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؟ نداردمفهومي زير با كدام بيت ارتباط متن . 77

مردي را ديد كه به فساد و ناشايستگي معروف . روز چهارم به كويي فرو مي شد«

».بود و انواع فسق و فجور در او موجود؛ چنان كه انگشت نماي گشته بود

نيستاهل طريقت لباس ظاهر مراد ) 1

باشكمر به خدمت سلطان ببند و صوفي                                
و ز آنچه فيض خداوند بر تو مي پاشد ) 2

تو نيز در قدم بندگان او مي باش                 

مكنبه عين عجب و تكبر نگه به خلق ) 3
اوباشدوستان خدا ممكن اند در كه                                

نيستمقام صالح و فاجر هنوز پيدا ) 4
نظر به حسن معاد است نه به حسن معاش                                           
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چرا كه . اگر متن را نمي داد راحت تر تست را مي زديد

مـتن در  .سه گزينه ي نزديك به هم را پيدا مي كرديد

.همين شكلي كه هست ربطي به گزينه ها ندارد
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مرغ چون از زمين پرد، اگرچه به آسمان نرسد اين «عبارت . 78

با كدام عبارت معناي يك ساني » . قدر باشد كه از دام دور باشد

؟دارد

درويشي را مرادف بي نيازي مي شمرد و آن را مايه ي سـبك  ) 2

.باري دل و تعالي روح مي يافت

با تسليم به طريقت، پاي روح از قيد تعّلق خاك مـي رهـد و   ) 1

.مانعي براي پروازش نمي ماند
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زندگي موالنا، با قناعت و گاه با قرض مي گذشت اما اين فقر ) 3

.اختياري را بر مكنت و تجمل ترجيح مي داد

مردي آن است كه آزاد باشي از اين جهان و خود را غريـب  ) 4

.داني و در هر رنگي كه بنگري داني كه به آن نماني
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گزينه ي فقط » پريدن مهم است نه رسيدن«: صورت سؤال

.است كه اهميت را به پريدن داده استيك 
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دارد؟ تفاوتدر كدام بيت با ساير ابيات » درويش«مفهوم . 79

نيستمگو جاهي از سلطنت بيش ) 1
ايمن تر از ملك درويش نيستكه                 

سلطان درويش را نباشد برگ سراي ) 2
و كهنه دلقي كآتش در آن توان زدمائيم                                                

دارددو عالم چيست تا در چشم اينان قيمتي ) 3
درويشانهرگز نباشد در دل يكتاي دويي                                  

خدا را رحمي  اي منعم كه درويش سر كويت) 4
گر نمي دان     د رهي ديگر نمي گيرددري دي
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:  درويشي برابر است با 3و2و1در گزينه هاي 

: ولي در گزينه ي چهار» بي نيازي و افتخار كردن به آن«

».در نياز به توانگر تعريف شده استدرويشي «
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هر عصب و فكر به منبع بي شائبه ي ايمان وصل بود «عبارت . 80

بـا كـدام   » .كه خوب و بد را به عنوان مشيت الهي مي پـذيرفت 

؟نداردبيت تناسب مفهومي 

جايي اگر ز غيبت او تيره شد جهان ) 1

جاي دگر ز پرتوش آفاق با ضياست        

تو كار خويش به فضل خداي كن تفويض  ) 2

به روز دولت و نكبت كه كار، كار خداست          
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بدان قدر كه تو جدي نمايي و جهدي ) 3

قضاستگمان مبر كه دگرگون شود هر آن چه   

سرم به دنيي و عقبي فرو نمي آيد ) 4

تبارك اهللا از اين فتنه ها كه در سر ماست                      

www.farayand-pasokh.com

021 - 47626200     /     09121247864    /     021 - 88812590



:  3و2و1واژه ي كليدي صورت سؤال و گزينه هاي 

»  پذيرش قضاي الهي«

»مقابله با سرنوشت«: واژه ي كليدي گزينه ي چهار
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خاله ام با همه ي تمكّني كه داشت به زندگي «عبارات مفهوم . 81

