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 مقدمه: بهترین روش برای یادگیری داشتن نگاه کلی به هر مطلبی است که می خوانیم. این نگاه، خواننده را در جایگاهی قرار می دهد که بتواند 

جزییات را دقیق بررسی کند و ارتباط آن  با کل مطلب را دریافت کند و در نتیجه یادگیری در کامل ترین تعریف صورت می گیرد.

در این بخش که اختصاص به آرایه های ادبی دارد بر آنیم که یک نمای کلی و دقیق از آرایه های ادبی نشان دهیم تا در بخش های بعد آسان تر جزییات را یاد بگیرید.

واژه آرایه در ادبیات  از مصدر آراستن گرفته شده در معنای زیبا کننده. به صورت ساده تر هر روشی که بتواند نوشته ما  را  زیبا کند  آرایه  گویند.مثال در زبان رسمی 

می گوییم “خورشید طلوع کرد” اما زمانی آرایه را به نوشته می افزاییم اینگونه  می شود “ کاشف معدن صبح آمد” که باعث زیبایی متن و ایجاد تصویری زیبا در 

ذهن شنونده می شود.

آرایه های ادبی در همه جای ادبیات غنی فارسی وجود دارد .در شعر، داستانها ،مثل ها،حکایت ها و...

 آرایه های ادبی از دو بخش اصلی تشکیل می شود: 1. بیان 2. بدیع

 1- بیان :

مجموعه دانشی که بتوان یک معنی واحد را به روش های گوناگون بیان کرد .به شرط آن که اختالف آن ها مبتنی بر تخیل باشد) واژه ها و عبارت ها به لحاظ 

تخیل )تصویر(  نسبت به هم متفاوت باشند(

مثال به جای اینکه بگوییم: » او قوی است « می توانیم بگوییم: » او مانند شیر است « یا » اژدها در برابرش موش است« .

 علم بیان شامل موارد زیر است: تشبیه- استعاره – مجاز – کنایه – نماد

  قرینه: در علم بیان پیدا کردن قرینه بسیار مهم است .قرینه نشانه یا عالمتی یا به اصطالح  )سرنخی (است در شعر یا نثر که خواننده را راهنمایی می 

کند تا بتواند مقصود اصلی شاعر را دریابد. مثال در شعر " چو پر بگسترد عقاب آهنین       شکار اوست شهر وروستای او"

قرینه واژه "آهنین " است که مخاطب را هدایت می کند تا متوجه شود منظور از عقاب "هواپیما" است. یا در عبارت " گل سرخ من بیا " قرینه "بیا" است که به 

مخاطب می فهماند  منظور از گل سرخ یک انسان است که در این عبارت به آن معشوق می گوییم .

بنابراین شناخت قرینه کمک شایانی در پیدا کردن مقصود نویسنده یا شاعر می کند.قرینه در آرایه های استعاره و مجازبیشتر کاربرد دارد.

  تشبیه : مانند کردن چیزی است بر چیز دیگر به شرط آن که این شباهت مبتنی بر دروغ باشد نه صداقت .

مثال سگ مانند شغل است تشبیه نیست چون مبتنی بر صداقت است اگر چه همه ارکان تشبیه را داراست اما وقتی می گوییم »او مانند ماه است » تشبیه درست 

است چون مبتنی بر دروغ است .

 تشبیه چهار رکن دارد: 1.مشّبه   2.مشّبٌه به   3.وجه شبه    4.ادات تشبیه

بازوانش         ماننـــــــد        آهن             محکم        است.

  مشبه            ادات تشبیه       مشبٌه به           وجه شبه
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مهم ترین رکن تشبیه، » مشبه به « است، چرا که موضوع اصلی ما از یک منظر به آن شبیه شده.

ویژگی » مشبه به « این است که مانند یک الگو است و صفت یا ویژگی مورد نظر در او است .

در مثال باال بازوانش » مشبه « است و موضوع ما، آهن » مشبه به « است و محکم » وجه شبه « است، آهن در این مثال بعنوان الگوی استواری و محکم بودن 

است که بازوان فرد به آن شبیه شده است.

تشبیه از نظر وجود ارکان به دو دسته تقسیم می شود: 1- مفرد) گسترده(   2- بلیغ)فشرده(

 1-مفرد ) گسترده ( بیان شباهت بین دو چیز؛ قدش مانند یک سرواست 

در این نوع تشبیه عالوه بر مشبه و مشبه به، ادات تشبیه در عبارت وجود دارد.- 

 2-بلیغ: )فشرده( در این نوع تشبیه تمام ارکان تشبیه،غیر از مشبه و مشبه به حذف میشودکه بر دو نوع است: ا

لف - اضافی )اضافه تشبیهی(     ب - اسنادی 

باراِن رحمت، کاِخ هستی،  الف - اضافی)اضافه تشبیهی(: مشبه  به وسیله ی کسره به مشبه به پیوند داده می شود؛ مانند:   

دریاِی غم، تیِغ حلم، گِل عیش، شاِخ آرزوو ...

 نکته:  در تشبیهات اضافی، در بیشتر مواقع، مشبه، به مشبٌه به اضافه می شود یعنی واژه دوم مشبه است و واژه نخست مشبه به است.

مانند:  باران رحمت ) رحمت = مشبه / باران= مشبه به( 

دریای دل ) دل = مشبه / دریا= مشبه به(

چگونه اضافه تشبیهی را در متن پیدا کنیم ؟ 

 1- نخست متن را به دقت جستجو می کنیم و ترکیبات اضافی را می یابیم سپس آن دو را به هم تشبیه می کنیم )بیشتر واژه دوم را به واژه نخست (اگر 

توانستیم وجه شبه منطقی بیابیم پس اضافه ما تشبیهی است.

مثال وقتی می گوییم :

“کمند زلف” زلف که واژه دوم است را به کمند که واژه نخست است تشبیه می کنیم در نتیجه وجه شبه منطقی “ پیچ و تاب داشتن هر دو” می رسیم پس این 

ترکیب اضاف تشبیهی است.

 2- معموال در اضافه تشبیهی واژه نخست یک معنی کلی دارد نه جزیی.

مثال در ترکیب "دریای علم" دریا یک معنی کلی دارد و زیر مجموعه چیزی نیست در نتیجه این اضافه تشبیهی است ولی در ترکیب  "پای مرگ" پا جزیی از بدن 

است و کل نیست بنابراین اضافه تشبیهی نیست.

 ب - اسنادی: تشبیهی است که مشبه  به  مشبه به اسناد داده می شود؛ یعنی مشبه و مشبه به بدون کسره و به وسیله ی فعل اسنادی )است، بود ،شد 

،گشت ،گردید، باشد و...( به هم ربط داده می شوند. به شیوه ساده تر تشبیه به صورت جمله می آید.

مانند: »تو دی ماهّی و آن دلبر بهار است«

»تو¬ مشبه / دی ماه ¬مشبه به / )»ی« به معنی هستی فعل اسنادی است 

مالحظه می کنید که ادات تشبیه و وجه شبه حذف شده اند .

یا  

- رویش ماه است. 

 - مرا هر شعر دریایی است. 

 - آتش است این بانِگ نای.
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 ادات تشبیه :

واژه ای است که نشان دهنده ی پیوند شباهت است یعنی از طریق این واژه ها می توان دو واژه را به هم مانند کرد وهر کجا یکی از این عالمات را دیدید تشبیه 

وجود دارد .

چو، چون و همچون ) در معنای مانند(، چونان، همچنان، مثِل، عیِن، به کرداِر، به گونه ی، به شکِل، به ساِن، برساِن، بر هییت، به منزله ی، گویی، گفتی، 

گویا، گوییا، انگار، پنداری، ماند، مانستی و...

   پسوند هایی چون:

» گون، گونه وار، وش، صفت، سا، سان، آسا و... « مثل: سرخ گون، َترگونه، علی وار، مهوش، گرگ صفت، مهسا، غول آسا .

 نکته :تمام واژگان فوق  زمانی تشبیه هستند  که معنای مانند بودن بدهند .

مانند:

و گر دل ببندی شوی درگزند کنون چون شنیدی بدو دل مبند 

در این مثال واژه چون در معنای وقتی که آمده است پس در نتیجه این بیت تشبیهی وجود ندارد.

 نمونه هایی از اضافه تشبیهی:

گوهِر دیده بحِر فکر ُدرِّ دندان ماه رخ آیینه چشم باران رحمت

تیه گمراهی ** کعبه اقبال گوهِر جان گِل روی سپهِر دیده دفتِر عشق

سراِب نا امیدی باِغ جان زنداِن قفس طاِق ابرو منظِر چشم کشتِی عشق

کاله اقبال باِغ نگاه زنداِن عالم محراِب ابرو خانه دل اکسیِر عشق

حصاِر بردباری تیِر سخن چاِه عالم هالِل ابرو خانه عمر قماِر عشق

شاِخ آرزو تیِغ اجل صحیفه عالم تیِر نگاه مرِغ دل اقلیِم عشق

َگرد یتیمی قلِب دل خانه جهان تیِر مژگان خاِر غم شهِر عشق

غباِر گناه باِر دانش چاِه ماّدّیات کمند گیسو باِر غم بزِم عشق

غباِر جسم جوشِن غفلت داِم جسم سلسله زلف خنجِر غم سفِر عشق

کوه غم گوهِر عمر داِم زندگی خرمِن زلف سیالِب غم آتِش عشق

کوه صبر قطره دانش داِم بال سرِو قد سیِل اشک باِر عشق

موِی میان فّراِش باد بند بال دریاِی دل سیِل فنا شبنِم عشق

گلستاِن جهان باراِن رحمت بهاِر عمر صدِف تن باِر امانت بذِر عشق

الله زاِر عمر مهِد زمین نقد جان صدِف دل دود آه خرمِن وجود

قدِح الله صحراِی عدم نقد جوانی صدِف دهان شراِب وصل مِس وجود

داِس مه نو باِغ خاطر رشته فکر آفتاِب ُحسن شراِب فرقت آیینه دل
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دو نوع تشبیه دیگر

  1.تشبیه ُمضمر: )پنهان(  این  یعنی در ظاهر کالم تشبیهی مشاهده نمی شود اما با تامل ودقت می توان تشبیه را در عبارت پیدا کرد.  مثال :

که می رویم به داغ بلند باالیی” “ به روز واقعه تابوت ما را ز سرو  کنید 

  توضیح: در ظاهر اینطور به نظر می رسد که وقت مرگ تابوت معشوق مرا از درخت سرو درست کنید ولی با دقت بیشترمتوجه می شویم تشبیه پنهانی 

رخ داده که  قامت معشوق  را به سرو تشبیه کرده است.

