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 تحمیدیه و مناجات:  اولفصل  

 

 شود؟کدام مصراع دیده میدر « ميل قلب به دیدار محبوب»معادل  .1

 ( محرم این هوش جز بی هوش نیست2 جوشش عشق است کاندر می فتاد( 1 

 کند( بشنو این نی چون حکایت می4  ( تا بگویم شرح درد اشتیاق3 

 است؟ متفاوتمفهوم کدام بيت با ابيات دیگر  .2

 سینه خواهم شرحه شرحه از فراق / تا بگویم شرح درد اشتیاق( 1 

 ی من دور نیست / لیک چشم و گوش را آن نور نیستمن از ناله( سّرِ 2 

 اند / از نکهت خود نیست به هر حال، جدا گل( رنگین سخنان در سخن خویش نهان3 

 ( تن ز جان و جان ز تن مستور نیست / لیک کس را دید جان دستور نیست4 

 ؟شودنمیاز کدام بيت دریافت « عشق به مبدأ و سوز هجران»مفهوم  .3

 انداند / از نفیرم مرد و زن نالیدهکز نیستان تا مرا ببریده( 1 

 کندهای عشق مجنون میکند / قّصه( نی حدیث راه پر خون می2 

 ( من مَلک بودم و فردوس برین جایم بود / آدم آورد در این دیر خراب آبادم3 

 ( سینه خواهم شرحه شرحه از فراق / تا بگویم شرح درد اشتیاق4 

 شود؟دریافت می« مَحرم این هوش جز بی هوش نيست / مر زبان را مشتري جز گوش نيست»مفهوم از بيت  کدام .4

 ( گوش و زبان از ابزارهای مناسب عشق هستند.2 ی رسیدن به هوشیاری است.هوشی الزمهبی( 1 

 یابد.( هر کسی، حقیقت عشق را در نمی4 راز آگاهان است.( عشق، محرم و هم3 

 بيان شده است؟ نادرستام مصراع، مفهوم کد .5

 ( هر که جز ماهی ، ز آبش سیر شد: عاشق، نیازمند عشق معشوق است.1 

 شود.روزی است، روزش دیر شد: شخص بی بهره از عشق، ملول و خسته می( هر که بی2 

 ( روزها با سوزها همراه شد: عاشق، عمری غمگین است.3 

 ر عشق بر همگان نهان است.( از درون من نجست اسرار من : اسرا4 

 ؟شودنمیدریافت « ي من دور نيست / ليك چشم و گوش را آن نور نيستسرّ من از ناله»کدام مفهوم از بيت  .6

 ی عارف با چشم و گوش دلامکان ادراک راز و حقیقت ناله( 1 

 هایش( نهفته بودن اسرار انسان آگاه در ناله2 

 های آگاهّس ظاهر برای شناخِت اسرار انسان( نیازمند نبودن به حسّی غیر از ح3 

 ( ناتوانی حواسّ ظاهری انسان از درکِ حقیقِت عارف4 

 بيان شده است؟ نادرستمفهوم کدام مصراع،  .7

 (آرزوی ماندگاری عشق الهی) تو بمان ، ای آن که چون تو پاک نیست ( 1 

 برند(از میان می ر ِمعشوق حقیقی راامکان دیدا ا،هها وحجابهای ما درید )پردههایش پرده( پرده2 

 )تنها عاشق به حقیقت عشق آگاه است( هوش نیست( محرم این هوش جز بی3 

 (ی عشق به حق برای همگانسر دادن ناله)حاالن شدم حاالن و خوشجفت بد( 4 

 

 (87 – تجربی سراسری) «اید والّسالمنيابد حال پخته هيچ خام / پس سخن کوتاه بدر» ؟ندارددر کدام بيت وجود  مقابلمفهوم بيت  .8
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 تا نسوزد بر نیاید بوی عود / پخته داند کاین سخن با خام نیست( 1 

 هاست چو آتش / چون باده ز خامی نبود جوش و خروشمفریاد من از سوختگی( 2 

 دردا که بپختیم در این سوز نهانی / وان را خبر از آتش ما نیست که خام است( 3 

 زین گونه که در خلق گرفت / عجب از سوختگی نیست که خامی عجب است آتش روی تو( 4 
 

 (87 – ریاضی سراسری) ؟ندارددر کدام بيت وجود « کُلّ شیء یَرجِعُ الی اَْصله»مفهوم عبارت  .9

 سیر جسم خشک، بر خشکی فتاد / سیر جان، پا در دل دریا نهاد( 1 

 را در پی است هاها مر فرعمادر فرزند، جویان وی است / اصل( 2 

 دل تو را در کوی اهل دل کشد / تن تو را در حبس آب و گل کشد( 3 

 هاها / تن، زده اندر زمین چنگالجان، گشاده سوی گردون بال( 4 
 

 (87 – ریاضی سراسری) ؟نداردبا کدام بيت ارتباط معنایی « درنيابد حال پخته هيچ خام / پس سخن کوتاه باید والساّلم»بيت  .10

 ای قصّه به خامیهرگز نبرد سوخته / دی سخن یار نگوید بر اغیارسع( 1 

 کش خویش / که مگو حال دل سوخته با خامی چندپیر میخانه چه خوش گفت به دردی( 2 

 ای بسوزد / کامروز آتش عشق، از وی نبرد خامیفردا به داغ دوزخ ناپخته( 3 

 داند که چیست پختن سودای خامخبر از سوز ماست / سوخته هر که در آتش نرفت بی( 4 

 (87 –خارج از کشور سراسری) ؟نداردبا کدام بيت تناسب معنایی « شرحه از فراق / تا بگویم شرح درد اشتياقسينه خواهم شرحه»بيت  .11

 نفسی تا کند درد دلم را دواپای نهم در عدم بو که به دست آورم / هم( 1 

 درد بایدکسی هم حدیث عشق جانان گفتنی نیست / وگر گویی( 2 

 کشد از روزگار هجرانشنفسی تا به شرح عرضه دهم / که دل چه میکجاست هم( 3 

 زنمخورم و نعره میدردی نبوده را چه تفاوت کند که من / بیچاره درد می( 4 

 (88 –تجربی سراسری) متن زیر با کدام بيت تناسب مفهومی دارد؟ .12

کشش انسان آگاه به سوي عالم معنا، به سوي پروردگار، به سوي کلّ و حقيقت هستی است و در حقيقت آورد، چه در این نی آوازي پدید میآن»

 «.گذاردي حق بر او اثر میخيزد که جذبهنوازد و فریاد موالنا هنگامی از نیِ وجودش برمیاین نی عشق را پروردگار می

 که خریداری نیستیار از پرده هویدا شد و یاران غافل / یوسفی هست دریغا ( 1 

 ی خاکم و در کوی توام جای خوش است / ترسم ای دوست که بادی ببرد ناگاهمذرّه( 2 

 ی خورشید شد / ای کم از شبنم، تو هم آیینه را پرداز دهدلی آیینهشبنم از روشن( 3 

 برد مرارسد / پرواز دل به سوی خدا میبا بال شوق، ذرّه به خورشید می( 4 
 

 (88 –ریاضی سراسری) ؟نداردبا کدام بيت تناسب « رویمرویم / ما ز باالیيم و باال میما ز دریایيم و دریا می»مفهوم بيت  .13

 تپد تا باز در دریا فتدماهی از دریا چو در صحرا فتد / می( 1 

 به اصل باز شود فرع و هست نزد خرد / مر این حدیث مسّلم هم این مثل مضروب )زده شده(( 2 

 گمان به سوی کلهان است شخص مردم روزی / باز شود جزو بیجزو ج( 3 

 سیری طلب مکن که کس اندر نشیب خاک / جز تشنه لب نیامد و جز ناشتا نشد( 4 
 

 (90 –زبان سراسری) است؟ متفاوتمفهوم کدام بيت با دیگر ابيات  .14

 هم مرهم و هم جراحت دل/  ای درد و غم تو راحت دل( 1 

 دل فدای او شد و جان نیز هم/  و درمان نیز همدردم از یار است ( 2 

 چو نی دمساز و مشتاقی که دید؟هم/  چو نی زهری و تریاقی که دیدهم( 3 

 گر دردمند عشق بنالد غریب نیست /دردی است درد عشق که هیچش طبیب نیست ( 4 
 

 (90 –انسانی سراسری) دیگر تناسب دارد.با یك …بيت  استثنايبهي ابيات مفهوم همه .15
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 در نیابد حال پخته هیچ خام / پس سخن کوتاه باید والسالم( 1 

 بسیار سفر باید تا پخته شود خامی / صوفی نشود صافی، تا درنکشد جامی( 2 

 خبر بودپختگان نتوان گفت سوز عشق / خام از عذاب سوختگان بی( با نیم3 

 ل دل سوخته با خامی چندکش خویش / که مگو حاپیر میخانه چه خوش گفت به دُردی( 4 
 

 (91 – خارج از کشور سراسری) است؟ متفاوتمفهوم کدام بيت با دیگر ابيات  .16

 درنیابد حال پخته هیچ خام / پس سخن کوتاه باید والسّالم( 1 

 طبیب عشق مسیحادم است و مشفق لیک / چو درد در تو نبیند که را دوا بکند( 2 

 ان گفت / با طبیب نامحرم حال درد پنهانیپیش زاهد از رندی دم مزن که نتو( 3 

 راز درون پرده ز رندان مست ُپرس / کاین حال نیست زاهد عالی مقام را( 4 

 (92 –ریاضی  سراسری) است؟ متفاوتکدام بيت با دیگر ابيات مفهوم  .17

 ای آور که گیرد در تو اکسیرمتابیده سوز کم گیرد نصیب از صحبت مردی / مسدل بی (1 

 ای باید که بر لب گیرد این پیمانه را ظرف نیست / وحشیز رطل عشق خوردن کار هر بی ( می2 

