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نرسید بلکه سال به سال سؤاالت به سوی پختگی و چالش بیشتر رفت. 
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محصول سال ها آموزش »قرابت معنایی« با ویژگی های ذیل پیش روی شماست:

) ،( با بیان درجءه اهمّیت )۱( توضیح مفاهیم سه  کتاب مرجع کنکور )فارسی۱، فارسی ۲ و فارسی ۳
۲( ذکر نمونه ای متناسب و مرتبط در جهت درک »نشانه گذاری«

۳( معرفی ابیات مقابل، معکوس و دام انحرافی
۴( اشاره به اشتراک مضامین سه  کتاب

۵( معرفی درس های »پیام محور«
۶( تحلیل مفهومی کلیءه عبارات عربی )آیات، احادیث و ضرب المثل ها(

۷( گزینش تست های تألیفی متناسب و طبقه بندی از آزمون های کانون فرهنگی آموزش
۸( بررسی تست های کنکور نظام جدید

۹( پاسخنامه ای ویژه همراه نشانه گذاری های آموزش داده شده 
۱۰( آزمون های جامع جهت جمع بندی نهایی

هرگز در حیطءه شغلم تمایلی به انجام کار تکراری نداشته ام و از این به بعد هم امیدوارم چنین باشد. 
با احترام به کتاب های خوبی که پیرامون موضوع »قرابت معنایی« با تالش همکارانم نگاشته شده 
است، سعی من در ارائءه سبکی متفاوت و کاربردی بوده است و پیشاپیش بابت کم و کاستی های کتابی 

که یک سال وقت مستقیم و حدود دو دهه تدریس را با خود یدک می کشد، عذر تقصیر دارم.
یادگیری لّذت بخش و ساده تر هدف من

پیروزی و کامیابی شما 
شاهین شاهین زاد همیشه آرزویم بوده و هست و خواهد بود.  
پاییز ۹۹  

Instagram.com/shaahinshaahinzad
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ناپایداری کامیابی های دنیوی مفهــــوم

ــذرد  ــز بگ ــما نی ــان ش ــر جه ــرگ، ب ــم م بگــذرده نیــز  شــما  زمــان  رونــِق  هــم 
ــتن  ــعود خویش ــع مس ــه طال ــر ب بگــذردای ُمفَتَخ نیــز  شــما  اختــران  تأثیــر 

)قلمرو فکری 3، قسمت اول( »الدهُر یوماِن یوُم لََک و یوُم علیَک.« 
 هرچه از وی شاد گردی در جهان / از فراق او بیندیش آن زمان

مرگ، همه گیر است. مفهــــوم

آب اجــل کــه هســت گلوگیــرِ خــاص و عــام 
بــادی کــه در زمانــه بســی شــمع ها بُکشــت

بــر حلــق و بــر دهــاِن شــما نیــز بگــذرد 
هــم بــر چراغــدان شــما نیــز بگــذرد

ــت ــی کاروان گذش ــرای بس ــن کاروان س بگــذردزی نیــز  شــما  کاروان  ناچــار 

)قلمرو فکری 3، قسمت دوم( »کل نفٍس ذائقُه الموت.« 

ک گردند و نماند جاه تو  هم تو و هم ما و هم اشباه تو / خا

 هست مهمان خانه این تن، ای جوان! / هر صباحی ضیف )= مهمان( نو آید دوان  جسم 
دنیا![. ]نه  کاروان سراست 

 Bمفهــــوم A
´±Ë » Ïkø  ناپایداری ماّدی 

AB
چون داِد عادالن به جهان در، بقا نکرد

در مملکت چو غّرِش شیران گذشت و رفت
بیداد ظالمان شما نیز بگذرد

این عوعوِ سگاِن شما نیز بگذرد
A  B  

بــر قصــر ســتمکاران، گویــی چه رســد خذالنمــا بارگــه دادیــم، ایــن رفــت ســتم بــر مــا
)قلمرو فکری 4(  

