
آزاد صبح- 1391 مصراع «در نیابد حال پخته هیچ خام» یعنی:  1

آن که راه عشق و حق را نشناسد نمی تواند به سلوك عرفان دست یابد. آن که راه عشق و عرفان نسپرده باشد کی از حال عارف تازه راه باخبر باشد؟

آن کسی که ناپخته راه عرفان را طی کند به حرف عشق و حد آن نخواهد رسید. آن کسی که راه عشق را طی نکرده باشد از حال عارف واصل بی خبر است.

آزاد صبح- 1388 معنی رساتر مصراع «هرکه بی روزي است روزش دیر شد» در کدام گزینه آمده است؟  2

هر کسی از عشق اطالع داشته باشد، دائماً سرگردان می شود. هر کس از عشق بی بهره گردد، دیر معنی محبت ها را در  می یابد.

هر کسی از عشق بی بهره باشد. هر کس عشق را خوب دریابد، چه زود به کمال می رسد.

سراسري- 1383 مفهوم بیت  «القّصه در این چمن چو بید مجنون      می بالم و در ترّقی معکوسم» به کدام عبارت نزدیک تر است؟  3

اشباحی به چشمم می خورد اما رنجور و وامانده و دنباله رو شده بودم. دسته ي سطل دست هاي کوچک خیسش را بی حس و منجمد می کرد.

گویی جامه اي بود که درزي ازل به قامت جناب ایشان دوخته بود. دیدم ماشاءاهللا چشم بد دور، قّدش درازتر و تک و پوزش کریه تر شده است.

سراسري- 1389 همۀ  ابیات به استثناي بیت  ..................  با هم تناسب معنایی دارد.  4

کی توان کردن شنا اي هوشمند  عشق دریایی کرانه ناپدید    

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

برون اند زین جرگه هشیارها   پرستش به مستی است در کیش مهر    

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

سراسري- 1382 شاعر در همه ي بیت ها به جز بیت  .................. به بی عدالتی و وضع نابسامان دستگاه حکومت اشاره کرده است؟  5

گفت: والی از کجا در خانه ي خّمار نیست    گفت: نزدیک است والی را سراي آنجا رویم           

گفت: در سر عقل باید بی کالهی عارنیست    گفت: آگه  نیستی کز سر در افتادت کاله          

 گفت: جرم راه رفتن نیست، ره هموار نیست  گفت: مستی زان سبب افتادن و خیزان می روي           

گفت: رو صبح آي قاضی نیمه شب بیدار نیست    گفت: می باید تو را تا خانه ي قاضی برم          

آزاد صبح- 1387 منظور از «کلید گنج مروارید»  در این عبارت  «اخوان» چیست؟   6

«این نخستین بار شاید بود کان کلید گنج مروارید او گم شد»

گنجینه دندان لبخند جان

آزاد صبح- 1390 جملۀ «تا شما در این آینه نقش هاي بوقلمون ببینید.» یعنی:  7

تا بتوانید در آینۀ این جهان چهره هاي رنگارنگ را ببنید. تا شما در این آینۀ دل نقش هاي رنگارنگ واقعیت را ببینید.

تا شما نقش هاي رنگارنگ را در آینۀ آفرینش انسان ببینید. تا شما جلوه هاي گوناگون را در این جهان زودگذر مشاهده کنید.

آزاد صبح- 1390

مقصود از «ره هموار نیست»  با توجه به بیت زیر در کدام گزینه مناسب تر بیان شده است؟   8

گفت جرم راه رفتن نیست ره هموار نیست»  «گفت مستی زان سبب افتان و خیزان می روي

کم خردي و نابرابري راه حرکت اجتماعی را بسته است. ستمگران بداندیش راه را بر همۀ ما بسته اند.

خردمندان هدایتگر نیز گرفتار نابسامانی هستند. نابسامانی، فساد و پلیدي در جامعه گسترده است.

آزاد صبح- 1390

در شعر اخوان ثالث  «گم نمی شد از لبش لبخند/ خواه روز صلح و بسته مهر را پیمان/ خواه روز جنگ و خورده بهر کین سوگند»  «بسته مهر را  9

پیمان»  یعنی:

پاي بند به انصاف و دادخواهی. قبول کردن اراده و محبّت دیگران.

درستی و دوستی را حرمت نگاه داشتن. پاي بند بودن به محبّت و دوستی.

سراسري- 1383 مفهوم عبارِت «وظیفه روزي به خطاي منکر نبرد» ، از کدام گزینه دریافت نمی شود؟  10

روز برآرنده روزي خوران عذرپذیرنده تقصیرها کرم هاي تو ما را کرد گستاخ زبانم را ثناي خود درآموز

سراسري- 1381 «َوجنه»  یعنی:  11

خوار خار رخسار ازار
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سراسري- 1381 معنی بیت «هم آنگه یکایک ز درگاه شاه / برآمد خروشیدِن دادخواه» چیست؟  12

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

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

آزاد صبح- 1389 در مصراع «کان کلید گنج مروارید او گم شد» منظور شاعر از «کلید گنج مروارید» چیست؟  13

دندان رستم لبخند رخش

آزاد صبح- 1388 منظور شهریار در مصراع «که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را» از «نگین پادشاهی» چیست؟  14

بخشش فراوان عّزت و بزرگواري قدرت بزرگ رفع نیازمندي

آزاد صبح- 1387 معناي جملۀ «وسایط گوناگون در هر مقام بر کار کرد» چیست؟  15

وسایل متعددي را براي تکمیل جهان ماّدي به کار برد. وسیله هاي گوناگون براي ساختن جهان به کار برد.

در ساختن همۀ اشیا از وسایل گوناگون استفاده کرد. در ساختن هر چیزي از وسیله و واسطه اي استفاده کرد.

آزاد صبح- 1386 مراد از «سر در گریبان فرو بردن» در بیت زیر چیست؟   16

 نشد هیچ کس را هوس رزم او» «همه برده سر در گریبان فرو   

وحشت زدگی و نگرانی ترسیدن و شرمنده شدن تفکر کردن و تصمیم گرفتن ترسیدن و فرار کردن

آزاد صبح- 1385 در بیت «بشنو از نی چون حکایت می کند / از جدایی ها شکایت می کند» معنی دقیق تر «جدایی» در کدام گزینه آمده است؟  17

دور شدن روح انسان از عالم معنا دوري روح از وجود مادي انسان. رها شدن روح از رنج و مصیبت رها شدن جان از دنیاي ماّدي

آزاد صبح- 1385 مصراع «بدّرید و بسپرد محضر به پاي» یعنی استشهادنامه را .................. .  18

پاره کرد و به زیر پا انداخت. گرفت و آن را زیر پا افکند.

پاره کرد و خود را در بارگاه او قرار داد. پاره کرد و ضربه اي بر پاي او زد.

آزاد عصر- 1387 در مصراع «همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم» «همه از فضل تو پویم» یعنی:  19

تنها راه را در شناختن بخشش هاي تو می دانم. فقط در جست و جوي برتري ها هستم.

فقط فضیلت انسان در شناخت بخشش توست. تنها در پی فضل و بخشش تو هستم.

آزاد عصر- 1388 «پدید آمد آواي دشمن ز دوست» یعنی:  20

صداي دوست و دشمن در کنار هم شنیده می شود. دوست از دشمن شناخته شد.

دوست و دشمن در میدان نبرد آشکار می شوند. دوست نیز مانند دشمن آشکار شد.

آزاد عصر- 1388 مصراع «سّر من از ناله ي من دور نیست» یعنی:  21

رازهاي من دور از دردهایم نیستند. من از شناخت راز دردهایم دور نیستم.

رازهایم در ناله هاي من نهفته است. راز درون من همان ناله ها هستند.

آزاد عصر- 1389

معنی مصراع اّول بیت زیر در کدام گزینه دقیق تر بیان شده است؟  22

در پی او کرد به تقلید جاي باز کشید از روش خویش پاي

پاي خود را از حرکت باز کشید. از کار خود پشیمان شد.

از روش گذشته ي خود دست برداشت. روش پاي گذاشتن را فراموش کرد.

آزاد عصر- 1390

23  منظور و مفهوم مصراع دوم بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟ 

همه بیشی تو بکاهی همه کمی تو فزایی» «همه غیبی تو بدانی همه عیبی تو بپوشی

بر همۀ بودن ها و نبودن ها آگاهی داري. همۀ کم و زیاد شدن ها به دست توست.

ورق زندگی همۀ موجودات عالم به دست توست.  تو بر سرنوشت همۀ موجودات نظارت داري.
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آزاد صبح- 1389

معنی مصراع اّول بیت زیر در کدام گزینه دقیق تر بیان شده است؟  24

 در پی او کرد به تقلید جاي  باز کشید از روش خویش پاي

پاي خود را از حرکت باز کشید. راه رفتن خود را ترك کرد.

از روش گذشته ي خود دست برداشت. روش پاي گذاشتن را فراموش کرد.

آزاد عصر- 1383 بیت «اي مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز   کان سوخته را جان شد و آواز نیامد» با کدام گزینه تناسب معنایی دارد؟  25

 شمعم که جان گدازم و دودي نیاورم  پروانه نیستم که به یک شعله جان دهم     

 چه گل هاي رنگین به جوبارها  به خون خود آغشته و رفته اند    

 برنیاید ز کشتگان آواز  عاشقان کشتگان معشوقند        

 ما به فلک می رویم عزم تماشا که راست؟   هر نفس آواز عشق می رسد از چپ و راست     

آزاد صبح- 1381 معنی «استیصال» یعنی:  26

ریشه یابی نتیجه گیري درماندگی اصیل بودن

آزاد عصر- 1382 27  بیت«آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است / با دوستان مرّوت با دشمنان مدارا»  با کدام گزینه اشتراك در مفهوم دارد؟

جور حبیب خوش تر کز مّدعی رعایت  هر چند بردي آبم روي از درت نتابم   

دم  آتش و آب یکسان بود  چو بخشایش پاك یزدان بود     

جفت بدحاالن و خوشحاالن شدم  من بهر جمعیتی ناالن شدم      

لطف حق شو با همه مرغان بساز   اي سلیمان در میان زاغ و باز    

آزاد عصر- 1384

کدام گزینه به مفهوم بیت زیر نزدیک تر است؟   28

 پدید آمد آواي دشمن ز دوست»«بدان بی بها ناسزاوار پوست

با آن چرم کم ارزش صداي دوست و دشمن براي کمک بلند شد. آن چرم به ظاهر کم بها، دوست را از دشمن به مردم شناساند.

آن چرم ظاهراً کم ارزش براي احیاي حق از دوست و دشمن دفاع کرد. با آن چرم بی ارزش هم می تواند دوست علیه دشمن قیام کند.

سراسري- 1378 کدام گزینه از بیت «محرم این هوش جز بی هوش نیست / مر زبان را مشتري جز گوش نیست» فهمیده می شود؟  29

حقیقت عشق را، تنها عاشق در می یابد. گوش براي ادراك سخنان زبان ابزار مناسبی نیست.

عاشق حقیقی پیوسته از بیان راز درون خود عاجز است. هیچ کس توان درك حقیقت عشق را ندارد.

آزاد- 1385 با توجه به بیت زیر معنی کدام واژه درست نیست؟                30

مقصد دیار قدس همپاي جلودار تکبیر زن لبیک گو بنشین به رهوار

دیار: کوي و برزن رهوار:  اسب تندرو همپا:  همراه لبیک: قبول می کنم

سراسري- 1384

اندوه و حسرت نویسنده ي«بخاراي من ، ایل من» از دوري ایل و تبار و ییالق و بوي شبدر دوچین و صداي بلدرچین ، از مفهوم کدام بیت دریافت  31

نمی شود ؟

آن روِز شوم رفت که صائب مالل داشت امروز خنده طرح به گلزار می دهد

هر دم پیام یار و خط دلبر آمدي آن عهد یاد باد که از بام و در مرا   

دیدار می نمودي هر روز یک دو باري آن خوشدلی کجا شد ، و آن دور کو که ما را

آن مرغ خوشدلی که تو دیدي پرید و رفت اکنون به دام صد غم و صد محنتم اسیر

خارج از کشور- 1385 عبارت «شاهین تیز بال افق ها بودم . اکنون زنبوري طفیلی شده ام .» با مفهوم کدام بیت متناسب نیست ؟  32

مرا باشد به وصل یار امیّد همیشه تا برآید ماه و خورشید

روزي کافر مباد آنچه به ما شد یا شد اغیار و روزگار دگر شد

از بس که روزگار گره زد به کار من کوتاه گشت از همه جا رشته ي امید

امروز بر آن نیست که دیروز بر آن بود دیروز بر آن بود که بازم بنوازد
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سراسري- 1371 مفهوم مصراع «چو علی که می تواند که به سر برد وفا را ؟» با کدام گزینه مناسب تر است؟  33

شرط وفاداري را تماماً به جاي آورد. رسم وفاداري را خاتمه دهد. بی وفایی را از سر به در کند. براي وفاداري با سر بشتابد.

سراسري- 1369

با توّجه به مفهوم بیت «چو به دوست عهد بندد ز میان پاك بازان / چو علی که می تواند که به سر برد وفا را» کدام صفت در باب علی (ع) صادق  34

است ؟

تواناترین دوست داشتنی ترین پاك بازترین وفادارترین

آزاد صبح- 1386 شهریار در مصراع «مگر اي سحاب رحمت تو بباري ارنه دوزخ» به کدام ویژگی موالیمان علی – علیه الّسالم – اشاره می کند؟  35

عزتمندي شفاعت مردانگی محبّت

خارج از کشور- 1388

مفهوم عبارت  «باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده» ، به مفهوم کدام بیت نزدیک است؟  36

کاطلس نشود پَالس هرگز  از سفله مخواه هیچ زنهار 

کاو را نبود مکاس هرگز  روزي ز خزانه ي کسی خواه 

اي دل ز َکست هراس هرگز  گر ترِك طمع کنی، نباشد 

نی جور بتان کشیده هرگز  نی محنت عشق دیده هرگز 

خارج از کشور- 1386 مفهوم بیت «دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین/ به علی شناختم من به خدا قسم ، خدا را»  در کدام بیت آمده است؟  37

 تو روي از او بتاب و بپرهیز از آفتش  هرکه الفت خالف علی بود در دلش

  بشناختم به حق، یقین و حقیقتش  منّت خداي را که به وجود امام حق

 جز جهل و نحس نیست نشان سالمتش  هر کاو عدوي گنج رسول است بی گمان   

 روز غدیر خم ز منبر والیتش  آگه نه اي مگر که پیمبر که را سپرد   

سراسري- 1394 کدام بیت با مفهوم کلی منظومۀ «خوان هشتم» تناسب ندارد؟  38

 خواهی بکشم به هجر و خواهی بنواز  نامرَدم اگر زنم سر از مهر تو باز

 مرد از سر نامرد برآوردي گرد   گر کار جهان به زور بودي و نبرد

 رهزن مردان شد و نامرد اوست  هر که بی باکی کند در راه دوست

 که نامردي اش آب (آبرو) مردم بریخت  از آن بی حمیّت بباید گریخت

سراسري- 1398 متِن زیر با همۀ ابیات قرابت مفهومی دارد؛ به جز:   39

«عامل شهري به خلیفه نبشت که دیوار شهر خراب شده است، آن را عمارت باید کردن. جواب نبشت که شهر را از عدل، دیوار کن؛ که حاجت نیست به

گل و خشت و سنگ و گچ.»

توانگر بمانی و از داد شاد  چو خشنود داري جهان را به داد 

که از داد هرگز نشد کس نگون  همه داد کن تو به گیتی درون 

ولی را بپرور عدو را بمال  به داد و دهش کوش و نیکی سگال 

ورا راستی پاسبان بس بود  اگر دادگر چند بی کس بود 

سراسري- 1398

بیِت زیر با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟   40

دیوار زندگی را زین گونه یادگاران»  «پیش از من و تو بسیار بودند و نقش بستند 

نقشی که آن نمی رود از دل نشان توست  بسیار در دل آمد از اندیشه ها و رفت 

بست چندین صورت و صورت نبست این آرزو  کرد تصویر تو را صورتگر چین آرزو 

از ساختن نقش دگر وا پرداخت  نّقاش ازل نقش بدیعت چو بساخت 

نقش در آینه آخر چه قدر خواهد ماند؟  این جهان آینه و هستی ما نقش و نگار 
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سراسري- 1398 مفاهیم «اغتنام فرصت، تالش، توصیه به خویشتن داري، مذّمت نفس پرستی» در کدام ابیات به ترتیب، وجود دارد؟   41

نخواهد به دیوانگی بر گوا  الف) اگر بر خرد چیره گردد هوا 

هم آن را که کاهل بود گنج نیست  ب) که اندر جهان سود بی رنج نیست 

چو تیغی که گردد ز زنگار کند  ج) هنر با خرد در دل مرد تند 

از آن پس نیاید چنان روزگار  د) چو کاهل شود مرد هنگام کار 

د، الف، ج، ب  الف، ب، ج، د  ب، ج، د، الف  د، ب، ج، الف 

سراسري- 1398 کدام بیت، «فاقد» مفهوم بیِت زیر است؟   42

نیمی سوي خود می کش و نیمی می پاش» «تعلیم ز اّره گیر در امر معاش 

تو گر گنج داري ببخش و منه  به گیتی ز بخشش بود مرد مِه 

وز اندازة خورد بیرون بود  مدار و ببخش آن چه افزون بود 

بر او ببخش که بخشیدِن گناه، خوش است  اگر هزار گنه بینی از سپهر دورنگ 

کیمیایی است که صد عیب هنر گرداند  بخل عیبی است که صد فضل بپوشاند و ُجود

سراسري- 1398 مفهوِم همۀ ابیات یکسان است؛ به جز:  43

بیگانه نکرد آن چه دل خویش به من کرد  از دوستی ام سوخت دل خویش به صد داغ 

اّول بال به مرغ بلندآشیان رسد  گاهی که سنگ حادثه از آسمان رسد 

ز خود بایدش گریه کردن نه خس  چو خس را درافکند در دیده کس 

به فرجام، بد با تن خود کند  هر آن کس که اندیشۀ بد کند 

خارج از کشور- 1398

ابیاِت زیر مصداق کدام ضرب المثل است؟   44

که این چه ساق است و ساعِد باریک  «مگسی گفت عنکبوتی را 

پیش چشمت جهان کنم تاریک»  گفت اگر در کمند من افتی 

درشتی ز کس نشنود نرم گوي حال هرکس موافق قال است 

دشمن چه کند چو مهربان باشد دوست؟  دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد 

خارج از کشور- 1398 َّذیَِن ُقِتُلوا ِفی َسِبیِل اهللاِ أْمَواتًا بَْل أْحَیاٌء»  تناسب مفهومی دارد؟ کدام بیت با آیۀ  «َو َال تَْحَسَبنَّ ال  45

کز عقبش ذکر خیر زنده کند نام را  دولت جاوید یافت هرکه نکونام زیست 

جاودان کس نشنیدم که در این کار بماند  جز دل من کز ازل تا به ابد عاشق رفت 

در آرزوي وصالت مرا کبوتر کن  شهید عشق تواَم اي عزیز دل، یک شب 

که زندة ابد است آدمی که کشتۀ اوست  سفر دراز نباشد به پاي طالب دوست 

خارج از کشور- 1398 همۀ ابیات با بیِت زیر قرابت مفهومی دارد؛ به جز:  46

بناي زندگی بر آب می دید» «ز رخسارش فرو می ریخت اشکی 

زنده آن است که با دوست وصالی دارد  زندگانی نتوان گفت حیاتی که مراست 

تکیه مکن بر اوي و بُِهش باش زینهار  دل بر جهان منه که جهان را ثبات نیست 

بده آن بادة نوشین که جهان بر باد است  دل من بی تو جهانی است پُر از فتنه و شور 

مزن به هرزه نفس زان که زندگی نفسی است  چو صبح هم نفِس مهِر آفتابی باش 

خارج از کشور- 1398 مفهوِم کدام بیت متفاوت با سایر ابیات است؟  47

در تکیه گاه خلد به دولت سریر توست  گر دست سائلی به عصایی گرفته اي

این آب بی قیاس که پنهان به شیر توست  خواهد رساند خانۀ عمر تو را به آب 

نقشی گر از بساط جهان دلپذیر توست  تقصیر ساده لوحی آینۀ دل است 

شالی اگر دهی به فقیري حریر توست  نقصان نکرده است کسی از گذشتگی 
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خارج از کشور- 1398 کدام بیت بهانۀ طاووس براي عدم همراهی با سایر مرغان براي رسیدن به مقصد است؟  48

جملۀ شب می کنم تکرار عشق  گفت بر من ختم شد اسرار عشق 

بس بود فردوس عالی جاي من  کی بود سیمرغ را پرواي من 

چشم بربستم ز روي روزگار  گفت من از شوق دست شهریار 

از میان آب چون گیرم کنار  چون مرا با آب افتاده است کار 

سراسري- 1399 مفهوم کدام بیت در مقابل آن «غلط» آمده است؟  49

پس فعل را نکو کن اکنون که زشت گشتی (دریافتن باقی ماندة عمر)   تا صورتت نکو بود افعال زشت کردي  

بهتر از زهدفروشی که در او روي و ریاست (مذمت تزویر)   باده نوشی که در او روي و ریایی نبود

بس حکایت هاي شیرین باز می ماند ز من (توصیه به داستان پردازي) گرچه فرهادم به تلخی جان برآید باك نیست  

از دوستان جانی مشکل توان بریدن (تأثیر عشق)   از جان طمع بریدن آسان بود ولیکن  

آزاد صبح- 1391

مفهوم و معناي بیت زیر را در کدام گزینه مشاهده می کنید؟   50

 عرضه ده مخزن پنهان کوه»   «دید یکی عرصه به دامان کوه    

دامن پرطراوت و سرسبز کوه نشانی از پنهانی هاي طبیعت بهاري است. دامنۀ وسیع کوه پرگل، گنجینه اي از طبیعت را همراه خود داشت.

دامنۀ سرسبز و پرطراوت کوه از گنج پنهان دل کوه رونق دارد. دامن پر از گل و سبزة  کوه از گنج نهفته در دل کوه نشان داشت.

آزاد صبح- 1388 مفهوم مصراع «پا در رکاب راهوار خویش دارند» در کدام گزینه دقیق تر آمده است؟  51

اسب خود را آماده سفر می کنند. سوار بر مرکب خود هستند.

خود را براي حرکت طوالنی آماده می کنند. در حال حرکت و هجوم هستند.

سراسري- 1360 در همۀ ابیات به جز بیت .................. کلمه اي وجود دارد که به شیوه ي نمادین و تمثیلی بر عاشق و عارِف واصل داللت می کند؟  52

مر زبان را مشتري جز گوش نیست  محرم این هوش جز بی هوش نیست

هر که بی روزي است روزش دیر شد  هر که جز ماهی ز آبش سیر شد

پس سخن کوتاه باید والّسالم  در نیابد حال پخته هیچ خام

تا بگویم شرح درد اشتیاق  سینه خواهم شرحه شرحه از فراق 

سراسري- 1383

مفهوم عبارت: «گفت: به خاطر داشتم که چون به درخت گل رسم، دامنی پرکنم هدیّه ي اصحاب را، چون برسیدم، بوي گلم چنان مست کرد که  53

دامنم از دست برفت»  به مفهوم کدام عبارت نزدیک تر است؟

عصاره ي تاکی به قدرت او شهد فایق شده . تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشته.

عاکفان کعبه ي جاللش به تقصیر عبادت معترف که: ما َعبَدناك حقَّ عبادتَک. واصفان حلیه ي جمالش به تحیّر منسوب که: ما عرفناك حقُّ معرفتَک .

