


دوازدهم قرابت آزمون: نام

از چی/سنجش/خارج سراسري/قلم سواالت: منبع
کشور

اقدم علی مادح

1396 چی- قلم ندارند؟ مفهومی قرابت هم با بیت دو کدام 1

نگنجی فهم در تو که گفتن تو وصف نیایینتوان وهم در تو که گفتن تو شبه نتوان

گفت سخن اوست فهم که آنجا از آنجاسعدي رسد کی وهم تو، کمال ورنه

بخت تاج برنهد سر به را تختیکی ز آرد اندر خاك به را یکی

بپوشی تو عیبی همه بدانی، تو غیبی فزاییهمه تو کّمی همی بکاهی، تو بیشی همه

گویی خود ثناي خموشی به خود تو نیستمگر تو ثناي خور در زبان هیچ وگرنه

مدهوش عارف دهان در زبان نه اعضاخود بر موي که میکند ثنا و حمد

کرد کارم در چو نظر ازل به کردحسنت زارم عاشق و جمال بنمود

بود انگور و می و باغ جهان کاندر آن از بودپیش مخمور ما جان الیزالی شراب از

1397 چی- قلم

دارد؟ تناسب بیت کدام با زیر، بیت مفهوم 2
میکند پرخون راه حدیث میکند»«نی مجنون عشق قّصههاي

کنند فراموشی کم هم از عشق میخورنددودمان مجنون یاد بر خون حشر تا بیدالن

ریش و گشت خونین دو هر سودم، که بس راهت به مرارو رو راه نیست را آمدن سویت که وه

مغلوب تنّزل راه از میکنم را استخصم من دیوار پستی از خونینجگر سیل

نیست دور عشق سخن بود اگر اوستخونین بنان در قلم چو هم چاك دلهاي

1398 چی- قلم

دارد؟ قرابت زیر بیت اول مصرع با گزینه کدام 3
پویم تو فضل از همه جویم تو درگاه سزایی»«همه توحید به که گویم تو توحید همه

زکاتم ده خویش خرمن براتماز آن و این به منویس

هستی روي ز من صورت بستیبر تو آفرین آرایش

راهش توست بزم به که خوابگاهشخوابی ز نکشم گردن

خیزم خانه هست تو شوق خیزمچون شادمانه و خسبم خوش

1398 چی- قلم است؟ آمده بیت کدام در دید؟» که مشتاقی و دمساز نی همچو / دید؟ که تریاقی و زهري نی «همچو بیت مفهوم 4

دارم او عشق از آتشی خشک پیکر میگردددرون دمساز من به کس هر نی چو میسوزد که

مرهم دیگري که به زنی زخم تو تریاقاگر دیگري که به دهی زهر تو وگر

کنم شاهان بر بخش گدایان از ستانم گدازر هم پادشاهم هم زرطلب، هم زرم هم

تو روي آفتاب بخشد نور را جهان کندهم ایمان را کفر سازد تریاق را زهر
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1398 سراسري- است؟ عرفانی وادي کدام بیانگر بهترتیب بیت، هر 5
مدام گردد گم مرد هزاران صد تمامالف) گردد اسراربین یکی تا

مباد آتش بهجز وادي این در کس مبادب) خوش عیشش نیست آتش وانکه
آگهی ندانم عشقم از لیکن تهیج) هم دارم عشق پر دلی هم

نیست یکبار همه شد عالم دو گر نیستد) انگار همان ریگی زمین در

استغنا حیرت، عشق، معرفت، فنا عشق، طلب، معرفت، معرفت حیرت، طلب، استغنا، فنا عشق، حیرت، استغنا،

1398 چی- قلم دارد؟ قرابت زنخدانش» َچِه از دل یوسف نشان / میآرد که بیتالحزن شکستۀ «بدین بیت با گزینه کدام مفهوم 6

شکنش در شکن گیسوي ز پرسید کجاست؟باز گرفتار سرگشته غمزه دل کاین

کجاست یار آرامگه سحر نسیم کجاست؟اي عیار عاشقکش مه آن منزل

کو مشکین سلسلۀ آن شد دیوانه کجاست؟عقل دلدار ابروي گرفت گوشه ما ز دل

ولی مهیّاست جمله می و مطرب و کجاست؟ساقی یار نشود مهیا بییار عیش

1398 چی- قلم دارد؟ معنایی ارتباط سوگند» جانت به جانت سوزد / داري نهفته دل آتش گر » بیت با بیت کدام 7

زبان به شکوهام حرف ته از نگرفتنیامد هوا آسودهام آتش ز شرر

زبان به آرم دل سوز سخن ار شمع دهنمهمچو از عشق آتش زند شعله نفس در

سوزد دهن در حرف من دل آتش راز سوخته بیان بفهمد چگونه کسی

نکند ار دل از دودم غم آتش اندیشهبرآرد اناي از سخن آب ترشح

1396 چی- قلم ندارد؟ تناسب شد» دیر روزش است، بیروزي که هر / شد سیر آبش ز ماهی، جز که «هر بیت با گزینه کدام مفهوم 8

میگردد قطره هر سر گرد بر عشق دریاغریق در محراب موجهاي هر بود را ماهی که

آب پایان او جوید نباشد ماهی چون که کندهر پایان فکرت کی بود ماهی او که هر

پرس عاشق ز را تلخ سخن راحالوت دریا آب طعم بطلب ماهیان ز

سودا این از بود سیري که را عاشق هیچ دیدي دریاتو این از سیر شد او که را ماهی هیچ دیدي تو

1398 چی- قلم

دارد؟ معنایی قرابت زیر بیت با گزینه کدام 9
آورد کار سر بر را سخن صاحب آورد»«مستمع گفتار به را بلبل خاموش غنچۀ

صائب مستمع ز پذیرد کمال راسخن نیسان اشک پاك صدف کند گهر

هوش ز من کالم صائب میبرد را مرامستمع تحسین عهدة از برون آید تا کیست

بیش است بهره ما گفتار از صائب را نیستمستمع خمیازه جز صید از نصیب را ما کمان چون

تلخ دشنام از ناگردیده کام را کامتلخمستمع اّول دشنام را گوینده میکند

1397 سراسري-

است؟ کدام زیر بیت مفهوم 10
من ضعیف وجود بود رفته دست باد»«از داد باز جان تو وصل بوي به صبحم

مییابد. دوباره حیات حقیقت، در شدن فانی و محو اثر در عاشق،

است. درد داروي بهترین (خدا) معشوق به توجه زندگی، سخت تنگناهاي در

شود. می منعکس ما در حقایق کنیم، پاك آلودگیها از را خود ناتوان پیکر وقتی

رسیدیم. وصل به ما و رفت بین از بود، شده ایجاد ما براي گناه اثر در که حجابهایی

1398 چی- قلم

دارد؟ تناسب زیر بیت با گزینه کدام مفهوم 11
بیخبراناند طلبش در مّدعیان نیامد»«این باز خبري شد خبر که را کان

نوشیدهاند حق جام که پوشیدهاندعارفان و دانسته رازها

بیخبرانش به سري باشد که رسید افتمخبر بیخبر که سزد خوش خبر این ذوق ز

شوي خبر صاحب که بکوش بیخبر، شوياي راهبر کی نباشی، راهرو تا

را خداي خریدي که خویشتن شريبفروش این و بیع این عالم ز بیخبر اي
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1398 چی- قلم است؟ متفاوت ابیات سایر با بیت کدام مفهوم 12

بیان عشق غم سّر کنی چه شو نیستبیزبان چیزي زبان تقریر مسئله این در که

عشق راز حجاب نمیگردد خاموشی میشودمهر رسوا پرده چندین زیر در گل بوي

نشنیدیم صدایی تحقیق نغمۀ برآمداز خاموش همه ساز که فریاد

لیک را آسمان نه هیاهو ز پر خاموشندکنند و بستهاند لب تو پیش نشسته

1398 چی- قلم ندارد؟ مفهومی تناسب زیر بیت با گزینه کدام 13
برکند نقشی که نمیبیند نّقاشت است»«هیچ افکنده بنان از کلک حیرتش از دید که وان

است ناالن شوق وصف در ناطقه گوست؟زبان بیهده بریدهزبان کلک جاي چه

چون گفت تواند چون ذاتش وصف ما اوستخاطر حیران جان سرگشته، دل و مدهوش ناطقه

است نادانی زدن، الف حق شناسایی استاز حیرانی همین نقاش، ز نقش قسمت

ضعیف و است عاجز تو جمال درك به حیراننظر و قاصر تو جالل وصف به سخن

1398 کشور- از خارج بهجز: دارد؛ تناسب ابیات همۀ با زیر ابیات مفهوم 14
بیاموز پروانه ز عشق سحر مرغ نیامد«اي آواز و شد جان را سوخته کان
بیخبراناند طلبش در مّدعیان نیامد»این باز خبري شد، خبر که را کان

آمد باز دگر پروانه که شمع اي آمدبنگر باز سوختهپر و بشد دل پی از

بینی بیخبري در میبینی که چیز بنگشایدهر پرده او واهللا خبري با تا

لب است بسته چرا و چون حرف ز شودواصل بیزبان جرس گشت، تمام ره چون

عشق پیمانۀ ز افتاد بیخبر را آمدهرکه باز خبر به دیگر که مپندار تو

1398 چی- قلم بهجز: دارند، مفهومی تناسب هم با ابیات همۀ 15

دارد محتشم دنیا سامان از خرسندي دارد؟مرا غم چه دنیا از دارد کس هر خرسند دل

شد آسوده خود دست جهان از فشاند که شودهر بیبر چو نخل کند فراغت خواب

مرا نیست زري و سیم ار میکنم هستشکرها باري نگهداشتنش ز فراغت که

عیش بساط فکندن چرخ زیر به استصائب نشستن فراغت سیل، رهگذار در

1398 چی- قلم است؟ متفاوت گزینه، کدام با کریم» مرد شود فرومایه محتاج که یا / شیر افتد شغال دام در که است «دردناك بیت مفهوم 16

جهان انصاف اینت زخم صد مور از را روزگارشیر عدل اینت رنج صد پّشه از را پیل

آید عزیزان به رشکم تو خوار شدم کسیتا خوار نشود عزیزي که بارالها

آرد مکر و روباهی ما نفس سگ تو توبا شغال پیش در آرد سجود شیر که

ناخن و دندان را شیر ریزد سیلیچو لنگ، روبهان از خورد

1398 چی- قلم است؟ متفاوت ابیات دیگر با بیت کدام مفهوم 17

ریخت داغ رنگ که روزي دلم لوح بر هنوزعشق گردون صفحۀ اختر نقش از بود ساده

جانانم عشق جام ز جانم شد سرمست هشیارشچنان یافت نخواهی هم قیامت روز تا که

نشان و نام نبود را جهان باغ جهانهنوز اوست جام که می آن از بودم مست که

عشق داغ و درد پیوند ما به امروزي دردهاستنیست آشناي ما دِل صائب ازل در

1398 سراسري-

دارد؟ قرابت بیت کدام با زیر عبارِت مفهوم 18
ببرد.» پناه سرهنگها حکومت غاشیۀ مار به شده ناچار بیستم، قرن دموکراسی جّرارة عقرب بیم «از

من نه ار زمینند چاه بستۀ بگشودمییوسفانم زمین رگهاي ز خون چشمههاي

افتم چاه آن در من که َکند چاه استگر بس چاه همان را چاهکننده آن

زنخ چاه از دل آویخت تو زلف خم افتاددر دام در و آمد برون چاه کز آه

میکنی چاهی ظلم از تو که میتنیاي دامی خویش براي از
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1398 چی- قلم است؟ متفاوت گزینه، کدام مفهوم 19

جهان انصاف اینت زخم صد مور از را روزگارشیر عدل اینت رنج صد پّشه از را پیل

شیر افتد شغال دام در که است کریمدردناك مرد شود، فرومایه محتاج که یا

آرد مکر و روباهی ما نفس سگ تو توبا شغال پیش در آرد سجود شیر که

ناخن و دندان را شیر ریزد سیلیچو لنگ، روبهاِن از خورد

1397 چی- قلم است؟ متفاوت دیگر، ابیات با بیت کدام مفهوم 20

است پرگویی بادهکشان بیهشی آبداروي در نفسگیر خاموش ماهی نشود

او مشک و سقا و خنب من ز شد ملول و منسیر آبخواه ماهی زمان هر است تشنهتر

آید تنگ عاشقان ز جهان جان شودنی سیر جهان جان آن از عاشق نی

نشود این مالمت و آبشعاشقی از ماهی سیر شود که

1398 کشور- از خارج بهجز: میشود؛ دریافت ابیات همۀ از زیر بیِت مفهوِم 21
عشق اسرار محرم جانش نیست»نیست جانانه غم جان، در را هرکه

گرفت گوش من افسانۀ گرمی از استآتش من گفتار الیق کجا خام هر گوش

داد سعدي که خبر این است دل اهل داندپیام سخن معنی کند گوش که هر نه

نمود خواهم جگر چاك نامحرمی هر به داشتمکی سوزن چشم از نهان را زخمش که من

سلیم گفتن او روي حدیث نتوان گل نیستپیش راز این محرم سازد پهن گوشی که هر

1398 چی- قلم نیست؟ هممعنا وسیم» نسیم جسیم قسیم / کریم نبی مطاع شفیع » بیت واژههاي از هیچیک با بیت کدام مفهوم 22

دوزخ نه ار بباري تو رحمت سحاب اي رامگر ماسوا جان همه سوزد قهر شرار به

رود سخن نبوت مهر نقش ز خود استور محمد نشان ز نامور نیز آن

مبدا از مطلق نصیبی را کس هر کرد اوالمقرر فطرت قسیم باطن و ظاهر حکم به

آمدهاند جلوه به حسنفروشان چه نرسداگر ما یار به مالحت و حسن به کسی

1398 چی- قلم دارد؟ تناسب میشویم» سبز دوباره ما میرسد/ آفتاب به ما شاخههاي آب/ به ما «ریشههاي شعر با گزینه کدام مفهوم 23

سیم چه و خاك چه من پیش در که اقلیممن هفت به فروناورم سر

نستیزد دیده خواب با که برخیزدبه وقت به اما ُخسبد

دارم بهی در روي این از دارمبعد تهی غافلی هر ز دل

نیفروزم نظر نیکان به نیاموزمجز بد بدآموز از

1398 چی- قلم است؟ متفاوت ابیات سایر با بیت کدام مفهوم 24

است عشق هنگامۀ که نیست نی مستی استاین سروش آواز که نیست نی نالۀ این

بیجاست ناله و عشق الف فرماستبگفتش ناله حرمان درد بگفتا

دود گرفت عالم و نی در فتاد آتشیآتش هست نی ز عشق نداي زیرا

فتاد نی کاندر است عشق فتادآتش می کاندر است عشق جوشش

1396 چی- قلم

دارد؟ مفهومی تناسب گزینه کدام با زیر بیت مفهوم 25
نالیدهاند» زن و مرد نفیرم از / ببریدهاند مرا تا نیستان «کز

بیغمی جان گران خواب ز شد مابیدار دردآشناي نالهي شنید کس هر

نشاطپرست اي غافل نی نالهي ز استمشو باد از روشن عمر، انجمن شمع که

شنید آتشزبان من از نوایی کس شنیدهر بلبالن زمزمهي چو شد دیوانه

میآورد دیوانگی عاشقان شنیدگفتوگوي ما از نالهاي کس هر کرد صحرا به رو
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1397 سراسري-

دارد؟ مفهومی قرابت بیت، کدام با زیر، بیت 26
لبت لعل بیمدد نشد سرخ کسی شود»«روي غازه اثر از بود سرخ اگر تو بی

بیگناه نازك طبع زان میکشم کنمزردرویی گلگون را چهره تا بده جامی ساقیا

میسازد دگر روي رخش شرم از دم داردهر تماشا دستار گوشۀ آن بر گل

است باطل ما رفتن فضل به نیایی تو شودتا سر طلبت در سعی، پاي مثل به ور

سیم و زر از بینیاز بود عشق میطلبداگرچه خزانه زّرین چهرة ز همان

1398 چی- قلم

دارد؟ معنایی تناسب بیت کدام با زیر عبارت 27
پژمرد.» بیدل و بیدرد عقل این سرد َسموم در احساس و الهام و خیال و شعر معّطر و رنگین گلهاي از پر باغ «آن

حسن و لطافت از که جمالش است استلطیفهاي لطیفتر کند تصور عقل چه هر ز

شد توان هشیار که مپندار تو قیامت الستمتا جام کز تو عشق می مست صفت زین

نیست عقل شرط که لیلی مکن گو مجنون آبعیب در بنگر برو گو دردش حال نداند گر

دیدن نتوان که است خیالی تو نقش خوابگرچه به نمایند مست توام چشم شب همه

1398 چی- قلم ندارد؟ وجود بیت کدام در آزاد» باش سرو چو نیاید دست ز «ورت مصراع مضمون 28

دارد؟ پروا چه آزاد دل حوادث نشداز زرد خزان بیداد ز سرو چهرة

نکرد رعنایی ترك قمري فریاد از راسرو آزاد خبر گرفتاران حال از نیست

کس هیچ ندارد آزادي خط عالیق رااز سرو باشد خاك زیر ریشه از دامها

سرو چون برآرم خلق از آزادگی به برچینمسر جهان ز دامن که دست دهد گر

1398 چی- قلم است؟ متفاوت ابیات سایر با بیت کدام مفهوم 29

جاودان بود نامت که خواهی نهانچو بزرگان نیک نام مکن

خاك و باد از و آب از و خورشید پاكز گفتار و نام تبه نگردد

یادگار عاقالن از ماند دارسخن یاد سخن یک همین سعدي ز

بلند کاخی نظم از افکندم گزندپی نیابد باران و باد از که

1398 چی- قلم دارند. معنایی قرابت زیر بیت با ................. بیت بهجز ابیات همۀ 30
یکرنگی سر هرکس دارد فنا اهل خندد»«با سر رفتن از شمع رنگ به که باید

بودن جانان بندة جان به چیست بودنعاشقی خندان و دادن طلبد، جان لبش گر

دید خویش وصال در وصلش چو مشتاقم میرودجان خندان و شاد زان فنا، کوي سر بر

عدل و آزادي شاهد طلب در تاختهایمعمرها فنا ملک تا ساخته قدم سر

عشق وادي رهسپر شود که خواهد استهرکه قدم اّول معنی سر، دادن جان، ترك

1397 سراسري-

دارد؟ مفهومی قرابت بیت کدام با زیر بیت 31
معشوقند کشتگان آواز»«عاشقان کشتگان ز نیاید بر

مرا خاك از دلی کوچک ز برداشت نبودعشق تعمیر قابل من ویرانۀ ورنه

ندانستم سازم تهی دل گفتم ناله و آه میگیرد.به خونخوار لشکر زین زبان اّول عشق که

ماهیان چو تا دهن عشق شور به کن لذیذخوش شود دریا تلخی تو مشرب در

نیست شراکتپذیر عشق غیور برآرکار جهان کار همه از نقد به را دل

1398 چی- قلم است؟ متفاوت بقیه با بیت کدام مفهوم 32

نشینی بیمعرفت بینی عقل و فضل رستیتا که مبین را خود بگویم نکتهات یک

برخیز و نه خاکی تن فرق به گام استیک گام دو مقصود کعبۀ تا تو کوي از

نیست رندي عالم در خود راي و خود خودراییفکر و خودبینی مذهب این در است کفر

ببازند نظر یک در عالم دو نظر زداهل توان جان نقد بر اول داو و است عشق
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1398 چی- قلم دارند. معنایی قرابت زیر بیت با ................. گزینۀ جز به گزینهها همۀ 33
پاك کنی کی مهرش ز دل بگفتا »« خاك در خفته باشم که آنگه بگفت

چاك گریبان گل چو کن گذري من خاك خاكبه در خفتهام تو داغ به الله چو من که

دارم سر در تو سوداي که است سودایتروزگاري برود تا برود سر مگرم

است گرفتاري کجا هر طلبد قفس جستدر نخواهم زندهام تا تو کمند از من

کرد نخواهم سر ترك تا تو پاي خاك کردبه نخواهم در به سر از کاکلت هواي

1398 چی- قلم دارد؟ مفهومی نزدیکی بیت کدام با خند.» همی خوش مباش افسرده گوي/ همی سخن منشین «خامش بیت 34

زدن کی تا ادب قفل ما خامش لب استبر بس ما سرمهساي گلوي بر تنگگیري

سپرانداختن میسازد کند را استتیغها بس ما حصار آفتها ز خاموشی ُمهر

است نیم دو خصم جگر من خامشی ندارداز خاموش لب شکوه شمشیر

دیدهها روشن تو روي از شمع چون شود باشتا خاموش انجمن در آتشین زبان با

1398 چی- قلم است؟ متفاوت ابیات سایر با بیت، کدام مفهوم 35

ناصح «یغما» دل از نرود ترکان پريمهر شیشه این از ناید برون که افسون مدم

مینرود در به و است قدیم عیب این من مینروددر سر به معشوق و می بی مرا که

نرود محزون دل از مهر که مپندار نرودتو بیرون و افتد جان به عشق آتش

نرود جان و دل لوح از تو نقش نرودهرگزم خرامان سرو آن من یاد از هرگز

1398 چی- قلم ندارد؟ معنایی تناسب نهادند؟» نام کیاش بود؟ کجا بود؟ کی نهادند/ نام کیاش که کیانی «کاووس بیت با بیت کدام 36

داد ثباتی کی حسن، و سلطنت کیشکوه افسر و است مانده سخنی جم تخت ز

باد بر شد چگونه سلیمان تخت که طیورببین و وحوش او فرمان به بود اگرچه

بگذشت جمشید کز پرویز بگذشتملک خورشید از افشانی گنج به

یاد مکن جم از و می جام کیبده کی و بود کی جم که میداند که

1398 چی- قلم است. درست .................. گزینۀ بهجز گزینه هر در شده مشخص قسمت مفهوم 37

گفتوگوي کنی پیدا که خواهی کردن)چو (آزمایش سبوي بر را سنگ زدن بباید

ارجمند هست فرزند، چند هر شدن)که آزرده بدگمانی (از گزند یابد اندیشه از شاه دل

بسَپرم بود آتش کوه شدن)اگر حقیر و (پست بگذرم اگر است خوار تنگ این از

زمین شاه گفت جوان پور کردن)به (نظرخواهی اندرین؟ کنون بیند چه رایت که

1398 چی- قلم است؟ وادي هفت از وادي کدام بیانگر زیر ابیات از کدام هر بهترتیب 38
جهان از جویند آب گر تشنگان تشنگانالف) عالم به هم جوید آب

دینداري به بود آن سر داد آريب) فرود حق پیش جان به که
هزار هزار ور است هزار گر شمارج) به بود یکی او اول

تباه کلّی کل و جزو اینجا شد گر کاهد) برگ یک زمین روي از شد کم

عشق توحید، فقر، طلب، توحید عشق، فنا، معرفت، معرفت طلب، فقر، حیرت، استغنا توحید، فنا، طلب،

1398 چی- قلم است؟ متفاوت ابیات سایر با بیت کدام مفهوم 39

فکر سعی به رسیدن چرخ کنه به استنتوان آینه دیوار و در این و مور اندیشه،

معرفت چشِم به دیده او راه اندر بالعقل و پّر شکسته اول منزل در را وهم

گفت نمیتوانم حضرت عّزت خیالثناي و وهم و قیاس آنجا نمیبرد ره که

کرد خواست پرواز تو وصف هواي تیراندر خورد اندیشه طایر خویش پِر از
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1398 چی- قلم است؟ متفاوت بقیه با گزینه کدام مفهوم 40

زنهار غیرت بازي از مشو ایمن نیستزاهد همه این مغان دیر تا صومعه از ره که

را فام ازرق دلق این نهیم سو یک تا رابرخیز نام تقوا شرك این دهیم قلّاشی باد بر

انگارند دفتر مردم و پنهان میکشم نمیگیردصراحی دفتر در زرق این آتش گر عجب

نیست گذشت را ما زاهد که مگو گذشتدیگر دین ز دنیا سر از چه اگر نگذشت

1399 چی- قلم است؟ متفاوت گزینه کدام مفهوم 41

رسد جان به جانان حضرت ز جذبهاي نیستگر دلیل و پیر رهنمایی به حاجت

ره این در رهبري بی بپویی تا مینمایدزنهار خونخوار بیابان این که زیرا

بودي قافله این رهبر طلب درد بودي؟گر آبله خواب پردة را تو پاي کی

آخر شدم گم طلب خطرناك راهِ نیستدر راهبري مرا ورطه این در که زیرا

1398 چی- قلم

دارند؟ معنایی قرابت مپسند» نهفته خود آتش وان زمانه/ دل اي منفجر «شو بیت با موارد کدام زیر ابیات میان از 42
بیاثرست ناله برآورد دست چو قضا فریادالف) از نجست سوزان آتش از سپند

داشت فریاد و ناله بر دل که هر خموشی جز داشتب) باد رهگذار در همچونی را خود شمع
هرگز دهن از زار بینالۀ برنایدم نفس بربندمج) زار نالههاي از دهن گر بمیرم

برس من سپند فریاد به آتش اي ره یک راد) فریاد و ناله بندم چند تا گره در
ساخت سپند کار که نکرد غلط آتش دهدهـ) انجمن سر درد ناله به کی تا

هـ - الف د - ج هـ - ب ج - ب

1398 کشور- از خارج دارد؟ تفاوت ابیات دیگر با بیت، کدام مفهوم 43

بهار دارد قفا در را خزان رعنا گل مباشچون غافل خزان باد ورقگردانی از

آشفتگی در زلف کار به میآید بپرسشانه پریشانی ایام در را آشنایان

خوشنماست بینوایان با کرم بیبرگی مباشوقت غافل باغبان اي بلبالن از خزان در

محتاجان کار از کن باز میتوانی تا اینجاگره مخار را خود گردن ناخن به بیکاران چو

1398 چی- قلم ندارد؟ معنایی تناسب شد»، حاصل جهان در شور و فتنه صد / شد گل آدم خاك عشق، شبنم «از بیت با بیت کدام 44

بود ارزانی دولت، فیض به کو هر ازل، بوددر جانی همدم مرادش، جام ابد تا

است هوس آتش در حافظ دل زمان این خودروستنه اللۀ همچو ازل داغدار که

شد معمار گل و آب در کل نفس کاین آن از بودپیش معمور ما عیش حقایق خرابات در

حشر روز صبح به تا نگیرد بر مستی ز دوستسر جام از خورد جرعه یک ازل، در من چون هرکه

1398 چی- قلم

دارد؟ مفهومی تناسب بیت کدام با زیر بیت 45
تو» و من بهار بوي باغ، از میآید امروز / تو و من بار و برگ غم دوست، اي سوخت اگر «دیروز

حاصل معنوي قرب و مواصلت شد را؟چو ما بیکران هجران مدت ز غم چه

خاك در تو هجر غم سوز برد چو افتدخواجو کفن در سوختهاش دل ز آتش

را سوخته دل من نباید وصل قفاستشادي ز جدایی اندوه همه این اگرش

نفرازد سر سهی سرو چمن طرف آنجاستبر من خرامان سرو آن که امروز
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1398 چی- قلم . .................. گزینۀ بهجز است یکسان آن، ذیل بیت با عبارتها همۀ مفهوم 46

کند. ایثار شیرین چند میوهاي تو کریم دستهاي را سنگی زخمۀ هر پاداش
سایهفکن درخت از مباش بخششکم ثمر زند سنگت هرکه

باشی. کریم میزبانی را راه خستگان دلپذیر، سایۀ از
گفتم آهسته ارغوان گوش دیگرانیبه فکر که خوش بهارت

میکند. زرافشانی تو سر بر بامداد هر که را خورشید سپاس
درربود مه حلقۀ آفتاب کشید نابنیزه سیم آن حلقۀ سرخ، زر این نیزة

باشی. داشته را ایثار و بخشندگی بارور درختان با همانند میبایست
بندهنوازي و بخشندگی در دریااز ماهی و نصیب را هوا مرغ

1398 چی- قلم است؟ متفاوت ابیات سایر با بیت کدام مفهوم 47

تو قربت و بُعد به را جان و تودل مشیّت در و امر در هست

جنّت هشت از است به طاعت قربتدمی نور وي در است اعیان که

آستین طراز سازي بندگی غبار آستانگر خاك گشت توانی قربت در بر

یافت میتوان ایزد قرب طاعت استطاعتبه هست گرت نه در قدم

1398 چی- قلم دارد؟ مفهومی تقابل بیت کدام با زیر، عبارت 48
تن.» قّوت به نه کشند، حمیّت بازوي و هّمت نیروي به را بار «مردان،

بلند هّمت و را دل دار فیروزمندقوي گشت توان همَّت به

ندارد پست به نظر عالی نداردهّمت نشست غم گردون خانۀ

اوفتد بلند هّمت که را اوفتدکسی کمند اندر کم مرادش

تو دل مرغ که دار قوي خویش نرسدهّمت عنقا سرمنزل به بال بدین جز

1398 چی- قلم است؟ متفاوت بقیه با گزینه کدام مفهوم 49

گذار نیست بال سیل از که عشق ره خوشدر تو تمنّاي به را خود خاطر کردهام

نوح همسفر اي مکن طوفان ز مشروحاندیشه سینۀ اي بازده خود غم شرح

ترسد دریا ز که کس آن کف به نیارد اندیشدُدر خمار ز کاو آن هر باده نخورد

رهی نیندیشد دشمن از تو تولّاي توییبا من غمگسار تا فلک شد من بندة

1396 چی- قلم

دارد؟ مفهومی قرابت زیر بیت با گزینه کدام 50
شویم جا آن سراي، را والی است نزدیک نیست؟»«گفت: خّمار خانهي در کجا از والی گفت:

دهد دیگر لّذت صائب سرچشمه از کشیدآب میباید خّمار خانهي در را باده

بگو محتسب با و باده بیار نداشتساقی جم جام چنین که مکن ما انکار

تمام گردد چون ماه گذارد نقصان در کنروي اندیشه خمار از جامت لبریز شود چون

نیز او که مگویید عیب محتسبم استبا مدام عیش طلب در ما چو پیوسته

1397 چی- قلم

ندارد؟ معنایی ارتباط گزینه کدام با مست» بازار و کوچه و مست اصناف جملۀ / مست بود شحنه و مست هم عسس و مست «محتسب بیت مفهوم 51

نیست خّمار خانۀ در کجا از والی نیست بیدار شب نیمه قاضی آي، صبح رو

نیست هشیار کسی اینجا بیار، هشیاري نیست بدکار مردم خوابگاه مسجد

1399 چی- قلم است؟ متفاوت ابیات سایر با بیت کدام مفهوم 52

«صائب» ندارم شکوه خود تهیدستی استاز من بیخار گل قناعت صحراي خار

زمین روي عیش که قناعت ملک به استبیا خفته بوریا نقش شکن در تمام

نیست خاکساري ز به عافیتی کنلباس قناعت جهان از سبک لباس این به

روان بود قناعت حکم که کشوري گرفتدر میتوان بقا آب فیض خاك، از
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1398 چی- قلم

دانست؟ هممفهوم زیر بیت با میتوان را گزینه کدام در شده ذکر بیت 53
سوگند» جانت به جانت، سوزد / داري نهفته دل آتش «گر

«صائب» مده زبان آتش خامۀ به برآورديعنان سخن اهل دل از دود که

طاقتسوز نبود عشقش آتش در که استهر پر پروانه کآفت مرو نزدیک به گو

نکند ار دل از دودم غم آتش اندیشهبرآرد اناي از سخن آب ترشح

ماست سوز از بیخبر نرفت آتش در که خامهر سوداي پختن چیست که داند سوخته

1397 چی- قلم دارد؟ مفهومی قرابت گزینه، کدام با میکند» مجنون عشق قّصههاي / میکند خون پر راه حدیث «نی، بیت 54

کنم؟ سان چه شکایت عشق ترکتاز گرفتاز زبان اّول من سپاه از لشکر کاین

خواجو منه قدم محبّت آستان بنهادبر سر نهاد ره این در پاي که هر که

نمیباید سر بقاي مهرویان بیعشق آمدمرا دوش بار کشیدن گردن بر بیعشق سر که

خواهی وصل گر نالی؟ چه بیگاهحافظ و گاه در خورد بایدت خون

1398 چی- قلم . .................. بهجز دارد؛ مفهومی قرابت ابیات همۀ با زیر، بیت 55
نیست جان ِکش نهد قدم کسی عشق نیست»«در سامان در عشق به بودن جان با

جان بیعشق میرسد جانان به کجا؟کی جانان کجا از بیعشق جان

کردهایم جانان عشق فداي کردهایمجان جان با که بین عنایت این

عشق شیوة در که بود کسی بگریزدمردانه جان ز رسد جان به عشق چون

است بار خاطر به عشق سفر در جان کردفکر باید حذر راه این گرانباري از

1398 چی- قلم است؟ آمده گزینه کدام در زیر، عبارت مقابل مفهوم 56
بردم.» پناه کنجی به و شدم طفیلی زنبوري بودم، افقها تیزبال «شاهین

دلم ویران کنج در معرفت گنج بسوختبود ویرانم کنج و گنج و افتاد آتشی

میگذرم جلوهکنان هوا به شاهین مراهمچو داده پري تازنده و بالی تیزرو

بیش کزین شستیم حاشیه از خود نام راما قلم بود نتوان طفیلی مهمان

پرید پرم زّرین تیزپنجۀ پریدشاهین سرم از هوش و دیده درون از خواب

1398 چی- قلم . .................. بهجز دارند، مشترك مفهومی ابیات همۀ 57

است بسته فانی مال زوال در باقی استنام مانده حاتم نام زبانها بر سخاوت کز

قفاست در نوبهاران را کرم مباشبرگریزان گلچین مانع داري باغ در گلی تا

میدهد سخاوت داد من گوهربار راکلک خلق سخاوت دست آستین در گو باش

رعناتر گشت درختان از تاك فرصتی اندك باشدبه کرم اهل از که کس آن زیردست نگردد

1398 چی- قلم

معنایی قرابت ................. گزینۀ بهجز گزینهها همۀ بیتهاي با چاه» ز برون نیاید هیچ که بگو یوسف، / کشد شرمندگی و ببیند را تو «ترسم بیت 58
دارد.