 ساقیا در قدح باده چه پیمودی دوش / که حریفان همه در خواب گرانند هنوز (3 

 هوش نیست / مر زبان را مشتری جز گوش نیستمحرم این هوش جز بی (4 

، با کدام بيت تناسب «گذارد.اثر می ي حق بر اود که جذبهزخيموالنا هنگامی از نی وجودش برمی یادنوازد و فرعشق را پروردگار می نیِ »عبارت:  .18

 (93 – تجربی سراسری) مفهومی دارد؟

 دف و نی بر سر بازار دگر هر زمان با /گفتند ی ما بین که به دستانراز سربسته( 1 

 مدم دارم امشبسوز و نه هنه دل /بنال ای نی که من غم دارم امشب  (2 

 استاده است سرو کمربسته است نی /مسند به باغ بر که به خدمت چو بندگان (3 

 بار رسیدههر نی که به آن لعل شکر /صائب، زند آتش به جهان از نفس گرم( 4 

 (93 – انسانی سراسری) دارد؟ تفاوتمفهوم کدام بيت با سایر ابيات  .19

 کوتاه باید والسّالمد حال پخته هیچ خام/ پس سخن ( در نیاب1 

 خوابی/ ننهادی هنر کجا یابیراغ و بی( تن به دود چ2 

 داند/ که به دل داغ تو را در عوض مرهم زدی عشق کسی میسوختهحال دل (3 

 مگر نشیندی از گیتی شناسان/ که باشد بر نظاره جنگ آسان (4 

 (93 – زبان سراسری) ، با کدام بيت ارتباط مفهومی دارد؟«اندمرد و زن ناليده از نفيرم /اندکز نيستان تا مرا ببریده»بيت  .20

 ای تو چنینشی بیمار خود مپوش خدا را/ کجا بریم دلی را که کردهنظر ز چاره (1 

 گشاده چهره بیا در حضور خازن جّنت/ که بر کسی نگشاید در بهشت برینش (2 

 و نیفتد نگاه باز پسینشمریض عشق تو را جان به لب رسیده و ترسم/ که بر رخ ت (3 

 های حزینشای که نشسته/ نهاد سنگ بنالد ز نالهخدنگ عشق به هر قلب خسته (4 
 

 

 
 است؟ متفاوتمفهوم کدام مصراع،  .21

 ( همه توحید تو گویم که به توحید سزایی2 ملکا ذکر تو گویم که تو پاکیّ و خدایی ( 1 

 درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم( همه 4 ( همه عزّی و جاللی همه علمی و یقینی3 
 

 ؟شودمیدر کدام عبارت دیده « ستيزيظلم»مفهوم  .22



 

 

11 

 برم.های ناهنجار که به حریم اجتماع پای تعدّی و تجاوز بگذارد، به ذات اقدس تو پناه میصبّیتهای جاهالنه و عاز حمّیت پروردگارا،( 1 

 مانم.پرستی از ادراک فضایل و مکارم فروبینی و خودر برفرازم و به کیفِر این خود( پروردگارا، روا مدار که گردن استکبار و افتخا2 

 ی حسد، مناعت فطرت مرا به خّفت و مذلّت فرو کشاند.( پروردگارا، مگذار که صولت خشم، حصار بردباری مرا درهم بشکند و حمله3 

 کاران وا بگذارم.ال ستمکه مظلومی را در چنگبرم از این( پروردگارا، به تو پناه می4 
 

 تري دارد؟با کدام بيت قرابت معنایی نزدیك« لب و دندان سنایی همه توحيد تو گوید / مگر از آتش دوزخ بودش روي رهایی»بيت  .23

 سینه کز عشق تو بر وی نیست داغ / ز آتش دوزخ مباد او را فراغ( 1 

 وست که اوستاند هیچ، اپیش توحید او نه کهنه نه نوست / همه هیچ(2 

 ( مشرب توحید یاران خوش بود / رند مست و ذوق مستان خوش بود3 

 کند که موی بر اعضا( خود نه زبان در دهان عارف مدهوش / حمد و ثنا می4 
 

 در کدام مصراع آمده است؟« تُعِزُّ مَنْ تشاء و تُذِلُّ مَنْ تشاء»ي مفهوم آیه .24

 ( همه بیشی تو بکاهی، همه کمّی تو فزایی2 همه عزّی و جاللی همه علمی و یقینی ( 1 

 ( همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی4 همه نوری و سروری همه جودی و جزایی(3 
 

 تري دارد؟با کدام عبارت ، ارتباط معنایی نزدیك« نروم جز به همان ره که توام راه نمایی» مصراع  .25

 چون خویشتن در تیه گمراهی و ضاللت سرگردان سازم.جویان را هم برم از این که راهپروردگارا به تو پناه می( 1 

 ( پروردگارا ، روا مدار که در ظلمات جهل و ضالل از چراغ هدایت به دور افتم و بیغوله را از شاهراه باز نشناسم.2 

 برگزینم. ( پروردگارا، روا مدار که به خاطر هوس خویش، پای بطالن بر عنوان حق گذارم و باطل را بر حق3 

 برم.های جاهالنه که به حریم اجتماع پای تعدّی و تجاوز بگذارد، به ذات اقدس تو پناه می( پروردگارا از حمّیت4 
 

 کدام است؟« همه از فضل تو پویم»معنی  .26

 .( تنها در پی معنویت و کماالت تو هستم2 شوم.مند می( تنها از فضل و دانش تو بهره1 

 .جوی ارتباط با تو هستم( تنها در جست4 تو، در پویه و تالشم. به سبب لطف و کرم( 3 

 

 با کدام بيت ارتباط معنایی دارد؟« نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی / نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نيایی»بيت  .27

 و آدم / صورت خوب آفرید و سیرت زیبا ( اکبر و اعظم خدای عالم2 اوّل دفتر به نام ایزد دانا / صانع پروردگار حیّ توانا( 1 

 ( پرتو نور سرادقات جاللش / از عظمت ماورای فکرت دانا4( از همگان بی نیاز و بر همه مشفق / از همه عالم نهان و بر همه پیدا3 

 ؟نداردمعنایی  با کدام بيت تناسب «نتوان شبهِ تو گفتن که تو در وهم نيایی /نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی »بيت  .28

 گفتن آسان کی بود این( هر چه آن موصوف شد آن کی بود / با منت 1 

 پذیرد و نی نشان / نی کسی زو علم دارد نی نشان( نی اشارت می2 

 ای بشناختیمباختیم / تا کمال ذرّهدل در ( عقل و جان و دین و3 

 نیست( قسم خلق از وی خیالی بیش نیست / زو خبردادن مجالی بیش 4 

 ؟ نداردبا کدام گزینه تناسب مفهومی  «همه بيشی تو بكاهی همه کّمی تو فزایی /همه عيبی تو بپوشی  همه غيبی تو بدانی،»بيت  .29

  ( تُعِّزُ مَن تشاء 2  ( هُو الرّزاق1 

 ار العیوب( ست4ّ  م الغیوب ا( عل3ّ 

 است؟متفاوت  هاي دیگرمفهوم کدام بيت با بيت .30

 ر چو در کارم کرد / بنمود جمال و عاشق زارم کرد( حسنت به ازل نظ1 

 ی عشق تو در گوش نماند / جان را ز حالوت ازل هوش نماند( جز دمدمه2 

 ( گر چه تو را از ازل، حسن خداداد بود / عشق ِکه بود این که داد، حسن تو را این رواج3 

 ا آشنای دردهاست( نیست امروزی به ما پیوند درد و داغ عشق / از ازل صائب دل م4 

 (88 –انسانی سراسری) است؟ نشدهدر کدام بيت اشاره « تُعِزُّ مَنْ تشاء وَ تُذِلُّ مَن تَشاء»ي به مضمون آیه .31
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 ی عام اوست/ بر این خوان یغما چه دشمن چه دوستادیمِ )سفره( زمین سفره( 2 کاله سعادت یکی بر سرش/ گلیم شقاوت یکی در برش( 1 
 گلستان کند آتشی بر خلیل/ گروهی بر آتش َبرد ز آبِ نیل( 4 بر نهد تاج بخت/ یکی را به خاک اندر آرَد ز تخت یکی را به سر( 3 

 (90 –ریاضی سراسری) است؟ متفاوت« تعزّ من تشاء و تذلّ من تشاء»ي به آیه توجّهمفهوم کدام بيت با  .32

 مبادا که روزی درافتی به بند/  بند بینی مخند یکی را که در (2 یکی را به دریا به ماهی دهد/  یکی را همی تاج شاهی دهد( 1 
 یکی را کند خوار و زار و نژند /یکی را دهد تاج و تخت بلند( 4 یکی را ز مه اندر آرد به چاه /یکی را ز ماهی رساند به ماه ( 3 

