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3021 )قلم چی- 93(” در کدام ابیات مفهوم »تیری که از شست رفته باز نمی گردد.« یافت می شود؟ 
نبود آبرو  آن  دیگرش  و  چکید  اشکش  الف( 
نمی گردد بر  تدبیر  به  رمیده  دل  ب( 
ج( اگر چه در دلم از ترکش است افزون تیر
د( برون آمد ز لب چون حرف، دیگر برنمی گردد
ما شست  از  تیر  آن  رفته  کنون  ه�� ( 
و( اختالفی نیست در شست و کمان و تیر، لیک

نبود جو  به  نشانی  هیچ  رفته  آب  از 
باز؟ گردد  چگونه  س��وزان  آتش  به  شرر 
همان به شست تو خمیازه می کشم چون تیر
نمی گردد بر  گوهر  گوش،  از  زندان صدف  به 
ما دس��ت  در  ب��اد  ج��ز  اس��ت  ن��م��ان��ده 
دگر رنگ  کمان  از  تیر  هر  پ��رواز  می کند 

4( الف، ب، د، و 3( ب، د، ه ، الف  2( و، ج، د، الف  1( الف، ب، ج، د 
3031 )گزینه ی دو- 93(” بیت زیر با کدام بیت ارتباط معنایی دارد؟ 

خویش عمر  به  ندیدم  شباب  جلوه ی  شنیده اممن  ج��وان��ی  حدیث  دی��گ��ران  از 
نیافت »خسرو« نا به سامان کامی  1( زین بخت 
2( یا رب اندر حال پیری دست گیرم سوی رحمت 
بگذشت ج��وان��ی  اّی����ام  ک��ه  3( اف���س���وس 
زیبا م���رغ  ک��ای��ن  ن���ک���ودار،  4( ج���وان���ی 

ج��وان��ی  س��رم��ای��ه ی  ش��د  آرزو  ب���اد  ب��ر 
جوانی از  آه  آشفتگی،  این  ک��ردم  جوانی  کز 
بگذشت ک��ام��ران��ی  و  ن��ش��اط  دوران 
اس��ت��خ��وان��ی خ���ان���ه ی  ای���ن  در  ن��م��ان��د 

3041 )گزینه ی دو- 93(” عبارت زیر با کدام بیت قرابت مفهومی ندارد؟ 
»اگر چنان بودی که آن کودک بدان نان تهی قناعت کردی و طمع از حلوای او برداشتی، وی را 

سگ هم چون خویشتنی نبایستی بود.«
نِ��َی��ش در  ش��ک��ر  ن�����دارد  1( ح������الوت 
بس  تو  قوت  جهان،  ز  قناعت  تلخ  2( لقمه ی 
3( حرص توست این که همه چیز تو را نایاب است
4( ت����ا ن��گ��ری��د ک����ودک ح��ل��وا ف���روش

پِ��َی��ش  از  ت��ل��خ  ت��ق��اض��ای  ب��اش��د  چ���و 
طمع دس��ت  مکن  کفچه  کسان  حلوای  بهر 
گ��ردد ارزان  همه  ن��رخ  ک��ه  ت��و  ک��ن  ک��م  آز 
دی���گ ب��خ��ش��ای��ش ن��م��ی آی��د ب���ه ج��وش

3051 )گزینه ی دو- 93(” مفهوم کدام بیت از سایر ابیات دورتر است؟ 
بدخوی رود  فلک  ب��ر  ب��ال  دس��ت  ز  1( اگ���ر 
بشوی  هفتگانه  دری����ای  ب��ه  2( س���گ 
نیست شعله  شأن  کسر  نشیند،  باال  اگر  3( دود 
غبار که  شد،  عزیز  شد  صدر نشین  که  هر  4( نه 

باشد  ب��ال  در  خ��وی��ش  ب��د  خ��وی  دس��ت  ز 
ک����ه چ����و ت����ر ش����د پ��ل��ی��دت��ر ب��اش��د
است باالتر  او  چه  گر  نگیرد،  ابرو  چشم  جای 
شد ن��خ��واه��د  توتیا  رس��د  دی���ده  ب��ه  اگ��ر 

3061 در همه ی ابیات، به جز بیت ……… مفهوم س�خن »تیری که از شس�ت رفته باز نمی گردد« آمده ”
)گزینه ی دو- 93( است. 

دست ان��در  آی��د  ب��اره  دگ��ر  رفته  عمر  1( ن��ه 
بود  غلط  آغ��از  از  خ��ود  صید  دادن  2( رم 
دعا تیر  ه��زار  گ��ش��ادم  ص��دق  شست  3( ز 
4( م����رغ وح��ش��ی ک��ه رف���ت ب��ر دی���وار

شست  ان��در  آید  جست  کمان  ز  چون  تیر  نه 
رمیدیم رم��ی��دی��م،  و  رم��ان��دی  ک��ه  ح��اال 
ول���ی چ��ه س���ود ی��ک��ی ک��ارگ��ر ن��م��ی آی��د
ک����ه ت����وان����د گ���رف���ت دی���گ���ر ب���ار

3071 )قلم چی- 95(” کدام بیت مفهوم متفاوتی دارد؟ 
ورزد دوستی  دو،  روزی  تو  به  فلک  1( اگ��ر 
تو به  دیگری  از  ش��ود  منتقل  که  2( ملکی 
م��ع��ن��ی طلب ه��س��ت  دان��ش��ی  3( گ����رت 
غّره مشو  بفزاید  که  هفته  یک  اقبال  4( بدین 

مخور عجوزه  ای��ن  از  افسون  و  غ��ّره  مباش 
نیست بی انتقال  ک��ه  غ��ّره  مباش  وی  ب��ر 
نیست هیچ  ک��ان  غ���ّره  مشو  ص���ورت  ب��ه 
که چون ماه دو هفته است آن کز افزونی است نقصانش

3081 )قلم چی- 95(” مفهوم کدام بیت متفاوت با دیگر گزینه هاست؟ 
وحشتگاه ای��ن  در  که  م��ردم  ز  1( بگریزند 
تیر ه��م چ��و  م��ی گ��ری��زد  م��ا  از  2( خ��ل��ق 
رهی  م��ردم��ان،  نظر  از  م��ی گ��ری��زم  3( گ��ر 
ندیم و  ی��ار  نبود  کتابم  و  صراحی  4( ج��ز 

باشد گریزان  خلق  از  که  اس��ت  آن  از  فتح 
پیر و  بُ���رن���ا  از  م���ن  اف���ت���ادم  دور 
ن��دی��ده ام م���ردم  آه���وی  ک��ه  مکن  عیبم 
بینم کم  جهان  به  را  )ناراست(  دغا  حریفان  تا 
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3091 بیت »ما را سر و سودای کس دیگر نیست / در عشق تو پروای کس دیگر نیست« با کدام عبارت ”
)قلم چی- 95( تناسب مفهومی ندارد؟ 

1( الهی، جان ما را صفای خود ده و دل ما را هوای خود ده.
2( الهی، خود را از همه به تو وابستم، اگر بداری تو را می پرستم.

