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ردس 1 ني انمه 
)سراسري تجربي 88(6846  متن زیر با کدام بیت تناسب مفهومی دارد؟ 

»آن چه در این نی آوازی پدید مي آورد، کشش انسان آگاه به سوی پروردگار، به سوی کل و حقیقت هستی 
است و در حقیقت، این »نی عشق« را پروردگار مي نوازد و فریاد موالنا هنگامی از نی وجودش برمي خیزد 

که جذبه ي حق بر او اثر مي گذارد.«
غافل ی���اران  و  ش��د  ه��وی��دا  پ��رده  از   1( ی���ار 
 2( ذّره ي خاکم و در کوی توام جای خوش است
شد خورشید  آیینه ي  روشن دلی  از   3( شبنم 
مي رسد خورشید  به  ذّره  ش��وق  ب��ال  4( ب��ا 

نیست خ��ری��داری  که  دریغا  هست   یوسفی 
ناگاهم ببرد  ب��ادی  ک��ه  دوس��ت  ای   ترسم 
ده پ��رداز  را  آیینه  هم  تو  شبنم  کم  از   ای 
م��را م��ي ب��رد  ب��ه س���وی خ���دا  پ����رواز دل 

 کدام بیت ها مضمونی مرتبط با بیت »نی حریف هر که از یاری برید / پرده هایش پرده های ما درید« 6856

دارند؟
 الف( نی غلط کی می توان گفتن به هر کس راز دل
یار و  دمساز  عاشقان  با  ش��ود   ب( ن��ی 
 ج( چون نیست مصلحت که شود فاش راز عشق
را نهان  راز  کند  گوشه  هر  به   د( بی پرده 
او بر  نهفت دل  راز  مگو  بازاری  است   ه ( چنگ 
و( خواهم ز تو گویم غمی لیکن ندارم محرمی

می کشم آن جا  ناله  بیابم  جا  هر   همدمی 
آش��ک��ار راز  ک��ن��د  خ���ود  ن���وای   ب��ا 
مکش نهان  راز  ز  پ��رده  تو  آگهی   گر 
داری تو  که  پرده گشایی  نفس  نی   ای 
 دمساز عشاق است نی، در گوش وی گو راز را
تو هم راز  مرا  سازد  دمی  تا  مقبل  بخت  کو 

4( الف، ب، ج 3( الف، د، و  2( ب، د، ه   1( ج، ه  ، و 

 کدام گزینه با بیت زیر ارتباط معنایي دارد؟ 6866
نیست دور  م��ن  ن��ال��ه ي  از  م��ن  نیست«»س���ّر  ن��ور  آن  را  گ��وش  و  چشم  لیك 

بي خبري ما  دل  ح��ال  ص��ورت  از  که   1( ت��و 
پرورده دیده  خون  به  دل  اندر  رازي است   2( مرا 
 3( ع���ارف���ان ک��ه ج���ام ح��ق ن��وش��ی��ده ان��د
داد سعدي  که  خبر  این  دل  است  اهِل  4( پیام 

دردم ن��دان��ي  ک��ه  ن��گ��وی��م  ت��و  ب��ا  دل   غ��م 
نمي بینم محرم  چون  راز؟  گویم  که  با   ولیكن 
پ���وش���ی���ده ان���د و  دان���س���ت���ه   رازه�������ا 
دان��د سخن  معني  کند،  گ��وش  هرکه  ن��ه 

 مفهوم بیت »هر که جز ماهی ز آبش سیر شد / هر که بی روزی است روزش دیر شد« در کدام گزینه 6876

دیده مي شود؟
نصیب نمی گردد  را  بصیرت  ناقص  هر   1( عشق 
َدرد ُدرد  و  نخورده است  عشق  شراب  کاو   2( هر 

فراق  داغ  به جز  من  نصیب  عشقت  از   3( نیست 
نیست عشق  خورشید  ز  ذّره  هیچ  4( بی بهره 

شود؟ کی  همدم  خّفاش  با  عالمتاب   مهر 
نیست نصیب  جهانش  حیات  کز  اس��ت   آن 
کام یاب نگشتم  گیتی  در  تو  وص��ل  می   از 
است ملحق  ذّرات  ب��ه  عشق  ن��ور  ک��ه  زی��را 
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 مفهوم بیت »خلق چو مرغابیان زاده ز دریای جان / کی کند این جا ُمقام مرغ کز آن بحر خاست« 6886

)سراسري انساني 83( کدام است؟ 
مایل اس��ت  حیوان  چو  خ��وش  ص��وت   1( ب��ه 
نیست مستور  تن  ز  ج��ان  و  ج��ان  ز   2( ت��ن 
خویش اص��ل  از  ماند  دور  ک��او  کسی   3( ه��ر 
دید نخواهد  آش��ی��ان  دگ��ر  ک��ه  4( ک��ب��وت��ری 

دل ای  ن��ش��ای��دب��ودن  ک���م  ح���ی���وان   ز 
نیست دس��ت��ور  ج��ان  دی��د  را  ک��س   لیک 
 ب���ازج���وی���د روزگ�������ار وص����ل خ��وی��ش
دام و  دان��ه  س��وی  ب��ه  ت��ا  ه��م��ی بَ��ردش  قضا 

)سنجش 91(6896  کدام گزینه، با مصراع »محرم این هوش جز بي هوش نیست« ارتباط معنایي  ندارد ؟ 
پرس شمع  از  را  پروانه  دل  سوز   1( قّصه ي 
باشد دگر  نحو  من  عشق  مشكالت   2( کتاب 
نیست عشق  خورشید  ز  ذّره  هیچ   3( بي بهره 
کفایت این قدر  شرح  حكایت  کنم  4( چندت 

سوخته زب��ان��ي  ج��ز  ن���دارد  آت��ش  آن   ش��رح 
احوالم شرح  کس  دگر  مجنون  به جز   نمي فهمد 
است ملحق  ذّرات  ب��ه  عشق  ن��ور  ک��ه   زی��را 
غمگساران ب��ه  اّل  گفت  ن��م��ي ت��وان  ب��اق��ي 

 همه ی گزینه ها  به جز  گزینه ی ..........، با هم ارتباط معنایی دارند.6906
به معنی در سخن اهل دل هر دم  با  نگر   1( نی 
آزادگ��ان مجلس  در  همی  می نالد  که   2( ن��ی 
زم��ان��ی ح��اف��ظ  ای  درک����ش   3( زب���ان���ت 
می کند پ���رخ���ون  راه  ح��دی��ث  4( ن����ی 

