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  » ثانیه50هر تست حدوداً فرصت «

  

  )٩١ سراسري ،هاي تناسب مفهومي پرسش(آزمون پنجم   
  

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

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

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

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

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

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

                                                
اند  چینی شده ها دقیقاً به همان شکل حروف اما در این جا بیت» ز رزمت«: فاصله باشد» رزمت«و » ز«روشن است که باید بین    -1

 .بود ي سازمان سنجش آمده که دفترچه
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  )91انسانی (  ؟ندارندنه تناسب مفهومی در کدام گزینه، ابیات دوگا -6
  ي تاریک منما جوهر خود را  به هر آیینه/ مزن بر سنگ پیش سخت رویان گوهر خود را ) 1  

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

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

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

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

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

  )91انسانی (   .با یکدیگر تناسب دارد...... ... . استثناي بیت ي ابیات به  مضمون و محتواي همه -8
  از خرمن صد گیاه بهتر  / یک دسته گل دماغ پرور ) 1  
  کشی در آغوش  تا خرمن گل/ یزه بر دوش نباش چوخار  می) 2  
  از خوردن پر مالل خیزد / آب ارچه همه زالل خیزد ) 3  
  ر آفتاب استافروختگی د/ گرچه همه کوکبی به تاب است ) 4  

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

  بینم به چشمم نقش دیوار آمدست هرچه می/ تا مرا با نقش رویش آشنایی اوفتاد ) 1  
  فتی خوابم اندر چشم بیدار آمدست تا بر/ آلود تو  تا نپنداري که بعد از چشم خواب) 2  
  من همی گویم که چشم از بهر این کار آمدست/ کنی  گر تو انکار نظر در آفرینش می) 3  
  بینم که در عالم پدیدار آمدست باز می/ آن پري کز خلق پنهان بود چندین روزگار ) 4  
  )91هنر (  مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات متفاوت است؟ -10
  جز کریمی و عطابخشیدن او را کار نیست / ی به فضل ورادي او را یار نیست اندر این گیت) 1  
  شناسان را چه حال افتاد یاران را چه شد  حق/ گوید که یاري داشت حق دوستی  کس نمی) 2  
  غمم را هیچ غمخواري ندیدم / دلم را یاري از یاري ندیدم ) 3  
  داران را چه شد  تی کی آخر آمد دوستدوس/ بینیم یاران را چه شد  یاري اندر کس نمی) 4  



  26 آزمون پنجم    ۹۱هاي تناسب مفهومي، سراسري  پرسش  

با » بینی یکی زین چاه ظلمانی برون شو تا جهان       / دال تا کی در این زندان فریب این و آن بینی            «: مفهوم -11
  )91هنر (  کدام بیت متناسب است؟

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

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

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

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

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

  کارها بهل گر بگیرند بی/ رم باش پیایی بکش جام و سرگ  
  شود دل تا لبی خندان شود  پسته را خون می/ آید به دست  دام شادي چو غم آسان نمی) 3  

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

  ي وامق نظر در حسن عذرا کن  یدهبرو از د/ بیند  شوق را بهتر نمیکس مع ز عاشق هیچ  
  .اردبا یکدیگر قرابت د.......... ي ابیات به استثناي بیت  مفهوم همه -18
  دوزي نکند گرگ پوستین/ از بدان جز بدي نیاموزي ) 1  
  که با دشمنانت بود هم نشست / بشوي اي خردمند از آن دوست دست ) 2  
  کآتش و دودي رسد از هر کران / ي آهنگران  درگذر از کوره) 3  
  که از مصاحب ناجنس احتراز کنید / ي پیر می فروش این است  نخست موعظه) 4  
ي ابیات به استثناي  در همه» که علم عشق در دفتر نباشد/ بشوي اوراق اگر همدرس مایی    «:مفهوم بیت  -19

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

  )91زبان (   .تناسب دارد...... .. ... ي ابیات به استثناي بیت  با همه» بینیکاویان 
  سرافرازیش در سرافکندگی است / سرافکندگی کن که زلف نگار ) 1  
  آید ز سنگ آسیا بیرون  همین آوازه می/ مشو غافل ز گردیدن که روزي در قدم باشد ) 2  
   نارد از سنگ سیم رنج کس که بی/ رنج و بیم  نشاید بهی یافت بی) 3  
  از او دور شد نام و ننگ نبرد / هرآن کس که بگریزد از کار کرد ) 4  
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 آیی، اي فرخنده پی از کجا می/ آن یکی پرسید اشتر را که هی «مفهوم طنزآمیز ابیات  -21

