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 هاتمام رشته 4931تحليلي تناسب مفهومي آزمون سراسري  هاي پاسخها و پرسش

 

 :4931تناسب مفهومي آزمون سراسري ریاضي  هايپرسش

 دارد؟تناسب « شكر نعمت نعمتت افزون كند»ـ كدام دو بيت تماماً با مفهوم 71

 خورد از خوان توروزي خود مي  الف( شكـر به جاي آر كه مهمان تو

 گنـج خـواهـي مده ز دست كليد  ب( شكـر باشـد كليـد گنج مـزيـد

 پيـش ايشـان مـرد شو پاينده باش  ج( شكر كن مر شاكران را بنده باش

 پرستشكـر خـدا را كه شدم حـق  ي شكـر تو مرا داد دستد( سجـده

 ( ب ـ ج4( ب ـ د            3( الف ـ ج            2لف ـ ب            ( ا7

 ـ مفهوم كدام بيت با ديگر ابيات، متفاوت است؟71

 تـذرو بـاغ فـردوسـم، نه مـرغ اين گلسـتانـم  ( همـاي گلشـن قدسـم، نه صيـد دانه و دامم7

 ن پـوشد مـه ار دامن برافشانـمز مهـرم آستيــ  ( چراغ روز بنشيند شب ار چون شمع برخيزم2

 چـرا از خويـش بگـريزي و با بيگانـه بنشـيني  ي روحي چرا با وصل تن باشي( تو اصلي زاده3

 كجا باشد كه چون بومان در اين ويرانه بنشيني  گردد( تو را چون پر طاووسان عرشي فرش مي4

 شود؟ي ملي و ميهني حماسه، ديده ميـ در كدام بيت زمينه71

 بـرون تاخت اسب از ميـان سپاه ( بـجـنبـيـد رهــام زان رزمـگـاه7

 تو گـويي كه آهـن همي بگسلند ( بــزرگـان ايـران گشـاده دلــنـد2

 برآن سان كه بودي به رسم كيـان ( بــدو داد شــاه اختــر كـاويـان3

 وزو شادمان شد دل گيو و طوس ( به رزم اندرون كشته شد اشكبوس4

 قرابت معنايي دارد؟« آفتابيش در ميان بيني  دل هر ذره را كه بشكافي»ـ كدام بيت با بيت: 20

 چـو ذره هـر دو عـالـم مختصـر شـد   گـر شد( چـو خـورشيـد جمالت جلوه7

 اي نـرسـد آفـتـاب را نـقصـانبـه ذره   ( هـزار ذره اگر كـم شـود ز روي هـوا2

 حرفي است از هزاران كاندر عبارت آمد   ف يار گفتند نهايت كز زل( اين شرح بي3

 يك مـرغ دل نمانـد نگشته شكار حسن   ي خال تو در جهان( از دام زلف و دانه4

با كدام بيت تناسب مفهومي « بنياد استموقع و بيكه اساسش همه بي ي انست مزن بر در اين كهنه رباطخيمه»ـ بيت: 27

 دارد؟

 ها مرغوب نيستهيچ مكروه اين قدر در ديده  يا چشم بستن مشكل است( با همه زشتي ز دن7

 مـا دل خـود را به راه عشـق بـر دريـا زديـم  اند( رهـروان عقل ساحـل را به جان دل بسته2

 چنـد روزي بهـر ويـرانـي مـرا آبـاد داشـت  ( سازگـاري چـرخ را با من نبود از راه لطـف3

 دلبستگي به خـار و خـس آشيـانـه چيست؟  رود به بـادگـل مـي ( در گلشـني كه خـرمـن4
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 ـ مفهوم كدام بيت با ساير ابيات متفاوت است؟22

 كـان مـيـوه كه از صبـر برآمد شكري بود  ( مـن بعـد حـكـايت نـكنـم تـلـخي هـجـران7

 ر، آن دل افـــروزدرآيـــد از در مــهــــ  ( شـكـيـبـايــي كـنـم چـنـدان كــه يـك روز2

 كه شمع ديده افروزيم در محراب ابرويت  ( پس از چندين شكيبايي شبي يارب توان ديدن3

 بـر در دل ز آرزو قفــل شـكـيـبايي زدم  ( تـا نبـايـد گـشتنـم گِـرد درِ كـس چـون كليد4

 :بجزي ابيات تناسب مفهومي دارد ي زير با همهـ منظومه23

ــر گل ميمن نمازم را وقتي » ــد س ــتهخوانم/ كه اذانش را باد گفته باش ــرو/ من نمازم را پي تكبيرهدس خوانم/ پي االحرام علف ميي س

 «موج« قدقامتِ»

 زبان استچـه تسبيـح آرد آن كاو بي خوان است( اگر مـرغ زبـان تسبيح7

 كه هر خاري به تسبيحش زبان است خوان است( نه بلبل برگلش تسبيخ2

 وان جـمـاد انــدر عـبــاد اوسـتـاد منـكـر ز تسبيــح جـمـاد( آدمـي 3

 ريگ در دشـت و سنـگ بر كُهسـار ( هـمـه تسبيـح او همـي گـوينـد4

 ؟نيستروي كدام گزينه، درست ـ مفهوم روبه24

 نهايت عارف(( هر كه جز ماهي زآبش سير شد = )شوق بي7

 از عشق( خبريهوش نيست= )بي( محرم اين هوش جز بي2

 ي من دور نيست = )اتّحاد ظاهر و باطن(( سرّ من از ناله3

 ( ني حريف هر كه از ياري بريد = )همدلي و همزباني مبتاليان فراق(4

 ؟نداردبا كدام بيت تقابل مفهومي « نگر تا نبيند درِ شهر باز   درون دلت شهربندست راز»ـ بيت: 22

 داني كه حقيقت ز چه دربند مجاز است؟  اسي( رازي است در اين پرده، گرآن را بشن7

 سزد، كه راز نگه داشتن نه كار صداست  ( ور از جهـان سخـن سـرّ تـو بـرون افتاد2

 آيــنــه غـمّــاز نـبــود چــون بـــود  ( عشـق خـواهـد كايـن سخـن بيرون بود3

 ور نتـوان داشتنكـاروان مشـك را مستـ   ( بـر گـذرگـاهي كه باد صبح غمّـازي كند4

  

http://daryaft-pub.com/


 دكتر هامون سبطي یيو قرابت معنا يتناسب مفهومكتاب  4931سال  هاي تكميليتست 

 

