تستهاي تكميلي سال  9312كتاب تناسب مفهومي و قرابت معنایي دكتر هامون سبطي

پرسشها و پاسخهاي تحليلي تناسب مفهومي آزمون سراسري  2931تمام رشتهها

پرسشهاي تناسب مفهومي آزمون سراسري هنر :9312
 .71مفهوم كدام بيت با ابيات دیگر تفاوت دارد؟
 ) 1نرمي از خلق مداريد توّقع كه مسيح  /روغن از ريگ به حكمت نتوانست كشيد
 )2ز شيخ شهر جان بردم به تزوير مسلماني  /مدارا گر به اين كافر نميكردم چه ميكردم
 ) 3خواهي از دشمن نادان كه گزندت نرسد  /رفق پيش آر و مدارا و تواضع كن و جود
 ) 4به نرمي خصم بدگوهر حصار عافيت گردد  /كه مغز از چرب نرمي عمرها با استخوان سازد
 .71مفهوم كلي بيت «اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب  /گر ذوق نيست تو را كژ طبع جانوري» با كدام بيت تناسب دارد؟
 )1چو مردم سخن گفت بايد به هوش  /و گرنه شدن چون بهايم (چارپايان) خموش
 )2خاك را زنده كند تربيت باد بهار  /سنگ باشد كه دلش زنده نگردد به نسيم
 )3ميان عاشق و معشوق رازي است  /چه داند آن كه اشتر ميچراند؟
 )4تو را كه درد نباشد زدرد ما چه تفاوت  /تو حال تشنه نداني كه بر كنارهي جويي
 .71مفهوم بيت« :دود اگر باال نشيند كسرشأن شعله نيست  /جاي چشم ابرو نگيرد گر چه او باالتر است» با كدام بيت تناسب دارد؟
 )1هزار جلوهي مقصود ميكند گردون  /ولي چه سود كه چشم اميد ما كور است
 )2ميتوان پوشيد چشم از هر چه ميآيد به چشم  /آنچه نتوان چشم از آن پوشيد بيداري بود
 )3در صدف گوهر ز سنگيني گره گرديده است  /كف به روي دست دريا از سبك باري بود
 )4زان گالب تلخ كز رخسارهي گل ميچكد  /ميتوان دانست پند بلبالن در گوش اوست
 .02مفهوم كدام بيت با سایر ابيات متفاوت است؟
 )1زهر ار چنان كه دوست دهد نوشدارو است  /درد ار چنان كه يار فرستد دواي ماست
 )2گر ميكشي رهينم و گر ميكشي رهي  /هر ناسزا كه آن ز تو آيد سزاي ماست
 ) 3ما را به دست خويش بكش كان نوازش است  /دشنام اگر ز لفظ تو باشد دعاي ماست
 )4گر ما خطا كنيم عطاي تو بيحد است  /نوميدي از عطاي تو حدّ خطاي ماست
 .07مفهوم عبارات «كفت :به خطار داشتم كه چون به درخت گل رسم ،دامني پر كنم هدیهي اصحاب را .چون برسيدم بوي گلم چنان
مست كردكه دامنم از دست برفت ».از كدام بيت دریافت ميشود؟
 )1قراري بستهام با مي فروشان  /كه روز غم به جز ساغر نگيرم
 )2چنان پر شد فضاي سينه از دوست  /كه ياد خويش گم شد از ضميرم
 )3من آن مرغم كه هر شام و سحرگاه  /ز بام عرش ميآيد صفيرم
 )4قدح پركن كه من در دولت عشق  /جوان بخت جهانم گرچه پيرم
 .00مفهوم بيت« :بشكن دل بينواي ما را اي عشق  /این ساز شكستهاش خوش آهنگتر است» با كمدام بيت تناسب دارد؟
 )1عاشق از طعنهي اغيار چه پروا دارد؟  /آتش از سرزنش خار چه پروا دارد؟
 )2روح شكسته بال را تا پر و بال ميشود  /رخهي ملك دل مكن خندهي دل گشاي را
 )3در دو عالم گرهي نيست كه نگشايد عشق  /عاشق از عقدهي افالك چه پروا دارد؟
 )4قدح پر كن كه من در دولت عشق  /جوان بخت جهانم گرچه پيرم
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 .02بيت« :تو كي داني كه ليلي چون نكویي است  /كرو چشمت همين بر زلف و رویي است» با كدام بيت تناسب مفهومي دارد؟
 )1محو يكتايي نقّاش نگرديد كسي  /همه چون آينه بر نقش پراكنده زدند
 )2عاقالني كه ز زنجير تو سر وا زدهاند  /غافالنند كه بر دولت خود پا زدهاند
 )3نيست مژگان كه به تقصير پريشان نظري  /مشت خاري است به چشم من بيننده زدند
 )4شكوه از بخت نكردند سبك رفتاران  /در دل ابر سيه برق صفت خنده زدند
 .02همه ابيات دو به دو تناسب مفهومي دارند به جز ابيات گزینهي .....................
