
 

 

   درس اول                                                                                                                    است؟ ترکدام بیت به آیه زیرنزدیک مفهوم-1

 mohammadi_A9@          .درمی یابد اوچشم هارا و اورادرنمی یابند هویدرک االبصار:چشم های ما تدرکه االبصارو ال

 اقرار، به خداوند آفرینش همه تنبیه خداونددل است                                   دل نداردکه ندارد الف(

 نبینی،مرنجان دوبیننده رابه بینندگان،آفریننده را                                                     ب(

 ازجایگاه نام و از برتر که او                                نیز،اندیشه راه                       بدو نیابد ج(

 بیایدت بست میان بندگی را                                هست             چوستودن نداندکس او را  د(

 را((درکدام گزینه دیده می شود؟ بیننده دو مرنجان نبینی،    را بینندگان،آفریننده به مفهوم بیت))-2

 ازنظرپنهان بود،پیوسته آن نوربصر یده لیک                        د،به چشم دوست بیند الف(گرچه عالم را

   نکوست م به چشم ماالجرم عال                                          روی اوست ب(چشم ماروشن به نور

 آوای تورا نیست گوشی که همی نشنود   ج(دیده ای نیست نبیندرخ زیبای تورا                                     

 آفریننده را نشان می دهند   د(هرآنچ=)آنچه(آفریده است بیننده را                                     

  ؟نمی شوداز جایگاه((درکدام گزینه دیده  برترازنام و /  که او  هرا بدونیزاندیشه مفهوم بیت))نیابد-3

 الف(جهان متفق برالهیتش                                                  فرومانده ازکنه=)حقیقت(ماهیتش

     رواست گربه دل اندیشه کنی زین                               آن که بناکردجهان،زان چه خواست     ب(

  نفس انسانی ،اندیشهصدهزار بههزارسال به کنه=)حقیقت(جاللش نرسد                               ج(

 منتهای جمالش نیافت شرماورای جاللش نیافت                                               بصر،د( ب

 باکدام گزینه تناسب معنایی دارد؟، مفهوم قطعه شعر زیر-4

 به درگاه خدای آورد تقصیرخویش                                          عذر بنده همان به که ز

 ورنه سزاوارخداوندی اش                                                   کس نتواندکه به جای آورد

 چو هست  ستودن نداندکس اورا ب(                              شکرگزار            هرگزنکند نعام توشکراِ الف(

 (راستی کن که به منزل نرسد،کج رفتارد                                   اندیشه راه                    نیز بدو نیابد ج(

 ببایدت بست((باکدام گزینه ارتباط معنایی بیشتری دارد؟ بیت))ستودن نداندکس اوراچوهست  /  میان بندگی را-5

 نه سود ،بستودم که کردگارمن است                                      زجانم ازغزل ومدح بندگانش اخدای ر الف(



 

 

 چنان که اوست ندانم همی ستود                                      ازچندسال بازدل من دراین عناست اورا ب(

 ازاندیشه،جان برفشانم همی                             ستودن من اوراندانم همی                       ج(

 دبعدازخدای هرچه پرستندهیچ نیست                                     بی دولت آن که برهمه هیچ اختیارکر د(

 ؟نداردمهر((باکدام بیت تناسب معنایی و  گردان سپهر  /  فروزنده ماه وناهیدوبیت))خداوندکیوان -6

 ی میانجی حکمت آموز خردرا ب                                انجم افروز                و فلک برپای دار الف(

 همان گردش انجم وآسمان   زمان                                               چنان آفریدی زمین و ب(

 نباشد همی هم توباشی به جای               نبودآفرینش توبودی خدای                                   ج(

 انجمن پیوند و انجم افروز   سپهر بلند                                                      ای برآرندۀ د(

 ؟نداردکدام بیت بابقیه ارتباط معنایی -7

 بود برنا زدانش دل پیر                               بود                    هرکه دانا بود توانا الف(

 توانایی استیش همه چیز هرکه دراوجوهردانایی است                                            بر ب(

 جوشن است تن تو بر ز همه بد،و                              دانش اندردل،چراغ روشن است         ج( 

 ساکن است گر آن چیزجنبنده یا    ممکن است                                   چه او برهرد( تواناست 

 اکدام گزینه قرابت معنایی دارد؟السموات السبع واالرض ومن فیهن((بمفهوم آیه))تسبح له -8

 بردیوار ودهرکه فکرت نکند،نقش ب                             وجود  دیوار و الف(این همه نقش عجب بردر

 این اسرار ی فهم کندنه همه مستمع                    ب(کوه ودریا ودرختان همه درتسبیح اند              

 کردگار استی چون هرچه بودنی است قضا                                 بیچاره آدمی چه تواند به رنج وسعی   ج(

 زمین را گذرگاه اوساختی                                    د(تویی که آسمان رابرافراختی            

 اسرار((ارتباط معنایی دارد؟ کنداین فهم یمستمع همه نه  اند  /  درتسبیح همه ودرختان ودریا کدام گزینه بابیت))کوه-9

 ای توثن هرخارمی کند به زبانیزحمدتوجزوه ای است دربغل                          هرغنچه ای را الف(

 وگسترد گیتی به آب ز مشرق به مغرب مه وآفتاب                                            روان کرد ب(

 وماه وانجم ولیل ونهار کرد خورشید                               ودرختان وآدمی              برّ بحرآفریدو ج(

