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درسپایهمدرسه

دبیر

نام و نام خانوادگی

کدام گزینه با حدیث زیر از امام علی (ع) تناسب مفهومی ندارد؟1

لّدهُر یوماِن َیوٌم لک و یوٌم علیک" "ا

به سربلندی کاخ جالل و جاه مناز                     کز انقالب زمان خاک گردد آخر کاخ (1

بگو به آن که موّفق به حسن تدبیر است             به خود مناز که این هم به حکم تقدیر است (2

چون گل رعنا خزان را در قفا دارد بهار               از ورق گردانی باد خزان غافل مباش (3

ور بلندی دهدت بخت بدان نیز مناز           کارتفاعی نبود کِش نه سقوطی ز پی است (4

تالیفی کاظم کاظمی

مفهوم بیت زیر با کدام بیت تناسب دارد؟2

"گفتم ز مهرورزان رسم وفا بیاموز گفتا ز خوب رویان این کار کمتر آید"

از نکورویان هر آنچ آید نکو باشد ولی                یار زیبا گر وفاداری کند زیبا بود (1

ای دل نگفتمت که ز خوبان مجوی مهر؟ زان رو که ذّره ِمهر نجوید ز آفتاب (2

زان رو که در جهان به جمالت نظیر نیست هرکس که دید روی تو سر در جهان نهاد (3

تو گمان مبر که سعدی ز جفا ملول گردد            که گرش تو بی جنایت بکشی جفا نباشد (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

همۀ ابیات بیانگر مفهومی مشترک هستند، به جز ............ .3

گر خوب است            خبر دهد عقال را که جانت محترم است سخن رسول دل وجان توست، ا (1

مهر و کین می شود از صفحۀ سیما ظاهر            صافی و تیرگی آب ز گوهر پیداست (2

می شود خون خوردن من ظاهر از رخسار یار            از گلستان حسِن سعی باغبان پیدا شود (3

می دهد از راز پنهانش خبر چین جبین            سرخط باطن ز موج آب می باید گرفت (4

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 4 1400 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 4 1400

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 4 1400

قرابت دهمدهم
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کدام دو بیت نزدیکی معنایی بیشتری دارند؟4

زهی گویا ز تو کام و زبانم            تویی هم آشکارا، هم نهانم (1

ای سخنت ُمهر زبان های ما               بوی تو جان داروی جان های ما

دمی آب خوردن پس از بدسگال            به از عمر هفتاد و هشتاد سال (2

شادمانی مکن که دشمن ُمرد             تو هم از مرگ جان نخواهی بُرد

خوش برانیم و بدانیم به هرگونه که هست          راحت و محنت ایام به سر خواهد شد (3

ال نمی برد قانون گردباد بَود روزگار را           جز خار و خس، زمانه به با

قطرۀ باران که درافتد به خاک               زو بدمد بس گهر تابناک (4

باران که در لطافت طبعش خالف نیست                        در باغ، الله روَید و در شوره زار، خس

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 

 مفهوِم کدام بیت در مقابل آن "غلط" آمده است؟5

گر عافطت شاه نگیرد دستم (طلب دادخواهی) صنمی لشکریم غارت دل کرد و برفت               آه ا (1

گر ز مردِم هشیاری ای نصیحت  گو                    سخن به خاک میفکن چراکه من مستم (مستی و راستی) ا (2

چرخ برهم زنم ار غیِر مرادم گردد                     من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک (بلندنظری) (3

لۀ دف و نی در خروش و ولوله بود (آوازۀ محبت) حدیث عشق که از حرف و صوت مستغنی است             به نا (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

کدام گزینه مفهومی متفاوت با سایر ابیات دارد؟6

گر نخواهی دل از ندامت پر              به بدی از رفیق نیک مبر (1

باد کز لطف اوست جان بر کار                   زهر گردد همی به صحبت مار (2

روغن کنجدی که بودی عام              شد ز گل ها عزیز و نیکونام (3

با بدان کم نشین که بد مانی             خوپذیر است نفس انسانی (4

والفضل غالمی اب تالیفی 
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کدام بیت، با بیِت زیر قرابت مفهومی دارد؟7

"هر آن که گردش گیتی به کین او برخاست            به غیر مصلحتش رهبری کند ایام"

گر برون دهم از دل غم نهانی خویش در این جهان دل بی  غم نمی  شود پیدا            ا (1

روزگارم تیره و بختم سیاه افتاده است            گُل به چشم روزنم از مهر و ماه افتاده است (2

ز کمان َقدر آن تیر که بگریزد            کُشدت گرچه سراپای شوی رویین (3

گر تیره شد آیینۀ عشق            بس عجب نیست که گیتی همه افسون و دم است بی   می روشن ا (4

از کشور 1399 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

مفهوِم همۀ ابیات یکسان است؛ به جز:8

سـرفـرازی را نـبـاشـد جـنـگ با افتادگی            دولـت خورشـیـد را دارد بـه پـا افتادگی (1

رفت در بیهوده گردی عمر ما چون گردبـاد            مـا سبک مغزان کـجـاییم و کجا افتادگی (2

از عـزیـزی مـی گذارد پا به چشم آفـتـاب            هـرکـه گیرد همچو شبنم از هوا افتادگی (3

از تـواضـع دولـت افـزایـد سـعـادتمـند را            خوش بود چون سایه از بال هما افتادگی (4

از کشور 1398 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

مفهوم کدام بیت، با سایر ابیات تفاوت دارد؟9

رنـج از کـسـی بـریــم که دردش دوای مـاسـت            زخـم از کـسـی خـوریم که رنجش شفای ماست (1

دل اسـت کایـن هـمـه خـونـم ز دیـده می بـارد            َپــر اســت کـه آفــت جـان عـقـاب مـی گــردد (2

بدی کان بر تو می آید ز چشم است و زبـان و دل            مبـاش ایمـن که روز و شب تو را در خانه اعدایند (3

آب خاشاک چو بر خاطر خـود دیـد چـه گـفـت            هیچ شک نیست که هر چیز که بر ماست ز ماست (4

کنکور سراسری هنر داخل 1398

مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات متفاوت است؟10

آتش به دو دست خویش در خرمن خویش                   من خود زده ام چه نالم از دشمن خویش (1

گرچه دانم که نیک بد کردم                  چه توان کرد چون که خود کردم (2

کفن بر تن تند هر کرم پیله          برآرد آتش از خود هر چناری (3

من نیک تو خواهم و تو خواهی بد من           تو نیک نبینی و به من بد نرسد (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1391
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مفهوِم بیِت زیر، از کدام بیت، دریافت می شود؟11

"اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب                گر ذوق نیست تو را کژطبع جانوری"

تا جلوه کرد لیلی محمل نشین من          همچون شتر به دست ندیدم زمام خویش (1

گر عشق داری و شور نه مطرب که آواز پای ستور                  سماع است ا (2

بانگ حدی بشنو و صوت درای             شو چو شتر گرم رو و تیزپای (3

زند به نغمۀ داوود طعنه صوت و صدایش                       زمانه بر گلوی هر خری که بسته درآیی (4

انسانی داخل 1397 کنکور سراسری علوم 

مفهوم کدام گزینه با دیگر گزینه ها متفاوت است؟12

دشنام خلق را ندهم جز دعا، جواب                        ابرم که تلخ گیرم و شیرین عوض دهم (1

کم مباش از درخِت سایه فکن                     هرکه سنگت زند، ثمر بخَشش (2

سزای بی ادبان را به من حوالت کن             که شسِت صاف و کمان کشیده ای دارم (3

سفیه را به سفاهت جواب باز مده             ز بی وفا به وفا انتقام باید کرد (4

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

گر معاملت می کنی با حق کن که تا خلق سود خود نبیند با تو معامله نکند" قرابت معنایی دارد؟13 کدام بیت با عبارت "ا

تا هست حق و باطل و سود و زیان، رساد                 از حق به او عنایت و از او به خلق سود (1

گاه نیست             ز غوغای خلقش به حق راه نیست بداندیش خلق از حق آ (2

چو به حق مشتغل شدی فارغ از آب و گل شدی                    چون که بی دست و دل شدی در زن در این ابا (3

کسی را که حق داد بر خلق دست             نشاید که جز حق گزاری کند (4

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 

کدام گزینه با عبارت زیر تناسب مفهومی ندارد؟14

"بعضی دیگر از بّچه ها گذشتۀ خویش را با وسواس یک قاضی می کاوند و سراپای زندگی خویش را محاسبه می کنند و وصیت نامه

می نویسند."

خود حسابی خّط پاکی است ز دیوان حساب                  آنچه امروز توان کرد به فردا مگذار (1

زان پیش تر که حشر به دیوان کشد تو را             کنجی نشین و از نفس خود حساب گیر (2

چه گردیدی گره، تخمی پی فردا بکار اینجا                      به دامن از ندامت قطرۀ چندی ببار اینجا (3

پیش دستی کن و دیوان خود امروز بپرس            چه ضرور است به فردا فکنی دیوان را؟ (4

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 8 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 8 1399
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کدام گزینه در تقابل معنایی با بیت "آمد آورد پیش خیر فراز                        گفت گوهر به گوهر آمد باز" است؟15

در لب تشنۀ ما بین و مدار آب دریغ                      بر سر کشتۀ خویش آی و ز خاکش برگیر (1

منزل حافظ کنون بارگه پادشاست                دل بِر دلدار رفت، جان بِر جانانه شد (2

مرِغ ز دام َجسته نیفتد دگر به دام              یاقوت را به سینۀ کان بازگشت نیست (3

دنیا به اهل خویش ترّحم نمی کند               آتش امان نمی دهد آتش پرست را (4

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

مفهوم کنایی "سپر انداختن" در کدام بیت آمده است؟16

گر قبول کنی سر نهیم بر قدمت               چو بت پرست که در پیش بت نماز آرد ا (1

تو رها کن سربه مهر این واقعه                   مرد حق شو روز و شب چون رابعه (2

به کنج میکده گریان و سرفکنده شوم                  چراکه شرم همی آیدم ز حاصل خویش (3

شهریان را سیر چشم از جود کردن همت است                 در بیابان خیمه چون حاتم نمی باید زدن (4

کنکور سراسری هنر داخل 1394

قلمچی ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 2 1396

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 6 تابستان 1398

هر دو مصراع در تمام گزینه ها به جز گزینۀ ............... بر یک مفهوم داللت دارند.17

در هرکه هرچه باشد رفتار می نماید             می دهد ظاهر هرکس خبر از باطن او (1

پرتو نیکان نگیرد هرکه بنیادش بد است                   ز وحشی نیاید که مردم شود (2

خروشان دل خاك، در زیر نعل                  ز نعلش زمین شد همه چاك  چاك (3

ذکر حق آرامش جان می دهد                  ایمان ما ز غارت شیطان نگاه دار (4

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

در همۀ ابیات، شاعر تواضع و فروتنی را امری پسندیده می داند؛ به جز:18

تـــواضــع مـــرد را دارد گـــرامـــی            ز کـبـــر آیــد بــدی در نــیــک نــامـــی (1

تـــواضــع بـــود بـا بــزرگـــان ادب            بــود بــا فــرومــایــگــان مــسـکــنـــت (2

گــر زیــردسـتــی بــیــفتد رواسـت            زبـــردســت افـــتــاده مـــرد خــداســت ا (3

نیامیزند باهم مردمان از نخوت دولـت            پس از افتادگی از هم جدایی نیست یاران را (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

www.konkur.in

forum.konkur.in



6/40لرنیتو 1400

مفهوم بیِت زیر از کدام ابیات، دریافت می  شود؟19

"گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید            چون عشق حرم باشد سهل است بیابان  ها"

الف) بی  جمال عالم  آرای تو روزم چون شب است                     با کمال عشق تو در عین نقصانم چو شمع

ب) زهر اندر کام عاشق شهد گردد در زمان               زان شکرهایی که روید هردم از نی  های عشق

ج) جمال کعبه مگر عذر رهروان خواهد                   که جان زنده  دالن سوخت در بیابانش

د) مرا چون بسوختی بگذار بر گرد سرت گردم                        که می  گردد حصار عافیت خاکستر عاشق

ب، ج (2 الف، ب (1

ج، د (4 الف، د (3

کنکور سراسری زبان داخل 1399

بیِت زیر، با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟20

گر از جور غم عشق تو دادی طلبیم" "لّذت داغ غمت بر دل ما باد حرام              ا

به شمشیر از سر کویش نرفتم               به تدبیر از خم بندش نجستم (1

تیغش جدا نسازد دستی که با تو دادم                مرگش ز هم نبّرد عهدی که با تو بستم (2

زخم شمشیر غمت را ننهم مرهم کس                طشت زّرینم و پیوند نگیرم به سریش (3

لۀ ناسودمند خویش له در غم تو ز بس خو گرفته ام                    آسوده ام به نا با نا (4

کنکور سراسری هنر داخل 1397

در کدام گزینه هر دو بیت، قرابت مفهومی دارند؟21

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

ب) ز دل زبانۀ آتش که در دهان من است            بـه شـرح داغ دل آتـشـیـن زبـان من اسـت

الیـــد الیـــد            از خـــم ســـرکــه، ســـرکــه پــا لـــوده گــوهـــر آ ج) فـــعـــل آ

لـوده شـد گـوهـر بـه یـک نـنگ            نــشــویـــد آب صـــد دریــا از او رنـــگ گـر آ د) ا

الف، د (2 الف، ب (1

ج، د (4 ب، ج (3

کنکور سراسری هنر داخل 1398

مفهوم "کّل شی ء یترشح بما فیه" در همۀ گزینه ها به چشم می خورد، به جز ............ .22

لود می باشد درون ریش را له دردآ له صائب، ببخش                       نا گر به درد آمد دلت از نا (1

بدگهر با کسی وفا نکند                       اصل بد در خطا خطا نکند (2

سخن عشق تو بی آنکه برآید به زبانم                رنگ رخساره خبر می دهد از حال نهانم (3

نه هر بیرون که بپسندی درونش همچنان باشد                بسا حلوای صابونی که زهرش در میان باشد (4

تالیفی شاهین شیرزادی
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مفهوم کّلی رباعی زیر با کدام بیت قرابت معنایی ندارد؟ 23

"فردا که حساب خیر و شر می گیرند        عذر گنه از گنه بتر می گیرند 

رو فارغ کن به توبه خود را ز گناه          امروز که از تو عذر برمی گیرند"

مردم کوته نظر در انتظار محشرند                      نقد باشد محنت فردا مآل اندیش را (1

هم امروز از پشت بارت بیفگن             میفگن به فردا مر این داوری را (2

حساب کردۀ خود کن حساب در چه کنی                      که ماند از پس و روز حساب در پیش است (3

مرا به روز قیامت مگر حساب نباشد                 که هجر و وصل تو دیدم چه جای موت و اعادت (= بازگشت) (4

تالیفی شاهین شیرزادی

در کدام بیت زمینۀ میهنی حماسه دیده می شود؟24

بجنبید رّهام زان رزمگاه                 برون تاخت اسب از میان سپاه (1

بزرگان ایران گشاده دل اند              تو گویی که آهن همی بگسلند (2

بدو داد شاه اختر کاویان                 بر آن سان که بودی به رسم کیان (3

به رزم اندرون کشته شد اشکبوس              وزو شادمان شد دل گیو و طوس (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1394

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 8 تابستان 1398

انسانی دوازدهم آزمون شماره 8 تابستان 1398 قلمچی علوم 

در کدام بیت زمینه حماسه (ویژگی حماسه) با بقیه یکسان نیست؟25

لیگران خوان زر                   شهنشاه بنشست با زال زر ببردند خوا (1

پراندیشه گفت ای جهاندیده زال                      به مردی بی اندازه پیموده سال (2

گر بازگردی بود سودمند                    نیازی به سیمرغ و کوه بلند ا (3

بدو گفت سیمرغ کای پهلوان              مباش اندرین کار خسته روان (4

تالیفی محسن فدایی

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟26

لنگر تن روح را نتواند از پرواز داشت                 موج دریادیده را نتوان به ساحل بازداشت (1

ناف دریاست چو گرداب مرا لنگرگاه                  نیستم موج که سعی ام پی ساحل گردد (2

مرا ز باد مخالف چو موج پروا نیست                 میان گشاده به دریای بی کنار روم (3

آسودگی مقدمۀ خواب غفلت است                    کشتی به موج خیز خطر می بریم ما (4

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 14 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 14 1399
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مفهوم کدام بیت با بیت زیر هم خوانی دارد؟27

"کبوتری که دگر آشیان نخواهد دید             قضا همی بردش تا به سوی دانه و دام"

منم آن مرغ دل خسته، شکسته بال و پربسته                   که دست آسمان دائم ز اختر می زند سنگم (1

آن که باز همت او چون کند عزم شکار               کرکس گردن رباید چون کبوتر ز آشیان (2

گرت هواست که دائم در این وسیع فضا             بود قضا به رضایت، بده رضا به قضا (3

خلق از برای دانه به دام اوفتاده، من                  در دانه دل نبستم و از دام فارغم (4

تالیفی محسن اصغری

مفاهیم "اغتنام فرصت، تالش، توصیه به خویشتن داری، مذّمت نفس پرستی" در کدام ابیات، به ترتیب، وجود دارد؟28

گر بر خـرد چـیـره گـردد هـوا            نـخـواهـد بـه دیـوانـگی بـر گــوا الف) ا

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

ج) هنـر بـا خـرد در دل مـرد تـنـد              چـو تـیـغـی که گردد ز زنگــار کــند

د) چـو کـاهـل شـود مرد هنگام کار            ازآن پــس نــیـایـــد چــنــان روزگـــار

ب، ج، د، الف (2 د، ب، ج، الف (1

د، الف، ج، ب (4 الف، ب، ج، د (3

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 

کدام بیت با سایر ابیات، قرابت مفهومی ندارد؟29

خوش است با غم هجران دوست سعـدی را            که گرچه رنج به جان می رسد امید دواست (1

مـگـر در ایـن شـب دیـرانتظار عاشـق کش            بـه وعـده هـای وصـال تـو زنـده دارنــدم (2

مده به دست فراقم پس از وصال چـو چنگ            کـه مـطـربـش بـزنـد بعدازآنـکـه بنوازد (3

گـر احـتـمـال دارد بـه قـیـامـت اتصالی همه عمر در فراقت بگذشت و سهـل بـاشـد            ا (4

از کشور 1398 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

لّدهر یوماِن یوٌم َلک و یوٌم علیک" قرابت دارد؟30 مفهوم کدام بیت با حدیث "ا

سایۀ بال هماست دولت دنیا                سایه به یک جای پایدار نیابی (1

ُرستنی  هاش چون نبات بهشت              فارغ از گردش خزان و بهار (2

جامی چه بقا دارد در رهگذر سنگی؟                 دور فلک آن سنگ است، ای خواجه تو آن جامی (3

شب  های فراق تو ندیدیم نهایت                       از روز وصال تو مگر باد به دستیم (4

امیر افضلی تالیفی 
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مفهوم کلی همۀ ابیات باهم تناسب دارند، به جز:31

به نور طلعت تو یافتم وجود تو را                     به آفتاب توان دید کآفتاب کجاست (1

جز تو کس نیست در سرای وجود                     نظر این است پیش اهل نظر (2

اّول و آخر اوست در همه حال              ظاهر و باطن اوست در همه باب (3

به مجاز، این وآن نَهی نامش                  به حقیقت چو بنگری همه اوست (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

کدام گزینه با عبارِت "ای کاش عظمت در نگاه تو باشد و نه در آن چیزی که بدان نگاه می کنی" قرابت مفهومی ندارد؟32

عیب دنیا را نمی بینند کوته دیدگان          گرچه بی پرده است در چشم نظر پوشیدگان (1

در چشمت ار حقیر بود صورت فقیر                 کوته نظر مباش که در سنگ گوهر است (2

اهل تحقیق چو در صنع خدا می نگرند               هرچه بینند به نظرشان همه خوب است نه زشت (3

پاک چشمان ز هنر چشم ندوزند به عیب             چشمت از آینه بر زنگ چرا می آید؟ (4

تالیفی کاظم کاظمی

مفهوم بیت زیر با همۀ ابیات قرابت دارد؛ به جز ............33

"بیدل گمان مبر که نصیحت کند قبول            من گوش استماع ندارم لمن تقول؟"

ز جام عشق او مستم دگر پندم مده ناصح            نصیحت گوش کردن را دل هشیار می باید (1

نمی توان به خس و خار کشت آتش را            یکی هزار شود عشق از نصیحت ها (2

دل های غم ندیده پذیرای پند نیست            آنجا که درد نیست، سخن سودمند نیست (3

گر مراد نصیحت کنان ما این است            که ترک دوست بگویم تصوری است محال ا (4

تالیفی محسن اصغری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 5 1400 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 5 1400

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 5 1400

کدام گزینه با عبارت "کل اناء یترشح بما فیه" تناسب معنایی ندارد؟34

نیست در دست سبوی من عنان اختیار                    راز عشق از دل تراوش گر کند معذور دار (1

بیان شوق چه حاجت که سوز آتش دل                     توان شناخت ز سوزی که در سخن باشد (2

ای که می جویی برون از خویشتن دلدار خویش                       در درون جان توست از خویشتن جو یار خویش (3

آنکه باشد بدسگال و بدسرشت                   از وی آید صدهزاران خوی زشت (4

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 12 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 12 1396 مدارس برتر 
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لیم که از ماست که بر ماست" در کدام بیت ها دیده35 مفهوم بیت "زی تیر نگه کرد و پر خویش بر او دید                        گفتا ز که نا

می شود؟

الف- هیچ فردی در پی اصالح خوی خویش نیست                       هرکه را دیدیم در آرایش روی خود است

گر شادی ست ما را گر غم از ماست                        که بر ما هرچه می آید هم از ماست ب- ا

ج- از این تعّلق بیهوده تا به من چه رسد                       وز آنکه خون دلم ریخت تا به تن چه رسد

د- می کند در راه خود دام گرفتاری به خاک                    دیدۀ هرکس که چون طاووس دنبال خود است

ه- همی چه گویم و خودکرده را چه چاره توان                بدین حدیث که کردم خود اقتصار کنم

الف و د (2 ج و ه (1

الف و ج (4 ب و ه (3

ایران علوم تجربی سوم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک سوم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

مفهوم کدام دو بیت یکسان است؟36

الف) خواهی که قبول حق بود خدمت تو                یک جو ز حق خدمت کس بازمگیر

ب) خدمت حق کن به هر مقام که باشی                 خدمت مخلوق افتخار ندارد

ج) گفتم آمرزش خالق به که ارزانی؟ گفت                آن که از خدمت مخلوق نشانی دارد

د) آگه شدم که خدمت مخلوق هیچ نیست              هست از همه گزیر و ز هللا ناگزیر

الف، ب (2 ب، د (1

الف، د (4 د، ج (3

تالیفی محسن اصغری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 18 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 18 1399

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 18 1399

در کدام گزینه مفهوم دو بیت یکسان نیست؟37

ما را ز درد عشق تو با کس حدیث نیست           هم پیش یار گفته شود ماجرای یار (1

حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست           که آشنا سخن آشنا نگه دارد

چه داند خوابناک مست مخمور             که شب را چون به روز آورد رنجور (2

رحمت نکند بر دل بیچاره فرهاد             آن کس که سخن گفتن شیرین نشنیده ست

در میان پرده خون عشق را گلزارها         عاشقان را با جمال عشق بی چون کارها  (3

نی حدیث راِه پرخون می کند         قّصه های عشق مجنون می کند

بندۀ حلقه به گوش ار ننوازی برود لطف کن          لطف که بیگانه شود حلقه به گوش  (4

همان با نفس نیکی می کنم، هرچند می دانم          کز احسان نیست ممکن دوست کردن دشمن خود را

تالیفی شاهین شیرزادی
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کدام گزینه با عبارت زیر قرابت معنایی ندارد؟38

"خود را به نیکی به مردم نمای و چون نمودی به خالف نموده مباش، تا گندم نمای جوفروش نباشی."

زبان خامه به بانگ بلند می گوید                       که از دورویی خویش است پی سپر کاغذ (1

با بدی چشم نکویی نتوان داشت ز کس              بَر گندم نخوری جان من از کشتۀ جو (2

به فعل و قول زبان یک نهاد باش و مباش                        به دل خالف زبان چون پشیز زراندود (3

غالم همت ُدردی کشان یکرنگم             نه آن گروه که ازرق لباس و دل سیه اند (4

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 14 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 14 1399

عبارت: "گفت: ای روح هللا، چرا زبون این ناکس شده ای و هرچند او قهر می کند، تو لطف می فرمایی." با کدام بیت، قرابت مفهومی39

دارد؟

در این باغ از گل سرخ و گل زرد                پشیمانی نخورد آن کس که بر خورد (1

گه خار                تو گُل خود از او دریغ مدار گر در تو خست نا خلق ا (2

غنچۀ گلبن وصلم ز نسیمش بشکفت                      مرغ خوش خوان، طرب از برگ گل سوری کرد (3

هرکجا باغی، گل از خارش جدا بینی ولی                 کی به باغ ما گلی را دیدی از خاری جدا (4

کنکور سراسری زبان داخل 1395

مفهوِم همۀ ابیات یکسان است؛ به جز:40

کسی کش خرد رهنمون است هرگز                   به گیتی ره و رسم صحبت نورزد (1

مکن با اهل جهل ای یار صحبت                        که زان صحبت رسی هردم به محنت (2

له خیزد از چراغ                       صحبت ناجنس را باشد ثمر آزارها آب چون در روغن افتد نا (3

دوری ز کسی کز او نیاسایی به             در صحبت او عمر نفرسایی به (4

کنکور سراسری هنر داخل 1397

مفهوِم کدام بیت با بقیه، متفاوت است؟41

جوش فرهاد است از کهسار من سرچشمه  ای                    شور مجنون گردبادی از بیابان من است (1

می  کند در سینۀ گرمم قیامت، شور عشق                       صبح محشر خندۀ چاک گریبان من است (2

شور عشق من فلک  ها را به چرخ آورده است                   کشتی افالک بی  لنگر ز طوفان من است (3

می  فشانم نور خود بر تیره  روزان بی  دریغ            خرمن ماهم پریشانی نگهبان من است (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399
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در تمام گزینه ها تناسب معنایی بین مصراع ها دیده می شود جز گزینۀ ............ .42

بر تیر جورتان ز تحّمل سپر کنیم                چون صبر توان کرد که مقدور نمانده ست؟ (1

ُمهر خموشی ام به دهن چون صدف زدند                 ای مهر تو در دل ها، وی ُمهر تو بر لب ها (2

غم و شادی جهان را نبود هیچ ثبات                       گفت زمان عشرت دیدی که چون سرآمد؟ (3

که دوست خود روش بنده پروری داند                      گفتا تو بندگی کن کاو بنده پرور آید (4

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 

مفهوِم کدام بیت با سایر ابیات، متفاوت است؟43

گر به دیدن شوی از دست درازی قانع                 می  توان از گل ناچیده چه گل  ها چیدن (1

هرکه گردید ز عبرت به تماشا قانع                      به کف پوچ شد از گوهر دریا قانع (2

زود عاجز شود از دیدن یوسف چشمی              که به دیدار نگردد چو زلیخا قانع (3

منم به گوشۀ چشمی ز آشنا قانع                      به خاک پای قناعت ز توتیا قانع (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

مفهوم همۀ ابیات یکسان است؛ به جز:44

صبر کن ای دل که آخر رنج تو هم بـگذرد            دولـت و محـنت نـمانـد شادی و غـم بگذرد (1

دامن شادی چو غم آسان نمی آید به دست            پسته را خون می شود دل تا لبی خندان کنـد (2

شـاد و بـی غـم بـزی کــه شـادی و غــم              زود مـــی آیـــنـــد و زود مـــی گــذرنـــد (3

بـه عـیش کـوش و مپـندار همچو نااهالن            کـه عـمـر را عـوض و وقـت را قضایـی هست (4

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 

مفهوم بیت زیر با همۀ ابیات به جز بیت ............... متناسب است.45

لیم که از ماست که بر ماست" "زی تیر نگه کرد و پر خویش بر او دید                                                 گفتا ز که نا

بیگانه دزد را به کمین می توان گرفت                                              نتوان رهید ز آفت دزدی که آشناست (1

چو با جانم غم تو آشنا شد                                                          مکن بیگانگی و آشنا باش (2

من از بیگانگان هرگز ننالم                                                            که با من هرچه کرد آشنا کرد (3

سخن رفتشان  یک به یک هم زبان                                                 که از ماست بر ما بد آسمان (4

از کشور 1390 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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مفهوم جمله "پیران قبیلۀ خویش را حرمت دار" در کدام گزینه دیده می شود؟46

صحبت نیکان طلب کن در جهان (2 ای جوانان هنر از پیر باید آموخت (1

پیری مرا ز قید کشاکش خالص کرد (4 بدار عّزت موی سفید پیران را (3

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 

مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات   متفاوت است؟47

سخن رفتشان یک به یک بر زبان                 که از ماست بر ما بِد آسمان (1

گّلۀ ما را گِله از گرگ نیست           کاین همه بیداد شبان می کند (2

نخل این بستان ز بار خویشتن یابد شکست             هیچ کس از زادۀ خود خیر در دنیا ندید (3

آسیب جهان بیش رسد گوشه نشین را                   دامی نبود در ره آن صید که رام است (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1390

مفهوم عبارت زیر از سفرنامۀ ناصرخسرو در کدام موارد دیده می  شود؟48

لید و از فضل و رحمت پروردگار ناامید نباید شد." "به شّدتی که از روزگار پیش آید نباید نا

الف) نیست روشن گهر از سختی دوران، دلتنگ                                           ب) بیش از این سختی مکن، با کار دشوارم بساز

ج) با درد صبر کن که دوا می فرستمت                                                        د) از شب بخت سیاهم، صبح امیدی نزاد

ھ) بسا محنت که دولت، آخر اوست

د - ج (2 د - ب (1

ج - ھ (4 ب - الف (3

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 

مفهوِم بیِت زیر از همۀ ابیات دریافت می شود؛ به جز:49

"گر در طـلـبت رنـجـی مـا را بـرسـد شـایـد            چون عشِق حرم باشد سهل است بیابان ها"

چنان به عدل تو مشتاق بود دولت و ملک            کـه تشـنگان بـه فرات و پیادگان به حرم (1

گـر بـود شوق حرم بُعد منازل سهل است            هـجـر در راه حـقـیـقت نکند منع وصـال (2

گـر بپیمایـند به بـوی آنکـه شبـی در حـرم بیـاساینـد            هـزار بـادیـه سـهل اسـت ا (3

ای بـادیـۀ هـجـران تـا عشـق حرم باشـد            عشـاق نـیندیـشـند از خـار مـغـیـالنـت (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398
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کدام بیت با بیِت زیر قرابت مفهومی دارد؟50

"گرم به هر سر مویی هزار جان بودی                       فدای جان و سرش کردمی به جان و سرش"

گر عاشقی روی ز مهرش متاب گر بیدلی سر ز کمندش مپیچ                  وی دل ا ای تن ا (1

ای دل نگفتمت که ز زلفش عنان بتاب               کآهنگ چین خطا بود ازبهر مشک ناب (2

طّرۀ مشکین نباشد بر رخ جانان غریب              زانکه نبود سنبل سیراب در بستان غریب (3

رشتۀ جان من سوخته بگسیخته باد                   گر ز عشق سر زلفت ندهم جان همه شب (4

کنکور سراسری زبان داخل 1399

همۀ ابیات به جز ............ با آیۀ ﴿تعزُّ من تشاء و تذّل من تشاء﴾ قرابت مفهومی دارند.51

یکی را به عزت نشاند به تخت              یکی را به خواری کند پاره رخت (1

یکی را دهد وصل و سازد بلند              یکی را ز هجران درآرد به بند (2

یکی را به رویی کند دردمند                 یکی را به مویی کند پایبند (3

یکی را می برد بر عرش اعظم                یکی را می کشاند تا جهنم (4

تالیفی محسن اصغری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 5 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 5 1399

همه ابیات زیر به جز بیت گزینۀ ......... مفهوم مشترکی دارند:52

به خون گر کشی خاک من، دشمن من                     بجوشد گل اندر گل از گلشن من (1

لوطن؟ در سفر گر روم بینی یا ُخَتن                     از دل تو کی رود حّب ا (2

تا آن دقیقه ای که نکرد استخوانم آب                       از سر هوای عشق وطن، دست برنداشت (3

ندارد فکر کنعان، یوسف از بی مهری اخوان               که غربت با عزیزی دلنشین تر از وطن گردد (4

تالیفی سیده سودابه رضازاده بایی

بیِت زیر با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟53

"پنهان ز دیده و همه دیده  ها از اوست            آن آشکار صنعت پنهانم آرزوست"

شود اشتیاق غالب چو دل بهانه  جو را            روم و کنم نظاره به کسی که دیده او را (1

گر کسی را حسد آید که تو را می  نگرم            من نه در روی تو در صنع خدا می  نگرم (2

نمی  گفتم مکن در عشق ای دل مبتال خود را            فگندی دیده و دانسته آخر در بال خود را (3

چون نور که از شمع جدا هست و جدا نیست            عالم همه آیات خدا هست و خدا نیست (4

از کشور 1399 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 
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مفهوِم کدام بیت در مقابل آن "غلط" آمده است؟54

تا صورتت نکو بود افعال زشت کردی                 پس فعل را نکو کن اکنون که زشت گشتی (دریافتن باقی  ماندۀ عمر) (1

باده  نوشی که در او روی و ریایی نبود                بهتر از زهدفروشی که در او روی و ریاست (مذمت تزویر) (2

گرچه فرهادم به تلخی جان برآید باک نیست                  بس حکایت  های شیرین بازمی ماند ز من (توصیه به (3

داستان  پردازی)

از جان طمع بریدن آسان بود ولیکن                  از دوستان جانی مشکل توان بریدن (تأثیر عشق) (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

کدام ابیات با یکدیگر قرابت معنایی دارند؟55

الف) درآید سنگ در گریه درآید چرخ در کدیه (گدایی) ز عرش آید دو صد هدیه چو او درس نظر گوید

الک پوی                چو سنگ اند خاموش و تسبیح گوی ب) چو بادند پنهان و چا

ج) کار درختان خور و بار است و برگ                      کار تو تسبیح و نماز و دعاست

د) همه مشغول ذکر و تسبیحند                 گر کلوخ است و سنگ و گر چوب است

د - ب (2 الف - ج (1

ب - الف (4 ج - د (3

تالیفی حسن وسکری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 1 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 1 1399

کدام بیت بیانگر استجابت دعای شاعر باتوجه به بیت زیر است؟56

"قطرۀ دانش که بخشیدی ز پیش                      مّتصل گردان به دریاهای خویش"

شد حواس و نطق با پایان ما                      محو نور دانِش سلطان ما (1

گر اندک بَود، خوارش مدار                زان که دارد علم، قدر بی شمار علم ا (2

الترست               خویش را با دانش سرشار، نادان ساختن پیش دانا از همه علم ها با (3

گر به جهل آییم، آن زندان اوست               ور به علم آییم، آن ایوان اوست (4

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ............ باهم تناسب مفهومی دارند.57

روز شادی رفت زود و غم رسید                 برنیاید دیر کاین هم بگذرد (1

ز غم مباش غمین، مشو ز شادی شاد                       که شادی و غم گیتی نمی کنند دوام (2

رسم عّشاق و خوی بتان بدعهدی است                    این حکایت نه به عهد تو و دوران من است (3

غم و شادی جهان را نبود هیچ ثبات                       هر زمان حال وی از شکل دگر خواهد شد (4

تالیفی سیده سودابه رضازاده بایی
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همۀ گزینه ها بهاستثنای گزینۀ ............... با "نیکوترین اندرز من این است: تا آنجا که ممکن است بار بشر را به دوش گرفتن"58

تناسب مفهومی دارند:

گر اینجا گشایی عقده ای از کار محتاجان               در جنت به رویت بازگردد بی کلید آنجا ا (1

جمعی که سایۀ بر سر افتادگان کنند           در سایۀ حمایت بال فرشته اند (2

کند از رحم سبک دوش، گرانباران را              ورنه درویش نباشد به توانگر محتاج (3

گر مردم                        کنند دست یکی در گره گشایی هم شود جهان لب پرخنده ای ا (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

مفهوم کنایی عبارت: "از ماست که بر ماست" با کدام بیت، متناسب است؟59

می کند در راه خود دام گرفتاری به خاک           دیدۀ هر کس که چون طاووس دنبال خود است (1

کامالن از عیب خود بیش از هنر یابند فیض                  بهرۀ طاووس از پا بیش از بال خود است (2

پرتو حسن ازل افتاده بر دیوار و در                   دیو چون یوسف در اینجا محو دیدار خود است (3

هیچ فردی در پی اصالح خوی خویش نیست               هر که را دیدیم در آرایش روی خود است (4

کنکور سراسری زبان داخل 1394

کدام بیت با بیِت زیر، قرابت مفهومی دارد؟60

"چنان به جاذبه، شوِق خلیفه می  بَردم            که تر نمی  شوَدم پای از شط بغداد"

بساط سبزه لگدکوب شد به پای نشاط            ز بس که عارف و عامی به رقص برجستند (1

جمال کعبه چنان می  کشاندم به نشاط            که خارهای مغیالن حریر می  آید (2

در این زمانه چنان پست شد ترانۀ عشق            که در بهار نخیزد ز بلبالن فریاد (3

کم   نشاطی نیست آزادی از این وحشت  سرا            زیر شمشیر شهادت رقص بسمل کرده  ایم (4

از کشور 1399 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

ویژگی حماسه در کدام بیت، با سایر ابیات متفاوت است؟61

چـرا رزم ُجـسـتـی ز اســفــنــدیــار            کـه او هـسـت رویـیـن تـن و نامـدار (1

لـه شـد در زمین کس نبود            کـه یـارسـت بـا وی نـبــرد آزمــود چـو ده سـا (2

بر او [ضحاک] سال بگذشت مانا هـزار            بـه فـرجـام کـار آمـدش خـواسـتـار (3

فــرسـتـاد مــوبــد بــدان هـا ســوار            شتر خواسـت از دشـت جـهـرم هـزار (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398
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مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟62

رسد به ظالم دیگر همان ذخیرۀ ظالم         نصیب تیر شود پر چو از عقاب برآید (1

خانۀ آخرت ظالم از آن است خراب        که ندانسته سرایی به جز از عالم زور (2

چو گور ظلم جویان تیره و تنگ          گریزان زندگان از وی به فرسنگ (3

لۀ زار گور ظالم نگر از رخت پر از نقش و نگار        که برون نقش و نگار است و درون نا (4

تالیفی کاظم کاظمی

همۀ ابیات به جز بیت گزینۀ ............ با عبارت زیر قرابت مفهومی دارند.63

"ناتانائیل، آرزو مکن که خدا را جز در همه جا، در جایی دیگر بیابی."

البصار یار، بی پرده از درودیوار                       در تجّلی است یا اولی ا (1

صانع هر بلند و پست تویی                 همه هیچ اند، هرچه هست تویی (2

هر در که زنم صاحب آن خانه تویی، تو             هرجا که روم، پرتو کاشانه تویی تو (3

ز هرجا هرکه پرسد منزل اوست             همه جا گو، همه جا گو، همه جا (4

تالیفی کاظم کاظمی

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 12 1399

انسانی دوازدهم آزمون شماره 12 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 12 1399

بیت زیر با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟64

"شــاد و بـی غــم بــزی کـه شــادی و غــم            زود آیــــنـــد و زود مـــی گــــذرنــــد"

شـاد بــاش و فـارغ و ایـمــن کـه مــن            آن کــنــم بـا تــو کـه بـاران بـا چــمــن (1

تا غمت آمده از خانۀ دل جان رفته است            روزگـاری اسـت که این آمده و آن رفته است (2

روزگـار غـّصـه و دوران انـده درگـذشـت            نوبت دل شادی است امروز سلمان غم مخور (3

به صلح و جنگ جهان هیچ اعتماد مکن            که صلح او همه هزل است و جنگ او باد است (4

کنکور سراسری هنر داخل 1398

مفهوم کدام بیت متفاوت با سایر ابیات است؟65

البصار یار بی پرده از درودیوار                        در تجلی است یا اولی ا (1

ذّرات جهان را همه در رقص بیابی                     آن دم که شود پرتو خورشید هویدا (2

پیدا شده از مهر رخت جملۀ ذّرات                    شد مهر جمال تو ز هر ذّره هویدا (3

دیده آن دیده که بینا بود از نور یقین                که جمال تو هویدا ز همه ذّرات است (4

تالیفی حسن وسکری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 5 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 5 1399
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کدام بیت با عبارت زیر قرابت ندارد؟66

"هر شادی که بازگشت آن به غم است، آن را شادی مشمر."

در گذر از شادی بی عافیت کز سادگی            عمر خود کوتاه کرد از خندۀ بسیار گل (1

در غم این شادی ناآمده را می دیدیم            چهرۀ صبح ز زلف شب ما پیدا بود (2

زمان شادی افالک را دوامی نیست            به قدر مّد (= کشش) شهاب است شادمانی صبح (3

که از دنبال هر شادی غمی هست            پس این شادی رها کن جان تو از دست (4

تالیفی محسن اصغری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 1 1400 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 1 1400

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 1 1400

مفهوم بیت "چنین است رسم سرای درشت                     گهی پشت زین و گهی زین به پشت" در کدام گزینه دیده نمی شود؟67

مرا ز بخت همی گل شکفتی از بِر گل                     به غیر خار نروید کنونم از بر خار (1

آن روزگار کو که مرا یار، یار بود                دل بر کنار از این غم و او بر کنار بود (2

شد اوج وصل بر من مسکین حضیض (پستی) هجر                 دیشب سپهر بودم و امشب زمین شدم (3

شب صحبت غنیمت دان که بعد از روزگار ما                        بسی گردش کند گردون، بسی لیل و نهار آرد (4

انسانی دهم آزمون شماره 1 1397 ایران علوم  مدارس برتر 

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 1 1397 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 1 1397 مدارس برتر 

همۀ گزینه ها با "خدا در همه جا هست، در هرجا که به تصّور درآید، به هرجا بروی، جز خدا نخواهی دید." تناسب دارند، به جز:68

ذّره ای خالی از آن خورشید عالم سوز نیست             الله را فانوس شمع طور می دانیم ما (1

بی چراغان تجلی، طور سنگ تفرقه است                  کعبه و بتخانه را بی یار دیدن مشکل است (2

افتاده ای تو در غلط از کثرت مثال                         یک عکس بیش در همه آیینه خانه نیست (3

نور خود را جلوه داده در لباس این وآن                   در جهان آوازۀ کون و مکان انداخته (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

لمثل است؟69 ابیاِت زیر، مصداق کدام ضرب ا

"مـگـسـی گـفــت عـنـکـبـوتـــی را            که این چه ساق است و ساعـِد باریـک

گــر در کـمـنــد مـن افــتی            پـیـش چـشـمـت جهان کنـم تاریـک" گـفـت ا

درشتی ز کس نشنود نرم گوی (2 حال هرکس موافق قال است (1

دشمن چه کند چو مهربان باشد دوست (4 دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد (3

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 
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کدام بیت، با سایر ابیات تناسب مفهومی ندارد؟70

مـی سـوزم از اشـتـیاقـت در آتـشم از فراقـت            کـانـون مـن سـیـنۀ من سـودای من آذر من (1

قـول مـطـبوع از درون سوزناک آیـد که عـود            چـون همی سوزد جهان از وی معطر می شـود (2

غوطه در خون می دهد دل را فروغ داغ عـشق            مـی کـند خـورشـید عالمتاب رنگین سنـگ را (3

این حدیث از سر دردی است که من می گویم            تـا بـر آتــش نـنـهی بـوی نـیـایـد ز عـبـیـر (4

کنکور سراسری هنر داخل 1398

مفهوم بیت "ای چشم عقل، خیره در اوصاف روی تو                    چون مرغ شب که هیچ نبیند به روشنی" در کدام گزینه آمده71

است؟

له شوند و حیران                    بگشای لب که فریاد از مرد و زن برآید بنمای رخ که خلقی وا (1

کنم به وصف شراب آن قدر گهرباری                       که زهد خشک بشود تشنه لقای شراب (2

از لطافت فکر در کنه تو نتواند رسید                      چون تواند درک کردن نور بینایی تو را (3

نقش حیران را جز از حالت نّقاش نیست                 معنی پوشیده را از صورت دیبا مپرس (4

تالیفی نرگس موسوی

کدام دو بیت تمامًا با مفهوم "شکر نعمت نعمتت افزون کند" تناسب دارد؟72

الف) شکر به جای آر که مهمان تو           روزی خود می خورد از خوان تو

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

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

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

الف - ج (2 الف - ب (1

ب - ج (4 ب - د (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1394

کدام بیت با مفهوم نمادین "چشمه" از شعر "چشمه و سنگ" نیما یوشیج تناسب دارد؟73

گر دوست از غرور هنر بیندت نه عیب               دشمن به عیب کردنت افزون کند هنر (1

گر تو را آرزوی دیدن دیدار خود است               کرده آیینۀ خود پاک ز زنگ است دلم (2

کشت دروغ، بار حقیقت نمی دهد                     این خشکی رود، چشمۀ حیوان نمی شود (3

برنمی دارد گل از دامان شبنم دست خویش                      چون به آسانی کشد ز آیینه خودبین دست را (4

تالیفی محسن اصغری
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مفهوم بیت زیر، از کدام گزینه، دریافت می شود؟74

"آن که در طرز غزل نکته به حافظ آموخت                یار شیرین سخن نادره گفتار من است"

اول دل را پاک کن، آنگاه بر آن پاک نگاه کن و سخن بگو. (1

سخن ناب و برجستۀ معشوق، پیوسته از زبان ها جاری است. (2

عشق ورزیدن و پیوستن به معشوق حقیقی، عامل نغز گویی است. (3

اهل دل، سخن حق را بازگو می کند و پیوسته مورد تحسین قرار می گیرد. (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1397

مفهوم کلی کدام بیت متفاوت با دیگر ابیات است؟75

مگر از زلف دلدارم صبا بویی به باغ آورد                        که از باغ و گل و گلزار بوی یار می آید (1

بیا که با گل رویت فراغتی دارم             ز هر گلی که به باغی و بوستانی هست (2

تا خار غم عشقت، آویخته در دامن                  کوته نظری باشد، رفتن به گلستان ها (3

هرکه را دل رازدار عشق شد                 کی دلش مایل سوی صحرا شود؟ (4

تالیفی شاهین شیرزادی

مفهوم مصراع "خوَرد گاو نادان ز پهلوی خویش" در تمام بیت ها به جز ............... دیده می شود.76

زمین لگد خورد از گاو و خر به عّلت آن                  که ساکن است نه مانند آسمان دّوار (1

دشمن طاووس آمد پّر او             ای بسی شه را بکشته فّر او (2

گفت من آن آهوم کز ناف من                  ریخت آن صّیاد خون صاف من (3

تو آسوده بر لشکِر مانده، زن                    که نادان ستم کرد بر خویشتن (4

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات تفاوت دارد؟77

در هیچ پرده نیست، نباشد نوای تو                   عالم پر است از تو و خالی است جای تو (1

ای بسا خون که کند در دل آیینه و آب               جلوۀ حسن لطیفی که مثالش نبود (2

در دیدۀ صاحب  نظران هر ورق گل                    از نور تجّلی ید بیضای کلیم است (3

غیر نور او ندیده چشم ما                   گرچه گشته گرد عالم کو به کو (4

امیر افضلی تالیفی 
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کدام بیت "فاقد" مفهوم بیت زیر است؟78

"در بُِن این پردۀ نیلوفری               کیست کند با چو منی همسری"

یک قدحم بیست چو جام شماست                   تا همه دانند که من دیگرم (1

مرا باشد به از تو در جهان شاه              تو را چون من نباشد بر زمین ماه (2

ز مثل خود جهان را طاق بیند               جهان خود را به استحقاق بیند (3

هر ذّره را به خورشید امروز آشنایی  ست              در زیر آسمان کیست بیگانۀ تو باشد؟ (4

امیر افضلی تالیفی 

مفهوِم کدام بیت، متفاوت است؟79

قامت پیری ز حرصت شد کمینگاه امل              ور نه خم گردیدنت بر هر دو عالم پشت پاست (1

حرص و یک عالم فضولی خواه طاقت خواه عجز               جز جوانی  ها از این بی  پیر نتوان یافتن (2

ال می  شود طول امل چون قد دوتا گردد                    که مار از امتداد روزگاران اژدها گردد دو با (3

پیش راه حرص پیری چوب نتواند گذاشت                       بیشتر دست طمع  کار از عصا گردد بلند (4

انسانی داخل 1399 کنکور سراسری علوم 

مفهوم ابیات دوگانه در کدام گزینه یکسان نیست؟80

از هرچه تو گویی به قناعت بشکیبم                 امکان شکیب از تو محال است و قناعت (1

تلخی صبر گرفتم بر شیرین دارد                  بی تو چون صبر کنم صبر مگر هست مرا؟

مزدور خفته را ندهد مزد، هیچ کس                   میدان همت است جهان، خوابگاه نیست (2

سختی کشی ز دهر، چو سختی دهی به خلق             در کیفر فلک، غلط و اشتباه نیست

یک زمان خواجو حضور دوستان فرصت شمار                   چون که از دور زمان فرصت زمانی بیش نیست (3

دریاب دمی صحبت یاری که دگربار            چون رفت نیاید به کمند آن دم و ساعت

هیچ نقاشت نمی بیند که نقشی برکند                 وان که دید از حیرتش کلک از بنان افکنده ای (4

گر در آن صورت زیبا نگرد صورتگر              قلم از حیرت رویش ز بنان درفکند

تالیفی نرگس موسوی

مفهوم کدام گزینه با سایر گزینه ها متفاوت است؟81

صبر کن حافظ به تلخی روز و شب             عاقبت روزی بیابی کام را (1

چند نصیحت کنند بی خبرانم به صبر            درد مرا ای حکیم صبر نه درمان اوست (2

طالب وصلی که بردبار نباشد                    بوسه از آن لعل قندبار نگیرد (3

چو نیکی کنش باشی و بردبار                    نباشی به چشم خردمند خوار (4

تالیفی سیده سودابه رضازاده بایی
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مفهوم کلی کدام بیت، متفاوت با سایر ابیات است؟82

منـتـظـر گـشـتـنـد زخـم قـهر را            قـهـر آمـد نـیـست کـرد آن شـهر را (1

مـنـتـظری تـا ز روزگـار چه خیزد            عـقـل بـخـنـدد جز انتظار چه خیـزد (2

مــنـتـظِر راحـت، نـتـوان نـشست            کـان بـه چـنـین عمر نیاید به دسـت (3

بر بوی همدمی که بیابم یگانه رنگ            عـمـرم در آرزو شـد و در انتظار هـم (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

مفهوم نهایی کدام ابیات به هم نزدیک است؟83

الف) که پیروزگر در جهان ایزد است                       جهان دار کز وی نترسد بد است

ب) به طاعت قرب ایزد می توان یافت                      قدم در نه گرت هست استطاعت

ج) آن که هست از تو بلند او را که یارد پست کرد                  وان که هست از تو عزیز او را که یارد کرد خوار

د) هرچه او داد غایت آن باشد                   شکر می کن، کفایت آن باشد

ج، الف (2 ب، ج (1

ج، د (4 ب، الف (3

تالیفی حسن وسکری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 14 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 14 1399

همۀ ابیات به جز بیت گزینۀ ............ باهم قرابت مفهومی دارند؟84

گر بگذاشتی یوز گر مرگش نبودی                   دریغ آهو ا دریغا عیش ا (1

چو می بینی که این منزل اقامت را نمی شاید               َعَلم بر ملک باقی زن از این منزلگه فانی (2

اگرت سعادتی هست که زنده دل بمیری                    به حیاتی اوفتادی که دگر فنا نباشد (3

همچو نرگس بگشا چشم و ببین کاندر خاک              چند روی چو گل و قامت چون شمشاد است (4

تالیفی نرگس موسوی

کدام گزینه با سایر گزینه ها قرابت مفهومی ندارد؟85

هرکه باشد همنشین شرک گیرد راه کج            وان که باشد همره توحید یابد راه راست (1

خیزید و سر از عالم توحید برآرید            وز پردۀ کثرت رخ وحدت بنمایید (2

کثرت خلق به توحید چه نقصان آرد؟            چه خلل می رسد از رشته به یکتایی شمع؟ (3

در خم چوگان کثرت بودن از ناراستی است            گوی از میدان توحید خدا باید زدن (4

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 3 1400 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 3 1400

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 3 1400
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مفهوم ابیات همۀ گزینه ها یکسان است به جز:86

ز بند خصم به تدبیر می توان جستن                   مرا چه چاره که زنجیر پای خویشتنم (1

گرفت تاج زر از آفتاب شبنم و من          همان ز پستی طالع به جای خویشتنم (2

چرا ز غیر شکایت کنم که همچو حباب             همیشه خانه خراب هوای خویشتنم (3

سفینه در عرق شرم من توان انداخت                ز بس که منفعل ز کرده های خویشتنم (4

تالیفی کاظم کاظمی

لمثل "از کوزه همان برون تراود که در اوست" تناسب معنایی دارند؟87 همۀ بیت های زیر به جز بیت ............ با ضرب ا

سخن عشق تو بی آنکه برآید به زبانم                رنگ رخساره خبر می دهد از حال نهانم (1

مهر نگشادم جراحت نامه های سینه را                لیک عنوان درون احوال بیرون من است (2

شب دراز چه پرسی که چیست حالت شمع؟                   دلیل سوز دلش رنگ عاشقانۀ اوست (3

کنون کز پای تا سر در لباس عشوه و نازی                      ز عاشق در پس صد پرده پنهان است رخسارت (4

تالیفی محسن فدایی

مفهوم کدام گزینه از بقّیۀ گزینه ها دور است؟88

عدو را به فرصت توان کَند پوست              پس او را مدارا چنان کن که دوست (1

چون نداری ناخن دّرنده تیز                     با ددان آن به که کم گیری ستیز (2

مزن با سپاهی ز خود بیشتر                      که نتوان زد انگشت بر نیشتر (3

چو دشمن به عجز اندر آمد ز در               نباید که پرخاش جویی دگر (4

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

عبارت زیر با کدام بیت "تقابل" مفهومی دارد؟89

ُح بَِما ِفیه" "کُلُّ أناٍء َیَتَرشَّ

زانکه از کوزه بهر عادت و خو بتراود گالب و سرکه در او (1

صورت ار با تو نباشد گو مباش              خاک بر سر جسم را چون جان تو راست (2

رأفت یاران نباشی آفت ایشان مشو                   سیرت حق چون نباشی صورت باطل مباش (3

باطنت به گل ماند و ظاهرت به نسرین              هرگز تو برابر نبوی ظاهر و باطن (4

والفضل غالمی اب تالیفی 
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مفهوِم کدام بیت با سایر ابیات، تفاوت دارد؟90

تخم راز عشق را در خاک کردن مشکل است                   چون شرر از سنگ بیرون می    جهد اسرار عشق (1

که را زهره است راز عشق را در دل نگه دارد؟                  صدف را سینه چاک آرد به ساحل گوهر عاشق (2

از خاک اهل عشق نظر خیره می  شود                از ابر پردگی نشود آفتاب عشق (3

به هر بی  پرده  ای اظهار نتوان کرد راز خود                        دل شب  ها بود گنجینۀ اسرار عاشق را (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

کدام بیت با سایر ابیات تناسب مفهومی ندارد؟91

در هوای کعبه اندر پا مغیالن شد حریر              بر دل عاشق ز جانان، ناوک خنجر لذیذ (1

به دشت عشق ای یاران کدامین ابر می بارد                     که غیر از درد و رنج و غم نمی بینم گیاهش را (2

گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید                    چون عشق حرم باشد، سهل است بیابان ها (3

عشق می بازی طریق عاشقان باید سپرد             میل حج داری، بالی بحر و بر باید کشید (4

تالیفی محسن اصغری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 14 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 14 1399

تقابل معنایی عبارت زیر در کدام گزینه دیده میشود؟92

"پیران قبیلۀ خویش را حرمت دار ولیکن به ایشان مولع مباش تا همچنان که هنر ایشان همیبینی عیب نیز بتوانی دید."

ادب پیر خرابات نگه داشتنی است              طبع پیران و دل نازک اطفال یکی است (1

گشایش از دم پیران بَود جوانان را              به خاک بوس هدف، تیر بی کمان نرسد (2

دیده ز عیب دگران کن فراز                     صورِت خود بین و در او عیب ساز (3

ای جوانان هنر از پیر بباید آموخت             یاد گیرید ز ما مستی و بیباکی را (4

انسانی دهم آزمون شماره 1 1397 ایران علوم  مدارس برتر 

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 1 1397 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 1 1397 مدارس برتر 

مفهوم کلی کدام ابیات یکسان است؟93

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

ب) هنگام زراعت آنـچه کشتـستی [کِشته ای]          آنــت بـرســد بــه مـوســم خــرمــن

ج) هـــرکـــه آزار روا داشــت شـــد آزرده           هـرکـه َچه کـند درافـتـاد به چـاه اندر

د) عـمـل گـر دهـی مــرد مـنـعـم شـنــاس          کـه مـفـلـس نـدارد ز سـلـطـان هـراس

الف، د (2 الف، ب (1

ج، د (4 ب، ج (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398
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مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟94

تو ظاهر خود به جامه آراسته ای                        دل های پلید و جامۀ پاک چه سود (1

لباس ظاهر و باطن به هم موافق کن                 نه همچو دریا خون خوار و پاک دامن باش (2

صورت ظاهر فنا گردد بدان                  عالم معنی بماند جاودان (3

روی و ریا را مکن آیین خویش             هرچه فساد است ز روی و ریاست (4

تالیفی محسن اصغری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 1 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 1 1399

بیِت زیر، با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟95

"کبوتری که دگر آشیان نخواهد دید             قضا همی بردش تا به سوی دانه و دام"

در شبستان رضا تیغ زبان شکوه نیست              شمع ناحق کشته را خشنود می دانیم ما (1

نیست امید صالحی ز فساد حافظ                     چون که تقدیر چنین است چه تدبیر کنم (2

قضا روزگاری ز من در ربود                  که هرروزی از وی شب قدر بود (3

به دست حیلت و افسون سپر نشاید ساخت                   بر آن رمیده که تیر قضا همی آید (4

از کشور 1397 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1397 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1397 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1397 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

مفهوم کدام گزینه با دیگر گزینه ها متفاوت است؟96

بیداری حیات شود منتهی به مرگ              آرامش است عاقبت اضطراب ها (1

بادی که در زمانه بسی شمع ها بکشت                     هم بر چراغدان شما نیز بگذرد (2

نی کاروان برفت و تو خواهی مقیم بود                   ترتیب کرده اند تو را نیز محملی (3

این چرخ ستمگر جفاکوش                       کی نوبت کس کند فراموش؟ (4

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 

مفهوم اصلی کدام بیت در مقابل آن نادرست آمده است؟97

من آزاده از خاک آزادگانم                                   گل صبر می پرورد دامن من (شکیبایی در برابر سختی ها) (1

نه تسلیم و سازش، نه تکریم و خواهش                   بتازد به نیرنگ تو، توسن من (عبودّیت در برابر خدا) (2

کجا می توانی ز قلبم ُربایی                       تو عشق میان من و میهن من (دلبستگی به وطن) (3

جز از جام توحید هرگز ننوشم                  زنی گر به تیغ ستم گردن من (توحید و یکتاپرستی) (4

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 
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کدام گزینه با بیت "چنین است رسم سرای درشت                  گهی پشت بر زین گهی زین به پشت" تناسب مفهومی دارد؟98

مپر ز باد غرور ار بلندی ای داری                        که خس بلند شد از باد، لیک باز افتاد (1

همه لقمه شکر نتوان فروبرد               گهی صافی توان خوردن گهی ُدرد (2

دیدم بسی زمانۀ مردآزمای را                سازنده نیست هیچ امیر و گدای را (3

پیشۀ چرخ مردم آزاری است                  صنعت روزگار خون خواری است (4

امیر افضلی تالیفی 

کدام گزینه با عبارت "فریاد را فقط در شعرش می شد ُجست" قرابت مفهومی ندارد؟99

توان چو آهوی مشکین به بوی مشک شناخت            ز حرف های جگرسوز، جان سوخته را (1

خود گرفتم که نگویم که مرا واقعه ای است            دشمن و دوست بدانند قیاس از سخنم (2

بیان شوق چه حاجت که سوز آتش دل            توان شناخت ز سوزی که در سخن باشد (3

ز دودمان اصیلم همین گواهم بس            که شرم این سخنم خون ز چهره بیرون داد (4

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 2 1400 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 2 1400

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 2 1400

بیِت زیر با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟100

"چـــنــیــن اســـت رســـم ســـــرای درشـــت            گـهی پشـت زیـن و گهـی زیـن به پشت"

آن پـی مـهر تـو گـیرد که نگـیرد غـم خویشش            وان سر وصل تو دارد که ندارد غم سیالب (1

مـا هـیـچ و جـهـان هـیـچ و غم و شادی هـیـچ            خـوش نـیـسـت برای هیچ ناخوش بودن (2

لـم کـم اسـت لــم چــو ســراســـر غــم اســت            آن کـه بـود شــاد بــه عــا شــادی عــا (3

غم مخور زانکه به یک حال نمانده است جهان            شـادی آیـد ز پـی غـّصه و خـیر از پی شر (4

از کشور 1398 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

شعر زیر با کدام گزینه تناسب معنایی دارد؟101

البی از خون خویش / در گذرگه تاریخ ایستاده ای/ با جامی از فرهنگ/ و بشّریت رهگذار را می آشامانی / هرکس را که تشنه "بر تا

شهادت است."

لَمکین لَمکان بِا َشرُف ا (1

الله لضَّ َله و َحیَره ا لجها َو بََذل ُمهَجَته َفیَک لَِیسَتنِقَذ عبادَک ِمن ا (2

لّدهُر َیوماِن َلَک و َیوُم َعَلیَک ا (3

لموت﴾ ﴿کُل نفس ذائقُه ا (4

تالیفی محسن فدایی
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مفهوم کدام ابیات یکسان است؟102

الف) برون را می نوازد همچو یوسف                        درون گرگی ست کاو در قصد خون است

ب) مردمی در سیرت تو همچو گوهر در صدف                     نیکویی در صورت تو همچو نور اندر قمر

ج) مار همان است به سیرت که هست                     ورچه به صورت به درآید ز پوست

د) در طلسم باطن او گنج درویشی نهان                   وز جبین ظاهرش سیمای شاهی آشکار

ج، ب (2 الف، ب (1

ب، د (4 الف، ج (3

امیر افضلی تالیفی 

کدام گزینه در تضاّد معنایی با عبارت "جنگ حقیقتی است که تا آن را نبینی، درکش نمی کنی" است؟103

گر بینا بود حاجت به فال گوش نیست کی شنیدن می تواند رتبۀ دیدن گرفت                      چشم ا (1

از سفرکردن ظاهر، نشود کار تمام               هرکه از خویش سفر کرد تمام است اینجا (2

که می گوید پری در دیدۀ مردم نمی آید                     که دائم در نظر باشد پریزادی که من دارم (3

بحر در حوصلۀ قطره نگنجد هیهات                        دیده چون درک کند ُحسن جهانگیر تو را؟ (4

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

مفهوِم کدام بیت با سایر ابیات، تفاوت دارد؟104

کژدمان گر به خلق نیش زنند            اغلب از بیم جان خویش زنند (1

مار بدزخم ار زند بر جان مرد            یار بد بر جان و بر ایمان زند (2

از آن مار بر پای راعی زند            که ترسد بکوبد سرش را به سنگ (3

نبینی که چون گربه عاجز شود            برآرد به چنگال چشم پلنگ (4

از کشور 1399 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

مفهوِم مقابل کدام بیت "غلط" است؟105

کرسی چه حاجت آن را کز عرش برگذشته است                از زیر پای منصور کرسی کشید باید (فناء فی هللا) (1

منشور رستگاری است طومار خود حسابان                     در روزنامۀ خود هر روز دید باید (حاسبوا قبل ان تحاسبوا) (2

چون رنگ می ز مینا بیرون دوید باید                نه پردۀ فلک را از هم درید باید (کل اناٍء یترشح بما فیه) (3

لدهر یومان یوم لک و یوٌم علیک) نوش دکان هستی آمیخته است با نیش               چون خنده  ای دهد رو لب را گزید باید (ا (4

انسانی داخل 1399 کنکور سراسری علوم 

www.konkur.in

forum.konkur.in



28لرنیتو 1400 /40

لمثل "گندم نمای جوفروش مباش" در کدام گزینه دیده می شود؟106 مفهوم ضرب ا

به سان آینه با کائنات یکرو باش (2 غمی خور کان به شادی های بی اندازه انجامد (1

به تخته پارۀ تسلیم، خویش را برسان (4 انگشت به حرف عیب مردم مگذار (3

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 

توضیح مقابل کدام واژه، نادرست است؟107

گرته برداری: طّراحی چیزی به کمک گَرده یا خاکۀ زنگ یا زغال. (1

حماسه: نوعی از شعر که در آن از جنگ ها و دالوری ها سخن می رود. (2

شهناز: یکی از آهنگ های موسیقی ایرانی، گوشه ای از دستگاه شور. (3

کّباده: کمانی از جنس چوب که در دو طرف آن زنجیری وصل شود. (4

از کشور 1398 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

مفهوِم کدام بیت با بیِت زیر، یکسان است؟108

"دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است                       بدین راه و روش می  رو که با دلدار پیوندی"

شاها به سوی خصمت تیر دعا فکندم                 از کردگار خواهم تأثیر این دعا را (1

المین آمین شود پیدا فروغی از دعای پادشه فارغ نباید شد                دعا کن کز لب روح  ا (2

به هر قفلی کلید صبح  خیزان راست می  آید                      مشو دل  های شب زنهار از دست دعا غافل (3

به جان خواجه و حق قدیم و عهد درست                       که مونس دم صبحم دعای دولت توست (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

بیت "شاد و بی غم بزی که شادی و غم            زود آیند و زود می گذرند" با کدام بیت تناسب مفهومی دارد؟109

جور دشمن چه کند گر نکشد طالب دوست            گنج و مار و گل و خار غم و شادی به هم اند (1

وین غم و شادی که اندر دل حظی است            پیش آن شادی و غم جز نقش نیست (2

از مرگ میندیش و غم رزق مخور            کاین هر دو به وقت خویش ناچار رسد (3

راحت و رنج حیات گذران است چو موج            نشود شادی و غم پای نفس را زنجیر (4

تالیفی نرگس موسوی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 4 1400 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 4 1400

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 4 1400
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مفهوم کدام بیت با عبارت زیر تناسب ندارد؟110

"خدا در همه جا هست و نایافتنی است و تو ناتانائیل، به کسی مانند خواهی بود که برای هدایت خویش در پی نوری می  رود که خود

به دست دارد."

سما و ارض پر از وی ولی لطیف چنان                که ره نبرد بدو خلق ارض و اهل سما (1

غایب نگردد ازنظر خلق رحمتش                      ماند همی به نور که در چشم مردم است (2

عالم پر است از تو غایب منم ز غفلت                تو حاضری ولیکن من آن نظر ندارم (3

او بی  حجاب با تو، تو در حجاب از وی               خوش خوش حجاب بردار آن بی  حجاب دریاب (4

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 17 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 17 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 17 1399

ُح بما فیه" تناسب مفهومی ندارد؟111 کدام گزینه با عبارت "کلُّ اناٍء یترشَّ

ما عاشقان صادق آن حضرتیم و هست              هم آب چشم حّجت و هم رنگ رو گواه (1

از مردم خاموش طلب سّر حقیقت                     کاین کوزۀ سربسته پر از بادۀ ناب است (2

رخت از ضمیر و فکرت به یقین اثر بیابد             چو درون کوزه چیزی بود از برون تراود (3

از خاطر ُپرعلم سخن ناید جز خوب                  از پاک سبو پاک برون آید آغاز (نَم) (4

تالیفی کاظم کاظمی

همۀ گزینه ها با عبارت زیر تناسب معنایی دارند به جز ............112

"یک بار دیگر به کالم بلندپایۀ از ماست که بر ماست ایمان آوردم."

تو به تقصیر خود افتادی از این در محروم                از که می نالی و فریاد که را می داری؟! (1

گر گران باریم جرم چرخ چیست؟               بار کردار بد خود می بریم (2

کفن بر تن تند هر کرم پیله                      برآرد آتش از خود هر چناری (3

دل ما گرچه اندر سینۀ ماست                   ولیکن از جهان ما برون است (4

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 1 1397 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 1 1397 مدارس برتر 

مفهوم کدام گزینه با سایر گزینه ها متفاوت است؟113

سعی کن تا ز سیاهی دلت آید بیرون                 همچو زاهد چه کنی ُجّبه و دستار سفید؟ (1

هرکه را از حلقۀ زّهاد دیدم ساده تر                   دام چون تسبیح پنهان در میان دانه داشت (2

زاهد و مفتی به عشق جرعه ای از جام او                        آن یکی سّجاده و این یک کتاب انداخته (3

زان سبحه و سّجاده مشو غّره که زاهد                     گرگ است و بخواهد که بگویند شبان است (4

تالیفی کاظم کاظمی
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بیت "گر در طلبت ما را رنجی برسد شاید            چون عشق حرم باشد، سهل است بیابان  ها" با کدام بیت ارتباط مفهومی ندارد؟114

خار نتواند گرفتن دامن ریگ روان                      رهنورد شوق افسردن نمی  داند که چیست (1

هرکه آتش زیر پا دارد در این وادی چو برق                     خار و خس را سنبل و ریحان تصور می  کند (2

خوش است زیر مغیالن به راه بادیه خفت                      شب رحیل، ولی ترک جان بباید گفت (3

توشۀ راه است برق گرم  رو را خار و خس             کعبه  رو دلگیر از خار مغیالن کی شود؟ (4

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 19 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 19 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 19 1399

لمثل "از ماست که بر ماست" است؟115 کدام بیت، مصداق ضرب ا

هیچ فردی در پی اصالح خوی خویش نیست                   هرکه را دیدیم در آرایش روی خود است (1

تنگ خلقی هرکه را انداخت در دام بال                متصل در زیر تیغ از چین ابروی خود است (2

گر چون بیستون بندد به خون ما کمر                  پشت ما بر کوه از اقبال بازوی خود است خصم ا (3

لۀ روی خود است در دیار خودپسندان نور بینش توتیاست             دیو این خاک سیه دل، وا (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

مفهوم کلی کدام بیت متناسب با بیت زیر است؟116

لـــودگــان دهــر            هر پاک جامه را نتوان گفت پارساست" "زنــگـارهــاســت در دل آ

الت هیـچ نیست            در حیرتم که نام تو بازارگان چراست بازارگان شـدسـتـی و کـا (1

ای دل غرور و حرص، زبونی و سفلگی است            ای دیـده راه دیو ز راه خدا جداست (2

زان راه باز گــرد که از رهروان تـهـی اسـت            زان آدمی بترس که با دیو آشناست (3

آزاده کـس نـگـفـت تـو را تا که خـاطـرت            گاهی اسیر آز و گهی بستۀ هواست (4

کنکور سراسری زبان داخل 1398

کدام گزینه با سایر ابیات ازنظر مفهومی تفاوت دارد؟117

تا ِزبَر خاکی ای درخت تنومند مگسل از این آب وخاک ریشۀ پیوند (1

بود حّب وطن ز ایمان، وطن جان را بود جانان                      وطن را گر شناسد جان را به قربان وطن گردد (2

بذل جان در راه ناموس وطن چیزی نیست               بی وطن خانه و ملک و سر و تن چیزی نیست (3

ماتمکدۀ خاک سزاوار وطن نیست              چون سیل از این دشت به شیون بگریزید (4

تالیفی سیده سودابه رضازاده بایی
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از همۀ ابیات زیر زمینۀ قهرمانی حماسه استنباط می شود به جز ............ .118

بشد رستم و شاه بنشست شاد                                           جهان کرد روشن به آیین و داد (1

به یک زخم زو دو سر افکند خوار                                        به یک ره بدان تیغ جوشن گذار (2

بپوشید رستم سلیح نبرد                                                    چو پیل ژیان شد که برخاست گرد (3

الی او                                                    بینداخت یک ران و یک پای او ز نیروی رستم ز با (4

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 8 1395 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 8 1395 مدارس برتر 

کدام بیت با بیِت زیر قرابت مفهومی دارد؟119

"صورت زیبای ظاهر هیچ نیست                 ای برادر سیرت زیبا بیار"

یک جهان دیوانه را نتوان به مویی بند کرد                      زلف جانان بار دل  ها برنتابد بیش از این (1

بوی سر زلف تو به شیدایی من نیست                آوازۀ حسن تو به رسوایی من نیست (2

میان صورت و معنی بسی تفاوت  هاست             فرشته را به تصّور مگوی اهرمن است (3

شاهد آن نیست که مویی و میانی دارد              بندۀ طلعت آن باش که آنی دارد (4

کنکور سراسری زبان داخل 1399

مفهوم جملۀ دوم "معّلم دور نبود، صورتک به رو نداشت." در تمام گزینه ها هست به جز گزینۀ ............. .120

لباس ظاهر و باطن به هم موافق کن                      نه همچو دریا خونخوار و پاک دامن باش (1

درون را بیارای همچون برون                    و یا کن برون را به رنگ درون (2

ظاهر و باطن به همدیگر نکوست              هرکه دارد هر دو، با ما آشناست (3

از مهر دوستان ریاکار خوش تر است                        دشنام دشمنی که چو آیینه راست گوست (4

انسانی دهم آزمون شماره 1 1397 ایران علوم  مدارس برتر 

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 1 1397 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 1 1397 مدارس برتر 

همۀ گزینه ها به جز ............ با دو بیت زیر قرابت معنایی دارد.121

"چون بتابد آفتاب معرفت             از سپهر این ره عالی صفت

هریکی بینا شود بر قدر خویش                  بازیابد در حقیقت صدر خویش"

صدهزار اسرار از زیر نقاب                   روز می بنمایدت چون آفتاب (1

کلید معرفت آمدت عبادت                  به شرط آنکه گویی ترک عادت (2

هست دائم سلطنت در معرفت                        جهد کن تا حاصل آید این صفت (3

مغز بیند از درون نه پوست او              خود نبیند ذره ای جز دوست او (4

تالیفی محسن اصغری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 4 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 4 1399
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مفهوم کدام گزینه با سایر ابیات متفاوت است؟122

با نام نیک زنده بود خیرخواه خلق            کی میرد آن که خدمت مردم شعار کرد (1

پرورد بهر خدمت خلق آن که خویش را            حاصل رضای حضرت پروردگار کرد (2

گزیر آگه شدم که خدمت مخلوق هیچ نیست            هست از همه گزیر و ز هللا نا (3

گفتم آمرزش خالق به که ارزانی؟ گفت            آن که از خدمت مخلوق نشانی دارد (4

تالیفی محسن اصغری

انسانی دهم آزمون شماره 4 1400 قلمچی علوم 

در همۀ گزینه ها مفهوم مقابل بیت "تا زبر خاکی ای درخت تنومند               مگسل از این آب وخاک، ریشۀ پیوند" آمده است به جز:123

تا چین سر زلف بتان شد وطن دل             عزم سفرش از گذر حّب وطن خاست (1

دگر نه عزم سیاحت کند نه یاد وطن                       کسی که بر سر کویت مجاوری آموخت (2

سعدیا حّب وطن گرچه حدیثی است صحیح             نتوان مرد به سختی که من اینجا زادم (3

میان جان من و چین جعد مشکینت                       تعّلقی است حقیقی به حکم حّب وطن (4

تالیفی نرگس موسوی

مفاهیم هر دو مصراع در تمام گزینه ها یکسان است جز گزینۀ124

نباشی بس ایمن به بازوی خویش               ز تلبیس ایمن مشو زینهار (1

ملک آفرین گوی رزم شماست                     فلک گفت احسنت و مه گفت زه (2

با ددان آن به کم گیری ستیز                      چو سرپنجه ات نیست شیری مکن (3

دریا همه عمر خوابش آشفته است                  ما زنده به آنیم که آرام نگیریم (4

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

مفهوِم کلی همه ابیات با یکدیگر تناسب دارند؛ به جز:125

چـه کـوشـی بـهـر یـک گـوهـر بـه کان تیرۀ هستی            تو خود هم گوهری گر تربیت یابی و هم کـانـی (1

چــرا تــا زر و دارویـیـت هـسـت از درد بـخـروشـی            چـرا تـا دست و بازوییت هست از کار وامـانـی (2

چو زرع و خوشه داری از چه معنی خوشه چین هستی            چو اسـب و تـوشه داری از چه اندر راه حیرانـی (3

چـه زنـگـی مـی تـوان از دل سـتـردن بـا سـیـه رایـی            چـه کاری می تـوان از پیش بردن با تن آسانـی (4

از کشور 1398 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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مفهوم کدام بیت با سایر ابیات، تفاوت دارد؟126

گر سر ما بگذرد ز چرخ            افـتـادگــی بـرون نـرود از سـرشـت مـا چون آفتاب ا (1

به دستگیری افالک احتیاجی نیست            کلیـم وقتم و افتـادگی عصـای من اسـت (2

باشد نشـان پختگی افتادگی کـلـیم            آن میوه نارس است که بر دار مانده است (3

گوهـر افـتـاده ام در نـظـر غـافـالن            هـرکـه ز راهـی رسـد بـر سـر من پا نهد (4

کنکور سراسری زبان داخل 1398

مفهوم همۀ گزینه ها با "گندم نمای جوفروش نباش" متناسب است به جز گزینۀ ............. .127

بیرون سپید و دل سیهی همچو آینه              یکرنگ و صاف گرد و رها کن منافقی (1

در کارهای دینی و دنیایی             جز همچنان مباش که بنمایی (2

زنهار تا به سیرت طّراران (دزدان) ارزن نموده ریگ نپیمایی (3

از مکافات عمل غافل مشو                       گندم از گندم بروید جو ز جو (4

انسانی دهم آزمون شماره 1 1397 ایران علوم  مدارس برتر 

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 1 1397 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 1 1397 مدارس برتر 

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات یکسان نیست؟128

موی سفید و روی سیه عیب مشک نیست                      با خلق خوش به  صورت زیبا چه حاجت است؟ (1

سعی کن چون عارفان در پاکی باطن که نیست               پاکی ظاهر متاع روی بازار صالح (2

ظاهر و باطن مردان به صفا می باشد                  پشت این آینه ها روی نما می باشد (3

آب و رنگ صورت ظاهر دو روزی بیش نیست                 حسن اخالق جمیل از روی زیبا بهتر است (4

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 2 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 2 1399

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟129

زبان خامه به بانگ بلند می گوید                       که از دورویی خویش است پی  سپر (پایمال شده) کاغذ (1

قول چون خرما و همچون خار فعل                   این نه دین است این نفاق است ای کرام (2

به فعل و قول زبان یک نهاد باش و مباش                        به دل خالف زبان چو پشیز زراندود (3

قول و فعل خویش را در معصیت منکر مشو                   زانکه هفت اندام تو بر قول و فعل تو گواست (4

تالیفی کاظم کاظمی
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مفهوِم حدیث "حاسبوا قبل ان ُتحاسبوا" از کدام بیت، دریافت می  شود؟130

در زماِن خط، مدار چشم او بر مردمی است                    گردن عامل بود باریک در پای حساب (1

زان خالیق که درآیند به دیوان حساب               مثل سلمان عجب ار ز آنچه درآید به حساب (2

صبح پیری نیست گر صبح قیامت، از چه کرد                 پیش چشم من ز عینک نصب، میزان حساب (3

سنگ کم در پلۀ میزان خجالت می  کشد              خود حساب آسوده است از پرسش روز حساب (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

کدام گزینه با بیت زیر قرابت مفهومی دارد؟131

"چون بسی ابلیس آدم روی هست                پس به هر دستی نشاید داد دست"

حکایت چند از ابلیس و آدم                 همه ابلیس گشتند آدمی کو (1

ای بسا شاعر که از سحر هنر                  رهزن قلب است و ابلیس نظر (2

ترک عجب و کبر کن تا قبله عالم شوی            سیرت ابلیس را بگذار تا آدم شوی (3

نشان راه ز دزدان ره چه می پرسی             نه هرکه بر سر راه است رهبری داند (4

تالیفی کاظم کاظمی

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟132

یکی گذر به سر تربتم که بعد از مرگ                     ز خاک من به رهت نرگس انتظار شود (1

گر نگشتم کشتۀ تو کاش باری بعد مرگ                   بهر قبر کشتگانت خاک من سازند خشت (2

بگشای تربتم را بعد از وفات و بنگر                       کز آتش درونم دود از کفن برآید (3

شوق وصلت بعد مرگ از دل برون کی می رود                       گرد می گردیم و می گیریم دامان شما (4

تالیفی حسن وسکری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 3 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 3 1399

لمثل "از ماست که بر ماست" در کدام بیت وجود ندارد؟133 مفهوم کنایی ضرب ا

کامالن از عیب خود بیش از هنر یابند فیض                  بهرۀ طاووس از پا، بیش از بال خودست (1

نیست خصمی آدمی را غیر خود چون عنکبوت              دام راه هرکسی از تار آمال خودست (2

می کند در راه خود دام گرفتاری به خاک           دیدۀ هرکس که چون طاووس دنبال خودست (3

سرشکم آمد و عیبم بگفت روی به روی             شکایت از که کنم خانگی است غّمازم (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1392
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مفهوم ابیات دوگانۀ کدام گزینه قرابت ندارد؟134

غم و شادی جهان را نبود هیچ ثبات                  هر زمان، حال وی از شکل دگر خواهد شد (1

بر ما چو دور خّرمی بگذشت و آمد وقت غم                        دل شاد باید داشتن کان هم نپاید، بگذرد

بیدل گمان مبر که نصیحت کند قبول                 من گوش استماع ندارم لمن تقول (2

ما عاشقیم وگر همه عالم دهند پند             مشنو که من نه پند کسی گوش می کنم

کبوتری که دگر آشیان نخواهد دید                    قضا همی بردش تا به سوی دانه و دام (3

بست و گشاد حکم قضا را چه چاره است                 نتوان خیال بست که مگشای یا مبند

تا تو را جای شد ای سرو روان در دل من             هیچ کس می نپسندم که به جای تو بود (4

ز چشمانم روان گردد سرشک شادمانی ها                  گر آن سرو روان یک دم نشیند در کنار من

تالیفی محسن اصغری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 8 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 8 1399

ِذیَن ُقِتُلوا ِفی َسِبیِل ِهللا أْمَواتًا بَْل أْحَیاٌء...﴾ تناسب مفهومی دارد؟135 لَّ کدام بیت، با آیۀ ﴿َو الَ َتْحَسَبنَّ ا

دولـت جـاوید یافت هرکه نکونام زیست            کـز عـقـبش ذکـر خـیـر زنده کند نام را (1

جز دل من کز ازل تا به ابد عاشق رفـت            جاودان کس نشنیدم که در این کار بماند (2

لــت مــرا کـبـوتــر کـن شهید عشق توأم ای عزیز دل، یک شـب            در آرزوی وصـا (3

سفـر دراز نباشـد به پـای طالب دوست            که زندۀ ابد است آدمی که کشتۀ اوسـت (4

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

کدام دو مصراع هم مفهوم نیستند؟136

شبنم به آفتاب رسید از فروتنی / دِر نیستی کوفت تا هست شد (1

شکر نعمت، نعمتت افزون کند / شکر کن تا خدا بیفزاید (2

طلب صحبت خسان نکنی / از مصاحبت ناجنس احتراز کنید (3

شکیبا باش در ناکامی و رنج / برخیز و مخور غم جهاِن گذران (4

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 

عبارِت زیر با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟137

"حساب خود اینجا کن آسوده  دل شو            میفکن به روز جزا کار خود را"

دم نشمرده محال است برآرد چون صبح            هرکه در مّدنظر روز حسابی دارد (1

گشود دفتر انصاف خط، مهّیا شو            که بی  حساب تو را نوبت حساب رسید (2

خودحسابی خط پاکی است ز دیوان حساب            آنچه امروز توان کرد به فردا مگذار (3

از سینه برنیارد نشمرده یک نفس را            چون صبح هرکه در دل بیم حساب دارد (4

از کشور 1399 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 
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کدام گزینه مفهومی متفاوت با سایر ابیات دارد؟138

غنیمت شمر این گرامی نفس            که بی مرغ قیمت ندارد قفس (1

خوش است عمر دریغا که جاودانی نیست              پس اعتماد بر این پنج روز فانی نیست (2

زنهار نگه دار تو فرصت که نه ای                   زان تّره که بدروند و دیگر روید (3

له که را داشت سود آه کی آمد به کار؟ وقت غنیمت شمر ورنه چو فرصت نماند                نا (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

همۀ ابیات به جز بیت ............ با "کل اناٍء یترشح بما فیه، از کوزه همان برون تراود که در اوست." قرابت مفهومی دارند.139

می دهد از راز پنهانش خبر، چین جبین               سرخط باطن ز موج آب می باید گرفت (1

مهر و کین می شود از صفحۀ سیما ظاهر             صافی و تیرگی آب ز گوهر پیداست (2

دل چو سیاهی دهد رنگ گواهی دهد                عکس برون می زند گرچه تو در پرده ای (3

راستان را ز نهاد کج دوران چه زیان                   زآنکه در کوزۀ کج آب نایستد جز راست (4

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 18 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 18 1399

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 18 1399

دو بیت کدام گزینه مفهوم یکسانی ندارند؟140

صبر کن بر تلخ کامی ها که آخر روزگار                چشمه سار نوش سازد بوسه گاه نیش را (1

زمین باغ و بستان را به عشق باد نوروزی                 بباید ساخت با جوری که از باد خزان آید

در راه عشق با دل شیدا فتاده ایم                      چندان دویده ایم که از پا فتاده ایم (2

نی حدیث راِه پرخون می کند                    قّصه های عشق مجنون می کند

ال تو چراغ رحمتش داری پیش جایی نرسد کس به توانایی خویش                     ا (3

وگر توفیق او یک سو نهد پای                    نه از تدبیر کار آید نه از رای

بگشای تربتم را بعد از وفات و بنگر                  کز آتش درونم دود از کفن برآید (4

مپندار این شعله افسرده گردد                   که بعد از من افروزد از مدفن من

تالیفی شاهین شیرزادی
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متِن زیر با همۀ ابیات قرابت مفهومی دارد؛ به جز:141

"عامل شهری 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."