 )1به دريا مرو گفتمت زينهار  /اگر ميروي تن به طوفان سپار
فدايي ندارد ز مقصود چنگ  /اگر بر سرش تير بارند و سنگ
 ) 2دلي كه عاشق و صابر بود مگر سنگ است  /ز عشق تا به صبوري هزار فرسنگ است
صبر است مرا چارهي هجران تو ليكن  /چون صبر توان كرد كه مقدور نمانده است
 )3حكايت شب هجران نه آن حكايت حالي است  /كه شمهاي ز بيانش به صد رساله برآيد
حافظ شب هجران شد بوي خوش وصل آمد  /شاديت مبارك باد اي عاشق شيدايي
 )4خرابتر ز دل من غم تو جاي نداشت  /كه ساخت در دل تنگم قرارگاه نزول
بكن معاملهاي و اين دل شكسته بخر  /كه با شكستگي ارزد به صدهزار دربست
 .02مفهوم عبارت «پس پاهایش ببریدند؛ تبسّمي كرد و گفت :بدین پاي سفر خاك ميكردم؛ قدمي دیگر دارم كه هماكنون سفر هر
دو عالم كند ».با همهي ابيات به جز بيت  .....................تناسب دارد.
 )1مرد را هر چند تنهايي كند كامل عيار  /صحبت ياران يك دل كيميايي ديگر است
 )2ترك دنيا كرده را بر فرق سر ترك كاله  /بر سپهر سروري بال هماي ديگر است
 )3گرچه ميگردد عَلَم هر كس كه از دنيا گذشت  /از دو عالم هر كه برخيزد لواي ديگر است
 )4عشق را بيدست و پايي دست و پايي ديگر است  /راه گم كردن در اين ره رهنماي ديگر است
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پرسشهاي تناسب مفهومي آزمون سراسري ریاضي 9312
 .71مفهوم بيت« :بيكماليهاي انسان از سخن پيدا شود  /پستهي بيمغز چون لب وا كند رسوا شود» در همهي ابيات به استثناي بيت
 .....................یافت ميشود.
 )1عيب تو خواهي نگويد خصم عيب او مگو  /با خموشي ميتوان خاموش كردن كوه را
 )2كسي كز او هنر و عيب بازخواهي جست  /بهانه ساز و به گفتارش اندر آر نخست
 )3خاموشي نيست خالي از نمكي  /ليك وقت جواب بينمك است
 )4جز به راه سخن چه دانم من  /كه حقيري تو يا بزرگ و خطير
 .71مفهوم بيت « كه گر عرشي به فرش آیي و گر ماهي به چاه افتي  /و گر بحري تهي گردي و گر باغي خزان بيني» با كدام بيت
تناسب دارد؟
 )1فلك را مترسان به آه دروغي  /كه از تير كج نيست پروا نشان را
 )2خداي عرش جهان را چنين نهاد نهاد  /كه گاه مردم از او شادمان و گاه ناشاد
 )3گر نوازد فلكت غرّه مباش از پي آن  /كش صعودي نبود كاو نه هبوطي ز پي است
 )4زين فلك بيرون تو كي داني كه چيست  /كاين حصاري بس بلند و بيدر است
 .71مفهوم كدام بيت با سایر ابيات متفاوت است؟
 )1برو طواف دلي كن كه كعبهي مخفي است  /كه آن خليل بنا كرد و اين خدا خود خواست
 )2روي من در توست آمد شد به سوي ديگران  /من درون كعبهام هر سو كه رو آرم رواست
 ) 3صدق در طوف چو باشد حرم و ديگر يكي است  /كعبه دور است خرابات به دل نزديك است
 )4يا رب اين كعبهي مقصود تماشاگه كيست  /كه مغيالن طريقش گل نسرين من است
 .02بيت« :یا بيپرده از در و دیوار  /در تجلّي است یا اولياالبصار» با كدام بيت قرابت مفهومي دارد؟
 )1كسي كه چهرهي دل ديد اوست اهل خرد  /كسي كه قامت جان يافت اوست كاهل صالست
 )2براي ديدن رويش مگرد گرد جهان  /كه او نشسته چو آيينه با تو روياروست
 )3ناديده عيان ديدهي من شاهد مقصود  /اين چشم نهان محو تماشاي كه باشد
 )4خيال تو چو درآيد به سينهي عاشق  /درون خانهي تن پُر شود چراغ حيات
 .07مفهوم كدام بيت با سایر ابيات متفاوت است؟
 )1تا نظر ميكني از پيش نظر خواهم رفت  /گر نرفتم ز درت شام ،سحر خواهم رفت
 )2كهن شود همه كس را به روزگار ارادت  /مگر مرا كه همان عشق اوّل است و زيادت
 ) 3به حق مهر و وفايي كه ميان من و توست  /كه نه مهر از تو بريدم نه به كس پيوستم
 )4سعدي به روزگاران مهري نشسته بر دل  /بيرون نميتوان كرد اال به روزگاران
 .00مفهوم متن «حالي صواب آن باشد كه جمله به طریق تعاون قوّتي كنيد تا دام از جاي برگيریم كه رهایش ما در آن است .كبوتران
فرمان وي بكردند و دام بركندند ».با همهي ابيات به استثناي بيت  .....................تناسب دارد.
