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 تناسب مفهومي

 

 69سال  تناسب مفهوميهاي تكميلي كتاب تست
 (69)رياضي ـ  بیتِ زیر با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟ . 1

 «به وقت صبح قیامت که سر ز خاک برآرم / به گفت و گوی تو خیزم به جست و جوی تو باشم»
 کشد / خود حساب از پرسش روز حساب آسوده استسبب ما را به دیوان میمحشر بی( صبح 1
 ( روز محشر بازگشت جان به تن از شوق توست / ور نه مسکین عمرها این تنگنا را دیده است2
 ها ساده استزند موج قیامت گلشن از الوان حسن / هم لب جو نو خط و هم روی گل( می3
 ی جمعیت ما بسته استپاشد ز هم / موج می شیرازهنمی ( شور محشر صحبت ما را4

 (69)رياضي ـ  دارد؟ تقابلمفهومِ کلیِ کدام دو بیت با یکدیگر  . 2

 زندالف ـ نه سایه دارم و نه بر بیفکنندم و سزاست / اگر نه بر درخت تر کسی تبر نمی

 درخت بارور داردب ـ اگر برگ و بری داری ز خود بفشان که پیوسته / تبر پیوند اینجا با 

 ج ـ درخت اگر متحرک شدی ز جای به جای / نه جور ارّه کشیدی و نی جفای تبر

 د( جانت را دانش نگه دارد ز دوزخ همچنانک / بر نگه دارد درختان را از آتش و ز تبر
 ( الف ـ ب4 ( ب ـ ج3 ( ج ـ د2 ( الف ـ ج1

 (69 )رياضي ـ شود؟مفهوم بیتِ زیر، از کدام بیت دریافت می . 3

 «دمی آب خوردن پس از بدسگال / به از عمر هفتاد و هشتاد سال»
 تر که به دست خویش نان خوردن( از دست تو مشت بر دهان خوردن / خوش1
 ( خوشا وقت مجموع آن کس که اوست / پس از مرگ دشمن در آغوش دوست2
 ( کسی را که دانی که خصم تو اوست / نه از عقل باشد گرفتن به دوست3
 اگر خویشِ دشمن، شود دوستدار / ز تلبیسش ایمن مشو زینهار (4

 (69)رياضي ـ  عبارتِ زیر با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟ . 4

 «ها بودم. زنبوری طفیلی شدم و به کنجی پناه بردم.شاهین تیز بال افق»
 جا همیشه باد به دست است دام را( عنقا شکار کس نشود دام باز چین / آن1
 نشینی و تیرآهی نیستجور گشاده است بال در همه شهر / کمان گوشه( عقاب 2
 ( اکنون به دام صد غم و صد محنتم اسیر / آن مرغ خوش دلی که تو دیدی پرید و رفت3
 بلای خار نچیدست ازو گلیشود این باغ را ولی / کس بی( بس گل شکفته می4

 (69)رياضي ـ  کدام ابیات، تناسب مفهومی دارند؟ . 5

 ام به مقامی ز فیض درویشی / که از کلاه نمد پادشاه تاجورمـ رسیدهالف 

 ایمب ـ با چنین گنج که شد خازن آن روح امین / به گدایی به در خانه شاه آمده

 شود از پرتو آن قلب سیاه / کیمیایی است که در صحبت درویشان استج ـ آنچه زر می

 شکند گدای توی تاج سلطنت می/ گوشه د ـ دولت عشق بین که چون از سر فقر و افتخار
 ( ج ـ د4 ( ب ـ ج3 ( الف ـ د2 ( الف ـ ج1

 (69)رياضي ـ  جز:ی ابیات قرابت مفهومی دارد، بهبیتِ زیر، با همه . 6

 «چون شیر به خود سپه شکن باش / فرزند خصال خویشتن باش»
 ( پارسا باش و نسبت از خود کن / پارسا زادگی ادب نبود1
 هنر بود / پیمبر زادگی قدرش نیفزودکنعان را طبیعت بی( چو 2
 ( نباید کند جز که نام نکو / خردمند زین زیستن آرزو3
 ( هنر بنمای اگر داری نه گوهر / گل از خار است و ابراهیم از آزر4

 (69)رياضي ـ  ی حماسه در کدام بیت، متفاوت با سایر ابیات است؟زمینه . 7

 ده بود / چنان پیر سر بود و پژمرده بود( همان زال کاو مرغ پرور1
 ( جهاندار هوشنگ با رأی و داد / به جای نیا تاج بر سر نهاد2
 ( سواران لشکر برانگیختند / همه دشت پیشش درم ریختند3
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 ( چو بشنید گفتار اخترشناس / بخندید و پذرفت از ایشان سپاس4
 (69)رياضي ـ  پندارد؟میفضیلت « سکوت و سخن گفتن خود را»شاعر در کدام بیت  . 8

 گیری( ز خامشی دهن غنچه پر ز زر شده است / سکوت جایزه دارد چرا نمی1
 ( گر کسی را رغبت دانش بود گو دم مزن / زان که من دم در کشیدم تا به دانایی زدم2
 که خامش چو سوسنم ]شیرین[( حیف است بلبلی چون من اکنون در این قفس / با این لسان عذب 3
 ی معنی لب خاموش من استشور دریای سخن از دل پر جوش من است / قفل گنجینه( 4