چـو خـشـنـود داری جـهـان را بــه داد            تــوانـگـر بـمـانـی و از داد شــاد (1

هـمـه داد کــن تـو بـه گـیـتــی درون            که از داد هرگـز نـشد کـس نـگون (2

بـه داد و دهـش کـوش و نیـکـی سگال            ولـی را بـپــرور عــدو را بــمــال (3

گر دادگــــر چــنــد بـی کــس بـــود            ورا راسـتـی پـاسـبـان بـس بــود ا (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

مفهوم کنایی "گندم  نمای جوفروش" از کدام بیت، دریافت می  شود؟142

لوِد فقرم شرم باد از هّمتم                              گر به آب چشمۀ خورشید دامن تر کنم گرچه گردآ (1

لودۀ خود می  آید                       که بر او وصله به صد شعبده پیراسته  ام شرمم از خرقۀ آ (2

خودنمایی کار ما را در گره انداخته است             قطره چون برداشت دست از خویش دریا می  شود (3

در خرقه چو آتش زدی ای عارف سالک              جهدی کن و سرحلقۀ رندان جهان باش (4

کنکور سراسری زبان داخل 1399

مفهوِم کدام بیت با سایر ابیات، تفاوت دارد؟143

دل شکستۀ حافظ به خاک خواهد برد                چو الله داغ هوایی که بر جگر دارد (1

چنین که در دل من داغ زلف سرکش توست                    بنفشه  زار شود تربتم چو درگذرم (2

به عشق روی تو روزی که از جهان بروم             ز تربتم بدمد سرخ گل به جای گیاه (3

باشد غم هجر تو به خونابه بر آن نقش              گر از سر خاکم بدمد برگ گیاهی (4

انسانی داخل 1399 کنکور سراسری علوم 

مفهوم بیِت زیر، از کدام بیت دریافت می شود؟144

"دمی آب خوردن پس از بدسگال                    به از عمر هفتاد و هشتاد سال"

از دست تو مشت بر دهان خوردن             خوش تر که به دست خویش نان خوردن (1

خوشا وقت مجموع آن کس که اوست          پس از مرگ دشمن در آغوش دوست (2

کسی را که دانی که خصم تو اوست           نه از عقل باشد گرفتن به دوست (3

گر خویِش  دشمن، شود دوستدار               ز تلبیسش ایمن مشو زینهار ا (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1396
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لخالقین﴾ داللت نمی کند؟145 کدام گزینه بر مفهوم آیۀ ﴿فتبارک هللا احسن ا

بر صورت من ز روی هستی                     آرایش آفرین تو بستی (1

له و حیران علی چون که تو خیرالبشری بر خدا                   من ز توأم وا (2

روزی که آفرید تو را صورت آفرین              بر آفرینش تو به خود گفت آفرین (3

آیینه تو را ببیند اندازۀ عرش خویش                        در آینه کجا گنجد اشکال کمال تو (4

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟146

له بپوشان که خرقه پوش آمد چه جای صحبت نامحرم است مجلس انس            سر پیا (1

حدیث دوست به رندان بگوی نی به ملک            که اهل عشق بود سّر عشق را محرم (2

تا سر مویی تعلق هست، محرومی به جاست            هرکه این زنّار دارد در حرم نامحرم است (3

با زاهد فسرده مگو شرح سّر عشق            از نکته های خاص مکن پیش عام بحث (4

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 2 1400 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 2 1400

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 2 1400

همۀ ابیات به جز بیت گزینۀ ............ بیانگر مفهومی مشترک هستند.147

در مذاقم بس که بخشد چاشنی ذوق طلب                     هست خوش تر رنج راه از راحت منزل مرا (1

وصال کعبه کسی را که در نظر باشد                 به چشم جای چو مژگان دهد مغیالن را (2

خوش است زیر مغیالن به راه بادیه خفت                      شب رحیل، ولی ترک جان بباید گفت (3

توشۀ راه است برق گرم رو را خار و خس             کعبه رو دلگیر از خار مغیالن کی شود؟ (4

تالیفی کاظم کاظمی

لیم که از ماست که بر ماست" از همۀ ابیات دریافت می شود، به جز:148 مفهوِم مصراعِ: "گفتا ز که نا

از دست دیگران چه شکایت کند کسی               سیلی به دست خویش زند بر قفای خویش (1

ال جفای خویش دزد از جفای شحنه چه فریاد می کند                 گو گردنت نمی زند ا (2

دشمن به دشمن آن نپسندد که بی خرد               با نفس خود کند به مراد و هوای خویش (3

گر هر دو دیده هیچ نبیند به اّتفاق                  بهتر ز دیده ای که نبیند خطای خویش (4

کنکور سراسری هنر داخل 1396
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مفهوم بیت "بیاموزمت کیمیای سعادت                ز هم صحبت بد، جدایی جدایی" در کدام گزینه دیده نمیشود؟149

یار ناپایدار دوست مدار              دوستی را نشاید این غّدار (1

از بدان جز بدی نیاموزی             نکند گرگ، پوستین دوزی (2

با بِهان لحظه ای چو بشتابی                      نام نیکو از او بسی یابی (3

هرکه با دیگ همنشین گردد                     جامۀ خویش را سیاه کند (4

انسانی دهم آزمون شماره 1 1397 ایران علوم  مدارس برتر 

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 1 1397 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 1 1397 مدارس برتر 

کدام بیت با عباراِت زیر، قرابت مفهومی دارد؟150

"اندر همه کاری داد از خویشتن بده که هرکه داد از خویشتن بدهد از داور مستغنی باشد."

دلیر در سر بازار حشر خرج کند                        گرفت هرکه زر خویش را عیار امروز (1

گر باورتان نیست                     گل مصحف صدبرگ به سوگند گشوده است شور سحر حشر ا (2

زود باشد حشرشان در خاک با قارون شود                       این گران  جانان که سیم و زر به روی هم نهند (3

حالل و خوش   خور و طاعت کن و دروغ مگوی               بر این سه کار بری روز حشر گوی عمل (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

مفهوم کدام بیت با بقیه متفاوت است؟151

تا به جایی رساندت که یکی                       از جهان و جهانیان بینی (1

هر دو عالم یک فروغ روی اوست                گفتمت پیدا و پنهان نیز هم (2

می کند باد صبا هر روز پیش از آفتاب                       مصحف خلق تو را از بوی گل تفسیرها (3

دیدم گل و بستان ها، صحرا و بیابان ها                       او بود گلستان ها، صحرا همه او دیدم (4

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

کدام بیت، "فاقد" مفهوم بیِت زیر است؟152

"تـــعـلــیــم ز اّره گــیــر در امــر مــعـــاش            نیمی سوی خود می کش و نیـمی مـی پاش"

بــه گــیــتـی ز بـخـشـش بــود مــرد ِمـه            تـو گـر گـنــج داری بـبـخــش و مــنـه (1

مــدار و بــبــخــش آنـچــه افــزون بــود            وز انــــدازۀ خـــورد بـــیـــرون بــــود (2

گر هـزار گــنـه بـیـنـی از سـپـهر دورنـگ            بر او ببخش که بخشیدِن گناه، خوش است ا (3

بخل عیبی است که صد فضل بپوشاند و ُجود            کیمیایی است که صـد عیب هـنـر گردانـد (4

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 
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مفاهیم "ترک آرزوها، قناعت پیشگی، ارزش یافتن با سختی ها، تحّمل سختی های راه عشق" به ترتیب از کدام ابیات دریافت153

می شود؟

الف) آتش سوزان نمی دارد خبر از زخم خار                تیزی خار مغیالن از من مجنون مپرس

ب) در زمین پاک  ما ریگ روان حرص نیست             از رگ ابری مراد مزرع ما حاصل است

ج) برنخورد کسی در جهان به طول امل                    همان به است که آمال مختصر باشد

د) قول مطبوع از درون سوزناک آید که عود             چو همی سوزد جهان از وی معّطر می شود

ج، ب، الف، د (2 ج، ب، د، الف (1

ب، ج، الف، د (4 ب، ج، د، الف (3

تالیفی محسن اصغری

مفهوم گزینۀ ............ با مفهوم عبارت "شهر را از عدل، دیوار کن و راه  ها از ظلم و خوف پاک کن، که حاجت نیست به گل و خشت و154

سنگ و گچ." یکسان نیست.

ملک و دین را در این جهان و در آن                  صدق و عدل است روی و پشتیوان (1

عدل ورز و به گرد ظلم مگرد                ظلم از این مملکت برآرد گرد (2

زین وزرا رسم عدل و داد چه جویی                  هیچ شنیدی ز سیل طرح عمارت (3

خلق را آواز عدل و داد ده                   دهر را مملو عدل و داد کن (4

تالیفی حسن وسکری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 17 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 17 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 17 1399
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درسپایهمدرسه

دبیر

گزینه 2 1

مفهوم مشترک ابیات مرتبط و حدیث صورت سؤال: ناپایداری بخت و اقبال

مفهوم بیت گزینۀ "2": توفیق انسان ها وابسته به تقدیر پروردگار است. (تقدیرگرایی)

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 2 2

مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و گزینۀ 2، بی وفایی زیبارویان است.

مفهوم سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: هرچه از دوست رسد نیکوست. / وفاداری زیبارویان، زیبا است.

3: توصیف زیبایی بی حدوحصر معشوق. گزینۀ 

گزینۀ 4: هرچه از دوست رسد نیکوست / عاشق از جفای معشوق روگردان نیست.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 3 3

مفهوم مشترک ابیات مرتبط: ظاهر افراد نشان از باطن و درون آن هاست. (کلُّ اناٍء یترّشح بما فیه: از کوزه همان برون تراود که در

اوست)

مفهوم بیت گزینۀ "3": ظاهر زیبا و باطراوت یار، گواهی است بر رنج بردن و خون دل خوردن من.

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 4 1400 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 4 1400

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 4 1400

گزینه 4 4

گزینۀ "1": 1) ذکر تو بر زبان دارم / 2) سخن گفتن از تو برتر از دیگر سخنان است.

گزینۀ "2": 1) مرگ دشمن شادی بخش است / 2) شادی از مرگ دشمن پسندیده نیست.

گزینۀ "3": 1) رنج و خوشی گذرا هستند / 2) روزگار با نادانان همراه است و دانایان آسیب می بینند.

گزینۀ "4": باران موجب رویش گیاهان می شود.

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 

MrKonkoriقرابت دهمدهم

آقای کنکور
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گزینه 2 5

مفهوم بیت گزینۀ "2" پندناپذیری عاشق

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

گزینه 1 6

در گزینۀ 1 شاعر به مخاطبان خود سفارش می کند با یک کار بدی که دوستشان انجام می دهد از دوست جدا نشوند؛ اما مفهوم

مشترک سایر گزینه ها تأثیر همنشین بر انسان است.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 3 7

3: ناممکن بودن رهایی از دام تقدیر و سرنوشت (جبرگرایی) مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و بیت گزینۀ 

مفهوم بیت 1: رنج بردن از غم روزگار

مفهوم بیت 2: شکایت شاعر از بخت و اقبال خود

مفهوم بیت 4: ضرورت شادباشی در زندگی

از کشور 1399 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 2 8

مفهوم مشترک ابیات گزینه های "1، 3 و 4": فروتنی و تواضع موجب کمال و سربلندی می شود.

مفهوم بیت گزینۀ "2": پشیمانی شاعر از بیهوده سپری کردن عمر و دور ماندن از فروتنی.

از کشور 1398 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 1 9

مفهوم مشترک ابیات مرتبط: ریشۀ شکست آدمی، در افکار و اعمال اوست: از ماست که بر ماست.

مفهوم بیت گزینۀ 1: مرهم دانستن درد عشق و خواهان آن بودن

کنکور سراسری هنر داخل 1398
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گزینه 4 10

ابیات گزینه های "1، 2 و3" بیانگر این مفهوم هستند که ریشه های شکست و گرفتاری آدمی در اندیشه و کردار خود او است و

فرجام بد هر فرد، نتیجۀ اعمال او است. (ادبّیات 3، درس 14) / (ادبّیات 2، درس 5)

اّما مفهوم بیت گزینۀ "4" این است که با بدخواهی دیگران، نیکی نصیب کسی نمی شود (آدم بدخواه بهره ای از بدخواهی نخواهد

برد و آدم خیرخواه دچار زیان و بدی نمی شود.)

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1391

گزینه 3 11

آنچه بین بیت سؤال و گزینۀ 3 مشترک است ← اشاره به تأثیرگذاری موسیقی بر موجودات و نکوهش بی ذوقی است.

انسانی داخل 1397 کنکور سراسری علوم 

گزینه 3 12

گزینه های 1، 2 و 4 معتقدند به کسی که بدی کرده، خوبی کن؛ به جای دشنام دعا کن، در عوض سنگ زدن، میوه به فرد بده، به

بی وفا وفادار باش! و گزینه "3" خود را فرد قدرتمندی دانسته که بی ادبان را مجازات می کند.

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

گزینه 1 13

عبارت بر این تأکید دارد که خواستۀ خود را از خداوند بخواه نه خلق خدا که این مفهوم در بیت گزینۀ "1" آمده است.

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 

گزینه 3 14

مفهوم مشترک عبارت صورت سؤال و ابیات مرتبط: ضرورت رسیدگی به اعمال خود پیش از فرارسیدن حساب قیامت

مفهوم بیت گزینۀ "3": توصیه به اندوختن توشۀ آخرت و روی آوردن به کردار نیک

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 8 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 8 1399

گزینه 3 15

بیت سؤال اشاره می کند که "آنچه از دست  رفته بود، به دست آمد" و گزینه "3" معتقد است پرندۀ از دام فرار کرده و یاقوت از کوه

استخراج شده دیگر به دست آوردنی نیستند.

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 
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گزینه 1 16

توضیح: سپر انداختن کنایه از تسلیم شدن است. (ادبّیات 2، درس 16)

بررسی مفهوم گزینه ها:

گر ما را بپذیری، بر تو سجده می بریم؛ مثل بت پرستی که در مقابل بت نماز می گذارد و قامت بندگی خم می کند و تسلیم او 1. ا

می شود.

2. تو مانند رابعه (عارف معروف) مرد حق باش و این ماجرا را سربسته رها کن.

3. در میخانۀ معرفت شرمنده و گریانم؛ چراکه از کارهای دنیایی خودم شرمنده ام.

گر مردم را با هّمت خویش بی نیاز ساختی هنر کردی. 4. مثل حاتم تنها در بیابان خیمه زدن هنر نیست، بلکه ا

کنکور سراسری هنر داخل 1394

قلمچی ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 2 1396

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 6 تابستان 1398

گزینه 4 17

گزینۀ 1: هرکس طبق ذات خود رفتار می کند.

گزینۀ 2: فرد بدذات قابل تربیت نیست.

3: زمین از تاخت و تاز اسب ها، خروشان شد. گزینۀ 

گزینۀ 4: یاد خدا موجب آرامش است / ایمان ما را از شیطان حفظ کن.

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

گزینه 2 18

ابیات گزینه های 1 و 3 و 4 در ستایش تواضع و فروتنی بیان شده اند و در همۀ آن ها تواضع ارزشمند و امری پسندیده دانسته شده

است.

اّما شاعر در بیت گزینۀ 2 تواضع و فروتنی را مایۀ ادب می داند و تواضع در مقابل افراد فرومایه و پست را جایز نمی داند.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

گزینه 2 19

مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و ابیات "ب" و "ج": ضرورت تحّمل سختی  های راه عشق به امید رسیدن به وصال معشوق

مفهوم بیت  های دیگر:

بیت الف) بیان سختی  های هجران و دور بودن از یار

بیت د) بیان وفاداری عاشق و جاودانگی عشق او حّتی پس از مرگ

کنکور سراسری زبان داخل 1399
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گزینه 3 20

چون غمت را نتوان یافت در دل شاد                       ما به امید غمت خاطر شادی طلبیم

سریش: ماده چسبناک

گر ما بخواهیم از ستِم غِم عشِق تو داد و غِم عشق، درد و رنج عشق برای عاشق شادی است و لذت داغ غم عشق تو بر ما حرام باد ا

امان بخواهیم چراکه ما با این لذت غِم شیرینی تو صفایی می کنیم وصف ناپذیر.

غِم عشق برای عاشق مبارک است و جنس این غم از نوع مادی نیست و عاشق واقعی از این رنج هرگز گالیه و شکایتی نمی کند.

کنکور سراسری هنر داخل 1397

گزینه 3 21

مفهوم مشترک بیت های "ب" و "ج": "پیدا بودن حال درون از ظاهر"

لمثل از کوزه همان برون تراود که در اوست (= کّل اناٍء یترّشح بما فیه) معادل ضرب ا

مفهوم سایر ابیات:

الف) تقابل عقل و عشق یا ترجیح عشق بر عقل

لوده شود، هرگز از این ننگ، رهایی نمی یابد. گر وجود انسانی به ننگ و بی آبرویی آ د) ا

کنکور سراسری هنر داخل 1398

گزینه 4 22

مفهوم این بیت "تفاوت ظاهر و باطن" است. (معنی بیت = این طور نیست که هرکس که بیرونش را بپسندی، درونش نیز آن گونه

باشد، بسیاری از اوقات، درون حلوای شیرین، زهر است)

بررسی سایر گزینه ها:

له اش نیز زخمی است. لۀ صائب دلت به درد آمد، او را ببخش؛ کسی که درونش زخمی باشد نا گر از نا 1) ا

2) کسی که اصلش بد باشد، با کسی وفا نمی کند. بد بودن اصل همواره به خطا و رفتار بد منجر می شود.

3) سخن عشق تو، بی آنکه به زبانش بیاورم آشکار است؛ چراکه رنگ چهرۀ من از حال درونم خبر می دهد.

تالیفی شاهین شیرزادی

گزینه 4 23

مفهوم این بیت سختی فراق و شیرینی وصل است اّما مفهوم مشترک رباعی صورت سؤال و همۀ ابیات دیگر، رسیدگی به حساب خود

پیش از فرارسیدن روز حسابرسی (روز قیامت) است.

تالیفی شاهین شیرزادی
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گزینه 3 24

درزمینۀ مّلی و میهنی حماسه واقعّیاتی مطرح می گردد که ویژگی های اخالقی نظام اجتماعی، زندگی سیاسی و عقاید آن جامعه را در

مسائل فکری و مذهبی دربرمی گیرد. شاهنامه نیز تصویری از جامعۀ ایرانی است در جزئی ترین ویژگی های حیاتی مردم آن. (ادبّیات

چهارم، درس 3) / (ادبّیات 3، درس 2)

در بیت گزینۀ "3" شاعر به "اختر کاویان" اشاره کرده است که پرچم مّلی ایران در عهد ساسانی بوده  است.

بررسی گزینه های دیگر:

1) ویژگی قهرمانی حماسه را بیان می کند.

2) بیانگر ویژگی قهرمانی حماسه است.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1394

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 8 تابستان 1398

انسانی دوازدهم آزمون شماره 8 تابستان 1398 قلمچی علوم 

گزینه 1 25

گزینه ۱ زمینه ملی و قومی دارد.

(خوان زر از سنت ملی و قومی ما است)

لعاده زال (خرق عادت) سخن گفته شده است. در گزینه ۲ از عمر خارق ا

در گزینه ۳ و ۴ وجود سیمرغ (خرق عادت)

تالیفی محسن فدایی

گزینه 1 26

مفهوم بیت گزینۀ "1": جدایی روح آدمی از تن و بازگشت آن به اصل و عالم معنا مفهوم مشترک ابیات مرتبط: بیان پویایی، تکاپو و

پرهیز از ایستایی و بی تحرکی

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 14 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 14 1399

گزینه 1 27

مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و گزینۀ 1: تأثیر قضا و قدر در زندگی و بدبختی آدمی و شکوه از سرنوشت.

مفهوم سایر ابیات:

2) در ستایش هّمت بلند ممدوح

3) توصیه به راضی بودن از سرنوشت

4) بی تعّلقی انسان نسبت به امور دنیوی

تالیفی محسن اصغری
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گزینه 1 28

گر مرد هنگام کار کاهل (تنبل) شود، پس ازآن، چنان فرصتی را به دست نمی آورد. بیت "د" اغتنام فرصت: ا

بیت "ب" تالش: در دنیا سود بدون رنج وجود ندارد، برای کسی که کاهلی کند، گنجی حاصل نمی شود.

بیت "ج" توصیه به خویشتن داری: هنر و خرد در وجود انساِن تندمزاج مانند شمشیری است که زنگ زده و کند شده باشد (تندخویی و

عدم خویشتن داری، هنر و خرد آدمی را از بین می برد یا بی ارزش می سازد)

گر هوای نفس بر خرد آدمی غلبه کند، نیازی به شاهد برای اثباِت دیوانگی او وجود ندارد (غلبۀ بیت "الف" مذّمت نفس پرستی: ا

هوای نفس بر عقِل آدمی، نشانۀ دیوانگی است)

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 

گزینه 3 29

مفهوم مشترک ابیات گزینه های "1، 2 و 4": تحّمل سختی های هجران، به امید رسیدن به وصال یار

مفهوم بیت گزینۀ "3": تقاضای عاشق از معشوق که پس از وصال او را از خود دور نسازد و از او جدا نشود.

از کشور 1398 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 1 30

مفهوم حدیث، ناپایداری احوال دنیایی است. در بیت گزینۀ (1) نیز ناپایداری بخت و اقبال دنیایی مطرح شده است و به آنانی که

روزگار بر وفق مرادشان است، هشدار می  دهد که این اقبال پایدار نمی  ماند.

مفهوم سایر ابیات:

گزینۀ (2): برعکس صورت سؤال، از جایی سخن می  گوید که در آن دگرگونی و بهار و خزانی نیست.

گزینۀ (3): دشمنی همیشگی فلک با ما و در امان نبودن از گزند آن.

گزینۀ (4): گویندۀ این بیت حال ناخوشش پایدار است و برای فراق، پایانی متصّور نیست.

امیر افضلی تالیفی 

گزینه 1 31

مفهوم گزینۀ 1 این است که وجود معشوق (خدا) را فقط با واسطۀ خودش می توان شناخت؛ اما مفهوم مشترک سایر گزینه ها این

است که آرزو مکن که خدا را جز در همه جا، در جایی دیگر بیابی. (وحدت وجود)

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 1 32

مفهوم بیت گزینۀ "1": افراد کوتاه نظر و سطحی نگر از عیب های دنیا غافل اند.

مفهوم عبارت صورت سؤال و ابیات مرتبط: تأکید بر مثبت نگری و تغییر در نوع نگرش نسبت به پدیده ها ← "چشم ها را باید شست،

جور دیگر باید دید"

تالیفی کاظم کاظمی
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گزینه 3 33

مفهوم "پندناپذیری عاشق" به طور مشترک در ابیات صورت سؤال و گزینه ها مشهود است.

مفهوم بیت گزینۀ "3": بی تأثیر بودن سخن عشق در دل انسان های غیرعاشق

تالیفی محسن اصغری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 5 1400 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 5 1400

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 5 1400

گزینه 3 34

مفهوم عبارت سؤال: ظاهر از باطن خبر می دهد و این مفهوم در گزینه های 1، 2 و 4 دیده می شود.

مفهوم گزینه "3": معشوق را در درون خویش جستن.

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 12 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 12 1396 مدارس برتر 

گزینه 3 35

مفهوم بیت مرجع این است که هرچه از شکست و پیروزی بر ما می رسد نتیجۀ اعمال خود ماست که در بیت های "ب، د، ه" دیده

می شود.

ایران علوم تجربی سوم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک سوم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

گزینه 1 36

مفهوم مشترک ابیات "ب"، "د": ترجیح خدمت حق بر خدمت خلق است.

در ابیات "الف" و "ج" به خدمت مخلوق توصیه شده است.

تالیفی محسن اصغری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 18 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 18 1399

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 18 1399

گزینه 4 37

معنی دو بیت تقریبًا در تقابل باهم است؛ در بیت نخست سعدی می گوید با لطف، بیگانه نیز مثل بندۀ حلقه به گوش خواهد شد. در

بیت دوم صائب می گوید با احسان نمی توان دشمن خود را به دوست تبدیل کرد. مفهوم دو بیت در سایر گزینه ها یکسان است.

تالیفی شاهین شیرزادی
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گزینه 2 38

مفهوم مشترک عبارت صورت سؤال و بیت های مرتبط: نکوهش ریاکاری و توصیه به یکرنگی و بی ریایی

مفهوم بیت گزینۀ "2": نتیجۀ هر عملی متناسب با خود آن عمل است و با بدی کردن نمی توان انتظار نیکی داشت.

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 14 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 14 1399

گزینه 2 39

مفهوم "مدارا و لطف کردن با دشمن و مخالف" مشترکًا در عبارت صورت سؤال و ابیات مرتبط مطرح شده است. (ادبّیات 2، درس 9)

معنی و مفهوم ابیات:

1) آن کسیکه از این باغ (در این جهان) گل های سرخ و زرد چید و از آن ها بهره مند شد، هیچگاه پشیمان نخواهد شد.

گر مردم موجب آزار تو شدند، تو لطف و محّبت خود را از آن ها دریغ نکن. 2) ا

3) نسیم مهربانی دوست، غنچۀ وصال من را شکفته ساخت. پرندۀ خوشخوان، با بویی که از گل سرخ (معشوق) رسید، به نشاط

آمد.

4) هرجا باغی هست، خار از گل های آن جدا است اّما در باغ وجود ما همیشه گل ها (خوشی) با خار (سختی ها) همراه است.

کنکور سراسری زبان داخل 1395

گزینه 1 40

در گزینه های 2، 3 و 4 به محبت نکردن با افراد ناشایست سفارش می کند و از کسانی که محبت کردن با آن ها موجب رنجش و

زحمت و آزار آدمی می شود دور می شود.

ولی در گزینۀ 1: کسی که خرد دارد در جهان از همنشینی و رفاقت به طورکلی دوری می کند.

"بیاموزمت کیمیای سعادت                        ز هم صحبت بد جدایی، جدایی"

کنکور سراسری هنر داخل 1397

گزینه 4 41

مفهوم مشترک ابیات مرتبط: بیان شور عشق در وجود عاشق / خودشیفتگی عاشق به دلیل برخورداری از عشق شورانگیز

مفهوم بیت گزینۀ "4": ایثار و فداکاری و توّجه به بیچارگان

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

گزینه 1 42

گزینۀ"1": بر ستم صبر داشتن / توانایی صبر نداشتن

گزینۀ "2": به سکوت واداشته شدن / گزینۀ "3": ناپایداری غم و شادی دنیا / گزینۀ "4": عاشق نوازی معشوق

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 
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گزینه 2 43

"خرسند بودن و بسنده کردن به دیدار معشوق" مفهوم مشترک ابیات مرتبط است.

مفهوم بیت گزینۀ 2: توصیه به عبرت  پذیری

گر به دیدار بسنده کنی، به اندازۀ کافی از این تماشا کردن لّذت خواهی برد. 1) ا

گر کسی تنها نظاره  گر اعمال عبرت  آمیز دیگران باشد (عبرت نگیرد)، پوچی و بیهودگی نصیب او خواهد شد. 2) ا

3) هرکسی که به دیدار زیبایی حضرت یوسف، بسنده نکند، مانند زلیخا عاجز می  شود.

4) من به نگاهی مختصر به معشوق بسنده می  کنم.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

گزینه 2 44

مفهوم بیت گزینۀ "2": شادی - برخالف غم و اندوه - به سختی حاصل می شود.

مفهوم مشترک ابیات گزینه های "1، 3 و 4": بیان ناپایداری غم و شادی دنیا و توصیه به غنیمت دانستن اوقات خوش زندگی و اّیام

عمر

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 

گزینه 2 45

مفهوم بیت صورت سؤال و ابیات مرتبط:

ریشه های شکست آدمی در اندیشه و کردار خود اوست و فرجام بد هر فرد، نتیجۀ اعمال و کردارش است. (ادبّیات 2، درس 5) /

(ادبّیات 3، درس 14)

بررسی مفهوم ابیات:

صورت سؤال: [عقاب] به سوی تیر نگاه کرد و پر خود را بر تیر دید. گفت: نباید از کسی ناراحت باشم؛ زیرا شکست من در اعمال خود

من است.

1) با کمین کردن می توان دزد بیگانه را گرفت اّما رهایی از آسیب دزدی آشنایان امکان پذیر نیست.

2) زمانی که وجود عشق تو را دریافت و عاشق تو شد، دیگر با من بیگانه نباش. (تو نیز مرا دوست داشته باش)

3) من هرگز از بیگانگان ناراحت نیستم؛ زیرا تمام گرفتاری هایی که نصیب من شده است، از آشنایان است.

لقول) گفتند که آنچه (گرفتاری) نصیب ما شده است، ریشه در اعمال ما دارد. 4) هرکدام از آن ها یک زبان (مّتفق ا

از کشور 1390 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 3 46

احترام گذاشتن به افراد سالمند سفارش شده است.

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 
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گزینه 4 47

مفهوم مشترک بیت ها: از ماست که بر ماست؛ یعنی ریشه های شکست آدمی در اندیشه و کردار او است. (ادبّیات 3، درس 14) /

(ادبّیات 2، درس 5)

بررسی مفهوم گزینه ها:

1) یکی یکی این گونه گفتند که تقدیر بد آسمان، نتیجه اعمال خود ماست.

2) ما از گرگ شکایتی نداریم؛ زیرا این ظلم ها را چوپان خود ما انجام می دهد.

3) نخل باغ از سنگینی میوۀ خود می شکند. هیچ کس از نتیجۀ عمل خویش بی بهره نمی ماند.

4) سختی های جهان بیش از همه به افراد وارسته می رسد، هرگز دامی برای حیوانات اهلی گذاشته نمی شود.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1390

گزینه 4 48

گاه از سختی روزگار اندوهگین نمی شود. الف) فرد آ

ب) با مشکالت سخت کنار بیا.

ج) تحمل سختی ها، گشایش در پی دارد.

د) هیچ امیدی به گشایش کارهایم ندارم.

ھ) پایان بسیاری از رنج ها، خوشبختی و سعادت است.

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 

گزینه 1 49

مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و ابیات مرتبط: تحّمل سختی های راه عشق

مفهوم بیت گزینۀ 1: ستایش عدالت ممدوح و اشتیاق مردم به آن عدالت گستری

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

گزینه 4 50

مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و بیت گزینۀ "4": آمادگی عاشق برای فدا کردن جان خود به پای معشوق

مفاهیم سایر ابیات:

1) خوشایند و دلپذیر بودن گرفتاری در دام عشق یار و مهرورزی نسبت به او

2) ناممکن بودن رهایی از دام عشق یار پس از گرفتارِی دل در کمند زلف معشوق

3) توصیف زیبایی گیسوان معّطر و چهرۀ زیبای یار

کنکور سراسری زبان داخل 1399
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گزینه 3 51

مفهوم مشترک آیۀ صورت سؤال و ابیات مرتبط: عزت و ذلت آدمی به دست خداوند است. "خداوند به گروهی عزت و به گروهی ذلت

می دهد."

مفهوم بیت گزینۀ "3": گروهی را گرفتار روی زیبایی می کند و گروهی را عاشق و گرفتار مویی می گرداند.

تالیفی محسن اصغری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 5 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 5 1399

گزینه 4 52

3 ← وطن دوستی ابیات مشترک گزینه های 1، 2 و 

گر در وطن غریب باشی از بی مهری پس غربت با عزیز دلنشین تر خواهد بود اما در گزینۀ 4 ← برتری غربت بر وطن است: ا

(تلمیح به داستان یوسف و عزیز مصر)

تالیفی سیده سودابه رضازاده بایی

گزینه 4 53

مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و گزینۀ 4: تجّلی خداوند در موجودات هستی در عین اینکه خداوند به  ظاهر آشکار نیست.

مفهوم سایر ابیات:

1) زیادشدن اشتیاق عاشق با توصیف معشوق از زبان کسی که او را نظاره کرده است.

2) چهرۀ معشوق جلوه  گاه جمال حق است.

گاه بودن از سختی  های راه عشق. 3) گرفتار شدن در دام عشق و آ

از کشور 1399 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

گزینه 3 54

بیت گزینۀ "3" بیانگر این مفهوم است که عاشق از فدا کردن جان در راه معشوق دریغ ندارد و نمی  ترسد؛ زیرا با جان  فشانی در راه

عشق موجب جاودانگی نام و عشق خود می  شود.

معنی و مفهوم سایر ابیات:

1) تا زمانی که چهرۀ زیبا داشتی (جوان بودی) کارهای زشت مرتکب شدی، اکنون که پیر شدی، به دنبال این باش که کارهای نیک

انجام دهی.

2) شراب  نوشی که در آن تظاهر نباشد، از عبادت و پارسایی همراه با تظاهر بهتر است.

گر مانند فرهاد جان من در راه عشق فدا می  شود، باکی نیست؛ زیرا بعد از مرگم حکایت  های زیبای عاشقانه از جان  فشانی من 3) ا

باقی می  ماند.

4) ترک کردن جان برای عاشق آسان است اّما بریدن از معشوق، ممکن نیست.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399
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گزینه 2 55

وجه مشترک ابیات "ب، د" حمد و ستایش خداوند حتی در میان جمادات است.

تالیفی حسن وسکری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 1 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 1 1399

گزینه 1 56

شاعر می خواهد خدا علم اندک او را وسعت بخشد و گزینه "1" نتیجۀ این خواسته را بیان می کند که سخن ما در دانش حق محو شد و

به او وصل گردید.

گزینه "2": ارزشمندی علم، گزینه "3": تواضع و فروتنی، گزینه "4": توجه به علم را یادآور می شوند.

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

گزینه 3 57

گزینه های 1، 2 و 4 ← اشاره به ناپایداری غم و شادی دنیا

3 ← بی وفایی زیبارویان و بدعهدی آن ها گزینۀ 

تالیفی سیده سودابه رضازاده بایی

گزینه 3 58

در گزینۀ "3" شاعر می گوید فقرا به پذیرش کمک، درواقع باری از دوش توانگران گرانبار برمی دارند؛ اما مفهوم مشترک سایر

گزینه ها همانند عبارت صورت سؤال سفارش به کمک کردن و گره گشایی از دیگران است.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 1 59

مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و بیت گزینۀ 1: ریشۀ شکست آدمی در اندیشه و کردار خود او است. (ادبّیات 2، درس 5) / (ادبّیات

3، درس 14)

بررسی مفهوم گزینه ها:

1) هر کس مثل طاووس تمام توجه اش به خود باشد، یقینًا باعث گرفتاری خویش می شود.

2) انسان های کامل از عیب های خود بیش از هنرهایشان بهره می برند؛ چنان که پای زشت طاووس برای او سودمندتر از پرهای

زیبای اوست.

لهی در همه  جای هستی آشکار است اّما دیو (شیطان) تنها به زیبایی ناچیز خویش می نگرد. 3) زیبایی ا

4) هیچ کس به فکر اصالح باطن و درون خویش نیست و تنها به آرایش ظاهری خویش می پردازد.

کنکور سراسری زبان داخل 1394
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گزینه 2 60

مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و بیت گزینۀ 2: بیان شور و اشتیاق عاشق برای رسیدن به معشوق و تحّمل سختی  های راه وصال

مفهوم سایر ابیات:

1) بیان شادی و نشاط مردم با فرارسیدن بهار و سرسبزشدن طبیعت

2) شکایت شاعر از بی    عشقی اهل روزگار

4) ضرورت استقبال از شهادت برای رهایی از قیدوبند زندگی دنیوی

از کشور 1399 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 4 61

در ابیات گزینه های "1، 2 و 3" ویژگی "خرق عادت" به طور مشترک، مشهود است:

1) رویین تنی اسفندیار

له بودن او 2) بی رقیب بودن پهلوان مورداشاره، با وجود ده سا

له و بسیار طوالنی ضّحاک 3) اشاره به عمر هزارسا

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

گزینه 1 62

مفهوم بیت گزینۀ "1": استمرار ظلم ظالمان (منتقل شدن ظلم از ستمگری به ستمگر دیگر)

مفهوم مشترک ابیات مرتبط: بیان عاقبت بد ستمگران و عذاِب قبر و مجازات اخروی آن ها

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 2 63

ابیات گزینه های "۱، ۳ و ۴" و عبارت صورت سؤال بیانگر این مفهوم هستند که وجود خداوند را در همه جا می توان احساس کرد.

مفهوم بیت گزینۀ "۲": خداوند خالق همۀ موجودات هستی است.

تالیفی کاظم کاظمی

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 12 1399

انسانی دوازدهم آزمون شماره 12 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 12 1399
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گزینه 4 64

"گذرا و ناپایدار بودن غم و شادی" مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و گزینۀ 4 است.

معنی و مفهوم سایر ابیات:

1) شاد و آسوده و فارغ باش؛ زیرا همان طوری که باران به چمن زندگی می بخشد، من به تو زندگی خواهم بخشید.

2) از زمانی که غم عشق تو وارد دل من شد، جان و روح از بدنم خارج شده است.

3) روزگار غم و غّصه سپری شد و دوران اندوه به اتمام رسید و نوبت شادی فراهم شد و جای غم خوردن نمانده است.

کنکور سراسری هنر داخل 1398

گزینه 2 65

مفهوم تمامی ابیات به استثنای بیت گزینۀ "2" این است که خدا به روشنی در جهان جلوه گر است، اما مفهوم بیت گزینۀ "2" این است

وقتی انوار خورشید پیدا گشت، همۀ ذّرات عالم به رقص و پایکوبی مشغول می گردند.

تالیفی حسن وسکری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 5 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 5 1399

گزینه 2 66

مفهوم مشترک عبارت سؤال و ابیات مرتبط "ناپایداری شادی" یا "زودگذر بودن خوشی و شادمانی" است.

مفهوم بیت گزینۀ "2": بیان امیدواری و سرآمدن غم با رسیدن شادی

تالیفی محسن اصغری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 1 1400 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 1 1400

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 1 1400

گزینه 4 67

مفهوم مشترک بیت مطرح شده در سؤال و گزینه های 1، 2 و 3 عبارت است از: شادی و غم ناپایدارند و از پس هم می آیند گاه سوار

بر اسب مرادیم و گاه پیاده.

مفهوم بیت 4: اغتنام فرصت است.

انسانی دهم آزمون شماره 1 1397 ایران علوم  مدارس برتر 

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 1 1397 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 1 1397 مدارس برتر 

گزینه 2 68

مفهوم گزینۀ "2" این است که بدون یار، کعبه و طور و بتخانه و هرجای دیگر ارزشی ندارد و ارزش این مکان ها به حضور یار و تجلی او

در آن مکان ها است؛ اما مفهوم سایر گزینه ها این است که خدا در همۀ هستی جلوه کرده و وجودی غیر از خدا در هستی نیست.

والفضل غالمی اب تالیفی 
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گزینه 3 69

لمثل گزینۀ 3 و ابیات صورت سؤال: از حریف غافل نشدن و دست کم نگرفتن او مفهوم مشترک ضرب ا

لمثل های گزینه های دیگر: مفهوم ضرب ا

1) ظاهر هرکس از باطن او خبر می دهد.

2) کسی که اهل مدارا است، درشتی نمی بیند.

4) ناکارآمد بودن حیله و نیرنگ دشمن در برابر مهربانی دوست.

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

گزینه 1 70

مفهوم مشترک ابیات مرتبط: ارزش یافتن وجود آدمی با تحّمل سختی ها و رنج ها

لیدن شاعر از روزگار فراق از معشوق و بیان شّدت اشتیاق خود نسبت به معشوق مفهوم بیت گزینۀ 1: نا

کنکور سراسری هنر داخل 1398

گزینه 3 71

مفهوم صورت سؤال و گزینۀ "3" ناتوانی عقل در توصیف معشوق است.

سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: چهرۀ معشوق، عاشقان را حیران و آشفته می کند.

گزینۀ 2: اغراق در توصیف شراب

گزینۀ 4: نقش و تصویر از حال نقاش خبر ندارد. معنی و صورت از حال هم خبر ندارند.

تالیفی نرگس موسوی

گزینه 1 72

مفهوم: "شکرگزاری خداوند موجب افزونی نعمت می شود" در ابیات " الف" و "ب" یافت می شود. 

بررسی مفهوم گزینه ها:

الف) شکر خداوند را به جای بیاور که موجب افزونی نعمت می شود و مهمان تو روزی خود را بر سر سفرۀ تو خواهد خورد.

گر می خواهی نعمت تو زیاد شود، شکرگزاری را از دست نده. ب) شکرگزاری کلید گنج زیادی نعمت است. ا

ج) شکرگزاری کن و بندۀ شکرگزاری باش. در بندگی و ارادت به مردان شکرگزار (مردان حق) پایدار باش.

د) امکان شکرگزاری تو برایم فراهم شد. خدا را شکر می گویم که حق پرست شدم.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1394
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گزینه 4 73

در شعر "چشمه و سنگ"، "چشمه" نماد انسان متکّبر، خودبین و مغرور است که خودشیفتگی صفت بارز اوست. در بیت گزینۀ 4 نیز

"خودبینی و خودستایی" مشهود است.

تشریح سایر گزینه ها:

1) عیب جویی دشمنان، موجب افزون شدن هنر و فضل آدمی است.

2) بیانگر پاکی و بی ریایی قلب شاعر و عاشق است.

3) در نکوهش دروغ گویی است.

تالیفی محسن اصغری

گزینه 3 74

3 به این مفهوم اشاره شده است که معشوق سبب می شود که عاشق نکته گو و سراینده خوبی شود - در بیت صورت سؤال و گزینۀ 

عامِل غزل گویی عاشق، معشوق است.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1397

گزینه 1 75

شاعر در این بیت از دیدن جلوۀ یار در زیبایی های طبیعت سخن می گوید. مفهوم مشترک سایر ابیات: تا زمانی که عاشق تو هستم،

زیبایی طبیعت به چشم من نمی آید.

تالیفی شاهین شیرزادی

گزینه 1 76

همگی معتقدند که گاه توانایی ها و خصلت های خاص موجب آسیب دیدن ما از همان ها است.

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

گزینه 2 77

مفهوم بیت گزینۀ (2): هیچ چیز - حتی آیینه و آب - توانایی دیدن جلوۀ حسن معشوق را ندارد و از همه دلبری می  کند.

مفهوم سایر گزینه  ها:

همۀ عالم و اجزای آن تجّلیگاه ذات حق  تعالی هستند و جلوۀ او در همه جا عیان است.

امیر افضلی تالیفی 

گزینه 4 78

در بیت سؤال و گزینه  های (1)، (2) و (3) گوینده کسی است که خود را بی  نظیر می  داند و خودستایی می  کند.

مفهوم بیت گزینۀ (4) خودستایی نیست بلکه دربارۀ معبودی است که همۀ ذّرات عالم او را می  شناسند و خواهانش هستند.

امیر افضلی تالیفی 
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گزینه 2 79

مفهوم مشترک ابیات مرتبط: زیادشدن حرص و طمع آدمی در زمان پیری

مفهوم بیت گزینۀ 2: بیانگر حرص و طمع ورزیدن در دوران جوانی است.

معنی و مفهوم ابیات:

1) قامت پیری تو از روی حرص و طمع، کمینگاه آرزو شده است وگرنه دوران پیری با ترک تعّلقات دنیوی همراه است.

3) وقتی قّد آدمی خم می  شود (انسان پیر می  شود)، آرزوهای او دو برابر می  شوند.

4) انسان نمی  تواند از حرص و طمع روزگار پیری جلوگیری کند. حرص و طمع در روزگار پیری بیشتر می  شود.

انسانی داخل 1399 کنکور سراسری علوم 

گزینه 2 80

در بیت نخست این گزینه به کار کردن و تالش توصیه شده است؛ اما در بیت دوم می گوید: هر کاری انجام دهی از نیک و بد، سزای

آن را می بینی.

گزینۀ "1": صبر از معشوق ممکن نیست.

گزینۀ "3": اغتنام فرصت

گزینۀ "4": حیرت از زیبایی معشوق

تالیفی نرگس موسوی

گزینه 2 81

گزینه های 1، 3 و 4 ← اشاره به صبر و بردباری و نتیجه بخشی آن در رسیدن به مقصود دارد.

اما در گزینۀ 2 ← صبر را درمان نمی داند.

تالیفی سیده سودابه رضازاده بایی

گزینه 1 82

مفهوم مشترک ابیات گزینه های 2 و 3 و 4: بیهوده بودن انتظار و به نتیجه نرسیدن آن

مفهوم بیت گزینۀ 1: نتیجه دادن انتظار

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

گزینه 2 83

مفهوم ابیات مرتبط "تعّز من تشاء" است. (عزت بخش واقعی خداست)

مفهوم بیت "ب": "اطاعت و سپاسگزاری از خداوند"

مفهوم بیت "د": "راضی بودن به آنچه خدا داده است."

تالیفی حسن وسکری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 14 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 14 1399
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گزینه 3 84

در گزینه های 4 و 2، 1 ← به ناپایداری دنیا اشاره می شود.

در گزینۀ "3" شاعر می گوید: زنده دلی باعث جاودانگی و حیات ابدی می شود.

تالیفی نرگس موسوی

گزینه 3 85

مفهوم مشترک ابیات مرتبط: دعوت به توحید و یکتاپرستی

مفهوم بیت گزینۀ "3": کثرت عقاید مردم، خللی به یگانگی خداوند وارد نمی کند.

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 3 1400 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 3 1400

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 3 1400

گزینه 2 86

مفهوم بیت گزینۀ "2": شکایت شاعر از بداقبالی خود

مفهوم مشترک ابیات مرتبط: ناکامی و گرفتاری شاعر به دلیل اندیشه ها و کردار او

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 4 87

مفهوم صورت سؤال و گزینه های ۱ و ۲ و ۳ رنگ رخسار خبر می دهد از سر ضمیر.

تالیفی محسن فدایی

گزینه 4 88

در تمام گزینه ها تأکید بر این است که در برابر دشمن قوی فرصت را نگه دار تا بتوانی در زمان مناسب دشمنی او را تالفی کنی و در

گزینۀ "4" معتقد است که وقتی دشمن ناتوان شد جنگ و کینه ورزی را کنار بگذار.

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

گزینه 4 89

مفهوم عبارت صورت سؤال یکسان بودن ظاهر و باطن است. برعکس، مفهوم گزینۀ 4 یکسان نبودن ظاهر و باطن است.

سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: از کوزه همان برون تراود که در اوست.

گزینۀ 2: برتری باطن بر ظاهر.

3: مرا به خیر تو امید نیست، َشر مرسان. گزینۀ 

والفضل غالمی اب تالیفی 
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گزینه 4 90

مفهوم مشترک ابیات مرتبط "پنهان نماندن راز عشق" است. اّما بیت گزینۀ 4 بر این مفهوم تأکید دارد که اسرار عشق را نباید برای

هرکسی بیان کرد.

1) پنهان کردن راز عشق، مشکل است؛ زیرا مثل جرقه از سنگ بیرون می  جهد.

2) هیچ کس توانایی پنهان کردن راز عشق را ندارد؛ همان  طوری که روزی گوهر از درون صدف بیرون می  آید.

3) همان  طوری که با ابر نمی  توان روی آفتاب را پوشاند، پنهان کردن راز عاشق نیز ممکن نیست.

4) برای هر انسانی نمی  توان راز عشق را بیان کرد. برای عاشق، دل شب  ها گنجینۀ اسرار عشق است.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

گزینه 2 91

مفهوم ابیات مرتبط: تحمل سختی های راه عشق و لذت بخش دانستن آن

مفهوم بیت گزینۀ "2": شکایت عاشق از درد و رنج طریق عشق

تالیفی محسن اصغری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 14 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 14 1399

گزینه 3 92

مفهوم عبارت این است که "عیب های بزرگ ها را ببین تا بتوانی با آن ها درست رفتار کنی" مفهوم مقابل آن در گزینۀ 3 هست که

"عیب بین نباش"

انسانی دهم آزمون شماره 1 1397 ایران علوم  مدارس برتر 

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 1 1397 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 1 1397 مدارس برتر 

گزینه 3 93

مفهوم مشترک بیت "ب" و "ج": سرانجام و نتیجۀ بدی کردن، بدی دیدن است.

مفهوم بیت "الف": هر چیزی یا هرکس قابلّیت رشد و تکامل ندارد.

مفهوم بیت "د": برای شغل دیوانی (امور مالی و حسابداری) مردم ثروتمند را در نظر بگیر (انتخاب کن) نه مردم تهیدست و نیازمند

را.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

گزینه 3 94

ابیات مرتبط همگی بر پرهیز از ریاکاری و تظاهر تأکید دارند، اما بیت گزینۀ "3" بیانگر ارزشمندی باطن و ترجیح آن بر ظاهر است.

تالیفی محسن اصغری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 1 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 1 1399
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گزینه 4 95

در بیت سؤال و گزینۀ 4 به تأثیر قضا و َقَدر در زندگی و مرگ انسان اشاره می کند و می گوید که وقتی قضا و قدر کمر به نابودی کسی

ببندد دیگر کسی را یاراِی مقاومت نیست.

از کشور 1397 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1397 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1397 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1397 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 4 96

3 به پایان زندگی هرکس، مرگ، اشاره می شود و در گزینۀ "4" به ستمگری و جفای دنیا اشاره دارد. در گزینه های 1 و 2 و 

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 

گزینه 2 97

معتقد است مقابل دشمن تسلیم و سازش و تجلیل و خواهش ندارم و با او مبارزه می کنم.

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

گزینه 2 98

مفهوم بیت سؤال و گزینۀ (2) این است که روزگار دو روی مختلف دارد؛ گاهی بر وفق مراد و گاهی ناسازگار و دشوار است. بیت (2)

می گوید که همیشه سهم تو شراب صافی نیست؛ گاهی نیز باید ُدرد و ته مانده های تلخ کم بها را بیاشامی.

مفهوم گزینه های دیگر:

گزینۀ (1): سرزنش غرور و تکّبر

گزینۀ (3): روزگار با هیچ کس سر سازگاری ندارد.

گزینۀ (4): روزگار تمامًا بد است و روی خوشی ندارد.

امیر افضلی تالیفی 

گزینه 4 99

مفهوم مشترک عبارت صورت سؤال و ابیات مرتبط: اسرار انسان ها را در اشعار و سخنان آن ها می توان یافت (سخن یا شعر هرکسی

بیانگر اندیشه ها و اسرار درونی اوست)

مفهوم بیت گزینۀ "4": شاعر به اصالت خانوادگی خود افتخار می کند اما از اینکه این موضوع را بیان کرده است، شرمسار است.

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 2 1400 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 2 1400

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 2 1400
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گزینه 4 100

مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و بیت گزینۀ "4": بیان فرازوفرودها و ناپایداری شرایط زندگی دنیوی و به دنبال هم آمدن راحتی ها

و رنج های آن.

مفاهیم سایر ابیات:

1) عاشق واقعی برای رسیدن به یار، تمام غم و رنج ها را با جان ودل می پذیرد.

2) دنیا و غم و شادی های آن شایستۀ دلبستگی نیست.

3) دنیا پر از غم و اندوه است و افراد شاد در دنیا کمیاب اند.

از کشور 1398 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 2 101

وجه اشتراک شعر و حدیث گزینه ۲ نجات بشریت و بندگان خدا از جهل و نادانی است.

پیام گزینه ۱ ارزش مکان به فردی است که در آن سکونت دارد.

پیام گزینه ۳ ناپایداری قدرت دنیا.

پیام گزینه ۴ به حتمی بودن مرگ انسان اشاره دارد.

تالیفی محسن فدایی

گزینه 4 102

مفهوم مشترک بیت "ب" و "د": خوب بودن ظاهر و باطن

"الف": ظاهر خوب و باطن پلید

"ج": تغییرناپذیری درون های پلید

امیر افضلی تالیفی 

گزینه 4 103

در عبارت "جنگ را حقیقتی دیدنی دانسته" و در بیت چهارم معتقد است "این امر با دیدن درک نمی شود".

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

گزینه 2 104

مفهوم مشترک ابیات مرتبط: مقابله کردن با دشمن قبل از حملۀ دشمن برای حفظ جان به دلیل ترس و وحشت از آن.

مفهوم بیت گزینۀ 2: نکوهش همنشین بد

از کشور 1399 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 
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گزینه 3 105

3 بیانگر "ترک تعّلقات ماّدی و رسیدن به کمال" است. بیت گزینۀ 

معنی و مفهوم ابیات:

الترین مقام عرفانی رسیده است. 1) آن کسی که در راه عشق، جان خود را فدا کرده است (به دار آویخته شد)، به با

2) نامۀ خودحسابان، حکم رستگاری است. هر روز آدمی باید اعمال خود را بررسی کند.

3) آدمی باید مانند رنگ می که از شیشه جدا می  شود، از خود بگذرد و تعّلقات را از خود دور کند.

گر روزگار خنده  ای نصیب تو کرد، باید تعّجب کنی؛ زیرا دوام ندارد. 4) نوش و نیش این دنیا به هم آمیخته است. ا

انسانی داخل 1399 کنکور سراسری علوم 

گزینه 2 106

لمثل پرهیز از دورویی و ریاکاری است و توصیه به راست کاری. مفهوم ضرب ا

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 

گزینه 4 107

کّباده: وسیله ای کمانی شکل در زورخانه از جنس آهن که در یک طرف آن رشته ای از زنجیر یا حلقه های آهنی متعّدد قرار دارد.

از کشور 1398 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 3 108

3: تأثیرگذاری دعا و راز و نیاز شبانه و سحرگاهی در زندگی آدمی (دعا و راز و نیاز آدمی را مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و گزینۀ 

به کمال مقصود می  رساند)

مفهوم سایر ابیات:

1) در ستایش ممدوح و دعا برای نابودی دشمِن سلطان موردستایش است.

2) متوسل شدن به دعای پادشاه برای گشایش در کارها

4) در ستایش ممدوح بیان شده است و شاعر برای بخت و دولت ممدوح دعا کرده است.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399
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گزینه 4 109

مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و گزینۀ "4": ناپایدار بودن غم و شادی دنیا

تشریح گزینه های دیگر:

گزینۀ "1": در جهان رنج و آسایش باهم است.

گزینۀ "2": غم و شادی ما در قیاس با غم و شادی حقیقی تصویری بیش نیست.

گزیر هر دو می رسند. گزینۀ "3": نباید به رزق و مرگ اندیشید که نا

تالیفی نرگس موسوی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 4 1400 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 4 1400

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 4 1400

گزینه 2 110

مفهوم مشترک عبارت صورت سؤال و ابیات مرتبط: خداوند در همه جا حاضر و ناظر است و بشر از حضور او غافل است.

مفهوم بیت گزینۀ "2": رحمت و مهربانی ممدوح (پادشاه) برای همگان نمایان است.

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 17 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 17 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 17 1399

گزینه 2 111

مفهوم بیت گزینۀ "2": ستایش سکوت و ارزشمند دانستن خاموشی

مفهوم مشترک عبارت صورت سؤال و بیت های "1، 3 و 4": موافقت و مطابقت ظاهر و باطن (ظاهر افراد نشان دهندۀ احوال درونی

آن ها است)

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 4 112

مفهوم گزینههای 1، 2 و 3 همگی بر مفهوم از ماست که بر ماست داللت دارند. مفهوم گزینۀ 4 عدم همراهی دل با اندیشه و افکار.

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 1 1397 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 1 1397 مدارس برتر 

گزینه 3 113

مفهوم بیت گزینۀ "3": بیان دلباختگی و شیدایی زاهدان نسبت به خداوند (شیفتگی همگان نسبت به معشوق ازلی)

مفهوم مشترک سایر ابیات: نکوهش ریاکاری و تزویر و ظاهرنمایی

تالیفی کاظم کاظمی
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گزینه 3 114

مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و گزینه  های "1، 2 و 4": تحمل رنج و سختی با وجود شوق وصال است اما بیت گزینۀ "3"، در خطر

بودن جاِن مسافران بیابان  ها با فرارسیدن شب است.

تشریح گزینه  های دیگر:

گزینۀ "1": خار نمی  تواند مانع حرکت ریگ روان شود، همان  طور که راهرو راِه عشق، افسردگی و دلسردی را نمی  شناسد.

گزینۀ "2": هر آن که بی  قرار و عاشق است، خار و تیغ و راه عشق را ریحان و سنبل تصور می  کند.

گزینۀ "4": کسی که عزم کعبه دارد، از خاِر راه خسته و آزرده نمی  گردد.

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 19 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 19 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 19 1399

گزینه 2 115

مفهوم مشترک صورت سؤال و بیت گزینۀ "2" در این نکته است که هر بالیی که به سر انسان می رسد ریشه در وجود او دارد.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

گزینه 1 116

مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و گزینۀ 1: توصیه به پرهیز از دورویی، ریا و ظاهرفریبی است.

تشریح سایر گزینه ها:

2) نکوهش غرور و طمع  ورزیدن

3) پرهیز از همنشینی با افراد دیوسیرت

4) نکوهش طمع و هوا و هوس

کنکور سراسری زبان داخل 1398

گزینه 4 117

3 ← نباید رشته پیوند با وطن را بُرید. ← وطن دوستی و فدا کردن جان در راه وطن. مفهوم ابیات مشترک 1، 2 و 

گزینۀ 4 ← این خاک شایسته نیست که آن را وطن بدانیم و باید از آن بگریزیم.

تالیفی سیده سودابه رضازاده بایی

گزینه 1 118

وظیفۀ شاعر حماسی آن است که تصویرساز انسانی باشد که چه ازلحاظ نیروی مادی و چه معنوی متمایز و سرآمد دیگران گردد

چنین ویژگی را در همۀ ابیات به جز گزینۀ "1" می توان یافت.

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 8 1395 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 8 1395 مدارس برتر 
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گزینه 4 119

مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و گزینۀ "4": ارزشمندی زیبایی  های باطنی و معنوی یا ترجیح سیرت و باطن بر صورت و ظاهر

مفاهیم سایر ابیات:

1) بیان شیدایی عاشقاِن بی  شمار یار

2) اّدعای عاشق مبنی بر اینکه پریشان  تر از زلف یار است و رسوایی او بیشتر از آوازه و شهرِت زیبایی معشوق می  باشد.

3) بیان تفاوت میان ظاهر و باطن و مردود دانستن قیاس و قضاوت ظاهری

کنکور سراسری زبان داخل 1399

گزینه 4 120

"صورتک به رو نداشتن" یعنی ظاهر و باطنش یکی بود، ریاکار و متظاهر نبود؛ که تمام گزینه ها این مطلب را بیان می کنند و گزینۀ

چهار در نکوهش ریاکاری دوستان است که روراستی دشمن بر آن مرّجح است.

انسانی دهم آزمون شماره 1 1397 ایران علوم  مدارس برتر 

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 1 1397 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 1 1397 مدارس برتر 

گزینه 2 121

گاهی و شناخت دست می یابد. این مفهوم در دو بیت صورت سؤال بیانگر مقام و وادی "معرفت" است که عارف در این جایگاه به آ

ابیات گزینه های مرتبط نیز به کار رفته است. در بیت گزینۀ "2"، "عبادت بدون عادت" کلید معرفت دانسته شده است.

تالیفی محسن اصغری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 4 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 4 1399

گزینه 3 122

مفهوم مشترک ابیات مرتبط: توصیه به خدمت به خلق

مفهوم بیت گزینۀ "3": ترجیح خدمت به حق بر خدمت به خلق

تالیفی محسن اصغری

انسانی دهم آزمون شماره 4 1400 قلمچی علوم 

گزینه 4 123

مفهوم بیت صورت سؤال و گزینۀ "4" عشق به وطن است.

گزینۀ 1: از وقتی که دل گیسوی تو را وطن کرده  است، وطن و زادگاهش را رها کرده  است.

گزینۀ 2: کسی که مجاور و همسایه معشوق شود دیگر یاد وطن نمی کند.

گر شرایط در وطن سخت است باید مهاجرت کرد! گزینۀ 3: سعدی می گوید ا

تالیفی نرگس موسوی

www.konkur.in

forum.konkur.in



27لرنیتو 1400 /33

گزینه 1 124

گزینه "1": مغرور نشدن به قدرت خود / در امان ندانستن خود از نیرنگ

گزینه "2": تحسین شدن از سوی فرشته ها

گزینه "3": درگیرنشدن با قوی تر از خود

گزینه "4": تحرّک و رکود نداشتن را بیان می کنند.

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

گزینه 4 125

3": تأکید بر اتکای به خود و بی نیازی از دیگران (راضی بودن به داشته های خود و عدم مفهوم مشترک ابیات گزینه های "1، 2 و 

وابستگی به دیگران)

مفهوم بیت گزینۀ "4": با ناراستی و بداندیشی و تن پروری، مقصود حاصل نمی شود.

از کشور 1398 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 4 126

3: اختیار فروتنی و تواضع در زندگی مفهوم مشترک گزینه های 1، 2 و 

در بیت گزینۀ 4 ناراحت بودن شاعر از بی مهری مردم جامعه نسبت به او و ناشناخته ماندن ارزش های او.

کنکور سراسری زبان داخل 1398

گزینه 4 127

3: دوری از ریاکاری و نفاق (ظاهر و باطن یکی بودن) مفهوم مشترک عبارت موردنظر با گزینه های 1، 2 و 

مفهوم گزینۀ 4: پاداش هر عملی متناسب با خود آن عمل است.

انسانی دهم آزمون شماره 1 1397 ایران علوم  مدارس برتر 

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 1 1397 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 1 1397 مدارس برتر 

گزینه 3 128

مفهوم بیت گزینۀ "3": یکسان بودن ظاهر و باطن مردان خدا و انسان های بی ریا

مفهوم مشترک ابیات مرتبط: ترجیح باطن و سیرت نیکو بر صورت و ظاهر آراسته

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 2 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 2 1399
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گزینه 4 129

مفهوم مشترک ابیات مرتبط: نکوهش ریاکاری و دورویی

مفهوم بیت گزینۀ "4": ناممکن بودن انکار گناهان

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 4 130

معنی و مفهوم حدیث صورت سؤال: به حساب خود رسیدگی کنید قبل از آنکه به محاسبۀ کارهایتان [در آخرت] بپردازند. این مفهوم

(خود حسابی) در بیت گزینۀ 4 مطرح شده است.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

گزینه 4 131

مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و گزینۀ "4": باتوّجه به شباهت های ظاهری افراد فریب انسان های بدسرشت نخور و به آن ها اعتماد

نکن.

مفاهیم سایر ابیات:

1) تعداد افراد بدسرشت و دیوسیرت زیاد شده است و انسان واقعی نایاب است.

2) شاعران با جادوی هنر خود، افراد را مجذوب و فریفته می سازند.

۳) تکبر و خودپسندی را ترک کن تا مقبول همگان شوی. این صفات شیطانی (تکبر و غرور) را رها کن تا به مقام انسانیت دست پیدا

کنی.

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 2 132

مفهوم مشترک همۀ ابیات به استثنای بیت گزینۀ "2" جاودانگی عشق حتی پس از مرگ است. در بیت گزینۀ "2" این مفهوم دیده

گر در راه تو کشته نشدم کاش بعد از مرگ از خاک وجودم برای قبر عاشقانت خشت بسازند. نمی شود. بیت گزینۀ "2" می گوید که ا

تالیفی حسن وسکری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 3 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 3 1399

گزینه 1 133

مفهوم مشترک عبارت صورت سؤال و ابیات گزینه های "2، 3و 4" این است که "ریشه های شکست آدمی در اندیشه و کردار خود او و

فرجام بد هر فرد، نتیجۀ اعمال اوست." اّما بیت گزینۀ "1" بیانگر این مفهوم است که "انسان های کامل از عیب های خویش بیشتر از

هنرهایشان بهره می برند همان طور که طاووس از پاهای [زشتش] بیشتر از بال های [زیبایش] بهره می برد." (ادبّیات3، درس14) / (

ادبّیات 2، درس 5)

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1392
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گزینه 4 134

مفهوم مشترک ابیات سایر گزینه ها:

گزینۀ "1": ناپایداری غم و شادی جهان

گزینۀ "2": پندناپذیری عاشق

گزینۀ "3": اعتقاد به قضا و قدر و تسلیم شدن در برابر آن

تالیفی محسن اصغری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 8 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 8 1399

گزینه 4 135

آیۀ صورت سؤال بیانگر این مفهوم است که کسانی را که در راه خدا کشته شده اند، مرده مپندارید بلکه آن ها زنده هستند و نزد

پروردگارشان روزی می خورند؛ این مفهوم یعنی "زنده بودن عاشقان و شهیدان راه عشق" در بیت گزینۀ 4 نیز مطرح شده است.

مفهوم سایر ابیات:

1) هرکسی که نام نیک از خود بر جای بگذارد، جاودانه خواهد ماند.

2) تنها عاشق است که ازلی و ابدی است.

3) عاشق در آرزوی وصال معشوق است.

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

گزینه 4 136

گزینۀ "1": فروتنی و تواضع موجب کمال و ارزشمندی است.

گزینۀ  "2": سپاسگزاری از خدا موجب افزونی نعمت ها است.

گزینۀ "3": از همنشینی با افراد نایاب باید پرهیز کرد.

گزینۀ "4": در سختی شکیبایی کن / دنیا زودگذر است غمگین مباش.

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 

گزینه 3 137

بیت صورت سؤال بر این مفهوم تأکید دارد که آدمی باید پیش از قیامت، در این دنیا، به اعمال خود رسیدگی کند. (خودحسابی)؛ این

3 نیز مطرح شده است. مفهوم در بیت گزینۀ 

از کشور 1399 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

گزینه 2 138

در گزینۀ "2" سخن از فانی عمر و زندگی و شکایت از جاودان نبودن آدمی در دنیا است؛ اما مفهوم مشترک سایر گزینه ها توصیه به

غنیمت شمردن فرصت است.

والفضل غالمی اب تالیفی 
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گزینه 4 139

مفهوم مشترک عبارت صورت سؤال و ابیات مرتبط: ظاهر هرکس نشان دهندۀ باطن اوست (رفتار ظاهری افراد نشانی از سرشت و

ذات آن ها است)

مفهوم بیت گزینۀ "4": افراد راست کردار، از بدی و ناسازگاری روزگار تأثیر نمی پذیرند.

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 18 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 18 1399

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 18 1399

گزینه 2 140

بیت نخست به نهایت عشق عاشق و شیدایی او اشاره دارد، اّما مفهوم بیت دوم سختی ها و دشواری های راه عشق است. بررسی سایر

گزینه ها:

1) هر دو بیت به مفهوم فرارسیدن آسانی و خوشی پس از سختی و دشواری اشاره دارند.

3) مفهوم هر دو بیت آن است که بدون توفیق و رحمت خداوند، تدبیر و توانایی انسان به جایی نمی رسد.

4) هر دو بیت به ادامه یافتن عشق عاشق پس از مرگ او اشاره دارند.

تالیفی شاهین شیرزادی

گزینه 4 141

3": توصیه به عدالت و دادگری و انصاف است. مفهوم مشترک عبارت صورت سؤال و ابیات گزینه های "1، 2، 

مفهوم بیت گزینۀ "4": تأکید بر راستی و صداقت در حکومت

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

گزینه 2 142

مفهوم مشترک عبارت صورت سؤال و بیت گزینۀ "2": توصیه به اخالص و راست  کرداری و یکرنگی و نکوهش ریاکاری و تزویر و

تظاهر

مفاهیم ابیات سایر گزینه  ها:

1) نکوهش دون  هّمتی و ستایش مناعت طبع و بلندنظری

3) نکوهش تکّبر و خودخواهی و توصیه به فروتنی و ترک خودخواهی

4) توصیه به ترک تعّلقات برای رسیدن به کمال

کنکور سراسری زبان داخل 1399
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گزینه 1 143

مفهوم مشترک ابیات مرتبط: وفاداری عاشق نسبت به معشوق حّتی پس از مرگ

مفهوم بیت گزینۀ 1: پنهان کردن داغ عشق

معنی و مفهوم ابیات:

1) دل حافظ، نشان عشق را که مانند الله بر جگر دارد، با خود در خاک (گور) نهان خواهد کرد.

2) این  گونه که عشق زیبایی تو در دل من وجود دارد، پس از مرگم از تربت من این داغ عشق خواهد رویید. (عشق به معشوق بعد از

مرگ من وجود خواهد داشت)

3) وقتی که از این جهان بروم (بمیرم) از تربت من به  جای گل و گیاه، گل سرخ عشق می  روید.

گر بعد از مرگم بر سر تربتم گیاهی بروید، غم دوری تو ای معشوق بر آن گیاه نقش بسته خواهد شد. 4) ا

انسانی داخل 1399 کنکور سراسری علوم 

گزینه 2 144

مفهوم مشترک صورت سؤال و بیت گزینۀ "2" "شادمانی و آسودگی پس از دفعِ دشمن" است.

بررسی سایر گزینه ها:

1) ترجیح آزار و رنج از جانب معشوق بر لّذت زندگی

3) سفارش به پرهیز کردن از رابطۀ دوستی با دشمنان و بدخواهان

4) توصیه به پرهیز از برقراری دوستی با خویشاوندان دشمن و بدخواه

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1396

گزینه 4 145

هر سه گزینۀ 1، 2 و 3 مفهوم آیه را دربر  دارند که "مبارک باد" نام خداوندی که بهترین آفریدگاران است و شاعر در سایه سار نخل

والیت معتقد است که خدا در خلقت حضرت علی به خود آفرین گفت درحالی که گزینۀ "4" معتقد است وصف کمال آن شخص

ممکن نیست.

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 

گزینه 3 146

مفهوم مشترک ابیات مرتبط: "اسرار عشق و محبت را فقط باید با عاشقان و عارفان در میان گذاشت زیرا هرکس شایستۀ محرم بودن

برای حفظ رموز عشق نیست."

لهی، ناممکن است. مفهوم بیت گزینۀ "3": با وجود تعلقات و دلبستگی های نفسانی، رسیدن به قرب ا

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 2 1400 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 2 1400

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 2 1400
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گزینه 3 147

3: بیان سختی ها و خطرات سفر برای مسافران خسته و غافل مفهوم بیت گزینۀ 

مفهوم مشترک سایر ابیات: دلپذیر بودن رنج ها و سختی های راه عشق و وصال برای مشتاقان حقیقی

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 4 148

مفهوم مصراع "صورت سؤال" این است که شکست آدمی در اعمال و اندیشه های او ریشه دارد و همین مفهوم در ابیات گزینه های "1،

گر 3" با بیان های مشابه مطرح گردیده است؛ اّما بیت گزینۀ "4" در بیان نکوهش "ندیدن عیب های خود" است (معنی بیت: ا 2 و 

هر دو چشم انسان نابینا باشد، بهتر از آن است که بینا باشد اّما عیب ها و خطاهای خود را نبیند)

کنکور سراسری هنر داخل 1396

گزینه 1 149

مفهوم گزینه ها تأثیر همنشین و دوست را بیان می کند و گزینۀ یک معتقد است "با دوست بیوفا همراه نشو".

انسانی دهم آزمون شماره 1 1397 ایران علوم  مدارس برتر 

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 1 1397 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 1 1397 مدارس برتر 

گزینه 1 150

مفهوم مشترک عبارت صورت سؤال و بیت گزینۀ "1": ضرورت محاسبۀ اعماِل خویش، پیش از فرارسیدن حساب قیامت (حاسبوا قبل

اَن تحاسبوا)

مفاهیم ابیات سایر گزینه  ها:

2) توصیف جلوه  گری و زیبایی گل  ها در فصل بهار

3) نکوهش ثروت  اندوزی و اشاره به ناپایداری مال و ثروت دنیوی و حیات کوتاه ثروت  اندوزان

4) توصیه به رعایت اصول انسانی (کسب روزی حالل، طاعت پروردگار و پرهیز از دروغ  گویی)

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

گزینه 1 151

در گزینه های 2، 3 و 4 تأکید شعر بر این است که با مشاهدۀ پدیده های عالم و تفکر در آن ها می توان به وجود خداوند پی برد

درحالی که در گزینۀ " "1 به این مفهوم اشاره نشده است.

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

گزینه 3 152

مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و ابیات گزینه های "1، 2 و 4": توصیه به کرم و بخشش و ستایش سخاوت

مفهوم بیت گزینۀ "3": توصیه به گذشت و بخشایندگی و چشم پوشی از گناه دیگران

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 
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گزینه 1 153

مفاهیم ابیات:

ج) انسان به آرزوهای طوالنی خود دست نمی یابد؛ همان بهتر که ترک آرزو کند.: ترک آرزوها

ب) حرص در وجود ما جایی ندارد و در زندگی قناعت داریم.: قناعت پیشگی

د) سخنان ارزشمند از درون سوزناک عود که رنج کشیده است، بیرون می آید.: ارزش یافتن با سختی ها

گاه نیست، عاشق نیز از خار مغیالن نمی هراسد.: تحّمل سختی های راه عشق الف) همان طور که آتش سوزان از زخم خار آ

تالیفی محسن اصغری

گزینه 3 154

عبارت صورت سؤال و گزینه  های مرتبط "تأکید بر عدل و داد است." در بیت گزینۀ "3" به این مفهوم اشاره شده است که "انتظار

داشتن عدل و داد از این وزرای ستمگر مثل انتظار داشتن عمران و آبادی از سیل ویرانگر است."

تالیفی حسن وسکری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 17 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 17 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 17 1399
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درسپایهمدرسه

دبیر

نام و نام خانوادگی

مفهوم کلی کدام ابیات با یکدیگر تقابل دارند؟1

الف) فردا چو غم زیاده ز امروز می رسد                   امروز خوردن غم فردا چه حاجت است؟

ب) دیروز بود بار جهانی به دوش من                       امروز می کشند مرا چون سبو به دوش

ج) در آن چمن که تو دیدی گلی به بار نماند             خزان درآمد و سرسبزی بهار نماند

د) خزان رسید و گل افشانی بهار نماند                       به دست بوسه فریب چمن نگار نماند

ب، د (2 ج، د (1

الف، ج (4 د، الف (3

تالیفی محسن اصغری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 15 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 15 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 15 1399

همۀ ابیات با بیِت زیر قرابت مفهومی دارد؛ به  جز:2

"اوالً تجرید شو از هرچه هست                   وانگهی از خود بشو یک بار دست"

سر کویش هوس داری هوس را پشت پایی زن                 در آن اندیشه یکرو شو دو عالم را قفایی زن (1

گر نسوختی آتش هجر بال من بر سر کوی وصل تو مرغ صفت پریدمی              آه ا (2

شمع  سان پیشت بخواهم سوخت سرتاپا که من                در فنای خویش می  بینم بقای خویشتن (3

گر تو سر خواهی ز من سر با تو بسپارم به چشم              سر چه باشد هرچه دارم در نظر آرم به چشم (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

مفهوم عبارت" بهشت جایگاهی خرم و زیباست؛ اما زیبایی بهشت نیز پرتوی از جمال سیمرغ است." در كدام بیت آمده است؟3

در بهشت ار زانكه برقع بر نیدازی ز رخ              روضۀ رضوان جهنم باشد و راحت عذاب (1

گر نه روضۀ رضوان به ما دهند                   غلمان ز روضه، حور ز جنت به در كشیم فردا ا (2

گفتم خوشا هوایی كز باد صبح خیزد                 گفتا خنك نسیمی كز كوی دلبر آید (3

جنت نقد است اینجا عیش و عشرت تازه كن                  ز آنكه در جنّت خدا بر بنده ننویسد گناه (4

تالیفی نرگس موسوی

MrKonkoriقرابت دوازدهمدوازدهم

آقای کنکور
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بیت "راستی خاتم فیروزه بواسحاقی            خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود" با کدام بیت تناسب معنایی ندارد؟4

گره ز دل بگشا و از سپهر یاد مکن                    که فکر هیچ مهندس چنین گره نگشاد (1

ز انقالب زمانه عجب مدار که چرخ                  از این فسانه هزاران هزار دارد یاد (2

قدح به شرط ادب گیر زانکه ترکیبش                 ز کاسه سر جمشید و بهمن است و قباد (3

گه است که کاووس و کی کجا رفتند                       که واقف است که چون رفت تخت جم بر باد که آ (4

تالیفی محسن فدایی

همۀ گزینه ها به استثنای گزینۀ ............ با بیت "گفتی: به روزگاران مهری نشسته، گفتم:          بیرون نمی توان کرد حتی به5

روزگاران" تناسب مفهومی دارند.

مهر مهر از درون ما نرود                     ای برادر که نقش بر حجر است (1

آن پی مهر تو گیرد که نگیرد پی خویشش                       وان سر وصل تو دارد که ندارد غم جانش (2

وجودی دارم از مهرت گدازان                وجودم رفت و مهرت همچنان هست (3

گرچه چشم مست او کشتم به کین اما مرا                     تا ابد خواهد دمیدن بوی مهرش از کفن (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

مفهوم بیت زیر با کدام گزینه قرابت دارد؟6

گر پای نهی، طاق نه" "طاق پذیر است عشق جفت نخواهد حریف            بر نمط عشق ا

تا جای عشق شد دل من جفت غم شدم            فارغ دلی است آن که در او نیست جای عشق (1

در جهان دلبری، ای راحت جان جفت نیست            طاق ابروی تو را جز چشم پرنیرنگ تو (2

تو تا کناره نگیری هیهات است            که در کنار کشد بحر بی کنار تو را (3

عقل نه همتای توست کز تو زند الف عشق            می نشناسد حریف، خیره سری می کند (4

تالیفی محسن اصغری

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 6 1400

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 6 1400

کدام گزینه مفهومی متفاوت با سایر گزینه ها دارد؟7

هر درختی راست تسبیحی و ذکری در سجود                  از زبان حال بشنو گوش جانت گر کر است (1

بلکه خاک و باد و آب و هر شرار                       مایه زو یابند هم دی هم بهار (2

الک پوی         چو سنگند خاموش و تسبیح گوی چو بادند پنهان و چا (3

هرکه او نعرۀ تسبیح جماد تو شنید         تا نبردش به سراپردۀ سبحان ننشست (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

www.konkur.in

forum.konkur.in



3/76لرنیتو 1400

کدام گزینه با بیت زیر، قرابت معنایی کمتری دارد؟8

"دست از مس وجود چو مردان ره بشوی           تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی"

از مّس وجود خود دمی بیرون آی           تا راه بری به کیمیایی که مپرس (1

غم نیست گر ز مهر تو دل پاره پاره شد          ای کاش! ذّره ذّره شود در هوای تو (2

تو آفتابی و من ذّره، ترک مهر نکن          که در هوای توام، گر بر آسمان شدم (3

وجود آدمی از عشق می رسد به کمال           گر این کمال نیابی، کماِل نقصان است (4

تالیفی سیدمحمد موسوی

کدام گزینه با بیت زیر قرابت مفهومی دارد؟9

"هر که داند گفت با خورشید راز                     کی تواند ماند از یک ذّره باز"

خورشید روی یار ز هر ذّره ظاهر است                     بگشای چشم باطن و بنگر ز هر طرف (1

ذات حق را چون توان در این جهان ادراک کرد                       در مکان چون المکانی را توان ادراک کرد (2

المکانیم و نداریم مکان جز دِل دوست                    دوست داند که دلش مأمن هر دلدار است (3

تو سلطان فلک قدری چه باشی با گدا طبعان                        تو خورشید جهان تابی چه گردی شمع محفل ها (4

تالیفی کاظم کاظمی

کدام گزینه بیانگر مفهوم کلی درس "خوان هشتم" است؟10

گر بر گل گذارم پا ز زخم خار می ترسم ز بس نامردمی از چشم نرم دوستان دیدم                       ا (1

شاید که کند رزم تو و بزم تو منسوخ                 مردانگی رستم و بخشایِش حاتم (2

زان مسّلم شد به گردون دعوی مردانگی             کز زمین سفله پرور هم نبردی برنخاست (3

کار تیغ از دست آید چون قوی افتاد دل            پنجۀ مردانگی، شیر ژیان را بس بود (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

کدام بیت با عبارت "چون طاعتی پیدا گردد، بر مرکب اخالص نشینم و پیش روم." قرابت مفهومی دارد؟11

هر سو ز بحر طاعت، صد موجه از غرض هاست            نبود نجات ممکن، بی ناخدای اخالص (1

کردگار او را دهد فردا ثواب بی حساب            تا که امروز او همی بخشد عطای بی ریا (2

به قلم صورت اخالص نوشتن چه ضرورت            چون ضمیر تو بود واقف اسرار ضمیرم (3

از سر اخالص "صائب" با رضای حق بساز            جنگ دارد بنده بودن با رضای خویشتن (4

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 6 1400 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 6 1400

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 6 1400
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کدام بیت با بیِت زیر، قرابت مفهومی دارد؟12

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

دل به من گوید چون آِب تو از سر بگذشت                     روی بر خاک نه از جور وی و زار بنال (1

مرا بگذشت آب و رفت از سر               بر این حالم مدارا نیست درخور (2

سخن هرچه گفتم همه خیره بود                      که آب روان از بنه تیره بود (3

زندگی در مردن و در محنت است                     آب حیوان در درون ظلمت است (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

مفهوم تمام گزینه ها با "آیین طریق از نفس پیر مغان یافت آن خضر که فرخنده پی اش نام نهادند" تناسب دارد به جز گزینۀ ..........13

به کوی عشق منه بی دلیل راه قدم             که من به خویش نمودم صد اهتمام و نشد (1

این آتش نمرود گلستان شدنی نیست         جز با نفس پیر طریقت که خلیل است (2

لود                   ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را حافظ به خود نپوشید این خرقۀ می آ (3

طی این مرحله بی همرهی خضر مکن                     ظلمات است، بترس از خطر گمراهی (4

تالیفی سیده سودابه رضازاده بایی

ابیات کدام گزینه بیانگر وادی "توحید" هستند؟14

الف) گر بسی بینی عدد، گر اندکی         آن یکی باشد در این ره در یکی

ب) هست یک یک برگ از هستی عشق        سر به بر افکنده از مستی عشق

ج) صد هزاران مرد گم گردد مدام          تا یکی اسرار بین گردد تمام

د) روی ها چون زین بیابان در کنند        جمله سر از یک گریبان برکنند

ب، ج (2 الف، د (1

د، ج (4 الف، ب (3

تالیفی محسن اصغری

کدام ابیات باهم تناسب مفهومی ندارند؟15

الف) آه این سر بریدۀ ماه است در پگاه؟                    یا نه سر بریدۀ خورشید شامگاه؟

ب) ترسم تو را ببیند و شرمندگی کشد                    یوسف بگو که هیچ نیاید برون ز چاه

ج) ماه آمده به دیدن خورشید صبح زود                    خورشید رفته  است سر شب سراغ ماه

د) حسن شهادت از همه حسنی فراتر است                    ای محسن شهید من ای حسن بی گناه

ه) خورشید بی حفاظ نشسته به روی خاک؟                    یا ماه بی مالحظه افتاده بین راه؟

ب - د (2 الف - د (1

ج - ه (4 الف - ج (3

الدین تالیفی افشین محی 
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ال می رویم" با کدام بیت ارتباط مفهومی کمتری دارد؟16 الییم و با بیت "ما ز دریاییم و دریا می رویم              ما ز با

دیدۀ دیو و پری، دید ز ما سروری                     هدهِد جان بازگشت، سوی سلیمان خویش (1

گر قالبت در خاک شد جان تو بر افالک شد                    گر خرقه تو چاک شد جان تو را نبود فنا (2

وصل دائم شوق را افسرده سازد زان چو موج                   گاه گاهی از دل دریا به ساحل می رویم (3

لحانیست                  روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم چنین قفس نه سزای چو من خوش ا (4

تالیفی شاهین شیرزادی

همۀ گزینه ها با عبارت زیر تناسب معنایی دارند به جز ............17

"یک بار دیگر به کالم بلندپایۀ از ماست که بر ماست ایمان آوردم."