 )1مورچگان را جو بود اتفّاق  /شير ژيان را بدرانند پوست
 )2به بارگاه تو چون باد را نباشد راه  /كي اتفّاق جواب سالم ما افتد
 )3دو دوست با هم اگر يك دلند در همه كار  /هزار طعنهي دشمن به نيم جو نخرند
 )4حسنت به اتفّاق مالحت جهان گرفت  /آري با اتفّاق جهان ميتوان گرفت
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 .02مفهوم كدام بيت با دیگر ابيات متفاوت است؟
 )1دل بيسوز كم گيرد نصيب از صحبت مردي  /مس تابيدهاي آور كه گيرد در تو اكسيرم
 )2مي ز رطل عشق خوردن كار هر بيظرف نيست  /وحشي اي بايد كه بر لب گيرد اين پيمانه را
 )3ساقيا در قدح باده چه پيمودي دوش  /كه حريفان همه در خواب گرانند هنوز
 )4محرم اين هوش جز بيهوش نيست  /مرزبان را مشتري جز گوش نيست
 .02مفاهيم «اختيار ،فرسودگي ،طالب عنایت ،آزادگي» به ترتيب از كدام ابيات دریافت ميشود؟
الف) آن كه برق خرمنم در زندگي هرگز نشد  /بعد مردن چشم دارم بر مزار آید مرا
ب) مهمان كشتِ خویشم اگر نيک اگر بد است  /حاشا كه هيچ شكوه بود از قضا مرا
ج) شد استخوان ز دور فلک توتيا مرا  /باري دگر نماند در این آسيا مرا
د) از چرخ منّت پركاهي نميكشم  /گر استخوان ز درد شود توتيا مرا
 )1د ،الف ،ب ،ج

 )2د ،ج ،الف ،ب

 )3ب ،الف ،ج ،د

 )4ب ،ج ،الف ،د

 .02بيت« :كسي كاو را تو ليلي كردهاي نام  /نه آن ليلي است كز من برده آرام» با كدام بيت قرابت مفهومي دارد؟
 )1نسبت روي تو با ماه فلك ميكردم  /چو بديدم رخ زيباي تو چيز دگر است
 )2جان هر زندهدلي زنده به جاني دگر است  /سخن اهل حقيقت ز زباني دگر است
 )3راستي را ز لطافت چو روان ميگردي  /گوييا سرو روان تو رواني دگر است
 )4در چمن هست بسي اللهي سيراب ،ولي  /تُرك مه روي من از خانهي خاني دگر است
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پرسشهاي تناسب مفهومي آزمون سراسري زبان 9312
 .71مفهوم بيت« :مي بهشت ننوشم ز جام ساقي رضوان  /مرا به باده چه حاجت كه مست بوي تو باشم» با كدام بيت تناسب دارد؟
 )1مردم گويند بهشت خواهي يا دوست  /اي بيخبران بهشت با دوست نكوست
 )2طفالن به جوي شير ز شكّر كنند صلح  /زاهد ز وصل دوست به باغ جنان خوش است
 )3عيسي ام منظر من بام چهارم فلك است  /كه به هشتم در رضوان شدنم نگذارند
 )4ز سرو گلشن فردوس راست ميگذريم  /نهال قد تو تا پا فشرده در دل ما
 .71بيت« :از خالف آمدِ عدت بطلب كام كه من  /كسب جمعيِت از آن زلف پریشان كردم» با كدام بيت تناسب مفهومي دارد؟

 )1از خرابي ميشود دل صاحب گنج هنر  /نيست معماري به از ويراني اين بنياد را
 )2فلك را مترسان به آه دروغين  /كه از تير كج نيست پروا نشان را
 )3ميكند پامال ،تن آخر دل آسوده را  /ميشود دامن كفن اين پاي خواب آلوده را
 )4عاشقان را شكوهاي از سختي ايّام نيست  /مهرهي موم است كوه بيستون فرهاد را
 .71مفهوم بيت« :دود اگر باال نشيند كسر شأن شعله نيست  /جاي چشم ابرو نگيرد گر چه او باالتر است» با كدام بيت تناسب دارد؟
 )1به هم دانا و نادان كي بود خوش  /كجا دمساز باشد آب و آتش
 )2دل نازك به نگاه كجي آزرده شود  /خار در ديده چو افتاد كم از سوزن نيست
 )3نه هر كه صدرنشين شد عزيز شد كه غبار  /اگر به ديده رسد توتيا نخواهد شد
 )4خار و سمن هر دو به نسبت گياست  /اين خسك ديده و آن توتياست
 .02مفهوم متن «هميشه صداهایي در طبيعت و رازهایي در آسمان هست كه همه كس نه تواند آن را بخواند و نه تواند آن را بشنود.
براي شنيدنش گوش و دلي ميخواهد كه مانند همهي گوشها و دلها نباشد؛ گوش شنوا ،قلبي پاكيزه و رواني روشن
ميخواهد ».با كدام بي تناسب دارد؟
 )1حكايت شب هجران فرو گذاشته بِه  /به شكر آن كه برافكند پرده روز وصال
 )2تويي آن گوهر پاكيزه كه در عالم قدس  /ذكر خير تو بود حاصل تسبيح ملك
 )3چو مُحرم شدي از خود ايمن مباش  /كه مُحرم به يك نقطه مجرم شود
 )4مدّعي خواست كه آيد به تماشاگه راز  /دست غيب آمد بر سينهي نامحرم زد
 .07مفهوم كدام بيت با دیگر ابيات تفاوت دارد؟
 )1وقت است كه مينوشم تا برق زند هوشم  /وقت است كه برپرم چون بال و پرم
 )2شه مات كجا گردد آن كاو رخ شه بيند  /كي تلخ شود آن كاو درياي عسل دارد
 )3آن كس كه تو را دارد از عيش چه كم دارد  /وان كس كه تو را بينداي ماه چه غم دارد
 )4از م رگ چرا ترسم كاو آب حيات آمد  /وز طعنه چرا ترسم چون او سپرم آمد
 .00مفهوم رباي «جامي است كه عقل آفرین ميزندش  /صد بوسه ز مهر بر جبين ميزندش
این كوزهگر دهر چنين جام لطيف  /ميسازد و باز بر زمين ميزندش»
با همهي بخشهاي منظومهي «شكسپير» به استثناي  .....................تناسب دارد.
 )1والدت كه روزگاري از گوهر نور بود به سوي بلوغ ميخزد.
