
وقت :   دقیقهتاریخ :

تعداد سواالت: 94نام و نام خانوادگی :

گروه مشاوره خاکسارموضوع زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاھی( * فصل اول-تحمیدیّھ و مناجات * فصل دوم-ادبیات حماسی * فصل سوم-ادبیات غنایی * فصل چھارم-حسب حال/زندگی نامھ)

1. مفهوم بیت «گرت همواره باید کامکاري / ز مور آموز رسم بردباري» با کدام بیت متناسب است؟
چون که با او ضد شوي گردد چو مار  تو نمی بینی که یار بردبار  (1
با عاقل، نرم و بردبارم  با جاهل و بی خرد درشتم  (2

دشمن گمان برد که بترسیدم از نبرد  گر بردبار باشم و هشیار و نیک مرد  (3
زمانه منفعل از طبع بردبار من است  به هر چه رو دهد آیینه وار می سازم  (4

کد سوال: 110-سراسري-1391-آسان

2. بیت «گوشم به راه تا که خبر می دهد ز دوست / صاحب خبر بیامد و من بی خبر شدم»  با کدام بیت تناسب مفهومی دارد؟
از دل من غم و اندوه فراوان ببرد  چه دعاها کنمش گر خبري بازآرد  (1

دارم از لطف تو آن چشم که داري گوشم  چون من از پاي درافتادم و از دست شدم  (2
از طعنه دشمن به خدا اگر خبرستم  تا ذوق درونم خبري می دهد از دوست  (3

تا خبر یافتم از بی خبرانم کردند  در خرابات زاسرار حقیقت صائب  (4
کد سوال: 115-سراسري-1391-آسان

3. در کدام بیت، سه جملۀ کنایی، در یک مفهوم، به کار رفته است؟
بگیرند آستین من که دست از دامنش بگسل  گروهی همنشین من خالف عقل و دین من  (1

 
گل از خارم برآوردي و خار از پا و پا از گل  گرم باز آمدي محبوب سیم اندام سنگین دل  (2

گرت آسودگی باید برو عاشق شو اي عاقل  ز عقل اندیشه ها زاید که مردم را بفرساید  (3
شتر جایی بخواباند که لیلی را بود منزل  اگر عاقل بود داند که مجنون صبر نتواند  (4

کد سوال: 293-سراسري-1381-متوسط

 
4. «منی چون بپیوست با کردگار / شکست اندر آورد و برگشت کار» یعنی:

1) هنگامی که غرور و خودخواهی او را به آفریدگاري رساند از اّدعاهاي خودش برگشت.
2) هوا و هوس، انگیزه و سبب شکست او در برابر خواهش هاي نفسانی اش شد.

3) غرور را با خداپرستی درهم آمیخت و به همین سبب در برابر شیطان نفس مغلوب گشت.
4) چون خودخواهی و خودبینی او به جایی رسید که اّدعاي خدایی کرد، بدبخت شد.

کد سوال: 355-سراسري-1383-آسان

5. کدام کتاب است که نویسندة آن، افکار و احوال درونی خویش را آنچنان با صمیمیّت به تصویر کشیده است که آن را به اعتراف
گونه اي ماندنی و با ارزش تبدیل کرده است؟

4) اسرارالتّوحید3) تحفۀ االخوان2) المنقذ من الّضالل1) سیر العباد الی المعاد
کد سوال: 362-سراسري-1384-آسان

6. بیت «دیدي که مرا هیچ کسی یاد نگرد / جز غم که هزار آفرین بر غم باد»  با مفهوم کدام بیت تناسب معنایی ندارد؟

 
1)     شادي کنان غم تو به رویم سالم کرد این فخر بس مرا که چو پیدا شوم ز دور  

2)    ما را چه ز غم؟ که غمت غمگسار ماست  غم می خوریم و هیچ شکایت نمی کنیم

 
3)    دانم که یاد غم سبب شادي من است  آگه نیم که چیست غمم را سبب ولی 

 
4)  این خانه را مگر به سیل رفت و رو کنند  از دل غبار غم به گریستن نمی رود  

کد سوال: 373-سراسري-1384-متوسط

7. عبارت «مرد آن بود که در میان خلق بنشیند و برخیزد و بخورد و بخسبد و بخرد و بفروشد.»  درون مایه ي کدام حکایت از حکایات
اسرارالتوحید است؟

4) غرورشکنی3) بهترین خلق2) انسان راستین1) مستوجب آتش
کد سوال: 399-سراسري-1385-آسان
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صفحه 2

8. عبارت «هر عصب و فکر به منبِع بی شائبۀ ایمان وصل بود که خوب و بد را به عنواِن مشیِّت الهی می پذیرفت.» با کدام بیت تناسب

 
مفهومی ندارد؟

 
جاي دگر ز پر توش آفاق با ضیاست  جایی اگر ز غیبت او تیره شد جهان        (1

 
به روز دولت و نکبت که کار کار خداست تو کار خویش به فضل خداي مکن تفویض         (2

 
گمان مبر که دگرگون شود هر آنچه قضاست بدان قدر که تو جّدي نمایی و جهدي             (3

 
تبارك اهللا از این فتنه ها که در سر ماست سرم به دنیی و عقبی فرو نمی آید         (4

کد سوال: 401-سراسري-1385-متوسط

9. مفهوم عبارت «ُکّل شیٍء یَرَجُع الي اَصلِھ» در کدام بیت وجود ندارد؟
1)  اصل ها مر فرع ها را در پی است  مادر فرزند، جویاي وي است

 
2)  سیر جان، پا در دل دریا نهاد  سیر جسم خشک، بر خشکی فُتاد     

3)  تن، زده اندر زمین چنگال ها  جان، گشاده سوي گردون بال ها
4)  تن تو را در حبس آب و گل کشد  دل تو را در کوي اهل دل کشد 

کد سوال: 455-سراسري-1387-متوسط

10. بیت «در نیابد حال پخته هیچ خام /  پس سخن کوتاه باید والّسالم»  با کدام بیت ارتباط معنایی ندارد؟

 
که مگو حال دل سوخته با خامی چند پیر میخانه چه خوش گفت به ُدردي کش خویش   (1

کامروز آتش عشق، از وي نبُرد خامی فردا به داغ دوزخ ناپخته اي بسوزد  (2

 
سوخته داند که چیست پختن سوداي خام هر که در آتش نرفت بی خبر از سوز ماست    (3

هرگز نبرد سوخته اي قّصه به خامی سعدي سخن یار نگوید بر اغیار  (4
کد سوال: 456-سراسري-1387-متوسط

11. بیت «عشق او باز اندر آوردم به بند / کوشش بسیار نامد سودمند»  با همۀ بیت ها، به جز بیت ..................   ارتباط معنایی دارد.
1)  نه دگر امید دارد که رها شود ز بندت  دل هر که صید کردي نکشد سر از کمندت

 
تا جان داري نمی توان جست سعدي ز کمند خوب رویان   (2

 
به کجا رود کبوتر که اسیر باز باشد عجب است اگر توانم که سفر کنم ز دستت    (3

زودت ندهیم دامن از دست دیر آمدي اي نگار سرمست  (4
کد سوال: 458-سراسري-1387-متوسط

12. بیت « تا رفتنش ببینم و گفتنش بشنوم           از پاي تا به سر همه سمع و بصر شدم»  با کدام بیت، ارتباط معنایی دارد؟

 
چنان که پاي ز سر، سر ز تن نمی دانم جنون عشق سراپاي من گرفت از من   (1

 
ز سر تا پا زبان باشم ز پا تا سر بیان گردم اوصاف جمال او کنم تا نکته اي روشن   (2

 
 ز پاي تا به سر همگی دیده ها شوید 

 
حسن و جمال دلکش طّرار بنگرید  (3

گهی بر صومعه با جبّه و دستار می گردم به میخانه گهی مستم، ندانم پاي از دستم  (4
کد سوال: 459-سراسري-1387-سخت

 
13. مفهوم کلی بیت زیر، با کدام بیت تناسب ندارد؟

 
    بس که بپسندید باید ناپسند  عشق  را خواهی که تا پایان بري                 

 
چنان به ذوق ارادت خورم که حلوا رابه دوستی که اگر زهر باشد از دستت            (1

 
کاین درد نپندارم از آن من تنهاستفریاد من از دست غمت عیب نباشد              (2

 
که خار دشت محبت گل است و ریحان استسفر دراز نباشد به پاي طالب دوست              (3

 
مرهم عّشاق چیست زخم ز بازوي دوستداروي مشتاق چیست زهر ز دست نگار              (4

کد سوال: 481-سراسري-1388-متوسط



صفحه 3

14. مفهوم بیت «ما ز دریاییم و دریا می رویم     ما ز باالییم و باال می رویم» با کدام بیت تناسب ندارد؟

 
مر، این حدیث مسلّم هم این مثل مضروب ( زده شده)به اصل باز شود فرع و هست نزد خرد  (1

جز تشنه لب نیامد و جز ناشتا نشدسیري طلب مکن که کس اندر نشیب خاك  (2
باز شود جزو بی گمان به سوي کلجزو جهان است شخص مردم روزي  (3

می تپد تا باز در دریا فتدماهی از دریا چو در صحرا فتد  (4
کد سوال: 484-سراسري-1388-متوسط

 
15. کدام بیت بیانگر فضاي حکومتی ضّحاك می باشد؟

1)  خلوت دل نیست جاي صحبت اضداد / دیو چو بیرون رود فرشته درآید
2)  پري نهفته رخ و دیو درکرشمه حسن / بسوخت دیده ز حیرت که این چه بوالعجبی (تعجب آور) است

3)  رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار؟ / کارملک است آن که تدبیر و تأّمل بایدش
4)  ز فکر تفرقه باز آي تا شوي مجموع / به حکم آن که چو شد اهرمن، سروش آمد

کد سوال: 535-سراسري-1389-متوسط

16. محتواي کدام نوشته ها با دیگر موارد متفاوت است ؟
2)  بدایع الوقایع ، حیات یحیی1) االیّام ، دانشگاه هاي من

4) یکی قطره باران ، فرار از مدرسه3) روزها ، از پاریز تا پاریس
کد سوال: 544-سراسري-1391-آسان

 
17. ترتیب قرار گرفتن ابیات به لحاظ داشتن آرایه هاي «ایهام ، حسن تعلیل ، تلمیح و تشبیه» کدام است؟

