
 پیش گفتار

 پایۀ دهـم

17 ستایش 

22 درس اول 

27 درس دوم 

39 درس سوم 

42 درس پنجم 

45 درس ششم 

47 درس هفتم 

53 درس هشتم 

55 درس نهم 

59 درس دهم 

65 درس یازدهم 

70 درس دوازدهم 

73 درس سیزدهم 

76 درس چهاردهم 

81 درس شانزدهم 

83 درس هفدهم 

85 درس هجدهم 

 پایۀ یازدهـم

95 ستایش 

97 درس اول 

103 درس دوم 

105 درس سوم 

114 درس پنجم 

121 درس ششم 

127 درس هفتم 

138 درس هشتم 

143 درس نهم 

146 درس دهم 

150 درس یازدهم 

155 درس دوازدهم 

160 درس چهاردهم 

162 درس پانزدهم 

166 درس شانزدهم 

170 درس هفدهم 

174 درس هجدهم 

 پایۀ دوازدهـم

183 ستایش 

185 درس اول 

194 درس دوم 

200 درس سوم 

205 درس پنجم 

210 درس ششم 

221 درس هفتم 

231 درس هشتم 

234 درس نهم 

241 درس دهم 

245 درس یازدهم 

249 درس دوازدهم 

255 درس سیزدهم 

258 درس چهاردهم 

269 درس شانزدهم 

274 درس هفدهم 

277 درس هجدهم 

 آزمون ها

283 سؤاالت آزمون ها 

308 پاسخ نامء آزمون ها 
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برای دست یافتن به مفهوم یک بیت یا عبارت، طبق این الگو عمل کنید:
 

مراحل  در  و  تجربه  کسب  با  را  »مرّتب کردن«  و  »درست خواندن«  مرحلءه  دو 
مطالعءه این کتاب، درخواهید یافت؛ اّما برای درِک دو مرحلءه »خالصه کردن« و 

»اندیشیدن« به این مثال ها توّجه کنید:

دی گفت طبیب از سر حسرت چو مرا دید/ هیهات که رنج تو ز قانون شفا رفت

معنی: وقتی طبیب به دیدن من ـ که بیمار عشقم ـ آمد و درد مرا 
دید، گفت: »روش مداوای تو در هیچ کتابی نوشته نشده است.«

حالتخالصهشده: طبیبان از عهده عالج »درد عشق« برنمی آیند.

مقصودنهاییگوینده: درد عاشق دوا ندارد.

م�رو راه  ز  ب�ه عش�وه ای ک�ه س�پهرت ده�د 
ت�و را که گفت ک�ه این زال، ترِک دس�تان کرد؟

معنی: دنیا مانند پیری است که هرگز ترِک حیله نمی کند؛ مراقب 
باش فریبش را نخوری!

حالتخالصهشده: دنیا حیله گر است، فریب نخور!
مقصودنهاییگوینده: بیان فریبکاری دنیا

مستر چپمستر راست و سردرس
درسممگفم یشادرب یگنوگچ
پیشیگنتارممگفم یشادرب یگنوگچ

با تایپ عنوان و شماره درس یا فصل به صورت اتوماتیک در مستر اصالح می شود.
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غمت کشتگان  خاک  از  برَدمَد  الله  که  وقتی/  مگر  شود  آگه  دلت  ما  حال  ز 
معنی: وقتی از حال دل عاشقانت خبردار می شوی که مرده باشند و 

الله از خاکشان روییده باشد.
حالتخالصهشده: تا ما )عاشقانت( نمیریم، حال ما را نمی فهمی.

مقصودنهاییگوینده: بی خبری معشوق از حال عاشق

تنش درست و دلش شاد باد و خاطر خوش/ که دست دادش و یارّی ناتوانی کرد
معنی: دعا می کنم کسی که به ناتوانان کمک کند، تندرست، شادمان 

و آسوده باشد.
حالتخالصهشده: دعا به جان کسی که به درماندگان کمک کند.

مقصودنهاییگوینده:اهّمّیت دستگیری از ناتوان

ک�س ب�ه چش�مم در نمی آی�د که گوی�م مثِل اوس�ت
خ�ود به چش�م عاش�قان ص�ورت نبندد مثِل دوس�ت

معنی: هیچ کس را نمی بینیم که شبیه معشوق باشد؛ اصوالً عاشقان 
کسی را مانند معشوق نمی بینند.

حالتخالصهشده:هیچ کس شبیه معشوق نیست.
مقصودنهاییگوینده:بی توّجهی عاشقان به هر که جز معشوق
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همه،  برای  نسخه  یک  پیچیدن  یا  فرمول مشّخص  یک  ارائءه  با  که  است  بعید 
مشکل قرابت معنایی حل شود. ابزار طّراحان در طرح تست قرابت معنایی »بیت« 
است و هر بیتی حال و هوای خاّص خودش را دارد؛ پیچیدگی هایی دارد؛ بیان و 
عاطفءه مخصوص به خودش را دارد. شناخت الگوهای تست قرابت معنایی، ارائءه 
تکنیک نیست. تالش برای آشنایی بیشتر با شیوه های طرح تست است. وقتی 
این الگوها را بشناسیم احتمال غافلگیر شدنمان کم تر است و سرعتمان افزایش 

پیدا می کند.

این  به  است؛  معنایی  قرابت  تست  طرح  شیوءه  رایج ترین  اّول،  الگو 
ترتیب که یک بیت در صورت سؤال ارائه می شود که فقط یکی از 

گزینه ها با آن تناسب دارد:
فمگفه بیِت »گفت: باید حد زند هشیار مردم، مست را/ گفت: هشیاری بیار، 

)سراسری زبان 93( این جا کسی هشیار نیست« با کدام بیت تناسب مفهومی دارد؟ 
ــر مگی ــت  مس ــر  ب ــو  ت ــت  مس ــخن  س ــخن/  س ــوده  بیه ــه  هم ــد  گوی ــت  1( مس
ــام اندازد ــنگ به ج ــاده ات و س ــه خورد ب ــی حافظ/ ک ــهر ننوش ــب ش ــاده با محتس 2( ب

ــر دار بود ــی همه ب ــارف و عام ــر دار زند/ گذر ع ــه ب ــان را هم ــر باده کش ــه اگ 3( ش
ــر ــتش گی ــود مس ــی ادب ب ــه ب ــیار ک ــیارش دان/ هش ــود هش ــی نم ــت ار ادب 4( مس

برای پاسخ دادن به این گونه تست ها، اّول باید بیت صورت سؤال را خوب بخوانید 
و با مفاهیم کتاب درسی مطابقت بدهید؛ سپس با مقایسءه مفهوم به دست آمده 

با ابیاِت گزینه ها پاسخ درست را انتخاب کنید.
 معموالً در گزینه های نادرست کلمات فریبنده وجود دارد.