میکند بازار ز روي خانه به میکنییوسف بازار به روي خانه ز گه هر

جهان از گذشتن میخواهد، مردانه بشکندهّمت زلیخا بازار که باید یوسفی

عزیز جان صد به که زان گر تو موي سر ارزانییک هنوز بفروشند یوسف همچو

وجود مصر در باز شد او حسن دکان زمینتا بر ترازو یوسف میزند کسادي از

1398 سراسري- است؟ ابیات سایر با متفاوت بیت کدام مفهوم ماست»، بر که ماست «از ضربالمثل به توجه با 59

خلق صید بهر گستردیم که تزویري شکاردام آخر شدیم خود و پایبند را ما کرد

میسازي تو که بنایی است آهی میخوانیدود تو که کتابی است راهی چاه

نمیدهد حقیقت بار دروغ نمیشودکشت حیوان چشمۀ رود خشک این

شیرین بر کس است نخورده تلخ تخم بادامز هیچکس است نچیده بید شاخ ز
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1398 چی- قلم هستند. مشترك مضمونی بیانگر ................. بهجز گزینهها همۀ ابیات 60

نگار و نقش از پر رخت از نگر ظالم زارگور نالۀ درون و است نگار و نقش برون که

گور به علم آبروي نکند نادان سنگقهر به انصاف شیشۀ نزند ظالم دست

ظالم شود سگ گور در گوید حکیمحکیم شنید سگ آواز وي گور ز مگر

شد تافته که بس ز ستمگر گور چو گیاهزمین خاك ز دمد گر سزد دود رنگ به

1398 چی- قلم دارد؟ همخوانی زیر بیت کدام با طلب» دوستان از تجربه رسم به قرضی است/ حاجت روز دغل دوستان «معیار بیت مفهوم 61

نان یکتا است شده را یکی هر میزانبه در قاف کوه از مهتر

باشید برادران گه آن دل برپاشیدبه یار سیم و زر که

بود جان غم که دانا بوددشمن نادان که دوست آن از بهتر

را غنچه برگهاي دیدم آورده هم به یادسر به آمد یکدلم دوستان اجتماع

1398 چی- قلم دارند؟ مفهومی تقابل زیر بیت با بیت دو کدام 62
همیگوي سخن منشین «خامش

گویا لب بر خموشی مهر زند بلبل اگر الف)
شمع چو بودم آتشین زبان از کشاکش در ب)

مجوي بیهنر لب از هیچگه سکوت بند ج)
هیهات شکایت حرف و من خاموش دل د)

همیخند» خوش مباش افسرده
میدارد؟ آواز شعلۀ از سرخ باغ روي که
شمع چو نیاسودم خاموشی به نپیوستم تا

شد بیشراب که شیشه شود کی مهر قابل
است نشنیده صدا تصویر غنچۀ از کسی

ب الف، ب د، الف د، ج الف،

1396 چی- قلم دارد؟ معنایی تناسب بیت باکدم شد» دیر روزش است، بیروزي که هر شد/ سیر زآبش ماهی، جز «هرکه بیت 63

سیرابش داشت چندروزي احسان ز دریا رااگر دریا کرد توانگر ماهی هم خویش زفلس

شود کم تمنّا عاشق سینهي از وصل به کمشودکی دریا ازآب تشنگی ممکن نیست

آشنا عاشق مژگان دگر یک با آبکیشود در آسودن امکان را موج نبض نیست

آب به را دیدار تشنهي فریفت نمیکندنتوان کوثر چشمهي به نظر عاشق

1398 چی- قلم

میشود؟ دریافت ابیات کدام از بهترتیب عاشق» اسرار نکردن فاش عشق، راز نماندن پنهان عشق، راه دشواريهاي عاشق، «سیريناپذیري مفاهیم 64
حباب ُپرخون سر از باشد عشق محیط در حبابالف) گلگون را خونآشام دریاي این باشد

نیست عشق لطیف رنگ محرم نگاهی هر کشیدب) میباید رخسار بر اشک از پردهاي
آب در فرورفتن از نگردد کم عاشق سوز آبج) در روشن بود ماهی دیدة چون شرر این

است ظاهر عاشق سیماي صفحۀ از عشق داغ را؟د) صبح دامان زیر در نهان ماند چون مهر

د ب، ج، الف، د الف، ب، ج، ب د، الف، ج، ب ج، الف، د،

1399 چی- قلم است؟ متفاوت ابیات سایر با بیت کدام مفهوم 65

وصل دریاي تشنۀ بحر به نگردد عشقسیر طوفان غرقۀ سیل ز نتابد روي

سودا این از بود سیري که را عاشق هیچ دیدي دریا؟تو این از سیر شد او که را ماهی هیچ دیدي تو

آب در رفتن فرو از نگردد کم عاشق آبسوز در روشن بود ماهی دیدة چون شرر این

فرات وجود از برآساید تشنه تشنهترمروان و برگذشت سر ز فرات مرا

1398 چی- قلم دارد؟ مفهومی قرابت مییاب» بیعشق ممات و میشناس عشق از «حیات عبارت با گزینه کدام 66

را عشق شهید یعنی غم شمشیر امیدکشته دارد خونبها تو از که بس این زندگی

زندگی نباشد وي اندر است جان همه نیستگر بیمار تو عشق درد ز دل را کسی چون

نیست عشق بیشور دل زندگی ملک نساختدر بیصدا جرس کس دهر به آري

عشق غرور از بود شمع سان به نمیرودعاشق گریبان به سرش زندگی در
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1399 چی- قلم دارند. مفهومی تناسب هم با ................. بیت بهجز زیر بیتهاي همۀ 67

بسوز عیسی خر چون هم را برفروزنفس جان و شو جان عیسی چو پس

داوودوار دل درد از بنال نثارخوش جان صد نفس هر کنندت تا

خالص نفست ماهی از بود خاصگر بحر در شوي یونس مونس

است هیهات خویش ز نگیري کناره تا راتو تو بیکنار بحر کشد کنار در که

1398 چی- قلم دارد؟ متفاوتی مفهوم بیت کدام 68

بهار فصل نکشد جمالش گلستان دلبا نسرین و گل تماشاي به را دل اهل

او قد دیدم چو آوردم حیرت را گلستانراستی ندیدم هرگز روان سرو بر که زان

نشانند طوبیم پهلوي اگر خلد قامتدر جلوة آن به باز میکشدم دل

هست میانباریک سرو آن که گلستانی نیستدر اندام باریکبین دیدة در را سرو

1398 چی- قلم

است؟ آمده درست گزینه کدام در عشق» توحید، فنا، «استغنا، واديهاي داشتن لحاظ به ابیات توالی ترتیب 69
راي کرد جنبش به چون کلّی بحر جاي؟الف) به ماند کی بحر بر نقشها
مدام یک اندر یک باشد بسی چون تمامب) باشد یکی یک، اندر یک آن
است مردهاي اینجا نیز جنّت هشت استج) افسردهاي یخ همچو دوزخ هفت
مباد آتش جز به وادي این در کس مبادد) خوش عیشش نیست آتش وانک

د ب، الف، ج، د الف، ب، ج، ج د، ب، الف، الف د، ج، ب،

1398 سراسري- بهجز: میشود؛ دریافت ابیات همۀ از زیر بیِت مفهوم 70
ازو شکیبایی نه ره، بدو ازو»«نه سودایی خلق هزاران صد

بستان در تو قامت چون نازد سرو گردوننه بر تو عارض چون تابد ماه نه

ازو جستن کناره توانم که قّوتی کشمنه کنار در شوخیش به که قدرتی نه

توست آستانۀ خاك از رفتنم روي رفتارمنه پاي نه نشستن احتمال نه

بنشینم تو با که آنم دولت و بخت درگذرمنه تو از که آنم طاقت و صبر نه

1398 کشور- از خارج است؟ مقصد به رسیدن براي مرغان سایر با همراهی عدم براي طاووس بهانۀ بیت کدام 71

عشق اسرار شد ختم من بر عشقگفت تکرار میکنم شب جملۀ

من پرواي را سیمرغ بود منکی جاي عالی فردوس بود بس

شهریار دست شوق از من روزگارگفت روي ز بربستم چشم

کار است افتاده آب با مرا کنارچون گیرم چون آب میان از

1398 چی- قلم دارد؟ مفهومی قرابت بیت کدام با کشیده» همهجا بیدریغش نعمت «خوان عبارت 72

است عشق نعمت خوان استهمهجا عشق رحمت و لطف عالمی

را خود خوان گستراندن حاجت راچه خود نان مردم خوان بر خورم

خبر لطف و رحمت ز دهد تو گذرجود جود و رحمت ز نکند لطفت

خوانهاست عدل بارگاه در میهمانهاستمرا سعادت، خوان هر به

1398 چی- قلم مشتركاند. مفهومی بیانگر ................. گزینۀ بیت جز به ابیات همۀ 73

باش بهشت بستان و کوثر آب چشمه استگو خوشتر کوي این سر بر مقام را ما

پیراهنش در خار ریزد فردوس توسنبل خّط آیینهدار شد که کس هر دیدة

نمود روي جان عالم از که کیست پري گشودآن فردوس در ما بر که است حوري چه وین

داد خواهیم دل فردوس سنبل دست به میکنیمکی دل دل یار زلف سوداي در که ما

11

دوازدهم
ت

قراب
اقدم علی مادح



1398 چی- قلم

است؟ نزدیک زیر بیت به گزینه کدام مفهوم 74
نیامد» آواز و شد جان را سوخته کان / بیاموز پروانه ز عشق سحر! مرغ «اي

سوز طاقت نبود عشقش آتش در که استهر پر پروانه کآفت مرو نزدیک به گو

است عشق نوآموزي ز بلبل صدایینالیدن پروانه ز نشنیدیم هرگز

عشق داغ بر کردنت باید پروانه چون خویشصبر مقدار در نه داري یکی با صحبت که اي

افروختن شمع سامان را پروانه این میرودنیست خود از و مهتاب نظارة میکند

1399 چی- قلم است؟ متفاوت بقیه با گزینه کدام مفهوم 75

یاد دار را حق شکر نعمت زیادوقت نعمت کند تو بر خدا تا

قیاس در حق کرمهاي سپاسنگنجد زبان گزارد خدمت چه

بگشاید خداي نعمت بیفزایددر خدا تا کن شکر

باش شاکر غصه به دردي نیست«کمال»،طالب نعمت مزید را کسی شکر به جز که

1399 چی- قلم

دارد؟ تناسب زیر عبارت با بیت کدام مفهوم 76
دارم.» شرم دعا بسیاري از من که برآوردم امیدش و کردم اجابت «دعوتش

موج قافلۀ چون که کرد دعا که رب، مایا سفر در نبود منزل آسایش

بیحاصلی از و شاخی بیثمر نگردد ماخم داریم تا دو قد این از بسیار خجلت

زیاد بیبرگی ز گردد دعا دست راقوت شمشاد پنجۀ گشایش خشکی در هست

داري نفس تا غافل ناله و آه ز صائب آنجامشو بید ز دارد سایهها اینجا، سرد آه که

1398 چی- قلم است؟ متفاوت ابیات سایر با بیت کدام مفهوم 77

تو دامن ز شود دشمن همه جهان دوستاگر اي رها من دست شود مرگ تیغ به

عزیز یار اي اجل تیر به نیست شک بههیچ اندازي تو چو درآیم پاي از من که

عشق به دل و سپارند مهر به تن که رستشانآنها باز بود مرگ به مگر زینهار

ازل صبح از میورزم عارضت مهر که اجلمن شام تا پیوند تو زلف از نگسلم

1398 چی- قلم دارد؟ تناسب بیت کدام با خاك» در خفته باشم که آنگه بگفت / پاك؟ کنی کی مهرش ز دل «بگفتا بیت مفهوم 78

بنگر و وفات از بعد را تربتم برآیدبگشاي کفن از دود درونم آتش کز

افتد گذر ار مرگ از پس روزي را تو من خاك اندازمبه گردن بر کفن تو پاي خاك عذر به

عشق شهیدان خواب هنوز بشکافی دوستگر دوست، زمزمۀ کشتگان آن از آید

هم بر من چشم ناید که من خواب بربود باشمچنان کفن در خفته خاك زیر که وقتی مگر

1399 چی- قلم است؟ متفاوت ابیات، دیگر با بیت کدام مفهوم 79

گفت او چشم بدید که کس گیردهر مست که محتسبی کو

نیز او که مگویید عیب محتسبم استبا مدام عیش طلب در ما چو پیوسته

ننگ و بینام شحنۀ این شد بازخواستدزد کند دزد از کی دزد

است غارتگر چو راه این استشحنۀ بهتر محتشمی از مفلسی

1399 چی- قلم است؟ متفاوت بقیه با گزینه کدام مفهوم 80

کمال به میرسد عشق از آدمی استوجود نقصان کمال نیابی، کمال این گر

مستی و کوش عیش در تنگدستی، راهنگام گدا کند قارون هستی، کیمیاي کاین

سیم سیاه، سنگ و کن زر تیره خاك عشقگو کیمیاي از آگهی یافت که آنکس

ما نمینالیم باال آن عشق بالي گرفتاز باال ما کار این بال، از مبتالییم
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1397 چی- قلم است. آمده درست .................. گزینۀ بهجز گزینه هر در شاعر زمان اجتماعی پدیدههاي 81

قاضی» بیمسئولیتی و (غفلتزدگی نیست: بیدار نیمهشب قاضی آي، صبح رو گفت: جامعه) نابهسامان (اوضاع نیست: هموار ره نیست، رفتن راه جرم گفت:

(رشوهخواري) وارهان: را خود و پنهان بده دیناري گفت: مسجد) در خدا مردان (حضور نیست: بدکار مردم خوابگاه مسجد گفت:

1398 چی- قلم

دارد؟ قرابت زیر بیت با گزینه کدام 82
کردیم سلیمان ملک، این در که را کسی است»«آن اهرمن او که کرد یقین امروز ملت

عام صید از زاهدان چون عدو شوید کی نیستدست میش شکار جز خیالی سر بر را گرگ

کرد میتواند چه دشمن عداوت من شدبه دیگر شبان من رمۀ در گرگ که

خارجی دشمنان از کرد پرهیز پیرهنمیتوان در بود او گرگ که کس آن بر واي

رعیّت آزار پی در بود که نیستسلطان شبان گلّه، این در درافتاده است گرگی

1399 چی- قلم است؟ متفاوت ابیات سایر با بیت کدام مفهوم 83

است خطر در بدن و روح و دل و جان استبیوطن خطر در وطن زنهار وطنخواهان اي

افشان سر بر شیرین جان را وطن لیالي گرفتندخاك مجنون از عبرت درس عشق خسروان

باهللا و خویش سود از گذشتم وطن جانسپاريبهر به شادم نماید، جان قصد گر

من مردن ز گردد گلستان مملکت باريگر پیشگاه از خواهم خویش مرگ من

1396 چی- قلم است؟ متفاوت گزینه کدام ابیات مفهوم 84

دید؟ که تریاقی و زهري نی دید؟همچو که مشتاقی و دمساز نی همچو

کنم شاهان بر بخش گدایان از ستانم گدازر هم پادشاهم هم زرطلب، هم زرم هم

مشکل کار) (فراموش ساهی زبان بر تو ذکر مشکلاي متناهی فهم ز تو درك

رسد تو در کجا عقل تویی که رسدآنجا تو در ما عقل که بود زشت خود

کفن از پوشید چو حق را ما عریانی راعیب پرده محشر به ما کار ز نمیدارد بر

درنگري دیگران عیب به چند میکنتا نگاهی خود عیب به بار یک

رفت خواهی هوا دنبال به تو گر هوس رفتاز خواهی فنا دار این از بیبرگ زود

عاقبت حسن جمع نگردد هواجویی استبا کرده هوایی تیر قطعنظر هدف از

1396 چی- قلم

دارد؟ تناسب بیت باکدام زیر، بیت مفهوم 85
والّسالم» باید، کوتاه سخن پس خام هیچ پخته حال نیابد «در

تو ولیکن سخن گفتی خامخام بگویی چون پخته نیستی

بسوزد ناپختهاي دوزخ، داغ خامیفردابه نبرد وي از عشق آتش کامروز

خویش قفاي در میشنوم خلق شدافسوس خام سوداي سر در که بین پخته کاین

نخواهدشد گرم دم را زاهد تو خامیازعشق نرسد هرگز آتش بدان که زیرا

1397 چی- قلم دارند. معنایی قرابت دیگر یک با ................. گزینۀ بیت بهجز ابیات همۀ مفهوم 86

گیر کرانه وحشت خرابۀ این از دل گیراي آشیانه عرش کنگرة فراز بر رو

مسیح چون که بالی و پر کن نصیب رب مایا شویم باال عالم به خاکدان زین

اصل در اي اوفتاده عزیز کعبه همچو بپیمایدتو جهان خواهد تو وصل هرکه که

شبنم چون کنید باال عالم کنیدهواي خراب این در اقامت چند است بس
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1398 چی- قلم است. آمده .................. بهجز گزینهها همۀ در زیر بیت مفهوم 87
حریف نخواهد جفت عشق، است نه»«طاقپذیر طاق نهی پاي اگر عشق نََمط بر

قلم همچون را نمرود بزن قدمسر نِه آتش در خلیلاهللا چون

مردوار بشکن طبع قرارچارچوب کن وحدت غار درون در

عقاب چون ربودي توانستی کرکسیتا گرفتی عاجز شدي چون

برآر ظلمانی چاه زین را برآرخویش رحمانی عرش اوج ز سر

1397 چی- قلم نیست؟ متناسب بیت کدام با شدم.» طفیلی زنبوري بودم، افقها تیزبال «شاهین عبارت مفهوم 88

کار آخر در زر چو بخسبد خاك سایددرون آسمان بر زرین افسر که شهی

گل بر از شکفتی گل همی بخت ز خارمرا بر از کنونم نروید خار غیر به

جهان عزیز که زان مزن، خواري به کردطعنه خوار توأم عشق پیشتر، این از بودم

روح و عقل کز خوشترم عزلت غرقاب این در لنگرمهم چون گران هم بادبانم چون سبک هم

1398 چی- قلم

می  / امّید گلنقش چشمها در میکارمت / دانه... و آب من میدهم، دستت به گل من / آشیانه! در غمین مرغ منتظر، «اي منظومۀ مقابل مفهوم 89
میشود. دریافت ............................................................................................................. بهجز گزینهها همۀ از خورشید» باران دیدهها بر بارمت

قارون بود سبکبارتر پلّه مراهزار است گل در که امیدي تخمهاي ز

من احوال بر گریه خون میکند استناامیدي افتاده نوبهار چشم ز امیدم کشت

میسوزد من نومیدي به سنگ تشنهترمجگر روان ریگ از و حیوانم آب

ماست امّید کشتی گردد غرق اّول کندآنچه دریا فلک را ناامیدي سراب گر

1398 چی- قلم دارد؟ قرابت گزینه کدام با سبوي» بر را سنگ زدن بباید / گفتوگوي کنی پیدا که خواهی «چو بیت مفهوم 90

بس و سوزم رند دیر این سبوکش من سبوستنه و سنگ کارخانه این در که سرا بسا

میان به آید تجربه محک گر بود باشدخوش غش او در هرکه شود سیهروي تا

جام به را ما زنی ار سنگ مشاممیسزد بر می، این بوي نخوردت چون

زن سنگ بر سبو جو، آور زناندر رنگ اندر و بو اندر آتش

1398 چی- قلم

است؟ آمده بیت کدام در مروارید» گنج «کلید از شاعر منظور شد» گم او مروارید گنج کلید کان بود/ شاید بار نخستین «این شعر قطعه در 91

مرا آرزومند جان سوخت حسرت مراداغ لبخند آمیخت غم اشک با آسمان

ما ویراِن دل در شد نهان تو عشق ماگنج جان در آتشی دائم شعله زان میزند

نیست جهان دو خزانۀ اندر که استعشق خزانه کنج سینه صندوق بن در

است خاموش زبان سعادت گنج یافتکلید نیسان ز گهر خموشی مزد به صدف

1399 چی- قلم است؟ متفاوت بقیه با بیت کدام مفهوم 92

است حاجت ترك به درویشان قرب شاهان باشپیش چین) پادشاهان (لقب فعفور همکاسۀ بشوي دنیا از دست

آمد بهدست کامی هر دست، زدنیا تا دیدمفشاندم پا زیر در را افالك پا پشت تا زدم

میزنند دنیا به پا پشت که میزنندخامدستانی عقبی زاد بر رد دست حقیقت در

خداست محجوب اسباب راستبستۀ راه یابی اسباب از بگذر

1398 چی- قلم دارد؟ معنایی قرابت نیست»، نور آن را گوش و چشم لیک / نیست دور من نالۀ از من «سّر بیت با گزینه کدام مفهوم 93

سخن در را ما پوشیده میشود محبّت بغلبوي در بهاران باد کند پنهان گل بوي گر

حسود بیم از قلم در من تازة میماندسخن را پنهانشده گریۀ گلو در

شنید نتواند گوش هر را عشق استگفتوگوي محرمی گر را راز این ذقن، چاه جز نیست

پنهان دهان در راست سخن پنهاننمیشود کمان خانۀ نکند را تیر که
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1396 چی- قلم دارد؟ مفهومی قرابت گزینه کدام با الّسالم» و باید، کوتاه سخن پس / خام هیچ پخته حال نیابد «در بیت 94

نیست هشیار رگم یک گویم چه نیستمن یار را او که یاري آن شرح

کن گوشش و جوي پخته کنسخن خموشش زد خام ار نفس

است خوشتر پنهان راز پیدا، نیست چو دهانهمدمی بر بهتر ُمهر حاصل نیست چون محرمی

نمییابد در گردش که او رخش است تند میتازدعجب اندیشه مرکب پی، از هرچند دلم

1397 چی- قلم است؟ متفاوت ابیات سایر با بیت کدام مفهوم 95

وصل چو شیرین بود او وصل امید در بودهجر هجران چون تلخ هجرش بیم از او وصل

دیو دامگاه این عمارت کنی کی استتا نشیمن علوي عالم به را تو کآخر

فرعها صائب خویش اصل به راجع ختاستمیشود آهوي به آخر مشک بوي بازگشت

است حالت چه این پادشهم دست نشیمنمشهباز هواي بردهاند یاد کز

1398 چی- قلم دارند. معنایی ارتباط هم با بیت دو ................. بهجز گزینهها همۀ در 96

اشتیاق» درد شرح بگویم تا / فراق از شرحه شرحه خواهم «سینه
کجاست؟» دارد جگر بر داغی درد کز دلی بی / کو؟ است دردي دلش در محبّت کز «دردمندي

فتاد» می کاندر است عشق جوشش فتاد/ نی کاندر است عشق «آتش
جهان» بفسردي عشق نبودي گر دان/ عشق موج ز ها گردون «دور

میکند» مجنون عشق قصههاي میکند/ خون پر راه حدیث «نی
اوست» بنان در قلم چو هم چاك هاي دل نیست/ دور عشق، سخن بود اگر «خونین

شد» دیر روزش است بیروزي که هر شد/ سیر آبش ز ماهی جز که «هر
آب» در بستر و بالش مهیّا را ماهی هست قرار/ نمیگیرد عاشق دیدة نگرید «تا

1399 چی- قلم

است؟ یکسان زیر بیت با بیت کدام مفهوم 97
باد نیست و ناي بانگ این است باد»«آتش نیست ندارد، آتش این که هر

ابد تا است باقی که است عاشق و است نیستعشق مستعار بهجز که منه این جز بر دل

هست هرچه است عشق مست که باش عشق نیستدر بار دوست بِر عشق بارِ و کار بی

اختیار ترك بگو چیست عشق نیستگویند اختیار نََرست اختیار ز کو هر

نیست شعار حقیقی عشق که را روح نیستآن عار غیر او بودن که به نابوده

1398 چی- قلم

دارند؟ معنایی قرابت یکدیگر با ابیات کدام 98
هرگز نمیرد زنده شود که هر سخن به الف)

مرگ صید او شود کی عشق صید شود که هر ب)
نیست عشق کمند از رهایی بخت دیگرم ج)

هرگز نمیرد تو درد مردة شد که هر د)

سخن نفسآباد هواي است عیسی دم
تیر زخم رسدش کی بود مه سپرش چون

است افتاده صیدافکنی با خسته صید کار
دارد حیاتی جاوید تو عشق کشتۀ

ب د، د ج، ج ب، ب الف،

1398 چی- قلم ندارد؟ مفهومی تناسب ابیات سایر با بیت کدام 99

میخواهم سینه به زخمی تو عشق تیر باشدز نشانهاي تو از روم کجا هر که

نیست سودمند بنهی ار مرهم گونه عشقصد شست ز آمد جگر بر زخم که را آن

عشق خستگان دل با میکند چه آن تو نمیکندزخم چمن به گل هوا با نکرده صبح

عشق عرصۀ در که تسلیم ز متابید بخشندسر حمایل زخم از عافیت هیکل
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1396 چی- قلم دارد. قرابت زیر عبارت مفهوم با ................. گزینهي جز به گزینهها همهي 100
کنند.» تماشا است، پنهان تعبیر و تلّقی این در که را روحی آن، زیر ودر زنید کنار را «کلمات

شهوار ُدرّ کن برون بشکن بردارصدف نغز مغز پوست، بیفکن

روح سوار در بنگر تن، گرد به گردمنگر میان در نظر به را سوار جو می

تو فکن بر صورت و بگذار توجهان برشکن معنی به صورت بت

وموجود حاضر بخواه هان طلبی باطنجان و ظاهر بگیر هین طلبی دل

1399 چی- قلم

دارد؟ قرابت زیر عبارت با بیت کدام مفهوم 101
کند.» ایثار شیرین چند میوهاي تو کریم دستهاي را سنگی زخمۀ هر پاداش که مهر، به را مهرانی همین «نه

خاك به اندازد خاك از مرا بردارد که افتادهامهر شاخسار از سنگ به خامم میوة

میوهدار باشد که نخلی هر به میبارد نیستسنگ چاره طفالن سنگ از را دیوانه عاشق

ولی هرکس زحمت از است ایمن یاري باربید میوه دارد که شاخی خورد نااهالن سنگ

میوهدار درخت چون طفالن سنگ از دادهاندسرمپیچ بارت و برگ این دیگران براي کز

1398 چی- قلم

دارد؟ معنایی تقابل تو» و من بهار بوي باغ، از میآید امروز / تو و من بار و برگ غم دوست، اي سوخت اگر «دیروز بیت با گزینه کدام 102

آمد طور به موسوي آمدآتش نور برفت، شب ظلمت

وصال دولت در که رفت روزگار برفراشتمآن همی ماه و آفتاب ز سر

باطل شد سحر و رفت دیو و شکست ال شدطلسم پیدا دندانه را اهللا إلّا گنج کلید

شعبدهباز فلک فسونی و سحر هر شدداشت آخر یار لب لعل معجز از همه

1398 چی- قلم است؟ متفاوت ابیات سایر با بیت کدام مفهوم 103

دهند شهید آن به شهادت اجر نکردکمال مزار بر گریه َکسش شمع، غیر که

نیست ایجاد عالم در دولتی شهادت، راچون تیغ سر، بر دانند هما بال عاشقان

ناگوار شهادت تیغ از شد من بر رازندگی کرده پیدا آب تیمم، باطل میشود

زالل این که شهادت تیغ ز مکش استگردن گذشته کوثر ساقی جویبار از

1398 چی- قلم

دارند؟ معنایی قرابت زیر بیت با ابیات کدام 104
برود ننوازي ار گوش به حلقه «بندة

دوست کرد توان دشمن ز نرمی به الف)
خودم روي به کن شاد کرم و لطف روي ز ب)

میشود دشمن دوست مغزي خشک کز آنچنان ج)
دوستان به شکایت برند دشمنان از د)

گوش» به حلقه شود بیگانه که لطف کن لطف
اوست دشمن کنی، سختی دوست با چو

دوست اي تا دو من پشت غمت بار کرد که
چرب خوي از را خصم مالیم کردن میتوان
بریم کجا شکایت است دشمن دوست چون

ج ب، د ب، ج الف، د الف،

1398 چی- قلم دارند. معنایی تقابل اوست»، در که تراود برون همان کوزه «از َمَثل با .................. بهجز زیر بیتهاي همۀ 105

هنگامهایم صد آشوب انجمن، صد مافتنۀ خاموشیم کهنه شراب چون ظاهر به گر

تهی جام چون است خشک ما چشم ظاهر به گلوستگر در مینا همچو ما مستانۀ گریۀ

کلید کار کند روزي در بر لب برونبستن میآید ناب شراب پر ُخم از کوزه

مهر به سر مهر و نمیبینند پنهانم اندداغ گفته آن دیدهاند ظاهر اجزاي بر آنچه

1398 سراسري- است؟ متفاوت دیگر ابیات با بیت کدام مفهوِم 106

است گشتن فانی معشوق در استعشق گشتن زندگانی را او مردن

میداند کسی عشق دلسوختۀ زدحال مرهم عوض در را تو داغ دل به که

میداند پا آبله راهروان ما استحال افتاده روان ریگ در سوخته نفس که

نفس راحت در تو که نگویم تو با دل المندغم در جگرسوختگان که نشناسی
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1398 سراسري- بهجز: است؛ یکسان ابیات همۀ مفهوِم 107

داغ صد به خویش دل سوخت دوستیام کرداز من به خویش دل آنچه نکرد بیگانه

رسد آسمان از حادثه سنگ که رسدگاهی بلندآشیان مرغ به بال اّول

کس دیده در درافکند را خس خسچو نه کردن گریه بایدش خود ز

کند بد اندیشۀ که کس آن کندهر خود تن با بد فرجام، به

1398 چی- قلم است؟ متفاوت بقیه با گزینه کدام مفهوم 108

اتحاد جهان در باشد یکرنگ گل و راخار عشق جوان و پیر یکدگر از فرق نیست

عشق پیر به ارادت دست داد که کس نیستآن پیر و برنا طعنۀ ز خبر هیچش

است جوان عشق شدم، پیر اگر نیست صریرمغم گلبانگ به پیر فلک رقصد

عشق شور فرق نکند هم ز جوان و میکندپیر رقص دوتا قّد به فلک اینجا

1398 چی- قلم نیست؟ متناسب گزینه کدام با افکندهاي» بنان از کلک حیرتش از دید وانکه / برکند نقشی که نمیبیند نّقاشت «هیچ بیت مفهوم 109

کنم چون ندانم حیرانم و مست جمالت کمالبر و حسن آن وصف شمایل، و شکل آن شرح

راست خفاشاند و خورشید چون تو وصف با داروهم معذور فتد سهوي گرش حیرت چنین در

کنیم افشان جان نقاش آن کلک بر تا داشتخیز پرگار گردش در عجب نقش همه کاین

آراید دیده آنچه است نایدباطل ِگل و آب اوهام در حق

1398 چی- قلم ندارد؟ قرابت زیر بیت با گزینه کدام 110
نیایی» وهم در تو که گفتن تو شبه نتوان / نگنجی فهم در تو که گفتن تو وصف «نتوان

ذاتت سرگردان و حیران صفاتتمنم دریاي به فرومانده

راه اندیشه نیز، بدو جایگاهنیاید از و نام از برتر او که

است ادراك و عقل مفهوم چه استهر پاك آن از او قدس ساحت

تو از کفایت مرا عقل تواي از هدایت و من ز جستن

1399 چی- قلم

که کرد مست چنان گلم بوي برسیدم، چون را. اصحاب هدیۀ کنم پر دامنی رسم، گل درخت به چون که داشتم خاطر به «گفت: عبارت مفهوم 111
دارد؟ تناسب گزینه کدام با برفت» دست از دامنم

بیچون قدرت در و بیند را تو که بیناستچشمی که گفت نتوان نماند، مدهوش

دویی نقش حیرتزدگان دیدة در مخواهنیست تصویر آیینۀ از صورت یک غیر

شیریننفسی چه خوشسخن بلبل هوسیاي پايبند و هوي سرمست

دیده چراغ روشن رویت فروغ از ندیدهاي جهان چشم مستت چشم ز خوشتر

1399 چی- قلم

دارد؟ معنایی قرابت زیر بیت با بیت کدام 112
بپوشی تو عیبی همه بدانی، تو غیبی فزایی»«همه تو کمی همه بکاهی، تو بیشی همه

