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ن : اولل    اجاتید و 

 
  شود؟ در كدام مصراع ديده مي» ميل قلب به ديدار محبوب«معادل  .1

  محرم اين هوش جز بي هوش نيست) 2  جوشش عشق است كاندر مي فتاد) 1  
  كند بشنو اين ني چون حكايت مي) 4    تا بگويم شرح درد اشتياق) 3  

   است؟متفاوتمفهوم كدام بيت با ابيات ديگر  .2
  تا بگويم شرح درد اشتياق/  فراق سينه خواهم شرحه شرحه از) 1  
  ليك چشم و گوش را آن نور نيست/ ي من دور نيست  سرِ من از ناله) 2  
  از نكهت خود نيست به هر حال، جدا گل/ اند  رنگين سخنان در سخن خويش نهان) 3  
  ليك كس را ديد جان دستور نيست/ تن ز جان و جان ز تن مستور نيست ) 4  

  ؟شود نمياز كدام بيت دريافت » و سوز هجرانعشق به مبدأ «مفهوم  .3
  اند از نفيرم مرد و زن ناليده/ اند  كز نيستان تا مرا ببريده) 1  
  كند هاي عشق مجنون مي قصه/ كند  ني حديث راه پر خون مي) 2  
  آدم آورد در اين دير خراب آبادم/ من ملك بودم و فردوس برين جايم بود ) 3  
  تا بگويم شرح درد اشتياق/ حه از فراق سينه خواهم شرحه شر) 4  

  شود؟ دريافت مي» مر زبان را مشتري جز گوش نيست/ محرم اين هوش جز بي هوش نيست «كدام مفهوم از بيت  .4
  .گوش و زبان از ابزارهاي مناسب عشق هستند) 2  .ي رسيدن به هوشياري است هوشي الزمه بي) 1  
  .يابد ر كسي، حقيقت عشق را در نميه) 4  .راز آگاهان است عشق، محرم و هم) 3  

   بيان شده است؟نادرستمفهوم كدام مصراع،  .5
  .عاشق، نيازمند عشق معشوق است: هر كه جز ماهي ، ز آبش سير شد) 1  
  .شود شخص بي بهره از عشق، ملول و خسته مي: روزي است، روزش دير شد هر كه بي) 2  
  . استعاشق، عمري غمگين: روزها با سوزها همراه شد) 3  
  .اسرار عشق بر همگان نهان است: از درون من نجست اسرار من ) 4  

  ؟شود نميدريافت » ليك چشم و گوش را آن نور نيست/ ي من دور نيست  سرّ من از ناله«كدام مفهوم از بيت  .6
  ي عارف با چشم و گوش دل امكان ادراك راز و حقيقت ناله) 1  
  هايش هنهفته بودن اسرار انسان آگاه در نال) 2  
  هاي آگاه نيازمند نبودن به حسي غير از حس ظاهر براي شناختِ اسرار انسان) 3  
  ناتواني حواس ظاهري انسان از دركِ حقيقتِ عارف) 4  

   بيان شده است؟نادرستمفهوم كدام مصراع،  .7
  )آرزوي ماندگاري عشق الهي( تو بمان ، اي آن كه چون تو پاك نيست ) 1  
  )برند از ميان مي امكان ديدار ِمعشوق حقيقي را ا،ه ها وحجاب پرده(هاي ما دريد  هايش پرده پرده) 2  
  )تنها عاشق به حقيقت عشق آگاه است( هوش نيست محرم اين هوش جز بي) 3  
  )ي عشق به حق براي همگان سر دادن ناله(حاالن شدم  حاالن و خوش جفت بد) 4  
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 )87 – تجربي سراسري(  »پس سخن كوتاه بايد والسالم/ نيابد حال پخته هيچ خام  در« ؟ندارد در كدام بيت وجود مقابلمفهوم بيت  .8

 پخته داند كاين سخن با خام نيست/ تا نسوزد بر نيايد بوي عود ) 1  
 چون باده ز خامي نبود جوش و خروشم/ هاست چو آتش  فرياد من از سوختگي) 2  
 از آتش ما نيست كه خام استوان را خبر / دردا كه بپختيم در اين سوز نهاني ) 3  
 عجب از سوختگي نيست كه خامي عجب است/ آتش روي تو زين گونه كه در خلق گرفت ) 4  

  

 )87 – رياضي سراسري(  ؟ندارددر كدام بيت وجود » كُلّ شيء يرجِع الي اَصله«مفهوم عبارت  .9

 سير جان، پا در دل دريا نهاد/ سير جسم خشك، بر خشكي فتاد ) 1  
 ها را در پي است ها مر فرع اصل/ ر فرزند، جويان وي است ماد) 2  
 تن تو را در حبس آب و گل كشد/ دل تو را در كوي اهل دل كشد ) 3  
 ها تن، زده اندر زمين چنگال/ ها  جان، گشاده سوي گردون بال) 4  

  

 )87 – رياضي سراسري(  ؟نداردمعنايي با كدام بيت ارتباط » پس سخن كوتاه بايد والسالم/ درنيابد حال پخته هيچ خام «بيت  .10

 اي قصه به خامي هرگز نبرد سوخته/  سعدي سخن يار نگويد بر اغيار) 1  
 كه مگو حال دل سوخته با خامي چند/ كش خويش  پير ميخانه چه خوش گفت به دردي) 2  
 كامروز آتش عشق، از وي نبرد خامي/ اي بسوزد  فردا به داغ دوزخ ناپخته) 3  
 سوخته داند كه چيست پختن سوداي خام/ خبر از سوز ماست   در آتش نرفت بيهر كه) 4  

 )87 –خارج از كشور سراسري(  ؟نداردبا كدام بيت تناسب معنايي » تا بگويم شرح درد اشتياق/ شرحه از فراق  سينه خواهم شرحه«بيت  .11

  نفسي تا كند درد دلم را دوا هم/ پاي نهم در عدم بو كه به دست آورم ) 1  
  درد بايد وگر گويي كسي هم/ حديث عشق جانان گفتني نيست ) 2  
  كشد از روزگار هجرانش كه دل چه مي/ نفسي تا به شرح عرضه دهم  كجاست هم) 3  
 زنم خورم و نعره مي بيچاره درد مي/ دردي نبوده را چه تفاوت كند كه من ) 4  

 )88 –تجربي سراسري(  متن زير با كدام بيت تناسب مفهومي دارد؟ .12

آورد، كشش انسان آگاه به سوي عالم معنا، به سوي پروردگار، به سوي كلّ و حقيقت هستي است و در حقيقت  چه در اين ني آوازي پديد مي آن«
  .»گذارد ي حق بر او اثر مي خيزد كه جذبه نوازد و فرياد موالنا هنگامي از نيِ وجودش برمي اين ني عشق را پروردگار مي

  يوسفي هست دريغا كه خريداري نيست/ هويدا شد و ياران غافل يار از پرده ) 1  
  ترسم اي دوست كه بادي ببرد ناگاهم/ ي خاكم و در كوي توام جاي خوش است  ذره) 2  
 اي كم از شبنم، تو هم آيينه را پرداز ده/ ي خورشيد شد  دلي آيينه شبنم از روشن) 3  
 برد مرا از دل به سوي خدا ميپرو/ رسد  با بال شوق، ذره به خورشيد مي) 4  

  

 )88 –رياضي سراسري(  ؟نداردبا كدام بيت تناسب » رويم ما ز باالييم و باال مي/ رويم  ما ز درياييم و دريا مي«مفهوم بيت  .13

  تپد تا باز در دريا فتد مي/ ماهي از دريا چو در صحرا فتد ) 1  
  )زده شده(لّم هم اين مثل مضروب مر اين حديث مس/ به اصل باز شود فرع و هست نزد خرد ) 2  
 گمان به سوي كل باز شود جزو بي/ جزو جهان است شخص مردم روزي ) 3  
 جز تشنه لب نيامد و جز ناشتا نشد/ سيري طلب مكن كه كس اندر نشيب خاك ) 4  