 صورت سؤال را درست بخوانید تا با الگوهای دیگر اشتباه گرفته نشود.
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تفاوت این الگو با الگوی قبلی در این است که پس از به دست آوردِن 
مفهوم بیت صورت سؤال باید دنبال »تقابل« یا »تضاد مفهومی« بگردید:
)سراسری ریاضی 97( فمگفه بیت زیر با کدام بیت »تقابل« مفهومی دارد؟ 

»او را خ�ود التف�ات نب�ودی ب�ه صی�د م�ن/ من خویش�تن اس�یر کمند نظر ش�دم«
1( سعدی چو جورش می بری نزدیک او دیگر مرو/ ای بی بصر، من می روم؟ او می کشد قالب را!

ــت پای خود/ ولی مژگان شوخش از ته دل ها خبر دارد 2( اگرچه از حیا دارد نظر به پش
ــیرین را ــوه های ش 3( آن که در نظربازی عیب کوه کن کردی/ کاش یک نظر دیدی عش
ــیمان باش ــه با دل ما کرده ای پش ــش زنهار/ وزان ک ــه صید حرم تیغ بر مک ــر ب 4( دگ

شاید این الگو از دیگر الگوها سخت تر به نظر برسد؛ به این دلیل که 
هیچ اطاّلعاتی دربارءه مفاهیم در  صورت سؤال وجود ندارد؛ طّراح، در 
هر گزینه یک بیت ارائه می دهد و از شما می خواهد بیت متفاوت را 

انتخاب کنید:
)سراسری ریاضی 93( فمگفه مفهوم کدام بیت با سایر ابیات تفاوت دارد؟ 

ــت ــوی مهربانی نیس ــه درو ب ــع مکن ک ــر/ طم ــادر ده ــار م ــدر کن ــرورش ان 1( دوام پ
ــت ــی دور فلک نهانی نیس ــه بی وفای ــان/ ک ــتماع بی ــان را به اس ــت عی ــه حاجت اس 2( چ
ــت ــن کاروانی نیس ــاختن آیی ــه خانه س ــد/ ک ــرای مبن ــن کاروانس ــق در ای 3( دل ای رفی

ــت ــر از لّذت معانی نیس ــرت خب ــغول/ که دیگ ــدی مش ــه صورت چنان ش ــت ب ــو بت پرس 4( چ
و گذرا، یک  نگاه سریع  با یک  باید  اّول  این گونه تست ها،  به  پاسخگویی  برای 
بیت آشنا پیدا کنید. اگر بود که چه بهتر؛ اّما اگر نبود، باید یکی یکی بیت ها را 

بخوانید، مفاهیم آن ها را بیرون بیاورید و به مقایسه بپردازید.
مقایسءه  با  است  کنید؛ ممکن  دّقت  ابیات  بین  کلمات مشترک  به  تگّجه 

آن ها سریع تر به پاسخ دست پیدا کنید.
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دستمان  کار  که  می دانم  من  است.  چموش  خیلی  نیست.  خوبی  خر  خر،  این 
می دهد! از چشمانش شرارت و حیله گری می بارد.

گنوگچ: پی بردن به باطن از طریق ظاهر
این جای کار را دیگر نخوانده بودیم!

گنوگچ: غفلت

با دیدن چهره های عرق کرده و سرهای پایین افتاده مان مثل این که ماجرا را حدس 
زده باشد، می گوید ...

گنوگچ: پی بردن به باطن از طریق ظاهر

احمدرضا زل می زند به چشمان خر و انگاری که صد سال است االغ شناس بوده باشد ...

گنوگچ: بیان طنز
موشکافیمفهوم: مقصود از طنز این نیست که حتماً چیزی ما را به قهقهه بیندازد؛ 
»طنز« وقتی پدید می آید که با نوعی آشنایی زدایی، جمله ای پدید آید که توقّع شنیدن 
آن را نداریم و البته گوینده از بیان آن جمله مقصودی سازنده و منتقدانه داشته باشد.

فر یفراگره 6
می کن�دبش�نو این ن�ی چون ش�کایت می کند حکای�ت  جدایی ه�ا  از 

گنوگچ: روایت جدایی روح از عالم معنا / عاشق اهل شکایت نیست
واقع،  در  »شکایت«  از  من  قصد  می گوید:  بیت  این  در  موالنا  موشکافیمفهوم:
»حکایت جدایی« است؛ شاید ظاهر کالم عاشق، گالیه باشد، اّما قصد او از این 

گالیه و شکایت، چیز دیگری است؛ به قول شاعر:

مستر چپمستر راست و سردرس
درس 6فر یفراگره

درسیفاگهیفار( یدررادهم

با تایپ عنوان و شماره درس یا فصل به صورت اتوماتیک در مستر اصالح می شود.
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ــم؟ ــکایت می کن ــان ش ــان ج ــن ز ج ــم1م می کن ــت  روای ــاکی،  ش ــم  نَی ــن  م

ببریده ان�د م�را  ت�ا  نیس�تان  نالیده ان�دک�ز  زن  و  م�رد  نفی�رم  در 

گنوگچ: درد جدایی / همراهی همه با نالءه عاشق

این مفهوم در کدام ابیات دیده می شود؟
1- این چه نغمه است کزو ناله کند پیر و جوان / وین چه بانگ است که از وی بخروشد زن و مرد؟
ــق به هر قلب خسته ای که نشسته / نهاد سنگ بنالد به ناله های حزینش 2- خدنگ عش
زار ــت  غم از  ــم  بنال ــه  ک ــه  هرگ  / ــد  بگرین ــتان  دوس ــه  هم ــن  م ــر  3- ب
ــن انجم آن  ــدر  ان ــر  ــد هجی ــم ش ک ــه  ک  / و زن  ــرد  م ــءه  نال و  ــد  آم ــروش  4- خ
ــد ــوار بنال ــءه زارم در و دی ــوزد / وز نال ــرد بس ــان زن و م ــن ج ــوزش م ــر س 5- ب
زن و  ــرد  م ــءه  نال و  ــد  آم ــروش  خ  / ــوختن  س و  ــارت  غ و  ــتن  کش ــس  ب 6- ز 

 1- مفهوم این بیت اظهار شگفتی از صدایی است که همه را به ناله و 
خروش درآورده است.

2- در این بیت نیز تأثیر عشق بر همه )حّتی سنگ( مطرح گردیده است.
با من  تو می نالم، همءه دوستان  از شدت غم  3- شاعر می گوید: »هر وقت که 

همراه می شوند«.
4- این بیت قابل قبول نیست؛ خروش و نالءه مرد و زن به خاطر اسارت یک نفر 

)هُجیر( است.
5- در این بیت، همه در اندوه گوینده در حال نالیدن هستند.
6- خروش مرد و زن در این بیت به دلیل حملءه دشمن است.