خواستن خود بیشی باید پیوسته کمی کاستناز از را شمع روشنایی میفزاید

بیعیب شوي تا عیب از خود چشم باشدبپوش خود پردهدار کسان عیبپوش که

کردگار هرچه دلت پیش آشکار نهاناي اندرون غیب پردة به همی دارد

زشت چهرة بر و پرده سزد عیب رخ آمدبر ستّار همه خالیق به حق الجرم

1399 چی- قلم است؟ متفاوت بقیه با گزینه کدام مفهوم 113

صف تو اوصاف موکب کشد که مجالی میدانیدر کند که کو آن وسعت را وهم

افهام همه مشیتت درك ز ابصارخسته همه حکمتت تحقیق ز خیره

است خرد در که زیرکی همه استبا خود جاي به و تو از است بیخود

دّراك عقل که آن از برتر ادراكاي ز زند دم تو راه در
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1399 چی- قلم دارد؟ مفهومی قرابت بیت کدام با فزایی»، تو کّمی همه بکاهی، تو بیشی «همه مصراع 114

شیب و باال نگهدار قدرت، حسیببه روزِ دیوان خداوند

زر تاِج نرگس فرِق بر نهد گهرگه شبنم از تاجش در کند گه

خاك ز پستی تن داشت بلندي پاكجان جان و پست خاك شد مجتمع

است روز تو فرمان چشم اندر استشب خار تو انکار دست اندر گل

1399 چی- قلم ندارد؟ معنایی قرابت زیر بیت با گزینه کدام 115
پشتیبان؟ تو چون دارد که را امت دیوار غم کشتیبان؟»«چه نوح باشد که را آن بحر موج از باك چه

بال و درد ز بیچارهام دل خورد غم بودچه خواهد چارهساز تو عنایت اگر

طوفان غم در هست صبر نبی نوح چو برآیدگرت هزارساله کام و بگردد بال

برکند هستی بنیاد فنا سیل ار دل مخوراي غم طوفان ز کشتیبان است نوح را تو چون

«رهی» نیندیشد دشمن از تو توالي توییبا من غمگسار تا فلک شد من بندة

1398 چی- قلم دارد؟ معنایی قرابت شوي» زر و بیابی عشق کیمیاي تا / بشوي ره مردان چو وجود مس از «دست بیت با گزینه کدام 116

کند زر چو مادح کف در خاك تو کیمیامدح ز جزوي تو مدح هست که گویی

عشق بازار به ریخت وجود متاع خریدهرکه ارزان به عشق فروخت، قیمت به عمر

اوست کیمیاي عدو، وجود بود مس منّورمچون ضمیر آفتاب ذره یک

آنک ز گشت زر او جود آفتاب ز آدم کیمیاخاك را مس که او بود چنان را آدم خاك

1399 چی- قلم است؟ متفاوت ابیات سایر با بیت کدام مفهوم 117

محتسب و مفتی و حافظ و شیخ که خور میکنندمی تزویر همه بنگري نیک چون

زد گل محتسب را میخانهها در گر پروا راچه میفروشی دکان مستش نرگس نبندد

صدق و اخالص سر از می نوشیدن ریازاهدا، و شید با است زهد ورزیدن از بهتر

میکنند منبر و محراب در جلوه کاین میکنندواعظان دیگر کار آن میروند خلوت به چون

1399 چی- قلم دارد؟ تفاوت ابیات سایر مفهوم با بیت کدام مفهوم 118

کویش به گمگشته دل سراغ به ندادندرفتم هیچ نشان گمگشته یوسف زین

گسیخت حبالوطن رشتۀ که آن یوسف گسیختشد رسن کاین کسی چاه ز برون آمد

پرسی؟ چه دوست، اي خبر را ما گمگشتۀ آیددل خبر وي از که رفت ما ز زانگونه نه دل

یوسف قصۀ کسی کرد بیان که جا آمدهر من یاد خود گمگشتۀ دل حال

1399 چی- قلم دارد؟ تفاوت ابیات سایر با بیت کدام مفهوم 119

وادي در خفته سپید شیر شواي خندان نشان فرو یال آن

بنماي نیشها سپید یال شوزان تهران نوش و عیش تیرهگر

وادي این روستاي مردم شواي هراسان ایزدي کیفر از

کن آتشافشان کوه قلّۀ شواي یکسان خاك به ري، قلعۀ وي

1398 چی- قلم

می  دریافت ابیات کدام از بهترتیب عشق» اسرار نکردن فاش عشق، راز نماندن پنهان عشق، راه دشواريهاي عاشق، «سیريناپذیري مفاهیم 120
شود؟

حباب ُپرخون سر از باشد عشق محیط در الف)
نیست عشق لطیف رنگ محرم هرنگاهی ب)
آب در فرورفتن از نگردد کم عاشق سوز ج)

است ظاهر عاشق سیماي صفحۀ از عشق داغ د)

حباب گلگون را خونآشام دریاي این باشد
کشید میباید رخسار بر اشک از پردهاي

آب در روشن بود ماهی دیدة چون شرر این
را؟ صبح دامان زیر در نهان ماند چون مهر

د ب، ج، الف، د الف، ب، ج، ب د، الف، ج، ب ج، الف، د،
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1398 کشور- از خارج دارد؟ تفاوت ابیات، سایر با بیت کدام مفهوِم 121

نخست باید نیوشنده را درستسخن ناید بیخریدار گهر

آورد کار سر بر را سخن صاحب آوردمستمع گفتار به را بلبل خاموش غنچۀ

گوهر سخن و آمد کان چو طبع کانمثال اندر بماند نکنندش طلب اگر

هرگز نمیرد زنده شود که هر سخن سخنبه نفسآباد هواي است عیسی دم

1399 چی- قلم

دارند؟ مفهومی تناسب هم با گزینه کدام ابیات 122
چرا جان میفشانی دنیا کام هواي در چرا؟الف) قربان حرم صید بت راه در میکنی

نیست غریب جان مسکن و مقام دنیا گیرب) پرانده نشیمن راز شاهباز این
دریغ داري جهان جان کزان جان نقد چیست بهارج) وام کن تسلیم گل چو خندان رخ با

گراي علو سوي و خاك این بازده خاك به پاكد) عالم به جز نیست سزا پاك جان که

د ج، ب د، الف ب، ج الف،

1398 چی- قلم دارد؟ قرابت روزگاران»، به حتی کرد نمیتوان بیرون / گفتم نشسته مهري روزگاران «گفتی«به بیت کلی مفهوم با گزینه کدام 123

نشست دلم در تو چهرة ماه مهر بریدهامتا کلی به مهر ماه و مهر از

آفریدستند من در تو عشق زرديوین زعفران ز نرود هرگز

ماندم کران بر روز آن عافیت و عقل انداختز میان در تو حدیث روزگار که

جهان کام به نیستت چون که گفت مهر مبربه خویش روزگار منشین هوس این در

1398 چی- قلم بهجز: دارند مفهومی تناسب زیر بیت با ابیات همۀ 124
ماند تو و من از بعد محبّت نغمۀ باران»«وین و باد آواز است باقی زمانه در تا

عشق به شد زنده دلش آنکه نمیرد ماهرگز دوام عالم جریدة بر است ثبت

باقی شرر چون باشد سنگ در تا ذّره یک من فراموشمز باال عالم هواي شد نخواهد

است باقی و پاینده که عشق گهر از گذرانندغیر دریا ز موج چون همه باقی

نماند فسانه جز پرویز پادشاهی استز باقی کوهکن ز نمایان نقش هزار

1398 چی- قلم

دارد؟ معنایی تناسب زیر بیتهاي کدام با پیمانها» همه نقض باشد روا تو از بعد بشکستم/ همه عهد دربستم تو عهد «تا بیت 125
ما خون قصد به کو آن باد یاد همالف) نیز پیمان و بشکست را عهد

وصول امکان توام با نشود میسر گر وصالب) عهد کنم فراموش که ممکن نیست
زلفت سر حلقۀ پیوند پی از گسستیمج) بود هرچه ز الفت رشتۀ

او زلف چین به رفت من هرزهگرد دل تا نمیکندد) وطن عزم خود دراز سفر زان

الف د، ج ب، ب الف، د ج،

1397 چی- قلم

دارد؟ تناسب یکدیگر با بیت، دو کدام کلّی مفهوم 126
باش گریزان عقل از خواهی اگر آزادي الف)

باشد حکایت چه این شراب انکار و من ب)
میبافد طامات یکی میالفد عقل از یکی ج)

است خوش چون زلفش بند در دل که داند اگر عقل د)

باش طفالن سرحلقۀ شو، مجانین سرخیل
باشد کفایت و عقل قدرم این غالباً

اندازیم داور پیش به را داوريها کاین بیا
ما زنجیر پی از گردند دیوانه عاقالن

د – ب ج – ب د – الف ج – الف
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1398 چی- قلم دارد. تناسب زیر عبارت با ................. گزینۀ بیت استثناي به ابیات همۀ 127
پژمرد.» بیدل و بیدرد عقل این سرد سموم در احساس و الهام و خیال و شعر معّطر و رنگین گلهاي از پر باغ «آن

من هوش و عقل رفت دیدم، دور از را تو جداتا هم از کاروان منزل نزدیک میشود

شد تنگ صحرا و کوه من بر عقل دلیل جدااز باشد راهبر کز خوش سرگشته آن وقت

بیکسی از راه کوچه یک همسفر گشتم عقل استداللهابا خار از دامنم ریشهریشه شد

عقل تعمیر مرا ویرانتر لحظه هر رامیکند مهتاب ویرانهام در است سیالب شور

1398 چی- قلم

دارند؟ معنایی قرابت گزینه کدام ابیات 128
آیی ساحل به چو دریا ز قطرهقطره دریاییالف) نهاي، قطره برسی دریا به ور

بس و است تاز و تک در رهروان زندگی کجاست؟ب) منزل و جاده را موج قافلۀ
کند لنگر او در امنیت که باشد آن ساحل مخوانج) ساحل را بحر موج دستانداز جاي

را آرام ساحل نجوید دریا این موج هستد) و باد گریزان من از آسودگی و طاقت

د ب، الف ب، ج د، ج الف،

1398 چی- قلم است؟ متفاوت بقیه با گزینه کدام مفهوم 129

درشت با مکن نرمی اخالق پشتبه گربه چون نمالند را سگ که

منه بالش گرد را سفله بهسر سنگ بر مردمآزار سر

سازگار بدان با شو تعظیم بازداربه خود ز نیکی به بدیشان

نیکبخت اي نیکی بدان با درختمکن نشاند نادان شوره در که

1398 چی- قلم ندارد؟ مفهومی تناسب دیگر ابیات با بیت کدام 130

است زندگی نیکو نام از [خانه] دار دو استدر فرخندگی را مرد نیکو نام

کشید رنج نیک نام طلب در که استکسی ناموري نیست، نشانیش و نام اگرچه

نیست نیکنامی چون آفتی «فیّاض» عشق راه کردمبه آشنا نام چرا نیکویی به کردم غلط

دل دروازة در کلید است نیک سپاهنام به کنندش تسخیر که است ملکی نه دل

1398 چی- قلم

به  میشود، دریافت ابیات همۀ از تو» و من آیینهدار دشت، در خورشید امروز / داغ چمن یک و بودم من باغ غربت در «دیروز بیت مقابل مفهوم 131
.................. جز

پریشان گشته نگر امروز گل داشتدستار کیان تاج سر به غنچه از گهر دیروز

بود میان در پرده صد را دل تو با حجابیدیروز پردة جز نیست میان در امروز

گوید که بیچاره من طبیب به من«وحشی» زارترم بسی دیروز ز کامروز

همدم تکیهاي پر شیرینلبان این وصل بر فرهادممکن امروز و بودم خسرو دیروز من که

1398 چی- قلم است؟ متفاوت ابیات سایر با بیت کدام مفهوم 132

ریخت بار چون کودکان سنگ ز ایمن شد نخل / فارغم مالمت از هستی برگ فشاندم تا

دادم شکر من تالفی در تلخی حرف نگفتم / شکستندم هم در سنگیندالن نیشکر چون اگر

فشانی میوه عوض سنگ، خوري که هر کز / گفت توان برومند نخل را تو روز آن

میخوریم سر بر که سنگی پرثمر نخل همچو / میدهیم دامن به شیرین میوة تالفی در

1398 چی- قلم نیست؟ یکسان ابیات سایر با بیت کدام مفهوم 133

است صاحبمیوه نخل تا سوختن از است مشوایمن بیحاصل بید چون زندگی ریاض در

نوشخند از کنم شیرین دهن را بردتلخگویان شکر مرا هرکس نیشکر چون بشکند

میدهیم دامن به شیرین میوة تالفی میخوریمدر سر بر که سنگی پرثمر نخل همچو

گفت توان برومند نخل را تو روز میوهفشانیآن عوض سنگ، خوري هرکه کز
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1398 کشور- از خارج دارد؟ مفهومی تناسب أْحَیاٌء» بَْل أْمَواتًا اِهللا َسِبیِل ِفی ُقِتُلوا الَّذِیَن َتْحَسَبنَّ َال «َو آیۀ با بیت کدام 134

زیست نکونام هرکه یافت جاوید رادولت نام کند زنده خیر ذکر عقبش کز

رفت عاشق ابد به تا ازل کز من دل بماندجز کار این در که نشنیدم کس جاودان

شب یک دل، عزیز اي تواَم عشق کنشهید کبوتر مرا وصالت آرزوي در

دوست طالب پاي به نباشد دراز اوستسفر کشتۀ که آدمی است ابد زندة که

1398 چی- قلم میکنند. بیان را مشترکی مفهوم ................. گزینۀ بهجز گزینهها همۀ ابیات 135

خلیل چو بازگذاري خدا به چون خود گرددکار گلستان نمرود آتش تو بهر

را خود سپردهام توّکل ناخداي نیستبه دریا موج ز خاطر تردد مرا

شاید دارم تو ز عنایت امّید من درویشمگر من و حسنی مملکت توشۀ

گردد حق لطف هم مگر حالت این در نمیبینمنگهدارم نگهداري حق لطف ز بهتر من که

1398 چی- قلم است. یکسان ................. گزینۀ بیت بهجز ابیات همۀ مفهوم 136

است افتاده خاك به تقدیر سیلی از کنیرستم زور ُپر سرپنجۀ به تکیه کی به تا

است بیاثر ناله برآورد دست چو فریادقضا از نَجست سوزان آتش از سپند

بزرگ است گناهی گرچه پنجهزدن قضا استبا دگر گناه نیز دعا و تدبیر ترك

خالص شد کوشش پاي و دست به نتوان قضا آورداز می برون دریا از َپر کی را ماهیان

1398 چی- قلم ندارند؟ معنایی تناسب گزینه کدام در شده ذکر مورد دو مفاهیم 137

نمیزند رهگذر به آشنا صالي یکی غم/ غیر به او اندر که ستم پر است گذرگهی : سرمایی! چه سرمایی، چه و / کرد می بیدادها دي سرماي سورت

است خسته خاطر و خونین دل تراوش / شعر کاین من شعر به کن نگه درد روي ز نیست: شعر است، درد قصۀ آري قصه، این، است قصه

آویخته نقاب بند آن در حیران دیدة / دست گنج کلید بر یابد که تهیدستی چون لبخند: لبش از شد نمی گم - مروارید گنج کلید چون - هرگز که آن

شیر / هالك نامردان دست بر شوند مردان بیشتر میپیچید: گوش چاهسار در نامردانهاش و شوم صداي و / میخندید و میکرد نگه ه َ چ درون که / بود نابرادر آن شغاد او
میخورد نیستان از کاري زخِم اکثر

1398 چی- قلم ندارد؟ مفهومی تناسب زیر عبارت با بیت کدام 138
فایق». همه بر باب آن در عالِم و است الیق بابی همه در «علم گفتم:

روشنتر روز از شود شب صائب علم نور همراهشز است دانایی هرکه حاجت شمع ندارد

داد باید خرج به را قوا علم روي هباستز باد و است رفته هدر قوه وگرنه

نیست چیزي نیست علم جهان به را که آن داراستهر را خاك اقطار همه خود اگرچه

را عارف علم تحصیل به است حاجت نمیبایدچه نردبان را برآمده خود ز

1398 چی- قلم دارد؟ معنایی تقابل زیر، بیت با گزینه کدام 139
هست عالم در هرچه نیست تو ز تویی»«بیرون که خواهی، آنچه هر بطلب خود در

میخواستهام آنچه نیست تو ز منیبیرون آرزوهاي کتاب فهرست

هیچی مانند دهل همچون پیچینگر چند تا بگو معنی این در

آموز گشودن خویش پر و بال جهان دگراندر باِل و پر با نتوان پریدن که

بردار ره ز خودي کارغیبخواهی چه غیب سراي با را عیب
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1398 چی- قلم دارد. معنایی قرابت زیر عبارت با ................. بهجز زیر، بیتهاي همۀ 140
برابر در ذّره چون سیمرغ برابر در بهشت است. سیمرغ جمال از پرتوي نیز بهشت زیبایی اما زیباست و خّرم جایگاهی بهشت گفت: پاسخ «هدهد

است.» خورشید

قصور عین بود که نخواهم حور پردازمصحبت دگري با اگر تو خیال با

باد حالل رضوان به بهشت آرزوستدربانی جانانم رخ آیینهداري

حور و قصر و طوبی سایۀ و بهشت نمیکنمباغ برابر دوست کوي خاك با

را بهشت حضور که نگر گذاشتیمبیحاصلی آدم چو دانه دو یک بهر از

1398 چی- قلم

دارند؟ معنایی ارتباط زیر متن با بیتها کدام 141
جاودانی عشق که است گونه این تو»/ آن از من و منی، آن از تو «که ندانم: قدیمی است، قدیمی را آنچه و بخوانم/ ر ّ مکر را واحد ذکري باید روز «هر

میبیند.» جوان را معشوق همواره
گفتن کس هر بر نشاید عشق سخن بنهفتنالف) گل به است محال گرچه را مهر

عجب وین عشق غم نیست بیش قّصه یک استب) نامکّرر میشنوم که زبان هر کز
ارادت روزگار به را کس همه شود کهن زیادتج) و است اول عشق همان که مرا مگر

مستی و آرد نشاط عشق سخن گفتی که اي نزایدد) غّصه جز به قّصه کزین فروبند لب
توست گفتوشنفت همه میروم که جا هر نمیشودهـ) مکّرر دوست ذکر که زیرا

هـ - ج د - ب هـ - ب ج - الف

1398 چی- قلم است؟ متفاوت ابیات، سایر با بیت کدام مفهوم 142

مریمی برکات از است خّرم مسیح سارهايقلب حرکات از است روشن خلیل بزم

روشن نگردد تو بر نرسی منزل به راتا تو است حرکات در نهان که برکتها

است یافته برکت این حرکت از برکتچرخ حق از و باید حرکت ما از

حرکت یک تو از باید جهان راست تو داداریقین از ممالک در برکت بود تا که

1398 چی- قلم است؟ متفاوت ابیات سایر با بیت کدام مفهوم 143

گوش و چشم عیبم ز بستی را بپوشخلق هم خود از من عیب خدا اي

خروش بیرون ز مردم پردهپوشبرآورده و پرده در بنده با تو

من ستّار آن و همیدانم منمن کردار زشتی و جرمها

حلم و بزرگواري مسلّم راست میداردخداي برقرار نان و بیند جرم که

1398 چی- قلم است؟ متفاوت بقیه با گزینه کدام مفهوم 144

وهم مرغ پرد ذاتش اوج بر فهمنه دست رسد وصفش ذیل در نه

گفت تواند خود به حق حق، ُسفتوصف نداند خرد را گهر این

وصف زبان بالغت دهان در است کردالل آشکار و نهان که کرم ازغایت

اندیشه کنند و گویند تو وصف در چه آنیهر ز برتر تو و توست حق دون همه آن

1398 چی- قلم است. مشترك زیر، بیت با ................. گزینۀ بهجز بیتها همۀ معنایی و فکري قلمرو 145
خویش تقصیر ز که به همان آورد»«بنده خداي درگاه به عذر

آوردم خدمت تقصیر استظهارعذر طاعت به ندارم که

ما تدبیر دست از برخیزد ماچه تقصیر عذر بس نکته همین

عذرخواه جانم جاوید شود گناهگر این عذر خواست نیارد هم

ماست تقریر به حاجت چه دانی ماستتو تقصیر عذر کرم امید
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1398 چی- قلم ندارد؟ قرابت زیر بیت با گزینه کدام 146
نگنجی فهم در تو که گفتن تو وصف نیایی»«نتوان وهم در تو که گفتن تو شبه نتوان

ذاتت سرگردان و حیران صفاتتمنم دریاي به فرومانده

راه اندیشه نیز بدو جایگاهنیابد از و نام از برتر او که

است ادراك و عقل مفهوم استهرچه پاك آن از او قدس ساحت

تو از کفایت مرا عقل تواي از هدایت و من ز جستن

1398 چی- قلم است؟ متفاوت ابیات سایر با بیت کدام نهایی مفهوم 147

زبان از نه گشودن، کیسه دهان از استبند نعمت شکر ما طریقۀ در خواجه اي

شکر زبان قدر به زیاده شود توستنعمت دهان در آن ریشۀ که این است نخلی

داري تو که جا به نعمت آن هر است ده رایکی دهان مبند حق شکر از کن، گنگ به نظر

بار از بیش نخل برگ بود آنچه قدر میبایدبه زیاده نعمت ز شکر زبان

1398 چی- قلم

دارد؟ معنایی قرابت زیر بیت اول مصراع با گزینه کدام 148
پویم تو فضل از همه جویم تو درگاه سزایی»«همه توحید به که گویم تو توحید همه

زکاتم ده خویش خرمن نهانیاز گوهر خرمن زان

هستی روي ز من صورت بستیبر تو آفرین آرایش

راهش توست بزم به که خوابگاهشخوابی ز نکشم گردن

خیزم خانه هست تو شوق خیزمچون شادمانه و خسبم خوش

1398 چی- قلم تقابلاند. در هم با ................. گزینۀ بهجز گزینهها همۀ ابیات 149

برسد بیگمان چند هر درهارزق از جستن است عقل شرط
نمیکنیم مقدر رزق براي از کردهایمسعی پاك خود جبهۀ ز عرق این ما

تسلیمیم نقطۀ ما قسمت دایرة فرماییدر تو آنچه حکم اندیشی، تو آنچه لطف
برکنم اصلش و بیخ از دل، گرد نگردد ار بشکنمچرخ گردان گردون کند، دونی اگر گردون

نارس) =) خوید به بخورد خود مزروع که چیدهر باید خوشه خرمنش وقت
امروز نوش قدح و فردا اندیشۀ نکندمکن فردا اندیشۀ بود عاقل که کان

نیست شرط خودفروشی نکتهدانان بساط خموشبر یا عاقل مرد اي گوي دانسته سخن یا
راز گوهرشناسان بازصدفوار نکردند لؤلؤ به جز دهان

1398 چی- قلم دارد؟ معنایی قرابت گزینه کدام با نبرد» منکر خطاي به روزي «وظیفۀ عبارت مفهوم 150

مانَد روز تا مخور روزي رساندغم روزي روزيرسان خود که

سعی حسن به مقدر رسوم بر رابفزوده کفیل رزق نکاسته معصیت وز

تیغ نهند صادق عاشق وجود بر یارگر خطاي نبیند و خویش خطاي بیند

روزت هر که طلب کس آن در از روزي استتو وظیفهخور آسمان خورش گرم قرص به

1398 کشور- از خارج میشود؟ دریافت بیت، کدام از تشاء» َمن ُتذلُّ و تشاء َمن «ُتعّز آیۀ مفهوِم 151

بندد فرو بندهاي بر چو کار بیفزایدخداي، دردسر برد رنج هرچه به

او کرم از جهان دو گناه به استصائب کریم خداوند که نگردي نومید

بلندش خواهد او که سر، آن نژندشبلند خواهد او ،که دل آن نژند

است یکسان زمین زیر گدا و شاه خالیعّزت جا همهکس براي خاك میکند
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1399 چی- قلم است؟ متفاوت بیت کدام مفهوم 152

مویی هر شود زبان من تن بر کردگر نتواند هزار از تو شکر یک

نیست نشان را کس او ذات کنه نیستز آن اینست گویی که چیزي هر که

آفریدي را ما خاك مشتی گزاریمز نعمت این شکر چگونه

برآید که زبان و دست آیداز در به شکرش عهدة کز

1398 چی- قلم است؟ متفاوت گزینهها سایر با بیان شیوة و لحن نظر از گزینه کدام 153

زنهار ننوشی شهر محتسب با اندازدباده جام به سنگ و بادهات بخوَرد

رو و بگذار محتسب، «اي مست: »گفت گرو؟ بردن توان کی برهنه از

صوفی خلوت در و زاهد صومعۀ نیستدر دعا محراب تو ابروي گوشۀ جز

نیز او که مگویید عیب محتسبم استبا مدام عیش طلب در ما چو پیوسته

1398 چی- قلم دارد؟ قرابت خاك» در خفته باشم که آنگه بگفت / پاك کنی کی مهرش ز دل «بگفتا بیت با گزینه کدام مفهوم 154

برانگیزند لحد از مرا که نفس آن کفنمدر بر نوشته باشد تو عشق حدیث

ارنه عشق، ز مرا برهاند اجل شمامگر ز شدن رها نتوانم زندگی به

باشد عشق سرمست خاکم ز ذرهاي استخوانمهر خاك از برآید ذرهها چون

بیست سالی برآمده بَُوم مرده استگر تهی عشق از گورم که پنداري چه

1398 چی- قلم میشود؟ دیده گزینه کدام در میشویم.» سبز دوباره ما / میرسد آفتاب به ما شاخههاي / آب به ما «ریشههاي شعر مقابل مفهوم 155

باز گشته گم یوسف کان مخور میرسدغم کنعان سوي اینکاینک

اوفتادهایم هجر شب در وصل روز بوداز حال چه این باز و شد کجا زمان آن آه!

هست تري چشم ندهد، بر وفا نخل هستگر ثمري امید است، آب در ریشه تا

خشک باغ کردي تازه و زرد شاخ کردي خامسبز کار کردي پخته و سست بند کردي سخت

1399 چی- قلم

دارند؟ مشترك مفهومی زیر بیت با ابیات کدام 156
بشوي ره مردان چو وجود مس از شوي»«دست زر و بیابی عشق کیمیاي تا
میرسد خورشید به ذره شوق بال با مراالف) میبرد خدا سوي به دل پرواز

میکده دریا، و غّواص من و است دردانه عشق، کنمب) بر سر کجا تا اینجا در بردم فرو سر
را؟ بحر پرواست چه حباب رفتن از شدج) خراب عالم که چه این از را تو عشق

پیش در سر افکنده من تو راه سر بر نشینم خویشد) چشم صدبار نهم آنجا نهی، پا جا هر به
عشق کیمیاي اي اال بودي پارهاي آتش چه کرديهـ) زر زنگار با آلوده مس برقی از که
راه بردم خود نه خورشید سرچشمۀ به من بردو) باال مرا تو مهر و بودم ذّرهاي

د هـ، و، و ب، الف، و هـ، الف، هـ ب، ج،

1399 چی- قلم است. یکسان ................. گزینۀ بیت بهجز ابیات همۀ مفهوم 157

دارد وسعتی قناعت سیرچشمان مورشزمین دیدة سلیمان ملک بر خنده دارد که

زمین روي عشرت موران چو شد ما خاكروزي به را شکر کردیم بدل تا قناعت از

است دیگر غرور را قناعت چشمسیرچشمان به را سلیمان نمیآرد وادي این مور

خاك خرج قارون همچو حیاتش نقد خشکمیشود دنیاي با کرد قناعت عقبی از که هر
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1399 چی- قلم است؟ متفاوت ابیات سایر با بیت کدام مفهوم 158

گرفت عالم مردم از کنار عنقا چون که میزندهر شهرت فال گوشهگیري لباس در

است زمان ابناي صحبت از به استبسیار گور خلوت اگر خلوت من، مشرب در

نگرفت عزلت گوشۀ جهان اهل از که نگرفتهر فراغت خواب رگ و دست از رفت

توتیا استخوانت «صائب» است نگردیده گرفتتا میباید ناهموار خلق زین گوشهاي

1398 چی- قلم ندارد؟ مفهومی تناسب بیت کدام با شد» دیر روزش است بیروزي که هر شد/ سیر آبش ز ماهی جز که «هر بیت 159

سیرابش لعل است شهد آبشجوي ز میافزاید تشنگی

استسقا صاحب که نگردم سیر تو از سیرابیمن به رسد هرگز که است ممکن نه

آید تنگ عاشقان ز جهان جان شودنی سیر جهان جان آن از عاشق نی

است آب و تشنه حدیث ما با تو تیغ خواهیخیال تو که چنان بکش گرفتی خویش اسیر

1397 چی- قلم

دارد؟ معنایی تناسب بیت کدام با زیر بیت 160
شد سیر آبش ز ماهی، جز که شد»«هر دیر روزش است، بیروزي که هر

هیچکس نداند من چون همنفس یار رامقدار آب بداند قیمت اوفتد، خشک بر که ماهی

شود کم تمنّا عاشق سینۀ از وصل به شودکی کم دریا آب از تشنگی ممکن نیست

نیست ممکن دوست روي از من صبر چه آباگر از ماهی صبر چو ضرورت به همیکنم

آب به را دیدار تشنۀ فریفت نمیکندنتوان کوثر چشمۀ به نظر عاشق

1398 چی- قلم

دیده گزینه کدام در کنم؟» یاد چون تو از نیاید، یاد خود از مرا زند، من بر جمال آن آفتاب تاب و رسم حضرت آن در من «چون عبارت مفهوم 161
میشود؟

نیست پاك چشم از خطر را حسن چند راهر جمال آن کن آیینه و آب ز پنهان

نیست جهان جاِن آن از غافل زدن چشم نداردیک هیچ خبر خویش از دل چند هر

یکبار به عّشاق پی شد گم تو کوي نیستدر نشان و نام جهان دو از تویی آنجا

خویش طلعت جمال آمد نظر در که را نکنیتو ما به نظر دیگر که است حقیقت

1398 چی- قلم میشود؟ دیده گزینه کدام در أصله» إلی َیرِجُع شیٍء «ُکلُّ عبارت مفهوم 162

چرخزنانیم ما که است حیات آب آن خدایااز دفهاست نه ناي از نه و کف از نه

زیانی و سود غم ز فغانی کرد ار خدایاتن سرناست ز نه دمید که آن توست ز

گلزار و گلشن این در یار آن رخ عکس خدایاز ثّریاست و خورشید و مه سو هر به

پوییم تو سوي همه جوییم چو و سیلیم خدایاچو دریاست به سیل هر منزلگه که

1399 چی- قلم

دیده گزینه کدام در کنم؟» یاد چون تو از نیاید، یاد خود از مرا زند، من بر جمال آن آفتاب تاب و رسم حضرت آن در من «چون عبارت: مفهوم 163
میشود؟

برکشد نقشی که نمیبیند نّقاشت افکندهايهیچ بنان از کلک حیرتش از دید که وان

شد حیران چین صورت چنان تو جمال بماندبر دیوار و در بر جا همه حدیثش که

صفات در بگشا چشم دانش تاب نداري جهاتچون در بین او نور را بیجهت ببینی چون

او دلهاي در است دردي او هجر داغ ز کنیمگر درمان را درد آن او روي آفتاب ز

1399 چی- قلم نیست؟ یکسان ابیات سایر با بیت کدام مفهوم 164

عشق به زنده نیست حلقه این در که کسی آن کنیدهر نماز من فتواي به نمرده او بر

مردن از برهاندت آمد حیات آب دراندازعشق عشق در را خود او که شاه اي

قیامت شور است سر در مرا عشق شور سالمتز راه به برو نداري عشق که اي تو

حیات آب چشیدم محبت جویبار مانمز خزان از ایمن بهار همیشه چون که

25

دوازدهم
ت

قراب
اقدم علی مادح



1399 چی- قلم

است؟ یکسان زیر بیت با ابیات کدام مفهوم 165
خام هیچ پخته حال نیابد والّسالم»«در باید، کوتاه سخن پس

گرفت خلق در که گونه زین تو روي آتش استآ) عجب خامی که نیست سوختگی از عجب

مرا تا نباشد پنهان او عشق در من راز بُودب) گریان دیدة و سرد باد و زرد روي

بگشاي گریبان هنرگوي اهل با درکشپ) دامن تمام نااهالن وز

دارد خبر کسی نیمهشبانه سوز ز داردت) سحر تا زنده شبی چراغ چون که

مدار هوش و دل و صبر طمع اکنون من از آمدث) باد بر همه دیدي تو که تحمل کان

داند چه نیست من غم چون غمی که را آن میگذراندج) شب چه دیده توام شوق کز

پ ج، ت، ت ب، ث، ث ب، آ، ج آ، ت،

1399 چی- قلم . .................. بهجز است یکسان گزینهها همۀ دوگانۀ ابیات مفهوم 166

کرد دور خویش مرتبۀ ز خورت و شويخواب خور و بیخواب که خویش به رسی آنگه

شوي فلکپیما تا عالم دو بر زن پا شويپشت رعنا تا برخیز دین و دنیا سر از

اوفتد جانت و دل به حق عشق نور شويگر خوبتر فلک آفتاب کز باهللا

کنی ما طرف بر دوستوار نگهی شودگر زر ما مس وین کیمیاست همان حقه

پشتیبان تو چون دارد که را امت دیوار غم کشتیبانچه نوح باشد که را آن بحر موج از باك چه

