گزینه هاي « گزینه 1  199
را ناتوان نمی بینم که به محدودیت ها تن بدهم.

این گزینه بر قناعت و نفی فزون خواهی داللت ندارد، بلکه می خواهد بگوید که از تهی دستان، چیزي طلب نکنید، چون نتیجه اي ندارد.  گزینه 1  200
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/

: پوریا حسین پور

نام آزمون: قرابت معنایی ادبیات عمومی (دوازدهم)

سراسري- 1381 مفهوم حدیث:  یا مالئکتی قد استحییُت ِمن عبدي و لیَس لَُه َغیري َفقد َغَفرُت لُه  در کدام گزینه آمده است؟  1

که جز ما پناهی دگر نیستش  قبول است اگر چه هنر نیستش

نهد شاخ پر میوه سر بر زمین  تواضع کند هوشمند گزین

نیاید به گوش دل از غیب راز  ترا تا دهن باشد از حرص باز

قیامت زنم خیمه پهلوي دوست  اگر میرم امروز در کوي دوست

سراسري- 1360

در همۀ ابیات به جز بیت .................. کلمه اي وجود دارد که به شیوه ي نمادین و تمثیلی بر عاشق و عارِف واصل داللت می کند؟  2

مر زبان را مشتري جز گوش نیست  محرم این هوش جز بی هوش نیست

هر که بی روزي است روزش دیر شد  هر که جز ماهی ز آبش سیر شد

پس سخن کوتاه باید والّسالم  در نیابد حال پخته هیچ خام

تا بگویم شرح درد اشتیاق  سینه خواهم شرحه شرحه از فراق

سراسري- 1383 مفهوم بیت  «القّصه در این چمن چو بید مجنون      می بالم و در ترقّی معکوسم» به کدام عبارت نزدیک تر است؟  3

دسته ي سطل دست هاي کوچک خیسش را بی حس و منجمد می کرد.

اشباحی به چشمم می خورد اما رنجور و وامانده و دنباله رو شده بودم.

دیدم ماشاءاهللا چشم بد دور، قّدش درازتر و تک و پوزش کریه تر شده است.

گویی جامه اي بود که درزي ازل به قامت جناب ایشان دوخته بود.

سراسري- 1383

مفهوم عبارت: «گفت: به خاطر داشتم که چون به درخت گل رسم، دامنی پرکنم هدیّه ي اصحاب را، چون برسیدم، بوي گلم چنان مست کرد  4
که دامنم از دست برفت»  به مفهوم کدام عبارت نزدیک تر است؟

تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشته.

عصاره ي تاکی به قدرت او شهد فایق شده .

واصفان حلیه ي جمالش به تحیّر منسوب که: ما عرفناك حقُّ معرفتَک .

عاکفان کعبه ي جاللش به تقصیر عبادت معترف که: ما َعَبدناك حقَّ عبادتَک.

سراسري- 1387

کدام بیت به مفهوم عبارات زیر اشاره ندارد؟  5
«اي کریمی که بخشنده ي عطایی و اي حکیمی که پوشنده ي خطایی و اي صمدي که از ادراك خلق جدایی و اي قادري که خدایی را سزایی، جان ما را

صفاي خود ده و ما را آن ده که آن به و مگذار ما را به که و مه.»

 صورت خوب آفرید و سیرت زیبا   اکبر و اعظم خداي عالم و آدم 

کریم خطابخش پوزش پذیر خداوند بخشنده ي دستگیر 

شب و شبگیر رو مر او را خوان به خدایی سزا مر او را دان    

 و ز هر چه گفته اند و شنیدم و خوانده ایم اي برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم  

1
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سراسري- 1387

بیت «چه غم دیوار اّمت را که دارد چون تو پشتیبان          چه باك از موج بحر آنرا که باشد نوح کشتیبان» ، با کدام گروه ابیات، تناسب  6
مفهومی ندارند؟ 

الف – گر هزاران دام باشد هر قدم
ب – دست در دامن مردان زن و اندیشه مکن

ج – از آب دیده صد ره طوفان نوح دیدم
د – هر دلی کز ِقَبل شادي او شاد بَود

ه – هر که در سایه ي عنایت اوست
ز – چون عنایاتت بود با ما مقیم

و – نه غم و اندیشه ي سود و زیان

چون تو با مایی، نباشد هیچ غم 
هرکه با نوح نشیند چه غم از طوفانش

و ز لوح سینه هرگز نقشت نگشت زایل
گرش طوفاِن غمان خیزد، غمگین نشود

گنهش طاعت است و دشمن دوست
نه خیال این فالن و آن فالن

کی بود بیمی از آن دزد لئیم؟

ج، و الف، د ب، ج
ز، هـ

سراسري- 1387 بیت «در نیابد حال پخته هیچ خام /  پس سخن کوتاه باید والّسالم»  با کدام بیت ارتباط معنایی ندارد؟  7

که مگو حال دل سوخته با خامی چند پیر میخانه چه خوش گفت به ُدردي کش خویش 

کامروز آتش عشق، از وي نُبرد خامی فردا به داغ دوزخ ناپخته اي بسوزد

سوخته داند که چیست پختن سوداي خام هر که در آتش نرفت بی خبر از سوز ماست  

هرگز نبرد سوخته اي قّصه به خامی سعدي سخن یار نگوید بر اغیار

سراسري- 1389

از عبارت «در کویر گویی به مرز عالم دیگر نزدیکیم و از آن است که ماوراءالطبیعه را – که همواره فلسفه از آن سخن می گوید و  8
مذهب بدان می خواند – در کویر به چشم می توان دید.» ، کدام مفهوم دریافت نمی شود؟

مذهب، مردم را دعوت می کند به این که ماوراءالطبیعه را باور کنند.

مهتاب کویر، دیگر نه بارش وحی، تابش الهام، که نوري  بدلی بود.

باور داشتن یا نداشتن به ماوراءالطبیعه از مباحث مهم فلسفه است.

تماشاي آن باغ پر از گل هاي رنگین شعر و خیال و پر از قدس و چهره هاي پر از ماوراء درونم را پر از خدا می کرد.

سراسري- 1384

عبارت «موالنا می پندارد که این ناله در درون همه ي موجودات هست و اگر عنایت یا جذبه ي پروردگار در آن ها بدمد، همه می نالند.» با  9
کدام بیت، قرابت معنایی دارد؟

 ما را که تو منظوري خاطر نرود جایی  هر کس به تمنّایی رفتند به صحرایی 

 از توست خروش من، من نایم و تو نایی  اي باده فروش من، سرمایه ي جوش من

 هر کاو به وجوِد خود دارد ز تو پروایی  یا چشم نمی بیند یا راه نمی داند

 سوداي تو خالی کرد از سر همه سودایی  امیّد تو بیرون برد از دل همه امّیدي

سراسري- 1387 مفهوم بیت زیر در کدام بیت وجود ندارد؟  10
 پس سخن کوتاه باید والسالم»  «در نیابد حال پخته هیچ  خام 

چون باده ز خامی نبود جوش و خروشم  فریاد من از سوختگی هاست چو آتش

پخته داند کاین سخن با خام نیست تا نسوزد بر نیاید بوي عود

عجب از سوختگی نیست که خامی عجب است آتش روي تو زین گونه که در خلق گرفت

وان را خبر از آتش ما نیست که خام است دردا که بپختیم در این سوز نهانی
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سراسري- 1385 11  «آن را که خبر شد خبري باز نیامد» با همه ي ابیات به جز بیت .................. قرابت مفهومی دارد.

سخن را چنین خوار مایه مدارسخن ماند از تو همی یادگار

مر زبان را مشتري جز گوش نیست محرم این هوش جز بیهوش نیست

 جان برون آید و نیاید راز از تن دوست در سراي مجاز

که داروي بیهوشیش در دهند کسی را در این بزم ساغر دهند

سراسري- 1383 مفهوم عبارِت «وظیفه ي روزي به خطاي منکر نبرد» ، از کدام گزینه دریافت نمی شود؟  12

روز برآرنده ي روزي خوران عذر پذیرنده ي تقصیرها کرم هاي تو ما را کرد گستاخ زبانم را ثناي خود درآموز

سراسري- 1381 «َوجنه»  یعنی:  13

خوار خار رخسار ازار

سراسري- 1378

در عبارت: «ناله هاي گریه آلود آن امام راستین و بزرگم را که هم چون این شیعه ي گم نام و غریبش در کنار آن مدینه ي پلید و در  14
قلب آن کویر بی فریاد سر در حلقوم چاه می برد و می گریست. چه فاجعه اي است در آن لحظه، که یک مرد می گرید»  به کدام امام شیعه اشاره

شده است؟

سجاد علیه السالم حسین علیه السالم حسن علیه السالم علی علیه السالم

سراسري- 1390 کدام بیت با سایر ابیات تقابل معنایی دارد؟  15

ببندند بر وي در بازگشت  اگر سالکی محرم راز گشت         

 زانکه داند که سر بود غّماز    عشق با سر بریده گوید راز            

اي مّدعی نزاع تو با پرده دار چیست؟  راز درون پرده چه داندفلک؟خموش          

عاقبت پرده برافتد زسر راز نهانش  گر فالطون به حکیمی مرض عشق بپوشد       

سراسري- 1386 مفهوم آیۀ « ُتِعزُّ َمن َتشاء و ُتّذل من تشاء»با کدام بیت، متناسب است؟  16

 نتواند زمانه خوار کند  آن که را کردگار کرد عزیز

 آفریننده را کجا داند  آن که خود را شناخت نتواند

 وان که پوشیده داشت، مار تو اوست  آن که عیب تو گفت ، یار تو اوست

گر عزیز جهان بود خوار است  آن که با طمع سرو کار است

سنجش- 1385 مفهوم بیت «همه غیبی توبدانی، همه عیبی تو بپوشی / همه بیشی تو بکاهی همه کّمی تو فزایی» با کدام بیت تناسب دارد؟  17

اگر چند بی دست و پایند و زور  مهیّا کن روزي مارو مور           

 بصر منتهاي جمالش نیافت  بشر ماوراي جاللش نیافت          

 به هر در که شد هیچ عزت نیافت  عزیزي که هر کز درش سر بتافت        

 یکی را به خاك اندر آرد ز تخت  یکی را به سر بر نهد تاج بخت        

سنجش- 1385 مفهوم بیت «این مدعیان در طلبش بی خبران اند     آن را که خبر شد، خبري باز نیامد» با کدام بیت متناسب است؟  18

خواهی ز خلق عیب تو پنهان شود مپوش پوشیدن آشکار کند عیب جامه را

فکري بکن که خون دل آمد ز غم به جوش ساقی بهار می رسد و وجه ِمی نماند

مخلص ز وصل الله عذاران زدیم جوش چون چشمه سار دامن الوند در بهار

سیالب چون به بحر رسد می شود خموش از نارسیدگی است که صوفی کند خروش
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خارج از کشور- 1384 عبارت «شاهین تیز بال افق ها بودم ، زنبوري طفیلی شدم .» با کدام بیت متناسب است ؟        19

آدم آورد در این دیر خراب آبادم من َملک بودم و فردوس برین جایم بود

از دیگران حدیث جوانی شنیده ام من جلوه ي شباب ندیدم به عمر خویش

من از گدایی میخانه پادشاه شدم گدا شوند گر اهل طلب ز ننگ سؤال

که نبودند و نباشند به فرمان کسی پادشاهان و گدایان دو گروه عجبند 

سراسري- 1384

اندوه و حسرت نویسنده ي«بخاراي من ، ایل من» از دوري ایل و تبار و ییالق و بوي شبدر دوچین و صداي بلدرچین ، از مفهوم کدام بیت  20
دریافت نمی شود ؟

آن روِز شوم رفت که صائب مالل داشت امروز خنده طرح به گلزار می دهد

هر دم پیام یار و خط دلبر آمدي آن عهد یاد باد که از بام و در مرا  

دیدار می نمودي هر روز یک دو باري آن خوشدلی کجا شد ، و آن دور کو که ما را

آن مرغ خوشدلی که تو دیدي پرید و رفت اکنون به دام صد غم و صد محنتم اسیر

خارج از کشور- 1385 عبارت «شاهین تیز بال افق ها بودم . اکنون زنبوري طفیلی شده ام .» با مفهوم کدام بیت متناسب نیست ؟  21

مرا باشد به وصل یار امیّد همیشه تا برآید ماه و خورشید

روزي کافر مباد آنچه به ما شد یا شد اغیار و روزگار دگر شد

از بس که روزگار گره زد به کار من کوتاه گشت از همه جا رشته ي امید

امروز بر آن نیست که دیروز بر آن بود دیروز بر آن بود که بازم بنوازد

سراسري- 1389

از عبارت«در کویر گویی به مرز عالم دیگر نزدیکیم و از آن ات که ماوراءالّطبیعه – که همواره فلسفه از آن سخن می گوید و مذهب بدان  22
می خواند – در کویر به چشم می توان دید» کدام مفهوم دریافت نمی شود؟

مذهب، مردم را دعوت می کند به این که ماوراءالّطبیعه را باور کنند.

مهتاب کویر، دیگر نه بارش وحی، تابش الهام، که نوري بدلی بود.

باور داشتن یا نداشتن به ماوراءالّطبیعه از مباحث مهم فلسفه است.

تماشاي آن باغ پر از گل هاي رنگین شعر و خیال و پر از قدس و چهره هاي پراز ماوراء درونم را پر از خدا می کرد.

خارج از کشور- 1388

مفهوم بیت«تا نگردي آشنا زین پرده رمزي نشنوي // گوش نامحرم نباشد جاي پیغام سروش» با کدام بیت تناسب معنایی دارد؟  23

که فارغ باش از گفت و شنیدن رسید از عالم غیبم سروشی

از این تا بدان اهرمن تا سروش دو کس بر حدیثی گمارند گوش

که نیست سینه ي ارباب کینه، محرم راز غم حبیب، نهان به ز گفت گوي رقیب

پیش آي و گوش دل به پیام سروش کن در راه عشق وسوسه ي اهرمن بسی است

خارج از کشور- 1387 عبارت زیر با کدام بیت ارتباط مفهومی ندارد؟                24
کلمات را کنار بزنید و در زیر آن، روحی را که در این تلّقی و تعبیر پنهان است، تماشا کنید.»

صورت خواجگی و سیرت درویشان است من غالم نظر آصف عهدم کاو را

ز کف بگذر اگر اهل صفایی کف دریاست صورت هاي عالم

پاي معنی گیر صورت سرکش اتّحاد یار با یاران خوش است

مرد گر صورت پرست آید بود معنی گذار هر که در بند صور باشد به معنی کی رسد؟
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سنجش- 1386 تقابل عقل و احساس از کدام گزینه دریافت نمی شود؟  25

لطافت زیباي گل در زیر انگشت هاي تشریح می پژمرد.

هر سال که یک کالس باالتر می رفتم و به کویر بر می گشتم، از آن همه زیبایی ها و نشئه هاي سرشار از شعر و خیال، محروم تر می شدم.

صفاي اهورایی آن همه زیبایی ها به این علم عددبین مصلحت اندیش آلود.

ماوراءالطبیعه را که همواره فلسفه از آن سخن می گوید و مذهب بدان می خواند در کویر می توان دید.

سراسري- 1378

در عبارت زیر، چه کسی عطر الهام را در فضاي اسرارآمیز صحراي عربستان استشمام کرده است؟   26
«این شهادت را یک نویسنده ي رومانیایی داده است که براي شناختن محمد (ص) و دیدن صحرایی که آواز پر جبرئیل همواره در زیر غرفه ي بلند
آسمانش به گوش می رسد و حتّی درختش، غارش، کوهش، هر صخره ي سنگش و سنگ ریزه اش آیات وحی را بر لب دارد، به صحراي عربستان

آمده است و عطر الهام را در فضاي اسرارآمیز آن استشمام کرده است.»

سنگ ریز نویسنده ي رومانی جبرئیل حضرت محّمد (ص)

خارج از کشور- 1388

مفهوم عبارت  «باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده» ، به مفهوم کدام بیت نزدیک است؟  27

کاطلس نشود َپالس هرگز از سفله مخواه هیچ زنهار

کاو را نبود مکاس هرگز روزي ز خزانه ي کسی خواه

اي دل ز َکست هراس هرگز گر ترِك طمع کنی، نباشد

نی جور بتان کشیده هرگز نی محنت عشق دیده هرگز

خارج از کشور- 1386

عبارت«کلمات را کنار بزنید و در زیر آن، روحی را که در این تلّقی و تعبیر پنهان است، تماشا کنید.»  با همه ي ابیات زیر، به غیر از بیت   28
.................. ارتباط مفهومی دارد.

 که او هست باقّی و باقی فناست جز این نیست پیدا که انسان دلی ست 

 اي برادر ، سیرت زیبا بیار  صورت زیباي ظاهر هیچ نیست

 مغز است نزد مردم دانا هنر، نه پوست  معنی طلب که بر در و دیوار صورت است

نیست در صورت که آن آب و گل است حق همی گوید نظْرمان در دل است

خارج از کشور- 1386 بیت «زمانه گر بزند آتشم به خرمن عمر / بگو بسوز که بر من به برگ کاهی نیست» با کدام بیت ارتباط معنایی دارد؟  29

 به من بنگر به ره منگر که من ره را نور دیدم  بگفتم روز بی گاه است و ره بس دور، گفتا رو

 روزها با سوزها همراه شد  در غم او روزها بی گاه شد

 تو بمان، اي آن که چون تو پاك نیست  روزها گر رفت، گو رو، باك نیست 

 شور محبّتی که در آب و گل من است  طوفان نوح را به نظر در نیاورد

سراسري- 1393 بیت: «آن که شد هم بی خبر هم بی اثر  \   از میان جمله او دارد خبر»، با کدام بیت تناسب مفهومی دارد؟  30

و آن اثر دارد که او در بی نشانی بی نشان شد آن خبر دارد از او که او در حقیقت بی خبر گشت

از این ِسر با خبر تر دامن آمد کسی را گر شود گویا بیانش 

همراه چه حاجت سفر بیخبري را در دامن منزل نبَود بیم ز رهزن

نمی توان به قدح ساخت بی خبر ما را حریف بادة آن چشمه اي مخموریم
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سراسري- 1393 مفهوم کدام بیت با سایر ابیات تفاوت دارد؟  31

پس سخن کوتاه باید والّسالم در نیابد حال پخته هیچ خام

ننهادي هنر کجا یابی تن به دود چراغ و بیخوابی

که به دل داغ تو را در عوض مرهم زد حال دلسوختۀ عشق کسی می داند

که باشد بر نظاره جنگ آسان مگر نشنیدي از گیتی شناسان

قلم چی- 1394 مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟  32

 خود مرده پیش زنده دالن از فسرده به  هر کس که نیست زنده به عشق تو، مرده بِه

 زاهد ما زین سخن چون مار در پیچ است و تاب  هر که عاشق نیست هم چون صورت بی جان بود

 کی بمیرد کسی کزو شد حی   کشته ي عشق زنده ي ابد است

 هر که آهش به جگر نیست، توانگر باشد  حرف سامان مزن اي خواجه که در کشور عشق

قلم چی- 1394 بیت «سینه خواهم شرحه شرحه از فراق / تا بگویم شرح درد اشتیاق» با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟  33

 در آتش سوزنده، صبوري که تواند  ما بی تو به دل بر نزدیم آب صبوري

 کز شوق توام دیده چه شب می گذراند  آن را که غمی چون غم من نیست چه داند

 فریاد برآید ز دل هر که بخواند  فریاد که گر جور فراق تو نویسم

 پیداست که قاصد چه به سمع تو رساند  شرح غم هجران تو هم با تو توان گفت

قلم چی- 1394 مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟   34

 عاشق شده بر شیوه و بر کار دگر بر  از کار جهان سیر شده خاطر عارف

 هر چند همی بیش خورم تشنه ترم  من چون ریگم، غم تو چون آب خورم

 ز عشق سیر نباشد ز عیش بس نکند  کسی که روي تو بیند نگه به کس نکند

 هر که بی روزي است، روزش دیر شد  هر که جز ماهی، ز آبش سیر شد

قلم چی- 1394

مفهوم عبارات «ولی چون تیري که از شست رفته باز نمی گردد، یک بار دیگر به کالم بلند پایۀ «از ماست که بر ماست» ایمان آوردم و  35
پشت دستم را داغ کردم که تا من باشم دیگر پیرامون ترفیع رتبه نگردم.» در همۀ ابیات به استثناي بیت گزینۀ  .................. یافت می شود.