 (91 –انسانی سراسری) .دارد تناسب دیگریك با، …بيت  استثنايبه ابيات يهمه مضمون .33

 نیست خبر عالمش همه کز آن دارد؟ / ز عشق خبر که دانی( 1 
 نرود سر پیمان وز سرنکشد ابد تا پیوند / زلفت سر با دلم بست ازل در( 2 
 بستانم این بلبل من که است دیرگاهی نیست / امروزی تو رخسار گل بر من عشق (3 
 بستم بر خود به نه جاآن از آوردم خود با بود / مهر تو من در دل من گل و آب از پیش( 4 

 (92 –زبان سراسری) ؟نداردبا کدام بيت قرابت مفهومی « حسنت به ازل نظر چو در کارم کرد / بنمود جمال و عاشق زارم کرد»بيت:  .34

 که تا دور ابد باقی بر او حسن و ثنا آمد/  کمال حسن تدبیرش چنان آراست عالم را (1 
 شودکند عشق زیاد میحسن چو جلوه می/  دلم ز کارلطف نهان به جلوه آر تا برود ( 2 
 توان انداختکه یک دم از تو نظر بر نمی/  چه فتنه بود که حسن تو در جهان انداخت (3 

 نامزد عشق تو آمد جهان/  تا رقم حسن تو زد آسمان (4 

 ادبیات حماسی:  دومفصل 

 
 

 است؟ نادرستکدام عبارت  .35
 یابند.کند، ظهور میهای غیر طبیعی، در ضمن حوادثی که شاعر تصویر میات و آفریدهها، موجودی حماسهدر همه( 1 
 شوند.های حماسی هستند، تنها در شعر یافت می( دو عامل وزن و آهنگ که اجزای جدایی ناپذیر منظومه2 
 گیرد.و عقاید آن جامعه را در مسائل فکری و مذهبی در بر میهای اخالقی نظام اجتماعی، زندگی سیاسی ی مّلی حماسه واقعیّاتی است که ویژگی( زمینه3 
 دهند.ی داستانی حماسه و اشخاص و حوادث تشکیل میترین بخش حماسه را زمینه( بیش4 

 دليل اصلیِ گرد آمدنِ مردم بر کاوه و فریدون، عبارت است از: .36
 ها و پادشاهی ضحّاکح و آشکار کاوه از ستم( شکایت صری2 به جان آمدن مردم از خودکامگی و جورپیشگی ضحّاک( 1 
 خواهی و نیکوکاری ضّحاک ( اعتراض به تأیید و گواهی بزرگان مبنی بر نیک4 مآبانههای فرعونگری( نقش بر آب شدن تدبیرها و چاره3 

 کدام مصراع، به طور صریح بر شروع جنبش همگانی مردم داللت دارد؟ .37
 ( پدید آمد آوای دشمن ز دوست2 دجهان را سراسر سوی داد خوان( 1 
 گه ز بازار برخاست گرد( همان4 ( ز نیرنگ ضحّاک بیرون شدند3 

 هاي ایرانی، مظهر چيست؟در داستان« دهاکاژي » .38
 ی آسیب آدمیان و فتنه و فسادزاد و مایه( دیو2  خوی شیطانی و زشتی و بدی( 1 
 شوم و بدترین صورت جورپیشگی( سرنوشت 4 ( خودبینی و ناسپاسی نسبت به یزدان3 

 در کدام گزینه آمده است؟« چو خسرو شدي، بندگی را بكوش»مفهوم دقيق مصراع  .39
 ( تعبّد، ز فرمانروایان نکوست.2 تر است.تر است، محتاجهر که او غنی( 1 

 ( باش در بندگی قائم تا روز قیام4 ( به رسم بندگی بپذیر خسرو را3 

 

 است؟ نادرست هنگر، کدام گزینهي آبا توجّه به درس کاوه .40
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 آورد تا ضحّاک به پادشاهی برسد.ابلیس با موافقت ضحّاک، پدرش، مرداس را که مردی پاک دین بود، از پا در می( 1 

 ن ، کیفر سختی دید.ها را به جهانیان آموخت ولی در نهایت به خاطر خودبینی و ناسپاسی به یزدا( جمشید در ابتدای فرمانروایی، برخی از فنون و پیشه2 

 ( ضحّاک برای رهایی از نابودی تاج و تخت به هندوستان رفت تا با شستن سر و تن خود در آبزِن خون، سرنوشت شوم را از خویش دور کند.3 

 هی را سوزانده است.( حضور کاوه در داستان ضّحاک ، بلند مدّت و نظیر فروزش صاعقه است که با وجود طوالنی بودن، در نهایت خرمن ظلم و تبا4 

 صادق هستند؟« درفش کاوه»کدام عبارات، در مورد  .41

 آموزِ نبرد بر ضّدِ باطل و تصویر قیام عمومی است.ی با شکوه و عبرتالف( بیانگر صحنه

 افکند.ی فریدون پرده میب( مظهر ملّت دادخواه است و بر سراپرده

 به شعر فارسی، فروغی خاص بخشیده است.پ( تصویر فردوسی از شهامت و مردانگیِ کاوه است که 

 رساند.ت( مظهر اراده و نیروی مردم است که فرمانروایی نو را به قدرت می

 ( الف و پ4 ( ب و پ3 ( الف و ت2 ( ب و ت1

 خواب دیدن ضحّاک نمودار چيست؟ .42

 تجسّم خوهای اهریمنی و منش خبیث او(2 مظهر بدترین صورت جورپیشگی و استبداد( 1 

 جویی اوخواهی و انتقام( نمودار کینه4 آرام اورون آشفته و خاطرِ ترسان و بی( د3 

 هایی مبتنی هستند؟هاي ایرانی بر چه ارزشحماسه .43

 های اخالقی( ستایش فضیلت2 داشت خصایل نیک و پسندیده( بزرگ1

 ( ستایش دادپیشگی و تأکید بر دادگری4 ( سرگرم کردن خوانندگان و شنوندگان3

 ؟شودنمیدریافت  «و مَن ظَلَم عبادَ اهلل کانَ اهللُ خَصمه دونَ عبادِه»مفهوم از کدام  .44

 ظالمان ستم دیدن بندگان از( 2  ( دشمنی خداوند با ستمگران 1 

 ( نابودی ظالمان و پایداری مظلومان4  ( دشمنی بندگان با ستمگران 3 

 دارد؟ باکدام بيت تناسب مفهومی «فروزگيتیفرّ  همی کاست زو /گون گشت روز ، تيرهبه جمشيد بر»بيت  .45

 ( چه خوش گفت جمشید با تاج وگنج / که یک جو نیرزد سرای سپنج1 

 ( جام جمشید کزو کار جهان است عیان / یک سفال کهن از صحبت درویشان است2 

 تخت / به یغما شد آن دم که برگشت بخت تاج و ( تو دیدی که جمشید را3 

 این بود / که جام باده بیاور که جم نخواهد ماند اندگفته ( سرود مجلس جمشید4 

 کدام است؟« ز نيكی نبودي سخن جز به راز /دیوان دراز  دي دستِب شده بر»معنی و مفهوم بيت  .46

 امکان نیکی کردن به دیگران از میان رفته بود. دانستند وجایز می ستم را ( ستمگران، ظلم و1 

 گفتند.ها سخن نمیمردم دیگر از خوبی از بین برده بودند و ها را( حاکمان ستمگر نیکی2 

 ها سخن بگویند.توانستند از نیکیمردم تنها به طور پوشیده و پنهانی می کردند وستم زیادی می ( ستمگران ظلم و3 

 به دیگران بودند. مردم در راز و نهان در پی نیکی کردن پیشه کرده بودند و را ظلماشخاص فرومایه،  ( حاکمان ظالم و4 

 ؟ندارد کدام بيت تناسب مفهومی با «نهان گشت آیين فرزانگان / پراکنده شد نام دیوانگان»بيت  .47

 ( اگر این است فضل اهل هنر / خُنکا آن کسی که بی هنر است2 جهل معتبر است رنج / فضل مجهول و ( جاهل آسوده، فاضل اندر1 

 حقیرند نزد خلق / جاهل به نزد خویش به غایت مسلم است ( اهل تمیز خوار و4 بخشش قدر است بن زسخی محتاج / این تغا ( سفله مستغنی و3 

 است؟ متفاوتمفهوم کدام بيت با ابيات دیگر  .48

 گفت مهتر به روی دژم / که برگوی تا از که دیدی ستم ( بدو2 گه یکایک ز درگاه شاه / برآمد خروشیدن دادخواه( هم آن1 

 ( شماریت با من بباید گرفت / بدان تا جهان مانَد اندر شگفت4 ی دادخواهشاه / که شاها، منم کاوه دست بر سر ز( خروشید و زد 3 

 ي حالت کيست؟بيان کننده« هر که دست از جان بشوید، هر چه در دل دارد بگوید»عبارت  .49

 ( کاوه4 ( مرداس 3 ( آبتین 2 ( فریدون 1 

 بر شجاعت عملی کاوه در برابر استبداد داللت دارند. . ي . . . .گزینه زجهي ابيات بهمه .50
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 مردان دیو / بریده دل از ترس گیهان خدیو( خروشید کای پای2 ( ستم دیده را پیش او خواندند / بِر نامدارانش بنشاندند1 

 درّید و بسپَرد محضر به پایجست لرزان ز جای / ب ( خروشید و بر4 ( نباشم بدین محضر اندر گوا / نه هرگز براندیشم از پادشا3 