تو به تقصیر خود افتادی از این در محروم                از که می نالی و فریاد که را می داری؟! (1

گر گران باریم جرم چرخ چیست؟               بار کردار بد خود می بریم (2

کفن بر تن تند هر کرم پیله                      برآرد آتش از خود هر چناری (3

دل ما گرچه اندر سینۀ ماست                   ولیکن از جهان ما برون است (4

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 1 1397 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 1 1397 مدارس برتر 

ابیات کدام گزینه ها با بیت "گریز از کفش در دهان نهنگ                   که مردن به از زندگانی به ننگ" تناسب معنایی دارند؟18

الف) نترسیدند از مردن گه جنگ                 ز نام بد بترسیدند و از ننگ

ب) زندگی در بند و قید رسم و عادت مردن است                  دست دست توست بشکن این طلسم ننگ را

لوده این ننگ نمی باید شد ج) ننگ عشاق بود بر سر بستر مردن                       صائب آ

د) بشد بر تو ز بدنامی جهان تنگ               که من مردن روا دارم از این ننگ

د، ج (2 ب، الف (1

د، الف (4 ج، ب (3

تالیفی حسن وسکری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 16 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 16 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 16 1399

همۀ ابیات به جز بیت گزینۀ ............ بیانگر مفهومی مشترک هستند.19

ای دوست گرت هوس کند وقتی خوش              بگریز چو من ز مردم شیطان وش (1

ندارد دانه ای جز خوردن دل دام صحبت ها          منه تا ممکن است از گوشۀ عزلت قدم بیرون (2

هرکه چون بی بصران صحبت دونان طلبد           سخت بسیار بالها کشد از بی بصران (3

دور شو زین مردم نااهل دور از مردمی               دیو گردد، هرکه آمیزش به اهریمن کند (4

تالیفی کاظم کاظمی
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شعر زیر از سهراب سپهری با کدام گزینه، قرابت معنایی دارد؟20

"من نمازم را وقتی می خوانم که اذانش را باد گفته باشد سر گلدستۀ سرو..."

گر هزارست بلبل این باغ                     همه را نغمه و ترانه یکی است (1

چو بلبل روی گل بیند زبانش در حدیث آید                    مرا در رویت از حیرت فروبسته ست گویایی (2

گر در چمن شود پیدا                       یکی چو صائب آتش زبان نمی باشد هزار بلبل ا (3

دانۀ تسبیح ما را حالتی هرگز نداد                     بعد از این در پای خم، انگور باید دانه کرد (4

تالیفی محسن فدایی

مفهوم کنایی عبارت: "از ماست که بر ماست" با کدام بیت، متناسب است؟21

می کند در راه خود دام گرفتاری به خاک           دیدۀ هر کس که چون طاووس دنبال خود است (1

کامالن از عیب خود بیش از هنر یابند فیض                  بهرۀ طاووس از پا بیش از بال خود است (2

پرتو حسن ازل افتاده بر دیوار و در                   دیو چون یوسف در اینجا محو دیدار خود است (3

هیچ فردی در پی اصالح خوی خویش نیست               هر که را دیدیم در آرایش روی خود است (4

کنکور سراسری زبان داخل 1394

مفهوم نوشته شده در مقابل کدام بیت نادرست است؟22

تا در ایام خزان از زردرویی وارهی                     در بهار از خود بیفشان برگ و بار خویش را (توصیه به قناعت) (1

آن چنان کز برگ گردد نکهت گل بیشتر               می شود بی پرده تر از پرده پوشی راز ما (ارزش خاموشی) (2

مکن مالمِت رندان دگر به بدنامی                      که هرچه پیش تو ننگ است نزد ما نام است (نترسیدن عاشق از بدنامی) (3

زان پیش کاّتصال بود خاک و آب را                   عشق تو خانه ساخته بود، این خراب را (ازلی بودِن عشق) (4

تالیفی شاهین شیرزادی

مفهوم کدام بیت با دو بیت زیر قرابت دارد؟23

"کس چون تو طریق پاک بازی نگرفت            با زخم نشان سرفرازی نگرفت

زین پیش دالورا، کسی چون تو شگفت            حیثّیت مرگ را به بازی نگرفت"

مرگ بازیچه پیش مردی شان            گشته حیران ز همنبردی شان (1

نشنیدی حدیث خواجۀ بلخ            مرگ خوش تر که زندگانی تلخ (2

همه از مرگ ترسانند اینجا            که سّر آن نمی دانند اینجا (3

گر مرگ سزای مردمان آمد            باری تو به مرگ ناسزا بودی (4

تالیفی محسن اصغری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 10 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 10 1399

www.konkur.in

forum.konkur.in



7لرنیتو 1400 /76

ویژگی حماسه در کدام بیت، متفاوت است؟24

یکایـک بیـاراست با دیـو جنـگ            نبد جنـگشان را فراوان درنگ (1

درفشی درفشان به سر بر به پای            یکی پیکرش ببر و دیگر همای (2

بـدو گـفـت بهـرام شـایـد بُـدن            به نیـک و به بد رای باید زدن (3

نـهـادیـم بـر سـر تـو را تـاج زر            چنان هـم که ما یافتیم از پدر (4

کنکور سراسری زبان داخل 1398

زمینۀ حماسه در کدام بیت با "دریدم جگرگاه دیو سپید"، تناسب دارد؟25

ز دیبای پرمایه و پرنیان                       بر آن گونه شد اختر کاویان (1

همه جامه تا پای بدرید پاک                بر آن خسروی تاج پاشید خاک (2

چنین سال سیصد همی رفت کار                        ندیدند مرگ اندر آن روزگار (3

بسان پلنگ ژیان بُد به خوی                 نکردی به جز جنگ، چیز آرزوی (4

کنکور سراسری هنر داخل 1396

مفهوم کدام گزینه با سایر گزینه ها متفاوت است؟26

بیا بگوی که پرویز از زمانه چه خورد            برو بپرس که خسرو از این میانه چه برد؟ (1

دانی دهان شیشه چه گوید به گوش جام            گوید سراغ گیر ِز َمستان که َجم کجاست؟ (2

واکرده است طاق مدائن دهن مدام            فریاد می کند که انوشیروان کجاست؟ (3

دل ز محنت شده خون جام می ناب کجاست            جان شد از دست برون نغمۀ مضراب کجاست؟ (4

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 6 1400 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 6 1400

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 6 1400

کدام گزینه با "در عشق قدم نهادن کسی را مسّلم شود که با خود نباشد و ترک خود کند و خود را ایثار عشق کند" تناسب بیشتری27

دارد؟

اّمید وصال تو مرا عمر بیفزود              خود وصل چه چیز است که اّمید چنین است؟ (1

گرچه از سرپای کردم چون قلم در راه عشق                    پا و سر پیدا نیامد این بیابان مرا (2

عشق جانان همچو شمعم از قدم تا سر بسوخت             مرغ جان را نیز چون پروانه بال وپر بسوخت (3

چون تو خود جویی مر او را کی توانی یافتن                    تا نبازی هرچه داری مال و ملک و جسم و جان (4

والفضل غالمی اب تالیفی 
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کدام گزینه مفهومی متفاوت با سایر گزینه ها دارد؟28

اکنون هزار بار شبی با دریغ و درد                     گویم که یارب آن چه نشاط و چه کار بود؟ (1

شد آن زمانه که او شاد بود و خّرم بود                نشاط او به فزون بود و غم به نقصان بود (2

ای دل بنال در این بستگی و رنج                       این است حّد آن که ندارد ادب نگاه (3

زان بهار عافیت کاّیام داشت                 یادگار اکنون گیایی مانده نیست (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

مفهوم کنایی "از ماست که بر ماست" از همۀ ابیات دریافت می شود به جز ............29

هرچه آید بر سرت رو صبر کن           خود گله نبود ز یار خوش سخن (1

سیل در معموره ها داد خرابی می دهد            صید فربه می کند مطلق عنان، شمشیر را (2

تشریف گرفتاری ما عاریتی نیست              کز موجۀ خود آب روان سلسله دارد (3

بر هم خورد از جوهر خود آینۀ صاف            حیرت زده از جنبش مژگان گله دارد (4

تالیفی نرگس موسوی

بیِت زیر، با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟30

"پیش از من و تو بسیار بودند و نقش بستند            دیــوار زنــدگـی را زیـن گـونـه یـــادگــاران"

بسـیـار در دل آمـد از انـدیشه ها و رفت            نـقـشی که آن نمـی رود از دل نـشـان توست (1

کـرد تـصـویـر تـو را صورتگر چین آرزو            بست چندین صورت و صورت نبست این آرزو (2

نّقاش ازل نقـش بدیعـت چـو بـساخـت            از ســاخـــتـن نــقــش دگـر وا پــرداخــت (3

این جهان آینه و هستی ما نقش و نـگار            نـقـش در آیـنـه آخـر چـه قـدر خواهد ماند؟ (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

الحرام31 مفهوم همۀ گزینه ها با "من نمازم را وقتی می خوانم که اذانش را باد / گفته باشد سر گل دستۀ سرو / من نمازم را پی تکبیرةا

علف می خوانم" مشترک است به جز گزینۀ ............

توحیدگوی او نه بنی آدمند و بس                       هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار کرد (1

هرکس به زبانی صفت حمد تو گوید                 بلبل به غزل خوانی و ُقمری به ترانه (2

کار درختان خور و بار است و برگ                    کار تو تسبیح و نماز و دعاست (3

برگ درختان سبز در نظر هوشیار                      هر ورقش دفتریست معرفت کردگار (4

تالیفی سیده سودابه رضازاده بایی
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مفهوم بیت زیر با کدام بیت، تناسب بیشتری دارد؟32

"تا چشم بشر نبیندت روی                 بنهفته به ابر چهر دل بند"

آزاد شوی و برخروشی                  مانندۀ دیو جسته از بند (1

در سوسن و سرو بین که معلوم کنی          کازاده زبان دراز و کوته دست است (2

به سرو گفت کسی میوه ای نمی آری            جواب داد که آزادگان تهیدست اند (3

آزادگی گزین که نیرزد به نزد خلق             ملک جهان به دیدن روی جهانیان (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1390

مفهوم مصرع "همه توحید تو گویم که به توحید سزایی" با کدام بیت تناسب دارد؟33

آنجا که دست هیچ کسش نیست دستگیر               مسکین دل شکسته تو را می کند صدا (1

تنها تویی که هستی و غیر تو هیچ نیست             ای هرچه هست و نیست به تنهایی ات گوا (2

دلم جواب بلی می دهد صدای تو را           صدا بزن که به جان می خرم بالی تو را (3

نه جای بی تو و نه تو را جا و این عجب            یاری که هست در همه جا نیست هیچ جا (4

آزمایشی سنجش ریاضی و فیزیک چهارم مرحله دوم 1394

عبارت زیر با کدام بیت ارتباط مفهومی ندارد؟34

"کلمات را کنار زنید و در زیر آن، روحی را که در این تلّقی و تعبیر پنهان است، تماشا کنید!"

لباس نارسای لفظ معنی را کجا پوشد؟               کف بی مغز باشد لفظ و بحر بی کران معنی (1

معنی از لفظ سبک روح فلک پرواز است             لفظ پرداخته بال وپر این شهباز است (2

زینت ظاهر غبار معنی اسرار ماست                  شیشۀ رنگین حجاب آب و رنگ باده است (3

ز صورت گذر کن تو معنی طلب                       که یابی تو در ملک معنی طرب (4

الدین قامحی  ا تالیفی افشین 

مفهوم "بی تعّلقی و عدم وابستگی" از همۀ ابیات دریافت می شود، به جز:35

من که چون سرو از جهان یکباره آزاد آمدم                     دامنم چون نرگس ار ُپرزر نباشد گو مباش (1

گرچه بود به فرمان او وحوش و طیور ببین که تخت سلیمان چگونه شد بر باد              ا (2

تا تو را دیو و پری جمله مسّخر گردد                 گر کم از مور نئی ُملک سلیمان درباز (3

دیده بستن ز جهان فیض و گشایش دارد             چون گدا کور شود برگ و نوا می بیند (4

والفضل غالمی اب تالیفی 
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مفهوم همۀ ابیات به جز ............ قرابت دارد.36

نیست در گلشن اسباب جهان رنگ ثبات                        همه از دیدۀ ما همچو نظر می گذرد (1

به بارنامۀ دنیا مشو فریفته، کان                       نه دوستی است که بس پایدار خواهد ماند (2

ازبهر ملک توست جهان پایدار و بس                 زین پس نگوید آن که جهان پایدار نیست (3

بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین                  کاین اشارت ز جهان گذران ما را بس (4

تالیفی محسن اصغری

مفهوم همۀ ابیات دوگانه به جز گزینۀ ............ با هم قرابت دارند.37

شاهباز عالم قدسم نی ام زین خاکدان         آشیان زین پس کنم دار و دیار خویش را (1

طاووس باغ قدسم نی بوم این خرابه         آن جاست جلوه گاهم این جا چه کار دارم

چشم بگشا به گلستان و ببین             جلوۀ آب صاف در گل و خار (2

به چشم ذّره نظر کن تا شود روشن      که آفتاب به هر ذّره کرده است ظهور

در توست هر چه می طلبی صائب از جهان           بیرون ز خود به هیچ مقامی سفر مکن (3

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

در این مقام، طرب بی تعب نخواهد دید          که جای نیک و بد است این سرای پاک و پلید (4

به نیک و بد چو بباید گذاشت این بهتر           که نام نیک به دست آوری و بگذاری

تالیفی محسن اصغری

گاه کس" تناسب دارند، به جز:38 همۀ گزینه ها با "وانیامد در جهان زین راه کس               نیست از فرسنگ آن آ

چون نیامد باز کس زین راه دور                چون دهندت آگهی ای ناصبور؟ (1

به هر راهی که دانستم فرو رفتم به بوی تو                کنون عاجز فروماندم رهی دیگر نمی دانم (2

گر سالکی َمحرم راز گشت                       ببندند بر وی دِر بازگشت ا (3

کسی ره سوی گنج قارون نُبرد                  وگر بُرد، ره باز بیرون نُبرد (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

ترتیب ابیات زیر به لحاظ اشاره به وادی  های "طلب - معرفت - فقر و فنا - حیرت" در کدام گزینه درست است؟39

الف) صد هزار اسرار از زیر نقاب                 روی می  بنمایدت چون آفتاب

ب) در میان خونت باید آمدن                    وز همه بیرونت باید آمدن

ج) از بُن هر موی این کس، نه به تیغ                      می  چکد خون، می  نگارد: "ای دریغ"

د) بحر کّلی چون به جنبش کرد رای             نقش  ها بر بحر کی ماند به  جای

ج - الف - ب - د (2 ب - ج - د - الف (1

ج - ب - الف - د (4 ب - الف - د - ج (3

امیر افضلی تالیفی 
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کدام بیت با بیت زیر مفهوم یکسانی ندارد؟40

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

طبایع بگسلند از یکدگر بند                     کند هریک به اصل خویش پیوند (1

شهباز دست پادشهم این چه حالت است                 کز یاد برده اند هوای نشیمنم (2

منم آن طایر قدسی که بی  تو                    مرا فردوس اعال چون قفس است (3

هال ای رستم پیکار وحدت                       فرومگذار اندر چاه بیژن (4

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 13 1395 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 13 1395 مدارس برتر 

کدام گزینه با سرودۀ زیر قرابت مضمونی دارد؟41

"قّصه است این، قّصه؛ آری قّصۀ درد است / شعر نیست / این عیار مهر و کین مرد و نامرد است"

لدوام شد ما خون تازه در تن عشقیم و عشق را               شعر من و شکوه تو رمز ا (1

بدین شعِر تِر شیرین ز شاهنشه عجب دارم                    که سر تا پای حافظ را چرا در زر نمی گیرد (2

کی شعِر تر انگیزد خاطر که حزین باشد؟                       یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد (3

شعر من از قبیلۀ خون است، خون من               فواره از دلم زد و آمد کالم شد (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

بیِت زیر، با کدام بیت، ارتباط مفهومی دارد؟42

"این مدعیان در طلبش بی خبرانند                کان را که خبر شد خبری بازنیامد"

عاشقی را که چنین بادۀ شب گیر دهند              کافر عشق بود گر نشود باده پرست (1

خامی و ساده دلی شیوۀ جانبازان نیست             خبری از بر آن دلبر عّیار بیار (2

در کوی وفا چاره به جز دادن جان نیست                       یعنی که مجو در طلبش راه سالمت (3

عشق در هر دل که شمع بی قراری برفروخت                   اولین پروانه اش مهر لب اظهار بود (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397

در کدام بیت به مفهوم درست آزادی در عصر مشروطه و پس ازآن اشاره نشده است؟43

در محیط طوفان زا ماهرانه در جنگ است ناخدای استبداد با خدای آزادی  (1

َلد گوشم آزادی را به بندگی نفروشم َور بی برگی به مرگ ما (2

نوجوانان وطن بستر به خاک و خون گرفتند تا که در بر شاهد آزادی و قانون گرفتند  (3

از جور فراوان هر گوشه شوری به پاست خون ها شده پامال و آزادیش خون بهاست (4

تالیفی استاد سیما کنفی
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کدام گزینه با "هرگز دلم برای کم وبیش غم نداشت                 آری نداشت غم که غم بیش و کم نداشت" تناسب دارد؟44

از سنگ بود بی ثمری دست حمایت                    آسوده درختی که ثمر هیچ ندارد (1

تا سبو بر دوش دارم از خمار آسوده ام                 می  کشی در زیر بار عافیت دارد مرا (2

کرد از فکر معاش آسوده ام فکر معاد                 شد دوای صد هزاران درد، درد دین مرا (3

فارغ از اقبال و آسوده است از ادبار چرخ                       هرکه صائب از سر سود و زیان برخاسته است (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

کدام گزینه با "یوسف به این رهاشدن از چاه دل مبند                        این بار می برند که زندانی ات کنند" تناسب ندارد؟45

کشیده دار در این دشِت پرفریب، ِعنان              که صدهزار سراِب غلط  نما اینجاست (1

زهِر فنا چو عاقبِت کار خوردنی است                خوردن فریب چشمۀ حیوان چه الزم است؟ (2

مخور فریِب شکرخنِد صبح چون طفالن              که چرخ، زهر دهد در لباِس قند تو را (3

مخور فریب سخاوت ز چرخ کج رفتار                 که طعمه ای که دهد روی پوش قالّب است (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

الی عقل - وفاداری عاشق - اغتنام فرصت - ارزش بخش بودن عشق" مفاهیمی هستند که به46 "دشواری راه عشق - اهمّیت و مقام وا

ترتیب در ابیات ............ به کار رفته اند.

گر بر سر فرهاد رود الف) نتوان از سر او بُرد هوای شیرین                       لشکر خسرو ا

الر ره عشق بُتانیم                در بحر بال کشتی ما کام نهنگ است ب) ما قافله سا

گر پروری                       گر امید داری که خرمن بری ج) کنون وقت تخم است ا

د) هرچه در زیر چرخ نیک و بدند              خوشه چینان خرمن خردند

ه) ای طایران قدس را عشقت فزوده بال ها                در حلقۀ سودای تو روحانیان را حال ها

ب - د - الف - ج - ه (2 الف - د - ب - ج - ه (1

ب - د - الف - ه - ج (4 الف - ج - ه - ب - د (3

والفضل غالمی اب تالیفی 

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات تفاوت دارد؟47

ای شیر سپید خفته در وادی                 آن یال فرونشان خندان شو (1

زان یال سپید نیش ها بنمای                  تیره گر عیش و نوش تهران شو (2

ای مردم روستای این وادی                   از کیفر ایزدی هراسان شو (3

ای قّلۀ کوه آتش افشان کن                  وی قلعۀ ری، به خاک یکسان شو (4

تالیفی محسن اصغری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 4 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 4 1399
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مفهوِم کدام بیت، متفاوت با سایر ابیات است؟48

گر دست سائلی به عصایی گرفـته ای            در تکیـه گاه خلـد به دولـت سریر توست (1

خواهد رساند خانۀ عمر تـو را به آب            این آب بی قیاس که پنهان به شیر توست (2

تقصـیـر سـاده لوحی آینۀ دل اسـت            نقـشـی گـر از بساط جهان دلپذیر توست (3

گر دهـی به فقیـری حریـر توست لـی ا نقصان نکرده است کس از گذشتگی            شا (4

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

مفهوم کدام بیت با بقیۀ ابیات متفاوت است؟49

دلم را داغ عشقی بر جبین نه                زبانم را بیانی آتشین ده (1

آتشی از سوِز عشق در دِل داوود بود                 تا به فلک می رسد بانِگ مزامیر او (2

آتشکده است باطِن سعدی ز سوِز عشق             سوزی که در دل است در اشعار بنگرید (3

حدیث عشق به طومار در نمی گنجد                  بیاِن دوست به گفتار درنمی گنجد (4

تالیفی استاد سیما کنفی

ابیات کدام گزینه به مفهوم مشترکی اشاره دارند؟50

گاه نیست         در حق ما هرچه گوید جای هیچ اکراه نیست الف) زاهد ظاهرپرست از حال ما آ

ب) هرچند غم عشقت پوشیده همی دارم          هرکس که مرا بیند داند که غمی دارم

ج) آن را که غمی چون غم من نیست چه داند           کز شوق توام دیده چه شب می گذراند؟

د) زاهد خام که انکار می و جام کند                           پخته گردد چو نظر بر می خام اندازد

گاهی از اسرار عشق                 نقد دین بی قیمت افتاده ست در بازار عشق هـ) نیست اهل زهد را آ

ج - د - هـ (2 الف - ج - هـ (1

ج - د - الف (4 الف - ب - هـ (3

تالیفی سیدمحمد موسوی

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات یکسان نیست؟51

رسم و ره آزادی یا پیشه نباید کرد                     یا آنکه ز جان بازی اندیشه نباید کرد (1

دانی که بود رهرو آزادی گیتی؟             آنان که در این بادیه آغشته به خونند (2

هست جانانۀ ما شاهد آزادی و بس                   جان ما در همه جا بُرخی (قربان) جانانۀ ماست (3

من آن صیدم که آزادی هوس باشد مرا                از قفس گویم، نفس تا در قفس باشد مرا (4

تالیفی کاظم کاظمی
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لمثل موجود در کدام گزینه است؟52 مفهوم عبارت زیر یادآور ضرب ا

"شوخی روزگار است که مهد دموکراسی عالم، یعنی آتن، از بیم عقرب جّرارۀ دموکراسی قرن بیستم، ناچار شده به مار غاشیۀ

حکومت سرهنگ ها پناه ببرد."

سفله را قّوت مده چندان که مستولی شود                       گرگ را چندان که دندان تیزتر خون ریزتر (1

ناگهم خانه چو کاشانۀ افسون خوانان                 گشت پر عقرب جراره و پر افعی و مار (2

گرگ زاده عاقبت گرگ است و بی شک از خری است                      گوسفند از گرگ چشم مهربانی داشتن (3

له برون آیی و افتی در چاه آن که گوید بگریز از من و با او بنشین               خواهد از چا (4

تالیفی کاظم کاظمی

کدام بیت، با بیِت زیر قرابت مفهومی دارد؟53

گر بیدار            به سوی تو بود روی سجودم میهن ای میهن" گـر خوابم ا گـر هـشیـار ا گـر مـسـتم ا "ا

در مـــیــان دلــی و ایــن چــه عــجــب            وطـــِن گــــنــــج بــــود ویـــــرانـــی (1

ایــن وطـن مـصـر و عـراق و شـام نـیـست            ایـن وطـن جـایـی اسـت کـاو را نـام نیست (2

سعدیا حب وطن گرچه حدیثی است درست            نـتـوان ُمـرد به سختی که من اینجا زادم (3

لوطـن از وادی غربت            به دریا همچو سیل خوش خرام آورد مستان را کـمـنـد جـذبـۀ حـب ا (4

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟54

بی وطن جان و دل و روح و بدن در خطر است                      ای وطن خواهان زنهار وطن در خطر است (1

خاک لیالی وطن را جان شیرین بر سر افشان             خسروان عشق درس عبرت از مجنون گرفتند (2

لله                   گر قصد جان نماید، شادم به جان سپاری بهر وطن گذشتم از سود خوبش و با (3

گر مملکت گلستان گردد ز مردن من                       من مرگ خویش خواهم از پیشگاه باری (4

تالیفی محسن اصغری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 3 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 3 1399

کدام ابیات، به ترتیب عذر آوردن "باز، بلبل و طاووس" را بازگو می کند؟55

الف) عزم آن دارم کزین تاریک جای            رهبـری بـاشد بـه ُخلدم رهنمای

ب) بازگـویـم هـر زمـان رازی دگـر            دردهـم هـر سـاعـت آوازی دگر

گر شـایـسـتۀ سلـطان شـوم            بـه که در وادی بـی پـایـان شـوم ج) من ا

ب، الف، ج (2 الف، ب، ج (1

ج، ب، الف (4 ج، الف، ب (3

کنکور سراسری هنر داخل 1398
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مفهوم کدام گزینه با "کلمات را کنار زنید و در زیر آن روحی را که در این تلّقی و تعبیر پنهان است تماشا کنید" تناسب دارد؟56

به ذکرش هر چه بینی در خروش است         دلی داند در این معنی که گوش است (1

معنی طلب که بر درودیوار صورت است          مغز است نزد مردم دانا هنر نه پوست (2

به حقش که تا حق جمالم نمود              دگر هرچه دیدم خیالم نمود (3

به صورت گرچه تلخی می فزایی              نمانم کام جان شیرین نمایی (4

تالیفی سیده سودابه رضازاده بایی

در همۀ ابیات به عدم تعلق و وابستگی سفارش شده است؛ به جز:57

گـر بـو بـری زان روشـنـی آتش به خواب اندر زنی            کز شـب روی و بـندگی زهـره حریـف ماه شد (1

تـن را بـدیـدی جـان نـگـر، گـوهر بدیدی کان نگر            این نادره ایمان نگر، که ایمان در او گمراه شد (2

خود را بیفشان چون شجر، از برگ خشک و برگ تر            بی  رنگ نیـک و رنگ بد توحید و یک تویی بود (3

یک سو رو از گرداب تـن، پیـش از دم غرقـه شـدن            زیرا بقـا و خّرمی زان سـوی شـش سـویی بود (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟58

هرکه چون عنقا کنار از مردم عالم گرفت             در لباس گوشه گیری فال شهرت می زند (1

گر خلوت گور است بسیار به از صحبت ابنای زمان است                   در مشرب من، خلوت ا (2

هرکه از اهل جهان گوشۀ عزلت نگرفت              رفت از دست و رگ خواب فراغت نگرفت (3

تا نگردیده است "صائب" استخوانت توتیا                       گوشه ای زین خلق ناهموار می باید گرفت (4

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 4 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 4 1399

مفهوم همۀ ابیات به جز ............ قرابت دارند.59

نه در این عالم دنیا که در آن عالم عقبی              همچنان بر سر آنم که وفادار تو باشم (1

عهدی است در ازل به تو ما را که تا ابد              بر هرچه رای عشق بود من همان کنم (2

در قیامت چو سر از خاک لحد بردارم                 گرد سودای تو بر دامن جانم باشد (3

نخواهم رفتن از دنیا مگر در پای دیوارت             که تا در وقت جان دادن سرم بر آستان باشد (4

تالیفی محسن اصغری
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كدام بیت به شخصیت طاووس در داستان سی مرغ و سیمرغ نزدیك است؟60

قصر فردوس به پاداش عمل می بخشند               ما كه رندیم و گدا دیر مغان ما را بس (1

تا ز رنج آن جهانی وارهد                      بر خود این رنج عبادت می نهد (2

آنجا كه قومی هم نفس می می دهند از پیش و پس                       طاووس جان ها چون مگس بال وپر آنجا ریخته (3

عمل صالح خود را شب و روز از حضرت             چون متاعی كه فروشند بها می خواهند (4

تالیفی نرگس موسوی

همۀ گزینه ها با "حیات از عشق می شناس و ممات بی عشق می یاب" تناسب دارند، به جز:61

سوگند خورم که زندگانی بی تو                        مرگ است به نام زندگانی ای دوست (1

هرکه با صورت خوب تو نیامد در کار                 چون بدیدیم به جز صورت دیوار نبود (2

در عشق زنده باید کز مرده هیچ ناید                دانی که کیست زنده؟ آن کاو ز عشق زاید (3

جمله یاران ز عشق زنده شدند             تو چنین مانده ای چه می مانی؟ (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟62

درد هر کس را که بینی در حقیقت چاره دارد                 من ز عشقت با همه دردی که دارم ناگزیرم (1

خستگان زنده دل دانند قدر درد عشق               پیش صاحب درد باشد دارو و درمان عزیز (2

هرکجا عشق آمد آنجا چاره هم بیچارگی است                 زانکه درد عشق هم از درد درمان یافته است (3

از پی بهبود درد ما دوا سودی نداشت                 هرکه شد بیمار درد عشق بهبودی نداشت (4

تالیفی محسن اصغری

مفهوم کلی کدام بیت متفاوت با دیگر ابیات است؟63

بیخودی از می بگیر و از خودی رو بر کنار                      تا بگیرد در کنار خویش یارت ساقیا (1

مستم کن آن چنان که ندانم ز بیخودی                در عرصه خیال که آمد کدام رفت (2

هشیار کجا داند، بیهوشی مستان را؟                  بوجهل کجا داند، احوال صحابی را؟ (3

اسرار خرابات به جز مست نداند                        هشیار چه داند که درین کوی چه راز است؟ (4

تالیفی شاهین شیرزادی

www.konkur.in

forum.konkur.in



17لرنیتو 1400 /76

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟64

ال نپویم چند همچون آب باید سر نهادن سوی پستی             نیستم کمتر ز آتش چون ره با (1

ال می تواند شد به قرب الله و گل کی چو شبنم می شود قانع            سبک روحی که از پستی به با (2

ال می برد ما را؟ گر رحمت نفرماید                  که چون شبنم از این پستی به با کمند جذبۀ خورشید ا (3

مشو چو عود ز خامی به سوختن قانع                      سری چو شعله برون زین بلند مجمر کن (4

تالیفی کاظم کاظمی

همۀ ابیات بیانگر مفهومی مشترک اند به جز:65

قلب من گردیده از اکسیر خرسندی طال       چهرۀ زّرین و قصر زرنگار من یکی است (1

گنج خرسندی نهان در زیر پای عزلت است                     در صدف چون قطره لنگر کرد گوهر می شود (2

مرا خرسندی از سامان دنیا محتشم دارد             دل خرسند هرکس دارد از دنیا چه غم دارد؟ (3

در شکر زار قناعت برده ام چون مور راه              سیرچشمی خاتم دست سلیمان من است (4

تالیفی کاظم کاظمی

گر بیدار                    به سوی تو بَود روی سجودم، میهن ای میهن" تناسب دارد؟66 گر خوابم ا گر هشیار، ا گر مستم ا کدام گزینه با "ا

در وطن اهل هنر داغ غریبی دارند                     در صدف، گرد یتیمی به جبین گُهر است (1

مرهم به داغ غربت ما کی نهد وطن؟                 گوهر ندیده ایم که دیگر به کان (= معدن) رسد (2

گرچه از داغ غریبی روزگاری سوخت دل            مرهم کافوری از صبح وطن، آخر گرفت (3

از روزگار تلِخ خودت ِشکوه کن وطن                 هرگز نترس، گوش فلک کر نمی شود (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

مفهوم دو بیت، در کدام گزینه باهم متناسب نیست؟67

محرم این هوش جز بی  هوش نیست                  مر زبان را مشتری جز گوش نیست (1

آتش  نفسان قیمت میخانه شناسند               افسرده  دالن را به خرابات چه کار است

در عشق کسی قدم نهد کش جان نیست                        با جان بودن به عشق در سامان نیست (2

گر داری سری                  وز سِر سر درگذر گر زانکه سامان بایدت بی  سروسامان درآ "خواجو" ا

شیرمردی باید این ره را شگرف             زانکه ره دور است و دریا ژرف ژرف (3

آن کس که بود معتکف کعبۀ قربت             در مذهب عّشاق چه محتاج حجاز است؟

لّله کز آفتاب فلک خوب  تر شوی گر نور عشق حق به دل و جانت اوفتد              با (4

عاقبت بینی که کارش در هوا گردد بلند                   ذرۀ سرگشته کاو در مهرورزی ماهر است

الدین تالیفی افشین محی 

انسانی دوازدهم آزمون شماره 19 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 19 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 19 1399
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زمینۀ حماسه در کدام بیت، متفاوت با سایر ابیات است؟68

همان زال کاو مرغ پرورده بود                    چنان پیرسر بود و پژمرده بود (1

جهاندار هوشنگ با رای و داد                   به جای نیا تاج بر سر نهاد (2

سواران لشکر برانگیختند                         همه دشت پیشش درم ریختند (3

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

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1396

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 5 تابستان 1398

انسانی دوازدهم آزمون شماره 5 تابستان 1398 قلمچی علوم 

مفهوم نمادین شعر زیر از کدام بیت قابل برداشت است؟69

"یادم آمد هان / داشتم می گفتم، آن شب نیز / سورت سرمای دی بیدادها می کرد / و چه سرمایی، چه سرمایی!"

خانۀ آباد ما را کرد در یک دم خراب                   جور و بیدادی که در این کشور ویرانه بود (1

لنده بر شاخ چناران آمده است خیل سرما رفت و خیل نوبهاران آمده است                      قمری نا (2

رسید موسم دی، جام و شیشه پیش آور              تهی ز گرمی می در هوای سرد مباش (3

روز وصلم هست کوتاه و شب هجرم دراز                       گر دم سرد جهان رسم زمستان یافته است (4

تالیفی محسن اصغری

در همۀ گزینه ها به جز ............ به پرهیز از ریا و دورویی اشاره شده است.70

صوفی بیا که خرقۀ سالوس برکشیم              وین نقش زرق را خط بطالن به سر کشیم (1

لد نفسی                 زخم دارد نه به تزویر و ریا می نالد می زنندش نتواند که ننا (2

چون سایۀ ابر از سر گلزار گذشتیم              از خرقۀ تزویر نچیدیم دکانی (3

ز نام و ننگ و زرق و فن نخیزد جز نگونساری                 یکی بی زرق و فن خود را قلندروار بنمایید (4

تالیفی استاد سیما کنفی

بیت زیر با کدام بیت تناسب مفهومی ندارد؟71

"چه غم دیوار اّمت را که دارد چون تو پشتیبان؟           چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان؟"

مّدعی خواست كه از بیخ كند ریشۀ ما          غافل از آنكه خدا هست در اندیشۀ ما (1

گر هزاران دام باشد در قدم           چون تو با مایی نباشد هیچ غم. (2

با زخم من ارچه مرهمی نیست           چون تو به  سالمتی غمی نیست (3

چه باک آید ز کس آن را که او را           نگه دار و نگهبانش تو باشی؟ (4

تالیفی سیدمحمد موسوی
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همۀ گزینه ها به استثنای گزینۀ ............ با "ندارد راه فکرم روشنایی                  ز لطفت پرتوی دارم گدایی" تناسب دارند.72

هم عقل را کمال ز ذات تو مستفاد                   هم روح را حیات ز لطف تو مستعار (1

عقل از دِر تو بصر فروزد                     گر پای درون نهد بسوزد (2

ناید ز کمال عقل، عقلی                      تا نام تو بر زبان نراند (3

باز کاسد کرد در بازار عشق                 عقل ما را لعل روح افزای تو (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

عباراِت زیر، با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟73

"گفت: به خاطر داشتم که چون به درخت گل رسم، دامنی پر کنم هدیۀ اصحاب را. چون برسیدم، بوی گلم چنان مست کرد که دامنم

از دست برفت."

هرکجا سروقدی چهره چو یوسف بنمود              عاشقی سوخته خرمن چو زلیخا برخاست (1

هرکسی بی خویشتن جوالن عشقی می کند                       تا به چوگاِن که درخواهد فتادن گوی دوست (2

صورت یوسف، نادیده صفت می کردم                چون بدیدم زبان سخن از کار برفت (3

تو با این مردم کوته نظر در چاه کنعانی              به مصر آ تا پدید آیند یوسف را خریداران (4

کنکور سراسری زبان داخل 1396

دو بیت کدام گزینه مفهوم یکسانی ندارند؟74

صبر کن بر تلخ کامی ها که آخر روزگار                چشمه سار نوش سازد بوسه گاه نیش را (1

زمین باغ و بستان را به عشق باد نوروزی                 بباید ساخت با جوری که از باد خزان آید

در راه عشق با دل شیدا فتاده ایم                      چندان دویده ایم که از پا فتاده ایم (2

نی حدیث راِه پرخون می کند                    قّصه های عشق مجنون می کند

ال تو چراغ رحمتش داری پیش جایی نرسد کس به توانایی خویش                     ا (3

وگر توفیق او یک سو نهد پای                    نه از تدبیر کار آید نه از رای

بگشای تربتم را بعد از وفات و بنگر                  کز آتش درونم دود از کفن برآید (4

مپندار این شعله افسرده گردد                   که بعد از من افروزد از مدفن من

تالیفی شاهین شیرزادی

کدام بیت، بهانۀ طاووس برای عدم همراهی با سایر مرغان برای رسیدن به مقصد است؟75

گفت بر من ختم شد اسرار عشق            جمـلۀ شب می کنم تکرار عشق (1

کـی بود سـیـمـرغ را پروای مـن            بس بود فردوس عالی جای من (2

گـفـت من از شوق دست شهریار            چشـم بـربـستم ز روی روزگار (3

چـون مـرا با آب افتاده است کار            از مـیـان آب چـون گـیرم کنار (4

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 
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در کدام گزینه مفهوم دو بیت یکسان نیست؟76

ما را ز درد عشق تو با کس حدیث نیست           هم پیش یار گفته شود ماجرای یار (1

حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست           که آشنا سخن آشنا نگه دارد

چه داند خوابناک مست مخمور             که شب را چون به روز آورد رنجور (2

رحمت نکند بر دل بیچاره فرهاد             آن کس که سخن گفتن شیرین نشنیده ست

در میان پرده خون عشق را گلزارها         عاشقان را با جمال عشق بی چون کارها  (3

نی حدیث راِه پرخون می کند         قّصه های عشق مجنون می کند

بندۀ حلقه به گوش ار ننوازی برود لطف کن          لطف که بیگانه شود حلقه به گوش  (4

همان با نفس نیکی می کنم، هرچند می دانم          کز احسان نیست ممکن دوست کردن دشمن خود را

تالیفی شاهین شیرزادی

کارکرد "باد سحر" در همۀ گزینه ها همانند کارکرد آن در بیت "هّمت از باد سحر می طلبم گر ببرد               خبر از من به رفیقی که به77

طرف چمن است"، به جز:

زین تنگنای خلوتم خاطر به صحرا می کشد                     کز بوستان باد سحر خوش می دهد پیغام را (1

به دالرام بگوی ای نفس باد سحر                       کار ما همچو سحر با نفسی افتاده است (2

خنک باد سحرگاهی که در کوی تو گه گاهش                  مجال خاک بوسی هست و ما را نیست آن یارا (3

لم از باد سحر پرس که در صحبت او               جان تیمار مرا پیش تو پیغامی هست حا (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

چند مورد از ابیات زیر باهم تناسب مفهومی دارند؟78

الف) دیدیم روی غّصه کنون وقت خوشدلی است                 خوردیم زخم فتنه، کنون جای مرهم است

ب) این غّصه و غم از پی چندین طرب است             ور هست غمی باز نشاط از عقب است

ج) زورق محنت و اندوه فرورفت به گل                   کشتی خوشدلی و عیش برآمد ز وحل (گل والی)

د) در رکاب برق دارد پای، اّیام نشاط                       در بهار از کف مده چون شاخ گل جام نشاط

ه) امروز جان را با طرب هنگام پیوند آمده                دل در نشاط آماده شد لب در شکرخند آمده

و) شد موسم گل طی به شکرخندۀ برقی                   برگ طرب باغ به تاراج صبا رفت

ز) این فصل، فصل من و توست، فصل شکوفایی ما                 برخیز با گل بخوانیم اینک بهار من و تو

سه (2 دو (1

پنج (4 چهار (3

تالیفی کاظم کاظمی
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کدام گزینه مفهومی متفاوت با سایر گزینه ها دارد؟79

گر همی خواهی که بفروزی چو روز                   هستِی همچون شِب خود را بسوز (1

هستی ات در هسِت آن هستی نواز                     همچو مس در کیمیا اندر گداز (2

آن منی و هستی ات باشد حالل             که در او بینی صفات ذوالجالل (3

در من و ما سخت کَردستی دو دست                 هست این جمله خرابی از دو هست (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

در کدام بیت زمینۀ میهنی حماسه دیده می شود؟80

بجنبید رّهام زان رزمگاه                 برون تاخت اسب از میان سپاه (1

بزرگان ایران گشاده دل اند              تو گویی که آهن همی بگسلند (2

بدو داد شاه اختر کاویان                 بر آن سان که بودی به رسم کیان (3

به رزم اندرون کشته شد اشکبوس              وزو شادمان شد دل گیو و طوس (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1394

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 8 تابستان 1398

انسانی دوازدهم آزمون شماره 8 تابستان 1398 قلمچی علوم 

همۀ ابیات به جز بیت گزینۀ ............ بیانگر مفهومی مشترک هستند.81

دل روش از ریاضت بسیار می شود                     آهن ز صیقل آینه رخسار می شود (1

گل در میان کوره بسی دردسر کشید                  تا بهر دفع دردسر آخر گالب شد (2

ریاضت تا کجا بار درشتی بندد از طبعت                        به صیقل آینه از ننگ آهن برنمی آید (3

از بوتۀ ریاضت نقصان نمی کند کس                    از جسم هرچه کاهید بر جان فزود ما را (4

تالیفی کاظم کاظمی

مفهوم کدام گزینه با بقیۀ گزینه ها متفاوت است؟82

بگفت آنجا به صنعت در چه کوشند                  بگفت اندوه خرند و جان فروشند (1

گرچه در بازار عشقش هرکسی چیزی خرید                    ما به سودای غم او خویش را بفروختیم (2

بگفتا دل ز مهرش کی کنی پاک            بگفت آنگه که باشم خفته در خاک (3

چو عشق او جهان بفروخت بر ما                     به جان ودل غم عشقش خریدیم (4

تالیفی استاد سیما کنفی
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مفهوم آیۀ ﴿و ما َرَمیَت إذ َرَمیَت ولکنَّ َهللا َرمی﴾ از کدام بیت دریافت می شود؟83

ندیم و مطرب و ساقی همه اوست                    خیال آب و گل در ره بهانه (1

در مقامی که کماندار بَود هوش ربا                    جای رحم است بر آن صید که غافل باشد (2

گر هست زنهار که غافل مشو از خامۀ نّقاش                     در مدنظر صورت زیبایی ا (3

بندگان را نه گزیر است ز حکمت نه گریز                       چه کنند ار بکشی ور بنوازی خدم اند (4

امیر افضلی تالیفی 

مفهوم کدام گزینه با عبارت "به شکر اندرش مزید نعمت" قرابت ندارد؟84

نعمت شود زیاده به قدر زبان شکر                    نخلی است این که ریشۀ آن در دهان تو است (1

به قدر آنچه بود برگ نخل بیش از بار                  زبان شکر ز نعمت زیاده می باید (2

"کمال"، طالب دردی، به غّصه شاکر باش            که جز به شکر کسی را مزید نعمت نیست (3

نعمت آن راست زیادت که همه شکر کند                      تو نه ای از در نعمت که همه کفرانی (4

تالیفی محسن اصغری

عبارت زیر با کدام بیت "تقابل" معنایی دارد؟85

"او بندۀ خود را عاشق خود کند، آنگاه بر بنده عاشق باشد و بنده را گوید: تو عاشق و محّب مایی، و ما معشوق و حبیب توایم [چه

بخواهی چه نخواهی]."

گر از جانب معشوق نباشد کششی            کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد ا (1

لتفات نبودی به صید من            من خویشتن اسیر کمند نظر شدم او را خود ا (2

"سعدی" چو جورش می  بری نزدیک او دیگر مرو            ای بی  بصر من می  روم او می  کشد قالّب را (3

ما نه به خود می  رویم این همه ره تا به دوست            جذبۀ او می  کشد هرسو باید کشید (4

تالیفی سیدمحمد موسوی

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟86

عشق بی تابی ذرات جهان را سبب است            زردی چهرۀ خورشید ز درد طلب است (1

قصه جمله جهان را همه کّلی دیدیم            عشق بر جملۀ ذّرات زیادت آمد (2

همه ذّرات جهان مست خراب اند از عشق            عشق در جملۀ ذّرات ظهوری دارد (3

بی عشق نیست جملۀ ذّرات کائنات            هرجا که هست شیوۀ عشق است در کمین (4

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 4 1400 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 4 1400

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 4 1400
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کدام گزینه مفهومی متفاوت با سایر گزینه ها دارد؟87

غم فرزند و نان و جامه و قوت             بازت آرد ز ِسیر در ملکوت (1

مردی که هیچ جامه ندارد به اتفاق                    بهتر ز جامه ای که درو هیچ مرد نیست (2

ناکس است آن که به دّراعه و دستار کس است                  دزد دزد است و گر جامۀ قاضی دارد (3

کرا جامه پاک است و سیرت پلید                      دِر دوزخش را نباید کلید (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

کدام گزینه با "این گونه است که عشق جاودانی همواره معشوق را جوان می بیند و توّجهی به گرد و غبار و جراحات پیری ندارد."88

تناسب دارد؟

گاه من عاشقم و دلم بدو گشته تباه                        عاشق نبَود ز عیب معشوق آ (1

دو چشم در سِر هر کس نهاده اند ولی                 تو نقش بینی و من نقشبند می بینم (2

آن یار کز او خانۀ ما جای پری بود                    سر تا قدمش چون پری از عیب بری بود (3

تو به سیمای شخص در نگری                ما در آثار صنع حیرانیم (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات تفاوت دارد؟89

له می دهد گاهی                  وگرنه ما خبر از حال خود کجا داریم؟ خبر ز حال درون نا (1

کجا ز حال پریشان ما خبر دارد             کسی که با سر زلفش نپخت سودایی (2

هر دل که نشد فتنه از آن نرگس بیمار                حال من دل خستۀ بیمار نداند (3

خفته خبر ندارد سر بر کنار جانان                      کاین شب دراز باشد بر چشم پاسبانان (4

تالیفی محسن اصغری

باتوجه به داستان "گذر سیاوش از آتش" مفهوم کلی بیت زیر در کدام گزینه دیده می شود؟90

"چنین است سوگند چرخ بلند       که بر بی گناهان نیاید گزند"

عقل کامل می شود از گرم و سرد روزگار           آب وآتش می کند صاحب بُرش شمشیر را (1

لِم ایجاد به جز تیغ زبان                   بی گناهی که سزاوار به حبس ابد است نیست در عا (2

عاقبت زد بر زمین چون نقش پایم بی گناه          داشتم آن را که ُعمری چون دعا بر روی دست (3

بر زر کامل عیار آتش گلستان می شود            فرصتی تا هست کامل کن عیار خویش را (4

والفضل غالمی اب تالیفی 
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مفهوم تمام ابیات با عبارت "نه همین مهربانی را به مهر که پاداش هر زخمۀ سنگی را دست های کریم تو میوه ای چند شیرین ایثار91

کند" مشترک است به جز گزینۀ ............

گرت طبع من آمد ناسزاوار                   تو خوی نیک خویش از دست مگذار (1

کم مباش از درخت سایه فکن              هرکه سنگ زند ثمر بخشش (2

جفاپیشگان را بده سر به باد                ستم بر ستم پیشه، عدل است و داد (3

نکویی کن به آن کاو با تو بد کرد                      کز آن بد، رخنه در اقبال خود کرد (4

تالیفی سیده سودابه رضازاده بایی

کدام گزینه با "گفت: باید حد زند هشیارمردم مست را                       گفت: هشیاری بیار اینجا کسی هشیار نیست" تناسب92

مفهومی دارد؟

شراِب خانگِی ترِس محتسب خورده                   به روی یار بنوشیم و بانگ نوشانوش (1

گر پای من به سنگ برآید لله ا سبو به دوش و صراحی به دست و محتسب از پی                        نعوذبا (2

محتسب بیهده گو منع مکن رندان را                 کان که با شاهد و می نیست کدام است امروز؟ (3

مستی من تازه نیست از لب میگون او               شحنه مکرر شنید نعرۀ مستانه ام (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

مفهوم کدام بیت، با سایر ابیات، تفاوت دارد؟93

ز محنت شب و روِز زمانه دانستم                     که دهر با همه از پشت و روی در جنگ است (1

بوی سالمت ندهد باغ دهر                   زانکه سرشته است نباتش به زهر (2

دهر نکوهی مکن ای نیک مرد               دهر به جای من و تو بد نکرد (3

دهر ابلق است و عرصۀ خاکی مصافگاه             منشین بر او گرت نه سِر زخم خوردن است (4

از کشور 1397 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1397 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1397 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1397 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

همۀ گزینه ها به استثنای ............ با بیت "دل چه بندی در این سرای مجاز؟         هّمت پست کی رسد به فراز؟" قرابت معنایی94

دارند.

هّمت اندر نهاِد عالی دار              دل ز کار زمانه خالی دار (1

دست از این آب های جوی بشوی               شربت از آب حوض کوثر جوی (2

نیست این ُملِک دهر را حاصل                  ُملک باقی طلب بر آن نِه دل (3

گهان فراز آید                       کار دنیا همه مجاز آید چون اجل نا (4

والفضل غالمی اب تالیفی 
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مفهوم همۀ ابیات به جز بیت گزینۀ ............ یکسان است.95

گر دولت همی خواهی مکن تقصیر در طاعت                 کسی بخت جوان دارد که گردد پیر در طاعت ا (1

زر طاعت زن و اخالص عیار آن ساز                   خواجه تا سود کنی بر درمی دیناری (2

جان طاعت چیست اخالص و یقین                   ز تن بی جان چه حاصل خود ببین (3

لود                       چه گویی بحر طاعت به که گویی بحر عصیانش تو را صد بحر طاعت گر بود لیکن ریاآ (4

تالیفی کاظم کاظمی

کدام گزینه با بیت زیر قرابت مفهومی دارد؟96

"فّرخی ز جان ودل می کند در این محفل                   دل نثار استقالل، جان فدای آزادی"

گر برون تازید از آرایش نام و نشان                   تخت آزادی به دوش هّمت عنقا زنید (1

تا نهادم پای در وحشت سرای روزگار                  عمر من در فکر آزادی چو زندانی گذشت (2

تا که استبداد سر در پای آزادی نهد                    دست خود بر قبضۀ شمشیر می باید گرفت (3

خواهم که به آزادی دل نام برآرم                       این طوطی شیرین سخن از دام برآرم (4

تالیفی کاظم کاظمی

مفهوم بیت زیر، با کدام بیت تناسب دارد؟  97

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

فلک مشام کسی خوش کند به بوی مراد          که خاک معرکه باشد عبیر و عنبر او (1

هرکه سر از عرش برون می برد               گوی ز میدان درون می برد (2

قطره ای کز بحر وحدت شد سفیر           هفت بحر آن قطره را گردد اسیر (3

طایر جان که در این دامگه افتاده اسیر            هردمش می رسد از گنگرۀ عرش صفیر (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395

در همۀ گزینه  ها به مفهوم بیت زیر اشاره شده است؛ به  جز ............98

"در ره عشق نشد کس به یقین محرم راز            هرکسی برحسب فکر گمانی دارد"

محرم این هوش جز بی  هوش نیست            مر زبان را مشتری جز گوش نیست (1

گه از این راز نیست گه است آ کاشف اسرار عشق بی  خودی و مستی است            هرکه ز خود آ (2

مرا به عشق دل خویش نیز محرم نیست            که می  زند دم بیگانگی و همدم نیست (3

هر آن که روی تو بیند برابر خورشید            میان رویت و خورشید در گمان ماند (4

تالیفی سیدمحمد موسوی
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لیم که از ماست که بر ماست" از همۀ ابیات دریافت می شود، به جز:99 مفهوِم مصراعِ: "گفتا ز که نا

از دست دیگران چه شکایت کند کسی               سیلی به دست خویش زند بر قفای خویش (1

ال جفای خویش دزد از جفای شحنه چه فریاد می کند                 گو گردنت نمی زند ا (2

دشمن به دشمن آن نپسندد که بی خرد               با نفس خود کند به مراد و هوای خویش (3

گر هر دو دیده هیچ نبیند به اّتفاق                  بهتر ز دیده ای که نبیند خطای خویش (4

کنکور سراسری هنر داخل 1396

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات تفاوت دارد؟100

به در نمی  رود از خانگه یکی هشیار                    که پیش شحنه بگوید که صوفیان مست  اند (1

سبویی محتسب در پرده دارد               عبث خشکی به رندان می  فروشد (2

آن  دم به امید مستی وصل                    در بنده رگی نماند هشیار (3

گوشۀ میکده از باده کنون بینی مست               مفتی شهر که بُد معتکف اندر محراب (4

امیر افضلی تالیفی 

مفهوم کدام گزینه با سایر ابیات تفاوت دارد؟101

پندم مده که تا بشنیدم حدیث دوست             در گوش من مجال نمانده است پند را (1

گفتگوی پوچ ناصح را نمی دانم که چیست               این قدر دانم که جای پنبه در گوشم تهی است! (2

گوش  سنگین می کند بیهوده گویان را سبک               زین سبب واعظ به رند باده پیما دشمن است (3

نیست صائب قول را بی فعل در دل ها اثر                بر نصیحت چند بگذاری مدار خویش را؟ (4

تالیفی نرگس موسوی

مفهوم کّلی "شاهین تیزبال افق ها بودم زنبوری طفیلی شدم و به کُنجی پناه بردم." در کدام گزینه دیده می شود؟102

چون رفت از برابرم آن اشک آفتاب                    هر ذّرۀ وجود من از پی دوید و رفت (1

اکنون به دام صد غم و محنتم اسیر                   آن مرغ خوش دلی که تو دیدی پرید و رفت (2

روزگاری شد ز چشم اعتبار افتاده ام                  چون نگاه آشنا از چشم یار افتاده ام (3

دور از رخ تو دم به دم از گوشۀ چشمم                سیالب سرشک آمد و طوفان بال رفت (4

تالیفی سیما کنفی
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همۀ گزینه ها با بیت "هّمتم بدرقۀ راه کن ای طایر قدس                    که دراز است ره مقصد و من نوسفرم" تقابل مفهومی دارند،103

به جز:

ز شوق نقطۀ خالش به گِرد کعبه می گردم                       که ره گم کرده، خضری می شمارد هر سیاهی را (1

ما را به کعبه، جاذبۀ شوق می بََرد                      دل بی سبب به راهنما بسته ایم ما (2

چه احتیاِج دلیل است در رحیل مرا؟                  چو سیل جذبۀ دریاست بس دلیل مرا (دلیل: راهنما) (3

گر از درد طلب راهبری نیست مرا می کند همرهی خضر، بیابان مرگت                    ا (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

لطیر عّطار است؟104 ابیات زیر به ترتیب بیانگر کدام وادی عرفانی منطق  ا

الف) در سلسله  ات هر آن که پابست شود                 گر فانی و گر نیست بود، هست شود

ب) هرچه زد توحید بر جانش رقم              جمله گم گردد ازو گم نیز هم

ج) هر آن کس را که اندر دل شکی نیست                  یقین داند که هستی جز یکی نیست

گر از مردانی                    کار اطفال بود پا به زمین مالیدن د) پشت پا زن به دو عالم ا

                  

           

فقر و فنا، توحید، استغنا، معرفت (2 فقر و فنا، توحید، توحید، معرفت (1

فقر و فنا، حیرت، توحید، استغنا (4 استغنا، حیرت، توحید، استغنا (3

تالیفی محسن اصغری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 17 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 17 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 17 1399

مفهوِم مقابل کدام بیت "غلط" است؟105

کرسی چه حاجت آن را کز عرش برگذشته است                از زیر پای منصور کرسی کشید باید (فناء فی هللا) (1

منشور رستگاری است طومار خود حسابان                     در روزنامۀ خود هر روز دید باید (حاسبوا قبل ان تحاسبوا) (2

چون رنگ می ز مینا بیرون دوید باید                نه پردۀ فلک را از هم درید باید (کل اناٍء یترشح بما فیه) (3

لدهر یومان یوم لک و یوٌم علیک) نوش دکان هستی آمیخته است با نیش               چون خنده  ای دهد رو لب را گزید باید (ا (4

انسانی داخل 1399 کنکور سراسری علوم 

همۀ بیت های زیر به جز بیت ............ به وادی چهارم عرفان اشاره دارد.106

گر با دگری پردازم صحبت حور نخواهم که بود عین قصور              با خیال تو ا (1

دربانی بهشت به رضوان حالل باد                      آیینه داری رخ جانانم آرزوست (2

باغ بهشت و سایه طوبی و قصر و حور               با خاک کوی دوست برابر نمی کنم (3

بی حاصلی نگر که حضور بهشت را                     از بهر یک دو دانه چو آدم گذاشتیم (4

تالیفی محسن فدایی
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کدام گزینه با "صبر بر داغ دل سوخته باید چون شمع             الیق صحبت بزم تو شدن آسان نیست" تناسب دقیق تری دارد؟107

شراب خوردۀ ساقی ز جاِم صافی وصل               ضرورت است که درد سِر ُخمار کشد (1

سعدی! به قدر خویش تمنّای وصل کن                 سیمرغ ما چه الیق زاغ آشیان توست؟ (2

وصاِل کعبه میّسر نمی شود سعدی! مگر که راِه بیابان پرخطر گیرند (3

شیرین ننماید به دهانش ِشکر وصل                   آن را که فلک زهر جدایی نچشاند (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

همۀ ابیات با یکدیگر قرابت مفهومی دارند؛ به جز:108

گـو بـرو در پـس زانـوی سـالمـت بـنـشـین            آن کــه از دســت مـالمـت بـه فـغان می آید (1

مترس از جان فشانی گر طریق عشق می پویی            چـو اسـمـاعـیل باید سر نهادن روز قربانی (2

زبـان تـیـشـه با فـرهـاد گـفـتا در دم رفتن            که راه کوی شیرین را ز سر باید قدم کردن (3

دل در طـلـب خـنـدۀ شـیـرین تو خون شد            جـان در طـمـع لـعـل شـکـرخای تو افتـاد (4

از کشور 1398 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

کدام بیت با بیِت زیر، قرابت مفهومی دارد؟109

"بـاز آ کـه در هـوایـت خـامـوشـی جـنـونـم            فریادها برانگیخت از سنگ کوهساران"

فـریـاد کــز غــم تــو فـریـادرس نـدارم            با که نفس برآرم چون هم نفس نـدارم (1

لۀ زار آورد کـوه از سـیـل سـرشکم در صدا آید، بلی            گریـۀ مـن سـنـگ را در نـا (2

گر این داغ جگرسوز که بر جان من است            بر دِل کـوه نـهـی سـنـگ بـه آواز آید ا (3

لـه مـی آرد وداع دوسـتـان            بـیـسـتون فـریادها در ماتم فرهاد کرد سنگ را در نـا (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

مفهوم کدام گزینه با سایر گزینه ها یکسان نیست؟110

توحید تو خواند به سحر مرغ سحرخوان             تسبیح تو گوید به چمن بلبل گویا (1

نه همین خورشید سرگرم است از سودای او                      عشق دارد در دل هر ذره بازاری جدا (2

کوه و دریا و درختان همه در تسبیح اند             نه همه مستمعی فهم کنند این اسرار (3

بنگر به مرغ خوش پر چو خطیب فوق منبر                    به ثنا و حمد داور بگرفته خوش نوایی (4

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 7 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 7 1399
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همۀ ابیات به جز بیت گزینۀ ............ بیانگر مفهومی مشترک هستند.111

عاشقان چون عزم رفتن سوی دلبر کرده اند                       در طریق عشق پا از تارک سر کرده اند (1

مگیر آسان طریق عشق را کاین ره بود راهی                   که باید راهرو از سر گذشتن اّولین گامش (2

در طریق عشق هرجا می گذاری پا، سر است                   موج این وادی رگ جان، ریگ این صحرا سر است (3

در محیط عشق، خون "نوح" در جوش است و ما             چون حباب از سادگی بر موج محمل بسته ایم (4

تالیفی کاظم کاظمی

کدام گزینه با بیت زیر قرابت مفهومی کمتری دارد؟112

"گفت: باید حد زند هشیار مردم، مست را           گفت: هوشیاری بیار، اینجا کسی هشیار نیست"

ای دل طریق رندی از محتسب بیاموز          مست است و در حق او، کس این گمان ندارد (1

گر باده کشان را همه بردار زند           گذر عارف و عامی همه بر دار بَود شه ا (2

محتسب بیهده گو منع مکن رندان را           کان که با شاهد و می نیست کدام است امروز؟ (3

گر حکم شود که مست گیرند           در شهر هر آن که هست گیرند (4

تالیفی سیدمحمد موسوی

لمثل از بیم عقرب جّراره به ماِر غاشیه پناه بردن در کدام گزینه آمده است؟113 مفهوم کنایی ضرب ا

ما بدین در نه پِی حشمت و جاه آمده ایم              از بِد حادثه اینجا به پناه آمده ایم (1

در خم زلِف تو آویخت دل از چاه ِزنخ (چانه) آه که از چاه برون آمد و در دام افتاد (2

بارها از سخن خویش به چاه افتادم             همچو یوسف صد از این واقعه افتاد مرا (3

له تفاوتی ندارد با چاه وقتی که کسی نیست بگیرد دستم                آن چا (4

تالیفی استاد سیما کنفی

بیت زیر با کدام بیت قرابت دارد؟114

گر نباشی کاِر دلم تمام است" "بی عشق زیستن را جز نیستی چه نام است؟         یعنی ا

بی شوِر عشق چاشنی ای با حیات نیست           تلخ است زندگی، ثمِر نارسیده را (1

آن را که عشق نیست چه لّذت ز زندگی است؟           آن را که جان ستان نبَود جان چه می کند؟ (2

مردن به درد عشق به دنیا برابر است                 با زندگی ِخضر و مسیحا برابر است (3

بی عشق خون ُمرده بَود دل به زیر پوست           از آتش است گریۀ خونین کباب را (4

والفضل غالمی اب تالیفی 
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بیت "این مّدعیان در طلبش بی خبران اند         آن را که خبر شد، خبری بازنیامد" با تمام ابیات زیر تناسب معنایی دارد؛ به جز گزینۀ115

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

دم نتوان زد به مجلسی که در آنجا           ُمهر خموشی زدند بر لب قائل (=گوینده) (1

مهرش به لب زنند چو خال دهان یار            آن را که می دهند ز اسرار آگهی (2

عاشق سوخته دل زنده به جانی دگر است               زین جهانش چه خبر؟ کو به جهانی دگر است (3

هرکه را اسرار حق آموختند            ُمهر کردند و دهانش سوختند (4

تالیفی سیدمحمد موسوی

مفهوِم کدام بیت، در مقابل آن "غلط" آمده است؟116

به مستوران مگو اسرار مستی            حدیث جان مگو با نقش دیوار (پرهیز از سخن گفتن) (1

سکندر را نمی  بخشند آبی            به   زور و زر میّسر نیست این کار (اثربخشی عنایت معشوق) (2

لهام شدن راز معرفت) ِسّر خدا که عارف سالک به کس نگفت            در حیرتم که باده  فروش از کجا شنید (ا (3

ز شوق روی تو شاها بدین اسیر فراق            همان رسید کز آتش به برِگ کاه رسید (فنای عاشق) (4

از کشور 1399 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

بیِت زیر با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟117

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

گر پیش از اجل یک دم بمیری               در آن یک  دم دو عالم را بگیری ا (1

با چنین عمری که ما بر حال خود درمانده  ایم                 کس نمی  داند چه می  خواهد اجل از جان ما (2

تا نزند بر سرم دست اجل آستین                        کیست که برگیردم روی از این آستان (3

زندگی از وصل اوست وز غم او چاره نیست                    گر بکشد گو بکش پیش از اجل کس نمرد (4

انسانی داخل 1399 کنکور سراسری علوم 

همۀ گزینه ها به استثنای گزینۀ ............ با "شاهین تیزبال افق ها بودم، زنبوری طفیلی شدم و به کنجی پنهان بردم" مفهومی مشترک118

دارند.

من که چون شبنم ز گل بالین و بستر داشتم                   در قفس می بایدم اکنون به آب و دانه ساخت (1

ولیکن بر من امروز از جدایی              شب دیجور (= تاریک) شد روز منّور (2

من دی به بِر تو عزیز بودم                  و امروز مرا حبس خوار کرده (3

بدین نهاد است امروز حال و قّصۀ من                خدای داند تا چون شود مرا فرجام (4

والفضل غالمی اب تالیفی 
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مفهوِم نوشته شده در مقابل کدام بیت، درست است؟119

بــد ز بـــدگــوهــران پــدیـــد آیــد            هـرکـســی آن کـــنـد کـــزو شــایـد (تأثیر همنشین) (1

نه دهانی است که در وهم سخن دان آید            مگر اندر سخن آیی و بداند که لب است (ارزش خاموشی) (2

عشق برداشت ز کوچک دلی از خاک مرا            ور نه ویـرانۀ من قابل تعمیر نبود (آفرینش انسان از عشق) (3

فلک چو دید سرم را اسـیر چنبر عشــق            ببسـت گــردن صـبـرم بـه ریـسـمان فـراق (ناشکیبایی) (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

مفهوم كدام بیت با دیگر ابیات متفاوت است؟120

ای درد و غــــــــم تـــــــــو راحــــت دل                  هم مرهـــم و هـــــم جراحت دل (1

دردم از یـــار اســـت و درمـــــان نــــیز هم                دل فـــــدای او شد و جان نیز هم (2

همــــچو نی زهــــری و تــــریاقـــی كه دید                 همچو نی دمساز و مشتاقی كه دید؟ (3

لـد غریب نیست دردی است درد عشق كه هیچش طبیب نیست                  گر دردمند عشق بنا (4

کنکور سراسری زبان داخل 1390

مفهوم عبارت "پاداش هر زخمه سنگی را دست های کریم تو میوه ای چند شیرین نثار کند" در کدام گزینه آمده است؟121

به جز نیکی نخواهد بود پاداش               خوشا آن کس که مر او راست پاداش (1

روزی به بدش هرکه سخن گفت زبانش             هرچند سخنگوی و فصیح است شود الل (2

ای بدی های عدو را لطفت                   کرده پاداش به نیکی کردن (3

تنبیه و مجازات خیانت کاران                  در جامعه پاداش نکوکاران است (4

تالیفی نرگس موسوی

مفهوِم کدام بیت با سایر ابیات، تفاوت دارد؟122

سـخـن را نـیـوشـنـده بـایـد نـخـست            گـهـر بـی خـریــدار نــایــد درســت (1

مستمع صاحب سخن را بر سر کار آورد            غـنـچۀ خاموش بلبل را به گفتار آورد (2

گـر طـلـب نـکـنندش بماند اندر کان مثال طبع چو کان آمد و سخن گـوهـر            ا (3

به سخن هرکه شود زنده نمیرد هـرگـز            دم عیسی است هوای نفس آباد سخن (4

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 
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کدام گزینه با بیت "گفت مست: ای محتسب بگذار و رو                    از برهنه کی توان بردن گرو؟" تقابل مفهومی دارد؟123

دست از طمع بشوی که در آستین بود               پیرایۀ قبول، دعای برهنه را (1

مفلس از بزم شراب ما توانگر می رود                  ابر اینجا تا کمر در آب گوهر می رود (2

پوشیده دار فقر که سگ سیرتان دهر                  در پوست می فتند گدای برهنه را (3

ترک عمل بگفتم ایمن شدم ز عزلت                  بی چیز را نباشد اندیشه از حرامی (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

کدام گزینه با عبارت زیر قرابت مفهومی ندارد؟124

گر هیچ در سرنوشت از آزادگی بهره ای باشد، همینم از آفریدگار، سپاس گزاری بس که بدین سعادتم رهنمون بَُود تا هرگز فریب "ا

آزاده مردم را از خویشتن بتی نسازم. "

خاک زن در چشم خود بینی که از آب حیات                  سّد اسکندر همین آیینۀ اقبال بود (1

تا غبار خودپرستی شستم از لوح بصر                 رو به هر وادی که کردم خضر پیشاهنگ بود (2

با خلق آشتی کن و با خود به جنگ باش            فیروز جنگ معرکۀ نام و ننگ باش (3

مقّیدم به بت خود چنان که می خواهم               نه بت پرست، نه بتگر، نه بت شکن باشد (4

تالیفی کاظم کاظمی

کدام بیت با دو بیت زیر تناسب مفهومی ندارد؟125

"نکند جور پیشه سلطانی               که نیاید ز گرگ چوپانی

پادشاهی که طرح ظلم افکند                     پای دیوار ملک خویش بکند"

مبین کز ظلم جّباری، کم آزاری ستم بیند ستمگر نیز روزی کشتۀ تیغ ستم گردد (1

ارباب ظلم را به ستم دست روزگار                    از بیخ برکند که درختان بی برند (2

پایداری نیست در آب و گل بنیاد ظلم               می کند ویران نسیمی خانۀ صیاد را (3

ای که با ظلم آشنایی وز وفا بیگانه ای                 سخت می ترسم چو از حد بگذرد جور و ستم (4

تالیفی محسن اصغری

عبارت: "باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده." ، با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟126

در ضیافت خانۀ خوان نوالش [لقمه اش] منع نیست             در گشاده است و صال در داده خوان انداخته (1

پس تو را منّت ز مهمان داشت باید بهر آنک           می خورد بر خوان انعام تو نان خویشتن (2

لوان عمر            دمی چند خوردیم و گفتند بس دریغا که بر خوان ا (3

همانا که بی نعمت او به گیتی          در این سال ها کس نیاراست خوانی (4

کنکور سراسری هنر داخل 1393
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کدام ابیات باهم تقابل معنایی دارند؟127

الف- فیضی که خضر یافت ز سرچشمۀ حیات               دل های شب ز دیدۀ تر می بریم ما

ب- همت پیران دلیل ماست هرجا می رویم               قوت پرواز چون تیر از کمان داریم ما

ج- بر دم شمشیرم از باریک بینی های عقل               ای خوش آن رهرو که در راه طلب بی رهنماست

د- آیین طریق از نفس پیر مغان یافت                 آن خضر که فرخنده پی اش نام نهادند

ب، د (2 الف، ب (1

ج، د (4 ج، الف (3

تالیفی محسن فدایی

همۀ گزینه ها با بیت زیر تناسب مفهومی دارند، به جز:128

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

بر عقل خویش تکیه مکن پیش عشق از آنک                  دزدی است کاو نخست سر پاسبان برد (1

عقل را پنداشتم در عشق تدبیری بود                من نخواهم کرد دیگر تکیه بر پندار خویش (2

تا از می  عشق جرعه نوش تو شدم                     حیران کمال و عقل و هوش تو شدم (3

حدیث عقل در اّیام پادشاهی عشق                  چنان شده  است که فرمان عامل معزول (4

الدین تالیفی افشین محی 

مفاهیم "کمال بخشی عشق"، "ناتوانی عقل"، "افشاگری راز عشق"، "خستگی ناپذیری عاشق" و "مدهوشی عاشق" به ترتیب در کدام129

گزینه دیده می شود؟

الف: خانه پردازتر از سیل بهاران بودیم          لنگر انداخت خرد خانه نگهدار شدیم

ب: هر سِر مو بر تنش شمعِ تجّلی بَُود         در رِگ َهرکس دوید بادۀ سوزان عشق

ج: با هرکه خبر گفتم از اوصاِف جمیلش          مشتاق چنان شد که چو من بی خبر افتاد

د: هرگز نشد از جلوۀ او سیر دو چشم         این آب روان هر نََفسی تشنه ترم کرد

هـ) در سوخته پنهان نتوان داشتن آتش           ما هیچ نگفتیم، حکایت به در افتاد

ج - ب - الف - هـ - د (2 الف - ب - ج - د - هـ (1

ب - الف - ج - د - هـ (4 ب - الف - هـ - د - ج (3

تالیفی استاد سیما کنفی

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟130

دست از مس وجود چو مردان ره بشوی             تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی (1

خاک راه فقر بودن آبروی ما بس است               گر مس مردم ز فیض کیمیا زر می شود (2

داشتم ناقص مسی و ز کیمیای لطف تو             آن مس ناقص همه زر شد زر کامل عیار (3

گویند روی سرخ تو سعدی که زرد کرد               اکسیر عشق بر مسم افتاد و زر شدم (4

تالیفی محسن اصغری
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کدام بیت، "فاقد" مفهوِم بیِت زیر است؟131

"مستمع چون تازه آید بی  مالل            صد زبان گردد به گفتن گنگ و الل"

مستمع داند به جد آن خاک را            چشم و گوشی داند او خاشاک را (1

سخنوری نتوان بی  سخن شنو کردن            سخن به گوش بود بیش از زبان محتاج (2

مستمع چون تشنه و جوینده شد            واعظ ار مرده بود گوینده شد (3

عّطار در دل وجان اسرار دارد از تو            چون مستمع نیابد پس چون کند روایت (4

کنکور سراسری هنر داخل 1399

مفهوِم کدام بیت با بیِت زیر، یکسان است؟132

"دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است                       بدین راه و روش می  رو که با دلدار پیوندی"

شاها به سوی خصمت تیر دعا فکندم                 از کردگار خواهم تأثیر این دعا را (1

المین آمین شود پیدا فروغی از دعای پادشه فارغ نباید شد                دعا کن کز لب روح  ا (2

به هر قفلی کلید صبح  خیزان راست می  آید                      مشو دل  های شب زنهار از دست دعا غافل (3

به جان خواجه و حق قدیم و عهد درست                       که مونس دم صبحم دعای دولت توست (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

مفهوم همۀ ابیات به جز بیت گزینۀ ............ یکسان است.133

ال مکن                   در محیط عشق جز موج خطر محراب نیست ای حباب از سادگی دست دعا با (1

آن را که عشق لنگر حیرت به دست داد                   پروای بحر پرخطر روزگار نیست (2

عشق محیطی است که دل ها گهر اوست نیلی رخ افالک ز موج خطر اوست (3

گوی میدان محّبتت سر اهل نظر است                     گرد این عرصه مگردید که سر در خطر است (4

تالیفی کاظم کاظمی

مفهوم کدام گزینه با مفهوم عبارت زیر متناسب است؟134

" نه همین مهربانی را به مهر که پاداش هر زخمۀ سنگی را دست های کریم تو میوه ای چند شیرین ایثار کند."

می شود از جگر سنگ چراغش روشن                    هرکه چون الله به خونین جگری می سازد (1

رطب از شاهدی و شیرینی                    سنگ ها می زنند بر شجرش (2

به جز نیکی نخواهد بود پاداش خوشا آن کس مر او را هست پاداش (3

دشنام خلق را ندهم جز دعا جواب                    ابرم که تلخ گیرم و شیرین عوض دهم (4

الدین تالیفی افشین محی 
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کدام ابیات با بیت زیر تناسب مفهومی دارند؟135

گاه نیست                  در حق ما هرچه گوید جای هیچ اکراه نیست" "زاهد ظاهرپرست از حال ما آ

الف- به هیچ زاهد ظاهرپرست نگذشتم                   که زیر خرقه نه زنّار داشت پنهانی

ب- راز درون پرده ز رندان مست پرس                     کاین حال نیست زاهد عالی مقام را

ج- زاهد ار رندی حافظ نکند فهم، چه شد؟              دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند

د- برو ای زاهد خودبین که ز چشم من و تو             راز این پرده نهان است و نهان خواهد بود

ه- زاهد غرور داشت سالمت نُبرد راه                        رند از رِه نیاز به دارالسالم رفت

ب - ج - د (2 الف - ج - ه (1

الف - د - ه (4 ج - د - ه (3

والفضل غالمی اب تالیفی 

ابیات کدام گزینه به ترتیب بیانگر وادی های "استغنا، طلب، توحید و معرفت" است؟136

الف) روی ها چون زین بیابان در کنند            جمله سر از یک گریبان برکنند

ب) هر یکی بینا شود بر قدر خویش            باز یابد در حقیقت صدر خویش

ج) ُملک اینجا بایدت انداختن             ِملک اینجا بایدت در باختن

د) هشت جنّت نیز اینجا مرده ای است           هفت دوزخ همچو یخ افسرده ای است

د، ج، ب، الف (2 ج، د، الف، ب (1

د، ج، الف، ب (4 ج، ب، الف، د (3

تالیفی محسن اصغری

بیِت زیر با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟137

"ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند                تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری"

سر به جیب فکر بر تا از فلک بیرون شوی                       بر کمی زن تا چو ماه عید روزافزون شوی (1

آسیای فلک ازبهر تو سرگردان است                    تو ز اندیشۀ روزی چه پریشان شده  ای؟ (2

پیچیدن سرپنجۀ من کار فلک نیست                  کز دهشت من پنجۀ هم زور شود خشک (3

آسمان است تو را ضامن روزی و ز حرص            رزق خود را تو ز هر در چو گدا می  طلبی (4

انسانی داخل 1399 کنکور سراسری علوم 

مفهوم کدام بیت با ابیات دیگر تفاوت دارد؟138

آتشی کز عشق شیرین در دل فرهاد هست                    بیستون را می  تواند زّر دست   افشار کرد (1

برقی از سرمنزل لیلی درخشیدن گرفت               بر دل بیچارۀ مجنون تازه شد داغ فراق (2

مجو در منتهای عاشقی صبر و شکیب از من                    که کشتی در دل دریا ز لنگر دست بردارد (3

فروغ روی تو برقی به خرمن گل ریخت              که جای نغمه شرار از زبان بلبل ریخت (4

تالیفی محسن اصغری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 19 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 19 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 19 1399
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کدام گزینه ازنظر مفهومی با سایر ابیات متفاوت است؟139

با خاک عجین آمد و از تاک عیان شد خون دل شاهان که می اش نام نهادند (1

هان ای دل عبرت بین از دیده عبر کن هان ایوان مداین را آیینه عبرت دان (2

کاووس کیانی که کی اش نام نهادند                    کی بود؟ کجا بود؟ کی اش نام نهادند؟ (3

وین نغمه محّبت بعد از من و تو ماند تا در زمانه باقی است آواز باد و باران (4

تالیفی سیده سودابه رضازاده بایی

بیِت زیر با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟140

"بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست            در خود بطلب هرآنچه خواهی، که تویی"

ما عبث در سینۀ دریا نفس را سوختیم            گوهر مقصود در دامان ساحل بوده است (1

چرا صدف نکند چاک سینه را صائب            در این زمانه که گوهرشناس نایاب است (2

گر زیر فلک جای خوشی است گر هست کسی در عالم            هست بی  جایی ا بی  کسی  هاست ا (3

جز خویش را کسی به نظر درنیاورند            خودبین کسی که نیست در این عهد، چشم ماست (4

از کشور 1399 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

مفهوم بیت کدام گزینه با سایر ابیات مشترک نیست؟141

به حالوت بخورم زهر که شاهد ساقی است               به ارادت ببرم درد که درمان هم از اوست (1

عاشق آن است که بی خویشتن از ذوق سماع              پیش شمشیر بال رقص کنان می آید (2

گر یابی که تأثیر هوای سرد چیست گلشن ُحسنی ولی بر آه سرد ما مخند                      آه ا (3

ز دیدنت نتوانم که دیده دربندم               وگر مقابله ببینم که تیر می آید (4

تالیفی سیده سودابه رضازاده بایی

بیِت: "نی حدیث راه پر خون می کند                 قّصه های عشق مجنون می کند" با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟142

از ترکتاز عشق شکایت چه سان کنم؟                  کاین لشکر از سپاه من اّول زبان گرفت (1

بر آستان محّبت قدم منه خواجو                که هر که پای در این ره نهاد سر بنهاد (2

مرا بی عشق مهرویان بقای سر نمی باید                 که سر بی عشق بر گردن کشیدن بار دوش آمد (3

حافظ چه نالی؟ گر وصل خواهی               خون بایدت خورد در گاه و بی گاه (4

کنکور سراسری هنر داخل 1394
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همۀ گزینه ها به استثنای گزینۀ ............ با "صد تیغ جفا بر سر و تن دید یکی چوب                   تا شد تهی از خویش و نی اش نام143

نهادند" تناسب مفهومی دارند.