را طوفاندیده است نوح کشتی میکشمگوشهگیري دنیا دست از برون را دل دامن

بیاموز پروانه ز عشق سحر، مرغ نیامداي آواز و شد جان را سوخته کان

او بر شد بسته سخن و دید تو رخ سخنعاشق دگر نگوید کشته تمام شد چون

1398 چی- قلم است. کرده هنجارشکنی شاعر ................. گزینۀ بهجز گزینهها همۀ در 167

نیست کار در مشورت را زدن آتش بر گشودگرچه میباید پروانه پر و بال از فالی

بیاموز طرز من ز و گرم بیا طرازيپروانه شمع من خانۀ در زده آتش

آموخت من ز گل من، ز شمع من، ز دریدنپروانه جامه و سوختن و افروختن

کن آتش ُقرب تالش عاجز، پروانۀ اي راتو خود پر میسوزم پرواز گرمی از من که

1398 چی- قلم

دارند؟ معنایی قرابت یکدیگر با ابیات کدام 168
نیست بار عاشق حیران دیدة در را خواب نیستالف) کار مخمل فرش با را خورشید خانۀ

خواب به بیند دلستان کوي خاك عاشق چشم خوابب) به بیند همان دارد نظر در کس هر چه هر
را عاشق خونبار دیدة گرد خواب نگردد شبهاج) در پیمانه دیدة گردد گرم می از که

آب ز گردد کم نیست ممکن خواب در تشنگی راد) تو فتّان چشم عاشق خون از صبر نیست

الف ج، ج د، ج ب، ب الف،
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1399 چی- قلم ندارد؟ مفهومی تناسب گزینهها سایر با گزینه کدام 169

عشق چشمۀ از ساختم وضو که دم همان هستمن که هرچه بر یکسره زدم تکبیر چار

ناید هیچ مرده کز باید زنده عشق زایددر عشق ز کو آن زنده؟ کیست که دانی

است؟ نام چه نیستی، جز را زیستن استبیعشق تمام دلم کار نباشی، اگر یعنی

عشق به زنده نیست حلقه این در که کسی آن کنیدهر نماز من فتواي به نمرده او بر

1396 سراسري-

دارد؟ مفهومی قرابت بیت، کدام با زیر عبارات 170
بردم.» پناه کنجی به و شدم طفیلی زنبوري بودم. افقها بال تیز «شاهین

را دام است دست به باد همیشه آنجا \ چین باز دام نشود کس شکار عنقا

نیست تیرآهی و گوشهنشینی کمان \ شهر همه در بال است گشاده جور عقاب

رفت و پرید دیدي تو که دلی خوش مرغ آن \ اسیر محنتم صد و غم صد دام به اکنون

گلی ازو نچیدست خار بیبالي کس \ ولی را باغ این میشود شکفته گل بس

1398 کشور- از خارج است؟ ابیات سایر با متفاوت بیت کدام مفهوِم 171

گرفتهاي عصایی به سائلی دست توستگر سریر دولت به خلد تکیهگاه در

آب به را تو عمر خانۀ رساند توستخواهد شیر به پنهان که بیقیاس آب این

است دل آینۀ سادهلوحی توستتقصیر دلپذیر جهان بساط از گر نقشی

گذشتگی از کسی است نکرده توستنقصان حریر فقیري به دهی اگر شالی

1399 چی- قلم است؟ متفاوت ابیات سایر با بیت کدام مفهوم 172

آمد نوبهار بوي و گرداند ورق غم استخزان وقت شدن خواهد اللهگون شادي ز زردم رخ

علم برافراخت عدل جهان ملک در ستمباز گرد زمین دامان ز افشاند فلک

میگذرد غم نوبت و طرب میگذردروزگار هم ز زود جهان سور و ماتم

طلوع کرد امل اوج از طرب دمآفتاب زده سعادت صبح از غم شام ظلمت

1398 چی- قلم است. یکسان ................. گزینۀ بیت بهجز ابیات همۀ مفهوم 173

برون من زخاك الله سرکند بهار به داغدیدهامچون دل از کن یاد تازه گل اي

لحد خشت از یادآور نهی سر بالین به کنچون یاد محشر صبح از خواب ز سر آري بر چون

هم مردن از پس که خاکم سر از مکش بودپا خواهد نگران امیدم چشم رهت به

یادآر من مرگ به من از پس که من مرگ یادآربه بیکفن نعش آن خویشتن کوي به

1398 چی- قلم

دارند؟ معنایی تناسب ننگ» به زندگانی از به مردن که نهنگ/ دهان در کفش از «گریز بیت با گزینهها کدام ابیات 174
جنگ گه مردن از نترسیدند ننگالف) از و بترسیدند بد نام ز

است مردن عادت و رسم قید و بند در زندگی راب) ننگ طلسم این بشکن توست دست دست
مردن بستر سر بر بود عشاق ننگ شدج) نمیباید ننگ این آلودة صائب

تنگ جهان بدنامی ز تو بر بشد ننگد) این از دارم روا مردن من که

الف ب، ب ج، ج د، الف د،

1399 چی- قلم

دارند؟ مفهومی قرابت هم با ابیات، کدام 175
را آزاده خاطر مانع نیست هستی قید الف)

کرد خسته را آزادگان دون گردون ضربت ب)
بماند چند نهان آزاده دل در خون ج)

نِهاي آزار الیق مکن چرخ شکوة د)

را باده رنگ است گردي برون مینا دل در
نیست مجروح او تیغ کز آزادهاي دل کو

جایی به درد این کند بر سر که نیست شک
است مردان کمر در فلک بیداد دست

د ب، ج الف، د ج، ب الف،
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1398 چی- قلم نیست؟ درست بیت کدام مقابل وادي است، آمده عطار منطقالطیر در که سلوك هفتگانۀ واديهاي میان از 176

است مردهاي اینجا نیز جنّت (استغنا)هست است افسردهاي یخ همچو دوزخ هفت

کس راه زین جهان در (عشق)وانیامد کس آگاه آن فرسنگ از نیست

کنند در بیابان زین چون (توحید)رويها کنند بر گریبان یک از سر جمله

انداختن بایدت اینجا (طلب)ملک درباختن بایدت اینجا ملک

1398 چی- قلم است؟ «استغنا» وادي بیانگر بیت کدام 177

مباد آتش جز به وادي این در مبادکس خوش عیشش نیست آتش وانک

کنند در بیابان زین چون برکنندرويها گریبان یک از سر جمله

راي کرد جنبش به چون کلّی جايبحر به ماند کی بحر بر نقشها

بود اینجا (آبگیر) َشمر یک دریا بودهفت اینجا شرر یک اخگر هفت

1398 کشور- از خارج

دارد؟ مفهومی قرابت بیت، کدام با زیر ابیاِت 178
تویی که الهی نامۀ نسخۀ تویی«اي که شاهی جمال آینۀ وي

هست عالم در هرچه نیست تو ز تویی»بیرون که خواهی آنچه هر بطلب خود در

نبینی عالم این امروز نشینیاگر حسرت صد به عالم آن در

سراي آن در نبینم سراي این در من مراگر بصر باید چه خویش جاي امروز

میکرد ما از جم جام طلب دل میکردسالها تمنّا بیگانه ز داشت خود آنچه و

شناسایی الف زنی چون نبودي حق با رادمی خود نشناختی و بودي خود با عمر تمام

1398 چی- قلم است؟ متفاوت ابیات سایر با بیت کدام مفهوم 179

برخیزد صدا دست یک ز که ممکن بخت؟نیست یاري کند چه نباشد یار اگر یار

اتّفاق را عاجزان هیبت تشریِف میشودمیدهد پیدا مار هم با پیوست چون مور

است جوشن دعاي هم با رهروان میااتّفاق بیرون کاروان از طلب بیابان در

اتّفاق و است بخت به روزگار نمیکنداقبال رو کس به التماس به دولت

1398 چی- قلم ندارد؟ معنایی تناسب ،« َرَمی اهللا ولِکنَّ َرَمیَت ِاذ َرَمیت ما َو » شریفۀ آیۀ با بیت کدام 180

است عرشی شیر ز نیرو را استشیر فرشی شیرهاي امیر که

پسندیدهاند فعلت که دیدهاندکسانی برون نقش تو از هنوز

َعَلم شیر ولی شیران همه الجرمما باشد باد از حملهمان

قلم و نّقاش پیش باشد شکمنقش در کودك چو بسته و عاجز

1398 چی- قلم است؟ تقابل در ماست» بر که ماست «از عبارت با گزینه کدام مفهوم 181

ما سوزیم خویشتن دست به را خود کفنخرمن دوزد خویشتن دست به هم پیله کرم

من صید به نبودش التفات خود را شدماو نظر کمند اسیر خویشتن من

قضا دیوان ز ما نصیب بود کردنداین این ما قسمت گنه چه را ما

ریش کردهام خود دل خود دست خویشبه کردة از سود چه پشیمانی

1398 چی- قلم میشود؟ دریافت گزینه کدام از «مراقبت» مفهوم 182

بود خدا یاد با نه چه هر دل ز گزیدیمراندیم جاي وي سایۀ کنف در پس

ضعیفان راي کند چه را قوي رسیدیمتقدیر تقدیر به تدبیر ره از هم

نسنجیم و برنجیم که نباشد پلیدیمانصاف و تبهکار مقدار چه که خود با

مقصود کعبۀ در احرام عاقبت، بریدیمتا خلق بد و نیک از دل و بستیم
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1396 چی- قلم

کشتیبان؟» نوح باشد که را آن موج از بحر موج از باك چه / پشتیبان؟ تو چون دارد که را ّت ام دیوار غم چه » بیت مفهوم با ً تماما بیت دو کدام 183
دارد؟ تناسب

باشد جهان پیچ و خم از را دلستان آن غم چه داردالف) خمی ابرو در و پیچ گیسو تار اندر که

نزنم هم بر که خار؟ از غم چه گل باچنان باشیب) حصارم تو چون تبر و تیر از دیده

دهند ما به عالم همه پادشاهی گر ماج) آن از نباشد هیچ تو غم از غیر

غم چه بیمارياش و محنت و رنج و راه از قریند) بود مسیحا و یار خضر که را آن

د ج، الف ج، ب الف، ب،د

1398 چی- قلم دارد؟ تناسب گزینه کدام با له» غفرت فقد غیري له لیس و عبدي من استحییت قد مالئکتی «یا جملۀ در شده مشخص عبارت مفهوم 184

نیستش هنر اگرچه است نیستشقبول دگر پناهی ما جز که

برشکست عنان وي گر دستمپندار فتراك ز دارم باز من که

بگردیدمی آنگه نومیدي دیدمیبه دگر راه که ره این از

نیست کوي این در راهم که نیستشنیدم روي دگر راه هیچ ولی

1398 چی- قلم ندارد؟ معنایی قرابت زیر بیت کدام با نیایی» وهم در تو که گفتن تو شبه نتوان / نگنجی فهم در تو که گفتن تو وصف «نتوان بیت 185

نیست تو ذات عمق) =) کنه خبردار نیستکس تو صفات واقف کس فکر

فروکشم مدیحت ز نفس ار منمعذورم گمان و قیاس و خیال از برتر اي

جاودان یقین وحدت گمان، و است خیال گمانکثرت دارد یقین دارد ما، یار کان عجب بس این

است برتر او فهم، و عقل و خیال استاز کر و کور بوعلی ره اندرین

1399 چی- قلم است؟ نزدیک نیامد» آواز و شد جان را سوخته کان / بیاموز پروانه ز عشق سحر! مرغ «اي بیت کلی مفهوم به گزینه کدام مفهوم 186

میدانی سوختگان دِل احوال که بسوختتو کار این غم کز کسی انکار مکن

خموش میباشد شکوه زبان را ماناتوانان خاشاك از دود آتش به برنمیخیزد

خموشی مهر من لب بر زد تو مهر خموشمتا و است کشیده شعله سرم ز آتش

شوم کشته که آن بیم از تو روي پیش نمییارمبه زدن دم و سوختم شمع چو

1399 چی- قلم

دارد؟ مفهومی تناسب زیر بیت دوم مصراع با گزینه کدام 187
بپوشی تو عیبی همه بدانی، تو غیبی فزایی»«همه تو کّمی همه بکاهی، تو بیشی همه

اعتبار اوج به را کس هر خورشید چون روزگاربرد میکشاند آخر سایه چون زمین بر

عّزتم معراج به رساند دل چاه هماستاز سایۀ من سر بر که او اقبال

خدا درگاه به پست شود خاك چون که رفیعهر عرش کند فرش قدمش زیر به سر

قید و ذّل گر و است جاه و عّز زیداگر و عمر از نه شناسم حق از من

1398 چی- قلم

وبال و وزر نیستم. حاجتند زیادت هیچ به و است کفایت و است حالل دنیا حطام اندكمایه این و قانعم است، اندك دارم «آنچه عبارت مفهوم 188
است؟ نشده بیان گزینه کدام در آید؟» کار به چه آن

مدعاست ترك آغوش در هست گر زنیدراحتی استغنا به دارد آشوبها احتیاج،

است دردسر خویشتن از زیاد دنیا میشودخلعت چین آستین از زیاد میآید آنچه

وجود خوان در نیست سیرچشمی چون مرانعمتی گوهر، این آب دارد بحر از بینیاز

اعتبار اوج جمع خاکساري با نیستمکردهام دامان هیچ وبال دیوارم، خار
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1398 چی- قلم دارد؟ قرابت میکند» غرامت خوبان بر حسن / میکند قیامت خوبی در «یار بیت با گزینه کدام 189

دارد دگر آشوبی حسن سرکشان اینجانیاز خمید ابرو اگر شد تغافل کمینگاه

دیبا و اطلس از مکش غرامت خواجه پوشاي خر جل رو، کند، ناز چقدر آدم

منفعل رخش ز گل خجل قّدش ز صفاسرو در و شرف در سرو، رشک گل غیرت

شب و روز مشکفشان اوست بوي از طرف صباهر باد دامن سحر، نسیم جیب

1399 چی- قلم دارد؟ مفهومی تناسب شوي» خوبتر فلک آفتاب کز باهللا / اوفتد دلت و جان به حق عشق نور «گر بیت با گزینه کدام 190

ولیک افتد همه بر عشق خورشید شودپرتو گوهر همه تا نیست نوع یک به سنگ

شو شاه دست قرب شوشاهباز ماه و نور و خورشید از برتر

چرخ توسن ز را خورشید تو حسن میسازدشکوه پیاده ابرو اشارة یک به

شخصی بَود آهنین اگر که آدمی بگدازدنه موم چو آفتابت جمال در

1399 چی- قلم است؟ متناسب گزینه کدام با است» کفن از کم و تن ننگ که جامه آن بدر / وطن بهر خون به غرقه نشود کاو «جامهاي بیت پیام 191

من چو عمري خورد خون که کس آن وطنهر عشق آموخت باید او از

افشان سر بر شیرین جان را وطن لیالي گرفتندخاك مجنون از عبرت درس عشق خسروان

خاك و آب این کس دارد دوست جان پاكبه ناب، می چون بود خونش که

میبایدت من قرب گر نفس میبایدتیک وطن خون، میان در

1399 چی- قلم دارد؟ قرابت گزینه کدام با شود» سلیمان که تواند مور / شود جنبان سلسله اگر «هّمت بیت 192

دین و دانش به کن روح امینمدد روح همنشین شوي تا

فقیر اي سعی به راهی طفل هم بگیرتو راهدانان دامن برو

خویش کم سعی از ماندهاي برون تو استوحشی باز همه روي به مقصود در ورنه

تو سعی و فّر کز ابري و آفتاب گیاتو از و خار از دمد اللهها و گلها

1399 چی- قلم

بهجز: میشود، دیده گزینهها همۀ در است» بیتالحزن که خانه آن ُکنش ویران اشک ز / آباد اجانب دست از شود کاو «خانهاي بیت مفهوم 193

جغد آشیانۀ کیخسرو خانۀ است دارمشده وطن دلخوشم خرابهنشین من

خویش سر بر نهاد هّمت افسر که خویشکسی کشور اختیار ندهد کس دست به

خویش کشور در که قوم آن از آه همه«فرخی» بیگانهنوازند و دشمن با دوست

بَود نیش رسد بیگانه ز که باشدنوشی گل رسد احباب ز که خاري

1398 چی- قلم است؟ شده نوشته نادرست واژه چند معناي 194
فصل)، (موسم: صاحبجمال)، (قسیم: کار)، (صنعت: شب)، رسیدن پایان به شدن: (بیگاه الزم)، (فرض: خشمگین)، (ارغند: ویرانگر)، و سرد باد موم: َ (س

رز) (تاك:

چهار سه دو یک

1398 چی- قلم است؟ متفاوت بقیه با بیت کدام مفهوم 195

نداشت برگ و بار هیچ ستم و جور تبريدرخت میزدش مجازات، دست که اگر

اینک تاجوران آن رفتند کجا که جاویدانگفتی آبستن است خاك شکم ایشان ز

عیّار کاین مکن دزد شب اختر بر کیخسروتکیه کمر و ببرد کاووس تاج

است خورده فرو خاك کاین جبّاران تن زایشانچندین نشد سیر هم آخر چشم گرسنه این

1396 چی- قلم است؟ متفاوت ابیات، دیگر با بیت کدام مفهوم 196

است سر بیم بتان عشق پرخطر ره استدر خطر در سر که راه این در باش حذر بر

نگار اي تو عشق ره پرخطر است نرفتراهی رهگذر این از منزل به بیخطر، کس

خایید نخواهم پوست یافتهام را مینروممغز خطر سوي یافتهام ایمنی

شست باید جان ز دست بتان عشق ره کرددر باید خطر و پرخوف وادي این طی
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1397 چی- قلم

دارد؟ مفهومی تناسب بیت، کدام با زیر بیت 197
نیست راه ذاتت گرد را جان و نیست»«عقل آگاه هیچکس صفاتت وز

بر بزرگیش و لطف درگاه سربه ز بزرگی نهاده بزرگان

خیال پردههاي یقین جاللبدّرد الّا سراپرده نماند

بسیط بر َمِلک علم است محیطمحیط نگردد وي بر تو قیاس

برگشتهاند راه این کز سرگشتهاندکسانی و بسیار برفتند

1399 چی- قلم است؟ متفاوت ابیات سایر با بیت کدام مفهوم 198

نیست حیات با چاشنیاي عشق شور رابی نارسیده ثمر زندگی است تلخ

شمرد زنده نتوان نباشد، عشق را که نُمردهر یافت، اثري محبّت ز جانش آنکه و

است فسرده شد خالی عشق کز استکسی مرده بیعشق بود جان صد گرش

نیست زنده دلش که هر حبیب عشق می بزاراز مزارش به رو شمار صرفش مردة

1398 چی- قلم است؟ دور نیست» آسان شدن تو بزم صحبت الیق شمع/ چون باید سوخته دل داغ بر «صبر بیت پیام از گزینه کدام مفهوم 199

است شده آبلهفرسوده دالن بیدار یافتهانددست دري تاریک خانۀ این از تا

معذورند برون نیارند جیب از سر یافتهاندگر سیمبري دل نهانخانۀ در

است شده سوزن چشمۀ از تنگتر یافتهانددلشان سري مقصود سررشتۀ ز تا

شدهاند حوادث پرگار مرکز یافتهاندسالها سري و پا دایرهها این از تا

1398 چی- قلم است؟ متفاوت بیت کدام مفهوم 200

باال سرو یار بر بادا حرام نباشدعشقش آستین در جانش که تردامنی

بریزي خون که شاید را جهان در که هر نباشدگر کین که باید مهربانت یار با

عاشق کند جگر خون به ارنه نمازطهارت نیست درست عشقش مفتی قول به

جان طلب در رسدم گر او بسپارمپروانۀ جان دمی به دم همان شمع چون

1398 چی- قلم دارد؟ تناسب بگو» الیقم که اگر تویی چون براي حال / گذاشتم ره اول داشتم، آنچه هر که «من بیت با گزینه کدام مفهوم 201

نهاي دست این از که رو نهاي، سرمست که شدمگفت آکنده طرب ور شدم، سرمست و رفتم

ندهم بالت و پر من پري، و بال با که شدمگفت کنده پر و بیپر پرش و بال هوس در

مکن نقل ما بر از کهن، عشق مرا شدمگفت باشنده و ساکن نکنم آري گفتم

منم بید سایهگه تویی، خورشید شدمچشمۀ گدازنده و پست من، سر بر زدي که چون

1399 چی- قلم

دارد. تناسب ................. گزینۀ بهجز ابیات همۀ با نهادند» نام پیاش فرخنده که خضر آن / یافت مغان پیر نفس از طریق «آیین بیت مفهوم 202

بیابانمرگ خودسري از عاقبت ندهندشوند رهنما به ارادت دست که کسان

حیات نیچشمۀ و دارم خضر خونفشاننیآب شمشیر دم میخورم است عمري

مکن خضر بیهمرهی مرحله این گمراهیقطع خطر از بترس است ظلمات

رفت معراج بر خورشید نّظارة از چرا؟شبنم کامل مرشد روي ز میپوشی چشم

1399 چی- قلم

است؟ متناسب زیر عبارت مفهوم با گزینه کدام مفهوم 203
محرومتر خیال و شعر از سرشار نشئههاي و تها ّ لذ و زیباییها همه آن از برمیگشتم، کویر به و میرفتم باالتر کالس یک که سال هر که بود «چنین

میشدم.»

است عشق افسر جهان دو از سر استپیچیدن عشق لشکر َعَلم جان، از برخاستن

کار به را سینهصافان رسمی علم «صائب» رانیست آیینه صفحۀ جوهر مغشوش، میکند

است انداختن سپر از بلند فتح میطلبدعلم ظفر شمشیر ز که آن سادهلوح

دانا بس و عقل است صدر صاحب دستارشاگرچه و ردا شد گرو عشق جام به
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1399 چی- قلم نیست؟ یکسان گزینهها سایر با گزینه کدام مفهوم 204

سحرخوان مرغ سحر به خواند تو گویاتوحید بلبل چمن به گوید تو تسبیح

او سوداي از است سرگرم خورشید همین جدانه بازاري ذره هر دل در دارد عشق

تسبیحاند در همه درختان و دریا و اسرارکوه این کنند فهم مستمعی همه نه

منبر فوق خطیب چو خوشپر مرغ به خوشنواییبنگر بگرفته داور حمد و ثنا به

1399 چی- قلم ندارد؟ قرابت پاك» گفتار و نام تبه نگردد / خاك و باد از و آب از و خورشید «ز بیت مفهوم با گزینه کدام بیت مفهوم 205

بگذار جاودانهاي اثر نیک نام نیستز مسیر جاودان زندگی که را تو

است سالک راه سنگ بد، اگر است نیک اگر کسی؟نام باشد نگین چون کی تا نام طلسم در

بود نیکنامی توشهمان بوداگر گرامی سر آن بر روانها

آدمی ز بماند گر نیکو زرنگارنام سراي ماند کزو به

1399 چی- قلم است؟ متفاوت گزینه کدام در «و» حرف نوع 206

را او و درویشی تو که دل اي بنه بودعذري تاجوري سر ُحسن مملکت در

توست خداوند وهم زادة نکو و کامزشت جوي بنه، گام کردارگیر، لّذت

متاب طریقت از روي است این بیابره داري که کامی و گام بنه

برگیرم کام تو کز نکنم طمع این برگیرممن گام و دور از ببینمت مگر

1398 چی- قلم دارد؟ تناسب نهان» نماند سپهبد درد که / جهان شاه به موبد گفت «چنین بیت با گزینه کدام مفهوم 207

دارم نگه تا دل پردة در میخورم خونها راچه نهانی زخم این نامحرم سوزن چشم ز

باخبر بحریم سینۀ راه ز گذشتهایمصائب دریا ز تند اگرچه موج چون

نگوییم و نگفتیم غیر بر که استرازي راز محرم او که بگوییم دوست با

گردید خواهد دریده هم ز پرده پردهاین اندر نماند نهان به چیزي

1399 چی- قلم

دارد؟ تناسب بیت کدام با کسرایی سیاوش از زیر منظومۀ مفهوم 208

خورشید» باران دیدهها بر میبارمت / اّمید نقش گل چشمها در میکارمت / دانه و آب من میدهم، دستت به گل من / آشیانه غمین مرغ منتظر «اي

بازگشت آب، کند رفته جوي به راشاید شیشه خوار، مبین باده ز تهی شد چون

نیست عقل شرط زدن تکیه خاك فرش توستبر متّکاي جان، عالم تختگاه چون

کن دیگر دري ز دل اي خود بهبود حکیمفکر مداواي به بِه نشود عاشق درد

سرخ گل بشکفت و آمد بهار که آن بودیمبا که خزانیم باد از رخ زرد ما

⋯

1399 چی- قلم

کند.» ایثار شیرین چند میوهاي تو کریم دستهاي را سنگی زخمۀ هر پاداش که مهر، به را مهربانی همین «نه عبارت با گزینه کدام مفهوم 209
دارد؟ تناسب

توست همنشین بال حالت، به مایلی میوهدارتا شاخ خورد سنگ میوه بهر کز

میخورد پا به سنگ میوههاست، با که کارشاخ نابه ستم از است فارغ مگر بید

بوستانسرا این در میوهدار نخل دهمچون بر سنگ، مرا فرق به اگر بارد

میوهدار نخل دل سنگ، ز سبک نیستگردد گزیر طفالن صحبت ز را دیوانه

1399 چی- قلم است؟ متفاوت بقیه، با زیر گزینههاي از کدامیک مفهوم 210

است به در هم به نرمی و استدرشتی مرهمنِه و جّراح که رگزن چو

سایهفکن درخت از مباش بخششکم ثمر زند، سنگت که هر

است سهل دهی گر دشنام و گفتم جوابدعات و سؤال بود خوش شکردهنان با که

گویم دعا نفرین وگر فرمایی دشنام رااگر شکرخا لعل لب میزیبد تلخ جواب
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1399 چی- قلم دارد؟ تفاوت ابیات، سایر با بیت کدام مفهوم 211

همی نیاید تو از نیک فعل اگر یادگارسعدي عقبت از نیک نام نبود بد

نیک نام است فانی دولت حیات کنآب مستدام خود روزة دو دولت این

ماند خواهد یادگار ما ز عشق ماندحدیث خواهد استوار ما ز شوق بناي

بهتر این گذاشت بباید چو بد و نیک بگذاريبه و آوري دست به نیک نام که

1399 چی- قلم دارد؟ قرابت گزینه کدام با است» فراتر حسنی همه از شهادت «حسن مصراع 212

آمد جوش به خون را کشتگان من غیرت از بس منز از شهید هر خاك تازه، خون ز شد چراغان

میرسد منصور پایۀ به یکی صد، نیستاز شهید سر از بگذرد که هر الله چون

نالهام هوي هاي از چون که دارم برنخاست؟حیرتی شهیدان چشم عدم خواب شکر از

نیست شهادت شربت جز به بساط، این شستدر تواند گلو از مرگ تلخی که ِمیاي

1399 چی- قلم دارد. نزدیکی معنایی ارتباط زیر رباعی با ................. بیت بهجز گزینهها همۀ ابیات 213
نگرفت پاکبازي طریق تو چون نگرفت«کس سرفرازي نشان زخم با

شگفت تو چون کسی دالورا، پیش نگرفت»زین بازي به را مرگ حیثیت

است خون نیز عاشق یاران این استتدبیر برون دارد جان بیم کس هر حلقه زین

نیست جان ز پروایی هیچ را نیستپروانگان جان پرواي بود، چون جانان سوداي

سپردن جان از باك چه را پاکبازان خوردناین زخم از باك چه را بیدل رندان

را خصم روز که اینان دیگرند میکشندآفتاب بر سر کوه از چون میسازند تیره

1398 چی- قلم دارد؟ معنایی تناسب بکند» خویش ملک دیوار پاي افکند/ ظلم طرح که «پادشاهی بیت با گزینه کدام 214

تو راي و تدبیر به شاه عدل و رنج)انصاف و درد (آذرنگ: آذرنگ و جور و ستم جهان از برداشت

ظلم و جور آباء عدم در شدند آشکارپنهان گشت جهان پادشاه عدل تا

نگاهدار نماند، دیر ملک لشکريبیعدل جور و ستم از رعیّت مال

را رعیّت زرفشان کند شاه هواهواي ز زرفشان گشت شجر شاخ چنانکه

1398 چی- قلم دارد؟ قرابت کنار» اندر داشت سمن گفتی که / سوار قباي و اسپ آمد «چنان بیت با گزینه کدام 215

تیز آتش در شوي سمندر سوارچون عشق سمند بر شوي گر

خلیل پیش آتش شود بودسرد کش سنبلۀ و گل و بید

دم آن بفسرد نمرود آتش آهم ابراهیمز کوه یاد گذرد دلم در که

سمن آتش از بنموده سخن وقت او سوختهیاقوت سمندر چشم من، گرم آه چو خشمش

1398 چی- قلم

است؟ شده بیان درست ابیات، کدام حماسۀ زمینۀ 216
زال و خورشید جاماسپ، برفتند، عادت)الف) (خرق یال سخت را زال تن دو گرفته

شاه جهاندار زد داستان یکی (داستانی)ب) کینهگاه اندرین آورم یاد به
بزرگ دانش به و اندکی سال به (قهرمانی)ج) سترگ و دلیر نژادي، بد گوي،

کاویان اختر سپهر اندر سر (ملّی)د) میان اندر درخشنده ماه چو

ج د، الف ب، د ب، ج الف،

1397 چی- قلم است؟ نشده ذکر درست آن عبارت مقابل در مفهوم کدام هشتم» «خوان درس به باتوجه 217

حاکم) استبداد به (اشاره سرمایی چه سرمایی، چه وه / میکرد بیدادها دي سرماي سورت / نیز شب آن میگفتم، داشتم

است) روشنفکران محفل نماد (قهوهخانه شرم همچون بود، روشن و گرم قهوهخانه / ترس، همچون سرد، و بود تیره بیرون گرچه

ایران) ملّت (نماد ... تختیهاست تابوت روکش / سیاوشها، و سهراب داغ خون خیس / تیرهبختیهاست گلیم این

است) جبرگرایی و تقدیر به (اشاره ... لیک / میخواست اگر او، میتوانست / میگوید راست بیشک قّصه / راست گویم راست، بپرسی ور

33

دوازدهم
ت

قراب
اقدم علی مادح



1398 چی- قلم نیست؟ گزینه کدام در « تبصرون افال انفسکم فی و لِلموقنین آیات االرض وفی » آیۀ مفهوم 218

دیوار و در از بیپرده اولیاالبصاریار یا است تجلّی در

نو ماه چو نگارم که شوم آن از ببستشیدا رو و کرد جلوهگري و نمود ابرو

را تو کنم تمنّا که دل ز رفتهاي راکی تو کنم پیدا که نهفته بودهاي کی

نیست تنها من دیدة او رخ میگردانندجلوهگاه آینه همین خورشید و ماه

1398 چی- قلم

است؟ متناسب بیتها کدام با برکنند» گریبان یک از سر جمله درکنند/ بیابان زین چون «رويها بیت مفهوم 219
است بیابان این گام هر به دام هزار نجهدالف) آن از یکی هزاران هزار از که

جداست یک یک سگان و گرگان جان خداستب) شیران جانهاي متّحد
شکن هم در را جمله هستی و ملک و تاج و تخت گمارج) جان بر مفلسی و نیستی مهر و نقش

شد او همه شد یکرنگ چو پس شدد) یکتو چو شد باریک رشته

ج - الف د - ج د - ب ب - الف

1398 چی- قلم دارند؟ تناسب یکدیگر با بیت دو مفهوم گزینه کدام در 220

دامن در آویخته عشقت غم خار گلستانهاتا به رفتن باشد کوتهنظري
دانی کی را تو دیباست بالش سر کردمزیر بستر بادیه خس و خار از من که

عود چون که روي آن از میسازم و استمیسوزم ساز به سوز از دلسوخته من کار
تو از دل بوي نیاید خامی تا که دل اي آید؟بسوز عود بوي را کسی بیآتش که دیدي کجا

بسیچ اندر لیک گفتیم همه هیچاین هیچیم خدا عنایات بی
شد مبّدل اگر بود را تو که مراستعنایتی که ارادتی نباشد خللپذیر

دید نخواهد آشیان دگر که دامکبوتري و دانه سوي به تا بردش همی قضا
روان گشت بال تیر قضا میدان ز نشودچون پنهان و مردانه سازد سپر جان

1398 چی- قلم ندارد؟ قرابت ابیات سایر با بیت کدام مفهوم 221

غوغایی از دلم پریشان و جمع این در جاییمن خاطر و دارم نگران جایی دیده

بگذر برون از تن و کار به درآي دل برخیزبه میان از خود و جمع بر نشین جا به

است دیگر دنیاي ز که بود دلی را استما دیگر جاي او و دیگر جاي ماییم

است خوش خاطر کسم دیگر با که نپنداري میشودتا دیگر جاي خاطر و جمع با ظاهرم

1398 چی- قلم

است؟ آمده درست آن مقابل در واژه چند معناي 222
عادت)، (سجیّه: سالخورده)، (معّمر: کمان)، نوعی (کبّاده: غروب)، هنگام (پگاه: عروسی)، و مهمانی (ولیمه: ستم)، و ظلم (کربت: سرمازده)، (افسرده:

کوشا) (گرمرو: رخسار)، (جبهه:

شش پنج چهار سه

1396 چی- قلم

است.» شده بالمعارض آراي مجلس و وحده ُمتکلّم ................. افی حرّ و خوشزبانی در و شده گرم هم چانهاش دیگر «حاال عبارت مقابل مفهوم 223
است. شده بیان ................................................... گزینۀ بیت استثناي به ابیات همۀ در

است خاموشی کاملهنران ناطق حّجت / است خاموشی صاحبنظران دل ترجمان

شد بیشراب که شیشه شود کی ُمهر قابل / مجوي بیهنر لب از هیچگه سکوت بند

گذاشتیم گویا لب بر سکوت ُمهر / ما حال بود زبر و زیر صوت، و حرف از

خاموش لِب میکند دودم تیغ کار که / نمیدانند سخن تشنهلبان که فغان

1398 چی- قلم دارد؟ مفهومی قرابت َرمی» َ اهللاَّ لِکنَّ َو َرَمْیَت ِإْذ َرَمْیَت ما «َو آیۀ با گزینه کدام مفهوم 224

هنوز کمانیم همچو ما و تیري بگریزيتو کمان ز گر عجب چه تیري

اقامت چشم ما ز مدارید تیر کمانیمچون آغوش در خمگشته قامت کز

ماست ز نه آن تیر بپرانیم خداستگر تیراندازش و کمان ما

کمان چون پشتی و تیر چون دلی امبا آورده کمان و تیر شه بهر
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1398 چی- قلم

دارند؟ معنایی قرابت یکدیگر با گزینه کدام ابیات 225
داري سخن در باش امین و ببند دهان کشداالف) امین بر خزینه کلید شه که

جوابی هست شما جان از سخن هر در نگشاییدب) جوابی به را دهان چند هر

قفس از رفت دیو چون که دانی تو پسج) باز کس حول ال به نیاید

چیزیستی مرا گر ندارم چیزي سخن جز گویمید) دفتر و دیوان کجا چیزي چنان با

دهن به نیاید باز دگر گفته سخن باشدهـ) عاقل که مرد کند اندیشه اّول

هـ ج، د الف، ب د، ب الف،

1398 چی- قلم است؟ متفاوت ابیات سایر با بیت کدام مفهوم 226

توست کردههاي از تو به میرسد چه هر چیست؟چون زمانه گناه و کدام فلک جرم

خویش در نبندد باز اگر درصاحبخانه از درآید دزد اگر نیست گلهاي

دل جز چون کنم که با سوختگی زین ماندهِگله رسوا من بر کسی سوزنده نیست

گهر چون نیست گلهاي مرا کس هیچ مرااز سختتر گره است شده خود آب کز

1398 چی- قلم شدهاند. معنا بهدرستی تماماً واژهها .................. گزینۀ بهجز گزینهها همۀ در 227

پادزهر) (تریاق: آویزان)، (آوند: فروش) می (خّمار: کردن)، زاري (تّضرع:

وحشی) پستۀ (بن: پگاه)، (صباح: ردا) نوعی (طیلسان: میکند.)، اطاعت دیگري از که کسی (َمطاع:

1396 چی- قلم است؟ متفاوت دیگر، ابیات با بیت کدام مفهوم 228

است رسیده ساحل لب بر محیط جان است/ بسته نقش را تو وجود گوهر تا

نخوري غفلت به و آري کف به نانی تو تا کارند/ در فلک و خورشید و مه و باد و ابر

است رسیده ندامت اشک به ریشهام تا خوردهام/ خاك جگر در غوطه عمر یک

است رسیده کامل تو وجود میوهي تا است/ کرده خورشید گل عرق پیرهن صد

1398 چی- قلم است؟ متفاوت بقیه با گزینه کدام مفهوم 229

روزي در کلید است سعی قبضۀ بهدرآیددر پستان ز طفل کشش از شیر

طلب از است بینیاز روزي دستآموز مزنمرغ پا و دست رام شکار این تالش در

را تو سعی پاي و دست نرود تا کار داشتبه نباید دعا دست ز رزق امید

را سعی دست مگذار حنا در توکل بس=از و است پافشاري) ) ابرام دارد کلیدي گر روزي قفل

1398 چی- قلم دارند؟ معنایی تناسب هم با گزینه کدام ابیات 230

نیست باك رو گو رفت گر نیستروزها پاك تو چون آنکه اي بمان تو
پاك اصل آن از فرع این نیست خاكعجب به جسمش و است اوج بر جانش که

خویش اصل از ماند دور کاو کسی خویشهر وصل روزگار بازجوید
نیستیم اینجا از و آنجا از میرویمما بیجا و بیجاییم ز ما

نیست دور من نالۀ از من نیستسّر نور آن را گوش و چشم لیک
باش گواه شه، اي کردهام توبه گفت توییاز ما اسرار عالِم ناله و بیگفت

خام هیچ پخته حال والسالمدرنیابد باید کوتاه سخن پس
خویش قفاي در میشنوم خلق شدافسوس خام سوداي سر در که بین پخته کاین
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1399 چی- قلم است؟ متفاوت گزینه کدام مفهوم 231

است دل خداوند تنبیه همه اقرارآفرینش خداوند به ندارد که ندارد دل

کارند در فلک و خورشید و مه و باد و نخوريابر غفلت به و آرّي کف به نانی تو تا

هوشیار نظر در سبز درختان کردگاربرگ معرفت است دفتري ورقش هر

نیست تنها من دیدة او رخ میگردانندجلوهگاه آینه همین خورشید و ماه

1399 چی- قلم دارند. مفهومی ارتباط زیر بیت با ................. گزینۀ بهجز ابیات همۀ 232
یاد مکن زو شد من آِن او فرهاد»«بگفت بیچاره کند کی این، بگفت

استخوانم گردد پوسیده فراموشاگر جانم از مهرت نگردد

گوش در ناله آن آمدم بار فراموشدگر کردم خویشتن کز چنان

را کسی کردن فراموش یادينشاید به ثنایش و دعا هر در که

خسرو را او کن فراموش که گویی رفتچند خواهد چون دل از نکو روي این آخر

1399 چی- قلم است؟ متفاوت ابیات سایر با بیت کدام مفهوم 233

بالست تنآسانی را دریا آغوش ماندتشنۀ ماند، ساحل دامان در که کس هر صدف چون

نیست خور و خواب را او که کس آن استهر یکی سورش و جشن با مرگ غم

بیخبر اي عشق سّر دانی چه سرتو به خور و خواب ز نمیآیی چون

خور و خواب عاشق به نگذارد گذرعشق در خود از عشقی مرد تو گر

1399 چی- قلم است؟ متفاوت گزینهها سایر با طنز) یا (جد بیان شیوة نظر از گزینه کدام 234

ما که شوریدگان نصیحت مکن ننگریمواعظ فردوس به دوست کوي خاك با

نیز او که مگویید عیب محتسبم استبا مدام عیش طلب در ما چو پیوسته

بیاموز محتسب از رندي طریق دل ندارداي گمان این کس او حق در و است مست

گزید شحنه و ملک مهر چو شهر شود؟واعظ چه بگزینم نگاري مهر اگر من

1398 چی- قلم میکنند؟ بیان را مشترکی مفهوم ................. گزینۀ بیت جز به ابیات همۀ 235

نیست چیزي وطن ناموس ره در جان نیستبذل چیزي تن و سر و ملک و خانه بیوطن

توست جانبازي نوبت وطن نگهبان توستاي سرافرازي هنگام که ساز فدا سر

نشینی چو غریبی به عّزت مسند رابر وطن راهان به چشم مبر یاد از

ایران تو نام بود که مقّدس خاك نریزداي تو راه به که خون آن بود فاسد

1398 چی- قلم

است؟ آمده ابیات گروه کدام در باشد؟» گمان این انسانت دانۀ به چرا / نُرست؟ که زمین در فرورفت دانه «کدام بیت مفهوم 236
شود خوشه هزار بمیرد که دانهاي چو الف)

خاك از برآورد سر ما دانۀ چگونه ب)
بود شروق ولی نماید غروب را تو ج)

زد شعله خواهد تابوت سر بر مرگم روز د)

ُمردم چون صدهزار خدا فضل به شدم
است برنیامده دست کف ز مو هنوز

باشد جان خالص نماید حبس چو لحد
من گهوارة از دارم دل در که عشقت آتش

د ب، ب الف، د ج، ج الف،

1398 چی- قلم میشود؟ دیده گزینه کدام در شود» سلیمان که تواند مور / شود جنبان سلسله اگر «همت بیت مقابل مفهوم 237

است پست مردان هّمت نظر در سروآسمان رعنایی به خوابیده سبزة نرسد

مینرسد زمانه گرد به مینرسددل دانه به هّمت مرغ

بلند فکر هّمت از فکندخامهام صحرا در پرده نه این راز

پست او هّمت قدم زیر شده دونکیوان او دولت علم زیر شده گردون
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1399 چی- قلم

است؟ یکسان ابیات کدام مفهوم 238
آزادي پاي به سر بنهادم که زمان آن آزاديالف) براي از شستم جان ز خود دست
باش خون به غرقه میطلبی اگر آزادي نیستب) خسی و بیخار نوخاسته گلبن کاین

را ما سامانی و سر هواي به سر هر نیستج) هوسی ایران آزادي جز به دل در
نیست آزادي رهرو کامطلب، عاقل میخواهدد) جنون صحراي راهگمکردة

دهیم آزادي راه در رایگان را جان نقد نیستهـ) نقدینه مفلسان ما کیسۀ و جیب به گر

هـ ب، الف، ج د، الف، هـ ج، ب، د ب، الف،

1399 چی- قلم میشود؟ دیده گزینه کدام در است» من همچو قفس گرفتار مرغ مسلک / است وطن بهر همه این اسیر مرغ «نالۀ بیت مقابل مفهوم 239

کشیدن درد به نالهاي وطن به نگرددنمیتوان غریب چمن در چمن مرغ نواي

است قفس در مانده مرغ وطن فکر به آزارکجا با خوگرفته وطن ترك کرده که

وطن دیار این در گرفتم خانه مرغ نمودچو آشیانه چو چشمم به دیار این که

بالم بود زرین که مرغم آن حالممن برگشت و بالم آن بسوخت

1399 چی- قلم دارد؟ تفاوت گزینهها سایر با گزینه کدام مفهوم 240

«صائب»؟ روم برون عزلت گوشۀ ز نمیبینمچرا جهان در اثري مردمی ز

خلق شور چشم ز سرسبزي هیچ ایمن کندنیست پنهان مگر مردم از خضر چون خود روي

عزلت گوشۀ دارد بسیار آستین در میآیدبال صدپاره دل با بیرون شاخ از گل که

ننشیند دلت به غباري که من آريضامنم دیوار به روي جهان خلق از اگر

1399 چی- قلم میشود. یافت .................. گزینۀ بیت استثناي به ابیات همۀ در برکند» ظلم بناي ریشه از / باید که بنا این بن ز کن «بر بیت مفهوم 241

را ستم ظالم میبرد حّدش نداردز سحرخیزي گویا جهان

تیرهروز بدخواه ظالم بساط آتششبرچین به بسوزان و خاك به سرش بفکن

زن و مرد نالههاي تو کنبشنوي پوست قهرت به ظالم سر از

نیست رحم جاي کند ظلم که ناکسی شدبر ثواب ظالم کشتن که بکش ظالم

1399 چی- قلم دارد؛ مفهومی تقابل ابیات همۀ با چرا؟» پردهپوشی تو راز، پرده از شد برون / چرا نجوشی ُخم چو چرا؟ خموشی «دال بیت 242 .
..................................................... بهجز

میروم سکوت سوي میکنم خموش میکنیچند راز ناطق من رغم به مرا هوش

میترسم دوست بیداد شکوة جوش فروریزدز دهن از سکوت مهر مباد

ریخته سکوت نقل گریخته وقایتی(=محافظت)خلوتیان قوي هست را مست سکوت آنک ز

دریافتن میتوان خموشی کمینگاه استدر پوشیده گویندگی در آفات از آنچه

1399 چی- قلم

است؟ یکسان گزینه کدام ابیات مفهوم 243
شیر افتد شغال دام در که است دردناك کریمالف) مرد شود، فرومایه محتاج که یا

نیست احتیاج چراغ به مرا پروانۀ آتشمب) زراندود شبچراغ کرم چون

تهی خواهد را محتاج کاسۀ هّمت اهل خویشج) به میبالد ماه گداز از تابان مهر

لیکن دلبر یار فراق است صعب استد) صعبتر ناکسان به شدن محتاج

ب الف، د الف، د ج، ج ب،
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1399 چی- قلم دارد؟ مفهومی تناسب کریم» مرد شود فرومایه محتاج که یا / شیر افتد شغال دام در که است «دردناك بیت با گزینه کدام 244

شأنی بود را ظالم دهر سفلگان چشم میبیندبه زرینبال شهباز را زنبور مگس

سیاه دیو وارونه چنگ شاهبزد باالي آورد اندر دوتا

را نحیفان و ضعیفان منعم اي منگر خواري داردبه رهنشین گداي عشرت مجلس صدر که

پیش به سرافکنده برهنگی ز پیازنرگس پوشیده حریر پیرهن صد

1398 چی- قلم دارند؟ معنایی تناسب هم با گزینه کدام ابیات 245

نیست باك رو گو رفت گر نیستروزها پاك تو چون آنکه اي بمان تو
پاك اصل آن از فرع این نیست خاكعجب به جسمش و است اوج بر جانش که

خویش اصل از ماند دور کاو کسی خویشهر وصل روزگار بازجوید
نیستیم اینجا از و آنجا از میرویمما بیجا و بیجاییم ز ما

نیست دور من نالۀ از من نیستسّر نور آن از را گوش و چشم لیک
باش گواه شه، اي کردم توبه گفت توییاز ما اسرار عالم ناله و بیگفت

خام هیچ پخته حال نیابد والّسالمدر باید کوتاه سخن پس
خویش قفاي در میشنوم خلق شدافسوس خام سوداي سر در که بین پخته کاین

1398 چی- قلم دارد؟ بیشتري مفهومی قرابت بیت کدام با زیر متن 246
به چون بیند؛ آتش جهان همه که گرداند چنان را او عشق آتش که آنگاه تا ندارد وجود آتش در و ندارد قرار بیآتش خورد، آتش عشق از قوت «پروانه

زند». میان بر را خود رسد، آتش

بسوخت بلبل خرمن گل رخسار شدآتش پروانه آفت شمع خندان چهرة

شمع خندد او شعلۀ از که نیست آن زدندآتش پروانه خرمن در که است آن آتش

خویش سوختن من عادت و نگرددپروانهام آسوده دلم نسوزم پاك تا

شمع دل اشکم آتش بس ز که بین دل بسوختسوز پروانه چو مهر سر ز من بر دوش

1398 چی- قلم است؟ متفاوت ابیات سایر با بیت، کدام مفهوم 247

ناصح «یغما» دل از نرود ترکان پريمهر شیشه این از ناید برون که افسون مدم

مینرود در به و است قدیم عیب این من مینروددر سر به معشوق و می بی مرا که

نرود محزون دل از مهر که مپندار نرودتو بیرون و افتد جان به عشق آتش

نرود جان و دل لوح از تو نقش نرودهرگزم خرامان سرو آن من یاد از هرگز

1398 چی- قلم است؟ متفاوت بقیه با گزینه کدام مفهوم 248

نیست جان کش نهد قدم کسی عشق نیستدر سامان در عشق به بودن جان با

نیست ادب در جانفروشی نیستبگفتا عجب این عشقبازان از بگفت

نیست جانانیش که هر ندارد نیستجان بستانیش که آن است تنگعیش

عشق جنیبتکش نیست قضا دست عشقجز آتش بر سپند جان باید جان

1398 چی- قلم

 

دارند؟ معنایی قرابت یکدیگر با ابیات کدام 249
نیست بار عاشق حیران دیدة در را خواب الف)

خواب به بیند دلستان کوي خاك عاشق چشم ب)
را عاشق خونبار دیدة گرد خواب نگردد ج)

آب ز گردد کم نیست ممکن خواب در تشنگی د)

نیست کار مخمل فرش با را خورشید خانۀ
خواب به بیند همان دارد نظر در کس هر چه هر

شبها در پیمانه دیدة گردد گرم می از که
را تو فتّان چشم عاشق خون از صبر نیست

الف ج، ج د، ج ب، ب الف،
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1399 چی- قلم دارد؟ قرابت بیشماران» دادند کف از فرصت گونه کاین / مگریز برگ سایه زین جاري! جویبار «اي بیت با گزینه کدام مفهوم 250

بود من با دي که آن شد من ره منخاك فردا شوم دیگري ره خاك

کن مرحمتی توام دست در که ندامتامروز اشک سود چه خاك، شوم که فردا

نیست کوتهیاي اگر مردانه هّمت نمایددر دشوار که کار آن از مگریز

برداشتند بیتالحزن گل از را ما نیستخاك امروز سر به ما دست پیوند سبو چون

1399 چی- قلم است؟ ابیات سایر با متفاوت بیت کدام مفهوم 251

باشد مرگ باشد بیعشق جاودان حیات جاودانیگر حیات باشد عاشقان مرگ لیک

عشق همدستی به رست توان مرگ کف عجیباز پناهیست مرگ حادثۀ در عشق

مرا است عیان مرگ از پس تو عشق مراسوز است جان رگ از مزار شمع رشتۀ

مرگ را دل نبود وي در که است شهري کنارعشق به جان نرسد وي از که است بحري عشق

1399 چی- قلم

در آن مفهوم که است َلی َمث یادآور ببرد» پناه سرهنگها حکومت غاشیۀ مار به شده ناچار بیستم، قرن دموکراسی ارة ّ جر عقرب بیم «از عبارت 252
بهجز: است آمده گزینهها همۀ

زنخ چاه از دل آویخت تو زلف خم افتاددر دام در و آمد برون چاه کز آه

امروز و مظفرشه فرزند کف از استجست فتاده ناصردینشاه پسر گیر

درآیی به زنخدان چاه آن از گر دل درآییاي به پشیمان زود روي که جا هر

داشت تو زنخدان چاه هوس علوي زدجان خم اندر خم زلف آن حلقۀ در دست

1397 چی- قلم

تناسب ................. بیت بهجز ابیات همۀ با کنید.» تماشا است، پنهان تعبیر و ّی تلق این در که را روحی آن، زیر در و زنید کنار را «کلمات عبارت 253
دارد. معنایی

باش معنی حسن طلبکار خوب روي خشکز صورت به نادیدگان چو راه ز مرو

نمیبرد معنی ز فیض راصورتپرست گالب نپرستد گل جاي به بلبل

معنی و صورت ز دارم چه دارمهر میان در یار با همه

حجاب در که ظاهر دیدة به مبین را کشیدهایمما اخگر چهرة به خاکستري

1399 چی- قلم است؟ تقابل در تو» و من آیینهدار دشت، در خورشید امروز / چمن یک و بودم من باغ غربت در «دیروز بیت مفهوم با گزینه کدام 254

آمد فتوح رفت، غم آمد، صبوح رفت، باداشب چنین باد تا شد، درخشان خورشید

رفت پیاله از نشاط دور و خزان رفتآمد الله داغ از نمک و گل رخ از رنگ

میفرمود خزان که تنعم و ناز همه شدآن آخر بهار باد قدم در عاقبت

رفت یاد از دیرینه رنج و رفتغم باد بر داشت دل که غباري

1399 چی- قلم

دارد؟ تناسب بیت کدام با تو» و من یادگار گل دوست، اي میماند باغ در / سپردیم جان اگر برخیز سحرخیز، نسیم این «با بیت مفهوم 255

را دیبا جامۀ وصله، نیست خوش / هرگز منشین بدان با نیکا اي

سبزرنگ) جواهري (زبرجد: ماند نخواهد کرم اهل نکویی جز که / زر به نوشتهاند زبرجد رواق بدین

چیست؟ انتظار سبب گو کجاست؟ ساقی / چیست؟ بهار و باغ و صحبت و عیش ز خوشتر

نمیدانندم درون بد احوال / میخوانندم نیک نام به که آنان

1399 چی- قلم

دارد؟ قرابت زیر بیت دو با بیت کدام مفهوم 256
نگرفت پاکبازي طریق تو چون نگرفت«کس سرفرازي نشان زخم با

شگفت تو چون کسی دالورا، پیش نگرفت»زین بازي به را مرگ حیثیّت

مرديشان پیش بازیچه نبرديشانمرگ هم ز حیران گشته

بلخ خواجۀ حدیث تلخنشنیدي زندگانی که خوشتر مرگ

اینجا ترسانند مرگ از اینجاهمه نمیدانند آن سّر که

آمد مردمان سزاي مرگ بوديگر ناسزا مرگ به تو باري
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1399 چی- قلم

هم دشمن باشد، چنین اگر شود. ط مسلّ شما بر خواستهاي و تمایل هیچ که نگذارید باشید. مسلّط همهچیتان بر «همیشه عبارت با گزینه کدام 257
ندارد؟ مفهومی قرابت شود.» مسلّط شما بر نمیتواند

کن رام خود پیشۀ دغل سفید)نفس اسب (خنگ: باز رام فلک خنگ شودت تا

کرد خواهی برون پرده از سر که کردروزي خواهی زبون را زمانه روز آن

غالب نیستی خود بر که میگردي مغلوب آن نمیآیداز بر عالم تو با برآیی خود با اگر

است کرده آسان ابلیس بر کار ما میرسدغفلت غافل صید از مدد را صیدبندان

1399 چی- قلم است؟ متفاوت ابیات سایر با بیت کدام مفهوم 258

را عشق شهیدان نیست ضرور ماشاهد گواه شهادت ز مزن دم هیچ گو

محشر صف در خویش چاك صد سینۀ غیر گواهیبه نه شاهدي نه نخواهد عشق شهید

مخواه گواه غمزهاش کشد تیغ ز بیگواهانندگرت عشق ره کشتگان که

باشد دیگران شمع ز مستغنی عشق روشنشهید خونینکفن اللۀ را خود خاك سازد که

1398 چی- قلم است؟ متفاوت گزینه کدام در «اندیشه» واژة معنی 259

هیهات نترسد غیر سرزنش از راسعدي باران کند اندیشه چه نیل در غرقه

بگذار اندیشه این در را استحکیمان سنگ ز یا خیزد تیشه از شرر

کوه و بحر نباشد حایل تو و ما میان پستدر و باال از اندیشه بود کی را رهروان

ولی شد، ما دشمن شهري دوست براي نیستاز اندیشه آن و این از میکنیم، مسّخر گر

1399 چی- قلم دارد؟ قرابت نیست» مجروح او تیغ کز آزادهاي دل کو / کرد خسته را آزادگان دون گردون «ضربت بیت مفهوم با گزینه کدام 260

نیست پریشانی غیر نظري پریشان نیستدر حیرانی عالم از امنتر عالمی

نیست پرافشانی جاي فلک تنگ نیستقفس زندانی که مصر این در نیست یوسفی

سفید موي از کند سفیدي مرگ ره نیستچون تنآسانی اسباب جمعیت وقت

بیپروایی ساغر ننهد لب بر که نیستبه پشیمانی زهر حوصلۀ را هرکه

1399 چی- قلم نیست؟ متناسب بقیه با گزینه کدام مفهوم 261

فتاد َچه به ظالم که بگوي دیگران خویشبا براي از نکنند دیگران چاه، تا

ظالم اي ساکن مظلوم سر بر تازدمتاز سرت بر ایام فتنۀ دست که

فلک زیر در مظلوم فزون ظالم از نیستلرزد قصاب از اندیشه گوسفند چون را گرگ

میسوزد خواب ظالم چشم در عمل بگرداندمکافات جا پیکان زخم، خانههاي در آن از

1396 چی- قلم

دارد؟ مفهومی قرابت هشتم» «خوان از زیر شعر پیام با بیت کدام 262
بود» گم ... بیدردان/ چاه پستان، چاه ناجوانمردان/ غدر چاه پهناور/ چاه ژرف تاریک تک در دستان/ «رستم

شد خواهد قفس که داند چه مرغ، را شاخه / عالج کرد نتوان را دوستنما دشمن

تو دامان و من دست درماندهام عجب باري فتد/ آتش در که خس چون غم چنگ اندر افتادم

مرا است روزن به رنگین خانهي ز نظر / را؟ زیرك مرغ نقش، دهد فریب کجا

ُمرد نامرد، آن که گوید زندهدلی ار شاید نداد/ جان جانان عشق در او که ناجوانمردي

1397 چی- قلم

تناسب بیت کدام در موجود تصویر با بود» گرمی کانون راستی / پیغام آتشین ّال نق مرد روشن، و گرم «قهوهخانه شعر در شده آفریده تصویر 263
دارد؟

بلی چشمم، خانۀ روشن کرده خیالت استاي محفل شمع به روشن بود محفل کجا هر

نیست حسرتکشی من چو محفل نیستدرین آتشی من سینۀ سوز به

میکنند گریه سوختگان هجر، و وصل استدر برابر محفل و خلوت شمع، بهر از

کنند شاد هم صحبت از دل چو کنندیاران بنیاد نشاط و آیند جمع
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1398 چی- قلم گزینه کدام در مشخصشده، قسمت مقابل مفهوم شد» گم او مروارید گنج کلید کان / بود شاید بار نخستین «این منظومۀ به توجه با 264
است؟ آمده

بود دندان چه هر فروریخت و بسود بودمرا تابان چراغ بل ال دندان نبود

خندان گل آن چندان کوشید غضب آیین رادر نوشخندش لعل یاد، از رفت خنده رسم که

زد میتوانم اندیشه بر پاي پشت زدنه میتوانم ریشه از غم درخت این نه

آمد خندهها و رفت اثرگریهها خنده گریههاي خوشا اي

1398 چی- قلم

غیبی سروش که است مفهومی دربردارندة گزینه کدام ربود. در خواب رسیدند، قاف کوه به که را مرغانی عطار، یر» ّ «منطقالط داستان انتهاي در 265
گفت؟ آنها به خواب در

دل اي مگرد او گرد است اغیار یار مه آن محفلهاچو شمع براي شد باید پروانه چرا

مگرد جهان گرد گمشده یار کنیاینجاست جستوجو اگر «سایه» بجوي را خود

جهان همه عیش و عشرت راست تو دل هاناي و هان عشق، دِر گرد مگرد دیگر

المکان شهر مشتاق جهان اندر غریب حیوانی)جن (بهیمی: چرا؟ باشد چرا چندین چرا در بهیمی نفس

1398 چی- قلم دارند. مفهومی تناسب هم با ................. گزینۀ بیت بهجز ابیات همۀ 266

ببینید معشوق بیصورت صورت شماییدگر کعبه هم و خانه هم و (صاحبخانه) خواجه هم

است هیچ معرفت ارباب دیدة به نمیماندجهان باطلی کند ظهور حق چو

آ خود به خدایی طالب تو که آن جدااي نیست خدا تو کز بطلب خود از

گردیدیم جان به مقصود پی در گردیدیمعمرها جهان گرد ما و خانه در دوست

1398 چی- قلم است؟ نشده مشخص درست گزینه کدام پیام 267

ببین و گلستان به بگشا وجود)چشم (وحدت خار و گل در صاف آب جلوة

سوخت آب ز امیدم کشت که نگر امور)طالع شدن (برعکس است خرمن هوادار برق که کشوري در

راز تماشاگه به آید که خواست عقل)مدعی و عشق (تقابل زد نامحرم سینۀ بر و آمد غیب دست

سنگ بر سر مار، و دست در (پیشگیري)سنگ درنگ و قیاس بود خیرهرایی

1398 چی- قلم است؟ نادرست واژهاي معناي گزینه کدام در 268

خوشقدم) (نیکپی: نیازمندي)، (استغنا: رنج)، (تعب: آتشدان) (کلک: تندي)، (عتاب: ارزش)، (روایی:

مجاب) (متقاعد: کناره)، (کنف: تعّدي)، (تطاول: پیمودن) (سپردن: محافظ)، (حمایل: نبرد)، (ناورد:

1396 چی- قلم است؟ متفاوت ابیات سایر با بیت کدام مفهوم 269

است خود رهگذار ز هرکس خاطر گرد که / کسی غبار بود بردل چه بهر ز مرا

مرا تر سخت گره است شده خود آب کز / گهر چون نیست گلهاي مرا کس هیچ از

آمد قدیر ایزد از مقّدرم این که / خطاست روزگار دست از شکایتم ولی

خویش جان بالي پروردم خویش خون به من / دست ز کارم چون رفت نالم چه او خیال از

1398 چی- قلم است؟ متفاوت ابیات سایر با بیت کدام مفهوم 270

نیاید رفته آب جوي به بجوییبگفتا عمري گرچه مرا، نیابی

آید تو جان بر تیر صد نیستاگر خطا باشد او شست از تیر چو

دهن به بازنیاید دگر گفته باشدسخِن عاقل که مرد کند اندیشه اول

بحر دامن از گوهر نگردد باز صدف برداربه تأمّل به گوهر حقۀ این از مهر
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1398 چی- قلم دارد؟ تناسب آرزوست» پنهانم آشکارصنعت آن اوست/ از دیدهها همه و دیدهها ز «پنهان بیت با گزینه کدام مفهوم 271

است شده نهان چمنآرا گل خیز موج نیستدر پدید ریحان و سنبل هجوم از آب

است شده گم جگرسوز داغ میان در نیستدل پدید بدخشان کوه لعل، جوش از

عشق طریق از بیجگران کشند پا نیستتا پدید مغیالن خار غیر کعبه از

ببین روشنی مرا، سپهر از بر نیستبیرون پدید دامان ته در چراغ نور

1398 چی- قلم است؟ متفاوت گزینه کدام مفهوم 272

نشاند که جانم ز آتش داندکنون که درمان را خودکرده کنون

خویش جان خصم را تو شکوه به کردهام خویشخود زبان تیغ کشتۀ مباد کافر

بترست برونی خصم از خانگی مرادشمن هست خطري گر خود دیدة از هست

خویش نهانی عیب شمردم دشمنان خویشبر پاسبانی از کردم، خالص را خود

1398 سراسري- است؟ زیر بیِت مفهوِم «فاقد» بیت، کدام 273
میندیش عقل از من عشق اي هم را»«یکبار مسئلهها بکند حل دل که بگذار

بیکار عقل تدبیر است عشق کارگاه رادر ناخدا تعلیم گوش نمیکند طوفان

مگذر وحدت عالم از که گوید بودعقل بدخواه دشمِن دوستنما بسی که

باختهایم جنون سوداي سر بر جان شدیمنقد زیانکار عقل وسوسۀ از ایمن

نیست میّسر خود ز گذشتن عقل زور عشقبه تازیانۀ و دست شود بلند مگر

1398 چی- قلم

بهجز میشود، دریافت گزینهها همۀ از نیست!» هشیار کسی اینجا بیار، هشیاري گفت: / را مست مردم، هشیار زند حد باید «گفت: بیت مفهوم 274
...