 / نه جور جابران ماند نه مخدوم و خدم بینی
B A

kºI¶ ·Iµ²IË ´±Ë ¾º »kºI¶ ·¯jIøjHj ¾º  

 ظلمِت ظلمت گر از پشت زمین برخاستی / روی بنمودی به مردم چهرءه گلگون عدل  ظهور 
عدل و سقوط ظلم

 Bمفهــــوم A
 ´±Ë Âº¼«ºow  IU S¶»I£¶

AB
ــم ــپر کنی ــل س ــان ز تحّم ــر جورت ــر تی شــما نیــز بگــذردب تــا ســختی کمــان 

A
kÄIM oLÅ  / ولیکن آدمی را 

B
nIaIº SwH ÂºIwA ÁnH¼{j pH uQ  

9

بیداد ظالمان
درس نهم
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 مکن صبر بر عامل ظلم، دوست! / که از فربهی بایدش کند پوست
 خصم را با تو پایداری نیست / کبک را نیست طاقت شاهین  قدرت تو دشمن را در برابرت 

تضعیف می کند.
 گذرا بودن ستمگری ها مفهــــوم

ــذردای تــو رمــه ســُپرده بــه چوپــاِن گرگْ طبــع ــز بگ ــما نی ــبان ش ــی ش ــن گرگ ای
 نه آن شوکت و پادشاهی بماند / نه آن ظلم بر روستایی بماند

Bمفهــــوم
nIÄ S¶Ho¨ ¾M  و امید 

A
¢{Iø Â¤ITz¶

AB
گفتــا تــو بندگــی کــن کاو بنده پــرور آیــدگفتــم کــه نــوش لعلــت مــا را به آرزو کشــت 

)قلمرو زبانی2، بیت اول(  B A
Â¶Ho¨H odM ¼U ,¸¶ ³HïÂÀI¶  چه دهم شرح اشتیاق که خود / 

 صبا گر چاره داری وقت وقت است / که درد اشتیاقم قصد جان کرد  صبا کمک کن که مشتاقی جانم را نگیرد.

 Bمفهــــوم A
) (

⇐
- ↓ Íµö

BA
آیــد.  فــرود  بــد  بخــت  در  آز بــر  مرکبــش،  عنــان  گیــرد  کــه  هــر 

)قلمرو زبانی3، بیت اول(  

 
B

¸Ti¼wHn ·kM ÁjHj  سود اندوختن / هر کسی 
A

|oe p» t¼À  از 

 نه مِن خام طمع عشق تو می ورزم و بس / که چو من سوخته در خیل تو بسیاری هست  
است. حریص بودن در عشق، همه گیر 

توضیح ویژه

مثل بیت  ، »طمع« همیشه معنای منفی ندارد و گاهی بر میل و اشتیاق در راهی درست 
داللت می کند.

حافظ می گوید: »ولی تو تا لب معشوق و جام مِی خواهی / طمع مدار که کار دگر توانی کرد« 
)طمع مدار: توقع نداشته باش(

ارزشمندی بلندهّمتی مفهــــوم

ــق ــدا و خل ــزد خ ــه ن ــد دار ک ــت بلن ــوهّم ــار ت ــو اعتب ــت ت ــدر هّم ــه ق ــد ب باش
)قلمرو زبانی3، بیت دوم(  

 هر دلی کاو همت عالی بیافت / ُملکت بی منتها حالی بیافت 
 این خوش َمنِشی و همت واال / با بدمنشان کجا شود همدم؟!  واال همّتان همنشین فرومایگان نمی شوند.
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مبارزءه بنیادین با ستمگریمفهــــــوم

برَکنــدبرکــن ز بــن ایــن بنــا کــه بایــد  ظلــم  بنــای  ریشــه  از 
)قلمرو ادبی3(  

 ای ولی خدای، خیز وز گیتی / بیخ ظلم و بن ستم برکن

شعرخوانی: همای رحمت

والیت علی )ع(  خداشناسیمفهــــــوم

به علی شناختم من، به خدا قسم، خدا رادل اگــر خداشناســی همــه در ُرِخ علــی بین
گر از علی جدایی  بشناختم خدا را چو شناختم علی را / به خدا نبرده ای پی ا