 

 pub.com/-http://daryaft                          ها و مطالب تكميليتست   > هاكتاب 3

 

 :4931تناسب مفهومي آزمون سراسري هنر  هايپرسش

 ـ عبارات زير با كدام ابيات، تناسب مفهومي دارد؟71

به سرش ندا آمد كه هنوز تويي تو همراه « بارخدايا، تا كي در آتش هجران تو سوزم؟ كي مرا شربت وصال دهي؟»بايزيد گفت: »

 «را بر در بگذار و درآي. توست. اگر خواهي كه به مارسي، خود

 جابه خود هر كس رسيد اين جا به آساني رسد آن  جوييمطلب كه ميالف( چو خود را يافتي در توست هر 

 ر كه بر دريا زندـل هـاحـه سـد بـه را بخشـامـج  ـردق كـواي عشــا هـان تــم زد جـر جسـبـت ب( پش

 ابـت آفتــانــور جــش نــه پيـردد بــاي گذرّه  ـداج ايد شدـه بـود كـدا از خـردي جـان گـر چنـج( گ

 دان راـــــود پسنــــد خـــــدنــــم پسنـــــك  ــــرل نظــــه اهـــن كــــدي مكــــود پسنــــد( خ

 تـي نشســي دمـوانــن نتــويشتـار خـــا يـــب  ــته هسـر چــا و هــر دنيــزي از ســرنخيــا بــته( 

 ( الف، ب، ج4ه          ( ب، ج، 3، الف            ه ( د، 2، د، ج            ( ه 7

 در كدام بيت آمده است؟« سپر انداختن»ـ مفهوم كنايي 71

 پـرست كه در پيش بت نمـاز آردچو بت  ( اگــر قبــول كنــي ســر نهيـم بــر قـدمـت7

 مـرد حـق شـو روز و شـب چـون رابعه  ( تــو رهــا كــن ســر بـه مهــر ايـن واقعــه2

 چرا كه شرم همي آيدم ز حاصل خويش  ( بـه كنـج ميكـده گـريـان و سـرفـكنـده شـوم3

 بـايد زدندر بيابان خيمه چـون حاتم نمي  ( شهريان را سير چشم از جود كردن همت است4

 ـ مفهوم كدام بيت با ساير ابيات، متفاوت است؟71

 ز شـوق در دل آن تنگنا كفـن بـدرم  اگـر يـار بگـذرد چـون باد ( به خـاك حـافظ7

 برخيـزد از اين خـاك هوادار تو باشد  ( من خـاك رهت گشتم و گردي كه پس از من2

 كنان برخيزمتا به بويت ز زمين رقص  ( چـون شوم خاك به خاكم گذري كن چو صبا3

 ه جفـاي فلك و جـور زمـان برخيزمب  ( تو مپنــدار كــه از خـاك سـركـوي تـو مـن4

 شود؟از كدام بيت استنباط مي« خويشتن گم كرد با او خوش به هم  دست دركش كرد با آتش به هم»ـ مفهوم بيتِ: 20

 آسمان معرفت را نردبان ديگر است   توان رفتن به پاي علم بر بام خرد( مي7

 ي ما راين آتش پوشيدهدامن مزن ا  ي شوق تو به صد حيله نشانديم( ما شعله2

 شمع از خجلت سر خود ز انجمن آخر گرفت   ( چهره نتوانست شد با روي آتشناك يار3

 تر استمور شهد افتاده را مرگ از شكر شيرين  ( نيست پرواي اجل فرهاد شيرين كار را4

 ـ مفهوم كلي كدام بيت با ساير ابيات، متفاوت است؟27

 لب گشودن رخنه در ملك سليمان كردن است  مت مور را( خامشي بگزين كه در ديوان قس7

 جهانِ قيصر و خان، صد يكِ جهان من است   ( من ارسالن شه ملك قناعتم زين روي2

 وز تخت قباد و ملكت طوس به است  ي مي ز ملك كاووس به است( يك جرعه3

 زاد استبلكه آن است سليمان كه ز ملك آ   نظران ملك سليمان باد است( پيش صاحب4
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 با كدام بيت، قرابت مفهومي دارد؟« االبصاردر تجلّي است يا اولي پرده از در و ديواريار بي»ـ بيتِ 22

 ها از تو پُر هم ال مكانهم مكان   ( اي خدا اي هم تو پيدا و نهان7

 تو شكلي، پيكري، جان را چه داني    ( تو نقشي نقش بندان را چه داني2

 آن نگنجد در نظر چه جاي پيدا كردن است؟  بودم جانب صحراي دل ( دي تماشا رفته3

 ي آن نيست كاو كجاست، بخسبتو را كه غصّه   پويم( به جست و جوي وصالش چو آب مي4

 ـ مفهوم كدام بيت با ساير ابيات، متفاوت است؟23

 كشيزان سوي هفت پرده به رخسار مي   ي مرانشين نهان خانه( اشك حرم7

 ببين كه در طلبت حال مردمان چون است  ريه مردم چشمم نشسته در خون است( ز گ2

 گر آب ديده نكردي به گريه غمازي   ( حديث عشق تو پيدا نكردمي بر خلق3

 ز اشك پرس حكايت كه من نيم غماز  بينم( چه گويمت كه ز سوز درون چه مي4

 يعني:« تهجّد و نيايش فرو رفتند ها درپس از امضاي طومار عشق و فداكاري، ميان خيمه»ـ 24

 ها به خواب و استراحت پرداختند.ي عشق، در داخل خيمهي پذيرش عهدنامه( به شكرانه7

 كردند.داري، پرهيز از مالهي و توفيق در مناهي درخواست مي( با تهجّد و شب زنده2

 داري پرداختند.( پس از پذيرش پيمان شهادت، به شبه زنده3

 ها رفتند.وق شهادت به داخل خيمه( غرق در ش4

 با كدام بيت، قرابت مفهومي دارد؟« كندهاي عشق مجنون ميقصه  كندني حديث راه پرخون مي»ـ بيتِ: 22