 )2آري زمان فرّه جواني را ميپژمرد و گوهرهاي ندر طبيعت را در كام ميكشد.
 )3دقيقهها به يك ديگر جاي ميسپارند و در كشاكشي پياپي از هم پيشي ميجويند.
 )4آنگاه كه تاج بر سرش نهادند ،خسوفهاي كژخيم شكوهش را به ستيز برميخيزند.
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 .02مفهوم همهي ابيات به جز بيت  .....................یكسان است.
 )1ساقيا جام ميم ده كه نگارندهي غيب  /نيست معلوم كه در پردهي اسرار چه كرد
 )2زين دايرهي مينا خونين جگرم ،مي ده  /تا حل كنم اين مشكل در ساغر مينايي
 )3آن كه پر نقش زد اين دايرهي مينايي  /كس ندانست كه در گردش پرگار چه كرد
 )4سخن از مطرب و ميگو و راز دهر كمتر جو  /كه كس نگشود و نگشايد به حكمت اين معما را
 .02مفهوم كلي كدام دو بيت ،با همدیگر متفاوت است؟
 )1گر مريد راه عشقي فكر بدنامي مكن  /شيخ صنعان خرقه رهن خانهي خمار داشت
گر چه بدنامي است نزد عاقالن  /ما نميخواهيم ننگ و نام را
 ) 2دلي كه عاشق و صابر بود مگر سنگ است  /ز عشق تا به صبوري هزار فرسنگ است
صبر است مرا چارهي هجران تو ليكن  /چون صبرتوان كرد كه مقدور نمانده است
 )3مكن مالمت خواجو به عشقباري و مستي  /كه بركناري و دانم كه حال غرقه نداني
شب تاريك و بيم موج و گردابي چنين هايل  /كجا دانند حال ما ،سبكباران ساحلها
 ) 4تنم بپوسد و خاكم به باد ريزه شود  /هنوز مهر تو باشد در استخوان اي دوست
من از حكايت عشق تو بس كنم هيهات  /مگر اجل كه ببندد زبان گفتارم
 .02بيت« :حسنت به ازل نظر چو در كارم كرد /بنمود جمال و عاشق زارم كرد» با كدام بين قرابت مفهومي ندارد؟
 ) 1كمال حسن تدبيرش چنان آراست عالم را  /كه تا دور ابد باقي بر او حسن و ثنا آمد
 )2لطف نهان به جلوه آر تا برود دلم ز كار  /حسن چو جلوه ميكند عشق زياد ميشود
 )3چه فتنه بود كه حسن تو در جهان انداخت  /كه يك دم از تو نظر برنميتوان انداخت
 )4تا رقم حسن تو زد آسمان  /نامزد عشق تو آمد جهان
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پرسشهاي تناسب مفهومي آزمون سراسري تجربي 9312
 .71مفهوم بيت« :رو مسخرگي پيشكه كن و مطربي آموز  /تا داد خود از كهتر و مهتر بستاني» با كدام بيت ،یكسان است؟
 )1داد خود عاقبت كار زما بستاند  /روزگار ستم انديش كه در كينهي ماست
 )2مردانه دوختيم و كس از ما نميخرد  /رو رو زنانه دوز كه مردانه ميخرند
 )3ساقي تو بده باده و مطرب تو بزن رود  /تا مي خورم امروز كه وقت طرب ماست
 )4رو صبر و سكون پيش كن از عار مينديش  /بر جور فلك دل نه و ز آزار مينديش
 .71مفهوم عبارت« :با صدایي كه به قول معروف از ته چاه درميآمد با زهرخندي گفت :داد نزن «من گوش استماع ندارم لِمن تقول».
با كدام بيت متناسب است؟
 )1مرد بايد كه گيرد اندر گوش  /ور نبشته است پند بر ديوار
 )2حال چوگان چون نميداني كه چيست  /اي نصيحت گو به ترك گوي ،گوي
 )3ذوق سماع مجلس اُنست به گوش دل  /وقتي رسد كه گوش طبيعت بياكني
 ) 4گوش كن پند اي پسر وز بهر دنيا غم مخور  /گفتمت چون در حديثي گر تواني داشت هوش
 .71مفهوم كدام بيت با دیگر ابيات تفاوت دارد؟
 )1اي با همه كس به صلح و با ما به خالف  /جرم از تو نباشد گنه از بخت من است
 )2عوض شكوه كنم شكر چو يوسف اظهار  /من به دولت اگر از سيلي اخوان برسم
 )3به هر درديت درمان هم ز درد است  /به درد تازه درمان تازه گردان
 )4از خالف آمد عادت بطلب كام كه من  /كسب جمعيّت از آن زلف پريشان كردم
 .02مفهوم كدام بيت با سایر ابيات متفاوت است؟
 )1باريابي به محفلي كان جا  /جبرئيل امين ندارد بار
 ) 2عشق سِرّي است كه جبريل در او محرم نيست  /عشق رمزي است كه جز سر حقش همدم نيست
 ) 3چو روي پرستيدنت بر خداست /اگر جبرئيلت ببيند رواست
 )4عشق سلطان سراپردهي ملك قِدَم است  /محرم اندر حرم عشق به جز آدم نيست
 .07مفهوم كنایي ضربالمثل «از ماست كه بر ماست در كدام بيت وجود ندارد؟
 )1كامالن از عيب خود بيش از هنر يابند فيض  /بهرهي طاووس از پا ،بيش از بال خود است
 )2نيست خصمي آدمي را غير خود چون عنكبوت  /دام راه هر كسي از تار آمال خود است
 )3ميكند در راه خود دام گرفتاري به خاك  /ديدهي هر كس كه چون طاووس دنبال خود است
 )4سرشكم آمد و عيبم بگفت روي به روي  /شكايت از كه كنم خانگي است غمّازم
 .00عبارتِ «قاضي بسيار دعا كرد و گفت« :این صلت فخر است ،پذیرفتم و باز دادم كه مرا به كار نيست و قيامت سخت نزدیک است،
حساب این نتوانم داد ».با همهي ابيات به جز  .....................تناسب مفهومي دارد.