خویشتن  بی  خویشتن  ماجرای  وی  از   بشنو 
آمده است بسیار  زخم  وی  بر  که  همی نالد   زان 
نی از  ب��ش��ن��و  ب���ی زب���ان���ان   ح���دی���ث 
ق���ّص���ه ه���ای ع��ش��ق م��ج��ن��ون م��ی ک��ن��د

 کدام گزینه با بیت »همچو نی زهری و تریاقی که دید؟ / همچو نی دمساز و مشتاقی که دید؟« تناسب 6916

معنایی بیشتری دارد؟
ب��اش��د  درد  از  ه��م��ه  ن���ی   1( ف���ع���ان 
دارم(  =( دیرم  که  از  درد  این  که   2(  نمی دانم 
نیست درمان  تو  دیدن  از  به جز  را  ما   3( درد 
4( به هر دردی که درمانم همان دردم دوا باشد

 ک��س��ی دان�����د ک���ه م����رد م����رد ب��اش��د
داری( تو   =( دی��ری  ته  درمانم  که   همی دونم 
داشت درمان  چنین  که  دردی  پی  از  دهم   جان 
که هم درمان من درد است و هم درد است درمانم

 مفهوم بیت »سّر من از ناله ي من دور نیست / لیك چشم و گوش را آن نور نیست« با کدام گزینه 6926

)سراسري زبان 81( متناسب است؟ 
است گفتن  از  ب��رون  اک��ن��ون  م��ن   1( ح���ال 
سیم جای  به  فروشی  چه  گل  گل فروش   2( ای 
بلند دار  س��ِر  گشت  ک��زو  ی��ار  آن   3( گ��ف��ت: 
نهانند خویش  سخن  در  4( رنگین سخنان 

 ای��ن چ��ه م��ي گ��وی��م ن��ه اح����وال م��ن اس��ت
گل سیم  ب��ه  ستانی  چ��ه  عزیزتر  گ��ل   وز 
مي کرد هویدا  اس��رار  که  ب��ود  ای��ن   جرمش 
گل ج��دا  ح��ال  هر  به  نیست  خ��ود  نكهت  از 

)سنجش 91(6936  مفهوم مصراع »هر که بي روزي است روزش دیر شد« با کدام مصراع متناسب است؟ 

2( راز درون پرده ز رندان مست پرس 1( در نظربازي ما بي خبران حیرانند 
4( آتش رخسار گل خرمن بلبل بسوخت 3( چهره ي خندان شمع آفت پروانه شد 

 کدام گزینه با بیت زیر ارتباط معنایي دارد؟ 6946
نیست دور  م��ن  ن��ال��ه ي  از  م��ن  نیست«»س���ّر  نور  آن  را  گوش  و   چشم  لیك 

لیكن خ���دا  اي  ک���ردم  خ��م��وش   1( م���ن 
 2( ح����ال م��ن خ���ود درن��م��ي آی��د ب��ه نطق
آم��د م���ن  و  م���ا  ب���ي  ع���ّش���اق   3( ره 
من ظاهر  ح��رف ه��اي  برسد  گوش ها  4( ب��ه 

آم��د ف���غ���ان  م���ن  ج����ان  از  م���ن   ب���ي 
 ش���رح ح��ال��م اش���ک خ��ون��ی��ن م��ن اس��ت
آم���د ت����ن  و  ج�����ان  ع���ال���م   وراي 
من جاني  ن��ع��ره ه��اي  نرسد  ک��س  هیچ  ب��ه 
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 در همه ي ابیات،  به جز  بیت ............، کلمه اي وجود دارد که به شیوه ي نمادین و تمثیلی بر عاشق و 6956

) سراسري ریاضي 81( عارف واصل داللت مي کند. 
 1( درن���ی���اب���د ح���ال پ��خ��ت��ه ه��ی��چ خ��ام
ف��راق از  شرحه شرحه  خ��واه��م   2( س��ی��ن��ه 
 3( م��ح��رم ای��ن ه��وش ج��ز ب��ی ه��وش نیست
شد سیر  آب��ش  ز  م��اه��ی  ج��ز  ک��ه  4( ه���ر 

 پ���س س��خ��ن ک���وت���اه ب���ای���د وال���س���الم
اش��ت��ی��اق درد  ش�����رح  ب���گ���وی���م   ت����ا 
نیست گ���وش  ج��ز  م��ش��ت��ری  را  زب���ان   م��ر 
شد دی���ر  روزش  ب���ی روزی س���ت  ک��ه  ه��ر 

 مفهوم کدام گزینه از بیت »در غم ما روزها بی گاه شد / روزها با سوزها همراه شد«  دورتر  است؟6966
مرا ت��ار  دی��ده ه��ای  غمت  ک��رده   1( سفید 
هم سینه سوز  غم  و  است  تب  من  یار   2( شب 
غ��م ه��ا خ���وردم ع��اش��ق��ی��ت  ز   3( ب��س��ی��ار 
جویم؟ کجا  از  چ��اره  کنم  چه  روم  4( کجا 

 ب���ود س��ی��اه��ی زل���ف ت���و روزگ������ار م��را
هم روز  که  گل  ای  آتشم  در  شب  نه   تنها 
آوردم روز  ب��ه  ک��ه  ش��ب  بسی  هجر   در 
ملول روزگ���ار  ج��ور  و  غ��م  ز  گشته ام  ک��ه 

)سراسري زبان 90(6976  مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات متفاوت است؟ 
دل راح�����ت  ت���و  غ���م  و  درد   1( ای 
هم نیز  درم���ان  و  اس��ت  ی��ار  از   2( دردم 
دی��د؟ ک��ه  تریاقی  و  زه��ری  ن��ی   3( همچو 
4( دردی است درد عشق که هیچش طبیب نیست

دل ج����راح����ت  ه����م  و  م���ره���م   ه����م 
هم ن��ی��ز  ج���ان  و  ش���د  او  ف����دای   دل 
دی��د؟ ک��ه  مشتاقی  و  دم��س��از  ن��ی   همچو 
نیست غ��ری��ب  بنالد  عشق  دردم��ن��د  گ��ر 

 مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات متفاوت است؟ 6986
دار کشیده  نصیحت  زب��ان  غ��اف��الن   1( از 
عشق گوی  و  گفت  مكن  فسرده  زاه��د   2( ب��ا 
را نهانی  اس��رار  نشاید گفت  نامحرم  3( ب��ه 

4( گفت وگوی عشق با اهل خرد حیف است حیف 

را  تازیانه  )=سرکش(،  حرون  اسب  به  مكن   ضایع 
را م��رده  خ��ون  کسی  اس��ت  ن��ك��رده   تلقین 
را زبانی  پیغام  نامه  در  قلم  چ��ون  بپیچم 
ریخت کور  چشم  به  نتوان  را  سرمه  جواهر  این 

 بیت »روزها گر رفت گو رو باک نیست / تو بمان ای آن که چون تو پاک نیست« با کدام بیت قرابت 6996

معنایی دارد؟
چیست؟ ز  عشق  این  نماند  اث��ری  من   1( از 
 2( در غمت گر رفت »خسرو« از جهان عمر تو باد
بنگریزد ی��ار  از  مانده است  دم��ی  عمر   3( ت��ا 
نظری ما  سوی  به  نكردی  و  رفت  4( روزه��ا 

کیست؟ عاشق  شدم  معشوق  همه  من   چون 
داد تو  از دست  روز محشر   لیک خواهد خواست 
دارش نگه  ی��ار  ک��و  ش��و،  گ��و  ش��ود  عمر   گ��ر 
بی خبری ما  ز  عمری است  که  ب��اد  خبرت 

)سنجش 90(7006  مفهوم سخن مشهور »ُکلُّ َشیء یَرِجُع اِلی اَصِله« با کدام گزینه متناسب است؟ 
 1( تو از خاکی به سان خاک تن در ده در این پستی
ِغّره مشو  بی عقالن  چو  دنیا  زر  و  زور   2( بدین 
 3( پس اکنون گر سوی دوزخ گرایی بس عجب نبَود
4( سر الب ارسالن دیدی ز رفعت رفته بر گردون؟

وال هم  و  والی  هم  عقل  و  جان  چو  گردی   مگر 
 که این آن نوبهاری نیست کش بی مهرگان بینی
اجزا جنبش  همیشه  باشد  خود  کلِّ  سوی   که 
بینی الب ارسالن  تن  ِگل  در  کنون  تا  آ  مرو  به 

 کدام گزینه با بیت زیر تناسب مفهومی دارد؟ 7016
ب��ب��ری��ده ان��د م���را  ت��ا  نیستان  ن��ال��ی��ده ان��د«»از  زن  و  م��رد  نفیرم  از 

»حزین«  را  نهفته  دود  می کند  فاش  تو   1( آه 
درگرفت دل ها  جمله  کشیدم،  آهی  دل  ز   2( تا 

تأثیر  نیكان  صحبت  نكند  ممكن،   3( نیست 
خواهدگرفت آتش عنان  ای  تو  در  سردم  4( آِه 

را ن��اپ��دی��د  آت���ش  م��ی ش��ود  دل��ی��ل   دود، 
از آتش یک خانه، چندین خانه سوخت بود،   باد 
را شبنم  س��ِر  رسانید،  خورشید  ب��ه   ُگ��ل، 
خواهدگرفت گلستان  از  خزان  را  بلبل  خون 
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 »آن را که خبر شد خبری باز نیامد« با همه ي ابیات،  به جز  بیت ............، قرابت مفهومی دارد. 7026
)سراسري تجربي 85(  

 1( م��ح��رم ای��ن ه��وش ج��ز ب��ی ه��وش نیست
ی��ادگ��ار ه��م��ی  ت���و  از  م��ان��د   2( س���خ���ن 
دهند س��اغ��ر  ب���زم  ای���ن  در  را   3( ک��س��ی 
م��ج��از س����رای  در  دوس����ت  ت���ن  4( از 

نیست گ���وش  ج��ز  م��ش��ت��ری  را  زب���ان   م��ر 
م���دار خ���وارم���ای���ه  چ��ن��ی��ن  را   س��خ��ن 
ده��ن��د در  ب���ی ه���وش���ی اش  داروی   ک���ه 
راز ن���ی���ای���د  و  آی�����د  ب������رون  ج�����ان 

 مفهوم بیت »تن ز جان و جان ز تن مستور نیست / لیك کس را دید جان دستور نیست« در کدام 7036
بیت دیده مي شود؟

حق ان�����وار  ش���د  ت��اب��ن��ده  دل���م   1( در 
دیده ها قاصر  است  جان  دیدن  کز   2( آن چنان 
ما چشم  نباشد  محرم  را  تو  روی   3( دی��دن 
حق راه  در  زم���ان  ه��ر  ک��ن  ف���دا  4( ت���ن 

 گ���ش���ت ج���ان���م واق������ف اس�������رار ح��ق
را تو  پیدایی  است  جهان بین  چشم   پ��رده ی 
را تو  روی  دی��دن  باید  ساخت  جان  از   دی��ده 
ت���ا ش����ود ای����ن ج����ان ت���و آگ�����اه حق

ّ شيءٍ یَرِجعُ الي أصلِه« ارتباط معنایي  ندارد ؟ 7046  کدام گزینه با عبارت »ُکلُّ
کنم؟ چه  من  آب،  ز  ماهي   1( نمي شكیبد 
دریاییم آن  پ���رورده ی  و  زای��ی��ده  چو   2( م��ا 
جسم ویرانه ی  به  روح  نشود  حق  از   3( غافل 
و سیلي شوم »بگدازم   : دم به دم  برف گوید  4( آن 

روم ج��وی��ب��ار  س��وي  سجده کنان  آب   چ��و 
باشیم مكنون  ُدر  چون  خوش،  و  تابنده  و   صاف 
دارد دری��ا  به  روی  بُ���َود،  که  جا  هر   سیل 
» دریایي ام  و  بحري  من  روم،  دریا  سوي  غلتان 

 بیت »زمانه گر بزند آتشم به خرمن عمر / بگو بسوز که بر من به برگ کاهی نیست« با کدام بیت 7056
)سراسري خارج از کشور 86( ارتباط معنایی دارد؟ 

 1( بگفتم روز بی گاه است و ره بس دور گفتا رو
شد ب���ی گ���اه  روزه�����ا  م���ا  غ���م   2( در 
نیست ب��اک  رو  گ��و  رف��ت  گ��ر   3( روزه����ا 
درن��ی��اورد ن��ظ��ر  ب��ه  را  ن���وح  4( ط���وف���ان 