 
 سرخ است لبت اینک منکر نتوان بودن  الف) خون دل مشتاقان خوردست لب لعلت

 
وي بناگوش چو ِسیمت ید بیضاي کلیم  ب) اي نسیم سرزلفت دم جان بخش مسیح 

 
مگر روزي که دور از تو اجل گیرد گریبانم  ج ) نخواهم دامن مهرت زدست دل رها کردن 

 
که رسیدست به کام از لب شیرین خسرو   د) گو مکن شور و مکن کوه به تلخی فرهاد 

4) د، ج، ب، الف3) ج، د، الف، ب2) ج، الف، د، ب1) ب، الف، د، ج
کد سوال: 545-سراسري-1391-سخت

18. در کدام بیت بیش ترین آرایۀ تضاد وجود دارد؟

 
اي لب شیرین جواب تلخ سرباال چرا  شور فرهادم به پرسش سر به زیر افکنده بود  (1

 
تحمل می کنم با زخم چون مرهم نمی بینم  قناعت می کنم با درد چون درمان نمی یابم   (2

آن را که فلک زهر جدایی بچشاند  شیرین ننماید به دهانش شکر وصل  (3
مرگم رسیده بود و لیکن خدا نخواست  گردون مرا زمحنت هستی رها نخواست  (4

کد سوال: 546-سراسري-1391-آسان

19. آرایه هاي مقابل همۀ ابیات به استثناي بیت  .................. تمامًا درست است .
1)  گر به مراد من روي ور نروي تو حاکمی / من به خالف راي تو گر نفسی زنم، زنم ( جناس تام – ایهام) 

2)  چشم که برتو می کنم چشم حسود می کنم / شکر خدا که باز شد دیدة بخت روشنم ( جناس ناقص – استعاره)
3)  شهري اگر به قصد من جمع شوند و متّفق / باهمه تیغ برکشم و زتو سپر بیفکنم ( مجاز – تضاد )

4)  دردي است در دلم که گر از پیش آب چشم / برگیرم آستین برود تا به دامنم ( اغراق – حسن تعلیل )
کد سوال: 547-سراسري-1391-سخت

20. مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات متفاوت است؟
1)  چه توان کرد چون که خود کردم  گرچه دانم که نیک بد کردم

 
2)  تو نیک نبینی و به من بد نرسد  من نیک تو خواهم و تو خواهی بد من

 
3)  برآرد آتش از خود هر چناري  کفن  بر تن تند هر کرم پیله

4)  من خود زده ام چه نالم از دشمن خویش  آتش به دو دست خویش در خرمن خویش
کد سوال: 557-سراسري-1391-سخت



صفحه 4

21. بیت «بیزارم از وفاي تو، یک روز و یک زمان / مجموع اگر نشستم و خرسند اگر شدم»  با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟ 
پس آنگه بر من مسکین جفا کردن صوابستی  اگر دانی که تا هستم نظر جز با تو پیوستم  (1
که هر کو شمع جان جوید غم جانش نمی بینم  دال بیزار شو از جان اگر جانان همی خواهی  (2

که دوستان وفادار بهتر از خویشند  مرا به علت بیگانگی از خویش مران  (3

 
که وفاداري در شیوة خوبان عار است  ز وفا چشم نمیدارم چون می دانم  (4

کد سوال: 561-سراسري-1391-سخت

22. مفهوم بیت «چون شبنم اوفتاده بدم پیش آفتاب / مهرم به جان رسید و به عیوق بر شدم» با کدام بیت متناسب است؟
با یار خود آمیختم زیرا درون پرده ام   در جام می آویختم اندیشه را خون ریختم  (1
از قند و از گلزار او چون گل شکر پرورده ام  مستم ولی از روي او غرقم ولی در جوي او  (2

با منکران دي صفت همچون خزان افسرده  ام  با دلبران و گلرخان چون گلبنان بشکفته ام  (3

 
ماهی شوم رومی رخی، گر زنگی نو برده ام    روزي که عکس روي او بر روي زرد من فتد  (4

کد سوال: 562-سراسري-1391-سخت

23. مجموعه آثار «قصص االنبیا، قصص العلما، سیرة رسول اهللا» ، به ترتیب از چه کسانی است؟
2) قاضی ابرقو- ابواسحاق نیشابوري – تنکابنی1) سید جعفر شهیدي – تنکابنی – زریاب خویی

4) ابواسحاق نیشابوري – تنکابنی – قاضی ابرقو3) ابواسحاق نیشابوري – سید جعفر شهیدي – قاضی ابرقو
کد سوال: 576-سراسري-1389-متوسط

 
24. همۀ ابیات به استثناي بیت .................. پاسخ مثبت مردم به دعوت کاوه تحت عنوان بیت:

 
«بپویید کاین مهتر آهرمن است / جهان آفرین را به دل دشمن است» می باشد.

 
1)  بر او انجمن گشت بازارگاه  چو کاوه برون آمد از پیش شاه          

 
2)  ز نیرنگ ضّحاك بیرون شدند  سوي لشکر آفریدون شدند             

 
3)  برآمد خروشیدن دادخواه    هم آن گه یکایک ز درگاه شاه          

 
4)  سپاهی بر او انجمن شد نه خرد  همی رفت پیش اندرون مرد ُگرد       

کد سوال: 585-سراسري-1389-متوسط

25. عبارت «موالنا می پندارد که این ناله در درون همه ي موجودات هست و اگر عنایت یا جذبه ي پروردگار در آن ها بدمد، همه می 
نالند.» با کدام بیت، قرابت معنایی دارد؟

 
1)  ما را که تو منظوري خاطر نرود جایی  هر کس به تمنّایی رفتند به صحرایی 

 
2)  از توست خروش من، من نایم و تو نایی  اي باده فروش من، سرمایه ي جوش من

 
3)  هر کاو به وجوِد خود دارد ز تو پروایی  یا چشم نمی بیند یا راه نمی داند

 
4)  سوداي تو خالی کرد از سر همه سودایی  امیّد تو بیرون برد از دل همه اّمیدي

کد سوال: 610-سراسري-1384-متوسط

26. بیت « نازپرورِد تنّعم نبرد راه به دوست / عاشقی شیوآ رندان بالکش باشد » با همۀ بیت ها، به جز بیت .................. نوعی ارتباط
مفهومی دارد.

1)  به سر نکوفته باشد در سرایی را  حدیث عشق نداند کسی که در همه عمر

 
2)  که در به روي ببندند آشنایی را  به جان دوست که دشمن بدین رضا ندهد 

3)   خالف من که به جان می خرم بالیی را  همه سالمت نفس آرزو کند مردم
4)  هزار شکر بگوییم هر جفایی را  اگر تو جور کنی رأي ما دگر نشود

کد سوال: 612-سراسري-1384-متوسط
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27. مفهوم همۀ ابیات به  استثناي بیت ..................  با یکدیگر تناسب دارد.
1) با نیم پختگان نتوان گفت سوز عشق / خام از عذاب سوختگان بی خبر بود

2) در نیابد حال پخته هیچ خام / پس سخن کوتاه باید والّسالم
3) بسیار سفر باید تا پخته شود خامی /  صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی

4) پیر میخانه چه خوش گفت به ُدردي کش خویش / که مگو حال دل سوخته با خامی
کد سوال: 634-سراسري-1390-متوسط

28. مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات متفاوت است؟
1)  بروین اند زین جرگه هشیارها  پرستش به مستی است در کیش مهر

پارسا در حلقۀ مستان نشستن، خوب نیست  هرکه امشب می ننوشد، او به ما منسوب نیست  (2
3)  چون مست مرو بر اثر او به تمنّا  گر هیچ خردداري و هشیاري و بیدار

 
4)  بیداري و هشیاري ما را که خبر کرد  آرامگه بی خبري بود بهشتی 

کد سوال: 635-سراسري-1390-متوسط

29. مفهوم عبارات «خاله ام با همۀ تمّکنی که داشت به زندگی درویشانه اي قناعت کرده بود؛ نه از بخل، بلکه از آن جهت که به بیش تر

 
از آن احتیاج نداشت.» با همۀ ابیات به جز بیت  .................. تناسب دارد.

 
1)  به پیغامی قناعت کرد از آن ماه / به بادي دل نهاد از خاك آن راه

 
2)  گرت نزهت همی باید به صحراي قناعت شو / که آنجا باغ در باغ است و خوان درخوان و با در با [آش]

 
3)  چه سرمایه سازم که سودم دهد گفت / اگر می توانی قناعت قناعت

 
4)  چنین بود تا بود این تیره روز / تو دل را به آز فزونی مسوز

کد سوال: 636-سراسري-1390-سخت

30. به مضمون آیه ي  تُِعزُّ َمن تَشاء و تُِذلُّ َمن تَشاء  در کدام بیت اشاره نشده است؟

 
 ادیِم (سفره) زمین سفره ي عام اوست                

 
بر این خوان یغما چه دشمن چه دوست     (1

 
 کاله سعادت یکی بر سرش             

 
گلیم شقاوت یکی در برش     (2

 
 یکی را به سر بر نهد تاج بخت                  

 
یکی را به خاك اندر آَرد ز تخت     (3

 
 گلستان کند آتشی بر خلیل            

 
گروهی بر آتش بَرد ز آِب نیل    (4

کد سوال: 670-سراسري-1388-متوسط

31. بیت « گویند روي سرخ تو، سعدي که زرد کرد / اکسیر عشق برمسم افتاد و زر شدم»، با کدام بیت، تناسب معنایی دارد؟

 
 در مصطبۀ عشق تنّعم نتوان کرد                 

 
چون بالش زر نیست بسازیم به خشتی     (1

 
 َترِك درویش مگیر ار نبَود سیم و َزرش          

 
در غمت سیم شمار اشک و رخش را زرگیر     (2

 
 گویند سنگ لعل شود درمقام صبر                   

 
آري شود و لیک به خون جگر شود     (3

 
 از کیمیاي مهر تو زر گشت روي من             

 
آري به یُمن لطِف شما خاك زر شود       (4

کد سوال: 671-سراسري-1388-سخت

 
32. «ظفرنامه، اثري .................. از .................. و اخبار رستم، اثري .................. از .................. است.» 