 )1اگر عنقا ز بيبرگي بميرد  /شكار از دست گنجشكان نگيرد
 )2مكن باور كه هرگز تر كند كام  /ز آب جون نهنگ لجه آشام
 )3عقاب آنجا كه در پرواز باشد  /كجا از صعوه صيد انداز باشد
 )4با عقاب تيز چنگ و با هماي تيز پر  /ابلهي باشد كه رقاصي كند كبك دري
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 .02مفهوم كلي همهي ابيات به استثناي بيت  .....................یكسان است.
 )1شرط عقل است صبر تيرانداز  /كه چو رفت از كمان نيايد باز
 )2مگوي آن سخن كاندرو سود نيست  /كز آن آتشت بهره جز دود نيست
 )3يكي طفل بردارد از رخش بند  /نيابد به صد رستم اندر كمند
 )4نيك سهل است زنده بيجان كرد  /كشته را باز زنده نتوان كرد
 .02در منظومهي «صداي پا آب» از سهراب سپهري ،توضيح مقابل كدام واژهي نمادین ،نادرست است؟
 )1چشمه :نماد پاكي و جوشش و لطافت و روشني است.
 )2گل نيلوفر :نماد توصيف صادقانهي دنياي عاطفي خود شاعر است.
 )3گل سرخ :نمادي از عشق ،قلب انسان و زيباييهاي جهان است.
 )4پنجره :دريچه اي است از درون به بيرون و نشانگر احساس و ارتباط است.
 .02مفهوم ابيات دوگانه ،در كدام گزینه یكسان نميباشد؟
 )1از تو نپرسند درازي شب  /آن كس داند كه نخفته است دوش
محرم اين هوش جز بيهوش نيست  /مرزبان را مشتري جز گوش نيست
 )2حلقه ي دام گرفتاري دهن واكردن است  /ماهي لب بسته را قالب نتواند گرفت
زبان دركش اي مرد بسياردان  /كه فردا قلم نيست بر بيزبان
 ) 3شد جنگ و نظر آمد ،شد زهر و شكر آمد  /شد سنگ و گهر آمد ،شد قفل و كليد آمد
هنر خوار شد جادويي ارجمند  /نهان راستي ،آشكارا گزند
 ) 4گر كشد مهر رخت بر دال من تيغ رواست  /هر بدي كز طرف دوست رسد جمله نكوست
جام ار ز دست دوست بود زهر و مي يكي است  /آنجا كه وصل اوست چه محراب و چه كنشت [بتخانه]
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پرسشهاي تناسب مفهومي آزمون سراسري انساني 9312
 .71بيتِ «خلق چو مرغابيان زاده ز دریاي جان  /كي كند این جا مقام مرغ كز آن بحر خاست» با كدام بيت ارتباط مفهومي دارد؟
 )1سراغ منزل طاير ز من كني كه كجاست  /به هر كجا كه در آنجا رخ نكويي هست
 ) 2اگر گويم ز عشق گل فغان آموز شد بلبل  /خطا باشد كه اين نسبت بود بي اصل و بي مبدا
 )3ما طاير قدسيم و ز خلوتگه انسيم  /پا بستهي اين كهنه قفس چند توان بود
 ) 4از گليم خويش نگذارد برون پا مرد عشق  /دل كند هر چند طيران در فضاي خود بود
 .71بيت« :دود اگر باال نشيند ،كسر شأن شعله نيست  /جاي چشم ابرو نگيرد ،گرچه او باالتر است» با همهي ابيات به استثناي بيت
 .....................قرابت مفهومي دارد.
 ) 1به سال ار برادر ز من مهتر است  /نه هر كس كه او مهتر او بهتر است
 )2در اوليّن قدم پر جبريل عقل سوخت  /هر پا شكستهاي به درِ دل نميرسد
 )3هرگز به چشم ،شوخي ابرو نميرسد  /پاي به خواب رفته به آهو نميرسد
 )4گر شانهي خود از دل صد چاك من كني  /آشفتگي به زلف تو يك مو نميرسد
 .71مفهوم بيت« :در تنگناي سينهي حسرت كشيدهام  /گهوارهي بصيرت مردان نهفته است» با كدام بيت تناسب دارد؟
 )1ز دست رفتم و بيديدگان نميدانند  /كه زخمهاي نظر بر بصير ميآيد
 )2بيحجت و بصارت سوي تو خويشتن  /با چشم كور نام نهاد است ابوبصير
 )3گر بايدت همي كه ببيني مرا تمام  /چون عقالن به چشم بصيرت نگر مرا
 )4هر كه را دورِ چرخ جامي داد  /با بصيرت نگشت چون جمشيد
 .02بيت« :بسوزاند چوب درختان بيبر  /سزا خود همين است مر بيبري را» با كدام بيت قرابت مفهومي دارد؟
 )1سرو را بيثمري باعث رعنايي شد  /قامت از بار عاليق نكشيدن به بود
 )2خجلت بيثمري عيش مرا دارد تلخ  /نخل بيبار مرا زود بريدن به بود
 )3هر چه ديديم در اين باغ ،نديدن به بود  /هر گل تازه كه چيديم ،نچيدن به بود
 )4زان ثمرها كه گزيديم در اين باغستان  /پشت دست و لب افسوس گزيدن به بود
 .07مفهوم بيت« :بس نكتهي غير حسن بباید كه تا كسي  /مقبول طبع مردم صاحب نظر شود» با كدام بيت تناسب دارد؟
 )1لطيفه اي است نهاني كه عشق ازو خيزد  /كه نام آن نه لب لعل و خطّ زنگاري است
 )2لعلت از طبع سخنگوي ازل بيتي است نغز  /كان به ديوان خط سبز تو تضمين كردهاند
 )3چگونه دعوي عشقت كنم به يكتايي  /كه بار عشق تو پشت فلك دو تا بكند
 )4سرزلفش چرا در برنگيرد روي ماهش را  /مگر ابر سيه ،خورشيد را در برنميگيرد
 .00مفهوم بيت «سالها تو سنگ بودي دل خراش  /آزمون را یک زماني خاك باش» با همهي ابيات به جز بيت  ...................تناسب
دارد.