 زمانه به دست تو دادم کلید  بدو گفت کاین بر من از من رسید

 که اي نفس خودکرده را چاره چیست؟  شنیدم که می گفت و خون می گریست

 چشم آن دارم که آب رفته باز آید به جوي  گرچه رفت آن عارض چون آب باز از جوي چشم

 نخرامد چنان که سبزة نو  زرع را چون رسید وقت درو

قلم چی- 1394 بیت «کز نیستان تا مرا ببریده اند / از نفیرم مرد و زن نالیده اند» با کدام بیت ارتباط مفهومی دارد؟  36

 کجا بریم دلی را که کرده اي تو چنینش  نظر ز چاره ي بیمار خود مپوش خدا را

 که بر کسی نگشاید در بهشت برینش  گشاده چهره بیا در حضور خازن جنّت

 که بر رخ تو نیفتد نگاه باز پسینش  مریض عشق تو را جان به لب رسیده و ترسم

 نهاد سنگ بنالد ز ناله هاي حزینش  خدنگ عشق به هر قلب خسته اي که نشسته
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خارج از کشور- 1394 بیت: «هرکسی کاو دور ماند از اصل خویش / باز جوید روزگار وصل خویش» با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟  37

 کز راه دیده به دریا همی رود  دل، قطره اي ز شبنم دریاي عشق اوست

 نیست ممکن هر که مجنون شد دگر عاقل شود  سیل دریا دیده، هرگز بر نمی گردد به خود

 چنگ شعر مثنوي با ساز گشت  چون ز دریا سوي ساحل بازگشت

 مردم بی اصل و بی گوهر نیابد سروري  سروري را اصل و گوهر برترین سرمایه است

سراسري- 1394 مفهوم کدام بیت با ابیات دیگر، متفاوت است؟  38

 جان محیط بر لب ساحل رسیده است  تا گوهر وجود تو را نقش بسته است

 تا تو نانی به کف آري و به غفلت نخوري  ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند

 تا ریشه ام به اشک ندامت رسیده است  یک عمر غوطه در جگِر خاك خورده ام

 تا میوه وجود تو کامل رسیده است  صد پیرهن عرق گل خورشید کرده است

سراسري- 1394 کدام بیت با مفهوم کلی منظومه «خوان هشتم» تناسب ندارد؟  39

 خواهی بکشم به هجر و خواهی بنواز  نامرَدم اگر زنم سر از مهر تو باز

 مرد از سر نامرد برآوري گرد   گر کار جهان به زور بودي و نبرد

 رهزن مردان شد و نامرد اوست  هر که بی باکی کند در راه دوست

 که نامردیش آب (آبرو) مردم بریخت  از آن بی حمیّت بباید گریخت

خارج از کشور- 1390 مفهوم کلّی همۀ ابیات، به استثناي بیت .................. همراه با «هشدار و تحذیر» است.  40

 که گر کار بندي پشیمان شوي  ز صاحب غرض تا سخن نشنوي

 تا دل خویش نیازارد و در هم نشود  گر هنرمند از اوباش جفایی بیند

 گفت مسجد خوابگاه مردم بدکار نیست  گفت تا داروغه را گوییم در مسجد بخواب

 که قطره قطره باران چو با هم آمد جوست  حقیر تا نشماري تو آب چشم فقیر

قلم چی- 1395 مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟  41

 راه پر آفت سوداي تو را منزل نیست  ورطه پر خطر عشق تو را ساحل نیست

 از تهی مغزي به خون مرده نشتر می زند  هر که می گوید حدیث عشق با افسردگان

 که خون خوار است وادي ها و خون ریز است منزل ها  به کوي عشق چون پا می نهی از جان و سر بگذر

 قصه هاي عشق مجنون می کند  نی حدیث راه پر خون می کند

قلم چی- 1395

کدام دو بیت تمامًا با مفهوم بیت «درنیابد حال پخته هیچ خام/ پس سخن کوتاه باید، والّسالم» تناسب دارد؟  42
 الف) عقل کجا پی برد شیوة سوداي عشق

ب) گفتم از شرح حدیث عشق، زاهد را چه سود؟
ج) بیگانه را ز راز دل ما چه آگهی

د) از سعی راه عشق به پایان نمی رسد

 بازنیابی به عقل سّر معماي عشق 
بی اثر گویا غلط بانگی به گوش کر زدم
با آشناي دوست توان گفت حال دوست

در ترك کوشش است طریق نجات ما

الف، د ب، د الف، ب ب، ج
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قلم چی- 1395 بیت «بشنو، از نی چون حکایت می کند / از جدایی ها شکایت می کند» با کدام بیت تقابل مفهومی دارد؟  43

 دل ز تنهایی به جان آمد خدا را مرهمی  سینه ماالمال درد است، اي دریغا مرهمی

 عندلیب از شوق گل فریاد و زاري می کند  عاشق بیدار را دیدار آرد در خروش

 وقت آن شد که شکایت به حکایت آرد  دلم از جور تو بسیار شکایت دارد

 جز وصل او چه چاره بود اشتیاق را  دارم دلی که سوختۀ اشتیاق اوست

قلم چی- 1395 مفهوم بیت «کز نیستان تا مرا ببریده اند/ از نفیرم مرد و زن نالیده اند» با کدام بیت تناسب دارد؟  44

 هر گه که بنالم از غمت زار  بر من همه دوستان بگریند

 منم مردم چشم باشد اغیار   منم بیم بود ز چشم مردم

 بی روي تو زنده اي است مردار  دور از تو مر آن کسی که زنده است

 کارم از دست و دستم از کار  دریاب که تا تو آمدي رفت

قلم چی- 1395 مفهوم برداشت شده از کدام گزینه درست نیست؟  45

گفت: اي، بیهوده گو حرف کم و بسیار نیست  در عمل حرام سخن از کمیت در میان نیست.

گفت: کار شرع، کار درهم و دینار نیست  رشوه خواري حرام است.

گفت: رو صبح آي، قاضی نیمه شب بیدار نیست  همه ي حاکمان در باطن خالف کارند.

گفت: جرم راه رفتن نیست، ره هموار نیست  اوضاع جامعه نابه سامان است.

⇐

⇐

⇐

⇐

قلم چی- 1395

عبارت «به تهران آمدم، با بدنم به تهران آمدم ولی روحم در ایل ماند. در میان آن دو کوه سبز و سفید، در کنار آن چشمه ي نازنین، توي  46
آن چادر سیاه، در آغوش آن مادر مهربان» با کدام بیت ارتباط دارد؟

 نیست جزدام و قفس جاي دگر مأنوس ما  غربت ما دردمندان، پلّه ي آزادگی است

 ماه جاي دگر و جاي دگر مهتاب است   در دل ماست نهان یار و جهان روشن از اوست 

 که صهباچون نشست ازجوش درمیخانه ننشیند  نمی ماند به زندان بدن چون روح کامل شد 

دلم آن جاست که آن دلبر عیّارآن جاست  من در این جاي همین صورت بی جعلم و بس

قلم چی- 1395 مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟  47

 مست نداند تمیز کرد گل از خار  خفته نیارد شناخت لعل ز خارا

 کسی داند که چون یوسف عزیزي در سفر دارد  بالي هجر و درد اشتیاق پیر کنعانی

 که حال غرقه در دریا نداند خفته بر ساحل   مالمت گوي عاشق را چه گوید مردم دانا؟

 جز بیدلی که او را پایی به دام باشد  احوال قید چون من سرگشته اي چه داند؟

قلم چی- 1395 مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟  48

 در بیابان تحیّر عقل سرگردان اوست  من به وصفت کی رسم جایی که با کّل کمال

 ناطقه مدهوش و دل سرگشته، جان حیران اوست  خاطر ما وصف ذاتش چون تواند گفت چون؟

 آب نتوانست از آن سرو خرامان بگذرد  چون من حیران توانم از تماشایش گذشت؟

 مجال نطق نباشد که باز گوید چون  چگونه وصف جمالش کنم که حیران را
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قلم چی- 1396

مفهوم بیت زیر با کدام گزینه تناسب مفهومی دارد؟  49
«کز نیستان تا مرا ببریده اند / از نفیرم مرد و زن نالیده اند»

 هر کس شنید ناله ي درد آشناي ما بیدار شد ز خواب گران جان بی غمی 

 که شمع انجمن عمر، روشن از باد است  مشو ز ناله ي نی غافل اي نشاط پرست

 دیوانه شد چو زمزمه ي بلبالن شنید  هر کس نوایی از من آتش زبان شنید

 رو به صحرا کرد هر کس ناله اي از ما شنید  گفت وگوي عاشقان دیوانگی می آورد

قلم چی- 1396

مفهوم مقابل عبارت «حاال دیگر چانه اش هم گرم شده و در خوش زبانی و حّرافی .................. ُمتکلّم وحده و مجلس آراي بالمعارض شده  50
است.» در همۀ ابیات به استثناي بیت گزینۀ .................. بیان شده است.

 ترجمان دل صاحب نظران خاموشی است / حّجت ناطق کامل هنران خاموشی است

 بند سکوت هیچ گه از لب بی هنر مجوي / قابل ُمهر کی شود شیشه که بی شراب شد

 از حرف و صوت، زیر و زبر بود حال ما /  ُمهر سکوت بر لب گویا گذاشتیم

 فغان که تشنه لبان سخن نمی دانند /  که کار تیغ دودم می کند لِب خاموش

قلم چی- 1396 همه ي گزینه ها به جز گزینه ي .................. با مفهوم عبارت زیر قرابت دارد.  51
«کلمات را کنار زنید و در زیر آن، روحی را که در این تلّقی و تعبیر پنهان است، تماشا کنند.»

بیفکن پوست، مغز نغز بردار صدف بشکن برون کن ُدّر شهوار

می جو سوار را به نظر در میان گرد منگر به گرد تن، بنگر در سوار روح

بت صورت به معنی بر شکن تو جهان بگذار و صورت بر فکن تو

دل طلبی هین بگیر ظاهر  و باطن جان طلبی هان بخواه حاضر و موجود

قلم چی- 1396 بیت «هر که جز ماهی، ز آبش سیر شد/ هر که بی روزي است، روزش دیر شد» با کدم بیت تناسب معنایی دارد؟  52

 زفلس خویش هم ماهی توانگر کرد دریا را  اگر دریا ز احسان چند روزي داشت سیرابش

 نیست ممکن تشنگی ازآب دریا کم شود  کی به وصل از سینه ي عاشق تمنّا کم شود

 نیست نبض موج را امکان آسودن در آب  کی شود با یک دگر مژگان عاشق آشنا

 عاشق نظر به چشمه ي کوثر نمی کند  نتوان فریفت تشنه ي دیدار را به آب

قلم چی- 1396 مفهوم کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟  53

 آتش کجا خیزد کسی گر دم به خاکستر دمد  تا سوخته نَبْود دلی در وي نگیرد سوز من

 از داغ محابا نبود الله ستان را  با سوخته جانان چه کند حرف جگرسوز

 تا دلی خالی کنم آن هم کجاست در دو عالم یک سخن فهمم بس است 

 تا بو که بداند که چه میگویم من  کو سوخته اي که جان او می سوزد

قلم چی- 1397 مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟  54

 وصل او از بیم هجرش تلخ چون هجران بود  هجر در امید وصل او بود شیرین چو وصل

 کآخر تو را به عالم علوي نشیمن است  تا کی کنی عمارت این دامگاه دیو

 بازگشت بوي مشک آخر به آهوي ختاست  می شود راجع به اصل خویش صائب فرع ها 

 کز یاد برده اند هواي نشیمنم  شهباز دست پادشهم این چه حالت است
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قلم چی- 1397

بیت زیر با کدام بیت تناسب معنایی دارد؟  55
 هر که بی روزي است، روزش دیر شد»  «هر که جز ماهی، ز آبش سیر شد

 ماهی که بر خشک اوفتد، قیمت بداند آب را  مقدار یار هم نفس چون من نداند هیچ کس

 نیست ممکن تشنگی از آب دریا کم شود  کی به وصل از سینۀ عاشق تمنّا کم شود

 همی کنم به ضرورت چو صبر ماهی از آب  اگر چه صبر من از روي دوست ممکن نیست

 عاشق نظر به چشمۀ کوثر نمی کند  نتوان فریفت تشنۀ دیدار را به آب 

قلم چی- 1397

بیت زیر با کدام بیت، تناسب مفهومی دارد؟  56
 وز صفاتت هیچ کس آگاه نیست»  «عقل و جان را گرد ذاتت راه نیست

 بزرگان نهاده بزرگی ز سر   به درگاه لطف و بزرگیش بر    

 نماند سراپرده الّا جالل  بدّرد یقین پرده هاي خیال

 قیاس تو بر وي نگردد محیط  محیط است علم َمِلک بر بسیط    

 برفتند بسیار و سرگشته اند  کسانی کز این راه برگشته اند

قلم چی- 1397 مفهوم همۀ ابیات به جز بیت گزینۀ  ..................  با یک  دیگر قرابت معنایی دارند.  57

 رو بر فراز کنگرة عرش آشیانه گیر  اي دل از این خرابۀ وحشت کرانه گیر 

 زین خاکدان به عالم باال شویم ما  یا رب نصیب کن پر و بالی که چون مسیح

 که هر که وصل تو خواهد جهان بپیماید  تو همچو کعبه عزیز اوفتاده اي در اصل

 بس است چند اقامت در این خراب کنید  هواي عالم باال کنید چون شبنم

قلم چی- 1397

مفهوم بیت زیر، با کدام بیت تناسب دارد؟  58
 قّصه هاي عشق مجنون می کند»  «نی حدیث راه پر خون می کند

 بیدالن تا حشر خون بر یاد مجنون می خورند  دودمان عشق از هم کم فراموشی کنند                     

 وه که سویت آمدن را نیست راه رو مرا  رو به راهت بس که سودم، هر دو خونین گشت و ریش      

 سیل خونین جگر از پستی دیوار من است  خصم را می کنم از راه تنّزل مغلوب                           

 دل هاي چاك هم چو قلم در بنان اوست  خونین اگر بود سخن عشق دور نیست                        

قلم چی- 1397 پدیده هاي اجتماعی زمان شاعر در هر گزینه به جز گزینۀ  .................. درست آمده است.  59

گفت: جرم راه رفتن نیست، ره هموار نیست: (اوضاع نابه سامان جامعه)

گفت: رو صبح آي، قاضی نیمه شب بیدار نیست: (غفلت زدگی و بی مسئولیتی قاضی»

گفت: مسجد خوابگاه مردم بدکار نیست: (حضور مردان خدا در مسجد)

گفت: دیناري بده پنهان و خود را وارهان: (رشوه خواري)

قلم چی- 1397 بیت «نی، حدیث راه پر خون می کند / قّصه هاي عشق مجنون می کند» با کدام گزینه، قرابت مفهومی دارد؟  60

 کاین لشکر از سپاه من اّول زبان گرفت  از ترکتاز عشق شکایت چه سان کنم؟

 که هر که پاي در این ره نهاد سر بنهاد  بر آستان محبّت قدم منه خواجو

 که سر بی عشق بر گردن کشیدن بار دوش آمد  مرا بی عشق مه رویان بقاي سر نمی باید

 خون بایدت خورد در گاه و بی گاه  حافظ چه نالی؟ گر وصل خواهی
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قلم چی- 1397

در قطعه شعر «این نخستین بار شاید بود / کان کلید گنج مروارید او گم شد» منظور شاعر از «کلید گنج مروارید» در کدام بیت آمده  61
است؟

 آسمان با اشک غم آمیخت لبخند مرا  داغ حسرت سوخت جان آرزومند مرا

 می زند زان شعله دائم آتشی در جان ما  گنج عشق تو نهان شد در دل ویراِن ما

 در بن صندوق سینه کنج خزانه است  عشق که اندر خزانۀ دو جهان نیست

 صدف به مزد خموشی گهر ز نیسان یافت  کلید گنج سعادت زبان خاموش است

سراسري- 1392 مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات متفاوت است؟  62

مس تابیده اي آور که گیرد در تو اکسیرم  دل بی سوز کم گیرد نصیب از صحبت مردي

 وحشی اي باید که بر لب گیرد این پیمانه را  می ز رطل عشق خوردن کار هر بی ظرف نیست

 که حریفان همه در خواب گرانند هنوز  ساقیا در قدح باده چه پیمودي دوش

 مرزبان را مشتري جز گوش نیست  محرم این هوش جز بی هوش نیست

قلم چی- 1397

مفهوم کلّی کدام دو بیت، با یکدیگر تناسب دارد؟  63
 الف) آزادي اگر خواهی از عقل گریزان باش

ب) من و انکار شراب این چه حکایت باشد
ج) یکی از عقل می الفد یکی طامات می بافد

د) عقل اگر داند که دل در بند زلفش چون خوش است

 سرخیل مجانین شو، سرحلقۀ طفالن باش 
غالبًا این قدرم عقل و کفایت باشد

بیا کاین داوري ها را به پیش داور اندازیم
عاقالن دیوانه گردند از پی زنجیر ما

ب – د ب – ج الف – د الف – ج

سراسري- 1397

بیت زیر با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟  64
 بر نیاید ز کشتگان آواز»   «عاشقان کشتگان معشوقند

 ورنه ویرانۀ من قابل تعمیر نبود  عشق برداشت ز کوچک  دلی از خاك مرا

 که عشق اّول زبان زین لشکر خونخوار می گیرد.  به آه و ناله گفتم دل تهی سازم ندانستم

 در مشرب تو تلخی دریا شود لذیذ  خوش کن به شور عشق دهن تا چو ماهیان

 دل را به نقد از همه کار جهان برآر  کار غیور عشق شراکت پذیر نیست

قلم چی- 1398 مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟  65

 اي خدا عیب من از خود هم بپوش  خلق را بستی ز عیبم چشم و گوش

 تو با بنده در پرده و پرده پوش  برآورده مردم ز بیرون خروش

 جرم ها و زشتی کردار من  من همی دانم و آن ستّار من

 که جرم بیند و نان برقرار می دارد  خداي راست مسلّم بزرگواري و حلم

قلم چی- 1398 عبارت «خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده» با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟  66

 عالمی لطف و رحمت عشق است  همه جا خوان نعمت عشق است

 خورم بر خوان مردم نان خود را  چه حاجت گستراندن خوان خود را

 لطفت نکند ز رحمت و جود گذر  جود تو دهد ز رحمت و لطف خبر

 به هر خوان سعادت، میهمان هاست  مرا در بارگاه عدل خوان هاست
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قلم چی- 1398

بیت «نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی / نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی» با کدام بیت زیر قرابت معنایی ندارد؟  67

 فکر کس واقف صفات تو نیست  کس خبردار کنه (= عمق) ذات تو نیست

 اي برتر از خیال و قیاس و گمان من  معذورم ار نفس ز مدیحت فروکشم

 این بس عجب کان یار ما، دارد یقین دارد گمان  کثرت خیال است و گمان، وحدت یقین جاودان

 اندرین ره بوعلی کور و کر است  از خیال و عقل و فهم، او برتر است

قلم چی- 1398 همۀ ابیات به جز بیت گزینۀ .................. بیانگر مفهومی مشترك اند.  68

ما را مقام بر سر این کوي خوش تر است  گو چشمه آب کوثر و بستان بهشت باش 

دیدة هر کس که شد آیینه دار خّط تو  سنبل فردوس ریزد خار در پیراهنش 

وین چه حوري است که بر ما در فردوس گشود  آن پري کیست که از عالم جان روي نمود 

ما که در سوداي زلف یار دل دل می کنیم  کی به دست سنبل فردوس دل خواهیم داد 

قلم چی- 1398 مفهوم کدام بیت با بقیه متفاوت است؟  69

یک نکته ات بگویم خود را مبین که رستی  تا فضل و عقل بینی بی معرفت نشینی 

از کوي تو تا کعبۀ مقصود دو گام است  یک گام به فرق تن خاکی نه و برخیز 

کفر است در این مذهب خودبینی و خودرایی  فکر خود و راي خود در عالم رندي نیست

عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد  اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند 

قلم چی- 1398 مفهوم کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟  70

که ره از صومعه تا دیر مغان این همه نیست  زاهد ایمن مشو از بازي غیرت زنهار 

بر باد قلّاشی دهیم این شرك تقوا نام را  برخیز تا یک سو نهیم این دلق ازرق فام را 

عجب گر آتش این زرق در دفتر نمی گیرد  صراحی می کشم پنهان و مردم دفتر انگارند 

نگذشت اگر چه از سر دنیا ز دین گذشت دیگر مگو که زاهد ما را گذشت نیست 

قلم چی- 1398

مفهوم بیت «گفت: باید حد زند هشیار مردم، مست را / گفت: هشیاري بیار، این جا کسی هشیار نیست!» از همۀ گزینه ها دریافت می شود،  71
به جز ...

 من نه آنم که دگر گوش به تزویر کنم  دور شو از برم اي واعظ و بیهوده مگوي

 جهانیان همه مست اند، پارسا بنماي  به دور نرگس او محتسب مرنج از من

 و آن کس که چو ما نیست درین شهر کدام است  میخواره و سر گشته و رندیم و نظرباز

 در خرابات بگویید که هشیار کجاست  هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد

قلم چی- 1398 مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟  72

 هست در امر و در مشیّت تو  دل و جان را به بُعد و قربت تو

 که اعیان است در وي نور قربت  دمی طاعت به است از هشت جنّت

 بر در قربت توانی گشت خاك آستان  گر غبار بندگی سازي طراز آستین

 قدم در نه گرت هست استطاعت  به طاعت قرب ایزد می توان یافت
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قلم چی- 1398 مفهوم کدام گزینه با بیت «بگفتا دل ز مهرش کی کنی پاك / بگفت آن گه که باشم خفته در خاك» قرابت دارد؟  73

 حدیث عشق تو باشد نوشته بر کفنم  در آن نفس که مرا از لحد برانگیزند

 به زندگی نتوانم رها شدن ز شما  مگر اجل برهاند مرا ز عشق، ارنه

 چون ذره ها برآید از خاك استخوانم  هر ذره اي ز خاکم سرمست عشق باشد

 چه پنداري که گورم از عشق تهی است  گر مرده بَُوم برآمده سالی بیست

قلم چی- 1398

کدام گزینه با بیت زیر قرابت دارد؟   74
 ملت امروز یقین کرد که او اهرمن است»  «آن کسی را که در این ملک، سلیمان کردیم

 گرگ را بر سر خیالی جز شکار میش نیست  دست کی شوید عدو چون زاهدان از صید عام

 که گرگ در رمۀ من شبان دیگر شد  به من عداوت دشمن چه می تواند کرد

 واي بر آن کس که گرگ او بود در پیرهن  می توان پرهیز کرد از دشمنان خارجی

 گرگی است درافتاده در این گلّه، شبان نیست  سلطان که بود در پی آزار رعیّت

قلم چی- 1398 مفهوم کدام گزینه با بیت «بدین شکستۀ بیت الحزن که می آرد / نشان یوسف دل از َچِه زنخدانش» قرابت دارد؟  75

 کاین دل غمزه سرگشته گرفتار کجاست؟  باز پرسید ز گیسوي شکن در شکنش

 منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست؟  اي نسیم سحر آرامگه یار کجاست

 دل ز ما گوشه گرفت ابروي دلدار کجاست؟  عقل دیوانه شد آن سلسلۀ مشکین کو

 عیش بی یار مهیا نشود یار کجاست؟  ساقی و مطرب و می جمله مهیّاست ولی

قلم چی- 1398 کدام گزینه با بیت زیر تناسب مفهومی ندارد؟   76
 وان که دید از حیرتش کلک از بنان افکنده  است»  «هیچ نّقاشت نمی بیند که نقشی برکند

 چه جاي کلک بریده زبان بیهده  گوست؟  زبان ناطقه در وصف شوق ناالن است

 ناطقه مدهوش و دل سرگشته، جان حیران اوست  خاطر ما وصف ذاتش چون تواند گفت چون

 قسمت نقش ز نقاش، همین حیرانی است  از شناسایی حق الف زدن، نادانی است

 سخن به وصف جالل تو قاصر و حیران  نظر به درك جمال تو عاجز است و ضعیف

قلم چی- 1398 کدام گزینه با بیت «دست از مس وجود چو مردان ره بشوي / تا کیمیاي عشق بیابی و زر شوي» قرابت معنایی دارد؟  77