 (89 –زبان سراسری) بيت ........... با ابيات زیر قرابت معنایی دارد. جزبه ي ابياتهمه .51

 باکی شده فاش و حالل / دانش و آزادگی گشته حرامجهل و بی»

 «واژگونه کرده عالم پوستين / رادمردان بندگان را گشته رام

 نده شد نام دیوانگاننهان گشت آیین فرزانگان / پراک( 1 

 مند / نهان راستی آشکارا گزندهنر خوار شد جادویی ارج( 2 

 به یزدان هر آن کس که شد ناسپاس / به دلش اندر آید ز هر سو هراس( 3 

 شده بر بدی دست دیوان دراز / ز نیکی نبودی سخن جز به راز( 4 

 (89 –هنر سراسری) است. بيت زیر بيانگر فرجام کار .......... به دست ............ .52

 «بيم کردش سراسر به دو نيم کرد / جهان را از او پاک بیبه ارّه»

 جمشید ـ ضحاک (4 ضحاک ـ کاوه( 3 ضحاک ـ فریدون( 2 فریدون ـ ضحاک( 1 

 (89 –انسانی سراسری) عوت کاوه تحت عنوان بيت:دبيت .......... پاسخ مثبت مردم به  استثنايبهي ابيات همه .53

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

 ز نیرنگ ضحّاک بیرون شدند /آفریدون شدندسوی لشکر ( 2 بر او انجمن گشت بازارگاه/  چو کاوه برون آمد از پیش شاه( 1 

 سپاهی بر او انجمن شد نه خرد/  گردهمی رفت پیش اندرون مرد ( 4 برآمد خروشیدن دادخواه/  گه یکایک ز درگاه شاههم آن( 3 

 (89 –ریاضی سراسری) باشد؟کدام بيت بيانگر فضاي حكومتی ضحّاک می .54

 ز فکر تفرقه باز آی تا شوی مجموع / به حکم آن که چو شد اهرمن، سروش آمد( 1 

 بینی چه کار؟ / کار ملک است آن که تدبیر و تأمّل بایدشرند عالم سوز را با مصلحت( 2 

 لوت دل نیست جای صحبت اضداد / دیو چو بیرون رود فرشته درآیدخ( 3 

 آور( استی حسن / بسوخت دیده ز حیرت که این چه بوالعجبی )تعجبپری نهفته رخ و دیو در کرشمه( 4 

 (89 –خارج از کشور با تغییر سراسری) اند؟چه کسانی معّرفی شده ترتيببهدر ابيات زیر  .55

 که ضحّاک بگرفت از ایران زمين /بخت آبتينآن نيكپور منم 

 ز شاه آتش آید همی بر سرم /مرد آهنگرمزیان یكی بی

 ز یزدان بپيچيد و شد ناسپاس /شناسشاه یزدانمنی کرد آن 

 ضحّاک ـ زواره ـ فرود( 2  ضحّاک ـ کاوه ـ سیاوش( 1 

 جمشید ـ فرود ـ فریدون( 4  جمشید ـ کاوه ـ فریدون( 3 

 (91 –تجربی سراسری) ي ملّی حماسه، اشاره شده است.به زمينه …بيت  جزي ابيات بهدر همه .56

 به زاری به ساری فتاد اندر آب/  همی به آسمان شد به پرّ عقاب( 1 

 مــر آن روز را روز نو خوانــدند/  به جمشیــد بر گوهر افشــاندند( 2 

 به گوش آمدش بانگ رخش مرا/   چو دید آن درفشان درفـش مرا (3 

 نـــهاد کاله کیـــانی به ســر بر/  به ایوان خرامید و بنشست شـاد( 4 

 (91 – خارج از کشور سراسری) د.ندیگر تناسب داربا یك …ي بيت استثناي ابيات، بهمضمون همه .57

 شکند / تکیه آن به که بر این بحر معّلق نکنیمآسمان کشتی ارباب هنر می( 1 

 د به لجاج / چو کودکان که متاعی دهند و پس گیرندهای خوبگیرد از تو فلک داده( 2 

 فلک به مردم نادان دهد زمام مراد / تو اهل فضلی و دانش همین گناهت بس( 3 

 دفتر دانش ما جمله بشویید به می / که فلک دیدم و در قصد دل دانا بود( 4 

 (92 – تجربی سراسری) ؟باشدنمیسان گانه، در کدام گزینه یكمفهوم ابيات دو .58
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 فته است دوش/ آن کس داند که نخ از تو نپرسند درازی شب (1 

 زبان را مشتری جز گوش نیست مر/  هوش نیستمحرم این هوش جز بی 

 ماهی لب بسته را قالب نتواند گرفت/  ی دام گرفتاری دهن واکردن استحلقه( 2 

 زبانکه فردا قلم نیست بر بی/  دانزبان درکش ای مرد بسیار 

 شد سنگ و گهر آمد، شد قفل و کلید آمد/  آمد، شد زهر و شکر آمد ظفرجنگ و  شد (3 

 آشکارا گزند ،نهان راستی/  مندهنر خوار شد جادویی ارج 

 هر بدی کز طرف دوست رسد جمله نکوست/  گر کشد مهر رخت بر دل من تیغ رواست (4 

 ست چه محراب و چه کنشت]بتخانه[جا که وصل اوآن/  جام ار ز دست دوست بود زهر و می یکی است 

 ادبیات غنایی:  سومفصل 

 
 است؟ متفاوتمفهوم کدام بيت  .59

 لطافت تو چنان در خیال ما بنشست / که تا به حشر نخواهد دل از کمند تو رست( 1 
 ( عجب است اگر توانم که سفر کنم ز کویت / به کجا رود کبوتر که اسیر باز باشد2 
 دم به بند / کوشش بسیار نامد سودمند( عشق او باز اندر آور3 
 اندکنار ساخته( کمند همّت ما نیست نارسا چون موج / محیط عشق تو را بی4 

 کدام مصراع ضرب المثل است؟ .60
 ، دریایی کرانه ناپدید( عشق2 زشت باید دید و انگارید خوب( 1 
 تر گردد کمند( کز کشیدن تنگ4  ( زهر باید خورد و انگارید قند3 

 در کدام بيت مشهود است؟ ابل ِعقل و عشق،تق .61
 ( عشق دریایی کرانه ناپدید / کی توان کردن شنا ای هوشمند2 ( عشق او باز اندر آوردم به بند / کوشش بسیار نامد سودمند1 
 ورد و انگارید قند( زشت باید دید و انگارید خوب / زهر باید خ4 ( عشق را خواهی که تا پایان بری / بس که بپسندید باید ناپسند3 

 بيان شده است؟ نادرست مفهوم کدام گزینه، .62
 عشق معشوق شدن(ر آوردم به بند )اسیر و گرفتار ِ( عشق او باز اند2 آالیش بودن دریای عشق()پاک و بی ( عشق، دریایی کرانه ناپدید1 
 عاشق در برابر معشوق(انستم همی)سرکشی توسنی کردم ند (4 )عدم امکان رهایی از دام عشق( تر گردد کمند( کز کشیدن تنگ3 

 بيان شده است؟ نادرستمعنی کدام عبارت،  .63

 بستگی قصد سنگ زدن به آن مرد را کرد.از غیرِت ارادِت خود، قصد رجم آن مرد کرد: از شدت دل( 1 
 ها را بیرون آورد و به مرید نشان داد.هایی بیرون گرفت و پیش وی افکند: بسته( درزه2 
 دهم که هرگز دچار رنج و محنت نشوی.تو را چیزی آموزم که از این مِحن باز رهی: به تو چیزی یاد می( من 3 
 یک نفر فریاد کشید که این شیخ بی دین پیدا شد.«: این پیر زندیق آمد»( یکی آواز داد که 4 

 

 (87 – ریاضی سراسری) بيت ...... ارتباط معنایی دارد. به جز ها،ي بيتبا همه« عشق او باز اندر آوردم به بند / کوشش بسيار نامد سودمند»بيت  .64

 دل هر که صید کردی نکشد سر از کمندت / نه دگر امید دارد که رها شود ز بندت( 1 

 توان جسترویان / تا جان داری نمیسعدی ز کمند خوب( 2 

 ز باشدعجب است اگر توانم که سفر کنم ز دستت / به کجا رود کبوتر که اسیر با( 3 

 دیر آمدی ای نگار سرمست / زودت ندهیم دامن از دست( 4 

 (88 –خارج از کشور سراسری) با کدام بيت تناسب دارد؟« عشق او باز اندر آوردم به بند / کوشش بسيار نامد سودمند»مفهوم بيت  .65

 تر استوزد باد خوش نوبهار / جام می خوشگوار گر تو دهی خوشتا به خوشی می( 1 
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 ی اسکندر استتشنگی خاصّهتشنه را خضر خبردار نیست / لذّت لبلت لبحا( 2 

 کنی از همه پیداتر استسرّ غم عشق را در دل اندوهناک / هر چه نهان می( 3 

 کن / کز همه زورآوران عشق تواناتر استهم دلِ خسرو شکافت هم جگر کوه( 4 

 (88 – ریاضی سراسری) «را خواهی که تا پایان بري / بس که بپسندید باید ناپسند عشق» ؟ندارد، با کدام بيت تناسب مقابلمفهوم کلی بيت  .66