سراسري- 1384 مفهوم همه ي ابیات به جز بیت .................. دعوت به ابداع و نوآوري و پرهیز از تقلید نابجا است؟  54

   هر که گردد خم نشین باید که افالطون شود  از ره تقلید اگر حاصل شود کسب کمال  

 آنچه استاد ازل گفت بگو می گویم  در پس آینه طوطی صفتم ساخته اند  

   تن به تتبّع مده مخترع کار باش  خواه بد و خواه نیک هر چه کنی تازه کن  

  که از جریده روي کار مهر باال رفت  مشو مقیّد همراه اگرچه توفیق است

سراسري- 1385

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؟  55

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

به روز دولت و نکبت که کار کار خداست تو کار خویش به فضل خداي کن تفویض       

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

تبارك اهللا از این فتنه ها که در سر ماست سرم به دنیی و عقبی فرو نمی آید        
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سراسري- 1385 مفهوم بیت«شود آسان ز عشق کاري چند    که بَُود نزد عقل بس دشوار»با کدام بیت متناسب نیست؟  56

آن که سایه خداش گویند اوست    عقل سلطان قادر خوشخوست           

علّت عشق نیک و بد نبود  عاشقی بستۀ خرد نَبَُود          

عاقلی کار بوعلی سیناست  عقل در کوي عشق نابیناست      

عقل در راه عشق دیوانه است  عاشقی خود نه کار فرزانه است       

سراسري- 1387

کدام بیت به مفهوم عبارات زیر اشاره ندارد؟   57

«اي کریمی که بخشنده ي عطایی و اي حکیمی که پوشنده ي خطایی و اي صمدي که از ادراك خلق جدایی و اي قادري که خدایی را سزایی، جان ما را

صفاي خود ده و ما را آن ده که آن به و مگذار ما را به که و مه.»

 صورت خوب آفرید و سیرت زیبا   اکبر و اعظم خداي عالم و آدم  

کریم خطابخش پوزش پذیر خداوند بخشنده ي دستگیر  

شب و شبگیر رو مر او را خوان به خدایی سزا مر او را دان     

 و ز هر چه گفته اند و شنیدم و خوانده ایم اي برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم   

سراسري- 1387

بیت «چه غم دیوار اّمت را که دارد چون تو پشتیبان          چه باك از موج بحر آنرا که باشد نوح کشتیبان» ، با کدام گروه ابیات، تناسب مفهومی  58

ندارند؟  

الف – گر هزاران دام باشد هر قدم 

ب – دست در دامن مردان زن و اندیشه مکن 

ج – از آب دیده صد ره طوفان نوح دیدم 

د – هر دلی کز ِقبَل شادي او شاد بَود 

ه – هر که در سایه ي عنایت اوست 

ز – چون عنایاتت بود با ما مقیم 

و – نه غم و اندیشه ي سود و زیان 

چون تو با مایی، نباشد هیچ غم  

هرکه با نوح نشیند چه غم از طوفانش 

و ز لوح سینه هرگز نقشت نگشت زایل 

گرش طوفاِن غمان خیزد، غمگین نشود 

گنهش طاعت است و دشمن دوست 

نه خیال این فالن و آن فالن 

کی بود بیمی از آن دزد لئیم؟

ز، هـ  ج، و الف، د ب، ج

سراسري- 1387 بیت «این مّدعیان در طلبش بی خبران اند          کان را که خبر شد خبري باز نیامد»  با مفهوم کدام بیت متناسب است؟  59

 بر سر این کوچه بوده ام ز اوایل من نه کنون پا نهاده ام به خرابات    

تا نشود درمیان ما و تو حایل پرده ي تن را به دست شوق دریدم    

کس به وصال تو چون رسد به وسایل واسطه را با توهیچ رابطه اي نیست

مُهر خموشی زدند بر لب قایل ( گوینده ) دم نتوان زد به مجلسی که در آن جا    

سراسري- 1387 مفهوم عبارت «ُکّل شیٍء یَرَجُع الی اَصلِه» در کدام بیت وجود ندارد؟  60

 اصل ها مر فرع ها را در پی است  مادر فرزند، جویاي وي است

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

 تن، زده اندر زمین چنگال ها  جان، گشاده سوي گردون بال ها

 تن تو را در حبس آب و گل کشد  دل تو را در کوي اهل دل کشد 

سراسري- 1387 بیت «در نیابد حال پخته هیچ خام /  پس سخن کوتاه باید والّسالم»  با کدام بیت ارتباط معنایی ندارد؟  61

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

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

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

هرگز نبرد سوخته اي قّصه به خامی سعدي سخن یار نگوید بر اغیار
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سراسري- 1388 مفهوم ابیات زیر با کدام بیت تناسب ندارد؟   62

عاقبت از خامی خود سوخته              

کرد فرامش ره و رفتار خویش 

رهروي کبک نیاموخته    

ماند غرامت زده از کارخویش

چون یک خشم آورد کیفربريمار را هر چند بهتر پروري               

تک خویشتن فراموش کردکالغی تک کبک در گوش کرد      

نایافته دم دو گوش گم کردمسکین خرك آرزوي دم کرد        

کو زهر بهر دشمن و کو مهره بهر دوستگیرم که مارچوبه کند تن به شکل مار      

سراسري- 1388 مفهوم عبارت «هر چه عاشق در رازپوشی بکوشد، باز نگاه دو دیده اش از ِسر ضمیر خبر می دهد» . با کدام بیت تناسب ندارد؟  63

رنگ و رویم ببین و حال مپرسحال من دور از آن جمال مپرس             

وگرنه عاشق و معشوق راز دارانندتو را صبا و مرا آِب دیده شد غّماز             

سزد که راز نگه داشتن نه کار صداستور از جهان سخن ِسّر تو برون افتاد          

شرح حالم اشک خونین من استحال من خود در نمی آید به نطق              

سراسري- 1388 مفهوم بیت «ما ز دریاییم و دریا می رویم     ما ز باالییم و باال می رویم» با کدام بیت تناسب ندارد؟  64

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

       جز تشنه لب نیامد و جز ناشتا نشدسیري طلب مکن که کس اندر نشیب خاك 

باز شود جزو بی گمان به سوي کلجزو جهان است شخص مردم روزي

می تپد تا باز در دریا فتدماهی از دریا چو در صحرا فتد

سراسري- 1389 کدام بیت بیانگر فضاي حکومتی ضّحاك می باشد؟  65

 خلوت دل نیست جاي صحبت اضداد / دیو چو بیرون رود فرشته درآید

 پري نهفته رخ و دیو درکرشمه حسن / بسوخت دیده ز حیرت که این چه بوالعجبی (تعجب آور) است

 رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار؟ / کارملک است آن که تدبیر و تأمّل بایدش

 ز فکر تفرقه باز آي تا شوي مجموع / به حکم آن که چو شد اهرمن، سروش آمد

سراسري- 1389

از عبارت «در کویر گویی به مرز عالم دیگر نزدیکیم و از آن است که ماوراءالطبیعه را – که همواره فلسفه از آن سخن می گوید و مذهب بدان  66

می خواند – در کویر به چشم می توان دید.» ، کدام مفهوم دریافت نمی شود؟

مذهب، مردم را دعوت می کند به این که ماوراءالطبیعه را باور کنند.

مهتاب کویر، دیگر نه بارش وحی، تابش الهام، که نوري  بدلی بود.

باور داشتن یا نداشتن به ماوراءالطبیعه از مباحث مهم فلسفه است.

تماشاي آن باغ پر از گل هاي رنگین شعر و خیال و پر از قدس و چهره هاي پر از ماوراء درونم را پر از خدا می کرد.

سراسري- 1389 همۀ ابیات به استثناي بیت .................. پاسخ مثبت مردم به دعوت کاوه تحت عنوان بیت:   67

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

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

 ز نیرنگ ضّحاك بیرون شدند  سوي لشکر آفریدون شدند              

 برآمد خروشیدن دادخواه    هم آن گه یکایک ز درگاه شاه           

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

8

ی کنکور
ت کنکور-آقا

قراب
www.konkur.in

forum.konkur.in



سراسري- 1384

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،  68

قرابت معنایی دارد؟

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

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

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

 سوداي تو خالی کرد از سر همه سودایی  امیّد تو بیرون برد از دل همه امّیدي 

سراسري- 1390 مفهوم همۀ ابیات به  استثناي بیت ..................  با یکدیگر تناسب دارد.  69

با نیم پختگان نتوان گفت سوز عشق / خام از عذاب سوختگان بی خبر بود

در نیابد حال پخته هیچ خام / پس سخن کوتاه باید والّسالم

بسیار سفر باید تا پخته شود خامی /  صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی

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

سراسري- 1385 مفهوم کنایی عبارت  « پشت دستم را داغ کردم که تا من باشم دیگر پیرامون ترفیع رتبه نگردم»  با کدام بیت تناسب معنایی ندارد؟  70

یابد چگونه راه در آن زلف، دسِت ما/جایی که شانه می گزد از دور پشت دست 

پیش آن چشم سیه دل می گدازد پشت دست/گرچه خط بسیار از این کافر، مسلمان کرده است 

داغ عشق تو ز اندازة ما افزون است/دستی از دور بر آن آتش سوزان داریم 

از بس که دست می گزم و آه میکشم/آتش زدم چو گل به تن لخت لخت خویش 

سراسري- 1382 در کدام عبارت، عنصِر خیال بر تعّقل و اندیشه علمی، غلبه دارد؟  71

در کویر، راه، تنها به سوي آسمان باز است. آسمان، کشور سبز آرزوها، چشمه ي مّواج و زالل نوازش ها و امید ها و سرزمیِن نجات.

دیدارها همه برخاك بود و سخن ها همه از خاك، که آن عالم پر شگفتی و راز، سرایی سرد و بی روح شد ساخته ي چند عنصر.

چنین بود که هر سال یک کالس باالتر می رفتیم و به کویر برمی گشتیم، از آن همه زیبایی ها و نشئه هاي سرشار از شعر و خیال، محروم تر می شدم.

امسال که به کویر رفتم، دیگر سر به آسمان برنکردم و همه چشم در زمین که اینجا می توان چند حلقه چاه زد و آنجا می شود چغندر کاري کرد.

سراسري- 1389 مفهوم بیت  «سعدي از سرزنش غیر نترسد هیهات       غرقه در نیل چه اندیشه کند باران را» در کدام گزینه، آمده است؟  72

از رندي و بدنامی خود عار ندارم  گو خلق بدانند که من رندم و رسوا   

بت پرستی کی کند برهمن بیند مرا   بلبل از گل بگذرد چون در چمن بیند مرا   

دزد دانا می کشد اّول چراغ خانه را عشق چون آید برد هوش دل فرزانه را  

دلبر که در کف او موم است سنگ خارا  سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد   

سراسري- 1387

عبارت «در ایل ُحرمت و آسایش و کس وکار داشتم، در شهر آرام و قرار و غم خوار و اندوه گسار نداشتم»  با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟  73

درآن نفس که طریق حیات بسته شود 

 

گشایشیت نباشد ز خویش و بیگانه 

چرا چو جغد کنی آشیان به ویرانه    تو باز سدره نشینی فلک نشیمن توست 

به سنگ تفرقه بشکست چرخ دیوانه هر آن طلسم که بستند عاقالن بر هم 

که پاي دام کشیده است بر سر دانه     مباش غّره به مهر سپهر دون پرور 

سراسري- 1386 بیت  «اي مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز          کان سوخته را جان شد و آواز نیامد» ، با کدام بیت تناسب معنایی دارد؟  74

زان که خموشند بندگان مقّرب  الف تقّرب مزن به حضرت جانان           

تا مّدعی بمیرد از جانفشانی ما  اي کاش جان بخواهد معشوق جانی ما          

آن روز کنم خواجگی روي زمین را  روزي که کند دوست قبولم به غالمی          

جام بال بیش ترش می دهند    هر که در این بزم مقّرب تر است           
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سراسري- 1385 مفهوم بیت « خلق چو ُمرغابیان زاده ز دریاي جان / کی کند اینجا ُمقام مرغ کز آن بحر خاست » با کدام بیت متناسب نیست؟  75

چه کنم گلخن دنیا پس از اینم بس و بس بازخواهم به سوي مسکن عقبی رفتن  

یکی زین چاه ظلمانی برون شو تا جهان بینی  دال تا کی در این زندان، فریب این و آن بینی  

چون شفق در خون نشیند چشم خون پاالي من صبحدم چون کلّه بندد آه دودآساي من 

بی گنه بستۀ زندان و گرفتار قفس  بلبل گلشن قدسم شده از جور فلک   

سراسري- 1384

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؟  76

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

 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    

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

سراسري- 1384

عبارت: «مجموعه اي می بایست از هر دو عالم روحانی و جسمانی تا بار امانت مردانه و عاشقانه در سفت جان کشد» با مفهوم کدام بیت نا متناسب  77

است؟ (با تغییر)

رخش می باید که رستم را به میدان آورد  آسمان سست پی، مرد شکوه عشق نیست  

قرعۀ کار به نام من دیوانه زدند  آسمان بار امانت نتوانست کشید   

 بار غم عالم همه بر دوش من است  دور از تو ستون خانۀ غم شده ام    

 عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد  جلوه اي کرد رخت دید ملک عشق نداشت

سراسري- 1391 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؟  78

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

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

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

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

سراسري- 1382 معنی عبارت «در هنگام بال شرکت بوده است، در وقت فراغ موافقت اولی تر، و اّال طاعنان مجال وقیعت یابند.» کدام است؟  79

در موقع گرفتاري، با هم بودیم پس در موقع آسودگی، سازگاري بهتر است وگرنه خرده گیران فرصت بدگویی پیدا می کنند.

در وقت مصیبت شریک بوده است در وقت آرامش، اجازه دادن بهتر است و اّال فرصت عیب جویی می یابد.

چون در لحظۀ گرفتاري با او بوده است حال باید به دیدار او برود و الّا دیگران فرصت انتقاد پیدا می کنند.

آن گاه که با هم شریک بودیم، این گرفتاري پیش آمده، حال باید به او اجازه بدهی هرچه می خواهد بگوید.

سراسري- 1382 بیت  «مهمان سراست خانۀ دنیا که اندر او / یک روز این بیاید و یک روز آن رود»  با مفهوم کدام بیت ارتباط معنایی بیشتري دارد؟  80

  یکی رسم بد ماند ازاو جاودان  یکی نام نیکو ببرد از جهان          

 که چون زین در در آیی بگذري زان  جهان را چون رباطی با دو َدر دان           

 نشاید مست خفتن بر سر چاه  جهان چاهی است بی بن بر سر راه           

 پیش از آن روز کز جهان بروي  برو اندر جهان تفّرج کن           

سراسري- 1383 عبارت «چون وي قصد طعام کرد من اِبا کردم، گفتم این غالم را در کار من کن» با کدام گزینه ارتباط معنایی دارد؟  81

آرزومند ُحدي سازي او  هستم از وصف خوش آوازي او

دید شب رنگ غالمی چون ما  کرد در ساخت آن خیمه نگاه

تا نبخشی گنه این سی  گفت اَنگشت به خوانت ننهم 

وز جهان بی خبر افتاد به خاك    صوفی از ذوق گریبان زد چاك
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سراسري- 1381 شاعر، در همه ي ابیات زیر، به جز ..................  انسان را به عروج فرا می خواند.  82

کی کند این جا مقام مرغ کز آن بحر خاست  خلق چو مرغابیان زاده ز دریاي جان    

ماه چنان بخت یافت او که کمینه گداست  از مه او مه شکافت دیدن او برنتافت    

زین دو چرا نگذریم، منزل ما کبریاست  خود ز فلک برتریم و ز ملک افزون تریم  

ما به فلک میرویم، عزم تماشا که راست  هر نفس اواز عشق می رسد از چّپ و راست     

آزاد صبح- 1386 معنی دقیق تر جملۀ سوم عبارت «عکس ها را دیدم، لبریز شدم، سراچۀ ذهنم آماس می کرد» در کدام گزینه آورده شده است؟  83

خانۀ کوچک قوة باطنم گسترش می یافت. خانۀ اندیشۀ محدودم در حال بزرگ شدن است.

خانۀ کوچک ورم کرده ام بهبود یافت. خانۀ کوچک اندیشه ام خود را ناتوان می دید.

آزاد صبح- 1381 84  مقصود از بیت «دید یکی عرصه به دامان کوه     عرضه ده مخزن پنهان کوه» چیست؟

دامن پر از گل و سبزه ي کوه نشان از گنج نهفته در دل کوه داشت گل و سبزه نمایشگاه گنج پنهان در پشت کوه

نشان دهنده سنگ هاي قیمتی نهفته در دل کوه  دشت و کوه نمایشگر روستاي آباد و خّرمی بود در دامن کوه

آزاد صبح- 1384

مفهوم عبارت  «مرا نیز از عهدة لوازم ریاست بیرون باید آمد و مواجب سیادت را به ادا رسانید.» در همۀ گزینه ها درست آمده است مگر گزینۀ  85

. ..................

باید حق زیردستان و دوستان را در حّد توان ادا کرد. باید مسئول، وظایف اصلی خود را به پایان برساند.

دفاع از عهد، پیمان و سروري من وظیفۀ همراهان است. مسئولیّت پذیري در انجام وظایف را بیان می کند.

آزاد عصر- 1385 مقصود دقیق تر سنایی در مصراع «لب و دندان سنایی همه توحید تو گوید» چیست؟  86

سخنان سنایی با بینش فراوان با دیده عقل با خلوص نیت

آزاد عصر- 1386 مقصود و معنی دقیق تر مصراع «که به ما سوا فکندي همه سایۀ هما را» در کدام گزینه  آمده است؟  87

سایۀ سعادتمندي و مهربانی الهی را بر سر همۀ موجودات عالم افکنده اي. سایۀ خوشبختی و رحمت الهی را بر سرما و موجودات دیگر افکنده اي.

سایۀ لطف حق را نه تنها بر ما بلکه بر همۀ موجودات عنایت کردي. لطف و رحمت پروردگار را شامل همۀ انسان هاي روي زمین کرده اي.

سراسري- 1388 مفهوم بیت «ما زدریاییم و دریا می رویم / ما زباالییم و باال می رویم» با کدام بیت تناسب دارد؟          88

 زآن که خرمایی ندارد شاخ بید  همچو مریم سوي خرمابن رویم         

  باز ما را سوي گردون برکشید   ما زگردون سوي مادون آمدیم           

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

 اي نهانان سوي بوي آن پرید     دود و بویی می رسد از عرش غیب           

سراسري- 1387 بیت « بگو اي ناي، حال عاشقان را / که آواز تو جان می آزماید» با کدام بیت ارتباط مفهومی دارد؟  89

 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            

 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            

سراسري- 1386 مفهوم آیۀ « تُِعزُّ َمن تَشاء و تُذّل من تشاء»با کدام بیت، متناسب است؟  90

 نتواند زمانه خوار کند  آن که را کردگار کرد عزیز 

 آفریننده را کجا داند  آن که خود را شناخت نتواند 

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

گر عزیز جهان بود خوار است  آن که را با طمع سرو کار است
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سراسري- 1389 همه ي ابیات به جز بیت .................. با ابیات زیر قرابت معنایی دارد.  91

 جهل و بی باکی شده فاش و حالل

 واژگونه کرده عالم پوستین

دانش و آزادگی گشته حرام  

رادمردان بندگان را گشته رام

 پراگنده شد نام دیوانگان  نهان گشت آیین فرزانگان 

 نهان راستی، آشکارا گزند  هنرخوار شد، جادویی ارجمند 

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

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

خارج از کشور- 1384 عبارت «شاهین تیز بال افق ها بودم ، زنبوري طفیلی شدم .» با کدام بیت متناسب است ؟        92

آدم آورد در این دیر خراب آبادم من مَلک بودم و فردوس برین جایم بود

از دیگران حدیث جوانی شنیده ام من جلوه ي شباب ندیدم به عمر خویش

من از گدایی میخانه پادشاه شدم گدا شوند گر اهل طلب ز ننگ سؤال

که نبودند و نباشند به فرمان کسی پادشاهان و گدایان دو گروه عجبند  

سراسري- 1378

در عبارت زیر، چه کسی عطر الهام را در فضاي اسرارآمیز صحراي عربستان استشمام کرده است؟    93

«این شهادت را یک نویسنده ي رومانیایی داده است که براي شناختن محمد (ص) و دیدن صحرایی که آواز پر جبرئیل همواره در زیر غرفه ي بلند

آسمانش به گوش می رسد و حتّی درختش، غارش، کوهش، هر صخره ي سنگش و سنگ ریزه اش آیات وحی را بر لب دارد، به صحراي عربستان آمده

است و عطر الهام را در فضاي اسرارآمیز آن استشمام کرده است.»

سنگ ریز نویسنده ي رومانی جبرئیل حضرت محّمد (ص)

خارج از کشور- 1386 مفهوم مصراع «گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست» در همۀ ابیات به جز بیت .................. وجود دارد .  94

ز دست خویشتنم تا به خویشتن چه رسد همه خطاي منست این که می رود بر من

خونست شیر ، کودك پستان گزیده را دایم ز خوي خود کشد آزار ، بدگهر

وز آن که خون دلم ریخت تا به تن چه رسد از این تعلّق بیهوده تا به من چه رسد  

به هر دامی که بنهادم من اندر دام پیوستم به هر چاهی که برکندم ز اّول من درافتادم

آزاد صبح- 1385 کدام گزینه به سرنوشت و مقّدرات انسان نیز اشاره دارد ؟  95

سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون

حافظ به خود نپوشید این خرقۀ می آلود آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است

خارج از کشور- 1385 بیت «هان اي دل عبرت بین از دیده عبر کن هان /  ایوان مداین را آیینۀ عبرت دان»  به مفهوم کدام بیت نزدیک تر است ؟  96

  دادگر آسمان بگیرد از او داد  گر ندهد داد خلق ، دادگر خاك  

  آن چه بد از خشت خام و آن چه ز پوالد  کاخ بزرگ ملوك رفته نظر کن

  این گلۀ انبیا به داد فرستاد داد ده و داد کن که دادگر کل   

 ز آب و گل داد بیخ و بنیاد  هر چه بنا انبیا نهاده به گیتی  

خارج از کشور- 1391 مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات متفاوت است؟  97

پس سخن کوتاه باید والّسالم در نیابد حال پخته هیچ خام 

چو درد در تو نبیند که را دوا بکند طبیب عشق مسیحادم است و مشفق، لیک  

با طبیب نامحرم حال درد پنهانی پیش زاهد از رندي دم مزن که نتوان گفت  

کاین حال نیست زاهد عالی مقام را راز درون پرده ز رندان مست پُرس  
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خارج از کشور- 1366

عبارت «مجموعه اي می بایست از هر دو عالم روحانی و جسمانی تا بار امانت، مردانه و عاشقانه در سفت جان کشد.» با مفهوم کدام بیت نامتناسب  98

است؟

 بار غِم عالم همه بر دوش من است   دور از تو ستوِن خانۀ غم شده ام 

 رخش می باید که رستم را به میدان آورد   آسمان سست پی، مرد شکوه عشق نیست

 قرعۀ کار به نام من دیوانه زدند   آسمان بار امانت نتوانست کشید 

 عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد   در ازل پرتو حسنت ز تجلّی دم زد 

خارج از کشور- 1388

مفهوم بیت «تا نگردي آشنا زین پرده رمزي نشنوي / گوش نامحرم نباشد جاي پیغام سروش»  با کدام بیت تناسب معنایی دارد؟  99

که فارغ باش از گفت و شنیدن  رسید از عالم غیبم سروشی 

از این تا بدان، اهرمن تا سروش  دو کس بر حدیثی گمارند گوش 

که نیست سینۀ ارباب کینه محرم راز  غم حبیب، نهان به ز گفت و گوي رقیب 

پیش آي و گوش دل به پیغام سروش کن  در راه عشق وسوسۀ اهرمن بسی ست 

خارج از کشور- 1388 بیت « پرستش به مستی ست در کیش مهر / برونند زین جرگه هشیارها » با کدام بیت قرابت مفهومی ندارد؟  100

 بوي جامت بی قرارم کرد آخر جام کو   ساقیا هشیار نتوان عشق را دریافتن 

 هشیار که بی ادب بود مستش گیر   مست ار ادبی نمود هشیارش دان 

 چنین که حافظ ما مست بادة ازل است   به هیچ دور نخواهند یافت هشیارش 

 کار این عاقالن که هشیارند   کسی پسندند هرگز این مستان 

خارج از کشور- 1360 کدام گزینه با بیت زیر تناسب معنایی ندارد؟   101

 قّصه هاي عشق مجنون می کند» «نی حدیث راه پر خون می کند   

 چو اسماعیل باید سر نهادن روز قربانی  مترس از جان فشانی گر طریق عشق می پویی  

  زمانی بی بال بودن روا نیست   طریق عشق جانا بی بال نیست

 در چنین حالت طریق پارسایی مشکل است  عشق در جان است و می در جام و شاهد در نظر

 که خون خوار است وادي ها و خون ریز است منزل ها   به کوي عشق چون پا می نهی از جان و سر بگذر  

خارج از کشور- 1386 عبارت«کلمات را کنار بزنید و در زیر آن، روحی را که در این تلّقی و تعبیر پنهان است، تماشا کنید.»  با همه ي ابیات زیر،  102

به غیر از بیت  .................. ارتباط مفهومی دارد.