ما نفس بر لب به صد رنج و تعب می آوریم                    پیر می گردیم تا روزی به شب می آوریم (1

بکش جفای رقیب ار حبیب می خواهی               کنار گل نبری گر کنی کناره ز خار (2

گر از چشمۀ حیوان جویند             فرض عین است که چون خضر به ظلمات آیند تشنگان آب ا (3

گر وصل یار از غم هجران منال             ز آنکه وصول بهار، تن به خزان دادن است خواهی ا (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

کدام گزینه با بیت "هرکسی کاو دور ماند از اصل خویش            بازجوید روزگار وصل خویش" ارتباط ندارد؟144

ال آمده است               سوی اصل خویش یازم کاصل را بشناختم ال زان رود زیرا ز با 1) شاخ با

بنا بر مرگ دارد زندگانی            نخواهد زیستن کس جاودانی (2

3) ترا ز کنگرۀ عرش می زنند صفیر                      ندانمت که در این دامگه چه افتاده است

لحانی است             روم به روضۀ رضوان که مرغ آن چمنم 4) چنین قفس نه سزای چو من خوش ا

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 1 1395 مدارس برتر 

ابیات کدام گزینه باهم تناسب مفهومی دارند؟145

الف) بود ویرانه بهتر جغد را از صحبت طوطی                       شود خاموش نادان چون به بزم ذوفنون افتد

ب) از صحبت لئیمان چون برق و باد بگریز              اوقات چون گرامی ست صرف کرام گردان

ج) از صحبت ناجنس به کامل نرسد نقص                 از تلخی بادام چه پرواست شکر را؟

له ای تا آب با روغن نمی باشد د) به فریاد آورد آمیزش ناجنس آتش را                    ندارد نا

ه) قدر نبات یافت چوب از اثر مصاحبت                 گِل چو شود قرین گل گیرد رنگ و بوی او

و) بالست صحبت ناجنس، وقت طوطی خوش                       که گاه حرف ز تمثال خود طرف دارد

ز) پرتو نیکان نگیرد هرکه بنیادش بد است                تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است

ب، ج، ه (2 الف، ز، د (1

ز، ج، الف (4 و، ب، د (3

تالیفی کاظم کاظمی

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟146

چون کسی سالم برون از ورطۀ گردون رود؟                      از شکار جرگه صید خسته بیرون چون رود؟ (1

هردمم دریای زهری در گلو سر می دهد              جنبش این آسمان و گردش این روزگار (2

هرکجا از حشمت و مقدار او گویی سخن                        هفت کشور ُخرد باشد هفت گردون دون بود (3

ضربت گردون دون آزادگان را خسته کرد            کو دل آزاده ای کز تیغ او مجروح نیست (4

تالیفی محسن اصغری
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کدام گزینه با "وین نغمۀ محبت بعد از من و تو ماند             تا در زمانه باقی است آواز باد و باران" تناسب دارد؟147

ُعمر رفت و راز عشق از دل نیامد بر زبان                       در حجاب لفِظ کوته، معنی بیگانه ماند (1

هیچ کار از سعی ما چون کوه کن صورت نبست               وقت آن کس خوش کزو آثار می ماند به جا (2

جز دل من کز ازل تا به ابد عاشق رفت              جاودان کس نشنیدیم که در کار بماند (3

غیر از گهر عشق که پاینده و باقی است                        باقی همه چون موج ز دریا گذرانند (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

کاربرد نماد "پروانه" در کدام گزینه همانند ابیات زیر است؟148

"ببین آخر که آن پروانۀ خوش                    چگونه می زند خود را به آتش

چو از شمعی رسد پروانه را نور                    درآید پرزنان پروانه از دور"

گر تو روی بتابی، من از تو روی نتابم به گرد روی تو پروانه ام که شمع مرادی               ا (1

شمع بی زحمت پروانه نباشد، بنشین                  کامشبی در هوِس گفتِن راز آمده ام (2

هرکجا شب ها ز سوِز خویش گفتم شّمه ای                      شمع را بگداختم، آتش زدم پروانه را (3

شیوۀ مردان نباشد عشِق پنهان باختن                 کمتر از پروانه نتوان بود در جان باختن (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

کدام گروه از ابیات زیر، به ترتیب، بیانگر "وادی سوم و پنجم" از مراحل سیر و سلوک است؟149

الف) ساز وصل است این چه تو داری و بس              صبر کن در درد هجران  یک نفس

ب) مغز بیند از درون نه پوست، او             خود نبیند ذّره ای جز دوست، او

ج) چون بسی باشد یک اندر یک مدام                     آن یک اندر یک یکی باشد تمام

د) عاشقم اما ندانم بر کی ام                       نه مسلمانم نه کافر پس چی ام

ب، ج (2 ب، د (1

الف، ج (4 الف، د (3

انسانی داخل 1397 کنکور سراسری علوم 

مفهوم آیۀ ﴿َو َما َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيَت َوٰلِکنَّ َهللا َرَمى﴾ در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ............ وجود دارد.150

لّرشاد آنچه دادی تو ندادی شاه داد                اوست بَس هللا اَعلم با (1

ما چو چنگیم و تو زخمه می زنی                       زاری از ما نی تو زاری می کنی (2

حسرت و زاری گَِه بیماری است             وقِت بیماری همه بیداری است (3

گر بپّرانیم تیر آن نه ز ماست                ما کمان و تیراندازش خداست (4

تالیفی استاد سیما کنفی
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بیِت زیر، با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟151

"بگفتا جان فروشی در ادب نیست              بگفت از عشق بازان این عجب نیست"

دست طمع کشیده ام از خوان زندگی                  برچیده باد سفرۀ احسان زندگی (1

کس عاشقی به قّوت بازو نمی کند                      اینجا تن ضعیف و دل خسته می خرند (2

سرنوشت عاشقان خوش تر پذیرد نقش خون                    زان پر پروانه را چون گل نگارین کرده اند (3

عشق را یارای وصلی نیست ورنه عشق نیست                 گویی این حرمان درمانسوز نفرین کرده اند (4

از کشور 1397 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1397 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1397 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1397 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

همۀ گزینه  ها، به استثنای گزینۀ ............ با بیت زیر قرابت مفهومی دارند:152

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

گر صدبار در روزی شهید راه حق گردی            هم از گبران یکی باشی چو خود را در میان بینی ا (1

گر سر جانانت آرزوست هرگز نبوده است دو سر هیچ خوشه را            بگذر ز سر ا (2

کشتۀ عشق شو ای زنده که هرگز چون جان            مرگ ممکن نبود کشتۀ آن وادی را (3

گر که الیقم، بگو من که هرآنچه داشتم اّول ره گذاشتم            حال برای چون تویی ا (4

تالیفی سیدمحمد موسوی

ابیات کدام گروه دارای مفهوم یکسانی هستند؟153

الف) بیا و هستی حافظ ز پیش او بردار                   که با وجود تو کس نشنود ز من که منم

ب) با وجود این چنین زار و نزار                 بر بساط معرفت جوالن ماست

ج) چو با خود خوش نمی باشم بیا تا با تو خوش باشم              چو مهر از خویش ببریدم بیا تا با تو پیوندم

د) تو در کنار من آ تا من از میان بروم                      که هرکجا که برآید یقین گمان برخاست

ه) این هم روا ندارم که آیی برای جانی                     بگذار تا برآید در آرزوت جانم

الف، ج، د (2 الف، ب، ج (1

ب، د، ه (4 ب، ج، د (3

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 

مفهوِم کدام بیت با ابیاِت دیگر، تفاوت دارد؟154

از خموشی می  توان صائب به معنی راه برد            مایۀ غّواص گوهرجو نفس دزدیدن است (1

غم ندارد راه در داراالمان خامشی            غنچۀ تصویر فارغ از غم پژمردن است (2

همه وقت کم  گفتن از روی کار            گزیده است خاّصه در این روزگار (3

دهن به حرف مکن باز چون صدف صائب            در این زمانه که گوهرشناس نایاب است (4

از کشور 1399 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 
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کدام گزینه با "تابستان وصال درست به هنگام می آمد و ما را از غربت زندان شهر به میهن آزاد و دامن گسترمان بازمی گرداند" تناسب155

مفهومی دارد؟

باغبان بی مهر و ما در اصل نخل بی بریم             عاقبت در گلخن گیتی کف خاکستریم (1

هست بوِد همه درست به تو               بازگشت همه به توست به تو (2

جان غربت زده را زود به پابوس وطن                 می رساند نفس برق سواری که مراست (3

دل در آن زلف ندارد غم تنهایی ما         به وطن هرکه رسد یاد ز غربت نکند (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

کدام بیت فاقد مفهوم بیت زیر است؟156

لّسالم" "درنیابد حال پخته هیچ خام                      پس سخن کوتاه باید وا

غم دل با تو نگویم که نداری غم دل                 با کسی حال توان گفت که حالی دارد (1

لمی باشد ال به کسی گویی کاو را ا لم ریشت واقف نشود سعدی                 ا کس بر ا (2

زورمندی که گرفتار نشد در همه عمر                چه خبر باشد از احوال گرفتارانش؟ (3

به خاِک پای تو آن را که هست دسترسی             چه غم ز سرزنش هرکه در جهان دارد؟ (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟157

آن مرحله است وادیت ای کعبۀ مراد                  کاّول قدم به راه تو باید ز جان گذشت (1

در این بساط چراغی که از نسیم فنا                  به جان خویش نلرزد ایمان است (2

با اهل فنا دارد هرکس سر یکرنگی                     باید که به رنگ شمع از رفتن سر خندد (3

پای کوبان جان خود خواهیم باخت                   دستی از صدق و صفا خواهیم زد (4

تالیفی محسن اصغری

عبارت"عشق، آتش است. هرجا که باشد، جز او رخت دیگری ننهد." با کدام بیت قرابت مفهومی ندارد؟158

لشکر ملک و ملکوت وجود                 کشته و افکنده و تنهاست عشق (1

دنیا و دین و صبر و عقل، از من برفت اندر غمت             جایی که سلطان خیمه زد غوغا نماند عام را (2

گر زان شهسوارت می شود می شوی فرمانروا در هفت اقلیم جهان                ملک دل ویران ا (3

بلی چو خانه خدا پا نهد به خانۀ خویش             یکی است آمدن یار و رفتن اغیار (4

امیر افضلی تالیفی 
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کدام گزینه با سرودۀ زیر تقابل مفهومی دارد؟159

"آن که هرگز - چون کلید گنج مروارید - / گم نمی شد از لبش لبخند، / خواه روز صلح و بسته مهر را پیمان / خواه روز جنگ و

خورده بهر کین سوگند..."

چو اِستاده ای بر مقامی بلند                 بر افتاده گر هوشمندی مخند (1

گِه خشم چون چهره کردی نژند                       دژم باش و با کس به زودی مخند (2

جای گریه است این جهان در وی مخند              چشم عبرت برگشای و لب ببند (3

مخند ای صبح بی هنگام که امشب سازشی دارد               نوای مرغ شب با خاطر اندوهناک من (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

کدام بیت، فاقد مفهوم بیت زیر است؟160

"در ایــن مـقـام طــرب بـی تـعــب نـخـواهــد دیــد            که جای نیک و بد است این سرای پاک و پلید"

گر داری مـنـال از زخـم نـیش نوش عشرت نیست "وحشی" در جهان بی نیش غم            آرزوی نـوش ا (1

نـوش دکـان هـسـتـی آمـیـخـتـه اسـت بـا نـیش            چـون خـنـده ای دهـد روی لب را گزید باید (2

گــوار            ایــن زهــر را بـه جبـهۀ واکـرده نـوش کـن از روی تـلــخ تـوســت چـنــیـن مـرگ نـا (3

ز هـم جــدا نـبـود نـوش و نـیـش ایـن گـلـشـن            کـه وقـت چـیـدن گـل بـاغبـان شـود پـیدا (4

کنکور سراسری زبان داخل 1398

کدام گزینه با "ز یزدان دان نه از ارکان که کوته دیدگی باشد         که خطی کز خرد خیزد تو آن را از بنان بینی" تناسب مفهومی دارد؟161

له برآید به سعی خود نتوان بُرد پی به گوهر مقصود                    خیال باشد کاین کار بی حوا (1

کفر نزدیک خرد نیست چو ایمان که به وصف                اهرمن را صفت برتری یزدان نیست (2

همچو جان بر آسمان از آستان رفتی سبک                      گر نبودی تن ز ترکیب چهار ارکان گران (3

تو خود از خویش کی رسی به خدای؟                که تو را خود ز خود جدایی نیست (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

همۀ ابیات به جز بیت ............ با بیت زیر قرابت معنایی دارند.162

"با اهل فنا دارد هرکس سر یکرنگی              باید که به رنگ شمع از رفتن سر خندد"

عاشقی چیست به جان بند� جانان بودن                        گر لبش جان طلبد، دادن و خندان بودن (1

جان مشتاقم چو وصلش در وصال خویش دید                بر سر کوی فنا، زان شاد و خندان می رود (2

هرکه خواهد که شود رهسپر وادی عشق                        ترک جان، دادن سر، معنی اّول قدم است (3

عمرها در طلب شاهد آزادی و عدل                   سر قدم ساخته تا ملک فنا تاخته ایم (4

تالیفی محسن اصغری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 16 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 16 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 16 1399
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مفهوم کدام بیت با سایر ابیات تفاوت دارد؟163

چه در گلخن فرود آیم که در گلشن بود جایم                       در این بوم از چه رو پایم که باز دست سلطانم (1

طاووس باغ قدسم، نی بوم این خرابه                       آن جاست جلوه گاهم این جا چه کار دارم؟ (2

مریز دانه، که ما خود اسیر دام توایم                        ز صید طایر بی بال و پر چه می خواهی؟ (3

ما طایر قدسیم سراسیمه در این دهر                      کیفّیت این آب و هوا را نشناسیم (4

تالیفی محسن اصغری

 مفهوم کّلی همۀ ابیات یکسان است؛ به  جز:164

حدیث عشق نگیرد به زاهدان هرگز            ز بوی گل نشود جغد شادمان هرگز (1

شوخی عشق نگردد به کهنسالی کم            دل چو افتاد جوان، پیر نگردد هرگز (2

مزۀ هوش جز انگشت پشیمانی نیست            مست خوب است که هشیار نگردد هرگز (3

به عاقالن نتوان دوخت داغ سودا را            تنور سرد نگیرد به خویش نان هرگز (4

کنکور سراسری هنر داخل 1399

مفهوم کدام گزینه به وادی "طلب" اشاره دارد؟165

عالم بی خبری طرفه بهشتی بوده است                     حیف و صد حیف که ما دیر خبردار شدیم (1

سر باختن در این سفر دور، دولت است                    ورنه طریق عشق به پایان که می بََرد؟ (2

در این جهان به مرادی کز آن جهان طلبند               رسیده ام، به جهان دگر چه کار مرا؟ (3

ترک دنیا کرده را باطن مصّفا می شود                      چشم پوشیدن ز اوضاع جهان، واکردن است (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

کدام گزینه مفهومی متفاوت دارد؟166

دشمن خانگی از خصم برونی بتر است                هست از دیدۀ خود گر خطری هست مرا (1

نخستین پند خود گیر از تن خویش                   وگرنه نیست پند جز که ترفند (2

بارها از سخن خویش به چاه افتادم                   همچو یوسف صد از این واقعه افتاد مرا (3

سخن رفتشان یک به یک هم زبان                       که از ماست بر ما، بِد آسمان (4

والفضل غالمی اب تالیفی 
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مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟167

بسی مرگ بهتر بود بهر مرد                      که بنشیند از ننگ بر روش گرد (1

زندگی در ننگ هستی مردن است                      خاک گرد و عیب ما و من بپوش (2

وز آن پس به سوی پدر کرد روی                        کزین ننگ، مرگ آمدم آرزوی (3

گریز از کفش در دهان نهنگ               که مردن به از زندگانی به ننگ (4

تالیفی محسن اصغری

کدام بیت با بیِت زیر، قرابت مفهومی دارد؟168

گاه نیست                  در حق ما هرچه گوید جای هیچ اکراه نیست" "زاهد ظاهرپرست از حال ما آ

زاهد ایمن مشو از بازی غیرت زنهار                   که ره از صومعه تا دیر مغان این همه نیست (1

گر مدد خواستم از پیر مغان عیب مکن             شیخ ما گفت که در صومعه هّمت نبود (2

گر صدپاره سازم دل ز درد                  پیش بی  دردان گریبان پاره کردن مشکل است بر من آسان است ا (3

زاهد پشیمان را ذوق باده خواهد کشت             عاقال مکن کاری کآورد پشیمانی (4

کنکور سراسری زبان داخل 1399

ال می رویم" با کدام بیت ارتباط مفهومی  دارد؟169 الییم و با بیت "ما ز دریاییم و دریا می رویم                 ما ز با

بال بگشا و صفیر از شجر طوبی زن               حیف باشد چو تو مرغی که اسیر قفسی (1

سیل دریادیده هرگز برنمی گردد به خود          موج دریادیده را از شورش طوفان چه باک (2

مرغ شب خوان را بشارت ده که اندر راه عشق           دوست را با نالۀ شب های بیداران خوش است (3

گر دریا خورد سیراب نیست نشکند از چشمۀ کوثر خمار عاشقان              تشنۀ گوهر ا (4

آزمایشی سنجش ریاضی و فیزیک چهارم مرحله اول 1394

همۀ گزینه ها به استثنای گزینۀ ............ با "بگفتا جان فروشی در ادب نیست                 بگفت از عشق بازان این عجب نیست"170

تناسب دارند.

ای دل ار صحبت جانان طلبی جان درباز             جان چه باشد؟ دو جهان در ره جانان درباز (1

خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت                       به قصِد جاِن مِن زاِر ناتوان انداخت (2

"حافظ" ار جان طلبد غمزۀ مستانۀ یار               خانه از غیر بپرداز و بهل تا ببرد (3

بازار شوق گرم شد آن سروقد کجاست؟               تا جان خود بر آتش رویش کنم سپند (4

والفضل غالمی اب تالیفی 
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مفهوم کدام بیت با عبارت زیر قرابت دارد؟171

"نه همین مهربانی را به مهر که پاداش هر زخمۀ سنگی را دست های کریم تو میوه ای چند شیرین ایثار کند."

هرکه بردارد مرا از خاک اندازد به خاک               میوۀ خامم به سنگ از شاخسار افتاده ام (1

سنگ می بارد به هر نخلی که باشد میوه دار                     عاشق دیوانه را از سنگ طفالن چاره نیست (2

بید باری ایمن است از زحمت هرکس ولی                       سنگ نااهالن خورد شاخی که دارد میوه بار (3

سر مپیچ از سنگ طفالن چون درخت میوه دار                 کز برای دیگران این برگ و بارت داده اند (4

تالیفی محسن اصغری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 9 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 9 1399

مفهوم عبارِت زیر، با کدام بیت قرابت دارد؟172

"از بیم عقرب جّرارۀ دموکراسی قرن بیستم، ناچار شده به مار غاشیۀ حکومت سرهنگ ها پناه ببرد."

یوسـفانـم بستۀ چـاه زمینند ار نه من            چشمه های خون ز رگ های زمین بگشودمی (1

گر چاه کَند که مـن در آن چـاه افـتم            آن چـاه کـنـنـده را هـمـان چاه بـس است (2

در خم زلف تو آویخت دل از چاه زنـخ            آه کــز چـاه بــرون آمــد و در دام افـتــاد (3

ای کـه تو از ظـلـم چـاهی مـی کـنـی            از بـــرای خـویـــش دامـــی مــی تــنــی (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

بیِت زیر با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟173

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

زبان خامه ندارد سر بیان فراق              وگرنه شرح دهم با تو داستان فراق (1

گر پروانه سوزد نیست دشوارش                  چه باک از سوختن او را که بر بالین بود یارش به پیش شمع ا (2

دامنی دارم پر از خون چون نگفتم شکر وصل                 در کنار خویشتن دیدم سزای خویش را (3

شنیده  ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت                      فراق یار نه آن می  کند که بتوان گفت (4

انسانی داخل 1399 کنکور سراسری علوم 

تمام ابیات زیر با مفهوم بیت "کاووس کیانی که کی اش نام نهادند کی بود؟ کجا بود؟ کی اش نام نهادند" تناسب معنایی دارند به جز174

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

سر به خاک آورد امروز آن که افسر داشت دی                  تن به دوزخ برد امسال آن که گردن بود پار (1

بهرام که گور می گرفتی همه عمر                      دیدی که چگونه گور بهرام گرفت؟ (2

کاخ بزرگ ملوک رفته نظر کن              آنچه بُد از خشت خام و آنچه ز پوالد (3

از گدایان در میخانه یاری می طلب                    تا دهندت تخت کاووس افسِر افراسیاب (4

تالیفی سیده سودابه رضازاده بایی
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باتوجه به عبارت زیر، کدام گزینه بیان دقیقی از حال و هوای شخص آزرده از تبعید است؟175

"زمانی که پدرم و سپس مادرم را به تهران تبعید کردند تنها فرد خانواده که خوشحال و شادمان بود، من بودم، نمی دانستم که اسب و

زینم را می گیرند و پشت میز و نیمکت مدرسه ام می نشانند، نمی دانستم که تفنگ مشقی قشنگم را می گیرند و قلم به دستم

می دهند"

دل در آن زلف ندارد غم تنهایی          ما به وطن هر کهرسد یاد ز غربت نکند (1

ای که گفتی که به غربت چه فتادی خواجو                    چه کنم؟ دور فلک دور فکند از وطنم (2

غربت مپسندید که افتید به زندان                    بیرون ز وطن پا مگذارید که چاه است (3

ندیدم روز خوش تا رفت دامان دل از دستم            که در غربت بود هرکس عزیزی در سفر دارد (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

مفهوم بیِت زیر در کدام گزینه آمده است؟176

"خواهی که ز دست دیو مردم برهی             مانند پری ز آدمیان پنهان باش"

چه پوشی پرده بر رویی که آن پنهان نمی  ماند                  و گر در پرده می  داری کسی را جان نمی  ماند (1

روی پنهان کن که خار تهمت ابنای دهر             می درد از هم تو را گر دامن مریم شوی (2

پیش مردم آشکارا چون مرا دیوانه ساخت                        روی خود را آن پری از دیده پنهان کرد و رفت (3

سرچشمۀ حیوان به دهان تو تشّبه                     کرد ازنظر مردم از آن روی نهان شد (4

کنکور سراسری زبان داخل 1399

کدام گزینه با بیت "خویش را دیدند سیمرغ تمام بود خود سیمرغ، سی مرِغ تمام" تناسب مفهومی دارد؟177

تا ز عشِق تو جرعه ای خوردیم                   دل بدادیم و جان فدا کردیم (1

غیرتش غیر در جهان نگذاشت                  الَجَرم عین جمله اشیا شد (2

مقصود تویی مرا ز هستی             کز جام، غرض می مصّفاست (3

گرچه در صورت گدایی می کنیم                گنج معنی در دل ویران ماست (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

معنای کدام بیت با بیت "در نیابد حال پخته هیچ خام          پس سخن کوتاه باید والسالم" متناسب است؟178

گاهی است            سخن که از سر غفلت بود در او جان نیست به هوش باش که جان سخن ز آ (1

نوای فاخته من قیامت انگیزاست               هزار حیف که سروی درین گلستان نیست (2

خوش است قول که با فعل هم زمان باشد              حدیث توبه مگو چون دلت پشیمان نیست (3

نفس درازی بیجا چه می کنی صائب؟          چو گوش نغمه شناسی درین گلستان نیست (4

تالیفی محسن فدایی

www.konkur.in

forum.konkur.in



46/76لرنیتو 1400

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متناسب نیست؟179

صبر بر سختی اّیام ثمرها دارد                چشمه ها بیشتر از سنگ روان می گردد (1

از صبوری در گشاد کارها بگزین کلید                برنیاید هیچ قفل محکمی با این کلید (2

گر صبر کنی               صبر نیک است کسی را که توانایی هست راست گفتی که فرج یابی ا (3

صبر بر جور فلک کن تا برآیی روسفید                دانه چون در آسیا افتد تحّمل بایدش (4

تالیفی کاظم کاظمی

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟180

چون باخبر شوند ز یک موی زلف دوست                        چون موی از وجود و عدم بی خبر زیند (1

هیچ نّقاشت نمی بیند که نقشی برکشد                و آن که دید از حیرتش کلک از بنان افکنده ای (2

صاحب نظر که دیده به روی تو باز کرد              بیند عیان جمال تو را هرکجا که هست (3

اشکش چو آب آینه بر جای خشک ماند             چشمی که دید در رخ حیرت فزای تو (4

تالیفی محسن اصغری

عباراِت زیر با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟181

"شاهین تیزبال افق ها بودم. زنبوری طفیلی شدم و به کنجی پناه بردم."

عنقا شکار کس نشود دام بازچین               آنجا همیشه باد به دست است دام را (1

عقاب جور گشاده است بال در همه شهر                 کمان گوشه نشینی و تیر آهی نیست (2

اکنون به دام صد غم و صد محنتم اسیر آن مرغ خوش دلی که تو دیدی پرید و رفت (3

بس گل شکفته می شود این باغ را ولی         کس بی بالی خار نچیدست ازو گلی (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1396

الّ به واسطۀ عشق و عشق هرکسی را به خود راه ندهد" تناسب ندارد؟182 کدام گزینه با "وصول به حسن ممکن نشود؛ ا

زاهد از طاعت به راز عشق محرم کی شود؟             من گرفتم شد ملک ابلیس، آدم کی شود؟ (1

خام سوزان هوس الیق این داغ نی اند                      جز به عّشاق منما آن رخ افروخته را (2

نیست هر ناشسته رو شایستۀ اقبال عشق               مه کجا در دیدۀ پروانه گیرد جای شمع (3

خبر کی از دل پرخون عشق دارد حسن؟                 که لعل در نظر طفل بی خبر سنگ است (4

والفضل غالمی اب تالیفی 
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مفهوم بیت: "یک قّصه بیش نیست غِم عشق وین عجب               کز هر زبان که می شنوم نامکّرر است" در کدام گزینه وجود دارد؟183

شّمه ای از داستان عشق شورانگیز ماست             این حکایت ها که از فرهاد و شیرین کرده اند (1

گر جایی به حاِل خویش باید گریه کرد اینجاست جهان بی عشق چیزی نیست جز تکرار یک تکرار              ا (2

عشق آمد آن چنان به دلم در زد آتشی                کز وی هزار سوز مرا در جگر افتاد (3

یا رب اَر صبر نیاید ز تو، دل ز آتش عشق                       تا ابد قّصه کند قّصه مکّرر نکند (4

تالیفی استاد سیما کنفی

مفهوم بیت زیر با کدام گزینه تناسب ندارد؟184

"ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز             کان سوخته را جان شد و آواز نیامد"

ای که از عالم معنی خبری نیست تو را                بهتر از ُمهر خموشی سپری نیست تو را (1

در چمن رفته ام و غنچه صفت آمده ام                 بر لب نامۀ خود ُمهر خموشی زده ام (2

تا مهر تو زد بر لب من ُمهر خموشی                 آتش ز سرم شعله کشیده است و خموشم (3

گرچه از آتش  دل چون خم می در جوشم                       ُمهر بر لب زده خون می خورم و خاموشم (4

تالیفی محسن اصغری

کدام گزینه با " چو گُل هرجا که لبخند آفرینی        به هر سو رو کنی لبخند بینی" دارای مضمونی مشترک است؟185

اینکه فردا این کنم یا آن کنم               این دلیل اختیار است ای صنم (1

فعل تو که زاید از جان و تنت        همچو فرزندی بگیرد دامنت (2

گر اناری می   خری خندان بخر               تا دهد خنده ز دانۀ او خبر (3

آخر هر گریه آخر خنده   ای است                      مرد آخربین مبارک   بنده   ای است (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

لطیر عّطار هستند.186 همۀ ابیات به جز بیت ............ بیانگر وادی واحدی از منطق ا

گر دو عالم شد همه یک بار نیست                    ور زمین ریگی همان انگار نیست (1

هشت جنّت نیز این جا مرده ای است                       هفت دوزخ همچو یخ افسرده ای است (2

قدر نه نو دارد این جا نه کهن                   خواهی این جا هیچ کن خواهی مکن (3

سّر ذّراتش همه روشن شود                      گلخن دنیا برو گلشن شود (4

تالیفی محسن اصغری
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مفاهیِم "برعکس شدن امور - ناکامی عاشقان - از ماست که بر ماست - تجرید" به ترتیب، از کدام ابیات دریافت می شود؟187

الف- صد هزاران جان صدیقان راه             غرقۀ این راه شد جانان که یافت؟

ب- راه غیر خدا مده در دل             باِر نفس و هوا َمِنه بر دوش

ج- صف دیوان بینم اینک در مقام جبرئیل            بیشۀ شیران شرزه شد پناه هر شغال

د- نیست خصمی آدمی را غیر خود چون عنکبوت          داِم راه هرکسی از تار آمال خود است

الف - ب - د - ج (2 ج - الف - ب - د (1

الف - ج - ب - د (4 ج - الف - د - ب (3

والفضل غالمی اب تالیفی 

مفهوم مقابل شعر زیر در کدام گزینه مشهود است؟188

"بر لب  ها تلخی دانایی / شهر تو در جای دگر / ره می  بر با پای دگر"

بگذر از عقل و درآویز به موج یم عشق              که در آن جوی تنک  مایه گهر پیدا نیست (1

ای که داری سر سودای تجارت بی  نفع                 هیچ سرمایه به از جوهر دانایی نیست (2

گر عاقل به از نادان و گر دانا به از شیدا                        شدم با عقل و دانایی، غالم عشق و شیدایی ا (3

دار و گیر عقل بر من زندگی را تلخ ساخت                     بدتر است از لشکر بیگانه سرداری چنین (4

تالیفی محسن اصغری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 20 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 20 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 20 1399

گر لطف تو نبَود پرتوانداز                کجا فکر و کجا گنجینۀ راز؟" تناسب مفهومی دارد؟189 کدام گزینه با "ا

به گفتن مرا عقل توفیق داد                 به خواندن تو را نیز توفیق باد (1

راهبر باش به اقبال، خردمندان را                       که جهان دار به توفیق، تو را راهبر است (2

خرد را گر نبخشد روشنایی                  بمانَد تا ابد در تیره رایی (3

فکر خود و رای خود در عالم رندی نیست                       کفر است در این مذهب خودبینی و خودرایی (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

مفهوم بیت "ضربت گردون دون آزادگان را خسته کرد        کو دل آزاده ای کز تیغ او مجروح نیست" در کدام گزینه آمده است؟190

شد دلم از خانۀ بی روزن گردون سیاه            همچو آه از رخنۀ دل عاقبت بر در زدم. (1

من که چون خورشید از خوانش به قرصی قانعم            می کشد گردون چرا در خاک و خون چندین مرا؟ (2

تیر روی ترکش از خون بیش روزی می خورد             می رسد از چرخ زحمت بیشتر ممتاز را (3

داس دائم در کمین خوشه های سرکش است             آسمان دارد پی گردنکشان شمشیرها (4

تالیفی نرگس موسوی
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کدام گزینه مفهومی متفاوت دارد؟191

پای در نِه راه را پایان مجوی                    زان که راِه عشق بی پایان بَود (1

ماجرای من و معشوق مرا پایان نیست                     آن چه آغاز ندارد نپذیرد انجام (2

چون این رِه عجایب، بس بی نهایت افتاد                  آخر که یابد آخر این راه را نهایت؟ (3

از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود                    زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت! (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات تفاوت دارد؟192

خموش آن لب گوهرفشان دریغ بود سخن بگوی و به مردم نما بهای سخن (1

اوحدی وقت سخن گرچه گهر بارد و ُدر              پیش لعل لب گویای تو خاموش آید (2

عالمی را از نفس چون می توانی داد جان             ُمهر خاموشی به لب در مهد چون عیسی مزن (3

وقت سخن مترس و بگو آنچه گفتنی است                       شمشیر روز معرکه زشت است در نیام (4

تالیفی محسن اصغری

مفهوم کدام گزینه با بیت زیر تناسب ندارد؟193

"ترسم تو را ببیند و شرمندگی کشد            یوسف، بگو که هیچ نیاید برون ز چاه"

گردند از خجالت سیمین بران قباپوش            آنجا که یوسف ما از پیرهن برآید (1

با چنین عزت که آن سلطان خوبان را بود            می برد یوسف خجالت بر سر بازار او (2

شود زنگ خجالت شسته زود از چهرۀ پاکان            که بر دامان یوسف گردی از تهمت نمی ماند (3

یوسف مصر از حدیث خوبی ات یابد خبر            از خجالت خویش را در چاه دیجور افکند (4

تالیفی محسن اصغری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 11 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 11 1399

مفهوم کدام گزینه متفاوت است؟194

سرود عشق ز مرغان بوستان بشنو                     جمال یار ز گلبرگ سبز تابان شد (1

چون گل صدبرگ ما را بو یکی ست                    اوست جان این نظام و او یکی ست (2

هرچه بینی صورت اسمای اوست         هرکه یابی غرقۀ دریای اوست (3

گر برفکنی پرده از آن چهرۀ زیبا                        از چهرۀ خورشید و مه آثار نماند (4

تالیفی نرگس موسوی
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گه نیستی کز سر درافتادت کاله                       گفت: در سر عقل باید بی کالهی عار نیست" تناسب دارد؟195 کدام گزینه با "گفت: آ

عقل گوید: شش جهت حد است و بیرون راه نیست                     عشق گوید راه هست و رفته ام من بارها (1

لینم که در ریاضت و خلوت مقام من دارد؟               که جامه خواب کلوخ است و سنگ با (2

بَسم از قبول عامی و صالح نیکنامی                  چو به ترک سر بگفتم چه غم از کاله دارم؟ (3

اصل ما عقل است و باقی هرچه هست              چون قفس زندان مرغ جان ماست (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

مفهوم تمام ابیات زیر مشترک هستند به جز گزینۀ ...........196

دائم گل این بُستان شاداب نمی ماند            دریاب ضعیفان را در وقت توانایی (1

طریقت به جز خدمت خلق نیست             به تسبیح و سجاده و دلق نیست (2

خدمت حق کن به هر مقامی که باشی                    خدمت مخلوق افتخار ندارد (3

مکن تا توانی دل خلق ریش                     وگر می کنی، می کَنی بیخ خویش (4

تالیفی سیده سودابه رضازاده بایی

کدام بیت با بقیه تناسب معنایی ندارد؟197

النشینی می شود مخزن گوهر صدف از ته گزینی می شود               کف سبک در بحر از با (1

افتادگی الزمۀ اصل دولت است               نخلی که باثمر نشود خم نمی شود (2

زافتادگی به مسند قدرت رسیده است           یوسف کند چگونه فراموش چاه را (3

به آفتاب ز افتادگی توان پیوست              وگرنه شبنم ما پای جستجو دارد؟ (4

تالیفی محسن فدایی

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟198

درد و رنج و محنت و غم از بر ما بسته رخت                  دولت و اقبال و عّزت رو به ما آورده است (1

بعدازاین گل های بی خار از چمن خواهد شکفت               بس که شد پامال از جوِش تماشا خاِر گل (2

گواری ها گوارا کرده است                    محنت امروز را اندیشۀ فردای من با کمال نا (3

بگذار نام هجر که هنگام غم گذشت                 درده شراب وصل که وقت طرب رسید (4

تالیفی کاظم کاظمی
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از میان بیت های زیر چند بیت نکوهش عقل عددبین و مصلحت اندیش است؟ 199

الف) در پناه می ز عقل مصلحت بین فارغم       در کنار دوست بیم از طعن دشمن نیست نیست 

ب) ساقی مکن اندیشه بده می که ندارم         من مصلحتی با خرد مصلحت اندیش 

ج) چه خوش بوده ست عقل مصلحت جوی         که چندین زین بال آزاد بوده ست 

د) گر بنده می نوازی و گر بند می کنی          ما بنده ایم، مصلحت ما رضای توست 

ه) کسی که در سر او چشم مصلحت بین است        جز از رخ تو نبیند که مصلحت این است 

دو (2 یک (1

چهار (4 سه (3

تالیفی بهروز ثروتی

کدام گزینه با عبارت "کلمات را کنار زنید و در زیر آن، روحی را که در این تلّقی و تعبیر پنهان است، تماشا کنید. " تناسب مفهومی200

دقیق ندارد؟

رو به شهرستان معنی آر از این صورتکده                        تا که باشی در میان اهل معنی سرفراز (1

برآ از پردۀ صورت، قدم در راه معنی زن             که در هر منزلی سّری ز اسرار نهان بینی (2

ز نزهتگاه معنی هرکه آرد روی در صورت                       بود آب روان زنجیر و صحن باغ زندانش (3

منکر صورت نشد، عارف معنی شناس                 راه به معنی نبرد عاشق صورت پرست (4

تالیفی کاظم کاظمی

مفهوم کدام گزینه با مفهوم سایر گزینه ها تفاوت دارد؟201

آن که گفتم سیرتش نیکوترین سیرت ها بود، ازبهر آنکه در مقابلۀ جفا، وفا کرد و در مقابلۀ زشتی آشتی کرد و در مقابلۀ لئیمی، (1

کریمی کرد.

ابلهی از حضرت عیسی (ع) سخنی پرسید؛ بر سبیل تلّطف جوابش بازداد و آن شخص مسّلم نداشت و آغاز عربده و سفاهت (2

نهاد. چندان که او نفرین می کرد، عیسی تحسین می نمود.

هر درختی را ثمره معّین است که به وقتی معلوم، به وجود آن تازه آید و گاهی به عدم آن پژمرده شود و سرو را هیچ از این (3

نیست و همه وقتی خوش است و این است صفت آزادگان.

نه همین مهربانی را به مهر که پاداش هر زخمۀ سنگی را دست های کریم تو میوه ای چند شیرین ایثار کند. (4

الدین تالیفی افشین محی 

مفهوم کّلی کدام بیت در مقابل آن نادرست بیان شده است؟202

تو مشت درشت روزگاری                    از گردش قرن ها پس افکند (کوه نماد خشم و اعتراض به میراث رسیده است) (1

تا چشم بشر نبیندت روی                    بنهفته به ابر چهر دلبند (نارضایتی شاعر از مردم زمانه و مردم گریزی) (2

برکش ز سر این سپیدَمعَجر                  بنشین به یکی کبود اورند (ظلم و ستم را کنار بگذار و حکومت کن) (3

شو منفجر ای دِل زمانه                 و آن آتش خود نهفته مپسند (فراخوانی خود و روشنفکران برای مبارزه علیه استبداد) (4

تالیفی سیما کنفی
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کدام گزینه با بیت "وین نغمۀ محّبت، بعد از من و تو مانَد           تا در زمانه باقی  ست آواز باد و باران" قرابت معنایی دارد؟203

عشق و اساس عشق نهادند بر دوام            یعنی خلل  پذیر نگردد بنای عشق (1

تا که باقی  ست از تو یک سِر موی            سر مویی به عشق سر مفراز (2

بنای عشق محکم گردد از معشوق پابرجا            کجا قمری خالص از سرو پا در گل تواند شد؟ (3

بر دل خود هرکه چون فرهاد کوه غم نهاد            از سبک  دستی بنای عشق را محکم نهاد (4

تالیفی سیدمحمد موسوی

کدام ابیات با بیت "شیرمردی باید این ره را شگرف زان که ره دور است و دریا ژرف ژرف" تناسب دارند؟204

الف- دست باید ُشست از جان مردوار تا توان گفتن که هستی مرِد کار

ب- هیچ دانایی کمال او ندید هیچ بینایی جمال او ندید

ج- وصف او چون کاِر جاِن پاک نیست عقل را سرمایۀ ادراک نیست

د- مرد می باید تمام، این راه را جان فشاندن باید این درگاه را

گر بر هم نهی مشت خیال ه- قسم خلقان زان کمال و زان جمال هست ا

ب، ج (2 الف، د (1

ج، د (4 الف، ه (3

والفضل غالمی اب تالیفی 

لیده اند"، با كدام بیت ارتباط مفهومی دارد؟205 بیت "كز نیستان تا مرا ببریده اند             از نفیرم مرد و زن نا

نظر ز چارۀ بیمار خود مپوش خدا را                كجا بریم دلی را كه کرده ای تو چنینش (1

گشاده چهره بیا در حضور خازن جنّت              كه بر كسی نگشاید در بهشت برینش (2

مریض عشق تو را جان به لب رسیده و ترسم               كه بر رخ تو نیفتد نگاه باز پسینش (3

له های حزینش لد ز نا خدنگ عشق به هر قلب خسته ای كه نشسته               نهاد سنگ بنا (4

کنکور سراسری زبان داخل 1393

مفهوم مقابل بیت زیر در کدام گزینه نیامده است؟206

"نشاط غربت از دل کی بََرد حّب وطن بیرون            به تخت مصرم اما جای در بیت الحزن دارم"

نگردد تشنۀ خاک وطن سیراب در غربت            که یوسف بر لب نیل آرزوی آب چه دارد (1

از وطن دوری و غربت هم گوارای من است            چند خواهی این چنین ای خانه ویران زیستن (2

تا برآمد از وطن یوسف عزیز مصر شد            دانه گوهر در زمین پاک غربت می شود (3

چون گهر غربت ما به ز وطن خواهد بود            دربه در گو بفکن گردش دوران ما را (4

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 5 1400 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 5 1400

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 5 1400
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کدام بیت با عبارت زیر تناسب مفهومی دارد؟207

"من از طبیعت آموختم که همانند با درختان بارور - بی آنکه زبان به کمتر داعیه ای گشاده باشم - سراسر کرامت باشم و سراپا

گشاده دستی. "

لمند                چون دعا با دست خالی دستگیر عالمند گوشه گیران در سخاوت بی نظیر عا (1

ز سودای محّبت هیچ کس نقصان نمی بیند                        دل و دستی مرا یارب در این سودا کرامت کن (2

ریزش خود را ز چشم مردمان پوشیده دار                       در سخاوت خویش را افسانه چون حاتم مکن (3

گشاده باش، جهان را شکفته گر خواهی             که بر گشاده دالن چرخ روی خندان است (4

تالیفی کاظم کاظمی

مفهوِم همۀ ابیات یکسان است؛ به  جز:208

بر چهرۀ وصفش چه محل زیور تقریر                دریاب که حاجت به بیان نیست عیان را (1

در روی تو گفتم سخنی چند بگویم                   رو بازگشادی و در نطق ببستی (2

هیچ نّقاشت نمی  بیند که نقشی برکند                 وان که دید از حیرتش کلک از بنان افکنده  ای (3

صورت یوسف نادیده صفت می  کردند                با میان آمد و بی   عقل و زبان گردیدم (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

همۀ گزینه  ها با عبارت "حیات از عشق می  شناس و ممات بی  عشق می  یاب." تناسب معنایی دارند؛ به  جز ............209

گر نباشی کار دلم تمام است بی  عشق زیستن را جز نیستی چه نام است؟            یعنی ا (1

هرگز نمیرد آن  که دلش زنده شد به عشق            ثبت است بر جریدۀ عالم دوام ما (2

عشق می  ورزم و امید که این فّن شریف            چون هنرهای دگر موجب حرمان نشود (3

گر حیات جاودان بی  عشق باشد مرگ باشد            لیک مرگ عاشقان باشد حیات جاودانی (4

تالیفی سیدمحمد موسوی

کدام گزینه با سایر ابیات قرابت معنایی ندارد؟210

باید از رنگ ها جدا گردیم                    چون حقیقت همیشه بی رنگ است (1

قواعدی به دروغین نوشته پاکش کن                 که گیرد از تو قلم، اعتبار، بی تزویر (2

خراب حال ما لشکری نمی خواهد                       بس است آمدن و رفتن نَفس  ما را (3

قشنگ تر شده ای با صفای یکرنگی                     دلیل صدق ببین بی شمار بی تزویر (4

تالیفی سیما کنفی
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کدام گزینه با بیت زیر قرابت مفهومی ندارد؟211

گرچه هست بس صاحب جمال                حسن او در هفته ای گیرد زوال" "گل ا

گاه                        به آبگینه ز آب بقا شوی خرسند مباد همچو سکندر در این تماشا (1

قانع به رنگ و بوی گل بی وفا مشو             بر روی آفتاب چو شبنم نظر گشا (2

آب حیوان جای آب تلخ نتواند گرفت                      تشنۀ دریا کجا قانع به باران می شود (3

گر جهان بستان شود بی تو ندارد زینتی                  بی جمال گل نگردد بوستان آراسته (4

تالیفی کاظم کاظمی

کدام گزینه با عبارت شعری زیر تناسب مفهومی ندارد؟212

"ای منتظر، مرغ غمین در آشیانه / من گل به دستت می دهم، من آب و دانه / می کارمت در چشم ها گل نقش اّمید / می بارمت بر

دیده ها باران خورشید"

به کیش مردم بیداردل کفر است نومیدی                        چراغ اینجا امید بازگشتن از شرر دارد (1

گر کوتاه باشد بر دل نشاید مرد را حیف کز افالس (بی چیزی) نومیدی فزاید مرد را               دست ا (2

خوش باش که روزی گل امید برآید                    روشن شود این ظلمت و خورشید برآید (3

غیر نومیدی ازین باغ چه گل خواهم چید                       رنگ افسردۀ من گر به پریدن نرسد (4

تالیفی کاظم کاظمی

مفهوم ابیات دوگانه در کدام گزینه یکسان نیست؟213

از هرچه تو گویی به قناعت بشکیبم                 امکان شکیب از تو محال است و قناعت (1

تلخی صبر گرفتم بر شیرین دارد                  بی تو چون صبر کنم صبر مگر هست مرا؟

مزدور خفته را ندهد مزد، هیچ کس                   میدان همت است جهان، خوابگاه نیست (2

سختی کشی ز دهر، چو سختی دهی به خلق             در کیفر فلک، غلط و اشتباه نیست

یک زمان خواجو حضور دوستان فرصت شمار                   چون که از دور زمان فرصت زمانی بیش نیست (3

دریاب دمی صحبت یاری که دگربار            چون رفت نیاید به کمند آن دم و ساعت

هیچ نقاشت نمی بیند که نقشی برکند                 وان که دید از حیرتش کلک از بنان افکنده ای (4

گر در آن صورت زیبا نگرد صورتگر              قلم از حیرت رویش ز بنان درفکند

تالیفی نرگس موسوی

کدام بیت با بقیه تناسب معنایی ندارد؟214

گر خود را به جوش از پستی خامی برون آری            به فرق عقل، بی باکانه چون صهبا نهی پا را ا (1

مجرد گر توانی گشت چون نور نظر از خود           به چشم روشن خورشید چون عیسی نهی پا را (2

به سوهان ریاضت خویشتن را گر سبک سازی              به جرئت چون کف سرمست بر دریا نهی پا را (3

سبک چون پنبه از سر وا کنی گر دانه تن را             چو مستان بی محابا بر سر مینا نهی پا را (4

تالیفی محسن فدایی
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كدام گزينه با بيت زير ارتباط مفهومي ندارد؟215

"حساب خود اینجا کن، آسوده دل شو               میفکن به روز جزا کار خود را" 

مرگ را بر خود گوارا کن در ایام حیات              در بهاران بگذران فصل خزان خویش را (1

هر سر موی تو از غفلت به راهی می رود             جمع کن پیش از گذشتن کاروان خویش را (2

فردای قیامت که حساب همه خواهند           خونین کفنان هیچ حساب از تو نخواهند (3

گر خاری به پا داری بر آر امشب مبادا خجلت واماندگی آبت کند فردا            به رنگ شمع ا (4

تالیفی نرگس موسوی

ابیات زیر به ترتیب بیانگر کدام وادی از هفت وادی است؟216

الف) وصلت آن کس یافت کز خود شد فنا                     هر که فانی شد ز خود مردانه ای است

ب) دل چه بندی در این سرای مجاز                هّمت پست کی رسد به فراز

ج) گوید اصالً می ندانم چیز من                      وان ندانم هم ندانم نیز من

د) غیر یکی در دو جهان هیچ نیست                گرچه نماید به ظهور آن دو صد

توحید، طلب، حیرت، فقر و فنا (2 فقر و فنا، طلب، حیرت، توحید (1

فقر و فنا، استغنا، معرفت، توحید (4 توحید، استغنا، طلب، توحید (3

تالیفی محسن اصغری

مفهوم کّلی کدام بیت با بقیۀ ابیات متفاوت است؟217

لی از کجا در خانۀ خمار نیست لی را سرای آنجا شویم                      گفت وا گفت نزدیک است وا (1

زاهد خلوت نشین دوش به میخانه شد                از سر پیمان گذشت بر سر پیمانه شد (2

زاهدان کاین جلوه بر محراب و منبر می کنند                   چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند (3

هرکه آمد به جهان نقش خرابی دارد                   در خرابات بگویید که هشیار کجاست (4

تالیفی استاد سیما کنفی

مفهوِم کدام بیت در مقابل آن "غلط" آمده است؟218

تا صورتت نکو بود افعال زشت کردی                 پس فعل را نکو کن اکنون که زشت گشتی (دریافتن باقی  ماندۀ عمر) (1

باده  نوشی که در او روی و ریایی نبود                بهتر از زهدفروشی که در او روی و ریاست (مذمت تزویر) (2

گرچه فرهادم به تلخی جان برآید باک نیست                  بس حکایت  های شیرین بازمی ماند ز من (توصیه به (3

داستان  پردازی)

از جان طمع بریدن آسان بود ولیکن                  از دوستان جانی مشکل توان بریدن (تأثیر عشق) (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

www.konkur.in

forum.konkur.in



56/76لرنیتو 1400

کدام گزینه با "گفتی: به روزگاران مهری نشسته گفتم: بیرون نمی توان کرد حتی به روزگاران" تناسب ندارد؟219

خیال روی کسی در سر است هرکس را               مرا خیال کسی کز خیال بیرون است (1

از دل تنگم کجا بیرون توانی رفت از آنک                       گنج لطفی، گنج را در کنج ویران چاره نیست (2

بیرون نشود عشق توام تا ابد از دل                   کاندر ازلم حرز تو بستند به بازوی (3

گهی که جان رود از جسم ناتوان من بیرون                     گمان مبر که رود مهر او ز جان بیرون (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

مفهوم کدام بیت با بیِت زیر، هم  خوانی دارد؟220

"وصلت آن کس یافت کز خود شد فنا                      هرکه فانی شد ز خود مردانه  ای است"

بیا گر خواهیم دیدن که دور از روی خوب تو                  بقای خویش چندانی نمی  بینم نمی  بینم (1

بی  فنا ره نتوان برد به سرمنزل دوست                  هستی ناقص من موجب حرمان من است (2

ما چو قدر وصلت ای جان و جهان نشناختیم                  الجرم در بوتۀ هجران تو بگداختیم (3

مکن از ظلمت پروحشت فقر و فنا دهشت                    نظر چون خضر بر سرچشمۀ آب بقا بگشا (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

کدام گزینه با عبارت زیر تناسب مفهومی دارد؟221

"و اما جّد من به همین روستای فراموش بازآمد و از زندگی و مردمش کناره گرفت و به پاکی و علم و تنهایی وفادار ماند"

تو تا کنار نگیری ز خویش هیهات است              که در کنار کشد بحر بی کنار تو را (1

چیزی که بازپس طلبند از جهان مگیر        عاقل همین کناره ز دنیا گرفته است (2

از هرکه دل گشوده نگردد کناره گیر          چون غنچه در به روی نسیم سحرگشا (3

ز دستگیری مردم بریده ام پیوند            امیدوار به دست دعای خویشتنم (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

کدام گزینه ازنظر مفهومی با سایر ابیات متفاوت است؟222

آن که تن پوش بهاریش از خز و سنجاب بود               گو زمستان باش تنها یک کفن پوشید و رفت (1

دامن کشان  که می رود امروز بر زمین                       فردا غبار کالبدش در هوا رود (2

دیروزود این شکل و شخص نازنین              خاک خواهد بودن و خاکش غبار (3

بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین                       کاین اشارت ز جهان گذران ما را بس (4

تالیفی سیده سودابه رضازاده بایی
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مفهوم کدام گزینه با سایر ابیات متفاوت است؟223

عشق آمد خانمان عقل را ویران نمود                       پشت پا زد بر سر آخر عقل دوراندیش را (1

عاقالن نقطه پرگار وجودند ولی                 عشق داند که در این دایره سرگردانند (2

چنگ درزن به عقل تا برهی                     ورنه گروی به هر رهی چو رهی (3

بسا عقل زورآور چیردست                       که سودای عشقش کند زیردست (4

تالیفی سیده سودابه رضازاده بایی

مفاهیم "احترام به افکار عمومی، وارستگی، بیگانه ستیزی، رشوه خواری، وفاداری عاشق" به ترتیب در کدام گزینه درست آمده است؟224

الف: خانه ای کاو شود از دست اجانب آباد                ز اشک ویران کُنش آن خانه که بیت الحزن است

ب: در پیشگاه اهل خرد نیست محترم                      هرکس که فکر جامعه را محترم نداشت

ج: باآنکه جیب و جام من از مال و می تهی است                   ما را فراغتی است که جمشیِد جم نداشت

د: گفت دیناری بده پنهان و خود را وارهان              گفت کار شرع کار درهم و دینار نیست

ه: بگفت او آِن من شد زو مکن یاد             بگفت این کی کند بیچاره فرهاد

ب - ج - الف - د - ه (2 الف - ب - ج - د - ه (1

ب - ه - ج - الف - د (4 الف - ج - ب - ه - د (3

تالیفی استاد سیما کنفی

مفهوم عبارت "کلمات را کنار زنید و در زیر آن، روحی را که در این تلقی و تعبیر پنهان است، تماشا کنید." در کدام گزینه نیامده است؟225

الف) غلط کردم نیفتادم به فکر ظاهرآرایی به جای عقل در سر، طرۀ دستار بایستی

گر زیبا بود معشوقه گو زیبا مباش عشق را با صورت زیبا و نازیبا چه کار؟ ب) عشق ا

ج) صورت و سیرت به نزد عقل، زیبا به بود صورت زیبا تو داری سیرت زیبا تو راست

د) چو تحسین صورت نه مقدور اوست در آرایش باطن آورده روست

و) ز آدمی ابلیس صورت دید و بس غافل از معنی شد آن مردود خس

ه) درون را بیارای همچون برون و یا کن درون را به رنگ برون

الف، و، ج (2 الف، ج، ه (1

ب، د، ه (4 ب، ه، و (3

تالیفی نرگس موسوی

کدام گزینه با "هر آن دل را که سوزی نیست دل نیست                      دل افسرده، غیر از آب و گِل نیست" تناسب مفهومی دارد؟226

بی عشق خون مرده بَود دل به زیر پوست                       از آتش است گریۀ خونین کباب را (1

می کنم از سینه بیرون این دل افسرده را             بشنوم تا چند بوی این چراغ مرده را؟ (2

عشق سازد ز هوس پاک، دل آدم را                   دزد چون شحنه شود، امن کند عالم را (3

عشق است غمگسار دل دردمند را                    آتش گره ز کار گشاید سپند را (4

والفضل غالمی اب تالیفی 
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مفهوم بیت زیر با کدام گزینه قرابت دارد؟227

گر پای نهی، طاق نه" "طاق پذیر است عشق جفت نخواهد حریف            بر نمط عشق ا

تا جای عشق شد دل من جفت غم شدم            فارغ دلی است آن که در او نیست جای عشق (1

در جهان دلبری، ای راحت جان جفت نیست            طاق ابروی تو را جز چشم پرنیرنگ تو (2

در کوی عشق جای نیابد کسی که او            تا َرخت خویشتن ننهد، جا طلب کند (3

عقل نه همتای توست کز تو زند الف عشق            می نشناسد حریف، خیره سری می کند (4

تالیفی محسن اصغری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 6 1400 قلمچی علوم 

در تمام گزینه های زیر مفهوم ابیات یکسان اند به جز گزینۀ ............228

عالم بی خبری بود بهشت آبادم                   تا به هوش آمدم از عرش به فرش افتادم (1

گهان در وی گرفتار آمدم من مرغ الهوتی بودم،  دیدی که ناسوتی شدم            دامش ندیدم نا (2

چنین است رسم سرای درشت                   گهی پشت بر زین و گهی زین به پشت (3

مرغان نظرباز سبک سیر               از دامگه خاک بر افالک پریدند (4

تالیفی سیده سودابه رضازاده بایی

مفهوم كدام بیت با دیگر ابیات متفاوت است؟229

گر بپوسم همچو دانه عاقبت نخلی شوم                 زان كه جمله چیزها، چیزی ز بی چیزی شده است (1

كه ای بلندنظر شاهباز سدره نشین              نشیمن تو نه این كنج محنت آباد است (2

خود ز فلك برتریم وز ملك افزون تریم          زین دو چرا نگذریم؟ منزل ما كبریاست (3

چرا به عالم اصلی خویش وانروم               دل از كجا و تماشای خاكدان زكجا (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1391

کدام بیت مفهومی متفاوت با سایر ابیات دارد؟230

ز نیک و بد نتوان ُرست تا ِخرد باقی است                       که جامه از کف هشیار مشکل است ربود (1

عشق مردانه به رزم آمد و تدبیر گریخت                        یار بی پرده به بزم آمد و اغیار نماند (2

چه زند عقل با تطاول عشق؟               چه کند صید در کمند سوار؟ (3

با عصای عقل هرکس می رود در راه عشق                       طی دشت آتشین با پای چوبین می کند (4

والفضل غالمی اب تالیفی 
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کدام بیت مفهومی متفاوت با سایر ابیات دارد؟231

نگه دار فرصت که عالم دمی است                     دمی پیش دانا بِه از عالمی است (1

لوقُت سیف مکن عمر ضایع به افسوس و حیف                   که فرصت عزیز است و ا (2

جوانا ره طاعت امروز گیر                    که فردا جوانی نیاید ز پیر (3

دل اندر دالرام دنیا مبند                      که ننشست با کس که دل برنکند (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

لله کز آفتاب فلک خوب تر شوی" تناسب مفهومی دارد؟232 کدام گزینه با "گر نوِر عشِق حق به دل وجانت اوفتد              با

فیِض ماِه نو ز شمشیِر شهادت می برند               خون، حنای عید باشد کشتگان عشق را (1

رهنورد شوق آسایش نمی داند که چیست                        سنگ ره، منزل نگردد کارواِن عشق را (2

در زمین شور، تخم خویش را باطل مکن             گوش زاهد نیست درخور، داستان عشق را (3

خار خس را موجۀ سیالب گردد بال وپر               زینهار از کف مده "صائب" عنان عشق را (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات یکسان نیست؟233

هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق                        بر او نمرده به فتوای من نماز کنید (1

عشق آب حیات آمد برهاندت از مردن               ای شاه که او خود را در عشق دراندازد (2

ز شور عشق مرا در سر است شور قیامت            تو ای که عشق نداری برو به راه سالمت (3

ز جویبار محبت چشیدم آب حیات                   که چون همیشه بهار ایمن از خزان مانم (4

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 5 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 5 1399

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟234

من و عشق بتان تا زنده ام حاشا که بگذارم                     طریق عاشقان و زاهدان خودنما باشم (1

از می عشق حبیب هرکه دلش زنده نیست                     مردۀ صرفش شمار، رو به مزارش به زار (2

مرده دل است آن که نیست زنده به مینای عشق               زنده دل مرده را زنده مخوان زینهار (3

زنده نبود آن که او را معرفت در کار نیست                     مرده پندارش که هیچ از عمر برخوردار نیست (4

تالیفی محسن اصغری
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لمثل "از ماست که بر ماست" در کدام بیت وجود ندارد؟235 مفهوم کنایی ضرب ا

کامالن از عیب خود بیش از هنر یابند فیض                  بهرۀ طاووس از پا، بیش از بال خودست (1

نیست خصمی آدمی را غیر خود چون عنکبوت              دام راه هرکسی از تار آمال خودست (2

می کند در راه خود دام گرفتاری به خاک           دیدۀ هرکس که چون طاووس دنبال خودست (3

سرشکم آمد و عیبم بگفت روی به روی             شکایت از که کنم خانگی است غّمازم (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1392

مفهوم عبارت "مردان بار را به نیروی هّمت و بازو و حمّیت کَشند نه به قّوت تن" در کدام گزینه نیست؟236

هست هّمت چو مغز و کار چو پوست              کار هرکسی به قدر همت اوست (1

هرکه را بنگری ز دشمن و دوست                      قیمت او به قدر هّمت اوست (2

هّمِت عارف چو گردد زورمند              هرچه خواهد آفریند بی گزند (3

سودی ندهد چو نیست تقدیر              نه سعی جوان نه هّمت پیر (4

تالیفی سیما کنفی

مفهوم کدام ابیات، با یکدیگر تناسب دارد؟237

الف) گفتم که با تو صورت حالی بیان کنم               دردا که حال عشق برون از مقالت است

ب) سخن دراز کشیدیم و همچنان باقی است                        حدیث دلبر فّتان و عاشق مفتون

ج) عشق خواهد کاین سخن بیرون رود                    آینه غّماز نبود چون بود؟

د) سخن عشق نه آن است که آید به زبان                 ساقیا می ده و خاموش کن این گفت و شنید

الف، د (2 الف، ج (1

ب، د (4 ب، ج (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1397

مفهوم چند بیت با جملۀ "به شکر اندرش مزید نعمت" قرابت دارد؟238

لّی و ملکی رسی بی زوال گر شکر کردی بر این ملک و مال                    به ما الف) ا

ب) برو شکر کن چون به نعمت دری                       که محرومی آید ز مستکبری

ج) شکر ابری است که باران کرم می آرد                    برق آفت ثمر شکوۀ دهقان باشد

د) ز شکر گردد نعمت بر اهل کرم بیش                    به صبر گردد محنت بر اهل محنت کم

هـ) سپاس بارخدایی که شکر نعمت او                     هزار سال کم از حق او بود یک دم

و) وقت نعمت شکر حق را دار یاد              تا خدا بر تو کند نعمت زیاد

سه (2 دو (1

پنج (4 چهار (3

تالیفی محسن اصغری
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پیام کدام بیت در کمانک روبه رو نادرست آمده است؟239

در غم فردا سرآمد شادی امروز ما                یاد شنبه تلخ بر طفالن کند آدینه را (اغتنام فرصت حیات) (1

در خطرگاه جهان فکر اقامت می کنیم                در گذار سیل، رنگ خانه می ریزیم ما (ناپایداری دنیا) (2

انتظار قتل نامردی است در آیین عشق              خون خود چون کوه کن مردانه می ریزیم ما (وطن پرستی و وفاداری عاشق) (3

درد خود را می کنیم اظهار پیش عاقالن              در زمین شور دائم دانه می ریزیم ما (تقابل عقل و عشق) (4

تالیفی محسن فدایی

مفهوم همۀ گزینه ها به "برتری یافتن تبیین های عقالنی و علمی بر تبیین های سنتی مبتنی بر احساس" اشاره دارد، به جز:240

آن عالم پرشگفتی و راز سرایی سرد و بی روح شد ساختۀ چند عنصر. (1

آن باغ پر از گل های رنگین و معطر شعر و خیال، در سموم سرد این عقل بی درد و بی دل پژمرد. (2

التر می رفتم از آن همه زیبایی های سرشار از شعر و خیال و عظمت محروم تر می شدم. چنین بود که هر سال که یک کالس با (3

لماس پر، ستارگان زیبا و خاموش، تک تک از غیب سر می زنند. گرم تماشا و غرق در این دریای سبز معّلقی که بر آن مرغان ا (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

بیت "محرم این هوش جز بی  هوش نیست         مر زبان را مشتری جز گوش نیست" با کدام بیت ارتباط مفهومی دارد؟241

آهنگ دراز شب رنجوری مشتاق            با آن نتوان گفت که بیدار نباشد (1

پندم مده ای دوست که دیوانۀ سرمست           هرگز به سخن عاقل و هشیار نباشد (2

شرابی بی خمارم بخش یارب         که با وی هیچ درد سر نباشد (3

هوشم نماند با کس اندیشه ام تویی بس            جایی که حیرت آمد سمع و بصر نباشد (4

آزمایشی سنجش ریاضی و فیزیک چهارم مرحله اول 1393

همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ............ با بیت زیر تناسب مفهومی دارند؟242

"دیروز در غربت باغ من بودم و یک چمن داغ                      امروز خورشید در دشت، آیینه دار من و تو"

شب رفت و صباح دولت اندر عقب است                       شادی پی شادی طرب اندر طرب است (1

بلبالن مژده که بشکفت گل تازه به باغ               عهد گلچین به سر آمد غم خار آخر شد (2

محنت امروز فردا جمله راحت می شود               اشک خونین آب صحرای قیامت می شود (3

رسید نعمت و شادی و امن و راحت و نفع                     گذشت محنت و تیمار و خوف و رنج و ضرر (4

تالیفی کاظم کاظمی
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کدام گزینه با شخصّیت سیاوش در داستان "گذر سیاوش از آتش" هم خوانی دارد؟243

آتش از صحبت همدرد گلستان گردد                 جای رحم است بر آن شمع که تنها سوزد (1

تو آن مهی که هر کو آمد به خرمن تو                مانند آفتابش در کان زر کشیدی (2

زر طلب می کند آن ماه و ندارم زر، لیک             تن بی زور و رخ زرد و دل زارم هست (3

بر زر کامل  عیار آتش گلستان می شود                 فرصتی تا هست، کامل کن عیار خویش را (4

تالیفی محسن اصغری

پیام نهایی کدام بیت با بقیه یکسان نیست؟244

خاطری معمور کردن، از دو عالم خوش ترست              گنج را در دامن ویرانه می ریزیم ما! (1

تا مگر مرغ همایونی شکار ما شود               پیش هر مرغی که باشد دانه می ریزیم ما (2

ریزش ما را نظر صائب به استحقاق نیست              پیش هر مرغی که باشد دانه می ریزیم ما (3

در بساط ما چو ابر نوبهاران بخل نیست               هرچه می آید به کف، رندانه می ریزیم ما (4

تالیفی محسن فدایی

کدام بیت با بیت زیر قرابت معنایی ندارد؟245

"دست از مس وجود چو مردان ره بشوی            تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی"

تا عشق داشت گوشۀ چشمی به من، جهان            گرد مرا به قیمت اکسیر می گرفت (1

چون شبنم اوفتاده بدم پیش آفتاب            مهرم به جان رسید و به عیوق بر شدم (2

گاهی ز درد عشق پس خوب چهرگان            گاهی ز حرص مال پس کیمیا شدم (3

صائب ز دست وپا بگذرد در طریق عشق            تا بال وپر تو را عوض دست وپا دهد (4

تالیفی محسن اصغری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 2 1400 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 2 1400

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 2 1400

کدام گزینه با "خواب و خورت ز مرتبۀ خویش دور کرد                      آنگه رسی به خویش که بی  خواب و خور شوی" تناسب ندارد؟246

هوای باطل دنیا عجب فسون سازی است             که خلق را ز خدا بی نیاز ساخته است (1

بال بر اهل غفلت از درودیوار می بارد                  ز هر خاری خطر چون تیر باشد صید غافل را (2

چشم بر راه تو دارد تاج زّرین شهان                  بر صدف چسبیده ای، ای گوهر رخشان چرا؟ (3

بر زمین چسبیدگان را شهپِر معراج نیست                       درنیابد هر گران جانی، مکان عشق را (4

والفضل غالمی اب تالیفی 
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در کدام بیت زمینه حماسه (ویژگی حماسه) با بقیه یکسان نیست؟247

لیگران خوان زر                   شهنشاه بنشست با زال زر ببردند خوا (1

پراندیشه گفت ای جهاندیده زال                      به مردی بی اندازه پیموده سال (2

گر بازگردی بود سودمند                    نیازی به سیمرغ و کوه بلند ا (3

بدو گفت سیمرغ کای پهلوان              مباش اندرین کار خسته روان (4

تالیفی محسن فدایی

مفهوم همۀ ابیات یکسان است؛ به  جز:248

کرد تصویر تو را صورتگر چین آرزو                   بست چندین صورت و صورت نبست این آرزو (1

صورتگری که حسن ادای تو دیده است              تصویر ناکشیده خجالت کشیده است (2

نّقاش چین چو صورتش آورد در نظر                  زد بر زمین قلم که چه  ها می  کشیم ما (3

صورتگران که آن قد موزون کشیده  اند                در حیرتم که ناز تو را چون کشیده  اند (4

کنکور سراسری زبان داخل 1399

معنی و مفهوم صوفیانۀ واژۀ "تجرید" در کدام گزینه آمده است؟249

با آن همه بیداد او وین عهد بی بنیاد او                    در سینه دارم یاد او یا بر زبانم می رود (1

در دل چو عشقت آمد سودای جان نمانَد                  در جان چو مهرت افتد عشق روان نگنجد (2

پرده بر عیبم نپوشیدند و دامن بر گناه                    ُجرم درویشی چه باشد تا به سلطان گفته اند؟ (3

آن چه زر می شود از پرتو آن قلب سیاه                    کیمیایی است که در صحبت درویشان است (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟250

نهال عدل را در باغ بنشان           درخت ظلم را از بیخ برکن (1

نکتۀ حکمت که رسد گوش کن              ظلم رساننده فراموش کن (2

برکن ز بن این بنا که باید            از ریشه بنای ظلم برکند (3

عدل را تازه بیخ کن بر گاه          ظلم را چار میخ کن در چاه (4

تالیفی محسن اصغری

www.konkur.in

forum.konkur.in



64/76لرنیتو 1400

گر سوخت ای دوست، غم برگ و بار من و تو            امروز می آید از باغ، بوی بهار من و تو" تقابل251 کدام ابیات با بیت "دیروز ا

مفهومی دارند؟

الف) کشید دانۀ امید ما، سری از خاک            که برق، خنده زنان از دل سحاب دمید

ب) این لحظه آتش است به جایی که بود آب            و امروز ماتم است به جایی که بود سور

ج) امروز نوبهار است ساغرکشان بیایید            گل جوش باده دارد تا گلستان بیایید

د) از هجوم زاغ جای خنده بر گل تنگ شد            زین سیاهی زود از این گلزار بلبل می پرد

گزیر عدو رو نهد به راه گریز هـ) کنون نوید بشارت رسد ز هاتف غیب            که نا

د، ج (2 الف، هـ (1

ب، هـ (4 ب، د (3

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 9 1400 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 9 1400

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 9 1400

کدام گزینه با بیت زیر قرابت مفهومی ندارد؟252

"صد تیغ جفا بر سر و تن دید یکی چوب                 تا شد تهی از خویش و نی اش نام نهادند"

تیغ جفا گر زنی ضرب تو آسایش است               روی ترش گر کنی تلخ تو شیرین گوار (1

صبر کن بر تلخ کامی ها که آخر روزگار                چشمه سار نوش سازد بوسه گاه نیش را (2

ماه نو گشت تمام از ره کاهش "صائب"         بی ریاضت نشود هیچ کس از اهل کمال (3

از ریاضت دامن مقصود می آید به چنگ             گوشمال آخر شود دست نوازش ساز را (4

تالیفی کاظم کاظمی

بیِت زیر، با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟253

"عاشقان کشتگان معشوقند                       برنیاید ز کشتگان آواز"

عشق برداشت ز کوچک دلی از خاک مرا             ورنه ویرانۀ من قابل تعمیر نبود (1

له گفتم دل تهی سازم ندانستم             که عشق اّول زبان زین لشکر خونخوار می گیرد به آه و نا (2

خوش کن به شور عشق دهن تا چو ماهیان                    در مشرب تو تلخی دریا شود لذیذ (3

کار غیور عشق شراکت پذیر نیست                    دل را به نقد از همه کار جهان برآر (4

کنکور سراسری زبان داخل 1397

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات تناسب دقیق ندارد؟254

دل در بقا مبند کز این باغ پرفریب                   بی  بال و پر چو قطرۀ شبنم پریدنی است (1

بر تاج دل منه که پر از باد نخوت است              بر تخت دل مبند که بر باد می رود (2

دل در جهان مبند که دوران روزگار                   هر روز بر سری نهد این تاج خسروی (3

جمشید جز حکایت جام از جهان نبرد                زنهار دل مبند بر اسباب دنیوی (4

تالیفی کاظم کاظمی
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کدام بیت "فاقد" مفهوم بیِت زیر است؟255

"تا هستی تو بَُود سر مو بر جای            حقا که سر مو نبری ره به خدای"

چهارچوب طبع بشکن مردوار            در درون غار وحدت کن قرار (1

وهم هستی بَست بر آیینه ام رنگ دویی            تا کسی خود را نمی  بیند به وحدت واصل است (2

مدان کار کمی با زحمت هستی به سر بردن            ز خود نگذشتن اینجا هّمت مردانه  ای دارد (3

پرواز سایه جز به سر بام مهر نیست            از خود رمیدن تو به حق آرمیدن است (4

از کشور 1399 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

مفاهیم "موتوا َقْبل أْن َتُموتوا، تقابل عقل و عشق، مناعت طبع داشتن، تسلیم محض" به ترتیب، از کدام ابیات دریافت می شود؟256

الف) عشق نزدیک سر زلف توأم راه نداد                  تا نجستم ز کمند خرد دوراندیش

ب) خوش دل از وصلت نسازد تا نسوزی از فراقش                  زندگی از سر نگیری تا نمیری ز آرزویش

ج) در جلوه گاه دوست نگاهی فزون مخواه               در کارگاه عشق دم از بیش و کم مزن

د) چون خاتم کارت را بر دست اجل دادند               نه تاج به تارک نه نه دست به خاتم زن

الف، د، ج، ب (2 الف، ج، د، ب (1

ب، د، ج، الف (4 ب، الف، د، ج (3

انسانی داخل 1397 کنکور سراسری علوم 

مفهوم کدام گزینه متفاوت است؟257

الستی چرخ با این اختران نغز و خوش و زیباستی         صورتی در زیر دارد آنچه در با (1

گرچه صد هزاران شمع در یک انجمن باشد. نسازد نور یکتایی دو دل پروانۀ ما را           ا (2

گفتگوی کفر و دین آخر به یک جا می کشد          خواب یک خواب است و باشد مختلف تعبیرها (3

هر ذره که می بینی خورشید در او پیداست         ناقص نبود حاشا کامل به کمال اوست (4

تالیفی نرگس موسوی

بیت زیر با کدام بیت قرابت مفهومی ندارد؟258

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

هست پابست سر زلفش دل ما در جهان            ورنه چیزی را دل ما در جهان پابست نیست (1

هیچ کس را دل ز دام زلف او بیرون نجست                     اینکه بتواند دلی از دام زلفش جست نیست (2

باید اندر عشق او از خود به کل وارسته شد                      کان که در عشقش به کل از خویشتن وارست نیست (3

از پی پیوند او از خویشتن باید برید                   بی بریدن اینکه کس هرگز بدو پیوست نیست (4

تالیفی محسن اصغری
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همۀ ابیات به جز ............ بیانگر مفهومی مشترک هستند.259

کشور ما پاک کی گردد ز لوث خائنین               تا نریزد خون ناپاک از درودیوارها (1

گر می طلبی غرقه به خون باش کاین گلبن نوخاسته بی  خار و خسی نیست آزادگی ا (2

انقالب ما چو شد از دست ناپاکان شهید             نیست غیر از خون پاکان خون بهای انقالب (3

جامه ای کاو نشود غرقه به خون بهر وطن             بدر آن جامه که ننگ تن و کم از کفن است (4

تالیفی محسن اصغری

ابیات هر گزینه ای باهم تناسب معنایی دارند به جز .............260

الف) مرا زهر دوجهان، حضرت تو، مقصود است            که حضرتت به حقیقت، مقام محمود است (1

ب) دریچه نظر و رهگذار خاطر من             جز از خیال تو، بر هرچه هست، مسدود است

الف) هرکه دل از دست داد و عشوه دنیا خرید             یوسف خود را به سیم قلب سودا کرد و رفت (2

ب) تر نخواهد گشت از اشک ندامت چهره اش              هرکه صائب چشم خود زین خانۀ پردود بست

الف) قضا نقش یوسف جمالی نکرد             که ماهی گورش چو یونس نخورد (3

گر به نیک و بد من میان ببندد خلق            از آن نباشد بر من که از خدای قضاست ب) ا

الف) بس مالکان باغ که دوران روزگار             کردست خاکشان گل دیوارهای باغ (4

ب) در این باغ سروی نیامد بلند            که باد اجل بیخش از بن نکند

تالیفی محسن فدایی

کدام بیت با بقیه تناسب معنایی ندارد؟261

مرغ بی بال و پری را می کند بی آشیان           هرکه می آرد برون از کنج تنهایی مرا (1

گر پیش از اجل گردیده ای عزلت گزین اینجا ز تنهایی نخواهی کرد وحشت در لحد صائب             ا (2

لکمال (چشم زخم) می کند پوشیده از مردم کمال خویش را هرکه گردیده است صائب زخمی عین ا (3

به کوه قاف پشت خود دهی از روی آسایش              برون گر از میان خلق چون عنقا نهی پا را (4

تالیفی محسن فدایی

مفهوم تمام گزینه ها با متن زیر تناسب دارد به جز گزینۀ ............262

"من از طبیعت آموختم که همانند با درختان بارور - بی آنکه زبان به کمتر داعیه ای گشاده باشم - سراسر کرامت باشم و سراپا

گشاده دستی، بی هیچ گونه چشم داشتی به سپاس گزاری یا آفرین"

گر گنج قارون به دست آوری              نماند، مگر آنچه بخشی بری ا (1

تو هم بر دری هستی امیدوار               پس امید بر در نشینان برآر (2

هرکه فریادرس روز مصیبت خواهد                   گو در ایام سالمت به جوانمردی کوش (3

همی شرم دارم ز لطف کریم                که خوانم گُنه پیش لطفش عظیم (4

تالیفی سیده سودابه رضازاده بایی
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ابیات زیر بیانگر کدام وادی از وادی های هفتگانۀ عّطار است؟263

"گر بدو گویند مستی یا نه ای            نیستی گویی که هستی یا نه ای

گوید اصالً می ندانم چیز من               وان ندانم هم ندانم نیز من"

استغنا (2 حیرت (1

فقر و فنا (4 توحید (3

والفضل غالمی اب تالیفی 

مفهوم کدام گزینه با بیت زیر قرابت ندارد؟264

"باآنکه جیب و جام من از مال و می تهی است ما را فراغتی است که جمشید جم نداشت"

چون کلیم از مال قارون این فقیران بی نیاز                      چون خلیل از ملک نمرود این گدایان فارغ اند (1

باآنکه بی نصیبم از مال و جاه دنیا                     هرگز حسد نبردم بر منصبی و مالی (2

از مال و جاه هست سخن پایدارتر                    از ملک جم چه مانده به غیراز حکایتی؟ (3

دولت فقرم چنان کرده است مستغنی که هیچ                در دل من آرزوی مال و فکر جاه نیست (4

تالیفی محسن اصغری

کدام گزینه با سرودۀ زیر تناسب دارد؟265

"آن که هرگز - چون کلید گنج مروارید - / گم نمی شد از لبش لبخند، / خواه روز صلح و بسته مهر را پیمان / خواه روز جنگ و

خورده بهر کین سوگند..."

خوشا لبخند شادی آفرینان                   که شادی روید از لبخند اینان (1

جهان در بر رخ انسان نبندد                به روی هرکه خندان است، خندد (2

خوشا دل های خوش، جان های خرسند              خوشا نیروی هستی زای لبخند (3

مشو در پیچ وتاب رنج و غم گُم                        به هر حالت تبّسم کن تبّسم (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

لّسالم" تناسب دارند، به جز:266 همۀ گزینه ها با "درنیابد حال پخته هیچ خام         پس سخن کوتاه باید وا

کسانی که روزی نگشتند اسیر           چه دانند حال گرفتار عشق (1

لمی باشد و شوقی                کان مرغ نداند که گرفتار نباشد مرغان قفس را ا (2

قیمت وصل نداند مگر آزردۀ هجر               مانده آسوده بخسبد چو به منزل برسد (3

او چه داند که چیست حالت عشق             که بر او عشق تیر غم نزده است (4

والفضل غالمی اب تالیفی 
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مفاهیم "ناپایداری دنیا، دعوت به صداقت، بی قراری عاشق، صفای باطن" به ترتیب، از کدام ابیات، دریافت می شود؟267

الف) روی در مسجد و دل ساکن خّمار چه سود؟                   خرقه بر دوش و میان بسته به زنّار چه سود؟

ب) شب های بی توأم شب گورست در خیال               ور بی تو بامداد کنم روز محشر است

ج) چنان نورانی از فّر عبادت                      که گویی آفتابانند و ماهان

د) زمانه را چو شناسی که چیست عادت او               روا بود که کسی تکیه بر زمانه کند؟

د، ب، الف، ج (2 د، الف، ب، ج (1

ب، ج، الف، د (4 ب، الف، ج، د (3

کنکور سراسری هنر داخل 1397

کدام گزینه با عبارت "آدمی همیشه به خود می گوید وقت باقی است درس را یاد می گیرم. افسوس بدبختی ما این است که همیشه268

آموختن را به روز دیگر وا می گذاریم" تناسب دارد؟

همه شب می پزم سودا به بوی وعدۀ فردا                        شب سودای سعدی را مگر فردا نمی باشد (1

مخور غمی که به فردا چگونه خواهد بود                       که چرخ، ُعمر تو ضایع بر این ترانه کند (2

فکنده ایم به امروز کار فردا را              از این حیات چه آسودگی بَود ما را؟ (3

بکوش امروز تا گندم بپاشی                 که فردا بر ُجوی قادر نباشی (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات سازگار نیست؟269

بر ناکسی که ظلم کند جای رحم نیست             ظالم بکش که کشتن ظالم ثواب شد (1

جمله آنان را که چون زالو مکندت خون بریز                  وندران خون دست و پایی کن خضاب ای رنجبر (2

گاوسر گرز بکش گردن ضّحاک بکوب                 تیشۀ عدل بزن ریشۀ ضّحاک برآر (3

مبین کز ظلم جّباری، کم آزاری ستم بیند            ستمگر نیز روزی کشتۀ تیغ ستم گردد (4

تالیفی کاظم کاظمی

مفهوم بیت زیر، با کدام بیت تناسب مفهومی ندارد؟270

لّسالم" "درنیابد حال پخته هیچ خام            پس سخن کوتاه باید، وا

از عشق تو زاهد را دم گرم نخواهد شد            زیرا که بدان آتش هرگز نرسد خامی (1

هرکه در آتش نرفت بی  خبر از سوز ماست            سوخته داند که چیست پختن سودای خام (2

زاهد خام که انکار ِمی و جام کند            پخته گردد چو نظر بر ِمی خام اندازد (3

گاه کی شود؟            آن را که دل نگشت گرفتار این کمند ز آشفتگّی حال من آ (4

تالیفی سیدمحمد موسوی
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مفهوم مقابل کدام بیت "غلط" است؟271

لهی) راضی به قضا باش که در خاطر خرسند            چندان که نظر کار کند ناز و نعیم است (پذیرش مشّیت ا (1

لهی) در دیدۀ روشنگهران هر ورق گل            از نور تجّلی ید بیضای کلیم است (اسرار و رموز ا (2

کسی که قاف قناعت وطن چو عنقا کرد            کجا دگر به دو عالم سرش فرود آید (مناعت طبع) (3

عشق هرکس را نهد بر چهره خال انتخاب            همچو داغ الله ریزد طشت آتش بر سرش (ویرانگری عشق) (4

کنکور سراسری هنر داخل 1399

بیت زیر با كدام بیت قرابت معنایی دارد؟272

"هركه داند گفت با خورشید راز           كی تواند ماند از یك ذّره باز"

كمتر از ذّره نه ای پست مشو عشق بورز           تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان (1

ذّره ذّره كانـدریـن ارض و سـمـاست              جنس خود را همـچـو كاه و كهرباست (2

غلط گـفـتم ز ذّره كـمتـر اسـت این              كه زی خـورشید انــور می فـرسـتم (3

گــر كـم شـود ز روی هوا             به ذّره ای نرسد آفـتـاب را نقـصـان هزار ذّره ا (4

انسانی داخل 1390 کنکور سراسری علوم 

بیِت زیر، با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟273

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

گر اکنون ترک کار خویش گیرم             بسی بی برگی اندر پیش گیرم (1

در دست ما ز مال جهان نیست خرده ای             دائم خبر به خانه ز بازار می بریم (2

خواهی خبر از خانه به بازار نیفتد                      از بی خبران بگذر و در خانۀ ما باش (3

در مقامی که به یاد لب او می نوشند                 سفله آن مست که باشد خبر از خویشتنش (4

کنکور سراسری زبان داخل 1397

مفهوم کدام گزینه با مفهوم بیت زیر متناسب است؟274

"زین پیش دالورا کسی چون تو شگفت                حیثیت مرگ را به بازی نگرفت"

مرگ چون موی از خمیر آسان کشد بیرون تو را                ریشه گر در سنگ داری در دیار زندگی (1

ضایع مکن به خنده و بازی به سان گل                 این پنج روزه عمر که بر باد می رود (2

مرگ از برای اهل فضیلت نیست               مرگ تو گرچه مرگ فضیلت بود (3

نوشدارو شد برای نامداران مرگ سرخ                 بس که در این شهر ننگین زندگانی تنگ بود (4

الدین تالیفی افشین محی 
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همۀ گزینه ها با "زمانه گر بزند آتشم به خرمن عمر                بگو بسوز که بر من به برگ کاهی نیست" تقابل دارند، به جز:275

نمی افتد به دست کوته من دامن فرصت        وگرنه شکوه من در بغل طومارها دارد (1

وقت را فرصت شمر زیرا که هنگام صبوح          مست چون در خواب باشد می به هشیاران دهند (2

عاجز بَود ز حفظ عنان، دست رعشه دار            وقت شباب، دامن فرصت نگاه دار (3

غافل مشو که وقت شناسان نوبهار           چون الله بر زمین ننهادند جام را (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

لمثل "از ماست که بر ماست" مفهوم کدام بیت، متفاوت با سایر ابیات است؟276 باتوجه به ضرب ا

دام تزویری که گـستـردیم بهر صید خلق            کرد ما را پایبند و خود شدیم آخر شکار (1

دود آهـی اسـت بـنـایی که تو می سـازی            چـاه راهی است کتابی که تو می خوانی (2

کـشـت دروغ بـار حقـیـقـت نـمـی دهـد            ایـن خشک رود چشمۀ حیوان نمی شود (3

ز تخم تلخ نخورده است کس بر شیـریـن            ز شـاخ بـید نچیده است هیچ کس بادام (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

مفهوم ابیات همۀ گزینه ها یکسان است؛ به جز ............ .277

تا توان در کنج عزلت با سر آزاده زیست            خویش را عاقل چرا در دام صحبت افکند (1

گر بود در این خارستان            دامنی بود که از صحبت مردم چیدند گل بی خاری ا (2

گر خلوت گور است            بسیار به از صحبت ابنای زمان است در مشرب من خلوت ا (3

خیمه بیرون زن ز هستی تا توانی چون حباب            در ته یک پیرهن با بحر صحبت داشتن (4

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 3 1400 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 3 1400

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 3 1400

کدام بیت با بیِت زیر قرابت مفهومی دارد؟278

"گرم به هر سر مویی هزار جان بودی                       فدای جان و سرش کردمی به جان و سرش"

گر عاشقی روی ز مهرش متاب گر بیدلی سر ز کمندش مپیچ                  وی دل ا ای تن ا (1

ای دل نگفتمت که ز زلفش عنان بتاب               کآهنگ چین خطا بود ازبهر مشک ناب (2

طّرۀ مشکین نباشد بر رخ جانان غریب              زانکه نبود سنبل سیراب در بستان غریب (3

رشتۀ جان من سوخته بگسیخته باد                   گر ز عشق سر زلفت ندهم جان همه شب (4

کنکور سراسری زبان داخل 1399
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مفهوم نهایی کدام ابیات به هم نزدیک است؟279

الف) که پیروزگر در جهان ایزد است                       جهان دار کز وی نترسد بد است

ب) به طاعت قرب ایزد می توان یافت                      قدم در نه گرت هست استطاعت

ج) آن که هست از تو بلند او را که یارد پست کرد                  وان که هست از تو عزیز او را که یارد کرد خوار

د) هرچه او داد غایت آن باشد                   شکر می کن، کفایت آن باشد

ج، الف (2 ب، ج (1

ج، د (4 ب، الف (3

تالیفی حسن وسکری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 14 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 14 1399

مفهوم کدام بیت به مفهوم عبارت زیر نزدیک تر است؟280

لهام و احساس، در سموم سرد این عقل بی درد و بی دل پژمرد و صفای اهورایی "آن باغ پر از گل های رنگین و معطر شعر و خیال و ا

لود." آن همه زیبایی ها به این علم عددبین مصلحت اندیش    آ

گر از تو وجودی پی برد               لیک هرگز ره به کنهت کی برد؟ عقل ا (1

عمرها در کوی دانش خانه ای می ساخت عقل                  موج زد طوفان عشق آن خانه از بنیاد برد (2

گاهی این دانش من گشته بر دانش تو پرده                 فریاد من مسکین از دانش و آ (3

داروی درد شوق را با همه علم عاجزم                چارۀ کار عشق را با همه عقل جاهلم (4

الدین قامحی  ا تالیفی افشین 

مفهوم کدام گزینه با سایر گزینه ها متفاوت است؟281

به قصر عشرت و ایوان عیش شاهان بین             که زاغ نغمه سرا گشته، جغد قافیه سنج (1

گه است که کاووس و کی کجا رفتند                        که واقف است که چون رفت تخت جم بر باد که آ (2

گر بگذری به دخمۀ سلجوقیان، بپرس                 سنجر چگونه گشت و ملک شاهتان کجاست؟ (3

با سریر شاهی و تاج کیانی جم نیافت        جامی آن گنجی که در کنج گدایی یافته (4

تالیفی کاظم کاظمی

همۀ گزینه ها با "در عشق کسی قدم نهد کش جان نیست                   با جان بودن به عشق در سامان نیست" تناسب دارند، به جز:282

چو مرغ جان من از آشیان هوا گیرد                   کند نزول به خاک در سرای شما (1

گر دم زنی از سّر عشق              جای تو جز آتش و جز دار نیست ای دل ا (2

کشتۀ عشق گرد و سوخته شو              زانکه بی این دو کار خام بود (3

تا بود عشقت میان جان ما                  جان ما در پیش ما ایثار ماست (4

والفضل غالمی اب تالیفی 
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ابیات زیر در توصیف کدام وادی از وادی های هفتگانه است؟283

"دیگری برخاست می شد مست مست               پای کوبان بر سر آتش نشست

چون گرفت آتش ز سر تا پای او                      سرخ شد چون آتشی اعضای او

تا نگردی بی خبر از جسم و جان                      کی خبر یابی ز جانان یک زمان؟"

حیرت (2 فقر و فنا (1

عشق (4 توحید (3

والفضل غالمی اب تالیفی 

کدام گزینه مفهومی مناسب با "خانه ای کاو شود از دست اجانب آباد                ز اشک ویران کنش آن خانه که بیت الحزن است"284

دارد؟

یک روز بود بر رخ بیگانه، در فراز                     امروز قفل ز آهن و پوالد بر در است (1

بگو به دوست نشاید نهاد پای امید                    به خانه ای که در آن سرکشید بیگانه (2

در طواف شمع می گفت این سخن پروانه ای                     سوختم زین آشنایان ای خوشا بیگانه ای (3

دیار کاوه لگدکوب اجنبی بود آوخ                    کجاست "سام" و چه شد "گیو نیو" و "رستم ایران"؟ (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

کدام گزینه با بیت زیر تناسب مفهومی بیشتری دارد؟285

"تا چشم بشر نبیندت روی            بنهفته به ابر چهر دلبند"

پختگان را کی بود از صحبت دونان گریز           شعله را بسیار باشد احتیاج خار و خس (1

محتشم بر در عزلت زن و از سر وا کن               صحبت اهل نصیحت که عذاب است عذاب (2

گوشه گیری در میان خلق تنها بودن است                        بر دل خود بار کوه قاف چون عنقا منه (3

ز چشم خلق پنهان دار کنج عزلت خود را                      مکن شیرازۀ صحبت، کمند وحدت خود را (4

تالیفی کاظم کاظمی

لی اصله" است؟286 در میان ابیات داده شده مفهوم کدام ابیات، روایت "کل شیء یرجع ا

الف) ز ناپاک زاده مدارید امید             که زنگی به شستن نگردد سپید

ب) ز بد گوهران بد نباشد عجب           نشاید ستردن سیاهی ز شب

ج) گله از هیچ کس نباید کرد              کز تن ماست آنچه بر تن ماست

د) از مردم بد اصل نخیزد هنر نیک              کافور نخیزد ز درختان سپیدار

ه) یکی بچۀ گرگ می پرورید              چو پرورده شد خواجه را بردرید

گر بد کنی هم تو کیفر کشی          نه چشم زمانه به خواب اندر است و) ا

ب، هـ، د، الف (2 الف، ب، ج، هـ (1

هـ، ب، د، و (4 ب، ج، د، و (3

آزمایشی سنجش ریاضی و فیزیک چهارم مرحله اول 1393
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مفهوم کلی همۀ ابیات یکسان است؛ به  جز:287

ز هّمت ساخت عیسی بر سپهر چارمین منزل            کلید فتح گردون هّمت مردانه می  باشد (1

من همه هّمت بر اسباب سفر دارم مرا            در حضر ساز مهّیا برنتابد بیش از این (2

اهلی گرت ز نخل رطب دست کوته است            هّمت بلند دار که روزی مقّدر است (3

گر هیچ ندارم باری نیست از هّمت خود با دو جهانم کاری            هّمتی دارم ا (4

کنکور سراسری هنر داخل 1399

مفهوم کدام گزینه در بیت زیر مشهود نیست؟288

"همه غیبی تو بدانی همه عیبی تو بپوشی                همه بیشی تو بکاهی، همه کّمی تو فزایی"

بر رخ عیب سزد پرده و بر چهرۀ زشت               الجرم حق به خالیق همه سّتار آمد (1

گاهی هست افکار تو مّشاطۀ ابکار غیوب                   که از اسرار سراپردۀ غیب آ (2

همان که او به تو جان داد نان دهد چه کنی                    ز بهر فانی، جان عزیز خوار و ذلیل (3

شود عزیز ابد آن را که دهی عّزت                     نهی چو داغ مذّلت همیشه خوار بود (4

تالیفی محسن اصغری

کدام گزینه به ترتیب بیانگر وادی های "معرفت، حیرت، طلب، توحید" است؟289

الف- صد هزار اسرار از زیر نقاب                      روز بنمایدت چون آفتاب

ب- گر بسی بینی عدد گر اندکی                    آن یکی باشد در این ره در یکی

ج- عاشقم اما ندانم بر کی ام               نه مسلمانم نه کافر، پس چی ام؟

د- صد بال در هر نَفس اینجا بَود                      طوطی گردون، مگس اینجا بود

الف - ج - د - ب (2 الف - ب - ج - د (1

الف - ب - د - ج (4 الف - ج - ب - د (3

والفضل غالمی اب تالیفی 

کدام گزینه با "یوسف به این رهاشدن از چاه دل مبند                        این بار می برند که زندانی ات کنند" تناسب مفهومی دارد؟290

هرکجا باشم به غیراز گوشۀ دل در جهان              گر همه پیراهن یوسف بود، زندانی ام (1

به بوی پیرهن از دوست صلح نتوان کرد              کجا فریب دهد جلوۀ بهشت مرا؟ (2

ز خنده رویی گردون، فریب رحم مخور              که رخنه های قفس، رخنۀ رهایی نیست (3

مکن شتاب به هر ورطه ای که افتادی                 که ماه مصر برآمد ز چاه، زندان یافت (4

والفضل غالمی اب تالیفی 
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همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ............ با "ای برون از وهم و قال و قیل من                        خاک بر فرق من و تمثیل من" تناسب291

مفهومی دارند.