 )1افتادگي برآورد از خاك دانه را  /گردنكشي به خاك نشاند نشانه را
 )2تا بر سرديده جا دهندت مردم  /چون مردم ديده ترك خودبيني كن
 )3بگشاي پرده چشم حقيقت نماي را  /خود را شناس تا بشناسي خداي را
 ) 4حافظ افتادگي از دست مده زان كه حسود  /عرض و مال و دل و دين در سر مغروري كرد
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 .02مفهوم همهي ابيات به استثناي بيت  .....................با یكدیگر تناسب دارد.
 )1تنگ چشمان چشم خود بر رزق مهمان مينهند  /از طمع چون آسيا نان بر سر نان مينهند
 )2تنگ چشمان نظر به ميوه كنند  /ما تماشاكنان بستانيم
 )3راست گفت اندر اين حديث آن مرد  /آز را خاك سير داند كرد
 )4رودهي تنگ به يك نان تهي پر گردد  /نعمت روي زمين پر نكند ديدهي تنگ
 .02بيت« :گویند روي سرخ تو ،سعدي كه زرد كرد؟  /اكسير عشق بر مسم افتاد و زر شدم» با كدام بيت قرابت مفهومي دارد؟
 )1گرچه سيم و زر ز سنگ آيد برون  /در همه سنگي نباشد زرّ و سيم
 )2گر به آتش بريَم صد ره و بيرون آري  /زر نابم كه همان باشم اگر بگدازم
 )3زر ز معدن سرخ روي آمد برون  /صحبت ناجنس كردش روي زرد
 )4چه آتش پاره اي بودي اال اي كيمياي دل  /كه از برقي مس آلوده با زنگار زر كردي
 .02مفهوم عبارت« :چه چيز را دشوار پنهان ميتوان داشت؟ آتش را كه در روز دودش از راز نهان خبر ميدهد و در شب ،شعلهاش
پردهدري ميكند ».با همهي ابيات به جز بيت  .....................تناسب دارد.
 )1عندليبِ گلِ رخسار دگر خواهم شد  /چندگاهي پي دلدار دگر خواهم شد
 )2بر طرب حمل مكن سرخي رويم كه چو جام  /خون دل عكس برون ميدهد از رخسارم
 )3نشان عشق را بگذار چون آتش به حال خود  /كه رسوايي شود از پوشش افزون اين عالمت را
 )4چون خورشيد است پيدا راز عشق از سينهي عاشق  /نباشد نامهي پيچيده ،صحراي قيامت را
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پاسخ تحليلي پرسشهاي تناسب مفهومي آزمون سراسري هنر 9312
 17ـ  1مفهوم محوري تست :نرمش و مدارا با دشمنان
مفهوم بيت نخست :نرمش و مدارا با يكديگر در سرشت انسانها نيست.
 18ـ  2مفهوم محوري تست :نكوهش بيذوقي و بياحساسي
 19ـ  3معناي بيت سوم :مرواريد سنگين و ارزشمند است اما درون صدف و در زير دريا جاي دارد ،برعكس ،كف و حباب دريا بر روي
موجها شناور است



مقام و منصب ارزش وجودي انسان را مشخص نميكند.

 21ـ  4مفهوم محوري تست :خوشداشتنِ بيداد يار
معناي بيت چهارم :بخشايش تو در برابر گناهان ما حدي ندارد ،نااميدي از بخشايش تو اي خدا ،خطاييست كه از ما سر نميزند (در اين
حد خطا نميكنيم!)  اميد به بخشايش بيپايان خدا
 21ـ  2مفهوم محوري تست :سُكر و بيخوديِ عارفان
 22ـ  4مفهوم محوري تست :ارزشِ دلِ شكسته
 23ـ  1فقط چون سه گزينهي ديگر هيچ ارتباطي با بيت مورد نظر ندارند ،ميشود نتيجه گرفت كه نظر طراح محترم گزينهي نخست
بوده است! (تست غيراستاندارد است).
 24ـ 3
مفهوم مشترك بيتهاي گزينهي نخست :لزوم تحمل سختيها در راه عشق
مفهوم مشترك بيتهاي گزينهي دوم :جمعنشدن عشق و شكيبايي
مفهوم مشترك بيتهاي گزينه چهارم :خدا در دلهاي شكسته جايدارد
 25ـ  1بيت نخست سفارشي است بر همنشيني با دوستان و آنقدر از مفهوم عارفانهي متن پرسش و بيتهاي سه گزينهي ديگر دور
است كه بهسادگي ميشود به منظور طراح پي برد و گزينهي نخست را انتخاب كرد.