3( الهی، هر چند از بد سزای خویش به دردم، از مفلس نوازی تو شادم.
4( الهی، تا به تو آشنا شدم از خلق جدا شدم و در هر دو جهان شیدا شدم.

3101 )قلم چی- 95(” مفهوم کدام رباعی با بقیه متفاوت است؟ 
نهفت ز  ب��ی��رون  آم��ده  وج��ود  بحر  1( ای���ن 
گفتند س���ودا  س��ر  از  سخنی  ک��س  ه��ر 
شدند آداب  و  فضل  محیط  ک��ه  2( آن���ان 
ب��رون ن��ب��ردن��د  ت��اری��ک  زی���ن ش��ب  ره 
نَُوند که  این ها  و  شدند  کهن  که  3( آن ه��ا 
باقی نماند  ک��س  ب��ه  جهان  کهنه  ای��ن 
4( اج�����رام ک��ه س��اک��ن��ان ای���ن ای��وان ان��د
نکنی گ��م  خ���رد  س��ررش��ت��ه ی  ت��ا  ه���ان 

نسفت تحقیق  گوهر  ای��ن  که  نیست  کس 
گفت نمی داند  ک��س  هست  ک��ه  روی  زان 
شدند اص��ح��اب  ش��م��ع  ک��م��ال  ج��م��ع  در 
شدند خ���واب  در  و  ف��س��ان��ه ای  گفتند 
بدوند ت��ک  ی��ک  خویش  م��راد  ب��ه  ک��س  ه��ر 
رون��د و  آی��ن��د  دی��گ��ر  روی����م  و  رف��ت��ن��د 
اس����ب����اب ت������ردد خ���ردم���ن���دان ان���د
ک���آن���ان ک���ه م���دبّ���رن���د، س���رگ���ردان ان���د

3111 )قلم چی- 95(” مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟ 
کسی غ��ب��ار  دل  ب��ر  چ��ه  ب��ه��ر  ز  1( م����را 
گهر چون  نیست  گله ای  مرا  کس  هیچ  2( از 
خطاست روزگ��ار  دس��ت  از  شکایاتم  3( ول��ی 
دست ز  کارم  چون  رفت  نالم  چه  او  خیال  4( از 

است خود  رهگذار  ز  کس  هر  خاطر  گرد  که 
مرا سخت تر  گ��ره  اس��ت  ش��ده  خ��ود  آب  کز 
آم��د ق��دی��ر  ای����زد  از  م���ق���ّدرم  ای���ن  ک��ه 
خویش جان  بالی  پروردم  خویش  خون  به  من 

3121 )قلم چی- 95(” کدام ابیات با هم قرابت مفهومی دارند؟ 
است آواز  و  جمال  عالم  همه  ال��ف( 
ب( هر که از ذکر جمالت چو جمل رقص نکرد
ج( مطرب ما را دردی است که خوش می نالد
انسانی است،  کم  حیوان  ز  عقل  نزد  به  د( 
تو ان��دوه  با  نیست  خ��وش  را  که  هر  و( 
مایل است  حیوان  چو  خوش  به صوت  ه ( 

کنم؟ چه  کر  گ��وش  و  اس��ت  ک��ور  چشم 
منهش نام کاالنعام کزان هست  اضّل )گمراه تر(
آوازش ب��ود  طرب انگیز  عاشق  م��رغ 
آواز دل��پ��ذی��ری  از  اث��ری  ن��ب��ودش  ک��ه 
نیست آگ���اه  عشق  ذوق  از  او  ج��ان 
دل ای  ب���ودن  نشاید  ک��م  زح��ی��وان 

4( د، ج، الف 3( الف، ب، ج  2( ب، و، ج  1( ب، ه ، د 
3131 )قلم چی- 95(” ابیات کدام گزینه با هم قرابت مفهومی ندارند؟ 

بی سوار غبار  ای��ن  انتظار  در  1( نشسته ام 
دگر زین بحر طوفان خیز، امید رستگاری نیست
ب��ری��د اول  ه���م  ب��ای��د  گ���رگ  2( س����ر 
گران خوابان بر  رحمت  بی  زنهار،  سیل  ندارد 
عشق نوبهار  ای  تو  ب��وی  و  رن��گ  ی��اد  3( ب��ا 
شدم ن��ات��وان  و  خسته دل  و  پیر  چند  هر 
سزاست و  بیفکنندم  بر،  نه  و  دارم  سایه  4( نه 
نیارد میوه  و  کشد  بر  سر  که  ش��اخ  آن 

نمی زند سر  سپیده  چنین  شبی  کز  دری��غ 
را ما  ساحل  چراغ  محنت زا،  باد  این  ُکشت  که 
ن���ه چ����ون گ��وس��ف��ن��دان م����ردم دری���د
واکن پیشتر  را  بندگران  این  خویش  پای  ز 
کشیده ام گریبان  به  سر  بنفشه  هم چون 
شدم ج��وان  ک��ردم  تو  روی  ی��اد  که  گه  هر 
نمی زند تبر  کسی  ت��ر،  درخ��ت  ب��ر  وگ��رن��ه 
س���زاوار نیست  سوختنش  ج��ز  ب��ه  ف��رج��ام 

3141 )گزینه ی دو- 95(” مفهوم کدام گزینه با سایر ابیات متفاوت است؟ 
امید ب���دان  قضا  تیر  ن��ش��ان��ه ی  1( ش���وم 
2( ع���ش���ق ت���و ق���ض���ای آس��م��ان��ی��س��ت
قضاست حکم  طوفانِی  ما  تدبیر  3( کشتی 
فکند هجرم  در  تو  از  آسمانی  قضای  4( هم 