  )91زبان (  ؟نداردبا کدام بیت تناسب » خود پیداست از زانوي تو: گفت/ از حمام گرم کوي تو : گفت  
  ز کژي بتر هیچ اندیشه نیست / به گیتی به از راستی پیشه نیست ) 1  
  به زان که دروغت دهد از بند رهایی/ گر راست سخن گویی و در بند به پایی ) 2  
  ده انگشت مردم به هم راست نیست / کس به یک خوي و یک خواست نیست  همه) 3  
  بود از باد خزان باد نوروزي پیدا / سخن راست توان دانست از لفظ دروغ ) 4  
  )91زبان (  م بیت با دیگر ابیات متفاوت است؟مفهوم کدا -22
  چرا باري به سر بارم گذاري/ اري  بر ندماگر باري ز دوش) 1  
  مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان/ امیدوار بود آدمی به خیر کسان ) 2  
  ویشتن استت باش که خیري به جاي خبه دس/ گرت ز دست برآید مراد خاطر ما ) 3  
  باري چنان مکن که شود خاطري حزین/ شود  گر در جهان دلی ز تو خرّم نمی) 4  
  )91زبان (   .مشترك است........ .. .  استثناي ي ابیات به ي باد صبا در همه ویژگی شاعرانه -23
  گر از آن یار سفر کرده پیامی داري/ اي صبا سوختگان بر سرره منتظرند ) 1  
  اي ما را  که سر به کوه و بیابان تو داده/  غزال رعنا را صبا به لطف بگو آن) 2  
  فرستمت  در صحبت شمال و صبا می/ اي از دعاي خیر  هر صبح و شام قافله) 3  
  من از افسون چشمت مست و او از تاب گیسویت / حاصل  من و باد صبا ناالن دو سرگردان بی) 4  
  )91زبان (   .ناسب معنایی دارندبا یکدیگر ت. ...... ... ي ابیات به استثناي  همه -24
  بینم چه باك از خصم دم سردم  چو گرمی از تو می/ ده  باش با حافظ برو گو خصم جان می تو خوش می) 1  
  تر نشاید کرد در پاي تو قربانی وزین کم/ برآنم گر تو بازآیی که در پایت کنم جانی ) 2  
  ن را نتوان گفت که مقداري هست سر و جا/ من چه در پاي تو ریزم که پسند تو بود ) 3  
  جان است و بهاي یک نظر نیست / من در خور تو چه تحفه آرم ) 4  
  )91زبان (  ؟ندارد با مفهوم کدام بیت تناسب بیت زیر -25

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

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

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

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

  )91تجربی (  تناسب مفهومی دارد؟
  دارم از لطف تو آن چشم که داري گوشم / چون من از پاي درافتادم و از دست شدم ) 1  
  از دل من غم و اندوه فراوان ببرد / چه دعاها کنمش گر خبري باز آرد ) 2  
  ي دشمن به خدا گر خبرستم  از طعنه/ دهد از دوست  تا ذوق درونم خبري می) 3  
  خبرانم کردند  تا خبر یافتم از بی/ قت صائب در خرابات ز اسرار حقی) 4  
لم«معنی  -34 بقی مع الظُّ الکفرَ و الی عبقی م لک ی91ریاضی (  یکسان است؟» رباعی«با کدام » اَلم(  
  عادل ز زمانه نام نیکو ببرد/ ظلم از دل و دستِ ملک نیرو ببرد ) 1  
  ور تو نکنی هر که کند او ببرد/ گر تقویت ملک بري ملک بري   
  هر یک به مراد خویشتن ملکی راند / بس چون تو ملک زمانه بر تخت نشاند ) 2  
  دریاب که از تو هم چنین خواهد ماند / از جمله بماند و دور گیتی به تو داد   
  ي معدلت بیاساید ملک  در سایه/ از ظلم حذر کن اگرت باید ملک ) 3  
  پاید ملک  نمیبا ظلم و ستمگري / با کفر توان ملک نگه داشت ولی   
  راند  رود می باك چنان که می بی/ نه هر که ستم بر دگري بتواند ) 4  
  ناچار زمانه داد خود بستاند / پیداست که امر و نهی تا کی ماند   
  )91ریاضی (  مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات متفاوت است؟ -35
  دشمن خویش ام چه نالم از  من خود زده/ آتش به دو دست خویش در خرمن خویش ) 1  
  چه توان کرد چون که خود کردم / گرچه دانم که نیک بد کردم ) 2  
  بر آرد آتش از خود هر چناري / کفن بر تن تند هر کرم پیله ) 3  
  تو نیک نبینی و به من بد نرسد / من نیک تو خواهم و تو خواهی بد من ) 4  
  )91ریاضی (   .ناسب داردبا یکدیگر ت...... ... .. ي ابیات به استثناي بیت  مفهوم همه -36
  بوي زلف تو همان مونس جان است مرا / از صبا پرس که ما را همه شب تا دم صبح ) 1  
  گر از آن یار سفر کرده پیامی داري/ اي صبا سوختگان بر سر ره منتظرند ) 2  
  کنم  وز رفیقان ره استمداد همت می/ روم تا کوي دوست  با صبا افتان و خیزان می) 3  
  روي به سالمت سالم ما برسانی  تو می/  اي صبا ره رفتن به کوي دوست ندانم من) 4  
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  )91ریاضی (  ؟نداردابیات زیر با کدام بیت تقابل معنایی  -37
  هم بدان چشم کهتري منگر/ کهتري را که مهتري یابد «  
  »در بزرگیش سرسري منگر/ خرد شاخی که شد درخت بزرگ   