  

 )90 –زبان سراسري(   است؟متفاوتمفهوم كدام بيت با ديگر ابيات  .14

   مرهم و هم جراحت دلهم / اي درد و غم تو راحت دل) 1  
  دل فداي او شد و جان نيز هم / دردم از يار است و درمان نيز هم) 2  
  چو ني دمساز و مشتاقي كه ديد؟ هم / چو ني زهري و ترياقي كه ديد هم) 3  
  گر دردمند عشق بنالد غريب نيست/ دردي است درد عشق كه هيچش طبيب نيست ) 4  
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 )90 –انساني سراسري(  .ديگر تناسب دارد  با يك…  بيتاستثناي بهي ابيات  مفهوم همه .15

  پس سخن كوتاه بايد والسالم/ در نيابد حال پخته هيچ خام ) 1  
  صوفي نشود صافي، تا درنكشد جامي/ بسيار سفر بايد تا پخته شود خامي ) 2  
  خبر بود خام از عذاب سوختگان بي/ پختگان نتوان گفت سوز عشق  با نيم) 3  
  كه مگو حال دل سوخته با خامي چند/ كش خويش   چه خوش گفت به درديپير ميخانه) 4  

  

 )91 – خارج از كشور سراسري(   است؟متفاوتمفهوم كدام بيت با ديگر ابيات  .16

 پس سخن كوتاه بايد والسالم/ درنيابد حال پخته هيچ خام ) 1  
   بكندچو درد در تو نبيند كه را دوا/ طبيب عشق مسيحادم است و مشفق ليك ) 2  
 با طبيب نامحرم حال درد پنهاني/ پيش زاهد از رندي دم مزن كه نتوان گفت ) 3  
 كاين حال نيست زاهد عالي مقام را/ راز درون پرده ز رندان مست پرس ) 4  

  )92 –رياضي  سراسري(   است؟متفاوتكدام بيت با ديگر ابيات مفهوم  .17
  اي آور كه گيرد در تو اكسيرم ابيده ت مس/ سوز كم گيرد نصيب از صحبت مردي  دل بي )1  
  اي بايد كه بر لب گيرد اين پيمانه را  وحشي/ ظرف نيست  مي ز رطل عشق خوردن كار هر بي) 2  
  كه حريفان همه در خواب گرانند هنوز/ ساقيا در قدح باده چه پيمودي دوش  )3  
  مر زبان را مشتري جز گوش نيست/ هوش نيست  محرم اين هوش جز بي )4  

، با كدام بيت تناسب ».گذارد اثر مي ي حق بر او د كه جذبهزخي موالنا هنگامي از ني وجودش برمي نوازد و فرياد  عشق را پروردگار مينيِ«: بارتع .18
 )93 – تجربي سراسري(  مفهومي دارد؟

  دف و ني بر سر بازار دگر هر زمان با/ گفتند ي ما بين كه به دستان راز سربسته) 1  
  سوز و نه همدم دارم امشب نه دل/ ني كه من غم دارم امشب بنال اي  )2  
  استاده است سرو كمربسته است ني/ مسند به باغ بر كه به خدمت چو بندگان )3  
  بار رسيده هر ني كه به آن لعل شكر/ صائب، زند آتش به جهان از نفس گرم) 4  

 )93 – انساني سراسري(   دارد؟تفاوتمفهوم كدام بيت با ساير ابيات  .19
  پس سخن كوتاه بايد والسالم/ د حال پخته هيچ خامدر نياب) 1  
  ننهادي هنر كجا يابي/ خوابي راغ و بيتن به دود چ) 2  
  كه به دل داغ تو را در عوض مرهم زد/ داند ي عشق كسي مي سوخته  حال دل)3  
  كه باشد بر نظاره جنگ آسان/ مگر نشيندي از گيتي شناسان )4  

 )93 – زبان سراسري(  ، با كدام بيت ارتباط مفهومي دارد؟»اند مرد و زن ناليده  از نفيرم/اند مرا ببريدهكز نيستان تا «بيت  .20
  اي تو چنينش كجا بريم دلي را كه كرده/ ي بيمار خود مپوش خدا را  نظر ز چاره)1  
  كه بر كسي نگشايد در بهشت برينش/  گشاده چهره بيا در حضور خازن جنّت)2  
  كه بر رخ تو نيفتد نگاه باز پسينش/ تو را جان به لب رسيده و ترسم مريض عشق )3  
  هاي حزينش نهاد سنگ بنالد ز ناله/ اي كه نشسته خدنگ عشق به هر قلب خسته )4  

  
  

  
   است؟متفاوتمفهوم كدام مصراع،  .21

  همه توحيد تو گويم كه به توحيد سزايي) 2  ملكا ذكر تو گويم كه تو پاكي و خدايي ) 1  
  همه درگاه تو جويم همه از فضل تو پويم) 4  مه عزّي و جاللي همه علمي و يقينيه) 3  
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  ؟شود ميدر كدام عبارت ديده » ستيزي ظلم«مفهوم  .22
  .برم هاي ناهنجار كه به حريم اجتماع پاي تعدي و تجاوز بگذارد، به ذات اقدس تو پناه مي هاي جاهالنه و عصبيت  از حميت پروردگارا،) 1  
  .مانم پرستي از ادراك فضايل و مكارم فرو بيني و خود ردگارا، روا مدار كه گردن استكبار و افتخار برفرازم و به كيفرِ اين خودپرو) 2  
  .ي حسد، مناعت فطرت مرا به خفّت و مذلّت فرو كشاند پروردگارا، مگذار كه صولت خشم، حصار بردباري مرا درهم بشكند و حمله) 3  
  .كاران وا بگذارم كه مظلومي را در چنگال ستم برم از اين و پناه ميپروردگارا، به ت) 4  

  

  تري دارد؟ با كدام بيت قرابت معنايي نزديك» مگر از آتش دوزخ بودش روي رهايي/ لب و دندان سنايي همه توحيد تو گويد «بيت  .23
  ز آتش دوزخ مباد او را فراغ/ سينه كز عشق تو بر وي نيست داغ ) 1  
  اند هيچ، اوست كه اوست همه هيچ/  او نه كهنه نه نوست پيش توحيد )2  
  رند مست و ذوق مستان خوش بود/ مشرب توحيد ياران خوش بود ) 3  
  كند كه موي بر اعضا حمد و ثنا مي/ خود نه زبان در دهان عارف مدهوش ) 4  

 

  در كدام مصراع آمده است؟» تُعِزُّ منْ تشاء و تُذِلُّ منْ تشاء«ي  مفهوم آيه .24
  همه بيشي تو بكاهي، همه كمي تو فزايي) 2  همه عزّي و جاللي همه علمي و يقيني ) 1  
  همه غيبي تو بداني، همه عيبي تو بپوشي) 4  همه نوري و سروري همه جودي و جزايي )3  

 

  تري دارد؟ با كدام عبارت ، ارتباط معنايي نزديك» نروم جز به همان ره كه توام راه نمايي« مصراع  .25
  .چون خويشتن در تيه گمراهي و ضاللت سرگردان سازم برم از اين كه راه جويان را هم روردگارا به تو پناه ميپ) 1  
  .پروردگارا ، روا مدار كه در ظلمات جهل و ضالل از چراغ هدايت به دور افتم و بيغوله را از شاهراه باز نشناسم) 2  
  . بطالن بر عنوان حق گذارم و باطل را بر حق برگزينمپروردگارا، روا مدار كه به خاطر هوس خويش، پاي) 3  
  .برم هاي جاهالنه كه به حريم اجتماع پاي تعدي و تجاوز بگذارد، به ذات اقدس تو پناه مي پروردگارا از حميت) 4  