1) منثور - عبداهللا مستوفی - منظوم - محّمد وصیف سیستانی
2) منظوم - عبداهللا مستوفی - منثور - محّمد وصیف سیستانی

3) منثور - حمداهللا مستوفی - منظوم - آزاد سرو سیستانی
4) منظوم - حمداهللا مستوفی - منثور - آزاد سرو سیستانی

کد سوال: 756-سراسري-1386-سخت
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33. بیت « بگفتا گر به سر یابیش خشنود؟ /  بگفت از گردن این وام افکنم زود » با  کدام بیت ارتباط معنایی دارد؟
1)   حاصل عمر عزیز آن یک نفس باشد مرا  بر وصالش یک نفس گر دسترس باشد مرا

2)    تا سرم بر جاي باشد این هوس باشد مرا  در سر من نیست الّا وصل آن دلبر هوس

 
3)  کز فراقش دست بر سر چون مگس باشد مرا  جان فداي شّکر شیرین شورانگیز او 

 
4)  گر زمن بپذیرش این فخر بس باشد مرا  خواهم افکندن ز دست دل سر اندر پاي دوست 

کد سوال: 763-سراسري-1386-سخت

34. مفهوم کدام بیت با بیت «چون شبنم اوفتاده بدم پیش آفتاب / مهرم به جان رسید و به عیّوق بر شدم » متناسب است؟

 
1)   مجموع اگر نشستم و خرسند اگر شدم  بیزارم از وفاي تو یک روز و یک زمان 

2)  اکسیر عشق بر مسم افتاد و زر شدم  گویند روح سرخ تو سعدي که زرد کرد؟

 
3)   ساکن شود، بدیدم و مشتاق تر شدم  گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق 

4)  چندي به پاي رفتم و چندي به سر شدم  دستم نداد قّوت رفتن به پیش دوست
کد سوال: 764-سراسري-1386-متوسط

35. بیت « دیدي که مرا هیچ کسی یاد نکرد /  جز غم که هزار آفرین بر غم باد»  با مفهوم کدام بیت متناسب نیست؟
1)  که غم گر هست در عالم همین است  مگو در بی غمی آسودگی هست

2)  من این خریدة خود را به هیچ نفروشم  غم تو را به نشاط جهان نخواهم داد

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

4)  ولی آن هم نصیب هر دلی نیست  غمش را غیر دل سر منزلی نیست
کد سوال: 807-سراسري-1385-متوسط

36. بیت «بگفتا رو صبوري کن در این درد / بگفت از جان صبوري چون توان کرد؟»  با کدام بیت تناسب مفهومی ندارد؟

 
1)    صبرم از دوست مفرماي که من نتوانم  هر نصیحت که کنی بشنوم اي یار عزیز  

 
2)  وقتی که صبرم از دل شیدا گرفته اي گفتی صبور باش به سوداي عشق من   

3)  همی کنم به ضرورت، چو صبر ماهی از آب  اگر چه صبر من از روي دوست ممکن نیست

 
4)    کان تحّمل که تو دیدي همه بر باد آمد  از من اکنون طمع صبر و دل و هوش مدار 

کد سوال: 809-سراسري-1390-متوسط

37. کدام دو بیت با یکدیگر تفاوت معنایی دارند؟

 
1)   کی توان کردن شنا اي هوشمند  عشق دریایی کرانه ناپدید   

  سرفرو بردم من آنجا تا کجا سربرکنم  عشق دردانه است و من غواص و دریا میکده
2)    هم بیشتر عنایت و هم بیشتر رعنا (رنج)  خاصان حق همیشه بلیّت کشیده اند

   بیداد نیکوان همه بر آشنا رود  اي آشناي کوي محبّت صبور باش

 
3)  شمایل تو بدیدم نه عقل ماند و نه هوشم  بهوش بودم از اّول که دل به کس نسپارم 

 
   می آیی و می روم من از هوش  رفتی و نمی شوي فراموش 

 
4)  ندانمت که در این دامگه چه افتاده است  تو را ز کنگره ي عرش می زنند صفیر   

 
      شیر امیري، سگ دربان مباش  پیک دلی پیرو شیطان مباش 

کد سوال: 812-سراسري-1390-سخت

38. در کدام گروه کلمه ها، معنی همۀ واژه ها صحیح است؟
1) ساطع (درخشان) - انضمام ( پیوستگی) - الغا (باطل کردن)

2) شماتت (بی خردي) - وجنه (رخسار) - وقاحت (بی حیا بودن)
3) امتناع (نعمت دادن) - غزا (جدال) - هزیمت (شکست لشکر)

4) ضیاع (زمین کشاورزي) - مشعوف (شیفته) - زوال (برطرف شدن)
کد سوال: 841-سراسري-1387-سخت
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39. همۀ  ابیات به استثناي بیت  ..................  با هم تناسب معنایی دارد.

 
کی توان کردن شنا اي هوشمند  عشق دریایی کرانه ناپدید     (1

 
خواهی که زلف یار کشی ترك هوش کن  بر هوشمند، سلسله ننهاد دست عشق   (2

 
 پرستش به مستی است در کیش مهر   

 
برون اند زین جرگه هشیارها   (3

 
گر تو بیداد کنی شرط مرّوت نبود عاشقان را چو طلب باشد و قّوت نبود    (4

کد سوال: 857-سراسري-1389-آسان

40. مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟
1)  مرا فرات ز سر برگذشت و تشنه ترم  روان تشنه برآساید از وجودت فرات

 
ز سر بدر نرود همچنان امید وصال  به خاك پاي تو داند که تا سرم نروم   (2

 
3)  ساکن شود بدیدم و مشتاق تر شدم  گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق  

 
4)  بی حاصل است خوردن مستسقی آب را  گفتم مگر به وصل رهایی بود ز عشق 

کد سوال: 859-سراسري-1389-متوسط

 
41. مفهوم بیت زیر در کدام بیت وجود ندارد؟

 
 پس سخن کوتاه باید والسالم»  «در نیابد حال پخته هیچ  خام 

 
چون باده ز خامی نبود جوش و خروشم  فریاد من از سوختگی هاست چو آتش  (1

 
پخته داند کاین سخن با خام نیست تا نسوزد بر نیاید بوي عود  (2

 
عجب از سوختگی نیست که خامی عجب است آتش روي تو زین گونه که در خلق گرفت  (3

 
وان را خبر از آتش ما نیست که خام است دردا که بپختیم در این سوز نهانی  (4

کد سوال: 882-سراسري-1387-سخت

 
42. متن زیر با کدام بیت تناسب مفهومی دارد؟

«آن چه در این نی آوازي پدید می آورد، کشش انسان آگاه به سوي عالم معنا، به سوي پروردگار، به سوي کّل و حقیقت هستی است و
در حقیقت این نی عشق را پروردگار می نوازد و فریاد موالنا هنگامی از نِی وجودش بر می خیزد که جذبه ي حق بر او اثر می گذارد».

 
اي کم از شبنم، تو هم آیینه را پرداز ده  شبنم از روشن دلی آیینه ي خورشید شد  (1

 
ترسم اي دوست که بادي ببرد ناگاهم  ذّره ي خاکم و در کوي توام جاي خوش است  (2

 
یوسفی هست دریغا که خریداري نیست  یار از پرده هویدا شد و یاران غافل  (3

 
  با بال شوق، ذّره به خورشید می رسد

 
پرواز دل به سوي خدا می برد مرا   (4

کد سوال: 909-سراسري-1388-سخت

43. کدام بیت با عبارت «اندیشه اي به دلش درآمد که به ظاهر حکم نباید کرد و به قول مردمان، خطی بر وي فرو نتوان کشید...» 
ارتباط معنایی دارد؟

به گفتار دشمن گزندش مخواه  کنون تا یقینت نگردد گناه  (1
بیفتاد و عاجز تر از خود ندید  بداندیش مردم به جر بد ندید  (2

که بد کردن به جاي نیک مردان  نکویی با بدان کردن چنان است  (3
  نیک و بد چون همی بباید ُمرد

 
ُخنُک آن کس که گوي نیکی برد   (4

کد سوال: 986-سراسري-1386-متوسط

44. مفهوم «غم» در بیت « دیدي که مرا هیچ کسی یاد نکرد / جز غم که هزارآفرین بر غم باد »  با کدام بیت متناسب نیست؟
هرجان که در او غم نبود جان نبود جان بهر غم است بی غم امکان نبود    (1

غم هاي بی شمار به این دل افگار ماند زین پنج روز عمر که چون برق و باد رفت  (2
هم از این خوب طلب کن فرج و امن و امان را غم را لطف لقب کن ز غم و درد طرب کن       (3

که غم چو روي شادي عالم بدیده ام شادم به روز غم که غمم غمگسار گشت     (4
کد سوال: 1038-سراسري-1385-متوسط
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45. «آن را که خبر شد خبري باز نیامد» با همه ي ابیات به جز بیت .................. قرابت مفهومی دارد.
سخن را چنین خوار مایه مدار سخن ماند از تو همی یادگار  (1

مر زبان را مشتري جز گوش نیست محرم این هوش جز بیهوش نیست  (2
3)  جان برون آید و نیاید راز از تن دوست در سراي مجاز

که داروي بیهوشیش در دهند کسی را در این بزم ساغر دهند  (4
کد سوال: 1039-سراسري-1385-سخت

46. معنی صحیح کلمه هاي «تألم - توسنی - تفرج - ثقبه»  به ترتیب کدام است؟
2) آرزومندي - عقب ماندگی - طلوع صبح - گودال1) استواري - آزردگی - پریشانی حواس - خدشه
4) دمسازي - سستی - پراکندگی دل - سوراخ3) دردمندي - سرکشی - گشادگی خاطر - رخنه

کد سوال: 1050-سراسري-1384-متوسط

47. در متن «چون قوتی در این بیغوله هست پِی غوالن ظالل رفتن و خیال محال پختن نشان خامی است. آزاد مرد از قبض و بسط امور
دنیا آنگه برون آید که ترتیب امور معاد را بر همه ي مّهمات راجح داند»  چند غلط امالیی وجود دارد؟

4) یک3) چهار2) دو1) سه
کد سوال: 1090-سراسري-1391-آسان

48. عبارت: «مرد آن بود که درمیان خلق بنشیند و برخیزد و بخورد و بخسبد و بخرد و بفروشد و زن خواهد»  با مفهوم کدام بیت
متناسب است؟

 
فرشته اوست که از چشم خلق پنهان است  نهفته باش ز مردم که خلق دیو رهند       (1

 
2)  وز مردم این زمانه راحت مطلب  اي دل تو در این روز فراغت مطلب    

 
کنجی بنشین و جز قناعت مطلب  در صحبت خلق جز پریشانی نیست     (3

 
با رفیقان موافق سفر دور خوش است  نیست باز آمدن از فکر و خیال تو مرا     (4

کد سوال: 1091-سراسري-1384-متوسط

49. مفهوم: «به حرص ار شربتی خوردم مگیر از من که بد کردم / بیابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا» با کدام بیت متناسب

 
است؟

 
1)  که ندادند جز این تحفه به ما روز الست  برو اي زاهد و بر ُدردکشان خرده مگیر

 
2)  سرخوش آمد یار و جامی بر کنار طاق بود  در شب قدر ار صبوحی کرده ام عیبم مکن

 
3)  دور از لب تو چون می بی غش گرفته ام  خون خورده ام نه باده که زهرم نصیب باد

 
4)  زاهدان معذور داریدم که اینم مذهب است  من نخواهم کرد ترك لعل یار و جام می

کد سوال: 1129-سراسري-1391-متوسط

50. مفهوم بیت «من چشم از او چگونه توانم نگاه داشت /  کاّول نظر به دیدن او دیده ور شدم»  با کدام بیت متناسب است؟