یا

) تشبیه  عشق به آتش( نبود بر سر آتش میسرم که نپوشم   هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم 

یا

بوسیدن آفتاب کاری است شگفت  )تشبیه گونه به آفتاب( تو گونه یک شهید را بوسیدی 

  2.تشبیه تفضیل

نوعی تشبیه است که در آن نخست چیزی به چیزی تشبیه شود ولی پس از آن گوینده برتری مشبه را بر مشبه به یاد کند.

ماه را مانی و لیکن ماه را گفتار نیست سرو را مانی و لیکن سرو را رفتار نه 

 توضیح: تو مانند سرو می مانی ولی سرو نیز در برابر زیبای تو چیزی نیست. در مصراع دوم  تو مانند ماه هستی اما ماه نمی تواند مانند تو زیبا سخن بگوید .

استعاره :

استعاره در لغت به معنای چیزی از کسی قرض گرفتن   است ولی در اصطالح شعر و ادب پارسی نوعی تشبیه است که یکی از ارکان تشبیه )مشبه یا مشبه 

به( حذف می گردد یا اینکه یک واژه در معنای واژه دیگر به کار می رود و لفظ در معنای غیر خود بکار می رود مثال وقتی می گوییم سرو آمد یعنی معشوق آمد.

استعاره به دو قسمت تقسیم می شود: 1- مصرحه   2- مکنیه

 1- مصرحه: )آشکار( استعاره ای است که مشبه آن حذف شده و مشبه به به تنهایی در عبارت حضور دارد یعنی از ارکان تشبیه فقط  مشبه به  بیاید و 

مابقی حذف شوند.

آخر ای ماه تو همدرد من مسکینی امشب ای ماه به درد دل من تسکینی 

در این بیت شاعر با استفاده از یک لفظ )ماه( خواسته است تا منظور خود را کوتاه بیان کند، ما با دیدن لفظ ماه اولین چیزی که به ذهنمان می رسد، ماه، جرم 

آسمانی درخشانی است که شب ها خود را نمایان می کند ولی در این بیت با اولین نگاه متوجه میشویم پر واضح است منظور شاعر از ماه، معنای اصلی آن نیست 

و با تامل بیشتر می فهمیم او چیز دیگری را در نظر دارد که با استفاده از واژه  های قرینه درد دل  و همدرد پی می بریم که منظور از ماه معشوق یا یار است پس 

در این بیت ماه استعاره از یار است.

یا در بیت زیر

آسمان پر ز نرگس از سر شد چون که خورشید  از میان بر شد 

در این بیت شاعر می گوید خورشید غروب کرد و نورش از بین رفت از لفظ نرگس که سفید رنگ است به جای ستاره ها استفاده کرده است.اینجا نرگس در معنای 

اصلی خود که گل سفید رنگ کوچکی است به کار نرفته است بلکه در معنای غیر حقیقی خود )ستاره( به کار رفته است و قرینه اش واژه آسمان است که راهنمایی 

می کند به معنی اصلی دست یابیم.
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نمونه هایی از استعاره مصرحه:

مشبهمشبه بهمشبه)معنای مدنظر شاعر(مشبه به )استعاره(

معشوقآهو – غزالمعشوقگل سرخ-بت-صنم-ماه

پهلوانانشیر-نهنگ-پلنگمعشوققمر-شمس-خورشید-بهار-سرو-شمشاد

لب معشوقلعل-یاقوت-عناب -شکر-قندچهره معشوقماه – گل – برگ گل

چشم یاربادامموی یارسنبل

زلف یاردامچشم یارنرگس

خال یاردانهخون شهیدالله

دندان یارمروارید-گهر-لؤلؤصورتارغوان

اشک یارژاله -گالب -ستاره - مروارید-لؤلؤدهان یارصدف-پسته-حقه)قوطی( - لعل

سخن معشوق- لبخند شیرینشکر - گهربوسه-لبخند شیرین - سخن شیرینقند

 2- استعاره مکنیه: استعاره ای است که در آن مشبه به محذوف است و فقط مشبه وجود دارد اما همراه با یکی از لوازم و ویژگی های  مربوط به مشبه به می آید.

فرمول: مشبه + یکی از صفات مشبه به

استعاره مکنیه به دو بخش تقسیم می شود: اسنادی و اضافی )اضافه استعاری(

در اسنادی به صورت جمله می آید مانند: آسمان دف می زند، زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ

دراضافی به صورت ترکیب اضافی می آید مانند: کنج دل، رخسار صبح

مانند:

پالسین معجر و قیرینه گرزن شبی گیسو فروهشته به دامن 

شب را به زنی تشبیه کرده که گیسوانش بر روی دامنش فرو ریخته است

یا

عشق او در جان ما کاریده اند ناف ما بر مهر او ببریده اند 

عشق را به درختی تشبیه کرده که در جان انسان کاشته می شود.

 رابطه بین تشخیص و استعاره مکنیه: در آرایه تشخیص   چون ما صفات و ویژگی ها ی انسان را به غیر از انسان نسبت می دهیم درواقع 

داریم از نوعی تشبیه استفاده می کنیم، که این نوع از تشبیه همان استعاره مکنیه است، چرا که همانطور که در تعریف مکنیه گفته شد یا ویژگی ها یا صفات 

مشبه به به همراه با مشبه می آید.

بنابراین هر تشخیصی یک استعاره مکنیه است ولی هر  استعاره مکنیه ای تشخیص نیست ،یعنی تشخیص زیر مجموعه استعاره مکنیه است.
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 نمونه هایی از اضافه استعاری :

چنگال مرگپای همتاساس ترویزروح کالم

دست قضاچشم آسمانریشه ی دوستیرخ اندیشه

بدعهدی ایامدرهای آسمانریشه ی امل)آرزو(زلف سخن

کنگره ی عرشفریاد هستیبنیاد هستیدست روزگار

سینه خاکعمق اندیشهبنیاد بقاچشم روزگار

یال کوهدامن خاکپیشگاه حقیقتپرواز خیال

تقدیر زمینصولت)هیبت(اندیشهپای اوهاممشت روزگار

زهر چشمحمله ی حسدپایه ی افکارپایه ی ظلم

 نکته: هرگاه غیر جاندار در جایگاه منادا قرار گیرد تشخیص می باشد.

منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست ای نسیم سحر، ارامگه یار کجاست 

ز روی لطف بگویش که جا نگه دارد صبا بر  آن سر زلف ار دل مرا بینی 

 نکته: در پرسشهای کنکور دو نوع اضافه دارای اهمیت بیشتری است: 1- اضافه تشبیهی 2- اضافه استعاری .

 فرق بین اضافه تشبیهی و اضافه استعاری

الف( در اضافه تشبیهی می توان وجه شبه پیدا کرد ولی در اضافه استعاری نمی شود .

  اضافه تشبیهی: در ترکیب "گوهر عمر "  عمر  به گوهری تشبیه شده که باارزش است. وجه شبه = با ارزش بودن

یا

در ترکیب " کوه غم " غم به کوهی تشبیه شده که بزرگ و زیاد است.  وجه شبه= بزرگ و زیاد بودن

بنابراین در اضافه هایی که وجه شبه منطقی  و عقلی باشد اضافه تشبیهی می باشد ،مانند دو مثال باال

  اضافه استعاری: در ترکیب " دامن خاک " نمی توان خاک را به دامن تشبیه کرد چون وجه شبه منطقی یافت نمی شود.

یا

در ترکیب " پای مرگ" نمی توان مرگ را به پا تشبیه کرد چون وجه شبه عقالنی یافت نمی شود .

ب( مشبه به در اضافه تشبیهی معنی کل می دهد و جزء نیست و معموال واژه نخست مشبه به است مانند به صورتی دیگردر اضافه تشبیهی مضاف واژه ای مستقل 
و صفت یا جزئی از چیزی نیست ولی در اضافه استعاری مضاف جزئی یا صفتی از چیزی است.

مانند: “دریای امید “ امید به دریا تشبیه شده و دریا  به تنهای معنی کل می دهد.

یا

“آفتاب مهربانی “ مهربانی به آفتاب تشبیه شده و آفتاب معنی کل می دهد در نتیجه اضاف تشبیهی اشت.

ولی کلمه اول  در اضافه استعاری معنی جزء می دهد و زیر مجموعه یک کل است مانند:

“ کنج دل “ که واژه کنج، جزیی از یک خانه یا جایی است .

یا

“ دست ارادت” که دست جزی از بدن است. در نتیجه اضافه استعاری است.
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 نکته: در آزمون های سراسری برای ادبیات عمومی اگر در صورت پرسش از شما که استعاره را بیابید در حالی که مکنیه بودن یا مصرحه بودن آن 
را معین نکرده باشند و  شما در گزینه ها  هم استعاره مکنیه و هم مصرحه مشاهده کردید، در صورتی که هر دو گزینه صحیح هستند، مقصود استعاره مصرحه 

است و نه مکنیه.

 نکته: گاهی با تمام توضیحاتی که در باال ذکر شد ترکیبی یافت می شود که با هر دو نوع اضافه ظاهرا مطابقت می کند مانند سقف مانند " سقف 
آسمان" ) آسمان مانند سقف است ) اضافه تشبیهی ( و آسمان مانند خانه ای است که سقف دارد ) اضافه استعاری(( در این مواقع شما اضافه استعاری بگیرید.

مجاز:

 مجاز: عبارت است ازبه کارگیری واژه وسخن در معنای دیگر و غیر واژگانی آن ، یا به کار بردن واژه در معنای غیر حقیقی به شرط آن که میان معنی 
حقیقی و غیر حقیقی پیوندی برقرار باشد و این پیوند بین حقیقت و مجاز از طریق عالقه و قرینه به وجود می آید.

 حقیقت: اولین و رایج ترین معنایی است که از یک لفظ به به ذهن متبادر می شود و ذهن به آن پی می برد.