 كاين لشكر از سپاه من اول زبان گرفت   ( از تركتاز عشق شكايت چه سان كنم؟7

 هاد سر بنهادكه هر كه پاي در اين ره ن   ( بر آستان محبت قدم منه خواجو2

 عشق برگردن كشيدن بار دوش آمدكه سر بي   بايدعشق مهرويان بقاي سر نمي( مرا بي3

 گاهخون بايدت خورد در گاه و بي   ( حافظ چه نالي؟ گر وصل خواهي4
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 :4931تناسب مفهومي آزمون سراسري تجربي  هايپرسش

 ـ مفهوم كدام بيت با ساير ابيات، متفاوت است؟71

 ي كاه رباستگنه كو تهي جاذبه   اگر از ته ديوار نيايد بيرون ( كاه7

 ي ماستپردهي بيي ما ديدهي ديدهپرده  ( نيست از جانب معشوق حجابي صائب2

 سيل چون گرد ره از خويش فشاند درياست  ( جسم خاكي است حجاب نظر راهروان3

 داند رخ از ديدن خود قبله نماستهر كه گر  ( هر كه گم كرد در اين باديه خود را خضر است4

 است؟ نادرستروي كدام عبارت، ـ معني ومفهوم روبه71

 )ما را اسير كوچك و بزرگ نكن(   ( مگذار ما را به كه و مه7

 )به بهانه اصالح چراغ، آنرا خاموش كن(   ( چراغ را دراصالح كردن بكش2

 برطرف كرد( )علت ضرر و زيان را   ( دفع مضرّت عامل بفرمود در حال3

 نهي(گيري و در خزانه مي)با شكنجه و توقيف اموال از او مي  به زجر و مصادره از او بازستاني و در خزينه نهي ( 4

 ي زير با كدام بيت، تناسب مفهومي دارد؟ـ منظومه71

 گويد كه زيبا نيست؟برگي كه ميباغ بي»

 «گويدتابوتِ پست خاك ميهاي سر به گردون سايِ اينك خفته در داستان از ميوه

 بر سرو قامتي كه به حسرت جوان برفت   تر( تلخ است شربت غم هجران و تلخ7

 چو دور عمر به سر شد در آمدند از پاي  ( چه مايه بر سر اين مُلك سروران بودند2

 آوري و بگذاريكه نام نيك به دست  ( به نيك و بد چو ببايد گذاشت اين بهتر3

 گذردكه بد و نيك جهان گذران مي  تو غمگين نه ز وصلت شادم( نه ز هجران 4

با كدام بيت « كه بدان جور و جفا صبر و ثباتم دادند  ي اين دولت داد هاتف آن روز به من مژده»ـ مفهوم بيتِ: 20

 تناسب دارد؟

 بايدوين نفس حريص را شكر مي   فرمايد ( دردا كه طبيب صبر مي7

 آري شود وليك به خون جگر شود   در مقام صبر( گويند سنگ لعل شود 2

 دهدبدعهدي زمانه امانم نمي   ( شكّر به صبر دست دهد عاقبت ولي3

 صبر و آرام تواند به من مسكين داد  ( آن كه رخسار تو را رنگ گل و نسرين داد4

 ؟تناسب مفهومي دارد« كنمرو مكافاتت ميدوستت دارم، از اين»ـ كدام بيت با عبارت 27

 محب ار سرنيفشاند بخيل است   جا كه دستي برفشاند( حبيب آن7

 شكست عهد وز عم ما هيچ غم نداشت  ( ديدي كه يار جز سر جو و ستم نداست2

 تا روي درين منزل ويرانه نهاديم   ( سلطان ازل گنج غم عشق به ما داد3

 آمدي آباد من اول به در خانه   ( هر سيل كه برخاست ز كهسار محبت4
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 ـ مفهوم كدام بيت با ابيات ديگر، متفاوت است؟22

 جان محيط بر لب ساحل رسيده است   ( تا گوهر وجود تو را نقش بسته است7

 تا تو ناني به كف آري و به غفلت نخوري  ( ابر و باد و مه و خورشيد و فلك در كارند2

 دامت رسيده استام به اشك نتا ريشه  ام( يك عمر غوطه در جگرِ خاك خورده3

 ي وجود تو كامل رسيده استتا ميوه  ( صد پيرهن عرق گل خورشيد كرده است4

 شود؟از كدام بيت، دريافت مي« تو چشم و او نگاه ناوك انداز  ي نازتو قد بيني و مجنون جلوه« ـ مفهوم بيتِ:23

 جان نباشد جز خيالصورت بي   مغز كي گردد نهال؟ي بي( دانه7

 كس اين كرشمه نبيند كه من همي نگرم   كند ليكنر نظر بت ما جلوه مي( به ه2

 جز همان صورت ديوار مپندارش  سيرت خوب است نكو صورت( هر كه بي3

 كاو بتواند چنين صورتي انگيختن  ( فكرت من در تو نيست در قلم قدرت است4

 ؟نداردتناسب « خوان هشتم»ي ـ كدام بيت با مفهوم كلي منظومه24

 خواهي بكشم به هجر و خواهي بنواز   ( نامردَم اگر زنم سر از مهر تو باز7

 مرد از سر نامرد برآوردي گرد   ( گر كار جهان به زور بودي و نبرد2

 رهزن مردان شد و نامرد اوست   باك كند در راه دوست( هر كه بي3

 ختكه نامرديش آب )آبرو( مردم بري   حميّت ببايد گريخت( از آن بي4

 :بجزي ابيات درست هستند روي همهـ مفهوم كنايي روبه22

 دامني بود كه از صحبت مردم چيدند )عزلت(   خار اگر بود در اين خارستان( گل بي7

 سخن )فاش شدن راز عشق(يك بيآه دودآلود خواهد گفت يك  ( در درون آتشين، صد راز، دارم سر به مُهر2

 سهل است تلخي مي در جنب ذوق مستي )تحمل سختي عشق(  ر آن بخواهد( خار ار چه جان بكاهد گل عذ3

 در قفس طوطي ز منقار سخنگوي خود است )طالب هم زباني(   گشايد بندهاي سخت رازباني مي( بي4
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 :4931تناسب مفهومي آزمون سراسري انساني  هايپرسش

با كدام « گوي تو خيزم به جست و جوي تو باشمبه گفت و   به وقت صبح قيامت كه سر ز خاك برآرم»ـ بيتِ: 71