 که او هست باقّی و باقی فناست جز این نیست پیدا که انسان دلی ست  

 اي برادر ، سیرت زیبا بیار  صورت زیباي ظاهر هیچ نیست

 مغز است نزد مردم دانا هنر، نه پوست  معنی طلب که بر در و دیوار صورت است

نیست در صورت که آن آب و گل است حق همی گوید نظْرمان در دل است

خارج از کشور- 1386 بیت «زمانه گر بزند آتشم به خرمن عمر / بگو بسوز که بر من به برگ کاهی نیست» با کدام بیت ارتباط معنایی دارد؟  103

 به من بنگر به ره منگر که من ره را نور دیدم  بگفتم روز بی گاه است و ره بس دور، گفتا رو

 روزها با سوزها همراه شد  در غم او روزها بی گاه شد

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

 شور محبّتی که در آب و گل من است  طوفان نوح را به نظر در نیاورد
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سراسري- 1392

مفهوم متن  «حالی صواب آن باشد که جمله به طریق تعاون قّوتی کنید تا دام از جاي برگیریم که رهایش ما در آن است. کبوتران فرمان وي  104

بکردند و دام برکندند.»  با همۀ ابیات به استثناي بیت  .................. تناسب دارد.

 شیر ژیان را بدرانند پوست  مورچگان را چو بود اتّفاق

 کی اتّفاق جواب سالم ما افتد  به بارگاه تو چون باد را نباشد بار

 هزار طعنۀ دشمن به نیم جو نخرند  دو دوست با هم اگر یک دلند در همه کار

 آري به اتّفاق جهان می توان گرفت  حسنت به اتّفاق مالحت جهان گرفت

سراسري- 1393 مفهوم کدام بیت با سایر ابیات تفاوت دارد؟  105

طمع مکن که در او بوي مهربانی نیست دوام پرورش اندر کنار مادر دهر

 که بی وفایی دور فلک نهانی نیست  چه حاجت است عیان را به استماع بیان

 که خانه ساختن آیین کاروانی نیست  دل اي رفیق در این کاروان سراي مبند

که دیگرت خبر از لّذت معانی نیست  چو بت پرست به صورت چنان شدي مشغول

سراسري- 1393 مفهوم عبارت «واصفان حلیه ي جمالش به تحیّر منسوب که ما َعَرفناَك حّق َمعِرَفتِک»، با کدام بیت تناسب دارد؟  106

رندي غریب مانده به کوي قلندرم مردي غریق گشته ي بحر تحیّرم

خیال او رسن در دست بر باالي چاه اینک تو در چاه تحیّر مانده و ز بهر خالص تو

جالي دیده ز گلگشت ماهتاب خوش است ز ماه خانگی آن را که دیده روشن نیست

که در آن آینه صاحب نظران حیرانند وصل خورشید به شب پّره ي اعمی [ نابینا] نرسد

سراسري- 1393 بیت: «آن که شد هم بی خبر هم بی اثر  \   از میان جمله او دارد خبر»، با کدام بیت تناسب مفهومی دارد؟  107

و آن اثر دارد که او در بی نشانی بی نشان شد آن خبر دارد از او که او در حقیقت بی خبر گشت

از این ِسر با خبر تر دامن آمد کسی را گر شود گویا بیانش  

همراه چه حاجت سفر بیخبري را در دامن منزل نبَود بیم ز رهزن

نمی توان به قدح ساخت بی خبر ما را حریف بادة آن چشمه اي مخموریم

سراسري- 1393 مفهوم کدام بیت با سایر ابیات تفاوت دارد؟  108

پس سخن کوتاه باید والّسالم در نیابد حال پخته هیچ خام

ننهادي هنر کجا یابی تن به دود چراغ و بیخوابی

که به دل داغ تو را در عوض مرهم زد حال دلسوختۀ عشق کسی می داند

که باشد بر نظاره جنگ آسان مگر نشنیدي از گیتی شناسان

سراسري- 1392

بیت زیر با کدام بیت ارتباط مفهومی دارد؟   109

کی کند این جا مقام مرغ کز آن بحر خواست» «خلق چو مرغابیان زاده ز دریاي جان  

 به هرکجا که در آن جا رخ نکویی هست  سراغ منزل طایر ز من کنی که کجاست

 خطا باشد که این نسبت بود بی اصل و بی مبدا  اگر گویم ز عشق گل فغان آموزش بلبل

 پا بسته ي این کهنه قفس چند توان بود  ما طایر قدسیم و ز خلوتگه انسیم

 دل کند هرچند طیران در فضاي خود بود  از گلیم خوش نگذارد برون با مرد عشق

خارج از کشور- 1394

عبارت «هر عصب و فکر به منبع بی شائبه ایمان وصل بود که خوب و بد را به عنوان مشیّت الهی می پذیرفت.» با مفهوم کدام بیت، متناسب است؟  110

 آن جا جز آن که جان بسپارند چاره نیست  راهی است راه عشق که هیچش کناره نیست

 در صراط مستقیم اي دل کسی گمراه نیست  در طریقت هرچه پیش سالک آید خیر اوست

 در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست  هرگه که دل به عشق دهی خوش دمی بود

 ورنه تشریف تو بر باالي کس کوتاه نیست  هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست
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سراسري- 1394 مفهوم کدام بیت با ابیات دیگر، متفاوت است؟  111

 جان محیط بر لب ساحل رسیده است  تا گوهر وجود تو را نقش بسته است

 تا تو نانی به کف آري و به غفلت نخوري  ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند

 تا ریشه ام به اشک ندامت رسیده است  یک عمر غوطه در جگِر خاك خورده ام

 تا میوه وجود تو کامل رسیده است  صد پیرهن عرق گل خورشید کرده است

سراسري- 1394

کدام دو بیت تماماً با مفهوم «شکر نعمت نعمتت افزون کند» تناسب دارد؟ (با تغییر)   112

  شکر کن تا خدا بیفزاید الف) در نعمت خداي بگشاید

 گنج خواهی مده ز دست کلید ب) شکر باشد کلید گنج مزید

 پیش ایشان مرد شو پاینده باش ج) شکر کن مر شاکران را بنده باش

 شکر خدا را که شدم حق پرست د) سجده شکر تو مرا داد دست

ب - ج ب - د   الف - ج الف - ب

سراسري- 1394 مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات، متفاوت است؟  113

 تذرو باغ فردوسم، نه مرغ این گلستانم  هماي گلشن قدسم، نه صید دانه و دامم

 ز مهرم آستین پوشد مه ار دامن برافشانم  چراغ روز بنشیند شب ار چون شمع برخیزم

 چرا از خویش بگریزي و با بیگانه بنشینی  تو اصلی زاده روحی چرا با وصل تن باشی

 کجا باشد که چون بومان در این ویرانه بنشینی  تو را چون پرطاووسان عرشی فرش می گردد

سراسري- 1394 بیت: «خیمه انس مزن بر در این کهنه رباط    که اساسش همه بی موقع و بی بنیاد است» با کدام بیت تناسب مفهومی دارد؟  114

 هیچ مکروه این قدر در دیده ها مرغوب نیست  با همه زشتی ز دنیا چشم بستن مشکل است

 ما دل خود را به راه عشق بر دریا زدیم  رهروان عقل ساحل را به جان دل بسته اند

 چند روزي بهر ویرانی مرا آباد داشت  سازگاري چرخ را با من نبود از راه لطف

 دلبستگی به خار و خس آشیانه چیست؟  در گلشنی که خرمن گل می رود به باد

خارج از کشور- 1392 منظومه «آري زمان فّره جوانی را می پژمرد، بر ابروان زیبا شیارهاي موازي در می افکند.» با کدام بیت تناسب معنایی دارد؟  115

 که دیگر سرنگون در پاي خود چون طارم تاکی  عصا با خود ستون کردي کجا شد سرو باالیت

 که سرو راستین دیدم سزاوار سرافرازي  هر آن کاو سرکشی داند مبادش سروري اي گل

من ز خود آزردم از فرط جوانی ها جوانی  خود جوانی هم به این زودي به ترك کس نگوید

 تا مگر پیرانه سر از سر بگیرم نوجوانی  ریختم با نوجوانی باز طرح زندگانی

خارج از کشور- 1390 مفهوم کلّی همۀ ابیات، به استثناي بیت .................. همراه با «هشدار و تحذیر» است.  116

 که گر کار بندي پشیمان شوي  ز صاحب غرض تا سخن نشنوي

 تا دل خویش نیازارد و در هم نشود  گر هنرمند از اوباش جفایی بیند

 گفت مسجد خوابگاه مردم بدکار نیست  گفت تا داروغه را گوییم در مسجد بخواب

 که قطره قطره باران چو با هم آمد جوست  حقیر تا نشماري تو آب چشم فقیر

خارج از کشور- 1391 مضمون همۀ ابیات، به استثناي بیت .................. با یکدیگر تناسب دارد.  117

 تکیه آن بِه که بر این بحر معلّق نکنیم  آسمان کشتی ارباب هنر می شکند

 چو کودکان که متاعی دهند و پس گیرند  بگیرد از تو فلک داده هاي خود به لجاج

 تو اهل فضلّی و دانش همین گناهت بس  فلک به مردم نادان دهد زمام مراد

 که فلک دیدم و در قصد دل دانا بود  دفتر دانش ما جمله بشویید به می

15

ور
نک

 ک
ی

آقا
ر-

کو
کن

ت 
راب

ق

www.konkur.in

forum.konkur.in



سراسري- 1395

مفهوم بیت زیر با کدام بیت تناسب دارد؟   118

باز همان جا رویم جمله، که آن شهر ماست»  «ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم

که خاك معرکه باشد عبیر و عنبر او فلک مشام کسی خوش کند به بوي مراد

گوي ز میدان درون می برد هر که سر از عرش برون می برد

هفت بحر آن قطره را گردد اسیر قطره اي کز بحر وحدت شد سفیر

هر دمش می رسد از کنگره عرش صفیر  طایر جان که در این دامگه افتاده اسیر

سراسري- 1395 مفهوم کدام بیت با ابیات دیگر تفاوت دارد؟  119

 کاین ده همه وقت از آن دهقانی نیست  امروز که عهد توست نیکویی کن

 خواهی عمارتش کن و خواهی خراب کن امروز در قلمرو دل دست دست توست

 کاین دولت و مُلک می رود دست به دست  دریاب کنون که نعمتت هست به دست

 دریاب و بنه گنجی از مایۀ نیکویی   امروز که بازارت پر جوش خریدار است

سراسري- 1395 مفهوم ضرب المثل «کاه از خودمان نیست؛ کاهدان که از خودمان است» از کدام بیت، دریافت می شود؟  120

 چو سختی پیشش آید سهل گیرد  چو کم خوردن طبیعت شد کسی را

 تو معتقد که زیستن از بهر خوردن است  خوردن براي زیستن و ذکر کردن است

 کهربا را چه تفاخر که پی کاه شود  کاه باید که بنازد که خریداري یافت

 رنج آورد طعام که بیش از قدر بود  با آن که در وجود طعام است حّظ نفس

سراسري- 1395 مفهوم کدام بیت با سایر ابیات تفاوت دارد؟  121

 باز آمد و اکنون خبر از خویش ندارد  قاصد ز برم رفت که آرد خبر از یار

 از میان جمله او دارد خبر  آن که شد هم بی خبر هم بی اثر

 چاره زان جوي که کرده است چنین بیمارت  خبر از درد ندارند طبیبان زنهار

 دیگر به من زار که آرد خبر تو؟  قاصد که تورا دید ندارد خبر از خود

سراسري- 1395

متن زیر با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟   122

«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.»

 هیچ نگذاشت که بر عزم شکار آید باز  شاهباز غمت از صید دل مسکینان

 دریاب که بر صید کبوتر زده اي باز  شهباز غمت راست کبوتر دل سلمان

 اي کرامت همره شهباز و شاهین کرده اند  شهپر زاغ و زغن زیباي صید و قید نیست

 پس عقابی رفت و یا باز آن عمل بنیاد کرد  کبک، موري خورد و باز آمد قصاص از کبک خواست

سراسري- 1396

مفهوم بیت زیر، با کدام بیت تناسب دارد؟   123

«خلق چو مرغابیان زاده ز دریاي جان      کی کند اینجا مقام مرغ کز آن بحر خاست»

ساقی گل چهره کو و مطرب خوشگو کجاست   منزلی خوش خانۀ دلکش مقامی دلگشاست  

گل دیده ام امروز که بلبل شده ام باز   هر لحظه چرا مرغ دلم دوست نخواند  

در اوج ِسدره کوش که فرخنده طایري   چون بوم (جغد) بدخبر مفکن سایه بر خراب  

زان که با زاغ و زغن شهپر دولت نبود   دولت از مرغ همایون طلب و سایۀ او  
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سراسري- 1396 مفهوم کلّی همه  ي ابیات با یکدیگر تناسب دارند، به جز:  124

تو سالمت گزین که نام دلم  /  از مالمت به هر زبان افتاد 

عشق را روي در سالمت نیست  /  راه عاشق بجز مالمت نیست 

به جان و سر که نگردانم از وصال تو روي  /  و گر هزار مالمت رسد به جان و سرم 

بس مالمت  ها که خواهد برد جان نازنین  /  روز عرض از دست جور نفس ناپرهیزگار 

سراسري- 1396

بیت زیر، با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟   125

که اساسش همه بی  موقع و بی  بنیاد است»  «خیمۀ انس مزن بر در این کهنه رباط 

 بر درختی هر زمان چون تاك پیچیدن چرا زین گلستان عاقبت چون باد می  باید گذشت

 در هر شبستان از نعم بستان نو پرداخته قصرش گلستان ارم صدرش دبستان کرم  

 وه که بس بی خبر از غلغل چندین جرسی کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش

 پشت کمان خمیده ز فکر دو خانه است گشتیم پیر از غم دنیا و آخرت

خارج از کشور- 1396

متن زیر با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟   126

«کجا هستند پادشاهانی که به هنگام نوشیدن ساغر مرگ، در این کاخ ها، فرمانروایی می کردند؟ چه بناهایی که صبح برپا بود و عصر ویران گشت.»

 می ده که عمر در سر سوداي خام رفت  در تاِب توبه چند توان سوخت همچو عود

 گفت افسوس که آن دولت بیدار بخفت  گفتم اي مسند جم جام جهان بینت کو

 که نقش خاتم لعلش جهان زیر نگین دارد   دهان تنگ شیرینت مگر ملک سلیمان است

 گرچه جام ما نشد پُر می به دوران شما  عمرتان بادا دراز اي ساقیان بزم جمع

خارج از کشور- 1396 مفهوم کدام بیت با سایر ابیات، تفاوت دارد؟  127

 که صد جمشید و کیخسرو غالم کمترین دارد  صبا از عشق من رمزي بگو با آن شه خوبان

 تاج کاووس ببرد و کمر کیخسرو   تکیه بر اختر شب دزد مکن کاین عیّار

 دیدي که چگونه گور بهرام گرفت  بهرام که گور می گرفتی همه عمر

 که از جمشید و کیخسرو فراوان داستان دارد  بیفشان جرعه اي بر خاك و حال اهل دل بشنو

خارج از کشور- 1396 از کدام بیت، مفهوم «ناتوانی عقل» دریافت می شود؟  128

 چرخ از تو هزار بار بیچاره تر است  با چرخ مکن حواله کاندر ره عقل

 ما نمی خواهیم ننگ و نام را  گرچه بدنامی است نزد عاقالن

 عشق می  گفت به شرح آنچه بر او مشکل بود  دل چو از پیر خرد نقل معانی می کرد

 هر که را عقل نیست دولت نیست  عقل و دولت قرین یکدیگرند 

سراسري- 1396

عبارات زیر با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟   129

«شاهین تیز بال افق  ها بودم. زنبوري طفیلی شدم و به کنجی پناه بردم.»

عنقا شکار کس نشود دام باز چین \ آن  جا همیشه باد به دست است دام را 

عقاب جور گشاده است بال در همه شهر \ کمان گوشه  نشینی و تیرآهی نیست 

اکنون به دام صد غم و صد محنتم اسیر \ آن مرغ خوش دلی که تو دیدي پرید و رفت 

بس گل شکفته می شود این باغ را ولی \ کس بی  بالي خار نچیدست ازو گلی 

سراسري- 1396 مفهوِم کلِّی همۀ ابیات با یکدیگر متناسب هستند، به جز   ..................  130

 خالی نباشد از خللی یا تزلزلی  بنیاد خاك بر سر آب است از این سبب

 که التفات نکردند بر وي اهل معانی  نظر به روي ارادت مکن به صورت دنیا

 بر آب و باد کجا باشد اعتماِد نشست  جهان بر آب نهاده است و زندگی بر باد

 مشنو اي خواجه که تا در نگري بر باد است  آن که گویند که بر آب نهاده است جهان
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سراسري- 1396

متن زیر با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟   131

«مگر نه راهنماي ما در شامگاهان با صداي دلکش، بیتی چند از غزل هاي شورانگیز تو را می خواند تا اختران آسمان را بیدار کند.»

 این قدر دانم که از شعر ترش خون می چکد  تیر عاشق کش ندانم بر دل حافظ که زد

 هیچش هنر نبود و خبر نیز هم نداشت  حافظ ببر تو گوي فصاحت که مّدعی

 بخوان ز نظمش و در گوش کن چو مروارید  ز شوق روي تو حافظ نوشت حرفی چند

 که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا را  غزل گفتی و ُدر سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

سراسري- 1396

مفهوم کلّی کدام دو بیت، با یکدیگر تناسب دارد؟   132

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  

غالباً اینقدرم عقل و کفایت باشد 

بیا کاین داوري ها را به پیش داور اندازیم 

عاقالن دیوانه گردند از پی زنجیر ما

ب - د ب - ج الف - د الف - ج  

سراسري- 1380

با توّجه به متن زیر منظور از«من» چه کسی است؟   133

«تا این عارضه اوفتاده بود، بونصر نامه هاي رسیده را به خّط خویش، نکت بیرون می آورد و از بسیاري نکت چیزي که در او کراهیتی نبود، می فرستاد

فرودسراي، به دست من و من به آغاجی خادم می دادم و خیرخیر جواب می آوردم و امیر را هیچ ندیدمی»

بونصر بوالفضل آغاجی امیر

سراسري- 1387 عبارت:«آن چه دارم از اندك مایه حطام دنیا حالل است و به هیچ زیادت حاجتمند نیستم.» با کدام بیت تناسب معنایی ندارد؟  134

 درویش نام دارد و سلطان عالم است  درویش را که ملک قناعت مسلّم است

 آن که آن داد به شاهان به گدایان این داد  گنج زر گر نبود کنج قناعت برجاست

 گر همه عّزت نفس است بس است  در قناعت که تو را دست رس است

 تحّمل می کنم با زخم چون مرهم نمی بینم  قناعت می کنم با درد چون درمان نمی بینم

سراسري- 1396

مفهوِم بیِت زیر با کدام بیت، تناسب دارد؟   135

 بگفت از جان صبوري چون توان کرد» «بگفتا رو صبوري کن در این درد      

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

 که چو دل آب شود چشمۀ حیوان گردد  صبر کن بر نََفس گرم خود اي تشنه جگر

 سرانجام همه کارت بُود از صبر پا برجا  صبوري ورز اگر خواهی که کام دل به دست آري

به هرزه باد هوا می دمد بر آهن سردم  هر آن کسم که نصیحت همی کند به صبوري

سراسري- 1395

مفهوم بیت زیر با کدام بیت تناسب دارد؟   136

 وقت خرمنش خوشه باید چید»  «هر که مزروع خود بخورد به خوید

 زود باشد کش به شب روغن نماند در چراغ  ابلهی کو روز روشن شمع کافوري نهد         

 اگر چه خوشه می چینم ره خرمن نمی دانم  از آنم سوخته خرمن که من عمري در آن صحرا     

 نبود فردا جز باد در انبانم  گر به یاد تو کنم خرمن خود بر باد

آب و رنگی دارد اما خوشۀ بی دانه است  خوشۀ شمع است بار ِکشتۀ امیّد ما
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خارج از کشور- 1387 عبارت زیر با کدام بیت ارتباط مفهومی ندارد؟   137

«کلمات را کنار بزنید و در زیر آن، روحی را که در این تلقی و تعبیر پنهان است، تماشا کنید».

 صورت خواجگی و سیرت درویشان است  من غالم نظر آصف عهدم کاو را

 ز کف بگذر اگر اهل صفایی  کف دریاست صورت هاي عالم

 پاي معنی گیر صورت سرکش است  اتحاد یار با یاران خوش است

 مرد گر صورت پرست آید بود معنی گذار  هر که در بند صور باشد به معنی کی رسد؟

خارج از کشور- 1387 بیت «سر گرگ باید هم اّول برید / نه چون گوسفندان مردم درید» با مفهوم کدام بیت متناسب نیست؟  138

 که چو پر شد نتوان بستن جوي  اي سلیم آب ز سرچشمه ببند

 نه وقتی که سیالب از سرگذشت  کنون کوش کآب از کمر درگذشت

 کاین همه بیداد شبان می کند  گلّۀ ما را گله از گرگ نیست

 که گیتی بسوزد چو گردد بلند  بکش آتش خرد پیش از گزند

خارج از کشور- 1387 بیت «سینه خواهم شرحه شرحه از فراق / تا بگویم شرح درد اشتیاق» با کدام بیت تناسب معنایی ندارد؟  139

 هم نفسی تا کند درد دلم را دوا  پاي نهم در عدم بو که به دست آورم

 وگر گویی کسی همدرد باید  حدیث عشق جانان گفتنی نیست

 که دل چه می کشد از روزگار هجرانش  کجاست هم نفسی تا به شرح عرضه دهم

 بیچاره درد می خورم و نعره می زنم  دردي نبوده را چه تفاوت کند که من

سراسري- 1392 مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات متفاوت است؟  140

مس تابیده اي آور که گیرد در تو اکسیرم  دل بی سوز کم گیرد نصیب از صحبت مردي 

 وحشی اي باید که بر لب گیرد این پیمانه را   می ز رطل عشق خوردن کار هر بی ظرف نیست 

 که حریفان همه در خواب گرانند هنوز   ساقیا در قدح باده چه پیمودي دوش 

 مرزبان را مشتري جز گوش نیست   محرم این هوش جز بی هوش نیست 

سراسري- 1397

بیت زیر، با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟   141

 بی تو اگر سرخ بود از اثر غازه شود»  «روي کسی سرخ نشد بی مدد لعل لبت 

 ساقیا جامی بده تا چهره را گلگون کنم   زردرویی می کشم زان طبع نازك بی گناه

 گل بر آن گوشۀ دستار تماشا دارد  هر دم از شرم رخش روي دگر می سازد

 ور به مثل پاي سعی، در طلبت سر شود   تا تو نیایی به فضل رفتن ما باطل است 

 همان ز چهرة زّرین خزانه می طلبد  اگرچه عشق بود بی نیاز از زر و سیم 

سراسري- 1397

مفهوم بیت زیر کدام است؟   142

 صبحم به بوي وصل تو جان باز داد باد»  «از دست رفته بود وجود ضعیف من 

عاشق، در اثر محو و فانی شدن در حقیقت، حیات دوباره می یابد.

در تنگناهاي سخت زندگی، توجه به معشوق (خدا) بهترین داروي درد است. 

وقتی پیکر ناتوان خود را از آلودگی ها پاك کنیم، حقایق در ما منعکس می شود. 