شما رض��ای  کنم  حاصل  و  ببازم  ج��ان  که 
ن��ب��اش��د ق���ض���ا  از  گ�����ذر  را  ک����س 
نیست ک��ار  در  لنگری  اینجا  تسلیم  دم  جز 
کنم چ��ون  آسمانی  حکم  دف��ع  م��ن  دل��ب��را! 
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3151 )گزینه ی دو- 95(” کدام گزینه با شعر زیر تناسب بیش تری دارد؟ 
»خجسته باد نام خداوند / نیکوترین آفریدگاران / که تو را آفرید«

بیش ع���دد  از  ک��ام��د  ت��و  ص��ن��ع  1( در 
بایست ک��ه  چ��ن��ان  ج��ه��ان  2( ت��رت��ی��ب 
آرم��ی��ده و  رم���ی���ده  چ���ه  ه���ر  3( ای 
آف���ری���دن ع���ال���م  ع���ال���م  4( در 

ع���اج���ز ش�����ده ع���ق���ل ع��ل��ت ان��دی��ش
ک�����ردی ب���ه م��ث��اب��ت��ی ک���ه ش��ای��س��ت
آف���ری���ده ت����و  ف���ی���ک���ون  ک����ن  در 
ب����ه زی�����ن ن����ت����وان رق�����م ک��ش��ی��دن

3161 )گزینه ی دو- 95(” کدام سه بیت با یکدیگر تناسب معنایی دارند؟ 
نمود رخ  لباسی  هر  در  دم  به  دم  ال��ف( 
نهاد م��ا  نهاد  در  ش��وری  عشق،  ب( 
خانه ای معیّن  را  او  نبود  چ��ون  ج( 
آن  چنانک خ��ود،  با  کرد  کرشمه  یک  د( 
ریخت خاک  بر  جرعه ای  خمستان  از  ه ( 

نهاد پ��ا  دی��گ��ر  ج��ای  لحظه  لحظه 
نهاد س���ودا  ب��وت��ه ی  در  م��ا  ج���ان 
نهاد آن ج��ا  رخ��ت  دی��د،  ج��ا  کجا  ه��ر 
نهاد ب��رن��ا  در  و  پ��ی��ر  در  ف��ت��ن��ه ای 
ن��ه��اد ح���وا  و  آدم  در  ج��ن��ب��ش��ی 

4( ب، ج، ه  3( ج، د، ه   2( ب، د، ه   1( الف، ج، د 
3171 )قلم چی- 95(” ابیات کدام گزینه مفهوم مشترک دارند؟ 

َمجاز س��رای  در  دوس��ت  ت��ن  از  ال��ف( 
پنهانم حال  ز  پرسی  چه  غیر  پیش  به  ب( 
هوشیاری و  مستی  فتاده  ما  پیش  در  ج( 
دالرام دیدار  به  شاد  دلم  نیست  چون  د( 
بد گفتت  اس��ت  ب��د  درون���ت  گ��ر  ه�� ( 

راز ن��ی��ای��د  و  آی���د  ب����رون  ج���ان 
است من  نگاه  همین  من  دل  رازگ��وی  که 
می نماید رفتار  باشد  چه  هر  که  هر  در 
پدیدار خویش  دل  راز  کنم  خصم  بر 
خ��وب گفتت  خ���وب،  ت��و  درون  ور 

4( الف، ج، د 3( الف، ب، د  2( ب، ج، ه   1( ب، د، ه  
3181 )قلم چی- 95(” مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات متفاوت است؟ 

کمندت به  عاشقان  آیند  خویشتن  پای  1( به 
ناگهان فتنه،  این  از  می گریزم  که  جا  2( هر 
عنان از  دست  را  سیل  ن��دارد  دریا  3( جذبه ی 
کمند در  ج��ان  گ��ردن  پای بند،  4( دل��ش��ده ی 

برهانی خویشتن  ز  بگیری  تو  را  که  هر  که 
مرا می کشد  ب��رون  گرفته  عنان  عشقت 
را عشق  مراحل،  قطع  در  نیست  اختیاری 
چراست وان  سبب  چه  کاین  نه،  گفتار  زهره ی 

3191 )قلم چی- 95(” مفهوم ابیات همه ی گزینه ها به استثنای گزینه ی ……… یکسان است. 
1( مست بی خویشتن از خمر ظلوم است و جهول
بار ب��ار  احتمال  از  جهول  و  ظلومیم  2( م��ا 
گرفت هّمت  گ��ردن  بر  ما  ناچیز  3( ذّره ی 
برنتافت گ��ردون  چه  هر  امانت  از  آدم  4( ب��رد 

بی خویشتنی و  باشد  نکو  عشق  از  مستی 
ک��رده ای رس��وا  تو  نی  رب  یا  رسواییم  گرچه 
برنتافت گ��ردون  که  را  امانت  سنگین  ب��ار 
ریخت می بر خاک چون در جام گنجیدن نداشت

3201 )نشانه برتر- 95(” عبارت »اصبحُت امیراً و امسیُت اسیراً« با کدام بیت متناسب است؟ 
ان��دک��ی ب��ر  ن��ف��س  ای  ک��ن  1( ق��ن��اع��ت 
ک��ردگ��ار توفیق  ب��ه  روزگ����ار  رغ��م  2( ب���ر 
آمد پسند  همین  جهانم  و  روزگ���ار  3( ز 
4( زمانه شکل دیگر گشت و رفت آن مهربانی ها

یکی ب��ی��ن��ی  دروی�����ش  و  س��ل��ط��ان  ک���ه 
ب��ا س��ع��د گ��ش��ت غ��م و ان����دوه ب��ا ط��رب
دیدم گذر  بر  نیک  و  بد  و  خوب  و  زشت  که 
همه خونابه ی حسرت شده است آن دوست کامی ها

3211 )نشانه برتر- 95(” مفهوم کدام گزینه متفاوت با دیگر گزینه هاست؟ 
کار نیکنامی  تخم  ب��دان  ب��رخ��الف  1( ت��و 
باغ ترجمان  ب��ود  رس��ی��ده،  خ��زان  2( ب���رگ 
اختیار عنان  من  سبوی  دست  در  3( نیست 
هوشیاری و  مستّی  فتاده ست  ما  پیش  4( در 