 گویی که هست مدح تو جزوي ز کیمیا  مدح تو خاك در کف مادح چو زر کند

 عمر به قیمت فروخت، عشق به ارزان خرید  هر که متاع وجود ریخت به بازار عشق

 یک ذره آفتاب ضمیر منّورم  چون مس بود وجود عدو، کیمیاي اوست

 خاك آدم را چنان بود او که مس را کیمیا  خاك آدم ز آفتاب جود او زر گشت ز آنک

قلم چی- 1398 مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟  78

 به تیغ مرگ شود دست من رها اي دوست  اگر جهان همه دشمن شود ز دامن تو

 که من از پاي درآیم چو تو اندازي به  هیچ شک نیست به تیر اجل اي یار عزیز

 زینهار مگر به مرگ بود باز رستشان  آن ها که تن به مهر سپارند و دل به عشق

 نگسلم از زلف تو پیوند تا شام اجل  من که مهر عارضت می ورزم از صبح ازل
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1398 قلم چی مفهوم کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟  79

 کرده ام خاطر خود را به تمنّاي تو خوش  در ره عشق که از سیل بال نیست گذار

 شرح غم خود بازده اي سینۀ مشروح  اندیشه ز طوفان مکن اي همسفر نوح

 نخورد باده هر آن کاو ز خمار اندیشد  ُدر نیارد به کف آن کس که ز دریا ترسد

 بندة من شد فلک تا غمگسار من تویی  با تولّاي تو از دشمن نیندیشد رهی

قلم چی- 1398 کدام گزینه از نظر لحن و شیوة بیان با سایر گزینه ها متفاوت است؟  80

 بخوَرد باده ات و سنگ به جام اندازد  باده با محتسب شهر ننوشی زنهار

از برهنه کی توان بردن گرو؟ » گفت مست: «اي محتسب، بگذار و رو

جز گوشۀ ابروي تو محراب دعا نیست در صومعۀ زاهد و در خلوت صوفی

پیوسته چو ما در طلب عیش مدام است با محتسبم عیب مگویید که او نیز

قلم چی- 1398 مفهوم «مراقبت» از کدام گزینه دریافت می شود؟  81

 پس در کنف سایۀ وي جاي گزیدیم  راندیم ز دل هر چه نه با یاد خدا بود

 هم از ره تدبیر به تقدیر رسیدیم  تقدیر قوي را چه کند راي ضعیفان 

با خود که چه مقدار تبهکار و پلیدیم انصاف نباشد که برنجیم و نسنجیم

بستیم و دل از نیک و بد خلق بریدیم تا عاقبت، احرام در کعبۀ مقصود

قلم چی- 1398 مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟  82

اندیشه، مور و این در و دیوار آینه است نتوان به کنه چرخ رسیدن به سعی فکر

وهم را در منزل اول شکسته پّر و بال عقل اندر راه او دیده به چشِم معرفت 

که ره نمی برد آن جا قیاس و وهم و خیال  ثناي عّزت حضرت نمی توانم گفت

 از پِر خویش طایر اندیشه خورد تیر  اندر هواي وصف تو پرواز خواست کرد

قلم چی- 1398 همۀ ابیات به جز بیت گزینۀ  .................. مفهوم مشترکی را بیان می کنند؟  83

 بی وطن خانه و ملک و سر و تن چیزي نیست  بذل جان در ره ناموس وطن چیزي نیست

 سر فدا ساز که هنگام سرافرازي توست  اي نگهبان وطن نوبت جان بازي توست

 از یاد مبر چشم به راهان وطن را  بر مسند عّزت به غریبی چو نشینی

 فاسد بود آن خون که به راه تو نریزد  اي خاك مقّدس که بود نام تو ایران

قلم چی- 1398 مفهوم کدام بیت با بقیه متفاوت است؟  84

اگر که دست مجازات، میزدش تبري درخت جور و ستم هیچ بار و برگ نداشت 

 ز ایشان شکم خاك است آبستن جاویدان گفتی که کجا رفتند آن تاجوران اینک 

تاج کاووس ببرد و کمر کی خسرو  تکیه بر اختر شب دزد مکن کاین عیّار 

این گرسنه چشم آخر هم سیر نشد زایشان چندین تن جبّاران کاین خاك فرو خورده است 
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قلم چی- 1398 همۀ گزینه ها به جز گزینۀ  .................. با بیت زیر قرابت معنایی دارند.  85
بگفت آن گه که باشم خفته در خاك »  « بگفتا دل ز مهرش کی کنی پاك 

که من چو الله به داغ تو خفته ام در خاك  به خاك من گذري کن چو گل گریبان چاك 

مگرم سر برود تا برود سودایت  روزگاري است که سوداي تو در سر دارم 

من از کمند تو تا زنده ام نخواهم جست  در قفس طلبد هر کجا گرفتاري است 

هواي کاکلت از سر به در نخواهم کرد  به خاك پاي تو تا ترك سر نخواهم کرد 

قلم چی- 1398 کدام بیت با بیت « گر آتش دل نهفته داري / سوزد جانت به جانت سوگند» ارتباط معنایی دارد؟  86

شرر ز آتش آسوده ام هوا نگرفت  نیامد از ته حرف شکوه ام به زبان 

در نفس شعله زند آتش عشق از دهنم  همچو شمع ار سخن سوز دل آرم به زبان 

کسی چگونه بفهمد بیان سوخته را  ز آتش دل من حرف در دهن سوزد 

ترشح آب سخن از اناي اندیشه  برآرد آتش غم دودم از دل ار نکند 

قلم چی- 1398 بیت «هر که جز ماهی ز آبش سیر شد/ هر که بی روزي است روزش دیر شد» با کدام بیت تناسب مفهومی ندارد؟  87

تشنگی می افزاید ز آبش جوي شهد است لعل سیرابش

نه ممکن است که هرگز رسد به سیرابی  من از تو سیر نگردم که صاحب استسقا

نی عاشق از آن جان جهان سیر شود نی جان جهان ز عاشقان تنگ آید

اسیر خویش گرفتی بکش چنان که تو خواهی خیال تیغ تو با ما حدیث تشنه و آب است 

قلم چی- 1398 مفهوم کدام گزینه از پیام بیت «صبر بر داغ دل سوخته باید چون شمع/ الیق صحبت بزم تو شدن آسان نیست» دور است؟  88

تا از این خانۀ تاریک دري یافته اند دست بیدار دالن آبله فرسوده شده است

در نهان خانۀ دل سیم بري یافته اند گر سر از جیب نیارند برون معذورند 

تا ز سررشتۀ مقصود سري یافته اند دلشان تنگ تر از چشمۀ سوزن شده است

تا از این دایره ها پا و سري یافته اند سال ها مرکز پرگار حوادث شده اند

قلم چی- 1398 در همۀ گزینه ها به جز  .................. دو بیت با هم ارتباط معنایی دارند.  89

«سینه خواهم شرحه شرحه از فراق / تا بگویم شرح درد اشتیاق»
«دردمندي کز محبّت در دلش دردي است کو؟ /   بی دلی کز درد داغی بر جگر دارد کجاست؟»

«آتش عشق است کاندر نی فتاد/ جوشش عشق است کاندر می فتاد»
«دور گردون ها ز موج عشق دان/ گر نبودي عشق بفسردي جهان»

«نی حدیث راه پر خون می کند/ قصه هاي عشق مجنون می کند»
«خونین اگر بود سخن عشق، دور نیست/  دل هاي چاك هم چو قلم در بنان اوست»

«هر که جز ماهی ز آبش سیر شد/ هر که بی روزي است روزش دیر شد»
«تا نگرید دیدة عاشق نمی گیرد قرار/  هست ماهی را مهیّا بالش و بستر در آب»

قلم چی- 1398 بیت «خامش منشین سخن همی گوي/ افسرده مباش خوش همی خند.» با کدام بیت نزدیکی مفهومی دارد؟  90

تنگ گیري بر گلوي سرمه ساي ما بس است بر لب خامش ما قفل ادب تا کی زدن 

ُمهر خاموشی ز آفت ها حصار ما بس است تیغ ها را کند می سازد سپرانداختن

شمشیر شکوه لب خاموش ندارد از خامشی من جگر خصم دو نیم است

با زبان آتشین در انجمن خاموش باش تا شود چون شمع از روي تو روشن دیده ها
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قلم چی- 1398 مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟  91

 این نالۀ نی نیست که آواز سروش است این مستی نی نیست که هنگامۀ عشق است 

 بگفتا درد حرمان ناله فرماست بگفتش الف عشق و ناله بی جاست

 زیرا نداي عشق ز نی هست آتشی آتش فتاد در نی و عالم گرفت دود 

 جوشش عشق است کاندر می فتاد آتش عشق است کاندر نی فتاد 

قلم چی- 1398

کدام گزینه با مفهوم کلی بیت «گفتی«به روزگاران مهري نشسته گفتم / بیرون نمی توان کرد حتی به روزگاران»، قرابت دارد؟  92

 از مهر و ماه مهر به کلی بریده ام تا مهر ماه چهرة تو در دلم نشست 

 هرگز نرود ز زعفران زردي وین عشق تو در من آفریدستند 

 که روزگار حدیث تو در میان انداخت ز عقل و عافیت آن روز بر کران ماندم 

 در این هوس منشین روزگار خویش مبر به مهر گفت که چون نیستت به کام جهان 

قلم چی- 1398 مفهوم کدام گزینه با بیت «سّر من از نالۀ من دور نیست / لیک چشم و گوش را آن نور نیست»، قرابت معنایی دارد؟  93

 گر بوي گل پنهان کند باد بهاران در بغل بوي محبّت می شود پوشیده ما را در سخن

 در گلو گریۀ پنهان شده را می ماند سخن تازة من در قلم از بیم حسود 

 نیست جز چاه ذقن، این راز را گر محرمی است گفت وگوي عشق را هر گوش نتواند شنید

 که تیر را نکند خانۀ کمان پنهان نمی شود سخن راست در دهان پنهان

قلم چی- 1398 کدام دو بیت با بیت زیر تقابل مفهومی دارند؟  94
 «خامش منشین سخن همی گوي

الف) اگر بلبل زند مهر خموشی بر لب گویا
ب) در کشاکش از زبان آتشین بودم چو شمع

ج) بند سکوت هیچگه از لب بی هنر مجوي
د) دل خاموش من و حرف شکایت هیهات

 افسرده مباش خوش همی خند» 
که روي باغ سرخ از شعلۀ آواز می دارد؟
تا نپیوستم به خاموشی نیاسودم چو شمع

قابل مهر کی شود شیشه که بی شراب شد
کسی از غنچۀ تصویر صدا نشنیده است

الف، ب د، ب د، الف الف، ج

قلم چی- 1398 مفهوم کدام بیت با سایر ابیات، متفاوت است؟  95

 بزم خلیل روشن است از حرکات ساره اي قلب مسیح خّرم است از برکات مریمی 

 برکت ها که نهان در حرکات است تو را تا به منزل نرسی بر تو نگردد روشن 

 از ما حرکت باید و از حق برکت چرخ از حرکت این برکت یافته است 

 که تا بود برکت در ممالک از دادار یقین تو راست جهان باید از تو یک حرکت 

قلم چی- 1398

مفهوم عبارت «آن چه دارم اندك است، قانعم و این اندك مایه حطام دنیا حالل است و کفایت است و به هیچ زیادت حاجتند نیستم. وزر و  96
وبال آن چه به کار آید؟» در کدام گزینه بیان نشده است؟

 احتیاج، آشوب ها دارد به استغنا زنید راحتی گر هست در آغوش ترك مدعاست 

 آن چه می آید زیاد از آستین چین می شود خلعت دنیا زیاد از خویشتن دردسر است 

 بی نیاز از بحر دارد آب این گوهر، مرا نعمتی چون سیرچشمی نیست در خوان وجود 

 خار دیوارم، وبال هیچ دامان نیستم کرده ام با خاکساري جمع اوج اعتبار
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قلم چی- 1398 عبارت زیر، با کدام بیت تقابل مفهومی دارد؟  97
«مردان، بار را به نیروي هّمت و بازوي حمیّت کشند، نه به قّوت تن.»

 به همَّت توان گشت فیروزمند قوي دار دل را و هّمت بلند 

 خانۀ گردون غم نشست ندارد هّمت عالی نظر به پست ندارد 

 مرادش کم اندر کمند اوفتد کسی را که هّمت بلند اوفتد 

 جز بدین بال به سرمنزل عنقا نرسد هّمت خویش قوي دار که مرغ دل تو 

قلم چی- 1398 مفهوم کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟  98

 شیر از کشش طفل ز پستان به درآید در قبضۀ سعی است کلید در روزي 

 در تالش این شکار رام دست و پا مزن مرغ دست آموز روزي بی نیاز است از طلب

 امید رزق ز دست دعا نباید داشت به کار تا نرود دست و پاي سعی تو را 

= قفل روزي گر کلیدي دارد ابرام ( پافشاري) است و بس از توکل در حنا مگذار دست سعی را 

قلم چی- 1398

مفهوم بیت «کدام دانه فرورفت در زمین که نُرست؟ / چرا به دانۀ انسانت این گمان باشد؟» در کدام گروه ابیات آمده است؟  99
 الف) چو دانه اي که بمیرد هزار خوشه شود

ب) چگونه دانۀ ما سر برآورد از خاك
ج) تو را غروب نماید ولی شروق بود

د) روز مرگم بر سر تابوت خواهد شعله زد

 شدم به فضل خدا صدهزار چون ُمردم 
هنوز مو ز کف دست برنیامده است

لحد چو حبس نماید خالص جان باشد
آتش عشقت که در دل دارم از گهوارة من

ب، د الف، ب ج، د الف، ج

قلم چی- 1398

کدام گزینه با بیت زیر قرابت معنایی دارد؟  100
 غنچۀ خاموش بلبل را به گفتار آورد»  «مستمع صاحب سخن را بر سر کار آورد

 گهر کند صدف پاك اشک نیسان را سخن کمال پذیرد ز مستمع صائب

 کیست تا آید برون از عهدة تحسین مرا مستمع را می برد صائب کالم من ز هوش 

 چون کمان ما را نصیب از صید جز خمیازه نیست مستمع را صائب از گفتار ما بهره است بیش

 می کند گوینده را دشنام اّول کام تلخ مستمع را کام ناگردیده از دشنام تلخ

قلم چی- 1398 همۀ ابیات با بیت زیر تناسب مفهومی دارند به جز:  101
 تا در زمانه باقی است آواز باد و باران» «وین نغمۀ محبّت بعد از من و تو ماند

 ثبت است بر جریدة عالم دوام ما هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق

 نخواهد شد هواي عالم باال فراموشم ز من یک ذّره تا در سنگ باشد چون شرر باقی

 باقی همه چون موج ز دریا گذرانند غیر از گهر عشق که پاینده و باقی است

 هزار نقش نمایان ز کوهکن باقی است ز پادشاهی پرویز جز فسانه نماند

قلم چی- 1398 کدام گزینه با بیت زیر قرابت ندارد؟  102
 نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی» «نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی

 فرومانده به دریاي صفاتت  منم حیران و سرگردان ذاتت

 که او برتر از نام و از جایگاه  نیابد بدو نیز اندیشه راه

 ساحت قدس او از آن پاك است  هرچه مفهوم عقل و ادراك است

 جستن ز من و هدایت از تو  اي عقل مرا کفایت از تو 
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قلم چی- 1398 ابیات کدام گزینه با هم تناسب معنایی دارند؟  103

 تو بمان اي آن که چون تو پاك نیست  روز ها گر رفت گو رو باك نیست
 که جانش بر اوج است و جسمش به خاك  عجب نیست این فرع از آن اصل پاك

 بازجوید روزگار وصل خویش  هر کسی کاو دور ماند از اصل خویش
 ما ز بی جاییم و بی جا می رویم  ما از آنجا و از این جا نیستیم

 لیک چشم و گوش را آن نور نیست  سّر من از نالۀ من دور نیست
  بی گفت و ناله عالِم اسرار ما تویی   از گفت توبه کرده ام اي شه، گواه باش

 پس سخن کوتاه باید والسالم  درنیابد حال پخته هیچ خام
 کاین پخته بین که در سر سوداي خام شد   افسوس خلق می شنوم در قفاي خویش

قلم چی- 1398 مفهوم کدام بیت، با سایر ابیات متفاوت است؟  104

 مدم افسون که برون ناید از این شیشه پري  مهر ترکان نرود از دل «یغما» ناصح

که مرا بی می و معشوق به سر می نرود در من این عیب قدیم است و به در می نرود

 آتش عشق به جان افتد و بیرون نرود  تو مپندار که مهر از دل محزون نرود

 هرگز از یاد من آن سرو خرامان نرود  هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود

قلم چی- 1398 مفهوم مقابل بیت «همت اگر سلسله جنبان شود / مور تواند که سلیمان شود» در کدام گزینه دیده می شود؟  105

 نرسد سبزة خوابیده به رعنایی سرو  آسمان در نظر هّمت مردان پست است 

 مرغ هّمت به دانه می نرسد  دل به گرد زمانه می نرسد

  راز این نه پرده در صحرا فکند   خامه ام از هّمت فکر بلند

 گردون شده زیر علم دولت او دون کیوان شده زیر قدم هّمت او پست 

قلم چی- 1398 متن زیر با کدام بیت قرابت مفهومی بیشتري دارد؟  106
«پروانه قوت از عشق آتش خورد، بی آتش قرار ندارد و در آتش وجود ندارد تا آنگاه که آتش عشق او را چنان گرداند که همه جهان آتش بیند؛

چون به آتش رسد، خود را بر میان زند».

 چهرة خندان شمع آفت پروانه شد  آتش رخسار گل خرمن بلبل بسوخت

 آتش آن است که در خرمن پروانه زدند  آتش آن نیست که از شعلۀ او خندد شمع 

 تا پاك نسوزم دلم آسوده نگردد  پروانه ام و عادت من سوختن خویش

 دوش بر من ز سر مهر چو پروانه بسوخت  سوز دل بین که ز بس آتش اشکم دل شمع

قلم چی- 1398

مفهوم عبارت «چون من در آن حضرت رسم و تاب آفتاب آن جمال بر من زند، مرا از خود یاد نیاید، از تو چون یاد کنم؟» در کدام گزینه  107
دیده می شود؟

پنهان ز آب و آیینه کن آن جمال را هر چند حسن را خطر از چشم پاك نیست

هر چند دل از خویش خبر هیچ ندارد یک چشم زدن غافل از آن جاِن جهان نیست

آن جا تویی از دو جهان نام و نشان نیست در کوي تو گم شد پی عّشاق به یک بار

حقیقت است که دیگر نظر به ما نکنی تو را که در نظر آمد جمال طلعت خویش
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قلم چی- 1398

بیت ذکر شده در کدام گزینه را می توان با بیت زیر هم مفهوم دانست؟   108
«گر آتش دل نهفته داري / سوزد جانت، به جانت سوگند»

که دود از دل اهل سخن برآوردي عنان به خامۀ آتش زبان مده «صائب»

گو به نزدیک مرو کآفت پروانه پر است هر که در آتش عشقش نبود طاقت سوز

ترشح آب سخن از اناي اندیشه برآرد آتش غم دودم از دل ار نکند

سوخته داند که چیست پختن سوداي خام هر که در آتش نرفت بی خبر از سوز ماست

قلم چی- 1398 کدام گزینه با بیت زیر قرابت ندارد؟  109
«نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی / نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی»

فرومانده به دریاي صفاتت منم حیران و سرگردان ذاتت

که او برتر از نام و از جایگاه نیاید بدو نیز، اندیشه راه

ساحت قدس او از آن پاك است هر چه مفهوم عقل و ادراك است

جستن ز من و هدایت از تو اي عقل مرا کفایت از تو

قلم چی- 1398

مفهوم مقابل شعر «ریشه هاي ما به آب / شاخه هاي ما به آفتاب می رسد / ما دوباره سبز می شویم.» در کدام گزینه دیده می شود؟  110

اینک اینک سوي کنعان می رسد غم مخور کان یوسف گم گشته باز

آه! آن زمان کجا شد و باز این چه حال بود از روز وصل در شب هجر اوفتاده ایم

تا ریشه در آب است، امید ثمري هست گر نخل وفا بر ندهد، چشم تري هست

سخت کردي بند سست و پخته کردي کار خام سبز کردي شاخ زرد و تازه کردي باغ خشک

قلم چی- 1398 ابیات کدام گزینه با هم تناسب معنایی دارند؟  111

تو بمان اي آنکه چون تو پاك نیست روزها گر رفت گو رو باك نیست
که جانش بر اوج است و جسمش به خاك عجب نیست این فرع از آن اصل پاك

بازجوید روزگار وصل خویش هر کسی کاو دور ماند از اصل خویش
ما ز بی جاییم و بی جا می رویم ما از آن جا و از این جا نیستیم

لیک چشم و گوش را از آن نور نیست سّر من از نالۀ من دور نیست
بی گفت و ناله عالم اسرار ما تویی از گفت توبه کردم اي شه، گواه باش

پس سخن کوتاه باید والّسالم در نیابد حال پخته هیچ خام 
کاین پخته بین که در سر سوداي خام شد افسوس خلق میشنوم در قفاي خویش

قلم چی- 1398 مفهوم کدام بیت، با سایر ابیات متفاوت است؟  112

مدم افسون که برون ناید از این شیشه پري مهر ترکان نرود از دل «یغما» ناصح

که مرا بی می و معشوق به سر می نرود در من این عیب قدیم است و به در می نرود

آتش عشق به جان افتد و بیرون نرود تو مپندار که مهر از دل محزون نرود

هرگز از یاد من آن سرو خرامان نرود هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود

قلم چی- 1398 مفهوم کدام بیت متفاوت است؟  113

تردامنی که جانش در آستین نباشد عشقش حرام بادا بر یار سرو باال

با یار مهربانت باید که کین نباشد گر هر که در جهان را شاید که خون بریزي 

به قول مفتی عشقش درست نیست نماز طهارت ارنه به خون جگر کند عاشق

چون شمع همان دم به دمی جان بسپارم پروانۀ او گر رسدم در طلب جان
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قلم چی- 1398 کدام گزینه با بیت «یار در خوبی قیامت می کند / حسن بر خوبان غرامت می کند» قرابت دارد؟  114

کمینگاه تغافل شد اگر ابرو خمید اینجا نیاز سرکشان حسن آشوبی دگر دارد

آدم چقدر ناز کند، رو، جل خر پوش اي خواجه غرامت مکش از اطلس و دیبا

غیرت گل رشک سرو، در شرف و در صفا سرو ز قّدش خجل گل ز رخش منفعل

جیب نسیم سحر، دامن باد صبا هر طرف از بوي اوست مشک فشان روز و شب

قلم چی- 1398 همۀ ابیات به استثناي بیت گزینۀ .................. با عبارت زیر تناسب دارد.  115
«آن باغ پر از گل هاي رنگین و معّطر شعر و خیال و الهام و احساس در سموم سرد این عقل بی درد و بی دل پژمرد.»

