
 
 طرّاح: دکتر محمودزاده        )1(آزمون اسلوب معادله        

 کدام گزینه اسلوب معادله ندارد؟ -1
 تیر کج باعث رسوایی تیرانداز است دخل بی جا ندهد غیر خجالت اثري-1

 روزن چه احتیاج اگر شیشه تار نیست روشندالن حباب صفت دیده بسته اند-2

 آیینۀ گداخته جاي غبار نیست کار دل را که باشد آتش شوقی به غم چه-3

    دل سیه شد بس که آتش اندر این ویرانه سوخت نیست از سوز درون ما صفاي باطنی-4

 کدام گزینه اسلوب معادله ندارد؟ -2
 خانۀ تاریک را شمعی به از صد صورت است زیور آیینۀ دل روشنی باشد نه عکس-1

 عتبار نگین استقیمت خاتم به ا دیده عزیز است از سرشک جگرگون-2

     زآنکه معراج امید او وصال حور بود طاعت زاهد چو آه بوالهوس باال نرفت-3

 صیقل آیینه جز مرهم زنگار نیست خاطر روشندالن زخم جفا می خورد-4

 کدام گزینه اسلوب معادله ندارد؟ -3
 نالۀ کنج قفس نغمۀ گلزار نیست پست و بلند سخن تابع احوال ماست -1

 روز کوته مایۀ آسایش مزدور بود جان گوارا کرد مزد زندگی عمر کم بر -2

 نیش دایم پادشاه خانۀ زنبور بود در پناه بد نهادي می توان ایمن نشست-3
      این عقل چراغی است که در خانه حرام است است به جاییاز نور خرد کس نرسیده-4

 کدام گزینه اسلوب معادله ندارد؟ -4
 سودا مقرر است که شب بیشتر شود  را شناخت زنجیر زلف او دل دیوانه-1

   آن قدر هست که آن یوسف و این پیرهن است حسن و عشق از همشان نیست جدایی هرگز-2

 بیمار عجب نیست اگر کم سخن افتد  زآن چشم ندیدم که نگاهی به من افتد-3

 دامی نبود در ره آن صید که رام است  آسیب جهان بیش رسد گوشه نشین را-4

 کدام گزینه اسلوب معادله ندارد؟ -5
 گمشدن بهتر از آن ره که در او راهزن است  از جنونم به سوي عقل داللت مکنید -1

 بر مراد دانه هرگز آسیا گردیده است  با که گردون سازگاري کرد تا با ما کند-2

 استشمع را فانوس پندارد که پنهان کرده  دل گمان دارد که پوشیده است راز عشق را-3
     خمیازه در بهار ز گل بیشتر کشم  نصیب طایر این بوستان منمحسرت-4

 کدام گزینه اسلوب معادله ندارد؟ -6
 کس مروحه در فصل زمستان نفروشد  در صحبت افسرده دالن شعر نخوانم-1

 اشک در دامن کلیم آهنگ صحرا می کند  طفل بدخو را کنار دایه هم تسکین نداد-2
    چرا بیهوده گیرم در بغل میناي خالی را  ی معرفت را می کنم بیرونز سینه این دل ب-3

 آتش آن نیست که از خار و خسش عار آید  کس ندیدیم که مردود شود از در عشق-4

 کدام گزینه اسلوب معادله ندارد؟ -7
 فتاد کور چو در چه عصا چه می خواهد  به دام حادثه افتاده  را  ز عقل چه سود-1

 هنگام کوچ قافله را هم خبر کنند  هاي جوانی وداع کرد یک باره عیب-2

    پستی این سقف سر را تکیه بر زانو زند چرخ دیگرگون نخواهدشد به دلتنگی بساز-3

 با شیشه گران کار بود شیشه گران را  چشمان تو ترك دل عاشق نتواند-4

 کدام گزینه اسلوب معادله ندارد؟ -8
 از مه نستاند چو کسی داد کسان را وستپیش که برم شکوه کلیم از ستم د-1

     اي شمع بیندیش و نگهدار زبان را خاموشی پروانه کند کار خود آخر-2

 ز آتش هیچ پروا نیست دور از  ماهی را   پس از درد جدایی محنت ایام ننماید-3

 یاري یک رشته جمعیت دهد گلدسته را تا توانی ناتوانان را به چشم کم مبین-4

 
 