مگوي بیهوده و واعظ اي برم از شو کنمدور تزویر به گوش دگر که آنم نه من

من از مرنج محتسب او نرگس دور بنمايبه پارسا مستاند، همه جهانیان

نظرباز و رندیم و سرگشته و استمیخواره کدام شهر درین نیست ما چو که کس آن و

دارد خرابی نقش جهان به آمد که کجاستهر هشیار که بگویید خرابات در

1396 چی- قلم

دارد؟ مفهومی قرابت زیر بیت با گزینه کدام 275
شد سیر آبش ز ماهی جز شد»«هرکه دیر روزش است بیروزي که هر

گهر آب از کم حرص تشنگی آبنشود در سیر نشود هرگز که است نهنگی این

صائب را سختدالن نبود خون از آبسیري در شمشیر ُدم از لبی تشنه نرود

است پرگویی بادهکشان بیُهشی آبداروي در نفسگیر خاموش ماهی نشود

سودا این از بود سیري که را عاشق هیچ دیدي دریاتو این از سیر شد او که را ماهی هیچ دیدي تو

1396 چی- قلم است؟ متفاوت بقیه با گزینه کدام مفهوم 276

من سوز نگیرد وي در دلی نَبْود سوخته دمدتا خاکستر به دم گر کسی خیزد کجا آتش

جگرسوز حرف کند چه سوختهجانان رابا اللهستان نبود محابا داغ از

است بس فهمم سخن یک عالم دو کجاستدر هم آن کنم خالی دلی تا

میسوزد او جان که سوختهاي منکو میگویم چه که بداند بوکه تا

1397 چی- قلم

است؟ آمده بیت کدام در مروارید» گنج «کلید از شاعر منظور شد» گم او مروارید گنج کلید کان / بود شاید بار نخستین «این شعر قطعه در 277

مرا آرزومند جان سوخت حسرت مراداغ لبخند آمیخت غم اشک با آسمان

ما ویراِن دل در شد نهان تو عشق ماگنج جان در آتشی دائم شعله زان میزند

نیست جهان دو خزانۀ اندر که استعشق خزانه کنج سینه صندوق بن در

است خاموش زبان سعادت گنج یافتکلید نیسان ز گهر خموشی مزد به صدف
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1398 چی- قلم ندارد؟ معنایی قرابت ابیات سایر با بیت کدام 278

آب قطره یک تا که باید خوشابسالها درّ شود دریا بن در

نقاب بردارد چو باشد او خوابنقش به میبینی که را خیالی هر

او فرع گوهر و دان جوهر نکواصل دّري بود ما فرع و اصل

است یکی ما نزد به دریا و استقطره یکی دریا و قطره ما از بشنو

1398 چی- قلم است؟ متفاوت بقیه با گزینه کدام مفهوم 279

دوست طالب نکشد گر کند چه دشمن بههماندجور شادي و غم و خار و گل و مار و گنج

خویش عمر به ندیدم شباب جلوة شنیدهاممن جوانی حدیث دیگران از

دید نخواهد بیتعب طرب مقام، این پلیددر و پاك سراي این است بد و نیک جاي که

ولی را باغ این میشود شکفته گل گلیبس او از است نچیده خار بیبالي کس

1398 چی- قلم

میشود؟ استنباط گزینه کدام ابیات از بهترتیب عشق» بودن ازلی عاشق، پایانناپذیر اشتیاق عشق، راه دشواري عشق، و عقل «تقابل مفاهیم 280
بنمود ساحل همه دریا که عشق گوهر مپرسالف) که طوفان به تخته چنان داد آخرم

برکشند مینا طاق و سبز سقف کاین این از پیش بودب) طاق جانان ابروي مرا چشم منظر
عاشق من و مست معشوق و حاضر شراب امشبج) هوش و عقل به توّقع مدار من ز

هم اگر عاشق شود سیر کی تو روي از ببیندد) صور نفس تا ازل صبح از

د ب، ج، الف، د ب، الف، ج، ب د، ج، الف، ب د، الف، ج،

1399 چی- قلم ندارد؟ قرابت فرهاد» بیچاره کند کی این بگفت / یاد مکن زو شد من آِن او «بگفت بیت با گزینه کدام مفهوم 281

هیچم به کرد نتوان غافل تو یاد نپیچماز که نتوانم مارم، سرکوفته

دل از زنخدان چاه آن حسرت رودنرود یاد از که است محال آب را تشنه

یاد به دارد سیمبر آن بیشمار عاشق یادمرگ به دارد گهر عقد این بسیار رشتۀ

نرود جان و دل لوح از تو نقش نرودهرگزم خرامان سرو آن من یاد از هرگز

1399 چی- قلم دارد. وجود پایداري ادبیات مشترك مضمون ................. بهجز ابیات همۀ در 282

را مکتبی طفل است شاگرد که آن سیاست رادر اجنبی سازد خویش تواند استادي به کی

شد بسته ناطقهام زند، دم تو ز اجنبیخواست بیان هست غیور، عیان گفت

اجانب کید از وطن زحمت به استافتاده نهنگ کام در شعشعه پر گوهر این

امید پاي نهاد نشاید دوست به بیگانهبگو کشید سر آن در که خانهاي به

1399 چی- قلم دارد؟ قرابت بنالید.» بود، یعقوب سر باالي بر پرنده هر چنانچه نالید؛ و درآمد بیتاالحزان «در عبارت با گزینه کدام مفهوم 283

شبها نالۀ از چمن مرغان رانمیخسبند ما قد، سرو آن غم از آه شد دست باال که

پیداست مرغان، نالۀ دگر است نزدیکدلخراش گلستان به خزانی است رسیده که

خروش در من نالۀ از شد گدازمرغ در من آتش از شد شمع

جگرسوز فریاد و ناله کنی چه خیزخواجو سحر مرغان نعرة از غم چه را گل

1399 چی- قلم دارد؟ مفهومی تناسب بیت کدام با است.» کفن از کم و تن ننگ که جامه آن بدر / وطن بهر خون به غرق نشود کاو «جامهاي بیت 284

«عارف» سرآید خانهبهدوشیت آغوشدورة اندر گیردت وطن خاك جان؛ همچو

ایران تو نام بود که مقّدس خاك نریزداي تو راه به که خون آن بود فاسد

وطن در ماند است هیهات مشک گردد چو میپروردخون ختن آهوي بیهوده را نافه

من چو عمري خورد خون که کس آن وطنهر عشق آموخت، باید او از
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1399 چی- قلم دارد؟ معنایی تفاوت ابیات دیگر با بیت کدام 285

کسی هر بر است خلعتی که را ظلم اطلسیاین عدِل بپوشم و کنم برون

بگسلم ظلم هر ریشۀ قهر دست بشکنمبا جور هر شیشۀ عدل سنگ با

باید که بنا این بن ز برکندبرکن ظلم بناي ریشه از

انداز خداي با خلق بد و نیک درازجزاي هست که چنین نماند ظلم دست که

1399 چی- قلم

دارند؟ اشاره مشترکی مفهوم به بیتها از گروه کدام 286
پرس مست رندان ز پرده دروِن راز راالف) عالیمقام زاهد نیست حال کاین

گفت نتوان که مزن دم رندي از زاهد پیش پنهانیب) درد حال نامحرم، طبیب با
ولی وجودند پرگار نقطۀ عاقالن، سرگردانندپ) دایره این در که داند عشق

فراق از شرحهشرحه خواهم سینه اشتیاقت) درد شرح بگویم تا
من نان تو سوداي داغ از گرم است امروز نه منث) استخوان مغز است عشق نمکپروردة

ث ب، الف، ث ت، پ، ت ب، الف، ت پ، ب،

1399 چی- قلم میشود؟ دیده بیت کدام در نیست» دستور جان دید را کس لیک نیست/ مستور تن ز جان و جان ز «تن بیت: مفهوم 287

جسمها رنگ هفت این رادیدة روح آن نقاب زین درنیابد

بود سفلی تنت علوي، عالم از تو شودجان واصل خویشتن اصل به یک هر عاقبت

خطر و بوي و رنگ یافت جان ز بیبَرتن بود نی چو بیجان تِن

مقدور هست باشد، دور تن از دورتن جان ز جان باشد که باشد بال

1399 چی- قلم است؟ معنایی ارتباط فاقد بیت دو کدام کلی مفهوم 288

را حسن حریم زد در بر حلقه هستمیتواند تاب و پیچ زلف، چون را که هر جان، رگ در

نشاط به میدواندم چنان کعبه میآیدجمال حریر مغیالن خارهاي که

است؟ نام چه نیستی، جز را زیستن استبیعشق تمام دلم کار نباشی اگر یعنی

نیست مرگ است عشق به زندگیش که را بودآن فنا را او سر که مبر گمان هرگز

نیست جان کش نهد، قدم کسی عشق نیستدر سامان در عشق به بودن جان با

عشق به زنده نیست حلقه این در که کسی آن کنیدهر نماز من فتواي به نمرده او) (بر برو

جنونم خاموشی هوایت در که کوهسارانبازآ سنگ از برانگیخت فریادها

نشسته که خستهاي قلب هر به عشق حزینشخدنگ نالههاي ز بنالد سنگ نهاد

1399 چی- قلم دارد؟ مفهومی تناسب بیشماران» دادند کف از فرصت گونه کاین / مگریز برگ سایه زین جاري، جویبار «اي بیت با گزینه کدام 289

دیدن یار دیدار دولت، چیست که گزیدندانی خسروي بر گدایی او کوي در

ولیکن بود آسان بریدن طمع جان بریدناز توان مشکل جانی دوستان از

تنگ دل با غنچه چون بستان به شدن دریدنخواهم پیراهنی نیکنامی به آنجا و

منزل راهه دو این کز صحبت شمار رسیدنفرصت بههم نتوان دیگر بگذریم چون

1399 چی- قلم ندارد؟ مفهومی ارتباط زیر بیت مفهوم با گزینه کدام مفهوم 290
نیست جان کش نهد قدم کسی عشق نیست»«در سامان در عشق به بودن جان با

نیست کناره هیچش که عشق راه است نیستراهی چاره بسپارند جان که آن جز آنجا

فدا کیست جان که امشب برآمد بستانیدندا نقد که جا، از من جان بجست

است عقل از باالتر بسی درگه را عشق داردحریم آستین در جان که بوسد آستان آن کسی

عشق به زنده نیست حلقه این در که آنکس کنیدهر نماز من فتواي به نمرده او بر
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1399 چی- قلم نمیشود؟ دریافت گزینه کدام از زیر بیت مفهوم 291
چوب یکی دید تن و سر بر جفا تیغ نهادند»«صد نام نیاش خویش از تهی شد تا

آتشین داغهاي از دل آب، نگردد راتا یکدانه گوهر آن یافتن ممکن نیست

کشد سر تو جفاي تیغ ز دیگري توَور پايبند شدم که نمیکشم، سر من

ساغر در خشم دارد نمرود آتش چه پیدااگر میشود بهاري دل در خوردنش از ولی

فردا برآوري گوهر دریچۀ از اینجاسر تاب و پیچ به بسازي رشته چو اگر

1399 چی- قلم دارد. تناسب ................. گزینۀ بهجز گزینهها همۀ مفهوم با زیر عبارت مفهوم 292
کنید.» تماشا است، پنهان تعبیر و تلقی این در که را روحی آن، زیر در و زنید کنار را «کلمات

حجاب در که ظاهر دیدة به مبین را کشیدهایمما اخگر چهرة به خاکستري

خطاست صورت خواهش معنی، حسن وجود گرفتبا نمیباید محمل دامن لیلی پیش

کشیدن صورت مِی بیجاِم چشیدنکه معنی جرعۀ نیاري

است دل در نظرمان همیگوید استحق ِگل و آب آن که صورت در نیست

1399 چی- قلم

.................. بهجز دارد قرابت زیر بیت با ابیات همۀ مفهوم 293
کشد شرمندگی و ببیند را تو چاه»«ترسم ز برون نیاید هیچ که بگو یوسف،

قدر این دیدار نعمت نداشت میکندیوسف سیر را آینه چشم تو حسن

است ُپرماه خاك جیب تو حسن استاز چاه در تو خجالت ز یوسف

را ما که طرفه این و یوسف تویی حسن داريدر تو که زنخدان چاه آن بستۀ دل

است آفتزده گلشن رخت پیش در استمصر زده غارت تو حسن قافلۀ از یوسف

1399 چی- قلم ندارد؟ تناسب زیر بیت با گزینه کدام مفهوم 294
کشد شرمندگی و ببیند را تو چاه»«ترسم ز برون نیاید هیچ که بگو یوسف،

قباپوش سیمینبران خجالت از برآیدگردند پیرهن از ما یوسف که آنجا

بود را خوبان سلطان آن که عزت چنین اوبا بازار سر بر خجالت یوسف میبرد

پاکان چهرة از زود شسته خجالت زنگ نمیماندشود تهمت از گردي یوسف دامان بر که

خبر یابد خوبیات حدیث از مصر افکندیوسف دیجور چاه در را خویش خجالت از
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دارند: متفاوت کامًال مفهومی بیت، دو گزینۀ در 1
خداوند وصف و ستایش در انسان ناتوانی اول: بیت

میکنند. خدا ثناي و حمد موجودات همۀ است معتقد شاعر دوم: بیت
متوسط

است. شده اشاره عشق راه بودن خونین و دشواري به ،« » گزینۀ و سوال صورت بیت در 2
دیگر گزینههاي تشریح

خورد. خواهند دل خون مجنون یاد به قیامت روز تا عاشقان :« » گزینۀ

ندارم. را تو سوي به آمدن روي و شده خونین گونههایم ساییدم، تو راه به روي بس از :« » گزینۀ

میکنم. خود مغلوب را دشمن آمدن، کوتاه با :« » گزینۀ
سخت

نه باشد؛ داشته رحمت و بخشش و فضل تقاضاي خداوند از باید فقط انسان که است این غزنوي سنایی حکیم جناب از سؤال صورت بیت اول مصراع مفهوم 3

است. واضح بهخوبی بیت در مفهوم این دیگران.
متوسط

است: شده اشاره بودن اضداد جمع بر سؤال مورد بیت مانند نیز گزینه این در 4
است. دانسته گدا هم و پادشاه هم زرطلب، هم و زر هم را خود شاعر گزینه این در و است تریاق و زهر نی، سؤال مورد بیت در

دارم. معشوق عشق از آتشی (

است. دیگران سوي از مرهم از بهتر باشد یار از که زخمی (

است. تأثیرگذار بسیار و میبخشد نور جهان تمام بر معشوق روي آفتاب (
سخت

میدهد. رخ معرفت وادي در اسرار دیدن معرفت: الف) 5
است. عشق دارد، وجود سوختگی و آتش آن در که وادياي ب)

است. سرگشتگی و حیرت وادي معرف سرگردانی و ناآگاهی ج)
میدهد. رخ استغنا وادي در عالم دو بیارزشی د)

سخت

است. «معشوق» جستوجوي در دیگر گزینههاي در اما، است» خویش دِل دنبال «به شاعر « » گزینۀ و سؤال بیت در 6
سخت

میکند. نابود مرا درون خشم و غم نزنم حرف اگر : « » گزینۀ و سؤال بیت مفهوم 7
: گزینهها سایر بررسی

بگویم. را دلم حرف نتوانستم : « » گزینۀ

بود. خواهد آتشین سخنانم بگویم، را دل سخن اگر : « » گزینۀ

کنند. درك دیگران که بگویم سخن طوري نمیتوانم عشق شدت از : « » گزینۀ
سخت

میشود. دیده و و گزینههاي در مضمون این که است عاشق حیات مایه نیز عشق است، ماهی حیات مایۀ آب همچنانکه موالنا، از سؤال صورت در 8
متوسط

میآورد. شوق سِر را گوینده شنونده « » گزینۀ 9

میشود. بیهوش شنونده که زیباست من شعر اینقدر « » گزینۀ

میبرد. بهره من سخنان از من از بیش من شنوندة « » گزینۀ

میزند. آسیب گوینده خود به اول گفتن، ناسزا » گزینۀ
سخت

از را حیات سوال صورت بیت حالیکه در میدارد بیان را معشوق در عاشق شدن فانی و محو گزینۀ در است. نزدیکتر سوال صورت بیت مفهوم به گزینۀ 10
ندارد. شدن فانی و محو اثر در حیات به اشارهاي و میداند معشوق

متوسط
نمیکنند. آشکار را الهی اسرار و میکنند سکوت حق، وصال از پس واقعی عارفان که دارند اشاره موضوع این به دو هر 11

متوسط
نمیآورند. زبان به را عشق اسرار و رازها خدا عاشقان ابیات: سایر مشترك مفهوم 12

کرد. پنهان نمیتوان را عشق اسرار (
متوسط

وصفناپذیري مفهوم: « » گزینۀ در اما است. تعالی باري ذات وصف درك در انسان ناتوانی مفهوم: به و مشترك « » و « » و « » گزینههاي و سؤال بیت مفهوم 13
نیست. مشترك بیتی هیچ با که کرده بیان را عشق

سخت
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نیست. شناخت قابل و است شده فنا حق ذات در دیگر یافت، دست وصال مقام به که کس آن سؤال: صورت ابیات و گزینهها سایر مفهوم 14
متوسط

خوشیها به پرداختن که است این « » گزینۀ بیت مفهوم اما است؛ آرامش باعث بودن قانع و مادیات به بیتعلقی که است این « » « » « » گزینههاي ابیات مفهوم 15
میشود. نابودي موجب و غفلت نشانه مادي لذتهاي و

متوسط
میکند.) رام را آن خداوند اطاعت که است شده تشبیه سگی به (نفس است. شده مطرح سؤال صورت بیت و دیگر گزینههاي با متفاوت مفهومی گزینه این در 16

است. شده تأسف ابراز قدرتمند انسانهاي شدن خوار از سؤال صورت گزینۀ مانند دیگر گزینههاي در
متوسط

است. معشوق به نسبت عاشق عشق جاودانگی گزینۀ بیت مفهوم و عشق» بودن فطري یا بودن «ازلی مرتبط، ابیات مشترك مفهوم 17
متوسط

است. افتادن» چاه در و درآمدن چاله «از سؤال صورت و « » گزینۀ مشترك مفهوم 18
متوسط

میکند. صحبت آدمی «نفس» بودن مّکار از استعاري و نمادین زبانی به « » گزینۀ بیت در شاعر 19

است. روزگار سختیهاي و مشکالت در صاحبَنَفس و بلندمرتبه افراد گرفتاري از صحبت « » و « » ،« » گزینههاي در اما
متوسط

نکوهش بر « گزینۀ« بیت در اما « ... شد سیر آبش ز ماهی جز که نمیشود:«هر سیر معرفت و عشق آب در غوطهخوردن از عاشق مرتبط: ابیات مشترك مفهوم 20
است. شده تأکید خاموشی اهمیّت و پرگویی

متوسط
نیست. من سخن شنیدن الیق هرکسی ( گزینۀ 21

ندارد. را عشق اسرار درك توان هرکسی سؤال: صورت بیت و ابیات سایر مشترك مفهوم
سخت

بودن «شفیع» : بیت 22

بودن «وسیم» دارد: پیامبري نشان پیامبر : بیت

خداوند بودن روزيرسان : بیت

بودن «قسیم» جمال: : بیت
متوسط

روشن. آیندة داشتن : « » گزینۀ و سؤال بیت مفهوم 23

وارستهام. : « » بیت مفهوم

شدن. بیدار مناسب وقت در و خوابیدن و خواب با نکردن مبارزه : « » بیت مفهوم

بودن. نیکپرور : « » بیت مفهوم
متوسط

و ناله موجب که بینصیبی و ناامیدي مفهوم به « » گزینۀ بیت در اما است؛ آگاه و عارف انسانهاي در الهی عشق تأثیر بیانگر « و » گزینههاي ابیات مفهوم 24
دارد. اشاره میشود، بیقراري

سخت
شد. درد هم و شد بیدار غفلت خواب از شنید را ما دردآشناي نالهي کس هر که دارد اشاره شاعر گزینهي در 25

سخت
همراهی بدون رفتن که میشود؛ دیده گزینۀ در مفهوم همین است، ماندگار که میشود حقیقی زیبایی و کمال باعث معشوق عنایت و توجه سوال صورت بیت در 26

ندارد. ارزشی کنیم هم تالش هرچه و ندارد ارزشی و است باطل یار
متوسط

میشود. دیده مورد دو هر در احساس» و عقل «تضاد مفهوم 27

کردهاند. اشاره مفهوم این به « » گزینۀ و سؤال صورت
گزینهها: سایر شرح

معشوق زیبایی ( گزینۀ

عاشق بیقراري ( گزینۀ

خواب به معشوق دیدن ( گزینۀ
متوسط

نیست. مستثنا قاعده این از هم سرو حتی و هستند دنیوي تعلّقات بند در همگان که میگوید شاعر گزینه این در 28

است. آمده آزادگی و آزادي بر تأکید یعنی « » گزینۀ مقابل مفهوم سؤال مورد بیت مانند دیگر گزینههاي در
آسان

پیشینیان و بزرگان نام نهادن ارج ( گزینۀ 29
گزینهها: سایر شرح

نیک گفتار جاودانگی ( گزینۀ

ارزشمند اثر و سخن جاودانگی ( گزینۀ

ارزشمند) (شعر ارزشمند سخن جاودانگی ( گزینۀ
متوسط

عشق راه در شدن فدا و جان بذل براي عاشق آمادگی مرتبط: ابیات و سؤال صورت بیت مشترك مفهوم 30

جان پاي تا عدالت و آزادي براي مبارزه :« » بیت مفهوم
متوسط
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و است کمالبخش عشق، که دارد اشاره موضوع این به گزینۀ گزینهها، سایر در دارد. مفهومی چنین هم ، گزینۀ است. عاشقانه» «خاموشی سوال بیت مفهوم 31

را تلخیها و آسان را دشواريها عشق، که میکند اشاره نکته این به شاعر و است عشقورزي به دعوت و عشق شورانگیزي از سخن گزینۀ در میرساند. واال جایگاه به پست مرتبۀ از را عاشق

دارد. تاکید عاشقانه غیرت بر گزینۀ میکند. شیرین
سخت

معشوق. عشق مقابل در عالم دو بودن بیارزش ( 32
بگذاریم. کنار را خودپرستی و غرور باید معشوق، به رسیدن براي ابیات: سایر مفهوم

سخت
زندهام) (تا کرد. نخواهم معشوق و عشق ترك دارم بدن در جان که زمانی تا است: مشترك سؤال بیت با « »« »« » گزینههاي مفهوم 33

مرگ) از (بعد خفتهام. خاك در تو عشق داغ به من زیرا کن، گذر من مزار از مرگم از بعد : « » گزینۀ مفهوم
سخت

است. خاموشی» از پرهیز و سخن به «دعوت « » گزینۀ و سؤال بیت مشترك مفهوم 34
آسان

دل از معشوق محبت و مهر روزي، است ممکن که میگوید شاعر گزینۀ بیت در اما است، معشوق به میل و عشق پایداري « و و » گزینههاي ابیات مفهوم 35
رود. بیرون او اندوهگین

متوسط
دنیا شکوه و قدرت ناپایداري :« » و « » ، « » گزینههاي و سؤال صورت مشترك مفهوم 36

میکند. ستایش را او افشانی گنج و پرویز ملک :« » گزینۀ
متوسط

دارد. خود با را آتش» از گذشتن بودن «آسان مفهوم گزینۀ در شده مشخص عبارت 37
متوسط

دارند. تناسب ترتیب به بیتها با وادي هفت گزینه این در فقط 38
از: عبارتند ترتیب به عرفان وادي هفت

فنا / حیرت / توحید / استغنا / معرفت / عشق / طلب
جستجوست. و طلب همان الف در آب جستن

است. شدن فنا همان سر دادن
است. توحید همه بودن ي?ي دوم مصراع

استغناست. همان سال?ان شدن نابود نبودن مهم
متوسط

. پرودگار ذات توصیف و درك از انسان ناتوانی : « »« »« » گزینههاي مفهوم 39

آفرینش. اسرار درك از انسان ناتوانی : « » گزینه مفهوم

سخت
متظاهر. و مغرور زاهدان از انتقاد ( 40

دین. در تظاهر و ریا دانستن مردود ابیات سایر مفهوم
سخت

راهنماست. بهترین خداوند جاذبۀ و نداریم طریقت پیر و راهنما به نیازي :« » گزینۀ مفهوم 41
است. الزم معشوق به رسیدن براي طریقت پیر و راهنما وجود گزینهها: سایر مشترك مفهوم

سخت
«د» و «ج» ابیات در مفهوم این زد. فریاد را خود خشم باید میگوید: و میکند دعوت ظالم برابر در سکوت شکستن به را خود زمانۀ مردم بیت این در ملکالشعرا 42
و «ب» ابیات و میرساند را ظالمانه تقدیر برابر در شدن تسلیم و شکایت بودن بیاثر «الف» مفهوم میخورد. چشم به ابیات این مفهوم مقابل مفاهیم دیگر گزینههاي در اما میشود؛ دیده بهخوبی

میرساند. را ظلم و سرکوبگري ستایش مفهوم زیرا هستند، سؤال بیت با متناقض کامًال «هـ»
سخت

دنیا ناپایداري گزینه: این مفهوم 43

دیگران به کردن کمک :« » و « » ،« » گزینههاي مفهوم
متوسط

است. شده تأکید عشق بودن ازلی به دیگر گزینههاي در اما است؛ انسان کامیابی نتیجهاش که است شده اشاره الهی توفیق به گزینه این در 44
متوسط

میشود. دریافت مفهومی چنین هم سؤال بیت از که غم و رنج تحمل از پس شادي و مقصود به رسیدن بیت این مفهوم 45
گزینهها: سایر

شاعر وجود در عشق غم و عشق ماندگاري ( گزینۀ

بکشم. جدایی آن از بعد است قرار اگر نمیخواهم؛ را وصال شادي ( گزینۀ

معشوق زیبایی و برتري ( گزینۀ
آسان

باش. داشته ایثار و بخشندگی بارور، درخت مانند عبارت: مفهوم 46

میکند. هوا مرغ غذاي را دریا ماهی که است بخشنده خداوند توصیف در « » گزینۀ بیت ولی
گزینهها: سایر تشریح

دارد. قرابت دوم مصراع با میکنی خوبی بدي مقابل در ( گزینۀ
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دارد. قرابت دوم مصراع با است. خسته افراد براي درختان سایۀ ( گزینۀ

کرد. طلوع کشید نیزه خورشید دارد. قرابت سرخ) زر این نیزة ... کشید (نیزه زیرش بیت با است. زرافشان خورشید طلوع ( گزینۀ
متوسط

خدا. ارادة و خواست از جان و دل کردن اطاعت ( 47
میگردد. او به شدن نزدیک سبب خداوند، از کردن اطاعت ابیات: سایر مشترك مفهوم

متوسط
میکند. نفی را اراده و همت و است سؤال عبارت برخالف « » گزینۀ در ولی میکند، تأیید را اراده و همت نیروي سؤال عبارت مفهوم 48

سخت
میتوان عشق، وجود با و معشوق لطف به مشترك: مفهوم گزینهها بقیۀ در داشت.» کردن خطر توانایی باید معشوق به رسیدن «براي میگوید: « » گزینۀ در 49

گذشت. خطرات از و کرد تحمل را سختیها
سخت

دارد. اشاره شاعر زمان حکومت دستگاه در تباهی و فساد مشترك مفهوم به گزینهي و اعتصامی پروین از سئوال صورت 50
متوسط

است. شده صحبت همگان مستی و بیخبري دربارة دیگر گزینۀ سه و سؤال صورت بیت در 51
متوسط

است. افتادگی و فروتنی به توصیه ،« » گزینۀ بیت مفهوم 52
میکند. افتخار سادهزیستی و قناعت به شاعر مرتبط: ابیات مشترك مفهوم

دیگر: گزینههاي تشریح

میکنم). قناعت پس است؛ ارزشمند من براي (قناعت است. ارزشمند و زیبا من براي خار بدون گل همانند قناعت صحراي خار که ندارم شکایتی خود فقر از :« » گزینۀ

است). دلپذیر (قناعت دارد. وجود (حصیر) بوریا نقش در زندگی خوشی و عیش که بیا قناعت سرزمین به :« » گزینۀ

ببریم. بهره بقا آب اندازة به میتوانیم خاك از میکنند، قناعت آن مردم که سرزمینی در :« » گزینۀ
متوسط

گزینهها: بررسی 53

برمیآید. سخنشناسان دل از دود زیرا بگوید؛ سخن آتشین قلم نده اجازه صائب، :( ) گزینۀ

میشود. نابود که شود میدان وارد نباید ندارد، عشق درد طاقت کس هر :( ) گزینۀ

میکند. نابود را وجودم غم نگویم، سخن سوال:اگر بیت مانند :( ) گزینۀ

میشوند. متوجه مرا رنج نهایت دردکشیدگان، فقط :( ) گزینۀ
سخت

داد. سر(جان) باید عشق راه در سؤال: صورت بیت مفهوم 54
گزینهها: مفهوم بررسی

ندارد. شکایت زبان عاشق ( گزینۀ

میدهد. را خود سر عاشق ( گزینۀ

نمیماند. زنده عشق بدون عاشق ( گزینۀ

میخورد. دل خون عاشق ( گزینۀ
سخت

معشوق راه در کردن فدا جان از سخن سؤال مورد بیت مانند دیگر گزینههاي در اما نمیکند؛ پیدا دست یارش به عشق بدون انسان جان میگوید گزینه این در 55
است.

متوسط
است. بردن پناه گوشهاي به و افتادن ذلت به عزت از سؤال مفهوم 56

است. عظمت و عزت اوج بیانگر که میشود دیده گزینۀ در آن مقابل مفهوم
متوسط

است. ارزشمند سخنان بیان و سخنوري در شاعر خودستایی دربارة « » گزینۀ 57
است. سخاوت و بخشش به توصیه و کرم اهل ستایش گزینهها، سایر اما

متوسط
است. رفته سخن یوسف از معشوق زیبایی برتري از سؤال مورد بیت مانند گزینهها سایر در آنکه حال است، شده تأکید دنیا تعلقات از دوري به گزینه این در 58

متوسط
ذات و فطرت ارزش : گزینۀ مفهوم 59

است. ماست» بر که ماست «از سؤال صورت و گزینهها سایر مشترك مفهوم
متوسط

ستم. و نادانی برابر در عدالت و دانش پایداري :« » گزینۀ بیت مفهوم 60
آنها. قبرهاي درون دانستن هولناك و ستمگران شوم عاقبت : مرتبط ابیات مشترك مضمون

متوسط
است. شرایطی هر در حقیقی دوستان همراهی از سخن سؤال مورد بیت مانند نیز بیت این در 61

گزینهها: سایر بررسی

است. باالتر بیت در نظر مورد افراد براي قاف کوه از نان وزن :« » گزینۀ

است. نادان دوست از بهتر دانا دشمن :« » گزینۀ

است. افتاده یکدل دوستان یاد به غنچه برگهاي آوردن هم به سر دیدن از شاعر :« » گزینۀ
متوسط
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نکردن». اعتراض و خاموشی به «دعوت دارند: را آن مقابل مفهوم د» «ب، ابیات ولی است اعتراض و گفتن سخن به دعوت سؤال: بیت مفهوم 62
سخت

آب. از ماهی همچنانکه نمیشود سیر عشق از هرگز عاشق که دارد اشاره دو گزینهي و سوال صورت 63
متوسط

جواب: بهترتیب توجه با گزینهها مفهوم 64
نمیگردد. سیر معشوق به عشقورزي از مرحلهاي هیچ در عاشق و نمیشود کم هیچوجه به عاشقان وجود در عشق کمیّت و کیفیت ج)

داشت. خواهند حقیقیتري عشق کند تحمیل بیشتري مشکالت و سختی آنان به عشق راه در معشوق قدر هر معتقدند و هستند عشق راه در موجود سختیهاي خواستار جان از عاشقان الف)
افشاگِر نماد عاشق اشک و صبا باد عاشقانه ادبیات در میخورد. چشم به بهخوبی هم بیت این در که است عاشقان راز نماندن پنهان مفهوم همین غنایی ادبیات مفاهیم پرکاربردترین از یکی د)

میفرماید: حافظ چنانچه هستند؛ عشق
غّماز شد دیده آب مرا و صبا را رازدارانندتو معشوق و عاشق گرنه و

کند. فاش غریبان و عوام بین را عاشقی اسرار نباید وجه بههیچ که میداند بهخوبی میشود عشق حریم وارد شخصی زمانیکه و نیست عشق روحانی و متبّرك حریم به ورود الیق کسی هر ب)
سخت

عاشق اشتیاق بودن پایانناپذیر مرتبط: ابیات مشترك مفهوم 65

نیست. خطرها و حوادث نگران عشق دریاي غرقۀ و نمیکند سیراب را عاشق یار، وصل دریاي جز دریایی هیچ :« » گزینۀ بیت مفهوم
سخت

است. مرده بیعشق، دل و است زندگیبخش عشق که است آن گزینۀ و سوال صورت عبارت مشترك مفهوم 66
دیگر: گزینههاي تشریح

دارد. خونبها امید تو از عشق کشتۀ : گزینۀ

دارند. عشق شور دلها همۀ دنیا در : گزینۀ

است. سربلند همیشه عاشق : گزینۀ
متوسط

است نفس هواي از کشیدن دست « و » گزینههاي محوري پیام اما کنند؛ نثارش جان صدها تا بگوید عشق سوز از که میخواهد سالک از « » گزینۀ در شاعر 67
میشود. سالک کمالیافتن باعث که

دیگر: گزینههاي تشریح

کن. نابود را نفست هواي ( گزینۀ

میشوي. خداوند درگاه محبوب کنی، نابود را نفست هواي اگر ( گزینۀ

بپیوندي. الهی محبوب به تا بگذار کنار را خود ( گزینۀ
متوسط

دیگري زیبایی هر از را عاشق یار، داشتن دوست که است شده ادعا دیگر گزینههاي در اما میکند؛ اغراق معشوق قامت و قد توصیف در شاعر گزینه این در 68
میکند. رویگردان

متوسط
ابیات: شرح 69

(فنا) کلی بحر جوشش برابر در نقشها نابودي «الف»: بیت
(توحید) 1 =1*1 «ب»: بیت

(استغنا) دنیا دو از بینیازي «ج»: بیت
(عشق) سالک باطن در عشق آتش وجود «د»: بیت

متوسط

عاشق درماندگی و معشوق جاذبۀ سؤال: صورت و « » ،« » ،« » گزینههاي مشترك مفهوم 70
متوسط

است. بوده بهشت در طاووس جایگاه 71
گزینهها: سایر بررسی

است.) گل عاشق (بلبل بلبل بهانۀ ( گزینۀ

است.) شاهان دست باز (جایگاه باز بهانۀ ( گزینۀ

میبرد.) سر به آب در دائماً مرغابی یا (بط بط بهانۀ ( گزینۀ
آسان

دارند. اشاره خدا بودن رزاق به سؤال، عبارت و ( ) گزینۀ 72
متوسط

بهشتی. حوریان از آن دانستن برتر و معشوق زیبایی توصیف ( 73

دارد.) ارجحیّت آن نعمتهاي و بهشت به معشوق به (رسیدن ابیات سایر مشترك مفهوم
سخت

نمیکند. اعتراضی و ندارد ادعایی واقعی عاشق :( ) گزینۀ با سؤال بیت مشترك مفهوم 74
متوسط