کی شود عقل تو بدو ُمدرَک؟               چه نماید تو را به جز بد و شک؟ (1

گه نیست هیچ دل را به کُنه او ره نیست              عقل و جان از کمالش آ (2

ای که ذاتت چو عقل فرزانه است                      عشق مگذار کاو هم از خانه است (3

نطق اَبکَم مانده در صفتش                  وهم عاجز شده ز معرفتش (اَبکَم: الل) (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

مفهوم کدام بیت به مفهوم "سینه خواهم شرحه شرحه از فراق              تا بگویم شرح درد اشتیاق" نزدیک تر است؟292

هر شمعِ گدازیده، شد روشنی دیده                   کان را که گداز آمد، او محرم راز آمد (1

مشکن دلم که حقه راز نهان توست                    ترسم که راز در کف نامحرم اوفتد (2

ناچار هرکه دل به غم روی دوست داد               کارش به هم برآمده باشد چو موی دوست (3

گفتی "ملول گشتم، از عشق چند گویی؟" آن کس که نیست عاشق، گو قصه مختصر کن (4

تالیفی شاهین شیرزادی

مفهوم "گركسی وصف او زمن پرسد             بی دل از بی نشان چه گوید باز" با همۀ ابیات به استثنای بیت ............ تناسب دارد.293

آن دهان نیست كه در وصف سخندان آید              مگر اندر سخن آیی و بدانم كـــه لب اســـت (1

چون سخن در وصف این حــالت رســید             هــم قـــلم بـــشكســت و هــم كـاغذ درید (2

خدای را بــه صفات زمانه وصــف مــكن               كه هر سه وصف زمانه است هست و باید و بود (3

وصف خـــــوبی او چـــه دانـــم گــفت             هـــر چــــه گـــویم هــــزار چــندین است (4

کنکور سراسری هنر داخل 1391

مفاهیم بیگانه ستیزی، پایان ناپذیری اشتیاق - وارستگی - خرق عادت عاشق به ترتیب ابیات در کدام گزینه دیده می شود؟294

الف) هرکه جز ماهی ز آبش سیر شد                       هرکه بی روزی است روزش دیر شد

ب) خانه ای کاو شود از دست اجانب آباد                  ز اشک ویران کنش آن خانه که بیت الحزن است

ج) بگفتا جان فروشی در ادب نیست                        بگفت از عشق بازان این عجب نیست

د) باآنکه جیب و جام من از مال و می تهی است                   ما را فراغتی است که جمشید جم نداشت

ب - الف - د - ج (2 ج - د - الف - ب (1

ب - د - الف - ج (4 ج - د - ب - الف (3

تالیفی سیما کنفی
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لّطیر عّطار است؟295 ابیات زیر معّرف کدام "وادی" در منطق ا

هر چه زد توحید برجانش رقم          جمله گم گردد ازو گم نیز هم

گر بدو گویند مستی یا نه ای             نیستی گویی که هستی یا نه ای

گوید اصالً می ندانم چیز من             وان ندانم هم ندانم نیز من

عاشقم اّما ندانم بر کی ام                  نه مسلمانم نه کافر پس چی ام؟

حیرت (2 عشق (1

استغنا (4 توحید (3

انسانی داخل 1394 کنکور سراسری علوم 

در کدام گزینه به مفهوم عبارت "شاهین تیزبال افق ها بودم. زنبوری طفیلی شدم و به کنجی پناه بردم" اشاره شده است؟296

شاهین تیز پنجۀ زّرین َپَرم پرید             خواب از درون دیده و هوش از َسَرم پرید (1

به چشم اهل نظر همچو سرمه جایم بود                        مرا به خاک برابر چو توتیا کردی (2

چه در گلخن فرود آیم که در گلشن بود جایم                 در این بوم ازچه رو پایم که باز دست سلطانم (3

عالم بی خبری بود بهشت آبادم                تا به هوش آمدم از عرش به فرش افتادم (4

تالیفی کاظم کاظمی

همۀ ابیات با یکدیگر تناسب معنایی دارند، به جز:297

الریم چه داد یزدان ما را ز جملگی حیوان؟            مگر ِخرد که بدان بر ستور سا (1

ِخرد ز بهر چه دادندمان که ما به ِخرد                    گهی خدای پرست و گهی گنه کاریم؟ (2

به حکمت است و ِخرد برفرود مردان را                  وگرنه ما همه از روی شخص، همواریم (برفرود: تمایز) (3

ِخرد تواند ُجستن ز کار، چون وچرا                          که بی ِخرد به َمَثل ما درخت بی باریم (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

مفهوم َمَثل "از ماست که بر ماست" در کدام گزینه تکرار شده است؟298

نظر کن چو سوفار داری به دست                      نه آن گه که پرتاب کردی ز شست (1

همه عیب از من آمد که ز من چنین فن آمد                   که به قصد، کژدمی را سوی پای خود کشیدم (2

از هر ستاره، چشم بدی در کمین ماست                        با صد هزار تیر چه سازد نشانه ای؟ (3

ُجرم بیگانه نباشد که تو خود صورت خویش                    گر در آیینه ببینی برود دل ز بََرت (4

والفضل غالمی اب تالیفی 
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مفهوِم کدام بیت با بقیه، متفاوت است؟299

جوش فرهاد است از کهسار من سرچشمه  ای                    شور مجنون گردبادی از بیابان من است (1

می  کند در سینۀ گرمم قیامت، شور عشق                       صبح محشر خندۀ چاک گریبان من است (2

شور عشق من فلک  ها را به چرخ آورده است                   کشتی افالک بی  لنگر ز طوفان من است (3

می  فشانم نور خود بر تیره  روزان بی  دریغ            خرمن ماهم پریشانی نگهبان من است (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

مفهوم کدام گزینه با بیت زیر متفاوت است؟300

"هر که داند گفت با خورشید راز                     کی تواند ماند از یک ذّره باز"

ال بود نشیمن ما چه بر حضیض زمین مانده ایم سرگردان                   چو اوج عالم با (1

ال                    ولی دلت سوی پستی است چون زغن مشغول گرچه گرفته ای با عقاب وار ا (2

آن که کوه قاف چون َعنقا بود یک لقمه اش               بر َسر خوان ها طفیلی چون مگس باشد چرا؟ (3

تاره به سرا پردۀ سیمرغ توان یافت             چون پرتو خورشید چرا در به در افتم؟ (4

تالیفی کاظم کاظمی
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درسپایهمدرسه

دبیر

گزینه 2 1

بیت "ب" بیانگر سپری شدن روزگار سخت و دشوار گذشته و فرارسیدن زمان خوِش حال شاعر است و مفهوم مقابل آن یعنی

لود، در بیت "د" مطرح شده است. سپری شدن روزگار خوش و فرارسیدن روزگار خزان آ

تشریح گزینه های دیگر:

مفهوم بیت "الف": توصیه به غنیمت دانستن زمان حال

مفهوم بیت "ج": بیانگر سپری شدن روزگار خوِش گذشته و فرارسیدن روزگار سخت

تالیفی محسن اصغری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 15 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 15 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 15 1399

گزینه 2 2

مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و ابیات مرتبط: دل کندن از مال و جان و هستی خود برای پیوستن به حق و یافتن حیات حقیقی

مفهوم بیت گزینۀ "2": بیان دشواری  های هجران و جان  فرسا بودن آن

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

گزینه 3 3

مفهوم عبارت سؤال و گزینه 3:

برتری و ترجیح معشوق بر بهشت

تالیفی نرگس موسوی

گزینه 1 4

مفهوم بیِت صورِت سؤال و گزینه های ۲ و ۳ و ۴: ناپایداری دنیا و زور و زر دنیا

مفهوم بیت گزینۀ "1": مجهول بودن اسرار عالم

تالیفی محسن فدایی

MrKonkoriقرابت دوازدهمدوازدهم

آقای کنکور
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گزینه 2 5

مفهوم گزینۀ 2 خود را فراموش کردن در راه عشق است و شاعر می گوید: کسی می تواند در وادی عشق تو قدم بگذارد که خود را

فراموش کند و جان نیز برایش اهمیتی نداشته باشد (حاضر به جان فشانی باشد)؛ اما مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و سایر

گزینه ها ماندگاری مهر و عشق در دل عاشق است.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 3 6

مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و گزینۀ "3": لزوم ترک تعّلقات و گذشتن از هرگونه وابستگی مادی و دنیوی در راه عشق

معنای بیت: تو تا از تعلقات و وابستگی هایت رها نشوی محال است که دریای بی کران تو را در آغوش بگیرد.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینۀ "1": همراه بودن عشق با غم و اندوه

گزینۀ "2": توصیف زیبایی معشوق و بی نظیر بودن او

گزینۀ "4": ناتوانی عقل در شناخت و درک معشوق و عشق

تالیفی محسن اصغری

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 6 1400

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 6 1400

گزینه 2 7

مفهوم گزینۀ 2 این است که خداوند است که به همهمۀ موجودات؛ هم در زمستان هم در بهار زندگی می بخشد.

اما مفهوم مشترک سایر گزینه ها این است که همۀ موجودات خدا را ستایش می کنند.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 2 8

مفهوم گزینۀ (2) ← جان فشانی عاشق در طریق عشق

و مشترک بیت سؤال و سایر گزینه ها ← عشق مایۀ کمال و ارزشمندی است.

تالیفی سیدمحمد موسوی

گزینه 4 9

مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و بیت گزینۀ "4": توصیه به بلندنظری و کمال طلبی

مفهوم ابیات سایر گزینه ها:

1) وحدت و جود (تجّلی خداوند در پدیده های آفرینش)

2) ناتوانی بشر از ادراک ذات حق

3) آرامش یافتن عاشق در وصال معشوق (وابستگی عاشق به معشوق)

تالیفی کاظم کاظمی
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گزینه 1 10

مفهوم کلی درس خوان هشتم نامردی و ناجوانمردی برادر در حق برادر است. این مفهوم در گزینۀ 1 بهتر از سایر گزینه ها دیده

می شود: آن قدر از نزدیکان و دوستان نامردی دیده ام که حتی وقتی بر روی گُل پا می گذارم، می ترسم گل مرا مانند خار، زخمی و

مجروح کند.

مفهوم سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: ستایش ممدوح: شایسته است که جنگیدن تو، مردانگی و جنگیدن رستم را از یادها ببرد و جشن و بزم تو، باعث شود مردم

بخشندگی حاتم طایی را فراموش کنند. (چون ممدوح شاعر در جشن ها دست ودل باز است)

3: آسمان در میان زمینیان، هم نبردی ندارد. گزینۀ 

گزینۀ 4: دل قوی، دست و بازوی انسان را قدرتمند می کند.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 1 11

مفهوم عبارت صورت سؤال و بیت گزینۀ "1": تأکید بر اخالص یا خلوص نّیت در عبادت حق

تشریح گزینه های دیگر:

گزینۀ "2": پادشاه بخشنده، نزد خداوند صاحب اجر و پاداش خواهد بود.

گاه بودن معشوق از عشق خالصانۀ عاشق و ضرورت نداشتن اظهار اخالص در عشق گزینۀ "3": آ

گزینۀ "4": ضرورت پذیرفتن خواست و مشّیت پروردگار بدون خودخواهی

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 6 1400 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 6 1400

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 6 1400

گزینه 3 12

مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و گزینۀ "3": ناکامی  ها و شکست  ها و گرفتاری  های آدمی، نتیجۀ اندیشه و اعمال اوست. (از

ماست که برماست)

مفاهیم ابیات دیگر گزینه  ها:

1) بیان عجز و درماندگی و گرفتاری در دام عشق یار

2) نهایت گرفتاری شاعر

4) توأم بودن رنج و راحت زندگی دنیوی

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

گزینه 3 13

مفهوم کلی ابیات 1، 2 و 4: همانند بیت سؤال: لزوم داشتن پیر طریقت و مرشد و دلیل راه و خضری که راهنمای ما در زندگی باشد

برای سلوک عارفانه راهنمای ما باشد اما در بیت 3 اشاره به این نکته است که اختیار عارف در دست خداست و هرچه کند خواست

اوست.

تالیفی سیده سودابه رضازاده بایی
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گزینه 1 14

ابیات "الف" و "د" بیانگر توحید، بیت "ب" بیانگر وادی "عشق" و بیت "ج" بیانگر وادی "معرفت" است.

تالیفی محسن اصغری

گزینه 1 15

ابیات (الف)، (ج) و (ه) هم مفهوم هستند و بر عظمت مقام شهید تأکید دارند، بنابراین گزینه های ۳ و ۴ صحیح هستند. دو بیت

(ب) و (د) هم در این مفهوم مشترک هستند که حسن شهید از همۀ حسن ها برتر است.

الدین تالیفی افشین محی 

گزینه 3 16

بیت صورت سؤال و همهی گزینه های دیگر، به مفهوم "بازگشت همه چیز به اصل خود" اشاره دارند؛ اما مفهوم بیت گزینۀ (3) این

است که "وصال دائم عشق را نابود می سازد".

تالیفی شاهین شیرزادی

گزینه 4 17

مفهوم گزینههای 1، 2 و 3 همگی بر مفهوم از ماست که بر ماست داللت دارند. مفهوم گزینۀ 4 عدم همراهی دل با اندیشه و افکار.

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 1 1397 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 1 1397 مدارس برتر 

گزینه 4 18

بیت صورت سؤال و ابیات گزینه های "الف" و "د" به ترجیح دادن مرگ بر ذّلت و ننگ اشاره دارد.

بیت "ج": به جان فشانی عاشق در راه معشوق اشاره دارد.

بیت "ب": عادت گریزی

تالیفی حسن وسکری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 16 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 16 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 16 1399

گزینه 2 19

مفهوم بیت گزینۀ "2": ترجیح عزلت و گوشه نشینی بر مصاحبت و معاشرت با دیگران

مفهوم مشترک ابیات سایر گزینه ها: توصیه به پرهیز از مصاحبت با افراد نااهل و فرومایه و بدسیرت

تالیفی کاظم کاظمی
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گزینه 1 20

مفهوم مشترک سؤال و گزینۀ ۱:

همۀ پدیده ها و موجودات تسبیح ِ حق می گویند.

له کل لسانه) مفهوم گزینۀ ۲ هرکس خدا را شناخت زبانش گنگ می شود. (من عرف ا

مفهوم گزینۀ ۳ برتری سخنوری شاعر را بیان می کند.

مفهوم گزینۀ ۴ چون تسبیح برای شاعر لذتی ندارد به شراب و مستی روی می آورد.

تالیفی محسن فدایی

گزینه 1 21

مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و بیت گزینۀ 1: ریشۀ شکست آدمی در اندیشه و کردار خود او است. (ادبّیات 2، درس 5) / (ادبّیات

3، درس 14)

بررسی مفهوم گزینه ها:

1) هر کس مثل طاووس تمام توجه اش به خود باشد، یقینًا باعث گرفتاری خویش می شود.

2) انسان های کامل از عیب های خود بیش از هنرهایشان بهره می برند؛ چنان که پای زشت طاووس برای او سودمندتر از پرهای

زیبای اوست.

لهی در همه  جای هستی آشکار است اّما دیو (شیطان) تنها به زیبایی ناچیز خویش می نگرد. 3) زیبایی ا

4) هیچ کس به فکر اصالح باطن و درون خویش نیست و تنها به آرایش ظاهری خویش می پردازد.

کنکور سراسری زبان داخل 1394

گزینه 2 22

در این بیت شاعر از ناتوانی اش در پنهان کردن راز سخن می گوید نه ارزش خاموشی.

تالیفی شاهین شیرزادی

گزینه 1 23

مفهوم مشترک بیت گزینۀ "1" و ابیات صورت سؤال: از مرگ نهراسیدن و آن را مورد تمسخر خود قرار دادن

تشریح گزینه های دیگر:

گوار و تلخ، بهتر است. گزینۀ "2": مرگ از زندگی نا

گاهی از آن گزینۀ "3": ترس از مرگ به دلیل ناآ

گزینۀ "4": شایستۀ مرگ نبودن ممدوح

تالیفی محسن اصغری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 10 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 10 1399
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گزینه 1 24

در ابیات گزینه های 2، 3 و 4 زمینۀ قومی و مّلی حماسه مشهود است اما در بیت گزینۀ 1 واژۀ "دیو"، بیانگر زمینۀ خرق عادت یا

لعاده است. حوادث خارق ا

زمینه های قومی و مّلی حماسه در گزینه ها:

گزینۀ 2 ) درفش (پرچم) درفشان

گزینۀ 3) رای زدن و مشورت کردن در دربار حکومت

گزینۀ 4) تاج  زر (پادشاهی) بر سر نهادن (تاج گذاری)

کنکور سراسری زبان داخل 1398

گزینه 3 25

مصراع صورت سؤال بیانگر زمینۀ "خرق عادت" در داستان های حماسی و قرینۀ آن، وجود واژۀ "دیو سپید" است و در بیت گزینۀ "3"

نیز با بیان این موضوع که در جامعه ای در طول سیصد سال، مرگی اتفاق نیفتاده به ویژگی خرق عادت اشاره شده است.

بررسی سایر گزینه ها:

1) وجود: اختر کاویان: بیانگر زمینۀ مّلی در حماسه است.

2) وجود "تاج خسروی" بیانگر زمینۀ مّلی در حماسه است.

4) بیانگر ویژگی قهرمانی داستان های حماسی است.

کنکور سراسری هنر داخل 1396

گزینه 4 26

مفهوم بیت گزینۀ "4": شکایت شاعر از رنج و محنت روزگار

مفهوم مشترک ابیات مرتبط: ناپایداری قدرت و مقام دنیوی

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 6 1400 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 6 1400

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 6 1400

گزینه 4 27

مفهوم مشترک عبارت صورت سؤال و گزینۀ 4 این است که عاشق حقیقی کسی است که همه چیز، ازجمله خود را، در راه عشق ایثار

می کند.

سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: امید وصال نیز زیبا است.

گزینۀ 2: راه عشق بی انتها است.

3: نابودشدن جسم و جان عاشق در راه عشق / دشواری راه عشق گزینۀ 

توجه داشته باشید که مفهوم گزینۀ 3 کمی با عبارت صورت سؤال متفاوت است، در عبارت صورت سؤال سخن از ایثار کردن خود

گاهانه همۀ هستی خود را فدای عشق می کند؛ اما در گزینۀ 3 سخن از این است که عشق جسم است؛ یعنی عاشق حقیقی عامدانه و آ

و جان عاشق را نابود می کند.

والفضل غالمی اب تالیفی 
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گزینه 3 28

3 تأدیب و تنبه دل است و شاعر در خطاب به دل خود می گوید کسی که ادب نگاه ندارد و پا از حد خویش بیرون بگذارد مفهوم گزینۀ 

سزایش همین درد و رنج است؛ اما مفهوم مشترک سایر ابیات گالیه از وضع نامطلوب موجود و حسرت خوردن بر ایام مطلوب گذشته

است.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 1 29

مفهوم گزینۀ 1: توصیه به صبوری در برابر جور معشوق

مفهوم سایر گزینه ها: از ماست که بر ماست

تالیفی نرگس موسوی

گزینه 4 30

مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و ابیات گزینه های "4": گذرا بودن عمر آدمی و ناپایداری زندگی دنیوی

مفاهیم ابیات سایر گزینه ها:

1) جاودانگی عشق یار در دل عاشق

2 و 3) بی نظیر بودن چهرۀ زیبای معشوق

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

گزینه 3 31

در گزینۀ 3 اشاره به این دارد که وظیفه انسان فقط تسبیح و نماز و دعاست نه همۀ موجودات.

اما در گزینۀ 1، 2 و 4 ← همۀ پدیده ها به ستایش خداوند بزرگ مشغول اند که این مفهوم در بیت سؤال نیز اشاره شده است.

تالیفی سیده سودابه رضازاده بایی

گزینه 4 32

مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و گزینۀ "4": پرهیز از همنشینی با مردم پست زمانه / گوشه گیری از مردم. (ادبّیات چهارم، درس

(19

بررسی مفهوم گزینه ها:

1) رها شوی و مانند دیوی که از بند گریخته باشد نعره و فریاد بکشی.

2) به سوسن و سرو توّجه کن تا دریابی که انسان آزاده صریح و بی پروا است ولی امکان انجام کاری ندارد.

3) کسی از سرو پرسید چرا میوه نمی دهی؟ جواب داد که افراد آزاده تنگ دست هستند.

4) آزاده باش؛ زیرا برای آزادگان پادشاهی عالم به دیدن روی مردم نمی ارزد.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1390
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گزینه 2 33

معنی "مصراع سؤال" یکتا بودن شایستۀ خداوند است. چنین مفهومی از بیت "2" دریافت می شود.

آزمایشی سنجش ریاضی و فیزیک چهارم مرحله دوم 1394

گزینه 2 34

در گزینه های ۱، ۳ و ۴ همانند عبارت سؤال سخن از تقابل ظاهر و باطن است و اینکه برای درک باطن و معنی باید لفظ و ظاهر را کنار

گر معنی فلک پرواز است و تا آسمان ها پرواز می کند به خاطر لفظ سبک  روح است و شاه باز گذاشت. در گزینۀ ۲ شاعر می گوید: ا

معنی بدون بال و پری که لفظ ساخته است به پرواز درنمی آید.

معنی گزینۀ (۱): لفظ لباس نارسایی است که معنی را نمی پوشاند، لفظ مانند کف روی دریا پوچ است و معنی مانند دریای بی کران

است.

معنی گزینۀ (۳): زیبایی ظاهر حجاب معنی و باطن است، همان طور که شیشۀ رنگی آب و رنگ شراب را پنهان می کند.

الدین قامحی  ا تالیفی افشین 

گزینه 2 35

مفهوم گزینۀ 2 این است که پایان کار آدمی - با تمام حشمت و قدرت - مرگ است و به گونه ای بیت به جهان شمول بودن مرگ اشاره

دارد؛ اما بی تعلقی و عدم وابستگی در سایر گزینه ها آشکار است.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 3 36

مفهوم مشترک ابیات مرتبط: ناپایداری و بی ثباتی جهان و دنیای ماّدی

3: در ستایش ممدوح می گوید: دنیا برای فرمانروایی تو پایدار خواهد ماند. مفهوم بیت گزینۀ 

تالیفی محسن اصغری

گزینه 4 37

مفهوم بیت نخست: توأم بودن غم و شادم و نیک و بد در دنیا

مفهوم بیت دوم: توصیه به باقی گذاشتن نام نیک در دنیا

مفهوم مشترک ابیات سایر گزینه ها:

1) تعّلق داشتن روح آدمی به عالم معنا

2) تجّلی حقیقت در پدیده های عالم

3) توصیه به خودشناسی

تالیفی محسن اصغری
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گزینه 2 38

مفهوم گزینۀ 2 تالش کردن برای پیدا کردن راه های رسیدن به معشوق (= خدا) و درمانده شدن عاشق است؛ اما مفهوم مشترک

صورت سؤال و سایر گزینه ها این است که راه عشق، راهی بی بازگشت است.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 3 39

"ب": در وادی "طلب"، "... پیشت آید هرزمانی صد تعب" پس این وادی با رنج و بال همراه است: در میان خونت باید آمدن...

"الف": "چون بتابد آفتاب معرفت... / هریکی بینا شود بر قدر خویش..."؛ وادی معرفت روشنی  بخش است سالک را به خودشناسی

گاهی می  رساند: "صد هزار اسرار از زیر نقاب        روی می  بنمایدت چون آفتاب" و آ

"د": در وادی "فقر و فنا" فرع  ها به اصل می  پیوندند و در او محو می  شوند: "صد هزاران سایۀ جاوید، تو        گم  شده بینی ز یک

خورشید تو" و مرتبط است با "بحر کّلی چون به جنبش کرد رای        نقش  ها بر بحر کی ماند به جای"

"ج": در وادی "حیرت"، "کار دائم درد و حسرت آیدت"؛ این حسرت خوردن به سبب حیرتی که بعد از توحید در سالک ایجاد شده است

همان "ای دریغ" گفتن بیت "ج" است: می  چکد خون، می  نگارد: "ای دریغ"

امیر افضلی تالیفی 

گزینه 3 40

ال است نه این دنیای خاکی و باید به همان جا بیت سؤال و ابیات 1 و 2 و 4 به این مفهوم اشاره دارند که: "جایگاه انسان عالم با

بازگردد".

بیت سوم می گوید: برای من عاشق، بی وجود تو (معشوق) بهشت برین همانند قفس است.

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 13 1395 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 13 1395 مدارس برتر 

گزینه 4 41

مضمون مشترک سرودۀ صورت سؤال و گزینۀ 4 توصیف شعری است که به بیان دردها و رنج ها می پردازد.

مفهوم سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: ستایش عشق و شعر خود

گزینۀ 2: ستایش شعر خود

گزینۀ 4: انسان غمگین، نمی تواند شعر دلچسب و فصیح بگوید.

والفضل غالمی اب تالیفی 
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گزینه 4 42

اشاره به رازپوشی عارفانه ← عاشق حقیقی اهل سخن گفتن نیست.

تحلیل سایر ابیات:

1) رؤیت جلوه معشوق و ازخودبی خود شدن

2) انتظار خبر معشوق

3) جانبازی در راه معشوق

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397

گزینه 2 43

در گزینۀ 2 به آزادی از نوع وارستگی و ترِک تعّلق اشاره کرده است.

ولی در سایر گزینه ها (1، 3 و 4) به آزادی های سیاسی و اجتماعی اشاره شده است.

تالیفی استاد سیما کنفی

گزینه 4 44

مفهوم مشترک صورت سؤال و گزینۀ 4 بی اعتنایی به ماّدیات دنیوی است و به دست آوردن آرامش حاصل از این بی اعتنایی است.

مفهوم سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: بی ثمر بودن باعث کمترشدن دردسر است.

گزینۀ 2: باده نوشی، غم را دفع می کند.

3: فکر آخرت، مانع از اندیشیدن به امور دنیوی است. گزینۀ 

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 2 45

گزیر همۀ انسان ها؛ یعنی مرگ اشاره دارد و می گوید حال که قرار است همه روزی بمیریم، نباید فریب در گزینۀ 2 شاعر به عاقبت نا

چشمۀ حیات را که مدعی جاودان کردن است، خورد؛ اما مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و سایر گزینه ها این است که نباید فریب

ظاهر مثبت امور را خورد.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 2 46

گر لشکر خسرو به فرهاد حمله کند، فرهاد عشقش را فراموش نمی کند. ← وفاداری عاشق الف- حتی ا

الر راه عشق هستیم و در دریای بال، دهان نهنگ، کِشتی ما است. ← دشواری راه عشق ب- ما فرمانده و قافله سا

گر می خواهی خرمن ببری و به حاصل برسی، اآلن وقت بذر پاشیدن و کاشتن است. ← اغتنام فرصت ج- ا

الی عقل د- همه موجودات عالم، گدای درگاه عقل و خرد هستند. ← مقام وا

ه- عشق تو به طایران قدس، بال افزوده. (باعث پرواز و تعالی آن ها شده) ← ارزش بخش بودن عشق

والفضل غالمی اب تالیفی 
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گزینه 3 47

در ابیات گزینه های "1، 2 و 4" مشترکًا مخاطب خود را (قلۀ دماوند) به حرکت و مبارزه دعوت می کند اما در بیت گزینۀ "3" از مردم

خواسته می شود تا از این واقعه که کیفر ایزدی است، بترسند.

تالیفی محسن اصغری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 4 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 4 1399

گزینه 3 48

مفهوم مشترک ابیات مرتبط: سفارش به بخشندگی و دست گیری از افراد ناتوان و فقیرنوازی

مفهوم بیت گزینۀ 3: سفارش به عدم دلبستگی به زندگی ماّدی و زیبایی های آن به دلیل ناپایداری و بی ارزش بودن

توّجه: بیت گزینۀ 2 بیانگر "وخیم بودن عاقبت نادرستی" است که طّراح به اشتباه آن را با گزینه های 1 و 4 هم مفهوم دانسته است.

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

گزینه 4 49

عشق و معشوق توصیِف ناشدنی است.

سایر گزینه ها: زبان و شعر، ابزار بیان درد عشق و شور عاشقانه است.

تالیفی استاد سیما کنفی

گزینه 1 50

مفهوم مشترک ابیات گزینۀ (1): بی خبری زاهد ظاهربین از عشق وحال عاشقان / حال عاشق را فقط عاشق می فهمد.

مفهوم بیت (ب) ← عشق پنهان کردنی نیست.

گر از عشق سرمست شوند، از انکار عشق و عاشقان دست می کشند. مفهوم بیت (د) ← زاهدانی که منکر عشق هستند ا

تالیفی سیدمحمد موسوی

گزینه 4 51

مفهوم بیت گزینۀ "4": بیان آرزومندی شاعر برای رهایی از قیدوبندهای دنیای ماّدی

مفهوم مشترک ابیات مرتبط: لزوم فداکاری و جان فشانی برای رسیدن به آزادی و دموکراسی، به معنای امروزی آن (حکومت مردم

بر مردم و برخورداری از حقوق برابر)

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 4 52

مفهوم عبارت سؤال: رهایی یافتن از وضعّیت بد و دچارشدن به وضعّیت بدتر

له به چاه افتادن" له برون آیی و افتی در چاه: از چا معادل این مفهوم در مصراع دوم بیت گزینۀ "4" آمده است: "از چا

تالیفی کاظم کاظمی
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گزینه 4 53

مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و بیت گزینۀ "2" بیان عشق به وطن یا میهن پرستی و وابستگی به سرزمین آبا و اجدادی است.

مفاهیم سایر ابیات:

1) عشق یار در دل ویران عاشق جای دارد، همان طوری که گنج در ویرانه قرار دارد.

2) وطن حقیقی ما انسان ها مصر و عراق و شام (این دنیای مادی) نیست، بلکه عالم ملکوت است که نام و نشان ظاهری ندارد.

گرچه دلبستگی به وطن در احادیث نیز آمده است اّما نباید در وابستگی به وطن زیاده روی شود. 3) ا

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 

گزینه 1 54

مفهوم "جان فشانی در راه وطن" به طور مشترک در ابیات مرتبط مطرح شده است، اما در بیت گزینۀ "1" مفهوم "ارزشمندی و در خطر

بودن وطن" بیان شده است.

تالیفی محسن اصغری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 3 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 3 1399

گزینه 4 55

لطیر عّطار] می گوید: من مرغ بهشتی ام. روزگار دراز در بهشت به سر برده ام. الف) طاووس؛ زیرا طاووس در پاسخ هدهد [در منطق ا

مار با من آشنا شد؛ آشنایی با او سبب شد که مرا از بهشت بیرون کنند. اکنون آرزویی بیش ندارم و آن این است که بدان گلشن خّرم

بازگردم.

ب) بلبل؛ زیرا بلبل در پاسخ هدهد می گوید: من گرفتار عشق گلم، با این عشق چگونه می توانم در جست وجوی سیمرغ، این سفر

لبّته قابل ذکر است که مفهوم این بیت در کتاب درسی ذکر نشده است؛ اّما با دو بیت دیگر که مربوط پرخطر را بر خود هموار سازم. (ا

به عذر آوردن "باز" و "طاووس" است می توان به پاسخ دست یافت)

ج) باز؛ زیرا باز در پاسخ هدهد می گوید: من بسیار کوشیده ام تا روی دست شاهان جا گرفته ام. پیوسته با آنان بوده ام و برای آنان

شکار کرده ام. چه جای آن است که من دست شاهان بگذارم و در بیابان های بی آب وعلف در جست وجوی سیمرغ سرگردان شوم. آن

به که مرا نیز معذور دارید.

کنکور سراسری هنر داخل 1398

گزینه 2 56

مفهوم مشترک بیت سؤال و گزینۀ 2 ← رها کردن ظاهر و توجه به حقیقت و باطن

تالیفی سیده سودابه رضازاده بایی

گزینه 2 57

در ابیات گزینه های "1، 3 و 4" بر ترک تعّلقات و وارستگی انسان از دلبستگی های ماّدی تأکید شده است اّما در بیت گزینۀ "2" به

ارزش و برتری جان نسبت به تن (جسم) اشاره شده است.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398
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گزینه 1 58

مفهوم بیت گزینۀ "1": گوشه گیری ای که به قصد شهرت طلبی باشد، نکوهیده و ناپسند است.

تشریح سایر گزینه ها:

مفهوم مشترک ابیات گزینه های "2، 3 و 4": دعوت به گوشه گیری از مردم و ستایش آن

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 4 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 4 1399

گزینه 4 59

مفهوم "وفاداری عاشق در عشق معشوق حّتی در قیامت" به طور مشترک در ابیات گزینه های 1، 2 و 3 مطرح شده است.

مفهوم گزینۀ "4": آرزوی وصال یار داشتن و آرامش یافتن با وصال معشوق

تالیفی محسن اصغری

گزینه 4 60

طاووس در درس سیمرغ نماد عابدان و زاهدانی است که خدا را به خاطر بهشت و نعمت هایش عبادت می کنند. در بیت گزینۀ 4 هم

افرادی توصیف می شوند که به قصد مزد گرفتن، کار نیک می کنند.

مفهوم سایر گزینه ها:

گزینه 1: من گناهكارم و به بهشت راهی ندارم.

گزینه 2: برای رهیدن از عذاب اخروی خدا را عبادت می كند.

گزینه 3: هرکسی ظرفیت و شایستگی بهره مندی از عشق را ندارد.

تالیفی نرگس موسوی

گزینه 1 61

مفهوم گزینۀ 1 دشوار فراق و برابر دانستن آن با مرگ است. "حیات از عشق می شناس" با گزینه های 3 و 4 تناسب دارند و "ممات

بی عشق می یاب" با گزینۀ 2.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 2 62

مفهوم مشترک ابیات مرتبط "درمان ناپذیری درد عشق" است.

مفهوم بیت گزینۀ "2": ارزشمند بودن درد عشق نزد عاشق

تالیفی محسن اصغری

گزینه 2 63

مفهوم مشترک سایر ابیات آن است که تنها کسی که ازخودبی خود باشد، محرم عشق است (محرم این هوش جز بی هوش نیست).

در بیت گزینۀ (2) این مفهوم به چشم نمی خورد.

تالیفی شاهین شیرزادی
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گزینه 3 64

مفهوم بیت گزینۀ "3": بدون عنایت حق، توفیقی حاصل نمی شود.

الی انساِن کمال طلب مفهوم مشترک سایر ابیات: توصیه به کمال جویی با روی گردانی از تعّلقات کم ارزش که در شأن منزلت وا

نیستند.

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 2 65

مفهوم بیت گزینۀ "2": توصیه به عزلت و گوشه گیری و ارزشمند دانستن آن

مفهوم مشترک ابیات مرتبط: ستایش قناعت و خرسندی و توصیه به بی نیازی

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 3 66

بیت صورت سؤال به ستایش وطن و وطن دوستی پرداخته است، در میان گزینه ها فقط در بیت 3 ستایش وطن آمده است:

هرچند دل ما در غریبی و غربت روزگاری سوخت، اما مرهم دِل سوختۀ ما نهایتًا به دست وطن بود.

مفهوم سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: هنرمند در وطن خود قدر نمی بیند.

گزینۀ 2: وطن نمی تواند غم غربت ما را درمان کند.

گزینۀ 4: ِشکوه از وضع بد وطن (لزومًا از این بیت، وطن دوستی استنباط نمی شود)

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 3 67

در بیت اول گزینۀ "3"، سخن از این است که "فقط شیرمردان راه عشق می  توانند راه طوالنی و دشوار عشق را بپیمایند". در بیت دوم

شاعر می  گوید: "کسی که به قرب معشوق رسیده است و به کعبۀ عشق قدم گذاشته است، نیازی به کعبه  ای که در سرزمین عربستان

است، ندارد."

تشریح گزینه  های دیگر:

گزینۀ "1": مفهوم مشترک: تنها عاشق ازخودبی خود شده، اسرار عشق را درک می  کند.

گزینۀ "2": مفهوم مشترک: فقط عاشق جانباز شایستۀ عشق است.

گزینۀ "4": مفهوم مشترک: کمال  بخشی عشق

الدین تالیفی افشین محی 

انسانی دوازدهم آزمون شماره 19 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 19 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 19 1399
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گزینه 1 68

در بیت گزینۀ "1" به داستان پرورش یافتن زال، پدر رستم به دست سیمرغ (مرغ) اشاره  شده که بیانگر زمینه یا ویژگی خرق عادت در

حماسه است؛ اّما در گزینه ها "2، 3 و 4" به ترتیب "تاج گذاری هوشنگ"، "بذل و بخشش و نثار کردن پول [در داستان سیاوش]

توسط مردم" و "باور به تأثیر ستارگان در سرنوشت افراد"، تمامًا بیانگر زمینۀ مّلی در داستان های حماسی هستند.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1396

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 5 تابستان 1398

انسانی دوازدهم آزمون شماره 5 تابستان 1398 قلمچی علوم 

گزینه 1 69

واژه های "شب، سرما و دی" در این شعر در مفهوم نمادین ظلم و ستم و استبداد به کار رفته اند که از بیت گزینۀ "1" نیز قابل دریافت

است.

تالیفی محسن اصغری

گزینه 2 70

لد و ریا نمی کند. در سایر گزینه ها در این بیت به فردی بی ریا و بی تزویر اشاره شده است که به دلیل زخم و شکنجه از روی درد می نا

به تزویر اشاره کرده است.

تالیفی استاد سیما کنفی

گزینه 3 71

مفهوم بیت گزینۀ (3) ← عاشق تنها خواستار آسایش و سالمتی معشوق است / درمان ناپذیری درد عشق

مفهوم مشترک بیت سؤال و سایر گزینه ها ← توکّل و پشت گرمی انسان به خداوند (پیامبر) موجب آرامش است.

تالیفی سیدمحمد موسوی

گزینه 4 72

مفهوم گزینۀ 4 ناتوانی عقل در عالم عشق است. اما مفهوم مشترک صورت سؤال و سایر گزینه ها این است که عقل بدون توفیق و

راهنمایی خدا، کاری از پیش نمی برد.

والفضل غالمی اب تالیفی 
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گزینه 3 73

مفهوم "مست شدن از عشق و ازخودبی خودشدن و سکوت اختیار کردن" به  طور مشترک در عبارت صورت سؤال از سعدی و بیت گزینۀ

3 بیان شده است.

بررسی سایر گزینه ها:

1) در هرکجا زیبارویی چون یوسف رخ نشان دهد، عاشق دل سوخته ای چون زلیخا، به هواخواهی بر خواهد خاست.

2) هرکسی در راه عشق تالش و تکاپویی از خود دارد تا ببینیم که گوی وصل دوست به چوگان طلب کدام بی دل و عاشق زده می شود.

(باید دید که معشوق به کدام عاشق نظر خواهد داشت)

3) نقش زیبای یوسف را که هرگز ندیده بودیم و می ستودیم؛ اّما زمانی که آن زیبایی را دیدیم، زبان ناطقۀ ما فروماند. (قادر به

توصیف نبودیم)

4) تو بااین همه زیبایی در صحبت این کوتاه بینان گویی مانند حضرت یوسف در چاه کنعان فراموش شده ای. به مصر عّزت روی بیاور

تا خواستاران تو نمایان شوند.

کنکور سراسری زبان داخل 1396

گزینه 2 74

بیت نخست به نهایت عشق عاشق و شیدایی او اشاره دارد، اّما مفهوم بیت دوم سختی ها و دشواری های راه عشق است. بررسی سایر

گزینه ها:

1) هر دو بیت به مفهوم فرارسیدن آسانی و خوشی پس از سختی و دشواری اشاره دارند.

3) مفهوم هر دو بیت آن است که بدون توفیق و رحمت خداوند، تدبیر و توانایی انسان به جایی نمی رسد.

4) هر دو بیت به ادامه یافتن عشق عاشق پس از مرگ او اشاره دارند.

تالیفی شاهین شیرزادی

گزینه 2 75

لطیر عّطار "طاووس" مرغی بهشتی نامیده می شود و آرزوی او نیز رفتن به بهشت است؛ به همین دلیل برای رفتن به سوی در منطق ا

سیمرغ بهانه می آورد:

"طاووس نیز چنین عذر می آورد که من مرغ بهشتی ام. روزگاری دراز در بهشت به سر برده ام ... اکنون آرزویی بیش ندارم و آن این

است که بدان گلشن خّرم بازگردم..."

گزینۀ 1) بیانگر حکایت "بلبل" است که عاشق زیبایی های دنیا است.

گزینۀ 3) بیانگر حکایت "باز" است که نماد مقام و منصب دنیایی و تکّبر است.

گزینۀ 4) بیانگر حکایت "بط: مرغابی" است که نماد عارف و زاهد و همۀ عمر گرفتار طهارت و شستشو است.

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

گزینه 4 76

معنی دو بیت تقریبًا در تقابل باهم است؛ در بیت نخست سعدی می گوید با لطف، بیگانه نیز مثل بندۀ حلقه به گوش خواهد شد. در

بیت دوم صائب می گوید با احسان نمی توان دشمن خود را به دوست تبدیل کرد. مفهوم دو بیت در سایر گزینه ها یکسان است.

تالیفی شاهین شیرزادی
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گزینه 3 77

3 "باد سحرگاهی" نیز همچون گوینده، عاشق است و خواهان بوسیدن خاک کوی معشوق؛ اما در بیت صورت سؤال و سایر در گزینۀ 

گزینه ها باد سحرگاهی وظیفۀ پیغام رسانی دارد.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 3 78

مفهوم مشترک ابیات "الف، ج، ه، ز": سپری شدن اّیام رنج و سختی و فرارسیدن روزگاِر خوشی و نشاط

مفهوم بیت "ب": به دنبال هم آمدن غم و شادی (درهم آمیختگی رنج و راحت زندگی دنیوی)

مفهوم بیت "د": زودگذر بودن شادی و توصیه به اغتنام فرصت و خوش باشی و نشاط

مفهوم بیت "و": سپری شدِن سریعِ فصل بهار و شادی

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 3 79

گر در وجوِد خود صفات خداوند را ببینی، آنگاه وجود تو، ارزشمند و حالل است؛ اما مفهوم در گزینۀ 3 شاعر به این نکته پرداخته که ا

مشترک سایر گزینه ها این است که باید خود و وجود خود را فراموش کنی.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 3 80

درزمینۀ مّلی و میهنی حماسه واقعّیاتی مطرح می گردد که ویژگی های اخالقی نظام اجتماعی، زندگی سیاسی و عقاید آن جامعه را در

مسائل فکری و مذهبی دربرمی گیرد. شاهنامه نیز تصویری از جامعۀ ایرانی است در جزئی ترین ویژگی های حیاتی مردم آن. (ادبّیات

چهارم، درس 3) / (ادبّیات 3، درس 2)

در بیت گزینۀ "3" شاعر به "اختر کاویان" اشاره کرده است که پرچم مّلی ایران در عهد ساسانی بوده  است.

بررسی گزینه های دیگر:

1) ویژگی قهرمانی حماسه را بیان می کند.

2) بیانگر ویژگی قهرمانی حماسه است.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1394

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 8 تابستان 1398

انسانی دوازدهم آزمون شماره 8 تابستان 1398 قلمچی علوم 

گزینه 3 81

مفهوم مشترک ابیات مرتبط: کمال بخش بودن رنج و ریاضت

مفهوم بیت گزینۀ "3": بی تأثیر دانستن ریاضت در طبع افراد بدذات

تالیفی کاظم کاظمی
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گزینه 3 82

3 به وفاداری عاشق به معشوق تا زمان مرگ اشاره شده است. در گزینۀ 

در سایر گزینه ها شاعر غم عشق را به بهای جان می خرد و سختی های راه عشق را تحمل می کند.

تالیفی استاد سیما کنفی

گزینه 3 83

معنی آیۀ: این تو نبودی که تیر (خاک و سنگ) انداختی، بلکه خدا انداخت. مفهوم آیه این است که فاعل اصلی هر کار، خداوند است.

گر صورت و نقش زیبایی می بینی از نّقاش آن غافل نشو چون اوست که این نقش را کشیده بیت گزینۀ (3) نیز چنین می گوید: ا

است.

مفهوم سایر گزینه ها:

گزینۀ (1): وحدت وجود؛ تنها موجود حقیقی اوست و پدیده ها جلوه ای از او هستند.

گزینۀ (2): تقاضای رحم از معشوق

گزینۀ (4): تسلیم خواست او بودن

امیر افضلی تالیفی 

گزینه 2 84

مفهوم مشترک عبارت صورت سؤال از سعدی و ابیات مرتبط: شکرگزاری از خداوند موجب ازدیاد نعمت است.

مفهوم بیت گزینۀ 2: بیشتر ازآنچه نعمت دریافت کردیم، باید شکرگزار باشیم (مفهوم ازدیاد نعمت با شکرگزاری مطرح نشده است)

تالیفی محسن اصغری

گزینه 2 85

مفهوم گزینۀ (2) ← عشق  ورزی عاشق به اختیار خود

مفهوم مشترک عبارت سؤال و سایر گزینه  ها ← بی  اختیاری عاشق در عشق  ورزی

تالیفی سیدمحمد موسوی

گزینه 2 86

مفهوم مشترک ابیات مرتبط: عشق در همۀ پدیده ها جاری و ساری است (تأثیرگذاری عشق در همۀ ذّرات عالم)

الی عشق و برتری آن بر سایر پدیده های آفرینش مفهوم بیت گزینۀ "2": ارزش وا

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 4 1400 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 4 1400

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 4 1400
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گزینه 1 87

مفهوم گزینۀ 1 این است که تعّلقات ماّدی مانع از سیر معنوی است؛ اما مفهوم سایر گزینه ها بی اهمیت بودن لباس و ظاهر افراد و

اهمیت داشتن باطن و ذات آدمی است.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 1 88

مفهوم مشترک صورت سؤال و گزینۀ 1 این است که عاشق توّجهی به ظاهر نامرتب و سالخورده معشوق ندارد و همیشه او را زیبا

می بیند.

سایر گزینه ها:

گزینه های 2 و 4: توجه به خدا و صانع، به جای توجه به مخلوق و مصنوع.

3: توصیف ظاهر زیبا، پری وار و بدون نقص معشوق. گزینۀ 

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 1 89

لۀ او (ظاهرش) راز درون او را آشکار می کند. مفهوم بیت گزینۀ 1: بیانگر ازخودبی خود بودن عاشق است و اینکه نا

گاه نیستند و قادر به درک سخنان مفهوم بیت های مرتبط: کسانی که راه عشق را طی نکرده اند و عاشق نیستند، از حال عاشق و عارف آ

او نخواهند بود.

تالیفی محسن اصغری

گزینه 4 90

مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و گزینۀ 4 این است که انسان های کامل یا بی گناه گزندی نمی یابند.

سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: عقل براثر تجربه، کامل می شود.

گزینۀ 2: توصیه به سکوت و خودداری از سخن گفتن.

3: بی وفایی و جفا در برابر وفاداری و نیکی. گزینۀ 

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 3 91

مفهوم مشترک بیت سؤال و ابیات 1، 2 و 4 ← اشاره به این دارد که بدی را باید با نیکی پاسخ داد. - اما در گزینۀ 3 برخالف سایر

گزینه ها به این مفهوم اشاره دارد که در پاسخ بدی باید بدرفتاری کرد و همان گونه رفتار کرد.

تالیفی سیده سودابه رضازاده بایی
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گزینه 3 92

مفهوم مشترک صورت سؤال و گزینۀ 3 فراگیری فساد در سراسر جامعه است.

مفهوم سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: آزادشدن فضای اجتماعی و رفتن محتسب

گزینۀ 2: فرار کردن از دست محتسب

گزینۀ 4: سرمست بودن از زیبایی یار

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 3 93

در گزینۀ 3 بیت بر بی گناهی روزگار تأکید دارد و می گوید که دهر و روزگار را سرزنش نکن درحالی که در سایر گزینه ها (1، 2 و 4) به

ناسازگاری روزگار با انسان ها و نکوهش و مذمِت دنیا و روزگار تأکید شده است.

از کشور 1397 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1397 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1397 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1397 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 4 94

مفهوم گزینۀ 4 این است که وقتی زمان مرگ انسان فرا رسد و انسان در حال مرگ باشد، امور دنیوی در نظر انسان، مجازی و

دروغین جلوه می کند. مفهوم مشترک صورت سؤال و سایر گزینه ها نکوهش پرداختن به امور دنیوی و سفارش به پرداختن به امور

معنوی و اخروی.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 1 95

مفهوم مشترک ابیات مرتبط: توصیه به اخالص در طاعت و عبادت و پرهیز از ریا

مفهوم بیت گزینۀ "1": توصیه به طاعت و عبادت، بدون اشاره به ریا و اخالص در عمل

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 3 96

مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و گزینۀ "3": لزوم تالش و جان فشانی برای رهایی از ستم و استبداد و رسیدن به آزادی

(دموکراسی)

بررسی سایر ابیات:

1) توصیه به ترک تعّلقات و وارستگی

2) شکایت از محدودیت ها و گرفتاری های دنیای ماّدی و آرزوی رهایی از آن

4) تالش شاعر برای رهایی از قیدوبندهای دنیای ماّدی

تالیفی کاظم کاظمی
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گزینه 4 97

مفهوم "بازگشت به عالم معنا و اصل خویش" مشترکًا در بیت صورت سؤال و گزینۀ 4 یافت می شود. (ادبیات 2، درس 7) / (ادبیات

چهارم، درس 1)

بررسی مفهوم ابیات:

بیت صورت سؤال: ما روزگاری در آسمان ها در کنار فرشتگان زندگی می کردیم. همگی دوباره به آنجا باز خواهیم گشت؛ زیرا وطن

اصلی ما آنجا است.

1) فلک (روزگار) آن کسی را به آرزویش خواهد رساند که خاک میدان جنگ برایش مانند عبیر و عنبر، با ارزش و خوشبو باشد.

ال دست پیدا می کند، این موفقیت را مدیون سیر او در درونش (خویشتن شناسی او) بدانید. 2) هرکسی به مقام با

گر قطره ای پیام آور حق باشد، بازهم تمام هستی و موجودات اسیر و در خدمت او خواهند بود. 3) ا

ال او را صدا می زنند.  4) روح آدمی که مانند پرنده ای، اسیر این دنیای ماّدی است، هرلحظه از عالم با

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395

گزینه 4 98

مفهوم گزینۀ (4) ← توصیف چهرۀ زیبای معشوق و برتری آن بر خورشید

مفهوم مشترک بیت سؤال و سایر گزینه  ها ← هرکسی محرم راز عشق نیست.

تالیفی سیدمحمد موسوی

گزینه 4 99

مفهوم مصراع "صورت سؤال" این است که شکست آدمی در اعمال و اندیشه های او ریشه دارد و همین مفهوم در ابیات گزینه های "1،

گر 3" با بیان های مشابه مطرح گردیده است؛ اّما بیت گزینۀ "4" در بیان نکوهش "ندیدن عیب های خود" است (معنی بیت: ا 2 و 

هر دو چشم انسان نابینا باشد، بهتر از آن است که بینا باشد اّما عیب ها و خطاهای خود را نبیند)

کنکور سراسری هنر داخل 1396

گزینه 3 100

در بیت گزینۀ (3) با فردی مواجه هستیم که تمام وجودش مست شوق وصال است. گزینه  های دیگر به "مستی و ناپرهیزگاری همۀ

اقشار جامعه" اشاره دارند: صوفیان در خانقاه (= خانگه)، محتسب در مخفیگاهش، و فقیه فتوادهندۀ شهر در میکده.

امیر افضلی تالیفی 

گزینه 4 101

مفهوم گزینۀ 4: ارجحیت فعل و کردار بر حرف و سخن

مفهوم سایر گزینه ها: پندناپذیری عاشق

تالیفی نرگس موسوی
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گزینه 2 102

مفهوم کّلی صورت سؤال و گزینۀ درست: شکوه روزگار خوش گذشت و فرود و نشیب زندگی فرارسید

1) بیان رنج و محنت ناشی از فراق معشوق

2) بی اعتباری عاشق در نزد معشوق

3) سختی هجران معشوق

تالیفی سیما کنفی

گزینه 1 103

در گزینۀ 1 شاعر به این نکته پرداخته که انسانی که راه را گم کرده هر نشانی را راهنما می پندارد؛ اما مفهوم مشترک سه گزینۀ دیگر

بی نیازی به مرشد و راهنما است و این مفهوم برخالف آن چیزی است که در بیت صورت سؤال آمده است:

راه دراز است و من نوسفر هستم ای کاش طایر قدس (= پیر / مرشد / راهنمای معنوی...) به من کمک کند.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 4 104

الف) وادی هفتم: فقر و فنا (از خود بریدن و به حق پیوستن)

ب) وادی ششم: حیرت (حالت سرگشتگی و حیرانی عارف)

ج) وادی پنجم: توحید (فرد شمردن و اقرار به یگانگی او و هستی را تجلی خداوند دانستن)

د) وادی چهارم: استغنا (وابستگی نداشتن و ترک تعّلقات ماّدی، بی  نیازی سالک از هرچه غیرخدا)

تالیفی محسن اصغری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 17 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 17 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 17 1399

گزینه 3 105

3 بیانگر "ترک تعّلقات ماّدی و رسیدن به کمال" است. بیت گزینۀ 

معنی و مفهوم ابیات:

الترین مقام عرفانی رسیده است. 1) آن کسی که در راه عشق، جان خود را فدا کرده است (به دار آویخته شد)، به با

2) نامۀ خودحسابان، حکم رستگاری است. هر روز آدمی باید اعمال خود را بررسی کند.

3) آدمی باید مانند رنگ می که از شیشه جدا می  شود، از خود بگذرد و تعّلقات را از خود دور کند.

گر روزگار خنده  ای نصیب تو کرد، باید تعّجب کنی؛ زیرا دوام ندارد. 4) نوش و نیش این دنیا به هم آمیخته است. ا

انسانی داخل 1399 کنکور سراسری علوم 

گزینه 4 106

در این گزینه شاعر به بهشت اهمّیت می دهد.

مفهوم مشترک گزینه های ۱ و ۲ و ۳ بی توجهی به بهشت و رسیدن به معشوق است که به وادی چهارم یعنی وادی "استغنا" اشاره

دارند.

تالیفی محسن فدایی
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گزینه 3 107

3 این است که رنج و سختی مقدمه و الزمۀ وصال است. مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و گزینۀ 

مفاهیم سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: پس از وصال، فراق حتمی است.

گزینۀ 2: هرکسی الیق وصل نیست.

گزینۀ 4: کسی که جدایی را تجربه نکرده، وصال برای او جذاب و شیرین نیست.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 1 108

مفهوم مشترک ابیاِت مرتبط: آمادگی عاشق برای تحّمل سختی های عشق و گذشتن از جان در راه عشق یار

مفهوم بیت گزینۀ "1": کسی (عاشقی) که تحّمل شنیدِن مالمت و سرزنش دیگران را ندارد، بهتر است راه سالمت را در پیش گیرد. [و

از عشق کناره گیری کند]

توّجه: این تست از استاندارد کافی برخوردار نیست و برخالف پاسخ سازمان سنجش، گزینۀ "4" بر گزینۀ "1" ترجیح دارد.

از کشور 1398 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 4 109

له عاشق در فراق معشوق مفهوم مشترک ابیات صورت سؤال و گزینۀ 4: شّدت زاری و نا

توّجه: بیت های دیگر نیز اندکی ارتباط مفهومی با بیت صورت سؤال دارند.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

گزینه 2 110

مفهوم مشترک ابیات مرتبط: مشغول بودن پدیده های آفرینش به ذکر و تسبیح خداوند.

مفهوم بیت گزینۀ "2": وجود عشق و تأثیر آن در همۀ پدیده ها

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 7 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 7 1399

گزینه 1 111

مفهوم بیت گزینۀ "1": بیان اشتیاق عاشقان در پیمودن راه عشق و تالش برای رسیدن به معشوق

مفهوم مشترک ابیات "2، 3 و 4": بیان دشواری ها و خطرات راه عشق

تالیفی کاظم کاظمی
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گزینه 1 112

مفهوم بیت گزینۀ (1) ← انتقاد از ریاکاری و فساد مقامات حکومتی

مفهوم مشترک بیت سؤال و سایر گزینه ها ← فراگیری فساد در کّل جامعه

تالیفی سیدمحمد موسوی

گزینه 2 113

مفهوم کنایی سؤال، از بد به بدتر پناه آوردن است که فقط در بیت 2 وجود دارد.

تالیفی استاد سیما کنفی

گزینه 4 114

مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و گزینۀ 4 این است که انسانی که عاشق نیست با مردگان تفاوتی ندارد و دلش نیز چیزی جز تکه

گوشتی بی جان نیست.

مفهوم سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: بدون عشق، زندگی چاشنی و نمک ندارد.

گزینۀ 2: بدون عشق لذتی از زندگی نمی توان برد.

گزینۀ 3: جان فشانی در راه عشق، بسیار ارزشمند است./ حیات بخش بودن مرِگ در راه عشق

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 3 115

مفهوم بیت گزینۀ (3) ← دلبستگی عاشق حقیقی به عالمی غیر از عالم مادی

لهی موجب سکوت اوست. گاهی عاشق از حقایق ا مفهوم مشترک بیت سؤال و سایر گزینه ها ← سکوت و رازداری عاشقانه / آ

تالیفی سیدمحمد موسوی

گزینه 1 116

مفهوم بیت: توصیه به بیان نکردن راز عشق برای افراد غیرعاشق (بی  خبری زاهدان از اسرار عشق و مستی)

از کشور 1399 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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گزینه 3 117

مفهوم مشترک بیت گزینۀ 3 و صورت سؤال: وفاداری عاشق به معشوق تا دم مرگ (تنها مرگ می  تواند عاشق را از فکر معشوق

برهاند)

معنی بیت صورت سؤال: مگر با تیغ مرگ از معشوق دست بردارم وگرنه رها کردن معشوق، راه و رسم من (عاشق) نیست.

گر پیش از مرگ از خود بگذری، در آن صورت، در دنیا و آخرت کامروا خواهی شد. (بمیرید پیش ازآنکه بمیرید) 1) ا

2) شکوۀ شاعر از زندگی سخت خود که آن را بدتر از مرگ می  داند.

3) تا زمانی که مرگ من فرانرسد، کسی نمی  تواند عشق به معشوق را از من بگیرد.

4) وصال معشوق زندگی  بخش است و از غم معشوق رهایی وجود ندارد.

انسانی داخل 1399 کنکور سراسری علوم 

گزینه 4 118

در گزینۀ 4 شاعر به توصیف حال کنونی خود می پردازد (بدون اشاره به اینکه حال کنونی اش خوش یا ناخوش است) و از اوضاع آینده

نیز اظهار بی اطالعی می کند؛ اما سایر گزینه ها هم نوا با عبارت صورت سؤال به افسوس خوردن بر حال خوش گذشته و ِشکوه کردن از

وضع ناخوش کنونی پرداخته اند.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 4 119

معنی و مفهوم بیت گزینۀ 4: وقتی روزگار (آسمان) سر مرا گرفتار حلقۀ عشق دید، گردن صبر و شکیبایی مرا با ریسمان فراق و

جدایی بست. (از زمانی که گرفتار عشق شدم، شکیبایی را از دست دادم)

تشریح ابیات دیگر:

1) از کوزه همان برون تراود که در اوست.

2) توصیف زیبایی دهان معشوق

3) کمال بخشی عشق (عشق موجب بلندمرتبگی انسان است)

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

گزینه 4 120

مفهوم مشترک: درد و درمان هر دو از جانب معشوق است و بر عاشق گوارا. (عشق در عین دردآفرینی، درمان بخش است.) (ادبّیات

چهارم، درس 1)

1) ای کسی که درد و غم تو باعث آرامش قلبی من است. هم زخم و هم درمان آن از تو است.

2) دردم از جانب معشوق است و درمان هم از طرف اوست، دل وجان من فدای معشوق است.

3) نی هم مثل زهر است و هم پادزهر (هم درد و هم درمان) نی هم در کنار ما است و هم مشتاق دیدار.

گر عاشق همواره بیمار است تعّجبی ندارد. (ادبّیات چهارم، درس 1) 4) درد عشق هیچ درمانی ندارد و ا

کنکور سراسری زبان داخل 1390
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گزینه 3 121

3، به نیکی کردن در مقابل بدی تأکید دارد. در عبارت سؤال و گزینه 

مفهوم سایر گزینه ها:

گزینه 1: جواب کار خوب، خوبی و نیکی است.

گزینه 2: برای بدخواه آرزوی بد کرده است. (جواب بدی را با بدی داد)

گزینه 4: به مجازات و تنبیه بدکاران تأکید دارد.

تالیفی نرگس موسوی

گزینه 4 122

مفهوم مشترک ابیات گزینه های 1، 2 و 3: شنونده با گوش دادن به سخنان گوینده، او را بر سر شوق می آورد.

مفهوم بیت گزینۀ 4: هرکس سخن او ارزشمند و ماندگار شود، در جهان جاودانه خواهد شد.

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

گزینه 3 123

در بیت صورت سؤال سخن از این است که انسان فقیر و مفلس چیزی برای از دست دادن ندارد و به تعبیر موالنا "از برهنه کی توان

بردن گرو؟" در مقابل و کامالٌ برعکس در گزینۀ 3 شاعر توصیه می کند فقر و نداری خود را نیز باید پنهان کرد؛ زیرا افراد سگ صفت،

به گدای برهنه هم رحم نمی کنند و پوست او را می درند!

مفهوم سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: سفارش به دوری کردن از حرص و طمع

گزینۀ 2: مفلسان نیز از بزم ما بهره مند می شوند. / توصیه به بخشش و جود

لمفلس فی امان هللا / انسان فقیر چیزی برای از دست دادن ندارد (هم مفهوم با بیت صورت سؤال) گزینۀ 4: ا

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 4 124

3": نفی خودپرستی و غرور مفهوم مشترک عبارت صورت سؤال و ابیات "1، 2 و 

مفهوم بیت گزینۀ "4": پایبندی عاشق به معشوق خود

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 4 125

مفهوم مشترک ابیات صورت سؤال و ابیات مرتبط "ناپایداری ظلم و ستم و نابودی ظالم ستمگر" است.

مفهوم بیت گزینۀ 4: شکایت از ظلم و بی وفایی معشوق است.

تالیفی محسن اصغری
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گزینه 1 126

معنی و مفهوم عبارت صورت سؤال از دیباچۀ گلستان سعدی: رحمت خداوند مانند بارانی فراگیر، شامل همۀ موجودات می شود.

نعمت های خداوند مانند سفره ای همه جا پهن شده است. (ادبّیات 3، درس 1)

مفهوم "منعم بودن خداوند و بخشندگی او" در عبارت صورت سؤال و در گزینۀ "1" مطرح شده است.

بررسی مفهوم گزینه ها:

1) خداوند در مهمان خانۀ خود سفره ای پهن کرده و همۀ موجودات را دعوت کرده است تا از آن بهره مند شوند.

گرچه مهمان سفرۀ تو است). 2) تو باید منّت مهمان را برخود بپذیری ( مهمان پذیر باشی)؛ زیرا همان روزی خود را با خود می آورد ( ا

3) افسوس که بر سر سفرۀ رنگارنگ عمر، اندکی بهره مند شدیم و گفتند که کافی است ( باید دنیا را ترک کنی).

4) همانا بدون نعمت او کسی نتوانست سفره ای در جهان بیاراید. ( شاعر در ستایش امیری می گوید.)

کنکور سراسری هنر داخل 1393

گزینه 4 127

در بیت "د" شاعر به ضرورت "راهنما و راهبر" اشاره می کند ولی در بیت "ج" به "تقابل" این موضوع اشاره می کند.

تالیفی محسن فدایی

گزینه 3 128

در گزینۀ "3" سخن از مدهوش شدن عاشق در برابر عقل و هوش معشوق است ولی در سایر گزینه ها مفهوم مشترک تقابل عقل و

عشق است و اینکه عقل در برابر عشق ناتوان است.

الدین تالیفی افشین محی 

گزینه 3 129

3 به ترتیب آمده است. مفاهیم مربوط به صورت سؤال فقط در گزینۀ 

تالیفی استاد سیما کنفی

گزینه 2 130

مفهوم مشترک ابیات مرتبط: ارزش یافتن وجود آدمی با عشق است.

مفهوم بیت گزینۀ 2: افتخار به فقر عارفانه و درویشی

تالیفی محسن اصغری
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گزینه 1 131

 مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و ابیات مرتبط: شنونده با گوش دادن سخنان گوینده، او را بر سر شوق می  آورد.

مفهوم بیت گزینۀ 1: شنونده تصّور می  کند که آن خاک چشم و گوش دارد و قادر به شنیدن است. (توّجه: این بیت، در مثنوی از دو

مصراع دو بیت مختلف است.)

"حی و قائم داند او آن خاک را                   چشم و گوشی داند او خاشاک را

مستمع داند به جد آن خاک را                   خوش نگر این عشق ساحرناک را"

کنکور سراسری هنر داخل 1399

گزینه 3 132

3: تأثیرگذاری دعا و راز و نیاز شبانه و سحرگاهی در زندگی آدمی (دعا و راز و نیاز آدمی را مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و گزینۀ 

به کمال مقصود می  رساند)

مفهوم سایر ابیات:

1) در ستایش ممدوح و دعا برای نابودی دشمِن سلطان موردستایش است.

2) متوسل شدن به دعای پادشاه برای گشایش در کارها

4) در ستایش ممدوح بیان شده است و شاعر برای بخت و دولت ممدوح دعا کرده است.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

گزینه 2 133

مفهوم بیت گزینۀ "2": با پرداختن به عشق، خطرات روزگار به فراموشی سپرده می شود.

مفهوم مشترک سایر ابیات: پرخطر بودن راه عشق

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 4 134

مفهوم مشترک عبارت سؤال و گزینۀ (۴) بدی را با نیکی پاسخ دادن است. مفهوم سایر گزینه ها:

۱) تحّمل سختی های عشق مایهِ ی ارزشمندی است: هرکس مثل الله با دل خونین بسازد، مانند چراغی روشن و تابناک می گردد.

2) هنر و حسن سبب نابودی و آسیب است.

3) کسی که نیکی کند، پاداش نیک می بیند.

الدین تالیفی افشین محی 
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گزینه 2 135

در بیت صورت سؤال حافظ به این نکته پرداخته که زاهدان از اسرار عشق و حقیقت حال عاشقان بی خبر هستند، بنابراین هر سخنی

در حق عشاق بگویند روا است؛ زیرا از حقیقت امور بی خبرند. در ابیات "ب، ج، د" نیز به بیان های مختلف به بی خبری زاهدان از اسرار

عشق و حقیقت اشاره شده است.

مفهوم سایر گزینه ها:

الف- ریاکار بودن زاهدان (زنّار نشانۀ کفر است و خرقه نشانۀ ایمان و اعتقاد، در زیر "خرقه" "زنّار" داشتن یعنی در ظاهر مؤمن بودن

و درواقع کافر بودن)

ه- مغرور بودن زاهدان و آفات این غرور

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 4 136

استغنا: بی نیازی عارف از هر چیز جز خدا = بیت "د"

طلب: اّولین قدم در عرفان که سالک از لّذات دنیوی عبور می نماید و با اشتیاق در پی یافتن حق است = بیت "ج"

توحید: خالی کردن دل و ذهن از هر چه غیر حق و تنها به خداوند توّجه داشتن = بیت "الف"

گاهی حاصل می شود = معرفت: شناخت شهودی عارف که جهل و غفلت و شک در آن راه ندارد و نسبت به اسما و صفات خداوند آ

بیت "ب"

تالیفی محسن اصغری

گزینه 2 137

مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و گزینۀ 2: همۀ پدیده های عالم در خدمت رزق و روزی رساندن به انسان، در فعالیت هستند.

تشریح سایر گزینه ها:

ال دست یابی. از خود تواضع نشان بده تا بلندمرتبه شوی. 1) اندیشه کن تا از دنیای ماّدی رها شوی و به مقام با

3) حّتی روزگار و فلک هم توان زورآزمایی با من را ندارد.

4) روزگار روزی تو را معّین کرده است اّما تو از روی حرص و طمع روزی خود را از دیگران طلب می کنی.

انسانی داخل 1399 کنکور سراسری علوم 

گزینه 3 138

مفهوم "تأثیر فراوان عشق معشوق بر عاشق" به  طور مشترک در ابیات گزینه  های "1، 2 و 4" مطرح شده است، اما بیت گزینۀ "3"،

بیانگر "بی  قراری و بی  شکیبی عاشق" است.

تالیفی محسن اصغری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 19 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 19 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 19 1399
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گزینه 4 139

در گزینۀ 4 اشاره به جاودانی عشق و محبت دارد اّما در سایر گزینه ها به مفهوم ناپایداری دنیا و قدرت دنیایی شاهان اشاره دارد که

پایدار نیست.

تالیفی سیده سودابه رضازاده بایی

گزینه 1 140

مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و گزینۀ 1: لزوم خودشناسی برای یافتن حقیقت در وجود خویش.

مفهوم بیت 2: شکایت شاعر از نایاب بودن افراد سخن  شناس

 مفهوم بیت 3: ضرورت گوشه  گیری و تنهایی گزیدن از خلق عالم

مفهوم بیت 4: نکوهش خودخواهی افراد مغرور

از کشور 1399 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 3 141

ابیات 1، 2 و 4 ← هرچه از دوست رسد نکوست و عاشق از بالهایی که بر سرش می آید هراسی ندارد.

3 به تأثیر آِه عاشقان اشاره دارد برخالف سایر ابیات که هر بالیی را می پذیرد در این بیت نه تنها هر بالیی را نمی پذیرد اما در گزینۀ 

بلکه معشوق را از آِه خود برحذر می دارد.

تالیفی سیده سودابه رضازاده بایی

گزینه 2 142

مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و گزینۀ 2: راه عشق خونین است و موجب کشته شدن عاشق می شود. (ادبّیات چهارم، درس 1)

بیت صورت سؤال: نی (موالنا) داستان راه خونین عشق را بیان می کند و از قّصۀ عشق عاشقانی چون مجنون - که سراسر درد و رنج

است - سخن به میان می آورد.

بررسی مفهوم گزینه ها:

1) من نمی توانم از عشق شکایت کنم؛ زیرا عشق زبان گفتن را از من گرفت و خاموشم کرد. 

2) ای خواجو (شاعر) به سوی عشق مرو؛ زیرا هرکس عاشق شد، جان خود را فدا کرده است. 

3) من بدون عشق مثل کسی هستم که سر ندارد؛ زیرا سر بدون عشق بار سنگین و بی مقداری بر گردن است. 

گر می خواهی به معشوق برسی باید همواره پذیرای رنج و سختی باشی.   له را بس کن؛ ا 4) حافظ نا

کنکور سراسری هنر داخل 1394

گزینه 1 143

مفهوم گزینۀ 1 شکایت از سختی روزگار است و شاعر می گوید که هر نفس کشیدنش همراه با رنج و مرارت بسیار است؛ اما مفهوم

سایر گزینه ها همانند بیت صورت سؤال این است که سختی مقّدمه و الزمۀ کمال و تعالی است. (نابرده رنج گنج میسر نمی شود)

والفضل غالمی اب تالیفی 
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گزینه 2 144

.

گزینه های 1، 3 و 4 به مفهوم بازگشت به اصل اشاره دارند همانند صورت سؤال، اما گزینۀ 2 به مفهوم ناپایداری دنیا اشاره می کند.

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 1 1395 مدارس برتر 

گزینه 3 145

مفهوم مشترک ابیات "و، ب، د": توصیه به دوری گزیدن و پرهیز از مصاحبت با نااهالن و افراد فرومایه

بررسی مفاهیم سایر ابیات:

الف) رنج بردن بی هنران از مصاحبت با اهل هنر

ج) تأثیر نپذیرفتن اهل کمال از افراد نااهل

ه) بیان تأثیرات مثبِت همنشینی با افراد خوب

ز) تربیت ناپذیر بودن نااهالن

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 3 146

مفهوم مشترک ابیات مرتبط: شکوه از گردش روزگار و مصیبت دیدن انسان از آن

3: بیت در توصیف و ستایش مقام ممدوح بیان شده است. مفهوم بیت گزینۀ 

تالیفی محسن اصغری

گزینه 4 147

مفهوم مشترک صورت سؤال و گزینۀ 4 ماندگاری عشق است.

سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: فاش نشدن راز عشق

گزینۀ 2: تأسف بر سعی بیهوده داشتن / توصیه به باقی گذاشتن یادگار از خود

گزینۀ 3: دل جاودان عاشق می ماند.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 4 148

در ابیات صورت سؤال، پروانه نماد عاشقی است که جان خویش را در راه عشق فدا و خویش را فنا می کند. فقط در گزینۀ 4 به این

جان فشانی پروانه اشاره شده است. در گزینۀ 1 پروانه نماد عاشق حقیقی است؛ بدون اشاره به جان فشانی کردن او، در گزینۀ 2 شاعر

اشاره دارد که هرجا شمع (= معشوق) باشد، پروانه (= عاشق) نیز حضور دارد و در گزینۀ 3 شاعر به سوز سخن آتشین خود اشاره

دارد که حتی شمع و پروانه نیز براثر سخنش می سوزند.

والفضل غالمی اب تالیفی 
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گزینه 2 149

بیت "ب": اشاره به وادی سوم سلوک ← معرفت: رسیدن به شناخت حقیقی در مورد خداوند

بیت "ج": اشاره به وادی پنجم سلوک ← توحید: بیان یگانگی خداوند و خالی شدن قلب انسان از هرچه غیر خدا

انسانی داخل 1397 کنکور سراسری علوم 

گزینه 3 150

گاهی و تجربه محصول رنج و بیماری است. آ

در سایر گزینه ها به عاملیت و فاعلیت خداوند و جبر اشاره دارد.

تالیفی استاد سیما کنفی

گزینه 3 151

3 ← جان فشانی عاشق در راِه معشوق و اینکه کمترین کاِر عاشقان فدا کردِن وجود در راِه معشوق در هر دو بیت، بیت سؤال و گزینۀ 

است.

از کشور 1397 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1397 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1397 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1397 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 4 152

مفهوم گزینۀ (4) ← ترک دلبستگی  ها الزمۀ وصال است.

مفهوم مشترک بیت سؤال و سایر گزینه  ها ← ترک وجود مادی الزمۀ عشق  ورزی است.

تالیفی سیدمحمد موسوی

گزینه 2 153

مفهوم مشترک ابیات "الف، ج، د": مبارزه با نفس خود برای پیوستن به پروردگار

مفهوم بیت "ب": رسیدن به معرفت و شناخت

مفهوم بیت "ه": شاعر ارزش جانش را کمتر از آن می داند که معشوق حتی برای نجات جان او به بالینش آید.

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 

گزینه 3 154

مفهوم مشترک ابیات مرتبط: فواید سکوت و خاموشی و توصیه به آن

3: توصیه به سنجیده  گویی و کم  سخن گفتن مفهوم بیت گزینۀ 

از کشور 1399 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 
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گزینه 3 155

مفهوم مشترک صورت سؤال و گزینۀ 3 اشتیاق به بازگشت به موطن و رهاشدن از غربت است.

مفهوم سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: شکایت از وضع نامناسب خود و روزگار

گزینۀ 2: بازگشت همه به سوی خداوند است.

گزینۀ 4: خوش بودن در خم زلف یار کسی که در وطن است یاد غربت نمی کند.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 4 156

مفهوم گزینۀ 4 بی توجهی عاشق به مالمت و سرزنش دیگران است؛ اما مفهوم مشترک سایر گزینه ها همانند بیت صورت سؤال این

است که فقط عاشق حال عاشق را درک می کند.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 2 157

مفهوم مشترک ابیات مرتبط این است که عاشق باید در راه عشق از جان و وجود خود بگذرد. اّما بیت گزینۀ دو بیانگر فناناپذیری و

استواری ایمان انسان مؤمن است.

تالیفی محسن اصغری

گزینه 3 158

عشق، فرمانروایی است که با سلطۀ خود، موجودیت چیزهای دیگر را ساقط می کند. جایی که عشق باشد، چیز دیگری وجود ندارد؛ از

قبیل: ملک و ملکوت وجود، دنیا و دین و صبر و عقل و اغیار (هرچه غیر از عشق). این مفهوم در صورت سؤال و گزینه های (1)، (2) و

(4) دیده می شود.

الترین مراتب می رساند. مفهوم گزینۀ (3): عشق، عاشق را به با

امیر افضلی تالیفی 

گزینه 3 159

سرودۀ صورت سؤال به این نکته اشاره دارد که رستم دائمًا لبخند می زد و هیچ گاه چه در جنگ و چه در صلح لبخندش گم نمی شد.

کامالً برعکس بیت گزینۀ 3 توصیه می کند این جهان به هیچ وجه جای خنده نیست و باید دهان را از خنده بست و چشم را به گریه

گشود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: بر زیردستان خود مخندید.

گزینۀ 2: هنگام خشم و عصبانیت، لبخند مزنید. (توجه داشته باشید که در این گزینه فقط توصیه شده که به هنگام خشم نباید خندید

ولی در گزینۀ 3 توصیه شده کالً نباید خندید، بنابراین این گزینه نسبت به گزینۀ 3 ضعیف است.)

گزینۀ 4: آرزوی ماندن شب و طلوع نکردن خورشید (خندیدن صبح در این بیت به معنی طلوع کردن است و شاعر به علت همنوایی

مرغ شب با دل تنگش، از صبح می خواهد که طلوع نکند تا این همنوایی مرغ شب با دل تنگش ادامه یابد).

والفضل غالمی اب تالیفی 
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گزینه 3 160

مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و ابیات گزینه های 1، 2 و 4: درهم آمیختگی شادی و غم و توأم بودن نوش و نیش روزگار

3: استقبال از مرگ و خوشایند دانستن آن مفهوم بیت گزینۀ 

کنکور سراسری زبان داخل 1398

گزینه 1 161

مفهوم مشترک صورت سؤال و گزینۀ 1 این است که سلسله جنبان اصلی هستی، خداوند است و انسان به خودی خود، کاری از پیش

نمی برد.

سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: کفر و ایمان یکسان نیست.

گزینۀ 3: جسمانیت انسان، مانع از عروج معنوی اوست.

گزینۀ 4: نفی وجود ماّدی، الزمۀ رسیدن به خداوند است.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 4 162

مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و ابیات مرتبط: آمادگی عاشق برای بذل جان و فداشدن در راه عشق

مفهوم بیت "4": مبارزه برای آزادی و عدالت تا پای جان

تالیفی محسن اصغری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 16 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 16 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 16 1399

گزینه 3 163

ال و دل بستگی نداشتن انسان به دنیای فانی مفهوم مشترک ابیات مرتبط: تعّلق داشتن روح آدمی به عالم با

تالیفی محسن اصغری

گزینه 2 164

مفهوم مشترک ابیات مرتبط: تقابل عقل و عشق و تأثیرناپذیری عشق در عاقالن و زاهدان

مفهوم بیت 2: جاودانگی عشق در وجود آدمی حتی در زمان پیری

کنکور سراسری هنر داخل 1399
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گزینه 4 165

در وادی طلب، روندۀ راه عشق، قدرت و امور دنیوی را رها می کند:

ُملک اینجا بایدت انداختن / ِملک اینجا بایدت در باختن

در گزینۀ 4 نیز مفهوم دوری از امور دنیوی و ترک دنیا دیده می شود.

سایر گزینه ها:

َلِم سرمستی عاشقانه گزینۀ 1: توصیف عا

گزینۀ 2: جان بازی عاشقانه

گزینۀ 3: رسیدن به لذایذ اخروی در همین دنیا و بی اعتنایی به جهان دیگر

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 2 166

گر به دیگران پند می دهید، ابتدا خودتان باید به پندتان عمل کنید. مفهوم مشترک سایر گزینه ها شاعر در گزینۀ 2 توصیه می کند که ا

" از ماست که بر ماست" می باشد.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 2 167

مفهوم ابیات مرتبط: ترجیح مرگ بر زندگی ننگ آمیز

مفهوم بیت گزینۀ 2: توصیه به وارستگی و افتادگی و ترک غرور

تالیفی محسن اصغری

گزینه 3 168

مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و گزینۀ "3": طعنه به بی  خبری زاهد سطحی  نگر و ظاهربین از احوال عارفان و عاشقان

مفاهیم ابیات سایر گزینه  ها:

1) هشدار به زاهدانی که به ایمان ظاهری خود می  نازند، زیرا با یک لغزش ممکن است از صومعه (مکان پاک و مقّدس) به دیر مغان

لوده) بیفتند. (میخانه و جای آ

2) روی آوردن به پیر و مرشد طریقت به دنبال ناامیدشدن از فتوای شیخ

4) طعنه به سستی ایمان زاهدان که در حسرت جام باده مانده و خود را به آداب ظاهری دین مقّید ساخته  اند.

کنکور سراسری زبان داخل 1399

گزینه 1 169

لی اصله﴾ چنین ال) هستیم و دوباره به آنجا رجعت می کنیم. ﴿كل شیء یرجع ا در بیت سؤال آمده است: ما متعّلق به عالم ملكوت (با

مفهومی از بیت "1" دریافت می شود.

آزمایشی سنجش ریاضی و فیزیک چهارم مرحله اول 1394
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گزینه 2 170

در گزینۀ 2 معشوق به قصد جان عاشقان به ناز و عشوه پرداخته و در این بیت سخنی از جان فشانی عاشق نیست؛ اما در سایر

گزینه ها این مفهوم مشترک است که عاشق جانش را در راه عشق می دهد.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 4 171

مفهوم مشترک عبارت صورت سؤال و بیت گزینۀ "4": در مقابل بدی دیگران، خوبی کردن (مانند درختی که در برابر سنگ زدن، میوه

نثار می کنیم)

مفهوم سایر گزینه ها:

گزینۀ "1": شکوه از نامردی ها

3": انسان های مفید در معرض آسیب دیگران هستند؛ درست مانند درختان میوه دار که در معرض ضربۀ سنگ قرار گزینۀ "2 و 

می گیرند. (سخنی از بخشش و خوبی کردن نیست)

تالیفی محسن اصغری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 9 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 9 1399

گزینه 3 172

لمثل یعنی از مشکل و خطری به مشکل و له به چاه افتادن" است. مفهوم این ضرب ا لمثل "از چا عبارت صورت سؤال بیانگر ضرب ا

3 بیان شده است. خطر بزرگ تر دچارشدن در بیت گزینۀ 

تشریح سایر ابیات:

1) بیانگر شّدت غم و اندوه شاعر است.

2 و 4) چاه کن عاقبت گرفتار چاهی که خود کنده است، می شود.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

گزینه 2 173

مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و گزینۀ 2: بیان دشواری دوری از معشوق

معنی و مفهوم ابیات:

صورت سؤال: تحّمل عشق و درویشی و مشهور بودن به بدنامی و مالمت شنیدن برای من آسان است اّما تحّمل بار دوری و فراق برای

من دشوار خواهد بود.

1) قلم من قصد بیان روزگار فراق را ندارد وگرنه داستان جدایی و فراق را برای تو بیان می  کردم.

گر پروانه در برابر شمع بسوزد و جانش را فدا کند برایش دشوار نیست؛ پروانه زمانی که یار نزدیکش باشد، (از او دور نباشد)، از 2) ا

سوختن باکی ندارد.

3) چون شکرگزار دوران وصال نبودم، غمگین هستم و سزای ناشکری خود را دیدم.

4) از پیر کنعان (حضرت یعقوب) سخنی شنیده  ام که گفت: فراق یار قابل گفتن و شرح دادن نیست.

انسانی داخل 1399 کنکور سراسری علوم 
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گزینه 4 174

در گزینه های (1)، (2) و (3) اشاره به ناپایداری قدرت دنیایی و بی اعتبار بودن قدرت آن اشاره دارد. در گزینۀ (4) به یاری طلبیدن از

درویشان و گدایان کوی میخانه اشاره دارد.

تالیفی سیده سودابه رضازاده بایی

گزینه 3 175

3 نیز همانند صورت سؤال سخن از آزرده شدن از غربت و ِشکوه و شکایت از وضیعت نامناسب شخص غریب است. در گزینۀ 

مفهوم سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: زلف معشوق جایگاه دل عاشق است.

لیدن از دور فلک / مقصر دانستن فلک در به غربت افتادن شاعر گزینۀ 2: نا

گزینۀ 4: از زمانی که دلم ازدست رفته (عاشق شده ام) روز خوشی ندیده ام.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 2 176

مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و بیت مرتبط: توصیه به کناره  گیری از مردم و دوری ُجستن از مصاحبت با مردم زمانه

مفاهیم سایر ابیات:

1) اشاره به چهرۀ زیبای یار که عاشقان زیادی شیفتۀ دیدن آن هستند.

3) بیان بی  قراری و شیدایی شاعر با جدایی از یار پری  چهره

4) مقایسۀ دهان یار با چشمۀ آب حیات

کنکور سراسری زبان داخل 1399

گزینه 2 177

بیت صورت سؤال بیانگر این است که خداوند در تمام هستی متجّلی است (= وحدت وجود). گزینۀ 2 نیز همین مفهوم را در خود

دارد:

خداوند غیور است و نمی خواهد غیر از او موجود دیگری در جهان باشد، بنابراین خودش عین همۀ موجودات می شود تا غیری وجود

نداشته باشد.

گزینۀ 1: جان فشانی عاشقانه

3: برتری معشوق بر همۀ هستی / تنها هدف عاشق، معشوق است. گزینۀ 

گزینۀ 4: صورت بیانگر باطن نیست / معنویت و عشق در دل درویشان است.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 4 178

مفهوم مشترک بیت سؤال و گزینه ۴ این است که سخن را باید کوتاه کرد وقتی شنونده، سخن تو را درک نمی کند .

تالیفی محسن فدایی
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گزینه 3 179

مفهوم مشترک ابیات مرتبط: کارساز بودن صبر، هنگام مشکالت

مفهوم بیت "3": ممکن نبودن صبر و بردباری برای عاشق

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 3 180

مفهوم مشترک بیت های مرتبط: حیرت و بی خبری عاشق با دیدن زیبایی معشوق و ناتوانی از توصیف آن

3: عاشق تجّلی معشوق را در پدیده های هستی می بیند. مفهوم بیت گزینۀ 

تالیفی محسن اصغری

گزینه 3 181

نویسنده در عبارت صورت سؤال با بیانی تمثیلی، نارضایتی و تأسف خود را از شرایطی که برایش پیش آمده و موجب شده است که از

"عّزت" به "ذّلت" بیفتد، اظهار داشته است و همین مفهوم از بیت گزینۀ "3" نیز قابل دریافت است.

بررسی سایر گزینه ها:

1) توصیه به پرهیز از تالش بیهوده برای رسیدن به اهداف محال و ناممکن.

2) امید نداشتن به رهایی از ستم و استبدادی که همه جا را فراگرفته است.

4) درآمیختگی خوشی ها و ناخوشی زندگی دنیوی.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1396

گزینه 4 182

در گزینۀ 4 سخن از این است که حسن از عشق بی خبر است، اما مفهوم مشترک سایر گزینه ها این است که هرکسی الیق عشق

نیست و به تعبیر بخش پایانی صورت سؤال "عشق هرکسی را به خود راه ندهد."

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 4 183

مفهوم سؤال و گزینۀ "4": قصۀ عشق همیشه تازه است و تکراری نیست.

تالیفی استاد سیما کنفی

گزینه 1 184

مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و گزینه های 2، 3 و 4 "خاموشی و سکوت عاشقان حقیقی" است.

مفهوم بیت گزینۀ 1: انسان های غفلت زده و بی خبر از عالم معنا را به سکوت و خاموشی توصیه کرده است.

تالیفی محسن اصغری
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گزینه 2 185

مضمون مشترک صورت سؤال و گزینۀ 2 این است که هر کاری انجام دهی، همان کار به تو بازمی گردد.

بررسی سایر گزینه   ها:

گزینۀ 1: تردید و سبک و سنگین کردن امور نشانۀ این است که انسان موجودی مختار است.

گزینۀ 3: ظاهر بیانگر باطن است.

گزینۀ 4: سختی و ناخوشی الزمۀ رسیدن به آسایش و خوشی است.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 4 186

ابیات گزینه های "1"، "2" و "3" همگی بیانگر بی نیازی عارف از هرچه غیر حق یعنی "وادی استغنا" هستند اّما بیت گزینۀ "4" بر

"وادی معرفت" داللت دارد.

تالیفی محسن اصغری

گزینه 3 187

الف- صدیقان غرقه شدند و معشوق را نیافتند. ← ناکامی عّشاق

ب- غیر از خدا را در دل راه ندادن. ← تجرید

الن به جای شیران. ← برعکس شدن امور ج- دیو به جای جبرئیل نشسته و شغا

د- آرزوهای آدمی، انسان را گرفتار می کند. ← از ماست که بر ماست

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 2 188

در شعر صورت سؤال، "دانایی" مورد نکوهش واقع شده است؛ مفهوم مقابل آن یعنی "ستایش دانایی" در بیت گزینۀ "2" مشهود

است.

تشریح گزینه  های دیگر:

گزینۀ "1" نکوهش عقل و توصیه به روی آوردن به عشق

گزینۀ "3": ترجیح عشق بر عقل (نفی عقل با تمام فضیلت  های آن)

گوار بودن آن در زندگی گزینۀ "4": نکوهش عقل و نا

تالیفی محسن اصغری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 20 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 20 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 20 1399
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گزینه 3 189

مفهوم مشترک صورت سؤال و گزینۀ 3 در این است که بدون توفیق و خواسِت خداوند، عقل و ادراکات آدمی، ناتوان و درمانده است و

راهی به جایی نمی برد.

سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: عقل به من توفیق سخن گفتن داد و امیدوارم که تو نیز توفیق خواندن بیابی.

گزینۀ 2: به شکرانۀ اینکه خداوند راهبر تو است، تو نیز راهبر خردمندان باش.

گزینۀ 4: نفی و نکوهش خودبینی و خودرایی در عالم عشق و مستی.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 3 190

3: ناسازی روزگار با آزادگان مفهوم بیت سؤال و گزینۀ 

مفهوم سایر ابیات:

گزینۀ 1: گله از روزگار

گزینۀ 2: من که از روزگار به قرص نانی قانع هستم چرا روزگار با من مدارا نمی کند؟

گزینۀ 4: عاقبت سرکشی و طغیان، نابودی (شمشیر) است.

تالیفی نرگس موسوی

گزینه 2 191

در گزینۀ 2 شاعر می گوید: "ماجرای" من با معشوقم هیچ گاه به پایان نمی رسد زیرا این عشق ازلی و ابدی است؛ اما مفهوم

مشترک سایر گزینه ها بی پایان بودن راه عشق است.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 2 192

مفهوم مشترک ابیات مرتبط: دعوت به سخن گفتن و نکوهش خاموشی و سکوت است.

در بیت گزینۀ "2" شاعر (اوحدی) می گوید باآنکه سخن او ارزشمند است اّما باید پیش لب گویای مخاطب (معشوق) خاموش باشد.

تالیفی محسن اصغری

گزینه 3 193

مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و ابیات مرتبط: ترجیح زیبایی ممدوح بر زیبارویان عالم و شرمندگی زیبارویان از حسن بی نظیر

ممدوح

بیت گزینۀ "3" بیانگر پاک دامنی حضرت یوسف (ع) و سربلندی او از تهمت است.

تالیفی محسن اصغری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 11 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 11 1399
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گزینه 4 194

مفهوم مشترک گزینه های 1 و 2 و 3: وحدت وجود

گر چهره ات را هویدا کنی خورشید و ماه شرمسار زیبایی تو می شوند. گزینۀ 4: توصیف زیبایی معشوق: ا

تالیفی نرگس موسوی

گزینه 4 195

مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و گزینۀ 4 اهمیت و ارزش عقل است.

مفهوم سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: برتری عشق بر عقل

گزینۀ 2: ترک کردن تعّلقات ماّدی

3: بی اهمیت دانستن نظر دیگران گزینۀ 

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 3 196

3 تقابل دارد و آن اشاره دارد به خدمت به حق که برتر از خدمت به ال می داند اما در بیت  ابیات 1، 2 و 4 ← خدمت به خلق کردن را وا

خلق است.

تالیفی سیده سودابه رضازاده بایی

گزینه 3 197

مفهوم مشترک بیت های ۱، ۲ و ۴:

راه موفقیت و سربلندی تواضع و فروتنی است ولی در گزینه ۳ شاعر می فرماید هر کس ثروت و مال ومنال به دست می آورد تواضع و

فروتنی می کند.

تالیفی محسن فدایی

گزینه 3 198

مفهوم مشترک ابیات "1، 2 و 3": طی شدن روزگار سختی و رنج و فرارسیدن دوران نشاط و آسایش و شادی

مفهوم بیت گزینۀ "3": گوارا کردن رنج زندگی دنیوی بر خود به امید آسایش و اجر اخروی

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 2 199

بیت "ج" ستایش عقل مصلحت جوی است. بیت "د" اهمیت رضایت معشوق را بر خواست عاشق بیان می کند. بیت "ه" مصلحت را در

نگاه به معشوق می داند.

تالیفی بهروز ثروتی
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گزینه 4 200

مفهوم مشترک عبارت صورت سؤال و ابیات مرتبط: ترجیح معنی بر صورت یا باطن بر ظاهر

مفهوم بیت گزینۀ "4": لزوم توّجه به ظاهر و باطن و اهمّیت توأماِن ظاهر و باطن یا صورت و معنا

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 3 201

در گزینه های (۱)، (۲) و (۴) سخن از بدی را با نیکی پاسخ دادن است؛ اما در گزینۀ (۳) سخن از وارستگی سرو است و اینکه عّلت

سرسبزی سرو عدم تعّلق و وارستگی آن است.

الدین تالیفی افشین محی 

گزینه 3 202

مفهوم کّلی بیت: ضعف و ناتوانی را کنار بگذار و قدرت نمایی کن.

تالیفی سیما کنفی

گزینه 1 203

مفهوم مشترک بیت سؤال و گزینۀ (1) ← جاودانگی و دوام عشق

مفهوم گزینۀ (2) ← ضرورت تسلیم بودن عاشق در برابر معشوق (عشق)

مفهوم گزینۀ (3) ← وفاداری معشوق موجب تداوم عشق است.

مفهوم گزینۀ (4) ← بالکشی عاشق موجب تداوم عشق است.

تالیفی سیدمحمد موسوی

گزینه 1 204

مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و ابیات الف و د، دشواری راه عشق است و این که هرکسی مرد راه عشق نیست.

سایر ابیات:

ب و ه: کمال و جمال خداوند قابل ادراک نیست.

ج: عجز و ناتوانی عقل از ادراک و وصف خداوند.

والفضل غالمی اب تالیفی 
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گزینه 4 205

معنی و مفهوم بیت صورت سؤال: از زمانی که مرا از عالم معنا جدا ساخته اند و گرفتار دنیای ماّدی شده ام، همۀ آفریدگان با من

له و فریاد و زاری سرداده اند. (ادبّیات چهارم، درس1) مفهوم "هم نوایی همۀ موجودات عاشق با شاعر" در بیت هم صدا شده و نا

صورت سؤال و گزینۀ 4 مطرح شده است.

بررسی مفهوم گزینه ها:

1) ای معشوق، برای خدا، نگاه خود را از عاشق بیمار خود دریغ نکن. دلی را که تو چنین گرفتار و بیمار کرده ای، برای درمان به کجا

باید ببریم.

2) با چهرۀ گشاده (روی نمایان) در حضور نگهبانان بهشت حاضر شو. تا در بهشت را به روی کسی نگشاید (روی تو مانند بهشت زیبا

است و باوجود روی تو نیازی به بهشت نیست).

3) کسی که بیمار عشق تو است، جان او بر لب آمده است. (دیگر طاقت ندارد) و می ترسم تا لحظۀ مرگ به دیدار تو نائل نشود.

له های غم انگیز او ناله سر می دهد. 4) تیر عشق به دل هر عاشقی بنشیند (هرکس عاشق شود)، سنگ از نا

کنکور سراسری زبان داخل 1393

گزینه 1 206

مفهوم بیت صورت سؤال و گزینۀ "1": ارزشمند بودن وطن و ترجیح آن بر غربت و آوارگی مفهوم ابیات "2، 3 و 4": ترجیح غربت بر

حضور در خاک وطن (مفهوم مقابل بیت صورت سؤال).

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 5 1400 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 5 1400

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 5 1400

گزینه 3 207

مفهوم مشترک عبارت صورت سؤال و بیت گزینۀ "3": توصیه به بخشندگی و سخاوت بدون شهرت طلبی و اّدعا

مفهوم سایر ابیات:

1) ستایش افراد خیرخواه و عابد که با دعای خود، از دیگران دستگیری می کنند.

2) ستایش مهرورزی و عشق و محّبت

4) توصیه به خوش رویی

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 1 208

مفهوم مشترک ابیات مرتبط: حیرانی و سرگشتگی بینندگان از دیدن زیبایی معشوق و ناتوانی از توصیف این زیبایی

مفهوم بیت 1: بیان زیبایی بی  نظیر معشوق که بی  نیاز از توصیف دیگران است.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399
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گزینه 3 209

مفهوم گزینۀ (3) ← عشق  ورزی به امید رهایی از ناامیدی

مفهوم مشترک عبارت سؤال و سایر گزینه  ها ← زندگی واقعی و جاودانه در عشق  ورزی است.

تالیفی سیدمحمد موسوی

گزینه 3 210

ظرافت طبع به گونه ای است که دم و بازدم حاِل عاشق را خراب می کند.

در گزینه های 1، 2 و 4 به ترک ریا و دورویی و تزویر توصیه شده است.

تالیفی سیما کنفی

گزینه 4 211

مفهوم بیت گزینۀ "4": بی ارزش دانستن جاذبه های جهان بدون در نظر گرفتن جلوه و جمال یار

مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و ابیات سایر گزینه ها: ضرورت دل نبستن به زیبایی ها و جاذبه های عاریتی و زودگذر و توصیه به

کمال جویی

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 4 212

3": توصیه به امیدواری و پرهیز از ناامیدی مفهوم مشترک عبارت شعری صورت سؤال و ابیات گزینه های "1، 2 و 

مفهوم بیت گزینۀ "4": اقرار شاعر به ناامیدی و بیچارگی

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 2 213

در بیت نخست این گزینه به کار کردن و تالش توصیه شده است؛ اما در بیت دوم می گوید: هر کاری انجام دهی از نیک و بد، سزای

آن را می بینی.

گزینۀ "1": صبر از معشوق ممکن نیست.

گزینۀ "3": اغتنام فرصت

گزینۀ "4": حیرت از زیبایی معشوق

تالیفی نرگس موسوی

گزینه 1 214

گر مفهوم مشترک ابیات ۲، ۳ و ۴ نفی خودبینی و ترک دنیا و تعلقات دنیا و کشتن هوای نفس است ولی در بیت ۱ شاعر می گوید: ا

خود را به کمک جوشش از خواری ناپختگی بیرون آوری بی باکانه همانند شراب پا بر فرق عقل می نهی. (پختگی به انسان قدرت

می دهد)

تالیفی محسن فدایی
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گزینه 3 215

مفهوم بیت سؤال و سایر گزینه ها: کسی که اعمال خود را این دنیا محاسبه می کند، ترسی از حساب وکتاب قیامت ندارد.

3: عاشق در روز قیامت از معشوق حسابی نخواهد گرفت. مفهوم گزینۀ 

تالیفی نرگس موسوی

گزینه 1 216

الترین مرتبۀ عرفانی که تمامی صفات مذموم ماّدی سقوط می کند الف) فقر و فنا: با

ب) طلب: اّولین قدم در عرفان که عارف از لّذات دنیوی عبور می کند

ج) حیرت: سرگردانی و در اصطالح امری که بر قلب عارف هنگام تأّمل و حضور و تفکّر عارض می شود

د) توحید: خالی کردن دل و ذهن از هر چه غیر حق و تنها به حق توّجه داشتن

تالیفی محسن اصغری

گزینه 4 217

3 به تزویر و دورویی و بی بند و باری زاهدان دروغی و عاملین حکومتی اشاره دارد. گزینۀ 1، 2 و 

ولی در گزینۀ 4: همۀ انسان ها را در خرابات دنیا مست و مدهوش و خراب می پندارد.

تالیفی استاد سیما کنفی

گزینه 3 218

بیت گزینۀ "3" بیانگر این مفهوم است که عاشق از فدا کردن جان در راه معشوق دریغ ندارد و نمی  ترسد؛ زیرا با جان  فشانی در راه

عشق موجب جاودانگی نام و عشق خود می  شود.

معنی و مفهوم سایر ابیات:

1) تا زمانی که چهرۀ زیبا داشتی (جوان بودی) کارهای زشت مرتکب شدی، اکنون که پیر شدی، به دنبال این باش که کارهای نیک

انجام دهی.

2) شراب  نوشی که در آن تظاهر نباشد، از عبادت و پارسایی همراه با تظاهر بهتر است.

گر مانند فرهاد جان من در راه عشق فدا می  شود، باکی نیست؛ زیرا بعد از مرگم حکایت  های زیبای عاشقانه از جان  فشانی من 3) ا

باقی می  ماند.

4) ترک کردن جان برای عاشق آسان است اّما بریدن از معشوق، ممکن نیست.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

گزینه 1 219

مفهوم گزینۀ 1 این است که معشوق ورای تصور و خیال است؛ اما مفهوم مشترک صورت سؤال و سایر گزینه ها ماندگاری عشق و مهر

در دل عاشق است.

والفضل غالمی اب تالیفی 
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گزینه 2 220

لطیر عطار یعنی "فقر و غنا" است. بیت صورت سؤال بیانگر وادی هفتم منطق  ا

در این بیت شرط وصال معشوق، گذشتن از وجود ماّدی و ترک تعّلقات دنیوی و خودخواهی دانسته شده است. در بیت گزینۀ 2 نیز

این مفهوم بیان شده است.

1) شرح حال عاشق در روزهای جدایی از معشوق

2) عاشق به دلیل قدرنشناسی از روزگار وصال، در آتش هجران می  سوزد.

3) از دوران سخت فقر و نیستی نترس مانند حضرت خضر به دنبال زندگانی جاوید باش.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

گزینه 2 221

مفهوم مشترک عبارت صورت سؤال و گزینۀ 2 کناره گیری کردن از مردم و عزلت گزینی است.

مفهوم سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: فراموش کردن خود شرط رسیدن به عشق است.

گزینۀ 3: سفارش به دوری کردن از افرادی که آدمی را دلشاد نمی کنند.

گزینۀ 4: ناامید شدن از کمک مردم و اتکا داشتن به خویش

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 4 222

ابیات گزینه های 1، 2 و 3 اشاره به ناپایداری قدرت و از بین رفتن و به سر آمدن حاکمان و قدرت های آن ها دارد به حالت هشدار، اما

در بیت گزینۀ 4: پند تعلیمی دارد و می گوید عمر سریع می گذرد.

تالیفی سیده سودابه رضازاده بایی

گزینه 3 223

ابیات گزینه های 1، 2 و 4 ← اشاره به تقابل عقل و عشق دارد اما گزینۀ 3 در ستایش عقل است. [رهی و رهی: جناس تام: راه -

بنده]

تالیفی سیده سودابه رضازاده بایی

گزینه 2 224

ترتیب مفاهیم در گزینۀ 2 به درستی آمده است.

تالیفی استاد سیما کنفی
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گزینه 1 225

مفهوم عبارت صورت سؤال: ارجحیت باطن بر ظاهر است، که این مفهوم فقط در ابیات گزینۀ "ب" و "د" و "و" آمده است.

بیت "الف": به ارجحیت ظاهر بر باطن اشاره دارد. (مفهوم مقابل صورت سؤال)

بیت "ج": توصیه دارد که بهتر است ظاهر و باطن یکی باشد.

بیت "ه": به یکی بودن ظاهر و باطن اشاره دارد.

تالیفی نرگس موسوی

گزینه 1 226

گر عشق نباشد، دل می میرد. مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و گزینۀ 1 این است که زنده بودن دل به عشق است و ا

سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: دوری کردن از دل افسرده

گزینۀ 3: عشق، انسان را از گناه و هوس پاک می سازد.

گزینۀ 4: عشق، غمخوار و اندوه گسار دل است.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 3 227

مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و گزینۀ "3": لزوم ترک تعّلقات و گذشتن از هرگونه وابستگی مادی و دنیوی در راه عشق

تشریح گزینه های دیگر:

گزینۀ "1": همراه بودن عشق با غم و اندوه

گزینۀ "2": توصیف زیبایی معشوق و بی نظیر بودن او

گزینۀ "4": ناتوانی عقل در شناخت و درک معشوق و عشق

تالیفی محسن اصغری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 6 1400 قلمچی علوم 

گزینه 4 228

3: دگرگونی ارزش و منزلت است و اشاره به تنزل از مرحله ای به مرحله پایین تر دارد. مفهوم کلی گزینه های 1، 2 و 

ال تعلق دارد و اسیر زندگی مادی نمی شوند و سیر صعودی دارند لهی است که روحشان به عالم با مفهوم گزینۀ 4: در توصیف مردان ا

ال. به عالم با

تالیفی سیده سودابه رضازاده بایی

گزینه 1 229

بیت گزینۀ "1" بیانگر دو مفهوم است: 1- به دنبال نیستی، هستی پدید می آید. 2- افتادگی و نادیده گرفتن خود، موجب تعالی و

کمال می شود. اّما مفهوم مشترک ابیات دیگر گزینه ها، بازگشت به اصل یا تعّلق نداشتن روح انسان به این دنیای ماّدی است.

(ادبّیات چهارم، درس 1) / (ادبّیات 2، درس 7)

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1391
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گزینه 1 230

در گزینۀ 1 شاعر به این نکته پرداخته که تا کسی عقل دارد و به چشم عقل به جهان نگاه می کند از نیک و بد زمانه نمی تواند خالص

شود؛ اما مفهوم سایر گزینه ها ناتوانی عقل در برابر عشق است.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 4 231

مفهوم سه گزینۀ نخست، غنیمت شمردن فرصت است؛ اما مفهوم گزینۀ 4 عالوه بر توصیف بی وفایی دنیا، توصیه به دوری کردن از

دنیا است.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 4 232

در بیت صورت سؤال حافظ به این نکته پرداخته که عشق باعث عروج معنوی و تعالی انسان می شود. در گزینۀ 4 نیز میرزا صائب

تبریزی با بیانی دیگر به همین مفهوم پرداخته:

ای صائب هیچ گاه عشق را از دست مده، عشق چون سیالبی است که برای خار و خس، مانند بال وپر عمل می کند و آن را ارتقا

می دهد.

مفهوم سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: ارزشمند بودن شهادت در راه عشق

گزینۀ 2: دشوار بودن راه عشق / عاشق آرامش ندارد

3: بی خبری زاهدان از عشق گزینۀ 

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 3 233

مفهوم مشترک ابیات مرتبط: عشق مایۀ حیات و بی عشقی نشانه یا موجب مرگ و نیستی است.

مفهوم بیت گزینۀ "3": عشق با سالمت و عافیت طلبی و آسودگی سازگاری ندارد.

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 5 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 5 1399

گزینه 1 234

مفهوم مشترک ابیات مرتبط: حیات بخشی عشق و زنده نبودن انساِن بی عشق

مفهوم بیت گزینۀ "1": بیان ترک نکردن طریق عشق و نکوهش راه و رسم زاهدان خودنما (وفاداری عاشق به معشوق)

تالیفی محسن اصغری
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گزینه 1 235

مفهوم مشترک عبارت صورت سؤال و ابیات گزینه های "2، 3و 4" این است که "ریشه های شکست آدمی در اندیشه و کردار خود او و

فرجام بد هر فرد، نتیجۀ اعمال اوست." اّما بیت گزینۀ "1" بیانگر این مفهوم است که "انسان های کامل از عیب های خویش بیشتر از

هنرهایشان بهره می برند همان طور که طاووس از پاهای [زشتش] بیشتر از بال های [زیبایش] بهره می برد." (ادبّیات3، درس14) / (

ادبّیات 2، درس 5)

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1392

گزینه 4 236

مفهوم کّلی بیت: بی ثمر بودن تالش و هّمت در مقابل تقدیر

مفهوم کّلی صورت سؤال و گزینه های 1، 2 و 3:

به کارسازی و تأثیر مثبت هّمت در زندگی انسان ها اشاره دارد.

تالیفی سیما کنفی

گزینه 2 237

بیت های الف - د ← سخن عشق، قابل گفتن نیست، وصف شدنی نیست.

بیت ب ← سخن عاشقی پایان ناپذیر است.

بیت ج ← پنهان نماندن راز عشق

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1397

گزینه 3 238

مفهوم ابیات "الف، ج، د، و" بیانگر مفهوم "شکرگزاری از خداوند موجب ازدیاد نعمت" است.

مفهوم بیت "ب": فقط به مفهوم شکرگزاری توصیه شده است و مفهوم ازدیاد نعمت در آن وجود ندارد.

مفهوم بیت "هـ": ناتوانی انسان از شکرگزاری نعمت بی کران خداوند

تالیفی محسن اصغری

گزینه 3 239

به فداکاری و جان فشانی عاشق اشاره دارد .

تالیفی محسن فدایی

گزینه 4 240

در گزینۀ 4 شاعر به توصیف زیبایی های کویر و آسمان کویر پرداخته و سخنی از هجوم تبیین های عقالنی و ویران کردن زیبایی های

ناشی از نگرش سنتی وجود ندارد. در گزینۀ 1 تبدیل شدن زیبایی ها به "چند عنصر" بیانگر غلبۀ دیدگاه عقلی و علمی است. در گزینۀ 2

التر رفتن" (= غلبه یافتن تبیین عقلی و علمی) باعث از بین رفتن هجوم عقل به آن باغ پر از گل و در گزینۀ 3 "یک کالس با

زیبایی ها شده است.

والفضل غالمی اب تالیفی 
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گزینه 1 241

معنی بیت سؤال: حقیقت عشق را هر کسی درک نمی  کند؛ تنها، عاشق (بی  هوش) محرم است. همان  طور که گوش برای ادراک سخنان

زبان ابزاری مناسب است. معنی گزینۀ "۱": برای کسی که از درد عشق بی  بهره است و در خواب غفلت به سر می  برد نمی  توان از شب

طاقت  فرسای دوری از معشوق سخن گفت. (فقط عاشق، به چنین درکی رسیده است) همان  طور که مالحظه می  نمایید بیت "۱" با بیت

سؤال تناسب مفهومی دارد.

آزمایشی سنجش ریاضی و فیزیک چهارم مرحله اول 1393

گزینه 3 242

مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و ابیات گزینه های "1، 2 و 4": اظهار شادمانی به دلیل سپری شدن اّیام رنج و غم و فرارسیدن

روزگار خوشی و شادی

مفهوم بیت گزینۀ "3": رنج و سختی این دنیا شادی و آسایش اخروی را در پی دارد.

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 4 243

بیت گزینۀ 4 بیانگر این مفهوم است که انسان های کامل و درستکار از آزمایش و امتحان و سختی ها، سربلند عبور خواهند کرد. در

داستان شاهنامه نیز سیاوش از آزمایش  و امتحان و سختی ها سربلند بیرون می آید.

مفهوم سایر گزینه ها:

1) در نکوهش تنهایی و تأثیر همنشین و همدرد

2) کمال بخشی معشوق

3) بیان فقر و ناتوانی و ضعف عاشق در برابر معشوق

تالیفی محسن اصغری

گزینه 2 244

مفهوم مشترک گزینه ۱، ۳ و ۴ :

"عدم توجه به شایستگی و استحقاق در بخشش کردن" یعنی در بخشش به شایستگی و استحقاق افراد توّجه نمی کنیم درحالی که در

گزینه ۲ برای رسیدن به یک شکار ارزشمند، می بخشیم.

تالیفی محسن فدایی

گزینه 3 245

مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و ابیات مرتبط: قدم نهادن در طریق عشق و گذشتن از وجود موجب کمال بخشی است.

معنی و مفهوم بیت گزینۀ "3": گاهی از درد عشق به دنبال زیبارویان رفتم و گاهی از روی حرص به دنبال علم کیمیا رفتم.

تالیفی محسن اصغری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 2 1400 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 2 1400

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 2 1400
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گزینه 2 246

مفهوم گزینۀ 2 این است که بال و مصیبت بر سر انسان های غافل فرود می آید؛ اما مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و سایر گزینه ها

این است که تعّلقات ماّدی انسان را از عشق (جایگاه اصلی) خدا دور می سازد.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 1 247

گزینه ۱ زمینه ملی و قومی دارد.

(خوان زر از سنت ملی و قومی ما است)

لعاده زال (خرق عادت) سخن گفته شده است. در گزینه ۲ از عمر خارق ا

در گزینه ۳ و ۴ وجود سیمرغ (خرق عادت)

تالیفی محسن فدایی

گزینه 4 248

مفهوم مشترک ابیات مرتبط: وصف  ناپذیری حسن و جمال معشوق و ناتوانی توصیف  کنندگان از توصیف و بیان زیبایی  های او

مفهوم بیت گزینۀ "4": بیان زیبایی خیره  کنندۀ معشوق و بی  قراری و ناشکیبایی عاشق با دیدن ناز و جلوه  گری یار

کنکور سراسری زبان داخل 1399

گزینه 2 249

"تجرید" در اصطالح تصّوف به معنی خالی شدن قلب سالک از آنچه غیر خداست (ص 173 کتاب درسی). این مفهوم فقط در گزینۀ

2 آمده است که شاعر می گوید: وقتی عشق تو در دلم آمد، دیگر حّتی یاد جان خود نیستم.

سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: جفای معشوق / یاد معشوق در دل و بر زبان عاشق است.

گزینۀ 3: شکایت از کسانی که در حضور پادشاه / معشوق، ُجرم درویش را بر مال کرده اند.

گزینۀ 4: هم نشینی با درویشان و عارفان، قلب انسان را پاک می کند.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 2 250

مفهوم مشترک ابیات مرتبط "دعوت به مبارزه علیه ظلم و ستم و نابودی آن است."

مفهوم بیت گزینۀ 2: سخن حکیمانه را از زبان هرکس بیان می شود، گوش کن.

تالیفی محسن اصغری
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گزینه 3 251

مفهوم بیت صورت سؤال: تغییر شرایط نامساعد به شرایط مطلوب و دلخواه

مفهوم مقابل بیت صورت سؤال: پدید آمدن شرایط نامساعد که در ابیات "ب، د" آمده است.

توجه: سایر ابیات با بیت صورت سؤال تناسب مفهومی دارند.

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 9 1400 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 9 1400

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 9 1400

گزینه 1 252

مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و ابیات مرتبط: سختی و ریاضت موجب کمال می شود.

مفهوم بیت گزینۀ "1": دلپذیر بودن جفای معشوق در نظر عاشق (تحّمل و تسلیم بودن در برابر معشوق)

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 2 253

عشق زبان خاصان را می بُرد... وقتی عاشقان اسراِر حقیقت را درمی یابند و درک می کنند بر زبانشان ُمهر خاموشی می زنند و سکوت

می کنند و در مقام حیرت و فنا وارد می شوند و مسِت جمال حقیقِت حق می گردند.

کنکور سراسری زبان داخل 1397

گزینه 1 254

مفهوم مشترک ابیات "2، 3 و 4": ناپایداری قدرت دنیوی

مفهوم بیت گزینۀ "1": ناپایداری زندگی دنیوی و ضرورت ترک جهان مادی

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 3 255

لهی و وصال معشوق گذشتن از وجود ماّدی و ترک تعّلقات بیت صورت سؤال بیانگر این مفهوم است که "شرط رسیدن به قرب ا

دنیوی است." این مفهوم در ابیات گزینه  های 1، 2 و 4 نیز مطرح شده است.

3: تحّمل رنج  ها و سختی  های روزگار و هستی، کار بزرگ و ارزشمندی دانسته شده است. مفهوم بیت گزینۀ 

از کشور 1399 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

گزینه 3 256

بیت ب: اشاره به "موتوا قبل أن تموتوا": ترک وجود مادی و گذشتن از هستی خود در جهان مادی برای رسیدن به حق

بیت الف: تقابل بین عقل و عشق دیده می شود: ترجیح عشق بر عقل و ضرورت ترک تعقل در عالم عشق

بیت د: اشاره به مفهوم مناعت طبع دارد: توجه به بی نیازی و تعلق نداشتن به مقام دنیوی

بیت ج: تسلیم محض شدن و اینکه اظهار خرسندی و رضایت ازآنچه خداوند در اختیار آدمی قرار داده است.

انسانی داخل 1397 کنکور سراسری علوم 
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گزینه 2 257

مفهوم گزینه 2: عاشق تنها به معشوق توجه دارد.

مفهوم مشترک سایر گزینه ها: وحدت وجود. سالک در همه کائنات فقط یک چیز و یک وجود را که متعلق به ذات خداوند است،

می بیند.

تالیفی نرگس موسوی

گزینه 2 258

مفهوم مشترک ابیات گزینه های 1 و 3 و 4 و بیت صورت سؤال: ازخودبی خود بودن و ترک تعّلقات ماّدی در راه عشق

مفهوم بیت گزینۀ 2: رهایی ناپذیری از دام عشق

تالیفی محسن اصغری

گزینه 1 259

ابیات گزینه های 2 و 3 و 4 بیانگر مفهوم "جانفشانی در راه وطن" است. اّما بیت گزینۀ "1" بر "بیگانه ستیزی" و "مبارزه با خائنین

وطن و ریختن خون آن ها" تأکید دارد.

تالیفی محسن اصغری

گزینه 3 260

ابیات گزینه "3" باهم تناسب معنایی ندارند به ترتیب :

مفهوم بیت "الف" به حتمی بودن مرگ اشاره دارد.

لهی اشاره دارد. مفهوم بیت "ب" به قضا و تقدیر ا

مفهوم ابیات گزینه ۱: شاعر فقط به خدا توّجه می کند و به هر چیز جز خدا پشت پا می زند.

مفهوم مشترک ابیات گزینه 2: توصیه به ترک دنیا و اینکه هرکس دنیا را رها کند پشیمان نمی شود.

مفهوم ابیات گزینه ۴: ناپایداری دنیا و حتمی بودن مرگ

تالیفی محسن فدایی

گزینه 3 261

مفهوم مشترک ابیات ۱، ۲ و ۴ در ستایش گوشه نشینی است.

ولی مفهوم بیت ۳ این است که از ترس چشم زخم کمال خویش را باید از خلق پنهان داشت تا به انسان ضرر و آسیبی نرسد.

تالیفی محسن فدایی

گزینه 4 262

3: بخشندگی کردن بی چشم داشت و انتظار است. اشاره بیت سؤال و گزینۀ 1، 2 و 

اما در گزینۀ 4 ← امید به بخشایش خداوند داشتن است.

تالیفی سیده سودابه رضازاده بایی
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گزینه 1 263

در وادی حیرت، آن چنان که از نام این وادی برمی آید، سرگشتگی و تحّیر تمام وجود عارف را دربر می گیرد و به تعبیر عّطار:

مرد حیران چون رسد این جایگاه / در تحّیر مانده و گم کرده راه

معنی ابیات صورت سؤال:

گر به عارف [در این مرحله] بگویند که مستی یا نه، هستی یا نه، او می گوید: من هیچ نمی دانم و حتی همین "نمی دانم" را نیز نمی

دانم!

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 3 264

مفهوم بیت صورت سؤال و ابیات مرتبط: فارغ و آسوده زیستن انسان های وارسته در عین فقر و نداری

3: ارزش و جاودانگی سخن و ترجیح آن بر مال و جاه (بیان جاودانگی سخن در مقابل ناپایداری ثروت و مقام مفهوم بیت گزینۀ 

دنیوی)

تالیفی محسن اصغری

گزینه 4 265

در سرودۀ صورت سؤال، سخن از این است که رستم در هر حالتی لبخند را فراموش نمی کرد؛ چه به هنگام صلح و چه به هنگام

جنگ. در گزینۀ 4 نیز شاعر به مخاطبان خویش توصیه می کند که در هر حالت لبخند را فراموش نکنند.

مفهوم سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: توصیف و ستایش لبخند کسانی که با لبخندشان شادی بخش هستند.

گزینۀ 2: دنیا به روی کسی که خندان هستند، می خندد.

گزینۀ 3: ستایش دل های خوش و لبخندهای حیات بخش

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 3 266

در گزینۀ 3 سعدی می فرماید: کسی که درد فراق نکشیده، قدر وصال را نمی داند؛ اما مفهوم مشترک سایر گزینه ها همانند بیت صورت

سؤال این است که کسی که عاشق نشده حال عاشقان را درک نمی کند.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 1 267

بیت د: اشاره به ناپایداری دنیا

بیت الف: دعوت به صداقت

بیت ب: بی قراری عاشق

بیت ج: صفای باطن

کنکور سراسری هنر داخل 1397
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گزینه 3 268

3 این است که نباید کار امروز را به فردا افکند. مفهوم مشترک عبارت صورت سؤال و گزینۀ 

سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: شب عاشقان طوالنی است.

گزینۀ 2: نباید غّصۀ آینده را خورد. ( غنیمت شمردم لحظه)

الَخرة. لدنیا مزرعة ا گزینۀ 4: ا

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 4 269

مفهوم بیت گزینۀ "4": ناپایداری ظلم و ستم و عاقبت بد ستمگران

مفهوم مشترک سایر ابیات: دعوت به ظلم ستیزی و مبارزه با ستمگران

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 3 270

مفهوم گزینۀ (3) ← تقابل عشق و ُزهد ریایی

مفهوم مشترک بیت سؤال و سایر گزینه  ها ← حال عاشق را تنها عاشق درک می  کند.

تالیفی سیدمحمد موسوی

گزینه 2 271

مفهوم بیت گزینۀ 2: تجّلی حقیقت در مظاهر هستی است.

معنی سایر ابیات:

لهی راضی باش؛ زیرا موجب رضایت و خرسندی آدمی خواهد بود. 1) به سرنوشت ا

3) هرکس در زندگی قناعت بورزد، دیگر به ماّدیات دنیا دلبستگی نخواهد داشت.

4) عشق بر دل هرکس که قرار گیرد، او را نابود خواهد کرد.

کنکور سراسری هنر داخل 1399

گزینه 1 272

مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و گزینۀ "1": کسی که می تواند به ارزش حقیقی و ابدی برسد، نباید به خاطر چیزی کم ارزش خود را

وابسته سازد. (ادبّیات 3، درس 21)

بررسی مفهوم گزینه ها:

1) تو کمتر از یک ذّره نیستی، پست مشو، عاشق باش تا شادان و چرخ زنان به عشق واقعی برسی.

2) همۀ ذّرات عالم (زمین و آسمان) به سوی هم جنس خویش جذب می شوند؛ مانند کاه که جذب کهربا می شود.

3) اشتباه کردم! این چیزهایی که به سوی خورشید می فرستم حّتی از ذّره هم بی ارزش تر است.

گر هزاران ذّره از آسمان کم شود، در عظمت خورشید هیچ کاهشی روی نمی دهد. 4) ا

انسانی داخل 1390 کنکور سراسری علوم 
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گزینه 4 273

گاه شد نه از او خبری مفهوم بیت سؤال اشاره به بیت مشهور: "آن را که خبری شد خبری بازنیامد" دارد و آن که از اسرار حقیقت آ

هست و نه دیگر از خود اثری می بیند و در حقیقت فانی می شود.

کنکور سراسری زبان داخل 1397

گزینه 4 274

در گزینۀ (۴) همانند بیت سؤال مفهوم هراس نداشتن از مرگ دیده می شود. مفهوم سایر گزینه ها:

گر در سنگ هم ریشه کرده  باشی، مرگ تو را بهراحتی از بین خواهد برد مانند ۱) مرگ به راحتی همگان را از دنیا بیرون می برد: ا

درآوردن یک مو از داخل خمیر.

۲) نکوهش غفلت و بی خبری

۳) اهل فضیلت هرگز نمی میرند و همیشه زنده اند.

الدین تالیفی افشین محی 

گزینه 1 275

مفهوم گزینۀ 1 شکایت و گالیه داشتن از معشوق است:

من فرصت شکایت و گالیه به دستم نمی افتد وگرنه شکایت های زیادی [از معشوق] دارم.

اما مفهوم سایر گزینه ها غنیمت شمردن فرصت است که با مفهوم بیت صورت سؤال در تقابل است.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 2 276

لمثل صورت سؤال بیانگر این مفهوم است که "ریشۀ شکست آدمی در اعمال و رفتار خود اوست" این مفهوم در ابیات گزینه های ضرب ا

1 و 3 و 4 نیز بیان شده است.

مفهوم بیت گزینۀ 2: در نکوهش ظلم و ستم و غفلت آدمی است.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

گزینه 4 277

مفهوم مشترک ابیات مرتبط: ضرورت کناره گیری از مصاحبت خلق و ترجیح خلوت بر صحبت

مفهوم گزینۀ "4": ترک تعّلقات

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 3 1400 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 3 1400

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 3 1400
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گزینه 4 278

مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و بیت گزینۀ "4": آمادگی عاشق برای فدا کردن جان خود به پای معشوق

مفاهیم سایر ابیات:

1) خوشایند و دلپذیر بودن گرفتاری در دام عشق یار و مهرورزی نسبت به او

2) ناممکن بودن رهایی از دام عشق یار پس از گرفتارِی دل در کمند زلف معشوق

3) توصیف زیبایی گیسوان معّطر و چهرۀ زیبای یار

کنکور سراسری زبان داخل 1399

گزینه 2 279

مفهوم ابیات مرتبط "تعّز من تشاء" است. (عزت بخش واقعی خداست)

مفهوم بیت "ب": "اطاعت و سپاسگزاری از خداوند"

مفهوم بیت "د": "راضی بودن به آنچه خدا داده است."

تالیفی حسن وسکری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 14 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 14 1399

گزینه 3 280

در عبارت سؤال مفهوم اصلی ناسازگاری عقل و دانش با احساس است، در گزینۀ "3" نیز شاعر دانش را حجاب و پرده دانسته و از

گاهی گله دارد. دانش و آ

مفهوم سایر گزینه ها:

1) ناتوانی عقل در شناخت خدا

2) برتری عشق بر عقل (تقابل عقل و عشق)

4) درد عشق درمان ندارد. / ناتوانی عقل و دانش در حل مشکل عاشق

الدین قامحی  ا تالیفی افشین 

گزینه 4 281

مفهوم مشترک ابیات مرتبط: ناپایداری شکوه و عظمت پادشاهان و صاحباِن قدرت

مفهوم بیت گزینۀ "4": ترجیح فقر اختیاری بر ثروت و شکوه پادشاهان 

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 1 282

در گزینۀ 1 شاعر به این نکته پرداخته که حتی پس از مرگ نیز، جانش همچنان مشتاقانه به کوی معشوق می رود، در این بیت

سخنی از "جان فشانی عاشق در راه عشق" نیست؛ اما مفهوم مشترک سایر گزینه ها و بیت صورت سؤال این است که جان فشانی

الزمۀ راه عشق است.

والفضل غالمی اب تالیفی 
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گزینه 1 283

در وادی فقر و فنا، به تعبیر عّطار: صد هزاران سایۀ جاوید، در وجود خورشید (= معشوق) گم می شوند و از وجود خود فانی می شوند.

ابیات صورت سؤال نیز بیانگر فنا شدن از خود است.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 2 284

مفهوم بیت صورت سؤال نکوهش حضور بیگانگان در مملکت است. در گزینۀ 2 نیز شاعر با بیانی دیگر به این مفهوم پرداخته است:

نمی توان به خانه ای که بیگانه در آن سر کشیده است، امید داشت.

مفهوم سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: بهبود یافتن اوضاع

3: ترجیح بیگانه بر آشنای بی وفا گزینۀ 

گزینۀ 4: نابودی وطن به دست بیگانگان / جستجوی قهرمان برای نجات وطن

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 4 285

مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و بیت گزینۀ "4": لزوم دوری گزیدن و کناره گیری از مردم روزگار

بررسی مفهوم سایر ابیات:

گزیر بودن اهل کمال از مصاحبت با انسان های فرومایه 1) نا

2) ترجیح گوشه گیری بر شنیدن اندرز نصیحت گویان

3) نکوهش گوشه گیری

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 2 286

لی اصله" هرچیزی سرانجام به اصل و ریشۀ خود برمی  گردد؛ را در بردارد. ابیات "الف، ب، د، هـ" همگی مفهوم "کل شیء یرجع ا

مفهوم بیت "ج": از ماست که بر ماست، مفهوم بیت "و": از مکافات عمل غافل مشو.

آزمایشی سنجش ریاضی و فیزیک چهارم مرحله اول 1393

گزینه 2 287

مفهوم مشترک ابیات مرتبط: بلندهّمتی موجب کمال آدمی است.

مفهوم بیت گزینۀ 2: شاعر از اقامت در شهر خویش خسته است و قصد سفر دارد.

کنکور سراسری هنر داخل 1399
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گزینه 3 288

3 بیانگر "رّزاق بودن" خداوند است که در بیت صورت سؤال مطرح نشده است. مفهوم بیت گزینۀ 

تشریح سایر گزینه ها:

1) عیب پوش بودن خداوند (سّتارالعیوبی): همه عیبی تو بپوشی

لغیوبی): همه غیبی تو بدانی 2) غیب دان بودن خداوند (عالّم ا

4) عّزت و ذّلت موجودات به دست خداوند است: همه بیشی تو بکاهی، همه کّمی تو فزایی

تالیفی محسن اصغری

گزینه 2 289

الف- آشکار شدن اسرار از زیر نقاب ← وادی معرفت و شناخت

گر در این مسیر افراد کم یا زیادی را ببینی، همگی آنان یکی خواهند شد.(در این مرحلة عرفان همة موجودات تجّلی حق ب-ا

هستند)←وادی توحید

ج- نمی دانم عاشق چه کسی هستم، نه مسلمانم و نه کافر. (= سرگشتگی) ← وادی حیرت

د- این وادی، وادی رنج و سختی است. ← طلب

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 3 290

3 این  است که نباید فریب ظاهر خوشایند و وضعیت مناسب را خورد، ای بسا وضع خوشایند و مفهوم مشترک صورت سؤال و گزینۀ 

ظاهر مناسب، برای فریب دادن باشد.

مفهوم سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: ارزش و اهمیت دل / بی ارزشی دنیا در برابر دل

َلم گزینۀ 2: ترجیح یار بر سایر جذابیت های عا

گزینۀ 4: به هنگام سختی ها و مصائب، نباید عجله کرد.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 3 291

در گزینۀ 3 شاعر به خردمندان توصیه می کند که عشق را رها نکنند و عشق را نیز دریابند؛ اما مفهوم مشترک سایر ابیات ناتوانی عقل و

وهم در شناخت خداوند است.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 1 292

در بیت صورت سؤال شاعر در جستجوی شنونده ای است که او نیز درد عشق را کشیده باشد تا شرح غم عاشق را درک کند. این مفهوم

در بیت گزینۀ (1) نیز این گونه آمده است که تنها کسی که گداز و آتش عشق را تجربه کرده باشد محرم راز است. بررسی سایر

گزینه ها: 2) دلم صندوقچۀ راز است و می ترسم به دست نامحرم بیفتد. 3) هرکس عاشق شد کارش زار است! 4) در مصراع اول

معشوق، از شنیدن قصۀ عشق خسته شده؛ اما عاشق در مصراع دوم به او می گوید که به کسی بگو سخن کوتاه کند که عاشق نیست.

تالیفی شاهین شیرزادی
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گزینه 1 293

مفهوم مشترک بیت سؤال و گزینه های "2، 3 و 4" این است که ذات پروردگار، با هیچ زبان و بیانی قابل توصیف نیست، اّما بیت

گر یار سخن نگوید لب و دهاِن ظریف او لغه ای در توصیف کوچکی در ظرافت لب و دهان یار است و شاعر اّدعا می کند ا گزینۀ "1" مبا

قابل رؤیت نخواهد بود. (ادبّیات 3، درس 1)

کنکور سراسری هنر داخل 1391

گزینه 2 294

الف) عاشق از عشق خسته نمی شود.

ب) تنّفر از اجانب و بیگانه ستیزی

ج) عاشق برخالف آداب و عرف اجتماع رفتار می کند.

د) فراغت در عین فقر نشانۀ وارستگی است.

تالیفی سیما کنفی

گزینه 2 295

توضیح: هفت وادی عرفان که عارف سالک باید با تحّمل سختی ها از آن ها عبور کند تا در نهایت به مقام فنای فی هللا برسد به

ترتیب عبارت اند از : 1- طلب 2- عشق 3-معرفت 4- توحید 5- حیرت 6- استغنا 7- فقر و فنا

در مرحلۀ حیرت سالک هرچه را در مرحلۀ توحید کسب کرده بود، فراموش می کند و دچار حیرانی و سرگشتگی می شود و به همین

دلیل حیرت نامیده می شود. (ادبّیات 3، درس 21)

انسانی داخل 1394 کنکور سراسری علوم 

گزینه 4 296

مفهوم عبارت صورت سؤال "از عّزت به ذّلت افتادن" است که در مصراع دوم بیت گزینۀ "4" به آن اشاره شده است.

مفهوم ابیات سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: بی قراری و آشفتگی شاعر، به دلیل پریدن پرندۀ دست آموز او

گزینۀ 2: گالیۀ شاعر از معشوق خود که موجب بی اعتباری وی شده است.

3: تأکید شاعر بر این نکته که به عالم دیگری تعّلق دارد و نباید در این دنیای ماّدی منزل گزیند. (ضرورت بازگشت به جایگاه گزینۀ 

اصلی خود)

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 2 297

در گزینۀ 2 شاعر از مخاطبان فرضی خود گالیه می کند و می گوید: عقل را برای چه کاری داده اند؟ برای اینکه گاهی گناه کنیم و گاهی

خداپرستی؟ یعنی عقل و ِخرد را برای توجیه امور خوب و بد به ما ندادند؛ اما مفهوم مشترک سایر گزینه ها ستایش عقل و خرد است.

3: با عقل و حکمت است که انسان ها بر یکدیگر تمایز دارند وگرنه به لحاظ جسمی و ظاهری همۀ انسان ها برابر و معنی گزینۀ 

همانند هستند.

والفضل غالمی اب تالیفی 
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گزینه 2 298

گاهانه، عقربی را به سوی پای خود کشیدم. در گزینۀ 2 شاعر می گوید: من مقّصرم هستم، زیرا عامدانه و آ

سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: اول اندیشه کند مرد که عاقل باشد

گزینۀ 3: شکایت از بداقبالی

گزینۀ 4: توصیف زیبایی و دلربایی چهرۀ یار

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 4 299

مفهوم مشترک ابیات مرتبط: بیان شور عشق در وجود عاشق / خودشیفتگی عاشق به دلیل برخورداری از عشق شورانگیز

مفهوم بیت گزینۀ "4": ایثار و فداکاری و توّجه به بیچارگان

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

گزینه 2 300

مفهوم بیت گزینۀ "2": هر کسی قابلّیت و شایستگی یافتن مقام عالی را ندارد.

مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و ابیات مرتبط: توصیه به کمال جویی و داشتن هّمت عالی و پرهیز از روی آوردن به موقعّیت های

پست و بی ارزش

تالیفی کاظم کاظمی
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درسپایهمدرسه

دبیر

نام و نام خانوادگی

مفهوم جملۀ کنایی عبارت زیر در کدام گزینه آمده است؟1

"این بار سخت از جا دررفت و درست آمد کنار نیمکت من و چنین خطاب کرد: پاشو برو بیرون."

گفت بسیاری ولی سودی نداشت                      خشمگین شد، زانکه بهبودی نیافت (1

شرمنده شد از باد سحر گلبن عریان                    وز آب روان شرمش بر بود روانیش (2

عمر پیران کهن سال به سرعت گذرد                    رو به پستی چو نهد آب، سبک جوالن است (3

از آن مجلس چو برون رفت جمشید                  ز خلوت خانه بیرون رفت خورشید (4

تالیفی محسن اصغری

بیِت زیر، با همۀ ابیات قرابت مفهومی دارد،  به جز:2

"چون شیر به خود سپه شکن باش                    فرزند خصال خویشتن باش"

پارسا باش و نسبت از خود کن                      پارسا زادگی ادب نبود (1

چو کنعان را طبیعت بی هنر بود                پیمبرزادگی قدرش نیفزود (2

نباید کند جز که نام نکو                         خردمند زین زیستن آرزو (3

گر داری نه گوهر                    گل از خار است و ابراهیم از آزر هنر بنمای ا (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1396

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 4 تابستان 1398

انسانی دوازدهم آزمون شماره 4 تابستان 1398 قلمچی علوم 

مفاهیم "وفاداری عاشق، ایثار و جان فشانی، درماندگی و بیچارگی، رهایی خواستن از عشق" به ترتیب در کدام ابیات دیده می شود؟3

الف) برداشتــه دل ز کار او بخت            درمــاند پدر به کار او سخــت

ب) دریــاب که مبتـالی عشقــم            آزاد کــن از بــالی عشــقــم

ج) گویند ز عشـــق کن جــدایی            این نیســت طریــق آشنــایی

د) از عمر من آنچه هست برجای            بستــان و به عمر لیلی افــزای

ج، د، الف، ب (2 ج، ب، الف، د (1

د، ج، ب، الف (4 د، ج، الف، ب (3

الدین تالیفی افشین محی 

MrKonkoriقرابت یازدهمیازدهم
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مفهوم بیت "نهان گشت آیین فرزانگان            پراکنده شد نام دیوانگان" با کدام بیت متناسب است؟4

افسوس ز دست فلک شعبده باز              شه   زاده به ذلت و گدا زاده به ناز (1

بدر آی ای حکیم فرزانه  پر نشاید نشست در خانه (2

چو با سفله   گویی به لطف و خوشی          فزون گرددش کبر و گردن   کشی (3

غافل بودن نه ز فرزانگی است         غافلی ازجملۀ دیوانگی است (4

آزمایشی سنجش ریاضی و فیزیک چهارم مرحله دوم 1393

مفهوم کدام بیت با عبارت شعری زیر قرابت دارد؟5

"هنگامی که / در فروتنی / بزرگ باشیم / بیش از همه به آن بزرگ نزدیک شده  ایم."

بی  مغز بود سر که نهادیم پیش خلق                  دیگر فروتنی به در کبریا کنیم (1

سعدی چو سروری نتوان کرد الزم است               با سخت  بازوان به ضرورت فروتنی (2

ز خاک آفریدت خداوند پاک                پس ای بنده افتادگی کن چو خاک (3

فروتنی به خدا زودتر کند نزدیک                      که زود قطع شود راه، چون سرازیر شود (4

تالیفی محسن اصغری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 19 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 19 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 19 1399

همۀ  ابیات به جز ............ با بیت زیر تناسب معنایی دارند.6

"به حرص ار شربتی خوردم مگیر از من که بد کردم                      بیابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا"

رقیبم سرزنش ها کرد کزاین باب رخ برتاب                             چه افتاد این سِر ما را که خاک در نمی ارزد (1

در جمع خوبان بوده ام، گر بر تنی عاشق شدم                       عیبم مکن،  ای پارسا، در کافرستان بوده ام (2

گر در پایت افکندم سری، عیبم مکن، کانجا                           چنان بودم که از مستی ز سر نشناختم پا را ا (3

وقت ضرورت چو نماند گریز                                             دست بگیرد سر شمشیر تیز (4

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 7 1394 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 7 1394 مدارس برتر 

همۀ ابیات با بیِت زیر قرابت مفهومی دارد؛ به جز:7

"ز رخــســارش فـــرومـی ریــخــت اشــکــی            بـــنـــای زنـــدگـــی بـــر آب مــی دیــد"

زندگـانی نتـوان گفـت حیـاتی کـه مـراست            زنـده آن اسـت کـه بـا دوسـت وصـالی دارد (1

دل بـر جـهـان منه که جهان را ثبات نیست            تکـیـه مـکـن بر اوی و بُِهش بـاش زیـنـهـار (2

دل من بی تو جهانی است ُپر از فتنه و شور            بـده آن بـادۀ نـوشـیـن که جهـان بر باد است (3

چـو صـبـح هـم نـفـِس مـهـِر آفـتـابی باش            مزن به هرزه نفس زان که زندگی نفسی است (4

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 
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همۀ بیت ها به جز بیت .......... با عبارت زیر تناسب معنایی دارد.8

از آسمان تاج بارد اّما بر سر آن کس که سر فرو آرد.

در آستان جانان گر سر توان نهادن                      گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد (1

دست همت به سر زلف بلندی زده ام                  که به هر تار وی افتاده گرفتاری چند (2

تواضع سر رفعت افرازدت                     تکّبر به خاک اندر اندازدت (3

ز خاک آفریدت خداوند پاک                 پس ای بنده افتادگی کن چو خاک. (4

تالیفی محسن فدایی

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات تفاوت دارد؟9

اندر این ره تکیه بر خود کن که مرد                  صید آهو با سگ کوری نکرد (1

"صائب" مرا به نامه بران نیست اعتماد                خود می برم به خدمت جانان پیام خویش (2

بر عزم خویش تکیه کن ار سالک رهی                واماند آن که تکیه کند بر عصای خویش (3

تو را تکیه ای جان من بر عصاست                    دگر تکیه بر زندگانی خطاست (4

تالیفی محسن اصغری

کدام گزینه با "به ترتیبی نهاده وضع عالم           که نی یک موی باشد بیش و نی کم" تناسب مفهومی دارد؟10

خیز بر کِلک آن نّقاش، جان افشان کنیم           کاین همه نقش عجب در گردش پرگار کرد (کِلک: قلم) (1

لم نََبرد راه به منزل دور فلکی یکسره بر منهج عدل است           خوش باش که ظا (2

حدیث از مطرب و می گوی و راز دهر کمتر جو           که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معّما را (3

گر اهل معرفتی هرچه بنگری خوب است           که هرچه دوست کند همچو دوست محبوب است (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

مفهوِم کدام بیت با ابیات دیگر متفاوت است؟11

عشـق در معـشـوق فـانـی گـشتن است            مــردن او را زنـدگــانـی گـشــتـن اسـت (1

حـال دل سـوختـۀ عـشق کسی می داند            کـه بـه دل داغ تـو را در عـوض مـرهـم زد (2

حــال مــا راهـروان آبـلـه پـا مـی دانــد            که نفس سوخته در ریگ روان افتاده اسـت (3

لمند غم دل با تو نگویم که تو در راحت نفـس            نشـنـاسـی کـه جـگـرسـوختگان در ا (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398
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تمام ابیات زیر دارای مفهوم مشترکی هستند به جز گزینۀ ............12

آن کاله نامرادی بر سر دانا نهاد                 این قبای کامرانی در بر نادان نهاد (1

دانا بماند در غم تدبیر روزی اش                 یک ذره غم به خاطر نادان نمی رسد (2

خلوت دل نیست جای صحبت اضداد                     دیو چو بیرون رود فرشته درآید (3

ای دریغا لباس علم و هنر             ای دریغا متاع فضل و ادب (4

تالیفی سیده سودابه رضازاده بایی

مفهوم نوشته شده در مقابل کدام عبارت، نادرست است؟13

آقایان محترم! علما! روحانیون حوزه ها! با مغزهایتان با حکومت طرف شوید، با قلب هایتان با خدا!: (دعوت به عقالنّیت محض (1

در زندگی)

اینجا، به هیچ قیمت نشکنید؛ آنجا شکسته و خمیرشده باشید.: (اظهار عجز و خاکساری در برابر خداوند) (2

اینجا، همه اش در پرده بمانید؛ اّما آنجا، با قلب هایتان، با خلوصتان با خدا روبه رو شوید.: (داشتن خلوص قلب در پیشگاه (3

خداوند)

اینجا، حساب کنید، بسنجید، ُچرتکه بیندازید؛ چراکه با ُچرتکه اندازان بدنهاد روبه رو هستید.: (دعوت به عقالنّیت سیاسی در (4

مواجهه با دشمن)

تالیفی سیدمحمد موسوی

کدام گزینه مفهومی متفاوت با سایر گزینه ها دارد؟14

قیاس عقل تا آنجاست بر کار           که صانع را دلیل آرد پدیدار (1

لفبا) عقل چون ابجِد حق از بر کرد           جامۀ باطل از سرش بر کرد (ابجد: ا (2

خرد را گر نبخشد روشنایی           بماند تا ابد در تیره رایی (3

ای عقل مرا کفایت از تو           ُجستن ز من و هدایت از تو (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

کدام ابیات با ابیات زیر تناسب مفهومی دارند؟15

"بیا عاشقی را رعایت کنیم             ز یاران عاشق حکایت کنیم

از آن ها که خونین سفر کرده اند                  سفر بر مدار خطر کرده اند"

گرچه ز امثال ما مالل گرفت                   گرفت بی تو مرا از حیات خویش مالل الف) تو را ا

ب) غوطه زد حالج در خون، این کمان را تا کشید                  چون کند زه هر گران جانی کمان عشق را؟

ج) کی برکَنم دل از رخ جانان که ِمهر او                   با شیر در دل آمد و با جان به در شود

د) آتشم در جان گرفت از عوِد خلوت سوختن                        توبه کارم توبه کار از عشق پنهان باختن

ه) در عشق کسی قدم نهد کش جان نیست              با جان بودن به عشق در سامان نیست

ب - د (2 ه - ب (1

ب - ج (4 ج - ه (3

والفضل غالمی اب تالیفی 
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مفهوم کدام بیت متفاوت با سایر ابیات است؟16

ز راه جذبۀ توفیق، سالک می شود واصل             به بال کهربا پرواز گیرد برگ کاه اینجا (1

تا نگردد جذبۀ توفیق صائب دستگیر                 از گل تعمیر، پای خود کشیدن مشکل است (2

معنی توفیق غیر از هّمت مردانه چیست؟          انتظار خضر بردن ای دل فرزانه چیست؟ (3

مگر فالخن توفیق دست من گیرد           که همچو سنگ نشانم به جا گذاشته اند (4

تالیفی حسن وسکری

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 5 1399

کدام گزینه با بیت زیر قرابت مفهومی دارد؟17

گر لطفش قرین حال گردد            همه ادبارها اقبال گردد" "ا

اقبال تو می دهد ز ادبار نجات            تنگ آمدم از نکبت افیون، ساقی (1

مرا بار لطفش دوتا کرد پشت            به شمشیر احسان و فضلم بکشت (2

در آن موقف که لطفش روی پیچ است            همه تدبیرها هیچ است، هیچ است (3

چون کمان گرچه کج نماید کار            هم ز لطف خدا چو تیر شود (4

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 6 1400 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 6 1400

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 6 1400

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات تفاوت دارد؟18

گرچه دشوار بود کار و برومندی                        هّمت و کارشناسی کند آسانش (1

گر کوتهیی نیست                   مگریز از آن کار که دشوار نماید در هّمت مردانه ا (2

سالک راه به منزل برسد آخر کار                       هّمت پیر طریقت اگرش همراه است (3

شبنم خود را به هّمت می  برم بر آسمان              در کمین جذبۀ خورشید تابان نیستم (4

تالیفی محسن اصغری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 20 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 20 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 20 1399

مفهوم عبارت "حالی صواب آن باشد که جمله به طریق تعاون قّوتی کنید تا دام از جا برگیریم که رهایش ما در آن است." از کدام19

گزینه دورتر است؟

اّتفاق دوستان باهم دعای جوشن است            سختی از دوران نبیند دانه تا در خرمن است (1

حسنت به اتفاق مالحت جهان گرفت           آری به اتفاق جهان می توان گرفت (2

گر یک دلند در همه کار          هزار طعنۀ دشمن به نیم جو نخرند دو دوست باهم ا (3

معنی یک بیت بودیم ازطریق اّتحاد            چون دو مصرع گرچه در ظاهر جدا بودیم ما (4

تالیفی سیدمحمد موسوی
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ر" در کدام گزینه دیده می شود؟20 لَعبُد یدبِّر و ُهللا یقدِّ مفهوم حدیث "ا

کارهایی که درش بستۀ تقدیر بود                     چو تو تدبیر کنی در بگشاید یزدان (1

آنچه سعی است من اندر طلبت بنمایم               آن قدر هست که تغییر قضا نتوان کرد (2

هر ذّره را به قدر طلب نور داده اند                     در کار خویش شب پره را آفتاب  گیر (3

عصیان خالیق ار چه صحرا صحراست                                در پیش عنایت تو یک برگ گیاست (4

الدین تالیفی افشین محی 

کدام بیت، با بیِت زیر قرابت مفهومی دارد؟21

"به حرص ار شربتی خوردم مگیر از من که بد کردم            بیابان بود و تابـستـان و آب سـرد و اسـتسـقـا"

لـــم بــه چــشـم چـشــمـۀ آب تــشــنــگــان را نــمــایـــد انـــدر خـــواب            هـمــه عــا (1

لـح اسـت یـا خــر دّجـال چــون سـِگ دّرنــده، گـوشــت یـافـت نپـرسد            کـایــن شـتــر صـا (2

روز صـحـرا و سـماع است و لب جوی و تمـاشا            در هـمـه شـهـر دلـی نـیـست که دیگر بربایی (3

لــی بـرخـوان            عـقـل بــاور نـکـنـد کـز رمــضــان انـدیـشد مـلـحـد گـرسـنـه در خـانـۀ خـا (4

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

کدام بیت با عبارت زیر قرابت مفهومی دارد؟22

گر از گشادن عقده  های من آغاز کنی، ملول شوی و بعضی از ایشان در بند بمانند." "نخست از آن یاران گشای و می    ترسم که ا

گر مراد تو ای دوست در اسیری ماست خالص ما ز اسیری مباد تا به ابد                        ا (1

عالمی را از تو پند است که در بند خودی                        تا به کی بهر خالص دگران گویی پند (2

هست به یاد دوستان زندگی و حیات من                        گرچه ز دوستان کسی یاد ز من نمی  کند (3

چشم من نیست به آسودگی خود "صائب" هست در راحت احباب مرا راحت خویش (4

تالیفی کاظم کاظمی

کدام گزینه با "هر خسته که جان پیش سنان تو سپر ساخت                هم زخم سنان تو کند مرهم جانش" تناسب ندارد؟23

زخم از مرهم گواراتر بود بر عارفان                    رخنه در زندان بَود از نقش بِه، محبوس را (1

دست ارباب مرّوت در حنای غفلت است                        زخم ما را خوِن گرم ما مگر مرهم شود (2

مرهِم داِغ مِن تشنه جگر زخم بَود                     بخیۀ زخِم مِن بی سروسامان داغ است (3

ما سبک روحان حریِف ناِز مرهم نیستیم             دوست می داریم زخمی را که از جان بگذرد (4

والفضل غالمی اب تالیفی 
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مفهوم کدام گزینه با عبارت "کالم خام، بدتر از طعام خام است." متناسب نیست؟24

سخن را به میزان دانش بسنج            که گفتار بی علم باد است و دم (1

هرکه می خواهد که باشد در شمار عاقالن            لب فروبندد مگر وقتی که باید دم زدن (2

تا نیک ندانی که سخن عین صواب است            باید که به گفتن دهن از هم نگشایی (3

ز دانش چو جان تو را مایه نیست             بِه از خاموش هیچ پیرایه نیست (4

تالیفی سیدمحمد موسوی

کدام گزینه با عبارت زیر تناسب معنایی دارد؟25

"وی در کوه ساکن شده است؟ بس کاری نباشد. مرد باید در میان بازار مشغول تواند بود. چنان که یک لحظه از حق تعالی غایب

نشود."

َوَرت جاه و مال است و زرع و تجارت           چو دل با خدای است، خلوت نشینی (1

در صحبت خلق جز پریشانی نیست           کنجی بنشین و جز قناعت مطلب (2

گوشه گرفتم ز خلق فایده ای نیست           گوشۀ چشمت، بالی گوشه نشین است (3

گفت وگوی حق دریغ از حق پرستان داشتن            یوسف بی جرم را محبوس زندان کردن است (4

تالیفی سیدمحمد موسوی

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات تفاوت دارد؟26

پیش از آن کآدم نبود و نام آدم کس نبرد             در دماغ عاشقان بوده است از این سودا خمار (1

هر آن نصیبه که پیش از وجود ننهاده است                     هرآن که در طلبش سعی می کند، باد است (2

زان پیش کاّتصال بود خاک و آب را                   عشق تو خانه ساخته بود این خراب را (3

آفتابی در ازل خوش سایه ای بر ما فکند              تا ابد روشن بود این روی مه سیمای ما (4

تالیفی محسن اصغری

کدام گزینه با سروده زیر تناسب ندارد؟27

"بگذار بر پشت زین خود معتبر بمانم / بگذار سرخوش و سرمست به دوردست ها بروم / و بر فراز سرم هیچ جز اختران نبینم."

گرچـــه در کلبۀ خلــوت بَودم نوِر حضــور            هم  سفر بِه که نمانده است مجال حضرم (1

صافِی دل خواهی از سیروسفر غافل مباش            تختۀ مشق کدورت از سکون می گردد آب (2

فریـــاد که جـــز اشک شـب و آه سحرگاه            انـــدر سفــِر عشق مـرا همسفری نیست (3

چو ماکیــان به دِر خــانه چند بینی جـور؟            چـــرا سفـــر نکنی چــون کبــوتر طّیار (4

والفضل غالمی اب تالیفی 
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در کدام گزینه، مفهوم هر دو بیت،  هماهنگ و یکسان نیست؟28

می فشاند بر مراد هر دو عالم آستین             بی نیازی هرکه را "صائب" توانگر می کند   (1

گرت نُزهت همی باید به صحرای قناعت شو      که آنجا باغ در باغ است و خوان در خوان و با در با (با:  آش)

در شب قدر از صبوحی کرده ام عیبم مکن       سرخوش آمد یار و جامی برکنار طاق بود   (2

به حرص ار شربتی خوردم مگیر از من که بد کردم    بیابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا

رضا به داده بده وز جبین، گره بگشای          که بر من و تو در اختیار نگشاده است   (3

 تو کارخویش به فضل خدای کن تفویض             به روز نکبت و دولت که کار، کار خداست

زاهدان را زهد و ما را عشق خوبان شد نصیب  هرکسی را در ازل، خود آنچه قسمت بود، داد   (4

زاهدان را ترک دنیا نیست از آزادگی                    سکّه ازبهر روایی، پشت بر زر می کند

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 7 1395 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 7 1395 مدارس برتر 

گاه" تناسب ندارد؟29 کدام گزینه با "کمال عقل آن باشد در این راه           که گوید نیستم از هیچ آ

ای خرد در راه تو طفلی به شیر گم شده در جست وجویت عقل پیر (1

از نور خرد کس نرسیده است به جایی           این عقل چراغی است که بر خانه حرام است (2

گه نیست هیچ کس را به کُنه او ره نیست           عقل و جان از کمالش آ (3

ذات او را نبرده ره ادراک           عقل را جان ودل در آن ره چاک (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

کدام بیت با مفهوم آیۀ زیر تناسب ندارد؟30

النسان﴾ لجبال َفأَبیَن اَن یحملنها و اشفقَن ِمنها و َحَملها ا الرض و ا لّسماوات و ا المانة علی ا نّا َعَرضنا ا ﴿اِ

چند کشند اهل دل بار بالی آسمان                خود به کران نمی رسد جور و جفای آسمان (1

آسمان بار امانت نتوانست کشید                     قرعۀ کار به نام مِن دیوانه زدند (2

بر دوش من افکند فلک بار امانت                     زان چرخ زنان است که این بار ندارد (3

نداشت طاقت این بار آسمان و زمین                  ظلوم ماست که شد عامل امانت عشق (4

تالیفی کاظم کاظمی
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کدام بیت، دربردارندۀ مفهوم بیِت زیر است؟31

"رزق هـــرچـــنـــد بــی گــمــان بـــرســد            شـرط عــقـل اسـت جـســتــن از درها"

گر کند آفاق را چون صبح از احسان روسفید            نیست جز گرد کدورت رزق من زین آسیا (1

سـعـی در رزق کـسـان دل را مـنّور می کند            کـم بود دل های شب بی شمع بالین آسیا (2

بـی تردد، دامِن روزی نـمـی آیـد بـه دســت            مـی کـند با کاهـالن این نکته تلقین آسیا (3

پـوچ سـازد مـغـزها را چـرخ تـا روزی دهـد            بـاشـد از ریـزش فـزون آوازۀ ایـن آسـیا (4

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 

کدام گزینه با عبارت "جوانی که با آتش درون، پیوسته در مخاطرۀ سوختن بود." تناسب مفهومی دارد؟32

در کرشمه غمزۀ غمازه ای            در دلم افکند داغ تازه ای (1

آتشی در دلم افتاده که از شعلۀ او            همۀ جان و تنم در خطر سوختن است (2

تنم از واسطۀ دوری دلبر بگداخت            جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت (3

در دلم عشقت آتشی افکند            که نه پیدا بود از او دودی (4

تالیفی سیدمحمد موسوی

بیت زیر با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟33

گاه" "کمال عقل آن باشد در این راه                   که گوید نیستم از هیچ آ

جامه ای پهن تر از کارگه امکانی        لقمه ای بیشتر از حوصلۀ ادراکی (1

کجا عقل یا شرع فتوی دهد                 که اهل ِخرد، دین به دنیا دهد؟ (2

گاهم تا مرا از تو آگهی دادند                        به وجودت گر از خود آ (3

به گرد هّمتش ادراک آدمی نرسد                       که فهم برنتواند گذشتن از کیوان (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

در کدام بیت، به فرجام ضحاک اشاره شده است؟34

گسسته شد از خویش و پیوند، او                      بمانده بدان گونه در بند، او (1

یکی تیغ هندی بزد بر سرش                 ز تارک به دونیم شد تا برش (2

سرش را بریده به زار اهرمن                  تنش را شده کام شیران کفن (3

گاه مرگ                     نهادش به سر بر یکی تیره ترگ برو تاختن کرد نا (4

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 
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مفهوم همۀ ابیات به جز بیت ............ قرابت دارد.35

چون پریشان سفران خرج بیابان نشوند               رهروانی که به یک راهنما ساخته اند (1

ما را به کعبۀ جاذبۀ شوق می برد                       دل بی سبب به راهنما بسته ایم ما (2

سالکان بی نظر پیر به جایی نرسند                     رشتۀ بی دیدۀ سوزن ره خوابیده بود (3

خس و خاشاک به دریا نرسد بی سیالب               سر فدای قدم راهبری باید کرد (4

تالیفی محسن اصغری

مفهوم کلی کدام گزینه با بیت زیر یکسان نیست؟36

"کدام دانه فرورفت در زمیـــن که نرست           چـــرا به دانـــۀ انسانـــت این گمـــان باشــد"

تنگی صحـرای امکان مانع جمعیت است            جمله باهم در فضـــای المکـــان گردنـد جمع (1

به تشویش قیامت در که یار از یار بگریزد          محب از خاک برخیزد محبت همچنان دارد (2

در بهار بی خزان حشـر با صد شاخ و برگ            سبز خواهد گشت هر تخمی که در گل کرده اند (3

چه قیامت است جانا که به عاشقان نمودی            دل وجان فـــدای رویت بنمـــا عـذار ما را (4

تالیفی مرتضی کالشلو

در کدام بیت زمینۀ میهنی حماسه دیده می شود؟37

بجنبید رّهام زان رزمگاه                 برون تاخت اسب از میان سپاه (1

بزرگان ایران گشاده دل اند              تو گویی که آهن همی بگسلند (2

بدو داد شاه اختر کاویان                 بر آن سان که بودی به رسم کیان (3

به رزم اندرون کشته شد اشکبوس              وزو شادمان شد دل گیو و طوس (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1394

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 8 تابستان 1398

انسانی دوازدهم آزمون شماره 8 تابستان 1398 قلمچی علوم 

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات تفاوت دارد؟38

رزق ما بی دست و پایان بی طلب خواهد رساند                در رحم آن کس که روزی را مهیا کرده است (1

تا دهن باز است روزی می رسد از خوان غیب                  عقد دندان ها کلید رزق را دندانه است (2

خانۀ دربسته سنگ راه روزی خواره نیست                       می رسد چون لعل از خورشید انور رزق ما (3

قفل روزی در جوانی بستگی هرگز نداشت                      ریخت تا دندان کلید رزق را دندانه ریخت (4

الدین تالیفی افشین محی 
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بیت زیر سرودۀ سعدی است که با قطعه ............ تناسب معنایی دارد.39

"رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند                   بنگر که تا چه حّد است مقام آدمّیت"

گر / که آفتاب را ندیده  ای / ستاره  ها را هم / نمی  بینی گریه کنی ا (1

ممکن / از ناممکن می  پرسد: "خانه  ات کجاست؟" / پاسخ می  آید: / "در رؤیای یک ناتوان" (2

ماهی در آب خاموش است و / چارپا روی خاک هیاهو می  کند و / پرنده در آسمان آواز می  خواند. / (3

آدمی، / اّما / خاموشی دریا و / هیاهوی خاک و / موسیقی آسمان را در خود دارد.