حجاب هایی که در اثر گناه براي ما ایجاد شده بود، از بین رفت و ما به وصل رسیدیم. 
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سراسري- 1398

مفهوم کلی کدام ابیات یکسان است؟   143

نه هر آن شاخه که بر ُرست صنوبر گردد  الف) نه هر آن غنچه که بشکفت گل سرخ شود 

آنت برسد به موسم خرمن  ب) هنگام زراعت آنچه کشتستی [ِکشته اي]

هر که َچه کند در افتاد به چاه اندر  ج) هر که آزار روا داشت شد آزرده 

که مفلس ندارد ز سلطان هراس  د) عمل گر دهی مرد منعم شناس

ج، د  ب، ج  الف، د  الف، ب 

سراسري- 1398

مفهوم بیِت زیر از کدام بیت دریافت می شود؟   144

روز اول رنگ این ویرانه ویران ساختند»  «از سر تعمیر دل بگذر که معماران عشق 

قهرمانی است که از دار بَود چوگانش  عافیت می طلبی رو سر خودگیر که عشق 

مردانه رفته باشی با عشق اگر برآیی  دل خواست تا برآید با عشق و برنیامد 

طریق عشق ورزیدي و حال خویشتن دیدي  نه مرد عشق او بودي دال گفتیم و نشنیدي 

خواجه در بند نقش ایوان است  خانه از پاي بست ویران است 

سراسري- 1398 کدام بیت، «فاقد» مفهوِم بیِت زیر است؟  145

بگذار که دل حل بکند مسئله ها را»  «یک بار هم اي عشق من از عقل میندیش 

طوفان نمی کند گوش تعلیم ناخدا را  در کارگاه عشق است تدبیر عقل بیکار 

که بسی دوست نما دشمِن بدخواه بود  عقل گوید که از عالم وحدت مگذر 

ایمن از وسوسۀ عقل زیان کار شدیم  نقد جان بر سر سوداي جنون باخته ایم

مگر بلند شود دست و تازیانۀ عشق  به زور عقل گذشتن ز خود میّسر نیست 

سراسري- 1398 مفاهیم «غبطه خوردن بر عاشق، پذیرفتن سختی عشق، فراغت به واسطۀ عشق، توّکل» به ترتیب از کدام ابیات دریافت می شود؟  146

می توان یافت که دل تکیه به جایی دارد  الف) این که از لغزش مستانه نمی اندیشد

به اهل عشق باشد مهربان درد  ب) سمندر سالم از آتش برآید 

فرصتت باد که خوش صبحی و شامی داري  ج) اي که با زلف و رخ یار گذاري شب و روز 

در بند تو افتادم و از جمله برستم  د) بند همه غم هاي جهان بر دل من بود 

ج، د، الف، ب  ج، ب، د، الف  د، ب، ج، الف  د، ج، الف، ب 

سراسري- 1398 همۀ ابیات با بیِت زیر قرابت مفهومی دارد؛ به جز:  147

باید که به رنگ شمع از رفتن سر خندد»  «با اهل فنا دارد هرکس سر یک رنگی

عشق نه بازي است که جان بازي است  جان که نه عشقش بود آن بازي است 

که خالص بی تو بند است و هالك بی تو زندان  اگر از کمند عشقت بروم کجا گریزم 

سر هالك نداري مگرد پیرامون  مثال عاشق و معشوق شمع و پروانه است

تا نمیري دست مهرش کوته از دامن مکن  مردن اندر کوي عشق از زندگانی خوش تر است 

سراسري- 1398 ویژگی حماسه در کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟  148

که او هست رویین تن و نامدار  چرا رزم ُجستی ز اسفندیار 

که یارست با وي نبرد آزمود  چو ده ساله شد در زمین کس نبود 

به فرجام کار آمدش خواستار  بر او (ضحاك) سال بگذشت مانا هزار 

شتر خواست از دشت جهرم هزار  فرستاد موبد بدان ها سوار 
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سراسري- 1398 در همۀ ابیات به عدم تعلق و وابستگی سفارش شده است؛ به جز:  149

کز شب روي و بندگی زهره حریف ماه شد  گر بو بري زان روشنی آتش به خواب اندر زنی 

این نادره ایمان نگر، که ایمان در او گمراه شد  تن را بدیدي جان نگر، گوهر بدیدي کان نگر 

بی رنگ نیک و رنگ بد توحید و یک تویی بود  خود را بیفشان چون شجر، از برگ خشک و برگ تر 

زیرا بقا و خّرمی زان سوي شش سویی بود  یک سو رو از گرداب تن، پیش از دم غرقه شدن

سراسري- 1398 مفهوِم بیِت زیر از همۀ ابیات دریافت می شود؛ به جز:   150

چون عشِق حرم باشد سهل است بیابان ها» «گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید 

که تشنگان به فرات و پیادگان به حرم چنان به عدل تو مشتاق بود دولت و ملک 

هجر در راه حقیقت نکند منع وصال  گر بود شوق حرم بعد منازل سهل است 

هزار بادیه سهل است اگر بپیمایند به بوي آن که شبی در حرم بیاسایند 

عشاق نیندیشند از خار مغیالنت  اي بادیۀ هجران تا عشق حرم باشد

سراسري- 1398 در همۀ ابیات، شاعر تواضع و فروتنی را امري پسندیده می داند؛ به جز ..................  151

ز کبر آید بدي در نیک نامی تواضع مرد را دارد گرامی 

بود با فرومایگان مسکنت  تواضع بود با بزرگان ادب 

زبردست افتاده مرد خداست  اگر زیردستی بیفتد رواست

پس از افتادگی از هم جدایی نیست یاران را  نیامیزند با هم مردمان از نخوت دولت 

سراسري- 1398

مفهوم عبارِت زیر با کدام بیت قرابت دارد؟   152

«از بیم عقرب جّرارة دموکراسی قرن بیستم، ناچار شده به مار غاشیۀ حکومت سرهنگ ها پناه ببرد.»

چشمه هاي خون ز رگ هاي زمین بگشودمی  یوسفانم بستۀ چاه زمینند ار نه من 

آن چاه کننده را همان چاه بس است  گر چاه َکند که من در آن چاه افتم 

آه کز چاه برون آمد و در دام افتاد  در خم زلف تو آویخت دل از چاه زنخ 

از براي خویش دامی می تنی اي که تو از ظلم چاهی می کنی

سراسري- 1398 مفهوِم نوشته شده در مقابل کدام بیت درست است؟  153

هرکسی آن کند کزو شاید (تأثیر هم نشین) بد ز بدگوهران پدید آید 

مگر اندر سخن آیی و بداند که لب است (ارزش خاموشی)  نه دهانی است که در وهم سخندان آید 

ور نه ویرانۀ من قابل تعمیر نبود (آفرینش انسان از عشق)  عشق برداشت ز کوچک دلی از خاك مرا 

ببست گردن صبرم به ریسمان فراق (ناشکیبایی)  فلک چو دید سرم را اسیر چنبر عشق 

سراسري- 1398 مفهوِم کدام بیت با ابیات دیگر متفاوت است؟  154

مردن او را زندگانی گشتن است  عشق در معشوق فانی گشتن است 

که به دل داغ تو را در عوض مرهم زد  حال دل سوختۀ عشق کسی می داند

که نفس سوخته در ریگ روان افتاده است  حال ما راهروان آبله پا می داند

نشناسی که جگرسوختگان در المند  غم دل با تو نگویم که تو در راحت نفس 

سراسري- 1398 مفهوم همۀ ابیات یکسان است؛ به جز:  155

دولت و محنت نماند شادي و غم بگذرد  صبر کن اي دل که آخر رنج تو هم بگذرد 

پسته را خون می شود دل تا لبی خندان کند  دامن شادي چو غم آسان نمی آید به دست 

زود می آیند و زود می گذرند شاد و بی غم بزي که شادي و غم 

که عمر را عوض و وقت را قضایی هست  به عیش کوش و مپندار همچو نااهالن 
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سراسري- 1398

کدام بیت، دربردارندة مفهوم بیِت زیر است؟   156

شرط عقل است جستن از درها» «رزق هرچند بی گمان برسد

نیست جز گرد کدورت رزق من زین آسیا  گر کند آفاق را چون صبح از احسان روسفید 

کم بود دل هاي شب بی شمع بالین آسیا  سعی در رزق کسان دل را منّور می کند 

می کند با کاهالن این نکته تلقین آسیا  بی تردد، دامِن روزي نمی آید به دست 

باشد از ریزش فزون آوازة این آسیا  پوچ سازد مغزها را چرخ تا روزي دهد 

سراسري- 1398 همۀ ابیات با سرودة زیر قرابت مفهومی دارد؛ به جز:   157

«گریه کنی اگر که آفتاب را ندیده اي / ستاره ها را هم نمی بینی»

حساب از همین یک نفس کن که هست  چو دي رفت و فردا نیامد به دست

برآید که ما خاك باشیم و خشت  بسی تیر و دي ماه و اردیبهشت 

تو را آن روز باشد کاندر اویی  اگر سختی بري ور کام جویی

تو فردا چنی گل نیاید به کار  گلستان که امروز باشد به بار 

سراسري- 1398

کدام بیت با بیِت زیر قرابت مفهومی دارد؟   158

به سوي تو بود روي سجودم میهن اي میهن»  «اگر مستم اگر هشیار اگر خوابم اگر بیدار 

وطِن گنج بود ویرانی  در میان دلی و این چه عجب 

این وطن جایی است کاو را نام نیست  این وطن مصر و عراق و شام نیست 

نتوان مُرد به سختی که من اینجا زادم  سعدیا حب وطن گرچه حدیثی است درست 

به دریا همچو سیل خوش خرام آورد مستان را  کمند جذبۀ حب الوطن از وادي غربت 

سراسري- 1398 مفهوم بیِت زیر از همۀ ابیات دریافت می شود؛ به جز:  159

صد هزاران خلق سودایی ازو»  «نه بدو ره، نه شکیبایی ازو 

نه ماه تابد چون عارض تو بر گردون  نه سرو نازد چون قامت تو در بستان 

نه قدرتی که به شوخیش در کنار کشم  نه قّوتی که توانم کناره جستن ازو 

نه احتمال نشستن نه پاي رفتارم  نه روي رفتنم از خاك آستانۀ توست

نه صبر و طاقت آنم که از تو درگذرم  نه بخت و دولت آنم که با تو بنشینم 

خارج از کشور- 1398

بیت زیر با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟   160

گهی پشت بر زین گهی زین به پشت»  «چنین است رسم سراي درشت 

وان سر وصل تو دارد که ندارد غم سیالب  آن پی مهر تو گیرد که نگیرد غم خویشش 

خوش نیست براي هیچ ناخوش بودن  ما هیچ و جهان هیچ و غم و شادي هیچ 

آن که بود شاد به عالم کم است  شادي عالم چو سراسر غم است 

شادي آید ز پی غّصه و خیر از پی شر  غم مخور زان که به یک حال نمانده است جهان 

خارج از کشور- 1398 کدام بیت با سایر ابیات، قرابت مفهومی ندارد؟  161

که گرچه رنج به جان می رسد امید دواست  خوش است با غم هجران دوست سعدي را 

به وعده هاي وصال تو زنده دارندم  مگر در این شب دیرانتظار عاشق کش

که مطربش بزند بعد از آن که بنوازد  مده به دست فراقم پس از وصال چو چنگ 

اگر احتمال دارد به قیامت اتصالی  همه عمر در فراقت بگذشت و سهل باشد 
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خارج از کشور- 1398 مفهوم کدام بیت، با دیگر ابیات تفاوت دارد؟  162

از ورق گردانی باد خزان غافل مباش  چون گل رعنا خزان را در قفا دارد بهار 

آشنایان را در ایام پریشانی بپرس  شانه می آید به کار زلف در آشفتگی 

در خزان از بلبالن اي باغبان غافل مباش  وقت بی برگی کرم با بینوایان خوش نماست

چو بیکاران به ناخن گردن خود را مخار اینجا  گره تا می توانی باز کن از کار محتاجان 

خارج از کشور- 1398

ابیاِت زیر با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟   163

وي آینۀ جمال شاهی که تویی  «اي نسخۀ نامۀ الهی که تویی 

در خود بطلب هر آن چه خواهی که تویی»  بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست 

در آن عالم به صد حسرت نشینی  اگر امروز این عالم نبینی 

امروز جاي خویش چه باید بصر مرا  گر من در این سراي نبینم در آن سراي 

و آنچه خود داشت ز بیگانه تمنّا می کرد سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد

تمام عمر با خود بودي و نشناختی خود را  دمی با حق نبودي چون زنی الف شناسایی 

خارج از کشور- 1398 مفهوِم کلی همۀ ابیات با یکدیگر تناسب دارند؛ به جز:  164

تو خود هم گوهري گر تربیت یابی و هم کانی  چه کوشی بهر یک گوهر به کان تیرة هستی 

چرا تا دست و بازوییت هست از کار وامانی  چرا تا زر و داروییت هست از درد بخروشی 

چو اسب و توشه داري از چه اندر راه حیرانی  چو زرع و خوشه داري از چه معنی خوشه چین هستی 

چه کاري می توان از پیش بردن با تن آسانی چه زنگی می توان از دل ستردن با سیه رایی

خارج از کشور- 1398 مفهوِم آیۀ  «تُعّز َمن تشاء و تُذلُّ َمن تشاء»  از کدام بیت، دریافت می شود؟  165

به هرچه رنج برد دردسر بیفزاید  خداي، کار چو بر بنده اي فرو بندد 

نومید نگردي که خداوند کریم است  صائب به گناه دو جهان از کرم او 

نژند آن دل ،که او خواهد نژندش  بلند آن سر، که او خواهد بلندش 

می کند خاك براي همه کس جا خالی  عّزت شاه و گدا زیر زمین یکسان است 

خارج از کشور- 1398

مضامیِن ابیات، در کدام گروه مشترك است؟   166

که بر بخردان این سخن روشن است  الف) مرا در نهانی یکی دشمن است 

شهزاده به منّت و گدازاده به ناز  ب) فریاد ز دست فلک سفله نواز

به فرهنگ باشد روان تندرست  ج) گهر بی هنر زار و خوار است و سست

پراگنده شد نام دیوانگان  د) نهان گشت کردار فرزانگان 

صد پیرهن حریر پوشیده پیاز  هـ) نرگس ز برهنگی سرافکنده به پیش 

الف، د، ج  ب، د، هـ  ب، ج، د  الف، ب، هـ 

خارج از کشور- 1398 مفهوِم همۀ ابیات یکسان است؛ به جز:  167

دولت خورشید را دارد به پا افتادگی  سرفرازي را نباشد جنگ با افتادگی 

ما سبک مغزان کجاییم و کجا افتادگی  رفت در بیهوده گردي عمر ما چون گردباد 

هرکه گیرد همچو شبنم از هوا افتادگی  از عزیزي می گذارد پا به چشم آفتاب 

خوش بود چون سایه از بال هما افتادگی  از تواضع دولت افزاید سعادتمند را 
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خارج از کشور- 1398 مفهوم ابیات زیر با همۀ ابیات تناسب دارد؛ به جز:  168

کان سوخته را جان شد و آواز نیامد  «اي مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز 

کان را که خبر شد، خبري باز نیامد»  این مّدعیان در طلبش بی خبران اند

از پی دل بشد و سوخته پر باز آمد  بنگر اي شمع که پروانه دگر باز آمد 

تا با خبري واهللا او پرده بنگشاید  هر چیز که می بینی در بی خبري بینی 

چون ره تمام گشت، جرس بی زبان شود  واصل ز حرف چون و چرا بسته است لب 

تو مپندار که دیگر به خبر باز آمد  هرکه را بی خبر افتاد ز پیمانۀ عشق 

خارج از کشور- 1398 مفهوِم کدام بیت با سایر ابیات، تفاوت دارد؟  169

گهر بی خریدار ناید درست  سخن را نیوشنده باید نخست 

غنچۀ خاموش بلبل را به گفتار آورد  مستمع صاحب سخن را بر سر کار آورد 

اگر طلب نکنندش بماند اندر کان  مثال طبع چو کان آمد و سخن گوهر 

دم عیسی است هواي نفس آباد سخن  به سخن هر که شود زنده نمیرد هرگز 

سراسري- 1399 مفهوِم کدام بیت با بقیه، متفاوت است؟  170

شور مجنون گردبادي از بیابان من است    جوش فرهاد است از کهسار من سرچشمه اي

صبح محشر خندة چاك گریبان من است    می کند در سینۀ گرمم قیامت، شور عشق 

 کشتی افالك بی لنگر زطوفان من است   شور عشق من فلک ها را به چرخ آورده است 

خرمن ماهم پریشانی نگهبان من است    می فشانم نور خود بر تیره روزان بی دریغ

سراسري- 1399 عبارت: «این صلت، فخر است، پذیرفتم و باز دادم که مرا به کار نیست.» با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟  171

 کدام حیله کنی تا فروخت بتوانی   گرفتمت که هزاران متاع از اینسان هست

شب شراب نیرزد به بامداد خمار    به راحت نفسی رنج پایدار مجوي 

شاهبازان به گه صید نگیرند مگس    نکنم رغبت دنیا که متاعی است قلیل 

بنده میان بندگان فخر کند به چاکري    غایت کام و دولت است آن که به خدمتت رسید 

سراسري- 1399 مفهوِم کدام بیت در مقابل آن «غلط» آمده است؟  172

 آه اگر عاطفت شاه نگیرد دستم (طلب دادخواهی)  صنمی لشکریم غارت دل کرد و برفت 

سخن به خاك میفکن چرا که من مستم (مستی و راستی)    اگر ز مردم هشیاري اي نصیحت گو 

من نه آنم که زبونی کشم از چرخ  فلک (بلند نظري)  چرخ برهم زنم ار غیر مرادم گردد 

به نالۀ دف و نی در خروش و ولوله بود (آوازة محبّت)    حدیث عشق که از حرف و صوت مستغنی است 

سراسري- 1399

کدام بیت با عباراِت زیر، قرابت مفهومی دارد؟   173

«اندر همه کاري داد از خویشتن بده که هر که داد از خویشتن بدهد از داور مستغنی باشد.»

 گرفت هر که زر خویش را عیار امروز   دلیر در سر بازار حشر خرج کند

گل مصحف صدبرگ به سوگند گشوده است    شور سحر حشر اگر باورتان نیست 

این گران جانان که سیم و زر به روي هم نهند    زود باشد حشرشان در خاك با قارون شود 

بر این سه کار بري روز حشر گوي عمل    حالل و خوش خور و طاعت کن و دروغ مگوي 

سراسري- 1399 مفهوم کدام بیت، متفاوت است؟  174

 ور نه خم گردیدنت بر هر دو عالم پشت پاست   قامت پیري ز حرصت شد کمینگاه امل 

 جز جوانی ها از این بی پیر نتوان یافتن   حرص و یک عالم فضولی خواه طاقت خواه عجز 

 که مار از امتداد روزگاران اژدها گردد   دو باال می شود طول امل چون قد دو تا گردد 

 بیشتر دست طمع کار از عصا گردد بلند   پیش راه حرص پیري چوب نتواند گذاشت 
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سراسري- 1399

کدام بیت، با بیت زیر «تقابل» مفهومی دارد؟   175

    شرط عقل است جستن از درها»  «رزق هر چند بی گمان برسد 

      روزي آماده می خواهی برو غمخوار شو قانع از رزق پریشان با دل صد پاره شو  

     نیست رزقی جز سر انگشت پشیمانی مرا  گرچه از آتش زبانی شمع این نه محفلم  

کم نگردد روزي اش هرگز ز خوان آفتاب دخل وخرج خویش را چون مه برابر هر که کرد 

      از براي رزق کوشیدن نمی آید ز من دست بیعت با توّکل داده ام روز ازل

سراسري- 1399

کدام بیت، مفهومی نظیر بیت زیر را دارد؟   176

با جان بودن به عشق در سامان نیست»  «در عشق کسی قدم نهد کش جان  نیست 

عشق اگر خیمه زند ملک جهان این همه نیست   یار اگر جلوه کند دادن جان این همه نیست   

   که ز هفتاد و دو ملّت همه بیزار شدیم   جذبۀ عشق کشانید به کیشی ما را  

   با سر اندر کوي دلبر عشق نتوان باختن   عشق بازي چیست سر در پاي جانان باختن  

الفتی با یکدگر دیوانه و فرزانه را   گر گریزد عاشق از زاهد عجب نبود که نیست  

سراسري- 1399

بیت زیر با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟   177

همه سهل است تحّمل نکنم بار جدایی»   «عشق و درویشی و انگشت نمایی و مالمت  

        وگرنه شرح دهم با تو داستان فراق   زبان خامه ندارد سر بیان فراق  

 چه باك از سوختن او را که بر بالین بود یارش   به پیش شمع اگر پروانه سوزد نیست دشوارش  

    در کنار خویشتن دیدم سزاي خویش را   دامنی دارم پر از خون چون نگفتم شکر وصل  

       فراق یار نه آن می کند که بتوان گفت شنیده ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت

سراسري- 1399

بیت زیر با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟   178

رمیدن از در دولت نه رسم و راه من است»   «مگر به تیغ اجل خیمه برکنم ورنه  

     در آن یک دم دو عالم را بگیري   اگر پیش از اجل یک دم بمیري  

  کس نمی داند چه می خواهد اجل از جان ما با چنین عمري که ما بر حال خود درمانده ایم

     کیست که برگیردم روي از این آستان   تا نزند بر سرم دست اجل آستین  

    گر بکشد گو بکش پیش از اجل کس نمرد   زندگی از وصل اوست و ز غم او چاره نیست  

سراسري- 1399

بیت زیر با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟   179

تا تو نانی به کف آري و به غفلت نخوري»   «ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند  

بر کمی زن تا چو ماه عید روز افزون شوي   سر به جیب فکر بر تا از فلک بیرون شوي  

تو ز اندیشۀ روزي چه پریشان شده اي؟ آسیاي فلک از بهر تو سرگردان است  

کز دهشت من پنجۀ هم زور شود خشک   پیچیدن سر پنجۀ من کار فلک نیست  

رزق خود را تو ز هر در چو گدا می طلبی آسمان است تو را ضامن روزي و ز حرص  

سراسري- 1399 مفهوم کدام بیت با سایر ابیات، متفاوت است؟  180

می توان از گل ناچیده چه گل ها چیدن گر به دیدن شوي از دست درازي قانع  

به کف پوچ شد از گوهر دریا قانع   هرکه گردید ز عبرت به تماشا قانع  

که به دیدار نگردد چو زلیخا قانع   زود عاجز شود از دیدن یوسف چشمی  

به خاك پاي قناعت ز توتیا قانع   منم به گوشۀ چشمی ز آشنا قانع  
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سراسري- 1399 مفهوم کدام بیت با بقیه متفاوت است؟  181