می کارد که  جهان  از  ِدرَود  آن  کس  هر  که 
شنید م��ی ت��وان  م��را  ح��ال  چ��ه��ره  رن��گ  از 
معذوردار کند،  گر  ت��راوش  دل  از  عشق  راز 
می نماید رف��ت��ار  ب��اش��د،  چ��ه  ه��ر  ک��ه  ه��ر  در 



”کتاب مفهوم )قرابت معنایی(
49

3221 )نشانه برتر- 95(” در کدام دو بیت مفهوم یکسان دیده نمی شود؟ 
بخسبم س��ال  ه��زار  گر  ع��دم  خوابگاه  1( ب��ه 
ندارم دستت از دامن به جز در خاک و آن دم هم
آر جای  به  عهد  صنما  گفتم  و  می شد  2( دی 
می گفتی وص���ال  و  وف��ا  ح��دی��ث  همه 
ب��ودی وف��ای��ی  اگ���ر  ج��ه��ان  ط��ب��ع  3( در 
کرد ج��اه  ب��ه  نشاید  اعتماد  ذّره  ی��ک 
خ��رم��ن دارای  ای  ب��اش��د  4( ث���واب���ت 
دل! ای  می نشینی،  خلق  ره  ب��ر  ت��ا 

باشم تو  موی  بوی  به  آن گه  عافیت  خواب  به 
گردم دامنت  بگیرد  گردی،  روان  خاکم  بر  که 
نیست وفا  عهد  این  در  خواجه  غلطی  گفتا 
ک��ردی واژگ���ون  قّصه  ش��دم  ت��و  عاشق  چ��و 
از دگ���ران ن��ی��ام��دی  ت��و خ���ود  ب��ه  ن��وب��ت 
ک��رد ت��ک��ی��ه گ��اه  ن��ت��وان  را  م���وج  دی����وار 
اگ����ر رح��م��ی ک��ن��ی ب���ر خ��وش��ه چ��ی��ن��ی
دل! ای  خوشه چینی،  ش��رک  خ��رم��ن  در 

3231 )نشانه برتر- 95(” در کدام گزینه دو مصراع تناسب معنایی ندارند؟ 
1( غ��م��خ��وارم و اخ��ت��ر اس��ت خ��ون��خ��وارم
است مخفی  کعبه ی  که  کن  دلی  طرف  2( برو 
را فرزانه  دل  هوش  برد  آید  چون  3( عشق 
4( م��ص��ل��ت ت��وس��ت زب����ان زی����ِر ک��ام

گ��ی��ت��ی و ف��ل��ک ب��ه ک��ش��ت��ن م��ن ی��ارن��د
دل معتکف  م��ا  و  کعبه  طلبد  ح��اج��ی 
نمی پسندد عقلم  پختن،  عشق  س���ودای 
شود پیدا  سخن  از  انسان  بی کمالی های 

3241 )گزینه ی دو- 95(” مفاهیم »درویش نوازی - قناعت« در کدام گزینه ها دیده می شود؟ 
می کند زی���ان  خ��رم��ن  خ��داون��د  ال���ف( 
نگفته اند شاهان  آمد  خوش  روشن دالن  ب( 
اندکی ب��ر  نفس  ای  ک��ن  قناعت  ج( 
خوش و  بینی  قوی حال  را  خ��ود  چو  د( 
بس و  اس��ت  ی��ار  مهر  خانه ی  دل��م  ه ( 

می کند گ��ران  س��ر  خوشه چین  ب��ر  ک��ه 
نمی شود سکندر  ع��ی��ب پ��وش  آیینه 
یکی بینی  دروی���ش  و  سلطان  ک��ه 
بکش ض��ع��ی��ف��ان  ب���ار  ش��ک��ران��ه  ب��ه 
کس کین  آن  در  می نگنجد  آن،  از 

4( الف، ب، د 3( الف، ج، د  2( ب، د، الف  1( ه ، ب، ج 
3251 )سراسری ریاضی - 95(” مفهوم کدام بیت با سایر ابیات تفاوت دارد؟ 

یار از  خبر  آرد  ک��ه  رف��ت  ب��رم  ز  1( ق��اص��د 
ب��ی اث��ر ه��م  ب��ی خ��ب��ر  ه��م  ش��د  ک��ه  2( آن 
زنهار طبیبان  ن��دارن��د  درد  از  3( خ��ب��ر 
خود از  خبر  ن���دارد  دی��د  ت��را  ک��ه  4( ق��اص��د 

ن��دارد خ��وی��ش  از  خبر  اک��ن��ون  و  آم��د  ب��از 
خبر دارد  او  ج��م��ل��ه  م���ی���ان  از 
بیمارت چنین  است  کرده  که  جوی  زان  چاره 
ت��و؟ خ��ب��ر  آرد  ک��ه  زار  م��ن  ب��ه  دی��گ��ر 

3261 ویلیام شکس�پیر، ش�اعر و نمایش نامه نویس مع�روف، در غزلواره ی »ترانه ی من« که به فارس�ی ”
ترجمه شده است؛ می گوید: »خسوف های کژخیم شکوهش را به ستیز برمی خیزند« یعنی:  
)سراسری ریاضی - 95(  

1( حوادث ناگوار، شکوه جوانی را تهدید می کنند.
2( گذر زمان، هدیه های دوران کودکی را تباه می سازند.

3( خورشید گرفتگی، سبب افزایش تیرگی های زندگی می شود.
4( لحظه به لحظه بدی ها و ناراحتی ها جای شکوه تولّد را ُپر می کنند.