 (69)رياضي ـ  مفهومِ کدام بیت، با سایر ابیات تفاوت دارد؟ . 9

 ( دگر بهار چمن را چه دلگشا کرده است / شکوفه بر سر سبزه نثارها کرده است1
 گشا کرده استره( مکن ز بستگی کار، شکوه چون خامان / که صبر غنچه، گره را گ2
 ی بلبل شکفته گل در باغ / که بهر کسب هوا غنچه سینه وا کرده است( نه از ترانه3
 گشا کرده استی گل / بهار بین که گره را گرهها که ز خاطر گشوده غنچه( چه عقده4

 (69)تجربي ـ  مفهومِ بیتِ زیر، با کدام بیت تناسب دارد؟ . 11

 «ان / کی کند اینجا مقام مرغ کز آن بحر خاستخلق چو مرغابیان زاده ز دریای ج»

 ی دلکش مقامی دلگشاست / ساقی گلچهره کو و مطرب خوشگو کجاست( منزلی خوش خانه1
 ام بازام امروز که بلبل شده( هر لحظه چرا مرغ دلم دوست نخواند / گل دیده2
 خنده طایریبدخبر مفکن سایه بر خراب / در اوج سِدره کوش که فر ]جغد[( چون بوم 3

 ی او / زان که با زاغ و زغن شهپر دولت نبود( دولت از مرغ همایون طلب و سایه4
 (69)تجربي ـ  مفهومی دارد؟« تقابل»بیتِ زیر، با کدام بیت  . 11

 «گرددگردد / مگر روزی که از این بند غم آزاد میبه زندان قفس مرغ دلم چون شاد می»
 ه بال و پر فکندیم( پرواز بلند کم نکردیم / هر چند ک1
 ( مرغ جان من در این خاکی قفس محبوس توست / هم تو بالش برگشا و هم تو بندش بر شکن2
 ایمایم آزاد از قید جهان آزادهی خویشیم چون مرغ قفس / گر نه( خود متاع خانه3
 ( من نه آن صیدم که آزادی هوس باشد مرا / از قفس گویم نفس تا در قفس باشد مرا4

 (69)تجربي ـ   جز:ی ابیات با یکدیگر تناسب دارند، بهمفهومِ کلیِ همه . 12

 ( تو سلامت گزین که نام دلم / از ملامت به هر زبان افتاد1
 ( عشق را روی در سلامت نیست / راه عشاق بجز ملامت نیست2
 ( به جان و سر که نگردانم از وصال تو روی / و گر هزار ملامت رسد به جان و سرم3
 ها که خواهد برد جان نازنین / روز عرض از دست جور نفس ناپرهیزگاربس ملامت (4

 (69)تجربي ـ  بیتِ زیر، با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟ . 13

 «بنیاد استموقع و بیی انس مزن بر در این کهنه رباط / که اساسش همه بیخیمه»
 زمان چون تاك پیچیدن چرا باید گذشت / بر درختی هر( زین گلستان عاقبت چون باد می1
 ( قصرش گلستان ارم صدرش دبستان کرم / در هر شبستان از نعم بستان نو پرداخته2
 خبر از غلغل چندین جرسی( کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش / وه که بس بی3
 ( گشتیم پیر از غم دنیا و آخرت / پشت کمان خمیده ز فکر دو خانه است4

 (69)تجربي ـ  یت، با سایر ابیات متفاوت است؟ مفهومِ کدام . 14

 ( گدایی در میخانه طرفه اکسیر است / گر این عمل بکنی خاك زر توانی کرد1
 ( پادشاهیت میسّر نشود روز به خلق / تا به شب بر در معبود گدایی نکنی2
 ( ای پادشاه شهر چو وقتت فرا رسد / تو نیز با گدای محله برابری3
 ی این در به آفتاب رود؟انان به سلطنت مفروش / کسی ز سایه( گدایی در ج4

 (69)تجربي ـ  بیتِ زیر، باکدام بیت قرابت مفهومی دارد؟ . 15

 «تر استآهنگاش خوشنوای ما را ای عشق / این ساز شکستهبشکن دل بی»
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 ش را( چو گل رفت از چمن با باغبان گفت از وفاداری / که تا بلبل به باغ آید نگهدار آشیان1
 ای است( هر پاره از دلم چمنی از نگاه اوست / آیینه چون شکسته شد، آیینه خانه2
 ی وجود / لب از شراب کام نگردید تو مرای شکسته به میخانه( چون شیشه3
 خبر افتاد( هر کس ز برم رفت که آرد خبر از یار / باز آمد و از خویش چو من بی4

 (69)تجربي ـ  ت تناسب دارد؟مفهومِ کلی بیتِ زیر، با کدام بی . 16

 «ام من و این بس عجب مدار / روز فراق را که نهد در شمار عمرعمر زندهبی»
 ( در آن دیار که هجران بود حیات نباشد / اساس زندگی خضر را ثبات نباشد1
 ( بر دل غم فراقت آسان چگونه باشد / دل را قیامت آمد شادان چگونه باشد؟2
 کران فراقکشتی عمر غرقه شود / ز موج شوق تو در بحر بی( بسی نماند که 3
 ( روزگار و هر چه در وی هست بس ناپایدار است / ای شب هجران تو پنداری برون از روزگاری؟4