 
1)  من همی گویم که چشم از بهر این کار آمدست  گر تو انکار نظر در آفرینش می کنی 

 
2)  هرچه می بینم به چشمم نقش دیوار آمدست  تا مرا با نقش رویش آشنایی اوفتاد 

3)  باز می بینم که در عالم پدیدار آمدست  آن پري کز خلق پنهان بود چندین روزگار
4)   تا برفتی خوابم اندر چشم بیدار آمدست  تا نپنداري که بعد از چشم خواب آلود تو

کد سوال: 1134-سراسري-1391-متوسط

51. در کدام بیت، همۀ آرایه هاي « جناس، استعاره، کنایه و تشبیه » موجود است؟

 
  گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق          

 
ساکن شود، بدیدم و مشتاق تر شدم   (1

 
یک روز این بیاید و یک روز آن رود  مهمان  سراست خانۀ دنیا که اندر او            (2

 
بگذار تا به چاه مذلّت فرو رود  آن کس که سر به جیب قناعت فرو نبرد            (3

 
اکسیر عشق بر مسم افتاد و زر شدم گویند روي سرخ تو سعدي که زرد کرد؟            (4

کد سوال: 1282-سراسري-1382-آسان
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52. بیت«چون شبنم اوفتاده بدم پیش آفتاب / مهرم به جان رسید و به عیّوق بر شدم»  با کدام گزینه تناسب معنایی دارد؟

 
1)  چندي به پاي رفتم و چندي به سر شدم  دستم نداد قّوت رفتن به پیش دوست   

 
از پاي تا به سر همه سمع و بصر شدم  تا رفتنش ببینم و گفتنش بشنوم    (2

 
اکسیر عشق بر مسم افتاد و زر شدم  گویند روي سرخ تو سعديT که زرد کرد   (3

 
مجموع اگر نشستم و خرسند اگر شدم  بیزارم  ز وفاي تو یک روز و یک زمان      (4

کد سوال: 2138-سراسري-1381-آسان

 
53. معنی بیت «هم آنگه یکایک ز درگاه شاه / برآمد خروشیدِن دادخواه» چیست؟

1) در آن زمان، پشت سر هم براي عدالت خواهی از بارگاه شاه به در آمدند.
2) در آن لحظه، ناگهان فریاد اعتراض ستمدیده اي، از کاخ شاه بلند شد.

3) سپس اندك اندك، شاکیان به بارگاه حاکم در آمدند.
4) بعد از آن، به آرامی نواي عدل و دادگري از همه جا به گوش درباریان رسید.

کد سوال: 2151-سراسري-1381-آسان

 
54. مفهوم بیت هاي زیر، با کدام گزینه، ارتباط معنایی دارد؟ 

 
ز هر سو کرد بر عادت، نگاهی     

 
چو لختی دید، از آن دیدن خطر کرد    

 
 
نظر ناگه در افتادش به ماهی

 
که بیش آشفته شد تا بیش تر دید

 
بگفت آشفته از مه دور بهتر  بگفتا دوري از مه نیست در خور    (1

 
بگفت از عاشقی خوش تر چه کار است؟  بگفت از عشق کارت سخت زار است   (2

 
بگفت آفاق را سوزم به آهی  بگفت ار من کنم در وي نگاهی       (3

 
نیامد بیش پرسیدن صوابش  چو عاجز گشت خسرو در جوابش    (4

کد سوال: 2156-سراسري-1381-آسان

55. کدام بیت با سایر ابیات تقابل معنایی دارد؟

 
ببندند بر وي در بازگشت  اگر سالکی محرم راز گشت           (1

 
  عشق با سر بریده گوید راز            

 
2)  زانکه داند که سر بود غّماز  

 
اي مّدعی نزاع تو با پرده دار چیست؟  راز درون پرده چه داندفلک؟خموش            (3

 
عاقبت پرده برافتد زسر راز نهانش  گر فالطون به حکیمی مرض عشق بپوشد         (4

کد سوال: 33089-سراسري-1390-سخت

 
56. مفهوم بیت «ما زدریاییم و دریا می رویم / ما زباالییم و باال می رویم» با کدام بیت تناسب دارد؟         

 
1)  زآن که خرمایی ندارد شاخ بید  همچو مریم سوي خرمابن رویم        

 
2)   باز ما را سوي گردون برکشید   ما زگردون سوي مادون آمدیم          

 
کز رسوالنش پیاپی شد نوید  برنشین اي عزم و منشین اي امید            (3

 
  دود و بویی می رسد از عرش غیب          

 
4)  اي نهانان سوي بوي آن پرید  

کد سوال: 33090-سراسري-1388-سخت

 
57. بیت « بگو اي ناي، حال عاشقان را / که آواز تو جان می آزماید» با کدام بیت ارتباط مفهومی دارد؟

 
1)  تو بمان، اي آن که چون تو پاك نیست  روزها گر رفت، گو رو، باك نیست         

 
هرکه بی روزي است، روزش دیر شد  هرکه جز ماهی ز آبش سیر شد             (2

 
3)  قّصه هاي عشق مجنون می کند  نی حدیث راه پر خون می کند          

 
لیک کس را دید جان دستور نیست  تن زجان و جان زتن مستور نیست             (4

کد سوال: 33093-سراسري-1387-متوسط
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58. مفهوم آیۀ « تُِعزُّ َمن تَشاء و تُذّل من تشاء»با کدام بیت، متناسب است؟ 

 
1)  نتواند زمانه خوار کند  آن که را کردگار کرد عزیز

 
2)  آفریننده را کجا داند  آن که خود را شناخت نتواند

 
3)  وان که پوشیده داشت، مار تو اوست  آن که عیب تو گفت ، یار تو اوست

 
گر عزیز جهان بود خوار است  آن که با طمع سرو کار است  (4

کد سوال: 33119-سراسري-1386-سخت

59. همه ي ابیات به جز بیت .................. با ابیات زیر قرابت معنایی دارد.

 
 جهل و بی باکی شده فاش و حالل

 واژگونه کرده عالم پوستین
 

 
دانش و آزادگی گشته حرام

رادمردان بندگان را گشته رام

 
1)  پراگنده شد نام دیوانگان  نهان گشت آیین فرزانگان

 
2)  نهان راستی، آشکارا گزند  هنرخوار شد، جادویی ارجمند

 
3)  به دلش اندر آید زهر سو هراس  به یزدان هر آن کس که شد ناسپاس

 
4)  ز نیکی نبودي سخن جز به راز  شده بر بدي دست دیوان دراز

کد سوال: 33199-سراسري-1389-متوسط

60. کدام گروه از ابیات، مفهومی مشترك دارند؟

 
 الف) منسوخ شد مرّوت و معدوم شد وفا

 
 ب) اگر هفت کشور به شاهی تو راست

 
 ج) هنر خوار شد، جادویی ارجمند

 
 د) همه سوي دوزخ نهادید روي

 هـ) گشته است باژگونه همه رسم هاي خلق

 
 
وز هر دو نام ماند چو سیمرغ و کیمیا

 
چرا رنج و سختی همه بهر ماست؟

 
نهان راستی، آشکارا گزند

 
سپردید دل ها به گفتار اوي

زین عالم نبهره (فرومایه) و گردون بی وفا
4) ب - الف - ه3) ب - ج - د2) الف - د - ه1) الف - ج - ه

کد سوال: 33211-سراسري-1388-سخت

 
61. معنی صحیح همه ي کلمات«ُمنقذ، انعطاف، منثور، مناعت» به ترتیب کدام است؟

2) رهاننده – خمیدگی – پراکنده – بلندنظري1) بخشنده – آراستگی – برگزیده – استواري
4) رهاننده – خمیدگی – برگزیده – استواري3) بخشنده – آراستگی – پراکنده – بلندنظري

کد سوال: 37266-سراسري-1385-متوسط

 
62. متن زیر با کدام بیت ارتباط مفهومی ندارد؟

روز چهارم به کویی فرو می شد. مردي را دید که به فساد و ناشایستگی معروف بود و انواع فسق و فجور در او موجود؛ چنان که
انگشت نماي گشته بود. خواست که او را ببرد، اندیشه اي به دلش درآمد که به ظاهر حکم نباید کرد؛ روا بود که او را قدري و پایگاهی

 
بود ...» 

کمر به خدمت سلطان ببند و صوفی باش مراد اهل طریقت لباس ظاهر نیست  (1
تو نیز در قدم بندگان او می باش وز آنچه فیض خداوند بر تو می باشد  (2

که دوستان خدا ممکن اند در اوباش به عین ُعجب و تکبّر نگه به خلق مکن  (3
نظر به حسن معاد است نه به حسن معاش مقام صالح و فاجر هنوز پیدا نیست  (4

کد سوال: 37271-سراسري-1388-سخت

63. امالي درست کلمه ها، به معانی «زشت، برتري، فریب، پست شدن، بلند نظري» به ترتیب کدام است؟
2) مذموم، رجهان، خدئه، انحطاط، مناعت1) مضموم، رجحان، خدعه، انحطات، منائت
4) مضموم، رجحان، خدعه، انحتاط، منائت3) مذموم، رجحان، خدعه، انحطاط، مناعت

کد سوال: 39418-سراسري-1382-متوسط
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64. بیِت «با صد هزار جلوه برون آمدي که من / با صد هزار دیده تماشا کنم تو را» با کدام گزینه، ارتباط معنایی دارد؟

 
  دستم نداد قّوت رفتن به پیش دوست

 
1)  چندي به پاي رفتم و چندي به سر شدم 

 
  گوشم به راه تا که خبر می دهد ز دوست

 
2)  صاحب خبر بیامد و من بی خبر شدم

 
  تا رفتنش ببینم و گفتنش بشنوم

 
3)  از پاي تا به سر همه سمع و بصر شدم 

 
  او را خود التفات نبودي به صید من

 
4)  من خویشتن اسیر کمند نظر شدم

کد سوال: 46634-سراسري-1381-متوسط

65. بیت « کسی کاو را تو لیلی کرده اي نام / نه آن لیلی است کز من برده آرام » با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟
1)  چو بدیدم رخ زبیاي تو چیز دگر است  نسبت روي تو با ماه فلک می کردم

2)  سخن اهل حقیقت ز زبانی دگر است  جان هر زنده دلی زنده به جانی دگر است
3)  گوییا سرو روان تو روانی دگر است  راستی را ز لطافت چو روان می گردي