نوردیدم را  ره  من  که  منگر  ره  به  بنگر  من   به 
 روزه�������ا ب����ا س����وزه����ا ه����م����راه ش��د
نیست پ��اک  ت��و  چ��ون  آن ک��ه  ای  بمان   ت��و 
است م��ن  گ��ل  و  آب  در  ک��ه  محّبتی  ش��ور 

 مفهوم کدام گزینه با گزینه هاي دیگر متفاوت است؟ 7066
ُمهر به  سر  ِمهر  و  نمی بینند  پنهانم   1( داغ 
من ی��ار  ش��د  خ��ود  ظ��ّن  از  کسی   2( ه���ر 
باطن ماست تو آن سوز که در   3( ز آتش عشق 
جویی چ��ه  م��ح��رم  ع��اش��ق��ی  در  4( دل 

گفته اند آن  دیده اند  ظاهر  اج��زای  بر   آن چ��ه 
من اس������رار  ن��ج��س��ت  م���ن  درون   از 
نیست ظاهر  خرد  اهل  بر  که  است  آن   ظاهر 
است ح��ج��اب  م��ح��رم  ع��اش��ق��ان  پیش  ک��ه 

 بیت »درنیابد حال پخته هیچ خام / پس سخن کوتاه باید والسّالم« با کدام بیت ارتباط معنایی  ندارد ؟7076
)سراسري ریاضي 87(  

 1( س��ع��دی س��خ��ن ی���ار ن��گ��وی��د ب��ر اغ��ی��ار
 2( پیر میخانه چه خوش گفت به ُدردی کش خویش
بسوزد ناپخته اي  دوزخ  داغ  ب��ه   3( ف���ردا 
ماست سوز  از  بی خبر  نرفت  آتش  در  که  4( هر 

ب��ه خامی ق��ّص��ه  ن��ب��رد س��وخ��ت��ه اي   ه��رگ��ز 
چند خامی  ب��ا  سوخته  دل  ح��ال  مگو   ک��ه 
خامی ن��ب��رد  وی  از  عشق  آت��ش   ک��ام��روز 
خام س��ودای  پختن  چیست  که  دان��د  سوخته 

 کدام گزینه با بیت زیر ارتباط معنایي دارد؟ 7086

نیست مستور  تن  ز  جان  و  جان  ز  نیست«»تن  دستور  جان  دی��ِد  را  کس  لیك 

 1( چون که در تن جان نباشد، صورتش را ذوق نیست
ني توست،  ار  ز  هم  دوست  و  تو  میان   2( دویي 
 3( ز تن تا جان بسي راه است و در تن مي نماید جان
عیان فرعي  سِر  آن  و  نهان،  اصلي  سِر  4( آن 

 چون نباشد نان و نعمت، صحن و سیني سود نیست
دوست آن  با  اس��ت  یكي  عالم  دو  اتّفاق   به 
جوانستي عالم  کزو  را  عالم  جان  دان   چنین 
منتهاست بي  عالم  جهان،  این  پِس  که  دان 
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 مفهوم بیت »محرم این هوش جز بی هوش نیست / مر زبان را مشتری جز گوش نیست« با مفهوم 7096

کدام بیت تناسب دارد؟
نتواند صبر  مجنون  که  داند  بود  عاقل   1( اگر 
من دین  و  عقل  من خالف  هم نشین   2( گروهی 
دانا مردم  گوید  چه  را  عاشق   3( مالمت گوی 
بفرساید را  مردم  که  زاید  اندیشه ها  عقل  4( ز 

منزل ب��ود  را  لیلی  که  بخواباند  جایی   شتر 
بگسل دامنش  از  دست  که  من  آستین   بگیرند 
ساحل بر  خفته  نداند  دریا  در  غرقه  حال   که 
عاقل ای  شو  عاشق  برو  باید  آسودگی  گرت 

 بیت »سینه خواهم شرحه شرحه از فراق / تا بگویم شرح درد اشتیاق« با کدام بیت تناسب معنایی 7106

)سراسري خارج از کشور 87(  ندارد ؟ 
آورم دس��ت  به  که  بو  ع��دم  در  نَهم   1( پ��ای 
نیست گفتنی  ج��ان��ان  عشق   2( ح��دی��ث 
دهم عرضه  شرح  به  تا  هم نفسی   3( کجاست 
من که  کند  تفاوت  چه  را  نبوده  4( دردی 

دوا را  دل���م  درد  ک��ن��د  ت��ا   ه��م ن��ف��س��ی 
 وگ����ر گ���وی���ی ک��س��ی ه������م درد ب��ای��د
هجرانش روزگ���ار  از  مي کشد  چ��ه  دل   ک��ه 
مي زنم ن��ع��ره  و  م��ي خ��ورم  درد  ب��ی��چ��اره 

 کدام ابیات با مصراع اّول بیت زیر ارتباط معنایي دارند؟7116
شد سیر  آب��ش  ز  ماهي  ج��ز  ک��ه  شد«»ه��ر  دیر  روزش  اس��ت،  ب��ي روزي  که  هر 

شو حق  بحر  فناي  و  ب��اش   الف( َخُمش 
غرق تر باشد  که  خواهد  حق   ب( غ��رِق 
 ج( چون غرق دریا مي شود، دریاش بر سر مي نهد
ماست تمام در هوس ماست،  به جّد  که   د( هر 
 ه( تویي دریا، منم ماهي، چنان دارم که مي خواهي
فرات وج��ود  از  آساید  بر  تشنه  و( روان 

نیست مصلحت  خدایي  )اشتراک(  هنبازي   به 
زبر و  زی��ر  ج��ان  ب��ح��ِر  م��وج   همچو 
 چون یوسف چاهي که او از چاه سوي جاه شد
 هر که چو سیل روان در طلب جوست، جوست
 بکن رحمت، بکن شاهي که از تو مانده ام تنها
تشنه  ترم و  برگذشت  سر  ز  ف��رات  م��را 

4( ه ، و 3( ب، د  2( الف، ج  1( ب، و 

 مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات متفاوت است؟7126
شب و  روز  دارد  ناله  در  ناله ام  را   1( عالمی 
بسوزد م��رد  و  زن  ج��ان  من  س��وزش   2( ب��ر 
واق��ف ان��د م��ن  ن��ال��ه ی  ب��ر  زن  و   3( م����رد 
پیر و جوان ناله کند  نغمه است کزو  4( این چه 

