
  ؟دهيد پاسخ نميقرابت معنايي  سؤاالت به  چرا

  )سؤال 9( .مربوط به بخش قرابت معنايي استكنكور سراسري  درس ادبيات در سؤاالتبخش  ينبيشتردانيد،  طور كه مي همان

   كنند؛ اسخ نادرست را انتخاب ميپدهند يا  يا پاسخ نمي اي از داوطلبان عزيز، به سؤاالت اين بخش عدهمتأسفانه 

  . دوربهترين نتيجه را به دست آ توان مي شود بيشتر توجه ،به آنبخشي كه اگر 

اين مبحث، تسلط كافي را به  ريزي كنيد و با تالش و ممارست در بهتر است از همين ابتداي سال براي اين بخش مهم برنامه
  .وريددست آ

  :چند توصيه
  :كنيد به آن توجهكه بايد  ابتدا مواردي

 .دقت كنيدكتاب درسي هر بيت  مفهومبه  معناي ظاهريسعي كنيد عالوه بر . ها را بادقت بياموزيد ي درس متن همه - 1

 :مثال
  )پيش دانشگاهي ادبيات كتاب(  »كي توان كردن شنا اي هوشمند/ عشق دريايي كرانه ناپديد «بيت 

خواهي در  اي انسان عاقل تو چگونه مي. عشق مانند دريايي است كه ساحل آن ناپيداست: عبارت است از :معنا
  .اين دريا شنا كني

 وسعت عشق -2تقابل عقل و عشق  -1: عبارت است از :مفهوم

، حتماً اند آمده 3و ادبيات فارسي  2هاي ادبيات فارسي  در كتاب...  اند كه و آورده  ، شعرهاي حفظيبياموزيمقسمت  - 2
 .دهد ها را مورد توجه قرار مي كنكور سراسري همواره اين قسمت . مطالعه شود

 .شده از كتاب درسي است ابيات مشخص* 
 2، ادبيات 7شعر حفظي، درس / 91تجربي  17سؤال 

  
    است؟ متفاوتمفهوم كدام بيت با ديگر ابيات 

  چيزي شده استزان كه جمله چيزها، چيزي ز بي/ چــو دانه عاقبت نخلي شوم  گر بپوسم هم )1
  آبــاد است نشيمــن تــو نـه اين كنــج محنــت/ نشين ه اي بلنــدنظـر شـاهبــاز ســدرهك) 2
  يــاستزين دو چــرا نگــذريم؟ منــزل ما كبــر/ تريم خود ز فلك برتريم وز ملك افــزون) 3 

  دل از كجــا و تـمــاشـاي خــاكـــدان ز كجــا/ چــرا به عــالم اصلــي خويــش وا نـروم ) 4
  
  
  
  



  2، ادبيات 17بياموزيم، درس / 92زبان  18سؤال 
  

 كدام بيتبا » كسب جمعيت از آن زلف پريشان كردم/ از خالف آمد عادت بطلب كام كه من «: بيت
    تناسب مفهومي دارد؟

  نيست معماري به از ويراني اين بنياد را/ شود دل صاحب گنج هنر  خرابي مياز ) 1
  كه از تير كج نيست پروا نشان را/ فلك را مترسان به آه دروغين ) 2
  شود دامن كفن اين پاي خواب آلوده را مي/ كند پامال، تن آخر دل آسوده را  مي) 3
  موم است كوه بيستون فرهاد را ي مهره/ اي از سختي ايام نيست  عاشقان را شكوه) 4

  

 2ادبيات ... /اند كه  آورده/ 93رياضي /  19ؤال س
  

، با ».برد كشيد و شبانگاه سگي برداشته است و مي عبرت گيريد كه من آن مردم كه بامداد مطبخ مرا هزار و چهارصد شتر مي«: عبارت
  كدام بيت تناسب مفهومي دارد؟

     
  به كارتر ز همه كار خدمت سلطان /عزيزتر ز همه خلق يار نيك بود )1
  سير كوكب سيار كند عزيزش بي/ عزيز آن كس باشد كه كردگار جهان )2
  كه عزيز تو زود گردد خوار ز بهر آن/ عزيز نبود آن كس كه تو عزيز كني )3
  ي خود را كه كرد خوار اي بس عزيز كرده/ غرّه مشو بدان كه جهانت عزيز كرد )4

 
 .اند، حتماً بررسي شوند ها آمده ها و خودآزمايي درس متن كه در ...آيات و احاديث و مفهوم  -3