 
4)  تُرك مه روي من از خانه ي خانی دگر است در چمن هست بسی الله ي سیراب، ولی 

کد سوال: 78076-سراسري-1392-متوسط

66. مفهوم بیت «برگ درختان سبز در نظر هوشیار / هر ورقش دفتري است معرفت کردگار»، با کدام بیت متناسب است؟
جمال یار ز گل برگ سبز تابان شد  سرود عشق ز مرغان بوستان بشنو  (1

چمن ز عشق رخ یار، الله افشان شد  بهار آمد و گلزار نور باران شد  (2
3)  که طرف دشت چو رخسار سرخ مستان شد ندا به ساقی سرمست گل عذار رسید

4)  که مرغ دل ز فراق رخت پریشان شد  به غنچه گوي که از روي خویش پرده فکن
کد سوال: 84862-سراسري-1393-متوسط

67. عبارت «آن روزش بکشتند و دیگر روز بسوختند و سوم روزش به باد بر دادند؛ یعنی، عشق این است» با کدام بیت تناسب مفهومی

 
دارد؟

1)   گفت بسم اهللا اگر خواهی باشم ماهی  گفتم اي جان بِر من باشی روزي مهمان

 
2)  تازه کن جانی از این آب بقا بسم اهللا می دهد عشق به شمشیر صال بسم اهللا 

3)  که نیم کشته به خون چند بار برگردد  به آب تیغ اجل تشنه است مرغ دلم
کشته ي غمزة خود را به نماز آمده اي  آفرین بر دل نرم تو که از بهر ثواب  (4

کد سوال: 84865-سراسري-1393-متوسط

68. در متن «بساط نور جمال، حور را شاید، نه نگار روز را، مالحی با حازم چگونه متابعت نماید چون خورشید عالم آراي، سر از مطلع
خویش برآرد چراغ درویشان بی ضیا ماند، جان آدم، گم شده ي خود را در نور صبح کاذب نطلبد که از ضیاي او شب یلدا سوزن را در

میان خاك بتوان یافت.»، امالي کدام واژه غلط است؟
4) مالحی3) ضیا2) حازم1) متابعت

کد سوال: 85132-سراسري-1393-متوسط

69. مفهوم بیت «بگفتا گر به سر یابیش خشنود؟ / بگفت از گردن این وام افکنم زود» با کدام بیت تناسب ندارد؟
نه شرطی است نالیدن از دست دوست بگفت این جفا بر من از دست اوست  (1

که حیف است نام من آنجا که اوست بگفتا مَبر نام من پیش دوست  (2
بگفتا به پایش در افتم چو گوي بگفت ار خوري زخم چوگان اوي؟  (3

 بگفتا سرت گر ببرد به تیغ؟
 
بگفت اینقدر نبود از وي دریغ  (4

کد سوال: 85187-سراسري-1393-سخت
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70. بیت «تا کی می صبوح و شّکر خواب بامداد  /  هشیار گرد هان که گذشت اختیار عمر» با کدام بیت تناسب مفهومی دارد؟
زان خندة غافالن زند صبح بس بی خبر است ز اندکی عمر  (1

عمر بر باد پِی روزي ننهاده مده آب حیوان َمطلب همچو سکندر زنهار  (2
ما آن شقایقیم که با داغ زاده ایم اي گل تو دوش داغ صبوحی کشیده اي  (3

ور نه گر بشنود آه سحرم باز آید مانعش ُغلغل چنگ است و شکر خواب صبوح  (4
کد سوال: 85189-سراسري-1393-متوسط

71. عبارت «نِی عشق را پروردگار می نوازد و فریاد موالنا هنگامی از نی وجودش برمی خیزد که جذبه ي حق بر او اثر می گذارد»، با کدام

 
بیت تناسب مفهومی دارد؟

 
  (1

 هر زمان با دف و نی بر سر بازار دگر  راز سربسته ي ما بین که به دستان گفتند
2)  نه دل سوز و نه همدم دارم امشب  بنال اي نی که من غم دارم امشب

3)  استاده است سرو و کمر بسته است نی  مسند به باغ بر که به خدمت چو بندگان
4)  هر نی که به آن لعل شکر بار رسیده  صائب! زند آتش به جهان از نفس گرم

کد سوال: 85190-سراسري-1393-متوسط

72. بیت « گر برود جان ما در طلب وصل دوست  /  حیف نباشد که دوست، دوست تر از جان ماست »، با همۀ ابیات به استثناي بیت
.................. تناسب مفهومی دارد.

اگر چه درد به جان می رسد امید دواست خوش است با غم هجران دوست سعدي را  (1
سر چه باشد هر چه دارم در نظر آرم به چشم گر تو سر خواهی ز من سر با تو بسپارم به چشم  (2

به جز از جان ز من آخر چه تمناست تو را جان بخواه از من بیدل که روانت بدهم  (3
که به صد جان دل جانان نتوان آزردن نیم جانی چه بود تا ندهد دوست به دوست  (4

کد سوال: 86388-سراسري-1393-سخت

73. مفهوم کدام بیت با سایر ابیات تفاوت دارد؟
پس سخن کوتاه باید والّسالم در نیابد حال پخته هیچ خام  (1
ننهادي هنر کجا یابی تن به دود چراغ و بیخوابی  (2

که به دل داغ تو را در عوض مرهم زد حال دلسوختۀ عشق کسی می داند  (3
که باشد بر نظاره جنگ آسان مگر نشنیدي از گیتی شناسان  (4

کد سوال: 86389-سراسري-1393-متوسط

74. بیت: «بگفتا گر نیابی سوي او راه / بگفت از دور شاید دید در ماه»، با کدام بیت تناسب مفهومی دارد؟
در باغچه می کند گل افشان برخیز که باد صبح نوروز  (1

که در ایّام گل از باغچه غوغا نرود باغبانان به شب از زحمت بلبل چونند  (2
ما را نگاهی بس بود از رخنه ي دیوارها گر باغبان روزي به ما بندد در گلزارها  (3

هر که مجموع نشسته است پریشان نرود هر که را باغچه اي هست به بستان نرود  (4
کد سوال: 86392-سراسري-1393-متوسط

 
75.  بیت زیر باکدام بیت قرابت مفهومی دارد؟

 اکسیر عشق بر مسم افتاد و زر شدم  گویند روي سرخ تو سعدي که زرد کرد

 
1)   در همه سنگی نبــــاشد زرو سیــــم  گرچه سیم و زر ز سنگ آید برون  

 
2)  زر نابم که همان باشم اگر بگذارم  گر به آتش بریم صد ره و بیرون آري  

 
3)  صحبت ناجنس کردش روي زرد  زر ز معدن سرخ روي آمد برون 

 
4)  که از برقی مس آلوده با زنگار زرد کردي  چه آتش پاره اي بود اال اي کیمیاي دل 

کد سوال: 106625-سراسري-1392-متوسط
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76. در کدام بیت، غلط امالیی وجود دارد؟
1)   چو روي عاشقان شود ضیاي او  بدانگهی که حور قیر گون شود

2)  کند آب دجله سیرابش  سایر است این مثل که مستسقی
3)  تو در شتاب سفر بوده اي و رنج سهر  به وقت آن که همه خلق گرم خواب شوند
4)  ستاره نیست مگر دون نواز و دون پرور  زمانه نیست مگر رذل جوي و رذل پرست

کد سوال: 106631-سراسري-1394-آسان

 
77. در متن زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟

«ملک گفت: مانع ِسَقط و موجب نفرت چیست؟ مرغ گفت: محل ِعناد در دل ها مولِم است و اگر به خالف این چیزي شنوده شود، اعتماد
را نشاید که زبان در این سفارت حّق امانت نگذارد و من صعوبت سولت تو را نیکو شناسم و در هیچ وقت از بأس تو ایمن نتوان بود.»

 
2) دو1) یک 

 
4) چهار3) سه 

کد سوال: 106632-سراسري-1394-متوسط

78. مفهوم بیت «بگفتا گر نیابی سوي او راه؟/بگفت از دور شاید دید در ماه» از کدام بیت استنباط می شود؟
1)  بود صد بار هجر از وصل خوشتر  چو نبود وصل دلبر راي دلبر

2)  بلبل شوریده را آخر تماشا می رسد  گر ز باغ وصل گل، رنگی و بویی بهره نیست
3)  کنون که ماه تمامی نظر دریغ مدار  حریف عشق تو بودم چو ماه نو بودي

4)  خوش برقص اي ذّره کاینک مهر رخشان می رسد  خوش بخند اي دل که اینک صبح خندان می رسد
کد سوال: 106651-سراسري-1394-سخت

79. بیت «چون شبنم اوفتاده بُدم پیش آفتاب / ِمهرم به جان رسید و به عیّوق بر شدم» با کدام بیت ارتباط مفهومی دارد؟
1)  آن جا که تو باشی نتوان گفت که هستم  خورشید بلندي تو و من سایه خاکی

2)  من گریان نه آن شمعم که بی سوز تو بنشینم  من خاکی نه آن گردم که از راه تو برخیزم
3)  در آتشم فکندي غافل مشو ز دودم  خاکم به باد دادي از دل مشو غبارم

4)  سیل محبّت آمد ناگاه در ربودم  خاشاك راه بودم در کوي دوست عمري
کد سوال: 106652-سراسري-1394-متوسط

80. مفهوم بیت «تو قد بینی و مجنون جلوة ناز /  تو چشم و او نگاه ناوك انداز» از کدام بیت، دریافت می شود؟
1)  صورت بی جان نباشد جز خیال   دانه بی مغز کی گردد نهال؟

2)  کس این کرشمه نبیند که من همی نگرم  به هر نظر بت ما جلوه می کند لیکن
3)  جز همان صورت دیوار مپندارش  هر که بی سیرت خوب است نکو صورت

4)  کاو بتواند چنین صورتی انگیختن  فکرت من در تو نیست در قلم قدرت است
کد سوال: 106711-سراسري-1394-متوسط

 
81. بیت زیر با کدام بیت تناسب معنایی دارد؟

 بنمود جمال و عاشق زارم کرد.»  «حسنت به ازل نظر چو در کارم کرد
1)  لیک هر دیده محرم آن نیست آفتاب رخ تو پنهان نیست

راست کان خورشید پیدا گشت ناپیدا شدم  سایه اي بودم ز اول بر زمین افتاده خوار  (2
3)  اي آفتاب حسن برون آدمی ز ابر یک شعله آتش رخ تو در جهان فتاد

4)  کان چهره مشعشع تابانم آرزوست  سیالب عشق بر دل مست خراب بست
کد سوال: 123258-سراسري-1395-آسان