او آزار  همین  ب��ی دل  من  مخصوص   نیست 
بنالد دی����وار  و  در  زارم  ن��ال��ه ي   وز 
واص���ف ان���د را  م���اج���را  ای���ن   ک���ودک���ان 
وین چه بانگ است که از وی بخروشد زن و مرد

 بیت »بگو ای نای حال عاشقان را / که آواز تو جان مي آزماید« با کدام بیت ارتباط مفهومی دارد؟7136

)سراسري هنر 87(  
نیست ب��اک  رو  گ��و  رف��ت  گ��ر   1( روزه����ا 
شد سیر  آب��ش  ز  م��اه��ی  ج��ز  ک��ه   2( ه���ر 
مي کند پ���رخ���ون  راه  ح��دی��ث   3( ن����ی 
نیست مستور  تن  ز  ج��ان  و  ج��ان  ز  4( ت��ن 

نیست پ��اک  ت��و  چ��ون  آن ک��ه  ای  بمان   ت��و 
شد  دی��ر  روزش  اس��ت  ب����ی روزی  ک��ه   ه��ر 
 ق���ّص���ه ه���ای ع��ش��ق م��ج��ن��ون م��ي ک��ن��د
نیست دس��ت��ور  ج��ان  دی���ِد  را  ک��س  لیک 

 کدام گزینه با بیت زیر ارتباط معنایي بیشتری دارد؟ 7146
نیست بي هوش  جز  ه��وش  ای��ن  نیست«»محرم  گ��وش  جز  مشتري  را  زب��ان  مر 

 1( دم�������ادم ش�����راب اَلَ������م درک��ش��ن��د
کرد ن��وش  کسي  وح���دت  ِص���رف   2( م���ي 
کني دل  آی���ی���ن���ه ي  در   3( ت����أّم����ل 
رسد ذات��ش  )=حقیقت(  ُکنه  در  ادراک  4( ن��ه 

درک��ش��ن��د دم  ب��ی��ن��ن��د  ت��ل��خ  گ���ر   و 
ک��رد ف���رام���وش  ع��ق��ب��ي  و  دن���ی���ا   ک���ه 
کني ح���اص���ل  ت���دری���ج  ب���ه   ص��ف��ای��ي 
رسد صفاتش  )=حقیقت(  غ��ور  به  فكرت  نه 
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»ما ز دریاییم و دریا مي رویم / ما ز باالییم و باال مي رویم« با کدام بیت تناسب دارد؟7156  مفهوم بیت 

)سراسري هنر 88(  
 1( ه��م��چ��و م��ری��م س���وی خ��رم��اب��ن روی��م
 2( م���ا ز گ����ردون س���وی م����ادون آم��دی��م
امید ای  منشین  و  ع��زم  ای   3( برنشین 
غیب ع��رش  از  م��ي رس��د  ب��وی��ی  و  4( دود 

بید ش����اخ  ن�����دارد  خ��رم��ای��ی   زان ک�����ه 
برکشید گ�����ردون  س����وی  را  م���ا   ب����از 
 ک���ز رس����ولن����ش پ��ی��اپ��ی ش���د ن��وی��د
پ��ری��د آن  ب����وی  س����وی  ن��ه��ان��ان  ای 

 کدام گزینه با مصراع »درنیابد حال پخته هیچ خام« تناسب مفهومی  دارند؟ 7166
عشق حقیقت  از  دارم  خبري  من  گفت   1( که 
بصر اهل  نبود  نرگس  چو  که  آن کس   2( پیش 
سوخت و  اف��ت��اد  پختگان  ان���در   3( آت���ش 
نیامد گوش  هیچ  به  سعدي  4( فراق نامه ي 

دارد خبر  خویشتن  از  ک��ه  گفت   دروغ 
 ص��ف��ت س���رو ب��ه ت��ق��ری��ر ک��ج��ا آی���د راس��ت
 خ���ام ط��ب��ع��ان ه��م��چ��ن��ان اف��س��رده ان��د
سرایت نكرد  او  در  سخنانش  از  دردي  که 

 مفهوم بیت »هر کسی از ظّن خود شد یار من / از درون من نجست اسرار من« با کدام گزینه ارتباط 7176
معنایي کم تري دارد؟

شدن نتواند  شخص  هرگز  تمثال  و   1( سایه 
 2( خ��ل��ق چ��ه دان���د م���راد خ��اط��ر م��ا را
ولیک را  ع��اش��ق  م���رد  ن��دان��د   3( ک����س 
راز محرم  یقین  به  کس  نشد  عشق  ره  4( در 

یقین بردارد  پرده  گر  گمان  جز  هستی   نیست 
 ک���ام م��ح��ّب��ان ب��ه ج��ز ح��ب��ی��ب ن��دان��س��ت
اس��ت دی��گ��ر  گ��م��ان��ی  را  گ���روه���ی   ه���ر 
ب��ر ح��س��ب ف��ك��ر گ��م��ان��ی دارد ه��ر ک��س��ی 

)سراسري خارج از کشور 91(7186  مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات متفاوت است؟ 
 1( درن���ی���اب���د ح���ال پ��خ��ت��ه ه��ی��چ خ��ام
لیک مشفق  و  است  دم  مسیحا  عشق   2( طبیب 
گفت نتوان  که  مزن  دم  رندی  از  زاهد   3( پیش 
پرس مست  رن���دان  ز  پ��رده  درون  4( راز 

 پ���س س��خ��ن ک���وت���اه ب���ای���د وال���ّس���الم
بكند؟ دوا  را  ک��ه  نبیند  ت��و  در  درد   چ��و 
پنهانی درد  ح���ال  ن��ام��ح��رم  طبیب   ب��ا 
را ع��ال��ی م��ق��ام  زاه���د  نیست  ح��ال  ک��ای��ن 

 کدام گزینه با بیت زیر تناسب مفهومی دارد؟7196
ب��ب��ری��ده ان��د م���را  ت��ا  نیستان  ن��ال��ی��ده ان��د«»از  زن  و  م��رد  نفیرم  از 

حاصلی ندارد  ب��ی دردان  پیش  کردن   1( گریه 
شدیم نی  همچو  شكرین  لب  آن  از  دور   2( تا 

زند  سر  پرخون  دل های  از  نیست  ممكن   3( ناله 
4( حال ما ُدردی کشان بر هیچ کس پوشیده نیست

فشاند می باید  پ��اک  زمین  در  قابل   تخِم 
 ت��رج��ی��ع ب��ن��د ن��ال��ه بُ�����َود، ب��ن��دب��ن��د ما
 چون شود لبریز جام، از وی صدا چون سر زند ؟
؟ کند  پنهان  تر  دام��اِن  دیده ها  از  چون  بحر 
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در گزینه ی 4، همانند عبارت سؤال مفهوم اصلی این است که کشش انسان به  684-	گزینه	ی	»4«	

سوی عالم باال سبب حرکت اوست.
 