 

اش�تیاقس�ینه خواه�م شرحه ش�رحه از فراق درد  ش�رح  بگوی�م  ت�ا 

گنوگچ: هر کسی درد عشق را نمی فهمد

1- در بعضی از نسخه های مثنوی جای حکایت و شکایت عوض شده است که در آن صورت مفهومِ بیت می تواند 
»شکایت از جدایی« باشد؛ ما فکر می کنیم همین نسخءه مورد استفادءه مؤلّفان کتاب درسی شما، ُدُرست تر است.
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این مفهوم در کدام ابیات دیده می شود؟
ــی را / که ز گل رخیش خاری به جگر خلیده باشد ــینءه من بَود آگهی کس 1- ز خراش س
ــالم ــتی والّس ــودی خام خام / خوش بِزی چون پخته گش ــق ب ــش از این در عش 2- پی
3- شب فراق چه داند که تا سحر چند است؟ / مگر کسی که به زندان عشق دربند است
ــرآمدی! ــوی، دلیری، س ــق؟ / دریا دلی بج ــد ذوق عش ــه دانن ــه چ ــان ره نرفت 4- خام
ــد ندان ــان  درم ــرا  م درد  ــی  ول  / ــردن  زنده ک ــد1  دان ــرده  م ــیحا  5- مس
6- بالی هجر و درد اشتیاق پیر کنعانی / کسی داند که چون یوسف عزیزی در سفر دارد
7- یارب کجاست محرم رازی که یک زمان / دل شرح آن دهد که چه گفت و چه ها شنید؟!

 1- شاعر این بیت می گوید فقط کسی خراش سینءه مرا می فهمد که 
خودش عاشق شده باشد.

2- در این بیت کلماتی فریبنده وجود دارد، اّما مفهومش متفاوت است؛ سخن از 
کسی است که قبالً خام و بی تجربه بوده، اّما اکنون عاشقی پخته و کامل است.

3- تنها کسی رنج شب طوالنی فراق را درک می کند که آن را تجربه کرده و 
خودش عاشق باشد.

آدمی  یا  دلیر  ندارد؛ یک دریادل،  را  4- شاعر می گوید: »هر کسی ذوق عشق 
سرآمد، پیدا کن!«

5- مفهوم این بیت »درمان ناپذیری درد عشق« است.
6- در این بیت نیز این موضوع مطرح است که فقط کسانی حال حضرت یعقوب 

را درک می کنند که فرزندی چون یوسف را از دست داده باشند.
تا  بشناسد  را  عشق  که  می گردد  رازی  محرم  دنبال  نیز  بیت  این  7- گویندءه 

ماجرایش را برای او تعریف کند.

خوی�شهر کس�ی کاو دور ماند از اصل خویش وص�ل  روزگاِر  بازجوی�د 

گنوگچ: بازگشت به اصل
عالم  روحانی؛  عالمی  است؛  دیگر  عالمی  به  متعّلق  انسان  موشکافیمفهوم:
غیرِماّدی و پر رمز و راز. مّدتی در عالم ماّدی اسیر جسم و تعّلقات ماّدی می شود 

1-  داند: می داند = می تواند
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و دوباره به اصل خودش بازمی گردد. حتماً این سخن مشهور را به یاد دارید که: 
»کلُّ شیٍء یَرِجُع الی اصلِِه«.

این مفهوم در کدام ابیات دیده می شود؟
ــر خراب آبادم ــود / آدم آورد در این دی ــم ب ــن جای ــردوس بری ــک بودم و ف ــن مل 1- م
ــتی شکست نوبت وصل و لقاست ــت1 کشتی قالب ببست / باز چو کش 2- آمد موج الس
ــت ــهر ماس 3- ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم / باز همان جا رویم جمله که آن ش
ــت اس ــی  پ در  را  ــا  فرع ه ــر  م ــا  اصل ه  / ــت  اس وی  ــان  جوی ــد   فرزن ــادر  4- م
ــرع ــا ف ــل ت ــد اص ــه کاری بازنای ــرع / ب ــارج از ش ــد خ ــه باش ــزی ک ــر آن چی 5- ه
ــدا ــان و پی ــد پنه ــز ش ــه یک چی ــیا / هم ــت اش ــع گش ــش راج ــل خوی ــه اص 6- ب
ــون راجع ــه  الی ــا  کاّن ــدم  گوی  / ــون  ارغن ــون  چ ــدم  ع ــردم  گ ــدم  ع ــس  7- پ
ــم می روی ــاال  ب و  ــم  باالیی ز  ــا  م  / ــم  می روی ــا  دری و  ــم  دریایی ز  ــا  8- م

 1- بیت اّول با بیت مورد بحث، ارتباط دقیق ندارد؛ درست است که به 
ملکوتی بودن انسان اشاره شده اّما شاعر این بیت می گوید: »من در بهشت برین 
زندگی می کردم و به دلیل جرم آدم ⒔ به این عالم آمدم«؛ یعنی مستقیماً سخنی 

از بازگشت به میان نیست. چنین بیتی را تا مجبور نشده اید، انتخاب نکنید.
یا  از بین رفتِن جسم  از این است که پس از مرگ و  2- در این بیت صحبت 

جََسد، روح به لقای خدا می رود.
او به  بازگشت  به عالم معنا و  این بیت مفهوم »تعّلق داشتن روح آدمی  3- در 

آن جا« مطرح است.
4- این بیت پذیرفتنی نیست؛ صحبت از جست وجوی »فرع« است.
5- مفهوم این بیت ناکارآمدی چیزهایی است که خارج از شرع اند.

1- َاَلسْت: در واقع، »أ« )حرف استفهام( و »لَْسُت« فعل صیغءه متکّلم بوده است. این واژه برگرفته از 
بخشی از آیءه قرآن است ！اَ لَست بربُّکم؟ قالوا بلی و اشاره دارد به روزی که خداوند آدمیان را گواه 
الست«، »روز الست«، »جام  این واژه در ترکیب های »عهد  خداوندی خود قرار داد. در شعر فارسی 

الست« و »می اَلست« رایج شده است.
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6- در این بیت نیز مفهوم »بازگشتِن همه چیز به اصل« مطرح شده است.
7- مفهوم »انّا لِّلٰه و انّا الیه راجعون« همان مفهوم بازگشت آدمیان به عالم معناست.

8- »دریا« و »باال« در این بیت معادل عالم معنا هستند و مفهوم بیت با آن چه 
مورِدنظر ماست، مطابق است.