صفحه 14

 
82. مفهوم بیت زیر با همۀ ابیات تناسب دارد به جز:

 بس که بپسندید باید ناپسند»  «عشق را خواهی که تا پایان بري
1)  از زلزله خاك چه غم چرخ برین را  آسوده بود عشق ز بی تابی عّشاق

که خار دشت محبت گل است و ریحان است  سفر دراز نباشد به پاي طالب دوست  (2
3)  تا شب نرود صبح پدیدار نباشد   تا رنج تحّمل نکنی، گنج نبینی

در دهان شیر می باید شدن بر بوي کام  کام دل خواهی برو گردن به ناکامی بنه  (4
کد سوال: 123262-سراسري-1395-متوسط

 
83. بیت زیر با کدام بیت مفهوم یکسانی دارد؟

 نبازند هرگز به مردارها» «ولی راد مردان و وارستگان
مرد امروزیم ما را با غم فردا چه کار  می خورد صوفی غم فردا و ما می می خوریم  (1
2)  چون رسد در دیگري هر کس که از خود باز ماند  مرد حق را چون شناسد زاهد خود ناشناس

ورچه سرگشته بود گرد زمین همچو فلک  مرد ثابت قدم آن است که از جا نرود  (3
که ز اسباب جهان با کفنی ساخته اند  رشکم آید به مقیمان سرا پرده خاك  (4

کد سوال: 123263-سراسري-1395-متوسط

 
84. متن زیر با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟

«ضّحاك، به کیفر کارهاي زشت خود گرفتار بود؛ هرچه بیش تر مردم را از میان می برد، بیش تر در لّجه بدنامی و بغض و نفرت همگان
فرو می رفت، تا سرانجام از پا درآمد و در بند شد.»

1)  هیچ نگذاشت که بر عزم شکار آید باز  شاهباز غمت از صید دل مسکینان
2)  دریاب که بر صید کبوتر زده اي باز  شهباز غمت راست کبوتر دل سلمان

3)  اي کرامت همره شهباز و شاهین کرده اند  شهپر زاغ و زغن زیباي صید و قید نیست
4)  پس عقابی رفت و یا باز آن عمل بنیاد کرد  کبک، موري خورد و باز آمد قصاص از کبک خواست

کد سوال: 123267-سراسري-1395-متوسط

 
85. بیت زیر با کدام بیت، تناسب مفهومی دارد؟

 به غیر از خوبی لیلی نبینی»  «اگر در دیدة مجنون نشینی
1)  که تن گاه زشت است و گاهی نکو  بود گوهر هر کسی خوي او

2)  که گل رنگ رخسار لیلی گرفت  مگر چشم مجنون به ابر اندر است
3)  جانان مرا به چشم من باید دید  معشوقه به چشم دیگران نتوان دید

4)  هر کس حکایتی به تصّور چرا کند  معشوق چون نقاب ز رخ بر نمی کشد
کد سوال: 123268-سراسري-1395-متوسط

 
86. مفهوم کلی بیت زیر، با کدام بیت تناسب دارد؟

 
 «بی عمر زنده ام من و این بس عجب مدار

 
روز فراق را که نهد در شمار عمر»

1)  اساس زندگی خضر را ثبات نباشد  در آن دیار که هجران بود حیات نباشد
2)  دل را قیامت آمد شادان چگونه باشد؟  بر دل غم فراقت آسان چگونه باشد
3)  ز موج شوق تو در بحر بی  کران فراق  بسی نماند که کشتی عمر غرقه شود

4)  اي شب هجران تو پنداري برون از روزگاري؟  روزگار و هرچه در وي هست بس ناپایدار است
کد سوال: 229502-سراسري-1396-متوسط



صفحه 15

 
87. مفاهیم «پشت پا زدن به دنیا، صداقت، بی  قراري عاشق، توصیه به فروتنی» به ترتیب، از کدام ابیات دریافت می  شود؟

 الف) هر سر موي حواس من به راهی می  رود
 
تا به آن زلف پریشانم نگاه افتاده است

 
 ب) رو نگه داشتن از صاف ضمیران مطلب

 
عیب پوشیدن از آیینه ي عریان مطلب

 
 ج) تا دلت سرد ز اسباب تعلّق نشود

 
آتش از کوچه ي ما خانه به دوشان مطلب

 
 د) بی  تزلزل نیست هرکس چون علم استاده است 

 
عشرت روي زمین از مردم افتاده است

4) ج، ب، الف، د3) ج، الف، د، ب2) الف، ج، د، ب1) الف، ب، د، ج
کد سوال: 229508-سراسري-1396-متوسط

 
88. بیت زیر، با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟

 
 «سرود عشق ز مرغان بوستان بشنو 

 
جمال یار ز گل برگ سبز تابان شد»

1)  بلبل و قمري چه خواند، یاد خداوندگار  هر گل و برگی که هست یاد خدا می  کند
2)  نعره زنان فاخته بر سر بید و چنار  سرو شد افراخته کار چمن ساخته

3)  که به چشم من جهان شد همه زرنگار بی  تو  سر باغ و بوستانم به چه دل بود نگارا
4)  هر برگ سبز این باغ طوطی خوش نوایی است  آیینه خانۀ دل از زنگ اگر برآید

کد سوال: 229514-سراسري-1396-متوسط

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

 
1)  چنان پیر سر بود و پژمرده بود  همان زال کاو مرغ پرورده بود

 
2)  به جاي نیا تاج بر سر نهاد  جهاندار هوشنگ با راي و داد

 
3)  همه دشت پیشش درم ریختند  سواران لشکر برانگیختند

 
4)  بخندید و پذرفت از ایشان سپاس  چو بشنید گفتار اخترشناس

کد سوال: 229666-سراسري-1396-متوسط

90. مفهوم کدام بیت، با سایر ابیات تفاوت دارد؟
1)  شکوفه بر سر سبزه نثارها کرده است  دگر بهار چمن را چه دلگشا کرده است

2)  که صبر غنچه، گره را گره گشا کرده است  مکن ز بستگی کار، شکوه چون خامان
3)  که بهر کسب هوا غنچه سینه وا کرده است  نه از ترانۀ بلبل شکفته گل در باغ

4)  بهار بین که گره را گره گشا کرده است  چه عقده ها که ز خاطر گشوده غنچه ي گل
کد سوال: 229673-سراسري-1396-متوسط

 
91. زمینه ي حماسه در کدام بیت با «دریدم جگرگاه دیو سپید»، تناسب دارد؟

1)  بر آنگونه شد اختر کاویان  ز دیباي پر مایه و پرنیان
2)  بر آن خسروي تاج پاشید خاك  همه جامه تا پاي بدرید پاك

3)  ندیدند مرگ اندر آن روزگار  چنین سال سیصد همی رفت کار
4)  نکردي بجز جنگ، چیز آرزوي  بسان پلنگ ژیان بُد به خوي

کد سوال: 238306-سراسري-1396-متوسط

 
92. مفهوم بیت زیر با کدام بیت، تناسب دارد؟

  عاشقی شیوة رندان بالکش باشد»   «ناز پرورد تنّعم نبرد راه به دوست
1)  که یک زمان به مراد کسیست باید بود  هزار سال تنّعم کنی بدان نرسد

2)  سر آن نیست که در دامن حور آویزیم  باغ فردوس میاراي که ما رندان را
3)  که هرچه پیش تو ننگ است پیش ما نام است  مکن مالمت رندان و ذکر بدنامی

4)  کام در کام نهنگ است بباید طلبید  گر من از خار بترسم نبرم دامن گل
کد سوال: 238309-سراسري-1396-متوسط



صفحه 16

 
93. مفهوم کلّی کدام دو بیت، با یکدیگر تناسب دارد؟

 
الف) آزادي اگر خواهی از عقل گریزان باش

 
ب) من و انکار شراب این چه حکایت باشد

 
ج) یکی از عقل می الفد یکی طامات می بافد

د) عقل اگر داند که دل در بند زلفش چون خوش است

 
 
سر خیل مجانین شو، سر حلقه طفالن باش

 
غالبًا اینقدرم عقل و کفایت باشد

 
بیا کاین داوري ها را به پیش داور اندازیم

عاقالن دیوانه گردند از پی زنجیر ما

 
4) ب - د3) ب - ج2) الف - د1) الف - ج 

کد سوال: 239036-سراسري-1396-متوسط

 
94. بیت زیر، با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟

 دریاب کار ما که نه پیداست کار عمر»  «این یک دو دم که مهلت دیدار ممکن است
1)   باشد که توان یافتن دیگر چنین ایّام را  غافل مباش ار عاقلی دریاب اگر صاحب دلی

2)  دریاب ضعیفان را در وقت توانایی  دائم گل این بستان شاداب نمی ماند
3)  که تاك این گلستان اشک خونین در گلو دارد  مجو برگ نشاط از عالم دل مرة امکان

4)  دریاب وقت خویش که دریاي گوهري  چندت نیاز و آز دواند به بّر و بحر
کد سوال: 239041-سراسري-1396-متوسط



وقت :   دقیقهتاریخ :

تعداد سواالت: 94نام و نام خانوادگی :

گروه مشاوره خاکسارموضوع زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاھی( * فصل اول-تحمیدیّھ و مناجات * فصل دوم-ادبیات حماسی * فصل سوم-ادبیات غنایی * فصل چھارم-حسب حال/زندگی نامھ)

در این گزینه نیز به نوعی صبوري ستوده شده است. 1.گزینه 4
در این گزینه نیز متناسب با بیت اصل سؤال گفته است که با خبریافتن از خود بی خود شدم. 2.گزینه 4

گل از خار برآوردن ــ خار از پا درآوردن ــ پا از گل در آوردن 3.گزینه 2

 
اشاره به دوران پادشاهی جمشید دارد. 4.گزینه 4

یعنی هنگامی که دچار غرور و خودبینی شد و خود را خدا نامید، بخت برگشته گشت.

 
المنقذ من الّضالل: اعتراف گونه اي از امام محمد غزالی 5.گزینه 2

راست آن است که در بیت چهارم، از وجوِد غم شکایت شده است؛ اما در گزینه هاي دیگر، غم، پذیرا و از وجود آن ابراز 6.گزینه 4
شادي شده است.

ك. پیش دانشگاهی 7.گزینه 2
مفهوم صورت سؤال و گزینه هاي  و  و  به سرنوشت و خواست خدا اشاره دارد، اما در بیت  سخن از بی توّجهی به 8.گزینه 4

نعمت هاي دنیا و آخرت است.
معنی عبارت: هر چیز یه ریشۀ خود باز می گردد. / پیام سه گزینۀ دیگر هم، مانند عبارت، «بازگشت به اصل» است که 9.گزینه 1

باتوّجه به مضمون عرفانی عبارت و گزینه ها می توان آن را «بازگشت به سوي خدا» تعبیر کرد. هرچند گزینۀ  هم به ارتباط اصل و فرع
) اصل را پیرو فرع می داند، چنان که مادر (اصل) جویاي فرزند اشاره می کند، تقریبا مفهومی عکس مفهوم صورت سؤال دارد؛ گزینۀ (

 
(فرع) معّرفی شده است.