به مشک اندر زده دل ها به خون اندر زده سرها شکفته اللۀ نعمان به سان خوْب رخساران  

هر خار خشک یوسف گل پیرهن شود   وقت است از شکوفه چمن سیم تن شود  

تا کند در وقت فرصت حلقه در گوش بهار   سنبل او می خرامد دست بر دوش بهار

ز جوش الله و گل دامن بیابان ها شده است چون رخ لیلی و سینۀ مجنون  

سراسري- 1399 همۀ ابیات با بیت زیر، قرابت مفهومی دارد؛ به جز:  182

اّول اندیشه کند مرد که عاقل باشد»   «سخن گفته دگر باز نیاید به دهن  

روان سراینده رامش برد   سخن چون برابر شود با خرد  

چو ناباور افتد نماید دروغ   سخن گر چو گوهر برآرد فروغ  

چو رنجش نخواهی سخن را بسنج   بدان کز زبان است مردم به رنج  

به هر کس نوازنده و تازه  روي سخن پیش فرهنگیان سخته گوي  

سراسري- 1399

مفهوم کدام بیت با بیت زیر، هم خوانی دارد؟   183

هرکه فانی شد ز خود مردانه اي است» «وصلت آن کس یافت کز خود شد فنا  

بقاي خویش چندانی نمی بینم نمی بینم بیا گر خواهیم دیدن که دور از روي خوب تو  

هستی ناقص من موجب حرمان من است   بی فنا ره نتوان برد به سر منزل دوست

الجرم در بوتۀ هجران تو بگداختیم   ما چو قدر وصلت اي جان و جهان نشناختیم  

نظر چون خضر بر سرچشمۀ آب بقا بگشا   مکن از ظلمت پروحشت فقر و فنا دهشت  

سراسري- 1399 مفهوم کدام بیت با بیت زیر، یکسان است؟   184

بدین راه و روش می رو که با دلدار پیوندي» «دعاي صبح و آه شب کلید گنج مقصود است  

از کردگار خواهم تأثیر این دعا را   شاها به سوي خصمت تیر دعا فکندم  

دعا کن کز لب روح االمین آمین شود پیدا   فروغی از دعاي پادشه فارغ نباید شد  

مشو دل هاي شب زنهار از دست دعا غافل به هر قفلی کلید صبح خیزان راست می آید

که مونس دم صبحم دعاي دولت توست   به جان خواجه و حق قدیم و عهد درست  

سراسري- 1399 مفهوم همۀ ابیات یکسان است؛ به جز:  185

دریاب که حاجت به بیان نیست عیان را   بر چهرة وصفش چه محل زیور تقریر  

رو بازگشادي و در نطق ببستی   در روي تو گفتم سخنی چند بگویم  

وان که دید از حیرتش کلک از بنان افکنده اي هیچ نّقاشت نمی بیند که نقشی برکند

با میان آمد و بی عقل و زبان گردیدم صورت یوسف نادیده صفت می کردند

خارج از کشور- 1399 مفهوم کدام بیت با ابیاِت دیگر، تفاوت دارد؟  186

مایۀ غّواص گوهرجو نفس دزدیدن است    از خموشی صائب به معنی راه برد 

غنچۀ تصویر فارغ از غم پژمردن است    غم ندارد راه در داراالمان خامشی

گزیده است خاّصه در این روزگار    همه وقت کم گفتن از روي کار 

در این زمانه که گوهرشناس نایاب است    دهن به حرف مکن باز چون صدف صائب 

خارج از کشور- 1399 مفهوم کدام بیت با بقیه متفاوت است؟  187

سرگشته ساخت ما را گرداب زندگانی    در بحر نیستی بود آسوده کشتی ما 

وقت نخلی خوش که پیش از غنچه بستن بار بست    عشرت فصل بهاران خنده واري بیش نیست 

هم به چشم بسته باید خواند این تحریر را    نقش هستی سرخط لوح خیالی بیش نیست 

مشت خاشاکی که نتوان سوختن در بیشه نیست    ساز هستی یک قلم آمادة برق فناست 
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خارج از کشور- 1399 مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟  188

اغلب از بیم جان خویش زنند    کژدمان گر به خلق نیش زنند 

یار بد بر جان و بر ایمان زند    مار بدزخم ار زند بر جان مرد 

که ترسد بکوبد سرش را به سنگ    از آن مار بر پاي راعی زند 

برآرد به چنگال چشم پلنگ    نبینی که چون گربه عاجز شود 

خارج از کشور- 1399 همۀ ابیات با «ما عرفانک حق معرفتک» قرابت مفهومی دارند؛ به جز:  189

بیان دیگر مکن اي فیض جز اوصاف حالی را    تو را این وصف ها چون نیست خالی زن تن از گفتن 

چون نشان یابد کسی از نور بی نام و نشان  خیره گردد دیدة دل در شعاع مهر ذات 

خود نیاید بحر اوصاف تو در ظرف بیان    اعرف دوران حدیث ما عرفناك چو گفت 

وهم را وسعت آن کو که کند میدانی    در مجالی که کشد موکب اوصاف تو صف 

خارج از کشور- 1399

کدام بیت «فاقد» مفهوم بیِت زیر است؟  190

حقا که سر مو نبري ره به خداي»   «تا هستی تو بَُود سر مو بر جاي 

در درون غار وحدت کن قرار    چهار چوب طبع بشکن مردوار 

تا کسی خود را نمی بیند به وحدت واصل است  وهم هستی بست بر آیینه ام رنگ دویی 

ز خود نگذشتن این جا هّمت مردانه اي دارد  مدان کار کمی با زحمت هستی به سر بردن 

از خود رمیدن تو به حق آرمیدن است    پرواز سایه جز به سر بام مهر نیست 

خارج از کشور- 1399

مفهوم عبارات زیر در کدام بیت آمده است؟   191

«خدا را چه دیدي، برادر من؟ از قدیم گفته اند: کاچی به از هیچی! چه بسا همین پانزده تا مین برایمان کاري افتاد.»

که چو پر شد نتوان بستن جوي    اي سلیم آب ز سر چشمه ببند 

چون بیابند رایگان باشد    آب نایافته گران باشد 

به که آب روي ریزي بر کنار    خون خود را گر بریزي بر زمین 

هم به قدر تشنگی باید چشید    آب دریا را اگر نتوان کشید 

خارج از کشور- 1399

عباراِت زیر با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟   192

میفکن به روز جزا کار خود را»    «حساب خود اینجا کن آسوده دل شو 

هر که در مّد نظر روز حسابی دارد    دم نشمرده محال است برآرد چون صبح 

که بی حساب تو را نوبت حساب رسید  گشود دفتر انصاف خط، مهیّا شو 

آن چه امروز توان کرد به فردا مگذار    خود حسابی خط پاکی است ز دیوان حساب 

چون صبح هر که در دل بیم حساب دارد    از سینه برنیاید نشمرده یک نفس را 

خارج از کشور- 1399

کدام بیت با بیت زیر، مفهوم یکسانی دارد؟   193

این بار می برند که زندانی ات کنند»  «یوسف به این رها شدن از چاه دل مبند 

آه کز چاه برون آمد و در دام افتاد    در خم زلف تو آویخت دل از چاه زنخ 

ز بوي پیرهن یعقوب پیغمبر شود بینا    عزیزان نیستند از پردة اسباب مستغنی 

شد آن چشمه از چاه بر اوج ماه    گر آمد برون ماه یوسف ز چاه 

اي دیده نگه کن که به دام که درافتد    از راه نظر مرغ دلم گشت هواگیر 
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خارج از کشور- 1399

بیت زیر با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟   194

آن آشکار صنعت پنهانم آرزوست»    «پنهان ز دیده و همه دیده ها از اوست 

روم و کنم نظاره به کسی که دیده او را    شود اشتیاق غالب چو دل بهانه جو را 

من نه در روي تو در صنع خدا می نگرم  گر کسی را حسد آید که تو را می نگرم

فگندي دیده دانسته آخر در بال خود را    نمی گفتم مکن در عشق اي دل مبتال خود را

عالم همه آیات خدا هست و خدا نیست    چون نور که از شمع جدا هست و جدا نیست 

خارج از کشور- 1399 مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات، متفاوت است؟  195

مگر کسی که اسیر کمند زیبایی است   خالص بخش خدایا همه اسیران را  

ریسمان در پاي حاجت نیست، دست آموز را دیگري ار در کمند آور که ما خود بنده ایم

لیکن چو آهو سر در کمندم   گفتم ز قیدش یابم رهایی  

رهایی دل از آن عنبرین کمند مباد   اگرچه سنبل زلفت به خون من تشنه است  

خارج از کشور- 1399 مفهوم کدام بیت، در مقابل آن «غلط» آمده است؟  196

حدیث جان مگو با نقش دیوار (پرهیز از سخن گفتن)   به مستوران مگو اسرار مستی  

به زور و زر میّسر نیست این کار (اثر بخشی عنایت معشوق)   سکندر را نمی بخشند آبی

در حیرتم که باده فروش از کجا شنید (الهام شدن راز معرفت)   ِسّر خدا که عارف سالک به کس نگفت  

همان رسید کز آتش به برگ کاه رسید (فناي عشق)   ز شوق روي تو شاها بدین اسیر فراق  

خارج از کشور- 1399

کدام بیت با بیِت زیر، قرابت مفهومی دارد؟   197

شرط عقل است جستن از درها»   «رزق هرچند بی گمان برسد  

سعی کن سعی که دل را نگران نگذاري   چشم بستن ز تماشاي دو عالم سهل است  

قفل روزي گر کلیدي دارد ابرام است و بس   از توّکل در حنا مگذار دست سعی را  

به قدر آنچه فرمان می بري فرمانروا گردي در این درگاه سعی هیچ کس ضایع نمی ماند

که سعی بیهده پاپوش می درد مثل است به اقتضاي قضا کار خویش را بگذار  

خارج از کشور- 1399

مفهوِم بیت زیر از کدام بیت، دریافت می شود؟   198

کجا دیدي که بی آتش، کسی را بوي عود آید»   «بسوز اي دل که تا خامی، نیاید بوي دل از تو   

ما ز خامی عاقبت در آتش خود سوختیم   از نگاه گرم روي یار را افروختیم  

گر به دوزخ برویم آرزوي حور کنیم   طمع خام نشد ز آتش حرمان پخته  

افسرده دالن را به خرابات چه کار است   آتش نفسان قیمت میخانه شناسند  

چون خلیل از شعله باغ دلگشا دارد سپند   گر برآرد عشق دود از خرمن ما گو برآر  

خارج از کشور- 1399

بیِت زیر با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟   199

در خود بطلب هر آن چه خواهی، که تویی»   «بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست  

گوهر مقصود در دامان ساحل بوده است   ما عبث در سینۀ دریا نفس را سوختیم  

در این زمانه که گوهرشناس نایاب است   چرا صدف نکند چاك سینه را صائب  

هست بی جایی اگر زیر فلک جاي خوشی است   بی کسی هاست اگر هست کسی در عالم

خودبین کسی که نیست در این عهد، چشم ماست   جز خویش را کسی به نظر در نیاورند  
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خارج از کشور- 1399

مفهوم بیِت زیر از کدام بیت، دریافت می شود؟   200

نباید جز به خود محتاج بودن»   «چه در کار و چه در کار آزمودن  

نبینی از پی کاري نیاز پیکارم   نیاز گر بدرد پیکر مرا از هم  

ور زر داري به زور محتاج نه اي بی زر نتوان رفت به زور از دریا  

نیستم با دل صد پاره به گلشن محتاج   کرده ام غنچه صفت باغ خود از خانۀ خویش

بندگان را مبتال سازد به درد احتیاج   بی نیازي سرکشی می آورد، زان لطف حق

خارج از کشور- 1399

کدام بیت با بیِت زیر، ارتباط مفهومی دارد؟   201

خموشی است هان، اّولین شرط عشق»   «مگو سوخت جان من از فرط عشق  

عاشقی دین من و بی خبري کیش من است   هر گروهی بگزیدند به عالم دینی  

افروخته از شمع دل بی خبران است  بر بی خبري زن که چراغ حرم غیب  

از هستی خود هیچ خبردار نبودم   وقتی که شدم با خبر از ِسّر دهانش  

با وجودش ز من آواز نیاید که منم   تا خبر دارم از او بی خبر از خویشتنم  

خارج از کشور- 1399

کدام بیت با بیِت زیر، قرابت مفهومی دارد؟   202

که تر نمی شوَدم پاي از شط بغداد» «چنان به جاذبه، شوِق خلیفه می بُردم

ز بس که عارف و عامی به رقص برجستند   بساط سبزه لگد کوب شد به پاي نشاط  

که خارهاي مغیالن حریر می آید جمال کعبه چنان می کشاندم به نشاط

که در بهار نخیزد ز بلبالن فریاد   در این زمانه چنان پست شد ترانۀ عشق  

زیر شمشیر شهادت رقص بسمل کرده ایم کم نشاطی نیست آزادي از این وحشت سرا

سراسري- 1381 مفهوم حدیث «یا مالئکتی قد استحییُت ِمن عبدي و لیَس لَُه َغیري َفقد َغَفرُت لُه » در کدام گزینه آمده است؟  203

که جز ما پناهی دگر نیستش  قبول است اگر چه هنر نیستش

نهد شاخ پرمیوه سر بر زمین  تواضع کند هوشمند گزین 

نیاید به گوش دل از غیب راز  تو را تا دهن باشد از حرص باز

قیامت زنم خیمه پهلوي دوست  اگر می رم امروز در کوي دوست

سراسري- 1385 مفهوم عبارت  «پدرم دریا دل بود، در التی کار شاهان را می کرد» با کدام بیت ارتباط معنایی دارد؟  204

طمع خوشۀ گندم مکن از دانۀ جو  آنچه دي کاشته اي می کنی امروز درو       

این جا ز دست خشک سبو آب می چکد  در کوي می کشان نبود راه بُخل را            

در تالش رزق تا حرص مگس باشد تو را  چشم بی شرم تو سیري را نمیداند که چیست         

 طفلند و دستشان به دهن آشناتر است  رسم دهش ز هّمت اهل جهان مخواه    

سراسري- 1386 بیت: «عشق چون آید، برد هوش دل فرزانه را          دزد دانا می ُکشد اّول چراغ خانه را» با کدام بیت، ارتباط مفهومی ندارد؟  205

کاین در به روي مردم فرزانه بسته اند صائب حضور اگر طلبی ترك عقل کن    

 زنگ کدورت از دل عاقل نمی رود از پاشکستگان چراغست تیرگی           

به سمع مردم هشیار در نمی گنجد  سماع انس که دیوانگان ازآن مستند    

فرمان عقل بردن، عشقم نمی گذارد سوداي عشق پختن، عقلم نمی پسندد    
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سراسري- 1386 بیت  «دریاب کنون که نعمتت هست به دست             کاین دولت و ُملک می رود دست به دست» با همۀ ابیات به جز بیت   206

.................. تناسب معنایی دارد.

پاي دیوار ملک خویش بکند  پادشاهی که طرح ظلم افکند  

زان پیشتر که بانگ برآید فالن نماند خیري کن اي فالن غنیمت شمار عمر  

کنون که نوبت توست اي ملک به عدل گراي   به نوبتند ملوك اندر این سپنج سراي  

نیکی به جاي یاران فرصت شمار یارا  ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون 

سراسري- 1389 بیت « بیا که قصر امل سخت سست بنیاد است / بیار باده که بنیاد عمر بر باد است»  با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟  207

ور به ناخوش گذرد، نیم نفس بسیار است عمر اگر خوش گذرد زندگی نوح کم است               

عمري دگر بباید تا صبر بر دهد من عمر خویش را به صبوري گذاشتم            

وام جهان بر تو نماند مدام وام جهان است تو را عمر تو          

به باد هوا عمر بر داده اي به گردن در آتش در افتاده اي            

سراسري- 1389 بیت: «آب چه دانست که او گوهر گوینده شود / خاك چه دانست که او غمزة غّمازه شود؟» با کدام بیت تناسب مفهومی دارد؟  208

وین روح بین که در تن آدم تنیده اند  این لطف بین که با ِگل آدم سرشته اند            

گفت و گو جمله کلوخ است و یقین دل شکن است تا در این آب و گلی کار کلوخ اندازي است         

گر ز آب و ِگلم اي دوست، نیَم پاي به گل چون گه خدمت شه آید من می دانم                

از سِر کوي تو زان رو که عظیم افتاده است همچو گرد این تن خاکی نتواند برخاست          

سراسري- 1391 مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات متفاوت است؟  209

 چه توان کرد چون که خود کردم  گرچه دانم که نیک بد کردم

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

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

 من خود زده ام چه نالم از دشمن خویش  آتش به دو دست خویش در خرمن خویش

سراسري- 1390

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  210

نداشت.» با همۀ ابیات به جز بیت  .................. تناسب دارد.

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

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

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

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

سراسري- 1389 بیت «تا نگردي آشنا زین پرده رمزي نشنوي          گوش نامحرم نباشد جاي پیغام سروش» با کدام بیت تناسب مفهومی دارد؟  211

 می خورم در آشنایی حسرت بیگانه را  آشنایی هاي آن بیگانه پرور بین که من

 دست بر سر زدن از هر مگسی می آید  دعوي عشق ز َهر بلهوسی می آید  

 آب دریا در مذاق ماهی دریا خوش است  نیست پروا تلخ کامان را ز تلخی هاي عشق    

 آیینه پیش طلعت این زنگیان مگیر  حرف از صفاي سینه مگو پیش زاهدان      

سراسري- 1387 مفهوم بیت زیر در کدام بیت وجود ندارد؟   212

 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 

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

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

وان را خبر از آتش ما نیست که خام است دردا که بپختیم در این سوز نهانی 
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سراسري- 1385 213  «آن را که خبر شد خبري باز نیامد» با همه ي ابیات به جز بیت .................. قرابت مفهومی دارد.

سخن را چنین خوار مایه مدارسخن ماند از تو همی یادگار

مر زبان را مشتري جز گوش نیست محرم این هوش جز بیهوش نیست

 جان برون آید و نیاید راز از تن دوست در سراي مجاز

که داروي بیهوشیش در دهند کسی را در این بزم ساغر دهند

سراسري- 1384 در کدام بیت ، شاعر از عدم ثبات رأي می نالد؟  214

طبعی که بلند آمد پستی نشناسد  طالب نکند سیر مقامی مگر از عرش    

عیبش همه آن است که با بنده نسازد  سرتا به قدم جمله هنر دارد و خوبی     

چشم من روشن که دایم صاحب این دیده ام  عیب پوشی سهل باشد عیب نا دیدن خوش است            

عیبت آن است که هر روز به طبعی دگري  هر چه در وصف تو گویند به نیکویی هست          

آزاد صبح- 1386

با توجه به بیت «در غم ما روزها بی گاه شد / روزها با سوزها همراه شد» معنی دقیق «روزها بی گاه شدن» در کدام گزینه آمده است؟  215

سپري شدن زمان رسیدن روزها به شب ها روزها را از دست دادن پایان پذیري فرصت

سراسري- 1388

کدام گروه از ابیات، مفهومی مشترك دارند؟  216

 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

ب - الف - ه ب - ج - د الف - د - ه الف - ج - ه

سراسري- 1389

از عبارت«در کویر گویی به مرز عالم دیگر نزدیکیم و از آن ات که ماوراءالّطبیعه – که همواره فلسفه از آن سخن می گوید و مذهب بدان  217

می خواند – در کویر به چشم می توان دید» کدام مفهوم دریافت نمی شود؟

مذهب، مردم را دعوت می کند به این که ماوراءالّطبیعه را باور کنند.

مهتاب کویر، دیگر نه بارش وحی، تابش الهام، که نوري بدلی بود.

باور داشتن یا نداشتن به ماوراءالّطبیعه از مباحث مهم فلسفه است.

تماشاي آن باغ پر از گل هاي رنگین شعر و خیال و پر از قدس و چهره هاي پراز ماوراء درونم را پر از خدا می کرد.

خارج از کشور- 1388

مفهوم بیت«تا نگردي آشنا زین پرده رمزي نشنوي // گوش نامحرم نباشد جاي پیغام سروش» با کدام بیت تناسب معنایی دارد؟  218

که فارغ باش از گفت و شنیدن رسید از عالم غیبم سروشی

از این تا بدان اهرمن تا سروش دو کس بر حدیثی گمارند گوش

که نیست سینه ي ارباب کینه، محرم راز غم حبیب، نهان به ز گفت گوي رقیب

پیش آي و گوش دل به پیام سروش کن در راه عشق وسوسه ي اهرمن بسی است

سراسري- 1383 مفهوم کدام بیت با کّل اناء  یترشح بما فیه   نامتناسب است ؟  219

مغرور شود نداند از دشمن دوست بداصل گدا ، چو خواجه گردد ، نه نکوست

پاك دامانی دلیلش روي نورانی بود پاك دامانی چو شمع و نور بارد از رخت

رتبه ي پیرهن آري ز قبا معلوم است می دهد ظاهر هر کس خبر از باطن او

کاوست برون مغز و درون استخوان آن که چو خرماست رفیقش مدان
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سراسري- 1390 بیت :«آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است /  با دوستان مرّوت با دشمنان مدارا» با کدام بیت قرابت مفهومی ندارد ؟  220

گل بوي بدان یافت که با خار بساخت مه نور از آن گرفت کز شب نرمید

بردارد کام ، هر که با کار بساخت بختش یار است ، هر که با یار بساخت

دوست داران زبان را به زبان باید ُجست اهل دل را به دل و اهل نظر را به نظر

ورنه هر مو بر تن ایّام دشمن ، دشمن است ما و دشمن دوستی ، این رسم ، رسم تازه اي است

سراسري- 1393 مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات متفاوت است؟  221

 چشم تر دامن اگر فاش نکردي رازم ِسّر سوداي تو در سینه بماندي پنهان

 می زند صیقل به چشم بسته روشنگر مرا  چهرة خورشید پنهان است در زنگار من

 که آب دیدة سرخم بگفت و چهرة زردم  نخواستم که بگویم حدیث عشق و چه حاجت

 که اشک گوید و رخسار زرد و رنگ پریده  چه حاجت است به اظهار عشق پیش تو ما را

خارج از کشور- 1394 بیت: «هرکسی کاو دور ماند از اصل خویش / باز جوید روزگار وصل خویش» با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟  222

 کز راه دیده به دریا همی رود  دل، قطره اي ز شبنم دریاي عشق اوست

 نیست ممکن هر که مجنون شد دگر عاقل شود  سیل دریا دیده، هرگز بر نمی گردد به خود

 چنگ شعر مثنوي با ساز گشت  چون ز دریا سوي ساحل بازگشت

 مردم بی اصل و بی گوهر نیابد سروري  سروري را اصل و گوهر برترین سرمایه است

خارج از کشور- 1390 مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات متفاوت است؟  223

 بیخی که بر سعادت آرد بنشان  امروز که دستگاه دارّي و توان

 بعد از تو از آِن دگري باشد هان  پیش از تو از آِن دگري بود جهان

 کاین دولت و ملک می رود دست به دست  دریاب کنون که نعمتت هست به دست

 ورنه با سعی و عمل کار جهان این همه نیست  دولت آن است که بی خون دل آید به کنار

سراسري- 1396 بیت زیر، با همۀ ابیات قرابت مفهومی دارد، به جز:   224

فرزند خصال خویشتن باش»  «چون شیر به خود سپه شکن باش  

چو کنعان را طبیعت بی  هنر بود \ پیمبر زادگی قدرش نیفزود  پارسا باش و نسبت از خود کن \ پارسا زادگی ادب نبود 

هنر بنماي اگر داري نه گوهر \ گل از خار است و ابراهیم از آزر  نباید کند جز که نام نکو \ خردمند زین زیستن آرزو 

سراسري- 1366 به مضمون آیۀ «تُِعزُّ َمن تَشاء و تُِذلُّ َمن تَشاء» در کدام بیت اشاره نشده است؟  225

 گلیم شقاوت یکی در برش  کاله  سعادت یکی بر سرش

 بر این خوان یغما چه دشمن چه دوست  ادیِم (سفره) زمین سفرة عام اوست

 یکی را به خاك اندر آَرد ز تخت  یکی را به سر برنهد تاج  بخت

 گروهی برآتش برد ز آب نیل  گلستان کند آتشی بر خلیل

سراسري- 1385 بیت «من نکردم خلق تا سودي کنم / بلکه تا بربندگان جودي کنم» با مفهوم کدام بیت قرابت معنایی دارد؟  226

 کی توان کردن شنا اي هوشمند؟  عشق دریایی کرانه ناپدید

 نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی  نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی

 تو نمایندة فضلی تو سزاوار ثنایی  تو حکیمی تو عظیمی تو کریمی تو رحیمی

 زهر باید خورد و انگارید قند  زشت باید دید و انگارید خوب
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سراسري- 1380 با توّجه به درس«قاضی بست» کدام گزینه درست است؟  227

آغاجی نامه ها را از بیهقی می گرفت و به امیر می داد و پاسخ ها را از امیر به بیهقی می رساند.

ابوالفضل نامه ها را تندتند به امیر می داد و پاسخ ها را شخصاً از دست امیر دریافت می کرد.

بیهقی وقتی مژده داد که نامه هاي پسران علی تکین رسیده است امیر را شادمان دید.

بونصر به دور مطالب ارزشمند نامه ها خط می کشید تا امیر فقط آن ها را بخواند.

سراسري- 1383

کدام گزینه از مفهوم عبارت:«این صلت فخر است، پذیرفتم و باز دادم که مرا به کار نیست و قیامت سخت نزدیک است، حساب این نتوانم داد  228

و نگویم که مرا سخت دربایست نیست اّما چون به آن چه دارم و اندك است قانعم، وزر و وبال این، چه به کار آید؟» برنمی آید؟

استرداد صله به دلیل خرسندي به کم از دنیاست.