3271 )سراسری ریاضی - 95(” بیت زیر با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟ 
راست گوی تو  و  است  دروغ زن  صبا  »باد 
1( دروغ�����ی ک��ه ح���ال دل���ت خ���وش کند
می بینم چو  و  می پرسم  تو  ح��ال  ب��اد  2( ز 
مباش گردنده  باد  چون  رو  راست  طریق  3( بر 
خیر دع��ای  از  قافله ای  ش��ام  و  صبح  4( ه��ر 

می فرستمت« صبا  ب��اد  رغ��م  به  آن ج��ا 
کند م���ش���ّوش  ک���ت  راس���ت���ی  از  ب���ه 
باد همه  سر  به  سر  هست  صبا  ب��اد  حدیث 
ب���اد صبا ب��ا  و گ���اه  ب���اد ش��م��ال  ب��ا  گ���اه 
می فرستمت صبا  و  ش��م��ال  صحبت  در 
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3281 )سراسری تجربی - 95(” مفهوم کدام بیت با ابیات دیگر تفاوت دارد؟ 
کن نیکویی  ت��وس��ت  عهد  ک��ه  1( ام����روز 
توست دست  دست  دل  قلمرو  در  2( ام��روز 
دست به  هست  نعمتت  که  کنون  3( دری��اب 
است خریدار  جوش  پر  ب��ازارت  که  4( ام��روز 

نیست دهقانی  آن  از  وق��ت  همه  ده  کاین 
کن خ��راب  خواهی  و  کن  عمارتش  خواهی 
دست به  دست  م��ی رود  ُملک  و  دول��ت  کاین 
نیکویی م��ای��ه ی  از  گنجی  بنه  و  دری���اب 

3291 )سراسری تجربی - 95(” بیت زیر با کدام بیت ارتباط مفهومی دارد؟ 
چشمم آب  اح��وال  بگویید  ساربان  »ب��ا 
جگر سوز  از  شد  بیش  من  دی��ده ی  در  1( آب 
قرار نمی گیرد  چشمم  در  خواب  خیالت  2( با 
کشیدن صبر  رق��م  دل  بر  تو  عشق  3( در 
سفر گرد  چهره اش  از  زندگی  آب  4( ُشست 

ب��اران« روز  به  محمل  نبندد  برشتر  تا 
شود جوش  از  کم  است  خیال  چه  دری��ا  آب 
نیست خواب  جای  سیل  راه  که  می داند  خواب 
است روان  آب  َزبَ���ر  ب��ر  زدن  خشت  چ��ون 
کرد آب��اد  خضر  چو  را  یتیمی  دی��وار  که  هر 

3301 مفه�وم بی�ت »نمیرم از این پس که من زنده ام / که تخم س�خن را پراکنده ام« در کدام بخش از ”
)سراسری تجربی - 95( غزلواره ی شکسپیر آمده است؟ 

1( آری زمان، فّره جوانی را می پژمرد / بر ابروان زیبا شیارهای موازی درمی افکند.
2( دقیقه ها به یک دیگر جای می سپارند / و در کشاکشی پیاپی از هم پیشی می جویند.

3( همانند امواج که به شنزار ساحل راه می جویند / دقایق عمر ما نیز به سوی فرجام خویش می شتابند.
4( از گزند داس دروگر وقت، هیچ روینده را زنهار نیست / مگر ترانه ی من که در روزگار نامده بر جای می ماند.

3311 )سراسری زبان - 95(” مفهوم کدام بیت با سایر ابیات تفاوت دارد؟ 
1( ج��ه��ان چ��ون ع��روس��ی رس��ی��ده ج��وان
است زنی  بی وفا  مثل  من  سوی  به  2( دنیا 
زان دل شاد از مهر و مشو  منه  3( بر جهان دل 
است هشیار  کار  نه  کاین  جهان  فریب  4( مخور 

روان آب  و  ب����اغ  و  چ��ش��م��ه  از  پ���ر 
فرقتش ز  ش��و  غمی  ن��ه  ازو  ب��اش  ش��اد  ن��ه 
داماد کاین عروسی است که کشته است هزاران 
است یار  کسی  با  روز  هر  به  عجوزه  این  که 

3321 )سراسری زبان - 95(” بیِت زیر با کدام بیت تناسب مفهومی دارد؟ 
عشق ای  را  ما  ب��ی ن��وای  دل  آهنگ تر است«»بشکن  این ساز، شکسته اش خوش 
توست دس��ت  در  ک��ه  متاعی  1( شکسته 
شود درس��ت  ک��اره��ا  او  ک��ز  شکست  2( ب��ا 
نیست مرغان  میان  من  از  تر  بال  3( شکسته 
گل و  بلبل  از  که  طرب ساز  برگ  4( ساقیا 

درس��ت دش��م��ن  دس��ت  در  ک��ه  ب��ه  آن  از 
است شل  دست  و  لنگ  پای  گدا  رزق  کلید 
است حرم  کبوتر  نامم  که  است  خوش  دلم 
ساز به  و  است  برگ  به  امروز  چمن  بار  و  کار 

3331 )سراسری زبان - 95(” مفهوم کلی بیِت زیر، با کدام بیت تناسب دارد؟ 
م��راد ب��ه  زم��ی��ن  ای��ن  اه��ل  همه  ب��ی��ن��ی«»ب��ر  آس���م���ان  دور  گ�����ردش 
باشد ال��ه��ی  اس���رار  گنجینه ی  1( ع��ش��ق 
نرو معشوق  کوچه ی  از  که  گفتند  2( خلق 
است دشوار  ولی  است  نخست  ز  آسان  3( عشق 
شست باید  جان  ز  دست  بتان  عشق  ره  4( در 

باشد خواهی،  تو  هرچه  رسی،  گنج  بدین  گر 
کرد خواهم  گذر  کوچه  ین  از  من  سر،  رود  گر 
را آس��ان  گرفت  سهل  کسی  چو  افتد  مشکل 
کرد باید  خطر  و  پرخوف  وادی  ای��ن  طی 

3341 )سراسری هنر - 95(” بیت زیر با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟ 
بشکافی ک���ه  را  ذره  ه���ر  »دل 
لعل چ��ون  روش��ن��ای��ی��م  ب��ود  آف��ت��اب  1( ز 
خ��اره ام سنگ  جگر  در  چه  اگر  لعل  2( چ��ون 
اهتمام نماید  گر  دانش  خرده  رأی  که  3( آن 
آسمان و  زمین  در  نگنجد  او  حسن  چه  4( گر 

