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  قرابت معنايي

آيد بعد كتاب سال دوم و از همه كمتر كتاب رين تستها از كتاب سال چهارم ميبندي تستهاي قرابت معلوم شد اين است كه بيشتآن چه از طبقه  
ا از نظر مضموني نيز بيشترين فصلي كه مورد عنايت طراحان تست است ادبيات غنايي است. چرا كه متون اين فصل به طراح تست امكانات زيادي ر سال سوم. 

و  »يشعر حفظ«، »اند كه...آورده«ترين فصل كتاب سال سوم، گذشته از ادبيات غنايي، ادبيات عرفاني است. متون گذارد. مهمدهدو دست او را باز ميارائه مي
تستي كه  89از مجموع بندي كتابي. ) تقسيم2بندي موضوعي ) تقسيم1بندي ما چنين است: راموش شوند. تقسيماند و اصال نبايد فكامال مهم» هابياموزيم«

، سال 11يات تعليمي است (سال چهارم: تست مربوط به ادب 22). 5: سال دوم 2، سال سوم 26تست مربوط به ادبيات غنايي است (سال چهارم:  33 بينيدمي
تست از ادبيات عرفاني سال سوم آمده است.  7). 9، دوم 2تست آمده است (سال سوم  11اند كه...، بياموزيم و شعر حفظي جمعا  ). از آورده8: سال دوم 3سوم 

كه همه را يك جا  ،تست نيز باقي ماند 6تا بود.  3بي سال سوم هاي تركي). تست2: سال دوم 1، سال سوم 3تست آمده است (سال چهارم:  6ها ديهياز تحم
 آورديم.

  هاي قرابت را بزنيم؟!چگونه تست

- پس بايد بدانيد كتاب درسي راجع به چه موضوعاتي شعر دارد. مثال در كتاب كتاب درسي است.» موضوعات«هاي قرابت معنايي مبناي طرح تست -1

از جانب عاشق چيزي نيامده اما در انساني آمده است. پس اين موضوع در تستهاي عمومي مطرح نخواهد  عمومي راجع به تهديد معشوقدرسي  هاي 
 شد.

-هايي است كه در يك گزينه مياي وجود ندارد. هر چه هست در فضاي بيتتست قرابت معنايي سخت است چون هيچ چيز از پيش تعيين شده -2

ترين عوامل موفقيت هاي قرابت معنايي مهميك مضمون داشته باشد. در برخورد با تست بينيد. هيچ كس تضمين نداده است كه يك بيت فقط
تواني در دمقايسه دچند بيت با يكديگر يك چيزهايي ات فارسي است. ميخالقيت و اعتمادبنفس است. به هر حال تو يك ايراني هستي و زبان مادري

- هاي تست نگاه كن. خود بيتهر تست قرابت داستان خودش را دارد. به بيتما كافي نيست. از آن بفهمي. دانستن اطالعات كتاب درسي الزم است ا

 گويند دنبال چه چيزي بگردي!ها به تو مي

كمك قرار نيست شما بيت را كامال معني كنيد. همين كه شما معني كلي بيت را دريافتيد كافي است. براي اين امر، گذشته از اين كه سوادداشتن  -3
 دانستن مضامين پركاربرد بسيار راهگشاست. ما در ادامه اين مضامين را فهرست خواهيم كرد.كند، مي

آيند تا سوال مهم جلوه ها ميهاي خيلي سخت اغلب جواب تست نيستند. اين بيتاگر بيتي را نفهميديد، از آن بگذريد اما از خير تست نگذريد. بيت -4
 دار بدهد.كند در كنكور سراسري تست شكهيچ كس جرئت نميكند و طراح تست احسنت و آفرين بگيرد. اما 

 چند دسته تست قرابت داريم:  -5

ها دنبال يك مضمون مشترك در سه بيت ترند. براي حل اين تستها از هر نوع ديگري سختاين» مفهوم كدام گزينه متفاوت است؟«  - 5-1
آيد كه دو ترين حالت وقتي پيش ميگزينه تك بيفتد. سخت 1و گزينه را به هم ببندد  3بگرديد؛ مضمون مشتركي كه مثل نخ تسبيحي 
ي مورد اطمينان را اصل قرار دهيد ي ديگر ترديد داريد. در اين حالت مضمون آن دو گزينهگزينه مطمئنا به هم نزديكند اما بين دو گزينه

  ها دقت كنيد. به اين تست دقت كنيد:ه گزينهي مشكوك را با آنها بسنجيد. يعني از خير مفهوم كلي بگذريد و فقط بدو گزينهو 
  )90 - مفهوم كدام بيت با ديگر ابيات متفاوت است؟ (انساني -1
 بيداري و هشياري ما را كه خبر كرد      آرامگه بي خبري بود بهشتي )1

 برون اند زين جرگه هشيارها    پرستش به مستي است در كيش مهر )2

 ي مستان نشستن، خوب نيست پارسا در حلقه  هر كه امشب مي ننوشد، او به ما منسوب نيست )3

 چون مست مرو بر اثر او به تمنا    داري و هشياري و بيدار گر هيچ خرد )4

 

فهميم در اين تست عقل معني منفي بيت كتاب درسي است. پس مي 2شود فهميد بين مستي و هشياري تقابل وجود دارد. ضمنا گزينه مي 3و  2هاي از گزينه
مستي  4ي اين بيت است و در گزينه صحيح است. تقابل عقل و عشق هسته 4سنجيم. گزينه ي مشكوك را با دو گزينه مورد اعتماد ميگزينهدارد. حال دو 

  منفي است و خرد مثبت.
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سوال يا عين  ترند. به هر حال بيتي قبلي آسانها از گونهاين گونه تست» شود؟شود/ ديده نميمفهوم بيت ... در كدام گزينه ديده مي«  - 5-2
اما گاهي  ها را رد كنيد.تر گزينهدهد تا راحتبيت كتاب درسي است يا مضمومنش از كتاب درسي است.اين چوب خطي دست شما مي

شود. به تر حل ميها دقت كنيد تست راحتاگر صورت سوال را نخوانيد و فقط به تفاوت گزينه - كه اين اوقات كم نيز نيستند! –اوقات 
 دقت كنيد:اين تست 

 -با كدام بيت متناسب است؟ (انساني» بيابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا  به حرص ار شربتي خوردم مگير از من كه بد كردم «مفهوم :  -2
91(  

 كه ندادند جز اين تحفه به ما روز الست    برو اي زاهد و بر دردكشان خرده مگير )1

 معذور داريدم كه اينم مذهب است زاهدان    من نخواهم كرد ترك لعل يار و جام مي )2

 ام دور از لب تو چون مي بي غش گرفته    ام نه باده كه زهرم نصيب باد خون خورده )3

  سرخوش آمد يار و جامي بر كنار طاق بود    ام عيبم مكن در شب قدر ار صبوحي كرده )4

هم  4شد، پس من هم نوشيدم و اين مضمون در بيت ار انجام ميگويد در شرايطي كه من بودم نوشيدن ناچراه حل تست اين است كه بگوييد بيت سوال مي
  كند. صحيح است. هر دو بيت ناچاري عشق را مطرح مي 4شود. پس گزينه ديده مي

باب شد. تست چندان سختي نيست. فقط يادت باشد  90اين گون تست از سال » ؟نداردكدام گزينه، ابيات دو گانه تناسب مفهومي در « - 5-3
- ها اين است كه معني صورت سوال را نميي ابيات را با هم. آن طورذ كه من ديدم مشكل بچهبيت زير آن بسنجي نه همه هر بيت را با

 فهمند. به اين تست دقت كنيد:

  )91 - ؟ (انسانينداردكدام گزينه، ابيات دو گانه تناسب مفهومي  در -3
 نما جوهر خود راي تاريك م به هر آيينه  مزن بر سنگ پيش سخت رويان گوهر خود را  )1

 مراين قيمتي در لفظ دري را      من آنم كه در پاي خوكان نريزم

 كليد در گنج صاحب هنر    زبان در دهان اي خردمند چيست؟ )2

 نه زيبا بود گرنه گويا بود      هر آن كو نكو رأي و دانا بود

 دل نيابي جز كه در دل بردگي      اي حيات عاشقان در مردگي )3

 جز دو رنگي نشد ز مرد هالك      باكمرده و مرد را ز مرگ چه 

 تا به كي سازي به پهلو بستر بيگانه گرم    نيست جاي خواب و آسايش گذرگاه جهان )4

  اندكي ماند و خواجه غرّه هنوز      عمر برف است و آفتاب تموز

مضامين مشترك ترسد. گويد مرد از مرگ نميمي...» مرده و مرد «گويد زندگي عاشق از معشوق است اما بيت مي» اي حيات...«صحيح است. بيت  3گزينه 
غافل و آسوده : در دنيا 4: دانا بايد سخن بگويد و گزينه 2: هر كسي ارزش ندارد كه هنر نثارش شود، گزينه 1مضمون مشترك گزينه ها چنين است: ديگر گزينه

  .نباش كه مرگ در پي ماست

ها از دهمه آسانترند و تا حاال فقط از كتاب سال سوم اين اين تست» شود؟دريافت ميبه ترتيب از كدام عبارت ...» ، ...، و «...مفاهيم « - 5-4
شوند تا از اين گونه تست طرح شده است. زيرا كه كتاب سال سوم از نظر قرابت معنايي ضعيف است و طراحان به اين روش متوسل مي

  ست دقت كنيد:كتاب هم تستي طرح كرده باشند. خيلي راحت رد گرينه كنيد. به اين ت
  )90 -شود؟ (هنر به ترتيب از كدام عبارات دريافت مي» اتحاد، فروتني، مصلحت انديشي، مناعت طبع«مفاهيم  -4

  الف) گفت: اين صلت فخر است پذيرفتم و باز دادم كه مرا به كار نيست

  ايم. ب) وزير گفت : اين همه دولت كه مرا هست همه از امير است. ما ابتداي خويش فراموش نكرده

  ج) مطوقه گفت : در هنگام بالشركت بوده است، در وقت فراغ موافقت اولي تر.