استرداد صله به علّت عدم نیاز به آن

قبول صله با سپاسگزاري از امیر و استرداد آن

اظهار سرافرازي به قبول ظاهري صله و برگرداندنش به علت تردید در حالل بودنش

سراسري- 1385 همۀ بیت ها به جز بیت  ..................  به عدم تقلید کورکورانه، توصیه می کند.  229

 جهد کن تا که خود کسی باشی  چند منقاد هر خسی باشی

 که به غیر تو در جهان کس نیست  هم ز خود جوي هر چه می جویی

 کم پرستند خودپرستان را  خودپسندي مکن که اهل نظر

 در هر کس زدن ز بی نوري است  پی تقلید رفتن از کوري است     

سراسري- 1390 مفهوم «ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم / باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست» با کدام بیت متناسب نیست؟  230

 که در این دامگه حادثه چون افتادم  طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق

 ندانمت که در این دامگه چه افتادست  تو را ز کنگرة عرش می زنند صفیر

 نشیمن تو نه این کنج محنت آباد است  که اي بلند نظر شاهباز سدره نشین

 گلشنی پیرامنش چون روضۀ دارالّسالم  بزمگاهی دل نشین چون قصر فردوس برین

سراسري- 1395

عبارِت «گفت: اي روح اهللا، چرا زبون این ناکس شده اي و هر چند او قهر می کند، تو لطف می فرمایی.» با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟  231

 پشیمانی نخورد آن کس که برخورد   در این باغ از گل سرخ و گل زرد 

 تو ُگل خود از او دریغ مدار   خلق اگر در تو خست ناگه خار 

 مرغ خوش خوان، طرب از برگ گل سوري کرد   غنچۀ گلبن وصلم ز نسیمش بشکفت 

 کی به باغ ما گلی را دیدي از خاري جدا  هر کجا باغی، گل از خارش جدا بینی ولی 

سراسري- 1392 مفهوم کدام بیت با ابیات دیگر تفاوت دارد؟  232

 روغن از ریگ به حکمت نتوانست کشید  نرمی از خلق مدارید توقّع که مسیح

 مدارا گر به این کافر نمی کردم چه می کردم  ز شیخ شهر، جان بردم به تزویر مسلمانی

 رفق پیش آر و مدارا و تواضع کن و جود  خواهی از دشمن نادان که گزندت نرسد

 که مغز از چرب نرمی عمرها با استخوان سازد  به نرمی خصم بد گوهر حصار عافیت گردد

سراسري- 1392 بیت «حسنت به ازل نظر چو در کارم کرد / بنمود جمال و عاشق زارم کرد» با کدام بیت قرابت مفهومی ندارد؟  233

 که تا دور ابد باقی بر او حسن و ثنا آمد  کمال حسن تدبیرش چنان آراست عالم را

 حسن چو جلوه می کند عشق زیاد می شود  لطف نهان به جلوه آر تا برود دلم ز کار

 که یک دم از تو نظر بر نمی توان انداخت  چه فتنه بود که حسن تو در جهان انداخت

 نامزد عشق تو آمد جهان  تا رقم حسن تو زد آسمان
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سراسري- 1397

بیت زیر با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟   234

 بر نیاید ز کشتگان آواز»   «عاشقان کشتگان معشوقند

 ورنه ویرانۀ من قابل تعمیر نبود   عشق برداشت ز کوچک  دلی از خاك مرا 

 که عشق اّول زبان زین لشکر خونخوار می گیرد.  به آه و ناله گفتم دل تهی سازم ندانستم 

 در مشرب تو تلخی دریا شود لذیذ   خوش کن به شور عشق دهن تا چو ماهیان 

 دل را به نقد از همه کار جهان برآر   کار غیور عشق شراکت پذیر نیست 

سراسري- 1398 مفهوم کلی کدام بیت، متفاوت با سایر ابیات است؟  235

قهر آمد نیست کرد آن شهر را  منتظر گشتند زخم قهر را 

عقل بخندد جز انتظار چه خیزد  منتظري تا ز روزگار چه خیزد 

کان به چنین عمر نیاید به دست  منتظِر راحت، نتوان نشست 

عمرم در آرزو شد و در انتظار هم  بر بوي همدمی که بیابم یگانه رنگ 

سراسري- 1398 هر بیت، به ترتیب بیانگر کدام وادي عرفانی است؟   236

تا یکی اسراربین گردد تمام  الف) صد هزاران مرد گم گردد مدام 

وانکه آتش نیست عیشش خوش مباد  ب) کس در این وادي به جز آتش مباد 

هم دلی پر عشق دارم هم تهی  ج) لیکن از عشقم ندانم آگهی 

در زمین ریگی همان انگار نیست  د) گر دو عالم شد همه یک بار نیست 

معرفت، عشق، حیرت، استغنا  معرفت، طلب، عشق، فنا  استغنا، طلب، حیرت، معرفت  استغنا، حیرت، عشق، فنا 

خارج از کشور- 1398 مفهوِم بیِت زیر از همۀ ابیات دریافت می شود؛ به جز:   237

هرکه را در جان، غم جانانه نیست»  نیست جانش محرم اسرار عشق 

گوش هر خام کجا الیق گفتار من است  آتش از گرمی افسانۀ من گوش گرفت 

نه هر که گوش کند معنی سخن داند پیام اهل دل است این خبر که سعدي داد 

من که زخمش را نهان از چشم سوزن داشتم  کی به هر نامحرمی چاك جگر خواهم نمود 

هر که گوشی پهن سازد محرم این راز نیست  پیش گل نتوان حدیث روي او گفتن سلیم 

خارج از کشور- 1398

کدام بیت با بیِت زیر قرابت مفهومی دارد؟   238

بیابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا»  «به حرص ار شربتی خوردم مگیر از من که بد کردم 

همه عالم به چشم چشمۀ آب  تشنگان را نماید اندر خواب 

کاین شتر صالح است یا خر دّجال  چون سِگ دّرنده، گوشت یافت نپرسد 

در همه شهر دلی نیست که دیگر بربایی  روز صحرا و سماع است و لب جوي و تماشا 

عقل باور نکند کز رمضان اندیشد  ملحد گرسنه در خانۀ خالی بر خوان 

سراسري- 1399

کدام گزینه می تواند معانی مناسبی براي تعداد بیشتري از واژه هاي زیر باشد؟   239

«ِشبه، بعینه، بسنده، َویله، فراز آمدن، گبر»

مانند، کافی، ناله، کم عقلی نظیر، شایسته، زره، دالور 

مانند، کامل، نزدیک آمدن، خفتان  عیناً، آراسته، حصار، نوعی لباس جنگی 
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سراسري- 1399

مفهوِم بیت زیر با کدام بیت، یکسان است؟   240

راه ها سربسته بود آخر به خود باز آمدیم»  «فرع ها را از رجوع اصل بیدل، چاره نیست 

شیشه را سامان مستی غافل از خارا نکرد    فرع را از اصل خویش آگاه باید زیستن 

زان اصل کسی گذر ندارد    اصل است که فرع می نماید

اصل ها مر فرع ها را در پی است  مادر فرزند جویان وي است 

دیدة راجعون نمی خسبد  هین خمش کن به اصل راجع شو 

سراسري- 1399 همۀ ابیات با بیِت زیر قرابت مفهومی دارد؛ به جز:   241

 وانگهی از خود بشو یک بار دست»    «اوًال تجرید شو از هر چه هست

در آن اندیشه یک رو شو دو عالم را قفایی زن    سرکویش هوس داري هوس را پشت پایی زن 

آه اگر نسوختی آتش هجر بال من    بر سر کوي وصل تو مرغ صفت پریدمی 

در فناي خویش می بینم بقاي خویشتن  شمع سان پیشت بخواهم سوخت سرتاپا که من 

سر چه باشد هر چه دارم در نظر آرم به چشم    گر تو سر خواهی ز من سر با تو بسپارم به چشم 

سراسري- 1399

کدام بیت با بیِت زیر، قرابت مفهومی دارد؟   242

کاین همه بیداد شبان می کند»  «گلّۀ ما را گله از گرگ نیست 

 روي بر خاك نه از جور وي و زار بنال   ِدل به من گوید چون آِب تو از سر بگذشت 

بر این حالم مدارا نیست در خور   مرا بگذشت آب و رفت از سر 

که آب روان از بنه تیره بود    سخن هر چه گفتم همه خیره بود 

آب حیوان در درون ظلمت است    زندگی در مردن و در محنت است 

سراسري- 1399

مفهوِم بیِت زیر از کدام بیت، دریافت می شود؟   243

حسن او در هفته اي گیرد زوال»  «گل اگر چه هست بس صاحب جمال 

تا راست کرد قامت خود را نهال گل    شد نخل ماتم از دم افسردة خزان 

آب گلستان ببرد شاهد گلروي من    برگ گل لعل بود شاهد بزم بهار 

می توانستم چو گل مشت زري پیدا کنم  می گرفتم تنگ اگر در غنچگی بر خویشتن 

چه کند بلبل شب خیز که سودا نکند  گل چو بر نالۀ مرغان چمن خنده زند 

سراسري- 1399

مفهوِم کنایی بیِت زیر از کدام بیت، دریافت می شود؟   244

ورنه مجنون با در و دیوار می گوید سخن»  «عقل میدان سخن بر عاقالن کرده است تنگ 

چون نبندد طوطیان را زنگ در منقار حرف؟    نیست در روي زمین گوشی سزاوار سخن 

این نصیحت را به خاطر از صدف داریم ما    گوهر شهوار مزد لب به جا وا کردن است 

که چون صدف ز دهان است رزق گوش مرا    نمی توان ز سخن ساختن خموش مرا 

 مرا تیغ زبان چون مار بی زنهار بایستی   دهان مور را پر خاك دارد بی زبانی ها

سراسري- 1399 همۀ ابیات با بیت زیر، تناسب مفهومی دارند؛ به جز:   245

 که دل به درد تو خو کرد و ترك درمان گفت»  «من و مقام رضا بعد از این و شکر ورقیب  

 بی خالف از وي برآورد داغ بی صبري دمار   هرکه روزي بی رضایش چهرة زیباش دید 

 ُدرد میخانۀ قسمت می سرجوش من است   در خرابات رضا نشو و نما یافته ام

 ولی چه سود که سررشته در رضاي تو بست   مرا به بند تو دوران چرخ راضی کرد 

 تدبیر این قضیّه برون زین سه چار نیست   صبر و تحّمل است و رضا چاره با قضا 
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سراسري- 1399 مفهوم کدام بیت با سایر ابیات، تفاوت دارد؟  246

  چو الله داغ هوایی که بر جگر دارد   دل شکستۀ حافظ به خاك خواهد برد  

بنفشه زار شود تربتم چو در گذرم   چنین که در دل من داغ زلف سرکش توست  

  ز تربتم بدمد سرخ گل به جاي گیاه   به عشق روي تو روزي که از جهان بروم  

  گر از سر خاکم بدمد برگ گیاهی  باشد غم هجر تو به خونابه بر آن نقش  

سراسري- 1399 مفهوم مقابل کدام بیت «غلط» است؟  247

   از زیر پاي منصور کرسی کشید باید (فناء فی اهللا)    کرسی چه حاجت آن را کز عرش بر گذشته است

          در روزنامۀ خود هر روز دید باید (حاسبوا قبل ان تحاسبوا)   منشور رستگاري است طومار خود حسابان  

           نه پردة فلک را از هم درید باید (کل اناء یترشح بمافیه)   چون رنگ می ز مینا بیرون دوید باید  

           چون خنده اي دهد رو لب را گزید باید (الدهر یومان یوم لک و یوٌم علیک) نوش دکان هستی آمیخته است با نیش  

سراسري- 1399 مفهوم کدام بیت با سایر ابیات، تفاوت دارد؟  248

چون شرر از سنگ بیرون می جهد اسرار عشق تخم راز عشق را در خاك کردن مشکل است  

صدف را سینه چاك آرد به ساحل گوهر عاشق   که را زهره است راز عشق را در دل نگه دارد؟  

از ابر پردگی نشود آفتاب عشق   از خاك اهل عشق نظر خیره می شود

دل شب ها بود گنجینۀ اسرار عاشق را به هر بی پرده اي اظهار نتوان کرد راز خود

سراسري- 1399 مفهوم حدیث «حاسبوا قبل ان تُحاسبوا» از کدام بیت، دریافت می شود؟  249

گردن عامل بود باریک در پاي حساب   در زماِن خط، مدار چشم او بر مردمی است  

مثل سلمان عجب ار ز آنچه درآید به حساب   زان خالیق که درآیند به دیوان حساب  

پیش چشم من ز عینک نصب، میزان حساب   صبح پیري نیست گر صبح قیامت، از چه کرد  

خود حساب آسوده است از پرسش روز حساب  سنگ کم در پلّۀ میزان خجالت می کشد

خارج از کشور- 1399

کدام بیت، با بیِت زیر قرابت مفهومی دارد؟   250

به غیر مصلحتش رهبري کند ایام»   «هر آن که گردش گیتی به کین او برخاست  

اگر برون دهم از دل غم نهانی خویش   در این جهان دل بی غم نمی شود پیدا

ُگل به چشم روزنم از مهر و ماه افتاده است   روزگارم تیره و بختم سیاه افتاده است  

ُکشدت گرچه سرا پاي شوي رویین   ز گمان قَدر آن تیر که بگریزد  

بس عجب نیست که گیتی همه افسون و دم است   بی می روشن اگر تیره شد آیینۀ عیش  

سراسري- 1390 کدام بیت با سایر ابیات تقابل معنایی دارد؟  251

ببندند بر وي در بازگشت  اگر سالکی محرم راز گشت          

 زانکه داند که سر بود غّماز     عشق با سربریده گوید راز             

اي مّدعی نزاع تو با پرده دار چیست؟  راز درون پرده چه داند فلک؟خموش           

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

سراسري- 1398 با توجه به ضرب المثل «از ماست که بر ماست»، مفهوم کدام بیت متفاوت با سایر ابیات است؟  252

کرد ما را پایبند و خود شدیم آخر شکار  دام تزویري که گستردیم بهر صید خلق 

چاه راهی است کتابی که تو می خوانی دود آهی است بنایی که تو می سازي

این خشک رود چشمۀ حیوان نمی شود کشت دروغ بار حقیقت نمی دهد

ز شاخ بید نچیده است هیچ کس بادام  ز تخم تلخ نخورده است کس بر شیرین

36

ی کنکور
ت کنکور-آقا

قراب
www.konkur.in

forum.konkur.in



سراسري- 1398

کدام بیت با بیِت زیر قرابت مفهومی دارد؟   253

فریادها برانگیخت از سنگ کوهساران»  «باز آ که در هوایت خاموشی جنونم 

با که نفس برآرم چون هم نفس ندارم  فریاد کز غم تو فریادرس ندارم 

گریۀ من سنگ را در نالۀ زار آورد  کوه از سیل سرشکم در صدا آید، بلی 

بر دِل کوه نهی سنگ به آواز آید  اگر این داغ جگرسوز که بر جان من است 

بیستون فریادها در ماتم فرهاد کرد  سنگ را در ناله می آرد وداع دوستان 
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پخته استعاره از عارف واصل است و خام استعاره از انسان بدون معرفت.  1

در توضیحات کتاب زبان و ادبیات پیش دانشگاهی درست همین مطلب آمده است.  2

: ترّقی معکوس و واپس رفتن  مفهوم مشترك بیت سؤال و عبارت   3

: تقاضاي ترّحم عاشق از معشوق  مفهوم گزینۀ   4

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

«این که والی در خانه ي خمار باشد، این که قاضی خود در خواب و ناآگاهی باشد و آسوده از نابه سامانی هاي روزگار، و این که گفته است راه ناهموار است،  5

نشانگر بی رسمی و بی دادي ها ست.»

در جایی که می گوید: «آن که هرگز- چون کلید َگنج مروارید- گم نمی شد از لبش لبخند»  آرایه ي تشبیه در سخن آمده است و در جاي دیگري که می  6

گوید:«کلید َگنج مروارید او گم شد» از آن جا که تنها مشّبٌه به، به جاي مشبه آمده آرایه ي استعاره وجود دارد.

این پاسخی است که خداوند به فرشتگان می دهد. به ایشان می گوید: که شما در آفرینش انسان که چونان آیینه اي نشان گر رازهاست، نقش هاي رنگارنگ خواهید  7

دید.

منظور از هموار نبودن راه، مناسب نبودن شرایط اجتماعی براي رشد و آگاهی است.  8

  9

در این گزینه، تنها از ستایش خداوند سخن رفته است؛ در حالی که در گزینه هاِي دیگر به گونه اي کرم و بخشایش خداوند آمده است.  10

وجنه:رخسار، چهره   11

یکایک: ناگهان - برآمد خروشیدن دادخواه: صداي اعتراض ستم دیده اي بلند شد.   12

کلید گنج مروارید، استعاره از لبخند است.  13

، در چون اشاره است به این موضوع که حضرت علی (ع) در حال نماز، انگشتري خود را به سائل داد و کنایه از «بخشش فراوان» است که در کتاب ادبیات   14

توضیحات درس هماي رحمت، به آیه اي از قرآن کریم هم که بیان این نکته است، اشاره شده است. 

(وقتی حاکمی انگشتر خود را به سائلی می دهد، بخشش و جود فراوانی دارد.) 

وسایط: جمع وسیطه: وسیله، واسطه / مقام: جایگاه معنی مصراع: در ساختن هر چیزي از وسیله و واسطه اي استفاده کرد.   15

مصراع اّول تصویِر ظاهري و نشانۀ شرمندگی و ترس است، پس کنایه از شرمندگی و ترس است.  16

منظور از «جدایی ها»، بریدن و دور شدن روح انسان از عالم معنا است. موالنا به عنوان یک انسان آگاه و آشنا با حقایق عالم معنا شکایت می کند که چرا روح آزادة  17

او را از عالم معنا جدا کرده اند.

سَپردن:  پایمال کردن - محضر:  استشهادنامه - بدّرید:  پاره کرد - معناي دقیق تر عبارت در گزینۀ  ذکر شده است.   18

که به سبب لطف و کرم تو در پویه و تالشم.   19

به وسیلۀ آن پوست کم قیمت و بی ارزش. دشمن از دوست شناخته می شود.   20

 21

ناله هایم در اصل بیان رازهاي درونی من است.

)  (از روِش [گذشته ي] خود دست برداشت) دقیق تر است. اگر، معنا را به بازگردانی متن به نثِر امروز بدانیم گزینه ي  (  22

مفهوم مصراع دوم بیت سؤال: همۀ کم و زیاد شدن ها به دست خداست.   23

» (از روِش [گذشته ي] راست آن است که اگر، معنا را بازگردانّی متن به نثِر امروز بدانیم - چنان چه در کتاِب زبان فارسی  از آن سخن رفته است - گزنیه ي «  24

» نیز معنا و مفهوِم مصرع نخست را به خوبی می توان دید.  خود دست برداشت)  دقیق تر است هر چند که در گزینه ي «

عاشقان طریق عشق کشتگان بی ادعا هستند.   25

استیصال: درماندگی، ناچاري   26

، سفارش به نرم خویی و مهربانی با : همدردي با همگان ولی در گزینۀ  : توانایی پروردگار در سرنوشت؛ در گزینۀ  : مفهوم «رضا»  ؛ در گزینۀ  در گزینۀ   27

همگان دیده می شود.

معناي بیت:  به وسیلۀ آن پوست کم قیمت و بی ارزش دشمن از دوست شناخته شد.   28

با توّجه به معنا، گزینۀ  مفهوم نزدیک تري به این بیت دارد. 

. یعنی همان طور که سخن زبان را گوش می فهمد، حقیقت عشق را فقط عاشق در می یابد. توضیحات درس   29

دیار:  سرزمین   30
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در گزینه «1»، سخن از نابودي غم و اندوه و بازگشت روزهاي خوش زندگی است.   31

در این گزینه امید به رسیدن و دیدن یار دارد.   32

هیچ کس جز امیرالمؤمنین (ع) نمی تواند رسم وفاداري را کامل به جاي آورد.   33

 34

امام به ابر رحمتی مانند شده است که اگر نبارد (اگر ما را شفاعت نکند) گرفتار دوزخ می شویم.  35

): بخشندگی بی دریغ خداوند  مفهوم مشترك عبارت سوال و گزینه ي (  36

مفهوم سایر گزینه ها: 

) امیدوار نبودن به بخشش انسان هاي حقیر 

) پرهیز از طمع ورزیدن 

) این بیت وصف کسی است که از عشق بهره اي نبرده واز آن تجربه اي ندارد. 

): شناخت امام علی (ع) الزمه ي خداشناسی است.  مفهوم مشترك بیت سؤال و گزینه ي (  37

مفهوم سایر گزینه ها:  

) پرهیز از مخالفان امام علی (ع) 

) نادانی و شومِی دشمنان امام علی (ع) 

) خالفت امام علی (ع)

» این موضوع را تأکید می کنند. در منظومۀ خوان هشتم از اخوان ثالث، به نامردي برادر ناتنی رستم (شغاد) اشاره شده که گزینه  هاي « و  و   38

» بر رعایت و برقراري عدالت تأکید شده است.  » و « » ،« در عبارت صورت سؤال و گزینه هاي «  39

» می گوید: اگرچه شخص عادل و راستگو تنها و بی کس باشد، راستی براي او همچون نگهبانی خواهد بود.  در گزینۀ «

مضمون مشترك هر دو بیت: هرچه انسان بر صحیفۀ دنیا می نگارد، روزي به ناچار از بین می رود. (ناپایداري دنیا)  40

د) دوري از کاهلی و اغتنام فرصت   41

ب) دعوت به تالش و کوشش 

ج) هنر و خرد مرد تند مزاج از بین می رود: دعوت به خویشتن داري 

الف) دوري از هوا و هوس 

دعوت به بخشش دارایی مفهوم مشترك گزینه ها و صورت سؤال است.   42

) دعوت به عفو کردن و گذشتن از گناه کرده است.  گزینۀ 

«بلندپروازي و بیشتر در معرض خطر بودن»   43

به خود بدي کردن مفهوم مشترك سایر گزینه ها است. 

این دو بیت ناظر به این مفهوم است که هیچ دشمنی را نباید براساس ظاهرش قضاوت کرد؛ چراکه عنکبوت خرد و ضعیف هم با تار استوارش می تواند خطرناك  44

باشد. 

» موجود است.  معنی آیه این است: هرگز کسانی را که در راه خدا کشته شده اند، مرده نپندارید؛ بلکه آنان زنده اند. این مفهوم در گزینۀ «  45

مفهوم مشترك سایر گزینه ها و بیت صورت سؤال: دنیا اعتبار و ثباتی ندارد.   46

مفهوم مشترك سایر گزینه ها: دستگیري از نیازمندان موجب سعادت دنیوي و اخروي آدمی است.   47

جایگاه طاووس در بهشت بوده است.   48

بررسی سایر گزینه ها: 

) بهانۀ بلبل (بلبل عاشق گل است.)  گزینۀ 

) بهانۀ باز (جایگاه باز دست شاهان است.)  گزینۀ 

) بهانۀ بط (بط یا مرغابی دائماً در آب به سر می برد.) گزینۀ 

» جاودانگی نام عشق عاشق است و به داستان پردازي ارتباطی ندارد.  49  مفهوم گزینۀ «

مخزن پنهان کوه استعاره از سبزه و گل است.  50

پا در رکاب داشتن: کنایه از حمله و هجوم بردن است.   51

در سایر گزینه ها: پخته، بی هوش، و ماهی به عاشق اشاره دارند.  52

به خاطِر حیرت است که آن دوست از مراقبت و رسیدن به مکاشفت و دیدار معشوق(درخت گل)، ره آوردي براي یاران نمی آورد. در حالی که خودش می گوید:  53

آهنِگ آن داشتم که رهاوردي از آن گذار در گلستان معنا و دیداِر پروردگار، براي دوستان بیاورم؛ اّما دیداِر آن معشوق زیبا چنان مرا حیران ساخت که از خود بی خودشدم. 