 

جفت بدح�االن و خوش حاالن ش�دمم�ن ب�ه ه�ر جمعّیت�ی ن�االن ش�دم

گنوگچ: سر دادن نالءه عشق برای همه / انعطاْف پذیری

م�نه�ر کس�ی از ظّن خود ش�د ی�ار من اس�رار  نجس�ت  م�ن  درون  از 

گنوگچ: به قدر دانش خود هر کسی کند ادراک / درک ناقص افراد از عشق

این مفهوم در کدام ابیات دیده می شود؟
1- در حق ما هر گروهی را گمانی دیگر است / کس ندانست این که ما گَنجیم یا ویرانه ایم
ــب فکر گمانی دارد ــی بر حس ــد کس به یقین محرم راز / هر کس ــق نش 2- در ره عش
3- پیچ و تاب نامرادی ها به قدر دانش است / می خورد خون بیش هر تیغی که جوهردار شد
ــرد ک ــاز  آغ ــم  فه ــدر  ق ــر  ب او  ــف  وص  / ــرد  ک ــاز  ب ــود  خ ــر  دفت و  ــت  4- بازگش

 1- مفهوم بیت این است که برداشت دیگران از ما »نسبی« و براساس 
حدس و گمان خودشان است.

2- مفهوم درک ناقص افراد از عشق در مصراع دوم به چشم می خورد.
هر  می گوید  نیست؛  پذیرفتنی  پس  است؛  دانستن«  »رنِج  بیت  این  3- مفهوم 

کسی به قدر دانش و آگاهی اش نامرادی ها و رنج ها را تحّمل می کند.
4- این بیت نیز دربارءه کسی است که از عشق درکی ناقص دارد و به اندازءه فهم 

خودش آن را توصیف می کند.
 

نیس�ت دور  م�ن  نال�ءه  از  م�ن  لیک چش�م و گوش را آن نور نیس�تس�ّر 

گنوگچ: آشکارشدن باطن در سخن / ناتوانی حواس ظاهری در درک معنویّات
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این مفاهیم در کدام ابیات دیده می شود؟
1- تا دلی آتش نگیرد حرف جان سوزی نگوید / حال ما خواهی بیا، از گفتءه ما جست وجو کن
را روح  آن  ــاب  نق ــن  زی ــد  در نیاب  / ــم ها  جس ــگ  رن ــت  هف ــن  ای ــدءه  2- دی
ــخن خویش نهانند / از نکهت خود نیست به هر حال جدا، گل ــخنان در س 3- رنگین س
4- در سخن مخفی شدم مانند بو در برگ گل / هر که خواهد دیدنم گو در سخن بیند مرا
ــت در میکده ها / مّدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خشت ــلیم من و خش ــر تس 5- س
ــه فریاد خویش رس ــد / دریاب خویش را و ب ــو را چو ناله به فریاد می رس ــو ت 6- خواج

 1- در این بیت می بینیم که »حرف جان سوز« از دل عاشق )دلی که 
آتش گرفته( برخاسته است؛ شاعر می گوید اگر می خواهی حال مرا بفهمی در 

سخنانم آن را جست وجو کن.
2- گویندءه این بیت نیز می گوید حواس ماّدی از درک »روح « ناتوان هستند.

3یری4-یدر این ابیات »گوینده« در »سخن« خود پنهان شده است؛ پس با مفهوم 
مورد بحث مطابق اند.

5- این جا صحبتی از درک معنویّات نیست؛ حافظ می گوید اگر »مّدعی« سخنم 
را درک نکند اهّمّیتی ندارد.

6- این بیت هم پذیرفتنی نیست؛ خالصءه بیت این است که »کسی به داد آدم 
نمی رسد.«

لیک کس را دید جان دس�تور نیستتن ز جان و جان ز تن مس�تور نیست
گنوگچ: ناتوانی حواس ظاهری در درک معنویّات

ه�ر که ای�ن آتش ن�دارد، نیس�ت بادآتش اس�ت این بانگ نای و نیست باد

گنوگچ: ارزش کالم عرفا / آرزوی نیستی برای بی بهرگان از عشق
موشکافیمفهوم:موالنا می گوید: »این صدای نی )کالم اولیای خدا( در حقیقت 
آتش است؛ بادها و هواهای نفسانی آن را ایجاد نکرده اند. کسی که از این آتش 
بی بهره است نبودنش بهتر از بودنش است.« عّده ای نیز معتقدند مصراع دوم این 
بیت جنبءه نفرین ندارد؛ »نیستی« را به معنای عرفانی آن می گیرند و می گویند 

موالنا برای بی خبران از عشق فنا و نیستی در راه خداوند آرزو می کند.
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جوشش عش�ق اس�ت کاندر می فتادآت�ش عش�ق اس�ت کان�در ن�ی فتاد

گنوگچ: شورانگیزی عشق
موشکافیمفهوم:در باور عرفا، عّلت همءه هیجان های عالم، »عشق« است؛ در بیان 

این مفهوم، معموالً »حسن تعلیل« وجود دارد.

این مفهوم در کدام ابیات دیده می شود؟
ــد ــاالک ش ــد و چ ــص آم ــوه در رق ــد / ک ــالک ش ــر اف ــق ب ــاک از عش ــم خ 1- جس
2- گر عشق من از پرده عیان شد عجبی نیست / پوشیدن این آتش سوزنده محال است
ــان ــد چن ــو جوش ــتیاق روی ت ــان / ز اش ــد نه ــب1 می جوش ــدر خن ــاده کان 3- ب
ــد ــان ش ــار الله افش ــق رخ ی ــن ز عش ــد / چم ــاران ش ــزار نور ب ــد و گل ــار آم 4- به

رقص  به  و  هیجان  و  خاک  ارزش یافتن  باعث  عشق  بیت،  این  1- در  ی
آمدِن کوه است.

2- مفهوم این بیت »ناتوانی در پنهان داشتن عشق« است.
3- در این بیت »اشتیاق« عّلت جوشیدن شراب است.

4- در این بیت »عشق« باعث روییدن الله ها دانسته شده است.