1( نکوهش غفلت و بي توجهي به جلوه گری محبوب
2( فروتنی عاشق / ترس از نابودی و فنا: ذره اي خاکی هستم که در کوی تو جای گرفته ام، اما مي ترسم 

در این راه فاني و نابود شوم.
3( صفاي باطن سبب کمال است / دعوت به راستی و اخالص

)مفهوم  است  عاشق  همدم  و  یار  نی  دارد:  وجود  مفهوم  دو  سؤال،  بیت  در  685-	گزینه	ی	»2«	

مصراع اّول( و  نوای نی افشا کننده ي رازهای عاشقان است )مفهوم مصراع دوم(. در بیت »ب« هر دو مفهوم 
نی،  »ه«  بیت  دوم  در مصراع  دانسته شده است.  راز  افشاکننده ی  نی  آوای  نیز  »د«  بیت  در  دیده می شود. 
دمساز عاشق دانسته شده است و شاعر معتقد است برخالف چنگ که بازاری است و عاشق نباید راز دلش 

را به او بگوید، نی همدم عاشق است و شایسته ی راز عاشق.

ج( توصیه به رازداری و افشانکردن راز الف( هر کسی شایسته ی راز دل عاشق نیست.  

و( نداشتن محرم و هم راز
درک راز عشق و حقایق معنوی با ژرف نگری و بصیرت صورت می گیرد و  686-	گزینه	ی	»4«	

هرکس بی بهره از بصیرت و ژرف نگری باشد، این حقایق را درک نخواهد کرد. بیت متن سؤال و گزینه ی 4، 
بر این نکته تأکید دارند.

 
2( غِم بی غم گساری! 1( تنها عاشق، درد عاشق را درک می کند.   

3( رازداری عارفانه
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عشق  از  کس  هر  که  است  این   ،2 گزینه ی  و  سؤال  بیت  مشترک  مفهوم  687-	گزینه	ی	»2«	

بی نصیب باشد روزگارش تباه است.
 

1( هرکسی شایسته ی عشق نیست. 
3( بهره ی عاشق از عشق، فقط غم هجران است.

ِ ِی موجودات از عشق 4( بهره مند شدن همه 
مفهوم بیت سؤال، بازگشت به اصل )هر چیزی به اصل خود بازمي گردد( است  688-	گزینه	ی	»3«	

و این که اصل انسان از عالم جان است. در گزینه ی 3 نیز همین مفهوم بازگشت به اصل وجود دارد.
   

1( کشش به سوی صداي خوش
2( هیچ کس توان شناخت جان را ندارد )مضمون مصراع دوم(.

4( فرار از تقدیر ممکن نیست )جبرگرایی(.
خبر  عشق  از  عاشق  تنها  که  است  این  گزینه ها  سایر  و  سؤال  مصراع  مفهوم  689-	گزینه	ی	»3«	

دارد، ولی مفهوم گزینه ي 3، بهره مندي همه ي موجودات از عشق است.
در گزینه های 1، 3 و 4، بر این نکته تأکید شده است که نی با صدای محزون و  690-	گزینه	ی	»2«	

غمناکش حال پردرد عاشق را روایت می کند. عاشقان دور از یار ناله ی نی را بیان احوال خود می دانستند.
در گزینه ی 2، تنها علت نالیدن نی مطرح شده است؛ نی از آن جهت می نالد که دوری و هجران، زخم عمیقی 
ناله ی نی روایِت حال عاشقان نیست، بلکه بیان درد خود نی است. بر او وارد کرده است. در این گزینه، 

مفهوم اصلی بیت سؤال این است که نی، هم درد است و هم درمان. در بیت  691-	گزینه	ی	»4«	

گزینه ی 4 نیز همین مفهوم وجود دارد.
  

1( نالیدن نی از درد است / هر کسی شایستگی شنیدن اسرار را ندارد.
2( درمان درد عاشق، تنها وجود معشوق است.

3( یار درمان درد عشق است / اگر درمان درد وصال یار باشد، درد دل پذیر است.
سؤال: آیا توانستید بیت چهارم را درست بخوانید و معنا کنید؟

اّول، »درمانم« )= در بمانم( یعنی بیچاره شوم و عاجز گردم و فعل است و نکته ی کلیدی  جواب: در مصراع 
درک معنا، همین نکته است.

از بیت سؤال، مفاهیم  اسرار آدمي در سخن او پنهان است و حواّس ظاهری  692-	گزینه	ی	»4«	

توان درک این راز را ندارد، برداشت می شود. در گزینه ی 4 نیز مفهوم اسرار آدمي در سخن او پنهان 
است وجود دارد.

  
2( ارزشمندی گل 1( بیان ناشدنی بودن حال عاشق   

3( راز نگاه نداشتن، سر عاشق را به باد مي دهد.



230

مفهوم مصراع سؤال این است که هر کس از عشق بي بهره باشد روزگارش تباه  693-	گزینه	ی	»1«	

مي شود، در گزینه ی 1 نیز سخن از بی خبری بی بهرگان عشق است و از سایر گزینه ها به بیت سؤال نزدیک تر است.

2( فقط عاشقان از اسرار عشق خبر دارند.

3 و 4( زیبایي معشوق مایه ي شعله ورشدن عشق عاشق است.
کالمش  است  معتقد  بیت  دو  این  در  موالنا  و  است  موالنا  بیت  دو  هر  شاعر  694-	گزینه	ی	»4«	

آیینه ی رازهایش است، اما مخاطِب سطحی نگِر بی بصیرت توان فهم این رازها را ندارد.
در گزینه ی 4، منظور از »نعره های جانی«، رازهای نهفته در کالم و جان شاعر است.