ضعیف نوازی علی )ع(مفهــــــوم

کــه نگیــِن پادشــاهی دهــد از کــرم گــدا رابــرو ای گــدای مســکین دِر خانــءه علــی زن
ک کویر می آید  ُخم غدیر به دوش، از کرانه ها مردی / به آبیاری خا

کسی دوباره به پای یتیم می سوزد / کسی دوباره سراغ فقیر می آید

علی، پایبندترین است.مفهــــــوم

چو علی که می تواند که به سر بَرد وفا را؟چــو به دوســت عهد بنــدد ز میــاِن پاک بازان 
 هیچ کس نیست گَِه عقد اخّوت خواندن / بهر پیغمبر اسالم برادرتر از این

ناتوانی در شناخت عظمت علی )ع( مفهــــوم

متحّیــرم چــه نامــم شــه ملــک الفتــی را؟نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت
 تو آن بلندترین هرمی که فرعون تخیل می تواند ساخت / و من آن کوچک ترین مور که بلندای تو 

را / در چشم می تواند داشت

توضیح ویژه

اسم  به  ببینید که مستقیماً  »ناتوانی در شناخت علی )ع(«  با مفهوم  را  ابیاتی  ممکن است 
ایشان اشاره نکرده و گفته باشد »تو« قابل درک نیستی و ما مطمئن نباشیم این »تو« علی )ع( 
است. رویءه سؤاالت قرابت معنایی این گونه بوده است که چنین مواردی را درست می دانند.

 انتظار مشتاقانءه عاشقمفهــــــوم

را همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی آشــنا  بنــوازد  آشــنایی  پیــام  بــه 
 دل آزردءه ما را به نسیمی بنواز / یعنی آن  جان زتن رفته به تن باز رسان
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قرابت معنایی 10
پرسش های چهارگزینه ای درس 9 )آزمون های قلم چی(

ویژگی شاعرانءه باد صبا در همءه ابیات به استثنای ............... مشترک است.. 43
داری ای صبــا ســوختگان بــر ســر ره منتظرند  پیامــی  ســفر کرده  یــار  آن  از  گــر 
کــه ســر بــه کــوه و بیابــان تــو داده ای مــا را صبــا بــه لطــف بگــو آن غــزال رعنــا را 
ــتمت هــر صبــح و شــام قافلــه ای از دعای خیر  ــا می فرس ــمال و صب ــت ش در صحب
من از افسون چشمت مست و او از تاب گیسویت من و باد صبا مسکین دو سرگردان بی حاصل 

کدام بیت با آیءه شریفءه »کل نفس ذائقه الموت.« قرابت معنایی دارد؟. 44
ــی چون همی دانی کت خانه لحد خواهد بود  ــوار کن ــر در و دی ــرا ب ــش چ ــه را نق خان
ــرور  ــرای غ ــن س ــد در ای ــه آم ــر ک همدمــش محنــت اســت و منــزل گــور ه
بلــخ  خواجــءه  حدیــث  نشــنیدی  تلــخ  زندگانــی  کــه  بهتــر  مــرگ 
ــده  ــدار ب ــدءه دی ــی وع ــم نفس ــر روز مرگ ــارغ و آزاد بب ــد ف ــه لح ــا ب ــم ت وان گه

مفهوم بیت »دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین / به علی شناختم من به خدا قسم، خدا . 45
را« در کدام بیت آمده است؟

تــو روی از او بتــاب و بپرهیــز از آفتــش هــر کــه آفــت خالف علــی بــود در دلش 
بشــناختم بــه حــق یقیــن و حقیقتــش مّنــت خــدای را کــه بــه جــود امــام حق 
جــز جهل و نحس نیســت نشــان ســالمتش هر کاو عدوی گنج رسول است بی گمان 
والیتــش آگــه نــه ای مگــر کــه پیمبــر که را ســپرد  منبــر  ز  خــم  غدیــر  روز 

بیت »ای مفتخر به طالع مسعود خویشتن / تأثیر اختران شما نیز بگذرد« با کدام گزینه قرابت . 46
معنایی دارد؟