می شود نزدیک منزل کاروان از هم جدا تا تو را از دور دیدم، رفت عقل و هوش من

وقت آن سرگشته خوش کز راهبر باشد جدا از دلیل عقل بر من کوه و صحرا تنگ شد 

شد ریشه ریشه دامنم از خار استدالل ها با عقل گشتم همسفر یک کوچه راه از بی کسی

شور سیالب است در ویرانه ام مهتاب را می کند هر لحظه ویران تر مرا تعمیر عقل

قلم چی- 1398 مفهوم کدام گزینه با بیت «من که هر آن چه داشتم، اول ره گذاشتم / حال براي چون تویی اگر که الیقم بگو» تناسب دارد؟  116

رفتم و سرمست شدم، ور طرب آکنده شدم گفت که سرمست نه اي، رو که از این دست نه اي

در هوس بال و پرش بی پر و پر کنده شدم گفت که با بال و پري، من پر و بالت ندهم

گفتم آري نکنم ساکن و باشنده شدم گفت مرا عشق کهن، از بر ما نقل مکن

چون که زدي بر سر من، پست و گدازنده شدم چشمۀ خورشید تویی، سایه گه بید منم

قلم چی- 1398

بیت زیر با کدام بیت تناسب مفهومی دارد؟  117
«دیروز اگر سوخت اي دوست، غم برگ و بار من و تو / امروز می آید از باغ، بوي بهار من و تو»

چه غم ز مدت هجران بی کران ما را؟ چو شد مواصلت و قرب معنوي حاصل

آتش ز دل سوخته اش در کفن افتد خواجو چو برد سوز غم هجر تو در خاك

اگرش این همه اندوه جدایی ز قفاست  شادي وصل نباید من دل سوخته را

امروز که آن سرو خرامان من آن جاست بر طرف چمن سرو سهی سر نفرازد

قلم چی- 1398 مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟  118

مکن نام نیک بزرگان نهان چو خواهی که نامت بود جاودان

نگردد تبه نام و گفتار پاك ز خورشید و از آب و از باد و خاك

ز سعدي همین یک سخن یاد دار سخن ماند از عاقالن یادگار

که از باد و باران نیابد گزند پی افکندم از نظم کاخی بلند

قلم چی- 1398

مفهوم مقابل منظومۀ «اي منتظر، مرغ غمین در آشیانه! / من گل به دستت می دهم، من آب و دانه... / می کارمت در چشم ها گل نقش اّمید  119
/ می بارمت بر دیده ها باران خورشید» از همۀ گزینه ها به جز  .................. دریافت می شود.

ز تخم هاي امیدي که در گل است مرا هزار پلّه سبک بارتر بود قارون

کشت امیدم ز چشم نوبهار افتاده است ناامیدي می کند خون گریه بر احوال من

آب حیوانم و از ریگ روان تشنه ترم جگر سنگ به نومیدي من می سوزد

گر سراب ناامیدي را فلک دریا کند آن چه اّول غرق گردد کشتی امّید ماست
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قلم چی- 1398 همۀ ابیات مفهومی مشترك دارند، به جز .................. .  120

کز سخاوت بر زبان ها نام حاتم مانده است نام باقی در زوال مال فانی بسته است

تا گلی در باغ داري مانع گلچین مباش برگ ریزان کرم را نوبهاران در قفاست

باش گو در آستین دست سخاوت خلق را کلک گوهربار من داد سخاوت می دهد

نگردد زیردست آن کس که از اهل کرم باشد به اندك فرصتی تاك از درختان گشت رعناتر

قلم چی- 1398 کدام گزینه با بیت «پادشاهی که طرح ظلم افکند/ پاي دیوار ملک خویش بکند» تناسب معنایی دارد؟  121

 برداشت از جهان ستم و جور و آذرنگ (آذرنگ: درد و رنج) انصاف و عدل شاه به تدبیر و راي تو 

 تا عدل پادشاه جهان گشت آشکار  پنهان شدند در عدم آباء جور و ظلم

 مال رعیّت از ستم و جور لشکري  بی عدل ملک دیر نماند، نگاه دار

 چنان که شاخ شجر گشت زرفشان ز هوا  هواي شاه کند زرفشان رعیّت را

قلم چی- 1398 کدام بیت با ابیات دیگر تناسب مفهومی ندارد؟  122

نام نیکو مرد را فرخندگی است در دو دار [خانه] از نام نیکو زندگی است

اگرچه نام و نشانیش نیست، ناموري است کسی که در طلب نام نیک رنج کشید

غلط کردم به نیکویی چرا نام آشنا کردم به راه عشق «فیّاض» آفتی چون نیک نامی نیست

دل نه ملکی است که تسخیر کنندش به سپاه نام نیک است کلید در دروازة دل

قلم چی- 1398

مفهوم مقابل بیت «دیروز در غربت باغ من بودم و یک چمن داغ / امروز خورشید در دشت، آیینه دار من و تو» از همۀ ابیات دریافت می   123
شود، به جز .................. 

دیروز گهر از غنچه به سر تاج کیان داشت دستار گل امروز نگر گشته پریشان

امروز در میان نیست جز پردة حجابی دیروز با تو دل را صد پرده در میان بود

کامروز ز دیروز بسی زارترم من «وحشی» به طبیب من بیچاره که گوید

که من دیروز خسرو بودم و امروز فرهادم مکن بر وصل این شیرین لبان پر تکیه اي همدم

قلم چی- 1398 کدام گزینه با بیت «چنان آمد اسپ و قباي سوار / که گفتی سمن داشت اندر کنار» قرابت دارد؟  124

گر شوي بر سمند عشق سوارچون سمندر شوي در آتش تیز

بید و گل و سنبلۀ کش بودسرد شود آتش پیش خلیل

که در دلم گذرد یاد کوه ابراهیمز آهم آتش نمرود بفسرد آن دم

خشمش چو آه گرم من، چشم سمندر سوختهیاقوت او وقت سخن بنموده از آتش سمن

قلم چی- 1398 مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟  125

تا فشاندم برگ هستی از مالمت فارغم / نخل شد ایمن ز سنگ کودکان چون بار ریخت

اگر چون نیشکر سنگین دالن در هم شکستندم / نگفتم حرف تلخی در تالفی من شکر دادم

آن روز تو را نخل برومند توان گفت / کز هر که خوري سنگ، عوض میوه فشانی

در تالفی میوة شیرین به دامن می دهیم / همچو نخل پرثمر سنگی که بر سر می خوریم
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قلم چی- 1398 همۀ ابیات به جز بیت  .................. با بیت زیر قرابت معنایی دارند.  126
 باید که به رنگ شمع از رفتن سر خندد» «با اهل فنا دارد هرکس سر یکرنگی  

 گر لبش جان طلبد، دادن و خندان بودن عاشقی چیست به جان بندة جانان بودن  

 بر سر کوي فنا، زان شاد و خندان می رود جان مشتاقم چو وصلش در وصال خویش دید 

 سر قدم ساخته تا ملک فنا تاخته ایم عمرها در طلب شاهد آزادي و عدل 

 ترك جان، دادن سر، معنی اّول قدم است هرکه خواهد که شود رهسپر وادي عشق  

قلم چی- 1398

مفاهیم «سیري ناپذیري عاشق، دشواري هاي راه عشق، پنهان نماندن راز عشق، فاش نکردن اسرار عشق» به ترتیب از کدام ابیات دریافت  127
می شود؟

الف) در محیط عشق باشد از سر ُپرخون حباب
ب) هرنگاهی محرم رنگ لطیف عشق نیست
ج) سوز عاشق کم نگردد از فرورفتن در آب

د) داغ عشق از صفحۀ سیماي عاشق ظاهر است

باشد این دریاي خون آشام را گلگون حباب 
پرده اي از اشک بر رخسار می باید کشید

این شرر چون دیدة ماهی بود روشن در آب
مهر چون ماند نهان در زیر دامان صبح را؟

الف، ج، ب، د ج، ب، الف، د ج، الف، د، ب د، الف، ج، ب

قلم چی- 1398 مفهوم عبارت «ُکلُّ شیٍء َیرِجُع إلی أصله» در کدام گزینه دیده می شود؟  128

نه از کف و نه از ناي نه دف هاست خدایا از آن آب حیات است که ما چرخ زنانیم

ز توست آن که دمید نه ز سرناست خدایا  تن ار کرد فغانی ز غم سود و زیانی

به هر سو مه و خورشید و ثّریاست خدایا  ز عکس رخ آن یار در این گلشن و گلزار

که منزلگه هر سیل به دریاست خدایا  چو سیلیم و چو جوییم همه سوي تو پوییم

قلم چی- 1398 مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟  129

 یار اگر یار نباشد چه کند یاري بخت؟  نیست ممکن که ز یک دست صدا برخیزد

 مور چون پیوست با هم مار پیدا می شود  می دهد تشریِف هیبت عاجزان را اتّفاق

 در بیابان طلب از کاروان بیرون میا  اتّفاق رهروان با هم دعاي جوشن است

 دولت به التماس به کس رو نمی کند  اقبال روزگار به بخت است و اتّفاق

قلم چی- 1398

کدام گزینه با مصرع اول بیت زیر قرابت دارد؟  130
 همه توحید تو گویم که به توحید سزایی»  «همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم

 منویس به این و آن براتم  از خرمن خویش ده زکاتم

 آرایش آفرین تو بستی  بر صورت من ز روي هستی

 گردن نکشم ز خوابگاهش  خوابی که به بزم توست راهش

 خوش خسبم و شادمانه خیزم  چون شوق تو هست خانه خیزم

قلم چی- 1398

از میان ابیات زیر کدام موارد با بیت «شو منفجر اي دل زمانه/ وان آتش خود نهفته مپسند» قرابت معنایی دارند؟  131
 سپند از آتش سوزان نجست از فریاد  الف) قضا چو دست برآورد ناله بی اثرست

 شمع خود را هم چونی در رهگذار باد داشت  ب) جز خموشی هر که دل بر ناله و فریاد داشت
 بمیرم گر دهن از ناله هاي زار بربندم  ج) نفس برنایدم بی نالۀ زار از دهن هرگز

 در گره تا چند بندم ناله و فریاد را  د) یک ره اي آتش به فریاد سپند من برس
 تا کی به ناله درد سر انجمن دهد  هـ) آتش غلط نکرد که کار سپند ساخت

الف - هـ ج - د ب - هـ ب - ج
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قلم چی- 1398

مفاهیم «سیري ناپذیري عاشق، دشواري هاي راه عشق، پنهان نماندن راز عشق، فاش نکردن اسرار عاشق» به ترتیب از کدام ابیات دریافت  132
می شود؟

 باشد این دریاي خون آشام را گلگون حباب  الف) در محیط عشق باشد از سر ُپرخون حباب
 پرده اي از اشک بر رخسار می باید کشید  ب) هر نگاهی محرم رنگ لطیف عشق نیست
 این شرر چون دیدة ماهی بود روشن در آب  ج) سوز عاشق کم نگردد از فرورفتن در آب

 مهر چون ماند نهان در زیر دامان صبح را؟  د) داغ عشق از صفحۀ سیماي عاشق ظاهر است

الف، ج، ب، د ج، ب، الف، د ج، الف، د، ب د، الف، ج، ب

قلم چی- 1398 در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ  .................. شاعر هنجارشکنی کرده است.  133

 فالی از بال و پر پروانه می باید گشود  گرچه بر آتش زدن را مشورت در کار نیست

 آتش زده در خانۀ من شمع طرازي  پروانه بیا گرم و ز من طرز بیاموز

 افروختن و سوختن و جامه دریدن  پروانه ز من، شمع ز من، گل ز من آموخت

 که من از گرمی پرواز می سوزم پر خود را  تو اي پروانۀ عاجز، تالش ُقرب آتش کن

قلم چی- 1398

کدام ابیات با یک دیگر قرابت معنایی دارند؟  134
 خانۀ خورشید را با فرش مخمل کار نیست  الف) خواب را در دیدة حیران عاشق بار نیست

 هر چه هر کس در نظر دارد همان بیند به خواب  ب) چشم عاشق خاك کوي دلستان بیند به خواب
 که از می گرم گردد دیدة پیمانه در شب ها  ج) نگردد خواب گرد دیدة خون بار عاشق را

 نیست صبر از خون عاشق چشم فتّان تو را  د) تشنگی در خواب ممکن نیست کم گردد ز آب

ج، الف د، ج ب، ج الف، ب

قلم چی- 1398 مفهوم بیت زیر در همۀ گزینه ها به جز  .................. آمده است.  135
 بر نََمط عشق اگر پاي نهی طاق نه»  «طاق پذیر است عشق، جفت نخواهد حریف

 چون خلیل اهللا در آتش نِه قدم  سر بزن نمرود را هم چون قلم

 در درون غار وحدت کن قرار  چارچوب طبع بشکن مردوار

 چون شدي عاجز گرفتی کرکسی  تا توانستی ربودي چون عقاب

 سر ز اوج عرش رحمانی برآر  خویش را زین چاه ظلمانی برآر

قلم چی- 1398 کدام بیت با آیۀ شریفۀ « َو ما َرَمیت ِاذ َرَمیَت ولِکنَّ اهللا َرَمی »، تناسب معنایی ندارد؟  136

که امیر شیرهاي فرشی است شیر را نیرو ز شیر عرشی است

هنوز از تو نقش برون دیده اند کسانی که فعلت پسندیده اند

حمله مان از باد باشد الجرم ما همه شیران ولی شیر َعَلم

عاجز و بسته چو کودك در شکم  نقش باشد پیش نّقاش و قلم

قلم چی- 1398 کدام گزینه با بیت زیر، تقابل معنایی دارد؟  137
در خود بطلب هر آنچه خواهی، که تویی» «بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست

فهرست کتاب آرزوهاي منی بیرون ز تو نیست آنچه می خواسته ام

در این معنی بگو تا چند پیچی نگر هم چون دهل مانند هیچی

که پریدن نتوان با پر و باِل دگران در جهان بال و پر خویش گشودن آموز

عیب را با سراي غیب چه کار غیب خواهی خودي ز ره بردار
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قلم چی- 1398 همۀ بیت هاي زیر، به جز .................. با عبارت زیر قرابت معنایی دارد.  138
«هدهد پاسخ گفت: بهشت جایگاهی خّرم و زیباست اما زیبایی بهشت نیز پرتوي از جمال سیمرغ است. بهشت در برابر سیمرغ چون ذّره در برابر

خورشید است.»

با خیال تو اگر با دگري پردازم صحبت حور نخواهم که بود عین قصور

آیینه داري رخ جانانم آرزوست دربانی بهشت به رضوان حالل باد

با خاك کوي دوست برابر نمی کنم باغ بهشت و سایۀ طوبی و قصر و حور

از بهر یک دو دانه چو آدم گذاشتیم بی حاصلی نگر که حضور بهشت را

قلم چی- 1398

مفهوم بیت «روي ها چون زین بیابان در کنند/ جمله سر از یک گریبان بر کنند» با کدام بیت ها متناسب است؟  139
 که از هزار هزاران یکی از آن نجهد  الف) هزار دام به هر گام این بیابان است

 متّحد جان هاي شیران خداست  ب) جان گرگان و سگان یک یک جداست
    نقش و مهر نیستی و مفلسی بر جان گمار  ج) تخت و تاج و ملک و هستی جمله را در هم شکن 

 رشته باریک شد چو یک تو شد  د) پس چو یک رنگ شد همه او شد

الف - ج ج - د ب - د الف - ب

قلم چی- 1398 در کدام گزینه مفهوم دو بیت با یکدیگر تناسب دارند؟  140

 کوته نظري باشد رفتن به گلستان ها  تا خار غم عشقت آویخته در دامن
 که من از خار و خس بادیه بستر کردم  زیر سر بالش دیباست تو را کی دانی

 کار من دلسوخته از سوز به ساز است  می سوزم و می سازم از آن روي که چون عود
 کجا دیدي که بی آتش کسی را بوي عود آید؟  بسوز اي دل که تا خامی نیاید بوي دل از تو

 بی عنایات خدا هیچیم هیچ  این همه گفتیم لیک اندر بسیچ
 خلل پذیر نباشد ارادتی که مراست  عنایتی که تو را بود اگر مبّدل شد

 قضا همی بردش تا به سوي دانه و دام  کبوتري که دگر آشیان نخواهد دید
 جان سپر سازد مردانه و پنهان نشود  چون ز میدان قضا تیر بال گشت روان

قلم چی- 1398 مفهوم کدام گزینه با عبارت «از ماست که بر ماست» در تقابل است؟  141

 کرم پیله هم به دست خویشتن دوزد کفن  خرمن خود را به دست خویشتن سوزیم ما

 من خویشتن اسیر کمند نظر شدم  او را خود التفات نبودش به صید من

 ما را چه گنه قسمت ما این کردند  این بود نصیب ما ز دیوان قضا

 پشیمانی چه سود از کردة خویش  به دست خود دل خود کرده ام ریش

قلم چی- 1398

کدام گزینه با بیت «دیروز اگر سوخت اي دوست، غم برگ و بار من و تو / امروز می آید از باغ، بوي بهار من و تو» تقابل معنایی دارد؟  142

 ظلمت شب برفت، نور آمد آتش موسوي به طور آمد

 سر ز آفتاب و ماه همی برفراشتم آن روزگار رفت که در دولت وصال

 کلید گنج إلّا اهللا را دندانه پیدا شد طلسم ال شکست و دیو رفت و سحر شد باطل

 همه از معجز لعل لب یار آخر شد  داشت هر سحر و فسونی فلک شعبده باز
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قلم چی- 1398 با توجه به منظومۀ «این نخستین بار شاید بود / کان کلید گنج مروارید او گم شد» مفهوم مقابل قسمت مشخص شده، در  143
کدام گزینه آمده است؟

 نبود دندان ال بل چراغ تابان بود مرا بسود و فروریخت هر چه دندان بود

 که رسم خنده رفت از یاد، لعل نوش خندش را در آیین غضب کوشید چندان آن گل خندان

 نه این درخت غم از ریشه می توانم زد نه پشت پاي بر اندیشه می توانم زد

 اي خوشا گریه هاي خنده اثر گریه ها رفت و خنده ها آمد

قلم چی- 1398 َ َرمی» قرابت مفهومی دارد؟ مفهوم کدام گزینه با آیۀ «َو ما َرَمْیَت ِإْذ َرَمْیَت َو لِکنَّ اهللاَّ  144

 تیري چه عجب گر ز کمان بگریزي تو تیري و ما همچو کمانیم هنوز

 کز قامت خم گشته در آغوش کمانیم چون تیر مدارید ز ما چشم اقامت

 ما کمان و تیراندازش خداست گر بپرانیم تیر آن نه ز ماست

 بهر شه تیر و کمان آورده ام با دلی چون تیر و پشتی چون کمان

قلم چی- 1398 همۀ ابیات به جز بیت گزینۀ ..................  با هم تناسب مفهومی دارند.  145

 هم خواجه (صاحب خانه) و هم خانه و هم کعبه شمایید گر صورت بی صورت معشوق ببینید

 چو حق ظهور کند باطلی نمی ماند جهان به دیدة ارباب معرفت هیچ است

از خود بطلب کز تو خدا نیست جدا اي آن که تو طالب خدایی به خود آ

 دوست در خانه و ما گرد جهان گردیدیم عمرها در پی مقصود به جان گردیدیم

قلم چی- 1398

ابیات کدام گزینه با یکدیگر قرابت معنایی دارند؟  146
 که شه کلید خزینه بر امین کشدا الف) دهان ببند و امین باش در سخن داري

 هر چند دهان را به جوابی نگشایید ب) در هر سخن از جان شما هست جوابی

 نیاید به ال حول کس باز پس ج) تو دانی که چون دیو رفت از قفس

 با چنان چیزي کجا دیوان و دفتر گویمی د) جز سخن چیزي ندارم گر مرا چیزیستی

 اّول اندیشه کند مرد که عاقل باشد هـ) سخن گفته دگر باز نیاید به دهن

ج، هـ الف، د د، ب الف، ب

قلم چی- 1398 مفهوم قسمت مشخص شده در هر گزینه به جز گزینۀ ..................  درست است.  147

 بباید زدن سنگ را بر سبوي (آزمایش کردن) چو خواهی که پیدا کنی گفت و گوي

 دل شاه از اندیشه یابد گزند (از بدگمانی آزرده شدن) که هر چند فرزند، هست ارجمند

 از این تنگ خوار است اگر بگذرم (پست و حقیر شدن) اگر کوه آتش بود بسَپرم

 که رایت چه بیند کنون اندرین؟ (نظرخواهی کردن) به پور جوان گفت شاه زمین
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قلم چی- 1398

بیت «تا عهد تو دربستم عهد همه بشکستم/ بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان ها» با کدام بیت هاي زیر تناسب معنایی دارد؟  148
 عهد را بشکست و پیمان نیز هم  الف) یاد باد آن کو به قصد خون ما

 نیست ممکن که فراموش کنم عهد وصال  ب) گر میسر نشود با توام امکان وصول
 رشتۀ الفت ز هرچه بود گسستیم  ج) از پی پیوند حلقۀ سر زلفت

 زان سفر دراز خود عزم وطن نمی کند  د) تا دل هرزه گرد من رفت به چین زلف او

د، الف ب، ج الف، ب ج، د

قلم چی- 1398 مفهوم کدام گزینه با بیت «پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوست/ آن آشکار صنعت پنهانم آرزوست» تناسب دارد؟  149

 آب از هجوم سنبل و ریحان پدید نیست  در موج خیز گل چمن آرا نهان شده است

 از جوش لعل، کوه بدخشان پدید نیست  دل در میان داغ جگرسوز گم شده است

 از کعبه غیر خار مغیالن پدید نیست   تا پا کشند بی جگران از طریق عشق

  نور چراغ در ته دامان پدید نیست  بیرون بر از سپهر مرا، روشنی ببین

قلم چی- 1398 مفهوم کدام بیت با سایر ابیات قرابت ندارد؟  150

 دیده جایی نگران دارم و خاطر جایی  من در این جمع و پریشان دلم از غوغایی

 به جا نشین بر جمع و خود از میان برخیز  به دل درآي به کار و تن از برون بگذر

 ماییم جاي دیگر و او جاي دیگر است  ما را دلی بود که ز دنیاي دیگر است

 ظاهرم با جمع و خاطر جاي دیگر می شود  تا نپنداري که با دیگر کسم خاطر خوش است

قلم چی- 1398 مضمون مصراع «ورت ز دست نیاید چو سرو باش آزاد» در کدام بیت وجود ندارد؟  151