 بيت قرابت مفهومي دارد؟

 بيايي در هوايت من چو گرد از خاك برخيزم  ( پس از من بر سرخاكم گرت روزي گذار افتد 7

 كه ممكن نيست كز روي تو هرگز روي برتابم  ي مويتي كويت به حقّ حلقه( به خاك كعبه2

 ورَم جنّت بود مأوا بود حسن تو منظورم  د تو تسكينم( گرم مسكن بود دوزخ، دهد يا3

 ي خويش آي و ز خاكش برگيربر سر كشته   ي ما بين و مدار آب دريغ( در لب تشنه4

 با كدام مصراع، متناسب است؟« چو بوسيد پيكان سر انگشت اوي»ـ مفهوم 71

 ( به شست اندر آورد تير خدنگ2 ( يكي تير زد بر بر اسب اوي7

 ( چو سوفارش آمد به پهناي گوش3 ين آهنين شد سپهر آبنوس( زم3

 ـ در كدام گزينه به فلسطين به عنوان سرزمين پيامبران اشاره شده است؟71

 گذرانيم/ با عشق خود چه كنيم؟هاي تبعيد مي( بهارهاي پياپي را در بيابان7

 هاي اطرافمان راپشتههاي نوشكفته در اند گل( ما را به ياد بياور اكنون كه/ له كرده2

 ( آيا از سرزمين تو بود كه فرشتگان/ سرودهاي صلح و شادي انسان را براي چوپانان خواندند؟3

 پاشد.ي ما نميهاي تبعيد/ بهارهاي پياپي جز زهر بر چهره( سرزمين ما زمرد است/ ولي در بيابان4

 الطير عطار است؟در منطق« وادي»ـ ابيات زير معرّف كدام 20

 جمله گم گردد ازو گم نيز هم   ر چه زد توحيد بر جانش رقمه

 نيستي گويي كه هستي يا نه اي    گر بدو گويند مستي يا نه اي

 وان ندانم هم ندانم نيز من    گويد اصالً مي ندانم چيز من

 ام؟نه مسلمانم نه كافر پس چي    امعاشقم اما ندانم بر كي

 ستغنا( ا4   ( توحيد3 ( حيرت2 ( عشق7

 :بجزي ابيات تناسب مفهومي دارد با همه« صد قضاي بد سوي او رو نهاد  هر كه داد او حسن خود را در مزاد »ـ بيت: 27

 جلوه آفت بود آن را كه جمالي دارد   دردان( حسن را جلوه مده در نظر بي7

 بهر تدبير شكار تو خيالي دارد  ( خمش اي مرغ خوش آواز كه در سر صياد2

 اي خوش آن كس كه كفافي ز حاللي دارد   زايد از قدر ضروريش وبال است وبال( 3

 دل طاووس بدان شاد كه بالي دارد  ـ خط و خالش چو كند جلوه وبالي شودش4

 هاي اصيل و پايدار حيات ايرانيان چيست؟ـ با توجه به مفهوم ابيات زير، ديدگاه اسفنديار در مورد ارزش22

 سزا نيست اين كار در دين من   ين منمبادا چنين هرگز آي»

 «خود اندر جهان تاج بر سر نهم   كه ايرانيان را به كشتن دهم

 ترين اصل است.( دردين و آيين ايرانيان، حفظ تاج و تخت پادشاهي مهم7

 تر از رسيدن به سلطنت يا حفظ آن است.( زندگي مردم ايران مهم2

 ردم ايران، سزاوار است.يابي به تاج شاهي به قيمت جان م( دست3

 ( شايسته است كه مردم ايران براي حفظ سلطنت بكوشند.4
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 با كدام بيت، متناسب است؟« سرت ز آسمان بگذرد در شكوه  اگر پاي در دامن آري چو كوه»ـ مفهوم بيتِ: 23

 صحبت ياران يكدل كيمياي ديگر است   ( مرد را هر چند تنهايي كند كامل عيار7

 تهمت عزلت به خود بيهوده عنقا بسته است   گيري و بلند آوازگيوشه( جنگ دارد گ2

 از آن كس است كه بر روي خلق دربسته است  ( اثر ز جنّت در بسته در جهان گر هست3

 نشين استي چشمت بالي گوشهگوشه   اي نيست( گوشه گرفتم ز خلق و فايده4

 شود؟از كدام بيت استنباط مي« از دور شايد ديد در ماه بگفت  بگفتا گر نيايي سوي او راه؟»ـ مفهوم بيتِ 24

 بود صد بار هجر از وصل خوشتر   ( چو نبود وصل دلبر راي دلبر7

 رسدبلبل شوريده را آخر تماشا مي  ( گر ز باغ وصل گل، رنگي و بويي بهره نيست2

 مداركنون كه ماه تمامي نظر دريغ   ( حريف عشق تو بودم چو ماه نو بودي3

 رسدخوش برقص اي ذرّه كاينك مهر رخشان مي  رسد( خوش بخند اي دل كه اينك صبح خندان مي4

 با كدام بيت ارتباط مفهومي دارد؟« مِهرم به جان رسيد و به عيّوق بر شدم  چون شبنم اوفتاده بُدم پيش آفتاب»ـ بيت: 22

 گفت كه هستمجا كه تو باشي نتوان آن  ي خاكي( خورشيد بلندي تو و من سايه7

 سوز تو بنشينممن گريان نه آن شمعم كه بي  ( من خاكي نه آن گردم كه از راه تو برخيزم2

 در آتشم فكندي غافل مشو ز دودم   ( خاكم به باد دادي از دل مشو غبارم3

 سيل محبّت آمد ناگاه در ربودم  ( خاشاك راه بودم در كوي دوست عمري4
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 :4931تناسب مفهومي آزمون سراسري زبان خارجي  هايپرسش

 ـ مضمون و محتواي كدام بيت، متفاوت است؟71

 جان فداي يار دل رنجان من   ( ناخوش او خوش بود بر جان من 7

 به مشرب من عاشق شراب هر دو يكي است   هاي شيرينش( نگاه تلخ و شكر خنده2

 كار به جان آري جان دگرت خوانمچون   راني، تنگ شكرت خوانمچون تلخ سخن (3

 عمر تلخ و عيش تلخ و كام دوران تلخ بود  ( هر چه ديدم جز لب شيرين جانان تلخ بود4

 ـ مفهم بيت زير، كدام است؟71

 «زندسار شب در سحر نميكسي به كوچه  كنديكي ز شب گرفتگان چراغ بر نمي»