در گزینه ی 2، شاعر متذّکر می شود که احوالش در کالم قابل بیان نیست و اشک خونین او بازتاب احوال 
اما  کرده است،  بیان  کالم  در  را  احوالش  شاعر   ،4 گزینه ی  و  سؤال  بیت  در  آن که  حال  است.  او  درونی 

مخاطب آن را درنیافته است.
در گزینه ي 1، »پخته« کسی است که در عشق به کمال و پختگی رسیده است. 695-	گزینه	ی	»2«	

در گزینه ي 3، »بی هوش« کسی است که از عشق، شیدا و بي اختیار شده است.
در گزینه ي 4، »ماهی« عاشق و عارفی است که در دریای عشق شناور است.

مفهوم مشترک بیت سؤال و گزینه های 1، 2 و 3، گذران روزهای عمر عاشق  696-	گزینه	ی	»4«	

در غم عشق است، ولی مفهوم گزینه ي 4، نالیدن از غم روزگار است؛ در این بیت، سخن از غم عشق نیست.
در گزینه ي 4، مفاهیم بي درمان بودن درد عشق و عجیب نبودن نالیدن عاشق  697-	گزینه	ی	»4«	

وجود دارد، ولی مفهوم مشترک سایر گزینه ها این است که عشق، هم درد و هم درمان است.
در گزینه های 2، 3 و 4، بر این نکته تأکید شده است که تنها عاشق حقیقت  698-	گزینه	ی	»1«	

عشق را درک می کند. در گزینه ی 1، بر تأثیرناپذیری نصیحت بر غافالن و نادانان تأکید شده است.
مفهوم بیت سؤال، بي اهّمیت بودن عمر و زندگي مادي در نظر عاشق است و  699-	گزینه	ی	»3«	

این که برای عاشق، تنها وجود معشوق مهم است. در گزینه ی 3 نیز شاعر در مصراع دوم می گوید: اگر عمر 
گذشت بگو بگذرد )غمی نیست( یار کجاست آن را نگه دار. معنی مصراع نخست: تا وقتی از عمر لحظه ای 

باقی مانده است ]عاشق[ از یار دوری نمی کند.
  

2( عاشق از معشوق در قیامت داد خواهد خواست. 1( اتّحاد عاشق و معشوق    

4( گله از بی توّجهی معشوق به عاشق
مفهوم عبارت سؤال و گزینه ی 3: بازگشت به اصل  700-	گزینه	ی	»3«	

1( فروتنی و تواضع سبب کمال است: تو از خاک هستی، پس متواضع باش تا مانند عقل و جان، پادشاه 
و بلندمرتبه شوی.

2( مغرورنشدن به قدرت و مقام / زوال پذیری ثروت و قدرت دنیایی

4( زوال پذیري ثروت و قدرت دنیایی
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در بیت صورت سؤال، بر این نکته تأکید شده است که نالیدن عاشق دورمانده از  701-	گزینه	ی	»2«	

حق سبب می شود که دیگران هم تحت تأثیر او ناله ی جدایی از حق سر دهند. بیت دوم هم به تأثیر ناله ی 
عاشق بر دیگران اشاره دارد.

4( کینه کشی و انتقام جویی 3( تأثیر هم نشینی  1( از ظاهر به باطن پی بردن 
مفهوم مشترک  اّما  است.  ماندگاری سخن  اصلی  مفهوم  بیت گزینه ی 2،  در  702-	گزینه	ی	»2«	

سایر ابیات راز نگاه داری و ِسرپوشی عاشقان است.
 در گزینه ي چهارم، »سراي مجاز« کنایه از جهان ماّدي است.

)با  دریابد  را  جان  حقیقت  نمي تواند  کسی  که  است  این  سؤال  بیت  مفهوم  703-	گزینه	ی	»2«	

حواس ظاهری نمی توان جان را شناخت(.  در بیت گزینه ی 2 نیز سخن از این است که دیده ها از دیدن 
جان قاصر است.

  
1( بهره مندشدن جان و دل انسان عارف از اسرار حق

3( هر کسی شایسته ی دیدن جمال معشوق نیست.

4( ترک تعلّقات جسمانی، مقّدمه ی آگاهی از اسرار حق است.
جداافتادگی از اصل و پیوستن مجّدد به آن، از مضامین مکّرر شعر عارفانه ی  704-	گزینه	ی	»2«	

بازنموده شده است. گزینه های 1، 3  به شیوه های گوناگون  موالنا  آثار  در  این موضوع  است.  فارسی  ادب 
به اصل خود  »برف« سرانجام  و  انسان«  »روح  »ماهی«،  این گزینه ها  دارند. در  اشاره  این موضوع  به  و 4، 
می پیوندند. گزینه ی 2، اشاره به این نکته است که چون اصل و منشأ آدمی پاک است، از این رو آدمی چون 
ُدّر مکنون )= مروارید گران بها( پاک و درخشان است. در این گزینه اشاره ای به بازگشت به اصل نشده است.
مفهوم بیت سؤال، بي اهّمیت بودن عمر و زندگي مادي در نظر عاشق است،  705-	گزینه	ی	»3«	

که دقیقاً همان مفهوم بیت گزینه ی 3 است.
  

1( اگر کشش از یار باشد، دوری راه مانعی نیست.
2( سپری شدن روزهای عاشق با سوز و درد

4( شور و غوغای درونی عاشق: شور و غوغایی )عشقی( که در درون من وجود دارد از طوفان نوح هم 

فراتر است!
راز  درک  توان  که  ظاهربینانی  نکوهش  و  نقد   :3 و   2  ،1 گزینه های  مفهوم  706-	گزینه	ی	»4«	

عشق و حقایق الهی را ندارند.

مفهوم گزینه ی 4: پوشیده بودن راز عشق
مفهوم مشترک بیت سؤال و گزینه های 1، 2 و 4، این است که غیر از عاشق،  707-	گزینه	ی	»3«	

کسی راز عاشق را درک نمي کند.

ولی در گزینه ی 3، سخن از این است که بی بهره ي از عشق، شایسته ي عذاب است.
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در عرفان، جان )= روح یا دل( بُعد اصلی انسان است و قابل دیدن نیست، اما  708-	گزینه	ی	»4«	

تن یا جسم که بُعد فرعی انسان است دیدنی است. بیت متن سؤال و گزینه ی 4، به این موضوع اشاره دارند.
در بیت متن سؤال موالنا با تأکید گفته است که هیچ کس اجازه ی دیدن جان )= بُعد اصلی انسان( را ندارد. 
در گزینه ی 4، هم ـ که از موالناست ـ منظور از »آن سِر اصلی« ُبعد اصلی انسان است که نهان و نادیدنی 

است و »آن سر فرعی« تن و جسم آدمی است که آشکار و دیدنی است.
  