درويشانه اي قناعت كرده بود؛ نه از بخل، بلكه از آن جهت كه به 

… با همه ي ابيات زير به جز بيـت  » .بيش تر از آن احتياج نداشت

.تناسب دارد

چنين بود تا بود اين تيره روز  ) 2

مسوزتو دل را به آز فزوني              

ماهبه پيغامي قناعت كرد از آن ) 1
بادي دل نهاد از خاك آن راهبه     
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گفتچه سرمايه سازم كه سودم دهد ) 3

اگر مي تواني قناعت قناعت 

شوگرت نزهت همي بايد به صحراي قناعت ) 4

) آش(آنجا باغ در باغ است و خوان در خوان و با در با كه 
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قناعت در «: 4و3و2واژه ي كليدي صورت سؤال و گزينه هاي 

»  مقابل تمكن

: 1واژه ي كليدي گزينه ي 

»قناعت به معني راضي شدن به چيزهاي حقير«
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؟نيستكدام بيت با ساير ابيات يكسان مفهوم . 82

بپروردگر دوست بنده را بكشد يا ) 1

از آن بنده و فرمان از آن دوستتسليم               

خويشمرا رضاي تو بايد نه زندگاني ) 2

مراد تو قتل است وارهان اي دوستاگر   
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نيست گر كام دوست، كشتن سعدي است باك ) 4

حيات بس كه بميرم به كام دوستاينم        

دلمچنان به دام تو الفت گرفت مرغ ) 3

ياد مي نكند عهد آشيان اي دوستكه                 
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:  4و2و1انديشه ي كليدي گزينه هاي

»   رضايت به دوست حتي تا مرگ«

: 3كليدي گزينه ي انديشه ي 

»رضايت به دوست تا ترك كاشانه«
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زير با كدام بيت ارتباط معنايي دارد؟ عبارت مفهوم . 83
».دريا دل بود، در التي كار شاهان را مي كردپدرم «

آن چه دي كاشته اي مي كني امروز درو ) 1
طمع خوشه ي گندم مكن از دانه ي جو                

در كوي مي كشان نبود راه بخل را ) 2
اين جا ز دست خشك سبو آب مي چكد              

چشم بي شرم تو سيري را نمي داند كه چيست ) 3
در تالش رزق تا حرص مگس باشد تو را 

رسم دهش زهمت اهل جهان مخواه ) 4
طفلند و دستشان به دهن آشناتر است 
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:  2انديشه ي كليدي صورت سؤال و گزينه ي 

»  بخشش حتي در نداري«
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؟نداردزير با كدام بيت تناسب مفهومي  متن . 84

چه چيز را دشوار پنهان مي توان داشت؟ آتـش را كـه در روز   «

دودش از راز نهان خبر مي دهد و در شب شـعله اش پـرده دري   

عشق نيز چون آتش است كه پنهان نمـي مانـد؛ زيـرا    . مي كند

هرچه عاشق در رازپوشي بكوشد، باز نگاه دو ديـده اش از سـّر   

».ضمير خبر مي دهد
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آتشدر سوخته پنهان نتوان داشتن ) 1
افتادما هيچ نگفتيم و حكايت به در          

كنيسعدي ز خلق چند نهان راز دل ) 2
ماجراي عشق تو يك يك به در افتادچون          

افتادپيرانه سرم عشق جواني به سر ) 3
افتادوان راز كه در دل بنهفتم به در          

آتشصاحب نظران اين نفس گرم چو ) 4
دانند كه در خرمن من بيش تر افتاد          
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:  3تا1انديشه ي كليدي صورت سؤال و گزينه ي 
عشق را رازداري نتوان  = عشق از درون خبر مي دهد «

».كرد
نفس گرمي در درون ايجاد  «: 4گزينه ي كليدي انديشه ي 
»شده است
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هر چه عاشق در رازپوشي بكوشد،باز نگـاه  «عبارتمفهوم . 85