 
 گزینه اسلوب معادله ندارد؟کدام  -9

 برق آتش خود جز به نیستان نفروشد کاالي دل از مشتري قدرشناس است-1
     تحفۀ روسیهی بهر نگین خواهدبود نامم از صفحۀ ایام اگر کم نشود-2
 جام هرچند که پر شد ز نوا می افتد دل که لبریز الم شد ز نوا می افتد-3
 مور هم برهم زن ملک سلیمان می شود رتمهاي خطت در حیام تا سرکشیدیده-4

 کدام گزینه اسلوب معادله ندارد؟ -10
 خار را سبز کسی بر سر دیوار ندید  هرکه رفعت طلبد بهره نیابد از فیض -1
 از بال رست سپندي که خریدار ندید  دست رد گر بشناسی سپر ساخته است-2
 خانه برون چون نرودطفل آراسته از   نشود این که ز دل اشک جگرگون نرود-3
    اشک ما گر به سر تربت مجنون نرود  رخصت بادیه گردي ز کجا خواهد یافت-4

 کدام گزینه اسلوب معادله ندارد؟ -11
 چند گامی از ضرورت مرغ بسمل می رود عمر سیرش کوته است ار جورت از دل می رود-1
 ندارددیوانه ز ویرانۀ خود عار   شوریدگی از خاطر ما دور نگردد-2
    این در گرفته شد به زدن وا نمی شود  هرگز سر شکایت من وا نمی شود-3
 در گرمی تب مروحه تأثیر ندارد  عشقت غمی از چاره و تدبیر ندارد-4

 کدام گزینه اسلوب معادله ندارد؟ -12
 تا راه گم نگشت خضر راهبر نشد  سرگشته هرکه نیست به جایی نمی رسد-1
 قرب ساحل جز خس و خاشاك از دریا نشد  تمتع می برند از بزرگان بیشتر دونان-2
 هما گر سایه اي دارد براي استخوان دارد  فلک اسباب دولت را ز بهر ناکسان دارد-3
    آبم ز سر گذشت و لب خشک تر نشد  عمرم به سر شد و شب هجران به سر نرفت-4

 کدام گزینه اسلوب معادله ندارد؟ -13
 ساحل ز تیغ موج محابا نمی کند  ناستاز جور آشنا نرمد هرکه آش-1
    کاش منت را به مقدار عطا باید کشید  منت دریا کشد ار قطره اي احسان کند-2
 رشته را پس ندهد آنکه گهر می گیرد  می پذیرند بدان را به طفیل نیکان-3
 کاروان در ره آرام شتابان گذرد  رود آرام ز عمري که شتابان گذرد-4

 ب معادله ندارد؟کدام گزینه اسلو -14
 کلبۀ دیوارکوتاهان پر از مهتاب بود  خاکساران بیشتر از فیض قسمت می برند-1
 صیاد از پی می رود نخجیر ناوك خورده را دوران به یک زخم جفا کی از سر ما واشود -2
 گریه فراوان بود خانۀ پردود را  اشک کواکب نگر چرخ غم اندود را-3
    مشکل اگر بشنود نغمۀ داوود را  اره رفتدور جمال تو شد گوش به نظ-4

 کدام گزینه اسلوب معادله ندارد؟ -15
 به نقاش احتیاجی نیست دیوار گلستان را  نباشد نیک باطن در پی آرایش ظاهر-1
    پختگی حاصل نشد اشک جهانگردیده را  بر سر خود می کند ویران سراي دیده را-2
 سهل باشد چاره کردن دشمن خوابیده را  میکند تدبیر بخت بد مروت مانع است-3
 عمر کوتاه از تعدي می شود سیالب را  بر ستمگر بیشتر دارد اثر تیغ ستم-4

 کدام گزینه اسلوب معادله ندارد؟ -16
 شرر این آرزو دارد که یابد عمر شبنم را  نبینی پایۀ پستی که کس نبود خریدارش-1
      آلود آب گوهرهابحر گلشود به   غبار خاطر خود گر دهم به سیل سرشک-2
 به هر دیار که بارندگی است ارزانی است  ز چشم گریان بی قدر شد متاع جنون-3
 بی طالعی طفل ز تقصیر پدر نیست  از چرخ چه می نالی اگر بخت نداري-4
 
 

 