 عالقه: پیوند و تناسبی است که میان حقیقت  و مجاز)معنی غیر حقیقی( وجود دارد.مثال؛»او همه بشقاب راخورد« در این جمله مقصود از بشقاب، 
غذای درون بشقاب است و بشقاب مجاز است عالقه در این مثال عالقه محلیه است چرا که محل غذا بشقاب است و به جای غذا از لفظ محل آن که بشقاب 

باشد استفاده کرده ایم.

 قرینه: نشانه ای است که به کمک آن می توان معنی غیر حقیقی کلمه را فهمید.مثال: » ایران در مسابقات شرکت کرد«. قرینه، مسابقات است که از 
طریق آن در می یابیم منظور از ایران، تیم ایران است .

انواع عالقه :

 1-محلیه: یکی از پرکاربردترین مجازها، مجاز با عالقه محلیه است که شاعر »محل« را می آورد ولی قصدش آن چیزی است که در آن محل قرار دارد 
مانند: همه ظرف را خوردم )همه محتوای داخل ظرف را خوردم(.

یا

) ایران یعنی مردم ایران( همی هر کسی کرد ساز نبرد  برآشفت ایران و برخاست گرد 

 2-جزئیه: عالقه ای است که در جزء را بیان می کنیم  ولی منظورمان کل است .

مانند:

)بیت به جای شعر( چو آتش تیشه می زد کوه می سفت  به یاد روی شیرین بیت می گفت 

یا

)ربنا به جای دعا ( مکن که دست برآرم به ربنا ای دوست  غم تو دست برآورد و خون چشمم ریخت 

 3- کلیه: عالقه ای است که در آن کل را بیان می کنیم و منظورمان جزء است .

مانند: سرم را تراشیدم ) منظور موی سر است(

یا

) آب سر به جای اشک چشم( خون تیره شده است آب سرم  آب صافی شده شده است خون دلم 

 4.سببیه: عالقه ای است که سبب و علت را به جای معلول می آوریم .

مانند: دست خداوند باالتر از همه دست هاست 0)دست علت  قدرت است بنابراین دست مجاز از قدرت خداوند است(

یا

)بازو سبب قدرت است پس بازو مجاز از قدرت است( این به بازوی چو مایی کی بود   خسروی کار گدایی کی بود 
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 نکته: در آزمون های سراسری برای ادبیات عمومی اگر در صورت پرسش از شما که استعاره را بیابید در حالی که مکنیه بودن یا مصرحه بودن آن 
را معین نکرده باشند و  شما در گزینه ها  هم استعاره مکنیه و هم مصرحه مشاهده کردید، در صورتی که هر دو گزینه صحیح هستند، مقصود استعاره مصرحه 

است و نه مکنیه.

 نکته: گاهی با تمام توضیحاتی که در باال ذکر شد ترکیبی یافت می شود که با هر دو نوع اضافه ظاهرا مطابقت می کند مانند سقف مانند " سقف 
آسمان" ) آسمان مانند سقف است ) اضافه تشبیهی ( و آسمان مانند خانه ای است که سقف دارد ) اضافه استعاری(( در این مواقع شما اضافه استعاری بگیرید.

مجاز:

 مجاز: عبارت است ازبه کارگیری واژه وسخن در معنای دیگر و غیر واژگانی آن ، یا به کار بردن واژه در معنای غیر حقیقی به شرط آن که میان معنی 
حقیقی و غیر حقیقی پیوندی برقرار باشد و این پیوند بین حقیقت و مجاز از طریق عالقه و قرینه به وجود می آید.

 حقیقت: اولین و رایج ترین معنایی است که از یک لفظ به به ذهن متبادر می شود و ذهن به آن پی می برد.

 عالقه: پیوند و تناسبی است که میان حقیقت  و مجاز)معنی غیر حقیقی( وجود دارد.مثال؛»او همه بشقاب راخورد« در این جمله مقصود از بشقاب، 
غذای درون بشقاب است و بشقاب مجاز است عالقه در این مثال عالقه محلیه است چرا که محل غذا بشقاب است و به جای غذا از لفظ محل آن که بشقاب 

باشد استفاده کرده ایم.

 قرینه: نشانه ای است که به کمک آن می توان معنی غیر حقیقی کلمه را فهمید.مثال: » ایران در مسابقات شرکت کرد«. قرینه، مسابقات است که از 
طریق آن در می یابیم منظور از ایران، تیم ایران است .

انواع عالقه :

 1-محلیه: یکی از پرکاربردترین مجازها، مجاز با عالقه محلیه است که شاعر »محل« را می آورد ولی قصدش آن چیزی است که در آن محل قرار دارد 
مانند: همه ظرف را خوردم )همه محتوای داخل ظرف را خوردم(.

یا

) ایران یعنی مردم ایران( همی هر کسی کرد ساز نبرد  برآشفت ایران و برخاست گرد 

 2-جزئیه: عالقه ای است که در جزء را بیان می کنیم  ولی منظورمان کل است .

مانند:

)بیت به جای شعر( چو آتش تیشه می زد کوه می سفت  به یاد روی شیرین بیت می گفت 

یا

)ربنا به جای دعا ( مکن که دست برآرم به ربنا ای دوست  غم تو دست برآورد و خون چشمم ریخت 

 3- کلیه: عالقه ای است که در آن کل را بیان می کنیم و منظورمان جزء است .

مانند: سرم را تراشیدم ) منظور موی سر است(

یا

) آب سر به جای اشک چشم( خون تیره شده است آب سرم  آب صافی شده شده است خون دلم 

 4.سببیه: عالقه ای است که سبب و علت را به جای معلول می آوریم .

مانند: دست خداوند باالتر از همه دست هاست 0)دست علت  قدرت است بنابراین دست مجاز از قدرت خداوند است(

یا

)بازو سبب قدرت است پس بازو مجاز از قدرت است( این به بازوی چو مایی کی بود   خسروی کار گدایی کی بود 
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 5.الزمیه: عالقه ای است که الزمه ی چیزی بجای  خود آن کار می آید مانند: خون او را ریخت)الزمه به قتل رساندن خون ریختن است (

یا

راه میبینم در ظلمت / من پر از فانوسم ) من پر از نور و روشنی هستم زیرا نور الزمه فانوس است(

 6.آلیه: عالقه ای است که در آن آلت یا ابزار بجای اصل است مانند: چشم تیزی دارد) نگاه دقیقی دارد، چشم ابزار دقت است.

یا

) خوب دقت کن ( تو مرد زبان نیستی، گوش باش  برآشفت عابد که خاموش باش 

 7.جنسیه: عالقه ای است که در آن جنس یک چیز بجای خود آن به کارمی رود مانند: برای یک تکه کاغذ آدم می کشند )بجای پول(

) جنس کمان از شاخ گوزن بوده است( ز شاخ گوزنان بیامد خروش  چو سوفارش آمد به پهنای گوش 

 8.شباهت )استعاره(: به این نوع مجاز استعاره هم می گویند .عالقه ای است که در آن واژه ای را به سبب شباهت به چیزی به جای آن بکار می برند 
که به آن مجاز ادبی یا استعاره گویند مانند: به کار بردن نرگس به جای چشم یا گل زرد به جای خورشید .

چون بخندی بنمایی ز شکر مروارید چون بگویی بفشانی گهر از حقه ی لعل 

)گهر: سخن/حقه لعل: دهان و لب / شکر: خنده / مروارید: دندان (

 نکته :تفاوت مجاز و استعاره: در استعاره بین واژه بکار رفته و معنای استعاری آن عالقه ی شباهت وجود دارد ولی در مجاز عالقه بین آن دو به 
غیر از عالقه ی شباهت است )مانند؛ جزئیه، کلیه، سببیه و ...(

 شباهت: آن دو این است که در هر دو لفظ در معنای غیر اصلی خود بکار رفته است .

 نکته: اگر واژه ای هم می توانست مجاز باشد و هم تشخیص، اولویت با تشخیص است

یکی زین چاه ظلمانی برون شو تا جهان بینی دال ! تا کی در این زندان فریب این و آن بینی؟! 

دل در این بیت تشخیص است چون منادا واقع شده و همچنین مجاز از انسان هم هست که طبق قاعده ی گفته شده باید آن را تشخیص قلمداد کنیم .

 نمونه هایی از مجاز:

اعضای بدن در معنای غیراصلی مثل دست،پا،سر،چشم و ...-

اعداد اغلب مجاز از کم یا زیاد بودن است -

امروز معموال مجاز از دنیا است -

دنیا،عالم،جهان،اسم شهرهاوکشورها باشد مجازاز مردم است- 

فردا مجاز از آخرت است-

جام،پیاله،پیمان،سبو،کوزه معموال مجاز از شراب است-

- کلمات مراعات نظیریامتضاد کنارهم معموالمجازازکل هستند 

دم یا نفس معموال مجاز از سخن یا حرف است-

فصل گل اغلب مجاز از بهار است- چنگ)ابزار موسیقی( اغلب مجاز است 

سیر شدن مجاز از بی زاری است-

ماه های سال مجاز از فصل هایشان هستند-

نگین معموال مجاز از انگشتر است-

یال معموال مجاز از سر و گردن است -

آرایه های ادبی 

9

 کنایه:

کنایه در لغت به معنای پوشیده سخن گفتن است و در اصطالح ادبی عبارتی است که دارای دو معنی است یکی معنی دور)پنهان( و  یکی معنی نزدیک) آشکار( 

و گوینده سخن را به گونه ای مطرح کند که ذهن و اندیشه ما را از معنی نزدیک متوجه معنی دور سازد. مثال در عبارت» هنوز از دهانش بوی شیر می آید« معنی 

آشکار= دهانش بوی شیر می دهد.

معنی پنهان = او کودک است یا بی تجربه است.

استاد شمیسا در کتاب بیان اینگونه کنایه را تعریف می کند:« کنایه عبارت یا جمله ای است که مراد گوینده معنای ظاهری آن نباشد، اما قرینه ای هم که ما 

را از معنای ظاهری متوجه معنای باطنی کند وجود نداشته باشد، از این رو کنایه یکی از حساس ترین مسائل زبان است » به عبارت دیگر کنایه همان پوشیده 

سخن گفتن است درباره امری و بکار بردن یک عبارت که دو معنی داشته باشد، یکی نزدیک به ذهن و دیگری دور از ذهن ؛ که منظور از نویسنده معنای دور 

از ذهن است.

کنایه آن است که داللت بر معنایی کند که هم بر حقیقت بتوان حمل کرد و هم بر مجاز .