 (69)تجربي ـ  شود؟به ترتیب، از کدام ابیات دریافت می« قراری عاشق، توصیه به فروتنیپشت پا زدن به دنیا، صداقت، بی»مفاهیمِ  . 17

 رود / تا به آن زلف پریشانم نگاه افتاده استالف( هر سر موی حواس من به راهی می

 ی عریان مطلبب( رو نگه داشتن از صاف ضمیران مطلب / عیب پوشیدن از آیینه

 ی ما خانه به دوشان مطلبج( تا دلت سرد ز اسباب تعلّق نشود / آتش از کوچه

 ه است / عشرت روی زمین از مردمِ افتاده استتزلزل نیست هر کس چون علم استادد( بی
 ( ج، ب، الف، د4 ( ج، الف، د، ب3 ( الف، ج، د، ب2 ( الف، ب، د، ج1

 (69)تجربي ـ  بیتِ زیر، با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟ . 18

 «سرود عشق ز مرغان بوستان بشنو / جمال یار ز گل برگ سبز تابان شد»
 کند / بلبل و قمری چه خواند، یاد خداوندگارمی( هر گل و برگی که هست یاد خدا 1
 ( سرو شد افراخته کار چمن ساخته / نعره زنان فاخته بر سر بید و چنار 2
 تو( سر باغ و بوستانم به چه دل بود نگارا / که به چشم من جهان شد همه زرنگار بی3
 ش نوایی استی دل از زنگ اگر برآید / هر برگ سبز این باغ طوطی خو( آیینه خانه4

 (69)انساني ـ  بیتِ زیر با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟ . 19

 «چون قلم از خویش سرها بر تراش / سر بسی خواهد سروکار سخن»
 رسدرسد / سر تا بریده نیست به افسر نمی( دولت به مُلك عشق به هر سر نمی1
 ال جدا گل( رنگین سخنان در سخن خویش نهانند / از نکهت خود نیست به هر ح2
 ( سخن را سر است ای خداوند و بن / میاور سخن در میان سخن3
 رسد( گوش گران پیکر دهریم و نزد ما / پیغام آشنا به رسیدن نمی4

 (69)انساني ـ  متنِ زیر، با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟ . 21

خورند. تا سیر بخورد و ایشان گرسنه با او می زن برخاست و طفلان را به بهانه در خواب کرد و مهمان گمان چنان برد که ایشان»

 «خفتند.
 ( خواستم سوز دل خویش بگویم با شمع / داشت او خود به زبان آنچه مرا در دل بود1
 دیدار تو / چهره بنما دلبرا تا جان برافشانم چو شمع( همچو شمعم یك نفس باقی است بی2
 ین بود که پروانه در آتش باشد( شمع مسکین نه که سوزنده و سرکش باشد / قسمت ا3
 سوزی چه باك / او جمال جمع جوید در زوال خویشتن( شمع بزم افروز را از خویشتن4

 (69)انساني ـ  بیتِ زیر با کدام عبارت، قراب مفهومی دارد؟ . 21

 «دود اگر بالا نشیند کسر شأن شعله نیست / جای جشم ابرو نگیرد گرچه او بالاتر است»
 که سفاهت از عامی به حلم در گذراند که هر دو طرف را زیان دارد. ( عالم را نشاید1
 ( آتش، گوهر علوی است ولیکن چون به نفس خود هنری ندارد با خاك برابر است.2
 ( گوهر اگر در خلاب افتد همچنان نفیس است و غبار اگر به فلك رسد همان خسیس.3
 رساند.ز محل وضیع به منزلتی رفیع می( هر که نفسی شریف و گوهری بلند دارد خویشتن را ا4

 (69)انساني ـ  مفهومِ کلیِ کدام بیت، با سایر ابیات متفاوت است؟ . 22
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 ام لیك وقت مستی بین / که ناز بر فلك و حکم بر ستاره کنم( گدای میکده1
 ( نگهبانی ملك و دولت بلاست / گدا پادشاه است و نامش گداست2
 ه حکم آن که دولت جاودان به( دلا دائم گدای کوی او باش / ب3
 ( خشت زیر سر و بر تارك هفت اختر پای / دست قدرت نگر و منصب صاحب جاهی4

 (69)انساني ـ  جز:مفهومِ همة ابیات با یکدیگر یکسان است، به . 23

 دیدگان / شبنم کند خنك جگر داغ لاله را ( اشك است غمگسار دل داغ1
 ریزدپر است / عشق در هر گذری رنگ دگر می ( دیده از اشك و دل از داغ و لب از آه2
 جز چشم تری نیست( با اشك مگر آتش دل را بنشانیم / ما را که نصیب از تو به3
 کنی از اشك تلخ خود صائب / تو را شراب از این خوش گوارتر ندهند( چه شکوه می4

ــایلِ نماز ابتدا» . 24 ــد و به نوافل و فض ــنن فارغ ش ــبر کردند تا از فرایض و س ــرت علی   ( « کرد ص ــبر کردند تا حض یعنی: ص

 (69)انساني ـ  ..............