در گزینه ي 3 نیز از حیرت سخن رفته است. در این گزینه می گوید: کسانی که کارشان بیان صفاِت الهی است، متحیر می شوند و می گویند: خدایا تو را چنان که شایسته بود نشناختم.

طوطی نماد تقلید است. حافظ در این بیت معتقد است که آنچه رفتار و حرکت و روش زندگی اوست تقلید به جایی است که از استاد ازل و باري تعالی انجام می   54

دهند.
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مفهوم صورت سؤال و گزینه هاي  و  و  به سرنوشت و خواست خدا اشاره دارد، اما در بیت  سخن از بی توّجهی به نعمت هاي دنیا و آخرت است.  55

در بیت اّول به عقل، قدرت و اصالت داده شده است، در حالی که در بیت سوال و سه گزینۀ دیگر، به برتري عشق بر عقل خاطر نشان شده است.  56

مفاهیمی از متن که در گزینه ها مطرح شده بدین صورت است.   57

بخشندگی و خطا پوشی (گزینۀ دوم)، سزاوار خدایی بودن (گزینۀ سوم)، غیرقابل تصّور و درك بودن (گزینۀ چهارم) 

مفهوم بیت سؤال: کسی که تو پشتیبانش باشی هیچ نگرانی ندارد. این بیت با بیت هاي «الف، ب، هـ، ز» هم مفهوم است و با بیت «د» هم بی مناسبت نیست.   58

گزینه هاي «ج، و» با آنها در تناسب نیست: 

ج) وفاداري عاشق     و) عدم وابستگی مادي و دنیوي

) هم حکایت مجلسی ست که در آن هرکه توان سخن گفتن دارد، سکوت مفهوم بیت سؤال: آگاهی از حقایق موجب سکوت است (رازداري عارفانه). گزینۀ (  59

می کند. 

مفهوم سایر گزینه ها: 

) ازلی بودن عشق 

) وصال معشوق، وسیله و واسطه الزم ندارد. 

) ترك همه چیز براي رسیدن به معشوق (عاشق در راه وصال، خودش را نیز از میان برمیدارد.) 

معنی عبارت: هر چیز به ریشۀ خود باز می گردد. / پیام سه گزینۀ دیگر هم، مانند عبارت، «بازگشت به اصل» است که باتوّجه به مضمون عرفانی عبارت و گزینه ها  60

) اصل را پیرو فرع می داند، می توان آن را «بازگشت به سوي خدا» تعبیر کرد. هرچند گزینۀ  هم به ارتباط اصل و فرع اشاره می کند، تقریبا مفهومی عکس مفهوم صورت سؤال دارد؛ گزینۀ (

چنان که مادر (اصل) جویاي فرزند (فرع) معّرفی شده است. 

: انسان بی بهره از عشق و خام در راه حقیقت، شایسته و سزاوار آتش جهّنم است.  مفهوم گزینۀ   61

مفهوم سایر گزینه ها: حال عاشق را تنها عاشق می فهمد. انسان بی بهره از عشق، حال عاشق واقعی را درك نمی کند.

در این گزینه سخنی از تقلیِد نابخردانه نیامده؛ بَل از پَروردِن زشت گوهران و پیامد هاي ناگوار آن سخن رفته است .   62

در دیگر بیت ها سخن از این است که «رنگ رخسار خبر می دهد از سرِّ درون» لیک در این گزینه می گوید که اگر از پرده راِز ما بُرون افتد شگفتی ندارد.  63

: کام یابی در دنیا بی حاصل و ناممکن است. حال که به دنبال کام بودن بی حاصل است به دنبال آن نرو و از آن برحذر باش.  مفهوم گزینۀ   64

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.  65

- در - همواره فلسفه از آن (ماوراء الطبیعه) سخن می گوید.   - همواره مذهب بدان (ماوراء الطبیعه) می خواند.   معادل گزینه هاي دیگر در عبارت پرسش:   66

کویر گویی به مرِز عالم دیگر نزدیکیم و (ماوراء الطبیعه) را با چشم می توان دید. 

در گزینۀ  کمک خواستن خوِد کاوه مطرح شده است (خروشیدن دادخواه)، اّما در سه گزینۀ دیگر پاسخ مثبت مردم به دعوِت کاوه آمده است.   67

در صورت سؤال و گزینه ي  به کشش و جذبه ي معشوق اشاره دارد که سبب ناله ي عاشق است.   68

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.  69

صورت سؤال کنایه از توبه کردن وبا خود عهد بستن است. گزینه هاي  نیز مفهومی مشابه دارند ولی گزینۀ  می گوید عشق به تو از ظرفیت وجودي ما  70

بیشتر است.  

در گزینه هاي دیگر به پیامد هاي نگرِش مادي و اینسري پرداخته شده، لیک در این گزینه، سراسِر ، نگاِه مینوي و آنسري نمودار است.   71

: بی اهمّیتِی بدنامی و رسوایی در نظر عاشق (بی اعتنایی به مالمت و سر زنش دیگران)  مفهوم مشترك بیت سؤال و گزینۀ   72

بررسی مفهوم دیگر گزینه ها: 

: تفاخر و خوستایی شاعر  گزینۀ 

: تقابل عشق و عقل؛ برتري عشق بر عقل  گزینۀ 

: ضرورت تسلیم بودن در برابر معشوق گزینۀ 

چون اشاره دارد به این که از حالت اوج و شکوه، به وضع بد و نامناسبی گرفتار شدم.  73

چون در هر دو به این نکته اشاره شده است که عاشق واقعی، چنان از خود بی خود می شود که در مورد معشوق سخنی نمی گوید:   74

هرکه را اسرار حق آموختند          ُمهر کردند و دهانش دوختند.

مفهوم گزینۀ  شکایت از وضع بد زندان که شاعر در آن گرفتار شده است.   75

در سه بیت دیگر اشاره شده است که وطن اصلی انسان، جهانی دیگر است نه در این دنیاي فانی و شبیه زندان.

) نیز شاعر آرزو می کند که با رفیقانش به سفر برود مفهوم عبارت سؤال به «دوري از ُزهد منفی» و «دوري از گوشه نشینی» اشاره می کند. در مصراع دوم گزینۀ (  76

و گوشه نشین نباشد. 

: دوري از یار و اندوه فراوان حاصل از آن  مفهوم گزینۀ   77

در گزینه هاي دیگر، به روز آغاز و پیدایی عشق و جا نشینی آدمی و بر دوش کشیدن بار امانت الهی اشاره دارد.

معنی بیِت: اگر با حرص شربتی خوردم مرا سرزنش نکن که کار بدي کردم [ناچار بودم] در بیابان بودم و تابستان بود و من که بیماري عطش داشتم طبیعی بود که  78

آب سرد را بنوشم. در گزینۀ  نیز شاعر معتقد است که چون زمینه هاي گناه فراهم بود از ارتکاب آن چاره اي نبود. 
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بال: گرفتاري/ َفراغ: آسودگی/ اولی تر: سزاوارتر/ والّا: وگرنه/ طاعنان: خرده گیران/ مجال: فرصت/ وقیعت: بدگویی   79

- ُمردن و رفتن به دیگر جهان - ماندگاري کوتاه و گذرا در آن  - آمدن به این جهان   : مفاهیم مشترك بیت سؤال و گزینۀ   80

بازگردانی بیت اول چنین است: تا این غالم را نبخشی، خوراکت را نمی خورم.  81

به شق القمر یعنی شکافته شدن ماه به اشاره پیامبر تلمیح دارد.  82

) فعل زمان حال به کار برده نشده بود، می  سخن گوینده این است که با دیدن عکس ها، ذهنم - که مثِل خانۀ کوچکی بود - وسعت یافت. اگر در گزینۀ (  83

توانست به عنوان گزینۀ درست مورد نظر باشد اما وجود فعل «است» و «در حال بزرگ شدن» ما را از انتخاب این گزینه باز می دارد. 

عرصه ي دامان کوه نشان دهنده مخزن پنهان کوه و گنجینه هاي پنهان آن است.  84

به هیچ وجه با مفهوم عبارت مورد نظر همسازي ندارد و در اصل عبارت، براي همراهان وظیفه اي قایل نیست.  85

«لب و دندان» مجازاً یعنی سخنان و مجاز ابزاریه است.   86

گزینۀ 2 یک بازگردانی ساده از بیت صورت سؤال است.   87

مفهوم مشترك بیت سؤال و گزینۀ  : هرچیز به اصل خویش باز می گردد.  88

ناي (نی) همان موالناست که حال عاشقان سرمست را در سخن خود بیان می کند.  89

کسی را که خدا عزیز گرداند همۀ مردم جهان نمی توانند او را خوار کنند.   90

در صورت سؤال و سایر گزینه آمده است که در جامعه ارزشها از بین رفت و بی ارزشی ها جاي آن را گرفت.   91

ارزش هاي اصلی خود را از دست دادن و به انگلی و پوچی افتادن   92

 93

) شرح رنج و گرفتاري است. مفهوم مشترك مصراع سؤال و سایر گزینه ها این است که رفتار انسان سّبب سرنوشتی است که براي او رقم می  مفهوم گزینۀ   94

خورد.

به خود:  به اختیار خود    95

معنی مصرع: حافظ به اختیار خود این روش زندگی را انتخاب نکرد؛ یعنی قضا و قدر این روش زندگی را براي او برگزید. 

 96

»: نکوهش آسودگی و بی دردي  مفهوم گزینۀ «  97

مفهوم مشترك سایر گزینه ها: حال عاشق را تنها عاشق درك می کند.

): شکایت از غم هجران   مفهوم گزینۀ (  98

مفهوم مشترك عبارت سؤال و سایر گزینه ها: آفرینش عشق در وجود انسان 

مفهوم مشترك بیت سوال و گزینه ي 3: هر کسی، ظرفیت درك راز عشق را ندارد / تنها عاشق محرم راز عشق است.  99

مفهوم سایر گزینه ها: 

) دوري از قیل و قال و پرداختن به معنی 

) افراد به دلیل ظرفیت هاي متفاوت خود، برداشت ها و تعابیر متفاوتی از مسئله اي واحد دارند. 

) دّقت در انتخاب راهنما در راه عشق 

: توجه به باطِن رفتارها و پدیده ها / ادب، مالك ارزش گذاري است، معنی بیت: مستی که رفتار مؤدبانه اي دارد. در حقیقت، هشیار است و کسی مفهوم گزینۀ   100

در ظاهر، شراب ننوشیده و هشیار است، اما رفتار بی ادبانه اي دارد.در حقیقت باید او را مست به شمار آورد. 

مفهوم مشترك بیت سوال و سایر گزینه ها: تقابل (تضاد) عشق و عقل 

مفهوم گزینه ي (3) : جمع نشدن عشق و پرهیز   101

مفهوم مشترك بیت سؤال و  سایر گزینه ها: دشواري راه عشق 

) : جاودانگی عشق  مفهوم گزینۀ (  102

مفهوم مشترك عبارت سؤال و سایر گزینه ها: ترجیح باطن بر ظاهر

): بی ارزشی زندگی ماّدي در راه عشق / ترك تعلّقات دنیوي  مفهوم مشترك بیت سؤال و گزینۀ (  103

بررسی سایر گزینه ها:  

): بی توّجهی رهرو حقیقی به دشواري هاي راه  گزینۀ (

): گدازندگی غم عشق  گزینۀ (

): شورانگیزي عشق گزینۀ (

)  می ) نیز مشهود است، اما بیت گزینۀ  ( )  و ( )  ، ( متن صورت سؤال به  «تعاون و همکاري و اتّحاد»  اشاره می کند که این مفاهیم در گزینه هاي  (  104

گوید:  «هنگامی که باد نیز به بارگاه تو راه نمی یابد کی فرصتی براي عرض سالم من پیش خواهد آمد؟»  

تشریح گزینه هاي دیگر: 

) :  «با اتحاد و هم دلی ) :  «دو دوست یک دل و مّتحد از طعنه و زخم دشمن ذره اي نمی ترسند.»  / گزینۀ  ( ) :  «اتحاد مورچگان موجب نابودي شیر خشمگین می گردد.»  / گزینۀ  ( گزینۀ  (

می توان جهان را تسخیر کرد.»  
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: سرزنش ظاهرنگري و سفارش به باطن اندیشی  مفهوم بیت   105

سایر گزینه ها به بی اعتباري جهان مادي و فانی بودن آن اشاره دارد 

انسان در توصیف جمال و شناخت الهی ناتوان و حیران است   106

هر کس به حقیقت عشق برسد دیگر از او اثري و خبري نمی آید (فنا فی اهللا)    107

مفهوم گزینه: رنج و تالش کلید سعادت و کام یابی است.   108

مفهوم سایر گزینه ها: «انسان بی خبر از عشق، حال عارف  واصل را درك نمی کند؛ همانگونه که غوغاي جنگ را تنها سربازان حاضر در معرکه درك می کنند» 

بررسی موارد در سایر گزینه ها:   109

: منزل عاشق جایی است که معشوق آن جا باشد.  گزینه ي 

: نفی باور هاي عاشقانه و مناسبات عاشق و معشوق.  گزینه ي 

: ترك عاشق نا ممکن است.  گزینه ي 

 110

ندوشن هر احساس و اندیشه اي را از سرچشمۀ الهی می داند که خوب و بد زندگی براساس خواست الهی است و در گزینۀ  به این موضوع پرداخته شده است.

: عمري در این زندان خاك زندگی کرده ام، حاصل به جز ندامت و پشیمانی نبود.  مفهوم گزینه ي   111

) اشاره دارد به این که جهان هستی و پدیده هاي آن در حرکت و تالش هستند تا به کمال برسی و روزي خود را به دست آوري. در گزینه ي ( و  و 

ابیات (الف و ب) با مفهوم: شکر نعمت نعمتت افزون کند تناسب معنی دارد.  112

) اشاره دارد به این که اصل انسان ملکوتی است و در این جهان مادي جایگاهی ندارد ما ز فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم / باز همان جا در گزینه هاي ( و  و   113

رویم جمله که آن شهر ماست.

مفهوِم بی اعتباري این جهان مادي در صورت سؤال و گزینۀ  مشترك است.  114

: حسرت بر جوانی از دست رفته/ ناپایداري عمر  مفهوم مشترك بیت سؤال و گزینۀ   115

مفهوم سایر گزینه ها: 

: سرکشی موجب خواري و راستی موجب سربلندي می باشد/ تنها راست کرداران شایسته سروري هستند.   گزینۀ 

: دل زدگی از روزگار طوالنی جوانی   گزینۀ 

: نشاط جوانی در کهن سالی/ جوانی به دل است.   گزینۀ 

» نشان دهندة «زمان» است؛ یعنی: «تا وقتی که»  حرف «تا» در گزینۀ «  116

در سایر گزینه ها، «تا» مفهوم «هشدار و تحذیر» دارد و می توان آن را به «مراقب باش» و «برحذر باش» تفسیر کرد. 

نمونه اي از کاربرد حرف «تا» - به همین معنی : پا بر سر سبزه تا به خواري ننهی! 

معنی بیت ها: 

) هشیار باش که از شخص بدخواه، سخنی را نپذیري؛/ زیرا اگر براساس گفتۀ او رفتار کنی، پشیمان خواهی شد. 

) انسان هنرمند (دانا) اگر از افراد پست ستمی ببیند،/ نباید رنجیده و اندوهگین شود. 

) گفت: «تا وقتی داروغه را خبر کنیم، در مسجد بخواب». گفت: «[گویا بی خبري که] مسجد استراحتگاه [- ِمناسبی براي] گناهکاران نیست!»  

) مبادا اشک چشم تهی دستان را بی ارزش به شمار بیاوري؛ زیرا [همان طور که] قطره هاي باران وقتی به هم می پیوندند به جوي آب تبدیل می شود [زاري تهی دستان وقتی فراگیر شود، اساس ظلم

را زیر و رو می کند]. 

): ناپایداري نعمت دنیوي / مفهوم مشترك سایر گزینه ها: دشمنی روزگار با اهل دانش و هنر مفهوم گزینۀ (  117

صورت سوال به اصل انسان اشاره دارد که آن جهانی است و آرزوي بازگشت به اصل خویش دارد که در گزینه  به این مضمون اشاره دارد.  118

: امروز دل من در اختیار توست خواهی بساز و بنواز خواهی خراب کن و ویرانش کن  مفهوم گزینۀ   119

مفهوم سایر گزینه ها: امروز که قدرت و دولت بدست توست نکویی کن که این دولت و ملک پایدار نیست.

مفهوم مشترك سؤال و گزینۀ  به پرخوري و درد و رنج بعد از آن اشاره دارد.  120

» به این موضوع اشاره دارد که از عارفان و سالکان به کمال رسیده و واصل دیگر خبر و نشانی نمی یابی که نشان و آخرین مرحلۀ ،  و  در گزینه هاي «  121

عشق،  فنا فی اهللا  است که در گزینۀ  به این امر اشاره اي نشده.

متن سؤال که از داستان کاوة دادخواه انتخاب شده به موضوع قصاص در همین دنیا اشاره دارد که بیت  نیز به همین امر پرداخته است.  122

مولوي در صورت سؤال مردم را چون مرغابیانی می  داند که از نیستان (عالم معنا) به این جهانی خاکی آمده اند و آرزوي بازگشت به موطن اصلی خویش را دارند  123

» نیز به این مضمون اشاره شده است. که در گزینۀ «

در سه گزینۀ  و  و  به این عقیده  اشاره دارد که  «در طریق عشق مالمت عاشق او را از خود خواهی و عجب می  رهاند ولی در گزینۀ  به مالمت کشیدن  124

جان نازنین از خواهش  هاي نفس ناپرهیزگار» اشاره شده است.

خواجوي کرمانی در بیت صورت سؤال به «عدم تعلق به این جهان مادي» اشاره می کند در گزینۀ  نیز همین مفهوم مدّ نظر است.  125

» نیز دیده می شود. صورت سؤال به ناپایداري جهان هستی اشاره دارد که این مضمون در گزینۀ «  126
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127  سایر ابیات به «بی اعتباري عمر و پوچ و بی ارزش بودن آن» اشاره دارد ولی گزینۀ  به باد صبا می گوید که پیغام عشق مرا به آن محبوب برسان که شاهان

جهان غالم در آستان او هستند. به عبارت دیگر گزینۀ  به ویژگی شاعرانۀ باد(پیام رسانی) اشاره می کند.

» عشق به شرح و حل مشکالت که عقل در آن معانی ناتوان بود می پرداخت.  مفهوم گزینۀ «  128

نظر بیت زیر از «هاتف اصفهانی»:  

«شود آسان ز عشق کاري چند / که بَُود نزد عقل بس دشوار»

محمد بهمن بیگی در شرح حال خود می  نویسد که من هم چون شاهین تیزبال آزاد و رها بودم ولی بعد از استخدام در بانک ملی به یک موجود انگلی تبدیل  129

شدم و به گوشه اي خزیدم که با مفهوم گزینه ي  مطابقت دارد.

مفهوم سایر گزینه ها به ناپایداري و بی ارزشی جهان اشاره شده که خواجوي کرمانی آن را بر باد می داند مفهوم گزینۀ  : عارفان به این جهان پوچ هیچ توجهی  130

نکردند.

یوهان ولفگانگ گوته در تمجید شعر حافظ می گوید غزل تو انسان هاي پاك طینت را آگاه و بیدار می کند و در گزینۀ  نیز به همین مفهوم اشاره شده است.   131

مفهوم ابیات «الف» و «د» تداعی کنندة مفهوم «تقابل عشق و عقل» است.   132

ابوالفضل بیهقی در ایّام بیماري امیر مسعود نامه ها را از استاد خود بونصر مشکان می گرفت به واسطۀ آغاجی خادم به دست امیرمسعود می رساند. و جواب نامه  133

را نیز به واسطۀ آغاجی خادم از امیرمسعود می گرفت و به بونصرمشکان تحویل می داد.

: «راضی و خشنود بودن به درد در زمانی که درمانی نیست» اّما مفهوم سایر گزینه ها به «قناعت به مال کم دنیایی» اشاره دارد. مفهوم بیت   134

135  در این گزینه نیز مانند بیت مورد سوال بر این نکته تاکید شده است که صبر بر دوري و هجران از معشوق ممکن نیست اما در گزینه هاي دیگر شاعر مخاطب

را به صبر دعوت می کند.

» تأکید بر آینده نگري و انتقاد از افرادي است که نا به هنگام و سریع، سرمایه و امکانات موجود خود را بر باد مفهوم مشترك بیت صورت سؤال و بیت گزینۀ «  136

می دهند.

در عبارت صورت سؤال وابیات سایر گزینه ها به این موضوع اشاره شده است: «از هر چیز معنا و حقیقت آن را جست و جو کنید نه ظاهر را».   137

تشریح گزینه هاي دیگر 

) : صورت ها مانند کف و حباب هستند اگر می خواهی به معنا برسی از ظاهر بگذر.  گزینۀ (

) : براي آن که بتوانی به اتحاد با یار برسی، به دنبال معنی باش که صورت، عصیانگر است.   گزینۀ (

) : هر که در بند ظاهر باشد، به معنا نخواهد رسید.  گزینۀ (

» دیده می شود.  مفهوم بیت صورت سؤال چنین است: «عالج واقعه قبل از وقوع باید کرد» این مفهوم در ابیات سایر گزینه ها به جز بیت گزینۀ «  138

تشریح گزینه هاي دیگر: 

) : اي انسان عاقل، آب را از سرچشمه ببند که هنگامی که پر شد نمی توان جلوي آن را گرفت.  مفهوم بیت گزینۀ (

) : اکنون که آب از کمرت گذشت جلوي آن را بگیر نه وقتی که سیل از سرت گذشت (وجودت را آب فرا گرفت).  مفهوم بیت گزینۀ (

) : آتش اندك را پیش از آن که آسیبی برساند، خاموش کن که اگر زبانه بکشد، جهانی را می سوزاند.  مفهوم بیت گزینۀ (

در بیت صورت سؤال، شاعر  خواهان همدمی است سینه سوخته و عاشق تا بتواند درد عشق خود را برایش بازگو کند.   139

) آمده است: «کسی که دردمند نباشد، درد کشیدن من برایش فرقی ندارد.»  ) دیده می شود. اما در بیت گزینۀ ( ،  و  این مفهوم در گزینه هاي (

تشریح گزینه هاي دیگر: 

): به دنبال همدمی هستم ): حدیث عشق را فقط به هم درد می توان گفت. / معنی بیت گزینۀ ( ): در جست وجوي همدمی هستم تا درد دل مرا مداوا کند. / معنی بیت گزینۀ ( معنی بیت گزینۀ (

تا شرح درد هجران و دوري از معشوق را برایش بگویم. 

: بی خبري عاشقانه  مفهوم گزینۀ   140

مفهوم مشترك سایر گزینه ها: هرکسی محرم راز عشق نیست.

در بیت صورت سوال توجه و عنایت معشوق باعث کمال و زیبایی حقیقی می شود که ماندگار است، همین مفهوم در گزینۀ  دیده می شود؛ که رفتن بدون  141

همراهی یار باطل است و ارزشی ندارد و هرچه تالش هم کنیم ارزشی ندارد. 

گزینۀ  به مفهوم بیت صورت سوال نزدیکتر است. در گزینۀ  محو و فانی شدن عاشق در معشوق را بیان می دارد در حالی که بیت صورت سوال حیات را از  142

معشوق می داند و اشاره اي به حیات در اثر محو و فانی شدن ندارد. 

مفهوم ابیات «ب» و «ج»: این دنیا مانند کوهی است که عیناً صداها را انعکاس می دهد و به عبارت دیگر هرکس نتیجۀ اعمال خود را می بیند و اگر نیکی کند،  143

نیکی می بیند و اگر بدي نماید، جز بدي نمی بیند.

»: عشق با عافیت و سالمتی سازگاري ندارد و سرانجام آن نیستی و نابودي است.  مفهوم مشترك بیت سؤال و گزینۀ «  144

مفهوم گزینه 2: دل توانایی مقابله با عشق را ندارد. 

مفهوم گزینه 3: عاشق از پندهاي اطرافیان عبرت نگرفته و به طلب عشق رفته است. 