دری�دن�ی، حری�ف ه�ر ک�ه از ی�اری بُری�د م�ا  پرده ه�ای  پرده های�ش 

گنوگچ: همراهی نی با هر عاشق هجران دیده / نی، برطرف کنندءه حجاب مادیّات/ 
نی، فاش کنندءه اسرار عاشق

 

همچو نی دمس�از و مشتاقی که دید؟همچ�و نی زه�رّی و تریاق�ی که دید؟

گنوگچ: نقش ظرفّیت وجودی افراد در تأثیرپذیری از عشق / در عین دردآفرینی، درمان  بودن
برای  دارد؛  فرق  متفاوت،  ظرفّیت های  با  افراد  بر  عشق  تأثیر  موشکافیمفهوم:
یکی درد است و برای دیگری درمان. سخن انسان کامل نیز برای یکی دلنشین 
است و برای دیگری دل آزار! کالم عاشق، به دل عاشقان می نشیند و بی بهرگان 

از عشق را می آزارد.
1- ُخنب: ُخم؛ ظرف بزرگ شراب
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می کن�د پر خ�ون  راه  حدی�ث  می کن�دن�ی  مجن�ون  عش�ق  قّصه ه�ای 

گنوگچ: دشوار و پر خطر بودن راه عشق
»مجنون«  عاشقانی چون  که  است  راهی  روایتگر  »نی«  صدای  موشکافیمفهوم:

پشت سر گذاشته اند. این راه، راه ساده ای نیست؛ این راه، راهی است که هر خار 
و خاشاکش، نشانی از خون خشکیدءه رهروانی ناکام دارد؛ این راه، راه پر مخاطرءه 

بی بازگشت است.

ابیاتی را که دربردارندءه این مفهوم هستند انتخاب کنید.
ــهل است بیابان ها ــق حرم باشد س ــاید / چون عش ــد ش 1- گر در طلبت رنجی ما را برس
2- راهی است راه عشق که هیچش کناره نیست / آن جا جز آن که جان بسپارند چاره نیست
ــد ــد / دل نمی یابد ازین ورطه ره بیرون ش ــون جگر از راه نظر بیرون ش ــس که خ 3- ب
ــن ــر ببی ــرور بی س ــزاران س ــت / صد ه ــوی ره اس ــر گ ــه س ــقش ک 4- در ره عش
5- تا سر زلف تو چوگان گشت در میدان جان / صد هزاران گوی زر گردون به دندان برگرفت
6- به کوی عشق چون پا می نهی از جان و سر بگذر / که خون خوار است وادی ها و خونریز است منزل ها

ی1-یسعدی در این بیت »رنج راه عشق« را شایسته می داند و در تمثیلی 
زیبا از حاجیانی می گوید که دشواری مسیر کعبه برایشان ساده می شود.

آن  در  چاره  تنها  که  است  شده  نشان داده  بی کران  راهی  نیز  بیت  این  2- در 
»جان بازی« است.

3- »رِه بیرون شد نمی یابد« یعنی »راه خروج پیدا نمی کند«؛ این بیت پذیرفتنی 
را  این ورطه  از  نیست؛ شاعر می گوید: »از بس اشک خون ریخته ام راه خروج 

پیدا نمی کنم«
آن  در  بی سر«  »سروراِن  بسیار  که  است  ترسیم شده  بیت مسیری  این  4- در 

دیده می شوند.
را گوی های آتشینی  تعلیل« ستارگان  آرایءه »حسن   از  استفاده  با  بیت  5- این 

می خواند که به شوق چوگان زلف یار ایجاد شده اند.
6- در این بیت نیز راِه عشق، خون خوار و خونریز توصیف شده است.
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مر زبان را مش�تری جز گوش نیس�تمح�رم این هوش جز بی هوش نیس�ت

مفهوم: هر کسی درد عشق را نمی فهمد / تقابل عقل و عشق
ش�د ب�ی گاه  روزه�ا  م�ا  غ�م  ش�ددر  هم�راه  س�وزها  ب�ا  روزه�ا 

مفهوم: عاشق با غم روزگار می گذراند

تو بمان، ای آن که جز تو پاک نیس�تروزه�ا گر رف�ت، گو رو، باک نیس�ت

مفهوم: بی اعتنایی به عمرِ رفته / طلب جاودانگی معشوق

این مفهوم در کدام ابیات وجود دارد؟
1- آت��ش اگ��ر ب��ه خرمن عمر اوفت��د چه باک؟ / ج��ان را تعّلق��ی نبَود جز ب��ه مهر یار
2- زمان��ه گر بزند آتش��م ب��ه خرمن عمر / بگو بس��وز که بر من به برگ کاهی نیس��ت
3- ای خ��ّرم از ف��روغ رخ��ت الل��ه زار عمر / ب��ازآ که ریخ��ت بی گل روی��ت بهار عمر
4- اگ��ر ج��ان م��ی رود گ��و رو غمی نیس��ت / تو باق��ی مان که م��ا را با تو کار اس��ت
5- گوی��ی س��کندرم ز پ��ی آب زندگ��ی / عم��رم گذش��ت و چش��مءه حی��وان نیافتم
6- ک��ه باش��م م��ن ک��ه مان��م ی��ا نمان��م / ت��و را خواه��م ک��ه در عال��م بمان��ی

 1- شاعر این بیت »گذر عمر« برایش مهم نیست و می گوید تنها چیزی 
که مهم است »مهر یار« است.

نیز  بیت  این  مفهوم  ندارد«؛  اهّمّیتی  »اصالً  یعنی  نیست«  کاهی  برگ  2- »به 
»بی اعتنایی به عمر رفته« است.

3- این بیت قابل قبول نیست؛ »گذر عمر« برای حافظ در این بیت مهم است!
برود؛  جان  که  نیست  »مهم  می گوید:  است؛  متناسب  دقیقاً  هم  بیت  4- این 

باقی ماندن تو مهم است.«
5- شاعر این بیت حسرت می خورد که چرا عمرش گذشته و »چشمءه آب حیات« 

را نیافته است.
6- گویندءه این بیت فروتنانه می گوید: »اصالً من که هستم که باشم یا نباشم؟ 

مهم این است که تو در عالم باقی بمانی«.
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هر که بی روزی اس�ت، روزش دیر شده�ر که ج�ز ماهی، ز آبش س�یر ش�د

گنوگچ: اشتیاق پایان ناپذیر عاشق / بی بهره ماندن کسی که عاشق نیست

این مفهوم در کدام ابیات دیده می شود؟
1- تو دیدی هیچ عاشق را که سیری بود از این سودا؟ / تو دیدی هیچ ماهی را که او شد سیر از دریا؟
ــود ــیر ش ــق از آن جان جهان س ــگ آید / نی عاش ــقان تن ــان جهان ز عاش ــی ج 2- ن
3- نیست سیری عشق بازان را ز درد و داغ عشق / سوختن همواره دارد اشتهای سوختن
ــت ــیر اس ــوق س ــت / به آن پندار کز معش ــر اس ــر هجران دلی ــه ب ــق ک ــا عاش 4- بس
ــد کاسءه دریوزه1 را ــد صائب از دیدار سیر / کز طمع سیری نباش ــق نباش 5- دیدءه عاش
ــیر ندیدم / زیرا که تو می آیی و من می روم از هوش ــد و روزی به رخت س 6- عمرم ش

ی1- می گوید هرگز عاشقی را پیدا نمی کنی که از عشق سیر شده باشد.
از  معشوق  نه  می شود،  سیر  معشوق  از  عاشق  نه  می گوید  بیت  این  2- شاعر 

عاشق.
3- این بیت پذیرفتنی است؛ می گوید عشق بازان از درد و داغ عشق سیر نمی شوند.