ب��ی��ن��ی« م���ی���ان  در  آف��ت��اب��ی��ش 
مرا خ��م��وس  ساختن  نفس  ب��ه  ن��م��ی ت��وان 
م��را م���ی رس���د  م����دد  آف���ت���اب  ن����ور  از 
ش��ود آس���ا  آف��ت��اب  ب��زرگ��ی  از  خ���رد  ذّره 
اوست حسن  آیینه دار  ذره ای  هر  دی��ده ی 
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3351 )سراسری هنر - 95(” مفهوم بیت زیر با کدام بیت متناسب است؟ 
تاب در  ب��اره  ی��ک  م��ن  ج��ان  »ن��س��وزد 
نگشاید ک��س��ی  ک���ار  ک��س��ی  پ��ی��ش  1( از 
مهر سر  کز  امید  صبح  دم  آن  ب��ودی  2( ت��و 
ام��روز ک��ه  هیهات  و  دارم  وف��ا  3( ام��ی��د 
مخالف روزگ��ار  ب��رد  در  به  دس��ت  ز  4( ُگلم 

آب« او  ب��ر  گ��ه گ��ه  زن��د  ام��ی��دت  ک��ه 
ام��ی��د ب���ه ک���ردگ���ار م��ی ب��ای��د داش���ت
ظلمانی ش��ب��ان  آم���د  س��ر  و  ب���رآم���دی 
ن��ای��اب گ��وه��ر  ای���ن  ب���ود  آدم  گ��وه��ر  در 
آید در  به  هم  پ��ای  ز  خ��ارم  که  هست  امید 

3361 )سراسری هنر - 95(” بیت زیر با کدام بیت تناسب مفهومی دارد؟ 
بی اثر ه��م  بی خبر  ه��م  ش��د  ک��ه  »آن 
خود از  می روم  که  دم  آن  روم  او  سوی  1( به 
ن��دارد روز  سیه  زل��ف  آن  غ��م  2( چشمت 
بیرون تو  عشق  میکده ی  از  آم��دم  3( مست 
دارد خبر  زم��ان  آخ��ر  فتنه ی  ز  4( ک��س��ی 

خبر« دارد  او  ج��م��ل��ه  م��ی��ان  از 
دارم خبر  او  از  لیک  بی خبرم  خویش  ز 
نیست خبر  خانه  ای��ن  در  همسایه  ماتم  از 
چند بی خبری  ش��ود  نکته  ای��ن  از  واق��ف  تا 
دارد نظر  در  تو  چشم  و  کاکل  و  زل��ف  که 

3371 )خارج از کشور - 95(” بیت زیر، با کدام بیت تقابل مفهومی دارد؟ 
نوش خ��وری  دلبر  ب��ا  روز  ی��ک  »اگ��ر 
ماهش چ��و  روی  ب��ر  ک���رد  1( ث��ن��اه��ا 
رویی  دیدن  انتظار  دارد  که  چشمی  2( خوشا 
داشت امید  عنایت  و  نکرد  عمل  کاو  3( ه��ر 
نیرزد ان��ت��ظ��ار  ان���دوه  ب��ه  وص��ل  4( ام��ی��د 

ک��ن��ی ت��ی��م��ار ص��دس��ال��ه ف��رام��وش«
راه���ش ت��ی��م��ار  و  غ���م  از  ب��پ��رس��ی��د 
مویی حسرت  در  گره  می باشد  که  دل  آن  گهر 
کرد انتظار  دخ��ل  و  ک��اه��ل  نکشت  دان���ه 
ن��ش��اط ب����اده ب��ه دردس����ر خ��م��ار ن��ی��رزد

3381 مفه�وم عب�ارت »غرض من آن اس�ت که تاری�خ پایه ای بنویس�م و بنای بزرگی افراش�ته گردانم ”
)خارج از کشور - 95( چنان که ذکر آن تا آخر روزگار باقی ماند« با کدام بیت مطابقت معنایی دارد؟ 

بلند ک��اخ��ی  ن��ظ��م  از  1( ب��راف��ک��ن��دم 
سخن زم�����ان  آم����د  2( ب���دان���س���ت���م 
ب��اس��ت��ان گ���ه  از  ب���ود  ن��ام��ه  3( ی���ک���ی 
م��دان ف��س��ان��ه  و  دروغ  را  ای���ن  4( ت���و 

گ��زن��د ن��ی��اب��د  ب�����اران  و  ب����اد  از  ک���ه 
ک���ن���ون ن����و ش�����ود روزگ��������ار ک��ه��ن
ف�������راوان ب����دو ان�������دورن داس���ت���ان
م���دان ب��ه��ان��ه  و  ف���س���ون  رن����گ  ب���ه 

3391 )خارج از کشور - 95(” مفهوم بیت زیر، با کدام بیت تناسب ندارد؟ 
»ب����ی س���روپ���ا گ����دای آن ج����ا را
می کنیم عالم  دو  سیر  بوریا  بساط  1( ب��ر 
قوم کاین  را  عشق  گدایان  حقیر  2( مبین 
اس��ب��اب اس���ت  رع��ّی��ت  از  را  3( ش����اه 
4( من همان دم که وضو ساختم از چشمه ی عشق

بینی« گ���ران  ج��ه��ان  م��ل��ک  ز  س��ر 
ب��ا وج���ود ن��ی س���واری ب��رق ج��والن��ی��م ما
بی کلهند خ��س��روان  و  ب��ی ک��م��ر  ش��ه��ان 
آب ی���اب���د  ج�����وی  ز  دری������ا  ع���ی���ن 
هست که  هرچه  بر  یکسره  زدم  تکبیر  چار 

3401 )سراسری ریاضی - 94(” کدام دو بیت تماماً با مفهوم »شکر نعمت نعمتت افزون کند« تناسب دارد؟ 
تو مهمان  که  آر  ج��ای  به  شکر  ال��ف( 
مزید گ��ن��ج  کلید  ب��اش��د  ش��ک��ر  ب( 
باش بنده  را  شاکران  مر  کن  شکر  ج( 
دست داد  م��را  ت��و  شکر  س��ج��ده ی  د( 

تو خ���وان  از  م��ی خ��ورد  خ��ود  روزی 
کلید دس���ت  ز  م���ده  خ��واه��ی  گ��ن��ج 
باش پاینده  ش��و  م��رد  ای��ش��ان  پیش 
حق پرست ش��دم  ک��ه  را  خ��دا  شکر 

4( ب - ج 3( ب - د  2( الف - ج  1( الف - ب 
3411 کدام بیت با بیت:»دل هر ذره را که بشکافی / آفتابیش در میان بینی« قرابت معنایی دارد؟  ”