مفهوم گزینه 4: اساس و باطن کار مشکل دارد؛ در حالی که ما همچنان درگیر ظواهریم. 

» سخن از عقل است که همگان » نیز همین مفهوم دریافت می شود. در گزینۀ « » و « » ،« مفهوم بیت سؤال بیانگر تقابل عقل و عشق است که از گزینه هاي «  145

را به سوي عالم وحدت فرا می خواند.
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بیت «ج»: غبطه خوردن به حال عاشقی که شب و روز با معشوق و یار است.   146

بیت «ب»: بیانگر پذیرفتن سختی عشق و نیکو دانستن درد عشق است. 

بیت «د»: بیانگر رها شدن عاشق از همۀ غم ها به واسطۀ عشق و پیوستن به معشوق است. 

بیت «الف»: توکل داشتن و تکیه داشتن به معبود و هراس نداشتن از لغزش ها

» نیز همین مفهوم دریافت می شود. » و « » ،« در بیت سؤال به آمادگی عاشق براي جانبازي و فداکردن جان در راه معشوق اشاره شده است که از گزینه هاي «  147

» بیانگر زمینۀ خرق عادت هستند.  ،  و  گزینه هاي «  148

در سایر گزینه ها به ترك تعلق سفارش شده است؛ اما در این گزینه به «توجه به حقیقت و خاستگاه جسم» اشاره شده است.   149

مفهوم گزینه 1 فقط شدت اشتیاق است؛ صحبتی از تحمل سختی ها نشده است.   150

اشتیاق معشوق و تحمل سختی ها مفهوم مشترك صورت سؤال و سایر گزینه هاست.

151  در این گزینه، فروتنی در برابر انسان هاي فرومایه ناپسند دانسته شده است. 

» و صورت سؤال «از چاله درآمدن و در چاه افتادن» است.  مفهوم مشترك گزینۀ «  152

) از کوزه همان برون تراود که در اوست.  گزینۀ   153

) توصیف تنگی دهان معشوق  گزینۀ 

) شفقت و تأثیر عشق  گزینۀ 

مرگ در راه عشق، زندگی است.   154

»: هرکسی عشق را درك نمی کند. » و « » ،« مفهوم مشترك گزینه هاي «

«ساختن شرایط شاد، سخت است»   155

ناپایداري شادي و غم مفهوم مشترك گزینه هاست. 

»: دعوت به تالش براي کسب روزي  مفهوم مشترك صورت سؤال و گزینۀ «  156

» است.  » و « » ،« قدر لحظه را دانستن و افسوس نخوردن مفهوم مشترك بین صورت سؤال و گزینه هاي «  157

» و صورت سؤال است.  حب وطن مفهوم مشترك گزینۀ «  158

» و صورت سؤال: جاذبۀ معشوق و درماندگی عاشق  » ،« » ،« مفهوم مشترك گزینه هاي «  159

»: ناپایداري دنیا و قدرت  مفهوم مشترك صورت سؤال و گزینۀ «  160

» به امید وصال در عشق اشاره می کنند. » و « » ،« گزینه هاي «  161

مفهوم این گزینه: ناپایداري دنیا   162

»: کمک کردن به دیگران  » و « » ،« مفهوم گزینه هاي «

همۀ ویژگی هاي خوب درون خود انسان است، توجه به خود   163

»: تا هنگامی که همه چیز را در اختیار داري از دیگران کمک نگیر.  » و « » ،« مفهوم گزینه هاي «  164

خدا هر که را که می خواهد عزت و هر که را می خواهد، ذلت می دهد.  165

مفهوم مشترك: حالت معمول همه چیز عوض شده است.   166

»: افتادگی و تواضع مقام انسان را باال می برد. » و « » ،« مفهوم گزینه هاي «  167

مفهوم سایر گزینه ها و ابیات صورت سؤال: آن کس که به مقام وصال دست یافت، دیگر در ذات حق فنا شده است و قابل شناخت نیست.   168

مفهوم مشترك سایر گزینه ها: اشتیاق شنونده است که سخن را بر زبان جاري می سازد.  169

» بیان شدت شور و اشتیاق در عاشق است.  مفهوم گزینۀ  فداکاري بدون چشم داشت اما مفهوم گزینه هاي « ، 2 و   170

» است.  بی توجهی به مال دنیا و بی ارزش دانستن آن مفهوم مشترك، عبارت صورت سؤال و بیت گزینۀ «  171

بررسی سایر گزینه ها: 

) حیله گري براي فروختن متاع  

) عدم پذیرش لذت هاي زودگذر که پس از خود رنج دارند. 

) اظهار عجز در مقام معشوق یا پادشاه 

مفهوم بیت نصیحت ناپذیري است و با مستی و راستی بی ارتباط است.   172

مفهوم مشترك عبارت صورت سؤال و بیت گزینۀ «1» «حاسبوا قبل ان تحاسبوا» است.   173

بررسی سایر گزینه ها: 

) نشانه هاي قیامت در پدیده هاي طبیعی 

) ناپایداري ثروت ثروتمندان 

)توصیه به حالل خوري و اطاعت و دروغ نگفتن 
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» زیاد شدن حرص و طمع به هنگام پیري است. ،  و  مفهوم مشترك گزینه هاي «  174

مفهوم بیت صورت سؤال تالش براي به دست آوردن روزي است و مفهوم مقابل و متضاد آن در گزینۀ  آمده است که می گوید در روز ازل با توّکل به خدا عهد  175

بسته ام که براي به دست آوردن روزي تالش نکنم.

» جانبازي در راه عشق است.  مضمون مشترك بیت سوال و گزینۀ «  176

مفهوم گزینۀ  : جان دادن براي معشوق و براي جلوة معشوق کار زیادي نیست. 

مفهوم گزینۀ  : عشق همۀ دنیا را از چشم ما انداخت. 

مفهوم گزینۀ  : عاشق با زاهد دوستی اي ندارد. 

» نگفتنی بودن سختی هاي مفهوم مشترك بیت صورت سوال و گزینۀ  بیان غم سنگین عاشق به واسطۀ هجران و دوري معشوق است. مفهوم بیت « و   177

فراق یار است و مفهوم گزینۀ  پیامدهاي عدم شکرگزاري را بیان می کند.

، وفاداري عاشق به معشوق تا هنگام مرگ است و این مفهوم در سه بیت دیگر دیده نمی شود.   مضمون مشترك بیت سوال و گزینۀ   178

مفهوم مشترك بیت سوال و گزینۀ  : آسمان و همۀ پدیده ها در حرکت و پویایی هستن تا روزي تو حاصل شود.  179

مفهوم مشترك ابیات: توصیه به عبرت پذیري   180

»: بسنده کردن به نگاهی مختصر به معشوق  مفهوم بیت «

مفهوم مشترك ابیات: توصیف طبیعت و زیبایی هاي آن در فصل بهار با رویش گل ها و شکوفه ها   181

»: توصیف گیسوان و زیبایی هاي معشوق  مفهوم بیت «

مفهوم مشترك بیت صورت سؤال و ابیات مرتبط: تأکید بر سنجیده گویی   182

»: دروغین به نظر آمدن سخن اغراق آمیز و باورنکردنی بودن آن.  مفهوم گزینۀ «

»: شرط وصال، گذشت از وجود خود و ترك خودخواهی است. (وادي فقر و فنا)  مفهوم مشترك بیت صورت سؤال و گزینۀ «  183

»: تأثیرگذاري راز و نیاز و دعا و مناجات شبانه و سحرگاهی  مفهوم مشترك بیت صورت سؤال و گزینۀ «  184

»: توصیف ناپذیري جمال معشوق و حیرانی و سرگشتگی بینندگان و وصف کنندگان  ،  و  مفهوم مشترك ابیات گزینه هاي «  185

»: زیبایی بی نظیر یار و بی نیاز بودن از وصف و شرح دیگران  مفهوم بیت گزینۀ «

» برگزیده گویی و کم گویی تأکید دارد.  » توصیه به سکوت است ولی در گزینۀ « ،  و  مفهوم مشترك گزینه هاي «  186

» گذرا بودن دنیا است که به ترتیب در عبارت هاي عشرت بهار خنده اي بیش نیست، نقش هستی خیالی بیش نیست و ساز ،  و  مفهوم مشترك گزینه هاي «  187

» به آسودگی انسان در جهان عدم اشاره می کند. هستی برق فناست دیده می شود اما گزینۀ «

» به این مفهوم اشاره شده که نیش کژدم و مار و چنگ زدن گربه بخشی از طبیعت این جانوران براي بقا و به نوعی دفاع از خویش ،  و  در گزینه هاي «  188

» می گوید نیش مار به جان انسان ضرر می زند، درحالی که همنشین بد دشمن روان و ایمان است.  است. اما گزینۀ «

» دعوت به سکوت است.  » دیده می شود اما گزینۀ « ،  و  مفهوم آیه در گزینه هاي «  189

» مفهوم از خودگذشتگی دارد.  تمام ابیات با صورت سؤال قرابت معنایی دارند و مفهومشان نادیده گرفتن خود براي رسیدن به خداست. گزینۀ «  190

» و عبارت صورت سؤال این است که در هر شرایطی باید هر چقدر که می توانیم از امکانات و ظرفیت هاي موجود استفاده کنیم.  مفهوم بیت گزینۀ «  191

» و بیت صورت سؤال هر دو به مفهوم خود حسابی یا همان آیۀ «حاسبوا قبل ان تحاسبوا» اشاره می کند. بیت گزینۀ «  192

» این است که گاهی فکر می کنیم اتفاق پیش آمده براي ما بهترین است اما غافل از این هستیم که سختی دیگري بعد از آن مفهوم بیت صورت سؤال و گزینۀ «  193

در انتظار ماست. 

مفهوم مشترك این است که خداوند در همۀ پدیده هاي هستی وجود دارد اما در هیچ جا نیست یعنی با حواس ظاهري قابل درك و دریافت نیست.   194

» شاعر رهایی خود را طلب می کند در حالی که در سایر ابیات شاعران از اینکه در کمند هستند خشنودند و در پی رهایی نیستند.  در بیت «  195

مفهوم بیت پرهیز از سخن گفتن نیست، بلکه اشاره بر این است که نباید با نااهالن سخن گفت.   196

» این است که در عین اینکه باید در امور توکل داشت تالش را هم باید مدنظر داشت.  بیت صورت سؤال و گزینۀ «  197

» بر سوختن در راه عاشقی تأکید می کند. بیت صورت سؤال و گزینۀ «  198

مفهوم مشترك این است که براي شناخت دنیا و شناخت خداوند باید از خودمان شروع کنیم و خودشناسی داشته باشیم.   199

تأکید ابیات بر نداشتن توقع از دیگران و تأکید بر توانایی هاي خود است.   200

» است.  خاموشی و سکوت عاشق مفهوم مشترك بیت صورت سؤال و گزینۀ «  201

مفهوم این است که در راه عشق موانعی است که باید آن ها را نادیده گرفت و دم نزد.   202

در حدیث مذکور و گزینۀ یک به بنده نوازي خداوند و اینکه «انسان پناهی جز خداوند ندارد» تأکید شده است.  203

چون مفهوم کلّی بیت سوال این است که با وجود تهیدستی، مثل شاهان بخشندگی می کرد، با گزینۀ دوم یکسان است عبارت «از دست خشک سبو آب می  204

چکد»، یعنی با این که تهیدست است، بخشنده نیز هست.
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مفهوم مشترك بیت داده شده در سوال و گزینۀ اّول، برتري عشق بر عقل است.   205

گزینۀ دوم: نکوهش عقل، گزینۀ سوم: اهل عقل از درك عشق، عاجز هستند. گزینۀ چهارم: تقابل عشق و عقل و ناتوانی عقل در برابر عشق. 

: نتیجۀ ستمگري، نابودي ظالم است .  در سایر گزینه ها ناپایداري و گذرا بودن عمر و دولت مطرح شده است و اغتناِم فرصت اّما مفهوم گزینۀ   206

در این گزینه تنها سخن از ناپایداري و کوتاهی عمر است اما در گزینه هاي دیگر از صبوري و اغتنام فرصت براي شادي و همانند آن سخن رفته است.  207

مفهوم مشترك بیت سؤال و گزینۀ  به ماجراي خلقت انسان اشاره می کنند.  208

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   209

) «راضی بودن به دوري از معشوق با خواندن نامۀ او» اّما مفهوم بیت سؤال و سایر گزینه ها، قانع بودن به مال کم دنیا است.  مفهوم بیت گزینۀ (  210

»: هر کسی، محرم راز عشق نیست.  مفهوم مشترك بیت سؤال و گزینۀ «  211

بررسی سایر گزینه ها: 

»: شکوه از بی وفایی معشوق  گزینۀ «

»: اّدعاي عاشقی بسیار آسان است و دلیل بر عشق حقیقی نیست.  گزینۀ «

»: بالکشی عاشق؛ رنج عشق براي عاشق لّذت بخش است. گزینۀ «

در سایر ابیات، این نکته آمده است که افراد سطحی و خام، سوز دل عارفان و اندیشمندان را در نمی یابند.  212

در بقیه ي گزینه ها این نکته آمده است که «آن را که خبر شد، خبري باز نیامد» ولی گزینۀ  به جاودانگی سخن اشاره دارد.   213

 214

) عاشق عیب معشوق را نمی بیند. ) ناسازگاري معشوق / گزینۀ  ) هّمت عالی داشتن / گزینۀ  «هر روز به طبعی دیگر بودن» ، عدِم ثُبات رأي را می رساند. مفهوم سایر گزینه ها: گزینۀ 

شاعر می گوید: «عاشق،  عمرش را در غم عشق به پایان می برد.»  215

ابیات این گزینه به بی ارزشی ارزش ها اشاره دارد.  216

 217

 218

فقط عاشقان و عارفان درد کشیده اسرار الهی را درك می کنند.

: دعوت به آرامش وسکوت گزینۀ 

: انسان ها دو گروهند: گروهی خریدار سخنان الهی و گروهی سخنان شیطانی گزینۀ 

: مراقب باش تا در راه عشق، وسوسه هاي شیطانی تو را سست نکنند و فقط به پیام هاي الهی توجه کن. گزینۀ 

سایر گزینه ها به مفهوم «رفتار هر کس بیانگر باطن و شخصیت اوست.» اشاره دارند؛ اما مفهوم گزینه 4 «ناهماهنگی ظاهر و باطن» است.   219

، به دشمنی روزگار با شاعر اشاره می کند. مفهوم بیت سؤال و سایر گزینه ها «نرمی و مدارا با دشمنان» است. در گزینۀ   220

عشق چون آتش است هرگز پنهان نمی ماند ،رنگ رخسار خبر می دهد از سّر درون   221

کُل شیء یرجُع الی اصله: هر چیزي سرانجام به اصل خود باز می گردد که در بیت  شاعر دل را قطره اي از دریاي عشق می داند که از راه اشک چشم به این  222

دریاي عشق باز می گردد. 

): لّذت رفاه بادآورده / خوش بختی واقعی آن است که بدون رنج به دست بیاید! مفهوم گزینۀ (  223

مفهوم مشترك سایر گزینه ها: ناپایداري قدرت دنیوي 

معنی بیت ها:  

) امروز که امکان و نیرو داري،/ ریشۀ کاري را محکم کن که میوه خوش بختی را به ارمغان بیاورد. 

) هشیار باش که دنیا پیش از وجود تو، به کام دیگران بود / و پس از مرگ تو نیز به کام دیگران خواهد بود. 

) امروز که سلطنت داري، [به مردم ناتوان و ستم دیده] کمک کن/ زیرا این پادشاهی و فرمان روایی پس از تو به دیگران و پس از آن ها [هم] به دیگران خواهد رسید. 

) خوش بختی [- ِ حقیقی] آن است که بدون زحمت به دست بیاید؛/ وگرنه، با رنج و کوشش، [توفیق در] امور زندگی ارزش زیادي ندارد. 

مفهوم صورت سؤال این است که باید به خوي و خصال خویشتن مّتکی بود و نه به آبا و اجداد خود که در گزینۀ  به مضمون دیگري اشاره دارد که خردمند  224

باید در پی نام نیک آرزوي زیستن داشته باشد و گزینه   هاي دیگر با صورت سؤال مفهومی یکسان دارند.

، ناظر بر صفت «رّزاقیت خدا» است. مفهوم گزینۀ   225

مفهوم مشترك عبارت سؤال و سایر گزینه ها این است همۀ عّزت ها و ذلّت ها به دست خداست.

در بیت سؤال و بیت  به صفت «کرم و بخشش الهی» اشاره شده است.  226

بررسی سایر گزینه ها:

) بی کرانگی عشق - تقابل عشق و عقل گزینۀ 

) ناتوانی انسان در درك و شناخت خدا گزینۀ 

) تحّمل سختی ها در راه عشق گزینۀ 

معادل گزینۀ  در متن درس عبارت «من به آغاجی خادم می دادم و خیرخیر جواب می آوردم و امیر را هیچ ندیدمی».   227

ابوالفضل بیهقی در این ایّام امیر مسعود را نمی دید. بنابراین، گزینه هاي  و   نادرست است. چون بونصر مشکان نامه ها را خالصه می کرد و مطالب ناراحت کننده را نمی فرستاد. 

گزینۀ  نیز نادرست است.زیرا بونصر مشکان به دور مطالب ارزشمند نامه  ها خط نمی کشید.
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قاضی بست در عبارت «نگویم که مرا سخت در بایست نیست» اشاره می کند که نیازمند است. به همین دلیل گزینۀ  نادرست است.  228

در این گزینه غرور و تکّبر مورد سرزنش قرار گرفته است اّما در سایر گزینه ها به «تقلید کورکورانه» سفارش شده است.  229

،  بازگشت انسان به  ، : توصیف تفّرجگاهی زیبا و دلنشین است که شاعر آن را با بهشت مقایسه می کند. اما مفهوم بیت سؤال و گزینه هاي  مفهوم گزینۀ   230

سوي خداست.

) مشترك می باشد: جواب بدي و زشتی را با خوبی و نیکی کردن بده.  مفهوم و معناي عبارت صورت سؤال و گزینۀ (  231

: توّقع نداشتن مهربانی و نرمی از مردم است اّما سایر گزینه ها به مدارا کردن با مردم و ُحسن خلق اشاره دارند. مفهوم گزینۀ   232

مفهوم بیت سوال و سایر گزینه ها «همراهی حسن و عشق»  است؛ اما گزینۀ  به «تدبیر الهی» و «حکمت خداوندي» پرداخته است.  233

، هم چنین مفهومی دارد. در سایر گزینه ها، گزینۀ  به این موضوع اشاره دارد که عشق، کمال بخش است و مفهوم بیت سوال «خاموشی عاشقانه» است. گزینۀ   234

عاشق را از مرتبۀ پست به جایگاه واال می رساند. در گزینۀ  سخن از شورانگیزي عشق و دعوت به عشق ورزي است و شاعر به این نکته اشاره می کند که عشق، دشواري ها را آسان و تلخی ها را

شیرین می کند. گزینۀ  بر غیرت عاشقانه تاکید دارد. 

به سرانجام نشستن انتظار   235

» انتظار بی سرانجام است.  » و « » ،« مفهوم مشترك گزینه هاي «

الف) معرفت: دیدن اسرار در وادي معرفت رخ می دهد.   236

ب) وادي اي که در آن آتش و سوختگی وجود دارد، عشق است. 

ج) ناآگاهی و سرگردانی معرف وادي حیرت و سرگشتگی است. 

د) بی ارزشی دو عالم در وادي استغنا رخ می دهد.

) هرکسی الیق شنیدن سخن من نیست.  گزینۀ   237

مفهوم مشترك سایر ابیات و بیت صورت سؤال: هرکسی توان درك اسرار عشق را ندارد. 

» و صورت سؤال: شرایط محیطی بر رفتار انسان اثرگذار است.  مفهوم مشترك گزینۀ «  238

مفهوم گزینه 2 شبیه به بیت سوال می نماید، اما اینگونه نیست؛ چون می گوید: ذات انسان وابسته به شرایط نیست و ثابت است؛ همان طور که درندگی سگ تأثیري بر انتخاب نوع گوشت ندارد. 

(شایسته و دالور)، (کم عقلی) و (آراسته و حصار) معانی اي هستند که در گزینه هاي « و  و  » آمده اند ولی واژة متناسب با آن در صورت سوال نیست.  239

» آمده است.  بیشترین معانی مناسب با واژه هاي صورت سؤال در گزینۀ «

شبه: بعینه، مانند/ بسنده: کامل/ فراز آمدن: نزدیک آمدن/ گبر: خفتان 

بازگشت به اصل مفهوم مشترك   240

بررسی سایر گزینه ها: 

» آگاهی پیدا کردن هرچند از اصل خودش  گزینۀ «

» جابه جا شدن اصل و فرع  » و « گزینۀ «

مفهوم گزینه  شکایت از هجران است.   241

مفهوم سایر گزینه ها فارغ شدن از همه چیز غیر خداست. 

مفهوم مشترك: از ماست که بر ماست.   242

بررسی سایر گزینه ها: 

)پذیرش تقدیر 

) کار از کار گذشتن 

) توام بودن مثبت و منفی با یکدیگر 

» است.  ناپایداري زیبایی هاي دنیوي مفهوم مشترك بیت صورت سؤال و گزینۀ «  243

بررسی سایر گزینه ها: 

)برتري معشوق بر همه زیبایی ها 

) تحمل سختی سبب ارزشمندي 

) جبر گرایی 

»: پرحرفی  مفهوم مشترك بیت صورت سؤال و گزینۀ «  244

) مردم گریزي 

) گزیده گویی و ارزش سخن 

) زبان گزنده داشتن 

» رضایت داشتن و تسلیم شدن در برابر قضا و سرنوشت است.  ،  و  مفهوم مشترك بین صورت سوال و گزینه هاي «  245

مفهوم بیت گزینۀ  : مزمت ناشکیبایی و این که هر کس بدون رضایت معشوق به روي او نگاه کند نتیجۀ کار خود را خواهد دید.

» روییدن و شکفتن گل هاي سرخ رنگ پس از مرگ، از خاك و تربت گور عاشق به واسطه عشق معشوق است اما در ،  و  مضمون مشترك گزینه هاي «  246

گزینۀ  شاعر از به گور بردن آرزوهایش سخن می گوید.
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، بیرون آمدن از دایرة وابستگی ها و دنیاي مادي و رفتن به سوي معنویت و افالك است، در حالی که عبارت عربی داخل پرانتز معادل «از کوزه مفهوم گزینۀ   247

همان برون تراود که در اوست» را می رساند و با بیت سازگاري ندارد.

مفهوم مشترك ابیات مرتبط: پوشیده  نماندن راز عشق   248

»: توصیه به رازداري و بیان نکردن اسرار عشق  مفهوم بیت «

»: لزوم رسیدگی به اعمال خود در دنیا، قبل از فرارسیدن حساب قیامت (تأکید بر خودحسابی)؛ اما سایر مفهوم مشترك حدیث صورت سؤال و بیت گزینۀ «  249

گزینه ها به بررسی حساب و کتاب هاي دنیایی در روز قیامت اشاره می کنند.

ابیات بر تقدیر اشاره دارند و اینکه چنانچه مصلحت باشد اتفاقی براي انسان بیفتد آن اتفاق خواهد افتاد.   250

سایر گزینه ها به فاش نشدن راز درون پرده ي عشق اشاره دارد. اما گزینه 4 به حتمی بودن افشاي این راز اشاره دارد.   251

معنی بیت گزینه 2: عشق راز خود را با کسی که جان خود را در راه معشوق از دست داده است، می گوید؛ زیرا چنین کسی نماینده خوبی براي افشاي درد عشق است. (راز عشق بعد از مرگ عاشق

فاش می گردد؛ تا زمانی که عاشق زنده است، مهر بر دهانش می زنند.)پس گزینه 2 نیز با گزینه هاي 1 و 3 ارتباط معنایی دارد. 

: انذار از عاقبت کار است. مفهوم مشترك سایر گزینه ها و صورت سؤال «از ماست که بر ماست» است اما مفهوم گزینۀ   252

253  در بیت صورت سوال با فعل «بازآ» از ناله کردن سنگ از «فراق یار» صحبت کرده است. تنها در گزینۀ  صحبت از «دوري یار» شده است.
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