 گاه واجبات آن را انجام داد و فارغ شد.( مستحبات نماز را به جای آورد و آن1
 زمان جراح از معالجه و درمان فارغ شد.( فضایل و فرایض نماز را به پایان رساند، هم2
 پایان سلام انجام داد و مستحبات نماز را شروع کرد.( مقدّمات نماز و واجبات آن را تا 3
 طور که باید به پایان رساند؛ سپس واجبات را شروع کرد.( مقدّمات و مستحبات نماز را انجام داد و آن4

 (69)انساني ـ  مفهومِ بیتِ زیر با کدام بیت، تناسب دارد؟ . 25

 «توان کردبگفتا رو صبوری کن در این درد / بگفت از جان صبوری چون »
 ( ای آشنای کوی محبّت صبور باش / بیداد نیکوان همه بر آشنا رود1
 ( صبر کن بر نَفَس گرم خود ای تشنه جگر / که چو دل آب شود چشمة حیوان گردد2
 ( صبوری ورز اگر خواهی که کام دل به دست آری / سرانجام همه کارت بُود از صبر پا برجا3
 دمد بر آهن سردمد به صبوری / به هرزه باد هوا می( هر آن کسم که نصیحت همی کن4

 (69)انساني ـ  مفهومِ کدام بیت، با ابیات دیگر تفاوت دارد؟ . 26

 شود ز سیمایشآید / بیان عشق عیان می( رخ مرا که بر او سیم اشك می1
 ( اشك حافظ خرد و صبر به دریا انداخت / چه کند؟ سوز غم غشق نیارست نهفت2
 رود / تا آن زمان که پرده بر افتد چه ها کنند؟ده بسی فتنه می( حالی درون پر3
 م بدانی]رازها[( غم دل به کس نگویم که بگفت رنگ رویم / تو به صورتم نگه کن که سرایر 4

 (69)انساني ـ  کدام ابیات، با یکدیگر، قرابت معنایی دارند؟ . 27

 بریدهم گر تو اسیر مییکنی / دست به بند مکشم گر تو هلاک میالف ـ روی به خاک می

 ب ـ باز آی و مرا بکش که پیشت مردن / خوشتر که پس از تو زندگانی کردن

 رسان دوستج ـ گر زر فدای دوست کنند اهل روزگار / ما، سر فدای خاک رسالت

 د ـ سری داریم فدای خاک پایت / گر آسایش رسانی ور گزندم
 ( ب ـ ج4 ( ج ـ د3 ( الف ـ ج2 ( الف ـ د1

 (69)هنر ـ  ؟نداردیتِ زیر با کدام بیت، تناسب مفهومی ب . 28

 « سرِ اَلب ارسلان دیدی ز رفعت رفته برگردون / به مرو آ تاکنون در گل تن اَلب ارسلان بینی»
 ( چون مرغ بر این کنگره تا کی بتوان خواند / یك روز نگه کن که بر این کنگره خشتیم1
 رده است خاکشان گِل دیوارهای باغ( بس مالکان باغ که دوران روزگار / ک2
 که زلفش همچو سنبل تاب در سر داشتی / خاك تاریکش نه سر بگذاشت نه سنبل نه تاب( آن3
 ( گر بی تو بود جنّت بر کنگره بنشینم / ور با تو بود دوزخ در سلسله آویزم4

 (69)هنر ـ  رباعیِ زیر با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟ . 29

 و آداب شدند / در جمع کمال شمع اصحاب شدند آنان که محیط فضل»

 «ای و در خواب شدندره زین شب تاریک نبردند برون / گفتند فسانه
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 تر جو / که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را( حدیث از مطرب و می گوی و راز دهر کم1
 ( راز درون پرده ز رندان مست پرس / کاین حال نیست زاهد عالی مقام را2
 ای رازدار خود باشمسامان / گرم بود گله( ز دست بخت گران خواب و کار بی3
 ( راز حافظ بعد از این ناگفته ماند / ای دریغا رازداران یاد باد4

 (69)هنر ـ  مفهومِ کدام دو بیت با یکدیگر، تناسب دارد؟ . 31

 الف ـ کدام باد بهاری وزید در آفاق / که باز در عقبش نکبت خزانی نیست

 ـ عزیز مصر به رغم برادران غیور / ز قعر چاه برآمد به اوج ماه رسید ب

 ی تلخ گلاب راات از سر گذشته است / آماده باش گریهج ـ ای گل که موج خنده

 تر سازد گلابی دیدار گل را، تشنهی صورت پرست از حسن معنی، حسرت است / تشنهد ـ بهره
 ـ د ( ج4 ( ب ـ د3 ( الف ـ ج2 ( الف ـ ب1

 (69)هنر ـ  شود، به جز: ی ابیات دریافت میاز همه« گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست»مفهومِ مصرا ِ:  . 31

 ( از دست دیگران چه شکایت کند کسی / سیلی به دست خویش زند بر قفای خویش1
 زند الّا جفای خویشکند / گو گردنت نمی( دزد از جفای شحنه چه فریاد می2
 خرد / با نفس خود کند به مراد و هوای خویشبه دشمن آن نپسندد که بی ( دشمن3
 ای که نبیند خطای خویش( گر هر دو دیده هیچ نبیند به اتّفاق / بهتر ز دیده4