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

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

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

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

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

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

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

  ي سوم گزینه ← ).اي به پیروزي رسیده(اي  از میدان زندگی ربوده

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

  ومدي  گزینه ← .سر دهد) الحان(هاي دلکش  بخواند و نغمه

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

  نخستي  گزینه ← .)است هر چهار بیت در کتاب تناسب مفهومی آمده(

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

لک سلیمان را بـه دیگـران           ه ایثار نزدیک می   است و ب   شود، زیرا مور با آن همه ضعف و ناچیزي حاضر است م
  مچهاري  گزینه ← .)بود محور طراحی شده تست کمی سلیقه. (ببخشد و براي خود نخواهد

ر و مهرنوش، به دسـت زواره و  آذ شدن پسرانش، نوش خاطر کشته ي نخست، اسفندیار رستم را به       در گزینه  -5
اما در سه بیت دیگر لحن اسفندیار تمسخرآمیز . ي درد و رنج گوینده است کند و این، نشانه فرامرز، سرزنش می
گوید واقعـاً تـو همـانی هـستی کـه        به پرسشی بودن بیت چهارم توجه کنید؛ اسفندیار می        . (و تحقیرگرانه است  

  نخستي  گزینه ← ...!)گفتی  می

  .هنران، هنر خود را عرضه کنند  هنرمندان نباید در برابر بی:ي نخست مفهوم مشترك دو بیت گزینه -6
  !اند که سخن بگوییم  زبان را داده:ي دوم مفهوم مشترك دو بیت گزینه

ان را در اختیار ما ي فکر فرهیختگان و دانای    زبان مانند کلیدي است که گنجینه     : ي دوم   معناي بیت نخست گزینه   
  .دهد قرارمی

  .اندیش و دانا، زیبا و شایسته نیست  سخن نگفتن فردي نیک:ي دوم معناي بیت دوم گزینه
  . دلی که عاشق نباشد، دل نیست-2. که میرانده شود  بمیرید پیش از آن-1 :ي سوم مفهوم بیت نخستِ گزینه

ي مـادي وجودمـان خـالص     شود کـه از جنبـه   عث میمرگ با(نترسیدن از مرگ : ي سوم مفهوم بیت دوم گزینه   
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  .شویم

  .)حساب آورد توان این تست را کمی غیراستاندارد به البته مفهوم این دو بیت خیلی از هم دور نیستند و می(
  ي سوم گزینه ←  مشغول نشدن به دنیاي مادي زودگذر:ي چهارم مفهوم مشترك دو بیت گزینه

 جلـد اول کتـاب همـایش ادبیـات همـراه بـا       26ي   پاسخ به همراه بیتِ صورت سؤال، عیناً در صفحه       بیتِ -7
  چهارمي  گزینه ← !بود توضیح آمده

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

تواننـد ماننـد یـک خورشـید گرمـابخش و       تابند اما آن همه سـتاره نمـی   اگرچه ستارگان می : معناي بیت چهارم  
  دومي  گزینه ← .کننده باشند روشن

  ي زیبارویان نکردن از دیدنِ چهره  خودداري:مفهوم محوري تست -9
  .)است ول همایش ادبیات اشاره شده جلد ا16ي  به این مفهوم در صفحه(