 
: انسان بی بهره از عشق و خام در راه حقیقت، شایسته و سزاوار آتش جهنّم است. مفهوم گزینۀ  10.گزینه 2

مفهوم سایر گزینه ها: حال عاشق را تنها عاشق می فهمد. انسان بی بهره از عشق، حال عاشق واقعی را درك نمی کند.
در بیت هاي دیگر و بیت صورت پرسش چنین آمده که رهایی از عشق راستین ناممکن است. 11.گزینه 4

 
: محو معشوق بودن؛ توّجه به معشوق با همۀ وجود مفهوم مشترك بیت سوال و گزینۀ  12.گزینه 2

 
مفهوم سایر گزینه ها:

 
) متغیّر بودن احوال عاشق گزینۀ 

 
) شرح زیبایی معشوق گزینۀ  

 
) از خود بی خودي عاشق گزینۀ  

دقّت کنیم! در بیت سؤال،شاعر، خودش از درك زیبایی هاي معشوق لّذت می برد، اّما در گزینۀ  زیبایی او را براي دیگران بیان می 

 
کند.

تنها در این گزینه خبري از «مقام رضا» نیست، رضا، خشنودي و کام جویی از سختی ها و دشواري هاي راه عشق است. 13.گزینه 2
عاشق واقعی، به راستی این رنج ها را دوست می دارد و حال و حکایت او «تحّمل» هم نیست؛ او واقعًا زهر می نوشد و قند می انگارد ؛ آن
را شیرین می چشد؛ چنان که موالنا فرموده: نالم و ترسم که او باور کند/ وز کرم آن جور را کم تر کند. و یا ؛ ناِز تو این است که نورت
» مّدعِی چون بود؟/ماتم این تاخود که سورت چون بود؟/از حالوت ها که دارد جوِر تو/ و زلطافت کس نیابد غور تو. لیک در گزینۀ «

عشق، از دسِت غم عشق داد و فریادش برآمده و تازه عیب و ایرادي هم بر آن ندیده زیرا آن را حکایِت حال بسیاري از همتایاِن خود
یافته.

: کام یابی در دنیا بی حاصل و ناممکن است. حال که به دنبال کام بودن بی حاصل است به دنبال آن نرو و مفهوم گزینۀ  14.گزینه 2

 
از آن برحذر باش.

اّما در سایر ابیات، سخن از آن است که آدمی از عالم افالکی است و سرانجام بدان منزِل واالِي نهایی بازخواهد گشت چنان که پیِر

 
گوهر اندیش بلخ فرموده است: 

بازجوید روزگار وصل خویشهر کسی کو دور ماند از اصل خویش
کار به دسِت زشت خویاِن ظاهر فریب افتاده بود. 15.گزینه 2

این گزینه دربردارندة یادنامه و زندگی نامه است («یکی قطره باران» یادنامۀ دکتر زریاب خویی و «فرار از مدرسه» شرح 16.گزینه 4
حال امام محمد غزالی است) لیک در گزینه هاي دیگر حسب حال دیده می شود.
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صفحه 17

در گزینۀ «الف» علّت سرخ بودن لب بیان شده است بنابراین مهم ترین آرایۀ این بیت حسن تعلیل است؛ آرایۀ حسن 17.گزینه 2
« تعلیل دومین آرایه اي است که در صورت سؤال آمده، بنابراین پاسخی درست است که دومین مورد آن «الف» باشد یعنی گزینه هاي «

» به کنار می روند . و «
درگزینۀ «ب» تشبیه، دیده می شود به خاطر «بنا گوِش چو سیمت»  گو این که در این گزینه تلمیح نیز به کار رفته است.

- دور از جاِن تو (جملۀ دعایی). - در هجراِن تو        در گزینۀ «ج»، ایهام بارز است؛ زیرا «دور از تو» دو معناي پذیرفتنی دارد: 
در گزینۀ «د» تلمیح وجود دارد. بیت، به داستان خسرو و شیرین به اثر نظامی گنجوي اشاره می کند.

 
زیرا در این گزینه، سه تضاد دیده می شود: پرسش  جواب، زیر باال، شیرین  تلخ 18.گزینه 1

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
» دو تضاد (درد  درمان، زخم  مرهم) گزینۀ «

 
» نیز دو تضاد (وصل  جدایی، شیرین  زهر) گزینۀ «

» یک تضاد (هستی  مرگ) گزینۀ «
. حکم .فرمان روا،  » زنم (از مصدر زدن) و زنم (زن هستم) جناس همسان دارند و از دیگر سوي، حاکم = ( در گزینۀ « 19.گزینه 4

 
کننده) ایهام ساز است.

 
»، «دیدة بخت» استعاره است (استعارة مکنیه از نوع تشخیص) و «می ُکنم - می َکنم» جناس ناهمسان حرکتی. در گزینۀ «

 
» شهر مجازاً یعنی مردم شهر، و واژه هاي «جمع و متفق» تضاد دارند. در گزینۀ «
» اغراق: در فراوانی اشک عاشق - در بیت حسن تعلیل وجود ندارد. در گزینۀ  «

 
در سایر گزینه ها می گوید «از ماست که بر ماست» اّما در این گزینه می گوید که من نیک خواه توام و تو بدخواه من 20.گزینه 2

در این گزینه نیز گفته است که اگر با کس دیگري نظر بپیوندم یعنی به نگاه کردن به معشوق دیگري بپردازم، ستم 21.گزینه 1
کردن بر من کار درستی است. در اصل پرسش نیز می گوید اگر در (روزگار هجران) زمانی، آسوده خاطر و خوشحال بوده باشم، وفاي

تو را نمی خواهم از وفاي تو بیزارم.
در این گزینه همانند اصل پرسش ارزش بخشی عشق بیان شده است. بازگردانی بیت چنین است: روزي که عکس روي 22.گزینه 4

تو بر چهره زرد من بیفتد، اگر غالم سیاهی باشم همانند ماهی، رومی رخ (زیبا) می شوم.

 
رجوع شود به درآمدي بر حسب حال و زندگی در کتاب ادبیّات پیش دانشگاهی 23.گزینه 4

در گزینۀ  کمک خواستن خوِد کاوه مطرح شده است (خروشیدن دادخواه)، اّما در سه گزینۀ دیگر پاسخ مثبت مردم به 24.گزینه 3

 
دعوِت کاوه آمده است.

 
در صورت سؤال و گزینه ي  به کشش و جذبه ي معشوق اشاره دارد که سبب ناله ي عاشق است. 25.گزینه 2

در گزینه هاي  و  و  مفهوم مشترك است، که راه عشق سختی هایی دارد که ناز پروردگان هرگز توان آن را ندارند 26.گزینه 2

 
که در بیت  به این امر اشاره نشده است.

در گزینۀ  به تجربۀ سفر اشاره دارد و سایر گزینه ها به این که افراد بی خبر از عشق حال عاشق را درك نمی کنند. 27.گزینه 3

 
در آیین عشق ورزي، پرستش الهی به شور و مستی است. 28.گزینه 3

) «راضی بودن به دوري از معشوق با خواندن نامۀ او» اّما مفهوم بیت سؤال و سایر گزینه ها، قانع مفهوم بیت گزینۀ ( 29.گزینه 1

 
بودن به مال کم دنیا است.

30.گزینه 1
در این بیت سخن از آن است که خوان نعمت بی دریغش همه جا و براي همگان پهن گشته است.

به سادگی ارزش بخشِی عشق از این بیت نیز دریافته می شود. 31.گزینه 4

 
ظفرنامۀ منظوم اثري از حمداهللا مستوفی و اخبار رستم اثري منثور از آزاد سرو سیستانی است. 32.گزینه 4

 
سر اندر پاي دوست افکندن: فدا شدن در راه عشق و معشوق 33.گزینه 4

 
عشق سبب ارزش بخشی است. 34.گزینه 2

در گزینه هاي دیگر به خوبی غم عشق و ارزش مثبت آن اشاره شده است اّما در بیت نخستین «غم» مربوط به عشق یار 35.گزینه 1
نیست و داراي بار منفی است چون امید به برطرف شدن آن مطرح شده است.

 
در این گزینه در نهایت، صبوري براي گوینده ممکن شده است. 36.گزینه 3

بیت اّول این گزینه، گستردگی عشق را بیان کرده و ناتوانی عقل در رفتن و رسیدن به معشوق اّما بیِت دیگر، بیانگر 37.گزینه 1
ارزشمند بودن عشق و غرق شدن عاشق است.

معنی درست سایر واژه ها: شماتت: ریشخند، سرزنش - امتناع: خودداري - مشعوف: شادمان 38.گزینه 1
: تقاضاي ترّحم عاشق از معشوق مفهوم گزینۀ  39.گزینه 4
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صفحه 18

مفهوم مشترك دیگر گزینه ها: تقابل عقل و عشق؛ شرط عاشقی، زیرپا گذاشتن عقل است.

 
: امیدواري عاشق به وصال معشوق تا دم مرگ است. مفهوم گزینۀ  40.گزینه 2

مفهوم مشترك دیگر گزینه ها: وصال سبب افزایش اشتیاق مرگ است.
در سایر ابیات، این نکته آمده است که افراد سطحی و خام، سوز دل عارفان و اندیشمندان را در نمی یابند. 41.گزینه 3

تنها در این گزینه، اتصال به منبع الیزال و ثمرات آن در سخن آمده است. 42.گزینه 4
در هر دو توصیه شده است که بی دلیل، بر چسب بد بودن به کسی نباید زد. 43.گزینه 1

» براي غم ارزش منفی در نظر در سه گزینۀ دیگر ارزشمند بودن غم یار از دیدگاه شاعر بیان شده است اّما در گزینه « 44.گزینه 2
گرفته است.

در بقیه ي گزینه ها این نکته آمده است که «آن را که خبر شد، خبري باز نیامد» ولی گزینه ي  به جاودانگی سخن اشاره 45.گزینه 1

 
دارد.

واژة «ثُقبه»، به معنِی «سوراخ» و « رخنه» است. 46.گزینه 3

 
تنها ضالل، نادرست نوشته شده است. ظالل: گمراهی - ظالل: تاریکی 47.گزینه 4

) نیز شاعر مفهوم عبارت سؤال به «دوري از ُزهد منفی» و «دوري از گوشه نشینی» اشاره می کند. در مصراع دوم گزینۀ ( 48.گزینه 4

 
آرزو می کند که با رفیقانش به سفر برود و گوشه نشین نباشد.