 چهرة سرو ز بیداد خزان زرد نشد  از حوادث دل آزاد چه پروا دارد؟

 نیست از حال گرفتاران خبر آزاد را  سرو از فریاد قمري ترك رعنایی نکرد

 دام ها از ریشه زیر خاك باشد سرو را  از عالیق خط آزادي ندارد هیچ کس

 گر دهد دست که دامن ز جهان برچینم  سر به آزادگی از خلق برآرم چون سرو

قلم چی- 1398 کدام بیت مفهوم متفاوتی دارد؟  152

اهل دل را به تماشاي گل و نسرین دل با گلستان جمالش نکشد فصل بهار

زان که بر سرو روان هرگز ندیدم گلستان  راستی را حیرت آوردم چو دیدم قد او 

دل می کشدم باز به آن جلوة قامت در خلد اگر پهلوي طوبیم نشانند 

سرو را در دیدة باریک بین اندام نیست در گلستانی که آن سرو میان باریک هست

قلم چی- 1398

زمینۀ حماسۀ کدام ابیات، درست بیان شده است؟  153
گرفته دو تن زال را سخت یال (خرق عادت) الف) برفتند، جاماسپ، خورشید و زال

به یاد آورم اندرین کینه گاه (داستانی) ب) یکی داستان زد جهاندار شاه 
گوي، بد نژادي، دلیر و سترگ (قهرمانی) ج) به سال اندکی و به دانش بزرگ 

چو ماه درخشنده اندر میان (ملّی) د) سر اندر سپهر اختر کاویان 

د، ج ب، الف ب، د الف، ج
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قلم چی- 1398 کدام بیت با سایر ابیات تناسب مفهومی ندارد؟  154

که هر کجا روم از تو نشانه اي باشد ز تیر عشق تو زخمی به سینه می خواهم

آن را که زخم بر جگر آمد ز شست عشق صد گونه مرهم ار بنهی سودمند نیست 

صبح نکرده با هوا گل به چمن نمی کند زخم تو آن چه می کند با دل خستگان عشق

هیکل عافیت از زخم حمایل بخشند سر متابید ز تسلیم که در عرصۀ عشق 

قلم چی- 1398 مفهوم عبارت «وظیفۀ روزي به خطاي منکر نبرد» با کدام گزینه قرابت معنایی دارد؟  155

که خود روزي رسان روزي رساند غم روزي مخور تا روز مانَد

وز معصیت نکاسته رزق کفیل را بفزوده بر رسوم مقدر به حسن سعی

بیند خطاي خویش و نبیند خطاي یار گر بر وجود عاشق صادق نهند تیغ

به قرص گرم خورش آسمان وظیفه خور است تو روزي از در آن کس طلب که هر روزت

قلم چی- 1398 مفهوم بیت «هم چو نی زهري و تریاقی که دید؟ / هم چو نی دمساز و مشتاقی که دید؟» در کدام بیت آمده است؟  156

که می سوزد چو نی هر کس به من دمساز می گردد درون پیکر خشک آتشی از عشق او دارم

وگر تو زهر دهی به که دیگري تریاق اگر تو زخم زنی به که دیگري مرهم

هم زرم هم زرطلب، هم پادشاهم هم گدا زر ستانم از گدایان بخش بر شاهان کنم 

زهر را تریاق سازد کفر را ایمان کند هم جهان را نور بخشد آفتاب روي تو

قلم چی- 1398

مفاهیم «تقابل عقل و عشق، دشواري راه عشق، اشتیاق پایان ناپذیر عاشق، ازلی بودن عشق» به ترتیب از ابیات کدام گزینه استنباط می   157
شود؟

آخرم داد چنان تخته به طوفان که مپرس الف) گوهر عشق که دریا همه ساحل بنمود
منظر چشم مرا ابروي جانان طاق بود ب) پیش از این کاین سقف سبز و طاق مینا برکشند 

ز من مدار توّقع به عقل و هوش امشب ج) شراب حاضر و معشوق مست و من عاشق 
از صبح ازل تا نفس صور ببیند د) از روي تو کی سیر شود عاشق اگر هم 

الف، ج، ب، د ج، الف، ب، د الف، ج، د، ب ج، الف، د، ب

سراسري- 1398 کدام بیت، «فاقد» مفهوِم بیِت زیر است؟  158
بگذار که دل حل بکند مسئله ها را» «یک بار هم اي عشق من از عقل میندیش

طوفان نمی کند گوش تعلیم ناخدا را در کارگاه عشق است تدبیر عقل بیکار

که بسی دوست نما دشمِن بدخواه بود عقل گوید که از عالم وحدت مگذر

ایمن از وسوسۀ عقل زیان کار شدیم نقد جان بر سر سوداي جنون باخته ایم

مگر بلند شود دست و تازیانۀ عشق به زور عقل گذشتن ز خود میّسر نیست

سراسري- 1398 هر بیت، به ترتیب بیانگر کدام وادي عرفانی است؟  159
تا یکی اسراربین گردد تمام الف) صد هزاران مرد گم گردد مدام

وانکه آتش نیست عیشش خوش مباد ب) کس در این وادي به جز آتش مباد
هم دلی پر عشق دارم هم تهی ج) لیکن از عشقم ندانم آگهی

در زمین ریگی همان انگار نیست د) گر دو عالم شد همه یک بار نیست

معرفت، عشق، حیرت، استغنا معرفت، طلب، عشق، فنا استغنا، طلب، حیرت، معرفت استغنا، حیرت، عشق، فنا
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سراسري- 1398 مفهوِم همۀ ابیات یکسان است؛ به جز:  160

بیگانه نکرد آن چه دل خویش به من کرد از دوستی ام سوخت دل خویش به صد داغ

اّول بال به مرغ بلندآشیان رسد گاهی که سنگ حادثه از آسمان رسد

ز خود بایدش گریه کردن نه خس چو خس را درافکند در دیده کس

به فرجام، بد با تن خود کند هر آن کس که اندیشۀ بد کند

خارج از کشور- 1398 مفهوِم آیۀ  «ُتعّز َمن تشاء و ُتذلُّ َمن تشاء»  از کدام بیت، دریافت می شود؟  161

به هرچه رنج برد دردسر بیفزاید خداي، کار چو بر بنده اي فرو بندد

نومید نگردي که خداوند کریم است صائب به گناه دو جهان از کرم او

نژند آن دل ،که او خواهد نژندش بلند آن سر، که او خواهد بلندش

می کند خاك براي همه کس جا خالی عّزت شاه و گدا زیر زمین یکسان است

خارج از کشور- 1398 کدام بیت با آیۀ  «َو َال َتْحَسَبنَّ الَّذِیَن ُقِتُلوا ِفی َسِبیِل اِهللا أْمَواتًا بَْل أْحَیاٌء»  تناسب مفهومی دارد؟  162

کز عقبش ذکر خیر زنده کند نام را دولت جاوید یافت هرکه نکونام زیست

جاودان کس نشنیدم که در این کار بماند جز دل من کز ازل تا به ابد عاشق رفت

در آرزوي وصالت مرا کبوتر کن شهید عشق تواَم اي عزیز دل، یک شب

که زندة ابد است آدمی که کشتۀ اوست سفر دراز نباشد به پاي طالب دوست

خارج از کشور- 1398 مفهوِم بیِت زیر از همۀ ابیات دریافت می شود؛ به جز:  163
هرکه را در جان، غم جانانه نیست» نیست جانش محرم اسرار عشق

گوش هر خام کجا الیق گفتار من است آتش از گرمی افسانۀ من گوش گرفت

نه هر که گوش کند معنی سخن داند پیام اهل دل است این خبر که سعدي داد

من که زخمش را نهان از چشم سوزن داشتم کی به هر نامحرمی چاك جگر خواهم نمود

هر که گوشی پهن سازد محرم این راز نیست پیش گل نتوان حدیث روي او گفتن سلیم

خارج از کشور- 1398 مفهوِم کدام بیت متفاوت با سایر ابیات است؟  164

در تکیه گاه خلد به دولت سریر توست گر دست سائلی به عصایی گرفته اي

این آب بی قیاس که پنهان به شیر توست خواهد رساند خانۀ عمر تو را به آب

نقشی گر از بساط جهان دلپذیر توست تقصیر ساده لوحی آینۀ دل است

شالی اگر دهی به فقیري حریر توست نقصان نکرده است کسی از گذشتگی

خارج از کشور- 1398 کدام بیت بهانۀ طاووس براي عدم همراهی با سایر مرغان براي رسیدن به مقصد است؟  165

جملۀ شب می کنم تکرار عشق گفت بر من ختم شد اسرار عشق

بس بود فردوس عالی جاي من کی بود سیمرغ را پرواي من

چشم بربستم ز روي روزگار گفت من از شوق دست شهریار

از میان آب چون گیرم کنار چون مرا با آب افتاده است کار
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قلم چی- 1399

مفهوم عبارت «گفت: به خاطر داشتم که چون به درخت گل رسم، دامنی پر کنم هدیۀ اصحاب را. چون برسیدم، بوي گلم چنان مست  166
کرد که دامنم از دست برفت» با کدام گزینه تناسب دارد؟

 مدهوش نماند، نتوان گفت که بیناست  چشمی که تو را بیند و در قدرت بی چون

 غیر یک صورت از آیینۀ تصویر مخواه  نیست در دیدة حیرت زدگان نقش دویی

 سرمست هوي و پاي بند هوسی  اي بلبل خوش سخن چه شیرین نفسی

 خوش تر ز چشم مستت چشم جهان ندیده  اي از فروغ رویت روشن چراغ دیده

قلم چی- 1399

مفهوم کدام گزینه به مفهوم کلی بیت «اي مرغ سحر! عشق ز پروانه بیاموز / کان سوخته را جان شد و آواز نیامد» نزدیک است؟  167

 مکن انکار کسی کز غم این کار بسوخت  تو که احوال دِل سوختگان می دانی

 برنمی خیزد به آتش دود از خاشاك ما  ناتوانان را زبان شکوه می باشد خموش

 آتش ز سرم شعله کشیده است و خموشم  تا مهر تو زد بر لب من مهر خموشی

 چو شمع سوختم و دم زدن نمی یارم  به پیش روي تو از بیم آن که کشته شوم

قلم چی- 1399

کدام بیت با بیت زیر قرابت معنایی دارد؟  168
 همه بیشی تو بکاهی، همه کمی  تو فزایی»  «همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی

 می فزاید روشنایی شمع را از کاستن  از کمی  پیوسته باید بیشی خود خواستن

 که عیب پوش کسان پرده دار خود باشد  بپوش چشم خود از عیب تا شوي بی عیب

 دارد همی به پردة غیب اندرون نهان  اي آشکار پیش دلت هرچه کردگار

 الجرم حق به خالیق همه ستّار آمد  بر رخ عیب سزد پرده و بر چهرة زشت

قلم چی- 1399 مفهوم کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟  169

 تا خدا بر تو کند نعمت زیاد  وقت نعمت شکر حق را دار یاد

 چه خدمت گزارد زبان سپاس  نگنجد کرم هاي حق در قیاس

 شکر کن تا خدا بیفزاید  در نعمت خداي بگشاید

 که جز به شکر کسی را مزید نعمت نیست  «کمال»،طالب دردي به غصه شاکر باش

قلم چی- 1399 مفهوم کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟  170

 وهم را وسعت آن کو که کند میدانی  در مجالی که کشد موکب اوصاف تو صف

 خیره ز تحقیق حکمتت همه ابصار  خسته ز درك مشیتت همه افهام

 بی خود است از تو و به جاي خود است  با همه زیرکی که در خرد است

 در راه تو دم زند ز ادراك  اي برتر از آن که عقل دّراك

قلم چی- 1399 مفهوم کدام گزینه متفاوت است؟  171

حاجت به رهنمایی پیر و دلیل نیست گر جذبه اي ز حضرت جانان به جان رسد  

زیرا که این بیابان خون خوار می نماید زنهار تا بپویی بی رهبري در این ره  

کی پاي تو را پردة خواب آبله بودي؟  گر درد طلب رهبر این قافله بودي  

زیرا که در این ورطه مرا راهبري نیست  در راِه خطرناك طلب گم شدم آخر 
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قلم چی- 1399

مفهوم کدام بیت با عبارت زیر تناسب دارد؟  172
«دعوتش اجابت کردم و امیدش بر آوردم که من از بسیاري دعا شرم دارم.»

آسایش منزل نبود در سفر ما  یا رب، که دعا کرد که چون قافلۀ موج 

خجلت بسیار از این قد دو تا داریم ما  خم نگردد بی ثمر شاخی و از بی حاصلی 

هست در خشکی گشایش پنجۀ شمشاد را  قوت دست دعا گردد ز بی برگی زیاد 

که آه سرد اینجا، سایه ها دارد ز بید آن جا  مشو صائب ز آه و ناله غافل تا نفس داري 

قلم چی- 1399 مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟  173

چون نیک بنگري همه تزویر می کنند  می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب 

نبندد نرگس مستش دکان می فروشی را  چه پروا گر در میخانه ها را محتسب گل زد 

بهتر از ورزیدن زهد است با شید و ریا  زاهدا، نوشیدن می از سر اخالص و صدق 

چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند  واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می کنند 

قلم چی- 1399

کدام ابیات با بیت زیر مفهومی مشترك دارند؟  174
تا کیمیاي عشق بیابی و زر شوي»  «دست از مس وجود چو مردان ره بشوي 
 پرواز دل به سوي خدا می برد مرا الف) با بال شوق ذره به خورشید می رسد

سر فرو بردم در این جا تا کجا سر بر کنم  ب) عشق، در دانه است و من غّواص و دریا، میکده
عشق تو را از این چه که عالم خراب شد   ج) از رفتن حباب چه پرواست بحر را ؟ 

به هر جا پا نهی، آن جا نهم صد بار چشم خویش  د) نشینم بر سر راه تو من افکنده سر در پیش 
که از برقی مس آلوده با زنگار زر کردي  هـ) چه آتش پاره اي بودي اال اي کیمیاي عشق
ذّره اي بودم و مهر تو مرا باال برد   و) من به سر چشمۀ خورشید نه خود بردم راه  

   

و، هـ، د الف، ب، و الف، هـ، و ج، ب، هـ

قلم چی- 1399 کدام گزینه با بیت «گر نور عشق حق به جان و دلت اوفتد / باهللا کز آفتاب فلک خوبتر شوي» تناسب مفهومی دارد؟  175

سنگ به یک نوع نیست تا همه گوهر شود  پرتو خورشید عشق بر همه افتد ولیک 

برتر از خورشید و نور و ماه شو  شاهباز قرب دست شاه شو 

به یک اشارة ابرو پیاده می سازد  شکوه حسن تو خورشید را ز توسن چرخ 

در جمال آفتابت چو موم بگدازد  نه آدمی که اگر آهنین بَود شخصی 

قلم چی- 1399 مفهوم کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟  176

گر این کمال نیابی، کمال نقصان است  وجود آدمی از عشق می رسد به کمال 

کاین کیمیاي هستی، قارون کند گدا را  هنگام تنگ دستی، در عیش کوش و مستی 

آن کس که یافت آگهی از کیمیاي عشق  گو خاك تیره زر کن و سنگ سیاه، سیم 

مبتالییم از بال، این کار ما باال گرفت  از بالي عشق آن باال نمی نالیم ما 

قلم چی- 1399 مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟  177

اي  وطن خواهان زنهار وطن در خطر است  بی وطن جان و دل و روح و بدن در خطر است 

خسروان عشق درس عبرت از مجنون گرفتند خاك لیالي وطن را جان شیرین بر سر افشان 

گر قصد جان نماید، شادم به جان سپاري  بهر وطن گذشتم از سود خویش و باهللا 

من مرگ خویش خواهم از پیشگاه باري  گر مملکت گلستان گردد ز مردن من 

30

م)
ده

واز
(د

ی 
وم

عم
ت 

بیا
اد

ی 
نای

مع
ت 

راب
ق

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



/

قلم چی- 1399

پیام بیت «جامه اي کاو نشود غرقه به خون بهر وطن / بدر آن جامه که ننگ تن و کم از کفن است» با کدام گزینه متناسب است؟  178

از او باید آموخت عشق وطن   هر آن کس که خون خورد عمري چو من 

خسروان عشق درس عبرت از مجنون گرفتند  خاك لیالي وطن را جان شیرین بر سر افشان 

که خونش بود چون می ناب، پاك    به جان دوست دارد کس این آب و خاك 

در میان خون، وطن می بایدت  یک نفس گر قرب من می بایدت 

قلم چی- 1399 مفهوم کدام گزینه با سایر گزینه ها تفاوت دارد؟  179

ز مردمی اثري در جهان نمی بینم   چرا ز گوشۀ عزلت برون روم «صائب»؟  

روي خود چون خضر از مردم مگر پنهان کند    نیست ایمن هیچ سرسبزي ز چشم شور خلق

که گل از شاخ بیرون با دل صد پاره می آید    بال در آستین بسیار دارد گوشۀ عزلت  

اگر از خلق جهان روي به دیوار آري  ضامنم من که غباري به دلت ننشیند  

قلم چی- 1399 بیت «دال خموشی چرا؟ چو ُخم نجوشی چرا / برون شد از پرده راز، تو پرده پوشی چرا؟» با همۀ ابیات تقابل مفهومی دارد؛  180
به جز .................. .

هوش مرا به رغم من ناطق راز می کنی  چند خموش می کنم سوي سکوت می روم  

مباد مهر سکوت از دهن فرو ریزد  ز جوش شکوة بیداد دوست می ترسم  

ز آنک سکوت مست را هست قوي وقایتی(=محافظت)   خلوتیان گریخته نقل سکوت ریخته  

آن چه از آفات در گویندگی پوشیده است  در کمینگاه خموشی می توان دریافتن 

قلم چی- 1399

مفهوم ابیات کدام گزینه یکسان است؟  181
یا که محتاج فرومایه شود، مرد کریم  الف) دردناك است که در دام شغال افتد شیر  

چون کرم شب چراغ زراندود آتشم  ب) پروانۀ مرا به چراغ احتیاج نیست 

 مهر تابان از گداز ماه می بالد به خویش ج) اهل هّمت کاسۀ محتاج را خواهد تهی  

محتاج شدن به ناکسان صعب تر است د) صعب است فراق یار دلبر لیکن 

الف، ب الف، د ج، د ب، ج

قلم چی- 1399 مفهوم کدام بیت با سایر ابیات تفاوت دارد؟  182

آن یال فرو نشان خندان شو   اي شیر سپید خفته در وادي  

تیره گر عیش و نوش تهران شو  زان یال سپید نیش ها بنماي 

 از کیفر ایزدي هراسان شو اي مردم روستاي این وادي  

 وي قلعۀ ري، به خاك یکسان شو اي قلّۀ کوه آتش افشان کن 

قلم چی- 1399 مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟  183

در لباس گوشه گیري فال شهرت می زند هر که چون عنقا کنار از مردم عالم گرفت  

در مشرب من، خلوت اگر خلوت گور است بسیار به از صحبت ابناي زمان است 

رفت از دست و رگ خواب فراغت نگرفت هر که از اهل جهان گوشۀ عزلت نگرفت 

گوشه اي زین خلق ناهموار می باید گرفت تا نگردیده است «صائب» استخوانت توتیا 
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قلم چی- 1399 مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟  184

خار صحراي قناعت گل بی خار من است از تهیدستی خود شکوه ندارم «صائب»

 تمام در شکن نقش بوریا خفته است  بیا به ملک قناعت که عیش روي زمین

 به این لباس سبک از جهان قناعت کن  لباس عافیتی به ز خاکساري نیست

 از خاك، فیض آب بقا می توان گرفت در کشوري که حکم قناعت بود روان

قلم چی- 1399

مفهوم کدام گزینه با بیت «اي جویبار جاري! زین سایه برگ مگریز / کاین گونه فرصت از کف دادند بی شماران» قرابت دارد؟  185

 خاك ره دیگري شوم فردا من  خاك ره من شد آن که دي با من بود

 فردا که شوم خاك، چه سود اشک ندامت  امروز که در دست توام مرحمتی کن

 مگریز از آن کار که دشوار نماید  در هّمت مردانه اگر کوتهی اي نیست

 چون سبو پیوند دست ما به سر امروز نیست  خاك ما را از گل بیت الحزن برداشتند

قلم چی- 1399 مفهوم کدام بیت با سایر ابیات یکسان نیست؟  186

بر او نمرده به فتواي من نماز کنید   هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق 

اي شاه که او خود را در عشق درانداز   عشق آب حیات آمد برهاندت از مردن

تو اي که عشق نداري برو به راه سالمت   ز شور عشق مرا در سر است شور قیامت 

که چون همیشه بهار ایمن از خزان مانم   ز جویبار محبت چشیدم آب حیات  

قلم چی- 1399

مفهوم کدام ابیات با بیت زیر یکسان است؟  187
پس سخن کوتاه باید، والّسالم» «در نیابد حال پخته هیچ خام

عجب از سوختگی نیست که خامی عجب است  آ) آتش روي تو زین گونه که در خلق گرفت 

روي زرد و باد سرد و دیدة گریان بُود ب) راز من در عشق او پنهان نباشد تا مرا

وز نااهالن تمام دامن درکش   پ) با اهل هنر گوي گریبان بگشاي   

که چون چراغ شبی زنده تا سحر دارد  ت) ز سوز نیمه شبانه کسی خبر دارد  

کان تحمل که تو دیدي همه بر باد آمد  ث) از من اکنون طمع صبر و دل و هوش مدار 

کز شوق توام دیده چه شب می گذراند ج) آن را که غمی چون غم من نیست چه داند 

ت، ج، پ ث، ب، ت آ، ب، ث ت، آ، ج

قلم چی- 1399 بیت «هّمت اگر سلسله جنبان شود / مور تواند که سلیمان شود» با کدام گزینه قرابت دارد؟  188

تا شوي هم نشین روح امین مدد روح کن به دانش و دین

برو دامن راه دانان بگیر  تو هم طفل راهی به سعی اي فقیر

 ورنه در مقصود به روي همه باز است وحشی تو برون مانده اي از سعی کم خویش

گل ها و الله ها دمد از خار و از گیا تو آفتاب و ابري کز فّر و سعی تو  
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قلم چی- 1399 کدام گزینه با سایر گزینه ها تناسب مفهومی ندارد؟  189

 چار تکبیر زدم یکسره بر هر چه که هست  من همان دم که وضو ساختم از چشمۀ عشق

 دانی که کیست زنده؟ آن کو ز عشق زاید  در عشق زنده باید کز مرده هیچ ناید

 یعنی اگر نباشی، کار دلم تمام است  بی عشق زیستن را جز نیستی، چه نام است؟

 بر او نمرده به فتواي من نماز کنید  هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق

قلم چی- 1399

کدام گزینه با مصراع دوم بیت زیر تناسب مفهومی دارد؟   190
همه بیشی تو بکاهی، همه کّمی تو فزایی»  «همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی  

 بر زمین چون سایه آخر می کشاند روزگار  برد چون خورشید هر کس را به اوج اعتبار  

 اقبال او که بر سر من سایۀ هماست  از چاه دل رساند به معراج عّزتم  

 سر به زیر قدمش فرش کند عرش رفیع   هر که چون خاك شود پست به درگاه خدا

 من از حق شناسم نه از عمر و زید  اگر عّز و جاه است و گر ذّل و قید  

قلم چی- 1399 مفهوم همۀ ابیات به جز بیت گزینۀ ..................  یکسان است.  191

 که دارد خنده بر ملک سلیمان دیدة مورش  زمین سیرچشمان قناعت وسعتی دارد   

 از قناعت تا بدل کردیم شکر را به خاك   روزي ما شد چو موران عشرت روي زمین  

 مور این وادي نمی آرد سلیمان را به چشم  سیرچشمان قناعت را غرور دیگر است  

 هر که از عقبی قناعت کرد با دنیاي خشک   می شود نقد حیاتش همچو قارون خرج خاك 

قلم چی- 1399

مفهوم بیت «خانه اي کاو شود از دست اجانب آباد / ز اشک ویران ُکنش آن خانه که بیت الحزن است» در همۀ گزینه ها دیده می شود،  192
به جز:

 من خرابه نشین دلخوشم وطن دارم  شده است خانۀ کیخسرو آشیانۀ جغد  

به دست کس ندهد اختیار کشور خویش  کسی که افسر هّمت نهاد بر سر خویش   

 دوست با دشمن و بیگانه نوازند همه  «فرخی» آه از آن قوم که در کشور خویش 

 خاري که ز احباب رسد گل باشد  نوشی که ز بیگانه رسد نیش بَود  

قلم چی- 1399 مفهوم کدام بیت با مفهوم سایر ابیات تفاوت دارد؟  193

 زین یوسف گم گشته نشان هیچ ندادند  رفتم به سراغ دل گم گشته به کویش 

 آمد برون ز چاه کسی کاین رسن گسیخت  شد یوسف آن که رشتۀ حب الوطن گسیخت 

 دل نه زان گونه ز ما رفت که از وي خبر آید  دل گم گشتۀ ما را خبر اي دوست، چه پرسی؟ 

 حال دل گم گشتۀ خود یاد من آمد   هر جا که بیان کرد کسی قصۀ یوسف 

قلم چی- 1399 مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟  194

 روي نتابد ز سیل غرقۀ طوفان عشق  سیر نگردد به بحر تشنۀ دریاي وصل 

 تو دیدي هیچ ماهی را که او شد سیر از این دریا؟  تو دیدي هیچ عاشق را که سیري بود از این سودا  

 این شرر چون دیدة ماهی بود روشن در آب  سوز عاشق کم نگردد از فرو رفتن در آب  

 مرا فرات ز سر برگذشت و تشنه ترم  روان تشنه برآساید از وجود فرات  
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قلم چی- 1399 مفهوم کلی کدام دو بیت فاقد ارتباط معنایی است؟  195

 در رگ جان، هر که را چون زلف، پیچ و تاب هست  می تواند حلقه بر در زد حریم حسن را 

 که خارهاي مغیالن حریر می آید   جمال کعبه چنان می دواندم به نشاط 

 یعنی اگر نباشی کار دلم تمام است بی عشق زیستن را جز نیستی، چه نام است؟ 

 هرگز گمان مبر که سر او را فنا بود  آن را که زندگیش به عشق است مرگ نیست  

 با جان بودن به عشق در سامان نیست  در عشق کسی قدم نهد، کش جان نیست 

 برو (بر او) نمرده به فتواي من نماز کنید  هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق  

 فریادها برانگیخت از سنگ کوهساران  بازآ که در هوایت خاموشی جنونم  

 نهاد سنگ بنالد ز ناله هاي حزینش  خدنگ عشق به هر قلب خسته اي که نشسته 

قلم چی- 1399 کدام گزینه با بیت «دردناك است که در دام شغال افتد شیر / یا که محتاج فرومایه شود مرد کریم» تناسب مفهومی دارد؟  196

مگس زنبور را شهباز زرین بال می بیند  به چشم سفلگان دهر ظالم را بود شأنی  

 دوتا اندر آورد باالي شاه  بزد چنگ وارونه دیو سیاه  

 که صدر مجلس عشرت گداي ره نشین دارد   به خواري منگر اي منعم ضعیفان و نحیفان را 

 صد پیرهن حریر پوشیده پیاز نرگس ز برهنگی سرافکنده به پیش  

قلم چی- 1399

کدام گزینه با بیت «اي جویبار جاري، زین سایه برگ مگریز / کاین گونه فرصت از کف دادند بی شماران» تناسب مفهومی دارد؟  197

در کوي او گدایی بر خسروي گزیدن دانی که چیست دولت، دیدار یار دیدن 

از دوستان جانی مشکل توان بریدن  از جان طمع  بریدن آسان بود ولیکن

و آن جا به نیک نامی پیراهنی دریدن خواهم شدن به بستان چون غنچه با دل تنگ

چون بگذریم دیگر نتوان به هم رسیدن فرصت شمار صحبت کز این دو راهه منزل 

قلم چی- 1399 مفهوم کدام بیت متفاوت با سایر ابیات است؟  198

لیک مرگ عاشقان باشد حیات جاودانی  گر حیات جاودان بی عشق باشد مرگ باشد

عشق در حادثۀ مرگ پناهیست عجیب  از کف مرگ توان رست به همدستی عشق 

رشتۀ شمع مزار از رگ جان است مرا  سوز  عشق تو پس از مرگ عیان است مرا 

عشق بحري است که از وي نرسد جان به کنار  عشق شهري است که در وي نبود دل را مرگ 

قلم چی- 1399 نوع حرف «و» در کدام گزینه متفاوت است؟  199

 در مملکت ُحسن سر تاجوري بود  عذري بنه اي دل که تو درویشی و او را  

 لّذت کردارگیر، گام بنه، جوي کام  زشت و نکو زادة وهم خداوند توست 

 بنه گام و کامی که داري بیاب  ره این است روي از طریقت متاب 

مگر ببینمت از دور و گام بر گیرم من این طمع نکنم کز تو کام بر گیرم 

قلم چی- 1399 مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟  200

رخ زردم ز شادي الله گون خواهد شدن وقت است  خزان غم ورق گرداند و بوي نوبهار آمد  

فلک افشاند ز دامان زمین گرد ستم  باز در ملک جهان عدل برافراخت علم  

ماتم و سور جهان زود ز هم می گذرد  روزگار طرب و نوبت غم می گذرد 

ظلمت شام غم از صبح سعادت زده دم   آفتاب طرب از اوج امل کرد طلوع  
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در حدیث مذکور و گزینه ي یک بنده نوازي خداوند و اینکه «انسان پناهی جز او ندارد» تأکید شده است. گزینه 1  1

در سایر گزینه ها: پخته، بی هوش، و ماهی به عاشق اشاره دارند. گزینه 4  2

: ترقّی معکوس و واپس رفتن مفهوم مشترك بیت سؤال و عبارت  گزینه 3  3

به خاطِر حیرت است که آن دوست از مراقبت و رسیدن به مکاشفت و دیدار معشوق(درخت گل)، ره آوردي براي یاران نمی آورد. در حالی که خودش می گوید: گزینه 3  4
آهنِگ آن داشتم که رهاوردي از آن گذار در گلستان معنا و دیداِر پروردگار، براي دوستان بیاورم؛ امّا دیداِر آن معشوق زیبا چنان مرا حیران ساخت که از خود بی خودشدم.

در گزینه ي 3 نیز از حیرت سخن رفته است. در این گزینه می گوید: کسانی که کارشان بیان صفاِت الهی است، متحیر می شوند و می گویند: خدایا تو را چنان که شایسته بود نشناختم.

مفاهیمی از متن که در گزینه ها مطرح شده بدین صورت است. گزینه 1  5
بخشندگی و خطا پوشی (گزینۀ دوم)، سزاوار خدایی بودن (گزینۀ سوم)، غیرقابل تصّور و درك بودن (گزینۀ چهارم)

مفهوم بیت سؤال: کسی که تو پشتیبانش باشی هیچ نگرانی ندارد. این بیت هاي «الف، ب، هـ، ز» هم مفهوم است و با بیت «د» هم بی مناسبت نیست. گزینه 3  6
گزینه هاي «ج، و» با آنها در تناسب نیست:

ج) به وفاداري عاشق     و) عدم وابستگی مادي و دنیوي

: انسان بی بهره از عشق و خام در راه حقیقت، شایسته و سزاوار آتش جهنّم است. مفهوم گزینۀ  گزینه 2  7
مفهوم سایر گزینه ها: حال عاشق را تنها عاشق می فهمد. انسان بی بهره از عشق، حال عاشق واقعی را درك نمی کند.

- در - همواره فلسفه از آن (ماوراء الطبیعه) سخن می گوید.   - همواره مذهب بدان (ماوراء الطبیعه) می خواند.   معادل گزینه هاي دیگر در عبارت پرسش:  گزینه 2  8
کویر گویی به مرِز عالم دیگر نزدیکیم و (ماوراء الطبیعه) را با چشم می توان دید.

در صورت سؤال و گزینه ي  به کشش و جذبه ي معشوق اشاره دارد که سبب ناله ي عاشق است. گزینه 2  9

در سایر ابیات، این نکته آمده است که افراد سطحی و خام، سوز دل عارفان و اندیشمندان را در نمی یابند. گزینه 3  10

در بقیه ي گزینه ها این نکته آمده است که «آن را که خبر شد، خبري باز نیامد» ولی گزینۀ  به جاودانگی سخن اشاره دارد. گزینه 1  11

در این گزینه، تنها از ستایش خداوند سخن رفته است؛ در حالی که در گزینه هاِي دیگر به گونه اي کرم و بخشایش خداوند آمده است. گزینه 1  12

وجنه:رخسار، چهره گزینه 2  13

در عبارات مذکور به شکایت گفتن امام علی (ع) با چاه اشاره شده است. گزینه 1  14
سایر گزینه ها به فاش نشدن راز درون پرده ي عشق اشاره دارد. گزینه 4  15

کسی را که خدا عزیز گرداند همۀ مردم جهان نمی توانند او را خوار کنند. گزینه 1  16

) بیانگر این موضوع است که عّزت و ذلّت هر کس به دست توانایی الهی است. گزینه ي ( گزینه 4  17
مفهوم مشترك: از عارف و اصل دگر خبري نمی رسد. گزینه 4  18

ارزش هاي اصلی خود را از دست دادن و به انگلی و پوچی افتادن گزینه 1  19
گزینه 1  20

در این گزینه امید به رسیدن و دیدن یار دارد. گزینه 1  21
گزینه 2  22
گزینه 3  23

فقط عاشقان و عارفان درد کشیده اسرار الهی را درك می کنند.

: دعوت به آرامش وسکوت گزینۀ 

: انسان ها دو گروهند: گروهی خریدار سخنان الهی و گروهی سخنان شیطانی گزینۀ 

: مراقب باش تا در راه عشق، وسوسه هاي شیطانی تو را سست نکنند و فقط به پیام هاي الهی توجه کن. گزینۀ 
گزینه 1  24
گزینه 4  25
گزینه 3  26

): بخشندگی بی دریغ خداوند مفهوم مشترك عبارت سوال و گزینه ي ( گزینه 2  27
مفهوم سایر گزینه ها:

) امیدوار نبودن به بخشش انسان هاي حقیر

) پرهیز از طمع ورزیدن

) این بیت وصف کسی است که از عشق بهره اي نبرده واز آن تجربه اي ندارد.

) : جاودانگی عشق مفهوم گزینۀ ( گزینه 1  28
مفهوم مشترك عبارت سؤال و سایر گزینه ها: ترجیح باطن بر ظاهر
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): بی ارزشی زندگی ماّدي در راه عشق / ترك تعلّقات دنیوي مفهوم مشترك بیت سؤال و گزینۀ ( گزینه 3  29
بررسی سایر گزینه ها: 

): بی توّجهی رهرو حقیقی به دشواري هاي راه گزینۀ (

): گدازندگی غم عشق گزینۀ (

): شورانگیزي عشق گزینۀ (

هر کس به حقیقت عشق برسد دیگر از او اثري و خبري نمی آید (فنا فی اهللا)  گزینه 1  30

مفهوم گزینل: رنج و تالش کلید سعادت و کام یابی است. گزینه 2  31
مفهوم سایر گزینه ها: «انسان بی خبر از عشق، حال عارف  واصل را درك نمی کند.»

» چنین است: فقیر سرزمین عشق در اوج توانگري است. » هر که عاشق نیست، گویی، اصًال زنده نیست، اما مفهوم بیت گزینهي « گزینه 4 مفهوم مشترك گزینههاي «  32

توّجه « آه به جگر نداشتن » کنایه از « سخت فقیر و بیچیز بودن »

»، بدین شکل آمده است که کسی در بیت صورت سؤال شاعر در جست وجوي شنونده اي درد کشیده است تا شرح غم عاشق را درك کند و این مفهوم در گزینۀ « گزینه 2  33
که غمی چون غم من ندارد، نمی داند که من شب ها را چگونه در انتظار می گذرانم.

تشریح گزینه هاي دیگر

»: از عشق تو و در دوري از تو صبر و قرار ندارم. گزینۀ «

»: اگر رنج دوري تو را بنویسم، خواننده ها به فریاد می آیند. گزینۀ «

»: شرح غم دوري تو را فقط باید به خودت بگویم. گزینۀ «

»، به این امر اشاره شده است که عارف از کار جهان سیر شده و » این است که عاشق هرگز از عشق سیر نمی شود. در گزینه ي « مضمون مشترك گزینههاي « گزینه 1  34
به شیو ه و کار دیگري عاشق شده است.

»: شاعر امیدوار است که آب رفته به جوي باز گردد و انتظار برگشتن اوضاع به حال اول را دارد. مفهوم گزینۀ « گزینه 3  35
تشریح گزینه هاي دیگر

»: با مفهوم « از ماست که بر ماست » تناسب دارد. گزینۀ «

»: با مفهوم « از ماست که بر ماست » تناسب دارد. گزینۀ «

»: دقیقًا تداعی کنندة مفهوم عبارت، «تیري که از شست رفته، باز نمی گردد.» است، یعنی وقتی زمان درو برسد، نمی توانی انتظار داشته باشی که سبزه هاي نو دوباره رشد کنند و مثل گزینۀ «
روز اّول گردند.

» هر کسی که عاشق شود، سنگ ها هم با او همنوا خواهند در بیت صورت سؤال، مولوي معتقد است که همه ي آدمیان با نواي نی وجود او نالیده اند و در گزینه ي « گزینه 4  36
شد و خواهند نالید.

ُکل شیء یرجُع الی اصله: هر چیزي سرانجام به اصل خود باز می گردد که در بیت  شاعر دل را قطره اي از دریاي عشق می داند که اشک از راه چشم به این دریاي گزینه 1  37
عشق باز می گردد.

: عمري در این زندان خاك زندگی کرده ام، حاصل به جز ندامت و پشیمانی نبود. مفهوم گزینه ي  گزینه 3  38

) اشاره دارد به این که جهان هستی و پدیده هاي آن در حرکت و تالش هستند تا به کمال برسی و روزي خود را به دست آوري. در گزینه ي ( و  و 

) این موضوع را تأکید می کند. در خوان هشتم اخوان ثالث به نامردي برادر ناتنی رستم (شغاد) اشاره شده که در گزینه ي ( و  و  گزینه 1  39

» نشان دهندة «زمان» است؛ یعنی: «تا وقتی که» حرف «تا» در گزینۀ « گزینه 3  40
در سایر گزینه ها، «تا» مفهوم «هشدار و تحذیر» دارد و می توان آن را به «مراقب باش» و «برحذر باش» تفسیر کرد.

نمونه اي از کاربرد حرف «تا» - به همین معنی - در کتاب درسی سال چهارم: پا بر سر سبزه تا به خواري ننهی!
معنی بیت ها:

) هشیار باش که از شخص بدخواه، سخنی را نپذیري؛/ زیرا اگر براساس گفته او رفتار کنی، پشیمان خواهی شد.

) انسان هنرمند (دانا) اگر از افراد پست ستمی ببیند،/ نباید رنجیده و اندوهگین شود.

) گفت: «تا وقتی داروغه را خبر کنیم، در مسجد بخواب». گفت: «[گویا بی خبري که] مسجد استراحتگاه [- ِمناسبی براي] گناه کاران نیست!» 

) مبادا اشک چشم تهی دستان را بی ارزش به شمار بیاوري؛ زیرا [همان طور که] قطره هاي باران وقتی به هم می پیوندند به جوي آب تبدیل می شود [زاري تهی دستان وقتی فراگیر شود، اساس
ظلم را زیر و رو می کند].

» می گوید: «سخن عشق گفتن با افرادي که از عشق بهره اي ندارند، بی ثمر است.» »، به خونین بودن راه عشق اشاره می کنند، امّا گزینه ي « ،  و  گزینه هاي « گزینه 2  41

مفهوم بیت صورت سؤال این است که ره سپردگان عشق، حال عارف واصل را می فهمند و اغیار از این مفهوم چیزي درنمی یابند. این معانی در ابیات «ب و ج» نیز گزینه 1  42
مشاهده می شود.

الف): تقابل عشق و عقل مطرح می شود.
د): بی پایانی و بی کرانگی عشق مطرح می شود.

» آمده است که عاشق با دیدار معشوق به در بیت صورت سؤال، سخن از جدایی عاشق از معشوق و بیان درد هجران است و مفهوم مقابل (متضاد) آن در گزینۀ « گزینه 2  43
شوق و وجد می آید و فریاد شادي سر می دهد.
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»: در غم دوري از تو، همگان با من گریه و زاري می کنند. مفهوم مشترك بین صورت سؤال و گزینه « گزینه 1  44
مفهوم کنایی عبارت، نابه سامانی اوضاع جامعه و غفلت زدگی قاضی است. گزینه 3  45

در عبارت صورت سؤال، نویسنده در غربت (تهران) آرامش ندارد و فکر و خیالش (روحش) پیوسته جایی است که ایل و تبار و خانواده ي اوست. در بیت گزینه ي « گزینه 4  46

» نیز شاعر دور از معشوق است و فکر و خیالش (دلش) آن جاست که معشوق اوست.

» معتقد است که قدرت تمیز بی ارزش از ارزشمند در وجود مست و خفته نیست؛ در حالیکه در سه گزینۀ دیگر شاعران معتقدند که تنها شاعر در بیت گزینۀ « گزینه 1  47
دردکشیدگان حال دردمند را می فهمند. 

تشریح گزینه هاي دیگر 

»: درد هجران را کسی می فهمد که همچون یوسف، عزیزي را در سفر دارد.  گزینۀ «

»: حال عاشقان را عاقالن درك نمی کنند.  گزینۀ «

»: فقط بیدل اسیر، حال مرا که در اسارتم درك می کند.  گزینۀ «

»، می گوید: من نمی توانم » مطرح شده است، امّا شاعر در بیت گزینۀ « ،  و مفهوم «ناتوانی انسان در توصیف معشوق (خداوند)» مشترکًا در ابیات گزینه هاي « گزینه 3  48
معشوق را تماشا نکنم (نمی توانم تماشاي معشوق را ترك کنم.)

در گزینه ي  شاعر اشاره دارد که هر کس ناله ي درد آشناي ما را شنید از خواب غفلت بیدار شد و هم درد شد. گزینه 1  49
مفهموم عبارت سؤال «پرحرف» است و مفهوم مقابل آن «خاموشی و سکوت» است و در بیت دوم به این امر اشاره نشده بلکه به پرگویی و حرافی اشاره دارد که گزینه 2  50

ویژگی انسان هاي بی هنر است.

) ظاهر و باطن را در طریق عشق باختن اشاره شده است. ) توجه به باطن هر چیز ولی در بیت ( ) و ( ) و ( در بیت سؤال و گزینه هاي ( گزینه 4  51
صورت سوال و گزینه ي دو اشاره دارد که عاشق هرگز از عشق سیر نمی شود همچنان که ماهی از آب. گزینه 2  52

در سایر گزینه ها شاعر در پی کسی است که درد سوز او را درك کند ولی گزینۀ  اشاره دارد به اینکه سخنان جگر سوز بر سوختگان تاثیر بد ندارد هم چنان که گزینه 2  53
الله زار هیچ ترسی از داغ ندارد.

بیت این گزینه بیانگر این مفهوم است که هجران، با امید وصال، شیرین و دلپذیر و قابل تحّمل خواهد بود، اما مفهوم مشترك سایر گزینه ها «بازگشت به اصل یا گزینه 1  54
تعلّق نداشتن روح انسان به دنیاي مادي» است.

» است. «سیري ناپذیري عاشق از عشق» مفهوم مشترك بیت صورت سوال و بیت گزینۀ « گزینه 2  55

» نیز چنین مفهومی دریافت می شود. مفهوم بیت صورت سوال، ناتوانی انسان از شناخت و توصیف خداوند است. از گزینۀ « گزینه 3  56
تشریح گزینه هاي دیگر:

»: همۀ بزرگان در برابر بزرگی خداوند، ناتوان و عاجزند. گزینۀ «

»: با رفتن در راه خدا پرده هاي خیال از بین می رود و عظمت و بزرگی پروردگار آشکار می شود. گزینۀ «

»: کسانی که از راه خدا برگشته اند، اگر چه راه هاي بسیاري را رفته اند، امّا هنوز سرگشته و حیرانند. گزینۀ «

» بیان شده است. و  و  مفهوم «بازگشت به عالم معنا» مشترکًا در ابیات گزینه هاي « گزینه 3  57

»، به دشواري و خونین بودن راه عشق اشاره شده است. در بیت صورت سوال و گزینۀ « گزینه 4  58
تشریح گزینه هاي دیگر

»: عاشقان تا روز قیامت به یاد مجنون خون دل خواهند خورد. گزینۀ «

»: از بس روي به راه تو ساییدم، گونه هایم خونین شده و روي آمدن به سوي تو را ندارم. گزینۀ «

»: با کوتاه آمدن، دشمن را مغلوب خود می کنم. گزینۀ «

مسجد جایگاهی مقدس است که مکان استقرار افراد گناهکار و بدکار نیست، اما محتسب که باید مجري قوانین دین باشد، به این نکته بی توّجه است. گزینه 3  59
مفهوم بیت صورت سؤال: در راه عشق باید سر(جان) داد. گزینه 2  60

بررسی مفهوم گزینه ها:

) عاشق زبان شکایت ندارد. گزینۀ 

) عاشق سر خود را می دهد. گزینۀ 

) عاشق بدون عشق زنده نمی ماند. گزینۀ 

) عاشق خون دل می خورد. گزینۀ 
«کلید گنج مروارید» همان لبخند است که از لبان رستم دور گشته است و غم، جاي آن را گرفته است. گزینه 1  61

: بی خبري عاشقانه مفهوم گزینۀ  گزینه 3  62
مفهوم مشترك سایر گزینه ها: هرکسی محرم راز عشق نیست.