 حساس تنهايي در تاريكي و ظلمت شب( ا2  كسي و تنهايي در دوران استيالي استبداد( بي7

 گشا در روزهاي سخت زندگي( نبودن راهنما و راه4  گران از راهنمايي دانايان( عدم استقبال ستم3

 ـ مفهوم كدام بيت با ديگر ابيات، تفاوت دارد؟71

 تا نهادم پا ز دريا بركنار از دست رفت  ( حاصل عمر پريشان روزگارم چون صدف7

 از كمين تا سر برآوردم شكار از دست رفت   غبار از كاروان بر جا نبود ( تا كمر بستم2

 ي آن زلف پريشان زد و رفتدل كه بر كوچه   ( از پريشاني ما ياد كجا خواهد كرد3

 آه از اين برق كه آتش به نيستان زد و رفت   ( دلم از رفتن ايّام جواني داغ است4

 كند؟را كامل مي« امهر كسي را اصطالحي داده ام سيرتي بنهادههر كسي را »ـ كدام بيت، مفهوم بيتِ 20

 سر به سر فكر و عبارت را بسوز ( آتشي از عشق در جان برفروز 7

 در حق او شهد و در حق تو سم ( در حق او مدح و در حق تو ذم2

 گويم نه احوال من استاين چه مي ( حال من اكنون برون از گفتن است3

 هم بر آن تصوير، حشرت واجب است بر وجودت غالب است( سيرتي كان 4

 با كدام بيت، قرابت مفهومي دارد؟« روز بس روشن و تو در شب تار  شمع جويي و آفتاب بلند »ـ بيت: 27

 كه به روي او نيفتاد نگاه واپسينم  ( رخ دوست را نديدم دم رفتن اي دريغا7

 خبراز تو جهان پُر است و جهان از تو بيو   خبر ( اي در درون جانم و جان از تو بي2

 آنچ از جهان فزون است اندر جهان درآرش  ( روي تو جان جان است از جان نهان مدارش3

 با رخ چون آفتاب سايه نمايد نگار  داري خوش آن بوَد كز پس آن پرده( پرده4

 است؟با كدام بيت، متناسب « از ماست كه بر ماست»ـ مفهوم كنايي عبارت: 22

 ي هركس كه چون طاووست دنبال خود استديده  كند در راه خود دام گرفتاري به خاك( مي7

 ي طاووس از پا بيش از بال خود استبهره  ( كامالن از عيب خود بيش از هنر يابند فيض2

 جا محو ديدار خود استديو چون يوسف در اين   ( پرتو حسن ازل افتاده بر ديوار و در3

 هر كه را ديديم در آرايش روي خود است  دي در پي اصالح خوي خويش نيست( هيچ فر4
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 ـ كدام بيت با ساير ابيات، تضاد مفهومي دارد؟23

 فارغم از هر دو عالم تا گرفتارم تو را   ( از رهايي هر زمان بودم اسير عالمي7

 آزادممن از آن روز كه در بند توام    ( پادشاهم كه به دست تو اسير افتادم2

 كه هر كه را تو بگيري ز خويشتن برهاني  ( به پاي خويشتن آيند عاشقان به كمندت3

 هر كه درين حلقه نيست فارغ از اين ماجراست  ي دام بالستي موي دوست حلقه( سلسله4

اش از سرّ ضمير خبر هماند؛ زيرا هرچه عاشق در رازپوشي بكوشد، باز نگاه دو ديدعشق چون آتش است كه پنهان نمي»ـ عبارت: 24

 ؟نداردبا كدام بيت قرابت مفهومي « دهد.مي

 در زير گليم و عشق پنهان   ( آواز دهل نهان نماند7

 خيزدز شمع زير دامن از گريبان دود مي  ( شود از پرده پوشي درد و داغ عشق رسواتر2

 كردن است در قفس برق جهان سوز از نيستان  ( در دل صد چاك راز عشق پنهان داشتن3

 كان نفس جز به قيامت نه همانا شنوند  ي شب راز دل عشاق است( هر چه در پرده4

 ي زير، كدام غيرممكن در نقاشي را در عالم شعر، ممكن ساخته است؟ـ شاعر، در منظومه22

تان تازه ن زنداني است/ دل تنهاييفروشم به شما/ تا به آواز شقايق كه در آسازم با رنگ، ميگاهي قفسي ميام نقاشي است/ گاهپيشه»

 «شود.

 ( درك عظمت هر چيز از طريق نگاه به آن2   اعتنايي به آواز حقيقت( بي7

 هاها و عادت( فرو شكستن ديوار آموخته4   ي شاعر( آرزوي تحقق نايافته3
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 :4931ها( تناسب مفهومي آزمون سراسري خارج از كشور )تمامي رشته هايپرسش

از كدام « زندبرو كه هيچ كس ندا به گوش كر نمي  اتهاي بستهچه چشم پاسخ است از اين دريچه»مفهوم بيتِ: ـ 71

 آيد؟ابيات برمي

 بسيار جهد كردم و كنعان يافتم   امالف( در مصر انتظار چو يوسف بمانده

 را ي نيم بازام به راه تو ديدهدوخته  ب( مردم و حسرتم همان از تو اميد نگسلد

 كه گويد كه بار آورد شاخ بيد؟    ها مداريد اميدج( به نابودني

 اين داغ نا اميدي بر انتظار من چه؟   د( دادم به باد عمري در انتظار روزي

 يافت مقصود و برون آمد ز بند انتظار  منتظر بود اين سعادت را جهان از ديربازه( 

 ، د، الف( ج4   ه( ب، ج، 3 ه( الف، د، 2 ( الف، ب، ج7

دهد كه هنگام شب، ترس و وحشت حاكم بر ي .................... نشان ميگزينه به استثنايها ي گزينهدر همه« بينوايان»ي ـ نويسنده71

 آور ببيند.اي هراسهاي طبيعي را به گونهشود كه او پديده، سبب مي«كوزت»

