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 )در ادبيات فارسي تعليميهاي رايج  مفهوم(7T تناسب مفهومي

 ؟نداردخواني  هاي ديگر هم مفهوم كدام بيت با بيت -1
 بسي برنيايد كه گردند دوست/ وگر خواجه با دشمنان نيك خوست ) 1 
 كشي فزون گرددش كبر و گردن/ گويي به لطف و خوشي  چو با سفله) 2 
 كه نتوان بريدن به تيغ اين كمند/ ا به الطاف گردن ببند عدو ر) 3 
 خار باد هر گلي كز باغ وصلش بشكفد بي/ هر كه اندر راه ما خاري فكند از دشمني ) 4 

 ....... .ي  جز دو بيت گزينه ها متضاد يكديگر است، به ي گزينه مفهوم دو بيت در همه -2
 دل همه ما در گليم عاقبت اي/ خواجه در ابريشم و ما در گليم ) 1 
 ننمايد توانگر و درويش/ گر كسي خاك مرده باز كند  
 چون نيارد ميوه بار، اندر شمار هيزم آر/ دار  بر گرچه باشد از درخت ميوه شاخ بي) 2 
 بر نشكنيم با وجود صد تبر يك شاخ بي/ ها گروهي ديگرند  ايم، آن ما درخت افكن نه 
 گردم ندارم گرچه حالي، گرد اهل حال مي/ شيرمردان شد  سگ از همراهي اصحاب كهف از) 3 
 شقايق نرويد به باران ز سنگ/ ز علمش مالل آيد از وعظ ننگ  
 ور نماند به گفتنش كردار/ گفت عالم به گوش جان بشنو ) 4 
 هرچه گويد نگيرد اندر كس/ عالمي را كه گفت باشد و بس  

 .شود مي ، ديده......ي  يت گزينهها به جز ب ي بيت سفارش عبارت زير در همه -3
 ».صواب آن باشد كه جمله به طريق تعاون همتي كنيد تا دام از جاي برگيريم كه رهايش ما در آن است«
 كردند هالك خويش همه اختيار مي/ به اتفاق ز بهر حيات يكديگر ) 1 
 تر است چو پر شد ز زنجير محكم/ تر است  نه موري كه مويي كز آن كم) 2 
 با همه مردي و صالبت كه اوست/ پشّه چو پر شد بزند پيل را ) 3 
 ز شيران جنگي برآرند شور/ نبيني كه چون با هم آيند مور ) 4 

 به كدام بيت زير نزديك است؟» هر كه خوارش بكرد، خوار بشد/ ست خداي  زر عزيز آفريده«مفهوم بيت  -4
 ندر سر دينار و درم دادسر عاقبت ا/ آن كسي كه دينار و درم خير نيندوخت) 1 
 نماند مگر آن چه بخشي بري/ اگر گنج قارون به دست آوري ) 2 
 كفت وقت حاجت بماند تهي/ اگر هرچه داري به كف برنهي ) 3 
 رسد ز آسمان ز سيلش مدد مي/ به بخشندگي كوش كاب روان ) 4 

 .نزديك است...... هاي زير به جز  ي بيت همهبه » كاه از خودمان نيست، كاهدان كه از خودمان است«المثل  مفهوم ضرب -5
 تا نكني پشت به خدمت دو تا/ اي شكم خيره به ناني بساز ) 1 
 تو پنداري از بهر نان است و بس/ درون جاي قوت است و ذكر و نفس ) 2 
 مصيبت بود روزِ نايافتن/ دم تافتن  به تنور شكم دم) 3 
 اشد ز حكمت تهيكه پرمعده ب/ پروران آگهي  ندارند تن) 4 



 )دكتر هامون سبطي( زبان و ادبيات فارسي  پايان دي اي هاي دوره تست

 است؟ مفهوم دو بيت زير در كدام گزينه آمده -6

 گذشت از فلك شاخ و باالي او/ هركجا بيخ كرد  مدرخت كر«
 »به منّت منه اره بر پاي او/ گر اميد داري كز او برخوري 

 .هاست ي از دست رفتن آن ها را به جا نياوردن مايه سپاس نعمت) 1 
 .هاست ي فزوني آن دن مايهها را به جا آور سپاس نعمت) 2 
 .اي بيش نيستند خدا روزي رسان است و بندگان خدا واسطه) 3 
 .لطف و بخششي كه با منّت گذاشتن همراه باشد، حاصل و ثوابي ندارد) 4 

انـد و از كسـي چيـزي     شنوم كه قاضي بست بوالحسن بوالني و پسرش بوبكر، سخت تنگدسـت  مي«مفهوم اخالقي عبارت  -7
 ؟شود نمي ديدهر كدام بيت زير د» نستانند

 بهتر از نان دهخدا و بره / سركه از دست رنج خويش و تره ) 1 
 نخارد كس اندر جهان پشت من/ به غمخوارگي چون سر انگشت من ) 2 
 ست قدر بلند كه در سرگراني/ گمان كي برد مردم هوشمند ) 3 
 ت خلقنّخود به كه بار م كه بار محنت/ ي دلق  به نان خشك قناعت كنيم و جامه) 4 

ترتيب با مفهوم چند بيت  به» با دوستان مروت با دشمنان مدارا/ آسايش دو گيتي تفسير اين دو حرف است «مفهوم بيت  -8
 هاي زير در تناسب و با چند بيت در تقابل است؟ از بيت