 

  كدام است؟» همه از فضل تو پويم«معني  .26
  .ت و كماالت تو هستمتنها در پي معنوي) 2  .شوم مند مي تنها از فضل و دانش تو بهره) 1  
  .جوي ارتباط با تو هستم تنها در جست) 4  .به سبب لطف و كرم تو، در پويه و تالشم) 3  

 

  با كدام بيت ارتباط معنايي دارد؟» نتوان شبه تو گفتن كه تو در وهم نيايي/ نتوان وصف تو گفتن كه تو در فهم نگنجي «بيت  .27
  صورت خوب آفريد و سيرت زيبا/ اكبر و اعظم خداي عالم و آدم ) 2  ردگار حي تواناصانع پرو/ اول دفتر به نام ايزد دانا ) 1  
  از عظمت ماوراي فكرت دانا/ پرتو نور سرادقات جاللش ) 4از همه عالم نهان و بر همه پيدا/ از همگان بي نياز و بر همه مشفق ) 3  

  ؟ندارد با كدام بيت تناسب معنايي »تن كه تو در وهم نيايي نتوان شبهِ تو گف/نتوان وصف تو گفتن كه تو در فهم نگنجي «بيت  .28
   گفتن آسان كي بوداينبا منت / هر چه آن موصوف شد آن كي بود ) 1  
  ني كسي زو علم دارد ني نشان/ پذيرد و ني نشان  ني اشارت مي) 2  
  اي بشناختيم تا كمال ذره/ باختيم  دل در عقل و جان و دين و) 3  
  زو خبردادن مجالي بيش نيست/ ي خيالي بيش نيست قسم خلق از و) 4  

   ؟ندارد با كدام گزينه تناسب مفهومي » همه بيشي تو بكاهي همه كمي تو فزايي/همه عيبي تو بپوشي  همه غيبي تو بداني،«بيت  .29
    تُعِّزُ من تشاء ) 2    هو الرّزاق) 1  
  ار العيوبستّ) 4    م الغيوب اعلّ) 3  

  است؟ متفاوت هاي ديگر مفهوم كدام بيت با بيت .30
  بنمود جمال و عاشق زارم كرد/ حسنت به ازل نظر چو در كارم كرد ) 1  
  جان را ز حالوت ازل هوش نماند/ ي عشق تو در گوش نماند  جز دمدمه) 2  
  عشق ِكه بود اين كه داد، حسن تو را اين رواج/ گر چه تو را از ازل، حسن خداداد بود ) 3  
  از ازل صائب دل ما آشناي دردهاست/ ا پيوند درد و داغ عشق نيست امروزي به م) 4  
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 )88 –انساني سراسري(   است؟نشدهدر كدام بيت اشاره » تُعِزُّ منْ تشاء و تُذِلُّ من تَشاء«ي  به مضمون آيه .31

  ان يغما چه دشمن چه دوستبر اين خو/ ي عام اوست زمين سفره) سفره(اديمِ ) 2  گليم شقاوت يكي در برش/ كاله سعادت يكي بر سرش) 1  
  گروهي بر آتش برد ز آبِ نيل/ گلستان كند آتشي بر خليل) 4  يكي را به خاك اندر آرد ز تخت/ يكي را به سر بر نهد تاج بخت) 3  

 )90 –رياضي سراسري(   است؟متفاوت» تعزّ من تشاء و تذلّ من تشاء«ي   به آيهتوجهمفهوم كدام بيت با  .32

  مبادا كه روزي درافتي به بند / بند بيني مخند يكي را كه در) 2  يكي را به دريا به ماهي دهد / شاهي دهديكي را همي تاج ) 1  
 يكي را كند خوار و زار و نژند/ يكي را دهد تاج و تخت بلند) 4  يكي را ز مه اندر آرد به چاه/ يكي را ز ماهي رساند به ماه ) 3  

 )91 –انساني سراسري(  .دارد تناسب ديگر يك با، …بيت  استثناي به ابيات ي همه مضمون .33

  نيست خبر عالمش همه كز آن /دارد؟  ز عشق خبر كه داني) 1  
  نرود سر پيمان وز سرنكشد ابد تا /پيوند  زلفت سر با دلم بست ازل در) 2  
  بستانم اين بلبل من كه است ديرگاهي /نيست  امروزي تو رخسار گل بر من عشق )3  
  بستم بر خود به نه جا آن از آوردم خود با /بود  مهر تو من در دل من لگ و آب از پيش) 4  

 )92 –زبان سراسري(  ؟نداردبا كدام بيت قرابت مفهومي » بنمود جمال و عاشق زارم كرد/ حسنت به ازل نظر چو در كارم كرد «: بيت .34
  ثنا آمدكه تا دور ابد باقي بر او حسن و  /  كمال حسن تدبيرش چنان آراست عالم را)1  
  شود كند عشق زياد مي حسن چو جلوه مي / لطف نهان به جلوه آر تا برود دلم ز كار) 2  
 توان انداخت كه يك دم از تو نظر بر نمي /  چه فتنه بود كه حسن تو در جهان انداخت)3  
  نامزد عشق تو آمد جهان / تا رقم حسن تو زد آسمان )4  

ی : دومل  ما یات    اد

  
  

   است؟نادرستكدام عبارت  .35
  .يابند كند، ظهور مي هاي غير طبيعي، در ضمن حوادثي كه شاعر تصوير مي ها، موجودات و آفريده ي حماسه در همه) 1  
  .شوند هاي حماسي هستند، تنها در شعر يافت مي دو عامل وزن و آهنگ كه اجزاي جدايي ناپذير منظومه) 2  
  .گيرد هاي اخالقي نظام اجتماعي، زندگي سياسي و عقايد آن جامعه را در مسائل فكري و مذهبي در بر مي گيي ملّي حماسه واقعياتي است كه ويژ زمينه) 3  
  .دهند ي داستاني حماسه و اشخاص و حوادث تشكيل مي ترين بخش حماسه را زمينه بيش) 4  

  :دليل اصليِ گرد آمدنِ مردم بر كاوه و فريدون، عبارت است از .36
  ها و پادشاهي ضحاك شكايت صريح و آشكار كاوه از ستم) 2  ز خودكامگي و جورپيشگي ضحاكبه جان آمدن مردم ا) 1  
  خواهي و نيكوكاري ضحاك  اعتراض به تأييد و گواهي بزرگان مبني بر نيك) 4  مĤبانه هاي فرعون گري نقش بر آب شدن تدبيرها و چاره) 3  

  لت دارد؟كدام مصراع، به طور صريح بر شروع جنبش همگاني مردم دال .37
  پديد آمد آواي دشمن ز دوست) 2  جهان را سراسر سوي داد خواند) 1  
  گه ز بازار برخاست گرد همان) 4  ز نيرنگ ضحاك بيرون شدند) 3  

  هاي ايراني، مظهر چيست؟ در داستان» دهاك اژي « .38
  ي آسيب آدميان و فتنه و فساد زاد و مايه ديو) 2    خوي شيطاني و زشتي و بدي) 1  
  سرنوشت شوم و بدترين صورت جورپيشگي) 4  دبيني و ناسپاسي نسبت به يزدانخو) 3  

  در كدام گزينه آمده است؟» چو خسرو شدي، بندگي را بكوش«مفهوم دقيق مصراع  .39
  .تعبد، ز فرمانروايان نكوست) 2  .تر است تر است، محتاج هر كه او غني) 1  
  ئم تا روز قيامباش در بندگي قا) 4  به رسم بندگي بپذير خسرو را) 3  
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   است؟ نادرستي آهنگر، كدام گزينه با توجه به درس كاوه .40
  .آورد تا ضحاك به پادشاهي برسد ابليس با موافقت ضحاك، پدرش، مرداس را كه مردي پاك دين بود، از پا در مي) 1  
  .نهايت به خاطر خودبيني و ناسپاسي به يزدان ، كيفر سختي ديدها را به جهانيان آموخت ولي در  جمشيد در ابتداي فرمانروايي، برخي از فنون و پيشه) 2  
  .ضحاك براي رهايي از نابودي تاج و تخت به هندوستان رفت تا با شستن سر و تن خود در آبزنِ خون، سرنوشت شوم را از خويش دور كند) 3  
  .ود طوالني بودن، در نهايت خرمن ظلم و تباهي را سوزانده استحضور كاوه در داستان ضحاك ، بلند مدت و نظير فروزش صاعقه است كه با وج) 4  