 هاي عظيم به وضعي موحش سيخ ايستاده بودند.( شاخه7

 پيچيدند.هاي خاردار مانند بازوهاي طويلي به هم مي( درخت2

 زدند.درخت سوت ميهاي خار، در نقاط بي( چند دسته از بوته3

 انگيز با دهاني همچون دهان كفتار در نظرش مجسم شده بود.( همان زن نفرت4

 ـ مفهوم كدام بيت با ساير ابيات، متفاوت است؟71

 هيچ درمان نيست چون درد اي پسر   اي پسر! ( گر تو خواهي تا شوي مرد7

 كز شكستن روشني خواهي شدن  ( اي دَر از اشكست ]شكست[ خود بر سر مزن2

 كند غمگين دل ناشاد راسيرگلشن مي   در سازد دردمندان را ملولي بي( خنده3

 درستا نگردد راه گم كي رهنمايي مي  رسد( عاشق از حيرت در اين وادي به جايي مي4

 ؟نداردتناسب مفهومي « قُل كلَ يَعملُ علي شاكِلَته»ي: ـ كدام بيت با آيه20

 باز يابد در حقيقت صدر خويش   ( هر يكي بينا شود بر قدر خويش7

 بين شويتا چو عقل كل، تو باطن   ( جهد كن تا پير عقل و دين شوي2

 دكفر، كافر را و مرشد را رَشَ   كشد( در جهان هر چيز چيزي مي3

 قرب هركس حسب حال وي بود   ( سير هركس تا كمال وي بود4

 ، با كدام بيت قرابت مفهومي دارد؟«از ميان جمله دارد او خبر  اثر آن كه شد هم بي خبر هم بي»ـ بيتِ: 27

 خبرانم كردندخبري آمد و از بي   ( در دل شب خبر از عالم جانم كردند7

 خبرآري درآ هر نيم شب بر جان مست بي  را در طرب( اي عشق شوخ بوالعجب آورده جان 2

 در جهان هر كه غريب است ز خويشش چه خبر  ( اگر از خويش نباشد خبرم نيست غريب3

 ايمخبر افكندهما در اين ره خويشتن را بي   آيد خبر( سوي ما از يار ما با آن كه مي4
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 با كدام بيت، تناسب دارد؟« گران بينير ز ملك جهانس  بي سر و پا گداي آنجا را »ـ مفهوم كلي بيتِ: 22

 ز شرف برتر از فلك باشي   ( ترك ديوي كني ملك باشي7

 چنان شاد خسبد كه سلطان شام   ( گدا را چو حاصل شود نان شام2

 خورندباور مكن كه حسرت اورنگ مي   اند( قومي كه خشت ميكده بالين نموده3

 گدا اگر همه عالم بدو دهند گداست   باقي ( جمال در نظر و شوق همچنان4

 با كدام بيت قرابت مفهومي دارد؟« باز جويد روزگار وصل خويش  هركسي كاو دور ماند از اصل خويش »ـ بيتِ: 23

 كز راه ديده به دريا همي رود  اي ز شبنم درياي عشق اوست( دل، قطره7

 مكن هر كه مجنون شد دگر عاقل شودنيست م  گردد به خود( سيل دريا ديده، هرگز بر نمي2

 چنگ شعر مثنوي با ساز گشت   ( چون ز دريا سوي ساحل بازگشت3

 گوهر نيابد سرورياصل و بيمردم بي  ( سروري را اصل و گوهر برترين سرمايه است4

 ـ كدام بيت مفهومي مغاير با ساير ابيات، دارد؟24

 ي خود پرده دري نيست كه نيستكرده خجل از   ( اشك خونين من ار سرخ برآمد چه عجب7

 ي آبم به چشم خلق اما آتشمقطره   ( اشك جانسوزم اثرها چون شرر باشد مرا2

 ها بود از خانه بيرون كرده راآري شكايت   افكند راز درون پرده را( اشكم برون مي3

 تمعشق را از اشك حسرت ترجماني داش  ( آتشم بر جان ولي از شكوه لب خاموش بود4

م كدام با مفهو« پذيرفتي ايمان وصل بود كه خوب و بد را به عنوان مشيت الهي ميشائبههر عصب و فكر به منبع بي»ـ عبارت 22

 بيت، متناسب است؟

 جا جز آن كه جان بسپارند چاره نيستآن  ( راهي است راه عشق كه هيچش كناره نيست7

 صراط مستقيم اي دل كسي گمراه نيست در  ( در طريقت هر چه پيش سالك آيد خير اوست2

 دركار خير حاجت هيچ استخاره نيست  دهي خوش دمي بود( هرگه كه دل به عشق3

 ورنه تشريف تو بر باالي كس كوتاه نيست  اندام ماست( هر چه هست از قامت ناساز بي4
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 :4931تناسب مفهومي آزمون سراسري ریاضي  هايپرسشپاسخ 

در همين سايت مراجعه  14هاي آزمون سراسري سال پاسخ درستي ندارد. )براي توضيح بيشتر به نقد پرسش ـ ؟ تست غلط است و71

 كنيد.

 2ي ـ گزينه71

 ميل به بازگشت : رانده شدن انسان از نزد خدا ومفهوم محوری تست

نخواهد كرد و ماه با ديدن  شــود و خورشــيد طلوعي من در دل شــب نمايان شــود، روز خاموش مياگر شــمع چهره معني بيت دوم:

 گيردي من از خجالت آستين بر چهره ميخورشيد چهره

 تر و از ماه زيباتر است. )تشبيهات تفضيلي(من از خورشيد تابان : چهرهمفهوم بيت

 3يـ گزينه71

ر نده شده است! به ه  هاي تناسب مفهومي گنجا ها( است اما در ميان تست  شناسي )درآمدهاي فصل   اين پرسش مربوط به مبحث سبك  

ــن مهرگان، درفش كاويان، فرّه ايزدي،  ها و باورهاي ايرانيها يا آرماناز نمادها، آيينحال هر بيتي كه به يكي  ــن نوروز، جش )جش

ر بيت دوم ي روايي و داستاني دارند اما د بيشتر جنبه  4و  7هاي اي دارد. )بيتي ملّي برجسته اشاره داشته باشد، جنبه   ...« گذاري و تاج