  :نمونه

   ، ادبيات پيش دانشگاهي2، درس 2خودآزمايي /90رياضي / 25سؤال  

   است؟ متفاوت» تعزّ من تشاء و تذلّ من تشاء«ي  مفهوم كدام بيت با توجه به آيه

   ماهي دهديكي را به دريا به /يكي را همي تاج شاهي دهد) 1
  مبادا كه روزي درافتي به بند/ يكي را كه دربند بيني مخند) 2
 يكي را ز مه اندر آرد به چاه/ يكي را ز ماهي رساند به ماه) 3

 يكي را كند خوار و زار و نژند/ يكي را دهد تاج و تخت بلند) 4

  2، ادبيات 20درس / 90هنر / 17سؤال 

   ؟نداردبا كدام بيت تناسب معنايي ) ع(منسوب به علي » االعتبارما اكثر العبر و أقَلَّ «عبارت 

  ي اعتبار كو شنو كجا ديده  گوش سخن/كند ولي  هر گل نو ز گلرخي ياد همي) 1
  هر كه فكرت نكند نقش بود بر ديوار/ اين همه نقش عجب بر در و ديوار وجود) 2
  تو اعتبار توباشد به قدر همت / همت بلند دار كه نزد خدا و خلق) 3

  



 تا كيست كو نظر ز سر اعتبار كرد/ چندين هزار منظر زيبا بيافريد) 4

 .ها قرار دارند، حتماً در نظر گرفته شوند ابياتي كه در خودآزمايي  -4

  :نمونه

  ، ادبيات پيش دانشگاهي2خودآزمايي ،4درس /90رياضي / 23سؤال 

  

 ؟نداردبا كدام بيت ارتباط معنايي » ها گر كند خار مغيالن غم مخور سرزنش /در بيابان گر به شوق كعبه خواهي زد قدم «بيت 
  جواب تلخ بديع است از آن دهان اي دوست/ مناسب لب لعلت حديث بايستي) 1
  كني، بكن كه نكوست رواست گر همه بد مي  /چرا و چون، نرسد بندگان مخلص را) 2
  ي  اوست بد است آدمي كه كشتهي ا كه زنده  /سفر دراز نباشد به پاي طالب دوست) 3
  علي الخصوص كه از دست يار زيباخوست/ هر آن چه بر سر آزادگان رود زيباست) 4

 

كند تا با  هاي سراسري به شما كمك مي تمرين تست. هاي كنكور سراسري در هر مبحث تمرين شود نمونه  -5
 .هاي بيشتري از ابيات خارج از كتاب آشنا شويد نمونه

 .)دقت بيشتري مطالعه كنيدهاي درسي خود را با كتابمتون . (كنيد واژگان خود را بيشتري  دايره  -6

  گويي به سؤاالت ي پاسخ شيوه
1- ابتدا سعي كنيد دشود هاي خارج از كتاب ميسر مي اين فقط با تمرين نمونه. (ست بخوانيدر(.: 
واژه با ديگر واژگان مشخص  ينينش هم.(توجه كنيدموجود  به مفاهيم كنايي و نيز استعاري واژگان -2

 .)كاررفته است نمايد كه در معناي حقيقي يا در معناي  مجازي به مي

 . مفهومي به دست آوريد ،يا متن آمده سعي كنيد از بيت -3

 قرابت مثالً )ي است يا مثبتفصورت سؤال من. (خواهد بادقت صورت سؤال را بخوانيد تا ببينيد از شما چه مي -4
يا متفاوت  استمفهوم كدام گزينه متفاوت /نداردمعنايي  تقابليا  دارد معنايي تقابل/ندارديا قرابت  دارد

 ...و نيست

  

  

  

  

  

  



  :كنيم اند ، اشاره مي براي توضيح اين مطالب به چند سؤال كه از كنكورهاي سراسري انتخاب شده

  91سراسري رياضي    -20سؤال  
  

  است؟ متفاوتمفهوم كدام بيت 
  چه نالم از دشمن خويش ام من خود زده/ به دو دست خويش در خرمن خويش آتش) 1

 خود كردمچه توان كرد چون كه / گرچه دانم كه نيك بد كردم) 2

 برآرد آتش از خود هر چناري/ كفن بر تن تند هر كرم پيله) 3

 تو نيك نبيني و به من بد نرسد/ من نيك تو خواهم و تو خواهي بد من) 4

  .ديگر مقايسه كنيد ها را به دست آوريد و با يك مفهوم هر يك از گزينه تيپ از سؤاالت  در اين :اي مشاورهي  نكته

 .است» 4«ي  پاسخ صحيح گزينه

  ام از دشمن چه نالم من خود در خرمن خود آتش زده: »1«ي  گزينه مفهوم

  .توانم بكنم چون كه خود كردم من چه مي: »2«ي  گزينه مفهوم

  .كند تند و چنار از خود آتش ايجاد مي كرم خود بر تن خود مي: »3«ي  گزينه مفهوم

بنابراين تو خير نخواهي  ،خواهم اما تو بدخواه من هستي من براي تو خير و خوبي مي: »4«ي  گزينه مفهوم
  .ديد و به من نيز بدي نخواهد رسيد