  شدگان بيدار شوند و هر كس آن كند كه امروز و فردا او را سود دارد. د) وي گفت: تا خفتگان و به دنيا فريفته
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  ) ج، ب، د، الف2        الف ) ج،  د، ب، 1

  ) ب، د، الف، ج4        ) ب، الف، د، ج3

 را. 1كند فروتني گزينه را رد مي 4و  3هاي صحيح است. مناعت طبع گزينه 2گزينه 

  مضامين پركاربرد 

اي توان عناوين بيشتري را هم فهرست كرد اما فايدهكنيم. ميو تحميديه عرضه مي ، عرفانيدسته غنايي، تعليمي چهارما مضامين پركاربرد را در   
ها نيست. ها هم واقعا ربطي بين صورت سوال و گزينهكه اگر توضيحات زير تست را بخوانيد بهتر است. در بعضي تستكاربردند ندارد. بعضي مباحث چنان كم

هاي كنكور را چند بار بزنيد، به نحوي كه مضامين لذا بعد از تحميديه فهرستي مشاهده نخواهيد كرد. بهترين كار براي تسلط در تست قرابت اين است كه تست
  تان بماند.ظخاصي در حاف

  ادبيات غناييمضامين پر كاربرد 

 عشق داند كه در اين دايره سرگردانند      ي پرگار وجودند وليعاقالن نقطه تقابل عقل و عشق:  -1

 آه از اين راه كه در وي خطري نيست كه نيست     ي عشق تو روباه شودسختي كشيدن در راه عشق: شير در باديه -2

 لطف آن چه تو انديشي حكم آن چه تو فرمايي    ي تسليميمي قسمت ما نقطهيرهتسليم شدن در برابر عشق: در دا -3

 اي؟!غير تسليم و رضا كو چاره        ايناچاري عشق: در كف شير نر خونخواره -4

 من گوش استماع ندارم لمن تقول؟!    پندناپذيري عاشق: بيدل گمان مبر كه نصيحت كند قبول -5

 ديوانه و شوريده و شيدا بادا      وا باداقراري عاشق: عاشق همه سال مست و رسبي -6

 هرگز روزي به شادماني نرسيد    خوانندغمگيني و تنهايي: اين غمكش شبرو كه دلش مي -7

 ي بالجو ستدر گردن ديده      عاشق شدن به سبب نگاه: خون دل عاشقان مشتاق -8

 فتادجوشش عشق است كاندر مي     ي عشق: آتش عشق است كاندر ني فتادارزشمندي بواسطه -9

 منظر چشم مرا ابروي جانان طاق بود    قدمت عشق: پيش از آن كاين سقف سبز و طاق مينا بركشند -10

 تا خرابت نكند صحبت بدنامي چند    ي رندان به سالمت بگذرآبرويي عاشق: زاهد از كوچهبي -11

 عاشقان پيششان چنين ميرند      جانبازي عاشق: گفت خوبان چو پرده برگيرند -12

 مجموع اگر نشستم و خرسند اگر شدم        فاي تو يك روز و يك زمانزارم از ووفا: بي -13

 و گرنه هر دمم از هجر تو ست بيم هالك        دارداميد وصال: مرا اميد وصال تو زنده مي -14

 رويم عزم تماشا كراست؟ما به فلك مي    رسد از چپ  و راستشوق به جهان معنا: هر نفس آواز عشق مي -15

  كز غمگسار خود سخن ناسزا شنيد        گزار مند دل حقگاليه از يار: اينش سزا نبو -16

  ادبيات غنايي

  سال چهارم

  )91 -ي ابيات به استثناي بيت ............... با يكديگر تناسب دارند. (انساني مفهوم همه -5
 دگر نصيحت مردم حكايت است به گوشم    حكايتي ز دهانت به گوش جان آمد  )1

 پند هوشمندان كار بندمكه     مرا هوشي نماند از عشق و گوشي )2

 اگر قبول كني گوي بردي از ميدان    كليد گنج سعادت نصيحت سعدي است  )3

 كه ترك دوست بگويم تصوري است محال    اگر مراد نصيحت كنان ما اين است  )4

  كنند.ناپذيري عاشق را مطرح ميها نصيحتصحيح است. باقي گزينه 3گزينه 
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  )91 -....... با يكديگر تناسب دارد. (انسانيي ابيات به استثناي بيت  مضمون همه -6
 آن كز همه عالمش خبر نيست      داني كه خبر ز عشق دارد؟ )1

 تا ابد سر نكشد وز سر پيمان نرود    در ازل بست دلم با سر زلفت پيوند )2

 ديرگاهي است كه من بلبل اين بستانم    عشق من بر گل رخسار تو امروزي نيست )3

 با خود آوردم از آنجا نه به خود بر بستم    هر تو بودپيش از آب و گل من در دل من م )4

  كنند.ها ازلي بودن عشق را مطرح ميصحيح است. باقي گزينه 1گزينه 

  )91 -؟ (انسانياستبا كدام بيت متناسب » كاول نظر به ديدن او ديده ور شدم    من چشم از او چگونه توانم نگاه داشت«مفهوم بيت  -7
 هرچه مي بينم به چشمم نقش ديوار آمدست    اوفتاد تا مرا با نقش رويش آشنايي )1

 تا برفتي خوابم اندر چشم بيدار آمدست    آلود تو تا نپنداري كه بعد از چشم خواب )2

 من همي گويم كه چشم از بهر اين كار آمدست    كني گر تو انكار نظر در آفرينش مي )3

 پديدار آمدست بينم كه در عالم باز مي    آن پري كز خلق پنهان بود چندين روزگار  )4

  صحيح است. بحث ازلي بودن عشق مطرح است. 3گزينه 

  )90 -مفهوم كدام بيت با ساير ابيات متفاوت است؟ (هنر -8
 در مذهب عشق آي و از اين جمله برستي    عاقل متفكر بود و مصلحت انديش )1

 امروز آرزوي تو در داد ساغري    ام به خرابات عشق راه هرگز نبرده )2

 غوغا بود دو پادشه اندر واليتي    يك جاي نشنوندفرمان عشق و عقل به  )3

 معلوم شد كه عقل ندارد كفايتي    زان گه كه عشق دست تطاول دراز كرد )4

 ها تقابل عقل و عشق مطرح است.صحيح است. در باقي گزينه 2گزينه 

  )90 -كدام بيت با ساير ابيات تقابل معنايي دارد؟ (هنر -9
 وي در بازگشتببندند بر       اگر سالكي محرم راز گشت )1

 زانكه داند كه سر بود غماز      عشق با سر بريده گويد راز )2

 دار چيست؟ اي مدعي نزاع تو با پرده    راز درون پرده چه داند فلك؟ خموش )3

 عاقبت پرده بر افتد ز سر راز نهانش    گر فالطون به حكيمي مرض عشق بپوشد )4

گويد مي 4دهد. گويند عارف چيزي (راز عرفان) بروز نميكامال به هم مربوطند و مي 2و  1هاي صحيح است. اين تست كمي پيچيدگي دارد. گزينه 4گزينه 
تواند چيزي بروز دهد]. با داند [در نتيجه نميگويد حتي آسمان هم چيزي (راز درون پرده) را نميهم مي 3تواند چيزي (راز عشق)را پنهان كند. گزينه هيچ نمي

 است؛ حال چه چيزي بروز داده شود مهم نيست. » بروز دادن«ي اين تست بر استفاده كردم. هسته» چيز«. عمدا از لغت صحيح است 4اين تفاصيل گزينه 

  )90-با كدام بيت يكسان است؟ (هنر» تر شدم ساكن شود بديدم و مشتاق  گفتم ببينمش مگرم درد اشتياق«مفهوم  -10
 بر سر آتش قرارمن نتوانم گرفت،       گر دگري را شكيب، هست ز ديدار دوست )1

 گر بكشي حاكمي، ور بدهي زينهار      ما سپر انداختيم، گردن تسليم پيش )2

 اشتر مست از نشاط، گرم رود زير بار      روم كنم و مي اين همه بار احتمال، مي )3

 فخر بود بنده را، داغ خداوندگار      سعدي اگر داغ عشق، در تو مؤثر شود  )4

 توانم آرامش داشته باشم.بينم نميميگويد وقتي يار را صحيح است. مي 1گزينه 

  )91 -مفهوم كدام بيت با ديگر ابيات متفاوت است؟ (هنر -11
 جز كريمي و عطابخشيدن او را كار نيست    رادي او را يار نيست اندر اين گيتي به فضل و )1
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 حق شناسان را چه حال افتاد ياران را چه شد      گويد كه ياري داشت حق دوستي كس نمي )2

 غمم را هيچ غمخواري نديدم        دلم را ياري از ياري نديدم  )3

 ؟!دوستي كي آخر آمد دوستداران را چه شد    ؟! ياري اندر كس نمي بينيم ياران را چه شد )4

  گويند هيچ يار و دوستي وجود ندارد.ها ميگويد او يار خوبي است اما ديگر گزينهصحيح است. اين گزينه مي 1گزينه 

به همه ابيات به جز بيت ................. تناسب دارد. » بس كه بپسنديد بايد ناپسند    را خواهي كه تا پايان بري  عشق«مفهوم بيت  -12
  )91 -(هنر

 وز لطافت كس نيابد غور [حقيقت] تو      از حالوت ها كه دارد جور تو )1

 و انتقام تو ز جان محبوب تر      اي جفاي تو ز دولت خوبتر  )2

 با طرب تر از سماع و بانگ چنگ    خشم و جنگاي بدي كه تو كني در  )3

 چون تو با بد كني پس فرق چيست      گر فراق بنده از بد بندگي است )4

  گويند من را ببخش. ها به سختي كشيدن در راه عشق اشاره دارند اما اين گزينه ميصحيح است. ديگر گزينه 4گزينه 

  )91 -دو با هم تناسب مفهومي دارند. (هنرها به استثناي ........ ابيات دو به  ي گزينه در همه  -13
 ز من بريدي و با هيچ كس نپيوستم    به خاكپاي عزيزت كه عهد نشكستم  )1

 هنوز بر سر پيمان و عهد و سو گندم    اگر چه مهر بريدي و عهد بشكستي

 آتش از سرزنش خار چه پروا دارد    يار چه پروا داردي اغ عاشق از طعنه )2

 بهل گر بگيرند بي كارها      پياپي بكش جام و سرگرم باش

 شود دل تا لبي خندان كند پسته را خون مي    آيد به دست دامن شادي چو غم آسان نمي )3

 ز دوستي كه فراق است يا وصال است اين    چنان به ياد تو شادم كه فرق مي نكنم

 دوست نبيند به جز آن يك هنر      ور هنري داري و هفتاد عيب )4

  ي وامق نظر در حسن عذرا كن برو از ديده    بيند نميز عاشق هيچ كس معشوق را بهتر 

- گويد آن قدر دوستت دارم كه فرق نميمي...» چنان به ياد «تر از گرياندن است اما بيت گويد خنداندن سختمي» دامن شادي...«صحيح است. بيت  3گزينه 

  كند با تو باشم يا نباشم.