 سفر دراز نباشد به پای طالب دوست / که خار دشت محبت گل است و ریحان است( 1 

 فریاد من از دست غمت عیب نباشد / کاین درد نپندارم از آنِ من تنهاست( 2 

 چنان به ذوق ارادت خورم که حلوا را به دوستی که اگر زهر باشد از دستت /( 3 

 داروی مشتاق چیست زهر ز دست نگار / مرهم عشّاق چیست زخم ز بازوی دوست( 4 

 (89 –هنر سراسری) سان است.بيت ........... یك به جزي ابيات با همه« عشق را خواهی که تا پایان بري / بس که بپسندید باید ناپسند»مفهوم بيت  .67

 ها فضل داد / وان جفا را از وفاها برگزیدبر کرم آن اَلَم را( 1 

 گرچه جان از وی ندید الّا جفا / از وفاها بر امید او رمید( 2 

 تر است از صد کلیدها دست برد / قفل او دلکشخار او از جمله گل( 3 

 جور او از دَور دولت گوی برد / قندها از زهر قهرش بردمید (4 

 (90 –ریاضی سراسری) ؟نداردبا کدام بيت ارتباط معنایی « ها گر کند خار مغيالن غم مخورکعبه خواهی زد قدم / سرزنش در بيابان گر به شوق»بيت  .68

 جواب تلخ بدیع است از آن دهان ای دوست/  مناسب لب لعلت حدیث بایستی( 1 

 کنی، بکن که نکوسترواست گر همه بد می/  چرا و چون، نرسد بندگان مخلص را( 2 

 ی اوستی ابد است آدمی که کشتهکه زنده/  سفر دراز نباشد به پای طالب دوست( 3 

 علی الخصوص که از دست یار زیباخوست/  هر آن چه بر سر آزادگان رود زیباست( 4 

 (90 –آزاد پزشکی) ي دوم، یعنی:جمله« آن مرید چون آن سخن شنيد، از غيرت ارادت خود، قصد رجم آن مرد کرد.»در عبارت  .69

 زیاد خواست آن مرد را به سنگ زدن وادار کند. توجّهاز غیرت و ( 2 بستگی خواست آن مرد بدگو را سنگ زند.از شدت دل( 1 

 بستگی خواست آن مرد را تنبیه کرده باشد.از شدّت دل( 4 مندی آن مرد را به سنگ زدن دعوت کرد.در نهایت عالقه (3 

 (90 –کشور ازخارج  سراسری) با کدام بيت ارتباط معنایی دارد؟« ر باید خورد و انگارید قندزشت باید دید و انگارید خوب / زه»بيت  .70

 اند / قند اگر بسیار شد، ما نرخ شّکر نشکنیمهر متاعی را در این بازار نرخی بسته( 1 

 زخم خونینم اگر به نشود به باشد / خنک آن زخم که هر لحظه مرا مرهم از اوست( 2 

 پرستان زهر قاتل بوده استئب مرا از عقل و دین بیگانه کرد / دوستی با میچشم او صا( 3 

 تلخ کنی دهان من قند به دیگران دهی / نم ندهی به کِشت من آب به این و آن دهی( 4 
 

 (90 –تجربی سراسری) معنایی دارند؟ تفاوتکدام دو بيت با یكدیگر  .71

 ای هوشمند کی توان کردن شنا/  عشق دریایی کرانه ناپدید( 1 

 جا تا کجا سر بر کنمسرفرو بردم من آن/  عشق دردانه است و من غواص و دریا میکده  

 شمایل تو بدیدم نه عقل ماند و نه هوشم/  که دل به کس نسپارم اوّلهوش بودم از به( 2 

 روم من از هوشآیی و میمی/  شوی فراموشرفتی و نمی   

 ندانمت که در این دامگه چه افتاده است/  صفیرزنند ی عرش میتو را زکنگره( 3 

 شیر امیری، سگ دربان مباش/  پیک دلی پیرو شیطان مباش    

 هم بیشتر عنایت و هم بیشتر عنا )رنج(/  اندخاصان حق همیشه بلّیت کشیده( 4 

 ای آشنای کوی محّبت صبور باش / بیداد نیکوان همه بر آشنا رود  

 (91 –هنر سراسری) تناسب دارد. …بيت  جزي ابيات به همه با« / بس که بپسندید باید ناپسند که تا پایان بري عشق را خواهی»مفهوم بيت  .72

 ها کــه دارد جــور تــو / وز لطافت کس نیابد غور ]حقیقت[ تـواز حــالوت( 1 
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 تـرتــر / و انتـقــام تـو ز جـــان محبــوبای جفــای تــو ز دولــت خــوب( 2 

 تر از سمــاع و بانـــگ چنگای بـدی که تو کنی در خشم و جنگ / با طرب( 3 

 گر فراق بنــده از بـد بنــدگی است / چون تو با بد بد کنی پس فرق چیست( 4 

 (91 – خارج از کشور سراسری) است؟ متفاوتمفهوم کلی کدام بيت با سایر ابيات  .73

 / نه در اندیشه که خود را ز کمندت برهانم ی آنم که روان بر تو فشانممن در اندیشه( 1 

 چون نیست راه برون آمدن ز میدانت / ضرورت است چو گوی احتمال چوگانت( 2 

 عشقت به دست طوفان خواهد سپرد حافظ / چون برق از این کشاکش پنداشتی که َجستی( 3 

 گر دست دهد دامن آن سرو روانم / آزاد شود دل ز غم هر دو جهانم( 4 

 (92 – هنر سراسری) ؟است متفاوتم کدام بيت با سایر ابيات مفهو .74

 درد ار چنان که یار فرستد دوای ماست/  زهر ار چنان که دوست دهد نوشدارو است (1 

 هر ناسزا که آن ز تو آید سزای ماست/  کشی رهیکشی رهینم و گر میگر می( 2 

 تو باشد دعای ماست ظز لفدشنام اگر /  کان نوازش است ما را به دست خویش بکش (3 

 نومیدی از عطای تو حدّ خطای ماست/  حد استگر ما خطا کنیم عطای تو بی (4 

 
 است؟ متفاوتمفهوم کدام گزینه با بقيه  .75

 گه که باشم خفته در خاکبگفتا دل ز مهرش کی کنی پاک؟ / بگفت آن( 1 

 کار( بگفتا دوستیش از طبع بگذار / بگفت از دوستان ناید چنین 2 

 ( بگفت از دل جدا کن عشق شیرین / بگفتا چون زیم بی جان شیرین3 

 اند این هر دو بی دوست( بگفتا جان مده بس دل که با اوست / بگفتا دشمن4 

 با کدام گزینه ارتباط معنایی دارد؟« بگفتا دوري از مه نيست در خور / بگفت آشفته از مه دور بهتر»بيت  .76

 و راه / بگفت از دور شاید دید در ماهبگفتا گر نیابی سوی ا( 1 

 ( بگفتا رو صبوری کن در این درد / بگفت از جان صبوری چون توان کرد؟2 

 ( بگفت از صبر کردن کس خجل نیست / بگفت این دل تواند کرد، دل نیست3 

 گویی من از جان( بگفت از دل شدی عاشق بدین سان / بگفت از دل تو می4 

 ي ........... با هم ارتباط معنایی دارند.گزینه زبه جها، ي گزینههمه .77

 ( بگفتا گر خرامی در سرایش / بگفت اندازم این سر زیر پایش2 بگفتا گر به سر یابیش خشنود / بگفت از گردن این وام افکنم زود( 1 

 بّت دادم / تا بدانند که من هم ز خریدارانم( نقد جان بر سر بازار مح4 ( مستی از من پرس و شور عاشقی / وان کجا داند دُرد آشام نیست3 

 ي ........... به هم نزدیك است.گزینه به جزها ي گزینهمفهوم همه .78

 بگفت آسوده شو کاین کار خام است / بگفت آسودگی بر من حرام است( 1 

 ی رندان بالکش باشدناز پرورد تنّعم نبرد راه به دوست / عاشقی شیوه( 2 

 افگارهاایش و خواب و خور / ندارند کاری دل( به شادی و آس3 

 ( آن کشیدم ز تو، ای آتش هجران که چو شمع / جز فنای خودم از دست تو تدبیر نبود4 

 ؟نداردبا کدام بيت ارتباط مفهومی « تر چه کار است؟بگفت از عشق کارت سخت زار است / بگفت از عاشقی خوش»بيت  .79

 ( فلک جز عشق محرابی ندارد / جهان بی آب عشق، آبی ندارد2 مبادا تا زیم جز عشق کاریمرا کز عشق بِهْ ناید شماری / ( 1 
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 دالن را پیشه این است( غالم عشق شو کاندیشه این است / همه صاحب4 آلود کردم( ز عشق آفاق را پردود کردم / خرد را دیده خواب3 

 با کدام بيت ارتباط مفهومی دارد؟« یی، من از جانگوبگفت از دل شدي عاشق بدین سان / بگفت از دل تو می»بيت  .80

 گر اندیشه کنی از راه بینش / به عشق است ایستاده آفرینش(2طبایع جز کشش کاری ندانند / حکیمان این کشش را عشق خوانند( 1 

 ا هرگز زمین آباد بودی( گر از عشق آسمان آزاد بودی / کج4 ( چو من بی عشق خود را جان ندیدم / دلی بفروختم، جانی خریدم3 