 تر است.(ي قهرماني تا حدي پررنگجنبه

 3ي ـ گزينه20

 توان در آن ديد.اي از عالم وجود، عظمتي نهفته است و خدا را مي: در هر ذرّهمفهوم بيت صورت سوال

كوه نهفته در آن ي ش نهتوان نشا ناپذيري توصيف زلف يار را مي ناپدير بودن زيبايي معشوق اگرچه پايان : پاياني سوم مفهوم بيت گزينه

صالً هم     شق به زلف يار ا ست اما نگاه عا ست و بي دان سليقه   جنسِ با نگاه او به يك ذرّه ني ستي  ست   اي )يا بتوجهي به اين نكته ت هتر ا

 است.اي!( را رقم زدهسليقهبگويم كج

 4ي ـ گزينه27

 از دنيا سخت است!(كندن هايش )دلهاي دنيا با تمام ناگواري: جذابيتمفهوم بيت نخست

 : تقابل عقل و عشقمفهوم بيت دوم

هاي زودگذر آن )اگر روزگار چند صــباحي هم بلندت كند براي آن اســت كه  وفايي دنيا و دل نبســتن به جذابيت: بيمفهوم بيت ســوم

 تر بر زمينت بزند!(بتواند محكم

 4ي ـ گزينه22

 ها(رساند )لزوم تحمل سختيمي: صبر و شكيبايي عاشق را به مقصود مفهوم محوری تست

 ي كسي براي عرض نياز نچرخد.(دهد تا گِردِ خانه: مناعت و بلندطبعي )آرزوها را به دل راه نميمفهوم بيت چهارم

 7ي ـ گزينه23

 ستايند.ي موجودات خدا را مي: همهمفهوم محوری تست

ست  ست، پس موجودا  معناي بيت نخ ستايش پروردگار كارِ زبان ا ستايش خداوند را   ت بي: اگر  سنگ و ريگ و گياه و ...( توان  زبان )

 ندارند.

 )بسيار ساده!(    2ي ـ گزينه24

سخن )بيت  7ي ـــــ گزينه22 ست؛ براي        هاي ديگر به  سش كاماًل ناروا شاره دارند؛ البته رويكرد طراح در اين پر شاي راز ا چيني و اف

 در همين تارنما مراجعه كنيد.( 14هاي سراسري سال توضيح بيشتر به نقد آزمون
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 :4931تناسب مفهومي آزمون سراسري هنر  هايپرسشپاسخ 

 
 3گزينه  -71

 اهلل(: ترك هستي مادي )فناء فيمفهوم محوری تست

 : خودشناسي، خداشناسي است.مفهوم بيت الف

 : پرهيز از خودپسنديمفهوم بيت د

 

 7ـ گزينه 71

ست ايراد دارد؛   ست و       كنايه« سپر انداختن »ت شدن ا سليم  ستايش و بندگي كردن و اين دو مفهوم  « سر نهادن در قدم »از ت كنايه از 

 يكسان نيستند.

 

 4ـ گزينه 71

 : ابدي بودن عشقي ديگرمفهوم مشترك سه گزينههاي عشق(. : پايداري عاشق در راه عشق )تحمل سختيمفهوم بيت چهارم

 

 4ـ گزينه 20

 اهلل: فناء فيمفهوم محوری تست

 

 7ـ گزينه 27

 د.گوينباشي سخن ميتوجهي به دنيا يا خوشي ديگر از بيي نخست سفارش به خاموشي و سكوت است اما سه گزينهگزينه

 

 7ـ 22

 : خداوند همه جا هست. )وجود خدا آشكار است.(مفهوم محوری تست

 اي.خبري چون در بند ماديات مانده: تو از عالم معنا بيمفهوم بيت دوم

 

 2گزينه ـ 23

 هاي راه عشق و بسياري عاشقانِ يارمفهوم بيت دوم: سختي

 : راز عشق پنهان كردني نيست.مفهوم محوری تست

 

 3ـ گزينه 24

 

 2ـ گزينه 22

 : كشته شدن عاشقان در راه عشقمفهوم محوری تست
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 :4931تناسب مفهومي آزمون سراسري تجربي  هايپرسشپاسخ 

 
 7ـ گزينه 71

 ي كم همتي و كم بينشي مادرك نكردن معاني دقيق و باريك، مشكل ماست و نشانه :مفهوم بيت نخست

 : تو خود حجاب خوديمفهوم محوری تست

ــ كه غير از يار به اغيار نيز مي: خداوند از ما چهره نپوشيده است اما چشم گستاخ و بي    معناي بيت دوم ــ باعث شده  شرم ما ــ نگرد! ــ

 تد.است كه بين ما و خدا فاصله بيف

 

 3ـ گزينه 71

 دفع مضرّت عامل بفرمود در حال: دستور داد كه فوراً شر آن حاكم را از سر مردم كم كنند.

 

 2ـ گزينه 71

اند و طراح محترم آنان را با شــاهان و زورمداران تاريخ  گويد كه در خاك و خون تپيدهاخوان ثالث از بزرگان اين ســرزمين ســخن مي

 )از طراح دانا و خوش ذوق کنکور سراسری بعيد بود واقعا!(هد! دايران در يك گور قرار مي

 

 2ـ گزينه 20

 ها در راه عشق: لزوم تحمل سختيمفهوم محوری تست

 : تسليم جانِ بدفرماي )نفس امّاره( شدني نخستمفهوم گزينه

 : كوتاهي عمر براي رسيدن به آرزوهاي سوممفهوم گزينه

 قراري عاشق با ديدن زيبايي معشوقبيصبري و : بيي چهارممفهوم گزينه

 

 4ـ گزينه 27

 رحمانه!هاي بي: مهربانيمفهوم محوری تست

 

 3ـ گزينه 22

 هاي جهان در خدمت انسان هستند.: پديدهمفهوم محوری تست

 

 2ـ گزينه 23

 ها بسيار داشتيم. درست است دوستان؟()بيت آشنا در ميان اين تست
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 7ـ گزينه 24

ستاند، نه افتادن در چاه است و نه مرگِ همراه بادپايش رخش؛ واقعاً چه    ن داستان پرشكوه زندگاني رستم، جان او را مي   آن چه در پايا

خواهي سياوش، تورانيان را به خاك و خون كشيده، در بن   گاه ديو سپيد را از هم دريده و به كين شود رستمي كه تهي  چيزي باعث مي

