
زبان و ادبیات فارسی

نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: ادبیات - قرابت معنایی - 1

موسسه مکتبستان دانش

گلستان

1-ابیاِت زیر مصداق کدام ضرب المثل است؟
که این چه ساق است و ساعِد باریک «مگسی گفت عنکبوتی را

پیش چشمت جهان کنم تاریک» گفت اگر در کمند من افتی

درشتی ز کس نشنود نرم گوي حال هرکس موافق قال است

دشمن چه کند چو مهربان باشد دوست؟ دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد

2-مفهوم کدام گزینه با تمثیل « هر دو گون زنبور خوردند از محل / لیک شد ز آن نیش و زین دیگر عسل» متناسب است؟

 هم نیش کشیدستی هم نوش نهادستی  در حجرة مهجوران چون کلبۀ زنبوران

 میوة هریک بود نوعی دگر  برگ ها هم رنگ باشد در نظر

 طاقت آن حسن بی مثال ندارد  گر به َمَثل سنگ طور آینه گردد

 مه صد یک آن نور ندارد که تو داري  حقا که تویی سایۀ حق گرچه به تحقیق

3-مفهوم همۀ ابیات، به جز بیت  ..................  با بیت زیر تناسب دارد.
«شاد و بی غم بزي که شادي و غم / زود آیند و زود می گذرند»

 نشود شادي و غم پاي نفس را زنجیر  راحت و رنج حیات گذران است چو موج

 مشت سپند بی خبر دارد در این مجمر (آتشدان) صدا  رنج غم و شادي مبر کو مطرب و کو نوحه گر

 خوشم به تنگ دلی با غم همیشۀ خویش  دوام خندة شادي چو غنچه یک دهن است

 تا نگه کردي هم آن «اهلی»، هم این خواهد گذشت  شادي و غم هر دو را بنیاد بر باد هواست
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4-مفهوم چند بیت با آیۀ « کُل نفٍس ذائقُۀ الموت » متناسب است؟

 الف)  آتش سودا نمی خوابد به افسون اجل
ب) نزد گرگ اجل، چه بره، چه گرگ

ج) این رمه مر گرگ مرگ راست همه پاك
د) بیا و برگ سفر ساز و زاِد ره بر گیر

ه) نمی سازد اجل از گفت وگوي عشق خاموشم

 مرغ نتواند هنوز از تربت مجنون گذشت 
پیش حکم قضا، چه خاك و چه باد

آن که چون دنبه است و آن که خشک و نزار است
که عاقبت برود هر که او ز مادر زاد

من آن طفلم که درس خویش در آدینه می خوانم

چهار سه دو یک

5-مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟

 می نماید تلخی بادام افزون در شکر  صحبت نیکان، بدان را خوب رسوا می کند

 که زر به صحبت سیماب سیم گونه شود  به رنگ خویش کنندت بَدان، نبینی آن

 که خون ز سر انگشت خار می ریزد (حرز = چشم زخم)  حذر ز صحبت ناجنس حرز عافیت است

 خنجر خمیده گشت چو خمیده شد نیام  بدخو شدي ز خوي بد یار بد چنانک

6-مفهوم بیت «هر آن وصفی که گویم، بیش از آنی/ یقین دانم که بی شک جاِن جانی» در کدام گزینه آمده است؟

 حمد و ثنا می کند که موي بر اعضا  خود نه زبان در دهان عارف مدهوش

 آن کس که تو را شناخت خود را نشناخت  هر کس به تو ره یافت ز خود گم گردید

 به عشق ما کند صیاد، دام و دانه آرایی  بال شد درك حسن خال و خط ما هوشمندان را

 نتوان شبِه تو گفتن که تو در وهم نیایی  نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی

7-با توّجه به مفهوم بیت «چو به دوست عهد بندد ز میان پاك بازان / چو علی که می تواند که به سر برد وفا را» کدام صفت در باب علی (ع)
صادق است ؟