 تري دارند؟هاي زیر، قرابت معنایی بيشکدام دو بيت در گزینه .81

 ای نیستای نیست / ببر کز بیدلی بِه پیشهبری، اندیشهالف( دلم را می

 ب( منم آن سایه کز باال و از زیر / ز پایت سر نگردانم به شمشیر

 ندگانیگه زج( تمّنای من از عمر و جوانی / وصال توست وان

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

 ( الف، د4 ( الف، ج3 ( ب، ج2 ( الف، ب1

 ي ............ با هم تناسب دارند.گزینه به جزها ي گزینههمه .82

 خور / بگفت آشفته از مه دور، بهتربگفتا دوری از مه نیست در( 1 

 ی او راه / بگفت از دور شاید دید در ماه( بگفتا گر نیابی سو2 

 ( همان بهتر که شب تا شب در این چاه / به قرصی جو گشایم روزه چون ماه3 

 ( چو دیوانه ز ماه نو برآشفت / در آن مستی و آن آشفتگی خفت4 

 نایی دارد؟با کدام گزینه قرابت مع« بازان این عجب نيستفروشی در ادب نيست / بگفت از عشقبگفتا جان»بيت  .83

 گیریم / ُبعد منزل نبود در سفر روحانیگر چه دوریم به یاد تو قدح می( 1 

 ی سبحانیماه اگر بی تو برآید به دو نیمش بزنند / دولت احمدی و معجزه( 2 

 ( سر عاشق که نه خاک در معشوق بود / کی خالصش بود از محنت سرگردانی3 

 ی دل نورانیه کند حافظ از او دیده( ای نسیم سحری خاک در یار بیار / ک4 

 با کدام بيت ارتباط معنایی دارد؟« گه که باشم خفته در خاکبگفتا دل ز مهرش کی کنی پاک؟ / بگفت آن»بيت  .84

 دست از طلب ندارم تا کام من برآید / یا تن رسد به جانان یا جان ز تن برآید( 1 

 درونم، دود از کفن برآید بگشای تربتم را بعد از وفات و بنگر / کز آتش( 2 

 ( بنمای رخ که خلقی واله شوند و حیران / بگشای لب که فریاد از مرد و زن برآید3 

 دستان کی زان دهن برآید؟( از حسرت دهانش آمد به تنگ جانم / خود کام تنگ4 

 ؟ندارداط معنایی با کدام بيت ارتب« بگفت آسوده شو کاین کار خام است / بگفت آسودگی بر من حرام است»بيت  .85

 ی رندان بالکش باشدناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست / عاشقی شیوه( 1 

 همه شب ز غم نخسبم که نخسبد آن چه عاشق / منم آن کسی که بیداری من به خواب ماند( 2 

 ( در ره عشق از آن سوی فنا صد خطر است / تا نگویی که چو عمرم به سر آمد رستم3 

 ق بحر گناهم ز صد جهت / تا آشنای عشق شدم ز اهل رحمتم( هر چند غر4 

 ؟نداردارتباط معنایی  با کدام گزینه« گر نثار قدم یار گرامی نكنم / گوهر جان به چه کار دگرم باز آید؟»بيت  .86

 بگفتا گر خرامی در سرایش / بگفت اندازم این سر زیر پایش( 1 

 ی است کشیدن به دوشسر که نه در پای عزیزان بود / بار گران (2 

 ( بگفتا گر به سر یابیش خشنود / بگفت از گردن این وام افکنم زود3 

 ( بگفتا گر کسیش آرد فرا چنگ / بگفت آهن خورد ور خود بود سنگ4 
 

 با کدام بيت ارتباط معنایی دارد؟« اند این هر دو بی دوستبگفتا جان مده بس دل که با اوست / بگفتا دشمن»بيت  .87

 آیدآید / عمر بگذشته به پیرانه سرم بازآن طایر قدسی ز درم باز اگر( 1 
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 نثار قدم یار گرامی نکنم / گوهر جان به چه کار دگرم باز آیدگر  (2 

 طلبم تا به سرم باز آیدکه تاج سر من خاک کف پایش بود / از خدا میآن( 3 

 برفت از نظرم باز آید( دارم امید بر این اشک چو باران که دگر / برق دولت که 4 

 ؟نداردبا کدام گزینه تناسب معنایی « ي رندان بالکش باشدناز پرورد تنعّم نبرد راه به دوست / عاشقی شيوه»بيت  .88

 کوتاه همتان همه راحت طلب کنند / عارف، بال که راحت او در بالی اوست( 1 

 است بگفت آسوده شو کاین کار خام است / بگفت آسودگی بر من حرام (2 

 ( اهل کام و ناز را در کوی رندی راه نیست / رهروی باید جهان سوزی نه خامی بی غمی3 

 ( عاشقان را بر سر خود ُحکم نیست / هر چه فرمان تو باشد، آن کنند4 

 (87 –خارج از کشور یسراسر) ؟نداردبا کدام بيت ارتباط مفهومی « بگفتا گر به سر یابيش خشنود؟ / بگفت از گردن این وام افكنم زود»بيت  .89

 نقد جان بر سر بازار محبّت دادم / تا بدانند که من هم ز خریدارانم( 1 

 ساالر سبک بارانمسر بسی بار گران بود ز دوش افکندم / حالیا قافله( 2 

 اندازم بر خاک سِر کویت / گر بوسه زنم پایت سر بر نکنی، دانم خیره چه سر( 3 

 کار تو کنیم / و گر این عهد به پایان نَبرَم نامَردم عهد کردیم که جان در سر( 4 

 (89 –خارج از کشور سراسری) ؟نداردبا کدام بيت تناسب مفهومی « بگفتا رو صبوري کن در این درد/ بگفت از جان صبوري چون توان کرد؟»بيت  .90

 ی دل بوَد از صبر دور/آتش سوزنده نباشد صبورسوخته( 1 

 ا نیست مرا هست/ صبریّ و قراری که تو را هست مرا نیستمهریّ و وفایی که تو ر( 2 

 صبر کردن جان تسبیحات توست/ صبر کن کان است تسبیح درست( 3 

 مستی و عاشقیم بُرد ز دست/ صبر ناید ز هیچ عاشق مست( 4 

 (89 –زبان سراسری) .... تناسب دارد.بيت ...... به جزي ابيات با همه« بگفتا گر نيابی سوي او راه / بگفت از دور شاید دید در ماه»بيت  .91

 مقدار ندارم لیکن / اینقدر هست که درویش سر کوی توام گر چه در چشم تو( 1 

 امگر بر ندارم از سر زلف تو دست شوق / عیبم مکن که تازه به دولت رسیده( 2 

 گر نشاید به دوست ره بردن / شرط یاری است در طلب مردن( 3 

 ینش گیرم / ور نه بروم بر آستانش میرمگر دست رسد که آست( 4 

 (90 –زبان سراسری) با کدام بيت ارتباط مفهومی دارد؟« یابيش خشنود/ بگفت از گردن این وام افكنم زود بگفتا گر به سر»بيت:  .92

 من نقد روان در دمش از دیده شمارم/  گر قلب دلم را ننهد دوست عیاری( 1 

 چون شمع همان دم به دمی جان بسپارم / ی او گر رسدم در طلب جانپروانه( 2 

 عمری بود آن لحظه که جان را به لب آرم/  حافظ لب لعلش چو مرا جان عزیز است( 3 

 زان شب که من از غم به دعا دست برآرم/  امروز مکش سر ز وفای من و اندیش( 4 

 (90 –زبان سراسری) ؟نيستسان مفهوم کدام بيت با سایر ابيات یك .93

 تسلیم از آن بنده و فرمان از آن دوست/  ت بنده را بکشد یا بپروردگر دوس( 1 

 اگر مراد تو قتل است وارهان ای دوست/  مرا رضای تو باید نه زندگانی خویش( 2 

 نکند عهد آشیان ای دوستکه یاد می/  چنان به دام تو الفت گرفت مرغ دلم( 3 

 حیات بس که بمیرم به کام دوستاینم /  گر کام دوست، کشتن سعدی است باک نیست( 4 

 (90 –تجربی سراسری) ؟ نداردبا کدام بيت تناسب مفهومی « بگفتا رو صبوري کن در این درد / بگفت از جان صبوري چون توان کرد؟»بيت  .94

 کان تحّمل که تو دیدی همه بر باد آمد/  از من اکنون طمع صبر و دل و هوش مدار( 1 

 کنم به ضرورت، چو صبر ماهی از آبهمی/  ت ممکن نیستاگر چه صبر من از روی دوس( 2 

 ایوقتی که صبرم از دل شیدا گرفته/  گفتی صبور باش به سودای عشق من( 3 

 صبرم از دوست مفرمای که من نتوانم/  هر نصیحت که کنی بشنوم ای یار عزیز( 4 

 (90 –پزشکی با تغییر آزاد) کند؟تر مصراع دوم بيت زیر را بيان میکدام گزینه مفهوم دقيق .95
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 «بگفتا رو صبوري کن در این درد/ بگفت از جان صبوري چون توان کرد»

 ؟توان صبر کردبدون عشق چگونه می( 2 توان زنده ماندبدون جان نمی( 1 

 .توان به حیات خود ادامه دادبدون یار نمی( 4 ؟توانم شکیبایی کنمبدون معشوق چگونه می (3 

 (91 –هنر سراسری) با کدام بيت قرابت دارد؟« واهد هر چه داري؟/ بگفت این از خدا خواهم به زاريبگفتا گر بخ»مفهوم  .96