مثاًل در جمله ی »در خانه اش همیشه باز است « مراد این است که او بخشنده است، زیرا الزمه بخشنده بودن این است که  دِرخانه ی شخص همیشه به روی 

مردم باز باشد .

چندان که به دست چپ شماری عاشق بکشی به دست غمزه 

به دست چپ شمردن کنایه از بسیار بودن و زیاد بودن چیزی است چرا که در قدیم یکان و دهگان را با دست راست و صدگان و هزارگان را با دست چپ می 

شمردن .

ریحان در آب شسته ز شرم خطت ورق خورشید بر زمین زده پیش رخت کاله 

که در اینجا منظور از کاله بر زمین زدن و ورق در آب شستن، اظهار عجزو بندگی است .

برخی  از کنایات دارای مفهومی هستند که شنونده برای درک آنها به واسطه ی کمتری نیاز دارد مثل ؛

سپر افکندن = تسلیم شدن ، رخت بر بستن = سفر کردن، 

پخته خوار= تنبل دست گزیدن = افسوس خوردن ، 

این نوع کنایات را ایماء گویند .

اما برخی کنایات هم هستند که پیدا کردن واسطه ی معنای دور و لفظ آن سخت و گاهی نا ممکن است مثل ؛

ناخن خشک = خسیس  پشت سر کسی پهن بودن= احمق بودن 

دندان گرد = طماع، حریص دست کج = دزد 

این گونه کنایات را رمزی گویند .

 تفاوت کنایه با استعاره :

  الف ( استعاره نوعی مجاز است و گفتیم که هر مجاز دارای یک قرینه است مثل آب در هاون کوبیدن و یا تیکه برآب زدن که متعارف و معمول نیست و 

ما با استفاده از قرائن می فهمیم که این استعاره است اما در کنایه قرینه ای که دال بر معنای ثانوی باشد وجود ندارد مثال وقتی می گوییم فالنی در خانه اش باز 

است و ممکن است واقعا مراد گوینده همین معنای نزدیک باشد که کسی در خانه اش را باز می گذارد و یا وقتی می گوییم فالنی پخته خوار است شاید واقعا مراد 

کسی باید که به سببی )شاید بیماری( همه چیز را بصورت پخته میخورد .

پس تفاوت اول این شد که در کنایه هم معنای نزدیک و هم معنای دور میتواند منظور گوینده باشد ولی در استعاره گوینده فقط بر معنای دور نظر دارد .
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 کنایه:

کنایه در لغت به معنای پوشیده سخن گفتن است و در اصطالح ادبی عبارتی است که دارای دو معنی است یکی معنی دور)پنهان( و  یکی معنی نزدیک) آشکار( 

و گوینده سخن را به گونه ای مطرح کند که ذهن و اندیشه ما را از معنی نزدیک متوجه معنی دور سازد. مثال در عبارت» هنوز از دهانش بوی شیر می آید« معنی 

آشکار= دهانش بوی شیر می دهد.

معنی پنهان = او کودک است یا بی تجربه است.

استاد شمیسا در کتاب بیان اینگونه کنایه را تعریف می کند:« کنایه عبارت یا جمله ای است که مراد گوینده معنای ظاهری آن نباشد، اما قرینه ای هم که ما 

را از معنای ظاهری متوجه معنای باطنی کند وجود نداشته باشد، از این رو کنایه یکی از حساس ترین مسائل زبان است » به عبارت دیگر کنایه همان پوشیده 

سخن گفتن است درباره امری و بکار بردن یک عبارت که دو معنی داشته باشد، یکی نزدیک به ذهن و دیگری دور از ذهن ؛ که منظور از نویسنده معنای دور 

از ذهن است.

کنایه آن است که داللت بر معنایی کند که هم بر حقیقت بتوان حمل کرد و هم بر مجاز .

مثاًل در جمله ی »در خانه اش همیشه باز است « مراد این است که او بخشنده است، زیرا الزمه بخشنده بودن این است که  دِرخانه ی شخص همیشه به روی 

مردم باز باشد .

چندان که به دست چپ شماری عاشق بکشی به دست غمزه 

به دست چپ شمردن کنایه از بسیار بودن و زیاد بودن چیزی است چرا که در قدیم یکان و دهگان را با دست راست و صدگان و هزارگان را با دست چپ می 

شمردن .

ریحان در آب شسته ز شرم خطت ورق خورشید بر زمین زده پیش رخت کاله 

که در اینجا منظور از کاله بر زمین زدن و ورق در آب شستن، اظهار عجزو بندگی است .

برخی  از کنایات دارای مفهومی هستند که شنونده برای درک آنها به واسطه ی کمتری نیاز دارد مثل ؛

سپر افکندن = تسلیم شدن ، رخت بر بستن = سفر کردن، 

پخته خوار= تنبل دست گزیدن = افسوس خوردن ، 

این نوع کنایات را ایماء گویند .

اما برخی کنایات هم هستند که پیدا کردن واسطه ی معنای دور و لفظ آن سخت و گاهی نا ممکن است مثل ؛

ناخن خشک = خسیس  پشت سر کسی پهن بودن= احمق بودن 

دندان گرد = طماع، حریص دست کج = دزد 

این گونه کنایات را رمزی گویند .

 تفاوت کنایه با استعاره :

  الف ( استعاره نوعی مجاز است و گفتیم که هر مجاز دارای یک قرینه است مثل آب در هاون کوبیدن و یا تیکه برآب زدن که متعارف و معمول نیست و 

ما با استفاده از قرائن می فهمیم که این استعاره است اما در کنایه قرینه ای که دال بر معنای ثانوی باشد وجود ندارد مثال وقتی می گوییم فالنی در خانه اش باز 

است و ممکن است واقعا مراد گوینده همین معنای نزدیک باشد که کسی در خانه اش را باز می گذارد و یا وقتی می گوییم فالنی پخته خوار است شاید واقعا مراد 

کسی باید که به سببی )شاید بیماری( همه چیز را بصورت پخته میخورد .

پس تفاوت اول این شد که در کنایه هم معنای نزدیک و هم معنای دور میتواند منظور گوینده باشد ولی در استعاره گوینده فقط بر معنای دور نظر دارد .
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مانند:

به روز روشن از آن پس ستاره بشمارد مباد روزی بی ملک جهان، که جهان 

به قرینه »روز« متوجه می شویم که مراد از ستاره شمردن معنای ظاهری نیست، چرا که شاعر می خواهد بگوید که روز روشن بدون وجود تو چون شب می شود 

و شب شدن در حکم اختالل در نظم جهان است، پس مراد اینست که وضع جهان دگرگون می شود، پس ستاره شمردن در روز روشن استعاره از معکوس شدن 

اوضاع و احوال است .

  ب(کنایه بر مبنای تشبیه شکل نمی گیرد و ارتباطی با تشبیه ندارد اما استعاره بر مبنای تشبیه است .

  تفاوت کنایه با َمجاز :

 الف( اغلب در کنایه یک عبارت یا ترکیب در معنای غیر حقیقی بکار می رود ولی در مجاز یک کلمه .

 ب( در مجاز تنها معنای غیر حقیقی مراد گوینده است ولی در کنایه هم معنای دور وهم نزدیک می تواند باشد .

 نمونه هایی از کنایه :

معنا کنایه معنا کنایه

ترسیدن از جا کنده شدن نترسیدن آب از سر گذشتن

عصبانی شدن از جای شدن ترسیدن و تعجب آب به دهان خشک کردن

عاجز شدن از خستگی به جا شدن آرام کردن اوضاع آب بر آتش ریختن
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از من دور کن از سر ما بکن کسی که سخنان غمگین وجّذاب میگوید آتشین پیغام

انزوا، نا امیدی از همه بریدن بی چیز آسمان ُجل

گاهی بخشیدن آ از خواب قرنهابیدارکرد نابود شدن از دست رفتن

خشمگین شدن از جای شدن رها افسار گسیخته

بسیار دوست داشتن ازجان ودل دوست داشتن آرامش داشتن آب خوردن

شکست دادن اسب ستادن از رقیب امام حسین)ع( اشرف اوالد آدم

واژگون شدن از باال به روی آمدن انجام یک کاردرهرصورت آسمان سپردن

مردن از دست رفتن انجام ندادن کاری آرزوی شکستن دست

فریب نخور از راه مرو نابود شود افسرده گردد

با تحمل سختی از زیرسنگ هم شده طلوع کرد آفتاب تیغ کشید

ذلیل شدن از عرق به فرش آمدن کر ناشنوا گنده گوش آ

ماهر بودن ازنیش،نوش ساختن فراهم بودن مقدمات آماده بودن بساط

نابود شده از دست رفته شروع آفرینش آمدن موج اَلست

دردناک استخوان سوز سرمایه دار شدن از مایه پر گشتن

اعدام حتمی اعدام روی شاخه از خود بی خود کردن اختیار از کف بریدن

درمانده افتاده از مرگ نجات یافته از آن جهان آمده

رها شده افسار گسیخته مردن از این جهان به جهان دیگر شدن

محو شدن باز نیامدن خبر توانایی برای انجام کار برآمدن کاری از دست

دریغ انگشت ساییدن بی پولی از بام افتادن

نشان کردن انگشت روی کسی گذاشتن مردن از پای درآمدن

سیر و سلوک نکردن در تصوف قدمی نمودن تشنگی ام را برطرف کن آتشم را بکش

مطابق میل باب دندان ناتوانی از پای افتادن

دوست داشتن بوسه زنان از بین بردن نوشته ها اوراق شستن

رها کردن برتر کشیدن نا امیدی امید بریدن

سر بریدن بسمل کردن حالت حمله گرفتن بال و پر افراشتن
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دشمن بدسگال مطابق میل باب دندان

انزوا و تنهایی به گوشه ای خزیدن شنیدن به گوش رسیدن آواز

مفید نبودن به درد نخوردن از خود بی خود شدن بی خویشتن کردن

محدود کردن کسی بستن در بر روی کسی گاهی بخشیدن آ باغ بینش

مقاومت داشتن بستن کمربند وارد آب شدن به آب زدن

نوشتن به قلم سپردن نابود کردن به خون کشیدن

آماده کردن کمان به زه کردن کمان اسیر کردن به دام افتادن

قدردانی بوسیدن دست آماده تیراندازی شدن به شست اندر آوردن تیر

اسیر کردن بستن دست گرفتار شدن به بند آمدن

به پادشاهی رسیدن به کسی تاج و تخت دادن اسب تندرو بادپا

ترسیدن بر خود لرزیدن احترام گذاشتن بوسه زدن بر دست

کمک کردن بار بر دوش گرفتن توجه به خود به خون پرداخت

شکار کردن به چنگ آوردن طی میکند به سر می برد

فقیر بودن به ده درهم درمانده بود دست به کاری نزنم به کنجی نشینم

گرفتار بودن به دام چیزی افتادن خوشبختیم بخت جوان یار ما

راحت ازدست دادن،بی ارزش کردن به هیچ باختن بندگی کردن بر در بودن

امید به زندگی نداشتن بنای زندگی بر آب دیدن گریه و ناراحتی بسیار به خون دیده تر شدن مژگان