با كـدام بيـت تناسـب    » .دو ديده اش از سّر ضمير خبر مي دهد

؟نداردمعنايي 

نطقحال من خود در نمي آيد به ) 1

استحالم اشك خونين من شرح             

حال من دور از آن جمال مپرس  ) 2

مپرسو رويم ببين و حال رنگ          
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غمازتو را صبا و مرا آب ديده شد ) 4

و گر نه عاشق و معشوق رازدارانند           

افتادور از جهان سخن سرّ تو برون ) 3

سزد كه راز نگه داشتن نه كار صداست    
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: 4و2و1انديشه ي كليدي صورت سؤال و گزينه ي 

».عشق را رازداري نتوان كرد= عشق از درون خبر مي دهد «

».فاش شدن راز ارزش دارد«: 3گزينه ي كليدي انديشه ي 
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؟  نداردبيت زيربا كدام عبارت ارتباط مفهومي . 86
نيستگر عشق من از پرده عيان شد عجبي «

»  پوشيدن اين آتش سوزنده محال است               

چه چيز را دشوار پنهان مي توان داشت؟ آتش را كـه در روز دودش از  ) 1

.راز نهان خبر مي دهد و در شب شعله اش پرده دري مي كند

عشق چون آتش است كه پنهان نمي ماند؛ زيرا هـر چـه عاشـق در    ) 2

.رازپوشي بكوشد، باز نگاه دو ديده اش از سرّ ضمير خبر مي دهد
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هم چنان كه جرقّه اي براي آتش زدن و سوختن شهر امپراتوران كافي ) 3

تو چنان آتشي بر دلم نشسته كه سراپاي مرا است، از گفته ي شورانگيز 

.در تب و تاب افكنده است

شاعر كه خود دل در بند سخن خويش دارد، ناچار جهاني را شيفته ي ) 4

الجرم آن قدر براي كسانش مي خواند و تكرار مي كند تا . آن مي خواهد

.  همه آن را بشنوند و در خاطر نگاه دارند
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:  4و2و1انديشه ي كليدي صورت سؤال و گزينه ي 
».عشق را رازداري نتوان كرد= عشق از درون خبر مي دهد «
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با كدام بيت » روزي به خطاي منكر نبردوظيفه ي «عبارت. 87

ارتباط معنايي دارد؟

زوراگرچند بي دست و پاي اند و / مهيا كند روزي مار و مور) 1

مگسبني آدم و مرغ و مور و / پرستار امرش همه چيز و  كس) 3

كه سيمرغ در قاف روزي خورد/ چنان پهن خوان كرم گسترد) 4

به عصيان در رزق بر كس نبست/ وليكن خداوند باال و پست) 2
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خداوند  «: 2انديشه ي كليدي صورت سؤال و گزينه ي 
».روزي را براي گناه كار نمي بندد

روزي براي همگان  «: گزينه هاي ديگرانديشه ي كليدي   
»است
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چه  باك  از   / چه  غم ديوار امت  را كه دارد چون  تو  پشتيبان«:بيت. 88
با كدام گروه ابيات، مفهومي   » موج  بحر آن را  كه  باشد  نوح كشتيبان

؟مشترك دارد
چون تو با مايي ، نباشد هيچ غم/ گر هزاران دام باشد در قدم) الف

كه با نوح نشيند چه غم از هر /مكندر دامن مردان زن و انديشه دست )ب
طوفانش

و ز لوح سينه هرگز نقشت نگشت / از آب ديده صد ره طوفان نوح ديدم) ج
زايل

گرش طوفان غمان بارد، غمگين نكند/ هر دلي كز قبل شادي او شاد بود) د
گنهش طاعت است و دشمن دوست/ هر كه در سايه ي عنايت اوست) ه
نه  خيال اين فالن و آن فالن/ نه غم و انديشه ي سود و زيان) و
؟كي بود بيمي از آن دزد لئيم/ چون عناياتت بود با ما مقيم) ز

ز–الف  -ه ) 4ز -و  -ه ) 3ب  -ج  -د ) 2ج  -ب  -الف ) 1
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چون تو با مايي ، نباشد / گر هزاران دام باشد در قدم) الف