گـویم کـه اصـالً خـدا      هاي آفرینش هستی، من می اگر تو منکر نظربازي و نگریستن به زیبایی  : معناي بیت سوم  
  سومي  گزینه ← !است چشم را براي همین کار آفریده

  .مهري دوستان یشکایت از نارفیقی یاران و ب: ي دیگر مفهوم مشترك سه گزینه -10
و «اي بـه شـکل    واژه ي میـان  باید بـا فاصـله  » ورادي«(ستایش بخشش و جوانمري : ي نخست مفهوم بیت گزینه  

  نخستي  گزینه ← !)بود ي کنکور به همین شکل آمده شد، اما در دفترچه تایپ می» رادي

  سومي  گزینه ←  بریدن از دنیا:مفهوم محوري تست -11
  :پرسش

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

  

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

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

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

است و ما  سر در میانِ گیسوان پریشان یار کرده! (به این خاطرجمعی و آسودگی رسیدم) تگیسوانِ معشوقش اس
  دومي  گزینه ← !)ها نترسیم کند، که از پریشانی را نصیحت می

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

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

کـار گرفتـه     خدا بـه باشد، نباید در وصف ي دنیاي مادي کاربرد داشته هیچ صفتی که درباره  : ي سوم   معناي گزینه 
ها در مورد جهان مادي مصداق  شود؛ پس نباید گفت که خداوند بوده است یا هست با باید باشد، زیرا این گفته

 ادبیـات تعلیمـی   43این بیت در تـست  . (ستو برتر از ذهنیات ماناپذیر     خدا وصف  ⇐دارد نه در مورد خدا      
  نخستي  گزینه ← .)بود آمده

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

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

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

  مچهاري  گزینه ← !)بدون توضیح( -15

 ادبیـات  30 در مفهـوم  3 و 2هـاي    گزینه(داشتنِ بیدادِ یار  ها و خوش  تحمل سختی  :مفهوم محـوري تـست     -16
  .)بود عاشقانه مطرح شده
 اگر دلیل دورماندنِ ما بندگان از تو اي خداي بزرگ، بندگیِ ناشایستِ ماست، تو نباید پاسخ   :معناي بیت چهارم  

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

  وفایی معشوق  وفاداري عاشق و بی:ي نخست مفهوم مشترك گزینه -17
  ناپذیري عاشق  رسوایی عشق و نصیحت:ي دوم مفهوم مشترك گزینه
  پوشی عاشقانه  عیب:ي چهارم مفهوم مشترك گزینه

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

  نشین بد  دوري از هم:مفهوم محوري تست -18
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 دوستِ دشـمنانِ مـا   ⇐دست بشوي  اي خردمند از دوستی که با دشمنانت رفت و آمد دارد،     :معناي بیت دوم  

  .دیگر دوست ما نیست
  دومي  گزینه ← .ها نیست خوانی دارد و دور از آن هاي دیگر هم تست زیبایی نیست؛ زیرا بیت دوم هم با بیت

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

  سومي  گزینه ←  رازداري عارفانه:مفهوم بیت سوم

  !)شد به نظر طراح محترم پی برد باز هم بدون توجه به بیتِ صورت سؤال بهتر می(  -20
  ش و کوشش و کار سفارش به تال:4 و 3، 2هاي  مفهوم مشترك گزینه
   سفارش به فروتنی:مفهوم بیت نخست

نه کنایه از » به میدان بودن«جا  اند؛ در این دچار اشتباه شده» به میدان باش«ي  طراحی محترم در معنا کردن جمله(
است که پیروزي در این میدان باعث پیروزي انـسان در تمـام      » کردن با نفس اماره   پیکار«کردن بلکه کنایه از     کار
  نخستي  گزینه ← .)شود انب زندگی میجو

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

  !اند هاي بدکار به ما شر نرسانند، لطف کرده که انسان  همین:مفهوم محوري تست -22
  سومي  گزینه ← .)بود  کتاب همایش ادبیات، جلد دوم بررسی شده43ي  فهوم در صفحهاین م(

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

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

  نخستي  گزینه ← !)بدون توضیح(  -25

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

  !)ها دیگر براي شما حکم جدول ضرب را دارد این تست( بازگشت به سوي خدا :مفهوم محوري تست -27
  نخستي  گزینه ←  دولت فقر:ي نخست مفهوم بیت گزینه