معنی بیِت: اگر با حرص شربتی خوردم مرا سرزنش نکن که کار بدي کردم [ناچار بودم] در بیابان بودم و تابستان بود و 49.گزینه 2
من که بیماري عطش داشتم طبیعی بود که آب سرد را بنوشم. در گزینۀ  نیز شاعر معتقد است که چون زمینه هاي گناه فراهم بود از

 
ارتکاب آن چاره اي نبود. در گزینۀ 2) نیز شاعر معتقد است که چون زمینه هاي گناه فراهم بود از ارتکاب گناه چاره اي نبود.

» نیز می گوید که تنها او را می بینم؛ این دو کامًال یکسان بیِت اصل پرسش یعنی: من نمی توانم به او ننگرم و گزینۀ « 50.گزینه 2
نیستند اما به هم نزدیکند.

« اکسیر عشق » اضافۀ تشبیهی است. / « روي زرد شدن » کنایه است از چهره و سیماِي عارفانه یافتن [و از نگاِه آنان که 51.گزینه 4
عشق را نمی شناسد، کنایه از الغر و تکیده شدن] / « زر شدن » کنایه است از ارجمند شدن / مس استعارة مصرحه از وجود ناچیز

خداست. / بین واژگاِن «زرد» و «زر» جناس ناهمسان دیده می شود.
عشق عامل کمال است مثل اکسیر مس را طال می کند و مثل آفتاب قطره را به اوج آسمان می رساند. 52.گزینه 3

یکایک: ناگهان - برآمد خروشیدن دادخواه: صداي اعتراض ستم دیده اي بلند شد.  53.گزینه 2
در بیت سؤال آمده است:وقتی که نگاهش بر ماه افتاد و هر چه به آن بیشتر نگاه می کرد، آشفتگی اش بیشتر می شد. 54.گزینه 1

یعنی نور ماه و نگاه کردن به ماه موجب آشفتگی می شود.

 
سایر گزینه ها به فاش نشدن راز درون پرده ي عشق اشاره دارد. 55.گزینه 4

مفهوم مشترك بیت سؤال و گزینۀ  : هرچیز به اصل خویش باز می گردد. 56.گزینه 2
ناي (نی) همان موالناست که حال عاشقان سرمست را در سخن خود بیان می کند. 57.گزینه 3

 
کسی را که خدا عزیز گرداند همۀ مردم جهان نمی توانند او را خوار کنند. 58.گزینه 1

 
در صورت سؤال و سایر گزینه آمده است که در جامعه ارزشها از بین رفت و بی ارزشی ها جاي آن را گرفت. 59.گزینه 3

ابیات این گزینه به بی ارزشی ارزش ها اشاره دارد. 60.گزینه 1

 
61.گزینه 2

 
در این بیت اشاره دارد به این که از لطف و فیض الهی چیزي هم نصیب دیگران کن. 62.گزینه 2

در این گزینه معانی لغات به ترتیب درست معنی شده اند. 63.گزینه 3

 
در این ابیات تماشاي معشوق بیان شده است. 64.گزینه 3

» نیز بیان شده مفهوم بیت صورت سؤال تفاوت دیدگاه عاشق و غیرعاشق را بیان می کند که این مفهوم در گزینۀ « 65.گزینه 4
است: « در چمن الله هاي بسیار است اما زیباروي من با بقیه متفاوت است.» (تفاوت دیدگاه)

 
تجلّی خداوند در همه عناصر طبیعت 66.گزینه 1

 
عاشقان کشتگان معشوقند 67.گزینه 2

 
مالهی : آالت لهو 68.گزینه 4

 
مفهوم سایر گزینه ها: فدا کردن جان در راه محبوب 69.گزینه 2

غفلت و بی خبري از گذر عمر 70.گزینه 1

 
جذبه پروردگار در انسان آگاه فریاد و شوقی بوجود می آورد. 71.گزینه 4

 
در  سایر  گزینه ها به فدا کردن جان در زیر پاي معشوق اشاره شده است. 72.گزینه 1
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صفحه 19

 
مفهوم گزینل: رنج و تالش کلید سعادت و کام یابی است. 73.گزینه 2

 
مفهوم سایر گزینه ها: «انسان بی خبر از عشق، حال عارف  واصل را درك نمی کند.»

 
از دور دیدن محبوب، شایسته است. 74.گزینه 3

 
: عشق موجب ارزشمندي است. مفهوم مشترك بیت سؤال و گزینه ي  75.گزینه 4

 
بررسی موارد در سایر گزینه ها: 

 
: تفاوت ظرفیت پدیده هاي به ظاهر یکسان گزینۀ 

 
: پایداري عاشق در عشق گزینۀ 

 
: همنشینی با بدان موجب آسیب است. گزینۀ 

 
امالي واژه حور در مصراع اول بیت گزینۀ  نادرست و درست آن هور (به معناي خورشید) است. 76.گزینه 1

لغات مهم از نظر اهمیت امالیی در سایر ابیات: ضیا: روشنایی/ َمَثل: سخن مشهور/ مستسقی: فردي که طالب و جویاي آب است./ سهر:

 
شب بیداري، شب زنده داري/ رذل: خوار، پست، دون مایه

واژه هاي سقط، نگذارد و سولت نادرست نوشته شده اند و درست آن ها به ترتیب ثقت، نگزارد و صولت (به معناي 77.گزینه 3

 
هیبت) است.

 
توجه داشته باشید که:

 
َسَقط: به معناي مردن و هالك/ ِثَقت: خاطرجمعی و اطمینان کردن- ِثِقه: کسی که مردم به او اطمینان می کنند.

گزاردن به جا آوردن، بیان کردن، تادیه کردن، انجام دادن و تعبیر خواب کردن، بنابراین، حق امانت گزاردن به معناي حق امانت را به 

 
جا آوردن است./ گذاردن قرار دادن، وضع کردن و گماشتن.

در بیت سوال و بیت این گزینه، بر این موضوع تأکید شده که اگر عاشق نتواند به وصال معشوق برسد، همین که بتواند 78.گزینه 2
از دور وي را ببیند برایش کافی است.

مفهوم بیت سؤال و بیت این گزینه: مهر و محبّت دوست، سبب واال شدن وجود آدمی می شود و آدمی را از پایین ترین 79.گزینه 4

 
درجات به باالترین مراتب می رساند.

 
چون شبنم اوفتاده بدم پیش آفتاب = خاشاك راه بودم در کوي دوست عمري

 
مهرم به جان رسید و به عیوق بر شدم = سیل محبّت آمد ناگاه در ربودم

» به نفی ظاهربینی اشاره دارد که دیگران زیبایی هاي معشوق را آن چنان که عاشق می بیند بیت مورد سؤال و گزینۀ « 80.گزینه 2
نمی بینند.

بیت سوال و گزینه  به تجلی زیبایی الهی و عشق ازلی انسان که شیفته این زیبایی الهی شده اشاره دارد. 81.گزینه 3
،  و  به سختی هاي راه عشق و تحمل عاشق براي رسیدن به کمال عشق پرداخته است. صورت سوال و گزینه هاي  82.گزینه 1

عالمه طباطبایی در این بیت به بی توّجهی عارفان به مادیات این جهانی پرداخته که در گزینۀ  نیز به این بی اعتباري و 83.گزینه 4
بی ارزشی اسباب جهان اشاره دارد.

متن سؤال که از داستان کاوة دادخواه انتخاب شده به موضوع قصاص در همین دنیا اشاره دارد که بیت  نیز به همین 84.گزینه 4
امر پرداخته است.

» مفهوم مشترکی دارد. شعر وحشی بافقی ادبیات سال چهارم و به نفی ظاهربینی اشاره دارد که در بیت گزینۀ « 85.گزینه 3
حافظ در بیت سؤال اشاره دارد به این که بدون معشوق حیات و زندگی مفهومی ندارد و روز دوري از یار در حساب عمر 86.گزینه 1

» نیز بیان شده است. نیست که این مفهوم در گزینۀ «
ج: ترك تعلقات دنیوي و پشت پا زدن به دنیا / ب: دل و ضمیر عارفان هم چون آیینه اي است که با صداقت و بدون ریا 87.گزینه 4

 
و تزویر هر آن چه بیند بازتاب می  کند.

 
الف: بی  قراري عاشق در دیدار زلف یار / د: از مردم افتاده و متواضع باید عشرت آموخت.

» نیز مفهوم صورت سؤال تجلی محبوب الهی در همۀ پدیده  هاي جهان هستی را بیان می  کند و این مضمون در گزینۀ « 88.گزینه 1
تکرار شده که شاعر هر گل و برگ گلی را یاد خدا می  داند و آواز پرندگان را نیز ذکر و یاد خداوندگار.

در گزینۀ  به زمینه ي خرق عادت اشاره شده و در سایر گزینه  ها به زمینۀ ملی حماسه پرداخته است. 89.گزینه 1
در سایر گزینه  ها به آمدن بهار و سرسبزي طبیعت که نشانی از روي دوست دارد پرداخته است ولی در گزینۀ  شاعر 90.گزینه 2

علت گره  گشایی غنچه را صبر و شکیبایی در طریق کار می  داند که صبر، کار بسته را گره  گشایی می  کند.
(دریدم جگرگاه دیو سپید) به زمینه ي خرق عادت در حماسه اشاره دارد که در گزینه  ي  به عمر  ساله پرداخته 91.گزینه 3

است.
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صفحه 20

حافظ در صورت سؤال می گوید انسان هاي مرفّه و راحت  طلب هرگز به معشوق و محبوب الهی راهی ندارند که عاشقی 92.گزینه 4
» دیده می شود. کار عارفان سختی کشیده است و این مضمون در گزینۀ «

 
مفهوم ابیات «الف» و «د» تداعی کنندة مفهوم «تقابل عشق و عقل» است. 93.گزینه 2

» آمده است. دم غنیمت دانستن دیدار یار در صورت سؤال گزینۀ « 94.گزینه 1
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پاسخنامه کلیدي آزمون با کد: 498157
-14-24-32-44-52
-64-72-84-91-102

-114-122-132-142-152
-164-172-181-194-202
-211-224-234-243-252
-262-273-283-291-301
-314-324-334-342-351
-363-371-381-394-402
-413-424-431-442-451
-463-474-484-492-502
-514-523-532-541-554
-562-573-581-593-601
-612-622-633-643-654
-661-672-684-692-701
-714-721-732-743-754
-761-773-782-794-802
-813-821-834-844-853
-861-874-881-891-902
-913-924-932-941