مفهوم کلّی بیت هاي «الف» و «د»، گریزان بودن از عقل و روي آوردن به دیوانگی است. گزینه 2  63

، هم چنین مفهومی دارد. در سایر گزینه ها، گزینۀ  به این موضوع اشاره دارد که عشق، کمال بخش است و مفهوم بیت سوال «خاموشی عاشقانه» است. گزینۀ  گزینه 2  64

عاشق را از مرتبۀ پست به جایگاه واال می رساند. در گزینۀ  سخن از شورانگیزي عشق و دعوت به عشق ورزي است و شاعر به این نکته اشاره می کند که عشق، دشواري ها را آسان و تلخی ها

را شیرین می کند. گزینۀ  بر غیرت عاشقانه تاکید دارد.

1

4

1

2

3

4

1243

1

1234

2

2

3

1

2

4

124

4

1

2

3

1

2

3

4

3

21

3

4

37

م)
ده

واز
(د

ی 
وم

عم
ت 

بیا
اد

ی 
نای

مع
ت 

راب
ق

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



/

سه بیت اّول به «ستارالعیوب» بودن خدا اشاره دارند. گزینه 4  65
بیت چهارم به رّزاق بودن خدا اشاره دارد.

) و عبارت سؤال، به رزاق بودن خدا اشاره دارند. گزینۀ ( گزینه 3  66

»: توصیف ناپذیر بودن خدا. مفهوم مشترك صورت سؤال با گزینه هاي « و  و  گزینه 3  67

) معشوق ما (خداوند)، وحدت و کثرت را همراه با یکدیگر دارد.

)  توصیف زیبایی معشوق و برتر دانستن آن از حوریان بهشتی.  گزینه 3  68

مفهوم مشترك سایر ابیات  (رسیدن به معشوق به بهشت و نعمت هاي آن ارجحیّت دارد.)

) بی ارزش بودن دو عالم در مقابل عشق معشوق. گزینه 4  69
مفهوم سایر ابیات: براي رسیدن به معشوق، باید غرور و خودپرستی را کنار بگذاریم.

)  انتقاد از زاهدان مغرور و متظاهر. گزینه 1  70

مفهوم سایر ابیات  مردود دانستن ریا و تظاهر در دین.

) دوري شاعر از ریاکاري و دورویی گزینه 1  71
مفهوم مشترك بیت سؤال با سایر گزینه ها: همۀ مردم جامعه گناهکاراند و در مستی و بی خبري به سر می برند.

) اطاعت کردن دل و جان از خواست و ارادة خدا. گزینه 1  72
مفهوم مشترك سایر ابیات: اطاعت کردن از خداوند، سبب نزدیک شدن به او می گردد.

در بیت موجود در سؤال فرهاد، تا دِم مرگ خود را عاشق می داند. گزینه 2  73
بررسی سایر گزینه ها:

»: در روز حشر هم عاشق تو هستم. گزینۀ «

»: پس از مرگ هم ذرات وجودم از عشق سرمست است. گزینۀ «

»: بیست سال َبعد از مرگم، باز هم گورم از عشق خالی نیست. گزینۀ «

» مفهوم مشترك «خیانت حاکمان» مشهود است. در بیت سؤال و بیت گزینۀ « گزینه 4  74
بررسی سایر گزینه ها:

»: ظالم از ستمگري سیر نمی شود. گزینۀ «

»: احساس امنیت و ترس نداشتن از دشمن گزینۀ «

»: بیم از زیان هاي نفس که انسان را تهدید می کند. گزینۀ «

» شاعر «به دنبال دِل خویش است» اما، در گزینه هاي دیگر در جست وجوي «معشوق» است. در بیت سؤال و گزینۀ « گزینه 1  75

» مفهوم: وصف ناپذیري عشق » مشترك و به مفهوم: ناتوانی انسان در درك وصف ذات باري تعالی است. اما در گزینۀ « » و « » و « مفهوم بیت سؤال و گزینه هاي « گزینه 1  76
را بیان کرده که با هیچ بیتی مشترك نیست.

» وارستگی از مادیات و پرداختن به عشق؛ زیرا کمال انسان در عشق است. مفهوم مشترك بیت سؤال و گزینۀ « گزینه 2  77
بررسی سایر گزینه ها:

»: ستایش تو، ستایش گر را ثروتمند می کند. گزینۀ «

»: آفتاب وجود من، مس وجود دشمنم را تبدیل به طال می کند. گزینۀ «

»: از بخشش الهی، وجود بی ارزش آدمی، ارزشمند می شود. گزینۀ «

» این است که عاشق آمادة ایثار جان براي معشوق و کشته شدن به دست او است. مفهوم گزینۀ « گزینه 2  78
اما دیگر گزینه ها همگی مفهوم وفاداري عاشق و پایداري عاشق در عشق را دارند.

» می گوید: «براي رسیدن به معشوق باید توانایی خطر کردن داشت.» در بقیۀ گزینه ها مفهوم مشترك: به لطف معشوق و با وجود عشق، می توان سختی ها در گزینۀ « گزینه 3  79
را تحمل کرد و از خطرات گذشت.

» شیوة بیان و لحن کالم «جّد» است. » طنزآمیز است اما در گزینۀ « »« »« شیوه بیان در گزینه هاي « گزینه 3  80

نکته: مفهوم عرفانی «مراقبت» : نگه داشتِن دل از توجه به غیر حق. گزینه 1  81

» آمده است. این مفهوم فقط در گزینه «

» : ناتوانی انسان از درك و توصیف ذات پرودگار . »« »« مفهوم گزینه هاي « گزینه 1  82

» : ناتوانی انسان از درك اسرار آفرینش. مفهوم گزینه «

» : وطن پرستی و جان فشانی در راه آن. »« »« مفهوم گزینه هاي  « گزینه 3  83

» : هنگام قدرت هم وطنان خود را از یاد نبردن. مفهوم گزینۀ «
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» : ناپایداري قدرت حاکمان. »« »« مفهوم گزینه هاي « گزینه 1  84

» : مقابله با ظلم و مجازات کردن ظالمان. مفهوم گزینۀ «

» با بیت سؤال مشترك است: تا زمانی که جان در بدن دارم ترك عشق و معشوق نخواهم کرد. (تا زنده ام) »« »« مفهوم گزینه هاي « گزینه 1  85

» : بعد از مرگم از مزار من گذر کن، زیرا من به داغ عشق تو در خاك خفته ام. (بعد از مرگ) مفهوم گزینۀ «

» : اگر حرف نزنم غم و خشم درون مرا نابود می کند. مفهوم بیت سؤال و گزینۀ « گزینه 4  86
بررسی سایر گزینه ها :

» : نتوانستم حرف دلم را بگویم. گزینۀ «

» : اگر سخن دل را بگویم، سخنانم آتشین خواهد بود. گزینۀ «

» : از شدت عشق نمی توانم طوري سخن بگویم که دیگران درك کنند. گزینۀ «

» : عاشق می خواهد که » با بیت سؤال همسان است و مفهوم: «عاشق از عشق معشوق سیر نمی شود» را دارد. اما مفهوم بیت گزینۀ « » و « » و « مفهوم گزینه هاي « گزینه 4  87
به دست معشوق ُکشته شود.

» این است که علّت آن که عارفان سر از گریبان بیرون » رنج کشیدن در مسیر عشق است. اما مفهوم گزینۀ « » و « » و « مفهوم مشترك بیت سؤال و گزینه هاي « گزینه 2  88
نمی آورند، این است که معشوق را در ِدل خود یافته اند.

بررسی همۀ گزینه ها: گزینه 4  89

» : هر دو بیت : نیازمندي عاشق به یک همدرد. گزینۀ «

» : هر دو بیت : عشق مبناي وجود همۀ هستی است. گزینۀ «

» : هر دو بیت : راه عشق خونین و دشوار است. گزینۀ «

» : بیت اول : سیري ناپذیري عاشق از عشق/ بیت دوم : عاشق فقط با گریه آرام می شود. گزینۀ «

» «دعوت به سخن و پرهیز از خاموشی» است. مفهوم مشترك بیت سؤال و گزینۀ « گزینه 1  90

» به مفهوم ناامیدي و بی نصیبی که موجب ناله و بی  » بیانگر تأثیر عشق الهی در انسان هاي عارف و آگاه است؛ اما در بیت گزینۀ « مفهوم ابیات گزینه هاي « و  گزینه 2  91
قراري می شود، اشاره دارد.

»: عشق هرگز از دِل عاشق بیرون نمی رود. پیام مشترك بیت سوال و گزینۀ « گزینه 2  92

»: راز عشق را هرکسی درك نمی کند. مفهوم مشترك بیت سؤال و گزینۀ « گزینه 3  93
مفهوم بیت سؤال: دعوت به سخن گفتن و اعتراض است ولی ابیات «ب، د» مفهوم مقابل آن را دارند: «دعوت به خاموشی و اعتراض نکردن». گزینه 3  94

»: حضرت مسیح از خیر و نعمت هاي مریم، شاد است و بزِم » معادل ضرب المثِل «از تو حرکت، از خدا برکت» است؛ اما مفهوم گزینۀ « ،  و  مفهوم گزینه هاي « گزینه 1  95
ابراهیم از رفتار و عمل پسندیدة ساره، پر رونق است.

» آمده است: با تواضع توانسته ام به اعتبار برسم و خار دیوار هستم و به کسی » همگی به قانع بودن به وضع موجود اشاره دارند؛ اما در گزینۀ « ،  و  گزینه هاي « گزینه 4  96
آزار نمی رسانم.

» برخالف عبارت سؤال است و همت و اراده را نفی می کند. مفهوم عبارت سؤال نیروي همت و اراده را تأیید می کند، ولی در گزینۀ « گزینه 3  97

» شاعر معتقد است روزي، مقدر شده و به تالش بستگی ندارد. همۀ گزینه هاي شرط اصلی دریافت روزي را سعی و تالش می داند اما در گزینۀ « گزینه 2  98
بیت صورت سؤال و ابیات «الف و ج» مفهوم مشترك دارند: مرگ پایان زندگی نیست و زندگی پس از مرگ در جریان است. گزینه 1  99

در بیت «ب»: هیچ امیدي به زندگی پس از مرگ نیست.
در بیت «د»: تأثیر عشق در وجود عاشق هنگام مرگ

» شنونده گوینده را سِر شوق می آورد. گزینۀ « گزینه 1  100

» این قدر شعر من زیباست که شنونده بی هوش می شود. گزینۀ «

» شنوندة من بیش از من از سخنان من بهره می برد. گزینۀ «

گزینۀ « ناسزا گفتن، اول به خود گوینده آسیب می زند.

»: جاودانگی عشق  مفهوم بیت صورت سؤال و ابیات گزینه هاي « و  و  گزینه 2  101
این بیت می گوید که عقل از عنایت خدا فهم دارد، امّا ابیات مرتبط می گویند که عقل امکان درك خدا را ندارد. گزینه 4  102

مفهوم مشترك دو بیت، ما از عالم معنا آمده ایم و به همانجا باز می گردیم. گزینه 2  103
تشریح گزینه هاي دیگر

: بیت اول: وجود تو مهم است، نه گذر عمر من. گزینۀ 
بیت دوم: این وجود پاك، جسمش بر خاك است و روحش بر افالك.

: بیت اول: هر کسی قابلیت شنیدن اسرار مرا ندارد. گزینۀ 
بیت دوم: بدون سخن، از اسرار من آگاه هستی.

: بیت اول: خامان از حال عارفان واصل بی خبرند. گزینۀ 
بیت دوم: افسوس دیگران را می شنوم که پشت سرم می گویند، این فرد باتجربه به خاطر خیال خامی نابود شد.
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» پایداري عشق و میل به معشوق است، اما در بیت گزینۀ  شاعر می گوید که ممکن است روزي، مهر و محبت معشوق از دل مفهوم ابیات گزینه هاي « و  و  گزینه 3  104
اندوهگین او بیرون رود.

در صورت سوال، شاعر همت را عامل توانایی و تکامل می داند، در حالی که در گزینۀ  از نظر شاعر همتش ناکام می ماند. گزینه 2  105
تشریح گزینه هاي دیگر:

: مردانی که همت بلند دارند، می توانند آسمان را زیر پا بگذارند. گزینۀ 

: با فکر بلند خود اسرار افالك را فاش  کردم. گزینۀ 

: او با همت بلندش فلک را به زیر پاي آورده است. گزینۀ 

در بیت  و متن صورت سوال، بر بیقراري پروانه و اشتیاق او به سوختن تأکید شده است، اما در سایر ابیات صرفًا به سوختن پروانه با شعلۀ شمع اشاره شده است. گزینه 3  106
بررسی گزینه ها: گزینه 3  107

): اگر چه نظر پاك به زیبایی تو آسیبی نمی رساند؛ اما چهرة زیبایت را از آب و آئینه هم پنهان کن. گزینۀ (

): دلم از خود خبر ندارد؛ اما لحظه اي از یار گرامی تر از جان غافل نیست. گزینۀ (

): مانند صورت سوال: رد پاي عاشقان در کوي تو گم شد؛ زیرا هر جاي که تو هستی تمام هستی ناپیداست. گزینۀ (

): تو که به زیبایی خودت توجه داري دیگر ما در نظرت جلوه نمی کنیم. (هیچیم) گزینۀ (

بررسی گزینه ها: گزینه 3  108

): صائب، اجازه نده قلم آتشین سخن بگوید؛ زیرا دود از دل سخن شناسان بر می آید. گزینۀ (

): هر کس طاقت درد عشق ندارد، نباید وارد میدان شود که نابود می شود. گزینۀ (

): مانند بیت سوال:اگر سخن نگویم، غم وجودم را نابود می کند. گزینۀ (

): فقط درد کشیدگان، نهایت رنج مرا متوجه می شوند. گزینۀ (
این بیت می گوید که عقل از عنایت خدا فهم دارد؛ اما باقی ابیات می گویند که عقل امکان درك خدا را ندارد و از این جهت با بیت صورت سؤال قرابت دارند. گزینه 3  109

) تغییر شرایط از مناسب به نامناسب دیده می شود. در گزینه هاي دیگر نیز همچون شعر در صورت سوال امید به پیشرفت و بهتر شدن وجود دارد؛ اما پیام گزینۀ ( گزینه 2  110
صورت سوال امید به بهتر شدن، پیام اصلی بیت است.

) مفهوم مشترك دو بیت اشاره به این سخن مشهور است: کل شیء یرجع الی اصله...  در گزینۀ ( گزینه 2  111
تشریح گزینه هاي دیگر:

): بیت اول: وجود تو مهم است نه گذر عمر من. گزینۀ (
بیت دوم: از آن جسم پاك دور نیست که جسمش بر خاك و روحش بر افالك باشد.

): بیت اول: هر کسی قابلیت شنیدن اسرار مرا ندارد. گزینۀ (
بیت دوم: بدون سخن، از اسرار من آگاه هستی.

): بیت اول: خامان از حال عارفان واصل بی خبرند. گزینۀ (
بیت دوم: افسوس و دریغ دیگران را می شنوم که می گویند، این انساِن باتجربه با آرزویی خام نابود شد.

) می گوید که ممکن است روزي، مهر و محبت معشوق از دل ) به پایداري عشق و محبّت معشوق اشاره دارند، اما بیت گزینۀ ( ) و ( ) ،( مفهوم ابیات گزینه هاي ( گزینه 3  112
اندوهگین عاشق بیرون رود.

): اگر خون تمام جهانیان را بریزي؛ ولی با یار باید مهربان باشی. گزینۀ ( گزینه 2  113

) به مفهوم جان فشانی عاشق در برابر معشوق اشاره دارند. ) و ( ) ،( گزینه هاي (

) هم بیت صورت سوال می گوید که یار این قدر زیبا است که زیبایی دیگر خوبان باعث خجالتشان می شود؛ یعنی او از همۀ خوبان بهتر است و این معنی در گزینۀ ( گزینه 3  114
دیده می شود، وقتی می گوید که سرو از قامت یار خجالت می کشد.

تشریح گزینه هاي دیگر:

): زیبایی خوبان شوري خاص ایجاد می کند. گزینۀ (

): در بند لباس نباش. گزینۀ (

): هر جا خوبی است، از یار است. گزینۀ (

) نیز به تقبیح عقل پرداخته اند، اما بیت گزینۀ ( ) و ( ) ،( در عبارت صورت سوال به مالمت عقل و آنچه در محدودة عقل می گنجد، می پردازد و ابیات گزینه هاي ( گزینه 1  115

) می گوید: «تا تو را دیدم، عقل و هوش خود را از دست دادم.» 
تشریح گزینه هاي دیگر:

): با راهنمایی هاي عقل، هر آنچه هست بر من سخت می گردد. گزینۀ (

): استدالل هاي عقلی مرا پریشان کرده است. گزینۀ (

): هر آن چه که به ترمیم عقل می پردازم، باز هم بدتر می شود و ویران تر می گردد. گزینۀ (

) است.  دست از تعلّقات کشیدن براي رسیدن به آستان یار، پیام مشترك صورت سوال و گزینۀ ( گزینه 2  116
بررسی سایر گزینه ها:
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): مستی، مهم ترین اصل راه عشق. گزینۀ (

): ماندن در کنار یار به درخواست وي.  گزینۀ (

): ناچیزي عاشق و ارزشمند شدنش به دلیل حضور یار.  گزینۀ (
مفهوم این بیت رسیدن به مقصود و شادي پس از تحمل رنج و غم که از بیت سؤال هم چنین مفهومی دریافت می شود. گزینه 1  117

سایر گزینه ها:

) ماندگاري عشق و غم عشق در وجود شاعر گزینۀ 

) شادي وصال را نمی خواهم؛ اگر قرار است بعد از آن جدایی بکشم. گزینۀ 

) برتري و زیبایی معشوق گزینۀ 

) ارج نهادن نام بزرگان و پیشینیان گزینۀ  گزینه 1  118
شرح سایر گزینه ها:

) جاودانگی گفتار نیک گزینۀ 

) جاودانگی سخن و اثر ارزشمند گزینۀ 

) جاودانگی سخن ارزشمند (شعر ارزشمند) گزینۀ 

» دریافت می شود. مفهوم شعر سؤال در بیان امیدواري است که فقط از گزینۀ « گزینه 1  119
تشریح سایر گزینه ها:

) حتی ناامیدي هم به احوال من می گرید؛ چون کشت امید من از بین رفته است. گزینۀ 

) حتی جگر سنگ به حال ناامیدي من می سوزد. گزینۀ 

) آن چه همان ابتدا از بین می رود، امیدهاي ماست. گزینۀ 

» دربارة خودستایی شاعر در سخنوري و بیان سخنان ارزشمند است. گزینۀ « گزینه 3  120
اما سایر گزینه ها، ستایش اهل کرم و توصیه به بخشش و سخاوت است.

پیام مشترك بیت سوال و گزینۀ  آن است که ظلم و ستم پادشاهی را نابود می کند. گزینه 3  121
«نیک نامی» آفت و آسیب در راه عشق دانسته شده است. گزینه 3  122

تشریح سایر گزینه ها:

،  و   توصیه به نام نیک داشتن در دنیا و جاودانگی نام نیک در گزینه هاي 
رهایی از غم و اندوه و دستیابی به خوشی و سرفرازي است. گزینه 2  123

تشریح سایر گزینه ها:
مقابل آن است: در گذشته آسایش و خوشی بود و اکنون سختی و اندوه زیاد است.

» هم چنین دریافت می شود. آتش براي سیاوش سرد و گلستان شد که از گزینۀ « گزینه 2  124
تشریح سایر گزینه ها:

) اگر عاشق شوي؛ مانند سمندر در آتش تند نیز وارد می شوي. گزینۀ 

) آه من آتشی به بزرگی آتش نمرود را سرد می کند. گزینۀ 

) سخن گویی و خشم یار را توصیف می کند. گزینۀ 

»: ثمرة وارستگی و بی تعلّقی مفهوم بیت گزینۀ « گزینه 1  125
مفهوم مشترك ابیات مرتبط: پاسخ بدي را با نیکی دادن

مفهوم مشترك بیت صورت سؤال و ابیات مرتبط: آمادگی عاشق براي بذل جان و فدا شدن در راه عشق  گزینه 3  126

»: مبارزه براي آزادي و عدالت تا پاي جان مفهوم بیت «
این سوال بسیار آسان است؛ چون مورد «د» که «پنهان نماندن راز عشق» است فقط در یکی از گزینه ها به عنوان مورد سوم مطرح شده است و دانستن همین موضوع گزینه 2  127

براي داوطلب کافیست که به جواب برسد.
مورد «ج» سیري ناپذیري عشق را عنوان می کند.

مورد «الف» دشواري هاي راه عشق را بیان می دارد و مورد «ب» فاش نکردن اسرار عشق را توصیه می کند.
در این گزینه نیز مانند حدیث مورد سؤال سخن از برگشت انسان به سوي اصل خود است. گزینه 4  128

در گزینه هاي دیگر:

) عشق آب حیات است.

) شکایت عاشق از درد و رنج هاي عشق در حقیقت به خاطر دوست داشتن معشوق است.