  صادق هستند؟» درفش كاوه«كدام عبارات، در مورد  .41
  .آموزِ نبرد بر ضّدِ باطل و تصوير قيام عمومي است ي با شكوه و عبرت بيانگر صحنه) الف
  .افكند ي فريدون پرده مي مظهر ملّت دادخواه است و بر سراپرده) ب
  .فردوسي از شهامت و مردانگيِ كاوه است كه به شعر فارسي، فروغي خاص بخشيده استتصوير ) پ
  .رساند مظهر اراده و نيروي مردم است كه فرمانروايي نو را به قدرت مي) ت
  الف و پ) 4  ب و پ) 3  الف و ت) 2  ب و ت) 1

  خواب ديدن ضحاك نمودار چيست؟ .42
  تجسم خوهاي اهريمني و منش خبيث او )2  مظهر بدترين صورت جورپيشگي و استبداد) 1  
  جويي او خواهي و انتقام نمودار كينه) 4  آرام او درون آشفته و خاطرِ ترسان و بي) 3  

  هايي مبتني هستند؟ هاي ايراني بر چه ارزش حماسه .43
  هاي اخالقي ستايش فضيلت) 2  داشت خصايل نيك و پسنديده بزرگ) 1
   ستايش دادپيشگي و تأكيد بر دادگري)4  سرگرم كردن خوانندگان و شنوندگان) 3

  ؟شود نمي دريافت »و من ظَلَم عباد اهللا كانَ اهللاُ خَصمه دونَ عبادِه«كدام مفهوم از  .44
   ظالمانستم ديدن بندگان از) 2    دشمني خداوند با ستمگران ) 1  
  نابودي ظالمان و پايداري مظلومان) 4    دشمني بندگان با ستمگران ) 3  

  دارد؟  باكدام بيت تناسب مفهومي»فروز فرّ گيتي  همي كاست زو/گون گشت روز  ، تيرهبربه جمشيد «بيت  .45
  كه يك جو نيرزد سراي سپنج/ چه خوش گفت جمشيد با تاج وگنج ) 1  
  يك سفال كهن از صحبت درويشان است/ جام جمشيد كزو كار جهان است عيان ) 2  
   آن دم كه برگشت بختبه يغما شد/ تخت  تاج و تو ديدي كه جمشيد را) 3  
  كه جام باده بياور كه جم نخواهد ماند/ اين بود  اند سرود مجلس جمشيد گفته) 4  

  كدام است؟» ز نيكي نبودي سخن جز به راز/  ديوان دراز دي دستِ بشده بر«معني و مفهوم بيت  .46
  .ن رفته بودامكان نيكي كردن به ديگران از ميا دانستند و  جايز ميستم را ستمگران، ظلم و) 1  
  .گفتند ها سخن نمي مردم ديگر از خوبي از بين برده بودند و ها را حاكمان ستمگر نيكي) 2  
  .ها سخن بگويند توانستند از نيكي مردم تنها به طور پوشيده و پنهاني مي كردند و  ستم زيادي ميستمگران ظلم و) 3  
  .مردم در راز و نهان در پي نيكي كردن به ديگران بودند ند وپيشه كرده بود  راظلماشخاص فرومايه،  حاكمان ظالم و) 4  

  ؟ نداردكدام بيت تناسب مفهومي  با»پراكنده شد نام ديوانگان/ نهان گشت آيين فرزانگان «بيت  .47
  تخُنكا آن كسي كه بي هنر اس/ اگر اين است فضل اهل هنر ) 2  جهل معتبر است فضل مجهول و/ رنج  جاهل آسوده، فاضل اندر) 1  
  جاهل به نزد خويش به غايت مسلم است/ حقيرند نزد خلق  اهل تميز خوار و) 4  بخشش قدر است اين تغابن ز/ سخي محتاج  سفله مستغني و) 3  

   است؟متفاوتمفهوم كدام بيت با ابيات ديگر  .48
  رگوي تا از كه ديدي ستمكه ب/ گفت مهتر به روي دژم  بدو) 2  برآمد خروشيدن دادخواه/ گه يكايك ز درگاه شاه  هم آن) 1  
  بدان تا جهان مانَد اندر شگفت/ شماريت با من ببايد گرفت ) 4  ي دادخواه كه شاها، منم كاوه/ شاه  خروشيد و زد دست بر سر ز) 3  

  ي حالت كيست؟ بيان كننده» هر كه دست از جان بشويد، هر چه در دل دارد بگويد«عبارت  .49
   كاوه)4  مرداس ) 3  آبتين ) 2  فريدون ) 1  
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  .بر شجاعت عملي كاوه در برابر استبداد داللت دارند . . . . .ي   گزينهزج هي ابيات ب همه .50
  بريده دل از ترس گيهان خديو/ مردان ديو  خروشيد كاي پاي) 2  برِ نامدارانش بنشاندند/ ستم ديده را پيش او خواندند ) 1  
  بدريد و بسپرد محضر به پاي/ جست لرزان ز جاي  خروشيد و بر) 4  ادشانه هرگز برانديشم از پ/ نباشم بدين محضر اندر گوا ) 3  

 )89 –زبان سراسري(  .با ابيات زير قرابت معنايي دارد...........  بيت جز  بهي ابيات همه .51

  دانش و آزادگي گشته حرام/ باكي شده فاش و حالل  جهل و بي«
  » رامرادمردان بندگان را گشته/ واژگونه كرده عالم پوستين 

  پراكنده شد نام ديوانگان/ نهان گشت آيين فرزانگان ) 1  
  نهان راستي آشكارا گزند/ مند  هنر خوار شد جادويي ارج) 2  
 به دلش اندر آيد ز هر سو هراس/ به يزدان هر آن كس كه شد ناسپاس ) 3  
 ز نيكي نبودي سخن جز به راز/ شده بر بدي دست ديوان دراز ) 4  

 )89 –هنر سراسري(  .است............ به دست .......... رجام كار بيت زير بيانگر ف .52

  »بيم كرد جهان را از او پاك بي/ ش سراسر به دو نيم كرد  به اره«
 جمشيد ـ ضحاك )4  ضحاك ـ كاوه) 3  ضحاك ـ فريدون) 2  فريدون ـ ضحاك) 1  

 )89 –انساني سراسري(  : تحت عنوان بيتعوت كاوهدپاسخ مثبت مردم به ..........  بيت استثناي بهي ابيات  همه .53

  .باشد مي» جهان آفرين را به دل دشمن است/ بپوييد كاين مهتر آهرمن است«
  ز نيرنگ ضحاك بيرون شدند/ آفريدون شدندسوي لشكر ) 2  بر او انجمن گشت بازارگاه / چو كاوه برون آمد از پيش شاه) 1  
 سپاهي بر او انجمن شد نه خرد / همي رفت پيش اندرون مرد گرد) 4  شيدن دادخواهبرآمد خرو / گه يكايك ز درگاه شاه هم آن) 3  