 آن به كه خصم را به مدارا ادب كني/ انداخت پيش ابر سپر تيغ آفتاب   -
 كه گويد كه نفرين به از آفرين؟/ زاري و جام مي برگزين آ بي  -
 نتوان با فلك سفله مدارا كردن/ عجز گستاخ كند خصم زبون را صائب   -
 فلك حريف زبردستي مدارا نيست/ گر از تحمل من خصم شد زبون چه عجب   -
 1 (2- 2 2 (3- 1 3 (1- 2 4 (1- 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پاسخ كليدي
 
 1 (2 2 (1 3 (1 4( 3 
 5 (1 6 (4 7 (3 8 (2 
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 تحليلي -تشريحي ي نامه پاسخ

 دادن بدي را با خوبي پاسخ :مفهوم محوري تست 2 ي گزينه -1
 با بدان، بدبودن :ي دوم مفهوم گزينه

 .اش افزوده خواهدشد برخوردي كني، بر خودبيني و سركشي اگر با آدم پست و نااهل خوش :معناي بيت دوم

 .ن مفهوم اشاره دارند كه پس از مرگ ثروتمند و فقير با يكديگر برابرندي نخست به اي هر دو بيت گزينه 1 ي گزينه -2
ل خواهـدبود   خوابند و ما بر روي گليم؛ اما عاقبت، منزل همه بزرگان در بستر ابريشم مي :ي نخست معناي بيت اول گزينه ي ما گـ .

 .)در مصراع دوم برقرار است» ايم+گل«در مصراع اول و » گليم«جناسِ مركّب زيبايي بين (
 .است يا درويش شود كه او توانگر بوده اي را بشكافد، مشخص نمي اگر كسي گور مرده :ي نخست معناي بيت دوم گزينه

 )شود دهد، مشخص نمي نشان نمي: ننمايد(
زاندن قطع كرد اما بيت دوم دقيقاً مخالف بار را بايد هيزم پنداشت و آن را براي سو ي بي گويد كه شاخه ي دوم مي بيت اول گزينه

 .گويد اين را مي
ي دوم دقيقـاً   تواند سگ را به انسان تبديل كنـد و گزينـه   گويد كه حتي مي ي سوم از تأثير جادويي تربيت سخن مي بيت اول گزينه

چنـان كـه    خيز نيست هم آن حاصل گل نخواهد روييد زيرا ذات -بباردهم هرچه بر آن باران  -از سنگ: كند خالف اين را بيان مي
 .كند انسان بدسرشت از علم و وعظ گريزان است پس تربيت بر او كارگر نيست و ذاتش تغيير نمي

ي  مطمئنـاً در درك مفهـومِ متضـاد دو بيـت گزينـه      -طور باشد كه حتماً هم بايد همين -باشيد اگر كتاب تناسب مفهومي را خوانده
 .چهارم مشكلي نداريد

 بستگي و اتّحاد هم :محوري تستمفهوم  1 ي گزينه -3
 ازخودگذشتگي و ايثار :ي نخست مفهوم بيت گزينه
 .شود تر مي تر است، وقتي گرد هم بيايد، از زنجير محكم مورچه كه هيچ، حتي مو كه از مورچه نيز ضعيف :معناي بيت دوم

 )خستزراندوزي و ! (نبايد پول را خرج كرد :مفهوم بيت صورت سؤال 3 ي گزينه -4
گـاه وقـت نيازمنـدي خـودت گرفتـار و       هايت را خرج كني يا بـه ديگـران ببخشـي، آن    اگر تمام دارايي :ي سوم زينهمعناي بيت گ

 .دست خواهي ماند تهي
 .هايش سرش را به باد خواهدداد هايش كار خيري انجام ندهد، عاقبت دارايي كه به كمك دارايي آن :معنا و مفهوم بيت نخست

اي با خود به آن دنيا خـواهي بـرد، و مـابقي     چه را كه به ديگران بخشيده ن هم داشته باشي، فقط آناگر گنج قارو :معناي بيت دوم
 .برايت ماندگار و پايدار نخواهدبود

 بارگي پرهيز از پرخوري و شكم :مفهوم محوري تست 1 ي گزينه -5
 ⇐كشـي   ن را بـه دوش نمـي  هاي اندك خودت قانع باشي، خفّت نوكري ديگـرا  اگر به داشته :ي نخست معنا و مفهوم بيت گزينه

 مناعت و بلندطبعي

درخت كَرَم و بخشش در وجود هر كسي كـه ريشـه بدوانـد، او را بـه سـربلندي و شـكوه        :معناي دو بيت 4 ي گزينه -6
ـ     هاي اين درخت ميوه بخوري، نبايد با اره خواهي كه از شاخه رساند، پس اگر مي مي منّـت   ⇐ي ي منّـت گذاشـتن آن را قطـع كن

 .برد كنيم، ارزش و ثواب آن را از ميان مي گذاشتن به خاطر لطف و بخششي كه به ديگران مي
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 مناعت و بلندطبعي :مفهوم محوري تست 3 ي گزينه -7
سـنگين باشـد   كند كه ارجمندي او در اين است كه با ديگـران سر  انسان هوشمند هرگز اين گونه فكر نمي :معنا و مفهوم بيت سوم

 سفارش به فروتني ⇐

 .است) تضاد(مفهوم بيت سوم با مفهوم بيت صورت سؤال در تقابل  2 ي گزينه -8