 ام من در زیر پا سر خویششمع حریم عشقم، پروای کشتنم نیست/ بسیار دیده( 1 

 گشتگان چاه ماستتقصیر در زندان تن/ یوسف مصر از فرامشغافلیم از جان بی( 2 

 خاطر آگاه ماست/ چون گهر گرد یتیمی خاک بازیگاه ماستخاکساری برگ عیش ( 3 

 نیست از گرد خودی در کاروان ما اثر/ هر که پیش افتاده است از خویشتن همراه ماست( 4 

 (91 –زبان سراسری) دیگر تناسب معنایی دارند.با یك …ي استثناي ابيات بههمه .97

 بینم چه باک از خصم دم سردمو گرمی از تو میده / چباش با حافظ برو گو خصم جان میتو خوش می( 1 

 تر نشاید کرد در پای تو قربانیبر آنم گر تو بازآیی که در پایت کنم جانی / وزین کم( 2 

 من چه در پای تو ریزم که پسند تو بود / سر و جان را نتوان گفت که مقداری هست( 3 

 ر نیستمن در خور تو چه تحفه آرم / جان است و بهای یک نظ( 4 

 (92 –هنر سراسری)  . …ي ابيات گزینه به جزي ابيات دو به دو تناسب مفهومی دارند همه .98

 روی تن به طوفان سپاراگر می / به دریا مرو گفتمت زینهار (1 

 فدایی ندارد ز مقصود چنگ / اگر بر سرش تیر بارند و سنگ    

 ه صبوری هزار فرسنگ استدلی که عاشق و صابر بود مگر سنگ است / ز عشق تا ب( 2 

 ی هجران تو لیکن / چون صبر توان کرد که مقدور نمانده استصبر است مرا چاره   

 ای ز بیانش به صد رساله برآیدالی است / که شمهحکایت شب هجران نه آن حکایت ح (3 

 حافظ شب هجران شد بوی خوش وصل آمد / شادیت مبارک باد ای عاشق شیدایی   

 ز دل من غم تو جای نداشت / که ساخت در دل تنگم قرارگاه نزول ترخراب (4 

 ای و این دل شکسته بخر / که با شکستگی ارزد به صدهزار درستبکن معامله   

 (92 –انسانی سراسری)  دیگر تناسب دارد.با یك ……بيت  به استثنايي ابيات مفهوم همه .99

 نهندز طمع چون آسیا نان بر سر نان میا/  نهندتنگ چشمان چشم خود بر رزق مهمان می (1 

 ما تماشا کنان بستانیم/  تنگ چشمان نظر به میوه کنند( 2 

 آز را خاک سیر داند کرد/  راست گفت اندر این حدیث آن مرد (3 

 ی تنگنعمت روی زمین پر نکند دیده/  ی تنگ به یک نان تهی پر گرددروده (4 

 (92 –خارج از کشور سراسری) است؟ وتمتفامفهوم کدام بيت با دیگر ابيات  .100

 ( به زیر خاک تب هجر و رنج شک به جاست/ کدام درد مرا ای اجل دوا کردی1 

 ( آن روز که چون نرگسم از خاک برآرند/ چشمم نگران گل خندان تو باشد2 

 ( به خاک حافظ اگر یار بگذرد چون باد/ ز شوق در دل آن تنگنای کفن بدرم3 

 من گیاهی روید/ از هر برگی بوی وفای تو زند ( گر بر سر خاک4 

  (93 –تجربی سراسری) ؟ندارد، با کدام بيت تناسب «وام افكنم زود بگفت از گردن این /بيش خشنود؟بگفتا گر به سر یا»مفهوم بيت  .101

 نالیدن از دست دوست طی استنه شر /جفا بر من از دست اوست بگفت این( 1 

 جا که اوستن آنم که حیف است نام /ستمن پیش دو ر ناممبَ  تافگب (2 

 بگفتا به پایش در افتم چو گوی /ان اوی؟بگفت ار خوری زخم چوگ (3 

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

  (93 –انسانی سریسرا) ، با کدام بيت تناسب مفهومی دارد؟«بگفتا گر نيابی سوي او راه؟/ بگفت از دور شاید دید در ماه»بيت:  .102
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 کند گل افشانبرخیز که باد صبح نوروز/ در باغچه می (1 

 باغبانان به شب از زحمت بلبل چونند/ که در ایّام گل از باغچه غوغا نرود (2 

 ی دیوارهاگر باغبان روزی به ما بندد در گلزارها/ ما را نگاهی بس بود از رخنه (3 

 نرود/ هر که مجموع نشسته است پریشان نرود ای هست به بستانهر که را باغچه (4 

 
 با کدام بيت ارتباط معنایی دارد؟« از در درآمدي و من از خود به در شدم / گویی از این جهان به جهان دگر شدم»بيت  .103

 جانا هزاران آفرین بر جانت از سر تا قدم / صانع خدایی کاین وجود آورد بیرون از عدم( 1 

 که من بیفتم س که حدیث خویش گفتم / چو تو ایستاده باشی، ادب آنچو تو آمدی مرا ب( 2 

 پذیرم( به خدا که گر بمیرم که دل از تو بر نگیرم / برو ای طبیبم از سر که دوا نمی3 

 ( نه فراغت نشستن نه شکیب رخت بستن / نه مقام ایستادن نه گریزگاه دارم4 
 

 با کدام بيت ارتباط معنایی دارد؟« ی / عشق تو آتشی بزد، پاک بسوخت خرمنمپيشم از این، سالمتی بود و دلی و دانش»بيت  .104

 تر شدمگفتم ببینمش، مگرم درد اشتیاق / ساکن شود، بدیدم و مشتاق( 1 

 خبر شدمخبر بیامد و من بیدهد ز دوست / صاحبگوشم به راه تا که خبر می(2 

 ی رفتم و چندی به سر شدم( دستم نداد قوت رفتن به پیش دوست / چندی به پا3 

 ( تا رفتنش ببینم و گفتنش بشنوم / از پای تا به سر، همه سمع و بصر شدم4 

 ها به هم نزدیك است؟مفهوم کدام بيت .105

 الف( از در درآمدي و من از خود به در شدم / گویی از این جهان به جهان دگر شدم

 و به عيّوق بر شدم ب( چون شبنم اوفتاده بدم پيش آفتاب / مهرم به جان رسيد

 ج( او را خود التفات نبودي به صيد من / من خویشتن اسير کمند نظر شدم

 خبر شدمدهد ز دوست / صاحب خبر بيامد و من بید( گوشم به راه تا که خبر می

  ( ب، ج2  ( الف، ب1 

 ( الف، د4  ( الف، ج3 

 را دارد؟« د من / من خویشتن اسير کمند نظر شدماو را خود التفات نبودي به صي»بيت  مقابلکدام گزینه معناي  .106

 کس بینمخواهم که روی هیچخیزد که با دلدار بنشینم / به جز رویت نمیز دستم بر نمی( 1 

 برد که ما به کمند وی اندریمرویم دوان از قفای کس / او میما خود نمی(2 

 هاد باید شست دست از جان شیرینم( من اوّل روز دانستم که با شیرین درافتادم / که چون فر3 

 آید / روا داری که من بلبل، چو بوتیمار بنشینمچون گل ز خندیدن ، لبت با هم نمی( تو هم4 

 با کدام بيت ارتباط معنایی دارد؟« تر شدمگفتم ببينمش مگرم درد اشتياق / ساکن شود، بدیدم و مشتاق»بيت  .107

 گذرد، روز محشر استزی که بی تو میدانی که چون همی گذرانیم روزگار / رو( 1 

 دار بر اهلل اکبر استآ که در فراق تو چشم امیدوار / چون گوش روزهباز (2 

 تر استتر و صبر کم( گفتیم عشق را به صبوری دوا کنیم/ هر روز عشق بیش3 

 آ و حلقه بر در رندان شوق زن / کاحباب را دو دیده چو مسمار بر در است( باز4 

 با کدام گزینه ارتباط معنایی دارد؟« بيزارم از وفاي تو یك روز و یك زمان / مجموع اگر نشستم و خرسند اگر شدم»بيت  .108
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 به صدقش چنان سر نهی در قدم / که بینی جهان با وجودش عدم(2 سان نماید برتچو در چشم شاهد نیاید زرت / زر و خاک یک( 1 

 ( نه اندیشه از کس که رسوا شوی / نه قوت که از وی شکیبا شوی4 و نماند دگر جای کس( دگر با کست برنیاید نفس / که با ا3 

 است؟ متفاوتمفهوم کدام گزینه با بقيه  .109

 ( چون شبنم اوفتاده بدم پیش آفتاب / مهرم به جان رسید و به عیوق بر شدم1 

 دست از مس وجود چو مردان ره بشوی / تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی( 2 

 تر شوی( گر نور عشق حق به دل و جانت اوفتد / باهلل کز آفتاب فلک خوب3 

 ( بنیاد هستی تو چو زیر و زبر شود / در دل مدار هیچ که زیر و زبر شوی4 

 با کدام بيت ارتباط معنایی دارد؟« ور شدممن چشم از او چگونه توانم نگاه داشت / کاول نظر به دیدن او دیده»بيت  .110