شهادت با خون بازی کردن پیروزی به فتح فردا رفتن

به سرعت تاختن برافشاندن گرد جانباز و معلول بال شکسته

بروتوانمندی بر تخت نشستن ترک خود کردن بی پا و سر شدن

گذراندن به سر بردن ثابت ماندن به یک رو ماندن

پروازکردن/باشوق رهسپارشدن بال و پر گشودن آماده سفر شدن بار سفر بستن

تو را عبادت می کنم به سوی تو بود روس سجودم مسخره کردن به بازی گرفتن

نقشه آزار و نابودی کشیدن برای کسی خواب دیدن زشت بدقواره

غمگین شدن بریان شدن شلخته بی دست و پا

آرایه های ادبی 
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 نماد

اصطالح »نماد« مفهوم بسیار وسیعی دارد؛ آن چنان که می توان از آن برای توصیف هر شیوه بیانی که به جای اشاره مستقیم به موضوعی، آن را غیرمستقیم 
و به واسطه موضوعی دیگر بیان می کند، استفاده کرد. نماد در قلمرو ادبیات و شعر از پیشینه ای طوالنی و پرفراز و نشیب برخوردار است.  »نماد« معادل واژه 
)Symbol( برگزیده شده است. نماد عبارت است از هر عالمت، اشاره، ترکیب و عبارتی که بر معنی و مفهوم ورای آنچه ظاهر آن می نماید، داللت کند، درعین 
حال » نمادگرایی« یا » سمبولیسم«، فقط نشاندن یک مفهوم به جای مفهوم دیگر نیست، بلکه استفاده از تصاویر عینی و ملموس برای بیان عواطف و افکار 

انتزاعی نیز هست.یک کلمه یا یک شکل وقتی نمادین تلقی می شود که به چیزی بیش از معانی آشکار و مستقیم خود داللت کند. 

اما اگر خواسته باشیم تعریفی مختصر و مفید از نماد ارائه دهیم، باید بگوییم که نماد عبارت است از هر گفتار یا تصویری که عالوه بر معنای آشکار و صریح 
خود،  معانی کنایه ای و پوشیده نیز در خود دارد.

تفاوت نماد با استعاره

 استعاره به یک معنای غایب داللت دارد ولی نماد می تواند به چند معنای غایب اشاره داشته باشد. همچنین استعاره معموال به یک چیز و هوّیت اشاره دارد و 
نماد به یک مفهوم .

 تفاوت نماد با کنایه 

کنایه از نظر بالغی همیشه با نماد متفاوت است؛ زیرا در کنایه معنای اولی هم می تواند مورد نظر باشد. حال آنکه نماد گاه می تواند حاصل تکرار یکی از انواع 
مجاز یعنی استعاره باشد.

 تفاوت نماد با تمثیل

به نظر »پراین« تفاوت نماد و تمثیل در این است که در تمثیل به زیبایی تصاویر به خاطر نفس زیبایی شان بهایی داده نمی شود و صرفًا معنای باطنی آن مهم است؛ 
در حالی که شاعر نمادگرا به زیبایی تصاویر نمادین خود اهمیت فوق العاده ای می دهد.

 نمونه هایی از نماد:

بنفشه) عابد و مومن وعزادار( / نرون ) ظلم و ستم ( / پروانه )عاشق( / دیوار) حجاب و محدودیت( / خضر ) راهنما و مرشد( / گون ) انسانهای گرفتار( 
/ سحر و صبح )امید و روشنایی( /نسیم )انسانهای آزاد( / آهو )مظهر ازادگی و بی گناهی/ )آسمان )پاکی (/آینه )پاکی و صفا( /آب ) روشنی و حیات( /
اسب )هوشیاری، شجاعت، نجابت ( / پلنگ ) تکبر و بلند پروازی ( /پشه )ضعف و ناتوانی ( /جغد ) شومی و نحسی ( / باز ) فال نیک و قدرتمندی ( / 
باد صبا ) خوش خبری و پیام آوری ( / تاج ) سروری و بزرگی( / االغ ) کودنی و صبوری ( / بره )معصومیت ( / چشمه ) پاکی و زاللی و زایش( / خرس 
)پر خوری وشهوت ( / خزان)افسردگی و غم( / بلبل)بی توجهی و شیدایی و عاشقی و دلباختگی ( / خرگوش ) غفلت ( / زمستان )مرگ و نابودی ظلم( / 
دریا ) عظمت و بخشندگی ( /درخت بید ) لرزان و مضطرب( / بوقلمون )چند رنگی و بی اثباتی ( / روباه ) مکر و حیله ( / رود ) حرکت و تالش (/ بزغاله 
)شیطنت ( / بز )دانایی( / بهار)شادابی و طراوت ورویش(/ سگ ) وفاداری ( / سنگ ) سرسختی و سنگ دلی( / ببر ) ضعیف کشی( / شیر ) شجاعت و 
قدرت ( / شتر مرغ) بهانه جویی( / شب) تاریکی وجهل و ستم( / بوتیمار )حرص و طمعو غم خوردن ( / پرستو )فال نیک و بهار ( / شتر )کینه توزی ( / 
طوطی ) تقلید ( / کرکس ) غرور و تکبر ( / لک لک )شادی و نشاط ( / سیمرغ ) بلند پروازی و همت (/ سبزی) پاکی و تقدس(/ کبک ) خوش خرامی 
و طنازی (/ روز) نور و روشنایی و امید( / زرافه ) بلندی و نشخواری ( / زیتون)صلح و آشتی( / کالغ ) شومی و نحسی و سخن چینی  ( / ماهی ) زیبایی 
و امید و زندگی و پویایی( / گربه ) بی وفایی و دزدی و بی چشم و رویی ( / گوسفند ) خونسردی ( / فیل ) یکدلی و قدرت ( / گرگ ) درنگی و تجاوز ( / 
نهنگ )عظمت و درندگی ( / موش )حقارت وموذی و خسیسی ( / کفتار )دزدی و نحسی ( / میمون ) تقلید و اطوار ( / مار)خوش ظاهر و باطن بد( / عقرب 
)زیرکی و خودنمایی ( / هما ) سعادت ( / قناری ) خوش اوازی ( / قورباغه)زشتی( / هدهد )مژده ( / کرگردن ) تنومندی پرزوری ( / طاووس ) زیبایی و غرور (
عقاب ) بلند پروازی و تیزبینی ( / نسیم ) انسان آزاده ( / کوه ) استقامت و استواری ( / شب ) ظلم و ستم ( / سرو )آزادگی و جاودانگی ( / شمع ) معشوق (  / 
صدف ) خاموشی و سکوت ( / گل سرخ ) عشق و طراوت  وزیبایی( / گل نیلوفر) عارف وارسته از دنیا( / نی ) انسان غریب و دورافتاده از وطن ( / باران ) رحمت 

و بخشندگی( / الله ) شهید(
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  بدیع 

بدیع در لغت به معنی تازه، نو و نوآورنده است و در اصطالح ادبی به کار بردن روش هایی که بر جلوه ها وجنبه های هنری و زیبایی سخن می افزاید.در واقع بدیع 
یعنی آنچه کالم معمولی را به کالم ادبی تبدیل می کند.

مثال مهم ترین عاملی که به این کالم حافظ جنبه  ادبی بخشیده است آوردن لفظ » عهد « در دو معنی متفاوت است، یکی در معنای »عهد وپیمان« یکی در 
معنای »روزگار« )ایهام (:

گفتا غلطی خواجه، در این عهد وفا نیست دی می شد و گفتم صنما عهد به جای آر 

  بدیع به دو دسته تقسیم می شود :بدیع لفظی و معنوی

بدیع لفظی: 

آرایه هایی هستند که موسیقی لفظی کالم را افزایش می دهند و یکسانی و مشابهت لفظی به وجود می آورند، مثال در واژه های »عروس و عبوس « از نظر معنایی 
ارتباطی باهم ندارند ولی تلفظ آن ها شبیه به هم است و این تلفظ مشابه، صدای یکنواختی ایجاد می کند در نتیجه موسیقی کالم افزایش می یابد.

 بدیع لفظی شامل:

1.جناس  2.اشتقاق   3.تکرار   4.واج آرایی   5.سجع    6.موازنه و ترصیع    7.عکس 

جناس: 

جناس در لغت به معنای همجنس بودن است و این همجنسی در لفظ است نه در معنا. 

در اصطالح ادبی  دو  واژه ای که یا از یک جنس هستند مانند »شنید و شنیده« یا آن  قدر به هم شبیه هستند که انگار از یک جنس هستند مانند :» بار و باد « 
در واقع دو واژه همسان هستند که فقط در یک صامت  یا  یک مصوت اختالف دارند وگاهی در تلفظ یکسانند ولی در معنا متفاوتند.

جناس به طور کلی دو نوع است: جناس همسان) تام ( و جناس  ناهمسان )ناقص(

 جناس تام )همسان(: به کار بردن دو یا چند واژه  که از نظر تلفظ  یکسان باشند  ولی با معنای متفاوت. مانند:

که میشان را شبان بودند گرگان « »چنان بی بیم و ایمن کرد گرگان 

در بیت باال میان واژگان » گرگان« در  مصراع   اول و دوم جناس تام هست ؛ واژه اول به معنای »شهر گرگان « و دومی جمع  واژه» گرگ« است.

یا مانند :

آن یکی شیر است اندر بادیه آن یکی شیر است اندر بادیه 

آن یکی شیر که آدم می خورد  آن یکی شیر که آدم می خورد 

در این دو بیت شیر اول در بیت اول به معنی حیوان جنگل و شیر دوم به معنی شیر نوشیدنی یا همان شیر پاستوریزه است .