 )89 –رياضي سراسري(  باشد؟ كدام بيت بيانگر فضاي حكومتي ضحاك مي .54

  به حكم آن كه چو شد اهرمن، سروش آمد/ ز فكر تفرقه باز آي تا شوي مجموع ) 1  
  ملك است آن كه تدبير و تأمل بايدشكار / بيني چه كار؟  رند عالم سوز را با مصلحت) 2  
 ديو چو بيرون رود فرشته درآيد/ خلوت دل نيست جاي صحبت اضداد ) 3  
 است) آور تعجب(بسوخت ديده ز حيرت كه اين چه بوالعجبي / ي حسن  پري نهفته رخ و ديو در كرشمه) 4  

 )89 – با تغييرخارج از كشور سراسري(  اند؟  چه كساني معرّفي شدهترتيب بهدر ابيات زير  .55

  كه ضحاك بگرفت از ايران زمين/ بخت آبتين آن نيكپور منم 
  ز شاه آتش آيد همي بر سرم/ مرد آهنگرمزيان  يكي بي

  ز يزدان بپيچيد و شد ناسپاس/ شناس شاه يزدانمني كرد آن 
   ضحاك ـ زواره ـفرود) 2     ضحاك ـ كاوه ـسياوش) 1  
  جمشيد ـ فرود ـدونفري) 4     جمشيد ـ كاوه ـفريدون) 3  

 )91 –تجربي سراسري(  .ي ملّي حماسه، اشاره شده استبه زمينه … بيت جز ي ابيات بهدر همه .56

  به زاري به ساري فتاد اندر آب / همي به آسمان شد به پرّ عقاب) 1  
  مــر آن روز را روز نو خوانــدند / به جمشيــد بر گوهر افشــاندند) 2  
  به گوش آمدش بانگ رخش مرا  / رفـش مراچو ديد آن درفشان د )3  
  نـــهاد كاله كيـــاني به ســر بر / به ايوان خراميد و بنشست شـاد) 4  

 )91 – خارج از كشور سراسري(  .دنديگر تناسب دار  با يك…ي بيت استثنا ي ابيات، به مضمون همه .57

 ق نكنيمتكيه آن به كه بر اين بحر معلّ/ شكند  آسمان كشتي ارباب هنر مي) 1  
 چو كودكان كه متاعي دهند و پس گيرند/ هاي خود به لجاج  بگيرد از تو فلك داده) 2  
 تو اهل فضلي و دانش همين گناهت بس/ فلك به مردم نادان دهد زمام مراد ) 3  
 كه فلك ديدم و در قصد دل دانا بود/ دفتر دانش ما جمله بشوييد به مي ) 4  
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  )92 – تجربي سراسري(  ؟باشدنميسان  گزينه يكگانه، در كدام  مفهوم ابيات دو .58
  فته است دوشآن كس داند كه نخ /  از تو نپرسند درازي شب)1  
  زبان را مشتري جز گوش نيست مر / هوش نيستمحرم اين هوش جز بي  
  ماهي لب بسته را قالب نتواند گرفت / ي دام گرفتاري دهن واكردن استحلقه) 2  
  زبانكه فردا قلم نيست بر بي / اندزبان دركش اي مرد بسيار  
  شد سنگ و گهر آمد، شد قفل و كليد آمد /  آمد، شد زهر و شكر آمدظفر شد جنگ و )3  
   آشكارا گزند،نهان راستي / مند هنر خوار شد جادويي ارج  
  هر بدي كز طرف دوست رسد جمله نكوست / گر كشد مهر رخت بر دل من تيغ رواست )4  
  ]بتخانه[جا كه وصل اوست چه محراب و چه كنشتآن /  بود زهر و مي يكي استجام ار ز دست دوست  

ی : ومل  نا یات    اد

  
   است؟متفاوتمفهوم كدام بيت  .59

  كه تا به حشر نخواهد دل از كمند تو رست/ لطافت تو چنان در خيال ما بنشست ) 1  
  ه اسير باز باشدبه كجا رود كبوتر ك/ عجب است اگر توانم كه سفر كنم ز كويت ) 2  
  كوشش بسيار نامد سودمند/ عشق او باز اندر آوردم به بند ) 3  
  اند كنار ساخته محيط عشق تو را بي/ كمند همت ما نيست نارسا چون موج ) 4  

  كدام مصراع ضرب المثل است؟ .60
  ، دريايي كرانه ناپديد عشق) 2  زشت بايد ديد و انگاريد خوب) 1  
  تر گردد كمند كز كشيدن تنگ) 4    يد قندزهر بايد خورد و انگار) 3  

  در كدام بيت مشهود است؟ تقابل ِعقل و عشق، .61
  كي توان كردن شنا اي هوشمند/ عشق دريايي كرانه ناپديد ) 2  كوشش بسيار نامد سودمند/ عشق او باز اندر آوردم به بند ) 1  
  زهر بايد خورد و انگاريد قند/ زشت بايد ديد و انگاريد خوب ) 4  بس كه بپسنديد بايد ناپسند/ عشق را خواهي كه تا پايان بري ) 3  

   بيان شده است؟ نادرستمفهوم كدام گزينه، .62
  )عشق معشوق شدناسير و گرفتار ِ(ر آوردم به بند عشق او باز اند) 2  )آاليش بودن درياي عشق پاك و بي( عشق، دريايي كرانه ناپديد) 1  
 )عاشق در برابر معشوقسركشي ( توسني كردم ندانستم همي)4  )مكان رهايي از دام عشقعدم ا( تر گردد كمند كز كشيدن تنگ) 3  

  بيان شده است؟نادرستمعني كدام عبارت،  .63
  .بستگي قصد سنگ زدن به آن مرد را كرد از شدت دل: از غيرتِ ارادتِ خود، قصد رجم آن مرد كرد) 1  
  . بيرون آورد و به مريد نشان دادها را بسته: هايي بيرون گرفت و پيش وي افكند درزه) 2  
  .دهم كه هرگز دچار رنج و محنت نشوي به تو چيزي ياد مي: من تو را چيزي آموزم كه از اين مِحن باز رهي) 3  
  .يك نفر فرياد كشيد كه اين شيخ بي دين پيدا شد: »اين پير زنديق آمد«يكي آواز داد كه ) 4  

  

 )87 – رياضي سراسري(  .ارتباط معنايي دارد......  بيت به جزها،  ي بيت با همه» وشش بسيار نامد سودمندك/ عشق او باز اندر آوردم به بند «بيت  .64

 نه دگر اميد دارد كه رها شود ز بندت/ دل هر كه صيد كردي نكشد سر از كمندت ) 1  
 توان جست تا جان داري نمي/ رويان  سعدي ز كمند خوب) 2  
 به كجا رود كبوتر كه اسير باز باشد/ نم ز دستت عجب است اگر توانم كه سفر ك) 3  
 زودت ندهيم دامن از دست/ دير آمدي اي نگار سرمست ) 4  
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 )88 –خارج از كشور سراسري(  با كدام بيت تناسب دارد؟» كوشش بسيار نامد سودمند/ عشق او باز اندر آوردم به بند «مفهوم بيت  .65

  تر است  مي خوشگوار گر تو دهي خوشجام/ وزد باد خوش نوبهار  تا به خوشي مي) 1  
  ي اسكندر است تشنگي خاصه لذّت لب/ تشنه را خضر خبردار نيست  حالت لب) 2  
  كني از همه پيداتر است هر چه نهان مي/ سرّ غم عشق را در دل اندوهناك ) 3  
 كز همه زورآوران عشق تواناتر است/ كن  هم دلِ خسرو شكافت هم جگر كوه) 4  

 )88 – رياضي سراسري(  »بس كه بپسنديد بايد ناپسند/ عشق را خواهي كه تا پايان بري « ؟ندارد، با كدام بيت تناسب مقابليت مفهوم كلي ب .66

 كه خار دشت محبت گل است و ريحان است/ سفر دراز نباشد به پاي طالب دوست ) 1  
 كاين درد نپندارم از آنِ من تنهاست/ فرياد من از دست غمت عيب نباشد ) 2  
 چنان به ذوق ارادت خورم كه حلوا را/ به دوستي كه اگر زهر باشد از دستت ) 3  
 مرهم عشّاق چيست زخم ز بازوي دوست/ داروي مشتاق چيست زهر ز دست نگار ) 4  