 خوردشم تو دم زد بر دهانش زد صبا / درد دندان دارد او آب از َسِر نی مینرگس از چ( 1 

 آیدز دیدنت نتوانم که دیده بر بندم / و گر معاینه بینم که تیر می( 2 

 ی چشم از غم دل دریایی( کشتی باده بیاور که مرا بی رخ دوست / گشت هر گوشه3 

 نروند اهل نظر از پی نابیناییی چشم تو مرنج / ( نرگس ار الف زد از شیوه4 

 است؟ متفاوتمعناي کدام گزینه با بقيه  .111

 چون شبنم اوفتاده بُدم پیش آفتاب / مهرم به جان رسید و به عیوق بر شدم( 1 

 گویند سنگ لعل شود در مقام صبر / آری شود ولیک به خون جگر شود( 2 

 سم افتاد و زر شدم( گویند روی سرخ تو سعدی که زرد کرد / اکسیر عشق بر م3 

 ( از کیمیای مهر تو زر گشت روی من / آری به یُمن لطف شما خاک زر شود4 

 (87 –ریاضی سراسری) با کدام بيت ارتباط معنایی دارد؟« م و گفتنش بشنوم / از پاي تا به سر همه سمع و بصر شدمش ببينتا رفتن»بيت  .112

 گردمبر صومعه با جبّه و دستار میبه میخانه گهی مستم، ندانم پای از دستم / گهی ( 1 

 ها شوید / حسن و جمال دلکش دلدار بنگریداز پای تا به سر همگی دیده( 2 

 ای روشن / ز سر تا پا زبان باشم ز پا تا سر بیان گردمز اوصاف جمال او کنم تا نکته( 3 

 دانمجنون عشق سراپای من گرفت از من / چنان که پای ز سر، سر ز تن نمی( 4 

 (88 –انسانی سراسری) ، با کدام بيت، تناسب معنایی دارد؟«گویند روي سرخ تو، سعدي، که زرد کرد؟/ اکسير عشق بر مسم افتاد و زر شدم»بيت  .113

 ی عشق تنعّم نتوان کرد/ چون بالش زر نیست بسازیم به خشتیدر مصطبه( 1 

 شودگویند سنگ لعل شود در مقام صبر/ آری شود ولیک به خون جگر ( 2 

 از کیمیای مهر تو زر گشت روی من/ آری به یُمن لطف شما خاک زر شود( 3 

 تَرکِ درویش مگیر ار نبوَد سیم و َزرش/ در غمت سیم شمار اشک و رخش را زر گیر( 4 

 (89 –تجربی سراسری) مفهوم کدام بيت با سایر ابيات متفاوت است؟ .114

 ترمسر برگذشت و تشنه روان تشنه برآساید از وجود فرات / مرا فرات ز( 1 

 چنان امید وصالدر نرود هم هبه خاک پای تو داندکه تا سرم نرود / ز سر ب( 2 

 تر شدمگفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق / ساکن شود بدیدم و مشتاق( 3 

 حاصل است خوردن مستسقی آب راگفتم مگر به وصل رهایی بود ز عشق / بی( 4 

 (89 –خارج از کشور سراسری) معنایی دارد؟ لتقابکدام بيت با سایر ابيات  .115

 او را خود التفات نبودی به صید من/ من خویشتن اسیر کمند نظر شدم( 1 

 برد به قلّابشی عشق/ دیگری میرود گرفتهنه به خود می( 2 

 کشد قلّاب راروم؟ او میبصر من میبری، نزدیک او دیگر مرو/ ای بیسعدی چو جورش می( 3 

 رویمکشدم میآرایی هست/ که از آن دست که او میگر خارم و گر گل چمنمن ا( 4 

 با کدام بيت قرابت مفهومی دارد؟« بيزارم از وفاي تو یك روز و یك زمان / مجموع اگر نشستم و خرسند اگر شدم»مفهوم بيت  .116
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 (90 –زبان با تغییر سراسری) 

 ایمی ویرانه پا افشردهگوشهسان در سایم رخ چون آفتاب/ گنجبر در هر کس نمی( 1 
 ایمچو مژگان بر در یک خانه پا افشردهگرد آستین چون اشک حسرت نیستیم/ همکوچه( 2 

 ایمزنهار ما در خانه پا افشردهایم/ سیل بیدردانه پا افشردهزیر سقف چرخ بی( 3 
 ایمشردهخال او صاحب هزاران موردل پامال کرد/ ما عبث در بردن این دانه پا اف( 4 

 (90 –هنر سراسری) سان است؟با کدام بيت یك« تر شدمگفتم ببينمش مگرم درد اشتياق / ساکن شود بدیدم و مشتاق»مفهوم  .117

 من نتوانم گرفت، بر سر آتش قرار/  گر دگری را شکیب، هست ز دیدار دوست( 1 
 گر بکشی حاکمی، ور بدهی زینهار/  ما سپر انداختیم، گردن تسلیم پیش( 2 
 اشتر مست از نشاط، گرم رود زیر بار/  رومکنم و میاین همه بار احتمال، می( 3 
 فخر بود بنده را، داغ خداوندگار/  سعدی اگر داغ عشق، در تو مؤّثر شود( 4 

 (91 –ریاضی سراسری) با کدام بيت قرابت مفهومی دارد؟« بيزارم از وفاي تو، یك روز و یك زمان / مجموع اگر نشستم و خرسند اگر شدم»بيت  .118

 گه بر من مسکین جفا کردن صوابستیاگر دانی که تا هستم نظر جز با تو پیوستم / پس آن( 1 
 ی خــوبان عــار استدانــم / که وفــاداری در شیوهدارم چــون میز وفــا چشم نمـــی( 2 

 بینمد غم جانش نمیخـواهی / که هر کو شمع جان جویدال بیزار شو از جان اگر جانان همی (3 
 انــدمرا به عّلت بیگـــانگی از خــویش مــران / که دوستــان وفــادار بهتــر از خـــویش( 4 

 (91 –زبان سراسری) با کدام بيت متناسب است؟« او را خود التفات نبودي به صيد من / من خویشتن اسير کمند نظر شدم»بيت  مفهوم .119

 دهم / صیاد من نخست گرفتار من شودمیبرم به کسی دل نتا دل نمی( 1 
 چشم تو راست کرد به دل تیر غمزه را / شادم که التفات دلیل عنایت است( 2 
 گفت خود دادی به ما دل حافظا / ما محصّل بر کسی نگماشتیم( 3 

 تر از صیادی استگوید به گوشم پَست پست / صید بودن خوشعشق می( 4 
 (91 –انسانی سراسری) ؟است متناسب بيت کدام با« ور شدمدیده او دیدن به نظر کاوّل داشت / نگاه توانم نهچگو او از چشم من»بيت  مفهوم .120

 آمدست دیوار نقش چشمم به بینممی هرچه اوفتاد / آشنایی رویش نقش با مرا تا( 1 

 آمدست بیدار چشم اندر خوابم برفتی تا تو / آلودخواب چشم از بعد که نپنداری تا( 2 
 آمدست کار این بهر از چشم که گویمهمی من کنی /می آفرینش در نظر انکار تو گر (3 
 آمدست پدیدار عالم در که بینممی باز روزگار / چندین بود پنهان خلق کز پری آن( 4 

 (91 –تجربی سراسری) می دارد؟با کدام بيت تناسب مفهو« خبر شدمخبر بيامد و من بیدهد ز دوست / صاحبگوشم به راه، تا که خبر می»بيت  .121

 چون من از پای درافتادم و از دست شدم / دارم از لطف تو آن چشم که داری گوشم( 1 
 چه دعــاها کنمــش گر خبــری بــازآرد / از دل مـن غـم و انــدوه فــراوان ببــرد( 2 
 گر خبرستم ی دشمــن به خدادهـد از دوســت / از طعنــهتا ذوق درونم خبـری می (3 

 خبــرانم کـردنددر خــرابات ز اســرار حقیقــت صــائب / تا خبــر یـافتـــم از بی( 4 
 (91 –ریاضی سراسری) با کدام بيت متناسب است؟« چون شبنم اوفتاده بدم پيش آفتاب / مهرم به جان رسيد و به عيوق بر شدم»مفهوم بيت  .122

 اماو / از قنـد و از گلزار او چون گل شکر پرورده مستم ولی از روی او غرقم ولی در جـوی( 1 

 امدر جام می آویختم اندیشه را خـون ریختـم / با یار خـــود آمیختم زیـــرا درون پــرده( 2 
 امچون خـزان افسردهصفت همام / با منکران دیبا دلبران و گلرخان چون گلبنان بشکفتـه (3 
 امرد من فتد / ماهی شوم رومی رخی، گــر زنگی نــوبردهروزی که عکس روی او بر روی ز( 4 

 (92 –انسانی سراسری) با کدام بيت قرابت مفهومی دارد؟« گویند روي سرخ تو، سعدي که زرد کرد؟ / اکسير عشق بر مسم افتاد و زر شدم»بيت:  .123

 در همه سنگی نباشد زرّ و سیم/  گرچه سیم و زر ز سنگ آید برون (1 
 مزادزر نابم که همان باشم اگر بگ/  یربریَم صد ره و بیرون آ گر به آتش( 2 

 صحبت ناجنس کردش روی زرد/  زر ز معدن سرخ روی آمد برون (3 

 که از برقی مس آلوده با زنگار زر کردی/  اال ای کیمیای دل ای بودیچه آتش پاره (4 