  )90 -........ با يكديگر تناسب دارد.(زبانمفهوم همه ابيات به استثناي بيت .............. -14
 سخن چه فايده گفتن چو پند مي ننيوشم    مرا مگوي كه سعدي طريق عشق رها كن )1

 فرخنده آن كسي كه به سمع رضا شنيد    پند حكيم محض صواب است و عين خير )2

 دگر نصيحت مردم حكايت است به گوشم    حكايتي ز دهانت به گوش جان آمد )3

 آن جام جان افزاي را بر ريز بر جان ساقيا    كجا باده بگردان ساقيا من از كجا پند از )4

  ها در پندناپذيري عاشق است.صحيح است. باقي گزينه 2گزينه 

  )90 - ؟ (زباننيستمفهوم كدام بيت با ساير ابيات يكسان   -15
 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      يد نه زندگاني خويشمرا رضاي تو با )2

 كه ياد مي نكند عهد آشيان اي دوست      چنان به دام تو الفت گرفت مرغ دلم )3

 اينم حيات بس كه بميرم به كام دوست    گر كام دوست، كشتن سعدي است باك نيست )4

 گزينه ديگر تسليم محض است. 3صحيح است. مفهوم مشترك  3گزينه 
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  ) [حذف]90 - با كدام بيت قرابت مفهومي دارد؟(زبان» ي گيسوي نگار آخر شد همه در سايه    آن پريشاني شب هاي دراز و غم دل«  -16
 آيت روز از مهين اختر بزاد    گر زمانه آيت شب محو كرد )1

 گر شكوفه فوت شد نوبر بزاد    تهنيت بايد كه در باغ سخن )2

 مبر بزاداز قضا موسي پيغ    يوسف صديق چون بر بست نطق )3

  چون سرآمد صبح صادق خور بزاد  چون به پايان شد رياحين گل رسيد )4

  )90 -با كدام بيت ارتباط مفهومي دارد؟(زبان» بگفت از گردن اين وام افكنم زود  بگفتا گر به سر يابيش خشنود «بيت :  -17
 من نقد روان دردمش از ديده شماره     گر قلب دلم را ننهد دوست عياري )1

 چون شمع همان دم به دمي جان بسپارم    رسدم در طلب جانپروانه ي او گر  )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

 صحيح است. مفهوم اين بيت جانبازي است. 2گزينه 

  )91 -............. با يكديگر تناسب معنايي دارند. (زبان همه ابيات به استثناي -18
 چو گرمي از تو مي بينم چه باك از خصم دم سردم    تو خوش مي باش با حافظ برو گو خصم جان مي ده )1

 وزين كمتر نشايد كرد در پاي تو قرباني      بر آنم گر تو بازآيي كه در پايت كنم جاني )2

 سرو جان را نتوان گفت كه مقداري هست      ود من چه در پاي تو ريزم كه پسند تو ب )3

 جان است و بهاي يك نظر نيست        من در خور تو چه تحفه آرم )4

  ها جانبازي است.صحيح است. مفهوم باقي گزينه 4گزينه 

  )91 - (زبان ندارد؟بيت زير با مفهوم كدام بيت تناسب   -19

  »ندارند كاري دل افگارها    به شادي و آسايش و خواب و خور«

 عاشقان را كار نبود با وجود       عاشقان را هست بي سرمايه سود )1

 خواب در عهد تو در چشم من آيد هيهات    عاشقي كار سري نيست كه بر بالين است )2

 عاشقي شيوه رندان بالكش باشد      ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست )3

 يش رانقد خود بر سنگ زن بنگر عيار خو    عشق دعوي مي كني بار بال بر دوش نه )4

  ها سختي كشيدن در راه عشق است.صحيح است. مفهوم باقي گزينه 1گزينه 

  )91-با كدام بيت متناسب است؟ (زبان» من خويشتن اسير كمند نظر شدم  او را خود التفات نبودي به صيد من «مفهوم بيت :   -20
 صياد من نخست گرفتار من شود    تا دل نمي برم به كسي دل نمي دهم )1

 شادم كه التفات دليل عنايت است     د به دل تير غمزه راچشم تو راست كر )2

 ما محصل بر كسي نگماشتيم      گفت خود دادي با ما دل حافظا )3

 صيد بودن خوش تر از صيادي است    عشق مي گويد به گوشم پست پست  )4

  گويد عاشقي تقصير چشم است.صحيح است. مي 3گزينه 

  )90 -(رياضيندارد؟ با كدام بيت ارتباط معنايي » سرزنش ها گر كند خار مغيالن غم مخور  در بيابان گر به شوق كعبه خواهي زد قدم«بيت  -21
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 جواب تلخ بديع است از آن دهان اي دوست    مناسب لب لعلت حديث بايستي  )1

 رواست گر همه بد مي كني، بكن كه نكوست    چرا و چون، نرسد بندگان مخلص را  )2

 ي ابد است آدمي كه كشته اوست كه زنده    سفر دراز نباشد به پاي طالب دوست )3

 علي الخصوص كه از دست يار زيبا خوست    هر آن چه بر سر آزادگان رود زيباست )4

كند كه اين گونه حرف نزن. مثل زني؟! اعتراض مييعني عجيب. يعني تو با لب و دهاني به اين زيبايي چرا اين قدر تلخ حرف مي» بديع«صحيح است.  2گزينه 
 از تو چون نرنجد كه به وهم در نگنجد/ كه  كالم تلخ گويي تو بدين شكردهاني؟! اين بيت سعدي: دلم

 -با كدام بيت قرابت مفهومي دارد؟(رياضي» مجموع اگر نشستم و خرسند اگر شدم    بيزارم از وفاي تو، يك روز و يك زمان «بيت :  -22
91(  

 جفا كردي صوابستيپس آنگه بر من مسكين     اگر داني كه تا هستم نظر جز با تو پيوستم )1

 كه وفاداري در شيوه خوبان عار است      ز وفا چشم نمي دارم چون مي دانم )2

 كه هر كو شمع جان جويد غم جانش نمي بينم    دال بيزار شو از جان اگر جانان همي خواهي )3

 كه دوستان وفادار بهتر از خويشند      مرا به علت بيگانگي از خويشي مران )4

  ت به وفاداراي عاشق اشاره دارند.صحيح است. هر دو بي 1گزينه 

  )91 - با كدام بيت متناسب است؟ (رياضي» مهرم به جان رسيد و به عيوق بر شدم  چون شبنم اوفتاده بدم پيش آفتاب «مفهوم بيت :   -23
 از قند و از گلزار او چون گل شكر پرورده ام    مستم ولي از روي او غرقم ولي در جوي او )1

 با يار خود آميختم زيرا درون پرده ام    خون ريختم در جام مي آويختم انديشه را )2

 با منكران دي صفت همچون خزان افسرده ام    با دلبران و گلرخان چون گلبنان بشكفته ام )3

 ماهي شوم رومي رخي، گر زنگي نو برده ام    ي او بر روي زرد من فتدو روزي كه عكس سرو )4

  شق (يا معشوق) اشاره دارند.ي عصجيج است. هر دو بيت به ارزشمندي بواسطه 4گزينه 

  ) [حذف]90 -؟ (تجربي نداردبا كدام بيت قرابت مفهومي » باري بيش نيستاز كف خاكم غ    اي دو عالم دستگاه آرزوه« بيت :  -24
 اگر قدر نقدي كه داري بداني      دريغ آيدت هر دو عالم خريدن  )1

 گفتمت پيدا و پنهان نيز هم       هر دو عالم يك فروغ روي اوست )2

 بنده ي عشقم و از هر دو جهان آزادم      مي گويم و از گفته خود دلشادمفاش  )3

 اسير عشق تو از هر دو عالم آزاد است    گداي كوي تو از هشت خلد مستغني است )4

  )90 -؟ (تجربينداردبا كدام بيت تناسب مفهومي » بگفت از جان صبوري چون توان كرد؟  بيت بگفتا رو صبوري كن در اين درد « -25
 كان تحمل كه تو ديدي همه بر باد آمد    اكنون طمع صبر و دل و هوش مداراز من  )1

 همي كنم به ضرورت، چو صبر ماهي از آب    اگر چه صبر من از روي دوست ممكن نيست )2

 وقتي كه صبرم از دل شيدا گرفته اي       گفتي صبور باش به سوداي عشق من )3

 رماي كه من نتوانمصبرم از دوست مف    هر نصيحت كه كني بشنوم اي يار عزيز  )4

-گويد من از تو صبوري ميتوانم صبوري كنم اما اين گزينه ميگويند نميها صراحتا ميصحيح است. البته به يك معنا اين تست غلط است. باقي گزينه 2گزينه 

چو صبر ماهي از «كرده است: انتهاي بيت دقت ميكنم. احتماال طراح محترم تست به همين بخش نظر داشته كه اين گزينه را جواب تست گرفته اما او بايد به 
 اي را انتخاب كرد.ها حتما گزينهشود كرد؟! تست است و بايد نسبت به ديگر گزينهتوانم صبوري كنم. چه كار مي؛ و اين عبارت كنايه است از اين كه نمي»آب

  )90 - كدام دو بيت با يكديگر تفاوت معنايي دارند؟ (تجربي -26
 كي توان كردن شنا اي هوشمند        انه ناپديدعشق دريايي كر )1

 سر فرو بردم من آنجا تا كجا سر بر كنم      عشق دردانه است و من غواص و دريا ميكده
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 شمايل تو بديدم نه عقل ماند و نه هوشم      بهوش بودم از اول كه دل به كس نسپارم )2

 مي آيي و مي روم من از هوش        رفتي و نمي شوي فراموش

 ندانمت كه در اين دامگه چه افتاده است      ه ي عرش مي زنند صفير تو را ز كنگر )3

 شير اميري، سگ دربان مباش        پيك دلي پيرو شيطان مباش

 هم بيشتر عنايت و هم بيشتر عنا (رنج)      خاصان حق هميشه بليت كشيده اند  )4

  بيداد نيكوان همه بر آشنا رود      اي آشناي كوي محبت صبور باش 
  

گويد گوهر عشق را بايد در درياي ميكده مي» عشق دردانه...«به انتهايي عشق اشاره دارد اما بيت » عشق دريايي...«است. بيت صحيح  1گزينه 
  جست و نه جاي ديگر.