 )89 –هنر سراسري(  .ن استسا يك...........  بيت به جزي ابيات  با همه» بس كه بپسنديد بايد ناپسند/ عشق را خواهي كه تا پايان بري «مفهوم بيت  .67

  وان جفا را از وفاها برگزيد/ ها فضل داد  آن اَلَم را بر كرم) 1  
  از وفاها بر اميد او رميد/ گرچه جان از وي نديد الّا جفا ) 2  
 تر است از صد كليد قفل او دلكش/ ها دست برد  خار او از جمله گل) 3  
 هر قهرش بردميدقندها از ز/ جور او از دور دولت گوي برد  )4  

 )90 –رياضي سراسري(  ؟نداردبا كدام بيت ارتباط معنايي » ها گر كند خار مغيالن غم مخور سرزنش/ در بيابان گر به شوق كعبه خواهي زد قدم «بيت  .68

  جواب تلخ بديع است از آن دهان اي دوست / مناسب لب لعلت حديث بايستي) 1  
  كني، بكن كه نكوست است گر همه بد ميرو / چرا و چون، نرسد بندگان مخلص را) 2  
  ي اوست ي ابد است آدمي كه كشته كه زنده / سفر دراز نباشد به پاي طالب دوست) 3  
  علي الخصوص كه از دست يار زيباخوست / هر آن چه بر سر آزادگان رود زيباست) 4  

 )90 –آزاد پزشكي(  :ي دوم، يعني جمله» .دآن مريد چون آن سخن شنيد، از غيرت ارادت خود، قصد رجم آن مرد كر«در عبارت  .69

  . زياد خواست آن مرد را به سنگ زدن وادار كندتوجهاز غيرت و ) 2  .بستگي خواست آن مرد بدگو را سنگ زند از شدت دل) 1  
  .دبستگي خواست آن مرد را تنبيه كرده باش از شدت دل) 4  .مندي آن مرد را به سنگ زدن دعوت كرد در نهايت عالقه )3  

 )90 – كشورازخارج  سراسري(  با كدام بيت ارتباط معنايي دارد؟» زهر بايد خورد و انگاريد قند/ زشت بايد ديد و انگاريد خوب «بيت  .70

  قند اگر بسيار شد، ما نرخ شكّر نشكنيم/ اند  هر متاعي را در اين بازار نرخي بسته) 1  
   هر لحظه مرا مرهم از اوستخنك آن زخم كه/ زخم خونينم اگر به نشود به باشد ) 2  
  پرستان زهر قاتل بوده است دوستي با مي/ چشم او صائب مرا از عقل و دين بيگانه كرد ) 3  
  نم ندهي به كِشت من آب به اين و آن دهي/ تلخ كني دهان من قند به ديگران دهي ) 4  

  

 )90 –تجربي سراسري(   معنايي دارند؟تفاوتكدام دو بيت با يكديگر  .71

  كي توان كردن شنا اي هوشمند /  دريايي كرانه ناپديدعشق) 1  
  جا تا كجا سر بر كنم سرفرو بردم من آن / عشق دردانه است و من غواص و دريا ميكده   

  شمايل تو بديدم نه عقل ماند و نه هوشم /  كه دل به كس نسپارماولهوش بودم از  به) 2  
   از هوشروم من آيي و مي مي / شوي فراموش رفتي و نمي    

  ندانمت كه در اين دامگه چه افتاده است / زنند صفير ي عرش مي تو را زكنگره) 3  
 شير اميري، سگ دربان مباش / پيك دلي پيرو شيطان مباش     

  )رنج(هم بيشتر عنايت و هم بيشتر عنا  / اند خاصان حق هميشه بليت كشيده) 4  
 همه بر آشنا رودبيداد نيكوان / اي آشناي كوي محبت صبور باش    
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 )91 –هنر سراسري(  . تناسب دارد… بيت جزي ابيات به  همهبا» بس كه بپسنديد بايد ناپسند / عشق را خواهي كه تا پايان بري«مفهوم بيت  .72

  تـو] حقيقت[وز لطافت كس نيابد غور / ها كــه دارد جــور تــو از حــالوت) 1  
  تـر و انتـقــام تـو ز جـــان محبــوب/تــر  اي جفــاي تــو ز دولــت خــوب) 2  
  تر از سمــاع و بانـــگ چنگبا طرب/ اي بـدي كه تو كني در خشم و جنگ ) 3  
  چون تو با بد بد كني پس فرق چيست/ گر فراق بنــده از بـد بنــدگي است ) 4  

 )91 – خارج از كشور سراسري(   است؟متفاوتمفهوم كلي كدام بيت با ساير ابيات  .73

 نه در انديشه كه خود را ز كمندت برهانم/ ي آنم كه روان بر تو فشانم  من در انديشه )1  
  ضرورت است چو گوي احتمال چوگانت/ چون نيست راه برون آمدن ز ميدانت ) 2  
 چون برق از اين كشاكش پنداشتي كه جستي/ عشقت به دست طوفان خواهد سپرد حافظ ) 3  
 آزاد شود دل ز غم هر دو جهانم/ انم گر دست دهد دامن آن سرو رو) 4  

  )92 – هنر سراسري(  ؟ استمتفاوتمفهوم كدام بيت با ساير ابيات  .74
  درد ار چنان كه يار فرستد دواي ماست /  زهر ار چنان كه دوست دهد نوشدارو است)1  
  هر ناسزا كه آن ز تو آيد سزاي ماست / كشي رهي كشي رهينم و گر مي گر مي) 2  
   تو باشد دعاي ماستظدشنام اگر ز لف /  كان نوازش استدست خويش بكشما را به  )3  
  نوميدي از عطاي تو حد خطاي ماست / حد است گر ما خطا كنيم عطاي تو بي )4  

  
   است؟متفاوتمفهوم كدام گزينه با بقيه  .75

  گه كه باشم خفته در خاك بگفت آن/ بگفتا دل ز مهرش كي كني پاك؟ ) 1  
  بگفت از دوستان نايد چنين كار/ ز طبع بگذار بگفتا دوستيش ا) 2  
  بگفتا چون زيم بي جان شيرين/ بگفت از دل جدا كن عشق شيرين ) 3  
  اند اين هر دو بي دوست بگفتا دشمن/ بگفتا جان مده بس دل كه با اوست ) 4  

  ط معنايي دارد؟با كدام گزينه ارتبا» بگفت آشفته از مه دور بهتر/ بگفتا دوري از مه نيست در خور «بيت  .76
  بگفت از دور شايد ديد در ماه/ بگفتا گر نيابي سوي او راه ) 1  
  بگفت از جان صبوري چون توان كرد؟/ بگفتا رو صبوري كن در اين درد ) 2  
  بگفت اين دل تواند كرد، دل نيست/ بگفت از صبر كردن كس خجل نيست ) 3  
  گويي من از جان  ميبگفت از دل تو/ بگفت از دل شدي عاشق بدين سان ) 4  

  .با هم ارتباط معنايي دارند........... ي   گزينهبه جزها،  ي گزينه همه .77
  بگفت اندازم اين سر زير پايش/ بگفتا گر خرامي در سرايش ) 2  بگفت از گردن اين وام افكنم زود/ بگفتا گر به سر يابيش خشنود ) 1  
  تا بدانند كه من هم ز خريدارانم/ نقد جان بر سر بازار محبت دادم ) 4  رد آشام نيستوان كجا داند د/ مستي از من پرس و شور عاشقي ) 3  