هنگامی  که / در فروتنی، / بزرگ باشیم / بیش از همه به آن بزرگ نزدیک شده  ایم. (4

تالیفی محسن فدایی

مفهوم کدام گزینه با مفهوم سایر گزینه ها متفاوت است؟40

داننـــد جهــانیـــان کـــه در عشــــق            انــدیشـــۀ عقـــل معتبـــر نیســـت (1

ای عقــل نگفتم که تو در عشــق نگنجی            در دولــت خاقـــان نتوان کرد خالفت (2

ســوار عقــل که باشـد که پشت ننماید؟            در آن مقام که سلطان عشق روی نمود (3

"صائب" ز اهل عقل شنیدن حدیث عشق            اوصاف یوسف از لب اخوان شنیدن است (4

الدین تالیفی افشین محی 

کدام بیت، "فاقد" مفهوِم بیِت زیر است؟41

"یک بار هم ای عشـق مـن از عـقل مـیندیـش            بـگـذار کـه دل حـل بـکـنـد مـسـئلـه ها را"

در کـارگـاه عشـق است تدبیر عـقل بیـکار            طـوفـان نـمـی کـنـد گـوش تـعلیـم ناخدا را (1

لـم وحـدت مـگـذر            کـه بـسـی دوسـت نـما دشـمِن بـدخواه بود عـقـل گـویـد که از عـا (2

نـقد جان بر سـر سـودای جنـون باخته ایـم            ایـمـن از وسـوسـۀ عـقـل زیـان کـار شـدیم (3

به زور عـقل گذشـتن ز خـود میـّسر نیست            مـگـر بـلـند شـود دسـت و تـازیـانـۀ عـشق (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

کدام گزینه با "چه از تیر و چه از تیغ، شما روی نتابید            که در جوشِن عشقید که از کرب و بالیید" تناسب دارد؟42

هرچه رنگ یار دارد نوِر چشم ِعاشق است                       خوش تر است از ُخردۀ جان، هر شرر، پروانه را (1

نباشد غیر کوِه غم که افشرده است پا در دل                   در این وحشت سرا گر هم زبانی هست عاشق را (2

عاشِق صادق نمی گرداند از بیداد، روی                صبح از خورشید می گیرد به دندان، تیغ را (3

از تیغ آبدار نترسند ُپردالن                    از چارموجه نیست محابا نهنگ را (4

والفضل غالمی اب تالیفی 
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ابیات کدام گزینه باهم تقابل مفهومی دارند؟43

خویشـان همه در نیاز با او            هریک شــده چــاره ساز با او (1

بیچــارگی ورا چـــو دیــدنـد            در چـــاره گری زبان کشیدند

پروردۀ عشــق شد سرشتم            جز عشـــق مبـــاد سرنوشتم (2

گرچه من نمانم کــز عشــق به غــایتی رسانم            کاو مانــد ا

گو یارب از این گزاف کاری            توفیـــق دهــم به رستگـاری (3

گرچــه ز شـراب عشق مستم            عاشق تر از این کنم که هستم

می گفت گرفته حلقه در بر            کامــروز منم چو حلقه بر در (4

دانســـت که دل اسیـــر دارد            دردی نه دواپـــذیـــر دارد

الدین تالیفی افشین محی 

کدام گزینه مفهومی متفاوت با سایر ابیات دارد؟44

عشق تو تا حلقه ای کشید به گوشم گوش مرا کی سِر شنیدن پند است؟ (1

هر دل که شد به گوشۀ چشم وی آشنا           یک سو نهاد گوِش نصیحت پذیر را (2

با زمانی دیگر انداز ای که پندم می دهی           کاین زمانم گوش بر چنگ است و دل در چنگ نیست (3

به شادکامی دشمن کسی سزاوار است که نشنود سخن دوستاِن نیک اندیش (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

کدام گزینه با مصراع اّول بیت زیر قرابت مفهومی   ندارد؟45

"گرت ز دست برآید چو نخــل باش کریــم            ورت ز دســـت نیاید چو ســـرو بــاش آزاد"

سخاوت مال را از دیدۀ بدبیـن نگه دارد            به از دلجویی موران سپندی نیست خرمن را (1

گذشتن از سر گنِج گهر سخـاوت نیست            کریمــی از ســـر آوازۀ کـــرم برخــیــــز (2

نقصان نکند هیچ کس از جود و سخـاوت            در خوشه رسیدیم گـــر از دانــه گذشتیـم (3

نام باقی در زوال مال فانی بستــه است            کز سخاوت بر زبان ها نام حاتم مانــده است (4

تالیفی کاظم کاظمی

از همۀ ابیات زیر زمینۀ قهرمانی حماسه استنباط می شود به جز ............ .46

بشد رستم و شاه بنشست شاد                                           جهان کرد روشن به آیین و داد (1

به یک زخم زو دو سر افکند خوار                                        به یک ره بدان تیغ جوشن گذار (2

بپوشید رستم سلیح نبرد                                                    چو پیل ژیان شد که برخاست گرد (3

الی او                                                    بینداخت یک ران و یک پای او ز نیروی رستم ز با (4

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 8 1395 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 8 1395 مدارس برتر 
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کدام گزینه با بیت "چه در کار و چه در کار آزمودن               نباید جز به خود، محتاج بودن" قرابت معنایی دارد؟47

سال ها چون سنگ بودی دلخراش                      آزمون را یک زمانی خاک باش (1

چون شیر به خود سپه شکن باش                       فرزند خصال خویشتن باش (2

در آزمودن تو گرچه روزگارم رفت                     چو روزگار به هر آزمودنی بتری (3

چون دید هیچ نیست فکندش به خاک و رفت                زین سانش آزمود! چه نیک آزمودنی (4

تالیفی حسن وسکری

انسانی یازدهم آزمون شماره 4 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 4 1399

بیت زیر با کدام بیت غرابت مفهومی دارد؟48

"دردی اســـت غیــر مـــردن کــان را دوا نبـــاشد          پـــس من چگــونه گویــم کایـن درد را دوا کن"

چارۀ درد "هاللی" است بالی غم عشق            عشق را درد مگویی که بالیی بودست    (1

2) اشک خونین بنمودم به طبیبان گفتند         درد عشق است و جگرسوز دوایی دارد

به درد عشق بساز و خوش کن حافظ             رموز عشق مکن فاش پیش اهل عقول (3

خدای پهلوی هر درد دوایی بنهاد                چو درد عشق قدیمست ماند بی ز دوا (4

تالیفی مرتضی کالشلو

کدام بیت بیانگر سرانجام "ضحاک" است؟49

بریده سر و تْنش بر دار کرد                     دو پایش ز بَر سر نگونسار کرد (1

به اّره ش سراسر به دو نیم کرد                   جهان را از او پاک بی بیم کرد (2

به چاه اندر افتاد و بشکست پست                        شد آن نیک دل مرد یزدان پرست (3

گسسته شد از خویش و پیوند، او               بمانده بدان گونه دربند، او (4

کنکور سراسری زبان داخل 1395

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 5 تابستان 1398

انسانی دوازدهم آزمون شماره 5 تابستان 1398 قلمچی علوم 

کدام گزینه با سرودۀ زیر از گوته تناسب مفهومی دارد؟50

"شرق از آِن خداست / غرب از آِن خداست / و سرزمین های شمال و جنوب نیز / آسوده در دستان خداست"

ُمبدعِ هر چشمه که جودیش هست            مختـرع هرچه وجودیش هست (1

آسمــــان و زمیـــن و کــل وجـود            جملــه باشــد از آِن حیِّ ودود (2

بودونبود آنچه بلند است و پسـت            باشد و این نیز نباشد که هست (3

ال و پسـت            تویـــی آفرینندۀ هـرچه هست همه آفریـــده اســت با (4

والفضل غالمی اب تالیفی 
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همۀ ابیات زیر به  جز بیت گزینۀ ............ بیانگر مفهومی مشترک هستند.51

از حسن اّتفاق مگر بر هدف خورد                    تیر هوایی که نباشد نشانه  اش (1

به اّتحاد گرایید و سیل را نگرید             که هیچ نیست به  جز قطره   قطره  های َمَطر (2

به راه سعی و عمل باهم اّتفاق کنیم                 که ایمنند رهروان ز هر خطری (3

که موران چون به گرد آیند بسیار                      به تنگ آید روان در حلق ضیغم (شیر) (4

تالیفی کاظم کاظمی

مفهوم کدام گزینه متفاوت با دیگر گزینه ها است؟52

به نور عقل نبردیم ره ز خود بیرون             مگر ستارۀ دیگر ز آسمان تابد (1

یکی را به سر برنهد تاِج بخت                   یکی را به خاک اندر آرد ز تخت (2

سری کز تو گردد بلندی گرای                     به افکندن کس نیفتد ز پای (3

گلستان کند آتشی بر خلیل                      گروهی به آتش بَرد ز آب نیل (4

انسانی یازدهم آزمون شماره 1 1397 ایران علوم  مدارس برتر 

ایران علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 1 1397 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 1 1397 مدارس برتر 

مفهوم کّلی کدام بیت با ابیات دیگر متفاوت است؟53

بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست             بگشای لب که قند فراوانم آرزوست (1

ای آفتاب ُحسن، برون آ، دمی ز ابر             کان چهرۀ مشعشع تابانم آرزوست (2

یعقوب وار واسفاها همی زنم         دیدار خوب یوسف کنعانم آرزوست (3

زین همرهان سست عناصر دلم گرفت           شیر خدا و رستم دستانم آرزوست (4

تالیفی سیدمحمد موسوی

کدام گزینه با عبارت زیر تناسب مفهومی ندارد؟54

لهی می پذیرفت." "هر عصب و فکر به منبع بی شائبۀ ایمان وصل بود که خوب و بد را به عنوان مشّیت ا

در ملک بی زوال رضا انقالب نیست "صائب" یکی است فصل خزان و بهار ما (1

پیش آن کس که به تسلیم و رضا تن درداد                       لّذت نیشکر و تیر قضا هر دو یکی است (2

قضا به هرچه اشارت کنی مطیع شود                 قدر به هرچه رضا باشدت رضا دارد (3

عنان به دست قضا ده که موج را دریا                به یک تپانچۀ کف بی اراده می سازد (4

تالیفی کاظم کاظمی
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مفهوم کدام بیت با عبارت "کالم خام بدتر از طعام خام است" قرابت ندارد؟55

سخن چو گویی سنجیده گوی در مجلس             که از کالم نسنجیده خوار گردد مرد (1

سخن شیرازۀ اوراق عمر بی وفا باشد                   ز پا هرگز نیفتد هرکه دامان سخن دارد (2

سخن بشناس و آنگه گو ازیرا                که بی نقطه نگردد خط پرگار (3

گرچه پخته و هم ناتمامی سخن از پختگی گو نی ز خامی             ا (4

تالیفی محسن اصغری

مفهوم کدام گزینه متفاوت است؟56

گر در پایت افکندم سری  عیبم مکن کانجا                چنان بودم که از مستی ز سر نشناختم پا را ا (1

مکن به چشم حقارت نگاه در من مست                 که نیست معصیت و زهد بی مشّیت او (2

می خور که عاشقی نه به کسب است و اختیار                       این موهبت رسید ز میراث فطرتم (3

من جهد همی کنم قضا می گوید                 بیرون ز کفایت تو کاری  دگرست (4

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 8 1394 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 8 1394 مدارس برتر 

لمثل زیر بیانگر کدام مفهوم است؟57 ضرب  ا

"دو برادری مثل علم یزید می  مانید؛ می  خواهید بروید آسمان شوربا بیاورید."

بی  بندوباری (2 خشونت (1

پرخوری (4 قِد بلند (3

تالیفی محسن اصغری

کدام سروده با دو بیت زیر تناسب مفهومی دارند؟58

"گــــرت بایـــد کــه طــایــــراِن فـلـــک            زیــــر پـّرت بـپـــــرورنـــد به نـــاز؛

ّلـــا هللا" همـــــه در قعــــِر بحـــِر "ال" انداز" لـــه ا هـــــرچـــــه جـــــز "ال ا

روح را خاک نتواند مبّدل به غبارش سازد            زیرا هر دم به تالش اســت تا که فرارود (1

بگذار بر پشـــت زیــن خـود معتبر بمانم            تو در کلبـــه و خیمــۀ خـود بازبمان (2

او اختران را در آسمان نهاده تا به بّر و بحر نشانمان باشند / تا نگه به فرازها دوزیم (3

التــــر ازبهر من نیست گر فکـــر و حواســـم این جهــانی است            بهـــره ای وا ا (4

والفضل غالمی اب تالیفی 
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بیت "ما به فلك بوده ايم يار ملك بوده ايم                 باز همانجا رويم جمله كه آن شهر ماست" با کدام بیت متناسب نیست؟59

ال آمده است                سوی اصل خویش یازم کاصل را بشناختم ال زان رود زیرا ز با شاخ با (1

ال ز دست این بال بستان نگارینا به وصل خود دمی ما را ز ما بستان                    دل ما را به آن با (2

چون بوم بدخبر مفکن سایه بر خراب                 در اوج سدره کوش که فرخنده طایری (3

گفتی مرا که چونی در دامگاه دنیا                    مرغابی فلک را در خاکدان چه خوشی؟ (4

الدین تالیفی افشین محی 

مفهوم کدام بیت درست ذکر نشده است؟60

عارف امروز به ذوقی بر شاهد بنشست                               که دل زاهد از اندیشۀ فردا برخاست (تضاد تشّرع و عرفان) (1

زن و فرزند و مال و جاه بگذاشت                                      به کّلی دل ز مهر غیر برداشت (وارستگی) (2

طریقت جز این نیست درویش را                                      که افکنده دارد تن خویش را (قناعت و درویشی) (3

داروی درد شوق را با همه علم عاجزم                                 چارۀ کار عشق را با همه عقل جاهلم (تقابل عشق و عقل) (4

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 7 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 7 1396 مدارس برتر 

کدام گزینه با بیت زیر تناسب مفهومی دقیق تری دارد؟61

"به ترانـــه های شیرین به بهانـــه های زریـن            بکشید سوی خانه مه خوب خوش لقا را"

یک لحظه دیدن رخ جانــانم آرزوســت            یک دم وصـال آن مـه خوبانم آرزوست (1

گهـــان گر ســوی آن ماه گذاری بکنید            بر شمـــا باد که از حالت من یـاد آرید نا (2

آن که بی جرم برنجید و به تیغم زد و رفت            بازش آرید خــــدا را که صفـایی بکنیم (3

جان می سپرد از غم هجـران تو خســـرو            روزی خبر عاشـــق مسکین به من آرید (4

تالیفی مرتضی کالشلو

مفهوم کدام گزینه در برابر آن نادرست نوشته شده است؟62

بلند آن سر که او خواهد بلندش           نژند آن دل که او خواهد نژندش (عّزت و ذّلت به دست خداست) (1

گاه (عجز عقل از درک خداوند) کمال عقل آن باشد در این راه           که گوید نیستم از هیچ آ (2

لهی با تدبیر انسانی) گر توفیق او یکسو نهد پای           نه از تدبیر کار آید نه از رای (همراهی توفیق ا ا (3

دِر نابستۀ احسان گشاده است           به هرکس آنچه بایست داده است (عادالنه بودن نظام جهان) (4

والفضل غالمی اب تالیفی 
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کدام گزینه با عبارت زیر تناسب معنایی دقیق  تری دارد؟63

"در هنگام بال شرکت بوده است، در وقت فراغ موافقت اَولی  تر."

روز شادی همه کس یاد کند از یاران                   یاری آن است که ما را شب غم یاد کنید (1

یاران به روز حادثه برق جهان شوند                   چون یار شد جهان همگی مهربان شوند (2

در غم و اندوه باشد یار با یاران شریک               در نشاط و کامرانی نبود از ایشان جدا (3

جانم ای یاران فدای آن  چنان یاری که او             محنت و اندوه یاری از سر یاری کشید (4

تالیفی کاظم کاظمی

مفهوم مقابل بیت "خلوت دل نیست جای صحبت اضداد             دیو چو بیرون رود فرشته درآید" در کدام گزینه آمده است؟64

دیو نشد تا برون، فرشته نیامد        حافظ این نغز نکته گفت به دیوان (1

چون دلی از یاد خدا غافل شود       دیو اهریمن در آن داخل شود (2

دیوی است درون من که پنهانی نیست          برداشتن سرش به آسانی نیست (3

ایمانش هزار بار تلقین کردم          آن کافر را سر مسلمانی نیست (4

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 12 1395 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 12 1395 مدارس برتر 

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟65

کار دیگربار دیگر پیش می باید گرفت                تا به کی در رسم و عادت کار و بارم بگذرد (1

"وحشی" رسوم راحت و آزار باهم است              زین عادت بد است که آزار عالمیم (2

گر رسم و عادتی در بند رسم و عادت دنیا نبودن است                 در شهر عشق باشد ا (3

گر عادت است رسم تکّلف میان خلق                ما عارفیم و عادت ما ترک عادت است (4

تالیفی محسن اصغری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 12 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 12 1399

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات تفاوت دارد؟66

نهان گشت آیین فرزانگان               پراکنده شد نام دیوانگان (1

اهل فضل و هنر گرفته کران             کار دنیا به کام بی هنران (2

تو خوش خفته در هودج کاروان                   مهار شتر در کف ساروان (3

آفتاب اوفتاد در زندان           شب پره در میان َعَلم گردان (4

آزمایشی سنجش ریاضی و فیزیک چهارم مرحله دوم 1395
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ابیات کدام گزینه ازنظر مفهوم با عبارت زیر تناسب بیشتری دارند؟67

"طلبۀ جوان، به هنگام برخاستن را می دانست، چنان که به هنگام سخن گفتن را."

الف) هرکه حرف راست بر تیغ زبانش بگذارد           از میان چون صبح صادق زخم کاری می برد

ب) هرکه می خواهد که باشد در شمار عاقالن            لب فروبندد مگر وقتی که باید دم زدن

ج) همه چیزی به وقت خویش باید            که بیگه خواب نوشین خوش نیاید

د) سخن بی تأّمل کم افتد صواب          زبان را عنان از خطا بازتاب

هـ) هنگام خوشی، گره گوهر اسرار            در وقت سخن، تیغ زبانیم جهان را

ب- ج- د (2 الف- ب- ج (1

الف- د- هـ (4 ج- د- هـ (3

تالیفی سیدمحمد موسوی

کدام بیت ها باهم قرابت معنایی دارند؟68

الف- جایـــی کـــه بـــزرگ بایــــدت بــــود            فرزنــــدی مــــن نــداردت ســــــود

ب- چـــون شیـــر به خـــود سپه شکـن بـاش            فرزنــــد خصـــــال خویشتــــن بـاش

ج- از حســـب مــــــرد را شـــرف خیـــــزد            چیســـت فخــــر شرافـــت نسبــــی؟

ال ای یوسف مصری که کردت سلطنت مغرور            پدر را بازپرس آخر کجا شد مهر فرزندی د- ا

گـــر از مـــادر دوران همـــه یوســف زایـد            ننشیند چـــو تـــو بر دامــن او فرزندی ه- ا

ج - د (2 الف - ه (1

ب - د (4 ب - ج (3

تالیفی محسن فدایی

همۀ ابیات با "بلند آن سر که او خواهد بلندش           نژند آن دل که او خواهد نژندش" تناسب مفهومی دارند، به جز:69

یکی را پای بشکستی و خواندی           یکی را بال وپر دادی و راندی (1

از قسمت بندگی و شاهی           دولت تو دهی به هرکه خواهی (2

تو دهی بی میانجی آن را گنج           که نداند ستاره هفت از پنج (3

غرضی کز تو نیست پنهانی           تو برآور که هم تو میدانی (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

کدام بیت با سایر ابیات قرابت معنایی ندارد؟70

در کارگاه عشق است تدبیر عقل بیکار               توفان نمی کند گوش تعلیم ناخدا را (1

درنمی گیرد به ارباب خرد افسون عشق               گر نه ای بیکار، خون مرده را تلقین مکن (2

در دل چو بود عشق نگنجد خرد و عقل             در مجلس خاص ملک اغیار نگنجد (3

در فروغ عشق نور عقل گردیده است محو                   وای بر شمعی که در مهتاب می آید برون (4

تالیفی حسن وسکری

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 5 1399
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کدام بیت با عبارت زیر قرابت مفهومی دارد؟71

لهی می پذیرفت." "هر عصب و فکر به منبع بی شائبۀ ایمان وصل بود که خوب و بد را به عنوان مشیت ا

راضی شدی که بیش نجویی زیان ما                                                           این از پی رضای کیان می کنی، مکن (1

بیاموز از پیمبر کیمیایی                                                                          که هر چت (چه ات) حق دهد می  ده رضایی (2

نوری که مشیتش نهان کرد                                                                      امروز پدید گشت و بارز (3

مشو خودبین و خود را نیک دریاب                                                           بدان خود را و دانای خدا شو (4

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 7 1395 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 7 1395 مدارس برتر 

لهی می پذیرفت" با مفهوم کدام بیت،72 عبارت "هر عصب و فکر به منبع بی شائبۀ ایمان وصل بود که خوب و بد را به عنوان مشّیت ا

متناسب است؟

راهی است راه عشق که هیچش کناره نیست                آنجا جز آنکه جان بسپارند چاره نیست (1

در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست              در صراط مستقیم  ای دل کسی گمراه نیست (2

هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بود                 در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست (3

الی کس کوتاه نیست هر چه هست از قامت ناساز بی اندام ماست          ورنه تشریف تو بر با (4

از کشور 1394 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1394 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1394 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1394 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 3 تابستان 1398

انسانی دوازدهم آزمون شماره 3 تابستان 1398 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 8 تابستان 1398

انسانی دوازدهم آزمون شماره 8 تابستان 1398 قلمچی علوم 

همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ............ با بیت زیر قرابت مفهومی دارند.73

الن قــــرص خورشیـــد            نهان می گشـــت پشـــت کوهســـاران" "به مغــــرب سینـــه ما

چون غّرۀ افق ز شفق شد شفیق (شقایق) رنـگ            بر شـــاه روم تاختــن آورد شــاه رنگ (1

جهــان نه روز بود در شمــر نه شب محسـوب            شفق ز سرخـــی نیمیش بیرق آشــوب (2

شکوفه از افــق شـــاخ همچو صبـــح دمـیـــد           شفق نگـــار شـد از الله دامن کهســار (3

چو ســـوی باختـــر آورد چتـــر خســرو روز            سپاه شب َعَلم افراخت زان سوی خــاور (4

تالیفی کاظم کاظمی
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گور تناسب معنایی دارد.74 همۀ ابیات به جز بیت ............ با قطعه ادبی رابیندرانات تا

ممکن / از ناممکن می پرسد: / "خانه ات کجاست؟" / پاسخ می آید: / "در رویای یک ناتوان."

هرکه چون صائب قدم بر کرسی هّمت نهاد                      می تواند تاج رفعت از سر کیوان گرفت (1

کوه نتواندشدن سّد ره مقصود مرد                     هّمت مردان برآرد از نهاد کوه، گرد (2

از شکست از کار نفتد هرکه صاحب هّمت است                تیغ جوهردار چون بشکست خنجر می شود (3

مضمون سرنوشت دو عالم جز این نبود                کآن سر که خاک راه شد از آسمان گذشت (4

تالیفی محسن فدایی

همۀ ابیات با یکدیگر قرابت مفهومی دارند؛ به جز:75

گـو بـرو در پـس زانـوی سـالمـت بـنـشـین            آن کــه از دســت مـالمـت بـه فـغان می آید (1

مترس از جان فشانی گر طریق عشق می پویی            چـو اسـمـاعـیل باید سر نهادن روز قربانی (2

زبـان تـیـشـه با فـرهـاد گـفـتا در دم رفتن            که راه کوی شیرین را ز سر باید قدم کردن (3

دل در طـلـب خـنـدۀ شـیـرین تو خون شد            جـان در طـمـع لـعـل شـکـرخای تو افتـاد (4

از کشور 1398 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

کدام گزینه مفهومی متفاوت با سایر گزینه ها دارد؟76

خموشی پیشه کن گر مرد عشقی                     که مرغ این گلستان را نوا نیست (1

درنیابد کس زبان عاشقان                     زانکه عاشق را زبانی دیگر است (2

مکن روبه بازی شیرمردا                        خموشی پیشه کن کاین ره عیان است (3

گر خبر داری ز حی الیموت                  بر دهان خود بِنه ُمهر سکوت (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

بیت زیر با بیت کدام گزینه قرابت معنایی دارد؟77

"مگو سوخت جان من از فرط عشق                        خموشی است هان اولین شرط عشق"

گر گوش هوش باشد، در پردۀ خموشی               صد داستان شکایت، تقریر می توان کرد (1

الف تقرب مزن به حضرت جانان                       زانکه خموشند بندگان مقرب (2

گویاترم ز بلبل لیکن ز غم چو باز                      خاموش از آن شدم که سخندان نیافتم (3

میسرم نشود خامشی که در بستان                    نوای بلبل مست از ترنم است و خروش (4

تالیفی محسن فدایی
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بیت "دانست که دل اسیر دارد          دردی نه دواپذیر دارد" با کدام بیت ارتباط معنایی دارد؟78

اسیرش نخواهد رهایی ز بند             شکارش نجوید خالص از کمند (1

به دریایی درافتادم که پایانش نمی بینم          به دردی مبتال گشتم که درمانش نمی بینم (2

مرا نتوان به تیغ از درد بی درمان جدا کردن           که از هر بند خود با درد پیوندی جدا دارم (3

ز دردش لّذتی دارم که از درمان بود خوش تر           ز عشق او غمی دارم که غمخوارست پنداری (4

تالیفی سیدمحمد موسوی

ابیات کدام گزینه باهم قرابت مفهومی دارند؟79

الف) درون خانه ضرورت چو آتشی باشد                  به اّتفاق برون آید از دریچه دخان (دود)

ب) اتّفاق است آنکه هر دشوار را آسان نمود              ور نه از تدبیر یک ناخن گره نتوان گشود

ج) گر اّتفاق نباشد میان آتش وآب               چگونه گشت بر آن عارض آبدار آتش

د) اّتفاق دوستان باهم دعای جوشن است                سختی از دوران نبیند دانه تا در خرمن است

گر یار نباشد چه کند یاری بخت؟ هـ) نیست ممکن که ز یک دست صدا برخیزد                       یار ا

ج، د، ب (2 الف، ب، هـ (1

ج، الف، د (4 هـ، د، ب (3

تالیفی کاظم کاظمی

مفهوم کدام گزینه متفاوت است؟80

برگ عیش آماده از فقر و قناعت شد مرا          دست خود از هرچه شستم پاک، قسمت شد مرا (1

دل بــازنمی آیـــد از آن زلــف دلـاویـز            زان یــار سفـــر کـــرده قنــاعت به خبـر کن (2

بر آن ســرم که کشـم پای فقر در دامن            بــرم به ملـک قنــاعــت ز دســـت آز پنـــاه (3

خیــز و از زاویـۀ فقــر، قناعــت انــدوز            تـــا ز بــی بــرگــی انــواع تنــعــم بینـــی (4

تالیفی نرگس موسوی

در کدام بیت زمینه حماسه (ویژگی حماسه) با بقیه یکسان نیست؟81

لیگران خوان زر                   شهنشاه بنشست با زال زر ببردند خوا (1

پراندیشه گفت ای جهاندیده زال                      به مردی بی اندازه پیموده سال (2

گر بازگردی بود سودمند                    نیازی به سیمرغ و کوه بلند ا (3

بدو گفت سیمرغ کای پهلوان              مباش اندرین کار خسته روان (4

تالیفی محسن فدایی
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همۀ گزینه ها با بیت زیر تناسب دارند به جز:82

لـودگی پـــــاک کن" لــــــوده ام            ســــراپــــــا ز آ "به عصــیـــان ســــراپــــای آ

لهی! ما گنهکاریم و از شرم آستین بر رو            کریمی، دامِن رحمت بپوشان بر گناه ما ا (1

چـــو از بی دولتـــــی دور افتــــــادیـم            به نزدیکــاِن حضـــــرت بخــش ما را (2

گــــر بر بنــــده بخشی            وگرنـــه از گنــــه ســــر بر نیــــاریم سرافـــــرازیم ا (3

تو بخشیــــدی روان و عقــــل و ایمـان            وگرنـــه ما همــــان مشتـــی غبــاریم (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

مفهوم همۀ ابیات به جز بیت ............ باهم قرابت دارند؟83

تا آینه جمال تو دید و تو حسن خویش             تو عاشق خودی ز تو عاشق تو آینه (1

نازان به حسن خویشتنی هیچ از امتحان             آیینه ای و آینه داری گرفته ای؟ (2

روی نکوست آینۀ حسن جان فزایش                  عکس جمال دوست نگر در هر آینه (3

لتفات بود                      چنین که شیفتۀ حسن خویشتنی تو را به آینه داران چه ا (4

تالیفی محسن اصغری

مفهوم کّلی بیِت "جز تو که فرات رشحه  ای از یِم توست / دریا نشنیدم که کِشد َمشک به دوش" در کدام گزینه دیده می  شود؟84

در معرکه تفسیر شهادت می  کرد                       در اوِج عطش داشت روایت می  کرد (1

در دفتِر گل ورق ورق گوهر بود            از اشک سرانگشِت نگاهم تر بود (2

گرچه تشنه بودی اّما                صد رشته قنات در قنوِت تو گذشت آن روز ا (3

در ماتِم تو سحاب هم می  گرید            منظومۀ آفتاب هم می  گرید (4

تالیفی سیما کنفی

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟85

لحانی اسـت            روم به گلشن رضــــوان که مـــرغ آن چمنـم چنین قفس نه سزای چون من خوش ا (1

ال ز مـــن ربـــوده قـــرار            به چـــار بالش عنصـــر قـــرار نیســـت مـــرا لـــم بــــا هـــوای عا (2

تو را چـــون پر طاووسان عرشی فـــرش می گردد            کجا شاید که چون بومان در این ویرانه بنشینی (3

لــم قدس            که در سراچــــه ترکیـــب تختـــه بنــد تنـم چگــــونه طوف کنــــم در فضــای عا (4

تالیفی مرتضی کالشلو
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ویژگی حماسه در کدام بیت، با سایر ابیات متفاوت است؟86

چـرا رزم ُجـسـتـی ز اســفــنــدیــار            کـه او هـسـت رویـیـن تـن و نامـدار (1

لـه شـد در زمین کس نبود            کـه یـارسـت بـا وی نـبــرد آزمــود چـو ده سـا (2

بر او [ضحاک] سال بگذشت مانا هـزار            بـه فـرجـام کـار آمـدش خـواسـتـار (3

فــرسـتـاد مــوبــد بــدان هـا ســوار            شتر خواسـت از دشـت جـهـرم هـزار (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

کدام گزینه با "روح را خاک نتواند مبّدل به غبارش سازد            زیرا هر دم به تالش است تا که فرارود" تناسب مفهومی دارد؟87

روح را در تنگنــای جسم کی شـادی بود            مرغ دام افتاده را شادی در آزادی بود (1

سخـــن روح اســـت و پیکـر جوهر جان            سخــن را هســت منّت بر ســر جان (2

روح ما از پیکر خاکی است دائم در عـذاب            در ضمیر خاک، زندانی چو قارونیم ما (3

روح فلک ســـوار مقّید به جســـم نیسـت            عیسی سـوار مرکب دّجال چون شود؟ (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

مفهوِم بیِت زیر، با کدام بیت تناسب مفهومی دارد؟88

"خلق چو مرغابیان زاده ز دریای جان                      کی کند اینجا مقام مرغ کز آن بحر خاست"

او را مقام و منزل و مسکن چه حاجت است                   هرجا که می رود همه ملک خدای اوست (1

منزلگه جان است که جانان من آنجاست             یا روضۀ خلد است که رضوان من آنجاست (2

خیمه در مصر چو پیراهن یوسف زاده ایم                       جلوه ها در نظر مردم کنعان دارم (3

گاه ما                سیرها در خویشتن چون آسمان داریم ما چیست خاک تیره تا باشد تماشا (4

کنکور سراسری هنر داخل 1398

پیام و مفهوم همۀ ابیات به جز بیت ............ یکسان است.89

به دست خود چنان بستم حنای بی نیازی را                                                که همچون پنجۀ مرجان، ُدر از دریا نمی گیرد (1

ندارد درخور من باده ای گردون مینایی                                                       مگر از خون  دل لبریز سازم گوهر خود را (2

چون گهر قانعم به قطرۀ خویش                                                                نیست اندیشۀ زیاده، مرا (3

نعمتی چون سیرچشمی نیست در خوان وجود                                           بی نیاز از بحر دارد آب این گوهر مرا (4

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 7 1395 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 7 1395 مدارس برتر 
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مفهوم کدام گزینه متفاوت است؟90

عشق داغی است که تا مرگ نیاید نرود            هـرکه بر چهــره از این داغ نشــانی دارد (1

از دست و پا زدن نـرود کار عشق پیش            از بحــر مشکــل است شنــاور کند گذار (2

به چاره سوز محبت ز جــان برون نرود            تبی است عشق که از استخوان برون نرود (3

شـور عشــق از دل دیوانــه نیاید بیرون            سیــل از این گوشــه ویـرانه نیاید بیرون (4

الدین تالیفی افشین محی 

کدام بیت با عبارت زیر تناسب معنایی ندارد؟91

شاید هم در بعضی موارد حق داشتند منزوی شوند؛ چون به هرحال همیشه افراط وتفریط های بعضی ها، مشکالتی ایجاد می کرد.

ز کار زمـــانه میــــانه گـــزین            چو خـــواهی که یابـــی ز خلـــق آفرین (1

کسی کـــاو میــانه گزیند ز کار            پســنـــد آیـــدش گــــردش روزگــــار (2

تعلیم ز اّره گیر در عقل و معاش            چیزی سوی خود می کش و چیزی می پاش (3

تن و جان در خصومت اند و سزد            عقــــل را در میــــان َحکَــــم کــــردن (4

تالیفی محسن فدایی

ویژگی حماسه در کدام بیت، متفاوت است؟92

یکایـک بیـاراست با دیـو جنـگ            نبد جنـگشان را فراوان درنگ (1

درفشی درفشان به سر بر به پای            یکی پیکرش ببر و دیگر همای (2

بـدو گـفـت بهـرام شـایـد بُـدن            به نیـک و به بد رای باید زدن (3

نـهـادیـم بـر سـر تـو را تـاج زر            چنان هـم که ما یافتیم از پدر (4

کنکور سراسری زبان داخل 1398

ابیات همۀ گزینه ها باهم تناسب مفهومی دارند؛ به جز ............ .93

شکوه عشق هیهات است مغلوب نظر گردد            که کوه قاف عنقا را به زیر پر نمی آید (1

مکن با عشق ای عقل گران جان دعوی بینش            که کوه قاف هم پرواز با عنقا نمی گردد (2

عقل را بین که همی الف زند در بر عشق            شرم از جلوۀ سیمرغ ندارد مگسی (3

مرد رزم عشق شیرافکن نه ای یک سوی رو            ای خرد آزرمی آخر تو کجا و جنگ عشق؟ (4

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 9 1400 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 9 1400

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 9 1400
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کدام گزینه با بیت "تو ز قرآن، ای پسر، ظاهر مبین            دیو، آدم را نبیند غیرطین" تناسب کمتری دارد؟94

هرکه در بند ُصَور باشد به معنی کی رسد؟           مرد گر صورت پرست آید بَود معنی گذار (1

من غالم نظر آصف عهدم کاو را             صورت خواجگی و سیرت درویشان است (2

به گرد حرف چو اعراب تا به کی گردی           به ملک عالم معنی نگو ورای حروف (3

معنی طلب که بر درودیوار صورت است          مغز است نزد مردم دانا هنر، نه پوست (4

تالیفی سیدمحمد موسوی

مفهوم کدام گزینه از بقیه دور است؟95

نهان گشت آیین فرزانگان               پراگنده شد نام دیوانگان (1

به یزدان هرآن کس که شد ناسپاس               به دلش اندر آید ز هر سو هراس (2

شده بر بدی دست دیوان دراز           ز نیکی نبودی سخن جز به راز (3

هنر خوار شد جادویی ارجمند          نهان راستی، آشکارا گزند (4

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 2 1394 مدارس برتر 

مفهوم کدام گزینه متفاوت است؟96

گر تقدیر دست جرئتم بندد            به رنگ خون بسمل در چکیدن ها جگر دارم به هرتقدیر ا (1

تقدیــر قطــع رشتـۀ تدبیــر می کنــد            تدبیــر ســاده لــوح چه تقدیـــر می کنــد (2

خود نمــردم، ایـن چنیــن تقدیــر بـود            نیســت با تقـــدیــر او تــدبــیــر ســـود (3

تدبیــر کنــد بنــده و تقدیــر نـدانــد            تدبیــر به تقــدیــر خداونــد به چـه مانـد (4

تالیفی نرگس موسوی

مفهوم کدام بیت با عبارت زیر تناسب بیشتری دارد؟97

"سری گفت: وی در کوه ساکن شده است؟ بس کاری نباشد. مرد باید در میان بازار مشغول تواند بود، چنان که یک لحظه از حق تعالی

غایب نشود."

از خدا غافل مباش و گوشه گیر               وقت رفتن از جهان این توشه گیر (1

غافل ز یاد خلق نشود از هجوم خلق                باشد میان بحر زند سیر بر کنار (2

هست چون در هر نفس آماده صد نعمت تو را             صائب از شکر خدا غافل نشستن خوب نیست (3

از خدا ای دل دمی غافل مباش              سر بنه ای دوست بر خط وفاش (4

تالیفی حسن وسکری

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 5 1399
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کدام گزینه با عبارت "مردان بار را به نیروی هّمت و بازوی حمّیت کشند، نه به قّوت تن" تناسب معنایی ندارد؟98

ذّره را تا نبود هّمت عالی حافظ                طالب چشمۀ خورشید درخشان نشود (1

مگر بازوی هّمت، دستگیر کوه کن گردد                    وگرنه از دهان تیشه بوی شیر می آید (2

تو منگر در نهاد و بنیت من                     نگه کن در کمال نّیت من (3

بَرد هرکسی بار در خورد زور                    گران است پای ملخ، پیش مور (4

انسانی یازدهم آزمون شماره 1 1397 ایران علوم  مدارس برتر 

ایران علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 1 1397 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 1 1397 مدارس برتر 

همۀ گزینه ها به جز ............. با بیت زیر تناسب دارند.99

"رزق هرچند بی گمان برسد شرط عقل است جستن از درها"

کودک شیرخوار تا نگریست           مادر او را به ِمهر شیر نداد (1

بی کلید این در گشادن راه نیست           بی طلب، نان سنِت هللا نیست (2

مانع رزق مقّدر نشود در بستن           در رِحم روزی اطفال، مهّیا گردد (3

در قبضۀ سعی است کلید دِر روزی           شیر از کشش طفل، ز پستان به درآید (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

مفهوم "مقابل" بیت "به حرص ار شربتی خوردم مگیر از من که بد کردم            بیابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا" در کدام100

گزینه آمده است؟

مکــن به چشــم حقارت نگاه در مِن مست            که نیست معصیت و زهد بی مشیـت او (1

مــدام خرقــۀ حافظ به بــاده درگرو اســت            مگــر ز خــاک خرابـات بود فطرت او (2

به حکم مهر تابان اختیاری نیست شبنـم را            پروبالم تویی چندان که در پرواز می آیم (3

لتفــات نبــودی به صیـد مـن            من خویشتــن اسیــر کمند نظر شدم او را خــود ا (4

تالیفی نرگس موسوی

کدام گزینه با عبارت زیر تناسب معنایی ندارد؟101

"از شعله / به خاطر روشنایی اش / سپاسگزاری کن / اّما چراغدان را هم / که همیشه صبورانه در سایه می ایستد، / از یاد مبر."

ماه روشنی اش را در آسمان می پراکند / و لکۀ سیاهش را برای خود نگه می دارد (1

گرچه کار چراغ است نور بخشیدن به پای خویش نیفکنده روشنی هرگز / ا (2

گر / که آفتاب را ندیده ای / ستاره ها را هم / نمی بینی. گریه کنی ا (3

بگشای دست و جان و دلت را به یاد دوست                    ایثار کن روان که درین راه پست نیست (4

تالیفی محسن فدایی
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کدام گزینه با "کز این پس به کنجی نشینم چو مور           که روزی نخوردند پیالن به زور" تقابل دارد؟102

گر دارد کلیدی در کف دست دعاست بی سبب ما زور بر پای طلب می آوریم رزق ا (1

حق سعی تو را وسیلۀ رزق تو کرد           بی زحمت چاشت، کس به شامی نرسید (2

به رازق نداری مگر اعتقاد که منّت کشی بهر رزق از عباد؟ (3

من که هرجا می روم چون مور رزقم با من است روزی خود را چه از خوان سلیمانی خورم؟ (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

مفهوم ترکیب "دریای خون" در کدام گزینه با سایر گزینه ها تفاوت معنایی دارد؟103

آن دشت را که رزمگه تو بود ورا                       دریای خون لقب شود و کوه استخوان (1

در آن دریای خون، در دشت تاریک                   به دنبال سر چنگیز می گشت (2

چه دارم هرچه دارم من نشاید آن تو را دانم                    یکی دریای خون دانم که آن را دیده می گویم (3

که امروز ازین رزم شد رنگ و بوی                     همه رزمگه شد چو دریای خون (4

تالیفی حسن وسکری

انسانی یازدهم آزمون شماره 4 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 4 1399

مفهوم مصراع دوم بیت "از سر تعمیر دل بگذر که معماران عشق            روز اول رنگ این ویرانه ویران ریختند" با مفهوم کدام گزینه104

متناسب است؟

نیســـت پـــروای دل ویران من جانانه را            گنــج هیهات اسـت آبادان کند ویرانه را (1

نیست امروزی به ما پیوند درد و داغ عشق            از ازل "صائب" دل ما آشنای دردهاست (2

خــراب حالی من ترجمان عشق بس است            که زور سیــل ز ویــرانه می توان دانست (3

نیســت در صومعـۀ عقـل به جز فکر معاش            گنج بر روی هم افتـاده به ویرانۀ عشق (4

الدین تالیفی افشین محی 

کدام گزینه با عبارت زیر قرابت مفهومی دارد؟105

"پدرم دریادل بود؛ در التی کار شاهان را می کرد؛ ساعتش را می فروخت و مهمانش را پذیرایی می کرد."

شاهی است که در سخاوت صد خسرو است تنها              شاهی که در شجاعت صد لشکر است مفرد (1

در شجاعت آدمی هرچند چون رستم بود                        می شود چون زال عاجز در نبرد احتیاج (2

با فقیری در سخاوت بی نظیر عالمم                    چون دعا با دست خالی دستگیر عالمم (3

ز شرم تنگدستی از گریبان برنیارد سر                 وگرنه قطرۀ ما هّمت دریادلی دارد (4

تالیفی محسن اصغری
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لتی از کینه دارد" تناسب مفهومی106 کدام گزینه با "صبح بی تو رنگ بعدازظهر یک آدینه دارد                     بی تو حتی مهربانی حا

بیشتری دارد؟

صدف ز دوری گوهر، چمن ز رفتن گل                چنان به خاک برابر نشد که من بی تو (1

تو تا برون شده ای از چمن، ز الله و گل              هزار کاسۀ خون می خورد چمن بی تو (2

دگر چه طرف ز اّیام می توانم بست؟                  که صبح عید کند جلوۀ کفن بی تو (3

تو رفته ای به غریبی و از پریشانی                     شده است شام غریبان مرا وطن بی تو (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

کدام گزینه با عبارت "شب به شّدت سرد بود، دل روح هللا به حّدت گرم - که آتشی که نمیرد، همیشه در دل او بود." تناسب مفهومی107

دارد؟

هر آدمی که کشتۀ شمشیر عشق شد                گو غم مخور که ملک ابد خون بهای اوست (1

ال با سوز عشق باشد روشن طریق مقصد               آتش بلد نخواهد هرگز به راه با (2

در عشق درد خود را هرگز کران نبینی                زیرا که عشق جانان دریای بی کران است (3

تا روز حشر کم نشود سوز داغ ما                      هرگز به یمن عشق نمیرد چراغ ما (4

تالیفی محسن اصغری

کدام گزینه با "کسی نیک بیند به هر دو سرای           که نیکی رساند به خلق خدای" تناسب بیشتری دارد؟108

من که نتوانم گلیِم خود برآوردن ز آب           دیگری را از رفیقان دستگیری چون کنم؟ (1

هرکه کار اهل حاجت را به فردا نفکند           روز محشر داخل جنّت شود بی انتظار (2

لمیان از آن زمان که کمر بسته ام به خدمت دوست کمر به خدمت من بسته اند عا (3

تا چو یاقوت مگر سنگ تو گوهر گردد سال ها خدمت روشن گهری باید کرد (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

لهی می پذیرفت." در کدام گزینه109 مفهوم عبارت "هر عصب و فکر به منبع بی شائبۀ ایمان وصل بود که خوب و بد را به عنوان مشیت ا

آمده ست؟

بیدل از تسلیم ما هم صید دل ها کرده ایم            نسبتــی با زلــف می باشــد سـر افتاده را (1

از سر افتاده پابرجاست بنیادم چو شمــع            نخل تسلیم مرا غیر از تواضع ریشه نیست (2

گشــتــه تســلـیــِم ره  نــمـــایــنــده               تـــــا چـــه گـــردد ز وقـــت زاینــده (3

خباز ز مشیت، نمـک از روی تو درخواست            ازبهـــر فـطیـری که از او قرص قمر کرد (4

تالیفی نرگس موسوی
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لهی می پذیرفت." ارتباط110 کدام بیت با عبارت "هر عصب و فکر به منبع بی شائبۀ ایمان وصل بود که خوب و بد را به عنوان مشّیت ا

معنایی دارد؟

گر بگدازم گر به آتش بریم صد ره و بیرون آری                                   زر نابم که همان باشم ا (1

گر تو آن جور پسندی که به سنگم بزنی                                  از من این جرم نیاید که خالف آغازم (2

آنی که از کرشمه و نازت سرشته اند                                     نقشی چو تو ز کلک قضا کم نوشته اند (3

واجب آمد که مشیت نهمت نام از آنک                              آفرینش ز تو گردید عیان سرتاسر (4

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 7 1394 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 7 1394 مدارس برتر 

لی فرعون انه طغی فقوال له قوالً لینا﴾ از کدام بیت دریافت می شود؟111 مفهوم مندرج در آیۀ ﴿اذهبا ا

جهـــانـــدار دارای جوشـیــــده مغــــز            نشـــد نـــرم دل زان سخــن های نغز (1

با تـو گویـــم که چیست غایـــت حلـــم            هرکـه زهـــرت دهـــد شکـر بخشش (2

توی موسی عهد خود درآ در بحر جزر و مد            ره فرعون باید زد رها کن این شبانی را (3

قول من چـــون قـــول پاکان روشـن است            این زبانـــی دان که بیرون از تن است (4

تالیفی مرتضی کالشلو

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟112

ز فرد فرد محال است کارهای بزرگ                   ولی ز جمع توان خواست هرچه خواهی خواست (1

بلی چو مورچگان را وفاق دست دهد                 به قول شیخ هژبر ژیان اسیر فناست (2

مسّلم است که گر در میانه نبود علم                 قوای ما همه بی  مصرف و عمل بیجاست (3

قواِی چند چو در یک مقام جمع شود                به هرچه رأی کند روی فتح با آنجاست (4

تالیفی کاظم کاظمی

همۀ گزینه ها با "خواستم از رنجش دوری بگویم یادم آمد                    عشق با آزار خویشاوندی دیرینه دارد" تناسب دارند، به جز113

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

گر تشنۀ جمال حرم                      ز آب دیده لبالب کند بیابان را عجب نباشد ا (1

ز عشق تا شدم آسوده زارتر گشتم                     فزود نشئۀ این باده از خمار مرا (2

الر رِه عشق بتانیم                در بحر بال، کِشتی ما کام نهنگ بالست ما قافله سا (3

شیر در بادیۀ عشق تو روباه شود                      آه از این راه که در وی خطری نیست که نیست (4

والفضل غالمی اب تالیفی 
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مفاهیم "ناپایداری دنیا، دعوت به صداقت، بی قراری عاشق، صفای باطن" به ترتیب، از کدام ابیات، دریافت می شود؟114

الف) روی در مسجد و دل ساکن خّمار چه سود؟                   خرقه بر دوش و میان بسته به زنّار چه سود؟

ب) شب های بی توأم شب گورست در خیال               ور بی تو بامداد کنم روز محشر است

ج) چنان نورانی از فّر عبادت                      که گویی آفتابانند و ماهان

د) زمانه را چو شناسی که چیست عادت او               روا بود که کسی تکیه بر زمانه کند؟

د، ب، الف، ج (2 د، الف، ب، ج (1

ب، ج، الف، د (4 ب، الف، ج، د (3

کنکور سراسری هنر داخل 1397

مفهوِم بیِت زیر با کدام بیت، تناسب دارد؟115

"بگفتا رو صبوری کن در این درد                     بگفت از جان صبوری چون توان کرد"

ای آشنای کوی محّبت صبور باش               بیداد نیکوان همه بر آشنا رود (1

صبر کن بر نََفس گرم خود ای تشنه جگر                   که چو دل آب شود چشمۀ حیوان گردد (2

گر خواهی که کام دل به دست آری        سرانجام همه کارت بُود از صبر پابرجا صبوری ورز ا (3

هر آن کسم که نصیحت همی کند به صبوری              به هرزه باد هوا می دمد بر آهن سردم (4

انسانی داخل 1396 کنکور سراسری علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 8 تابستان 1398

مضامیِن ابیات، در کدام گروه مشترک است؟116

الف) مـرا در نـهـانـی یـکی دشمن است            که بر بخردان این سخن روشن است

ب) فـریـاد ز دسـت فـلک سفــلــه نواز            شـهـزاده بـه مـنّت و گـدازاده به ناز

ج) گهر بی هنر زار و خوار است و سسـت            بـه فـرهـنگ باشـد روان تنـدرسـت

د) نـهـان گــشــت کــردار فـرزانـگـان            پـراگـنـده شــد نــام دیــوانــگــان

ه) نرگس ز برهنگی سرافکنـد به پیش            صـد پـیـرهـن حـریـر پـوشـیده پیاز

ب، ج، د (2 الف، ب، ه (1

الف، د، ج (4 ب، د، ه (3

از کشور 1398 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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مفهوم نمادیِن فرعونیان و قبطیان از بیت "وادی ُپر از فرعونیان و قبطیان است                موسی جلودار است و نیل اندر میان است"117

در کدام گزینه دیده می  شود؟

مور بر خواِن سلیمان خوِن خود را می  خوَرد                     خرمِن گل مایۀ حسرت بَُود آغوش را (1

نمرود را از پای درآورد پشه  ای                بر دشمِن ضعیف چه رحمت کند کسی (2

با آن دِل آهن چه کند جوشِن داوود                  کز سنگ برآرد چو َشَرر خردۀ جان را (3

از ضعیفان دسِت طوفاِن حوادث کوته است                    کشتِی نوح است هر موجی خس و خاشاک را (4

تالیفی سیما کنفی

مفهوم مقابل عبارت "بگذار بر پشت زین خود معتبر بمانم                   و سرخوش و سرمست به دوردست ها روم" در کدام گزینه118

نیامده است؟

آسیب جهان بیش رسد گوشه نشین را                 دامی نبود در ره آن صید که رام است (1

دلم از قیل وقال گشته ملول                   ای خوشا خرقه و خوشا کشکول (2

در فراق اند زین سفر یاران                   این سفر را قرار بایستی (3

اندر آمد به بارگاه خدای                      دامن خواجگی کشان در پای (4

تالیفی نرگس موسوی

مفهوِم بیِت زیر از همۀ ابیات دریافت می شود، به جز:119

"نـیـسـت جــانــش مـحــرم اســرار عــشــق            هـرکــه را در جـان، غـم جـانـانـه نـیـسـت"

آتـش از گـرمـی افـسـانۀ من گـوش گرفت            گـوش هـر خـام کـجـا الیـق گفتار من است (1

پیام اهل دل است این خبر کـه سعـدی داد            نه هـرکـه گـوش کـنـد مـعـنـی سـخن داند (2

کی به هر نامحرمی چاک جگر خواهـم نمود            من که زخمش را نهان از چشم سوزن داشتم (3

پیش گل نتوان حدیث روی او گفتن سـلیـم            هرکه گوشـی پهن سازد محرم این راز نیست (4

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

مفهوم بیت زیر با کدام بیت قرابت دارد؟120

"دردی است غیر مردن کان را دوا نباشد                    پس من چگونه گویم کاین درد را دوا کن"

بی درد را چگونه مداوا کند طبیب                      درد از خدا بخواه و خواص از دوا ببین (1

کعبۀ درمان تویی سالک رنجور من                    درد خود آورده ام بهر امید دوا (2

کسی کز زندگی با درد و داغ است                     به وقت مرگ خندان چون چراغ است (3

بگذر طبیب از سر درمان درد من                      بیمار درد عشق ز درمان گذشته است (4

تالیفی محسن اصغری

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 6 1399

انسانی یازدهم آزمون شماره 6 1399 قلمچی علوم 
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مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟121

نیست تدبیر خرد را در جهان عشق کار              ناخدا و تختۀ کشتی در این دریا یکی است (1

به چندین پنجه طوق قمریان را سرو نگشاید                   که محکم تر کند تدبیر، بند آسمانی را (2

نادان دلش خوش است به تدبیر ناخدا               غافل که ناخدا هم از این تخته پاره هاست (3

مبر پناه به تدبیر از گزند سپهر              که برق تیغ قضا اّول این سپر سوزد (4

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 15 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 15 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 15 1399

همۀ ابیات باهم تناسب مفهومی دارند؛ به  جز:122

از خدا رنج خود و راحت مردم طلبند                 مرهم زخم کسان، داغ نمایان خودند (1

کم کنند از خود و افزونی یاران طلبند                رنج راحت شمرند از پی دلداری هم (2

گزیند هرکه سود دیگران را بر زیان خود             به اندک فرصتی "صائب" زیانش سود می  گردد (3

زخم گر از تو آیدم مرهم روح سازمش               رنج چو از تو باشدم راحت خویش خوانمش (4

تالیفی کاظم کاظمی

چند مورد از ابیات زیر باهم قرابت مفهومی دارند؟123

گر جنّت دربسته، دل خرسند است الف) باش خرسند به قسمت که در این وحشت  گاه                هست ا

ب) ز من به نکتۀ رنگین چو الله قانع شو                 که از برای درودن نکشته  اند مرا

ج) نسیه سازد نعمت آماده را چشم حریص              در دل خرسند باشد نعمت بی  انتظار

د) با نگاه دور قانع شو که با این قرب نیست                        بهره  ای جز آه سرد از مهر تابان صبح را

هـ) زان در نظر خلق عزیز است که گوهر                قانع شده از بحر به یک قطرۀ آب است

سه (2 دو (1

پنج (4 چهار (3

تالیفی کاظم کاظمی

همۀ ابیات به جز بیت گزینۀ ............ بیانگر مفهومی مشترک هستند.124

خون پامال بود شبنم گلزار وطن            دهن گرگ بود رخنۀ دیـوار وطن (1

گر رســـد دشمـنی برای وطـن            جــان ودل رایگــان بیفشــانیــم (2

الن به النـه ات تازنـــد            کم ز مرغ ار نه ای خموش مباش چون شغا (3

و آنکه حب وطن نداشـت به دل            مرده ز آن خوب تر به مذهب من (4

تالیفی کاظم کاظمی
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مفهوم کّلِی درج شده در مقابِل کدام بیت نادرست است؟125

از هر کران بانِگ رحیل آمد به گوشم                  بانگ از جرس برخاست وای من خموشم (اظهار تأسف و ترس از سکون و (1

بی  تفاوتی)

گر دریا شود از خون بتازید (لزوم جهاد به پیروی از رهبر) حکِم جلودار است بر هامون بتازید                   هامون ا (2

جاناِن من اَندوه ُلبنان کُشت ما را                      بشکست داغ دیِر یاسین پشت ما را (همدردی با دشمن) (3

فرمان رسید این خانه از دشمن بگیرید               تخت و نگین از دسِت اهریمن بگیرید (تالش برای آزادی فلسطین) (4

تالیفی سیما کنفی

معنی چند واژه در مقابل آن نادرست آمده است؟126

(سنا: فروغ)، (سیرت: باطن)، (توأم: همراهی)، (بسزا: شایستگی)، (فصیح: خوش سخنی)، (اقناع: راضی شدن)، (زنخدان: چانه)،

(طبع: پیرو)، (ساربان: نگهبانان شتر)، (آرمان: آرزو)، (شیخ: مرشد)، (چابك: تند و فرز)، (سبک سری: حماقت)، (فرط: بسیار)

هفت (2 شش (1

پنج (4 هشت (3

تالیفی نرگس موسوی

لهی می پذیرفت" با مفهوم همۀ ابیات به جز127 عبارت "هر عصب و فکر به منبع بی شائبۀ ایمان وصل بود که خوب و بد را به عنوان مشّیت ا

بیت ............... تناسب معنایی دارد.

زاهدان را زهد و ما را عشق خوبان شد نصیب                       هرکسی را در ازل خود آنچه قسمت بود داد (1

در طریقت هرچه پیش سالک آید خیر اوست                        در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست (2

روز و شب مهر تو می ورزم و این راز نهان                کس ندانست به غیراز تو خدا می داند (3

سر ارادت ما و آستان حضرت دوست                      که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست (4

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 8 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 8 1396 مدارس برتر 

مفهوم عبارت زیر، در کدام بیت دیده می  شود؟128

"آن چه بود؟ گوهر محبت بود که در صدف امانت معرفت تعبیه کرده بودند و بر ملک و ملکوت عرضه داشته، هیچ کس استحقاق

خزانگی و خزانه  داری آن گوهر نیافته، خزانگی آن را دِل آدم الیق بود."

گرچه در سینه صد آتشکده آتش دارم                لّله الحمد که با سوزش دل خوش دارم (1

بار عشقی که از آن چرخ به زنهار آمد                کوه دردی است که بر جان بالکش دارم (2

نرود از سر سودازده تا حشر برون                      پیچ وتابی که از آن طرۀ دلکش دارم (3

نکند تیره، غبار غم ایام مرا                  مشربی صاف  تر از بادۀ بی  غش دارم (4

تالیفی حسن وسکری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 17 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 17 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 17 1399
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کدام گزینه با بیت زیر قرابت مفهومی ندارد؟129

"بدان شمشیر تیز عافیت سوز            در آن انبوه، کار مرگ می کرد"

به هر سو که تیغش شرر بر فروخت            تن خصم همچون خس و خار سوخت (1

یکی را زخم تیرش کـرده بی جــان            یکــی را زخـــم تیغش کــرده بی سر (2

تیغش ز سر دهر برون بـرده ضاللت            تیرش ز دل ملـک برآورده ستـــم را (3

ز چوگان تیغش ســر از آن سپــاه            چو گو گشـــت غلتــان به خاک سیاه (4

تالیفی کاظم کاظمی

پیام و مفهوم همۀ گزینه ها را به استثنای گزینۀ ............ یکسان است.130

گر با دوست داری،  گوش با دشمن مکن                                            تیرباران قضا را جز رضا جوشن مکن چشم ا (1

سر ارادت ما و آستان حضرت دوست                                                         که هرچه بر سر ما می رود، ارادت اوست (2

تویی که هرچه بخواهی، خدات آن بدهد                                                    بدان دلیل کزو هرچه خواستی، آن داد (3

همچو چنگم سر تسلیم و ارادت در پیش                                                       تو به هر ضرب که خواهی،  بزن و بنوازم (4

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 7 1395 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 7 1395 مدارس برتر 

همۀ گزینه ها به استثنای گزینۀ ............ با بیت زیر تقابل مفهومی دارند.131

"ساکـــن از شیشۀ ساعـــت نشود ریگ روان            گرچه در جسم بود روح، همــان در سفـــر است"

جسِم خاکی جاِن ما را پخته نتوانست کرد            خام تر شـــد زیـن تنــوِر ســرد "صـائب" ناِن ما (1

روح را جسِم گران مانع شب گیر شـده است            جای رحم است به سیلی که زمین گیر شده است (2

بی صفا شد گهـــر روح ز آمیـــزش جسم            چنـــد ایــن قافلـــۀ آینـــه در گِـــل بــــرود (3

دانـد که روح در تِن خاکی چه می کشـــد            هر نـــازپـــروری که به غربـــت فتـــاده است (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

ِنَْساُن ِإنَُّه كَاَن َظُلوًما َجُهوالً﴾ در132 إلْ َها َوأَْشَفْقَن ِمْنَها َوَحَمَلَها ا ْلِجَباِل َفأَبَْيَن أَْن َيْحِمْلنَ ْألَْرِض َوا َماَواِت َوا لسَّ ْألََمانََة َعَلى ا مفهوم آیۀ ﴿ِإنَّا َعَرْضنَا ا

کدام گزینه، دیده نمی شود؟

آسمان بار امانت نتوانست کشید             قرعۀ کار به نام من دیوانه زدند (1

نداشت طاقت این بار آسمان و زمین            ظلوم ماست که شد حامل امانت عشق (2

هرکه را گویند باشد نوبتی در آسیا            آسمان چون نوبت ما را فراُمش کرده است؟ (3

چون امانت های حق را آسمان طاقت نداشت             شمش تبریزی چگونه گستریدش در زمین؟ (4

تالیفی سیدمحمد موسوی
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لهی می  پذیرفت." با کدام گزینه هم  مفهوم133 عبارت "هر عصب و فکر به منبع بی  شائبۀ ایمان وصل بود که خوب و بد را به  عنوان مشیت ا

نیست؟

گر دوست بنده را بکشد یا بپرورد                     تسلیم از آن بنده و فرمان از آن دوست (1

دست دعا بود سپر ناوک قضا               در کار خیر صرف کن اقبال خویش را (2

نبض تسلیم و قضا را گر به دست آرد کسی                     تیر دل  دوز قضا از نی  شکر شیرین  تر است (3

گر تاج می  دهی غرض ما قبول تو                      ور تیغ می  زنی طلب ما رضای توست (4

تالیفی حسن وسکری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 20 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 20 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 20 1399

کدام گزینه با بیت زیر تناسب مفهومی ندارد؟134

"یک بار هم ای عشق من از عقل میندیش           بگذار که دل حل بکند مسئله ها را"

ما فرورفتیم در دریای عشق        و آن که عاقل بود بر ساحل بماند (1

قیاس کردم و تدبیر عقل در ره عشق         چو شبنمی است که بر بحر می کشد رقمی (2

گر خواهی از عقل گریزان باش         سرخیل مجانین شو، سر حلقۀ طفالن باش آزادی ا (3

چو بر زمانه به هرحال اعتمادی نیست         نه عاقل است که او تکیه بر زمانه کند (4

تالیفی سیدمحمد موسوی

در کدام گزینه مفهومی متفاوت بیان شده است؟135

جان سپـــارم به خــاک پاک وطن            دفــن گـردم به زیر خــاک وطن (1

تا بـــود جــــان گران مایــه به تن            ســـر مـا و قــــدم خــاک وطن (2

وطـن خواه و ایـــران پرستنـــده ایم            که با عشـق ایـــران زمین زنده ایم (3

ای وطن، ای تو نور و ما همه چشم            ای وطن، ای تو جان و ما همه تن (4

تالیفی کاظم کاظمی

مفهوم بیت زیر با همۀ ابیات به جز ............ قرابت معنایی دارد.136

"رزق هرچند بی گمان برسد               شرط عقل است جستن از درها"

رزق بی کوشش نمی آید به کف، حرف است این              نیم نانی می رسد تا نیم جانی در تن است (1

اینکه روزی بی ترّدد می رسد افسانه است            پنجۀ کوشش کلید رزق را دندانه است (2

شد به لب واکردنی گنجینۀ گوهر صدف            در تالش رزق آدم بی دهن باشد چرا؟ (3

من از رسیدن روزی به خویش دانستم               که رزق مردم بی دست وپا خدادادست (4

تالیفی محسن اصغری

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 5 1399
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مفهوم کّلی بیِت "جانان من برخیر آهنگ سفر کن                    گر تیغ بارد گو ببارد جان سپر کن" در کدام گزینه دیده می  شود؟137

کجا می  توانی ز قلبم ربایی                   تو عشِق میاِن من و میهِن من (1

جز از جاِم توحید هرگز ننوشم              زنی گر به تیغ ستم گردِن من (2

مپندار این شعله افسرده گردد              که بعد از من افروزد از مدفِن من (3

به خون گر کشی خاک من دشمن من                بجوشد گل اندر گل از گلشن من (4

تالیفی سیما کنفی

همۀ ابیات به جز بیت گزینۀ ............ قرابت مفهومی دارند.138

تکیه بر دوستـــی چـــرخ مکن کاین مکّار            به تـــو یکرنـگ ز نیــرنگ نمایـــد خود را (1

جهان چون کاروان ریگ دارد فعل در آتش            مکن چون غافالن ریگ روان را تکیه گاه اینجا (2

دولــت ده روزۀ دنیـــا بــود نقشی بر آب            دل به نقـــش مــوج در دریـای بی لنگر منه (3

گر مقـــام به ویرانــه می کنــد سیـــالب            تو نیز برگ اقامــت در این ســـرا می ســـاز ا (4

تالیفی کاظم کاظمی

مفهوم بیِت زیر از کدام بیت، دریافت می شود؟139

"از سر تعمیر دل بـگـذر که مـعـماران عـشـق            روز اول، رنـگ ایـن ویـرانه، ویران ساختند"

عافیت می طلـبی رو سر خودگیر که عشـق            قـهـرمـانـی اسـت کـه از دار بَود چوگانش (1

گر برآیی دل خواست تا بـرآید بـا عـشق و برنیـامـد            مـردانـه رفـتـه بـاشـی بـا عـشق ا (2

نه مرد عشق او بودی دال گفتیم و نشنیدی            طریق عشق ورزیدی و حال خویشتن دیدی (3

خــانــه از پــای بــســت ویــران اســت            خــواجــه در بـنـد نـقــش ایــوان اســت (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

همۀ گزینه ها با عبارت زیر تناسب دارند به جز: ............140

گر هیچ نیاموزیم، دنیای بعدی نیز تاریک و پر از "ما دنیای بعدی خود را از روی اصولی که در دنیا می آموزیم برمی گزینیم. ا

محدودیت  خواهد بود."

نپندارم ای در خزان کِشته جو            که گنـــدم ستـــانی به وقت درو (1

مکن، پنجه از ناتــوانـــان بدار            که گـــر بفکنندت شوی شرمسـار (2

رطب ناورد چــوب خرزهره بار            چو تخم افکنی، بر همان چشم دار (3

گر بد کنی چشــم نیکی مـدار            که هـــرگـــز نیــارد گز انگور بار ا (4

والفضل غالمی اب تالیفی 
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مفهوم کدام گزینه با سایر ابیات تفاوت دارد؟141

حکایتی ز دهانت به گوش جان آمد                  دگر نصیحت مردم حکایت است به گوشم (1

هر دل که شد به گوشۀ چشم وی آشنا               یک سو نهاد گوش نصیحت پذیر را (2

پیش غافل سخن از پند و نصیحت راندن             هست بر صورت دیوار گالب افشاندن (3

با زمانی دیگر انداز ای که پندم می دهی             کاین زمانم گوش بر چنگ است و دل در چنگ نیست (4

تالیفی محسن اصغری

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 6 1399

انسانی دوازدهم آزمون شماره 6 1399 قلمچی علوم 

مفهوم بیت "مگو سوخت جان من از فرط عشق                    خمشی است هان اولین شرط عشق" در کدام گزینه آمده است؟142

گر فاش شود ِسر دلش، بیم دل است قصۀ آتش دل چون به زبان آرم از آنک               شمع ا (1

تا کی ای عطار گویی راز عشق             راز می گویی طلب کن رازدان (2

دل در پی راز عشق دلمرده بماند                        وان راز چنان که هست در پرده بماند (3

هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم                 نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم (4

تالیفی نرگس موسوی

مفهوم کدام بیت، با دیگر ابیات تفاوت دارد؟143

چون گل رعنا خزان را در قـفـا دارد بـهار            از ورق گـردانـی بـاد خـزان غـافـل مـبــاش (1

شـانـه مـی آیـد بـه کـار زلـف در آشفتگی            آشـنـایـان را در ایـام پـریـشـانـی بـپــرس (2

وقت بی برگی کرم با بینوایان خوش نماست            در خـزان از بـلـبـالن ای باغبان غافل مباش (3

گـره تـا مـی توانی باز کن از کار محتاجان            چو بیکاران به ناخن گردن خود را مخار اینجا (4

از کشور 1398 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

در همۀ ابیات به عدم تعلق و وابستگی سفارش شده است؛ به جز:144

گـر بـو بـری زان روشـنـی آتش به خواب اندر زنی            کز شـب روی و بـندگی زهـره حریـف ماه شد (1

تـن را بـدیـدی جـان نـگـر، گـوهر بدیدی کان نگر            این نادره ایمان نگر، که ایمان در او گمراه شد (2

خود را بیفشان چون شجر، از برگ خشک و برگ تر            بی  رنگ نیـک و رنگ بد توحید و یک تویی بود (3

یک سو رو از گرداب تـن، پیـش از دم غرقـه شـدن            زیرا بقـا و خّرمی زان سـوی شـش سـویی بود (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398
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مفهوِم کلِی کدام دو بیت، با یکدیگر تناسب دارد؟145

گر خواهی از عقل گریزان باش            سرخیل مجانین شو،  سرحلقۀ طفالن باش الف) آزادی ا

لبًا این قدرم عقل و کفایت باشد ب) من و انکار شراب این چه حکایت باشد           غا

ج) یکی از عقل می الفد یکی طامات می بافد            بیا کاین داوری ها را به پیش داور اندازیم

گر داند که دل در بند زلفش چون خوش است            عاقالن دیوانه گردند از پی زنجیر ما د) عقل ا

الف - د (2 الف - ج (1

ب - د (4 ب - ج (3

کنکور سراسری زبان داخل 1396

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 5 تابستان 1398

انسانی دوازدهم آزمون شماره 5 تابستان 1398 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 7 تابستان 1398

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟146

جذبۀ عشق نپیچد به مالئک "صائب"           این کمندی است که در گردن انسان باشد (1

آدمی کاو ز غم عشق مرا منع کند         گر فرشته است، در این وسوسه شیطان من است (2

عشق از برای زینت انسان پدید شد           محروم از این شرف به یقین دان، فرشته  اند (3

المین نبوده امینش بیا که در دل تنگ من از خزینۀ عشقت            امانتی است که روح  ا (4

تالیفی محسن اصغری

انسانی یازدهم آزمون شماره 7 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 7 1399

مفهوم کدام گزینه با سایر گزینه ها متفاوت است؟147

پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوست           آن آشکارصنعت پنهانم آرزوست (1

از همگان بی نیاز و بر همه مشفق           از همه عالم نهان و بر همه پیدا (2

نیابد بدو نیز اندیشه راه            که او برتر از نام و از جایگاه (3

جهان جمله فروغ نور حق دان           حق اندر وی ز پیدایی ست پنهان (4

تالیفی سیدمحمد موسوی

همۀ گزینه ها به استثنای گزینۀ ............ با بیت زیر تناسب دارند.148

گهان قفل بزرگ تیرگی را می گشاید                      آن که در دستش کلید شهر پر آیینه دارد" "نا

گهان                    خیره شود چشمشان از ید بیضای تو باش که فرعونیان غرق ستم نا (1

الی تو از بشِر بُت پرست جّد تو بُت ها شکست              بت شکِن آخر است هّمت وا (2

سوخت ضعیف از ستم پای بنه در میان             تا بکشد انتقام، دست توانای تو (3

نور خدایی، چرا روی نهان می کنی                      کس نکند جز خدا حل معمای تو (4

والفضل غالمی اب تالیفی 
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گزینۀ ............ با "معیار دوستان دغل روز حاجت است           قرضی به رسم تجربه از دوستان طلب" تناسب مفهومی دارد.149

از دوستان، عهد بسی آزموده ام کس را به گاِه عهد، وفایی نیافتم (1

در بال می آزمایم دوستان خویش را زر چو از آتش برون آید، نگین را درخور است (2

حاصلی جز باِر دل نتوان ز سرو و بید یافت عرض حاجت پیش این بی حاصالن بی حاصل است (3

در زیر بار قرض نماند کف کریم با دستگیر خلق، خدا یار می شود (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

مفهوم عبارت "پدرم دریادل بود، در التی کار شاهان را می کرد" از کدام گزینه دور است؟150

وز آن دست تهی پر کرد دائم            تهیدستان گیتی دامن از زر (1

رسم دهش ز هّمت اهل جهان مخواه            طفلند و دستشان به دهن آشناتر است (2

ببخش آنچه دستت بدان می رسد            گرت دست بخشش به جان می رسد (3

در کوی ِمی کشان نبود راه، بخل را            اینجا ز دست خشک سبو (=کوزه) آب می چکد (4

تالیفی سیدمحمد موسوی

معانی واژه های "زبونی، غیرت، جنون" به ترتیب در کدام گزینه درست آمده است؟151

فرومایگی، حمّیت، شیدا (2 درماندگی، تعّصب، شوریدگی (1

درماندگی، تعّصب، شیفته (4 فرومایگی، َرشک، شیدا (3

تالیفی محسن فدایی

کدام بیت ها با عبارت زیر تناسب معنایی دارند؟152

"مردمی که به خانه های تاریک و بی دریچه عادت کرده اند از پنجره های باز و نورگیر گریزان هستند."

الف- در مسیر زندگی هرگز نمی افتد به چـاه            با چـــراغ دیـــن و دانش گـر بشر بینا شود

گــر دانـا شود ب- ســـر فـرو می آورد هر شاخه از بـارآوری            می کنـــد افتادگی انســـان ا

ج- چند روزی گـر به کامم مدعی گردد فلک            غم مخور خسرو که روزی هم به کام ما شود

د- تو مردمی و دولـــت مـردم فضیلـت است            تنهــا وظیفه تو همی نیست خواب و خاست

ه- اعمی اســـت گـر به دیدۀ معنیـش بنگری            آن کاو خطــا نمود و ندانست کآن خطاست

ج - د (2 الف - ب (1

ه - ب (4 الف - د (3

تالیفی محسن فدایی
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مفهوم بیت "به حرص ار شربتی خوردم مگیر از من که بد کردم                    بیابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا" در کدام153

گزینه آمده است؟

من نخواهم کرد ترک لعل یار و جام می                   زاهدان معذور داریدم که اینم مذهب است (1

رقیبم سرزنش ها کرد کز این باب رخ برتاب                چه افتاد این سر ما را که خاک در نمی ارزد (2

مست می عشق را عیب مکن سعدیا                      مست بیفتی تو نیز گر هم از این می  چشی (3

وقتی که حرص و شهوت خواری کنند بر دل                آه ار عنایت تو غمخوار دل نباشد (4

انسانی یازدهم آزمون شماره 1 1397 ایران علوم  مدارس برتر 

ایران علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 1 1397 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 1 1397 مدارس برتر 

مفاهیم "غبطه خوردن بر عاشق، پذیرفتن سختی عشق، فراغت به واسطۀ عشق، توکّل" به ترتیب، از کدام ابیات دریافت می شود؟154

الف) اینکه از لغـزش مستانه نمـی انـدیـشد            مـی تـوان یافت که دل تکیه به جـایی دارد

لــم از آتــش بــرآیــد            بـه اهـل عـشـق بــاشـد مــهــربــان درد ب) ســمـنـدر ســا

ج) ای که با زلف و رخ یارگذاری شب و روز            فرصتـت باد که خوش صبحی و شامی داری

د) بنـد همـه غـم های جـهان بر دل من بود            در بـنـد تـو افـتـادم و ازجـمـلـه بـرسـتم

د، ب، ج، الف (2 د، ج، الف، ب (1

ج، د، الف، ب (4 ج، ب، د، الف (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

مفهوم کدام گزینه با مفهوم بیت زیر تناسب دارد؟155

"دانست که دل اسیر دارد              دردی نه دواپذیر دارد"

دردی است درد عشق ز جــان خوشگوارتر            این درد را برای چه درمان کند کسی؟ (1

هر درد را که بینی درمان و چاره ای هست            درمــان درد سعدی با دوست سازگاری (2

حافظ اندر درد او می سوز و بی درمان بساز            زانـکه درمانی ندارد درد بی آرام دوست (3

ای درد توأم درمـــان در بستـــر نـاکامی            وای یــاد توأم مونـس در گوشۀ تنهایی (4

الدین تالیفی افشین محی 

زمینۀ حماسه در کدام بیت با "دریدم جگرگاه دیو سپید"، تناسب دارد؟156

ز دیبای پرمایه و پرنیان                       بر آن گونه شد اختر کاویان (1

همه جامه تا پای بدرید پاک                بر آن خسروی تاج پاشید خاک (2

چنین سال سیصد همی رفت کار                        ندیدند مرگ اندر آن روزگار (3

بسان پلنگ ژیان بُد به خوی                 نکردی به جز جنگ، چیز آرزوی (4

کنکور سراسری هنر داخل 1396
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مفهوِم آیۀ ﴿ُتّعز َمن تشاء و ُتّذُل َمن تشاء﴾ از کدام بیت، دریافت می شود؟157

خـدای، کـار چـو بـر بـنده ای فروبندد            بـه هـرچـه رنـج بـرد دردسـر بیـفزاید (1

صـائب بـه گـنـاه دو جـهـان از کـرم او            نومـیـد نگردی که خداوند کریم است (2

بـلـنـد آن ســر، کـه او خـواهد بلندش            نـژنـد آن دل، کـه او خـواهـد نژندش (3

عّزت شاه و گدا زیر زمین یکسان اسـت            می کند خاک برای همه کس جا خالی (4

از کشور 1398 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

مفهوم کدام بیت در مقابل آن نادرست بیان شده است؟158

خون ریزی ضّحاک در این ملک فزون گشت                     کو کاوه که چرمی به سر چوب نماید (مبارزطلبی) (1

کریم ازبهر ریزش می نهد رنج طلب بر خود                     ز دریا هرچه گیرد، ابر گوهربار می ریزد (سخاوت و بخشندگی) (2

گر می گذاری ترک سر باید نمود (وارستگی در راه عشق) در قدمگاه محّبت پا منه، بردار دست                یا ا (3

طّی صحرا و بیابان نبود شرط سلوک                   رهرو آن است که در خویش سفرها دارد (توصیه به خودشناسی) (4

تالیفی محسن اصغری

همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ............. با بیت زیر تناسب مفهومی دارند.159

"از آن به دیر مغانم عزیز می دارند            که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست"

تا که باقی است از تو یک سر مویی            سر مویی به عشق سر مفراز (1

از صدای سخن عشق ندیدم خوش تر            یادگاری که در این گنبد دّوار بماند (2

هرگز گمان مبر که شود سرد عشق ما            عشق آتشی است تا به ابد سرفراز و تیز (3

عشق و بنای عشق نهادند بر دوام            یعنی خلل پذیر نگردد بنای عشق (4

تالیفی سیدمحمد موسوی

باتوجه به داستان "کبوتر طوق  دار" کدام گزینه با عبارت زیر تناسب مفهومی ندارد؟160

"ای دوست، ابتدا از بریدن بند اصحاب اولی  تر."

دوست آن است که هنگام گرفتاری دوست                      ازطریق عمل آن غم  زده را غمخوار است (1

گزیر از دوست                  چه چاره سازد در دام دل گرفتاری ز هرچه هست گزیر است و نا (2

کی کران گیرد ز رنج دوست دوست                    رنج مغز و دوستی آن را چو پوست (3

دوست آن باشد که گیرد دست دوست                در پریشان  حالی و درماندگی (4

تالیفی کاظم کاظمی
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کدام بیت با متن زیر قرابت مفهومی دارد؟161

"ذوق ادبی من از همان آغاز آشنایی با این آثار پرتوقع شد و خود را بر سکوی بلندی قرار داد."