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پاسخ تحليلي پرسشهاي تناسب مفهومي آزمون سراسري ریاضي 9312
 17ـ  1مفهوم محوري تست :سخن هر كسي گوياي دانش و خرد اوست.
مفوم بيت سوم :در موقع لزوم بايد سخن گفت.
 18ـ  3مفهوم محوري تست :بياعتباري قدرت دنيايي
معناي بيت نخست :درماندگي تو به سبب غفلت و كاستيها خودت است ،بيجهت روزگار را نفرين نكن كه نفرينت به جايي نميرسد،
همچون تير كج كه هرگز به نشانه اصابت نميكند.
 19ـ  4مفهوم محوري تست :كعبهي دل
 21ـ  2مفهوم محوري تست :وجود خدا آشكار است.
مفهوم بيت سوم :چگونه عاشق كسي شدهام كه چهرهش را نديدهام! (منظور خداوند است).
 21ـ  1مفهوم مشترك سه بيت :ديرپايي عشق در وجود عاشق (وفاداري عاشق)
 22ـ  2مفهوم محوري تست :اتحاد و همبستگي
 23ـ  3مفهوم محوري تست :عاشقي كار هر كسي نيست
(رَطْل :ظرف بزرگ شراب  //تابيده :تفته و گداخته)
 24ـ 4
معناي بيت نخست :آن كه هرگز به ديدارم نيامد تا با ديدنش آتش به جانم بيفتد ،اميدورام كه دستكم پس از مرگم بر مزارم گذر كند!
معناي بيت دوم :هيچ گله و شِكوهاي از قضا و سرنوشت ندارم ،چون بر اين باورم كه آن چه در زندگي بر ما ميگذرد نتيجهي كارها و
پندارهاي ما در گذشته است نه قضا و قدر.
معناي بيت سوم  :اين روزگار مانند آسيا همه چيز مرا خرد و خاك كرده است كه آخرينش استخوانهاي من بود و از آن هم گرد برآورده
است! (توتيا شدن استخوان :تبديل شدن استخوان به گردي توتيامانند)
 25ـ  4هم ميتواند گزينهي نخست پاسخ اين پرسش غيراستاندارد باشد هم گزينهي چهارم .شايد چون در گزينهي نخست شاعر
يارش را با ماه ميسنجد اما در گزينهي چهارم با ديگر آدميان ،طراح محترم گزينهي چهارم را بيشتر پسنديده است.
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پاسخ تحليلي پرسشهاي تناسب مفهومي آزمون سراسري زبان 9312
 17ـ  4مفهوم محوري تست :بيتوجهي به بهشت
اين مفهوم در بيت دوم هم ديدهميشود اما به شكل وارون؛ يعني شاعر ،زاهد را نكوهش ميكند كه چرا به جاي خدا ،بهشت را آرزو و
مقصود خود دانستهاست؛ همانند كودكي كه از شِكَر ميگذرد تا به شير دست پيدا كند (قديمها شكر كمياب بوده است و خيلي گرانبهاتر
از شير)  اگر گزينهي  4نبود ،بايد گزينهي  2انتخاب ميشد( .تست استاندارد نيست).
 18ـ  1مفهوم محوري تست :در ميان آشفتگيها و دگرگونيها به آرزوهاي خود ميتوان رسيد.
معناي بيت سوم :تنآسايي ،آسايش را از بين ميبرد .پايي كه در دامان آمده و در پي حركت نيست ،بهزودي همين دامانِ لباس ،كفنش
ميشود.
معناي بيت چهارم :صخرههاي بيستون در نگاه فرهاد عاشقپيشه همچون موم نرم است .عاشقان از سختيها هراسي ندارند.
 19ـ  3مفهوم محوري تست :مقام و منصب ارزش وجودي كسي را باال نميبرد.
 21ـ  4مفهوم محوري تست :هر كسي مَحرمِ اسراسر جهان نيست.
 21ـ  1اين تست حدوداً پاسخ ندارد .احتماالً طراح محترم با اين استدالل گزينهي نخست را برگزيدهاند كه مفهوم «پشتگرمي به
تأييد الهي» را در سه بيت ديگر يافتهاند اما در بيت نخست خير .اما جملهي «بال و پرم آمد» نيز ميتواند همين مضمون را دربرداشتهباشد.
به اعتقاد من ،تفاوت گزينهها به حدي نيست كه بتوان بدون دانستن سليقهي طراح محترم گزينهي درست را برگزيد.
 22ـ  1رباعي خيام آشكارا از بياعتباري زندگي شكايت ميكند ،مانند گزينهي  2و  .4اما در گزينهي نخست موضوع شِكوهآميزي طرح
نشدهاست؛ رسيدن از نوزادگي به بلوغ و جواني كه ناخوشايند نيست .باز گزينهي سوم ميتواند اندك تناسبي با رباعي خيام داشتهباشد و
آن توجه به گذر سريع زمان است كه موجب پيري و زوال ميشود .به نظر من هر دو گزينهي  1و  3را بايد پاسخ درستي براي اين تست
دانست.
 23ـ  2مفهوم محوري تست :ناگشودنيبودن راز هستي
 24ـ  4مفهوم بيت نخست گزينهي چهارم :عاشق پس از مرگ هم عاشق است.
مفهوم بيت دوم گزينهي چهارم :عاشق تا زنده هست ،عاشق ميماند.