 آبیاری سمن را و کند خار                                    ابر بهاری                   ازبهرلطف او د(

 



 

 

 

 مفهوم کدام بیت بابقیه متفاوت است؟-11

 به تسبیح خدای الشریکند          سحرگنجشکان درجیک جیکند                                 الف(

 بلبل وقمری چه خواند؟یادخداوندگار     می کند                               هست یادخداکه ب(هرگل وبرگی 

 شاخسارکرد بر هربلبلی که زمزمه                                     بس    و ج(تسبیح گوی اونه بنی آدم اند

 همه نوایید خوش بنالیدکه داود    ازچشم                                       چوتسبیح ببارید د(اشک داود

 شکرگزار((قرابت معنایی دارد؟ هرگزنکند نعام توابیت))نعمتت بارخدایا ز عددبیرون است  /  شکراِکدام بیت ب-11

 برنصیب رحمت،فردا حیف خورد       سپاس نعمت ،امروز                                         الف(هرکه نداند

 صدهزاران گل زخاری سرکند                       نعمتت افزون کند                             ب(شکرنعمت،

 اصال زبان نیاید ازهیچ دل و          نعام خدا                                          ج(شکری که بودسزای اِ

 مبتال به حرمان نعمت شود                                        د(هرآن کس که کفران نعمت کند         

 ؟نداردلیل ونهار((باکدام گزینه تناسب معنایی و  بیت))پاک وبی عیب خدایی که به تقدیرعزیز  /   ماه وخورشید مسخرکند-11

 دکشیدسرازخط فرمان نبای                      وباال پدید                            زیر از به هرچ آرد الف(

 فرمان کرد هرکه یک ذره تورا                          سربه فرمان بنهدخورشیدش                          ب(

 آفرینش همه تنبیه خداوند دل است                                        دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار    ج(

 باری امر ا که به تقدیر ولّاِ                                        باری                     و ناید ز جهان کار د(

 بقیه متفاوت است؟ مفهوم کدام بیت با-13

 الف(خبرت هست که مرغان سحرمی گویند                                    آخر ای خفته سرازخواب جهالت بردار

 عالم انسانی نیست از وان راخبریَحَ                         ب(خفتگان راچه خبرزمزمه مرغ سحر                 

 شب                                             چه نصیبت ز بلبل سحراست درخواب بوده ای همهج(توکه 

 نخوریغم مردم ،خبرازمحنت بیداران نیست                                        تاغمت پیش نیاید د(خفتگان را

.          @mohammadi_A9 

 



 

 

 بردیوار((باکدام گزینه ارتباط معنایی بیشتری دارد؟ نقش بود بیت))این همه نقش عجب بردرودیواروجود  /  هرکه فکرت نکند-14

 دیوارگواهی بدهندکاری هست و در                                 وکاری نیست   سر تو با الف(گربگویم که مرا

 چشم                                             هیچ نگرفتیم ازایشان اعتبارمای شوخ  و ب(این همه رفتند

 نظر ز سراعتبارکرد بیافرید                                                   تاکیست کاو ج(چندین هزارمنظرزیبا

 هست کردن ازنیست، که داندجزاو  ازعدم نقش بست                                             به امرش وجود د(

 مفهوم مصراع اول زیرباهمه ابیات به جزبیت...یکسان است؟-15

 بردیوار بود نقش، نکند فکرت هرکه                                    وجود ودیوار بردر عجب نقش همه این

 بردار جهالت ازخواب سر خفته ای آخر                                  گویند سحرمی مرغان که هست خبرت (الف

 ه هستی ز خداوند تعالی ست ودل آرا                 برصفحبینی چه رقم های شگرف)نقش های زیبا(ا (ب 

 آراستی                                                   برون ز آنکه یاریگری خواستیجهانی بدین خوبی  (ج  

 د( برآرندۀ سقف این بارگاه                                                       نگارندۀ نقش این کارگاه 

 تناسب معنایی دارد؟ ،االعتبار((باکدام بیت مفهوم حدیث))ما اکثر  العبر و اقلّ-16

 این اسرار ی فهم کندنه همه مستمع                     الف( کوه ودریا ودرختان همه درتسبیح اند               

 بردیوار نقش بود هرکه فکرت نکند                                وجود     دیوار و این همه نقش عجب بردر ب(

 سرغفلت درپیش                                       حیف باشد که تودرخوابی ونرگس بیدار بنفشه، تاکی آخرچو ج(

 گره به کاربهار ،اشکم فکنده اللۀ                      من رفته اعتباربهار                         ز رنگ گریۀ د(

 مفهوم عبارت زیردرکدام بیت دریافت می شود؟ -17

 دورگردانم.(( دازخودهرچه نبای سفرمی کنم تا، ))معرفت این است که من درآنم،گرد خویش می گردم وپیوسته درخود

 آزادش  هرچه که قید بود کرد بازشناخت                                وز آن که نفس خود دعارف بو الف(

 ازضمیرم چنان پرشد فضای سینه ازدوست                                     که فکرخویش گم شد ب(

 دفتری است معرفت کردگارورقش  هر    هوشیار                                    بزدرنظربرگ درختان س ج(

                   mohammadi_A9@نمی دهد نشان تو ضمیرمن جز آینۀ       هرچه گردخویشتن می نگرم دراین چمن                        د(

 



 

 

 

 

 