1( ظاهر، نشان گر باطن است.
2( اتّحاد عاشق و معشوق

3( باطن هر کس و هر چیز در ظاهر او جلوه می کند.
مفهوم اصلی بیت سؤال این است که فقط عاشق راز عاشق را درک مي کند  709-	گزینه	ی	»3«	

و بی بهره  از عشق، حال و روز عاشق را درک نمی کند. در گزینه ی 3 نیز شاعر معتقد است کسی که در 
ساحل خوابیده است، حال و روز غرقه  در دریا را نمی فهمد.

   
1( ناتوانی عاشق در صبرکردن

2( مورد سرزنش واقع شدن عاشق از سوی بی بهرگان از عشق

4( عقل، مایه ی آشفتگی و عشق سبب آسودگی است )ترجیح عشق بر عقل(. 
هم درد  یافتن  برای  عاشق  آرزوی  مشترک  مفهوم   ،3 و   2  ،1 گزینه های  در  710-	گزینه	ی	»4«	

دیده می شود که این مفهوم در بیت سؤال هم وجود دارد، ولی مفهوم گزینه ي 4، این است که  بی خبر از عشق، 
حال عاشق را درک نمي کند و این مفهوم اگرچه با بیت سؤال بی ارتباط نیست از سایر ابیات دورتر است.

عاشق هر چه در عشق  که  است  این  متن سؤال  بیت  اّول  مصراع  از  مقصود  711-	گزینه	ی	»1«	

به چنین  »و« هم  و  »ب«  ابیات  است.  عاشق  مایه ی حیات  زیرا عشق  نمی شود،  از آن سیر  غوطه خورد 
مفهومی اشاره دارند.

ج( از ذلّت به عّزت رسیدن الف( فانی شدن در وجود خداوند یگانه  

ه( اظهار نیاز عاشق به معشوق د( سعی و تالش برای رسیدن به مقصود  
از  عاشق  ناله ي  که   است  این   ،4 و   2  ،1 گزینه های  ابیات  مشترک  مفهوم  712-	گزینه	ی	»3«	

جدایي، همه را به ناله وامي دارد، ولی مفهوم گزینه ی 3، آگاه بودن همگان از ناله و زاری عاشق است.
مفهوم بیت سؤال، بیان حال عاشقان توّسط ني است. در گزینه ی 3 نیز سخن  713-	گزینه	ی	»3«	

از این است که نی، حال عاشقان را بازگو می کند و نی بازگوکننده ي راه پرخطر عشق است.
  

1( گذر روزها و عمر اهّمیت ندارد و آن چه مهم است بقاِي عشق است.
2( سیرنشدن عاشق از عشق / بیهوده و تباه بودن زندگي غیرعاشقان

4( میان جان و تن فاصله اي نیست. / کسی توانایی دیدن جان را ندارد.
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بر  بیت متن سؤال  و  تنها عاشق، حقیقت عشق را درک می کند. گزینه ی 2  714-	گزینه	ی	»2«	

این نکته تأکید دارند. در گزینه ی 2، وحدت )= حقیقت عشق( به مِی صرف )خالص( تشبیه شده است. در 
مصراع دوم گزینه ی 2، مقصود از کسی که دنیا و ُعقبی )آخرت( را فراموش کرده است، عاشق است. تنها 

عاشق می تواند شراب عشق را بنوشد و به درک عشق برسد.

1( سکوت و تحمل عاشقان در برابر دردها و سختی های عشق
3( دل پاک، مظهر تجلّی حقیقت و انوار الهی است.

4( اندیشه و خرد انسان از درک حقیقت ذات و صفات خدا عاجز است.
مفهوم بیت سؤال و گزینه ی 2، بازگشت به اصل است. 715-	گزینه	ی	»2«	

 
3( دعوت به حرکت و پویه و امید داشتن 1( ترجیح بهره مندی بر بی بهره ماندن  

4( پی گرفتن نشانه های حق و حرکت به سوی او

 در گزینه ها ي 3 و 4، سخنی از این که اصل انسان از عالم باالست به میان نیامده است.
هرگاه مخاطبی شرایط فهم موضوعی را نداشته باشد، سخن گفتن در باب آن  716-	گزینه	ی	»2«	

موضوع با چنین مخاطبی بیهوده است. بیت متن سؤال و گزینه ی 2، بر این موضوع تأکید دارند.
 

1( کسی از حقیقت عشق، خبر ندارد. 
3( عارفان از سوز عشق بهره مند هستند و ناقصان بی بهره از عشق اند.

4( هرکسی تحت تأثیر سخنان سوزناک عاشق قرار می گیرد.
مفهوم بیت سؤال، پوشیده بودن اسرار عاشق و گمان نادرست بیگانگان است  717-	گزینه	ی	»1«	

که این مفهوم در همه ی گزینه ها غیر از گزینه ی 1 دیده می شود. در گزینه ی 1، مفهوم اصلی این است که  
این جهان، گمان و فریبی بیش نیست: همان طور که سایه و تصویر نمی توانند جای انسان را بگیرند، اگر 

یقین حاصل شود معلوم می گردد که جهان هستی جز گمانی نیست.
وقتی کسی  ولی  طبیب دردهاست،  عشق،  است  معتقد  شاعر   ،2 گزینه ی  در  718-	گزینه	ی	»2«	

دردی ندارد چه دردی را دوا کند؟ پس مفهوم  نکوهش عاری بودن از درد عشق نیز در بیت وجود دارد، 
اّما مفهوم مشترک سایر گزینه ها این است که فقط عاشق، حال عاشق را مي فهمد و بی خبران و ظاهربینان 

از اسرار عاشقی آگاه نیستند.
جدایی از اصل یا منشأ اصلی ناله آور است. گزینه ی 2 و بیت متن سؤال به  719-	گزینه	ی	»2«	

این موضوع اشاره دارند.
 

1( درد هر کس را تنها هم درد او درک می کند.
3( خاموشی و سکوت عاشقاِن دل خون

4( برمالشدن راز عشق