شغاد را به درخت بدوزد، چرا كمندِ      كردآن چاه، مردن را بر زندگي ست آن تير را از ته چاه روانه كند و  سي كه توان ن ترجيح دهد؟ ك

صت    شيد؟      ش سنگ يا درختي نينداخت و خود را از درون چاه بيرون نك شود و آن را به دور  ست/ گويم،     »خم خود نگ سي را ور بپر

اش را ادامه دهد كه برادر به برادر خيانت  م نخواست در دنيايي زندگيرست« خواست/... ليك، ]نخواست![ توانست او اگر مي راست/ مي 

پهلوان ايران را از پا اســت؛ پس خوان هشــتم كه جهان كند و راســتي و پاكي از ياد ايرانيان رخت بربســته كند، كه دروغ حكم ميمي

ــتادگي در برابر په« خيانت و نامردي»درآورد،  ــمني را ياراي ايس ــاعر بزرگ ايران، بود وگرنه هيچ دش لوان هفت خوان نبود. درواقع ش

ــتمهدي اخوان ثالث، دارد به من و توي ايراني مي ــما ننگش را ازدس وفايي و خيانت در ميان  داد و بيگويد كه وقتي دروغ در ميان ش

ان را از نابودي رهانده است ـــ بار  هاي تاريخ هميشه سرزمينتپهلوانتان، رستم ـــ كه در بزنگاههاي جانتان النه كرد، حتي اگر جهانخانه

 دهد كه برود بميرد اما ايران و ايرانيآيد و ترجيح ميديگر ظهور كند، كاري از دستش براي اين جماعت خيانتكار و دروغ پيشه بر نمي

 گونه نبيند!را اين

 پروردگارا، کشورم را از سه گزند در پناه دار»

 خشکسالی

 دشمن

 «دروغ!

 داریوش هخامنش

 

 4ـ گزينه 22

سكوت رهايي   معناي بيت شي و  سكوت و            : خامو سفارش به  ست ) سخن گفتن او ست. دليلِ در قفس بودِن طوطي،  سان ا بخش ان

 خاموشي(
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 :4931تناسب مفهومي آزمون سراسري انساني  هايپرسشپاسخ 

 
 7ـ گزينه 71

 : ابدي بودن عشقمفهوم محوری تست

 

 4ـ گزينه 71

تان است و در اين حالت نوك فلزي تير با انگش  شده گيرد، كمان كامالً كشيده در راستاي گوش تيرانداز قرارمي وقتي سوفار )انتهاي تير(  

 كند.دست چپ تيرانداز ـ كه كمان را گرفته است ـ تماس پيدا مي

 

 3ـ گزينه 71

 

 ي داوطلبان كنكور انساني()ويژه 2ـ گزينه 20

 

 ني(ي داوطلبان كنكور انسا)ويژه 3ـ گزينه 27

 : پرهيز از خودنماييمفهوم محوری تست

 ها: قناعت به حداقلمفهوم بيت سوم

 

 2ـ گزينه 22

 

 3ـ گزينه 23

 

 د.باشباشد و در كنج خلوت خود خزيدهگرفته: كسي نشانيِ بهشت پنهان در اين دنيا را دارد كه از مردم، گوشهمعناي بيت سوم

 

 2ـ گزينه 24

 : عشق دورادورمفهوم محوری تست

 

 4ـ گزينه 22
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 :4931تناسب مفهومي آزمون سراسري زبان خارجي  هايپرسش

 4ـ گزينه 71

 : خوش داشتن بيداد يارمفهوم محوری تست

 : تنها حقيقت زيباي جهان معشوق است.مفهوم بيت چهارم

 7ـ گزينه 71

شنگ ابتهاج، بي  ست.  البته مفهوم واقعي اين بيتِ هو شنفكران  بي»توجهي مردم به آزادي و آگاهي ا سي و تنهايي رو ست  در بي« ك ت نخ

 اين غزل مطرح شده است:

 زندزند/ به دشت پُرمالل ما پرنده پرنميكسي، كسي به در نميدر اين سراي بي

 3ـ گزينه 71

 رفته: حسرت خوردن بر جواني ازدستمفهوم محوری تست

 از عشق رهايي نيست. ←كند : دلي كه در بند زلف يار شد، ديگر از عاشق ياد نميمعناي بيت سوم

 «(حافظ»كند. گردِ من رفت به چينِ زلف او/ زآن سفرِ درازِ خود عزمِ وطن نمي)تا دلِ هرزه

 2ـ گزينه 20

كند و خداوند از هر ي سرشت و گنجايش فكري و روحي خودش عمل ميهر دو بيت بر اين مضمون اشاره دارند كه هر كسي بر پايه   

 اش انتظار دارد.تواناييكسي به قدر 

 2ـ گزينه 27

 : تو خود حجاب خوديمفهوم محوری تست

 7ـ گزينه 22

ست  سي كه محو زيبايي معناي بيت نخ شود، با پاي خود به دام مي : ك ست     هاي خود ب شمش دنبال خودش ا رود؛ مانند، طاووس كه چ

 افتد!مانند وجود دارد( و به دام ميهاي چشم)روي دم طاووس نقش

سان اي بيت دوممعن سود مي    هاي پخته و دنياديده از ديدن عيب: ان شتر  شان بي صالح عيب  ها شان )چون به ا آيند( ها برميبرند تا هنرهاي

يت باال  )حيوان خدا در بشود كه به خاطر پرهاي زيبايش دچار خودپسندي نشود    رساند و باعث مي پاي زشت طاووس به او بيشتر سود مي   

 ر این بيت مورد ستایش؛ اصالً تکليف این شاعران سبک هندی با طاووس مشخص نيست!(مورد نکوهش بود و د

 4ـ گزينه 23

 : اسير عشق در پي رهايي نيستمفهوم محوری تست

 : فقط عاشق از درد و رنج عشق باخبر استمفهوم بيت چهارم

 3ـ گزينه 24

 : عشق پنهان كردني نيستمفهوم محوری تست

 ي عاشقانه: رازدارمفهوم بيت چهارم

 3ـ گزينه 22

 در همين سايت مراجعه نماييد.( 14هاي آزمون سراسري )پاسخ ايراد دارد. براي توضيح به نقد پرسش
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