  )91 -با كدام بيت تناسب مفهومي دارد؟ (تجربي» صاحب خبر بيامد و من بي خبر شدم  گوشم به راه تا كه خبر مي دهد ز دوست «بيت :  -27
 دارم از لطف تو آن چشم كه داري گوشم    من از پاي درافتادم و از دست شدم چون )1

 از دل من غم و اندوه فراوان ببرد      چه دعاها كنمش گر خبري باز آرد )2

 از طعنه دشمن به خدا گر خبرستم    تا ذوق درونم خبري مي دهد از دوست )3

 دندتا خبر يافتم از بي خبرانم كر      در خرابات ز اسرار حقيقت صائب )4

ربط است واين تست كامال استنادارد است و اين روشي بسيار معمول است در تست قرابت. كمتر بي 4ربط گزينه هاي بيصحيح است. از ميان گزينه 4گزينه 
 خبري است.بي 4مفهوم مشترك بيت سوال و بيت 

  سال سوم

  )90 -با كدام بيت تناسب دارد؟ (رياضي» يدارچو بينم دوست را يك روز د  چه باشد گر خورم صد سال تيمار «مفهوم بيت  -28
 وين عجب كان وقت مي گريم كه كس بيدار نيست    خلق را بيدار بايد بود از آب چشم من  )1

 من گلي را دوست مي دارم كه در گلزار نيست    دوستان گويند سعدي خيمه بر گلزار زن )2

 حاجت گفتار نيستقصه دل مي نويسد   نوك مژگانم به سرخي بر بياض (سفيدي) روي زرد )3

 برون ز دايره كافر و مسلمان باش    مراد اهل دل از دير و كعبه بيرون است )4

  )91 - مفهوم كدام بيت با ديگر ابيات، تفاوت دارد؟ (تجربي -29
 وصال چون به سر آمد فراق هم به سر آيد      اميدوار چنانم كه كاربسته برآيد )1

 دل كه گلعذار رسيدشكفته شو چو گل اي       شب فراق به صبح وصال انجاميد )2

 شب آبستن است اي برادر به روز       دل از بي مرادي به فكرت مسوز )3

 زان كه شام هجر را صبح وصالي در پي است    نااميد از روشني اي دل به تاريكي مباش )4

 د.گويد خوبي رسيد و اميد برآممي 2دهند اما بيت ها به خود اميد ميها در سختيصحيح است. ديگر گزينه 2گزينه 

  سال دوم
  ندارد؟با كدام بيت قرابت مفهومي » با دوستان مروت با دشمنان مدارا  آسايش دو گيتي تفسير اين دو حرف است : «بيت  -30
 گل بوي بدان يافت كه با خار بساخت      مه نور از آن گرفت كز شب نرميد )1

 بردارد كام، هر كه با كار بساخت      بختش يار است، هر كه با يار بساخت )2

 دوستداران زبان را به زبان بايد جست      را به دل و اهل نظر را به نظراهل دل  )3

 ور نه هر مو بر تن ايام دشمن، دشمن است    اي است ما و دشمن دوستي، اين رسم، رسم تازه )4

  آريم!گويد ما دمار از دشمنان برميگويند اما اين بيت ميها از مدارا ميصحيح است. باقي بيت 4گزينه 
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  )91 -با كدام بيت متناسب است؟ (هنر» يكي زين چاه ظلماني برون شو تا جهان بيني  ا كي در اين زندان فريب اين و آن بيني دال ت«مفهوم  -31
 به روي دوستان زندان بهشت است      بهشت و بوستان بي دوست زشت است  )1

 كه چون زين در درآيي بگذري زان      جهان را چون رباطي با دو در دان )2

 پشت پايي زديم و وارستيم        نگرفت دست و پايي زديم در )3

 ورنه با اين تيرگي زندان دنيا هم خوش است      شناسي نيست در مصر وجود  ي يوسف ديده )4

  گويند از اين دنيا بگذر تا به آن دنيا برسي.صحيح است. هر و بيت مي 2گزينه 

ه ابيات به استثناي ......... يافت مي شود. در هم» كه علم عشق در دفتر نباشد    بشوي اوراق اگر همدرس مايي«مفهوم بيت :  -32
  )91 -(زبان

 به ناله دف و ني در خروش و ولوله بود    حديث عشق كه از حرف و صوت مستغني است  )1

 وراي حد تقرير است شرح آرزومندي      قلم را آن زبان نبود كه سرّ عشق گويد باز )2

 در دهن عام افتاد كز كجا سر غمش      همه خاصان ببريدغيرت عشق زبان  )3

 وراي مدرسه و قال و قيل مسأله بود      مباحثي كه در آن مجلس جنون مي رفت )4

  گويند نبايد راز عشق را گفت.شود بيان كرد اما ايت ميگويند عشق را نميها ميصحيح است. ديگر گزينه 3گزينه 

با همه ابيات به استثناي » جانب كه رو آري درفش كاوياني بينيبه هر   تو يك ساعت چو افريدون به ميدان باش تا زين پس « مفهوم بيت   -33
  )91-بيت ....... تناسب دارد.(زبان

 سر افرازيش در سرافكندگي است        سرافكندگي كن كه زلف نگار )1

 همين آوازه مي آيد ز سنگ آسيا بيرون      مشو غافل ز گرديدن كه روزي در قدم باشد )2

 ي رنج كس نارد از سنگ سيمكه ب        نشايد بهي يافت بي رنج وبيم )3

 از او دور شد نام و ننگ نبرد      هر آن كس كه بگريزد از كار كرد )4

 گويند.بيت ديگر از لزوم تالش كردن مي 3كند اما صحيح است. اين بيت توصيه به واضع مي 1گزينه 

  مفهوم بيت :  -34

  )90 -كدام است؟ (تجربي» ا زان زيان بينيزهي سرمايه و سودا كه فرد    ور امروز اندرين منزل تو را جاني زيان آمد «

 شهادت و پاداش فراوان آن در روز قيامت )1

 از خودگذشتگي براي كسب مال و سرمايه ي دنيوي )2

 پذيرش خسارت و خسران، به منظور سود فراوان )3

 تالش زياد براي كسب سرفرازي و عزت در اين جهان )4

 گيريد!صحيح است. اين تست زنگ تفريح بوده است، جدي ن 1گزينه 

  مضامين پركاربرد ادبيات تعليمي

 آن قطره كه راز دل دريا باشد      دعوت به سكوت: كاندر صدف از نهفتگي گردد در -1

 مدار از فلك چشم نيك اختري را (اختيار)        تقدير: چو تو خود كني اختر خويش را بد -2

 (جبر)  در او سعي و عمل ضايع مگردان       تقدير (متضاد بيت باال): نوشته جاودان ديگر نگردد -3

 بر حريص جاهل احمق گذشت!        قناعت: رنجه شد قانع ز دنيا تا چه ها -4

 ي عبرت دانايوان مداين را آيينه    بين از ديده عبر كن هان!عبرت گرفتن: هان اي دل عبرت -5
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 !كه كيمياي سعادت رفيق بود رفيق      دوست بد: دريغ و درد كه تا اين زمان ندانستم -6
 نهي زير پاي قزل ارسالن؟!        چاپلوسي: چه حاجت كه نه كرسي آسمان -7

 تا ز اندك تو جهان شود پر      گويي: كم گوي و گزيده گوي چون درپرورده -8

 سختي صبر) - 2ارزش صبر،  -1آري شود وليك به خون جگر شود (        صبر: گويند سنگ لعل شود در مقام صبر  -9

 نيكي چه بدي داشت كه يك بار نكرديد!    و ديدي ثمرش را دعوت به عمل نيك: صد بار بدي كردي -10

 به عمل كار برآيد به سخنداني نيست    گويي دان و مصالحعمل مهم است نه سخن: سعديا گرچه سخن -11

 آينه داني كه تاب آه ندارد؟!        ظلم: تا با سنگدل چه كند دود دل من -12

      گ در كمر خواهي بودبا كوه چو سن        تالش: هر گه كه تو طالب گهر خواهي بود -13

  ادبيات تعليمي

  سال چهارم

  مفهوم عبارت زير با كدام بيت متناسب است؟ -35

 -(انساني» داد. گونه ناخرسندي نشان نمي داد و از آن هيچ موالنا فقر اختياري را بر مكنت و تجمل رايج در دستگاه صدرالدين، شيخ االسالم شهر، ترجيح مي«
  ) [حذف]90

 كسي كه پرورش او به باغ و بستان است    مگر بود محبوسكجا به خانه نشيند  )1

 مرو كه او متنفر ز تنگدستان است    دست مي روي بر او اگر چو سرو تهي )2

 كه دوستي و ارادت هزار چندان است    هزار سختي اگر بر من آيد آسان است )3

  ز نور عارض او مجلست گلستان است    ي زر بر كف است همچون گل اگر قراضه )4
تر از آن احتياج  اي قناعت كرده بود؛ نه از بخل، بلكه از آن جهت كه به بيش ي تمكني كه داشت به زندگي درويشانه ام با همه خاله«عبارات مفهوم  -36

  )90 -ي ابيات به جز بيت .. تناسب دارد. (انساني با همه» نداشت.
 به بادي دل نهاد از خاك آن راه      به پيغامي قناعت كرد از آن ماه )1

 تو دل را به آز و فزوني مسوز      بود تا بود اين تيره روزچنين  )2

 اگر مي تواني قناعت قناعت    چه سرمايه سازم كه سودم دهد گفت )3

 كه آنجا باغ در باغ است و خوان در خوان و با در با [آش]    گرت نزهت همي بايد به صحراي قناعت شو )4

  ها مثبت.بيت قناعت منفي است در باقي گزينهصحيح استو ابيات ربطي به سوال ندارند. در اين  1گزينه 

  )91 - ي ابيات به استثناي بيت ............... با يكديگر تناسب دارد. (انساني مضمون و محتواي همه -37
 از خرمن صد گياه بهتر      يك دسته گل دماغ پرور  )1

 تا خرمن گل كشي در آغوش      مي باش چو خار نيزه بر دوش )2

 از خوردن پر مالل خيزد      آب ار چه همه زالل خيزد )3

 افروختگي در آفتاب است      گر چه همه كوكبي به تاب است )4

  كند به تحمل سختي.گويي است اين بيت توصيه ميها در باب پروردهصحيح است. باقي گزينه 2گزينه 

  )90- با كدام بيت قرابت مفهومي دارد؟ (هنر» نصيحت نگيرد مگر در خموش    فراون سخن باشد آگنده گوش«بيت:  -38
 هرچه داني زنيك خواهي و پند      گرچه داني كه نشنوند بگوي )1