 (69)هنر ـ  ی ابیات با یکدیگر متناسب هستند، به جز: مفهومِ کلیِ همه . 32

 از خللی یا تزلزلی( بنیاد خاك بر سر آب است از این سبب / خالی نباشد 1
 ( نظر به روی ارادت مکن به صورت دنیا / که التفات نکردند بر وی اهل معانی2
 ( جهان بر آب نهاده است و زندگی بر باد / بر آب و باد کجا باشد اعتمادِ نشست3
 که گویند که بر آب نهاده است جهان / مشنو ای خواجه که تا در نگری بر باد است( آن4

 (69)هنر ـ  ا کدام بیت ارتباط مفهومی دارد؟بیتِ زیر، ب . 33

 «مدد لعل لبت / بی تو اگر سرخ بود از اثر غازه شودروی کسی سرخ نشد بی»
 رسد این پر که مراستی عشق به جایی برسم / ور نه پیداست کجا می( مگر از جاذبه1
 پذیر نباشد ارادتی که مراست( عنایتی که تو را بود اگر مبدّل شد / خلل2
 نشینان صلاح / نام مستوری و ناموس کرامت برخاست( عشق غالب شد و از گوشه3
 ( آتش روی تو زین گونه که در خلق گرفت / عجب از سوختگی نیست که خامی عجب است4

 (69)هنر ـ  ، تناسب دارد؟«دریدم جگرگاه دیو سپید»ی حماسه در کدام بیت با زمینه . 34

 آن گونه شد اختر کاویان ( ز دیبای پر مایه و پرنیان / بر1
 ( همه جامه تا پای بدرید پاك / بر آن خسروی تاج پاشید خاك2
 ( چنین سال سیصد همی رفت کار / ندیدند مرگ اندر آن روزگار3
 ( بسان پلنگ ژیان بُد به خوی / نکردی به جز جنگ، چیز آرزوی4

 (69)هنر ـ  مفهومِ بیتِ زیر با کدام بیت، تناسب دارد؟ . 35

 «ی رندان بلاکش باشدرد تنعّم نبرد راه به دوست / عاشقی شیوهناز پرو»
 ( هزار سال تنعّم کنی بدان نرسد / که یك زمان به مراد کسیت باید بود1
 ( باغ فردوس میارای که ما رندان را / سر آن نیست که در دامن حور آویزیم2
 ما نام است ( مکن ملامت رندان و ذکر بدنامی / که هرچه پیش تو ننگ است پیش3
 ( گر من از خار بترسم نبرم دامن گل / کام در کام نهنگ است بباید طلبید4

 (69)هنر ـ  متنِ زیر با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟ . 36

 «خواند تا اختران آسمان را بیدار کند.های شورانگیز تو را میمگر نه راهنمای ما در شامگاهان با صدای دلکش، بیتی چند از غزل»
 چکدتیر عاشق کش ندانم بر دل حافظ که زد / این قدر دانم که از شعر ترش خون می( 1
 ( حافظ ببر تو گوی فصاحت که مدّعی / هیچش هنر نبود و خبر نیز هم نداشت2
 ( ز شوق روی تو حافظ نوشت حرفی چند / بخوان ز نظمش و در گوش کن چو مروارید3
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 حافظ / که بر نظم تو افشاند فلك عقد ثریا را ( غزل گفتی و دُر سفیتی بیا و خوش بخوان4
 (69)زبان ـ  با کدام گزینه مطابقت دارد؟« نرون مُرد، ولی رُم نمرده است»پیام  . 37

 های زنجیر( نه اتاق توقیف ماندنی است / و نه حلقه1
 هایش را به سنگ مردگان آویختند / و گفتند: تو قاتلی( دست2
 پرچمش را ربودند / و گفتند: تو سارقی( غذایش را، تن پوشش را و 3
 ها لبریز خواهد کردها را از خوشهای / درّهی خوشههای خشکیده( دانه4

 (69)زبان ـ  بیتِ زیر، با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟ . 38

 «می بهشت ننوشم ز جام ساقی رضوان / مرا به باده چه حاجت که مست بوی تو باشم»
 تماشای بهشت / هر که صبر از رخ خوب تو کند ایوب استکاری است گذشتن ز ( سهل1
 ( تا ز رخ، زلف آن بهشتی روی دور انداخته است  / دست رضوان پرده بر رخسار حور انداخته است2
 داری رخ جانانم آرزوست( دربانی بهشت به رضوان حلال باد / آیینه3
 راست کرد، تنهایی استتوان نفسی ( در این جهان چو دوزخ اگر بهشتی هست / که می4

 (69)زبان ـ  مفهوم کدام بیت، با سایر ابیات متفاوت است؟ . 39

 ایمایم / شوخ چشمی بین که در پیری جوانی کرده( چهره را از عشق خوبان ارغوانی کرده1
 ( پیری به رخ ما خط از آن رو کشیده است / تا خوانی از این خط که ز دنیا چه کشیدیم2
 بر سر بزند موی سپید / هر جوانی که به سر عشق ندارد پیر است( پیری آن نیست که 3
 ( هر چند پیر و خسته دل و ناتوان شدم / هرگه که یاد روی تو کردم جوان شدم4