تواناترین دوست داشتنی ترین پاك بازترین وفادارترین

8-مفهوم کدام بیت از دیگر ابیات دور است؟

به جز از او کسی ندارد دوست همه عالم چو عکس صورت اوست

گرچه پوشیده اي لباس مجاز در حقیقت به جز تو نیست کسی

آشکار است در همه عالم چون تجلّی است در همه کسوت

که نمی گردد از بیان روشن به زبان شرح عشق نتوان گفت
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9-مفهوم کدام گزینه با سایر گزینه ها متفاوت است؟

چون مرغ شب که هیچ نبیند به روشنی    اي چشم عقل خیره در اوصاف روي تو 

 یقین دانم، که بی شک جان جانی  هر آن وصفی که گویم، بیش از آنی 

 که عاجز، اوفتاد اندر کف خاك  کجا وصف تو دانا کرد ادراك  

 وز تو جهان پر است و جهان از تو بی خبر  اي در میان جانم و جان از تو بی خبر

10-کدام بیت با بیت «مورچگان را چو بود اتّحاد / شیر ژیان را بدرانند پوست» قرابت معنایی دارد؟

 پیروزي از اتّفاق خیزد  پرکندگی از نفاق خیزد  

 تا جز در او نظر نکند مستمند او  چشمم بدوخت از همه عالم به اتّفاق  

جمع اضداد از کالم عشق او گشته روا   جمع گشته سایۀ الطاف با خورشید فضل  

لیک هر دو یک حقیقت می تنند  روز و شب ظاهر دو ضّد و دشمنند  

11-مفهوم کدام گزینه با سایر گزینه ها تفاوت دارد؟

تا غنچۀ بشکفتۀ این باغ که بوید / هرکس به زبانی، صفت حمد تو گوید 

به ذکرش هرچه بینی در خروش است / دلی داند درین معنی که گوش است 

درویش و غنی بندة این خاك درند / و آنان که غنی ترند، محتاج ترند 

نه بلبل بر گلش تسبیح خوانی است / که هر خاري به تسبیحش زبانی است 

12-کدام بیت با مصراع «جز از جام توحید هرگز ننوشم» قرابت معنایی بیشتري دارد؟

بلکه بر سر هر سري را صد کاله آید عطا  سر بنه کاینجا سري را صد سر آید در عوض  

گر تو را مشکوة دل روشن شد از مصباح ال   هر چه جز نور الّسموات از خدایی عزل کن  

کاندر این ره قائد تو مصطفی به مصطفا  ور تو اعمی بوده اي بر دوش احمد دار دست 

زان گرفتند از وجودش منّت بی منتها  اوست مختار خدا و چرخ و ارواح و حواس 

13-این عبارت«روزي حضرت عیسی می گذشت ، ابلهی با وي دچار شد» منظور از«دچار شدن» چیست ؟ 
( المپیاد ادبی بسیج – 80 )

موارد 1 و 3 صحیح است . با حضرت عیسی برخورد کرد . با حضرت عیسی مشاجره کرد . شیفته ي حضرت عیسی شد .
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14-همۀ ابیات به استثناي .................. با هم ارتباط مفهومی دارند.

 وز هرچه گفته اند و شنیدیم و خوانده ایم  اي برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم

 تو دانی و تو دانی، آنچه خواهی  نمی دانم، نمی دانم، الهی

 نه با چون و چرایش عقل را کار  نه در ایوان قربش وهم را بار

 عاجز از مدح تو یقین و گمان  خیره از وصف تو روان و خرد

15-عبارت زیر با کدام گزینه تناسب معنایی ندارد؟
«تا قدم به بهشت نگذاشته ام، از هواي نفس و شیطان غافل نباشم»

 بر ایشان یکی تیرباران کنیم  هوا را چو ابر بهاران کنیم

 بینوا تا ابد پیاده بماند  هر که بهر هوا ِخَرد را راند

 کز آن پس خرد سوي تو ننگرد  هوا را َمبر پیِش راي و خرد

 نیکی محض جاي بد بگرفت  چون جهان هوا خرد بگرفت
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این دو بیت ناظر به این مفهوم است که هیچ دشمنی را نباید براساس ظاهرش قضاوت کرد؛ چراکه عنکبوت خرد و ضعیف هم با تار استوارش می تواند گزینه 3 - 1
خطرناك باشد.