 كردم كه فرصت داشتم كاشكي دوشينه مي    صد سخن در سينه و قادر بر اظهارش نيم )2

 مگشا لب، چه توان يافت به از خاموشي    حاصل هر دو جهان را به سخن گر بدهند )3
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 ام راه زبان گم كردهصد زبان دارم ولي   ام خاموشيم از حيرت است طوطي خوش لهجه )4

 كنند.صحيح است. هر دو بيت توصيه به سكوت مي 3گزينه 

  ) [حذف]90- با كدام عبارت معناي يكساني دارد؟ (هنر» مرغ چون از زمين پرد، اگر چه به آسمان نرسد اين قدر باشد كه از دام دور باشد.«عبارت   -39
 ماند. انعي براي پروازش نميرهد و م با تسليم به طريقت، پاي روح از قيد تعلق خاك مي )1

 يافت. ي سبك باري دل و تعالي روح مي شمرد و آن را مايه نيازي مي درويشي را مرادف بي )2

 داد. گذشت اما اين فقر اختياري را بر مكنت و تجمل ترجيح مي زندگي موالنا، با قناعت و گاه با قرض مي )3

  داني و در هر رنگي كه بنگري داني كه به آن نماني.مردي آن است كه آزاد باشي از اين جهان و خود را غريب  )4
  ) [حذف]90- در كدام بيت با ساير ابيات تفاوت دارد؟ (هنر» درويش«مفهوم  -40
 تر از ملك درويش نيست كه ايمن      مگو جاهي از سلطنت بيش نيست )1

 مائيم و كهنه دلقي كĤتش در آن توان زد    درويش را نباشد برگ سراي سلطان )2

 دويي هرگز نباشد در دل يكتاي درويشان   در چشم اينان قيمتي دارد دو عالم چيست تا )3

 گيرد داند رهي ديگر نمي دري ديگر نمي  خدا را رحمي اي منعم كه درويش سر كويت )4

  )90- متن زير، با كدام بيت قرابت مفهومي دارد؟ (رياضي -41

از اين همه سنگ چرا هيچ آه نكردي، از گلي آه «آهي كرد؛ گفتند : پس هر كسي سنگي مي انداختند. شبلي موافقت را گلي انداخت. حسين بن منصور «
  »گفت : آن ها كه نمي دانند معذورند؛ از او سختم مي آيد كه مي داند كه نمي بايد انداخت.» كردن، چه سر است؟ 

 حالل باشد خوني كه دوستان ريزند      به خون بهاي منت كس مطالبت نكند )1

 به دوستي كه نگويد به جز حكايت دوست      راهزار دشمن اگر بر سرند سعدي  )2

 خون عشاق بريزند و حاللش دارند    دوستي با تو حرام است كه چشمان خوشت )3

 مكن اي دوست كه از دوست جفا نپسندند    طمع از دوست نه اين بود و توقع نه چنين )4

 كنند.كنند اما ديگر ابيات شكايتي نميصحيح است. زيرا گاليه مي 4گزينه 

  )91 - ؟ (رياضينداردبا كدام بيت، قرابت معنايي » سرت ز آسمان بگذرد در شكوه    ر پاي در دامن آري چو كوه اگ«بيت  -42
 به غيبت نگرداندش حق شناس    زبان آمد از بهر شكر و سپاس )1

 دريده نديدي چو گل پيرهن    چو غنچه گرت بسته بودي دهن )2

 دهان جز به لؤلؤ نكردند باز    صدف وار گوهر شناسان راز )3

 چو چنگ اي برادر سر انداز پيش    خواهي كه باشي چو دف روي ريشن )4

  گويد پرورد بگو.كنند اما اين بيت ميصحيح است. باقي ابيات هر يك به نوعي دعوت به سكوت مي 3گزينه 

  )90 -يبا كدام بيت يكسان است؟ (تجرب» نصيحت نگيرد مگر در خموش  فراوان سخن باشد آكنده گوش «در بيت » گرفتن« مفهوم  -43
 چو پر شد نشايد گذشتن به پيل       سرچشمه بايد گرفتن به بيل )1

 وگر زنده از رزم بر گشته گير      تو ايران سپه را همه كشته گير )2

 زان كه هر كس محرم پيغام نيست      از هزاران در يكي گيرد سماع )3

 ور به حق گفت جدل با سخن حق نكنيم     حافظ ار خصم خطا كرد نگيريم بر او )4

 گويند.صحيح است. هر دو بيت از تاثير سخن در آدمي سخن مي 3گزينه 

  )91 -با كدام بيت متناسب است؟ (تجربي» ز مور آموز رسم بردباري    گرت هموار بايد كامكاري «مفهوم بيت  -44
 مار چون كه با او ضد شوري گردد چو        تو نمي بيني كه يار بردبار )1
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 بردبارمبا عاقل، نرم و         با جاهل و بي خرد درشتم  )2

 دشمن گمان برد كه بترسيدم از نبرد      گر بردبار باشم و هشيار و نيك مرد )3

 زمانه منفعل از طبع بردبار من است      به هر چه رود دهد آيينه وار مي سازم )4

  كنند.صحيح است. هر دو بيت به بردباري توصيه مي 4پزينه 

اع ديد. يكي به ديگر پرخاش مي كرد كه اگر يكي به من گويي، هزار بشنوي، موالنا در گذر از كويي، يك روز دو تن را در حال نز«مفهوم عبارات   -45
با همه ي ابيات به استثناي بيت .............. متناسب » روي به آن ديگري كرد و گفت: هر چه خواهي به من گوي كه اگر هزار گويي، يكي هم نشنوي.

  ) [حذف] 91 - است. (تجربي
 تا شوي مقبول و محرم نزد رب      بحلم پيش آور به هنگام غض )1

 كه در اين بحر كرم غرق گناه آمده ايم    لنگر حلم تو اي كشتي توفيق كجاست )2

 آن كه برد سرت گهر بخشش      از صدف ياد گير نكته حلم  )3

 هر كه سنگت زند ثمربخشش      كم مباش از درخت سايه فكن  )4

  سال سوم

  )90 -انساني«با كدام بيت قرابت مفهومي دارد؟ » گوي نيكي بردخنك آن كس كه     نيك و بد چون همي بيايد مرد «بيت  -46
 جزاي عمل ماند و نام نيك    غم و شادماني نماند و ليك )1

 بد مي كني و نيك طمع مي داري    نيكي نبود سزاي بد كرداري )2

 به كه بد باشي و نيكت بينند    نيك باشي و بدت گويد خلق  )3

 و گل بي خار نيستگنج بي مار     شادي بي غم در اين بازار نيست )4

 ماند.هايش ميميرد اما خوبيگويند آدمي ميصحيح است. هر دو بيت مي 1گزينه 

  )90 -مفهوم كدام بيت با ديگر ابيات متفاوت است؟ (تجربي -47
 كه از ماست بر ما بد آسمان      سخن رفتشان يك به يك بر زبان  )1

 كندكاين همه بيداد شبان مي       ما را گله از گرگ نيستي گله  )2

 خود خير در دنيا نديد يهيچ كس از زاده    نخل اين بستان ز بار خويشتن يابد شكست )3

 دامي نبود در ره آن صيد كه رام است    آسيب جهان بيش رسد گوشه نشين را  )4

 رسد.رسد از خود او ميگويند هر بدي كه به آدمي ميها ميصحيح است. ديگر گزينه 4گزينه 

اين بوسهل مردي امام زاده و محتشم و فاضل و اديب بود اما شرارت و زعارتي در طبع وي موكد شده ـ و ال تبديل لخلق اهللا ـ و با آن «مفهوم   -48
  )90 - با همه گزينه ها به جز گزينه ............. متناسب است. (تجربي» شرارت، دل سوزي نداشت.

 نسيم عود از بيد بر نيايد        بيد را گر بپرورند چو عود  )1

 تربيت را در او اثر باشد        چون بود اصل گوهري قابل )2

 هيچ نيكي از او مدار اميد        هر كه در اصل بدنهاد افتاد )3

 از كالغ سياه باز سپيد        زان كه هرگز به جهد نتوان كرد )4

 ها از موثر نبودن آن.گويد اما ديگر گزينهمياز تاثير تربيت سخن  3ها به جبر اشاره دارند اما بيت ي گزينهصحيح است. همه 3گزينه 

  )91 - دليل پرهيز از تنعم و عدم پذيرش صله، در كدام عبارت، متفاوت است؟ (تجربي -49
 چون به آن چه دارم و اندك است قانعم، وزر و وبال اين چه به كار آيد؟ )1

 از آن احتياج نداشت. به زندگي درويشانه قناعت كرده بود، نه از بخل بلكه از آن جهت كه به بيش تر )2
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 آن چه دارم از اندك مايه حطام دنيا حالل است و كفايت است و به هيچ زيادت حاجتمند نيستم. )3

 بر من پوشيده است كه آن غزوه ها بر طريق مصطفي هست يا نه، من اين نپذيرم و در عهده اين نشوم. )4

  گويد شك دارم كه اين پول حالل است يا حرام.ا اين بيت ميكنند امها دليل را قناعت ذكر ميصحيح است. ديگر گزينه 4گزينه 

  سال دوم

  )90 -؟ (هنرنداردمنسوب به علي (ع) با كدام بيت تناسب معنايي » ما اكثر العبر و اقلّ االعتبار«عبارت  -50
 ي اعتبار كو گوش سخن شنو كجا ديده    هر گل نو ز گلرخي ياد همي كند ولي  )1

 هر كه فكرت نكند نقش بود بر ديوار    ديوار وجوداين همه نقش عجب بر در و  )2

 باشد به قدر همت تو اعتبار تو    همت بلند دار كه نزد خدا و خلق )3

 تا كيست كو نظر ز سر اعتبار كرد      چندين هزار منظر زيبا بيافريد )4

  عبرت بگير. گويند تفكر كن وها ميگويد همتت را بلند دار اما ديگر گزينهاين گزينه مي صحيح است. 3گزينه 

  )91-مفهوم همه ابيات به استثناي بيت ................ با يكديگر قرابت دارد. (زبان  -51
 نكند گرگ پوستين دوزي        از بدان جز بدي نياموزي )1