 
 طرّاح: دکتر محمودزاده         )1(آزمون اسلوب معادله 

 کدام گزینه اسلوب معادله ندارد؟ -1
 تیر کج باعث رسوایی تیرانداز است دخل بی جا ندهد غیر خجالت اثري-1

 روزن چه احتیاج اگر شیشه تار نیست روشندالن حباب صفت دیده بسته اند-2

 آیینۀ گداخته جاي غبار نیست دل را که باشد آتش شوقی به غم چه کار-3

 4     این ویرانه سوختدل سیه شد بس که آتش اندر  نیست از سوز درون ما صفاي باطنی-4
 کدام گزینه اسلوب معادله ندارد؟ -2

 خانۀ تاریک را شمعی به از صد صورت است زیور آیینۀ دل روشنی باشد نه عکس-1

 قیمت خاتم به اعتبار نگین است دیده عزیز است از سرشک جگرگون-2

 3      زآنکه معراج امید او وصال حور بود طاعت زاهد چو آه بوالهوس باال نرفت-3
 صیقل آیینه جز مرهم زنگار نیست خاطر روشندالن زخم جفا می خورد-4

 کدام گزینه اسلوب معادله ندارد؟ -3
 نالۀ کنج قفس نغمۀ گلزار نیست پست و بلند سخن تابع احوال ماست -1

 روز کوته مایۀ آسایش مزدور بود عمر کم بر جان گوارا کرد مزد زندگی -2

 نیش دایم پادشاه خانۀ زنبور بود من نشستدر پناه بد نهادي می توان ای-3
 4      این عقل چراغی است که در خانه حرام است است به جاییاز نور خرد کس نرسیده-4

 کدام گزینه اسلوب معادله ندارد؟ -4
 سودا مقرر است که شب بیشتر شود  زنجیر زلف او دل دیوانه را شناخت-1

 2    در هست که آن یوسف و این پیرهن استآن ق حسن و عشق از همشان نیست جدایی هرگز-2
 بیمار عجب نیست اگر کم سخن افتد  زآن چشم ندیدم که نگاهی به من افتد-3

 دامی نبود در ره آن صید که رام است  آسیب جهان بیش رسد گوشه نشین را-4

 کدام گزینه اسلوب معادله ندارد؟ -5
 آن ره که در او راهزن استگمشدن بهتر از   از جنونم به سوي عقل داللت مکنید -1

 بر مراد دانه هرگز آسیا گردیده است  با که گردون سازگاري کرد تا با ما کند-2

 شمع را فانوس پندارد که پنهان کرده است دل گمان دارد که پوشیده است راز عشق را-3
 4      خمیازه در بهار ز گل بیشتر کشم  نصیب طایر این بوستان منمحسرت-4

 ه اسلوب معادله ندارد؟کدام گزین -6
 کس مروحه در فصل زمستان نفروشد  در صحبت افسرده دالن شعر نخوانم-1

 اشک در دامن کلیم آهنگ صحرا می کند  طفل بدخو را کنار دایه هم تسکین نداد-2
 3     چرا بیهوده گیرم در بغل میناي خالی را  ز سینه این دل بی معرفت را می کنم بیرون-3
 آتش آن نیست که از خار و خسش عار آید  که مردود شود از در عشقکس ندیدیم -4

 کدام گزینه اسلوب معادله ندارد؟ -7
 فتاد کور چو در چه عصا چه می خواهد  به دام حادثه افتاده  را  ز عقل چه سود-1

 هنگام کوچ قافله را هم خبر کنند  یک باره عیب هاي جوانی وداع کرد-2

 3     پستی این سقف سر را تکیه بر زانو زند دلتنگی بساز چرخ دیگرگون نخواهدشد به-3
 با شیشه گران کار بود شیشه گران را  چشمان تو ترك دل عاشق نتواند-4

 کدام گزینه اسلوب معادله ندارد؟ -8
 از مه نستاند چو کسی داد کسان را پیش که برم شکوه کلیم از ستم دوست-1

 2       بیندیش و نگهدار زبان را اي شمع خاموشی پروانه کند کار خود آخر-2
 ز آتش هیچ پروا نیست دور از  ماهی را   پس از درد جدایی محنت ایام ننماید-3

 یاري یک رشته جمعیت دهد گلدسته را تا توانی ناتوانان را به چشم کم مبین-4

 
 