  .به هم نزديك است........... ي   گزينهبه جزها  ي گزينه مفهوم همه .78
  بگفت آسودگي بر من حرام است/ بگفت آسوده شو كاين كار خام است ) 1  
  ي رندان بالكش باشد يوهعاشقي ش/ ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست  ) 2  
  افگارها ندارند كاري دل/ به شادي و آسايش و خواب و خور ) 3  
  جز فناي خودم از دست تو تدبير نبود/ آن كشيدم ز تو، اي آتش هجران كه چو شمع ) 4  
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  ؟داردنبا كدام بيت ارتباط مفهومي » تر چه كار است؟ بگفت از عاشقي خوش/ بگفت از عشق كارت سخت زار است «بيت  .79
  جهان بي آب عشق، آبي ندارد/ فلك جز عشق محرابي ندارد ) 2  مبادا تا زيم جز عشق كاري/ مرا كز عشق بِه نايد شماري ) 1  
  دالن را پيشه اين است همه صاحب/ غالم عشق شو كانديشه اين است ) 4  آلود كردم خرد را ديده خواب/ ز عشق آفاق را پردود كردم ) 3  

  با كدام بيت ارتباط مفهومي دارد؟» گويي، من از جان بگفت از دل تو مي/ شدي عاشق بدين سان بگفت از دل «بيت  .80
  به عشق است ايستاده آفرينش/ گر انديشه كني از راه بينش  )2حكيمان اين كشش را عشق خوانند/ طبايع جز كشش كاري ندانند ) 1  
  كجا هرگز زمين آباد بودي/ گر از عشق آسمان آزاد بودي ) 4  خريدمدلي بفروختم، جاني / چو من بي عشق خود را جان نديدم ) 3  

  تري دارند؟ هاي زير، قرابت معنايي بيش كدام دو بيت در گزينه .81
  اي نيست ببر كز بيدلي بِه پيشه/ اي نيست  بري، انديشه دلم را مي) الف
  ز پايت سر نگردانم به شمشير/ منم آن سايه كز باال و از زير ) ب
  گه زندگاني وصال توست وان/  من از عمر و جواني تمناي) ج
  تر چه كار است؟ بگفت از عاشقي خوش/ بگفت از عشق كارت سخت زار است ) د
  الف، د) 4  الف، ج) 3  ب، ج) 2  الف، ب) 1

  .با هم تناسب دارند............ ي   گزينهبه جزها  ي گزينه همه .82
  ه از مه دور، بهتربگفت آشفت/ خور  بگفتا دوري از مه نيست در) 1  
  بگفت از دور شايد ديد در ماه/ بگفتا گر نيابي سوي او راه ) 2  
  به قرصي جو گشايم روزه چون ماه/ همان بهتر كه شب تا شب در اين چاه ) 3  
  در آن مستي و آن آشفتگي خفت/ چو ديوانه ز ماه نو برآشفت ) 4  

  با كدام گزينه قرابت معنايي دارد؟» ان اين عجب نيستباز بگفت از عشق/ فروشي در ادب نيست  بگفتا جان«بيت  .83
  بعد منزل نبود در سفر روحاني/ گيريم  گر چه دوريم به ياد تو قدح مي) 1  
  ي سبحاني دولت احمدي و معجزه/ ماه اگر بي تو برآيد به دو نيمش بزنند  ) 2  
  نيكي خالصش بود از محنت سرگردا/ سر عاشق كه نه خاك در معشوق بود ) 3  
  ي دل نوراني كه كند حافظ از او ديده/ اي نسيم سحري خاك در يار بيار ) 4  

  با كدام بيت ارتباط معنايي دارد؟» گه كه باشم خفته در خاك بگفت آن/ بگفتا دل ز مهرش كي كني پاك؟ «بيت  .84
  يا تن رسد به جانان يا جان ز تن برآيد/ دست از طلب ندارم تا كام من برآيد ) 1  
  كز آتش درونم، دود از كفن برآيد/ اي تربتم را بعد از وفات و بنگر بگش ) 2  
  بگشاي لب كه فرياد از مرد و زن برآيد/ بنماي رخ كه خلقي واله شوند و حيران ) 3  
  دستان كي زان دهن برآيد؟ خود كام تنگ/ از حسرت دهانش آمد به تنگ جانم ) 4  

 ؟نداردبا كدام بيت ارتباط معنايي » آسودگي بر من حرام استبگفت / بگفت آسوده شو كاين كار خام است «بيت  .85
  ي رندان بالكش باشد عاشقي شيوه/ ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست ) 1  
  منم آن كسي كه بيداري من به خواب ماند/ همه شب ز غم نخسبم كه نخسبد آن چه عاشق  ) 2  
  كه چو عمرم به سر آمد رستمتا نگويي / در ره عشق از آن سوي فنا صد خطر است ) 3  
  تا آشناي عشق شدم ز اهل رحمتم/ هر چند غرق بحر گناهم ز صد جهت ) 4  

  ؟ندارد ارتباط معنايي  با كدام گزينه» گوهر جان به چه كار دگرم باز آيد؟/ گر نثار قدم يار گرامي نكنم «بيت  .86
  بگفت اندازم اين سر زير پايش/ بگفتا گر خرامي در سرايش ) 1  
  بار گراني است كشيدن به دوش/  سر كه نه در پاي عزيزان بود  )2  
  بگفت از گردن اين وام افكنم زود/ بگفتا گر به سر يابيش خشنود ) 3  
  بگفت آهن خورد ور خود بود سنگ/ بگفتا گر كسيش آرد فرا چنگ ) 4  
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  با كدام بيت ارتباط معنايي دارد؟» اند اين هر دو بي دوست بگفتا دشمن/ بگفتا جان مده بس دل كه با اوست «بيت  .87
  آيد عمر بگذشته به پيرانه سرم باز/ آيد  اگر آن طاير قدسي ز درم باز) 1  
  گوهر جان به چه كار دگرم باز آيد/ نثار قدم يار گرامي نكنم  گر   )2  
  طلبم تا به سرم باز آيد از خدا مي/ كه تاج سر من خاك كف پايش بود  آن) 3  
  برق دولت كه برفت از نظرم باز آيد/  اين اشك چو باران كه دگر دارم اميد بر) 4  

  ؟نداردبا كدام گزينه تناسب معنايي » ي رندان بالكش باشد عاشقي شيوه/ ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست «بيت  .88
  عارف، بال كه راحت او در بالي اوست/ كوتاه همتان همه راحت طلب كنند ) 1  
  بگفت آسودگي بر من حرام است/ ين كار خام است  بگفت آسوده شو كا )2  
  رهروي بايد جهان سوزي نه خامي بي غمي/ اهل كام و ناز را در كوي رندي راه نيست ) 3  
  هر چه فرمان تو باشد، آن كنند/ عاشقان را بر سر خود حكم نيست ) 4  

 )87 –خارج از كشور سراسري(  ؟نداردبا كدام بيت ارتباط مفهومي » بگفت از گردن اين وام افكنم زود/ بگفتا گر به سر يابيش خشنود؟ «بيت  .89

  تا بدانند كه من هم ز خريدارانم/ نقد جان بر سر بازار محبت دادم ) 1  
  ساالر سبك بارانم حاليا قافله/ سر بسي بار گران بود ز دوش افكندم ) 2  
  ر نكني، دانمگر بوسه زنم پايت سر ب/ اندازم بر خاك سرِ كويت  خيره چه سر) 3  
  و گر اين عهد به پايان نَبرَم نامردم/ عهد كرديم كه جان در سر كار تو كنيم ) 4  

 )89 –خارج از كشور سراسري(  ؟نداردبا كدام بيت تناسب مفهومي » بگفت از جان صبوري چون توان كرد؟/ بگفتا رو صبوري كن در اين درد«بيت  .90