همچنین بادیه ی اول یعنی صحرا و بیابان و بادیه دّوم یعنی پیاله و کاسه است.

در بیت دوم شیر اول حیوان جنگل و شیر دوم همان شیر خوردنی است که تمام این واژه ها جناس تام محسوب میشوند .

یا

اما پری، به دیدن دیوان نیامدی دیوان حافظی تو و دیوانه تو من 

 دیوان: 1- دیوان حافظ  2- جمع دیوها

شرط اصلی و اساسی در پدید آمدن »جناس تام« این است که دو کلمه کاماًل از لحاظ معنایی با هم فرق کنند یعنی این دو واژه دو معنی متفاوت داشته باشند؛ 
مانند مثال باال که دیوان اول به معنای دیوان حافظ است که یک کتاب شعر است و دیوان دوم که به دیوها است. پس اگر دو واژه هم از نظر معنا و هم از نظر 

ظاهر و لفظ یکی باشند، جناس تام به حساب نمی آیند .
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 نکته: اگر دو واژه یکسان باشند هم از نظر تلفظ هم در معنا آرایه تکرار هستند.

نمونه ای از واژه هایی که چند معنا دارند و می توانند در جایگاه جناس تام  و همچنین ایهام قرار گیرند:

رود: رودخانه / نوعی ساز موسیقی/فرزند آب: مایع نوشیدنی / رونق و آبرو 

روزی: یک روز / رزق و روزی آهنگ: قصد و نّیت / نغمه و صدا 

روی:چهره وصورت/فلز روی/مخالف  آهو: غزال / عیب و نقص 

زاد: توشه سفر/ زاده شدن/سن و سال،عمر باد: جریان هوا / فعل دعائی»باشد« 

بار: دفعه و مرتبه/محموله/میوه ثمر،محصول / اجازه ورود به نزد شخصی بزرگ

زخم: زخم و جراحت / ضربه  زال: پیر زن سفید موی / پدر رستم  

زمین گیر: در زمین جای گرفته / کنایه از  باری: یک بار / خالصه 

زنم: بزنم / زن هستم   باز: گشوده / پرنده شکاری / دوباره، مجدد 

سپیده: قالب شعری سپید / سفید و درخشان  بازی: بازی و سرگرمی / باز شکاری بودن 

سر: مجاز از تصمیم و اندیشه / سر،عضوی از بدن باقی: جاویدان / بقیه، باقی مانده 

سواد: سیاهی / نوشته / سواد و دانش باال: جهت باال /  قامت 

برآیند: باال بیاید، طلوع کند/ ممکن و میّسر شود   سرای: خانه / فعل امر از سراییدن 

بند: ریسمان / مفصل / فعل امر از مصدر بستن   سیر: گیاه و سبزی سیر / سیر شده 

شکر: ماّده شیرین و خوراکی و معشوقه دوم خسرو بهشت: جّنت / بگذاشت، رها کرد 

شکسته:شکسته شده،ترک برداشته / یکی از نواهای موسیقی بو: بو و رایحه / امید و آرزو 

شور:مزه شور/شور وهیجان/یکی ازدستگاه های موسیقی ِبه: درخ و میوه ِبه / بهتر 

شهریار: پادشاه / لقب محمدحسین بهجت تبریزی بگذار: قرار بده / رها کن 

شهناز: شهناز خانم / از آهنگ های موسیقی بی خبر: بی خبر و بی اّطالع / مست و مدهوش 

شیرین :معشوقه خسرو وفرهاد/ مزه شیرین  بی وزن: سبک/بی ارزش وبی اعتبار 

پرده: حجاب، پوشش/ پرده موسیقی/صفحه صبر: صبر و شکیبایی / گیاهی بسیار تلخ 

ضّحاک: ضّحاک ماردوش / خندان  صورت: تصویر،عکس / ظاهر / چهره یا بوم نقاشی 

ضرب: ریتم، نواختن / ضربه زدن  پریشان:آشفته ودرهم/بیماروپریشان حال 

عّشاق: عاشقان / پرده موسیقی /یکی از نواهای موسیقی َپرم: پر من / بپرم 

عهد: عهد و پیمان / دوره، روزگار  تاب: تاب و توان / پیچ و تاب/ تابش 

عود: ماّده خوش بو/ نوعی ابزار موسیقی، چنگ  تازی:تازنده/عربی،عرب زبان/اسب عربی 

عقده: گرفتگی روحی ناشی از یک خواسِت سرکوب شده/گره تمام :تمام و کامل / بس، کافی / پایان 

عین: مانند، مثال / چشم / چشمه  تنگ: تنگ و باریک)مخالف فراخ(/ یک لنگه از بار، محموله 

غریب: غریبه، بیگانه / عجیب، شگفت آور  تیر: ابزار جنگی / سیاره تیر / تیر ماه 
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جهان: دنیا، عالم / جهنده، گذران جام: کاسه، پیاله / لقب شیخ احمد جام 

جوالن:حرکت،تاخت وتاز/ارتفاعات میان اردن و سویه  فلک:آسمان،گردون/ابزار تنبیه  

چرا:چرا)ضمیرپرسشی( / چراگاه قانون:قاعده،اصول/نوعی ابزار موسیقی 

چنگ:پنجه دست / نوعی ساز موسیقی قربان:فداوقربانی/جعبه ای که درآن تیروکمان می نهند 

چپ: سمت چپ / دوبین، َاحول قلم کردن:تبدیل کردن به قلم/همچون قلم دانستن/قطع کردن 

حافظ:لسان الغیب حافظ شیرازی/حفظ کننده/نگهبان گسترده: پهن شده / فراگیر 

حرف: حرف الفبا / مجاز از سخن گلستان:باغ و گلزار/کتاب گلستان سعدی 

خرابی:ویران وخراب بودن/مست وخراب بودن از می کام:دهان/ آرزو و خواسته 

خشت: آجر نپخته و خام / نوعی نیزه کوچک/زوبین کشیدن:حرکت دادن/تحمل کردن،پذیرفتن/ترسیم/دود کردن 

خطر: ارزش،کار مهم/ حادثه، امر مخاطره آمیز کی:پادشاه /چه زمان / چه مکان 

خوان: سفره / مرحله / بخوان گلیم: نوعی گستردنی / گل هستیم 

خویش :خود / خویشاوند گهربار: ارزشمند / گوهر افشان 

َخُمش:فعل امرخاموش باش/تخّلص شعری موالنا گور: گورخر / قبر 

داد:عدل و داد، حق وانصاف/فریاد/فعل ماضی الله: گل الله / نوعی چراغ قدیمی 

مالک دینار: ثروتمند/شخصی ثروتمند  لب: عضوی از بدن / کنار،ساحل،لبه 

ماه: مّدت سی روز/ ماِه آسمان/استعاره از معشوق دارا:ثروتمند / لقب داریوش سّوم 

مجنون:دیوانه/ لقب قیس بنی عامری)عاشق لیلی( دام: تله و دام/ حیوان اهلی 

مخفی: پوشیده / تخّلص زیب النّساء دریغ: مضایقه / افسوس 

مرنج:فعل نهی از مصدر رنجیدن/زندان مرنج دستان: دست ها/مکر وفریب/لقب زال پدر رستم 

مس: استعاره از وجود بی ارزش / فلز مس دل سیه:سیاه دل،قسی القلب/دارای مردمک سیاه 

مهر: محّبت / خورشید / ماه مهر  َدم:نفس/لحظه/فعل امر ازمصدر دمیدن 

مردم: انسان ها / مردمک چشم دور:گردش،دور زدن/دوره،زمانه/حلقه ومحفل 

نای: نی)ابزار موسیقی( / حنجره/زنداِن نای)که مسعود سعد در آن زندانی بود(  منال: مال و منال دنیوی / ناله مکن 

دوش:دیشب/ کتف،شانه/فعل امر از دوشیدن دور اندیش: آنکه به دوری می اندیشد/عاقبت نگر 
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 جناس ناقص: به کار بردن دو یا چند واژه با ظاهری نزدیک و شبیه به هم ولی با معنای متفاوت در شعر و نثر به عبارت دیگر واژه ها از نظر 

شکل ظاهری و آهنگ یکسان نیستند بلکه ظاهری نزدیک به هم دارند ولی معنای متفاوتی دارند؛ به سه شکل اختالفی، حرکتی و افزایشی تقسیم می شود.

  جناس ناقص اختالفی: وقتی دو واژه  فقط در یک حرف )اّول، وسط یا آخر( با هم اختالف داشته باشند مانند :

قسم خواهی به  دادار و به دیدار دل من هست از این بازار، بیزار 

زاغ سیه بر دو بال غالیه آمیخته  چوک ز شاخ درخت خویشتن آویخته 

که از جهان ره و رسم سفر براندازم به یاد  یار و دیار چنان بگریم زار 

 نکته: در آزمون های سراسری هرگاه اجزای کلمات چند جزئی با عبارات یا کلمات دیگر مشابه بودند می توان آنها را جناس ناقص اختالفی محسوب 

کرد مانند؛

کبک فرو ریخته ُمشک به سوراخ گوش کرده گلو پر ز باد قمری سنجاب پوش 

ورپای بندی همچو من، فریاد می خوان از قفس بوی بهار آمد، بنال ای بلبل شیرین نفس 

 جناس ناقص حرکتی:  دو یا چند واژه جناس، که فقط در یک حرکت  )مصوت های کوتاه َـ، ِ، ُ (    اختالف داشته باشند.

ر تو در جانها وی شور تو در َسرها، وی ِسّ ای ِمهر تو دردل ها، وی ُمهر تو بر لب ها 

َگرم باز آمدی، محبوب سیم اندام، سنگین دل /َگل از خارم برآوردی و خار از پای و پای از ِگل

باید به سینه َرفت زین جا تا فلسطین باید به مژگان ُرفت آب طور سینین 

 جناص ناقص افزایشی: یکی از واژهای جناس، نسبت به دیگری، فقط یک حرف )اّول،وسط،آخر(بیشتر داشته باشد.

همدم جان نمی شود یاد سمن نمی کند سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند 

ناله کنم بگویدم، دم مزن و بیان مکن کار دلم به جان رسید کارد به استخوان رسید 

جان فشانیم به سوغات نسیم تو نه سیم  گر نسیم سحر از موی تو بویی آورد 

 نکته: دو نوع دیگر از انواع جناس های ناقص را الزم است تا اینجا بخوانید :

  1.جناس قلب: در این جناس جای حرف های دو کلمه جابجا می شود مثِل: 

دایه ابِر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد .

بنات و نبات جناس قلب هستند. 

  2.جناس مرّکب: در این نوع جناس یکی از واژه ها به صورت یک ترکیب است و دیگری یک پارچه و بسیط است مثِل: 

دلبر اگر هزار بود، دل بر آن یکی است امروز شمع انجمن دلبران یکی است 

 نکته: در کنکور نوع  جناس ها مهم نیست نه اینکه از شما خواسته باشند نوع جناس را بیان کنید.مثال گفته باشند در کدام گزینه جناس تام دارد که 

شما دقیقا بابد آن را مشخص کنید.
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 اشتقاق: به کارگیری کلماتی که از یک ریشه اند یا تصور شود از یک ریشه اند، 

مانند:

که غریب ار نبرد ره، به داللت برود ای دلیل دل سر گشته، خدا را مددی 

دلیل و داللت یک ریشه اند

مادر هرگز چنین نزاد و نزاید مادرشان زاده بر ضالب و جهالت 

سه کلمه زاده و نزاد و نزاید از یک ریشه هستند که مصدر آن »زاییدن« است.

 تکرار: تکرار چند واژه در شعر یا نثر) دو یا بیش از دو بار ( که بر موسیقی  درونی سخن می افزاید آرایه تکرار می گوییم .

 نکته: اگر واژه ای در دو معنای متفاوت تکرار شود » جناس همسان یا تام « می شود و دیگر تکرار نیست.

 نکته:  ممکن است در تکرا یک واژه، به آن ) ضمیر یا نشانه جمع یا ...( بچسبد این دو واژه بازهم آرایه تکرار هستند.

تو مگر از شیشه روغن ریختی ؟ از چه ای کل با کالن آمیختی ؟ 

پس به هر دستی نشاید داد دست  چون بسی ابلیس آدم روی هست 

 نکته: ردیف واژه ای است که در پایان مصراع، بعد از قافیه در معنای ثابت تکرار می شود از نظر زیبایی شناسی نباید ردیف را آرایه تکرار در نظر  گرفت. 

در کنکورهای قبل هم مثالی ندیدم که ردیف را آرایه تکرار محسوب کنند. ولی اگر سوال و گزینـه هـا بـه گونـه ای بود که ردیف را تکرار در نظر گرفته بودند، 

نادرست نیست و می توان آن ردیف را آرایه تکرار حساب کـرد. 

حـروف اضـافه نیز همین گونه اند. بهتـر است تکرار آن ها را آرایه تکرار حساب نکنیم. ولی با توّجه به سوال و گزینه ها می توانند تکرار محسوب شوند. یعنی اگر 

با تکرار در نظر گرفتن آن ها، به جواب نرسیدید یا تست جواب نداشت، آن ها را تکرار بگیرید.

 نمونه:

حیف نباشد که دوست، دوست تر از جان ماست الف( گر برود جان ما در طلب وصل دوست 

برجه گدا رویی مکن، در بزم سلطان ساقیا  ب(ای جان جان جان ما، ما نامدیم از بهر نان 

تو صنم نمی گذاری که مرا نماز باشد ج(چه نماز باشد آن را که تو در خیال باشی؟! 

بهاری، گلی، ماهتابی، چه هستی  د (  چه گرمی، چه خوابی، شرابی، چه هستی 

تصدیر: نوعی تکرار است که واژه ای در آغاز و پایان بیتی تکرار شود. مانند:

عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی  الف( آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست 

در عالم گل چه گنجد خیال گل  ب(   گل آن جهانی است نگنجد در این جهان 

واج آرایی: )نغمه ی حروف (

آرایه ای است که شاعر یا نویسند، عمدا از یک واج بیش از حد معمول استفاده می کند، به طوری که تلفظ آن واج را از صداهای دیگر بیشتر می شنویم.

مانند: 

غنیمت است چنین شب که دوستان بینی) ش ( شب است و شاهد و شمع و گالب و شیرینی 

باد خنک از جانب خوارزم وزان است) خ، ز( خیزید و خز آرید که هنگام خزان است 

دستم اندر ساعد ساقِی سیمین ساق بو د)س( رشته تسبیح اگر بگسست معزورم بدار 
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که تا ز خال تو خاکم نشود عبیر آموز )خ( خیال خال تو با خود به خاک خواهم برد 

خروش از خم چرخ چاچی بخاست ) خ، چ( بر او راست خم کرد و چپ کرد راست 

لختی بخند، خنده گل زیباست) خ( لبخند تو خالصه خوبی هاست 

کوآن که کِف پاِی سِگ کوِی تو باشد )ِا( من خاِک کِف پاِی سِگ کوِی توهستم 

نکته: همانطور که در مثال آخر مشاهده می شود واج آرایی فقط تکرار حرف نیست بلکه می تواند تکرار یک حرکت ) مصوت ها کوتاه ( باشد و   

همچنین واج آرایی ناشی از تکرار صامت ها محسوس تر و هنری تر است از واج آرایی مصوت ها است.

باز دارد پیاده را سبیل خواِب نوشیِن بامداِد رحیل 

این بیت دارای واج آرایی مصوت کوتاِه » ـِــ « است .

 سجع: سجع در لغت یعنی آواز کبوتر و در اصطالح یعنی  اگر دو کلمه در وزن یا حرف روی یا هر دو یکسان باشند .)حرف روی، حرف پایانی و اصلی 

یک کلمه  است بدون الحاقات مثال حرف روی در دستم، حرف »ت« در بهاران حرف»ر« و در شنیده ام حرف»د« است(

  با توجه به تعاریف باال سه نوع سجع داریم: 1- مطَرف 2- متوازن 3- متوازی 

 سجع ُمّطرف:  دو واژه که از نظر حروف پایانی شبیه هم باشند. مانند:-  

به نام آن خدای که نام او راحِت روح است و پیغام او مفتاِح فتوح است.

 سجع متوازن: دو واژه که در وزن یکی باشند مثِل :

     طالِب علم عزیز است طالِب مال، ذلیل است

 سجع متوازی: دو واژه که هم وزن و هم در حروف پایانی یکسان باشند مثِل :

     هنر چشمه زاینده است و دولت پاینده .

 نکته:در سجع متوازن منظور از هم  وزن، وزن هجایی و عروضی فارسی است و با اصطالح  وزن عربی فرق دارد. در وزن عروضی دو واژه )رهبر و 

عادل( با هم ،هم وزن هستند در حالی که همین کلمات در عربی هم وزن نیستند .بلکه هم وزن کلمه عادل در عربی قادر یا نادر است. 

 نکته: سجع عالوه بر نثر در نظم هم وجود دارد به این صورت که شاعر می تواند در پایان نیم مصراع های هر بیت ،از سجع استفاده کند مثِل: 

کاین کیمیای هستی قارون کند گدا را هنگام تنگ دستی در عیش و کوش و مستی 

ماه شب افروز تویی، ابر شکر بار بیا روشنِی روز تویی، شادی غم سوز تویی 

وز سخنان نرم او آب شوند سنگ ها  من ز سالم گرم او آب شدم ز شرم او 

روزی تفّقدی کن درویش بی نوا را ای صاحب کرامت ! شکرانه سالمت 

 نکته: دقت داشته باشید که سجع همواره در پایان جمله ها و یا نیم مصراع ها نمی آید ؛ بلکه شاعر می تواند هر کجا که بخواهد از سجع استفاده کند 

که در بیت زیر شاهد فقط در بیت اول از سجع نیم مصراع اول استفاده کرده است :

نیکی به جای یاران، فرصت شمار یارا ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون 

 نکته: اگر سجع در یک جمله و بدون فاصله در کنار هم بیاید  دیگر سجع  به حساب نمی آید بلکه باید در دو جمله مختلف بیاید. مثِل :

که این سخن، سحرم از هاتفم به گوش آمد به گوش هوش نیوش)بشنو( از من و به عشرت کوش 
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 نکته:در سجع متوازن منظور از هم  وزن، وزن هجایی و عروضی فارسی است و با اصطالح  وزن عربی فرق دارد. در وزن عروضی دو واژه )رهبر و 

عادل( با هم ،هم وزن هستند در حالی که همین کلمات در عربی هم وزن نیستند .بلکه هم وزن کلمه عادل در عربی قادر یا نادر است. 

 نکته: سجع عالوه بر نثر در نظم هم وجود دارد به این صورت که شاعر می تواند در پایان نیم مصراع های هر بیت ،از سجع استفاده کند مثِل: 
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 نکته: دقت داشته باشید که سجع همواره در پایان جمله ها و یا نیم مصراع ها نمی آید ؛ بلکه شاعر می تواند هر کجا که بخواهد از سجع استفاده کند 
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 نکته: اگر سجع در یک جمله و بدون فاصله در کنار هم بیاید  دیگر سجع  به حساب نمی آید بلکه باید در دو جمله مختلف بیاید. مثِل :
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 نکته: باید کلمات را با تلفظ اصلی و گذشته شان بخوانیم تا بتوانیم به سجع دست یا یابیم. مثال در شعر زیر، تلفظ »نخورد«، »َنَخرد« است.

» فی الجمله نماند از معاصی منکری که نکرد و ُمسکری که نَخورد«.

 موازنه و ترصیع: 

  موازنه: 

اگر کلمات دو جمله یا دو مصراع با هم هم وزن باشند و در مقابل هم قرار بگیرند موازنه پدید می آید مثِل :

جان به هوای کوی او خدمت تن نمی دهد دل به امید روی او همدم جان نمی شود 

عقل ار چه بزرگ، طفل راهت چرخ ار چه رفیع، خاک پایت 

در بیت اول کلمات دل با جان ؛ امید با هوا ؛ روی با کوی ؛ همدم با خدمت ؛ جان با تن ؛ نمی شود با نمی کند هم وزن هستند ودر بیت دوم چرخ با عقل ؛ رفیع 

با بزرگ، خاک با طفل هم وزن هستند .

 نکته: دقت کنید در موازنه فقط واژه ها دو به دو با هم هم وزن هستند و واج های آخرشان عین هم نیست.