4- این بیت متفاوت است؛ می گوید عاشقی که از جدایی نمی ترسد هنوز طعم 
آن را نچشیده است.

5- گویندءه این بیت می گوید: »عاشق از تماشای معشوق سیر نمی شود.«
6- این بیت متفاوت است؛ فریب واژءه »سیر« را نباید خورد! می گوید: »هر وقت 

تو می آیی من از هوش می روم و نمی توانم تماشایت کنم.«

خ�ام هی�چ  پخت�ه  ح�ال  پ�س س�خن کوت�اه بای�د، والّس�المدر نیاب�د 

گنوگچ: هر کسی حال عاشق را نمی فهمد
ک�ه با ن�ادان نه ش�یون باد و نه س�ورچ�ه نیکو گفت با جمش�ید، دس�تور2

گنوگچ: پرهیز از همنشینی با نادان
1- دریوزه: گدایی

2- دستور: این واژه در گذشته به معنی »راهنما« و »وزیر« به کار می رفته است.
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او س�رزیر ش�د و  او معک�وس  ش�دمک�ر  دی�ر  روزش  و  ب�رد  روزگارش 

گنوگچ: رسواشدن / نتیجءه عمل خود را گرفتن

بی گاه ش�د بی گاه ش�د، خورش�ید اندر چاه شد
�ه ش�د خورش�یِد ج�ان عاش�قان در خل�وت الّلٰ

گنوگچ: فرارسیدن مرگ / خلوت عاشقان با خدا

غنچءه خاموش، بلب�ل را به گفتار آوردمس�تمع، صاحب سخن را بر سر کار آورد

گنوگچ: تأثیر شنوندءه خوب بر سخنور / اهّمّیت اشتیاق شنونده

دزد دانا می کش�د اّول چ�راغ خانه راعشق چون آید، بََرد هوش دل فرزانه را

گنوگچ: تقابل عقل و عشق

آش�نایان را در ایّ�ام پریش�انی بپرسش�انه می آید به کار زلف در آشفتگی

گنوگچ: سفارش به همدردی و فریادرسی

عش�ق ب�ر ی�ک ف�رش بنش�انَد گ�دا و ش�اه را
س�یل، یکس�ان می کن�د پس�ت و بلن�د راه را

گنوگچ: بی اعتباری عناوین دنیایی در عالم عشق
موشکافیمفهوم:عالم عشق، شاه و گدا نمی شناسد؛ کارمند و رئیس در آن معنی 
ندارد؛ پول دار و بی پول در عالم عشق یکسان می شوند؛ به قول طبیب اصفهانی:

ــا آن ج ــه  ک ــت  محّب ــزم  ب ــه  ب ــازم  ــیند«»بن نش ــل  مقاب ــاهی  ش ــه  ب ــی  گدای

گنجحکمت:آفتابجمالحق

گفت که: »چون من در آن حضرت رسم و تاِب آفتاب آن جمال بر من زند، مرا از 
خود یاد نیاید؛ از تو چون یاد کنم؟«

گنوگچ: از خود بی خود شدن عاشق در لحظءه دیدار یار
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)سراسری تجربی 98(- 9 مفهوم کّلی رباعِی زیر، با کدام بیت قرابت دارد؟ 
»رازی که خطرکنندگان می دانند/ در بازی خون برندگان می دانند

با بال شکسته پرگشودن هنر است/ این را همءه پرندگان می دانند«
ــر تو ــرخ رویی محش ــد خون تو س ــم بد گوهر تو/ ش ــو ریخت خص ــر خون ت 1( گ
2( اگر جنازءه سعدی به کوی دوست درآرند/ زهی حیات نکونام و مردنی به شهادت
ــت اگر سر نهاده ای/ از جا مرو که شرط طلب استقامت است 3( ای دل به راه دوس
4( سر به پیش انداختن در زندگانی خوش نماست/ زیر شمشیر شهادت گردن افرازی خوش است

به راستی - 10 به شما می گویم که زندگی  فاقد مفهوم عبارت »من  بیت،  کدام 
)سراسری زبان 98( تاریکی است؛ مگر آن که شوقی باشد.« است؟ 
ــن م کام  در  ــوق  ش ــی  ریخت ــر  مگ ــن/  م آرام  ــاده  افت ــی  آرام 1( ز 
ــدارد ــوری ن ــوق مذک ــان ش ــه پنه ــد او را / ک ــدا آی ــر پی ــه ذوق از ذک 2( چ
ــون کبوتر بال و پر از پا برون می آورد ــوق مرا هر کس گذارد در بغل/ چ 3( نامءه ش
ــوق وصال ــه ش ــران و ن ــم هج ــه غ ــن/ ن ــم را چنی ــت دل ــرده اس ــره نک 4(  خی

)سراسری خارج از کشور 98(- 1 مفهوم کدام بیت، با دیگر ابیات تفاوت دارد؟ 
ــار/ از ورق گردانی باد خزان غافل مباش ــا خزان را در قفا دارد به ــون گل رعن 1( چ
ــانی بپرس ــنایان را در ایّام پریش ــفتگی/ آش ــه کار زلف در آش ــد ب ــانه می آی 2( ش
3( وقت بی برگی کرم با بینوایان خوش نماست/ در خزان از بلبالن ای باغبان غافل مباش
4( گره تا می توانی باز کن از کار محتاجان/ چو بیکاران به ناخن گردن خود را مخار این جا

)سراسری خارج از کشور 98(- 2 کدام بیت با سایر ابیات، قرابت مفهومی ندارد؟ 
1( خوش است با غم هجران دوست سعدی را / که گر چه رنج به جان می رسد امید دواست
ــو زنده دارندم ــه وعده های وصال ت ــق کش/ ب ــب دیرانتظار عاش 2( مگر در این ش
3( مده به دست فراقم پس از وصال چو چنگ/ که مطربش بزند بعد از آن که بنوازد
ــد/ اگر احتمال دارد به قیامت اّتصالی ــت و سهل باش 4( همه عمر در فراقت بگذش
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)سراسری ریاضی 98(- 3 همءه ابیات با بیت زیر قرابت مفهومی دارد؛ به جز: 
»با اهل فنا دارد هر کس سر یک رنگی/ باید که به رنگ شمع از رفتن سر خندد«