»، نیز به این صورت آمده تمثیل بیت صورت سؤال بدین معنی است که بعضی از چیز ها شباهت ظاهري ولی آثار متفاوت دارند. این معنی در  گزینۀ « گزینه 2 - 2
است که همۀ برگ ها هم رنگ هستند، ولی میوة آن ها متفاوت است.

بررسی گزینه هاي دیگر:
»: به کسانی که از او دورند هم سختی دادي هم خوشی. گزینۀ «

»: سنگ کوه طور اگر مثل آینه هم شود، طاقت تجلی خداوند را ندارد. گزینۀ «
»: تو سایۀ حق هستی هر چند که از ماه روشن تري. گزینۀ «

مفهوم مشترك بیت صورت سؤال و ابیات مرتبط: گذرا بودن غم و شادي گزینه 3 - 3
»: اظهار خرسندي به غم به  دلیل پایدار نبودن شادي مفهوم بیت  گزینۀ «

مفهوم آیه و بیت «ب، ج، د»: فناپذیري همۀ انسان ها یا موجودات گزینه 3 - 4
مفهوم بیت «الف»: آتش عشق حتی با مرگ هم از بین نمی رود./ مفهوم بیت «هـ»: حتی مرگ نمی تواند مرا از عشق باز دارد.

مفهوم مشترك ابیات مرتبط: تأثیر مخّرب هم نشین بد و توصیه به پرهیز از مصاحبت با افراد بد. گزینه 1 - 5
»: رسوا شدن افراد بد در همنشینی با افراد خوب (نمایان شدن عیب هاي افراد بد در مصاحبت با افراد خوب) مفهوم بیت  گزینۀ «

» در مورد غیرقابل توصیف بودن حضرت خداوندي است. مفهوم مشترك صورت سؤال و بیت « گزینه 4 - 6
بررسی سایر گزینه ها:

»: همۀ مخلوقات به نوعی ستایشگر خداوند هستند. گزینۀ «
»: هر کس از خویش فانی شود، به شناخت خدا خواهد رسید. گزینۀ «

»: ظواهر خوش رنگ عشق بالي جان عاشق است؛ زیرا او را وارد وادي دشواري می کند. گزینۀ «

گزینه 1 - 7

»، شاعر در همۀ ابیات می گوید خداوند در جهان آشکار است. به جز بیت گزینۀ « گزینه 4 - 8

» اشاره به عجز انسان از درك و وصف خداوند دارند. ،  و  گزینه هاي « گزینه 4 - 9
» به حضور همیشگی خداوند در کنار ما و این که از همه  کس به ما نزدیک تر است، اشاره دارد.  گزینۀ «

در این گزینه مانند بیت مورد سؤال به اهمیت اتحاد و تأثیر آن اشاره شده است. گزینه 1 - 10
بررسی سایر گزینه ها:

»: نگریستن به معشوق و بی توجهی به غیر او  گزینۀ «
»: سایه با خورشید جمع شده که جمع اضداد است. گزینۀ «

»: هماهنگی در عین تضاد (این گزینه با گزینۀ  قرابت معنایی دارد) گزینۀ «

در این بیت نیازمندي همگان به درگاه الهی مطرح شده  است و این که ثروتمندان نیازمندترند. در گزینه هاي دیگر بر مفهوم «یسبّح اهللا ما فی گزینه 3 - 11
السموات و ما فی  االرض» اشاره دارد. 

در این گزینه نیز مانند بیت مورد سؤال بر وحدت و یگانگی خداوند تأکید شده است، اما در گزینه هاي دیگر توکل بر پیامبر مطرح شده است که منظور گزینه 2 - 12
نظر شاعر توحید نیست. 

گزینه 3 - 13

در این گزینه به موضوع جبر و غیر قابل تغییر بودن سرنوشتی که خدا رقم می زند اشاره می شود؛ در حالی که در گزینه هاي دیگر ناتوانی انسان از گزینه 2 - 14
توصیف خداوند مطرح می شود.

مفهوم مشترك ابیات  و  و   و عبارت صورت سؤال: دوري از هوي وهوس شیطانی است. گزینه 1 - 15
ولی گزینۀ  در مورد شّدت نبرد میان جنگاوران در میدان جنگ است.
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