غمهيچ 

كه با نوح هر /مكندر دامن مردان زن و انديشه دست )ب

طوفانشنشيند چه غم از 

و ز لوح سينه هرگز / از آب ديده صد ره طوفان نوح ديدم) ج

زايلنقشت نگشت 
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گرش طوفان غمان بارد، / هر دلي كز قبل شادي او شاد بود) د

نكندغمگين 

گنهش طاعت است و / هر كه در سايه ي عنايت اوست) ه

دوستدشمن 

نه  خيال اين فالن و آن  / نه غم و انديشه ي سود و زيان) و

فالن

؟كي بود بيمي از آن دزد لئيم/ چون عناياتت بود با ما مقيم) ز
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  از موج  چه  باك/ پشتيبانچه غم ديوار امت  را كه دارد چون تو «:بيت.89

؟نداردبا كدام بيت ارتباط معنايي » را كه  باشد  نوح  كشتيبانبحر آن  

خاطر خود را كرده ام /گذاردر ره عشق كه از سيل بال نيست ) 2
به تمّناي تو خوش

حافظ بيدل  مي رود /استدر بيابان طلب گر چه ز هر سو خطري )  3
تو خوشبه توالي 

غافل از آن كه خدا / مدعي خواست كه از بيخ كند ريشه ي ما) 4
هست در انديشه ي ما

هم مشام دلم از زلف /هم گلستان خيالم ز تو پر نقش و نگار)1
سمن ساي تو خوش
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هرگه يكي از بندگان گنهكار پريشان روزگار، «: عبارتدر . 90
بردارد، ايزد   -جلّ عال -حق درگاه ه بدست انابت به اميد اجابت 

ديگرش  بار  .، باز اعراض كندبخواند تعالي در او نظر نكند، بازش 
يا  : فرمايد -سبحانه و تعالي -حق.به تضّرع و زاري بخواند

» مالئكتي قد استحييت من عبدي و ليس له غيري فقد غفرت له
به كدام عامل در پذيرش درخواست بنده ي خطاكار ، تكيه شده 

است؟

قصد انابت به اميد اجابت) 2
 خاطيهمراهي  و  دلسوزي  مالئك  با  بنده ي  )3
اظهار تنهايي و بي ياوري بنده ي خطاكار) 4

مداومت بر انابت و استغفار) 1

www.farayand-pasokh.com

021 - 47626200     /     09121247864    /     021 - 88812590



كان سوخته / اي مرغ سحر عشق ز پروانه بياموز« : بيت. 91

با كدام بيت تناسب معنايي دارد؟» را جان شد و آواز نيامد 

روز كنم خواجگي آن /غالميكند دوست قبولم به كه روزي ) 1
روي زمين را

مي دهندجام بال بيش ترش / هر كه در اين بزم مقرّب تر است) 2

تا مدعي بميرد از / اي كاش جان بخواهد معشوق جاني ما) 4
جان فشاني ما

زان كه خموش اند بندگان / الف تقرّب مزن به حضرت جانان) 3
مقرّب
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كان را كه خبر  / اين مدعيان در طلبش بي خبران اند« : بيت. 92
تناسب ...... با همه ي ابيات، به غير از بيت » شد خبري باز نيامد 

.معنايي دارد

مهر كردند و دهانش دوختند/ هر كه را اسرار حق آموختند) 2
نشنيديم ز پروانه هرگز /استناليدن بلبل ز نوآموزي عشق ) 3

صدايي
كه داروي بي هوشيش در دهند/ كسي را در اين بزم ساغر دهند) 4

نباشد كه حيف /دوستگر برود جان ما، در طلب وصل ) 1
دوست، دوست تر از جان ماست
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بي ادعا و  «: 4تا 2صورت سؤال و گزينه هاي انديشه ي كليدي 
»حرف خود را به يار سپردن