 
 کدام گزینه اسلوب معادله ندارد؟ -9

 جز به نیستان نفروشدبرق آتش خود  کاالي دل از مشتري قدرشناس است-1
 2      تحفۀ روسیهی بهر نگین خواهدبود نامم از صفحۀ ایام اگر کم نشود-2
 جام هرچند که پر شد ز نوا می افتد دل که لبریز الم شد ز نوا می افتد-3
 مور هم برهم زن ملک سلیمان می شود هاي خطت در حیرتمام تا سرکشیدیده-4

 کدام گزینه اسلوب معادله ندارد؟ -10
 خار را سبز کسی بر سر دیوار ندید  هرکه رفعت طلبد بهره نیابد از فیض -1
 از بال رست سپندي که خریدار ندید  دست رد گر بشناسی سپر ساخته است-2
 طفل آراسته از خانه برون چون نرود  نشود این که ز دل اشک جگرگون نرود-3
 4     تربت مجنون نرود اشک ما گر به سر  رخصت بادیه گردي ز کجا خواهد یافت-4

 کدام گزینه اسلوب معادله ندارد؟ -11
 چند گامی از ضرورت مرغ بسمل می رود عمر سیرش کوته است ار جورت از دل می رود-1
 دیوانه ز ویرانۀ خود عار ندارد  شوریدگی از خاطر ما دور نگردد-2
 3     این در گرفته شد به زدن وا نمی شود  هرگز سر شکایت من وا نمی شود-3
 در گرمی تب مروحه تأثیر ندارد  عشقت غمی از چاره و تدبیر ندارد-4

 کدام گزینه اسلوب معادله ندارد؟ -12
 تا راه گم نگشت خضر راهبر نشد  سرگشته هرکه نیست به جایی نمی رسد-1
 قرب ساحل جز خس و خاشاك از دریا نشد  از بزرگان بیشتر دونان تمتع می برند-2
 هما گر سایه اي دارد براي استخوان دارد  ا ز بهر ناکسان داردفلک اسباب دولت ر-3
 4     آبم ز سر گذشت و لب خشک تر نشد  عمرم به سر شد و شب هجران به سر نرفت-4

 کدام گزینه اسلوب معادله ندارد؟ -13
 ساحل ز تیغ موج محابا نمی کند  از جور آشنا نرمد هرکه آشناست-1
 2     کاش منت را به مقدار عطا باید کشید  ن کندمنت دریا کشد ار قطره اي احسا-2
 رشته را پس ندهد آنکه گهر می گیرد  می پذیرند بدان را به طفیل نیکان-3
 کاروان در ره آرام شتابان گذرد  رود آرام ز عمري که شتابان گذرد-4

 کدام گزینه اسلوب معادله ندارد؟ -14
 دیوارکوتاهان پر از مهتاب بودکلبۀ   خاکساران بیشتر از فیض قسمت می برند-1
 صیاد از پی می رود نخجیر ناوك خورده را دوران به یک زخم جفا کی از سر ما واشود -2
 گریه فراوان بود خانۀ پردود را  اشک کواکب نگر چرخ غم اندود را-3
 4      مشکل اگر بشنود نغمۀ داوود را  دور جمال تو شد گوش به نظاره رفت-4

 وب معادله ندارد؟کدام گزینه اسل -15
 به نقاش احتیاجی نیست دیوار گلستان را  نباشد نیک باطن در پی آرایش ظاهر-1
 2     پختگی حاصل نشد اشک جهانگردیده را  بر سر خود می کند ویران سراي دیده را-2
 سهل باشد چاره کردن دشمن خوابیده را  میکند تدبیر بخت بد مروت مانع است-3
 عمر کوتاه از تعدي می شود سیالب را  دارد اثر تیغ ستمبر ستمگر بیشتر -4

 کدام گزینه اسلوب معادله ندارد؟ -16
 شرر این آرزو دارد که یابد عمر شبنم را  نبینی پایۀ پستی که کس نبود خریدارش-1
 2      آلود آب گوهرهاشود به بحر گل  غبار خاطر خود گر دهم به سیل سرشک-2
 به هر دیار که بارندگی است ارزانی است  تاع جنونز چشم گریان بی قدر شد م-3
 بی طالعی طفل ز تقصیر پدر نیست  از چرخ چه می نالی اگر بخت نداري-4
 
 

 



 
 