 كه با دشمنانت بود هم نشست      بشوي اي خردمند از آن دوست دست )2

 كĤتش و دودي رسد از هر كران        آهنگران يدرگذر از كوره )3

 كه از مصاحب ناجنس احتراز كنيد      پير مي فروش اين است يموعظه نخست )4

 گويد آن كه با دشمن تو نيز دوست است، دوست تو نيست.گويند دوست ناباب نداشته باش اما اين بيت ميها ميصحيح است. ديگر گزينه 2گزينه 

با همه ابيات به جز بيت .............. متناسب » سخن داني نيست.به عمل كار برآيد به     سعديا گرچه سخن دان و مصالح گويي «مفهوم بيت  -52
  )90 - است. (رياضي

 كه قول بي غرضان در جهان سمر گردد    ز بهر سود كسان گو نه بهر شهرت خويش )1

 عملت چيست كه فردوس برين مي خواهي    حافظ خام طمع شرمي از اين قصه بدار )2

 به كجا ماند با نور كه بستيزد ظلمت    جايي كه يقين باشد شك را چه محل باشد )3

 داني نتوان داد يقيني به گماني    آن چيز كزين پيش گمان بود يقين گشت )4

ها اين را گويد سخن بگو اما باقي گزينهمي 1 شود اين تست رازد چون گزينهاين تست جدا تست بدي است. فقط به منطق تستي مي صحيح است. 1گزينه
 ويد سخن ارزشي ندارد.گگويند و بيت سوال هم مينمي

  )91 -يكسان است؟ (رياضي» رباعي«با كدام » الملك يبقي مع الكفر و ال يبقي مع الظلم«معني  -53
 عادل ز زمانه نام نيكو ببرد    ظلم از دل و دست ملك نيرو ببرد )1

 ور تو نكني هر كه كند او ببرد      گر تقويت ملك بري ملك بري 

 ر يك به مراد خويشتن ملكي رانده    بس چون تو ملك زمانه بر تخت نشاند )2

 درياب كه از تو هم چنين خواهد ماند    از جمله بماند و دور گيتي به تو داد 

 در سايه معدلت بياسايد ملك      از ظلم حذر كن اگرت بايد ملك  )3

 با ظلم و ستمگري نمي پايد ملك      با كفر توان ملك نگه داشت ولي

 چنان كه مي رود مي راند  بي باك      نه هر كه ستمت بر دگري بتواند  )4

  ناچار زمانه داد خود بستاند     پيداست كه هامر و نهي تا كي ماند

  گذرد.گويد روزگار به هيچ كس وفا نكرده است و نوبت سلطنت تو نيز ميصحيح است. اين گزينه فقط مي 2گزينه 
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كاخ ها فرمانروايي مي كردند؟ چه بناهايي كه صبح برپا بود و عصر كجا هستيد پادشاهاني كه به هنگام نوشيدن ساغر مرگ، در اين «مفهوم عبارات  -54
  )91 -با همه ابيات به استثناي بيت ........ تناسب دارد. (رياضي» ويران گشت!

 ز آب و گل پرويز است آن خم كه نهد دهقان    خون دل شرين است آن مي كه دهد رزبن )1

 چشم آخر هم سير نشد زايشاناين گرسنه   چندين تن جباران كاين خاك فروخورده است )2

 ز ايشان شكم خاك است آبستن جاويدان    گفتي كه كجا رفتند آن تاجوران اينك )3

 كردي ز بساط زر زرين تره را بستان    پرويز به هر بومي زرين تره آوردي )4

 گويند اما اين توصيف تجمالت سفره خسرو پرويز است.ها از مرگ شاهان ميديگر گزينه صحيح است.4گزينه 

  )91 - مفهوم كدام بيت با ديگر ابيات متفاوت است؟ (رياضي  -55
 ام چه نالم از دشمن خويشمن خود زده    ت خويش در خرمن خويشآتش به دو دس )1

 چه توان كرد چون كه خود كردم      گر چه دانم كه نيك بد كردم )2

 برآرد آتش از خود هر چناري      كفن بر تن تند هر كرم پيله )3

 تو نيك نبيني و به من بد نرسد    هي بد من من نيك تو خواهم و تو خوا )4

خواهم اما تو براي گويد من براي تو خوب ميرسد از جانب خود اوست اما اين بيت ميگويند هر بدي كه به كسي ميها ميصحيح است. ديگر گزينه 4گزينه 
كه... (عيسي (ع) و ابلهي كه با وي دچار شد) هم آورد اما من آن را ديل  اند(از ماست كه بر ماست) يا آورده 3شد در ادبيات خواهي. اين تست را ميمن بد مي

 درس خسرو (كه ضرر اعتياد و ضرر زدن به خود است) آوردم تا شما هيچ وقت سمت اعتياد نرويد!

اي خزيد و ديگر مرد ميدان  حسودان تنگ نظر و عنودان بد گهر وي را به مي و معشوق و لهو و لعب كشيدند، بي سر و صدا به گوشه«مفهوم عبارت  -56
  )90 - ؟ (تجربينمي شوداز كدام بيت دريافت » نبود.

 خرمن عقل و عافيت سوزد      حسد آنجا كه آتش افروزد )1

 ميان دو آزاده گرد آورد      حسد مرد را دل به درد آورد )2

 حسد مي برم مردگان را به مرگ    ز بس رنج و آفت كه در زندگي است  )3

 بتر شد بر شاه بازار من       حسد برد بدگوي در كار من )4

گويد ان قدر زندگيم بد است گه آرزوي مي 3گويند حسودي بد است اما گزينه گزينه مي 3ها هيچ ربطي به متن سوال ندارند. البته گزينه صحيح است. 3گزينه 
  كنم!مرگ مي

  اند كه...، بياموزيم، شعر حفظيآورده

  سال سوم

  )90 - با كدام بيت تناسب مفهومي دارد؟ (زبان» مرا به خير تو اميد نيست، شر مرسان    كساناميدوار بود آدمي به خير «بيت :  -57
 اين چنين مگذار ما را يا رها كن يا ببند      گاهي از خاك درت مرهم به زخم ما ببند )1

 نه هر كه رفت، رسيد و نه هر كه كشت، درود      مرا وصال نبايد همان اميد خوش است  )2

 چو مرهم مي نسازي نيش كم زن        م زن سنان جور بر دل ريش ك )3

 بايد داشتاميد به كردگار مي        از پيش كسي كار كسي نگشايد )4

 كني حداقل ستم نكن.گويد اگر لطف نمياين بيت مي صحيح است. 3گزينه 

  )91 -مفهوم كدام بيت با ديگر ابيات متفاوت است؟ (زبان -58
 گذاري چرا باري به سر بارم      اگر باري ز دوشم بر نداري )1

 مرا به خير تو اميد نيست، شر مرسان      اميدوار بود آدمي به خير كسان )2
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 به دست باش كه خيري به جاي خويشتن است      گرت ز دست برآيد مراد خاطر ما )3

 باري چنان مكن كه شود خاطري حزين    گر در جهان دلي ز تو خرم نمي شود )4

  تواني خوبي كني آن را انجام بده.گويد اگر ميمي 3كني حداقل ستم نكن اما بيت د اگر لطف نمينگويت ميابيا باقيصحيح است. 3گزينه 

  سال دوم

رفت، صياد او را برداشت و چون صورت شد كه مرده است بينداخت به حيلت خويشتن در  پس خويشتن مرده كرد و بر روي آب مي«مضمون عبارت  -59
  )90 -؟ (انسانينداردبا كدام بيت تناسب » جوي افكند

 آن كه بميرد به سر كوي يار          ده كدام است بر هوشيارزن )1

 دل نيابي جز كه در دل بردگي          اي حيات عاشقان در مردگي )2

 دهد يا هست و پرده دار نشانم نمي        مردم در اين فراق و در آن پرده راه نيست )3

 گشت پيش از ماكه ادريس از چنين مردن بهشتي       بمير اي دوست پيش از مرگ اگر مي زندگي خواهي  )4

كنايه از شدت شوق و سختي كشيدن » مردم« 3بيت ديگر به موت اختياري و قطه تعلقات دنيوي اشاره دارند اما در بيت  3 صحيح است. 3گزينه  )5
 است. 

  )91 -؟ (انسانيداردنبا كدام بيت قرابت مفهومي » جاي چشم ابرو نگيرد، گر چه او باالتر است  دود اگر باال نشيند كسر شأن شعله نيست«بيت :  -60
 دستان نتواند زدن و ناورد الحان        گر زاغ سيه باغ ز بلبل بستاند )1

 هموار همي بيند اين گنبد گردان      چشم فلك است اين كه بدو تيره زمين را  )2

 هرگز نشود همبر با دانا، نادان        هر چند كه بر منبر نادان بنشيند )3

 جدا گشت سيه ابر به باراناز دود       چون ابر بلند است سيه دود و ليكن )4

گويند در هر حال ندادان و دانا مثل هم نيستند. دقت كنيد ها ميبيند اما ديگر بيتگويد روزگار همه را يكسان ميصحيح است. اين بيت مي 2گزينه 
  است. حداقل بحث بر سر خوبي و بدي 1است. در گزينه  2و  1بر سر گزينه  كامال مرتبط اند. بحث 4و 3هاي گزينه

  )91 -با كدام بيت تناسب دارد؟ (انساني» يؤثرون علي انفسهم و لو كان بهم خصاصه«مفهوم  -61
 با خلق نكوكار به كردار و به گفتار  مردي است سخاپيشه و مردي است عطابخش )1

 كه در طفلي گياهي را دهد شير      سخاي ابر از آن آمد جهان گير )2

 زمين مشرق و مغرب كند سخاتا بر     درياي لطف اوست و گر نه سحاب كيست )3

 كه ببخشم بود ار ملك سليمان از من    گرچه مورم ولي آن حوصله با خود دارم )4

 بخشد.صحيح است. اگرچه خودش ضعيف است (مورچه) اما باز هم مي 4گزينه 

  )90 - ؟ (هنرنيستتناسب با كدام بيت م» باز همان جا رويم جمله كه آن شهر ماست    ايم  ايم يار ملك بوده ما به فلك بوده«مفهوم  -62
 كه در اين دامگه حادثه چون افتادم    طاير گلش قدسم چه دهم شرح فراق )1

 ندانمت كه در اين دامگه چه افتاد است      زنند صفير ترا ز كنگره عرش مي )2

 نشيمن تو نه اين كنج محنت آباد است    كه اي بلند نظر شاهباز سدره نشين )3

 ي دارالسالم گلشني پيرامنش چون روضه    بزمگاهي دل نشين چون قصر فردوس برين )4

 گويندانسان از عالم باال آمده و به آن جا تعلق دارد.صحيح است. باقي ابيات مي 4گزينه 

ي ابيات به استثناي بيت ............. قرابت  با همه» كسب جمعيت از آن زلف پريشان كردم  از خالف آمد عادت بطلب كام كه من«بيت :  -63
  )91 -رمفهومي دارد. (هن