خود را به يار سپردن ارزشمندتر از «: 1گزينه ي كليدي انديشه ي 
»عاشق
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كان را كه خبر  / اين مدعيان در طلبش بي خبران اند « : بيت. 93
با مفهوم كدام بيت متناسب است؟» شد خبري باز نيامد 

اوايلبر سر اين كوچه بوده ام ز / نه كنون پا نهاده ام به خراباتمن ) 1

كس به  وصال تو چون رسد  / واسطه را با تو هيچ رابطه اي نيست ) 3

وسايلبه 

تا نشود در ميان ما و تو حايل/ پرده ي تن را به دست شوق دريديم) 4

مهر خاموشي زدند بر لب / دم نتوان زد به مجلسي كه در آن جا) 2

)گوينده(قايل
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بي ادعا و «: 2صورت سؤال و گزينه ي انديشه ي كليدي 
»حرف خود را به يار سپردن
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با » درختان را به خلعت نوروزي قباي سبز ورق در برگرفته«. 94
مفهوم كدام بيت قرابت معنايي دارد؟

يا بر فراز سرو شكفته است / يا رب گل است عارض زيبات يا سمن ) 1
ياسمن

باشد به سوي كشور جان هاش / چشم تو آهويي است كه هنگام تركتاز ) 2
تاختن

زلفت كه زير هر خم او هست صد / كي با شكست حال دل زار مي رسد ) 4
شكن

باد صباش خرده ي زر كرد در دهن/ مي گفت با صبا ز رخت گل حكايتي ) 3
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تبديل «: 3صورت سؤال و گزينه ي انديشه ي كليدي 
»يك وضعيت به وضعيت بهتر
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به جز با همه ي ِ ابيات » را كه خبر شد خبر ي باز نيامدآن «. 95
)85 -سراسري تجربي(.قرابت مفهومي دارد. . . . بيت 

مرزبان را مشتري جز گوش  / نيستاين هوش جز بي هوش محرم ) 1

نيست

دهندكه داروي بي هوشيش در / را در اين بزم ساغر دهند كسي ) 3

جان برون آ يد و نيايد راز/ از تن دوست در سراي مجاز ) 4

سخن را چنين خوار مايه مدار/ سخن ماند از تو همي يادگار ) 2
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: 4و3و1صورت سؤال و گزينه هاي انديشه ي كليدي 
»رازداري«
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هر يك از ابيات زير،به ترتيب غرض از ضمير دوم شخص در . 96
؟مفرد، كيست

شب طرّه ي پرچم سياهت/ مه طاسك گردن سمندت) الف
شرط انصاف نباشد كه تو / همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار) ب

فرمان نبري
وصف  ما هم چنان در اول / مجلس تمام گشت و به آخر رسيد عمر) ج

تو مانده ايم
چه باك از موج / چه غم ديوار امت را كه دارد چون تو پشتيبان) د

كشتيبانبحر آن را كه باشد نوح 
)ص(حضرت محمد –) ص(پيامبر اسالم  -آدمي -آفريننده) 1
)ص(حضرت محمد  -) ص(حضرت محمد  -آدمي -آفريننده) 2
آفريننده–) ص(حضرت محمد  -آدمي–) ص(حضرت محمد ) 3
)ص(حضرت محمد  -آفريدگار  -آدمي -)ص(حضرت محمد ) 4
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خرد را مكن با دل / بترس از جهان دار يزدان پاك«بيت مفهوم . 97

؟نداردبا كدام بيت تناسب » اندر مغاك

چنان كن تو هر كار كاندر خورد/ هوا را مده چيرگي بر خرد ) 1

كز آن پس خرد سوي تو ننگرد/ هوا را مبر پيش رأي و خرد) 2

كه سخره ي هوا نيست جزخارو  / هوا را مشو سخره اي نيك كس) 4

خس

چو الماس روي زمين را بسوخت/ هوا را تو گفتي همي برفروخت ) 3
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مقابله با «: 4و2و1صورت سؤال و گزينه هاي انديشه ي كليدي 
»هوا=نفس

»هوا به معناي عادي آن«: 3گزينه ي انديشه ي كليدي 
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