) تأثیرپذیري همۀ موجودات از عشق
در این گزینه شاعر تأکید می کند که سعادت انسان به دست تقدیر است؛ اما در گزینه هاي دیگر می گوید همدلی و همکاري شرط توفیق است. گزینه 4  129

مفهوم مصراع اول بیت صورت سؤال از جناب حکیم سنایی غزنوي این است که انسان فقط باید از خداوند تقاضاي فضل و بخشش و رحمت داشته باشد؛ نه دیگران. گزینه 1  130

این مفهوم در بیت  به خوبی واضح است.
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ملک الشعرا در این بیت مردم زمانۀ خود را به شکستن سکوت در برابر ظالم دعوت می کند و می گوید: باید خشم خود را فریاد زد. این مفهوم در ابیات «ج» و «د» به  گزینه 3  131
خوبی دیده می شود؛ اما در گزینه هاي دیگر مفاهیم مقابل مفهوم این ابیات به چشم می خورد. مفهوم «الف» بی اثر بودن شکایت و تسلیم شدن در برابر تقدیر ظالمانه را می رساند و بیت «هـ»

کامًال متناقض با بیت سؤال است، زیرا مفهوم ستایش سرکوبگري و ظلم را می رساند.
مفهوم گزینه ها با توجه به ترتیب جواب: گزینه 2  132

ج) کیفیت و کمیّت عشق در وجود عاشقان به هیچ وجه کم نمی شود و عاشق در هیچ مرحله اي از عشق ورزي به معشوق سیر نمی گردد.
الف) عاشقان از جان خواستار سختی هاي موجود در راه عشق هستند و معتقدند هر قدر معشوق در راه عشق به آنان سختی و مشکالت بیشتري تحمیل کند عشق حقیقی تري خواهند داشت.

د) یکی از پرکاربردترین مفاهیم ادبیات غنایی همین مفهوم پنهان نماندن راز عاشقان است که در این بیت هم به خوبی به چشم می خورد. در ادبیات عاشقانه باد صبا و اشک عاشق نماد افشاگِر
عشق هستند؛ چنانچه حافظ می فرماید: 

 و گرنه عاشق و معشوق رازدارانند  تو را صبا و مرا آب دیده شد غّماز
 ب) هر کسی الیق ورود به حریم متبّرك و روحانی عشق نیست و زمانی که شخصی وارد حریم عشق می شود به خوبی می داند که به هیچ وجه نباید اسرار عاشقی را بین عوام و غریبان فاش کند.

در شعر و نثر فارسی خاصه در ادبیات غنایی «پروانه» نمادي است از عاشقان حقیقی که همیشه در راه معشوق جان خود را فدا می کنند و هیچ اعتراضی هم ندارند. گزینه 1  133

» در تمام گزینه هاي دیگر موجود است. این مفهوم به جز گزینۀ «
در ابیات «الف» و «ج» مفهوم مشترك بی قراري و آرام نگرفتن عاشقان که منجر به شب بیداري هاي مداوم و طوالنی می گردد، دیده می شود. گزینه 4  134

مفهوم بیت صورت سؤال این است که «اي طالب راه عاشقی اگر می خواهی در این مسیر قدم بگذاري باید تمام وابستگی ها و تعلّقات دنیوي ات را کنار بگذاري، چرا گزینه 3  135

» در تمام گزینه ها دیده می شود. که عشق کسی را که وابستگی به دنیا و مافیها داشته باشد، نمی پذیرد. این مفهوم به جز گزینۀ «

» : انسان هاي پست تا زمانی که قدرت دارد بر هر کسی که بتواند زور می گوید و ظلم روا می دارد. وقتی هم که پیر و ناتوان می شود مانند کرکس و الشخور با ته ماندة غذاي مفهوم بیت «
دیگران خودش را سیر می کند.

در این گزینه شاعر می گوید مردم گول ظاهرت را خورده اند و از باطنت خبر ندارند. گزینه 2  136
اما در گزینه هاي دیگر سخن از ارادة خداست که کارها و سرنوشت ها را رقم می زند و این مفهوم در واقع مفهوم آیۀ صورت سؤال نیز است.

» معتقد است که وجود انسان مانند دهل بی ارزش در بیت مورد سؤال بر این نکته تأکید شده است که انسان در درون خود جهان بزرگی دارد؛ اما شاعر در گزینۀ « گزینه 2  137
است.

) همۀ آنچه که در طلبش بودیم در معشوق وجود داشت. گزینۀ 

) استقالل و عدم وابستگی به دیگران گزینۀ 

) قربانی کردن خواسته ها و تمایالت گزینۀ 
در این گزینه شاعر معتقد است که بهشت نعمتی بسیار مغتنم و باارزش است؛ حال آن که در گزینه هاي دیگر بهشت بی اهمیت و بی ارزش دانسته شده است. گزینه 4  138

مفهوم بیت سؤال دربارة اتحاد و وحدت است که سالک با عبور از سختی هاي راه عشق و عرفان مطمئنًا به وحدت وجودي خواهد رسید و موّحد می شود. این مفهوم گزینه 2  139
در گزینه هاي «ب» و «د» هم به وضوح دیده می شود.

مفهوم مشترك ابیات این گزینه در مورد ستایش و ارزش واالي دل سوختگی و تحمل رنج ها و سختی ها در راه معشوق و عشق است که سوز دل عاشق تمام خامی ها گزینه 2  140
و بی تجربگی هایش را به باد می سپارد و او را در عالم صاحب نفس و اعتبار می کند.

مفهوم عبارت صورت سؤال این است که «اعمال و رفتارهاي ما باعث رخدادها و اتفاقات زندگی مان می شود و هر چه برایمان اتفاق بیفتد بازتاب اعمال ماست. گزینه 3  141

»، به وضوح دیده می شود.  شاعر در این گزینه تقدیر و قضا و قدر را مسئول اتفاقات و سرنوشت بشر می داند. این مفهوم در همۀ گزینه ها به جزء گزینۀ «

مفهوم گزینۀ  «از عرش به فرش آمدن» است؛ یعنی درست مفهوم متقابل گزینه هاي دیگر و بیت مورد سؤال که در آن ها سخن از سپري شدن غم ها و بهبود یافتن گزینه 2  142
اوضاع است.

در این گزینه مفهومی مقابل با صورت سؤال آمده است. در صورت سؤال سخن از فراموش شدن خنده است؛ اما در گزینۀ  از سر آمدن غم و رواج لبخند سخن گزینه 4  143
رفته است.

در گزینۀ  مفهومی با صورت سؤال آمده است. معنی آیه چنین است: تو تیر نینداختی؛ آن هنگام که تیر انداختی لکن خداوند تیر انداخت. گزینه 3  144
بررسی سایر گزینه ها:

: شاعر معشوق را به تیر و خود را به کمان تشبیه کرده است. گزینۀ 

: از ما انتظار اقامت در این مکان را نداشته باشید. گزینۀ 

: سخن از پیري و ناتوانی است. گزینۀ 

شاعر در گزینۀ  می گوید عارفان هر چیزي غیر از خداوند را بی ارزش می دانند؛ اما مفهوم سایر گزینه ها این است که انسان می تواند خدا را در درون خود جست و  گزینه 2  145
جو کند و بیابد.

در موارد «ج - هـ» بر این نکته تأکید شده است که سخنی که بر زبان آمده دیگر گفته شده است و قابلیت بازگشت ندارد و در مورد «ج» نیز سخن را به دیو تشبیه گزینه 4  146
کرده است.

عبارت مشخص شده در گزینۀ  مفهوم «آسان بودن گذشتن از آتش» را با خود دارد. گزینه 3  147
در این دو بیت مانند بیت مورد سؤال بر وفاداري عاشق به عهد و پیمانش و جدایی او از خواسته هاي مادي تأکید شده است. گزینه 1  148

در این گزینه نیز مانند بیت مورد سؤال بر آشکار بودن آفریده و پنهان بودن آفریننده تأکید شده است. گزینه 1  149
بررسی سایر گزینه ها:

»: دلم در داغ عشق پنهان شده است. گزینۀ «
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»: وادي عشق جاي انسان هاي ترسو نیست. گزینۀ «

»: برتري هاي سخن من در این مقال نمی گنجد. گزینۀ «

در این گزینه شاعر به ترك وابستگی هاي دنیوي سفارش می کند. گزینه 2  150
در گزینه هاي دیگر سخن از این است که افرادي در میان جمع حضور دارند؛ اما دلشان جاي دیگري است.

در این گزینه شاعر می گوید که همگان در بند تعلّقات دنیوي هستند و حتی سرو هم از این قاعده مستثنا نیست. گزینه 3  151

» یعنی تأکید بر آزادي و آزادگی آمده است. در گزینه هاي دیگر مانند بیت مورد سؤال مفهوم مقابل گزینۀ «

در این گزینه شاعر در توصیف قد و قامت معشوق اغراق می کند؛ اما در گزینه هاي دیگر ادعا شده است که دوست داشتن یار، عاشق را از هر زیبایی دیگري گزینه 2  152
رویگردان می کند.

در این گزینه زمینه هاي حماسه درست بیان شده اند: گزینه 4  153
ج) قهرمانی / د) ملّی

الف) زمینۀ داستانی دارد؛ نه خرق عادت / ب) زمینۀ داستانی مطرح نشده است.

در این گزینه به درمان ناپذیري درد عشق اشاره شده است؛ ولی شاعر در گزینه هاي دیگر به استقبال آسیب دیدن در راه عشق رفته است. گزینه 2  154

در این گزینه نیز مانند عبارت مورد سؤال بر این نکته تأکید شده است که خداوند روزي بندگانش را با گناه و نافرمانی قطع نمی کند. گزینه 2  155
اما در گزینه هاي دیگر:

 ) هر آن کس که دندان دهد نان دهد.

) عاشق واقعی عیب معشوقش را نمی بیند.

) روزي خود را از خداي آسمان بخواه.

در این گزینه نیز مانند بیت مورد سؤال بر جمع اضداد بودن اشاره شده است: گزینه 3  156
در بیت مورد سؤال نی، زهر و تریاق است و در این گزینه شاعر خود را هم زر و هم زرطلب، هم پادشاه و هم گدا دانسته است.

) آتشی از عشق معشوق دارم.

) زخمی که از یار باشد بهتر از مرهم از سوي دیگران است.

) آفتاب روي معشوق بر تمام جهان نور می بخشد و بسیار تأثیرگذار است.

ج) تقابل عقل و عشق گزینه 1  157
الف) دشواري راه عشق

د) اشتیاق پایان ناپذیر عاشق
ب) ازلی بودن عشق

» سخن از عقل است که همگان را » نیز همین مفهوم دریافت می شود. در گزینۀ « » و « » ،« مفهوم بیت سؤال بیانگر تقابل عقل و عشق است که از گزینه هاي « گزینه 2  158
به سوي عالم وحدت فرا می خواند.

الف) معرفت: دیدن اسرار در وادي معرفت رخ می دهد. گزینه 4  159
ب) وادي اي که در آن آتش و سوختگی وجود دارد، عشق است.

ج) ناآگاهی و سرگردانی معرف وادي حیرت و سرگشتگی است.
د) بی ارزشی دو عالم در وادي استغنا رخ می دهد.

«بلندپروازي و بیشتر در معرض خطر بودن» گزینه 2  160
به خود بدي کردن مفهوم مشترك سایر گزینه ها است.

خدا هر که را که می خواهد عزت و هر که را می خواهد، ذلت می دهد. گزینه 3  161

» موجود است. معنی آیه این است: هرگز کسانی را که در راه خدا کشته شده اند، مرده نپندارید؛ بلکه آنان زنده اند. این مفهوم در گزینۀ « گزینه 4  162

) هرکسی الیق شنیدن سخن من نیست. گزینۀ  گزینه 1  163
مفهوم مشترك سایر ابیات و بیت صورت سؤال: هرکسی توان درك اسرار عشق را ندارد.

مفهوم مشترك سایر گزینه ها: دستگیري از نیازمندان موجب سعادت دنیوي و اخروي آدمی است. گزینه 3  164

جایگاه طاووس در بهشت بوده است. گزینه 2  165
بررسی سایر گزینه ها:

) بهانۀ بلبل (بلبل عاشق گل است.) گزینۀ 

) بهانۀ باز (جایگاه باز دست شاهان است.) گزینۀ 

) بهانۀ بط (بط یا مرغابی دائمًا در آب به سر می برد.) گزینۀ 

»: رسیدن به معشوق باعث از خود بی خود شدن عاشق می شود.  مفهوم مشترك عبارت سؤال و گزینۀ « گزینه 1  166

»: رازداري و جان باختن در راه معشوق و نداشتن اعتراض مفهوم مشترك بیت سؤال و گزینۀ « گزینه 3  167

»: ستارالعیوب بودن خدا مفهوم مشترك بیت سوال و گزینۀ « گزینه 4  168
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» ناتوانی انسان از شکر خدا و مفهوم سایر ابیات، افزون شدن نعمت ها در نتیجۀ شکر خداست. مفهوم گزینۀ « گزینه 2  169

» ناتوانی فهم انسان از درك ارادة خداست و مفهوم سایر ابیات، ناتوانی انسان از شناخت خداست. مفهوم گزینۀ « گزینه 2  170

»: نیازي به راهنما و پیر طریقت نداریم و جاذبۀ خداوند بهترین راهنماست. مفهوم گزینۀ « گزینه 1  171
مفهوم مشترك سایر گزینه ها: وجود راهنما و پیر طریقت براي رسیدن به معشوق الزم است.

): گریه و زاري باعث پذیرش توبه به درگاه خدا می شود. مفهوم مشترك عبارت سوال با گزینۀ ( گزینه 4  172

): وصف زیباي چشمان معشوق مفهوم گزینۀ ( گزینه 2  173
مفهوم مشترك سایر ابیات: دورویی و ریا کاري زاهد نمایان

مفهوم مشترك بیت سوال با گزینه هاي «الف، هـ، و»: عشق، وجود انسان را کامل می کند. گزینه 2  174

) : عشق باعث کمال انسان می شود. مفهوم مشترك بیت سؤال و گزینۀ ( گزینه 2  175

): عیش در زمان فقر باعث می شود که گدا به ثروت برسد. مفهوم گزینۀ ( گزینه 2  176
مفهوم مشترك سایر ابیات: عشق باعث کمال انسان می شود. 

): ارزشمندي وطن و در خطر بودن آن مفهوم گزینۀ ( گزینه 1  177
مفهوم مشترك سایر ابیات: جان فشانی در راه وطن 

): جان بازي در راه وطن.  مفهوم مشترك بیت سؤال با گزینۀ ( گزینه 2  178

» عزلت و گوشه نشینی مایۀ امنیت و سبب رهایی از خلق دانسته شده است؛ اما در گزینۀ  شاعر معتقد است که گوشه نشینی بالي بسیار دارد؛ در گزینه هاي « و  گزینه 3  179
همان طور که گل که در غنچۀ خود گوشۀ عزلت گزیده است، با دل پاره پاره قدم بیرون می  گذارد.

» بر مفهوم مقابل این بیت، یعنی سکوت تأکید مفهوم بیت صورت  سؤال، نکوهش خاموشی است و پیام شاعر، دعوت به سخن گفتن است و در گزینه هاي « و  گزینه 1  180

» به شکستن سکوت و افشاي راز اشاره شده است.     شده است. در بیت گزینۀ «

مفهوم مشترك ابیات «الف» و «د» این است که براي کریمان دردناك و دشوار است که محتاج فرومایگان شوند. گزینه 3  181

» از مردم خواسته می شود تا از این واقعه که » شاعر مخاطب خود را (قلّۀ دماوند) به حرکت و مبارزه دعوت می کند؛ اما در بیت گزینۀ « ،  و  در ابیات گزینه هاي « گزینه 3  182
کیفر ایزدي است، بترسند.

»: گوشه گیري اي که به قصد شهرت طلبی باشد، نکوهیده و ناپسند است. مفهوم بیت گزینۀ « گزینه 1  183

»: دعوت به گوشه گیري از مردم و ستایش آن ،  و  مفهوم مشترك ابیات گزینه هاي «

»، توصیه به فروتنی و افتادگی است. مفهوم بیت گزینۀ « گزینه 3  184
مفهوم مشترك ابیات مرتبط: شاعر به قناعت و ساده زیستی افتخار می کند.

تشریح گزینه هاي دیگر:

»: از فقر خود شکایتی ندارم که خار صحراي قناعت همانند گل بدون خار براي من زیبا و ارزشمند است. (قناعت براي من ارزشمند است؛ پس قناعت می کنم). گزینۀ «

»: به سرزمین قناعت بیا که عیش و خوشی زندگی در نقش بوریا (حصیر) وجود دارد. (قناعت دلپذیر است). گزینۀ «

»: در سرزمینی که مردم آن قناعت می کنند، از خاك می توانیم به اندازة آب بقا بهره ببریم. گزینۀ «

» است. غنیمت شمردن فرصت براي هم نشینی با یار، پیام مشترك بیت صورت سؤال و گزینۀ « گزینه 2  185
تشریح گزینه هاي دیگر:

»: مرگ همگان حتمی است. گزینۀ «

»: با هّمت مردانه، کارهاي دشوار را انجام بده. گزینۀ «

»: غم از ازل با ما بوده است و امروزي نیست. گزینۀ «

مفهوم مشترك ابیات مرتبط: عشق مایۀ حیات و بی عشقی نشانه یا موجب مرگ و نیستی است. گزینه 3  186

»: عشق با سالمت و عافیت طلبی و آسودگی سازگاري ندارد. مفهوم بیت گزینۀ «

فقط ابیات «پ، ت، ج» مانند بیت سؤال مفهومی مشترك دارند. این که درد کشیده، درد را می فهمد و ناپختگان و خامان، حال پختگان و دردمندان را نمی فهمند. در گزینه 4  187
سه بیت «آ، ب، ث» مقایسۀ دو گروه پختگان و خامان مطرح نیست.

آ) تعجب شاعر از این که چرا همه شیفتۀ چهرة یار نمی شوند (زیبایی چهرة یار).
ب) راز عشق پنهان نمی ماند (تا زمانی که روي زرد و ... باشد، راز عشق را نمی توان پنهان کرد.)

ث) ناشکیبایی و بی قراري عاشقان.

» چنین است: چنانچه بکوشی و تالش کنی، می توانی به بزرگی برسی. مفهوم بیت صورت سؤال و بیت گزینۀ « گزینه 4  188
بررسی سایر گزینه ها:

»: کسب علم و دانش باعث تعالی روح می شود. گزینۀ «

»: اي فقیر، تو هنوز نو رسیده اي و باید از راهنمایان کمک بگیري. گزینۀ «

»: تو اگر به مقصود نرسیده اي، براي آن است که سعی و تالش کافی نکرده اي. گزینۀ «
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» اشاره به این دارد که در عشق، باید هر چیز غیر در تمام گزینه ها، شاعر زنده بودن را در عاشق بودن می بیند و بی عشق زیستن را مردگی می داند؛ ولی گزینۀ « گزینه 1  189
عشق را ترك کرد.

»: عّزت و ذلّت یا سعادت و شقاوت انسان ها به اراده و خواست خداوند بستگی دارد و تحت اختیار مفهوم مشترك مصراع دوم بیت صورت سؤال و بیت گزینۀ « گزینه 4  190
اوست.

بررسی سایر گزینه ها:

»: قدرت و مقام دنیوي ناپایدار و بی اعتبار است. گزینۀ « 

»: عنایت ممدوح موجب عزت و سربلندي است. گزینۀ «

»: فروتنی و تواضع موجب کمال آدمی است.  گزینۀ «

»، در نکوهش مال اندوزي و دل بستگی »، افتخار به ساده زیستی و اظهار خرسندي از بی تعلّقی و قناعت پیشگی است؛ اما بیت گزینۀ « ،  و  مفهوم ابیات گزینه هاي « گزینه 4  191
به زندگی دنیوي است.

» سخن از «ویران شدن سرزمین ایران» است و سخنی از » همانند بیت صورت سؤال مفهوم «بیگانه ستیزي» دیده می شود؛ ولی در گزینۀ « ،  و  در گزینه هاي « گزینه 1  192
بیگانگان نیست؛ «آشیانۀ جغد شدن» کنایه از ویرانی است. 

» مفهوم اصلی این است که «از خود گسستن موجب رسیدن به کمال است». در سایر گزینه ها همانند بیت «بدین شکستۀ بیت الحزن که می آرد / نشان در گزینۀ « گزینه 2  193
یوسف دل از چه زنخدانش؟» سخن از «گم شدن دل» و نشان جستن از آن است. 

مفهوم مشترك ابیات مرتبط: پایان ناپذیر بودن اشتیاق عاشق  گزینه 1  194

»: هیچ دریایی جز دریاي وصل یار، عاشق را سیراب نمی کند و غرقۀ دریاي عشق نگران حوادث و خطرها نیست.  مفهوم بیت گزینۀ «

»: مفهوم دو بیت: راه عشق، سختی و دشواري دارد و می توان به عشق رسید؛ ولی باید سختی را تحمل کرد. بیت اول: می توان حلقه بر در عشق زد به شرط گزینۀ « گزینه 3  195
آن که سختی را تحمل کرد. بیت دو: زیبایی عشق باعث می شود بتوان سختی را تحمل کرد.

»: کسی که عاشق نیست مرده است؛ عشق یعنی حیات و زندگی (مصراع اول بیت دوم) گزینۀ «

»: بیت اول: براي وارد شدن به عشق، باید جان را فدا کرد. بیت دوم: کسی که عاشق نیست مرده است؛ باید بر او نماز میت خواند.  گزینۀ «

»: بیت اول: در آرزوي عشق، از دل سنگ هم ناله برمی آید. بیت دوم: تیر عشق بر هر دل عاشقی که بنشیند از وجود سنگ (انسان سنگدل) هم ناله برمی آید.  گزینۀ «

» هر دو در مورد واژگونی ارزش ها صحبت می کنند. بیت صورت سؤال و گزینۀ « گزینه 4  196

»: انسان هاي پست کوتاه نظر هستند و به سبب خواري خود، جایگاه دیگران را بی جهت باال می بینند.  گزینۀ «

»: واژگونی ارزش ها صورت نگرفته است؛ بلکه فقط در یک جدال، شاه از اهریمن شکست خورده است.  گزینۀ «

»: توصیه به حفظ حرمت درویشان و فقرا  گزینۀ «

» «توصیه به غنیمت شمردن فرصت و با هم بودن» است. پیام مشترك بین صورت سؤال و گزینۀ « گزینه 4  197

مفهوم مشترك ابیات مرتبط «جان بخشی و بی مرگی عشق» است. کسی که عاشق است، حیات ابدي دارد. گزینه 3  198

» این است: «عشق حتی پس از مرگ هم فراموش نمی گردد.» مفهوم بیت گزینۀ «

«و» عطف بین دو واژه می آید و «و» ربط بین دو جمله.   گزینه 2  199
بررسی سایر گزینه ها:

»: «تو درویشی [هستی] و او را  بود»: ربط  گزینۀ «

»: «بنه گام و کامی که داري بیاب»: ربط  گزینۀ «

»: «ببینمت از دور و گام بر گیرم»: ربط  گزینۀ «

مفهوم مشترك ابیات مرتبط: سپري شدن دوران ستم و اندوه و فرا رسیدن روزگار خوشی و سعادت. گزینه 3  200

»: ناپایداري غم و شادي دنیا. مفهوم بیت گزینۀ «
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