)سراسری ریاضی - 94(  
1( چ���و خ��ورش��ی��د ج��م��ال��ت ج��ل��وه گ��ر شد
هوا روی  ز  ش��ود  ک��م  اگ��ر  ذره  2( ه���زار 
گفتند ی��ار  زل��ف  کز  بی نهایت  ش��رح  3( ای��ن 
جهان در  تو  خ��ال  دان��ه ی  و  زل��ف  دام  4( از 

شد م��خ��ت��ص��ر  ع��ال��م  دو  ه���ر  ذره  چ���و 
نقصان را  آف��ت��اب  ن��رس��د  ذره ای  ب��ه 
آمد عبارت  کاندر  ه���زاران  از  اس��ت  حرفی 
حسن شکار  نگشته  نماند  دل  م��رغ  ی��ک 
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3421 بیت:»خیمه ی انس مزن بر در این کهنه رباط / که اساسش همه بی موقع و بی بنیاد است« با کدام ”
)سراسری ریاضی - 94( بیت تناسب مفهومی دارد؟ 

1( با همه زشتی ز دنیا چشم بستن مشکل است
بسته اند دل  جان  به  را  ساحل  عقل  2( رهروان 
لطف راه  از  نبود  من  با  را  چرخ  3( سازگاری 
باد به  م��ی رود  گل  خرمن  که  گلشنی  4( در 

نیست مرغوب  دیده ها  در  قدر  این  مکروه  هیچ 
زدیم دری��ا  بر  عشق  راه  به  را  خ��ود  دل  ما 
داش��ت آب��اد  م��را  وی��ران��ی  بهر  روزی  چند 
چیست؟ آشیانه  خس  و  خ��ار  به  دلبستگی 

3431 مفه�وم بی�تِ: »هاتف آن روز به من مژده  ی این دولت داد / که بدان جور و جفا صبر و ثباتم دادند« ”
)سراسری تجربی - 94( با کدام بیت تناسب دارد؟ 

م��ی  ف��رم��ای��د ص��ب��ر  طبیب  ک��ه  1( دردا 
صبر مقام  در  ش��ود  لعل  سنگ  2( گویند 
ولی عاقبت  ده��د  دس��ت  صبر  به  3( ش��ّک��ر 
داد نسرین  و  گل  رنگ  را  تو  رخسار  که  4( آن 

می  باید ش��ک��ر  را  ح��ری��ص  ن��ف��س  وی���ن 
ش��ود ج��گ��ر  خ���ون  ب��ه  ول��ی��ک  ش���ود  آری 
ب���د ع��ه��دی زم���ان���ه ام���ان���م ن��م��ی ده��د
داد مسکین  م��ن  ب��ه  ت��وان��د  آرام  و  صبر 

3441 کدام بیت با عبارت »دوستت دارم، از این رو مکافاتت می  کنم« تناسب مفهومی دارد؟  ”
)سراسری تجربی - 94(  

برفشاند دس��ت��ی  ک��ه  آن ��ج��ا  1( ح��ب��ی��ب 
نداشت ستم  و  جور  سر  جز  یار  که  2( دی��دی 
داد ما  به  عشق  غم  گنج  ازل  3( سلطان 
محبت کهسار  ز  برخاست  که  سیل  4( ه��ر 

اس��ت ب��خ��ی��ل  ن��ی��ف��ش��ان��د  س��ر  ار  م��ح��ب 
نداشت غم  هیچ  ما  غم  وز  عهد  بشکست 
نهادیم وی��ران��ه  م��ن��زل  دری���ن  روی  ت��ا 
آم��د م���ن  آب����اد  خ���ان���ه ی  در  ب���ه  اول 

3451 )سراسری تجربی - 94(” مفهوم کدام بیت با ابیات دیگر، متفاوت است؟ 
است بسته  نقش  را  تو  وج��ود  گوهر  1( ت��ا 
کارند در  فلک  و  خورشید  و  مه  و  باد  و  2( ابر 
خ��ورده  ام ِخ��اک  جگر  در  غوطه  عمر  3( ی��ک 
است کرده  خورشید  گل  عرق  پیرهن  4( صد 

است رس��ی��ده  س��اح��ل  ل��ب  ب��ر  محیط  ج��ان 
نخوری غفلت  به  و  آری  کف  به  نانی  تو  تا 
ت��ا ری��ش��ه  ام ب��ه اش��ک ن��دام��ت رس��ی��ده است
ت��ا م��ی��وه  ی وج���ود ت��و ک��ام��ل رس��ی��ده است

3461 کدام بیت، مفهوم بیِت »هر کس�ی را س�یرتی بنهاده ام / هر کس�ی را اصطالحی داده ام« را کامل ”
)سراسری زبان - 94( می کند؟ 

ب��رف��روز ج���ان  در  ع��ش��ق  از  1( آت���ش���ی 
ذم ت��و  ح��ق  در  و  م���دح  او  ح��ق  2( در 
است گفتن  از  ب��رون  اک��ن��ون  م��ن  3( ح���ال 
است غالب  وج���ودت  ب��ر  ک��ان  4( س��ی��رت��ی 

بسوز را  ع��ب��ارت  و  ف��ک��ر  س��ر  ب��ه  س��ر 
سم ت���و  ح���ق  در  و  ش��ه��د  او  ح���ق  در 
ای��ن چ��ه م��ی گ��وی��م ن��ه اح���وال م��ن است
است واج���ب  ح��ش��رت  تصویر،  آن  ب��ر  ه��م 

3471 بیت: »ش�مع جویی و آفتاب بلند / روز بس روش�ن و تو در ش�ب تار« با کدام بیت، قرابت مفهومی ”
)سراسری زبان - 94( دارد؟ 

دریغا ای  رفتن  دم  ندیدم  را  دوس��ت  1( رخ 
بی خبر تو  از  جان  و  جانم  درون  در  2( ای 
از جان نهان مدارش 3( روی تو جاِن جان است 
پرده دار آن  پس  کز  بَود  آن  خوش  4( پ��رده ی 

واپسینم ن��گ��اه  نیفتاد  او  روی  ب��ه  ک��ه 
بی خبر تو  از  جهان  و  است  ُپر  جهان  تو  از  و 
درآرش جهان  اندر  است  فزون  جهان  از  آنچ 
نگار ن��م��ای��د  س��ای��ه  آف��ت��اب  چ���ون  رخ  ب��ا 