خداست. شکر نتیجۀ در نعمتها شدن افزون ابیات، سایر مفهوم و خدا شکر از انسان ناتوانی « » گزینۀ مفهوم 75
متوسط

میشود. خدا درگاه به توبه پذیرش باعث زاري و گریه :( ) گزینۀ با سوال عبارت مشترك مفهوم 76
سخت

1

2

1

3

4

23،14

1

3

4

234

1

3

4

3

3

←

2

2

4

50

دوازدهم
ت

قراب
اقدم علی مادح



است. او دست به شدن کشته و معشوق براي جان ایثار آمادة عاشق که است این « » گزینۀ مفهوم 77
دارند. را عشق در عاشق پایداري و عاشق وفاداري مفهوم همگی گزینهها دیگر اما

سخت
میشود. فراموش مرگ با فقط عشق :( ) گزینۀ و سؤال بیت مشترك مفهوم 78

معشوق. مرگ از پس حتّی عشق در بودن وفادار سایرابیات: مشترك مفهوم
متوسط

گزینهها: بررسی 79

معشوق خمار چشمان وصف ( گزینۀ

است. دورو و ریاکار حاکمان از انتقاد « ، ، » گزینههاي مشترك مفهوم
متوسط

برسد. ثروت به گدا که میشود باعث فقر زمان در عیش :( ) گزینۀ مفهوم 80
میشود. انسان کمال باعث عشق ابیات: سایر مشترك مفهوم

سخت
است. بیتوّجه نکته این به باشد، دین قوانین مجري باید که محتسب اما نیست، بدکار و گناهکار افراد استقرار مکان که است مقدس جایگاهی مسجد 81

آسان
است. مشهود حاکمان» «خیانت مشترك مفهوم « » گزینۀ بیت و سؤال بیت در 82

گزینهها: سایر بررسی

نمیشود. سیر ستمگري از ظالم :« » گزینۀ

دشمن از نداشتن ترس و امنیت احساس :« » گزینۀ

میکند. تهدید را انسان که نفس زیانهاي از بیم :« » گزینۀ
سخت

آن بودن خطر در و وطن ارزشمندي :( ) گزینۀ مفهوم 83
وطن راه در جانفشانی ابیات: سایر مشترك مفهوم

سخت
دیگران. از نکردن عیبگیري دوم بیت و دارد اشاره خداوند بودن ستارالعیوب به اول بیت دارند. متفاوتی کامًال مفهوم بیت دو 84

متوسط
نمیکنند» درك را رسیده مقصود به انسانهاي حال هرگز بیعشق و خام انسانهاي : گزینۀ و سؤال بیت مفهوم 85

گزینهها: سایر مهوم

میزند. نامناسب حرفهاي بیبهره و خام انسان : گزینۀ

میرود. دوزخ به باشد بیبهره عشق از هرکه : گزینۀ

عاشق سوي از دیگران سرزنش تحّمل : گزینۀ
متوسط

است. شده بیان « و و » گزینههاي ابیات در مشترکاً معنا» عالم به «بازگشت مفهوم 86
متوسط

بگذاري، کنار را دنیويات قات تعلّ و وابستگیها تمام باید بگذاري قدم مسیر این در میخواهی اگر عاشقی راه طالب «اي که است این سؤال صورت بیت مفهوم 87

میشود. دیده گزینهها تمام در « » گزینۀ بهجز مفهوم این نمیپذیرد. باشد، داشته مافیها و دنیا به وابستگی که را کسی عشق که چرا

دیگران غذاي تهماندة با الشخور و کرکس مانند میشود ناتوان و پیر که هم وقتی میدارد. روا ظلم و میگوید زور بتواند که کسی هر بر دارد قدرت زمانیکه تا پست انسانهاي : « » بیت مفهوم
میکند. سیر را خودش

سخت
آمدم. حضیض به اوج از و نشیب به فراز از که میکنند بیان دیگر گزینۀ سه اما دارد، تأکید گوشهنشینی و عزلت بر 88

متوسط
میشود. دریافت « » گزینۀ از فقط که است امیدواري بیان در سؤال شعر مفهوم 89

گزینهها: سایر تشریح

است. رفته بین از من امید کشت چون میگرید؛ من احوال به هم ناامیدي حتی ( گزینۀ

میسوزد. من ناامیدي حال به سنگ جگر حتی ( گزینۀ

ماست. امیدهاي میرود، بین از ابتدا همان آنچه ( گزینۀ
سخت

ها، ناخالص گیرد، صورت آزمایش اگر که است معتقد هم « » گزینۀ در شاعر کن.» امتحان حقیقت، آشکارشدن «براي میگوید: پادشاه به موبد سؤال صورت در 90
میشوند. شرمنده

متوسط
دارد. وجود «1» گزینۀ در مفهوم این است. «لبخند» ثالث اخوان مهدي فقید، استاد از شعر این در مروارید» گنج «کلید از مقصود 91

متوسط
دست حقیقت در رند، میبُ دل دنیا از ناشیانه که کسانی که است معتقد شاعر « » گزینۀ در اما دنیاست؛ از کشیدن دست به توصیه دیگر گزینههاي مشترك پیام 92

کرد. فراهم آخرت زاد میتوان دنیا طریق از زیرا زنند؛ می خویش آخرت توشۀ به رد
متوسط

نمیکند. درك هرکسی را عشق راز :« » گزینۀ و سؤال بیت مشترك مفهوم 93
سخت
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کنیم. سکوت که است آن مهمتر پس نمیفهمد، را دلسوخته عارف حال نیست عاشق که کسی : گزینۀ و سؤال بیت مشترك مفهوم 94
متوسط

یا اصل به «بازگشت گزینهها سایر مشترك مفهوم اما بود، خواهد ّل تحم قابل و دلپذیر و شیرین وصال، امید با هجران، که است مفهوم این بیانگر گزینه این بیت 95
است. مادي» دنیاي به انسان روح نداشتن تعلّق

متوسط
گزینهها: همۀ بررسی 96

همدرد. یک به عاشق نیازمندي : بیت دو هر : « » گزینۀ

است. هستی همۀ وجود مبناي عشق : بیت دو هر : « » گزینۀ

است. دشوار و خونین عشق راه : بیت دو هر : « » گزینۀ

میشود. آرام گریه با فقط عاشق : دوم بیت عشق/ از عاشق ناپذیري سیري : اول بیت : « » گزینۀ
سخت

شود. نابود الهی نیست، عاشق کس هر :« » گزینۀ و سؤال صورت بیت مشترك مفهوم 97
دیگر: گزینههاي تشریح

مبند. دل فانی چیز هیچ بر پس هستند؛ زنده ابد تا عاشق و عشق ( گزینۀ

دوم). مصراع (مفهوم ندارد را معشوق بارگاه به ورود اجازة نیست، عاشق که کسی اول)؛ مصراع (مفهوم شو عاشق ( گزینۀ

کن. فراموش را خود عشق راه در ( گزینۀ
متوسط

دارند. تأکید عشق زندگیبخشی بر دو هر که دارند مشترك مفهوم د» - «ب بیتهاي 98
دارد. اشاره سخن تأثیر بر «الف» بیت

است. غیرممکن عشق کمند از رهایی «ج»: بیت
متوسط

است. رفته عشق راه در دیدن آسیب استقبال به دیگر گزینههاي در شاعر ولی است؛ شده اشاره عشق درد درمانناپذیري به گزینه این در 99
سخت

است. شده اشاره باختن عشق طریق در را باطن و ظاهر ( ) بیت در ولی چیز هر باطن به توجه ( ) و ( ) و ( ) گزینههاي و سؤال بیت در 100
آسان

میکند.) نثار میوه زدن، سنگ برابر در که درختی (مانند کردن خوبی دیگران بدي مقابل در :« » گزینۀ بیت و سؤال صورت عبارت مشترك مفهوم 101
گزینهها: سایر بررسی

نامرديها از شکوه :« » گزینۀ

نیست.) کردن خوبی و بخشش از (سخنی میگیرند. قرار سنگ ضربۀ معرض در که میوهدار درختان مانند درست هستند؛ دیگران آسیب معرض در مفید انسانهاي :« و » گزینههاي
متوسط

بهبود و غمها شدن سپري از سخن آنها در که سؤال مورد بیت و دیگر گزینههاي متقابل مفهوم درست یعنی است؛ آمدن» فرش به عرش «از گزینۀ مفهوم 102
است. اوضاع یافتن

متوسط
باشد گمنام و غریب که دانستهاست شهیدي براي تنها را پاداش کمال شاعر 103

شدهاست. اشاره شهادتطلبی و شهادت واالي ارزش به گزینهها، سایر در
متوسط

کرد. تبدیل دوست به را دشمن میتوان محبّت، و لطف با مرتبط: ابیات و سؤال صورت بیت مشترك مفهوم 104
متوسط

می  خبر رخساره رنگ میگوید: دیگر گزینههاي در آنکه حال است؛ شده توصیه سکوت به بیت این در چون دارد؛ معنایی تقابل دیگر گزینههاي با گزینه این 105
درون. سرّ از دهد

متوسط
است. زندگی عشق، راه در مرگ 106

نمیکند. درك را عشق هرکسی :« » و « » ،« » گزینههاي مشترك مفهوم
متوسط

بودن» خطر معرض در بیشتر و «بلندپروازي 107
است. گزینهها سایر مشترك مفهوم کردن بدي خود به

آسان
ندارد. هراسی مردم سرزنش و مالمت از عاشق میگوید گزینه این در 108

ندارد. راه کهنگی و پیري عشق در اینکه و است شده تأکید عشق بودن جوان بر شکسپیر غزلوارة مفهوم مانند دیگر گزینههاي در
متوسط

است. داده قرار توجه مورد را خدا آفریدههاي از تعجب و حیرت « » گزینۀ اما خداست؛ شناخت در ناتوانی « » و « » ،« » گزینههاي مفهوم 109
متوسط

دارند. قرابت سؤال صورت بیت با جهت این از و ندارد را خدا درك امکان عقل که میگویند ابیات باقی اما دارد؛ فهم خدا عنایت از عقل که میگوید بیت این 110
متوسط

میشود. عاشق شدن بیخود خود از باعث معشوق به رسیدن :« » گزینۀ و سؤال عبارت مشترك مفهوم 111
سخت

خدا بودن ستارالعیوب :« » گزینۀ و سوال بیت مشترك مفهوم 112
سخت
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خداست. شناخت از انسان ناتوانی ابیات، سایر مفهوم و خداست ارادة درك از انسان فهم ناتوانی « » گزینۀ مفهوم 113
سخت

خداست. ارادة و خواست به شدنها زیاد و کم همۀ :« » گزینۀ و سوال گزینۀ مشترك مفهوم 114
متوسط

میسازد. دور خطرها از و میکند حمایت را انسان ممدوح) (یا معشوق لطف :( و ، ) گزینههاي با سؤال بیت مشترك مفهوم 115

میشوي. سعادتمند کنی صبوري مشکالت مقابل در نوح حضرت مثل اگر :( ) گزینۀ مفهوم
متوسط

است. عشق در انسان کمال زیرا است؛ عشق به پرداختن و مادیات از وارستگی « » گزینۀ و سؤال بیت مشترك مفهوم 116
گزینهها: سایر بررسی

میکند. ثروتمند را ستایشگر تو، ستایش :« » گزینۀ

میکند. طال به تبدیل را دشمنم وجود مس من، وجود آفتاب :« » گزینۀ

میشود. ارزشمند آدمی، بیارزش وجود الهی، بخشش از :« » گزینۀ
سخت

معشوق چشمان زیباي وصف :( ) گزینۀ مفهوم 117
زاهدنمایان کاري ریا و دورویی ابیات: سایر مشترك مفهوم

سخت
/ میآرد که بیتالحزن شکستۀ «بدین بیت همانند گزینهها سایر در است». کمال به رسیدن موجب گسستن خود «از که است این اصلی مفهوم « » گزینۀ در 118

است. آن از جستن نشان و دل» «گمشدن از سخن زنخدانش؟» چه از دل یوسف نشان
متوسط

این از تا میشود خواسته مردم از « » گزینۀ بیت در اما میکند؛ دعوت مبارزه و حرکت به دماوند) ۀ (قلّ را خود مخاطب شاعر « و ، » گزینههاي ابیات در 119
بترسند. است، ایزدي کیفر که واقعه

سخت
همین دانستن و است شده مطرح سوم مورد بهعنوان گزینهها از یکی در فقط است عشق» راز نماندن «پنهان که «د» مورد چون است؛ آسان بسیار سوال این 120

برسد. جواب به که کافیست داوطلب براي موضوع
میکند. عنوان را عشق سیريناپذیري «ج» مورد

میکند. توصیه را عشق اسرار نکردن فاش «ب» مورد و میدارد بیان را عشق راه دشواريهاي «الف» مورد
آسان

میسازد. جاري زبان بر را سخن که است شنونده اشتیاق گزینهها: سایر مشترك مفهوم 121
متوسط

اصل) به بازگشت (ضرورت ماده بهدنیاي آدمی روح نداشتن تعلّق «د»: و «ب» ابیات مشترك مفهوم 122
دیگر: گزینههاي تشریح

مادي و نفسانی خواستههاي به دلبستگی و ماديگرایی نکوهش «الف»: بیت مفهوم
معشوق. راه در جانفشانی به توصیه «ج»: بیت مفهوم

متوسط
نمیرود. بیرون عاشق دِل از هرگز عشق :« » گزینۀ و سوال بیت مشترك پیام 123

سخت
عشق جاودانگی :« و و » گزینههاي ابیات و سؤال صورت بیت مفهوم 124

سخت
است. شده تأکید مادي خواستههاي از او جدایی و پیمانش و عهد به عاشق وفاداري بر سؤال مورد بیت مانند بیت دو این در 125

سخت
است. دیوانگی به آوردن روي و عقل از بودن گریزان «د»، و «الف» بیتهاي کلّی مفهوم 126

سخت
بیت اما پرداختهاند، عقل تقبیح به نیز ( ) و ( ) ،( ) گزینههاي ابیات و میپردازد میگنجد، عقل محدودة در آنچه و عقل مالمت به سوال صورت عبارت در 127

دادم.» دست از را خود هوش و عقل دیدم، را تو «تا میگوید: ( ) گزینۀ
دیگر: گزینههاي تشریح

میگردد. سخت من بر هست آنچه هر عقل، راهنماییهاي با :( ) گزینۀ

است. کرده پریشان مرا عقلی استداللهاي :( ) گزینۀ

میگردد. ویرانتر و میشود بدتر هم باز میپردازم، عقل ترمیم به که آنچه هر :( ) گزینۀ
سخت

سپرد. سختی به دل و کرد پرهیز راحتی از باید که است شده تأکید مورد دو این در 128
نیست. قطره دیگر رسید، که دریا به قطره میگوید شاعر الف)

میکند. دعوت سختیها از جستن دوري و آسایش به چون است؛ د» - «ب موارد مقابل نقطۀ بیت این ج)
متوسط

باشی. امان در آنها از تا کن نیکی بدان حق در که میکند توصیه بیت این 129
است. بدان» به کردن «بدي گزینهها سایر مفهوم

متوسط
است. شده دانسته عشق راه در آسیب و آفت «نیکنامی» 130

گزینهها: سایر تشریح
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نیک نام جاودانگی و دنیا در داشتن نیک نام به توصیه و ، گزینههاي در
متوسط

است. سرفرازي و خوشی به دستیابی و اندوه و غم از رهایی 131
گزینهها: سایر تشریح

است. زیاد اندوه و سختی اکنون و بود خوشی و آسایش گذشته در است: آن مقابل
متوسط

بیتعلّقی و وارستگی ثمرة :« » گزینۀ بیت مفهوم 132
دادن نیکی با را بدي پاسخ مرتبط: ابیات مشترك مفهوم

متوسط
میماند. امان در است پرفایده که انسانی میگوید گزینه این در شاعر 133

داد. خوبی با را بدي جواب باید که میکند تأکید شاعر دیگر گزینههاي در اما
متوسط

است. موجود « » گزینۀ در مفهوم این زندهاند. آنان بلکه نپندارید؛ مرده شدهاند، کشته خدا راه در که را کسانی هرگز است: این آیه معنی 134
آسان

میکند. بیان را معشوق» عنایت به عاشق «امید مفهوم گزینه این 135
است. گزینهها سایر مشترك مفهوم خدا به توکل

متوسط
بزرگ گناهی تقدیر، با «مخالفت است: آمده ،« » گزینۀ بیت در اما است؛ انسانها» ارادة و خواست بر آن غلبۀ و تقدیر «قدرتمندي مرتبط ابیات مشترك مفهوم 136

میشود.» محسوب دیگر گناهی نیز چارهاندیشی و دعا ترك و
متوسط

ندارد. زدن لبخند به ربطی و دارد معشوق» به عاشق انسان بودن نگران و «حیران مفهوم به اشاره ،« » گزینۀ بیت 137
دیگر: گزینههاي تشریح

است. جامعه» در ستم و ظلم تسلّط و «اختناق بیانگر بیت دو هر :« » گزینۀ

است. شده اشاره آن به بیت دو هر در که است مفهومی است.» آن گویندة درون درد بیانگر «قصه :« » گزینۀ

است. شده اشاره بیت دو هر در نامردان» دست به مردان شدن «کشته به :« » گزینۀ
متوسط

دارد. تقابل سؤال صورت بیت و دیگر بیتهاي با و میشود مطرح عقل بر عشق ترجیح گزینه این در 138
است. شده بیان عقل و علم برتري سؤال صورت بیت مانند دیگر گزینههاي در

متوسط

بی  دهل مانند انسان وجود که است معتقد « » گزینۀ در شاعر اما دارد؛ بزرگی جهان خود درون در انسان که است شده تأکید نکته این بر سؤال مورد بیت در 139
است. ارزش

داشت. وجود معشوق در بودیم طلبش در که آنچه همۀ ( گزینۀ

دیگران به وابستگی عدم و استقالل ( گزینۀ

تمایالت و خواستهها کردن قربانی ( گزینۀ
متوسط

است. شده دانسته بیارزش و بیاهمیت بهشت دیگر گزینههاي در آنکه حال است؛ باارزش و مغتنم بسیار نعمتی بهشت که است معتقد شاعر گزینه این در 140
آسان

نمیشود. تکراري و کهنه هرگز یار به عشق که میگویند متن مانند هـ» - «ج موارد 141
دیگر: موارد بررسی

عشق راز داشتن پنهان «الف»: مورد
است. تازه عشق قصۀ «ب»: مورد

است. غمانگیز عشق قصۀ «د»: مورد
متوسط

و است شاد مریم، نعمتهاي و خیر از مسیح حضرت :« » گزینۀ مفهوم اما است؛ برکت» خدا از حرکت، تو «از ِ ضربالمثل معادل « و ، » گزینههاي مفهوم 142
است. رونق پر ساره، پسندیدة عمل و رفتار از ابراهیم بزِم

سخت
دارند. اشاره خدا بودن «ستارالعیوب» به اّول بیت سه 143

دارد. اشاره خدا بودن رّزاق به چهارم بیت
سخت

است. توصیفناپذیر خداوند، که است این ابیات، سایر مشترك مفهوم 144

خدا بخشش بودن توصیفناپذیر (
متوسط

اوست. از سپاسگزاري در کوتاهی دلیل به عذرخواهی خدا، بندگان براي کار بهترین :« و و » گزینههاي با سؤال صورت مشترك مفهوم 145

بخواهم. را گناهانم عذر نمیتوانم هم باز کنم عذرخواهی ابد تا و باشم داشته جاودان عمر اگر (
متوسط

ندارد. را خدا درك امکان عقل که میگویند مرتبط ابیات امّا دارد، فهم خدا عنایت از عقل که میگوید بیت این 146
سخت
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خداوند نعمتهاي شکرگزاري لزوم مرتبط: ابیات مشترك مفهوم 147

سخاوت و بخشندگی به توصیه : گزینۀ بیت مفهوم
متوسط

اوست. غیر کسی هر از بینیازي و الهی بارگاه به آوردن روي از سخن سوال مورد بیت مانند نیز گزینه این در 148
متوسط

میکنند. اشاره گفتن سخن بهموقع و سنجیدهگویی به بیت دو هر گزینه این در 149

است. شده توصیه تالش و سعی بدون روزي دریافت و توکل دوم بیت در و روزي کسب براي تالش نخست بیت در دارند؛ معنایی تقابل هم با بیت دو گزینه این در (

دارند. معنایی تقابل هم با بیت دو یعنی است؛ سرنوشت زدن رقم براي تالش دوم بیت و سرنوشت برابر در تسلیم دربارة اول بیت (

است. شده سفارش آینده از فراغت و حال در بودن خوش به دوم بیت در که حالی در میکند؛ توصیه را آیندهنگري نخست بیت دارند؛ معنایی تقابل هم با بیت دو نیز گزینه این در (
متوسط

نمیکند. قطع نافرمانی و گناه با را بندگانش روزي خداوند که است شده تأکید نکته این بر سؤال مورد عبارت مانند نیز گزینه این در 150
دیگر: گزینههاي در اما

دهد. نان دهد دندان که کس آن هر (

نمیبیند. را معشوقش عیب واقعی عاشق (

بخواه. آسمان خداي از را خود روزي (
متوسط

میدهد. ذلت میخواهد، را که هر و عزت میخواهد که را که هر خدا 151
متوسط

خدا توصیف از انسان ناتوانی :« » گزینۀ 152
خداوند از شکرگزاري از انسان ناتوانی ابیات: سایر مفهوم

متوسط
است. «جّد» کالم لحن و بیان شیوة « » گزینۀ در اما است طنزآمیز « »« »« » گزینههاي در بیان شیوه 153

سخت
میداند. عاشق را خود مرگ دِم تا فرهاد، سؤال در موجود بیت در 154

گزینهها: سایر بررسی

هستم. تو عاشق هم حشر روز در :« » گزینۀ

است. سرمست عشق از وجودم ذرات هم مرگ از پس :« » گزینۀ

نیست. خالی عشق از گورم هم باز مرگم، از َبعد سال بیست :« » گزینۀ
سخت

همچون نیز دیگر گزینههاي در میشود. دیده نامناسب به مناسب از شرایط تغییر ( ) گزینۀ پیام اما دارد؛ وجود شدن بهتر و پیشرفت به امید سوال صورت در 155
است. بیت اصلی پیام شدن، بهتر به امید سوال صورت شعر

سخت
میکند. کامل را انسان وجود عشق، و»: هـ، «الف، گزینههاي با سوال بیت مشترك مفهوم 156

سخت
و مالاندوزي نکوهش در ،« » گزینۀ بیت اما است؛ قناعتپیشگی و قی بیتعلّ از خرسندي اظهار و سادهزیستی به افتخار ،« و ، » گزینههاي ابیات مفهوم 157

است. دنیوي زندگی به دلبستگی
سخت

است. ناپسند و نکوهیده باشد، شهرتطلبی قصد به که گوشهگیرياي :« » گزینۀ بیت مفهوم 158

آن ستایش و مردم از گوشهگیري به دعوت :« و ، » گزینههاي ابیات مشترك مفهوم
سخت

میخواهد عاشق : « » گزینۀ بیت مفهوم اما دارد. را نمیشود» سیر معشوق عشق از «عاشق مفهوم: و است همسان سؤال بیت با « » و « » و « » گزینههاي مفهوم 159
شود. ُکشته معشوق دست به که

سخت
است. « » گزینۀ بیت و سوال صورت بیت مشترك مفهوم عشق» از عاشق «سیريناپذیري 160

متوسط
گزینهها: بررسی 161

کن. پنهان هم آئینه و آب از را زیبایت چهرة اما نمیرساند؛ آسیبی تو زیبایی به پاك نظر چه اگر :( ) گزینۀ

نیست. غافل جان از گرامیتر یار از لحظهاي اما ندارد؛ خبر خود از دلم :( ) گزینۀ

ناپیداست. هستی تمام هستی تو که جاي هر زیرا شد؛ گم تو کوي در عاشقان پاي رد سوال: صورت مانند :( ) گزینۀ

(هیچیم) نمیکنیم. جلوه نظرت در ما دیگر داري توجه خودت زیبایی به که تو :( ) گزینۀ
سخت

است. خود اصل سوي به انسان برگشت از سخن سؤال مورد حدیث مانند نیز گزینه این در 162
دیگر: گزینههاي در

است. حیات آب عشق (

است. معشوق داشتن دوست خاطر به حقیقت در عشق رنجهاي و درد از عاشق شکایت (

عشق از موجودات همۀ تأثیرپذیري (
آسان
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دارند. اشاره دوست» آستان در متحیّرشدن و کردن فراموش را «خود به « » گزینۀ و سؤال عبارت 163
دیگر: گزینههاي تشریح

گشت. ماندگار یادش که شد معشوق زیبایی حیران چین صورتگر آنچنان :« » گزینۀ

کن. دقت او صفات در بنگري، او آثار و خداوند در دانش به نمیتوانی چون :« » گزینۀ

شد. خواهد درمان جدایی، درد معشوق، دیدن با :« » گزینۀ
متوسط

است. نیستی و مرگ موجب یا نشانه بیعشقی و حیات مایۀ عشق مرتبط: ابیات مشترك مفهوم 164

ندارد. سازگاري آسودگی و عافیتطلبی و سالمت با عشق :« » گزینۀ بیت مفهوم
متوسط

نمیفهمند. را دردمندان و پختگان حال خامان، و ناپختگان و میفهمد را درد دردکشیده، که این دارند. مشترك مفهومی سؤال بیت مانند ج» ت، «پ، ابیات فقط 165
نیست. مطرح خامان و پختگان گروه دو مقایسۀ ث» ب، «آ، بیت سه در

یار). چهرة (زیبایی نمیشوند یار چهرة شیفتۀ همه چرا که این از شاعر تعجب آ)
کرد.) پنهان نمیتوان را عشق راز باشد، ... و زرد روي که زمانی (تا نمیماند پنهان عشق راز ب)

عاشقان. بیقراري و ناشکیبایی ث)
سخت

است. آرامش و رستگاري موجب (ص)، پیامبر به اتکا و توکل نخست: بیت مفهوم 166
مادي تعلقات ترك و گوشهگیري به توصیه دوم: بیت مفهوم

گزینهها: سایر ابیات مشترك مفهوم

دنیوي تعلقات ترك به توصیه :« » گزینۀ

عشق کمالبخشی :« » گزینۀ

حقیقی عارفان و عاشقان سکوت و خاموشی :« » گزینۀ
متوسط

هم اعتراضی هیچ و میکنند فدا را خود جان معشوق راه در همیشه که حقیقی عاشقان از است نمادي «پروانه» غنایی ادبیات در خاصه فارسی نثر و شعر در 167

است. موجود دیگر گزینههاي تمام در « » گزینۀ بهجز مفهوم این ندارند.
سخت

دیدهمیشود. میگردد، طوالنی و مداوم شببیداريهاي به منجر که عاشقان نگرفتن آرام و بیقراري مشترك مفهوم «ج» و «الف» ابیات در 168
متوسط

غیر چیز هر باید عشق، در که دارد این به اشاره « » گزینۀ ولی میداند؛ مردگی را زیستن بیعشق و میبیند عاشقبودن در را زندهبودن شاعر گزینهها، تمام در 169
کرد. ترك را عشق

متوسط
تبدیل انگلی موجود یک به ملی بانک در استخدام از بعد ولی بودم رها و آزاد تیزبال شاهین همچون من که مینویسد خود حال شرح در بیگی بهمن محمد 170

دارد. مطابقت گزینهي مفهوم با که خزیدم گوشهاي به و شدم
متوسط

است. آدمی اخروي و دنیوي سعادت موجب نیازمندان از دستگیري گزینهها: سایر مشترك مفهوم 171
آسان

سعادت. و خوشی روزگار فرارسیدن و اندوه و ستم دوران سپريشدن مرتبط: ابیات مشترك مفهوم 172

دنیا. شادي و غم ناپایداري :« » گزینۀ بیت مفهوم
متوسط

احوال همۀ در مرگ از کردن یاد لزوم :« » گزینۀ بیت مفهوم 173
نکند. فراموش را وي و کند یاد او از هم مرگ از بعد که یار از عاشق درخواست ابیات سایر مشترك مفهوم

متوسط
دارد. اشاره ننگ و ذلّت بر مرگ دادن ترجیح به «د» و «الف» گزینههاي ابیات و سؤال صورت مشترك مفهوم 174

معشوق راه در عاشق جانفشانی بیت«ج»:
عادتگریزي بیت«ب»:

متوسط
است. شده اشاره روزگار جفاهاي از آزادمرد انسانهاي آزردهشدن و خسته به بیت دو هر در 175

متوسط
پرداختهاند. طلب و توحید استغنا، واديهاي به دیگر گزینههاي که حالی در است؛ شده پرداخته عرفان واديهاي همۀ به کلی صورت به گزینه این در 176

متوسط
فناست. و فقر وادي « » گزینۀ و توحید وادي « » گزینۀ عشق، وادي بیانگر « » گزینۀ 177

متوسط
خود به توجه است، انسان خود درون خوب ویژگیهاي همۀ 178

متوسط
است. توفیق شرط همکاري و همدلی میگوید دیگر گزینههاي در اما است؛ تقدیر دست به انسان سعادت که میکند تأکید شاعر گزینه این در 179

متوسط
ندارند. خبر باطنت از و خوردهاند را ظاهرت گول مردم میگوید شاعر گزینه این در 180

است. نیز سؤال صورت آیۀ مفهوم واقع در مفهوم این و میزند رقم را سرنوشتها و کارها که خداست ارادة از سخن دیگر گزینههاي در اما
آسان
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ماست. اعمال بازتاب بیفتد اتفاق برایمان چه هر و میشود زندگیمان اتفاقات و رخدادها باعث ما رفتارهاي و «اعمال که است این سؤال صورت عبارت مفهوم 181

میداند. بشر سرنوشت و اتفاقات مسئول را قدر و قضا و تقدیر گزینه این در شاعر میشود. دیده بهوضوح ،« » گزینۀ جزء به گزینهها همۀ در مفهوم این
سخت

حق. غیر به توجه از دل داشتِن نگه : «مراقبت» عرفانی مفهوم نکته: 182

است. آمده « » گزینه در فقط مفهوم این
سخت

ندارد. دوران از دردي و ترس هیچ عاشق که یار پشتیبانی و حمایت مشترك مفهوم به (ب-د) ادبیات در 183
متوسط

ندارند. را کسی خدا جز بندگان، که دارند اشاره موضوع این به ( ) گزینۀ و سؤال صورت 184
گزینهها: سایر بررسی

برنمیدارم. دست زاري و خواهش از هم باز کند بیتوجهی من به نسبت خداوند اگر : گزینۀ

خداست). به امیدم (تمام ندارم دیگري امید خداوند، درگاه جز به : گزینۀ

خداست. درگاه به امیدم تنها : گزینۀ
متوسط

خدا. بودن توصیفناپذیر :« و و » گزینههاي با سؤال صورت مشترك مفهوم 185

دارد. یکدیگر با همراه را کثرت و وحدت (خداوند)، ما معشوق (
سخت

اعتراض نداشتن و معشوق راه در باختن جان و رازداري :« » گزینۀ و سؤال بیت مشترك مفهوم 186
سخت

تحت و دارد بستگی خداوند خواست و اراده به انسانها شقاوت و سعادت یا ت ّ ذل و عزّت :« » گزینۀ بیت و سؤال صورت بیت دوم مصراع مشترك مفهوم 187
اوست. اختیار

گزینهها: سایر بررسی

است. بیاعتبار و ناپایدار دنیوي مقام و قدرت :« » گزینۀ

است. سربلندي و عزت موجب ممدوح عنایت :« » گزینۀ

است. آدمی کمال موجب تواضع و فروتنی :« » گزینۀ
متوسط

به و هستم دیوار خار و برسم اعتبار به توانستهام تواضع با است: آمده « » گزینۀ در اما دارند؛ اشاره موجود وضع به بودن قانع به همگی « و ، » گزینههاي 188
نمیرسانم. آزار کسی

سخت
) گزینۀ در معنی این و است بهتر خوبان همۀ از او یعنی میشود؛ خجالتشان باعث خوبان دیگر زیبایی که است زیبا اینقدر یار که میگوید سوال صورت بیت 189

میکشد. خجالت یار قامت از سرو که میگوید وقتی میشود، دیده هم (
دیگر: گزینههاي تشریح

میکند. ایجاد خاص شوري خوبان زیبایی :( ) گزینۀ

نباش. لباس بند در :( ) گزینۀ

است. یار از است، خوبی جا هر :( ) گزینۀ
سخت

میشود. انسان کمال باعث عشق : ( ) گزینۀ و سؤال بیت مشترك مفهوم 190
سخت

وطن. راه در جانبازي :( ) گزینۀ با سؤال بیت مشترك مفهوم 191
سخت

برسی. بزرگی به میتوانی کنی، تالش و بکوشی چنانچه است: چنین « » گزینۀ بیت و سؤال صورت بیت مفهوم 192
گزینهها: سایر بررسی