عــادل برفــت و نــام نکــو یــادگار کــرد ظالــم بمــرد و قاعــدءه زشــت از او بمانــد 
مشت خاکی به تو ای باد سحر خواهد ماند زین گلســتان که بــه رنگینی آن مغروری 
مســعود قرعــءه هّمــت برآمــد آیــت رحمــت  طالــع  بــه  در  ز  درآمــد  یــار 
پیــش خورشــید محــال اســت که پیــدا آیند اخترانــی کــه بــه شــب در نظــر مــا آیند 

مفهوم عبارت »الدُهر یوماِن، یوم لک و یوم علیک.« در کدام گزینه آمده است؟. 47
ــازم گهی از خنده گاهی از تغافل می بری دل را  ــت ن ــری فهمیدن ــاز دلب ــای ن دقایق ه
گاهــی اســیر آز و گهــی بســتءه هواســت آزاده کــس نگفــت تــو را، تا کــه خاطرت 
ــه چشــمم در غــم آن نرگــس شــنگ  ــگ ب ــی تن ــد گه ــیه باش ــی س ــان گاه جه
درنــگ  نــدارد  یکســان  بــه  زمانــه  گهی شهد و نوش است و گاهی شرنگ )زهر( 

مفهوم کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟. 48
که این آن نوبهاری نیست کش بی مهرگان بینی بدین زور و زر دنیا چو بی عقالن مشو غّره 
در کاس ســر هرمــز خــون دل نوشــروان مست است زمین زیرا خورده است به جای می 
ورنه این شّط روان چیست که در بغداد است خــاک بغــداد بــه مــرگ خلفــا می گریــد 
گردن کشــان مطــاوع و کیخســروان گــدا شــاهان بــر آســتاِن جاللــت نهــاده ســر 

مفهوم بیت »بر تیر جورتان ز تحّمل سپر کنیم / تا سختی کمان شما نیز بگذرد« با کدام گزینه . 49
قرابت ندارد؟

برفــت خطــا بیــن کــه بــر دســت ظالــم برفــت  مظالــم  بــا  او  و  مانــد  جهــان 
ــرای بــه عاقبت خبر آمد که ُمــرد ظالم و ماند  ــرده س ــوختگان، زرنگار ک ــیم س ــه س ب
بمانــد  پادشــایی  و  شــوکت  آن  نــه  بمانــد  روســتایی  بــر  ظلــم  آن  نــه 
کــه نیــک را به غلــط جــز بــه جــای او بنهــی مکن به جای )= در حق( بدان نیک، از آن که ظلم بود 
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۱( عاقبت دود دلش فاش کند از روزن / هر که از آتش دل سوزد و پیدا نکند
۲( عشق و مستوری ز هم دورند و راه پاک بازی / آن کسی آسان رود کاین شیشه در بارش نباشد

۳( عشقت به قول مدعی پنهان نشاید داشتن / سرچشمءه خورشید را نتوان به خاک انباشتن
 مرا گرفتار رنج جدایی پس از وصال مکن..371

 تحمل عذاب دوری با امید وصال 
۱( خوش است با غم هجران دوست سعدی را / که گرچه رنج به جان می رسد امید دواست

۲( مگر در این شب دیرانتظار عاشق کش / به وعده های وصال تو زنده دارندم
۴( همه عمر در فراقت بگذشت و سهل باشد / اگر احتمال دارد به قیامت اتصالی

 ستایش ضعیف نوازی.381
 عدل حاکم < هر کار ارزشمند دیگر

۱( شاه را به بود از طاعت صدساله و زهد / قدر یک ساعته عمری که در او داد کند
۲( عدالت کن که در عدل آن چه یک ساعت به دست آید / میّسر نیست در هفتاد سال اهل عبادت را

۴( عدل اختیار کن که به عالم نبرده اند / بهتر ز نام نیک، بضاعت مسافران
 بی ثمری  شرمساری.391

بی حاصلی  شرمندگیصورت:

دل بی ثمر  خجلت۳(
 تنها ماندن امام حسین.401

»تو تنهاتر از شجاعت / در گوشءه روشن وجدان تاریخ ایستاده ای / به پاسداری از حقیقت / و صداقت«
۲( خویش و تبار او شده از پیش او شهید / فرد وحید مانده در آن موضع بال

 پیشوایی و معّلمی امام حسین.411
صورت: »بر تاالبی از خون خویش / در گذرگاه تاریخ ایستاده ای / با جامی از فرهنگ / و بشریت راهگذار را 

می آشامانی / هرکس را که تشنءه شهادت است«
۲( رمز قرآن از حسین آموختیم / ز آتش او شعله ها افروختیم

  راه عدل و داد پیش  گیر..421
صورت: »عامل شهری به خلیفه نبشت که دیوار شهر، خراب شده است، آن را عمارت باید کردن. جواب نبشت 

که شهر را از عدل، دیوار کن که حاجت نیست به گل و خشت و سنگ و گچ.«
۱( چو خشنود داری جهان را به داد / توانگر بمانی و از داد شاد

۲( همه داد کن تو به گیتی درون / که از داد هرگز نشد کس نگون
۳( به داد و دهش کوش و نیکی سگال / ولی را بپرور عدو را بمال

 سرگردانی.431
 پیک عاشق برای پیام رسانی به معشوق

۱( ای صبا سوختگان بر سر ره منتظرند / گر از آن یار سفرکرده پیامی داری
۲( صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را / که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را
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۳( هر صبح و شام قافله ای از دعای خیر / در صحبت شمال و صبا می فرستمت
 مرگ همه گیر.441

۲( هر که آمد در این سرای غرور / همدمش محنت است و منزل گور
 علی، راهنمای خداشناسی و معرفت است..451

۲( مّنت خدای را که به جود امام حق / بشناختم به حق یقین و حقیقتش
 ناپایداری »+« ها.461

صورت: »ای مفتخر به طالع مسعود خویشتن / تأثیر اختران شما نیز بگذرد«
۲( زین گلستان که به رنگینی آن مغروری / مشت خاکی به تو ای باد سحر خواهد ماند

471.

B: یوم علیک )-(A: یوم لک )+(صورت:

گاهی شرنگ )-(گاهی شهد و نوش )+(۴(

 عظمت ممدوح.481
 نابودی حتی برای قدرتمندان

۱( بدین زور و زر دنیا چو بی عقالن مشو غّره / که این آن نوبهاری نیست کش بی مهرگان بینی
۲( مست است زمین زیرا خورده است به جای می / در کاس سر هرمز خون دل نوشروان

۳( خاک بغداد به مرگ خلفا می گرید / ورنه این شّط روان چیست که در بغداد است
 پاسخ بدان را با نیکی ندادن.491

 ناپایداری ظلم
صورت: »بر تیر جورتان ز تحّمل سپر کنیم / تا سختی کمان شما نیز بگذرد«

۱( خطا بین که بر دست ظالم برفت / جهان ماند و او با مظالم برفت
۲( به عاقبت خبر آمد که ُمرد ظالم و ماند / به سیم سوختگان، زرنگار کرده سرای

۳( نه آن شوکت و پادشایی بماند / نه آن ظلم بر روستایی بماند
 کامیابی در گرو امنیت است..501

 آرامش بخش بودن یاد خدا
۲( راندیم ز دل هر چه نه با یاد خدا بود / پس در کنف سایءه وی جای گزیدیم

۳( کی دلم چون مرغ بسمل گیرد از مردن قرار / عاشقان را در دل آرام از دالرام است و بس
۴( مطمئن می شود البّته دل از یاد خدا / بعد از این جز ز توکل به خدا دم نزنم

 آموزه های ظاهری و باطنی فراوان .511
 ما زنده به آنیم که آرام نگیریم

۱( موج این دریا، نجوید ساحل آرام را / طاقت و آسودگی از من گریزان باد و هست
۲( بحریم و نیست قسمت ما آرمیدنی / چون موج خفته است تپش مو به موی ما

۴( ما شکوه از کشاکش دوران نمی کنیم / موجیم و کار خویش به دریا گذاشتیم