ــت/ عشق نه بازی است که جان بازی است ــقش بود آن بازی اس 1( جان که نه عش
2( اگر از کمند عشقت بروم کجا گریزم/ که خالص بی  تو بند است و حیات بی تو زندان
ــر هالک نداری مگرد پیرامون ــمع و پروانه است/ س ــق و معشوق ش 3( مثال عاش
4( مردن اندر کوی عشق از زندگانی خوش تر است/ تا نمیری دست مهرش کوته از دامن مکن

)سراسری ریاضی 98(- 4 بیت زیر، با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟  
»پیش از من و تو بسیار بودند و نقش بستند/ دیوار زندگی را زین گونه یادگاران«

ــیار در دل آمد از اندیشه ها و رفت/ نقشی که آن نمی رود از دل نشان توست 1( بس
2( کرد تصویر تو را صورتگر چین آرزو/ بست چندین صورت و صورت نبست این آرزو
ــر وا پرداخت ــش دگ ــاختن نق ــاخت/ از س ــت چو بس ــش بدیع ــاش ازل نق 3( نّق
4( این جهان آینه و هستی ما نقش و نگار/ نقش در آینه آخر چه قدر خواهد ماند؟

مفهوم کدام بیت با ابیات دیگر متفاوت است؟  )سراسری تجربی 98(- 5
ــت ــتن اس ــردن او را زندگانی گش ــت/ م ــتن اس ــوق فانی گش ــق در معش 1( عش
ــی می داند/ که به دل داغ تو را در عوض مرهم زد ــق کس ــوختءه عش 2( حال دل س
ــت ــوخته در ریگ روان افتاده اس ــروان آبله پا می داند/ که نفس س ــال ما راه 3( ح
ــی که جگر سوختگان در المند 4( غم دل با تو نگویم که تو در راحت نفس/ نشناس

)سراسری تجربی 98(- 6 مفهوم عبارت زیر، با کدام بیت قرابت دارد؟ 
»از بیم عقرب جّرارءه دموکراسی قرن بیستم، ناچار شده به مار غاشیءه حکومت 

سرهنگ ها پناه ببرد.«
1( یوسفانم بستءه چاه زمینند ار نه من/ چشمه های خون ز رگ های زمین بگشودمی
ــت ــم/ آن چاه کننده را همان چاه بس اس ــد که من در آن چاه افت ــر چاه َکَن 2( گ
ــد و در دام افتاد ــخ/ آه کز چاه برون آم ــو آویخت دل از چاه زن ــف ت ــم زل 3( در خ
ــی ــی می تن ــش دام ــرای خوی ــی/ از ب ــی می کن ــم چاه ــو از ظل ــه ت 4( ای ک

)سراسری زبان 98(- 7 کدام بیت، فاقد مفهوم بیِت  زیر است؟ 
»در این مقام طرب بی تعب نخواهد دید/ که جای نیک و بد است این سرای پاک و پلید«

1( نوش عشرت نیست »وحشی« در جهان بی  نیش غم/ آرزوی نوش اگر داری منال از زخم نیش
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2( نوش دکان هستی آمیخته است با نیش/ چون خنده ای دهد روی لب را گزید باید
ــه جبهءه واکرده نوش کن ــت چنین مرگ ناگوار/ این زهر را ب ــخ توس 3( از روی تل
ــود پیدا ــن/ که وقت چیدن گل باغبان ش 4( ز هم جدا نبود نوش و نیش این گلش

)سراسری زبان 98(- 8 ویژگی حماسه در کدام بیت، متفاوت است؟ 
ــگ درن ــراوان  ف را  ــان  جنگش ــد  نب ــگ/  جن ــو  دی ــا  ب ــت  بیاراس ــک  1( یکای
ــر همای ــر و دیگ ــرش بب ــای/ یکی پیک ــه پ ــر بر ب ــه س ــان ب ــی درفش 2( درفش
زدن ــد  بای رای  ــد  ب ــه  ب و  ــک  نی ــه  ب ــدن/  بُ ــاید  ش ــرام  به ــت  گف ــدو  3( ب
ــدر پ از  ــم  یافتی ــا  م ــه  ک ــم  ه ــان  چن زر/  ــاج  ت را  ــو  ت ــر  س ــر  ب ــم  4( نهادی

)سراسری خارج از کشور 98(- 9 همءه ابیات با یکدیگر قرابت مفهومی دارند  به جز: 
ــت مالمت به فغان می آید ــین/ آن که از دس ــالمت بنش 1( گو برو در پس زانوی س
2( مترس از جان فشانی گر طریق عشق می پویی/ چو اسماعیل باید سر نهادن روز قربانی
3( زبان تیشه با فرهاد گفتا در دم رفتن/ که راه کوی شیرین را ز سر باید قدم کردن
ــد/ جان در طمع لعل شکرخای تو افتاد ــیرین تو خون ش 4( دل در طلب خندءه ش

)سراسری هنر 98(- 10 مفهوم کدام بیت، با سایر ابیات تفاوت دارد؟ 
ــوزد و پیدا نکند ــر که از آتش دل س ــش فاش کند از روزن/ ه ــت دود دل 1( عاقب
2( عشق و مستوری ز هم دورند و راه پاکبازی/ آن کسی آسان رود کاین شیشه در بارش نباشد
3( عشقت به قول مّدعی پنهان نشاید داشتن/ سرچشمءه خورشید را نتوان به خاک انباشتن
4( ِسّر سخن عشق تو در سینءه »سلمان«/ گنجی است نهان گشته ز ویرانه طلب کن

کدام بیت، بهانءه طاووس برای عدم همراهی با سایر مرغان برای رسیدن به - 1
)سراسری خارج از کشور انسانی 98( مقصد است؟ 
ــق ــم تکرار عش ــب می کن ــق/ جملءه ش ــرار عش ــد اس ــن ختم ش ــر م ــت ب 1( گف
ــن ــای م ــی ج ــردوس عال ــود ف ــس ب ــن/ ب ــروای م ــیمرغ را پ ــود س ــی ب 2( ک
روزگار روی  ز  ــتم  بربس ــم  چش ــهریار/  ش ــت  دس ــوق  ش از  ــن  م ــت  3( گف
ــار کن ــرم  گی ــون  آب چ ــان  می از  کار/  ــت  اس ــاده  افت آب  ــا  ب ــرا  م ــون  4( چ
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)سراسری خارج از کشور انسانی 98(- 2 مفهوم کدام بیت با سایر ابیات، تفاوت دارد؟ 
ــت درس ــد  نای ــدار  خری ــی  ب ــر  گه ــت/  نخس ــد  بای ــنده  نیوش را  ــخن  1( س
ــر کار آورد/ غنچءه خاموش بلبل را به گفتار آورد ــتمع صاحب سخن را بر س 2( مس
ــد اندر کان ــر طلب نکنندش بمان ــخن گوهر/ اگ ــع چو کان آمد و س ــال طب 3( مث
ــود زنده نمیرد هرگز/ دم عیسی است هوای نفس آباد سخن ــخن هر که ش 4( به س