  

   91سراسري رياضي  – 24سؤال 

  باكدام بيت قرابت مفهومي دارد؟ » مجموع اگر نشستم و خرسند اگر شدم/ ، يك روز و يك زمان بيزارم از وفاي تو«  بيت

 گه بر من مسكين جفاكردن صوابستي پس آن/ نظر جز با تو پيوستمداني كه تا هستم  اگر) 1

 ي خوبان عار است كه وفاداري در شيوه/ دانم دارم چون مي ز وفا چشم نمي) 2

 بينم كه هر كو شمع جان جويد غم جانش نمي/ خواهي ان اگر جانان هميدال بيزار شو از ج) 3

  اند كه دوستان وفادار بهتر از خويش/ مرا به علت بيگانگي از خويش مران ) 4

 .ها نبايد شما را به خطا بيندازد در بيت صورت سؤال و گزينه» وفا«ي  در اين سؤال وجود واژه: اي ي مشاوره نكته
قرار بر اين . به مفاهيم ابيات توجه كنيد .كار نرفته است به» وفا«ي  ي پاسخ واژه طور كه مي بينيد، در گزينه همان

   .واژگاناشتراك ميان است كه قرابت مفهومي به دست آوريد نه 



  

  

  .است» 1«ي  پاسخ صحيح گزينه 

  .ام نسبت به تو وفادار نبودهاگر يك روز آسوده و آرام زندگي كرده باشم، : معناي بيت صورت سؤال

ام به كس ديگري دل  اگر يقين دانستي كه تا زماني كه زنده: نيز چنين آمده است» 1«ي  در بيت گزينه
  .گاه اگر بر من جفا كني رواست بستم،آن

 

  90تجربي -23ؤال س

  يكسان است؟ كدام بيتبا  »نصيحت نگيرد مگر در خموش/ فراوان سخن باشد آكنده گوش«در بيت » گرفتن«مفهوم 

  چو پر شد نشايد گذشتن به پيل/ سر چشمه بايد گرفتن به بيل) 1 

 وگر زنده از رزم برگشته گير / تو ايران سپه را همه كشته گير) 2

 زان كه هر كس محرم پيغام نيست / از هزاران در يكي گيرد سماع ) 3

 ور به حق گفت جدل با سخن حق نكنيم / حافظ ار خصم خطا كرد نگيريم بر او) 4

  :براي پاسخ گويي به اين سؤال : اي ي مشاوره نكته       

  .ي مورد نظر هو نيز معناي واژ.) بيت از كتاب است.(بايد معناي بيت صورت سؤال را بدانيد - 1
 .ها را بدانيد و با توجه به آن معناي واژه را مشخص كنيد معناي ابيات گزينه بايد - 2
 .دارد»  ها تغيير معنا در فعل«، مبحثي با عنوان  7درس   3زبان فارسي  - 3

 

  .است» 3«ي  پاسخ صحيح گزينه 

  )15ادبيات پيش دانشگاهي درس . (تأثير نكند: »نگيرد«در بيت صورت سؤال مفهوم  

  .كنيم مؤاخذه نمي: نگيريم: »4«ي  گزينه/ اثر كند: گيرد: »3«ي  گزينه/ فرض كن: گير: »2«ي  گزينه/ مسدود كردن:گرفتن :»1«ي  گزينه 

            90سراسري تجربي   – 19سؤال 
    

اي  بي سر و صدا به گوشه. لهو و لعب كشيدندنظر و عنودان بدگهر وي را به مي و معشوق و  حسودان تنگ«مفهوم عبارت
   ؟شود نمياز كدام بيت دريافت » .ن نبودخزيد و ديگر مرد ميدا

 خرمن عقل و عافيت سوزد/ جا كه آتش افروزد حسد آن)  1 



 ميان دو آزاده گرد آورد/ حسد مرد را دل به درد آورد)  2 

 حسد مي برم مردگان را به مرگ/ ز بس رنج و آفت كه در زندگي است )  3

 ر شد بر شاه بازار منبتََ  /من حسد برد بدگوي در كار )  4

  .ها دقت كنيد  گويي به اين سؤال ، به مفهوم كلي عبارت صورت سؤال و گزينه براي پاسخ: اي ي مشاوره نكته

  .است» 3«ي  پاسخ صحيح گزينه

  . ي حسد و اثرات مخرب آن است بيت صورت سؤال درباره

  .كند آن اشاره ميهم به مفهوم حسد و اثرات مخرب » 4و  2، 1«هاي  گزينه

  

  

  

 

 
 

 