 25ـ  1مفهوم محوري تست :ازليبودن عشق انسان به خدا
بيت نخست بر پروردگاربودنِ خداوند تأكيد دارد و تدبير او در وضع قوانين گيتي
سه بيت ديگر از عاشقشدن انسان و كائنات با جلوهي زيباييهاي خداوند سخن ميگويند كه با مفهوم ازلي بودن عشق گره خورده است.
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پاسخ تحليلي پرسشهاي تناسب مفهومي آزمون سراسري تجربي 9312
 17ـ  2مفهوم محوري تست :ناسازگاري روزگار با هنرمندان و اهل خرد
بيتهاي نخست و چهارم ،مضمون تسليم در برابر روزگار و سرنوشت را دربردارند.
 18ـ  2مفهوم محوري تست :نصيحتناپذيري عاشق (يا فرد درمانده و فلكزده)
معناي بيت نخست :الزم نيست ببيني چه كسي پندت مي دهد ،اگر سخن و نصيحتي به نظر سودمند آمد ،آن را بپذير حتي اگر بر روي
ديوار نوشته شدهباشد (سنگ نبشته).
 19ـ  1مفهوم محوري تست :در ميان آشفتگيها و تغييرات به آرزوهاي خود ميتوان رسيد.
معناي بيت نخست :اين از بخت واژگون (بدشانسي) من است كه تو با همه دوست و همنشين هستي به جز منِ نگونبخت!
 21ـ  3با اين كه بيت گزينهي سوم در آزمونهاي سراسري سالهاي گذشته مطرح شدهبود ،باز هم خيليها از معناي آن برداشت
درستي ندارند.
معناي بيت :اگر قصدت از پرستيدنِ خدا ،واقعاً خودِ خداست (نه تظاهر به خداپرستي) بهتر آن است كه حتي جبرئيل هم از عبادت تو
بيخبر باشد



دوري از زهدِ ريايي

 21ـ  1معناي بيت نخست :پاي زشت طاووس باعث ميشود كه او فريفتهي زيبايي پرهاي خود نشود .عيبهايي كه در انسانهاي
پخته و كامل وجود دارد ،بيش از هنرها و برتريهاشان به كمك آنها ميآيد ،زيرا مانع درافتادن آنان به ورطهي غرور و خودشيفتگي
ميشود (توجه به عيبهاي خود)
 22ـ  4مفهوم محوري تست :بلندنظري و مناعت طبع
بيت سوم :عقاب در بلندايي پرواز ميكند كه اصالً در حد پريدن گنجشك و صعوه نيست تا عقاب بخواهد شكار از دست آنان بربايد( .جايگاه
عقاب باالتر از اين حرفهاست!)
 23ـ  2مفهوم محوري تست :اشتباهي نبايد كرد كه جبرانپذير نباشد
پرسش بسيار دشواري است .مفهوم مشترك بيتهاي  3 ،1و  4اين است كه «اگر از برخي اشتباهات قابل پيشگيري ،پرهيز نكنيم ديگر
قابل جبران نيستند» مثالً يك كودك بهسادگي و بر اثر ناداني ،بندِ رخش را باز ميكند و آن وقت ،صد مرد قوي هيكل و رستممانند نيز
ديگر نميتوانند آن اسب را به كمند درآورند .اما تأكيد بيت دوم فقط بر پرهيز از سخن نارواست.
 24ـ « 2گل نيلوفر» در فرهنگ بوداييـ هندي نماد عرفان است (گويا به اين دليل كه از مرداب برميآيد اما رو سوي آسمان و آفتاب دارد) به
هر حال پاسخ دادن به اين پرسش ،نيازمند تسلط كامل بر توضيحات درس «صداي پاي آب» است.
 25ـ ( 3خيلي ساده!)
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پاسخ تحليلي پرسشهاي تناسب مفهومي آزمون سراسري انساني 9312
 17ـ  3مفهوم محوري تست :بازگشت به سوي خدا
 18ـ  4معناي اين گزينه به حدي بيربط به بيت صورت سؤال است كه با اطمينان ميتوان دريافت منظور طراح همين گزينه بوده
است .با اين حال بيت گزينهي دوم هم چندان مناسب نيست.
 19ـ  1مفهوم مشترك دو بيت :رنج كشيدن اهل بصيرت در اين دنيا (ناسازگاري روزگار با هنرمندان)
 21ـ  2مفهوم محوري تست :نتيجهي بيثمري ،نيستي و نابوديست
 21ـ  1مفهوم محوري تست :آن و جذبهي عاشقانه
معناي بيت دوم  :لب سرخ تو بيتي از شعر زيباي آفرينش خداوند است كه بر روي دفتر چهرهي تو كه پر از خطوط ظريفي است كه از
رُستنِ موها پديد آمدهاست! اين بيت زيباي خداوند را (لب سرخ تو را) نوشتهاند و شعر خدا را آنجا در قالب آرايهي تضمين آوردهاند!
 22ـ  3مفهوم محوري تست :فروتني و دوري از خودپسندي
 23ـ  2مفهوم محوري تست :نكوهش خشكدستي و آزمندي
مفهوم بيت دوم :از خدا ،خدا را خواستن
 24ـ  4مفهوم محوري تست :عشق مايهي كمال وجود انسان است.
 25ـ  1مفهوم محوري تست :عشق پنهان كردني نيست
مفهوم بيت نخست :دل كندن از يارِ نامهربان (واسوخت)

پاسخ تشریحي آزمون سراسري خارج از كشور  ،در سایت نشر دریافت بخش نقد آزمونها قابل دانلود است!
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