میشود. روح تعالی باعث دانش و علم کسب :« » گزینۀ

بگیري. کمک راهنمایان از باید و نورسیدهاي هنوز تو فقیر، اي :« » گزینۀ

نکردهاي. کافی تالش و سعی که است آن براي نرسیدهاي، مقصود به اگر تو :« » گزینۀ
سخت

سخنی و است ایران» سرزمین شدن «ویران از سخن « » گزینۀ در ولی میشود؛ دیده «بیگانهستیزي» مفهوم سؤال صورت بیت همانند « و ، » گزینههاي در 193
است. ویرانی از کنایه شدن» جغد «آشیانۀ نیست؛ بیگانگان از

سخت
است: نادرست آنها معناي که واژههایی 194

غروب رسیدن فرا شدن: بیگاه / زیانآور و گرم بسیار باد سموم:
متوسط

حاکمان. قدرت ناپایداري : « »« »« » گزینههاي مفهوم 195

ظالمان. کردن مجازات و ظلم با مقابله : « » گزینۀ مفهوم
سخت

به و یافتهام دست عشق باطن به من که میگوید گزینهي ولی راه این در باختن جان و دارد اشاره عشق خطر پر راه به گزینهها سایر مفهوم - گزینهي 196
نمیکنم. خطري راه این در و نمیکنم توجهی آن ظاهر
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متوسط
میشود. دریافت مفهومی چنین نیز « » گزینۀ از است. خداوند توصیف و شناخت از انسان ناتوانی سوال، صورت بیت مفهوم 197

دیگر: گزینههاي تشریح

عاجزند. و ناتوان خداوند، بزرگی برابر در بزرگان همۀ :« » گزینۀ

میشود. آشکار پروردگار بزرگی و عظمت و میرود بین از خیال پردههاي خدا راه در رفتن با :« » گزینۀ

حیرانند. و سرگشته هنوز امّا رفتهاند، را بسیاري راههاي اگرچه برگشتهاند، خدا راه از که کسانی :« » گزینۀ
متوسط

است. نیستی و مرگ نشانۀ بیعشقی و حیات مایۀ عشق مرتبط: ابیات مشترك مفهوم 198

ندارد. نشاط و لّذت عشق بدون زندگی :« » گزینۀ بیت مفهوم
متوسط

گریبان از سر عارفان آنکه ت علّ که است این « » گزینۀ مفهوم اما است. عشق مسیر در کشیدن رنج « » و « » و « » گزینههاي و سؤال بیت مشترك مفهوم 199
یافتهاند. خود ِدل در را معشوق که است این نمیآورند، بیرون

سخت
باشی. مهربان باید یار با ولی بریزي؛ را جهانیان تمام خون اگر :( ) گزینۀ 200

دارند. اشاره معشوق برابر در عاشق جانفشانی مفهوم به ( ) و ( ) ،( ) گزینههاي
سخت

است. ( ) گزینۀ و سوال صورت مشترك پیام یار، آستان به رسیدن براي کشیدن تعلّقات از دست 201
گزینهها: سایر بررسی

عشق. راه اصل مهمترین مستی، :( ) گزینۀ

وي. درخواست به یار کنار در ماندن :( ) گزینۀ

یار. حضور دلیل به شدنش ارزشمند و عاشق ناچیزي :( ) گزینۀ
سخت

است. گرفته قرار تأکید مورد کامل انسان و طریقت از پیروي دیگر گزینۀ سه و سؤال صورت بیت در 202
متوسط

علم به پاكدل و صافیضمیر انسانهاي میگوید: صائب هم « » گزینۀ در میبرند»؛ بین از را احساس درس و «علم که است این سؤال صورت عبارت مفهوم 203
نمیکنند. مغشوش علم با را خودشان دل آینۀ و ندارند نیاز رسمی

گزینهها: سایر بررسی

است. عشق لشکر پرچم برخاستن، جان از است: پرچم معنی به َعَلم دوم مصراع در است؛ عشق کمال نشان دنیا تعلقات ترك و جانبازي :« » گزینۀ

. است بلند سپرانداختن از فتح پرچم علم: نه دارد وجود «َعَلم» هم گزینه این در است؛ بلندمرتبگی سبب فروتنی و شدن تسلیم :« » گزینۀ

عشق. برابر در عقل ناتوانی :« » گزینۀ
متوسط

خداوند. تسبیح و ذکر به آفرینش پدیدههاي بودن مشغول مرتبط: ابیات مشترك مفهوم 204

پدیدهها همۀ در آن تأثیر و عشق وجود :« » گزینۀ بیت مفهوم
متوسط

است.» نیک نام ماندن «باقی ابیات سایر و سؤال صورت مفهوم 205
گزینهها: سایر بررسی

میداند. سنگاندازي نوعی و نمیداند خوب حق راه روندة انسان براي را بد و نیک نام :« » گزینۀ
متوسط

جمله. دو بین ربط «و» و میآید واژه دو بین عطف «و» 206
گزینهها: سایر بررسی

ربط بود»: را او و [هستی] درویشی «تو :« » گزینۀ

ربط بیاب»: داري که کامی و گام «بنه :« » گزینۀ

ربط برگیرم»: گام و دور از «ببینمت :« » گزینۀ
متوسط

« » گزینۀ و سؤال مشترك مفهوم ناراحتی و درد شدن آشکار 207
گزینهها: سایر تشریح

میخورم دل خون ناراحتی کردن پنهان براي : گزینۀ

گذشتهایم. دریا از موج مثل اگرچه میدانیم: را دریا سینۀ راز : گزینۀ

ماست. راز محرم دوست : گزینۀ
متوسط

است. اوضاع بهبود به امیدواري ،« » گزینۀ و پرسش شعر مشترك مفهوم 208
گزینهها: سایر بررسی

است. ملکوتی موجودي انسان، چون ماّدي، دلبستگیهاي ترك بودن واجب :« » گزینۀ

است. درمانناپذیر عاشق، درد :« » گزینۀ

شاعر) اندوه و غم (تداوم غمگینیم ما بهار، آمدن وجود با :« » گزینۀ
متوسط
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میشود. دریافت « » گزینۀ بیت و سؤال صورت عبارت از مشترك بهطور دادن» پاسخ نیکی با را «بدي 209
متوسط

است. دانسته مناسب خود جاي در یک، هر را مهربانی» و «خشونت ،« » گزینۀ در اما میکنند، مطرح را بدي» مقابل در «نیکی مفهوم « و ، » گزینههاي 210
متوسط

است. شوق و عشق ماندگاري از سخن ،« » گزینۀ در است. مرگ از پس نیک نام ماندن یادگار به « و ، » گزینههاي ابیات مشترك مفهوم 211
متوسط

است. مشهود « » گزینۀ وبیت سؤال صورت بیت در شهادت نیکویی 212
متوسط

است. رزمندگان شهادتطلبی و پاكبازي « و ، » گزینههاي و سؤال صورت رباعی مشترك مفهوم 213

است. رزمنده مردان دلیر وصفناپذیر قدرت و شجاعت و دلیري بیانگر ،« » گزینۀ مفهوم ولی
متوسط

میکند. نابود را پادشاهی ستم و ظلم که است آن گزینۀ و سوال بیت مشترك پیام 214
آسان

میشود. دریافت چنین هم « » گزینۀ از که شد گلستان و سرد سیاوش براي آتش 215
گزینهها: سایر تشریح

میشوي. وارد نیز تند آتش در سمندر مانند شوي؛ عاشق اگر ( گزینۀ

میکند. سرد را نمرود آتش بهبزرگی آتشی من آه ( گزینۀ

میکند. توصیف را یار خشم و سخنگویی ( گزینۀ
سخت

شدهاند: بیان درست حماسه زمینههاي گزینه این در 216
ملّی د) / قهرمانی ج)

است. نشده مطرح داستانی زمینۀ ب) / عادت خرق نه دارد؛ داستانی زمینۀ الف)
آسان

شعر، کلی مفهوم به باتوجه واقع در میافتد. اتفاق ارزشها، گرفتن نادیده و ُشی برادرک آن در که جامعهاي از شاعر ناامیدي به دارد اشاره « » گزینۀ مفهوم 217
آید. بیرون نابرادر چاه از که نخواست خودش رستم که است این اصلی مفهوم

متوسط
نمیبینید؟» چرا پس است. نشانههایی نیز، شما وجود در و است نشانههایی یقین اهل براي زمین روي در «و شریفه: آیۀ این معنی 218

عقل و بینش هم ذرهاي حتی کسی اگر که است داده قرار یقین اهل براي نشانههایی و آیات خلقت مظاهر در خداوند که صورت این به میشود؛ مشاهده «4» و « »، « » گزینۀ سه در فوق آیۀ مفهوم
برد. پی عالم ادارة در حق حضرت تدبیر و خداوند وجود به نشانهها این از باشد، داشته

است. عاشق کار در کردن عشوه و ناز و معشوق دلبريهاي مورد در « » گزینۀ مفهوم
متوسط

این میشود. د موحّ و رسید خواهد وجودي وحدت به ً مطمئنا عرفان و عشق راه سختیهاي از عبور با سالک که است وحدت و اتحاد دربارة سؤال بیت مفهوم 219
میشود. دیده بهوضوح هم «د» و «ب» گزینههاي در مفهوم

متوسط
تمام عاشق دل سوز که است عشق و معشوق راه در سختیها و رنجها تحمل و دلسوختگی واالي ارزش و ستایش مورد در گزینه این ابیات مشترك مفهوم 220

میکند. اعتبار و صاحبنفس عالم در را او و میسپارد باد به را بیتجربگیهایش و خامیها
سخت

میکند. سفارش دنیوي وابستگیهاي ترك به شاعر گزینه این در 221
است. دیگري جاي دلشان اما دارند؛ حضور جمع میان در افرادي که است این از سخن دیگر گزینههاي در

آسان
است: شده نوشته نادرست معنایشان که واژههایی درست معناي 222

پیشانی جبهه: / زورخانه در وسیلهاي کباده: / زود خیلی صبح پگاه: / میدهند. عروسی و مهمانی در که غذایی ولیمه: / غم کربت:
متوسط

که دارد اشاره حرافی و پرگویی به بلکه نشده اشاره امر این به دوم بیت در و است سکوت» و «خاموشی آن مقابل مفهوم و است «پرحرف» سؤال عبارت مفهموم 223
است. بیهنر انسانهاي ویژگی

سخت
انداخت. تیر خداوند لکن انداختی تیر که هنگام آن نینداختی؛ تیر تو است: چنین آیه معنی است. آمده سؤال صورت با مفهومی گزینۀ در 224

گزینهها: سایر بررسی

است. کرده تشبیه کمان به را خود و تیر به را معشوق شاعر : گزینۀ

باشید. نداشته را مکان این در اقامت انتظار ما از : گزینۀ

است. ناتوانی و پیري از سخن : گزینۀ
آسان

دیو به را سخن نیز «ج» مورد در و ندارد بازگشت قابلیت و است شده گفته دیگر آمده زبان بر که سخنی که است شده تأکید نکته این بر هـ» - «ج موارد در 225
است. کرده تشبیه

سخت
است. دردمندش دل دردهایش، براي انسان همدم تنها میگوید گزینه این 226

ماست. بر که ماست از است: شده مطرح ضربالمثل این مفهوم دیگر گزینههاي در
متوسط
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است. درست «اطاعتشده» صورت به واژه این معناي است. شده معنا فاعل اسم صورت به گزینه این در که حالی در است؛ مفعول اسم «مطاع» واژة 227
متوسط

انسان. وجود بستن نقش در هستی جهان پدیدههاي همهي تاثیر به گزینهها سایر در ولی دارد اشاره عمر گذر از پس پشیمانی و ندامت به شاعر گزینه این در 228
متوسط

ندارد. بستگی تالش به و شده مقدر روزي، است معتقد شاعر « » گزینۀ در اما میداند تالش و سعی را روزي دریافت اصلی شرط گزینههاي همۀ 229
سخت

بازمیگردیم. همانجا به و آمدهایم معنا عالم از ما بیت، دو مشترك مفهوم 230
دیگر گزینههاي تشریح

من. عمر گذر نه است، مهم تو وجود اول: بیت : گزینۀ
افالك. بر روحش و است خاك بر جسمش پاك، وجود این دوم: بیت

ندارد. مرا اسرار شنیدن قابلیت کسی هر اول: بیت : گزینۀ
هستی. آگاه من اسرار از سخن، بدون دوم: بیت

بیخبرند. واصل عارفان حال از خامان اول: بیت : گزینۀ
شد. نابود خامی خیال بهخاطر باتجربه فرد این میگویند، سرم پشت که میشنوم را دیگران افسوس دوم: بیت

سخت
شناخت براي راهی موجودات به توجه که است نکته این بیان در گزینهها سایر ولی است، انسان براي عالم عناصر بودن اختیار در به تأکید ،« » گزینۀ در 231

خداست.
دیگر گزینههاي بررسی

نیست. ُهشیار ندارد، اقرار خداوندي بر که آن هستند، خداوند حضور بر آگاهی و هشدار آفریدگان، همۀ :« » گزینۀ

میدهد. نشان را کردگار آگاهی خداست وجود معرف که است دفتري همانند بیداردل، انسان براي درختان برگ :« » گزینۀ

هستند. خداوند جلوهگاه موجودات، همۀ :« » گزینۀ
متوسط

نمیکند. فراموش را معشوق هیچگاه عاشق :( و ، ) گزینههاي با سؤال بیت مشترك مفهوم 232

است. شده عاشق شدن بیخود خود از باعث معشوق صداي :( ) بیت مفهوم
متوسط

دنیوي لذتهاي ترك به توصیه مرتبط: ابیات مشترك مفهوم 233

است. یکسان او براي زندگی شادي و مرگ غم باشد، نداشته آرامش و خور و خواب که کس هر :« » گزینۀ بیت مفهوم
متوسط

جد زبان « » گزینۀ در میکشد. تصویر به را آنها رفتار نادرستی و میدهد قرار انتقاد مورد طنزآلود زبانی با را ریاکاران رفتار حافظ « و ، » گزینههاي در 234
نمیشود. دیده طنزي و است

متوسط
آن. راه در جانفشانی و وطنپرستی : « »« »« » گزینههاي مفهوم 235

نبردن. یاد از را خود هموطنان قدرت هنگام : « » گزینۀ مفهوم
سخت

است. جریان در مرگ از پس زندگی و نیست زندگی پایان مرگ دارند: مشترك مفهوم ج» و «الف ابیات و سؤال صورت بیت 236
نیست. مرگ از پس زندگی به امیدي هیچ «ب»: بیت در

مرگ هنگام عاشق وجود در عشق تأثیر «د»: بیت در
سخت

میماند. ناکام همتش شاعر نظر از گزینۀ در درحالیکه میداند، تکامل و توانایی عامل را همت شاعر سوال، صورت در 237
دیگر: گزینههاي تشریح

بگذارند. زیرپا را آسمان میتوانند دارند، بلند همت که مردانی : گزینۀ

کردم. فاش را افالك اسرار خود بلند فکر با : گزینۀ

آوردهاست. پاي زیر به را فلک بلندش همت با او : گزینۀ
سخت

وطن و آزادي راه در جانبازي :( ) گزینۀ ابیات مشترك مفهوم 238
متوسط

وطن فکر به هرگز قفس در مانده مرغ است، معتقد شاعر « » گزینۀ در که حالی در است؛ وطن از دوري دلیل به شاعر همچو اسیر، مرغ نالۀ سؤال صورت در 239
نیست.
متوسط

بسیار بالي گوشهنشینی که است معتقد شاعر گزینۀ در اما است؛ شده دانسته خلق از رهایی سبب و امنیت مایۀ گوشهنشینی و عزلت « و » گزینههاي در 240
میگذارد. بیرون قدم پارهپاره دل با است، گزیده عزلت گوشۀ خود غنچۀ در که گل که همانطور دارد؛

متوسط
میگوید: و است آمده متفاوتی مفهوم ،« » گزینۀ در اما است؛ ستمگر بردن بین از و ستم و ظلم علیه قیام به دعوت « و » گزینههاي و سؤال صورت مفهوم 241

نیست. اوضاع بهبود به امیدي و میکند ستم حد از بیش ظالم
متوسط

سکوت یعنی بیت، این مقابل مفهوم بر « و » گزینههاي در و است گفتن سخن به دعوت شاعر، پیام و است خاموشی نکوهش سؤال، صورت بیت مفهوم 242

است. شده اشاره راز افشاي و سکوت شکستن به « » گزینۀ بیت در شدهاست. تأکید
سخت
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شوند. فرومایگان محتاج که است دشوار و دردناك کریمان براي که است این «د» و «الف» ابیات مشترك مفهوم 243
متوسط

میکنند. صحبت ارزشها واژگونی مورد در دو هر « » گزینۀ و سؤال صورت بیت 244

میبینند. باال بیجهت را دیگران جایگاه خود، خواري سبب به و هستند کوتاهنظر پست انسانهاي :« » گزینۀ

است. خورده شکست اهریمن از شاه جدال، یک در فقط بلکه است؛ نگرفته صورت ارزشها واژگونی :« » گزینۀ

فقرا و درویشان حرمت حفظ به توصیه :« » گزینۀ
سخت

اصله... الی یرجع شیء کل است: مشهور سخن این به اشاره بیت دو مشترك مفهوم ( ) گزینۀ در 245
دیگر: گزینههاي تشریح

من. عمر گذر نه است مهم تو وجود اول: بیت :( ) گزینۀ
باشد. افالك بر روحش و خاك بر جسمش که نیست دور پاك جسم آن از دوم: بیت

ندارد. مرا اسرار شنیدن قابلیت کسی هر اول: بیت :( ) گزینۀ
هستی. آگاه من اسرار از سخن، بدون دوم: بیت

بیخبرند. واصل عارفان حال از خامان اول: بیت :( ) گزینۀ
شد. نابود خام آرزویی با باتجربه انساِن این میگویند، که میشنوم را دیگران دریغ و افسوس دوم: بیت

سخت
شده  اشاره شمع شعلۀ با پروانه سوختن به ً صرفا ابیات سایر در اما شدهاست، تأکید سوختن به او اشتیاق و پروانه بیقراري بر سوال، صورت متن و بیت در 246

است.
سخت

معشوق محبت و مهر روزي، است ممکن که میگوید ( ) گزینۀ بیت اما دارند، اشاره معشوق ت محبّ و عشق پایداري به ( ) و ( ) ،( ) گزینههاي ابیات مفهوم 247
رود. بیرون عاشق اندوهگین دل از

سخت
میشود. محسوب زنده است عاشق که کسی تنها که دارد اعتقاد شاعر گزینه این در 248

است. گرفته قرار تأکید مورد عشق راه در شدن فدا اهمیت دیگر گزینههاي در
متوسط

نیست. کاري آرامش و خواب با را عاشق میگوید: ج» - «الف موارد در 249
میبیند. را یارش نیز خواب در عاشق میگوید: «ب» مورد

میکند. فتنهگري برایشان و است خود عاشقان کشتن فکر به معشوق میگوید: «د» مورد
متوسط

است. « » گزینۀ و سؤال صورت بیت مشترك پیام یار، با همنشینی براي فرصت شمردن غنیمت 250
دیگر: گزینههاي تشریح

است. حتمی همگان مرگ :« » گزینۀ

بده. انجام را دشوار کارهاي مردانه، هّمت با :« » گزینۀ

نیست. امروزي و است بوده ما با ازل از غم :« » گزینۀ
سخت

دارد. ابدي حیات است، عاشق که کسی است. عشق» بیمرگی و «جانبخشی مرتبط ابیات مشترك مفهوم 251

نمیگردد.» فراموش هم مرگ از پس حتی «عشق است: این « » گزینۀ بیت مفهوم
سخت

میشود. دریافت مفهوم همین « و » گزینههاي از که است افتادن» چاه در و درآمدن چاله «از ضربالمثل یادآور سؤال، صورت 252

شدن) عاشق (یعنی دارد. را معشوق چانه) روي (چالۀ زنخدان چاه در شدن گرفتار آرزوي دل ،« » گزینۀ بیت در
متوسط

است: آمده « » گزینۀ بیت در اما است، نظر مورد باطن» به رسیدن و ظاهر از گذشتن و معنا به «پرداختن ،« و ، » گزینههاي ابیات و سؤال صورت عبارت در 253
کنم». آگاه است، باطن و ظاهر چه هر از را «یار

متوسط
است. شده مطرح مفهوم این عکس ،« » گزینۀ در ولی است، شادي» آمدن و غم «رفتن مشترك پیام « و ، » گزینههاي و سؤال صورت بیت در 254

متوسط
دارند. تأکید کردن نیکی جاودانگی بر « » گزینۀ و سؤال صورت بیت 255

است. نیک نام و عشق از استعاره سؤال بیت در گل / آسمان از استعاره زبرجد: رواق

بپرهیز؛ بدان با همنشینی از :« » گزینۀ

طبیعت؛ از بردن لذت و باشی خوش :« » گزینۀ

نمیدانند. مرا درونی حال میپندارند، خوشنام مرا که آنان :« » گزینۀ
سخت

دادن قرار خود تمسخر مورد را آن و نهراسیدن مرگ از سؤال: صورت ابیات و « » گزینۀ بیت مشترك مفهوم 256
گزینهها: سایر بررسی

است. بهتر تلخ، و ناگوار زندگی از مرگ :« » گزینۀ

آن از ناآگاهی بهدلیل مرگ از ترس :« » گزینۀ

ممدوح نبودن مرگ شایستۀ :« » گزینۀ
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آسان
این غیر [در شوید؛ پیروز دشمن بر تا باشید ط مسلّ خود خواستههاي و خود بر و نشوید نفسانی تمایالت و هوس و هوا تسلیم میگوید سؤال صورت عبارت 257

میشود.] شکست موجب غفلت صورت،

میشوند. درمانده همه شوي، آشکار و کنی جلوه اگر است: بیربط کامًال « » گزینۀ بیت
گزینهها: سایر بررسی

میشود. تو رام آسمان کنی، رام را نفست که صورتی در :« » گزینۀ

کنی. غلبه همه بر تا باش مسلّط خود بر :« » گزینۀ

میشود. شکست سبب نداشتن) تسلّط نفس تمایالت و خود (بر غفلت :« » گزینۀ
متوسط

دیگران روشنی به نیازي و است خودش از شهید روشنی که میگوید « » گزینۀ در ندارد. شاهد و گواه به نیازي عشق، شهید : « و ، » ابیات مشترك مفهوم 258
ندارد.

متوسط
است. «فکر» بهمعناي اندیشه « » گزینۀ در 259

است. آمده «ترس» معناي در گزینهها سایر در
متوسط

زندان به را یوسفی هر و میکند مجروح را آزادگان میگیرد؛ سخت گرانمایه مردم بر روزگار که است آن « » وگزینۀ سؤال صورت بیت مشترك مفهوم 260
میافکند.

گزینهها: سایر تشریح

است. عارفان براي عالم امنترین تحیر :« » گزینۀ

است. کمین در مرگ که نیست تنآسایی جاي جهان :« » گزینۀ

گیرد. لب بر ساغر بیپروا نباید ندارد، ندامت ظرفیت کسی اگر :« » گزینۀ
متوسط

ظالم از بیش مظلوم است معتقد شاعر « » درگزینۀ حالیکه در خویش؛ ستم نتیجۀ دیدن و است ظلم به ظالم گرفتاري « و ، » گزینههاي مشترك پیام 261
میبیند. آسیب و میترسد
دیگر: گزینههاي تشریح

نکنند. حفر خود براي چاهی خود ظلم با نیز آنان تا شد، سرنگون سبب چه از ظالم که بگو هم دیگران به :« » گزینۀ

نگردد. گریبانگیرت زمانه جور تا مکن بدي مظلوم به ظالم، اي :« » گزینۀ

میشود. جابهجا میآید، فرود زخم در چون تیر نوك که همانطور میبرد، ظالم چشمان از را آرامش و خواب مکافات و دید خواهد را خود عمل مکافات ظالم :« » گزینۀ
متوسط

دارد. اشاره مردان ناجوان خیانت و نامردي به سوال صورت و گزینهي 262
متوسط

است. شده اشاره محفل بودن صمیمی و گرم به « » گزینۀ بیت و سؤال صورت شعر در 263
متوسط

لبخند رواج و غم آمدن سر از گزینۀ در اما است؛ خنده شدن فراموش از سخن سؤال صورت در است. آمده سؤال صورت با مقابل مفهومی گزینه این در 264
است. رفته سخن

آسان
است. رفته کار به مفهوم همین نیز گزینه این در هستید. خودتان سیمرغ که شد اعالم مرغان به سؤال صورت در 265

گزینهها: سایر بررسی

نمیخورد. درد به است همنشین بیگانگان با که یاري :« » گزینۀ

است. عشق از بهتر برایت خوشی و عیش :« » گزینۀ

برگردد. دارد تعلق بدان که جایی به میخواهد انسان روح :« » گزینۀ
متوسط

خود درون در را خدا میتواند انسان که است این گزینهها سایر مفهوم اما میدانند؛ بیارزش را خداوند از غیر چیزي هر عارفان میگوید گزینۀ در شاعر 266
بیابد. و کند جستوجو

متوسط
نمییابد. در را عشق اسرار واقعی عاشق جز هیچکس میگوید گزینه این در 267

گزینهها: سایر بررسی

گوناگوناند. و متنّوع خداوند آفریدههاي :« » گزینۀ

است. شده برعکس امور همۀ :« » گزینۀ

نیست. جایز درنگ دشمن بردن بین از در :« » گزینۀ
متوسط

است. «بینیازي» معناي به «استغنا» 268
متوسط

دارد. اشاره برماست) که ماست (از مفهوم به گزینهها سایر در و است الهی تقدیر تسلیم شاعر گزینۀ در 269
متوسط

جدا کمان از که است تیري مثل شده انجام کار گرنه و بگیرد؛ صورت کارها انجام از پیش باید اندیشیدن و تأمل :« » و « » ،« » گزینههاي ابیات مشترك مفهوم 270
باشد. شده ریخته زمین روي بر که است آبی یا است شده
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باشد. پذیرا جان به هم را معشوق مشکلتراشیهاي و سختگیريها عشق راه در باید عاشق :« » گزینۀ مفهوم
متوسط

است. شده تأکید آفریننده بودن پنهان و آفریده بودن آشکار بر سؤال مورد بیت مانند نیز گزینه این در 271
گزینهها: سایر بررسی

است. شده پنهان عشق داغ در دلم :« » گزینۀ

نیست. ترسو انسانهاي جاي عشق وادي :« » گزینۀ

نمیگنجد. مقال این در من سخن برتريهاي :« » گزینۀ
متوسط

ندارم. ابایی دشمنان بر عیبهایم کردن برمال از میگوید: شاعر گزینه این در 272
است. شده تأکید ماست» بر که ماست «از ضربالمثل بر دیگر گزینههاي در

متوسط
را همگان که است عقل از سخن « » گزینۀ در میشود. دریافت مفهوم همین نیز « » و « » ،« » گزینههاي از که است عشق و عقل تقابل بیانگر سؤال بیت مفهوم 273

میخواند. فرا وحدت عالم بهسوي
متوسط

دورویی و ریاکاري از شاعر دوري ( 274
میبرند. سر به بیخبري و مستی در و گناهکاراند جامعه مردم همۀ سایرگزینهها: با سؤال بیت مشترك مفهوم

متوسط
دارد. اشاره عشق طریق در عاشق سیريناپذیري به سؤال صورت و گزینهي در 275

متوسط
همچنان ندارد بد تاثیر سوختگان بر سوز جگر سخنان اینکه به دارد اشاره گزینۀ ولی کند درك را او سوز درد که است کسی پی در شاعر گزینهها سایر در 276

ندارد. داغ از ترسی هیچ اللهزار که
متوسط

است. گرفته را آن جاي غم، و است گشته دور رستم لبان از که است لبخند همان مروارید» گنج «کلید 277
آسان

میرانند. سخن توحید وادي از دیگر گزینههاي آنکه حال است؛ کمال به رسیدن شرط پختگی میگوید گزینه این در 278
متوسط

کشید. رنج باید هدف به رسیدن براي میگوید دیگر گزینههاي در درحالیکه است؛ نبرده بهرهاي جوانیاش از میگوید شاعر گزینه این در 279
متوسط

عشق و عقل تقابل ج) 280
عشق راه دشواري الف)

عاشق پایانناپذیر اشتیاق د)
عشق بودن ازلی ب)

متوسط
گفته « » گزینۀ در درحالیکه است، محال عاشق براي معشوق، کردن فراموش که دارند اشاره این به همگی « و ، » گزینههاي و سؤال صورت بیت مفهوم 281

دارد. خاطر به را بسیاري کشتگان و است عاشقکش یار، که شده
متوسط

است. «بیگانهستیزي» مرتبط ابیات مشترك مضمون 282

است. بیگانه بیان، تو، مقابل در زیرا گفت، سخن تو از نمیتوان میگوید: « » گزینۀ بیت
متوسط

است. « » گزینۀ و سؤال صورت عبارت مشترك پیام ناالن فرد با پرندگان همنوایی 283
دیگر گزینههاي بررسی

ندارند. خواب گیرد، می باال یار غم در که من نالۀ و سوزناك آه از مرغان :« » گزینۀ

است. نزدیک خزان فصل که میدهد نشان پرندگان دلخراش نالۀ :« » گزینۀ

ندارد. عاشق زاري و ناله به توجهی محبوب :« » گزینۀ
متوسط

میکند. نکوهش کند، فدا را خود وطن راه در نیست حاضر که را کسی شاعر سؤال، صورت بیت همانند ،« » گزینۀ در 284
متوسط

است. شده واگذار خداوند به فقط ظالم جزاي ،« » گزینۀ در ولی دارد، وجود عدل گسترش و ستم نابودي به توصیه ،« و » گزینههاي در 285
دیگر گزینههاي بررسی

میدارم. پا به را عدل و میکنم بیرون است، کس هر تن بر لباسی مانند که را ظلم این :« » گزینۀ

دارد. اشاره ظلم ریشهکنی بر :« » گزینۀ

میکند. داللت ظلم نابودي بر :« » گزینۀ
متوسط

میکند. درك عاشق تنها را عاشق حال ت» و ب «الف، ابیات مشترك مفهوم 286
عقل. بر عشق برتري «پ»: گزینۀ مفهوم

عشق. بودن ازلی «ث»: گزینۀ مفهوم
متوسط
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ندارد. را روح دیدن توان مادي جسم اینکه به دارد اشاره گزینه این 287
گزینهها: سایر بررسی

میگردد. باز خویش اصل به کدام هر و است خاك عالم از جسم و باال عالم از جان :« » گزینۀ

است. بیثمر نی، مثل بیروح جسم و مییابد ارزش روح از جسم :« » گزینۀ

بالست. هم از روحها جدایی ولی است، آسان جسمها جدایی :« » گزینۀ
متوسط

به زد عشق در بر حلقه میتوان اول: بیت کرد. تحمل را سختی باید ولی رسید؛ عشق به میتوان و دارد دشواري و سختی عشق، راه بیت: دو مفهوم :« » گزینۀ 288
کرد. تحمل را سختی بتوان میشود باعث عشق زیبایی دو: بیت کرد. تحمل را سختی که آن شرط

دوم) بیت اول (مصراع زندگی و حیات یعنی عشق است؛ مرده نیست عاشق که کسی :« » گزینۀ

خواند. میت نماز او بر باید است؛ مرده نیست عاشق که کسی دوم: بیت کرد. فدا را جان باید عشق، به شدن وارد براي اول: بیت :« » گزینۀ

برمیآید. ناله هم سنگدل) (انسان سنگ وجود از بنشیند که عاشقی دل هر بر عشق تیر دوم: بیت برمیآید. ناله هم سنگ دل از عشق، آرزوي در اول: بیت :« » گزینۀ
سخت

است. بودن» هم با و فرصت شمردن غنیمت به «توصیه « » گزینۀ و سؤال صورت بین مشترك پیام 289
سخت

عاشقی واقعی، بودن زنده الزمۀ « » گزینۀ در اما است، عاشقی تعلیل حسن معشوق، راه در جانفشانی و مادي وجود ترك :« و ، » گزینههاي و سؤال مفهوم 290
خواند. میت نماز او بر باید و است مرده عشق نگاه از نیست عاشق که کس هر اال و است

متوسط

است. رستگاري سبب ریاضت یا ریاضت به توصیه :« و ، » گزینههاي و سؤال بیت مفهوم 291

عاشق نیاز و معشوق بیوفایی تحمل :« » گزینۀ مفهوم
متوسط

است. ظاهر» و صورت بر باطن و معنی «ترجیح سؤال صورت عبارت مفهوم 292

است. باطن» درك مقدمۀ ظاِهر «شناخت :« » گزینۀ بیت مفهوم
گزینهها: سایر بررسی

است.» ظاهربینی نکوهش و ظاهر بر باطن ترجیح « و ، » گزینۀ سه هر مشترك مفهوم
متوسط

(ع). یوسف حضرت زیبایی بر معشوق و ممدوح زیبایی ترجیح مرتبط: ابیات و سؤال صورت بین مشترك مفهوم 293

برتري) و رجحان (بدون یوسف. حضرت زیبایی به آن تشبیه و معشوق و ممدوح زیبایی بیان :« » گزینۀ بیت مفهوم
متوسط

ممدوح بینظیر حسن از زیبایان شرمندگی و عالم زیبایان بر ممدوح زیبایی ترجیح مرتبط: ابیات و سؤال صورت بیت مشترك مفهوم 294

است. تهمت از او سربلندي و (ع) یوسف حضرت پاكدامنی بیانگر « » گزینۀ بیت
متوسط
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