 كند گل به آن نازك تني از خاربستر مي      ترك آسايش اگر لذت ندارد پس چرا )1
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 كه كرده هر سر موي تو پاي بست مرا      چگونه از سر كويت توان كشيدن پاي )2

 عاقبت درد محبت عين درمان شد مرا      نرگس او با دل بيمار من الفت گرفت )3

 اري از اين شكست مرادرست شد همه ك      ي من نشسته خيل غمش در دل شكسته )4

 نما است.ي ابيات بر متناقضصحيح است. غير از اين بيت بناي همه 2گزينه 

  )90 -مفهوم كلي كدام بيت با ساير ابيات متفاوت است؟ (زبان -64
 كسب جمعيت از آن زلف پريشان كردم      از خالف آمد عادت بطلب كام كه من  )1

 بداني هم اوت رهبر آيدگفتا اگر       گفتم كه بوي زلفت گمراه عالمم كرد )2

 چون چنين است پس آشفته ترش بايد كرد      ي او موجب جمعيت ماستزلف آشفته )3

 گناه بخت پريشان و دست كوته ماست      اگر به زلف دراز تو دست ما نرسد )4

  نما است.ي ابيات بر متناقضصحيح است. غير از اين بيت بناي همه 4گزينه 

  )91 -(رياضيندارد؟ يي ابيات زير با كدام بيت تقابل معنا -65

  هم بدان چشم كهتري منگر        كهتري را كه مهتري يابد «

  »در بزرگيش سرسري منگر      خرد شاخي كه شد درخت بزرگ 

 اگر چه بر شود ناكس به كيوان    نگويد كس كه ناكس جز به چاه است  )1

 چنان افتد كه هرگز برنخيزد      هر آن كهتر كه با مهتر ستيزد )2

 نه خامم خورد شايد زو نه بريان      فربه شود سگهمي دانم كه گر  )3

 بد گوهري كه خبث طبيعتش در رگ است      هرگز به مال و جاه نگردد بزرگ نام )4

 ارزش است اما گزينهارزش در هر حالي بيگويند آدم بيگزينه مي 3شود زد. ها كال با شعر سوال ربطي ندارند اما تست را ميابيات گزينهصحيح است.  2گزينه 
  گويد نبايد با بزرگان درگير شد.مي 2

  )91 -مفهوم كدام بيت با ديگر ابيات متفاوت است؟ (تجربي -66
 زان كه جمله چيزها، چيزي ز بي چيزي شده است    گر بپوسم همچو دانه عاقبت نخلي شوم )1

 نشيمن تو نه اين كنج محنت آباد است    كه اي بلند نظر شاهباز سدره نشين )2

 زين دو چرا نگذريم؟ منزل ما كبرياست    ملك افزون تريمخود ز فلك برتريم وز  )3

 دل از كجا و تماشاي خاكدان ز كجا      چرا به عالم اصلي خويش وا نروم )4

  گويد نبايد از مرگ هراسيد.كنند اما اين بيت ميها شوق به مبدا را بيان ميباقي گزينهصحيح است.  1گزينه 

با همه ابيات به » ، هنوز تويي تو همراه توست، اگر خواهي كه به ما رسي، خود را بر در بگذار و درآي.به سرش ندا آمد كه بايزيد«مفهوم عبارت :   -67
  )91 -استثناي بيت ............... تناسب دارد. (تجربي

 نتوان جلوه آن سرو خرامان ديدن      نشود تا دلت از قيد عاليق آزاد  )1

 تن اگرت هست سر جان ديدنبگذر از     جان تو را بايد و پايد غم تن چند خوري )2

 نيست بايد شدنت وانگهش آسان ديدن    اي كه داري هوس طلعت جانان ديدن )3

 كي توان از نظر موسي عمران ديدن    آن جمالي كه فروغش كمر كوه شكست )4

  ديد.توان گويد خدا را نميگويند اما اين بيت ميها هر يك به نوعي از فنا سخن ميباقي گزينهصحيح است.  4گزينه 
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  مضامين پركاربرد ادبيات عرفاني

 فكر هر كس به قدر همت اوست        بلند نظري: تو طوبي و ماو قامت يار -1

 به سيب بوستان و شهد و شيرم    بهشت: چو طفالن تا كي اي زاهد فريبيدنيا و حتي توجهي به بي -2

        وحده ال اله اال هو      كه يكي هست و هيچ نيست جز اووحدت وجود:  -3

  عرفاني سال سومادبيات 

  )90 -با كدام بيت قرابت معنايي دارد؟ (انساني» كي تواند ماند از يك ذره باز  هر كه داند گفت با خورشيد راز«بيت :  -68
 تا به خلوتگه خورشيد رسي چرخ زنان    كمتر از ذره نه اي پست مشو عشق بورز )1

 جنس خود را همچو كاه و كهرباست      ذره ذره كاندرين ارض و سماست )2

 كه زي خورشيد انور مي فرستم      گفتم ز ذره كمتر است اين غلط )3

 به ذره اي نرسد آفتاب را نقصان      هزار ذره اگر كم شود ز روي هوا )4

  صحيح است. در هر دو بيت خورشيد استعاره از خداست. 1گزينه 

  )90 - كدام بيت بيانگر وادي ششم از هفت وادي عرفان در منطق الطير است؟ (انساني -69
 لنگي و كري و بي هوشي بود      فراموشي بودعين وادي  )1

 آن يكي باشد در اين ره در يكي      گر بسي بيني عدد گر اندكي )2

 جمله گم گردد از او گم نيز هم      هر چه زد توحيد بر جانش رقم )3

 شبنمي در بحر بي پايان فتاد      گر در اين دريا هزاران جان فتاد )4

 صحيح است. 3گزينه 

  )91 - شود؟ (هنر از كدام بيت دريافت مي» سر ز ملك جهان گران بيني    داي آن جا را بي سر و پا گ« مفهوم بيت:  -70
 دين به دنيا مده تو از پي نان      به گدايي بگفتم اي نادان )1

 چنان خوش بخسبد كه سلطان شام      گدا را چو حاصل شود نان شام )2

 ي اين در به آفتاب رود؟ كسي ز سايه    گدايي در جانان به سلطنت مفروش )3

 كافر از بيم توقّع برود تا در چين      گدا پيش رو لشكر اسالم بود گر )4

  ها گدايي منفي است اما در اين بيت مثبت.صحيح است. در ديگر گزينه 3گزينه 

  )91 -شود؟  (هنر از كدام بيت دريافت مي» وحدت وجود«مفهوم   -71
 بيم آن است كه شوري به جهان درفكنم        تا به گفتار درآمد دهن شيرينت )1

 ژه برهم نزنم من گر از دست تو باشد م      شرط عقل است كه مردم بگريزند از تير )2

 كه به فتراك تو به زان كه بود بر بدنم    اي اينك من و سر باكي نيست گر به خون تشنه )3

 كه وجودم همه او گشت و من اين پيرهنم      پيرهن مي بدرم دم به دم از غايت شوق )4

 ».كه وجودم همه او گشت«وم: صحيح است. به سبب مصرع د 4گزينه 

  )90 -؟ (زباننداردبا كدام بيت ارتباط » آفتابيش در ميان بيني  دل هر ذره را كه بشكافي «مفهوم بيت :  -72
 گهي ابليس گردد گاه آدم      در او در جمع گشته هر دو عالم )1

 جمال جان فزاي روي جانان      به زير پرده هر ذره پنهان )2

 خداوند دو عالم راست منزل      بدين خردي كه آمد حبه دل )3
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 هر ورقي دفتري است معرفت كردگار    برگ درختان سبز در نظر هوشيار )4

 ها به وحدت وجود اشاره دارند اما اين بيت توصيف آدم است.صحيح است. ديگر گزينه 1گزينه 

  )90 - دارد؟ (رياضيبا كدام بيت تناسب مفهومي » تارروز بس روشن و تو در شب     شمع جويي و آفتاب بلند «بيت :  -73
 در اين زمانه كه گوهر شناس ناياب است      چرا صدف نكند چاك سينه را صائب )1

 د ز خود بي خبري چندنحق را چه شناس      از خود نشناسان مطلب ديده حق بين )2

 جانا چو سرو سركش از سايه سركشيدي      ما را چو سايه ديدي از پاي در فتاده )3

 گوهر مقصود در دامان ساحل بوده است    تيمما عبث در سينه ي دريا نفس را سوخ )4

 صحيح است. اين گزينه مطلب قابل حصول بود اما ما به آن دست نيافتيم. 4گزينه 

  )91 - با كدام بيت تناسب دارد؟ (رياضي» پاي بر فرق فرقدان بيني    هم در آن پا برهنه جمعي را «مفهوم بيت :  -74
 تردد بي يقينمي نهد با صد       پاي پيش و پاي پس در راه دين )1

 دست قدرت نگر و منصب صاحب جاهي    خشت زير سر و بر تارك هفت اختر پاي  )2

 كز دست غمش جامه جان چاك نكردند      من طايفه اي بر سر آن كوي نديدم )3

 سر دهد بر باد و تن بر سر نهد      هر كه پا از حد خود برتر نهد  )4

 فقر ظاهري غناي باطني دارند. رغمكند كه عليصحيح است. مقام عرفا را بيان مي 2گزينه 

  تحميديه

  مضامين مشترك تحميديه

 كه مگو حال دل سوخته با خامي چند    كش خويشفهمد: پير ميخانه چه خوش گفت به درديهر كسي نمي -1

 كĤن درد به صد هزار درمان ندهم        هم درد و هم درمان: از دوست به يادگار دردي دارم -2

 يكي را به دريا به ماهي دهد          شاهي دهديكي را همي تاج تعز من تشاء:  -3

 ي اوستدر وصف تو عجز برترين پايه        ي اوستعجز عقل: عقلي كه جهان كمينه سرمايه -4

 ز روي لطف بگويش كه جا نگه دارد          صبا: صبا در آن سر زلف ار دل مرا ديدي -5

  

  سال چهارم

  )90 - ارد. (انسانيمفهوم همه ابيات به استثناي بيت ...... با يكديگر تناسب د -75
 پس سخن كوتاه بايد والسالم        در نيابد حال پخته هيچ خام  )1