3481 )سراسری زبان - 94(” مفهوم کنایی عبارت: »از ماست که بر ماست« با کدام بیت، متناسب است؟ 
خاک به  گرفتاری  دام  خود  راه  در  1( می کند 
یابند فیض از هنر  از عیب خود بیش  2( کامالن 
در و  دی��وار  بر  اف��ت��اده  ازل  حسن  3( پ��رت��و 
4( هیچ فردی در پی اصالح خوی خویش نیست

دیده ی هر کس که چون طاووس دنبال خود است
است خود  بال  از  بیش  پا  از  ط��اووس  بهره ی 
است خود  دیدار  محو  این جا  در  یوسف  دیو چون 
است خود  روی  آرای��ش  در  دیدیم  را  که  هر 
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3491 مفهوم بیِت »دست درکش کرد با آتش به هم / خویشتن گم کرد با او خوش به هم« از کدام بیت ”
)سراسری هنر - 94( استنباط می شود؟ 

خرد ب��ام  بر  علم  پ��ای  به  رفتن  1( م��ی ت��وان 
نشاندیم حیله  صد  به  تو  شوق  شعله ی  2( ما 
یار آتشناک  روی  با  شد  نتوانست  3( چهره 
را کار  شیرین  فرهاد  اجل  پ��روای  4( نیست 

است دی��گ��ر  ن��ردب��ان  را  معرفت  آس��م��ان 
دام���ن م��زن ای��ن آت��ش پ��وش��ی��ده ی م��ا را
گرفت آخر  انجمن  ز  خود  سر  خجلت  از  شمع 
است شیرین تر  شکر  از  مرگ  را  افتاده  شهد  مور 

3501 بی�ِت »ی�اِر بی پ�رده از در و دیوار / در تجلّی اس�ت یا اولی االبصار« با ک�دام بیت، قرابت مفهومی ”
)سراسری هنر - 94( دارد؟ 

نهان و  پ��ی��دا  ت��و  ه��م  ای  خ���دا  1( ای 
دان��ی چ��ه  را  ن��ق��ش ب��ن��دان  نقشی  2( ت���و 
دل صحرای  جانب  بودم  رفته  تماشا  3( دی 
می پزیم آب  چو  وصالش  جوی  و  جست  4( به 

مکان ال  ه��م  ُپ���ر  ت��و  از  م��ک��ان ه��ا  ه��م 
دان��ی چ��ه  را  ج��ان  پ��ی��ک��ری،  شکلی،  ت��و 
است؟ کردن  پیدا  جای  چه  نظر  در  نگنجد  آن 
تو را که غصه ی آن نیست کاو کجاست، بخسب

3511 ب�ا توجه به مفهوم ابیات زیر، دیدگاه اس�فندیار در مورد ارزش های اصی�ل و پایدار حیات ایرانیان ”
)سراسری انسانی - 94( چیست؟ 

»م���ب���ادا چ��ن��ی��ن ه��رگ��ز آی��ی��ن من
ده��م کشتن  ب��ه  را  ای��ران��ی��ان  ک��ه 

من دی��ن  در  ک��ار  ای��ن  نیست  س��زا 
نهم« س��ر  ب��ر  ت��اج  جهان  ان��در  خ��ود 

1( در دین و آیین ایرانیان، حفظ تاج و تخت پادشاهی مهم ترین اصل است.
2( زندگی مردم ایران مهم تر از رسیدن به سلطنت یا حفظ آن است.
3( دست یابی به تاج شاهی به قیمت جان مردم ایران، سزاوار است.

4( شایسته است که مردم ایران برای حفظ سلطنت بکوشند.
3521 )سراسری خارج از کشور - 94(” کدام بیت با آیه ی: »ُقل کُل یَعمُل علی شاِکلَته« تناسب مفهومی ندارد؟ 

خویش ق��در  ب��ر  ش��ود  بینا  یکی  1( ه���ر 
شوی دی��ن  و  عقل  پیر  ت��ا  ک��ن  2( ج��ه��د 
می کشد چ��ی��زی  چیز  ه��ر  ج��ه��ان  3( در 
ب��ود وی  ک��م��ال  ت���ا  ه��رک��س  4( س���ی���ر 

خ��وی��ش ص���در  ح��ق��ی��ق��ت  در  ی��اب��د  ب���از 
شوی بین  ب��اط��ن  ت��و  ک��ل،  عقل  چ��و  ت��ا 
َرَش���د را  م��رش��د  و  را  ک��اف��ر  ک��ف��ر، 
ب��ود وی  ح���ال  ح��س��ب  ه��رک��س  ق���رب 

3531 بی�ت: »آن که ش�د هم بی خبر هم بی اثر / از میان جمل�ه دارد او خبر«، با کدام بیت قرابت مفهومی ”
)سراسری خارج از کشور - 94( دارد؟ 

کردند جانم  عالم  از  خبر  شب  دل  1( در 
2( ای عشق شوخ بوالعجب آورده جان را در طرب
غریب نیست  خبرم  نباشد  خویش  از  3( اگ��ر 
خبر می آید  که  آن  با  ما  یار  از  ما  4( س��وی 

ک��ردن��د ب��ی خ��ب��ران��م  از  و  آم���د  خ��ب��ری 
بی خبر مست  جان  بر  شب  نیم  هر  درآ  آری 
در جهان هر که غریب است ز خویشش چه خبر
افکنده ایم بی خبر  را  خویشتن  ره  این  در  ما 

3541 مفهوم کلی بیِت: »بی س�ر و پا گدای آنجا را / س�ر ز ملک جهان گران بینی« با کدام بیت، تناس�ب ”
)سراسری خارج از کشور - 94( دارد؟ 

1( ت�����رک دی����وی ک��ن��ی م��ل��ک ب��اش��ی
ن���ان ش��ام را چ��و ح��اص��ل ش���ود  2( گ����دا 
نموده اند بالین  مکیده  خشت  که  3( قومی 
باقی هم چنان  ش��وق  و  نظر  در  4( ج��م��ال 

ب��اش��ی ف���ل���ک  از  ب���رت���ر  ش�����رف  ز 
چ��ن��ان ش���اد خ��س��ب��د ک��ه س��ل��ط��ان ش��ام
می خورند اورن���گ  حسرت  ک��ه  مکن  ب��اور 
گداست ده��ن��د  ب��دو  ع��ال��م  همه  اگ��ر  گ��دا 