  ده نباشد صبورآتش سوزن/ي دل بود از صبر دور سوخته) 1  
  صبري و قراري كه تو را هست مرا نيست/ مهري و وفايي كه تو را نيست مرا هست) 2  
  صبر كن كان است تسبيح درست/ صبر كردن جان تسبيحات توست) 3  
 صبر نايد ز هيچ عاشق مست/ مستي و عاشقيم برد ز دست) 4  

 )89 –زبان سراسري(  .تناسب دارد..........  بيت به جزي ابيات  با همه» در ماهبگفت از دور شايد ديد / بگفتا گر نيابي سوي او راه «بيت  .91

  اينقدر هست كه درويش سر كوي توام/ مقدار ندارم ليكن  گر چه در چشم تو) 1  
  ام عيبم مكن كه تازه به دولت رسيده/ گر بر ندارم از سر زلف تو دست شوق ) 2  
 ي است در طلب مردنشرط يار/ گر نشايد به دوست ره بردن ) 3  
 ور نه بروم بر آستانش ميرم/ گر دست رسد كه آستينش گيرم ) 4  

 )90 –زبان سراسري(  با كدام بيت ارتباط مفهومي دارد؟» بگفت از گردن اين وام افكنم زود/ يابيش خشنود بگفتا گر به سر«: بيت .92

  مارممن نقد روان در دمش از ديده ش / گر قلب دلم را ننهد دوست عياري) 1  
  چون شمع همان دم به دمي جان بسپارم/ ي او گر رسدم در طلب جان  پروانه) 2  
  عمري بود آن لحظه كه جان را به لب آرم / حافظ لب لعلش چو مرا جان عزيز است) 3  
  زان شب كه من از غم به دعا دست برآرم / امروز مكش سر ز وفاي من و انديش) 4  

 )90 –زبان سراسري(  ؟نيستسان  مفهوم كدام بيت با ساير ابيات يك .93

  تسليم از آن بنده و فرمان از آن دوست / گر دوست بنده را بكشد يا بپرورد) 1  
  اگر مراد تو قتل است وارهان اي دوست / مرا رضاي تو بايد نه زندگاني خويش) 2  
  نكند عهد آشيان اي دوست كه ياد مي / چنان به دام تو الفت گرفت مرغ دلم) 3  
  اينم حيات بس كه بميرم به كام دوست / ام دوست، كشتن سعدي است باك نيستگر ك) 4  

 )90 –تجربي سراسري(   ؟نداردبا كدام بيت تناسب مفهومي » بگفت از جان صبوري چون توان كرد؟/ بگفتا رو صبوري كن در اين درد «بيت  .94

  بر باد آمدكان تحمل كه تو ديدي همه  / از من اكنون طمع صبر و دل و هوش مدار) 1  
  كنم به ضرورت، چو صبر ماهي از آب همي / اگر چه صبر من از روي دوست ممكن نيست) 2  
 اي وقتي كه صبرم از دل شيدا گرفته / گفتي صبور باش به سوداي عشق من) 3  
 صبرم از دوست مفرماي كه من نتوانم / هر نصيحت كه كني بشنوم اي يار عزيز) 4  
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 )90 –آزاد پزشكي با تغيير(  كند؟ مصراع دوم بيت زير را بيان ميتر  كدام گزينه مفهوم دقيق .95

 »بگفت از جان صبوري چون توان كرد/ بگفتا رو صبوري كن در اين درد«
  ؟توان صبر كرد بدون عشق چگونه مي) 2  توان زنده ماند بدون جان نمي) 1  
  . حيات خود ادامه دادتوان به بدون يار نمي) 4  ؟توانم شكيبايي كنم بدون معشوق چگونه مي )3  

 )91 –هنر سراسري(  با كدام بيت قرابت دارد؟» بگفت اين از خدا خواهم به زاري/ بگفتا گر بخواهد هر چه داري؟«مفهوم  .96

  ام من در زير پا سر خويش بسيار ديده/ شمع حريم عشقم، پرواي كشتنم نيست) 1  
  گشتگان چاه ماست مشيوسف مصر از فرا/ تقصير در زندان تن غافليم از جان بي) 2  
  چون گهر گرد يتيمي خاك بازيگاه ماست/ خاكساري برگ عيش خاطر آگاه ماست) 3  
  هر كه پيش افتاده است از خويشتن همراه ماست/ نيست از گرد خودي در كاروان ما اثر) 4  

 )91 –زبان سراسري(  .ديگر تناسب معنايي دارند  با يك…ي استثنا ي ابيات به همه .97

  بينم چه باك از خصم دم سردم چو گرمي از تو مي/ ده  باش با حافظ برو گو خصم جان مي ميتو خوش ) 1  
  تر نشايد كرد در پاي تو قرباني وزين كم/ بر آنم گر تو بازآيي كه در پايت كنم جاني ) 2  
  سر و جان را نتوان گفت كه مقداري هست/ من چه در پاي تو ريزم كه پسند تو بود ) 3  
  جان است و بهاي يك نظر نيست/ ر تو چه تحفه آرم من در خو) 4  

  )92 –هنر سراسري(    .…ي   ابيات گزينهبه جزي ابيات دو به دو تناسب مفهومي دارند  همه .98
  روي تن به طوفان سپار اگر مي/   به دريا مرو گفتمت زينهار)1  
  اگر بر سرش تير بارند و سنگ/ فدايي ندارد ز مقصود چنگ      
  ز عشق تا به صبوري هزار فرسنگ است/ اشق و صابر بود مگر سنگ است دلي كه ع) 2  
  چون صبر توان كرد كه مقدور نمانده است/ ي هجران تو ليكن  صبر است مرا چاره    
  اي ز بيانش به صد رساله برآيد كه شمه/ الي است حكايت شب هجران نه آن حكايت ح )3  
  يت مبارك باد اي عاشق شيداييشاد/ حافظ شب هجران شد بوي خوش وصل آمد     
  كه ساخت در دل تنگم قرارگاه نزول/ تر ز دل من غم تو جاي نداشت  خراب )4  
  كه با شكستگي ارزد به صدهزار درست/ اي و اين دل شكسته بخر  بكن معامله    

  )92 –انساني سراسري(   .ديگر تناسب دارد  با يك…… بيت به استثنايي ابيات  مفهوم همه .99
  نهند از طمع چون آسيا نان بر سر نان مي / نهند  چشمان چشم خود بر رزق مهمان مي تنگ)1  
 ما تماشا كنان بستانيم / تنگ چشمان نظر به ميوه كنند) 2  
 آز را خاك سير داند كرد /  راست گفت اندر اين حديث آن مرد)3  
  ي تنگ نعمت روي زمين پر نكند ديده / ي تنگ به يك نان تهي پر گردد روده )4  

 )92 –خارج از كشور سراسري(   است؟متفاوتمفهوم كدام بيت با ديگر ابيات  .100
  كدام درد مرا اي اجل دوا كردي/ به زير خاك تب هجر و رنج شك به جاست) 1  
  چشمم نگران گل خندان تو باشد/ آن روز كه چون نرگسم از خاك برآرند) 2  
   دل آن تنگناي كفن بدرمز شوق در/ به خاك حافظ اگر يار بگذرد چون باد) 3  
  از هر برگي بوي وفاي تو زند/ گر بر سر خاك من گياهي رويد) 4  

   )93 –تجربي سراسري(  ؟ندارد، با كدام بيت تناسب »وام افكنم زود بگفت از گردن اين/ بيش خشنود؟بگفتا گر به سر يا«مفهوم بيت  .101
  ز دست دوستناليدن ا طي استنه شر/ جفا بر من از دست اوست بگفت اين) 1  
  جا كه اوست ن آن مكه حيف است نام/ من پيش دوست ر نام مبتافگب )2  
  بگفتا به پايش در افتم چو گوي/ ان اوي؟بگفت ار خوري زخم چوگ )3  
  بگفت اينقدر نبود از وي دريغ/ بگفتا سرت گر ببرد به تيغ؟) 4  