 صوفي نشود صافي تا درنكشد جامي      يار سفر بايد تا پخته شود خاميبس )2

 خام از عذاب سوختگان بي خبر بود      با نيم پختگان نتوان گفت سوز عشق )3

 سوخته با خامي چندكه مگو حال دل     كش خويشپير ميخانه چه خوش گفت به دردي )4

 داند و بس.گويند حال دردكشيده را دردكشيده ميها ميصحيح است. ديگر گزينه 2گزينه 

  )90-مفهوم كدام بيت با ديگر ابيات متفاوت است؟ (زبان -76
 هم مرهم و هم جراحت دل        اي درد و غم تو راحت دل )1

 همدل فداي او شد و جان نيز         دردم از يار است و درمان نيز هم )2

 همچو ني دمساز و مشتاقي كه ديد؟      همچو ني زهري و ترياقي كه ديد )3
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 گر دردمند عشق بنالد غريب نيست    ي است درد عشق كه هيچش طبيب نيستدرد )4

 گويند يار هم درد است و هم درمان.ها ميصحيح است. باقي گزينه 4گزينه 

  )90 - متفاوت است؟ (رياضي »تعز من تشاء و تذل من تشاء«مفهوم كدام بيت با توجه به آيه  -77
 يكي را به دريا به ماهي دهد        يكي را همي تاج شاهي دهد -6

 مبادا كه روزي درافتي به بند        يكي را كه در بند بيني مخند -7

 يكي را زمه اندر آرد به چاه        يكي را ز ماهي رساند به ماه -8

 يكي را كند خوار و زار و نژند        يكي را دهد تاج و تخت بلند -9

  گويد ضعيفان را مسخره نكن زيرا ممكن است خودت هم روزي ضعيف شوي.صحيح است. اين بيت مي 2ه گزين

  سال سوم

  )91 -با همه ابيات به استثناي بيت ..... تناسب دارد. (هنر» بي دل از بي نشان چه گويد باز  گر كسي وصف او ز من پرسد «مفهوم  -78
 اندر سخن آيي و بدانم كه لب استمگر       آن دهان نيست كه در وصف سخندان آيد )1

 هم قلم بشكست و هم كاغذ دريد      چون سخن در وصف اين حالت رسيد )2

 كه هر سه وصف زمانه است هست و بايد و بود      خداي را به صفات زمانه وصف مكن )3

 هر چه گويم هزار چندين است        وصف خوبي او چه دانم گفت )4

شود توصيف گويند امري را نميها ميفهمد تو دهان داري اما باقي گزينهكوچك است كه تا حرف نزني كسي نميگويد آن قدر دهانت صحيح است. مي 1گزينه 
  كرد.

 سال دوم

  )91 -ويژگي شاعرانه باد صبا در همه ابيات به استثناي ................ مشترك است. (زبان -79
 ي داريگر از آن يار سفر كرده پيام    اي صبا سوختگان بر سر ره منتظرند )1

 كه سر به كوه و بيابان تو داده اي ما را     با به لطف بگو آن غزال رعنا را ص )2

 در صحبت شمال و صبا مي فرستمت    هر صبح و شام قافله اي از دعاي خير )3

 من از افسون چشمت مست و او از تاب گيسويت    من و باد صبا ناالن دو سرگردان بي حاصل )4

 رساني است اما در اين گزينه عاشق است.ا باد نماد پيامهصحيح است. در ديگر گزينه 4گزينه 

  )91 -مفهوم همه ابيات به استثناي بيت ........... با يكديگر تناسب دارد. (رياضي -80
 جان است مرابوي زلف تو همان مونس     ا دم صبحاز صبا پرس كه ما را همه شب ت )1

 پيامي داري گر از آن يار سفر كرده      اي صبا سوختگان بر سر ره منتظرند )2

 وز رفيقان ره استمداد همت مي كنم    با صبا افتان و خيزان مي روم تا كوي دوست  )3

 تو مي روي به سالمت سالم ما برساني    من اي صبا ره رفتن به كوي دوست ندانم )4

 است.شود اما در اين بيت راهنما رسان است چون با او گفتگو ميها صبا پيامصحيح است. در ديگر گزينه 3گزينه 

  هاي سال سومتركيب

  )90- به ترتيب از كدام ابيات دريافت مي شود؟ (زبان » علو درجه، عاقبت انديشي، متوسل شدن، كار طاقت فرسا، اغفال نشدن«مفاهيم -81

  بايد به سينه رفت زين جا تا فلسطين      الف) بايد به مژگان رفت گرد از طور سينين
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  خاصه كه در باز كني محرم دروازه شود      ب) هر كه شدت حلقه در زود برد حقه زر

  كه عاقبت برود هر كه او ز مادر زاد      ج) بيا و برگ سفر ساز و زاد ره برگير

  مرو از راه كه آن خون دل فرهاد است      د) گر پر از الله سيراب بود دامن كوه

  بشكسته ز گوشه ي كالهت        هـ) اي طاق نهم رواق باال

 ، هـ، د، الف) ج، ب2        الف، ج، ب، هـ، د )1

  ) ج، هـ، ب، د4        )هـ، ج، ب، الف، د3

  شوند.ها رد ميي گزينهفرسا همهصحيح است. با همان كار طاقت 3گزينه 

  )90 -به ترتيب از كدام بيت ها فهميده مي شود؟ (رياضي» تحذير، تهديد، آزادگي و تعهد«مفاهيم  -82

  ا زنده زالكزين پس نبيند تو ر      الف) بكوبمت زين گونه امروز يال

  خرد را مكن با دل اندر مغاك        ب) بترس از جهاندار يزدان پاك

  نبندد مرا دست چرخ بلند      ج) كه گفتت برو دست رستم ببند

  نباشد بر آن جنگ فريادرس      د) نهادند پيمان دو جنگي كه كس

  ) ج، ب، د، الف2        ) ب، الف، ج، د1

  ) د، ج، ب، الف4        ) ب، ج، الف، د3

 شوند.ها رد ميي گزينهصحيح است. با تهديد همه 1گزينه 

  باقي تستها

  )91 -كند. (انساني اي رستم را تحقير و تمسخر مي ي ابيات به جز بيت ................ اسفنديار به گونه  در همه -83
 نترسي كه پرسند روزشمار    نداري ز من شرم و ز كردگار )1

 خاشخركمان و بر مرد پر    فراموش كردي تو سگزي مگر )2

 ز رزمت چنين دست كوتاه گشت    چرا پيل جنگي چو روباه گشت؟ )3

 دد از تف تيغ تو بريان شدي؟    تو آني كه ديو از تو گريان شدي؟ )4

 صحيح است. زيرا در ن هيچ تمسخري وجود ندارد و اصال اين بيت را رستم گفته است. 1گزينه 

  ) [حذف]91 - (هنرندارد؟ با كدام بيت تناسب » بر سبوي ببايد زدن سنگ را  چو خواهي كه پيدا كني گفت وگوي «مفهوم  -84
 رو به رو آورده جنگ شير و آهويي كنيم      عشق كو تا امتحان دست و بازويي كنيم )1

 آن گه شود پديد كه نامرد و مرد كيست      فردا كه بر من و تو وزد باد مهرگان  )2

 غش باشدتا سيه روي شود هر كه درو       خوش بود گر محك تجربه آيد به ميان )3

 دل صاحب نظر را سرخ روز امتحان بيني      زر كامل عيار از بوته بي غش چهره افروزد )4
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  از كجا مي آيي، اي فرخنده پي     آن يكي پرسيد اشتر را كه هي«مفهوم طنزآميز ابيات  -85

  »گفت : خود پيداست از زانوي تو    گفت : از حمام گرم كوي تو    

  )91؟ (زبان نداردبا كدام بيت تناسب 

 ز كژي بتر هيچ انديشه نيست      به گيتي به از راستي پيشه نيست  )1

 به زان كه دروغت دهد از بند رهايي      گر راست سخن گويي و در بند به پايي )2

 ده انگشت مردم به هم راست نيست    همه كس به يك خوي و يك خواست نيست )3

 خزانباد نوروزي پيدا بود از باد       سخن راست توان دانست از لفظ دروغ )4

 گويد هر كس اخالق خاص خودش را دارد.مي 3گويي است اما بيت عمومي آمده و در مذمت دروغ 3صحيح است. اين از زبان فارسي  3گزينه 

  )90 -با كدام بيت، تناسب بيشتري دارد؟ (تجربي» بنهفته به ابر چهر دل بند    تا چشم بشر نبيندت روي «مفهوم بيت  -86
 اننده ي ديو جسته از بندم        آزاد شوي و بر خروشي  )1

 كازاده زبان دراز و كوته دست است       در سوسن و سرو بين كه معلوم كني  )2

 جواب داد كه آزادگان تهيدستند       به سرو گفت كسي ميوه اي نمي آري  )3

 ملك جهان به ديدن روي جهانيان      آزادگي گزين كه نيرزد به نزد خلق )4

 چه خوب است صورت مردم را نديدن.گويند صحيح است. زيرا هر دو مي 4گزينه 

  )91 -در همه ابيات به جز بيت .......... به زمينه ملي حماسه، اشاره شده است. (تجربي -87
 به زاري به ساري فتاد اندر آب      همي به آسمان شد به پر عقاب  )1

 مران روز را روز نو خواندند      به جمشيد بر گوهر افشاندند )2

 گوش آمدش بانگ رخش مرا به      چو ديد آن درفشان درفش مرا )3

 كاله كياني به سر بر نهاد      به ايوان خراميد و بنشست شاد )4

نداشته است. زمينه ملي يعني باالبردن ارزش ايرانيان در » زمينه ملي«صحيح است. اما انصافا تست بدي است و طراح محترم هيچ دركي از معناي  1گزينه 
  احب حماسه هستند در اثر حماسي آن قوم. تر ارزش آن قومي كه صشاهنامه به بياني كلي

  ) [حذف]91 - در همه ابيات به استثناي بيت ......... يكسان است. (تجربي» كرامت«مفهوم عرفاني واژه  -88
 هر سخن جايي و هر نكته مكاني دارد    با خرابات نشينان ز كرامات مالف )1

 دلي در وي برون درد و درون درد      كرامت كن دروني درد پرورد )2

 هيچم خبر از هيچ مقامي نفرستاد    چندان كه زدم الف كرامات و مقامات  )3

  بنهي قدم چو موسي گذري ز هفت دريا    چو بدين گهر رسيدي، رسدت كه از كرامت )4

  