نیست ممکن واشود دلی بی سخن های لطیف            کز نسیم صبح دارد غنچۀ نسرین کلید (1

سخن های ستوار گویی ازیرا                      که گفتار سنجیده در گوش کردی (2

سخن شیرین همی گویی به رغم دشمنان سعدی                       ولی بیمار استسقا چه داند ذوق حلوا را؟ (3

از هرچه می رود سخن دوست خوش تر است              پیغام آشنا نفس روح پرور است (4

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 11 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 11 1396 مدارس برتر 

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟162

تا دل از روی تو شد مطلع انوار مرا                    چشم خورشید شود خیره ز رخسار مرا (1

آن نه روی است که من وصف مجالش دانم                    این حدیث از دگری پرس که من حیرانم (2

ز آفتاب روی خوبت، دیدۀ من خیره گشت                    خیره گردد دیده جایی کافتاب از رو بود (3

گر راه و چاره را حّتی به دیدن تو چنان خیره ام که نشناسم                 تفاوت است ا (4

تالیفی محسن اصغری

َها﴾: "همۀ نام ها را به آدم آموخت." ارتباط مفهومی ندارد؟163 ْألَْسَماَء كُلَّ َم آَدَم ا کدام بیت با مفهوم آیۀ ﴿َوَعلَّ

چشم آدم چون به نور پاک دید           جان و سّر نام ها گشتش پدید (1

آدمی را او به خویش اسما نمود          دیگران را ز آدم اسما می گشود (2

خداوندی که آدم را به تعظیم            ز راه وحی اسما داد تعلیم (3

به حّق حرمت اسمای اعظم            وجودش در بنی آدم غریب است (4

تالیفی سیدمحمد موسوی

بیت "نهان گشت آیین فرزانگان          پراگنده شد نام دیوانگان" با کدام بیت ارتباط مفهومی دارد؟164

جاهل به مسند اندر و عالم برون در             جوید به حیله راه و به دربان نمی رسد (1

هر آن کس که عیبش نگویند پیش             هنر داند از جاهلی عیب خویش (2

فریبش نخورده است فرزانه مرد                 که گیتی چو دامی است پر داغ و درد (3

چو دیوانه گردد نباشد شگفت                   از او شاه را کین نباید گرفت (4

آزمایشی سنجش ریاضی و فیزیک چهارم مرحله اول 1395
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مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟165

پادشاه عشق بر ملک خرد تا دست یافت                       ملک را بگرفت سرتاسر خرد بیرون نشست (1

حدیث عقل در ایام پادشاهی عشق                  چنان شده است که فرمان عامل معزول (2

پیش ارباب خرد گر کشتی نوح است عقل                       در محیط عشق موج دست و پا گم کرده  ای است (3

چون متاع دو جهان را به خرد سنجیدم               از همه حسن تو و عشق خود افزون دیدم (4

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 19 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 19 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 19 1399

متن زیر با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟166

لهی می پذیرفت." "هر عصب و فکر به منبع بی شائبۀ ایمان وصل بود که خوب و بد را به عنوان مشّیت ا

غم ایمان خویش خور که تو را                  روز محشر امان به ایمان است (1

ترک عمل بگفتم و ایمن شدم ز عزلت                    بی چیز را نباشد اندیشه از حرامی [راهزن] (2

غمگین مباش چون خط بطالن نمی توان                    بر سرنوشت خویش ز چین جبین زدن (3

دامن دوست به دست آر و ز دشمن بگسل               مرد یزدان شو و فارغ گذر از اهرمنان (4

کنکور سراسری زبان داخل 1395

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 6 تابستان 1398

انسانی دوازدهم آزمون شماره 6 تابستان 1398 قلمچی علوم 

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟167

چون بوم بدخبر مفکن سایه بر خراب                 در اوج ِسدره کوش که فرخنده طایری (1

هّمتم بدرقۀ راه کن ای طایر قدس                    که دراز است ره مقصد و من نوسفرم (2

حافظا ُخلد برین خانۀ موروث من است             اندر این منزل ویرانه، نشیمن چه کنم؟ (3

همایی تو و ِسدره ات آشیان است             مکن خیره بر کرکسان میهمانی (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

زمینۀ حماسه در کدام بیت، متفاوت با سایر ابیات است؟168

همان زال کاو مرغ پرورده بود                    چنان پیرسر بود و پژمرده بود (1

جهاندار هوشنگ با رای و داد                   به جای نیا تاج بر سر نهاد (2

سواران لشکر برانگیختند                         همه دشت پیشش درم ریختند (3

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

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1396

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 5 تابستان 1398

انسانی دوازدهم آزمون شماره 5 تابستان 1398 قلمچی علوم 
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تمام گزینه ها بیانگر فضای حکومتی ضّحاک اند جز گزینۀ ............169

بسا نادان که از همراهی بخت                  به صدر بزم دانایان کشد َرخت (1

شود خوار هرکس که هست ارجمند                       فرومایه را بخت گردد، بلند (2

آن کاله نامرادی بر سر دانا نهاد                 این قبای کامرانی در بر نادان کند (3

به نیک و بد برابر گر کنی لطف                فتد با نیکوان کم، با بدان بیش (4

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 12 1394 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 12 1394 مدارس برتر 

کدام گزینه با بیت زیر قرابت مفهومی ندارد؟170

"نانم افزود و آبرویم کاست          بینوایی به از مّزلت خواست"

لوده است جود بی منّت مجو از کس که خورشید بلند             از فروغ خود به خون رخسار سنگ آ (1

ُشکر دارم که فیض اِنعامش           داد نان پاره و آبروی مرا (2

جوهر قبول پرتو منّت نمی کند           آتش برآورد ز دل خویشتن چنار (3

حرص بینداز و آبروی نگه دار            ستر قناعت به روی خویش فروهل (4

تالیفی سیدمحمد موسوی

بیت زیر با کدام بیت ها تناسب معنایی دارد؟171

"چــون شیر به خود سپه شکــــن بــاش            فــرزنــــد خصــــال خویشتــــن بـــــاش"

گـــر مــــردی الف- گـــرد نام پــــدر چه می گـــردی؟            پــــدر خویــــش بــــاش ا

ب- بادۀ روشن گهر را نسبتی با ماه نیست            نسبت مهتاب با می همـچو کف با گوهر است

ج- گوهـرنمای جوهـــر ذاتی خویش باش            خـــاکش به ســـر که زنده به نام پــدر بود

د- پـــدر عالقـــه به فرزند خویشتن دارد            من از تعّلــق روی تــــو خصـــم فرزنـــدم

ب - ج (2 الف - ب (1

ج - د (4 الف - ج (3

تالیفی محسن فدایی

عبارت "عزیزترین رفقای من که حسن سیرت را با صباحت توأم داشت" با کدام بیت قرابت دارد؟172

هرکه بی سیرت خوب است و نکوصورت            جــز همــان صــورت دیــوار مینگـارش (1

گرچه رخ نیکـو دارند            پیــش آن روی نکوصــورت بر دیــوارنـد مه و خورشیــد ا (2

دیــدار نکــــو دارد و کــردار سـتــوده            خــوی خــوش و رسم نکو اندرخور دیدار (3

تا صورتـت نکو بود افعال زشــت کـردی            پس فعل را نکو کن اکنون که زشت گشتی (4

تالیفی نرگس موسوی
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مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟173

ز قطره هیچ نیاید ولی چو دریا گشت            هرآنچه نفع تصور کنی در او گنج است (1

هزارها گله از گوسفند نادان را            برای تفرقه یک گرگ ناتوان به کفاست (2

ز فرد فرد محال است کارهای بزرگ            ولی ز جمع توان خواست هرچه خواهی خواست (3

بلی چو مورچگان را وفاق دست دهد            به قول شیخ هژبر ژیان اسیر فناست (4

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 11 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 11 1399

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟174

لمتـاب را دل منه بر اختــر دولت که در هـر صبحدم            مشرق دیگــر بـود خورشیــد عا (1

قدم برون منه از دل به سیـــر باغ و بهــار            کدام غنچۀ این بوستان به جای دل است؟ (2

جلوۀ صبح نشاطش خنده واری بیش نیست            دل منــه بر بــادۀ پادررکــاب زنـــدگی (3

ریختن رنگ اقامت در جهـــان بی ثبـــات            در زمین کاغذین، تخم شرار افشاندن است (4

تالیفی کاظم کاظمی

کدام گزینه با بیت "یک بار هم ای عشق من از عقل میندیش            بگذار که دل حل بکند مسئله ها را" تناسب مفهومی دارد؟175

راه عشـــق اســت بی نشــان ورنــه            در ره عقــل نقـــش پـــایی هست (1

گر دل            شرار آتــش ســودای عشــق است گر عقل است، ا گر روح است، ا ا (2

هست در قبضۀ تقدیر گشاد دل تنگ            حل این عقده ز سرپنجۀ تدبیر مخواه (3

آسوده است عشـق ز تدبیر عقـل پوچ            کی شیــر تکیـه بر دم روباه می زند؟ (4

الدین تالیفی افشین محی 

همۀ گزینه ها با بیت "دوستان را به گاِه سود و زیان         بتوان دید و آزمود توان" تناسب معنایی دارند؛ به جز گزینۀ ....176

چو مهر کسی را بخواهی بسود            بباید به سود و زیان آزمود (1

دشمن از دوست، وقت آز و نیاز            جز به سود و زیان ندانی باز (2

فراق افتد میان دولت داران            زیان و سود باشد در تجارت (3

به روز حادثه و روز خوش کامی            عیان شود که عیار من و شما چند است (4

تالیفی سیدمحمد موسوی
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مفهوم کدام گزینه متفاوت است؟177

قسمت خود می خورند منعم و درویش              روزی خود می برند پشه و عنقا (1

بی طلب تو این طلبمان داده ای              گنج احسان بر همه بگشاده ای (2

در گنجینه احسان گشادی                   در آن ویرانه گنج جان نهادی (3

از در بخشندگی و بنده نوازی                مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا (4

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی یازدهم آزمون شماره 1 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 1 1399

همۀ ابیات به  جز بیت گزینۀ ............ قرابت معنایی دارند.178

جوشن داودی اینجا شاهراه ناوک است               سخت  جانی مانع تیر قضا کی می  شود؟ (1

گرفتم عقل محکم کرد کار خویش را                  ره سیل قضا را سّد اسکندر نمی  بندد (2

بس مرغ پران بر هوا از دام  ها فرد و جدا             می  آید از قبضۀ قضا بر پر او تیر بال (3

ز خّط حکم تو حکم قضا نپیچد سر                   ز طوق امر تو گردون نمی  کشد گردن (4

تالیفی کاظم کاظمی

همۀ گزینه ها با بیت زیر تناسب مفهومی دارند به جز:179

"به آنچه می گــذرد دل منـــه که دجلـــه بسی            پــس از خلیــفـــه بخـــواهد گذشـــت در بغـــداد"

به امیـــد اقامت دل به اسباب جهـان بستن            بود شیـــرازه از غفلـــت به اوراق خــــزان بستـــن (1

در آن گلشن که عمر باغبان از گل بود کمتر            زهی غافـــل که ریـــزد بر زمیـــن رنگ اقـــامت را (2

ما عبث در زلــف او دل بر اقـــامت بسته ایم            حاصل سنگ از فالخن (قالب سنگ) نیست جز آوارگی (3

در ریاضی که بود دولت گــل پـــا به رکـاب            چه اقامــت کنـد این برگ خـــزانی که تــو راســـت (4

تالیفی کاظم کاظمی

مفهوِم کدام بیت، متفاوت با سایر ابیات است؟180

گر دست سائلی به عصایی گرفـته ای            در تکیـه گاه خلـد به دولـت سریر توست (1

خواهد رساند خانۀ عمر تـو را به آب            این آب بی قیاس که پنهان به شیر توست (2

تقصـیـر سـاده لوحی آینۀ دل اسـت            نقـشـی گـر از بساط جهان دلپذیر توست (3

گر دهـی به فقیـری حریـر توست لـی ا نقصان نکرده است کس از گذشتگی            شا (4

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 
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کدام ابیات با "صورت بی صورت بی حّد غیب ز آینۀ دل تافت بر موسی ز جیب" تناسب دارند؟181

الف- جلوه گه جمالت در چشم و جان نباشد سودای زلف و خالت در هر خیال ناید

ب- جانم دِر دل می زد، گفتا که: برو این دم با یار در این جلوه، دّیار نمی گنجد

ج- یک لحظه غمت از دل من می نشود دور گویی که غمت را جز از این، رای دگر نیست

د- امروز مرا در دل جز یار نمی گنجد وز یار چنان پر شد کاغیار نمی گنجد

ه- دادیم به یک جلوۀ رویت دل و دین را تسلیم تو کردیم هم آن را و هم این را

ج-د (2 الف-ب (1

د-ه (4 ب-د (3

والفضل غالمی اب تالیفی 

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات یکسان نیست؟182

می کند خون در جگر باد خزان را همچو سرو            رایت سبـــزی که از آزادگـــی افراختیم (1

گر به دست فتد، خاتــم سلیمــان است دلی که نقــش تعّلـــق به خـــود نمی گیـرد            ا (2

چون بــرق فتـــادیم بــه خاشـــاک تعّلــق            زین خاک جلوگیر به یک گــام گذشتیم (3

آه حســرت می کشـــم چون سرو بهر بندگی            تا فکـــند آزادگی در قیــد رعنــایی مرا (4

تالیفی کاظم کاظمی

مفهوم بیِت زیر از همۀ ابیات دریافت می شود؛ به جز:183

"به آنچه مـی گذرد دل مـنـه کـه دجـلـه بـسـی            پـس از خـلـیـفـه بـخواهد گذشت در بغداد"

رهگذار است این جهان یارا بدو در دل مـبند            دل نـبـنــدد هـوشـیار اندر سـرای رهـگـذر (1

هر آن عاقل که او بندد دل اندر طاعت یزدان            نشـایـد گـر بـپیوندد دل اندر خدمت سلطان (2

چه دل بندی در این دنیا ایا خـاقانـی خاکـی            که تا برهم نهی دیده نه این بینی نه آن بینی (3

زمـانـۀ گـذران بـس حـقـیـر و مختصر است            از ایـن زمـانۀ دون بـرگـذر که در گـذر است (4

کنکور سراسری هنر داخل 1398

کدام گزینه با بیت زیر قرابت مفهومی دارد؟184

"کدام دانه فرورفت در زمین که نرست                     چرا به دانه انسانت این گمان باشد؟"

خفتگان خاک همچون سبزه از گل سر زنند                     از فضایت گر وزد بر عرصۀ گیتی صبا (1

نمانده بس که برآرد ز خاک چرخ بلند                 که را به خاک بیفکند و خاکسار آورد (2

این شعله که بهر من دل افروخته است              روید چو گیاه بعد مرگ از گل مست (3

گم نخواهد گشت در خاک این گرامی تخم پاک               سبز خواهد کرد دهقان عاقبت این دانه را (4

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 12 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 12 1399
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کدام گزینه با بیت "پروردۀ عشق شد سرشتم            جز عشق مباد سرنوشتم" قرابت مفهومی دارد؟185

ویــن عشــق تــو در من آفریدستند            هــــرگــــز نـــرود ز زعـــفـــران زردی (1

لی نیست گــر سینه را نسوخته ای            در آسمـــان تو خورشیــد بی زوا به داغ عشق ا (2

عاشق به کعبه حاجت خود را نمی برد            خــاک مــرا عشــق بــود آستــان دوست (3

از بخـــت تیرگی به گرستـن نمی رود            چون خط سرنوشت که نتوان به آب شست (4

الدین تالیفی افشین محی 

همۀ گزینه ها به نوعی با توصیۀ مندرج در عبارت زیر تقابل دارند، به جز:186

"ببین پسرم! تمرین پرواز کار بدی نیست ولی برای تو نان وآب نمی شود. پسرم فراموش نکن که منظور از پرواز، به دست آوردن

خوراک است."

لـــــودگـی روزگـــار            دســــت از ایــن فضلــــه بشـــــو زینـهـــــار بگــــذر از آ (1

گــوار            کــز پـی نــــــان است چــو ســــگ داغــــدار آب بقـــا بــــاد بــر او نـــا (2

دیده کز او مور شود طعمــه خــوار            چنــــد به هـــر خـــوان نهَیــــش کاســــه وار (3

باش در ایـــوان کــرم صف نشیــن            ریز چو همیان، ِدَرم از آستین (همیان: کیسۀ پول) (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

کدام گزینه با "دلم را بده عزم بر بندگی            نه چون بی غمانم هوسناک کن" تناسب دارد؟187

َلم بیامرز            وزان پس "اوحدی" را هم بیامرز گنـــاِه هرکه در عا (1

لطاِف تـو بی پایان بود            ناامید از رحمتت شیطــــان بود بحـــِر ا (2

مرا توفیـــق نیکو بنـدگی ده            دلـــم را زنــده دار و زنـدگی ده (3

گرچه خانـه زاد است ز نیکو بندگی فارغ نهاد است            فروشیمش ا (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

مفهوم اصلی بیت "هنر خوار شد جادویی ارجمند             نهان راستی آشکارا گزند" در کدام بیت مشاهده می شود؟188

به رستۀ هنر و کارخانۀ دانش                    متاع هاست بیا تا شویم بازرگان (1

تا بدانند این همه مردم که نتواند گرفت                   جای دانش را جهالت جای تقوا را ریا (2

به صدق بین و کرم کن که خواجگان کریم               به راستی نظر آرند نی بی هنری (3

ای دریغا لباس علم و هنر             ای دریغا متاع فضل و ادب (4

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 11 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 11 1396 مدارس برتر 
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کدام بیت، با داستان "کبوتر طوق دار" از "کلیله ودمنه" تناسب مفهومی دارد؟189

پادشاهم که به دست تو اسیر افتادم                  من از آن روز که در بند توأم آزادم (1

چون کبوتر بگرفتیم به دام سر زلف                   دیده بر دوختی از خلق جهان چون بازم (2

نه گنج ماند ز خسرو نه تخت ماند ز جمشید                  نه قصر ماند ز شیرین نه طاق ماند ز کسرا (3

خواهی که مهتری و بزرگی به سر بری                 خالی مباش یک نفس از حال کهتران (4

کنکور سراسری هنر داخل 1398

مفهوم کدام بیت با عبارت شعری زیر، قرابت دارد؟190

"هنگامی که / در فروتنی / بزرگ باشیم / بیش از همه به آن بزرگ نزدیک شده ایم"

ز سرکشان به بزرگی فروتنی مطلب                    چه ممکن است خمیدن رسد به گردن فیل (1

فروتنی کن و تخفیف زیردستان باش                 که رنج هاست به گردن سرفراخته را (2

ز خاک آفریدت خداوند پاک                پس ای بنده افتادگی کن چو خاک (3

فروتنی به خدا زودتر کند نزدیک                      که زود قطع شود راه، چون سرازیر شود (4

تالیفی محسن اصغری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 15 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 15 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 15 1399
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درسپایهمدرسه

دبیر

گزینه 1 1

جملۀ کنایی "از جا دررفت" در مفهوم "خشمگین شد" در بیت گزینۀ 1 مطرح شده است.

تالیفی محسن اصغری

گزینه 3 2

مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و ابیات مرتبط، تأکید بر خوداتکایی و پرهیز از وابستگی و افتخار به اصل و نژاد است؛ اّما در بیت

گزینۀ "3" شاعر از خردمند واقعی می خواهد که نام نیکو از خود بر جای بگذارد و هدفی غیرازآن در زندگی نداشته باشد.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1396

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 4 تابستان 1398

انسانی دوازدهم آزمون شماره 4 تابستان 1398 قلمچی علوم 

گزینه 2 3

الدین تالیفی افشین محی 

گزینه 1 4

معنی بیت سؤال: شیوه و آیین فرزانگان از بین رفت و دیوصفتان مشهور شدند. (خوارشدن خردمندان و عزیزشدن بی خردان)

معنی بیت گزینۀ "۱": آه و فغان از دست روزگار حیله گر که وارونه عمل می کند. شاهزاده، در خفت و خواری و گدا زاده در ناز و نعمت

به سر می برد.

آزمایشی سنجش ریاضی و فیزیک چهارم مرحله دوم 1393

گزینه 4 5

در عبارت صورت سؤال بر این مفهوم تأکید شده است که تواضع و فروتنی موجب نزدیک به خداوند خواهد شد؛ این مفهوم در بیت

گزینۀ "4"، نیز مطرح شده است.

تشریح گزینه  های دیگر:

گزینۀ "1": سری که در برابر خلق فرود آمد، عقل نداشت، ازاین پس فقط در برابر پروردگار خشوع و خضوع می  ورزیم.

گزینۀ "2": الزم است که با زورمندان فروتنی نمایی.

گزینۀ "3": چون خداوند تو را از خاک آفریده است؛ پس فروتن باش.

تالیفی محسن اصغری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 19 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 19 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 19 1399

MrKonkoriقرابت یازدهمیازدهم

آقای کنکور
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گزینه 1 6

گزیر بودم" یعنی چاره ای جز انجام دادن کار بیت سؤال و ابیات 2 تا 4 همگی به این مفهوم اشاره دارند که: "در انجام این کار نا

ذکرشده نداشتم پس چون به اختیار خودم نبوده مرا عفو کنید ولی در بیت اول چنین مفهومی مطرح نشده است.

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 7 1394 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 7 1394 مدارس برتر 

گزینه 1 7

"ناپایداری زندگی و فناپذیری آن" مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و گزینه های 2، 3 و 4 است. در بیت گزینۀ "1" شاعر زندگی

بدون عشق و وصال معشوق را بی ارزش می داند.

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

گزینه 2 8

وجه اشتراک مفهوم صورت سؤال و گزینه های ۱، ۳ و ۴ تأکید بر تواضع و فروتنی است ولی پیام گزینه ۲ راه موفقیت و رسیدن به

سربلندی توکل کردن به خدا است.

تالیفی محسن فدایی

گزینه 4 9

مفهوم مشترک ابیات مرتبط: خودباوری و اعتمادبه نفس

مفهوم بیت گزینۀ 4: بیانگر فرارسیدن زمان پیری و ناپایداری عمر و تکیه نکردن بر آن.

تالیفی محسن اصغری

گزینه 4 10

مفهوم مشترک صورت سؤال و گزینۀ "4" این است که دنیا به بهترین شکل آفریده شده (نظام احسن).

سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: خداوند پدیده ها و موجودات شگفت آوری آفریده است.

گزینۀ 2: نظام دنیا، یک نظام عادالنه است (توجه داشته باشید که اخالقی بودن نظام جهان با نظریۀ نظام احسن یکسان نیست)

3: اسرار جهان بر ما گشوده نمی شود. گزینۀ 

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 1 11

گاهی ندارند. (درنیابد حال پخته هیچ خام) مفهوم مشترک ابیات مرتبط: افراد غیر عاشق از حال عاشق و عارف آ

مفهوم بیت گزینۀ 1: الزمۀ عشق نیست شدن و فناشدن در راه معشوق است. (فناء فی هللا)

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398
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گزینه 3 12

ابیات مشترک 1، 2 و 4 ← دگرگون شدن ارزش ها و بی ارزش شدن علم و هنر و برتری نادانان و فرومایگان

گر آن ها را راندی فرشته نیک اندیش جایگزین 3 ← اشاره بر اینکه خانۀ دل جای شیطان و نیروهای باطل نیست و ا اما در گزینۀ 

می شود.

تالیفی سیده سودابه رضازاده بایی

گزینه 1 13

مفهوم درست عبارت گزینۀ "1" ← به کارگیری عقالنیت در مبارزات سیاسی و حضور قلبی در پیشگاه خداوند

تالیفی سیدمحمد موسوی

گزینه 1 14

مفهوم گزینۀ "1" میزان و حد و حدود عقل است و شاعر می گوید: عقل تا آنجایی می تواند پیش رود که برای خداوند دلیلی بیابد؛ اما

لهی توان و قدرتی ندارد. مفهوم سایر گزینه ها این است که عقل به خودی خود و بدون توفیق ا

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 1 15

مفهوم دو بیت صورت سؤال جان فشانی و خطرپذیری عاشقان است. در بیت "ب" نیز شاعر، عاشق حقیقی (همچون حسین بن

منصور حالج) را کسی می داند که در خون غوطه بزند. در بیت "ه" نیز شاعر بیان می کند که نمی توان هم عاشق بود و هم حفظ جان

کرد؛ یعنی جان داشتن و عاشق بودن ناسازگارند.

مفهوم سایر ابیات:

الف- زندگی بدون یار مالل آور است.

ج- وفاداری عاشق تا پای مرگ.

د- عشق پنهانی جانکاه است.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 3 16

مفهوم بیت گزینۀ "3" این است که "هّمت و تالش فرد" مهم تر از توفیق است اما در سایر ابیات توفیق بر همه چیز برتری دارد.

تالیفی حسن وسکری

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 5 1399
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گزینه 4 17

مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و گزینۀ "4": با لطف و عنایت خداوند، اوضاع نامساعد سامان می یابد و آنچه ناممکن به نظر

می رسد، امکان پذیر می گردد.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینۀ "1": طلب عنایت از ساقی برای بهبود اوضاع

گزینۀ "2": اظهار قدردانی از لطف و احسان ممدوح

گزینۀ "3": ناکارآمدی تدبیر آدمی بدون عنایت و لطف خداوند

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 6 1400 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 6 1400

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 6 1400

گزینه 3 18

مفهوم مشترک ابیات مرتبط: لزوم به  کارگیری هّمت و اراده در انجام دادن کارها و نتیجه  بخش بودن آن.

مفهوم بیت گزینۀ "3": لزوم پیروی از پیر و مرشد در طی طریق.

تشریح گزینه  های دیگر:

گرچه کار دشوار است، اما همت آن را آسان می  کند. گزینۀ "1": ا

گزینۀ "2": چون در همت مردانه قصوری نیست پس از کاری که دشوار است، فرار مکن.

گزینۀ "4": مانند شبنمی با همت و ارادۀ خود به آسمان می  رسم (بلندمرتبه می  شوم) در فکر کمک گرفتن از خورشید (دیگران)

نیستم.

تالیفی محسن اصغری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 20 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 20 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 20 1399

گزینه 4 19

مفهوم گزینۀ "4" ← اّتحاد عاشق و معشوق

مفهوم مشترک عبارت سؤال و سایر گزینه ها ← دعوت به اّتحاد و همدلی و همیاری / اّتحاد کلید پیروزی است.

تالیفی سیدمحمد موسوی

گزینه 2 20

مفهوم حدیث یا مثل عربی که در صورت سؤال آمده این است که تقدیر در دست خداست و هیچ تدبیری آن را تغییر نمی دهد. در

گزینۀ "۲" هم این مفهوم دیده می شود.

الدین تالیفی افشین محی 
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گزینه 4 21

گزیر بودن انسان از انجام دادن آن. مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و گزینۀ 4: فراهم بودن زمینۀ لغزش و گناه و نا

مفهوم ابیات سایر گزینه ها:

1) آرزو داشتن انسان نیازمند (شتر در خواب بیند پنبه دانه)

لودگی است. 2) فقر و گرسنگی موجب لغزش و آ

3) بیان زیبایی معشوق و دلربایی او

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

گزینه 4 22

مفهوم مشترک عبارت صورت سؤال و بیت گزینۀ "4": ایثار و فداکاری

مفاهیم سایر ابیات:

1) خوشایند بودن گرفتاری در بند عشق یار

2) نکوهش پایبندی به تعّلقات

3) بیان بی  وفایی یاران با وجود وفاداری شاعر نسبت به آنان

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 2 23

در این گزینه شاعر به این مسئله پرداخته که مردم روزگار به جراحات او توجهی ندارند؛ بنابراین مفهوم نهایی این بیت شکایت از

مردمی است که نسبت به رنج دیگران بی توجه هستند.

مفهوم مشترک سایر گزینه ها همانند بیت صورت سؤال این است که عاشق / عارف به استقبال درد و زخم عشق می رود و حتی آن را

عین مرهم یا گواراتر از مرهم می داند.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 4 24

مفهوم گزینۀ "4" ← توصیه به سکوت و خاموشی در صورت بی دانشی

مفهوم مشترک عبارت سؤال و سایر گزینه ها ← نکوهش نسنجیده سخن گفتن

تالیفی سیدمحمد موسوی

گزینه 1 25

مفهوم مشترک عبارت سؤال و گزینۀ "1" ← در میان خلق بودن و از خدا غافل نبودن

مفهوم گزینۀ "2" ← آسایش در مردم گریزی است.

مفهوم گزینۀ "3" ← عشق، آفت پارسایان گوشه نشین است.

مفهوم گزینۀ "4" ← ضرورت بیان راز عشق در برابر عاشقان حقیقی

تالیفی سیدمحمد موسوی
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گزینه 2 26

مفهوم مشترک ابیات مرتبط "ازلی بودن عشق" است اّما در بیت گزینۀ 2 شاعر، سعی انسان در روزی ننهاده و غیرمقّدر را باطل

می داند.

تالیفی محسن اصغری

گزینه 3 27

مفهوم سرودۀ صورت سؤال توصیه به سیروسفر است، اما در گزینۀ 3 دشوار بودن راه عشق است و شاعر می گوید در سفر عشق،

چیزی جز اشک و آه سحرگاهی نصیبش نشده است. در گزینه های 1، 2 و 4 با تعابیر مختلف شاعران توصیه به سفر کرده اند.

معنی گزینۀ 4: تا چند مانند ماکیان (مرغ و خروس) از جلوی خانه فراتر نمی روی؟ باید همچون کبوتران سفر کرد.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 4 28

مفهوم دو بیت گزینۀ "1": قناعت و خرسندی

گزینۀ "2": ناچاری و ناگزیری و فراهم بودن شرایط گناه 

گزینۀ "3": پذیرش قضا و قدر است.

ولی در گزینۀ "4": مفهوم بیت اول، تفاوت نصیب و قسمت آدمیان است و مفهوم بیت دوم، ریاکاری و وابسته بودن زاهدان به

مادّیات است.

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 7 1395 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 7 1395 مدارس برتر 

گزینه 2 29

مفهوم گزینۀ "2" ناتوانی عقل و فهم آدمی در تمام امور است؛ اما مفهوم بیت صورت سؤال و سایر گزینه ها عجز عقل از درک خداوند

است.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 1 30

لهی، توّسط انسان مفهوم مشترک آیه و ابیات مربوط: پذیرفتن بار امانت ا

تالیفی کاظم کاظمی
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گزینه 3 31

مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و بیت گزینۀ "3": توصیه به تالش برای به دست آوردن روزی

مفاهیم سایر ابیات:

1) شکایت از ناسازگاری و بی مهری روزگار

2) ستایش احسان در حق دیگران و توصیه به روزی رسانی

4) سخت گیری روزگار نسبت به مردم در عوض روزی ناچیزی که به آن ها می دهد.

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 

گزینه 2 32

مفهوم مشترک عبارت سؤال و گزینۀ "2" ← شور و هیجان و خشم درونی امام (ره) در مبارزه با ظلم

مفهوم گزینۀ "1" ← جلوه گری معشوق و شیدایی عاشق

مفهوم گزینۀ "3" ← رنج و سختی فراق

مفهوم گزینۀ "4" ← سوزندگی عشق در دل عاشق

تالیفی سیدمحمد موسوی

گزینه 1 33

مفهوم بیت صورت سؤال و گزینۀ 1 عجز آدمی از ادراک خداوند است.

سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: ترجیح دنیا به دین، عاقالنه نیست.

3: بی خبری عاشق از خود / بی خبری عارفانه گزینۀ 

گزینۀ 4: هّمت او را کسی نمی تواند درک کند.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 1 34

ضحاک در کوه دماوند به بند کشیده می شود و بیت گزینه 1 نموداری از این واقعه است.

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 

گزینه 2 35

مفهوم مشترک ابیات مرتبط: لزوم همراهی پیر و مرشد و راهنما

مفهوم بیت گزینۀ 2: بی نیازی از راهنما برای رسیدن به مقصد

تالیفی محسن اصغری
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گزینه 4 36

مفهوم مشترک گزینه های 1 و 2 و 3 و بیت سؤال ← قیامت و سر برآوردن از خاک

گزینۀ 4: واژۀ قیامت در این بیت به معنای حداکثر تعجب شاعر از چهرۀ زیبای شاعر را بیان می کند.

تالیفی مرتضی کالشلو

گزینه 3 37

درزمینۀ مّلی و میهنی حماسه واقعّیاتی مطرح می گردد که ویژگی های اخالقی نظام اجتماعی، زندگی سیاسی و عقاید آن جامعه را در

مسائل فکری و مذهبی دربرمی گیرد. شاهنامه نیز تصویری از جامعۀ ایرانی است در جزئی ترین ویژگی های حیاتی مردم آن. (ادبّیات

چهارم، درس 3) / (ادبّیات 3، درس 2)

در بیت گزینۀ "3" شاعر به "اختر کاویان" اشاره کرده است که پرچم مّلی ایران در عهد ساسانی بوده  است.

بررسی گزینه های دیگر:

1) ویژگی قهرمانی حماسه را بیان می کند.

2) بیانگر ویژگی قهرمانی حماسه است.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1394

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 8 تابستان 1398

انسانی دوازدهم آزمون شماره 8 تابستان 1398 قلمچی علوم 

گزینه 4 38

مفهوم مشترک گزینه های "۱، ۲ و ۳"، "رزاقیت خداوند و فراگیر بودن روزی خداوند" است و در هر سه گزینه تأکید شده است روزی

گر بی دست و پا باشند؛ اما در گزینۀ "۴" سخن از چیز دیگری است. شاعر می گوید: در جوانی قفل رزق و روزی هرکس می رسد حتی ا

من هرگز بسته نبود (روزی من دائم می رسید) اما با پیر شدنم و ریختن دندان هایم گویی دندانه های کلید روزی من هم ریخته اند،

یعنی کلید روزی من دیگر کار نمی کند. پس مفهوم این بیت کم شدن روزی در پیری  است که با سایر ابیات تفاوت دارد.

الدین تالیفی افشین محی 

گزینه 3 39

مفهوم مشترک: اشاره دارند به اینکه انسان اشرف مخلوقات است.

تالیفی محسن فدایی

گزینه 4 40

در گزینۀ (4) مفهوم اصلی این است که اهل عقل نمی توانند عشق را بشناسند؛ همان طور که برادران یوسف قدر و منزلت یوسف را

نشناختند. در سایر گزینه ها مفهوم مشترک این است که عقل توان ایستادگی در برابر عشق ندارد.

الدین تالیفی افشین محی 
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گزینه 2 41

مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و ابیات گزینه های "1، 3 و 4": تقابل عشق و عقل

مفهوم بیت گزینۀ "2": توصیۀ عقل به گوشه گیری، تنهایی و کناره گیری از مردم

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

گزینه 3 42

مفهوم مشترک صورت سؤال و گزینۀ 3 نترسیدن عاشق از سختی ها است.

مفهوم سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: هر چیزی که به رنگ و بوی یار باشد، برای عاشق جذاب است.

گزینۀ 2: عاشق غمگین است.

گزینۀ 4: افراد شجاع از شمشیر نیز نمی ترسند.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 3 43

در بیت اول گزینۀ (۳) سخن از "رهایی خواستن از عشق" است و در بیت دوم "عاشق ترشدن از قبل" که این دو مفهوم در مقابل هم

هستند.

الدین تالیفی افشین محی 

گزینه 4 44

مفهوم گزینۀ "4" مضرات ناشی از نصیحت ناپذیری است. سعدی می گوید کسی که سخن و اندرز دوستانش را نشنود باعث شادی

دشمنانش می شود!

اما مفهوم مشترک سایر گزینه ها پندناپذیری عاشق است.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 2 45

مفهوم بیت گزینۀ "2": نکوهش سخاوت و بخشندگی که همراه با شهرت طلبی باشد.

مفهوم مشترک مصراع اّول بیت صورت سؤال و ابیات مرتبط: توصیه به بخشندگی و سخاوت

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 1 46

وظیفۀ شاعر حماسی آن است که تصویرساز انسانی باشد که چه ازلحاظ نیروی مادی و چه معنوی متمایز و سرآمد دیگران گردد

چنین ویژگی را در همۀ ابیات به جز گزینۀ "1" می توان یافت.

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 8 1395 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 8 1395 مدارس برتر 
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گزینه 2 47

در بیت صورت سؤال و بیت گزینۀ "۲"، اتکای به نفس و خوداتکایی مطرح شده است.

تالیفی حسن وسکری

انسانی یازدهم آزمون شماره 4 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 4 1399

گزینه 2 48

مفهوم بیت سؤال درمان ناپذیری عشق است و مفهوم مقابل آن درمان پذیری است که در گزینۀ "2" آمده است.

گزینۀ 1: غم عشق چارۀ درد عاشق است.

گزینۀ 3: هر کسی درد عشق را درک نمی کند. تقابل عشق با عقل

گزینۀ 4: درمان ناپذیری درد عشق

تالیفی مرتضی کالشلو

گزینه 4 49

در شاهنامه به این موضوع اشاره شده است که مردم که از خودکامگی و جورپیشگی ضّحاک به جان آمده بودند، به زودی بر کاوه و

فریدون گرد می آیند و با سیاهی بزرگ به جنگ ضّحاک می روند و مرکز فرمانروایی و کاخ ضّحاک را می گیرند و بعد با ضّحاک

روبه رو می شوند و او را به بند می کشند. (ادبّیات چهارم، درس 3)

1) این بیت مربوط به سرانجام "سیاوش" است که در کتاب درسی نیامده است.

2) مربوط به سرانجام "جمشید" است که ضّحاک او را با اّره به دو نیم کرد. (ادبّیات چهارم، درس 2)

3) این بیت مربوط به سرانجام "مرداس" است که شیطان با هم داستانی ضّحاک او را در چاه افکند...

کنکور سراسری زبان داخل 1395

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 5 تابستان 1398

انسانی دوازدهم آزمون شماره 5 تابستان 1398 قلمچی علوم 

گزینه 2 50

مفهوم مشترک سرودۀ صورت سؤال و گزینۀ 2 این است که خداوند مالک مطلق همۀ هستی است.

مفهوم سایر گزینه ها:

گزینۀ 1 و 4: خداوند آفرینندۀ همۀ هستی است.

گزینۀ 3: خداوند ازلی و ابدی است: زمانی که هیچ موجودی وجود نداشت، خداوند وجود داشت (ازلی بودن خداوند) و آنچه وجود

دارد نخواهد بود، اما خدا در آن زمان نیز خواهد بود (ابدی بودن خداوند).

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 1 51

مفهوم بیت گزینۀ "1": تیر هوایی به  ندرت و به  طور اّتفاقی ممکن است به هدف بخورد.

مفهوم مشترک سایر ابیات: ضرورت اّتحاد و همبستگی برای رسیدن به مقصود

تالیفی کاظم کاظمی
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گزینه 1 52

گزینۀ 1: با عقل شناخت ها و درک های ما ناقص است.

سایر گزینه ها: معتقدند خدا عّزت دهنده و ذّلت دهنده است (مفهوم بیت دّوم ستایش)

انسانی یازدهم آزمون شماره 1 1397 ایران علوم  مدارس برتر 

ایران علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 1 1397 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 1 1397 مدارس برتر 

گزینه 4 53

مفهوم گزینۀ "4" ← گالیه و دلتنگی شاعر از سستی همراهان

مفهوم مشترک سایر گزینه ها ← آرزومندی شاعر در دیدار و وصال معشوق

تالیفی سیدمحمد موسوی

گزینه 3 54

لهی 3: بزرگنمایی در ستایش ممدوح و مؤثّر دانستن ارادۀ او بر قضا و تقدیر ا مفهوم بیت گزینۀ 

لهی و توصیه به تسلیم بودن در برابر خواست و مفهوم مشترک عبارت صورت سؤال و ابیات مرتبط: بیان اعتقاد به تقدیر و مشّیت ا

ارادۀ پروردگار و راضی بودن به رضای او.

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 2 55

مفهوم مشترک ابیات مرتبط "ارزشمندی سخن سنجیده و پخته و توصیه به پرورده گویی" است که در عبارت صورت سؤال نیز بیان

شده است.

مفهوم بیت گزینه 2: سخن موجب ارزش و قوام عمر آدمی است.

تالیفی محسن اصغری

گزینه 1 56

مفهوم مشترک دیگر گزینه ها "هر نیک و بدی  به مشّیت و خواست خداست"؛ اما مفهوم گزینۀ "1" جانبازی  عاشق در راه معشوق

است.

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 8 1394 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 8 1394 مدارس برتر 

گزینه 3 57

قِد بلند

تالیفی محسن اصغری
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گزینه 4 58

مفهوم مشترک صورت سؤال و گزینۀ 4 این است که تا در بند ماّدیات و جسمانیات هستیم، به معنویات دسترسی نخواهیم داشت.

معنی ابیات صورت سؤال:

گر می خواهی حتی پرندگان افالک (فرشتگان) زیردست تو باشند و تو از آن ها نیز فراتر بروی، هرچه به جز خداوند را، در دریای ا

نیستی بینداز.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 2 59

ال است و به آن بازخواهد گشت". در گزینۀ "2" مفهوم مشترک بیت سؤال و گزینه های "۱، ۳ و ۴" این است که "اصل انسان از عالم با

الی یار. پس مفهوم اصلی بیت آرزوی وصال ال یعنی قد و با ال کجا! در این بیت با ال کجا و آن با ال است ولی این با هم  صحبت از با

است و شاعر از یار خود می خواهد که او را به وصال برساند.

الدین تالیفی افشین محی 

گزینه 3 60

مفهوم بیت به "تواضع و فروتنی" اشاره دارد.

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 7 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 7 1396 مدارس برتر 

گزینه 3 61

مفهوم مشترک بیت سؤال و گزینۀ "3" آوردن یار به نزد عاشق

گزینۀ 1: آرزوی وصال

گزینۀ 2: یاد آوردن از عاشق نزد معشوق

گزینۀ 4: سختی هجران

تالیفی مرتضی کالشلو

گزینه 3 62

لهی، عقل و تدبیر عاجز از انجام کارها هستند؛ بنابراین مفهوم نهایی و کلی بیت گر بدون توفیق ا شاعر در این بیت می گوید که ا

لهی است. لهی یا وابستگی عقل و تدبیر به توفیق ا اهمّیت توفیق ا

والفضل غالمی اب تالیفی 
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گزینه 3 63

مفهوم مشترک عبارت صورت سؤال و بیت گزینۀ "3": یاران راستین در هنگام غم و شادی در کنار همدیگر هستند.

مفهوم سایر ابیات:

1) یار حقیقی کسی است که در هنگام گرفتاری و اندوه از یاران خود یاد کند و به آن ها کمک کند.

2) دوستان بی  وفا در روز سختی یاران خود را فراموش می  کنند و روزگار خوش، مهربان می  شوند.

4) دوستانی که هنگام گرفتاری به فکر یاران خود هستند قابل احترام می باشند.

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 2 64

حافظ می گوید: وقتی شیطان از دل خارج شود فرشته وارد می شود در گزینه "2" عکس این موضوع مطرح شده است.

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 12 1395 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 12 1395 مدارس برتر 

گزینه 2 65

مفهوم مشترک ابیات مرتبط "بیان ترک عادت در کارها" است.

مفهوم بیت گزینۀ "۲" توأم بودن راحتی و رنج در عالم که عادت و رسم روزگار است.

تالیفی محسن اصغری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 12 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 12 1399

گزینه 3 66

مفهوم گزینه های "١  ، ٢  و ۴"  انسان های مهم و ارزشمند، جایگاه و پایگاهی ندارند؛ برخالف انسان های بی ارزش.

آزمایشی سنجش ریاضی و فیزیک چهارم مرحله دوم 1395

گزینه 2 67

مفهوم مشترک عبارت سؤال و ابیات گزینۀ "2"← موقعّیت شناسی در گفتار و رفتار

مفهوم سایر ابیات:

بیت (الف) ← راست گویی موجب گرفتاری است.

بیت (هـ) ← بی نقص بودن در سکوت و سخن گفتن.

تالیفی سیدمحمد موسوی

گزینه 3 68

مفهوم مشترک: توّجه به ارزش های شخصی و دعوت کردن مخاطب به خوداّتکایی

تالیفی محسن فدایی
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گزینه 4 69

گاه است و بنابراین شاعر درخواست می کند که خداوند در گزینۀ 4 شاعر می گوید خداوند از همۀ اغراض و اهداف و خواسته ها آ

خواسته هایش را برآورده کند.

اما مفهوم مشترک صورت سؤال و سایر گزینه ها عزت بخشی کار خداوند است و بس.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 2 70

مفهوم بیت گزینۀ "2" ترجیح و برتری عقل و خرد بر عشق است و اینکه افسون عشق در خردمندان تأثیری ندارد؛ اما مفهوم کلی سایر

ابیات، ستایش عشق و رجحان و برتری آن بر عقل و خرد است.

تالیفی حسن وسکری

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 5 1399

گزینه 2 71

مفهوم کلی عبارت توکل به خدا و راضی بودن به رضایت اوست.

برو جان پدر تن در قضا ده                                                   به تقدیر یزدانی رضا ده (شیخ محمود شبستری)

لممالک) له (ادیب ا به طوع خاطر تسلیم شو به امر قضا                                        ز روی صدق رضا ده بدان چه خواست ا

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 7 1395 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 7 1395 مدارس برتر 

گزینه 2 72

لهی می پذیرفتند. (ادبّیات چهارم، درس 14) مفهوم سؤال: مردم با تمام وجود به خداوند ایمان داشتند و تقدیر را به عنوان ارادۀ ا

بررسی مفهوم گزینه ها:

1) عشق مثل راهی بی پایان است و عاشق در این راه چاره ای جز فنا شدن ندارد.

2) برای انسان های عارف هر واقعه ای خیر تلّقی می شود، در این راه مستقیم کسی گمراه نخواهد شد.

لمثل، تمثیل) 3) هرگاه عاشق شوی روزگار خوشی خواهد بود، در کار خیر حاجت استخاره نیست. (ضرب ا

گر عیبی هست از خود ما است وگرنه لطف تو برازنده و زیبندۀ همگان است. 4) ا

از کشور 1394 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1394 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1394 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1394 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 3 تابستان 1398

انسانی دوازدهم آزمون شماره 3 تابستان 1398 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 8 تابستان 1398

انسانی دوازدهم آزمون شماره 8 تابستان 1398 قلمچی علوم 
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گزینه 3 73

مفهوم بیت گزینۀ "3": توصیف زیبایی طبیعت در فصل بهار و رویش شکوفه ها و گل های سرخ در دامنۀ کوهساران

مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و ابیات مرتبط: توصیف هنگام غروب آفتاب و فرارسیدن شب

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 4 74

گزینه های ۱، ۲ و ۳ و صورت سؤال در ستایش هّمت و توانایی و در نکوهش ضعف و ناتوانی است.

مفهوم گزینه ۴ تأکید بر نفی خودبینی و ترک تعلقات است.

تالیفی محسن فدایی

گزینه 1 75

مفهوم مشترک ابیاِت مرتبط: آمادگی عاشق برای تحّمل سختی های عشق و گذشتن از جان در راه عشق یار

مفهوم بیت گزینۀ "1": کسی (عاشقی) که تحّمل شنیدِن مالمت و سرزنش دیگران را ندارد، بهتر است راه سالمت را در پیش گیرد. [و

از عشق کناره گیری کند]

توّجه: این تست از استاندارد کافی برخوردار نیست و برخالف پاسخ سازمان سنجش، گزینۀ "4" بر گزینۀ "1" ترجیح دارد.

از کشور 1398 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 2 76

مفهوم گزینۀ 2 این است که سخن عاشق را کسی نمی فهمد؛ اما مفهوم مشترک سایر گزینه ها سکوت عارفانه و عاشقانه است.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 2 77

الزمۀ عاشقی و تقّرب به خدا خاموشی است.

مفهوم گزینه ۱ با خاموشی می توان مقصود و شکایت خود را بیان کرد.

مفهوم گزینه ۳ شاعر به این دلیل ساکت و خاموش است که سخندان نیافته است.

مفهوم گزینه ۴ شاعر نمی تواند خاموشی و سکوت را اختیار کند.

تالیفی محسن فدایی
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گزینه 2 78

مفهوم مشترک بیت سؤال و گزینۀ "2" ← اسیرشدن در عشق و درمان ناپذیری درد عشق

مفهوم گزینۀ "1" ← تسلیم بودن در برابر عشق

مفهوم گزینۀ "3" ← وفاداری عاشقانه/ عاشق حاضر به رها کردن درد عشق نیست.

مفهوم گزینۀ "4" ← لّذت بخش بودن درد عشق

تالیفی سیدمحمد موسوی

گزینه 3 79

مفهوم مشترک ابیات گزینۀ "3": اّتحاد و همبستگی عامل موفقیت است.

مفهوم سایر ابیات:

گزیر دود آن آتش از دریچۀ خانه بیرون می  آید. الف) هر معلول، عّلتی دارد؛ چون در داخل خانه آتش روشن باشد، نا

ج) وصف زیبایی و درخشندگی رخسار یار

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 2 80

در گزینۀ (2) عاشق به خبری از معشوق راضی است. در سایر گزینه ها به مفهوم قناعت اشاره شده است.

تالیفی نرگس موسوی

گزینه 1 81

گزینه ۱ زمینه ملی و قومی دارد.

(خوان زر از سنت ملی و قومی ما است)

لعاده زال (خرق عادت) سخن گفته شده است. در گزینه ۲ از عمر خارق ا

در گزینه ۳ و ۴ وجود سیمرغ (خرق عادت)

تالیفی محسن فدایی

گزینه 4 82

مفهوم گزینۀ 4 بی ارزش بودن وجود انسان بدون مواهبی چون عقل و ایمان است؛ اما مفهوم مشترک صورت سؤال و سایر گزینه ها

این است که شاعر از خداوند می خواهد تا گناهانش را ببخشاید.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 3 83

مفهوم مشترک ابیات مرتبط: بیان خودشیفتگی معشوق

3: تجلی ُحسن خداوند در زیبایی های طبیعت مفهوم بیت گزینۀ 

تالیفی محسن اصغری
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گزینه 3 84

مفهوم کّلی بیت و گزینۀ صحیح: "عّزت و عظمت ارادۀ شهید کربال در برابر تشنگی است."

تالیفی سیما کنفی

گزینه 4 85

ال 3: بازگشت به اصل و عالم با مفهوم مشترک گزینه های 1 و 2 و 

گزینۀ 4: وابستگی به تعلقات در این دنیا

تالیفی مرتضی کالشلو

گزینه 4 86

در ابیات گزینه های "1، 2 و 3" ویژگی "خرق عادت" به طور مشترک، مشهود است:

1) رویین تنی اسفندیار

له بودن او 2) بی رقیب بودن پهلوان مورداشاره، با وجود ده سا

له و بسیار طوالنی ضّحاک 3) اشاره به عمر هزارسا

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

گزینه 4 87

مفهوم مشترک سرودۀ صورت سؤال و گزینۀ 4 این است جسم خاکی و امور ماّدی، از روحانّیت و معنویت روح نمی تواند بکاهد.

مفهوم سایر گزینه ها:

3: روح در قفس جسم، ناشاد است. گزینۀ 1 و 

گزینۀ 2: ارزش و اهمّیت سخن: سخن همچون روح است و جان در برابر سخن همچون جسم است، سخن آن چنان ارزشمند است

که حتی بر سر جان منّت هم دارد.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 4 88

بیت صورت سؤال و گزینه 4، به جایگاه اصلی انسان (عالم معنا) و بازگشت او به آن مقام داللت می کنند.

کنکور سراسری هنر داخل 1398

گزینه 2 89

مفهوم سایر ابیات، قناعت و خرسندی است ولی گزینۀ  "2" می گوید چون روزگار خواستۀ مرا نداد و نمی دهد، خون دل می خورم.

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 7 1395 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 7 1395 مدارس برتر 
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گزینه 2 90

در گزینۀ (۲) سخن از این است که با دست وپا زدن کار عشق پیش نمی رود و تالش و کوشش در عشق بی فایده است. در سایر

گزینه ها مفهوم مشترک این است که عشق از دل عاشق بیرون نمی رود.

الدین تالیفی افشین محی 

گزینه 4 91

وجه اشتراک صورت سؤال و بیت های 1، 2 و 3 دعوت به اعتدال و میانه روی است و در نکوهش افراط وتفریط است.

تالیفی محسن فدایی

گزینه 1 92

در ابیات گزینه های 2، 3 و 4 زمینۀ قومی و مّلی حماسه مشهود است اما در بیت گزینۀ 1 واژۀ "دیو"، بیانگر زمینۀ خرق عادت یا

لعاده است. حوادث خارق ا

زمینه های قومی و مّلی حماسه در گزینه ها:

گزینۀ 2 ) درفش (پرچم) درفشان

گزینۀ 3) رای زدن و مشورت کردن در دربار حکومت

گزینۀ 4) تاج  زر (پادشاهی) بر سر نهادن (تاج گذاری)

کنکور سراسری زبان داخل 1398

گزینه 1 93

مفهوم بیت گزینۀ "1": بیان عظمت عشق است.

معنای بیت گزینۀ "1": شکوه عشق هیچ گاه شکست نمی خورد، همان طور که کوه قاف در زیر سایۀ سیمرغ، قرار نمی گیرد.

مفهوم مشترک ابیات مرتبط: تقابل عقل و عشق (غلبۀ عشق بر عقل)

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 9 1400 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 9 1400

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 9 1400

گزینه 2 94

مفهوم گزینۀ "2" ← ستایش وارستگی و بی تعّلقی

مفهوم مشترک بیت سؤال و سایر گزینه ها ← ترجیح معنی بر صورت / ترجیح باطن بر ظاهر

تالیفی سیدمحمد موسوی

گزینه 2 95

نکوهش غرور و ناسپاسی

مفهوم دیگر گزینه  ها: خوبی و نیکی نابود و پنهان؛ اما بدی و بدسیرتی آشکارا و نمایان شد.

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 2 1394 مدارس برتر 
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گزینه 1 96

گر تقدیر دستم را لهی اشاره دارد؛ اما در گزینۀ (1) شاعر می گوید: ا گزینه های (2)، (3) و (4) به ناتوانی تدبیر انسان در برابر تقدیر ا

ببندد من با شجاعت حکم تقدیر را می پذیرم.

تالیفی نرگس موسوی

گزینه 2 97

مفهوم صورت سؤال این است که: "باید در بین مردم و جامعه باشی و خدا را فراموش نکنی، نه با عزلت گزیدن" این مفهوم با بیت

گزینۀ "2" تناسب بیشتری دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "1": ستایش عزلت و گوشه نشینی

گزینۀ "3": لزوم شکرگزاری خداوند

گزینۀ "4": غافل نبودن از یاد خدا

تالیفی حسن وسکری

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 5 1399

گزینه 4 98

الی انسان ها می تواند کارها را خوب و عالی به انجام برساند. همۀ گزینه ها معتقدند هّمت وا

گزینۀ 4: به "اهمّیت نیرو و توان بدنی" اشاره می کند.

انسانی یازدهم آزمون شماره 1 1397 ایران علوم  مدارس برتر 

ایران علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 1 1397 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 1 1397 مدارس برتر 

گزینه 3 99

مفهوم گزینۀ "3" برعکس سایر گزینه ها است. شاعر در این گزینه مدعی است که در را به روی رزق بستن (تالش نکردن برای رزق

و روزی) مانع رسیدن رزق نیست؛ یعنی بدون تالش هم رزق و روزی می رسد؛ اما مفهوم مشترک صورت سؤال و سایر گزینه ها این

است که سعی و تالش الزمۀ به دست آوردن رزق و روزی است.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 4 100

3 به مفهوم جبر در گناه اشاره دارد. در گزینۀ (4) به مفهوم اختیار تأکید شده است. در صورت سؤال و گزینه های 1، 2 و 

تالیفی نرگس موسوی

گزینه 3 101

مفهوم مشترک صورت سؤال و گزینه های 1، ۲ و ۴ ایثار است ولی در گزینه ۳ شاعر اغتنام فرصت حیات و قانع بودن به داشته ها را

توصیه می کند.

تالیفی محسن فدایی
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گزینه 2 102

مفهوم بیت صورت سؤال تالش نکردن برای رزق است، در مقابل و کامالً برعکس در گزینۀ "2" شاعر معتقد است سعی انسان وسیلۀ

به دست آوردن رزق است.

مفاهیم سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: رزق نیاز به تالش ندارد.

3: اتکا به خداوند برای به دست آوردن رزق گزینۀ 

گزینۀ 4: داشتن عّزت نفس و سر سفرۀ خود نشستن

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 3 103

فقط در گزینۀ "3" منظور از "دریای خون" چشمان اشک بار شاعر است. در سه گزینه دیگر مراد از "دریای خون" میدان نبردی است که

پر از خون است.

تالیفی حسن وسکری

انسانی یازدهم آزمون شماره 4 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 4 1399

گزینه 2 104

در گزینۀ (۲) همانند مصراع دوم بیت سؤال صحبت از ازلی بودن عشق است و این که از روز ازل دل عاشق منزلگاه غم و درد است.

مفهوم سایر گزینه ها:

۱) معشوق اهمیتی به دل ویران عاشق نمی دهد.

3) حال خراب عاشق نشان دهندۀ عشق اوست.

۴) عقل فقط به دنبال فکر معاش است و عشق دل را از گنج سرشار می سازد.

الدین تالیفی افشین محی 

گزینه 3 105

در عبارت صورت سؤال و بیت گزینۀ 3 مفهوم "بخشندگی در عین فقر و نداری" مطرح شده است.

تشریح سایر گزینه ها:

1) بخشندگی و شجاعت پادشاه موردنظر

2) عاجز و ناتوان بودن انسان های شجاع هنگام احتیاج و نیازمندی

4) شکوۀ شاعر از فقر و تنگدستی

تالیفی محسن اصغری

گزینه 3 106

مفهوم همۀ گزینه ها سختی هجران است، اما در گزینۀ 3 همانند صورت سؤال به این نکته اشاره شده که بدون وجود یار، خوشی ها

نیز عین ناخوشی و سختی هستند.

والفضل غالمی اب تالیفی 
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گزینه 4 107

مفهوم جاودانگی عشق در وجود عاشق به طور مشترک در عبارت صورت سؤال و بیت گزینۀ 4 مطرح شده است.

مفهوم سایر ابیات:

1) شهید راه عشق پاداش اخروی دارد.

2) عشق راهنمای آدمی است.

3) بی کرانگی عشق و دشواری های راه آن

تالیفی محسن اصغری

گزینه 2 108

مفهوم مشترک صورت سؤال و گزینۀ "2" توصیه به خدمت به خلق کردن است.

مفهوم سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: ناتوان نمی تواند به ناتوان کمکی کند.

3: با خدا باش و پادشاهی کن؛ در خدمت دوست باش تا همه در خدمت تو باشند گزینۀ 

گزینۀ 4: در خدمت معشوق یا در خدمت خداوند یا در خدمت اولیاء هللا باشید تا به تعالی برسید.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 3 109

شاعر می گوید: در برابر هرچه خداوند برایش بخواهد، تسلیم است.

تالیفی نرگس موسوی

گزینه 2 110

عبارت سؤال به این مفهوم اشاره می کند که "هر نیک و بدی به مشیت و خواست خداوند است" این موضوع در بیت دوم نیز آمده

گر خواست تو آن باشد پس من در برابر ارادۀ تو تسلیم می شوم. است. من در مقابل جور و آزار تو سکوت اختیار می کنم، ا

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 7 1394 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 7 1394 مدارس برتر 

گزینه 2 111

مفهوم کلی آیه و بیت گزینۀ 2 مدارا کردن و نرمی کردن در مقابل درشت گویی

گزینۀ 1: تأثیر نپذیرفتن از سخن دلکش

گزینۀ 3: ضرورت هدایت

گزینۀ 4: نفی زبان ظاهری

تالیفی مرتضی کالشلو
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گزینه 3 112

گاهی مفهوم بیت گزینۀ "3": بی  فایده بودن نیروی جمع بدون بهره  گیری از دانش و آ

مفهوم مشترک ابیات مرتبط: ضرورت اّتحاد همبستگی برای کسب موفقیت

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 2 113

در گزینۀ 2 شاعر می گوید از زمانی که از عشق فارغ شدم و عشق را کنار نهادم، زارتر شدم. پس مفهوم نهایی این گزینه دشواری

زندگی بدون عشق است؛ اما مفهوم بیت صورت سؤال و سایر گزینه ها دشواری و سختی عشق است.

توجه: مصراع دوم گزینۀ 4 به اصطالح علم ریاضی، منفی در منفی است؛ "در وی خطری نیست که نیست"، یعنی همه خطری در آن

هست.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 1 114

بیت د: اشاره به ناپایداری دنیا

بیت الف: دعوت به صداقت

بیت ب: بی قراری عاشق

بیت ج: صفای باطن

کنکور سراسری هنر داخل 1397

گزینه 4 115

مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و گزینۀ "4" شکیبایی نداشتن عاشق یا "تقابل صبر و عشق" است.

بررسی سایر گزینه ها:

1) توصیه به تحّمل سختی ها و نامالیمات راه عشق

2) نتیجه بخش بودن صبر و شکیبایی در غلبه بر سختی ها

3) چاره ساز بودن صبر و توصیه به بردباری برای رسیدن به مقصود

انسانی داخل 1396 کنکور سراسری علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 8 تابستان 1398
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گزینه 3 116

مفهوم مشترک ابیات "ب"، "د" و "ه" دگرگونی ارزش ها است؛ یعنی تسّلط یافتن افراد نادان و بی هنر و بی ارج شدن انسان های

فرهیخته، دانا و هنرمند.

مفاهیم سایر ابیات:

بیت "الف": نگرانی ضّحاک از وجود دشمنی که موقعّیت او را تهدید می کند.

بیت "ج" اصل و نژاد بدون برخورداری از هنر و فضیلت، کم ارزش و بی اعتبار است.

از کشور 1398 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 2 117

فرعونیان و قبطیان نماد ستم و ستمگران در طول تاریخ هستند و در گزینه 2 نمرود نیز نماد ستم است.

تالیفی سیما کنفی

گزینه 1 118

گزینۀ "1": نکوهش گوشه نشینی

در صورت سؤال، شاعر سفر را مایۀ اعتبار خود می داند؛ درحالی که در گزینه های "2 و 3 و 4" به مفهوم مقابل آن یعنی به گوشه نشینی

و انزوا توصیه شده است.

تالیفی نرگس موسوی

گزینه 2 119

بیت صورت سؤال بیانگر این مفهوم است که "هرکس که عاشق نیست نمی تواند محرم اسرار عشق باشد." این مفهوم در ابیات

گزینه های 1، 3 و 4 نیز بیان شده است.

اّما سعدی در بیت گزینۀ 2 می گوید هرکسی شایستگی ندارد که سخن او را درک کند.

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

گزینه 4 120

مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و بیت گزینۀ "4"؛ "درمان ناپذیری درد عشق" است.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینۀ "1": نکوهش بی دردی

گزینۀ "2": درمان بخش بودن معشوق

گزینۀ "3": به استقبال مرگ رفتن انسان رنج کشیده (انسان های رنج کشیده، هنگام مرگ خوشحال هستند.)

تالیفی محسن اصغری

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 6 1399

انسانی یازدهم آزمون شماره 6 1399 قلمچی علوم 
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گزینه 1 121

مفهوم بیت گزینۀ "1" تقابل عشق و عقل و ناتوانی عقل در برابر عشق است.

مفهوم مشترک سایر ابیات: ناتوانی تدبیر بشر در برابر تقدیر پروردگار

ر: بنده تدبیر می کند، اّما خدا تقدیر می کند.) لعبُد ُیَدبِّر و ُهللا ُیَقدِّ (ا

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 15 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 15 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 15 1399

گزینه 4 122

مفهوم بیت گزینۀ "4": دلپذیر بودن رنج عشق یار

مفهوم مشترک سایر ابیات: بیان ارزشمندی ایثار و ترجیح خواسته  های دوستان بر خواسته  های خویش

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 2 123

مفهوم مشترک ابیات "الف، ج، هـ": توصیه به قناعت و خرسندی و پرهیز از حرص.

مفاهیم سایر ابیات:

ال بودن جایگاه آدمی و پایان نیافتن حیات حقیقی او با مرگ ب) وا

د) بیان دشواری  ها و نامالیمت  های قرب محبوب

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 1 124

مفهوم بیت گزینۀ "1": بیان رنج های زندگی در خاک میهن و آسیب های آن

مفهوم مشترک ابیات مرتبط: بیان میهن دوستی و توصیه به دفاع از وطن

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 3 125

در بیت، همدردی با مردم فلسطین و دهکدۀ دیر یاسین نهفته است که مردمی ُمسلمان و دوست هستند، نه دشمن.

تالیفی سیما کنفی

گزینه 2 126

معنی صحیح واژگان:

توأم: همراه، باهم/ بسزا: شایسته، سزاوار/ فصیح: خوش سخن، زبان آور/ اقناع: راضی ساختن / طبع: خوی، سرشت، قریحه فطری/

ساربان: نگهبان شتر/ فرط: بسیاری

تالیفی نرگس موسوی
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گزینه 3 127

گزینه های 4، 2 و 1 و عبارت مطرح شده در سؤال به اعتقاد به قضا و قدر و سرنوشت اشاره دارد.

گزینۀ "3": تنها خداوند از راز عشق ورزیدن عاشق به معشوق خبردار است.

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 8 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 8 1396 مدارس برتر 

گزینه 2 128

لجبال... ﴾ شده است. فقط تنها در بیت گزینۀ ألرض و ا المانة علی السموات و ا در عبارت صورت سؤال اشاره به آیۀ معروف ﴿انّا عرضنا ا

لهی" اشاره شده است. "2"، به مفهوم "بار امانت ا

تالیفی حسن وسکری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 17 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 17 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 17 1399

گزینه 3 129

مفهوم بیت گزینۀ "3": تیغ و تیر (قدرِت) ممدوح شاعر، گمراهی و ستم را از بین برده است.

مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و ابیات مرتبط: قهرمان موردنظر شاعر، با شجاعت و قدرت جنگاوری خود دشمنان را از پای درآورده

و نابود کرده است.

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 3 130

مفهوم سایر ابیات، تسلیم قضا و قدر بودن است ولی مفهوم بیت سوم کامیابی مخاطب است.

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 7 1395 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 7 1395 مدارس برتر 

گزینه 4 131

مفهوم صورت سؤال این است که تنگنای جسم، نمی تواند مانع عروج معنوی روح شود. در مقابل در گزینه های 1، 2 و 3 جسم، مانع

سیر معنوی روح شده است. در گزینۀ 1 جسم نه تنها جان را نتوانسته پخته تر و متعالی تر کند بلکه آن را خام تر و زمینی تر هم کرده

است. در گزینۀ 2 جسم، مانع سفر روح شده است و در گزینۀ 3 روح از مصاحبت با جسم، صفا و درخشانی اش را از دست داده

است؛ اما مفهوم گزینۀ 4 عذاب کشیدن روح در مجاورت و مصاحبت جسم است و صحبتی از سیر معنوی یا عدم سیر معنوی روح در

این بیت نشده است.

والفضل غالمی اب تالیفی 
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گزینه 3 132

مفهوم گزینۀ "3" ← گالیه و ِشکوۀ شاعر از بی مهری تقدیر و روزگار

لهی مفهوم مشترک آیۀ شریفۀ سؤال و سایر گزینه ها ← عجز آسمان و زمین و شایستگی انسان در امانت داری عشق ا

تالیفی سیدمحمد موسوی

گزینه 2 133

ال این است که در مقابل هر خوشی و ناخوشی باید تسلیم بود. این مفهوم جز گزینۀ "2" در همۀ گزینه  ها دیده مفهوم عبارت با

می  شود. گزینۀ "2" می  گوید که با دعا می  توان از وقوع قضا جلوگیری کرد.

تشریح گزینه  های دیگر:

گر دوست مرا هالک کند یا بنوازد، من تسلیم هستم و او فرمانده است. گزینۀ "1": ا

لهی خرسند و راضی باش. گزینۀ "3": به قضا و قدر ا

گزینۀ "4": هر شرایطی که ایجاد می  کنی، ما فقط به رضای تو می  اندیشیم.

تالیفی حسن وسکری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 20 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 20 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 20 1399

گزینه 4 134

مفهوم گزینۀ "4" ← ناپایداری دنیا

مفهوم مشترک بیت سؤال و سایر گزینه ها ← تقابل عشق و عقل / چیرگی عشق بر عقل

تالیفی سیدمحمد موسوی

گزینه 1 135

مفهوم بیت گزینۀ "1": آرزوی شاعر برای مرگ در وطن و دفن شدن در خاک میهن (شاعر آرزو دارد در وطن خود بمیرد و در خاک

وطن به خاک سپرده شود)

مفهوم مشترک سایر ابیات: بیان میهن دوستی و دفاع از سرزمین اجدادی

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 4 136

مفهوم بیت صورت سؤال و گزینه های "1"، "2" و "3" تأکید بر تالش کردن برای به دست آوردن رزق و روزی است اما بیت گزینۀ "4"

به "مقرر بودن روزی و الزم نبودن تالش" اشاره دارد.

تالیفی محسن اصغری

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 5 1399
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گزینه 2 137

مفهوم کّلی بیت و گزینۀ درست: مصّمم بودن انسان و مقاومت و ایستادگی در مقابل دشمن است.

تالیفی سیما کنفی

گزینه 1 138

مفهوم بیت گزینۀ "1": بیان فریب کاری و نیرنگ روزگار

مفهوم مشترک ابیات مرتبط: بیان ناپایداری زندگی دنیوی و امید بستن به اقامت در جهاِن ناپایدار

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 1 139

مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و گزینۀ "1": عشق با ویرانی و نابودی همراه است و با عافیت طلبی و آسایش میانه ای ندارد.

مفهوم ابیات سایر گزینه ها:

2) ناممکن بودن غلبه بر عشق و ناتوانی دل در برابر کشش های آن و تسلیم شدن در برابر عشق

3) دشوار بودِن عشق ورزی و پیمودن راه عشق

4) بی فایده بودن چاره گری برای بهبود و اصالح چیزی که از بنیاد ویران است.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

گزینه 2 140

مفهوم نهایی صورت سؤال این است که در این دنیا هرچه کنی، نتیجۀ آن را در آخرت خواهی دید و خالصه هر عملی، نتیجه ای در

لعملی در پی دارد، اشاره شده است؛ اما در گزینۀ 2 شاعر آخرت دارد. در گزینه های 1، 3 و 4 نیز به همین قانون هر عملی عکس ا

گر آن ها بر ما غلبه کنند و ما را ذلیالنه بر زمین بیفکنند، خجالت زده می شویم. توصیه می کند به زیردستان زور نگوییم؛ زیرا ا

معنی گزینۀ 3: چوب خرزهره (نوعی گیاه) میوۀ رطب نمی دهد، هر بذری که می کاری، میوۀ همان بذر نصیبت می شود.

گر به دیگران بدی کنی، توقع نداشته باش نیکی نصیبت شود، همان طور که درخت کویری گز، انگور نمی دهد. معنی گزینۀ 4: ا

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 3 141

مفهوم مشترک ابیات مرتبط: پندناپذیری عاشق

مفهوم بیت گزینۀ "3": بی تأثیر بودن پند و نصیحت در انسان های غافل

تالیفی محسن اصغری

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 6 1399

انسانی دوازدهم آزمون شماره 6 1399 قلمچی علوم 
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گزینه 1 142

مفهوم صورت سؤال و گزینۀ 1: راز عشق نباید فاش شود.

گزینۀ 2: راز عشق را باید به محرم راز گفت.

3: افشا نشدن راز عشق گزینۀ 

گزینۀ 4: ناتوانی در پنهان کردن راز عشق

تالیفی نرگس موسوی

گزینه 1 143

مفهوم مشترک ابیات مرتبط: توصیه به رسیدگی به احوال بینوایان، نیازمندان و آشنایان، به هنگام پریشانی و نیازمندی آن ها

مفهوم بیت گزینۀ "1": بیان ناپایداری احوال و اوضاع روزگار و تأکید بر هوشیاری و عدم غفلت نسبت به شرایط ناپایدار زندگی دنیوی

گهانی آن. و حوادث و تغییرات نا

از کشور 1398 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 2 144

در ابیات گزینه های "1، 3 و 4" بر ترک تعّلقات و وارستگی انسان از دلبستگی های ماّدی تأکید شده است اّما در بیت گزینۀ "2" به

ارزش و برتری جان نسبت به تن (جسم) اشاره شده است.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

گزینه 2 145

مفهوم "تقابل عقل و عشق و جنون" به  طور مشترک در ابیات "الف و د" مطرح شده است.

مفهوم ابیات دیگر:

ب) از من بعید است که باده نوشی را منکر شوم و ناپسند شمارم، این سخن راست نیست؛ با این اندازه عقل و کاردانی شایسته

نیست که به انکار باده نوشی بپردازم.

ج) یکی از خرد خود، سخن می گوید و آن را می ستاید و دیگری از کرامات خود، برخیز تا این اّدعاها را نزد قاضی عادل هستی،

مطرح کنیم.

کنکور سراسری زبان داخل 1396

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 5 تابستان 1398

انسانی دوازدهم آزمون شماره 5 تابستان 1398 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 7 تابستان 1398
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گزینه 2 146

گذار شده است. فرشتگان و دیگر موجودات از آن بی  بهره  اند. لهی است که تنها به انسان وا مفهوم مشترک ابیات مرتبط: عشق، امانت ا

مفهوم بیت گزینۀ "2": نکوهش افرادی که عشق را منع می  کنند.

تالیفی محسن اصغری

انسانی یازدهم آزمون شماره 7 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 7 1399

گزینه 3 147

مفهوم گزینۀ "3" ← عجز و ناتوانی عقل از ادراک حقیقت (خداوند)

مفهوم مشترک سایر ابیات ← خداوند با چشم ظاهر دیدنی نیست.

تالیفی سیدمحمد موسوی

گزینه 4 148

در گزینۀ 4 به این نکته اشاره شده که فقط خداوند از معمای ظهور حضرت موعود خبر دارد اما در سایر گزینه ها همانند صورت سؤال

به گره گشایی حضرت موعود اشاره شده است.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 2 149

مفهوم مشترک صورت سؤال و گزینۀ "2" این است که دوستان را در سختی ها می توان شناخت.

مفهوم سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: گِله از پیمان شکنی دوستان

3: از بی حاصالن نباید توقع کمک و یاری داشت. گزینۀ 

گزینۀ 4: انسان های کریم، درمانده و مقروض نمی مانند.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 2 150

مفهوم گزینۀ "2" ← ترک توقع از مردم خسیس و خویشتن دوست روزگار

مفهوم مشترک عبارت سؤال ها و سایر گزینه ها ← ستایش سخاوت و بخشندگی در تنگدستی

تالیفی سیدمحمد موسوی

گزینه 1 151

توّجه: "جنون" اسم است نه صفت، درنتیجه معانی "شیدا، شیفته" نادرست است.

تالیفی محسن فدایی
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گزینه 3 152

گاهی مفهوم مشترک: در نکوهش نادانی و گمراهی و در ستایش دانش و آ

تالیفی محسن فدایی

گزینه 3 153

در بیت سؤال شاعر یادآور می شود که شرایط ایجاب کرد و مرا در این مرحله قرار داد، پس تو مرا مؤاخذه مکن، همچنین در بیت 3،

سعدی می گوید به مستی عاشقان عیب مگیرید زیرا در آن شرایط نیستید.

انسانی یازدهم آزمون شماره 1 1397 ایران علوم  مدارس برتر 

ایران علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 1 1397 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 1 1397 مدارس برتر 

گزینه 3 154

بیت "ج" غبطه خوردن بر عاشق: ای کسی که روزگار خود را با یار می گذرانی، خوشا به حالت که اوقات خوشی داری.

بیت "ب" پذیرفتن سختی عشق: درد عشق برای عاشقان، لّذت بخش است.

بیت "د" فراغت به واسطۀ عشق: از زمانی که گرفتار عشق یار شده ام از تمام غم های جهان، رهایی یافته ام.

بیت "الف" توکّل: توکّل به خداوند، نگرانی از گناه و لغزش را از بین می برد.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

گزینه 3 155

در گزینۀ (۳) همانند بیت سؤال عشق بی درمان دانسته شده است. در گزینۀ (۱) سخن از بی درمان بودن درد عشق نیست،  بلکه شاعر

می گوید وقتی درد عشق از جان خوش تر است، چرا به دنبال مداوا کردن آن باشیم؟ در گزینۀ (۲) هم سعدی معتقد است درمان درد

عشق سازگاری است (پس بی درمان نیست). در گزینۀ (۴) هم شاعر معتقد است درد یار درمان عاشق است.

الدین تالیفی افشین محی 

گزینه 3 156

مصراع صورت سؤال بیانگر زمینۀ "خرق عادت" در داستان های حماسی و قرینۀ آن، وجود واژۀ "دیو سپید" است و در بیت گزینۀ "3"

نیز با بیان این موضوع که در جامعه ای در طول سیصد سال، مرگی اتفاق نیفتاده به ویژگی خرق عادت اشاره شده است.

بررسی سایر گزینه ها:

1) وجود: اختر کاویان: بیانگر زمینۀ مّلی در حماسه است.

2) وجود "تاج خسروی" بیانگر زمینۀ مّلی در حماسه است.

4) بیانگر ویژگی قهرمانی داستان های حماسی است.

کنکور سراسری هنر داخل 1396
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گزینه 3 157

مفهوم مشترک آیۀ صورت سؤال و بیت گزینۀ "3" این است که عّزت و ذّلت به اختیار خداوند است و هرکس را که بخواهد عزیز و

هرکس را که بخواهد، خوار و ذلیل می سازد.

مفاهیم سایر ابیات:

گر خداوند کار را برای کسی دشوار سازد، چاره گری او نه تنها مشکل را حل نمی کند بلکه بر رنج و گرفتاری خود می افزاید. 1) ا

2) با وجود گناهان فراوان، نباید از بخشایش خداوند ناامید شد.

4) بعد از مرگ بین شاه و گدا تفاوتی وجود نخواهد داشت و همه شرایط یکسانی خواهند داشت.

از کشور 1398 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 1 158

لود و دعوت انسان های دادخواه و مبارز برای مبارزه است. مفهوم بیت گزینۀ 1 بیان روزگار ستم آ

تالیفی محسن اصغری

گزینه 1 159

مفهوم گزینۀ "1" ← ضرورت ترک خود در طریق عشق

مفهوم مشترک بین سؤال و سایر گزینه ها ← جاودانگی عشق

تالیفی سیدمحمد موسوی

گزینه 2 160

مفهوم بیت گزینۀ "2": چشم  پوشی از عشق یار برای عاشق ناممکن است.

مفهوم مشترک ابیات مرتبط و عبارت صورت سؤال: لزوم یاری رساندن به یاران و دست  گیری از آن ها هنگام گرفتاری.

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 2 161

نویسنده معتقد است چون پایۀ رشد ادبی او خواندن آثار سعدی بوده است ذوق ادبی او پرتوقع شده است و حاضر نیست هر

نوشته ای را به عنوان اثر ادبی بداند و سعی می کند که آثارش معتبرتر باشد.

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 11 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 11 1396 مدارس برتر 

گزینه 1 162

مفهوم بیت 1: بیان نورانیت دل و باطن عاشق از رخسار زیبای معشوق

مفهوم مشترک ابیات مرتبط: بیان زیبایی چهرۀ معشوق و خیره و سرگشته شدن عاشق از نظارۀ آن

تالیفی محسن اصغری
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گزینه 4 163

مفهوم گزینۀ "4" ← غریب بودن وجود معشوق شاعر در میان بنی آدم

مفهوم مشترک آیۀ شریفۀ سؤال و سایر گزینه ها ← تعلیم اسماء هللا به حضرت آدم از سوی خداوند

تالیفی سیدمحمد موسوی

گزینه 1 164

معنی سؤال: انسان های ارزشمند، گمنام شدند و افراد بی ارزش شهرت یافتند. همین مفهوم از بیت "1" دریافت می شود.

آزمایشی سنجش ریاضی و فیزیک چهارم مرحله اول 1395

گزینه 4 165

مفهوم مشترک ابیات مرتبط: تقابل عشق و عقل یا برتری عشق بر عقل

مفهوم بیت گزینۀ "4": برتر دانستن عشق عاشق و جمال معشوق بر نعمت  های هر دو عالم

تشریح گزینه  های دیگر:

گزینۀ "1": پادشاه عشق، ملک عقل را تسخیر کرد و عقل بیرون رفت.

گزینۀ "2": سخن عقل در دوران فرمانروایی عشق، همانند فرمان حاکم عزل شده است، اعتبار ندارد.

گر عقل در نزد صاحبان خرد، همانند کشتی نوح است، در دریای عشق همانند موجی است که عقل و تشخیص خود را از گزینۀ "3": ا

دست داده است.

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 19 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 19 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 19 1399

گزینه 3 166

لهی و تسلیم و رضا در برابر خواست خداوند است. این مفهوم در بیت عبارت صورت سؤال بیانگر جبرگرایی و اعتقاد به قضا و قدر ا

گزینۀ "3" بیان شده است. 

معنی و مفهوم صورت سؤال و ابیات مرتبط:

صورت سؤال: مردم با تمام وجود به خدا ایمان داشتند و همۀ پیشامدها را به عنوان خواست و ارادۀ خداوند می پذیرفتند.

1) در فکر ایمان خود باش؛ زیرا در روز قیامت، ایمان تو، تو را در امان خواهد داشت. (پناهگاه تو خواهد بود)

2) کار دیوان (کار دولتی) را رها کردم و به سبب گوشه گیری از همه چیز در امان ماندم (ترسی ندارم) همان طور که انسان تهیدست

ترس و نگرانی از دزد و راهزن ندارند.

3) غمگین مباش؛ زیرا آدمی نمی تواند سرنوشتی را که برایش رقم خورده، از بین ببرد و تغییر دهد.

4) به دامن دوست متوّسل شو و پیوند خود را از دشمن بدخواه قطع کن. مرد حق باش و از انسان های دیوسیرت بگذر.

کنکور سراسری زبان داخل 1395

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 6 تابستان 1398

انسانی دوازدهم آزمون شماره 6 تابستان 1398 قلمچی علوم 
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گزینه 2 167

مفهوم گزینۀ 2 طلب راهنمایی از پیر و مرشد عرفانی است؛ اما مفهوم مشترک سایر گزینه ها این است که جایگاه اصلی انسان، این

دنیا نیست و بلکه عالم قدس است.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 1 168

در بیت گزینۀ "1" به داستان پرورش یافتن زال، پدر رستم به دست سیمرغ (مرغ) اشاره  شده که بیانگر زمینه یا ویژگی خرق عادت در

حماسه است؛ اّما در گزینه ها "2، 3 و 4" به ترتیب "تاج گذاری هوشنگ"، "بذل و بخشش و نثار کردن پول [در داستان سیاوش]

توسط مردم" و "باور به تأثیر ستارگان در سرنوشت افراد"، تمامًا بیانگر زمینۀ مّلی در داستان های حماسی هستند.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1396

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 5 تابستان 1398

انسانی دوازدهم آزمون شماره 5 تابستان 1398 قلمچی علوم 

گزینه 4 169

در فضای حکومتی ضحاک بیدادگر "ارزش ها جای خود را به ضدارزش ها داده بودند" که در گزینه ها آمده است:

گزینۀ "1" ← تسلط نادان بر دانایان

گزینۀ "2" ← بی ارزش شدن عزیزان و ارزشمند شدن افراد پست.

گزینۀ "3" ← نامرادی دانایان و کامرانی نادانان را بیان می کند.

گزینۀ "4" معتقد است باید مراقب رفتارت در قبال افراد خوب و بد باشی و یکسان به آن ها لطف نکنی که افراد خوب، کم نصیب تر از

افراد بد خواهند شد.

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 12 1394 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 12 1394 مدارس برتر 

گزینه 2 170

مفهوم گزینۀ "2" ← شکرگزاری از ممدوح به خاطر احسان و اِنعامش

مفهوم مشترک بیت سؤال و سایر گزینه ها ← ترجیح فقر بر منّت پذیری / توصیه به مناعت طبع و حفظ آبرو

تالیفی سیدمحمد موسوی

گزینه 3 171

مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و بیت های (الف و ج) بی اعتباری اصل و نََسب و اهمّیت دادن به ارزش های شخصی و فردی

(دعوت به خوداّتکایی)

تالیفی محسن فدایی

گزینه 3 172

در صورت سؤال و گزینۀ (3) صورت و سیرت توأمان نیک و ستوده هستند؛ اما در سایر گزینه ها سیرت و صورت در تقابل هستند.

تالیفی نرگس موسوی
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گزینه 2 173

مفهوم مشترک ابیات مرتبط: توصیه به اتحاد و همبستگی و تعاون

گاهی و دانش مفهوم بیت گزینۀ "2": نکوهش نادانی و جهل یا ناکارآمدی اجتماع، بدون آ

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 11 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 11 1399

گزینه 2 174

مفهوم بیت گزینۀ "2": ضرورت توّجه به دل و باطن و ترجیح سیر باطنی بر گردش در باغ و بوستان

مفهوم بیت های مرتبط: توصیه به وارستگی از دنیای ماّدی و زندگی ناپایدار دنیوی

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 4 175

در بیت سؤال سخن از برتری عشق بر عقل و ناتوانی عقل در برابر عشق است. در گزینۀ  (۴) هم همین مفهوم دیده می شود.

مفهوم سایر گزینه ها:

۱) راه عشق بی نشان است ولی نشانه هایی در راه عقل وجود دارد.

۲) دل و روح و عقل همه جلوه های آتش عشق هستند.

۳) ناتوانی تدبیر در برابر تقدیر

الدین تالیفی افشین محی 

گزینه 3 176

مفهوم گزینۀ "3" ← فراق الزمۀ رابطۀ عاشقانه است.

مفهوم مشترک بیت سؤال و سایر گزینه ها ← سود و زیان، ابزار محک زدن دوستان واقعی است.

تالیفی سیدمحمد موسوی

گزینه 3 177

در بیت گزینۀ "3"، شاعر معتقد است که خداوند با احسان خود، گنج جان را در وجود بی ارزش انسان قرار داده و با این کار انسان را

ارجمند گردانیده است، اما در سایر ابیات به بخشندگی و روزی رسانی خداوند و برآورده شدن نیازهای مخلوقات از جانب او اشاره

شده است.

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی یازدهم آزمون شماره 1 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 1 1399
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گزینه 4 178

مفهوم بیت گزینۀ "4": ستایش ممدوح و بیان تأثیر او بر قضا و قدر

گزیر بودن مخلوقات از پذیرش حکم تقدیر مفهوم مشترک ابیات مرتبط: باور به قضا و قدر و نا

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 3 179

مفهوم بیت گزینۀ "3": بیهوده دانستن دلبستگی و عشق نسبت به معشوق بی وفا

مفهوم مشترک سایر ابیات: بیهوده دانستن دلبستگی به جهان گذران و زندگی ناپایدار دنیوی

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 3 180

مفهوم مشترک ابیات مرتبط: سفارش به بخشندگی و دست گیری از افراد ناتوان و فقیرنوازی

مفهوم بیت گزینۀ 3: سفارش به عدم دلبستگی به زندگی ماّدی و زیبایی های آن به دلیل ناپایداری و بی ارزش بودن

توّجه: بیت گزینۀ 2 بیانگر "وخیم بودن عاقبت نادرستی" است که طّراح به اشتباه آن را با گزینه های 1 و 4 هم مفهوم دانسته است.

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

گزینه 3 181

مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و ابیات "ب" و "د" این است که دل جلوه گاه یار است.

مفهوم سایر ابیات:

الف: جمال یار در چشم و جان نیست. (تقریبًا مفهومی مقابل با صورت سؤال دارد)

ج: دل محل غم و عشق یار است.

ه-پاک بازی عاشقانه / فدا کردن دل و دین در راه عشق

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 4 182

مفهوم بیت گزینۀ "4": آزادگی که موجب خودآرایی و خودبینی شود، ارزشی نخواهد داشت.

مفهوم مشترک سایر ابیات: ستایش بی تعّلقی و توصیه به آزادگی و وارستگی

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 2 183

مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و ابیات مرتبط: ناپایداری حکومت ها و دنیا و توصیه به دل نبستن به آن ها

مفهوم بیت گزینۀ 2: ارزشمند بودن اطاعت و فرمان برداری از خداوند و ترجیح آن بر خدمت پادشاهان

کنکور سراسری هنر داخل 1398
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گزینه 4 184

مفهوم مشترک بیت صورت سؤال و گزینۀ "۴": اعتقاد به معاد و زندگی پس از مرگ

تشریح گزینه های دیگر:

گزینۀ "۱": از تأثیر نسیم کوی یار یا ممدوح، مردگان زنده خواهند شد.

گزینۀ "۲": گردش آسمان، آن کسانی را که به خاک افکنده است، به اوج و مقام می رساند.

گزینۀ "٣": شعلۀ عشق من بعد از مرگم نیز روشن و فروزان خواهد بود.

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 12 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 12 1399

گزینه 1 185

در گزینۀ (۱) همانند بیت سؤال سخن از این است که عشق در سرشت انسان است و از دل عاشق بیرون نمی رود.

الدین تالیفی افشین محی 

گزینه 4 186

مفهوم عبارت صورت سؤال تالش برای به دست آوردن آب ونان است. کامالً برعکس گزینه های 1، 2 و 3 توصیه می کنند که در پی

کسب نان و خوراک و امور ماّدی نباشیم؛ اما مفهوم گزینۀ 4 توصیه به بخشش و کََرم است.

معنی گزینۀ 3: چشمی که نهایتًا در زیر گور، طعمۀ مورچه می شود، چرا همانند کاسه بر سر سفرۀ هرکس می گذاریش؟ (چرا همیشه

در پی به دست آوردن غذا هستی؟)

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 3 187

مفهوم مشترک صورت سؤال و گزینۀ 3 درخواست از خداوند برای بندگی کردن است.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 4 188

شاعر در این بیت از بی ارزش دانسته شدن علم و هنر افسوس می خورد و فضل و ادب را خریداری نمی بیند همان طور که در دورۀ

ضحاک هنر بی ارزش شد و ناراستی آشکارا در جامعه رواج یافت.

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 11 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 11 1396 مدارس برتر 

گزینه 4 189

داستان "کبوتر طوق دار" به همدلی و اتفاق و اندیشیدن رئیس یک مجموعه به زیردستان داللت می کند و اینکه مهتر یک گروه باید ابتدا

به آنان بیندیشد.

کنکور سراسری هنر داخل 1398
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گزینه 4 190

در عبارت صورت سؤال بر این مفهوم تأکید شده است که تواضع و فروتنی موجب نزدیکی به خداوند خواهد شد، این مفهوم در بیت

گزینۀ "4"، نیز مطرح شده است.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینۀ "1": از انسان های مغرور، تواضع و فروتنی توقع نداشته باش.

گزینۀ "2": در مقابل دیگران فروتن و متواضع باش، زیرا انسان های متکبر متحّمل رنج و زحمت می شوند.

گزینۀ "٣": چون خداوند تو را از خاک آفریده است؛ پس فروتن باش.

تالیفی محسن اصغری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 15 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 15 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 15 1399
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