)سراسری انسانی 98(- 3 هر بیت، به ترتیب بیانگر کدام وادی عرفانی است؟ 
م�دام گ�ردد  گ�م  م�رد  الف( صد ه�زاران 

تم�ام گ�ردد  اس�رار بین  یک�ی  ت�ا 
مب�اد آت�ش  به ج�ز  وادی  ای�ن  در  ب( ک�س 

وانک�ه آت�ش نیس�ت عیش�ش خ�وش مب�اد
آگه�ی ندان�م  عش�قم  از  ج( لیک�ن 

ته�ی ه�م  دارم  عش�ق  پ�ر  دل�ی  ه�م 
د( گ�ر دو عال�م ش�د هم�ه ی�ک ب�ار نیس�ت

نیس�ت ان�گار  هم�ان  ریگ�ی  زمی�ن  در 
2( استغنا، طلب، حیرت، معرفت 1( استغنا، حیرت، عشق، فنا 
4( معرفت، عشق، حیرت، استغنا 3( معرفت، طلب، عشق، فنا 

)سراسری انسانی 98(- 4 مفهوم بیت زیر از همءه ابیات دریافت می شود؛ به جز: 
»نه بدو، ره، نه شکیبایی ازو/ صدهزاران خلق سودایی ازو«

ــارض تو بر گردون ــتان/ نه ماه تابد چون ع ــرو نازد چون قامت تو در بس ــه س 1( ن
ــم ــوخیش در کنار کش ــتن ازو/ نه قدرتی که به ش 2( نه قّوتی که توانم کناره جس
ــای رفتارم ــتن نه پ ــت/ نه احتمال نشس ــتانءه دوس ــه روی رفتنم از خاک آس 3( ن
ــم که از تو درگذرم ــینم/ نه صبر و طاقت آن ــه بخت و دولت آنم که با تو بنش 4( ن

)سراسری انسانی 98(- 5 کدام بیت، با بیت زیر قرابت مفهومی دارد؟ 
»اگر مستم اگر هشیار اگر خوابم اگر بیدار/ به سوی تو بود روی سجودم میهن ای میهن«

ــی ویران ــود  ب ــج  گن ــن  وط ــب/  عج ــه  چ ــن  ای و  ــی  دل ــان  می 1( در 
ــت کاو را نام نیست ــت/ این وطن جایی اس ــام نیس 2( این وطن مصر و عراق و ش
3( سعدیا حّب وطن گر چه حدیثی است درست/ نتوان ُمرد به سختی که من این جا زادم
4( کمند جذبءه حّب الوطن از وادی غربت/ به دریا همچو سیل خوش خرام آورد مستان را
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)سراسری انسانی 98(- 6 کدام�بیت�»فاقد«�مفهوم�بیت�زیر�است؟�
»تعلیم�ز�اّره�گیر�در�امر�معاش/�نیمی�سوی�خود�می�کش�و�نیمی�می�پاش«

1( ب��ه گیت��ی ز بخش��ش ب��ود م��رد مِ��ه/ ت��و گ��ر گن��ج داری ببخ��ش و من��ه
ب��ود بی��رون  خ��ورد  ان��دازءه  وز  ب��ود/  اف��زون  آن چ��ه  ببخ��ش  و  2( م��دار 
3( اگر هزار گنه بینی از سپهر دو رنگ/ بر او ببخش که بخشیدن گناه، خوش است
4( بخل عیبی است که صد فضل بپوشاند و ُجود/ کیمیایی است که صد عیب هنر گرداند

)سراسری هنر 98(- 7 کدام�بیت�با�بیت�زیر،�قرابت�مفهومی�دارد؟�
»وصلت�آن�کس�یافت�کز�خود�شد�فنا/�هر�که�فانی�شد�ز�خود�مردانه�ای�است«

1( ت��ا دل ز غ��م هج��ر پریش��ان نش��ود/ شایس��تءه ذوق وص��ل جان��ان نش��ود
2( به وصل دوست گرت دست می دهم یک دم/ برو که هر چه مراد است در جهان داری
3( راه عشق از خودی توست چنین پست و بلند/ اگر از خویش برآیی همه جا همواری است
4( س��عدی به قدر خویش تمّنای وصل کن/ س��یمرغ ما چه الیق زاغ آشیان توست

می�کنند؟- 8 بازگو� را� و�طاووس«� بلبل� »باز،� ترتیب�عذرآوردن� به� ابیات،� کدام�
)سراسری هنر 98(  

تاریک�ج�ای کزی�ن� دارم� آن� الف(�ع�زم�
رهنم�ای ُخل�دم� ب�ه� باش�د� رهب�ری�

دگ�ر رازی� زم�ان� ه�ر� گوی�م� ب(�ب�از�
دگ�ر آوازی� س�اعت� ه�ر� ده�م� در�

ش�وم س�لطان� شایس�تءه� اگ�ر� ج(�م�ن�
ش�وم بی�پای�ان� وادی� در� ک�ه� ب�ه�

2( ب � الف � ج 1( الف � ب � ج  
4( ج � ب � الف 3( ج � الف � ب  

)سراسری خارج از کشور 98(- 9 مفهوم�کلّی�همءه��ابیات�با�یکدیگر�تناسب�دارند؛�به�جز: 
1( چه کوشی بهر یک گوهر به کان تیرءه هستی/ تو خود هم گوهری گر تربیت یابی و هم کانی
2( چرا تا زر و داروییت هست از درد بخروشی/ چرا تا دست و بازوییت هست از کار وامانی
3( چو زرع و خوشه داری از چه معنی خوشه چین هستی/ چو اسب و توشه داری از چه اندر راه حیرانی
4( چه زنگی می توان از دل ستردن با سیه رایی/ چه کاری می توان از پیش بردن با تن آسانی
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)سراسری خارج از کشور 98(- 10 ابیات زیر با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟ 
»ای نسخءه نامءه الهی که تویی/ وی آینءه جمال شاهی که تویی

بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست/ در خود بطلب هر آن چه خواهی که تویی«
ــینی ــرت نش ــد حس ــه ص ــم ب ــی/ در آن عال ــم نبین ــن عال ــروز ای ــر ام 1( اگ
ــرای/ امروز جای خویش چه باید بصر مرا ــرای نبینم در آن س 2( گر من در این س
3( سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد/ و آن چه خود داشت ز بیگانه تمّنا می کرد
4( دمی با حق نبودی چون زنی الف شناسایی/ تمام عمر با خود بودی و نشناختی خود را
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