 (69)زبان ـ  متنِ زیر با کدام بیت، تناسب مفهومی دارد؟ . 41

 کارهای»گفت: « بود، چنین مختل شد؟ علّت چه بود که ملکی بدین وسعت و آراستگی که تو را»سـلطان سـنجر را پرسیدند: »

 ...«بزرگ به مردم خرد فرمودم و کارهای خرد به مردم بزرگ، هر دو کار تباه شد و نقصان به ملک رسید و 
 ( بزرگش نخوانند اهل خرد / که نام بزرگان به زشتی برد1
 ( کار دنیا که تو دشوار گرفتی بر خود / گر تو بر خویشتن آسان کنی آسان گردد2
 ( بزرگ باش و مشو تنگدل ز خُردی کار / که سال تا سال آرد گلی زمانه ز خار3
 ( زشتِ زشت است که در ولایت شاه / گرگ برگاه و یوسف اندر چاه4

 (69)زبان ـ   جز:ی ابیات یکسان است، بهویژگی باد صبا در همه . 41

 رانند( تو را صبا و مرا آب دیده شد غمّاز / وگرنه عاشق و معشوق راز دا1
 ( ز من چو باد صبا بوی خود دریغ مدار / چرا که بی سر زلف توام به سر نرود2
 ( ای جان، حدیث ما برِ دلدار بازگو / لیکن چنان مگو که صبا را خبر شود3
 گذاری بکندی ما / مگرش باد صبا گوش( کس نیارد برِ او دم زند از قصه4

 (69)زبان ـ  د؟عباراتِ زیر، با کدام بیت قرابت مفهومی دار . 42

ی اصحاب را، چون برسیدم، بوی گلم چنان مست کرد که گفت: به خاطر داشتم که چون به درخت گل رسم، دامنی پر کنم هدیه»

 «دامنم از دست برفت.
 ( هر کجا سرو قدی چهره چو یوسف بنمود / عاشقی سوخته خرمن چو زلیخا برخاست1
 تا به چوگانِ که درخواهد فتادن گوی دوستکند / خویشتن جولان عشقی می( هر کسی بی2
 کردم / چون بدیدیم زبان سخن از کار برفت( صورت یوسف، نادیده صفت می3
 نظر در چاه کنعانی / به مصر آ، تا پدید آیند یوسف را خریداران( تو با این مردم کوته4

 (69)زبان ـ  مفهومِ کلیِ کدام دو بیت، با یکدیگر تناسب دارد؟ . 43

 آزادی اگر خواهی از عقل گریزان باش / سر خیل مجانین شو، سر حلقه طفلان باشالف ـ 

 ب ـ من و انکار شراب این چه حکایت باشد / غالباً اینقدرم عقل و کفایت باشد

 ها را به پیش داور اندازیمبافد / بیا کاین داوریلافد یکی طامات میج ـ یکی از عقل می

 ند زلفش چون خوش است / عاقلان دیوانه گردند از پی زنجیر ماد ـ عقل اگر داند که دل در ب
 ( ب ـ د4 ( ب ـ ج3 ( الف ـ د2 ( الف ـ ج1
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 (69)زبان ـ  بیتِ زیر، با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟ . 44

 «این یک دو دم که مهلت دیدار ممکن است / دریاب کار ما که نه پیداست کار عمر»
 صاحب دلی / باشد که نتوان یافتن دیگر چنین ایّام را( غافل مباش ار عاقلی دریاب اگر 1
 ماند / دریاب ضعیفان را در وقت توانایی( دائم گل این بستان شاداب نمی2
 ی امکان / که تاك این گلستان اشك خونین در گلو دارد( مجو برگ نشاط از عالم دل مرده3
 ه دریای گوهری( چندت نیاز و آز دواند به برّ و بحر / دریاب وقت خویش ک4

 (69)زبان ـ  مفهومِ کدام بیت، با سایر ابیات تفاوت دارد؟ . 45

 ( اگر پای در دامن آری چو کوه / سرت ز آسمان بگذرد در شکوه1
 ایم / گوی سعادت از خم چوگان روزگارایم سر به گریبان ربوده( تا برده2
 اند امروزده( چو کوه خاطر آسوده زان گروه طلب  / که پای خویش به دامن کشی3
 ( پای در دامن قناعت کش / تا نسوزی به آتش تك و تاز4
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 69هاي تكميلي كتاب تناسب مفهومي سال پاسخ تست
 2ی ـ گزینه1

 ابدي بودن عشق مفهوم محوري تست:

بيت نخست بايد خودحساب( در )پيش« خودحساب»گويي به اين پرسش دشوار است. هاي خارج از كتاب رمز پاسخمهارت در خواندن بيت

 بايد كسره بيايد.« جان»و « بازگشت»شود. همچنين در بيت دوم ميان سرهم خوانده

 4ی ـ گزینه2

گويد بر سزاوار تبر است اما شاعر بيتِ دوم از همت تبر بر قطع كردن درختان بارور سخن ميگويد كه درخت بيشاعر بيتِ نخست مي

 )ناسازگاري روزگار با هنرمندان(

 ينداد )بشود كه بر و بار، درختان را از اين كه بريده شده، هيزم تنور شوند نگه ميهم اين مضمون ديده مي« د»در مصراع دومِ بيت  توجه:

 بايد مكث بيايد( اما مفهوم اصلي اين بيت سفارش به دانايي است.« داردنگه»و « بر»

 2ی ـ گزینه3

 دهد.ش عمر را بر باد ميبودن در كنار دشمن بداندي مفهوم محوري تست:

 3ی ـ گزینه4

 از فراز به فرود درافتادن مفهوم محوري تست:

 2ی ـ گزینه5

 والامقامي درويشان :مفهوم محوري تست

 .«مبينكه كلاهي نَمدين بر سر دارم، خود را همچون پادشاهي كه تاجي از زر و گوهر بر سر نهاده، مي)كه از كلاهِ نمد، پادشاه تاجورم: با آن

 3ی ـ گزینه6

 هاي نشر دريافت اشاره شده بود.(ها در كتاببه اين بيت) اصل و نسب اهميت ندارد. مفهوم محوري تست:

 1ی ـ گزینه7

 هاي باستان اشاره دارند: تاج بر سرخورد اما سه بيت ديگر، به يكي از باورها و آيينحماسه به چشم مي« خرق عادت»ي در بيت نخست جنبه

 ها مشورت خواستنشاباش ريختن، از اخترشناسان و رمال نهادن،

 4ی ـ گزینه8

 «!سكوت و سخن نگفتن»نه « سكوت و سخن گفتن»ساز است: دار و مشكلمطرح شده در صورت سؤال، نكته مفهوم

 2ی ـ گزینه9

يت سوم در ب« نه)»از چشم داوطلبان است. مضموني نو و دور « گشايي و خاطرفزايي فصل بهار استدل»ي ديگر كه مفهوم مشترك سه گزينه

 آمده است.« طور نيست كهاين»به معني 

گردد وگرنه هيچ ميلي ندارد به تني برگردد كه عمري او اي خدا جان مسكينِ من، روز رستاخيز به شوق ديدار تو به تنم بازمي معناي بيت دوم:

 را در تنگناي جهان مادي گرفتار كرده بود.

 3ی ـ گزینه10

 ميل به بازگشت به سوي خدا مفهوم محوري تست:
 ي سوم است.(كه درختي بهشتي است راهنماي رسيدن به منظور شاعر در بيت گزينه« سدره»)آمدن 

 4ی ـ گزینه11

ي دل من شادمان باشد و آروزي پريدن از قفس را در گويد چگونه ممكن است كه در قفس و زندان، پرندهشاعر در بيت صورت پرسش، مي
 بينيم.ي چهارم ميآن را در بيت گزينه مقابلي باشد كه نقطهسر نداشته

 4ی ـ گزینه12

 عشق و رسوايي مفهوم محوري تست:
 چه نفس بدفرماي ما را مجبور به انجام آن كرده است.در روز رستاخيز بابت آن سرافكندگي مفهوم بيت چهارم:

 ي اعمال در پيشگاه خداوند(ي كارنامه)روز عرض: روز عرضه

 1ی ـ گزینه13
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 ناپايداري دنيا مفهوم محوري تست:
 از آنِ او نيست.( )بر درختي هر زمان چون تاك پيچيدن چرا: چرا بايد مانند گياه انگور به درختي چنگ زد كه

 آخرت انديشي: مفهوم بيت سوم

 3ی ـ گزینه14

 فروتني عارفانه مفهوم محوري تست:
 پس از مرگ همه برابريم.: مفهوم بيت سوم

 2ی ـ گزینه15

 شود.چه هست برتر ميشود؛ يعني از آنگويد دل من همچون آيينه است، پس اگر بشكند به صدها آيينه تبديل ميدر بيت دوم شاعر مي

 ی ـ گزینه16

 شود.زندگي بدون معشوق، زندگي شمرده نمي مفهوم محوري تست:

 1ی ـ گزینه17

 )بسيار ساده!(

 1ی ـ گزینه18

 ستايند.ي موجودات، خدا را ميهمهمفهوم محوري تست: 

 1ی ـ گزینه19

 در راه رسيدن به هدفگذشتن از جان : مفهوم مشترك دو بيت

 ...«در بيت نخست مهم است: گوشِ گرانِ پيكرِ دهريم و )توجه به كسره و درنگ 

 4 یگزینهـ 20

 از خودگذشتگي مفهوم محوري تست:

 3ی ـ گزینه21

ند. )پرسش كگويد كه مقام و منصب ارزش وجود كسي را دگرگون نميي برتري نيست. بيت سوم ميگويد كه اصل و نسب مايهبيت دوم مي

 دقيق و زيبايي بود!(

 2ی ـ گزینه22

 والامقامي درويشان مفهوم محوري تست:

 : هر كه بامش بيش، برفش بيشترمفهوم بيت دوم

 2ی ـ گزینه23

 .نشانداشك، تاب و تب عشق را فرو مي مفهوم محوري تست:

 3ی ـ گزینه24

 4ی ـ گزینه25

 جمع نشدن عشق و شكيبايي مفهوم محوري تست:

 3ی ـ گزینه26

 عشق پنهاني كردني نيست. مفهوم محوري تست:

 (3 و  1ی ـ گزینه27

 .3ي درست است هم گزينه 1ي هم گزينه

 ي معشوق: تسليم در برابر ارادههاي الف و دمفهوم مشترك بيت

 فشاني عاشق در راه عشق: جانهاي ج و دمفهوم مشترك بيت

 4ی ـ گزینه28

 ناپداري قدرت دنيايي مفهوم محوري تست:

 نه دنيا نه آخرت، فقط عشقِ يار: ممفهوم بيت چهار

 1ی ـ گزینه29
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 ناگشودني بودنِ راز هستي مفهوم محوري تست:

 2ی ـ گزینه30

 هاي دنياييناپايداري خوشي: هاي الف و جمفهوم مشترك بيت

 اوضاع شدنِ سامانبه: مفهوم بيت ب

ظاهري نيكو و نيكوتر خواهدگداخت. باطن گُل در گلاب پنهان  : كسي كه به ظاهر دل ببندد نه معنا و باطن، هميشه در حسرتمعناي بيت د

 شود.تر هم ميشود و حسرتش براي بوييدن و ديدن گل بيشاست، با نوشيدن و بوييدن گلاب راضي نمياست اما كسي كه دل به ظاهر گل بسته

 4ی ـ گزینه31

اشد، حال و روزش بهتر از كسي است كه چشم داشته باشد اما خطاها و اتفاق: با هم( نابينا ب: اگر كسي هر دو چشمش )بهمعناي بيت چهارم

 هاي خود را نتواند كه ببيند.كاستي

 2ی ـ گزینه32

 بي اعتباري دنيا مفهوم محوري تست:

 : دل نبستن به دنيامفهوم بيت دوم

 )البته اين دو مفهوم خيلي هم تفاوت ندارند!(

 1ی ـ گزینه33

 كمال است. يهشش الهي مايعشق و ك :مفهوم محوري تست

 آمده است.(« بلكه»در مصراع دوم بيت چهارم به معناي « كه)»

 3ی ـ گزینه34

 خواهد كه در طراحان ارجمند كنكور همزمان جمع شده است!هايي سواد و جسارت ميطرح چنين پرسش

 4ی ـ گزینه35

 )بسيار ساده!(

 4ی ـ گزینه36

 غزل حافظ و تأثير آن بر آسمانيان! گير شدن: عالممضمون مشترك دو بيت

 ؟(«بِبُر»خوانديد يا  «بِبَر»را « ببر»)در بيت دوم 

 4ی ـ گزینه37

ي چهارم، نويد جريان يافتن زندگي پس از نابودي صورت سؤال و گزينه یهگويد اما سرودي نخست فقط از ميرايي ستمگر سخن ميگزينه

 ستمگران را در بردارد.

 3ی ـ گزینه38

ني تواند معشوقي واقعي و زميدهد. روي سخن شاعر در بيت نخست ميبيت سوم را بر بيت نخست برتري مي «ي ادبیحوزه»ز هم تفاوت با

 باشد اما در بيت سوم حتماً خداوند موضوع عشق است.

آوردن كار من نيست و صبر ايوب  زيباي تو را تاب یهنظركردن از بهشت كارِ سهل و آساني است اما دوري از چهرصرف معناي بيت نخست:

 طلبد.مي

 2ی ـ گزینه39

در ادبيات ما مضمون زيبا و رايجي است كه تازه پايش به ذهن و زبان طراح ارجمند كنكور باز شده است!  «در پيري، عشق جواني به سر داشتن»

 زنده!پاينده باشند و دل

 4ی ـ گزینه40

 )گاه: تخت پادشاهي(

 2ی ـ گزینه41

 چيني!كند و سخنرازفشاني مي در سه بيت ديگرگزار ميان عاشق و معشوق بود اما باد صبا معمولاً پيغام

 3ی ـ گزینه42
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 رازداري عارفانه: مفهوم محوري تست

 2ی ـ گزینه43

 گريزيعقل: هاي الف و دمفهوم مشترك بيت

 : زهد ستيزي )نفي رياكاريِ مذهبي(مفهوم بيت ب

 ها / حقيقت نزد خداوند است و بس؛ به قول حافظ: : نظر خدا مهم است نه نظر انسانمفهوم بيت ج

 جنگ هفتاد و دو ملّت )مذهب( همه را عذر بنه / چون نديدند حقيقت رهِ افسانه زدند

 2ی ـ گزینه44

 اشاره دارد هم بيت دوم.« شماريدم غنيمت»ظاهر، هم بيت نخست به به

نخست  است، برخلاف بيت« ادبيات تعليمي»بيت دوم  ادبی یهحوز؛ يعني «شماريدم غنيمت»است نه « نوازيويشدر»اما تأكيد بيت دوم بر 

 مسلكي جاي دارند.ادبيات عرفاني و صوفي یهو بيت صورت تست كه در حوز

ت، چندين ظاهر درسي بهاز ميان دو گزينهي درست، ها هنگام برگزيدنِ گزينهمتن« ادبي یهحوز»ي بنيادين، يعني توجه به به اين نكته توجه:

ي اين ي درك ادبي و آشنايي با ادبيات فارسي همين است. با سپاس از طراح فرهيختهمايهام زيرا جانهايم تأكيد داشتهها و كلاسبار در كتاب

 پرسش كاملاً تحليلي و فرادانشي.

 4ی ـ گزینه45

 نشينيسفارش به گوشه: مفهوم محوري تست