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

ت» حضرت عیسی«گرایی است و  عقل چهارمي  گزینه ← )نماد عشق و محب  

  .ي ملّی وجوددارد باشد، جنبه هاي ایران باستان اشاره شده  هر بیتی که به باورها یا آیینگفتیم در  -29
گذاري پادشاهان  ي چهارم هم به آیین تاج است و در گزینه     ي دوم به آیینِ نوروزِ جمشیدي اشاره شده         در گزینه 
که نمـادي ملّـی   ) پرچم(ره به درفش ي سوم، اشا  باید انتخاب کنیم؛ در گزینه3 و 1هاي    حاال میان گزینه  . کیانی

 .دهـد  ي خرق عادت حماسه را نشان می ي چهارم آشکارا جنبه  آورد اما گزینه    ي ملی پدیدمی    است، اندکی زمینه  
  نخستي  گزینه ←

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

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

تـست فنـی و   . (ي دوم اسـت  ي عاطفی و ادبی دلیل اصلی انتخـاب گزینـه   عاشقانه است و همین تفاوت حوزه  
  دومي  گزینه ←.) اي بود سنجیده

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

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

  سومي  گزینه ← !)بدون توضیح( -34

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

است، کار » رسانی باد صبا میان عاشق و معشوق پیغام«کشف این نکته که مضمون مشترك سه بیت دیگر       -36
هـاي   همانند این پرسـش در گـروه زبـان   . شود بودن صورت سؤال مربوط می دشواري است، که تاحدي به گنگ 

  سومي  گزینه ←. دور از ابهام تر و به است، اما با صورتی روشن نیز مطرح شده) 23تست (خارجی 

  .رفت دارد  هرکسی امکان تغییر و پیش:مفهوم دو بیتِ صورتِ تست -37
  .)کند مقام و جایگاه ذات کسی را دگرگون نمی(اصالت ذات : 4 و 3، 1هاي  مفهوم بیت
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  .هاي صورت سؤال است حدوداً این مفهوم در تقابل با مفهوم بیت

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

چـشم   روشـنی بـه    و عبارت صورت سؤال بـه 3 تا  1هاي    در گزینه » ناپایداري قدرت دنیایی  «مفهوم رایج    -38
نـوان  ع آموزان را از انتخاب آن بـه  حدي گنگ است که شاید بسیاري از دانش    خورد، اما مفهوم بیت چهارم به       می

هاي چند سال پیش تعاونی سازمان سنجش هـم   البته این بیت خاقانی در آزمون. باشد پاسخ سؤال منصرف کرده  
ي ریاضی  آموز رشته اي نیست که متوقع باشیم یک دانش     کننده  بود، با این حال این موضوع دلیل قانع         مطرح شده 

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

  دومي  گزینه ← مقامی درویشان واال:مفهوم محوري تست -39

  نخستي  گزینه ← .ي سربلندي است گیري و سکوت مایه  گوشه:مفهوم بیت صورت سؤال -40
  . نباید غیبت کرد:ي نخست مفهوم بیت گزینه
   سفارش به سکوت:ي دوم مفهوم بیت گزینه
  گویی گویی و گزیده  کم:ي سوم مفهوم بیت گزینه
  گیري و درخود فرورفتن  گوشه:ي چهارم مفهوم بیت گزینه

  !تر است هاي دوم و سوم غلط ي نخست را انتخاب کرد که از گزینه خُب، فقط به این خاطر باید گزینه

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

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

توانی فرض کنـی کـه    خاطر و راضی یافتی، می اگر بدون بودن درکنار تو، یک روز یا حتی یک لحظه مرا آسوده  
وفا بداند؛ منظور اصلی سعدي  خواهد معشوق او را بی جا که هرگز شاعر نمی وفایم؛ و از آن  من نسبت به تو بی   

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

  .قراري و ناخرسندي او در فراق یار ي نخست، تأکید بر وفاداري عاشق است نه بی اما منظور شاعر در بیت گزینه

  .ي کمال وجود انسان است  عشق مایه:مفهوم محوري تست -42
   مستی عشق:مفهوم بیت نخست
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  .)ام به خلوت معشوق راه یافته: ام هدرون پرد( تقابل عقل و عشق :مفهوم بیت دوم
ي  گزینـه  ← )ماه سرد و زیانبار مانند دي: صفت دي. ( با خوبان خوب بودن و با بدان بد بودن:مفهوم بیت سوم 

  چهارم
  

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