مثال های موازنه: 

دل در بالی درد به درمان نمی رسد جان در مقام عشق به جانان نمی رسد 

دریا ز شور اوست که اندر تالطم است دل ها برای اوست که اندر تپیدن است 

مست جام او نمی آید به هوش  صید قید او نمی یابد خالص 

عقل را صف بر شکست و عالم جان بر گرفت زلف کافر کیش تو آیین ایمان بر گرفت 

جان فدای تو که هم زهری وهم تریاقی سر برای تو که هم دردی و درمانی 

  ترصیع:

در لغت به معنای جواهر نشان کردن است و اصطالحًا یعنی اگر در موازنه تمام کلمات )به جز قافیه یا سجع(هم در وزن و هم در حرف آخر یکسان باشند، یا به 

عبارت دیگر کلمات با هم دو به دو سجع متوازی داشته باشند ،ترصیع به وجود می آید ؛مانند: 

مرگ بی مرگی بود ما را حالل برگ بی برگی بود ما را نوال 

غنچه باشی کودکانت برَکنند  دانه باشی مرغکانت بر ِچَنند 

عنبر ذقن)چانه( است یا سمن بوی من است ؟! شکر شکن است یا سخن گوی من است ؟! 

هم ُخُطوتش متقارب به هم  هم حرکاتش متناسب به هم 

ای زبان ! هم رنج بی درمان تویی ای زبان ! هم گنج بی پایان تویی 

جوشش عشق است کاندر می فتاد آتش عشق است کاندر نی فتاد 

 عکس: 

 در آغاز دو کلمه، دو عبارت یا دو جمله به ترتیب آورده شود و در ادامه جای همان کلمات تغییر کند یا این که یک مصراع را به دو پاره تقسیم کنند و آن دو پاره را 

در مصراع دیگر برعکس تکرار کنند ؛ مانند:

گهی پشت برزین گهی زین به پشت  چنین است رسم سرای درشت 

در بیت باال دو واژه ی "پشت" و "زین" در مصراع دوم جا به جا شده اند.
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مانند:

لیک کس را دید دستور نیست  تن زجان و جان زتن مستور نسیت 

دو واژه ی "تن" و "جان " در مصراع اول جا به جا شده اند 

 نمونه:

برده دل و جان من، دلبر جانان من  دلبر جانان من، برده دل و جان من 

خاک سر کوس دوست، روضه رضوان من روضه رضوان من، خاک سر کوی دوست 

مصر مالحت تر است، یوسف کنعان من یوسف کنعان من، مصر مالحت تر است 

نام دیگر آن طرد و عکس یا تبدیل و عکس است )قلب مطلب(.

  بدیع معنوی :

آرایه هایی است که از تناسب های معنایی میان واژه ها پدید می آید و پدید آورنده موسیقی معنوی شعر است که شامل چهارده آرایه در ادبیات فارسی می باشد :

5.تضمین 4.تلمیح  3.متناقض نما یا پارادوکس  2.تضاد یا طباق یا مطابقه  1.مراعات نظیر)تناسب( 

10.اغراق 8.حّس آمیزی  9.حسن تعلیل  7.ایهام تناسب  6.ایهام 

14.تجاهل العارف 13.ارسال المثل یا ضرب المثل  12.اسلوب معادله  11.لّف و نشر 

 مراعات نظیر)تناسب(:

آوردن واژه هایی از یک مجموعه است که با هم تناسب دارند ؛ مراعات نظیر سبب تداعی معانی است این آرایه موجب تکاپوی ذهن می شود، در جستجوی هم 

گاهی می تواند یاد آور این هم زاد باشد. مراعات نظیر بیش از هر آرایه دیگری در شعر و نثر بکار رفته است . زاد و هر نوع تناسب به شرط آ

وگیاهان،اجرام  گلها  ها،حشرات،  پردنده  ها،حیوانات،،  ها،خوردنی  جنگی،پوشیدنی  ساختمان،ابزار  اجزای  بدن،  اندام  و  اجزاء  از  معمواًل  متناسب  های  واژه 

آسمانی،واحد های زمان ،اشخاص مربوط به یک داستان یا واقعه، شهرها و مکان های جغرافیایی و ... می باشند .

مانند: 

برآید که ما خاک باشیم و خشت بسی تیر و دی ماه و اردیبهشت 

سرت را بیاید ز تن دست شست سر نیزه و نام من مرگ نیست 

فکر معقول بفرما گل بی خار کجاست حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج 

یادم از کشته خویش آمد و هنگام درو مزرع سبز فلک دیدم و داز مه نو 

چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد ارغوان جام عقیق به سمن خواهد داد 

سنگی گرفت و شیشه ناموس را شکست هر کس که دل به دست بتی داد همچو من 

کسی کند که به خون جگر طهارت دارد نماز در خم آن ابروان محرابی 

بحث ما در لطف و خوبی اخالق بود حسن مه رویان مجلس گرچه دل می برد ودین 

تنورش بیت مستانه سراید  ز خاک من اگر گندم برآید 

تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند 
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 نکته: در سواالت آزمون سراسری ،طّراحان سوال، گاه بین اجزای بدن آدمی و عملکرد مربوط به آنها و یا بین بعضی از اسم ها و فعل های هم معنی 

مثل چشم و دیدن و نظر کردن و ... مراعات نظیر قائل شده اند مثِل :

به همین دیده، سِر دیدن اقوام نیست چشم از آن روز که بر کردم و رویت دیدم 

 تضاد )طباق، مطابقه (:

آوردن دو واژه متضاد در یک بیت یا یک عبارت را تضاد می گویند.  این واژه های متضاد ممکن است »اسم« )آب و آتش(، »اسم مصدر« )پادشاهی و گدایی (، 

»صفت« )چپ و راست(، »فعل« )بنشین و برخیز(، »قید« )گریان و خندان( و .... باشند. مثِل: 

خارم ولی به سایه ی گل  آرمیده ام اشکم ولی به پای عزیزان چکیده ام 

نه برگش زرد گردد روز گرما نه شاخش خشک گردد روز سرما 

همچو نی دمساز و مشتاقی که دید؟ همچو نی زهری و تریاقی که دید؟ 

چشم بد دور که هم جانی و هم جانانی جلوه بخت تو دل می برد از شاه و گدا 

هستم اگر می روم، گر نروم نیستم  موج ز خود رفته ای، تیز خرامید و رفت 

 نکته: آرایه تضاد ممکن است در یک فعل و حالت منفی آن رخ دهد.

از وجودم قدری نام و نشان هست که هست

ور نه از ضعف در آن جا اثری نیست که نیست

 نکته: مهم ترین نکته در تضاد این است که نباید تضاد را با پارادوکس اشتباه بگیریم. هرگاه دو کلمه ی متضاد به هم اضافه شوند، آن پارادوکس 

است و تضاد نیست .

ساقی بده بشارت، رنداِن پارسا را خوبان پارسی گوی، بخشندگان عمرند 

دو واژه رند و پارسا متضاد یکدیگرند اّما در بیت فوق از دو گروه رندها و پارسایان سخن به میان نیامده، بلکه به یک گروه اشاره شده است و از آنجایی که جمع این 

دو با هم ممکن نیست، سخن به نوعی تناقض دارد و آن را متناقض نما یا پارادوکس می گوییم. »»رندان پارسا

 نکته: گاه واژه های متضاد، از یک مجموعه اند و به نوعی با هم تناسب دارند که در این صورت عالوه بر تضاد، مراعات نظیر هم دارند مانند تضاد و 

تناسب »روز و شب«، از نظر زمان »باال و پایین «از نظر جهت، »سیاه و سفید «از نظر رنگ، »شیرین و تلخ « از نظر مزه ....

مانند:

زندگی مجموعه ای از اشک ها و لبخند هاست / خنده شیرین فروردین / باز تاب گریه پر بار اسفند است !

 استفاده از دو فعل مثبت و منفی از مصدری یکسان: -

می رود و نمی رود ناقه به زیر محملم باِر فراِق دوستان بست که نشست بر دلم 

نماند هیچ کس، او ماند و بس  کسی با او نه و او با همه کس 

-دو واژه در اصل تضادی با هم ندارند اّما در یک بیت یا عبارت ممکن است طوری بکار روند که در معنای ضد هم باشند مانند: 

الی این شب بوها، پای آن کاج بلند  و خدایی که در این نزدیکی است 

نهان راستی، آشکارا گزند هنر خوار شد، جادویی ارجمند 
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  پارادوکس، متناقض نما یا تناقض:
پارادوکس ضد و نقیض گویی است. یعنی عبارت به گونه ای باشد که قسمتی از کالم، متناقض و ضدِّ

قسمت دیگری ازکالم باشد. یا دو ویژ گی متضاد، در یک مفهوم جمع شود. 

نام فارسی آن ناساز هنری است که شاعر دو یا چند مفهوم ضد هم را طوری کنار هم در بیت بیاورد که پذیرفتنی جلوه کند، در صورتی که در عالم واقع چنین 

اتفاقی نمی افتد مانند: 

آن چه نادیدنی است، آن بینی چشم دل باز کن که جان بینی 

آن چه نادیدنی است  متناقِض » آن بینی « در مصراع دوم می باشد.

بعضی از این متناقض نماها به راحتی قابل تشخیص است مثل: 

دولت فقر، ساکن روان، غایب حاضر، پیدای پنهان، فریاد بی صدا، روشن تر از خاموشی، آزادی مجسمه، از تهی سرشار و ...  

و گاهی هم تشخیص مشکل می شود مثِل :

کسب جمعّیت از آن زلف پریشان کرده ام از خالف آمد عادت بطلب کام، که من 

که در این بیت جمعیت به معنای خاطر جمعی و آرامش است که یعنی عاشق با دیدن موش پریشان یار به آرامش می رسد و این در عالم واقع چطور ممکن است ؟!

 چند نمونه:

از این باد ار مدد خواهی چراغ دل بر افروزی  ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی 

خّرم آن کس کاو بدین غم شادمانی می کند می خورم جام غمی هر دم به شادی رخت 

کی طمع در گردش گردون دون پرور کنم ؟ من که دارم در گدایی گنج سلطانی بدست 

فقیران منعم، گدایان شاه  چنین نقل دارم ز مردان راه 

این چنین ساکن روان که منم  کی شود این روان من ساکن 

رفتن به روی آتشم از آب خوش تر است  ز آن سوی بحر آتش اگر خوانی ام به لطف 

متناقض نما به دو صورت می آید: 1- پارادوکس در جمله 2- پارادوکس در ترکیب

 1-  پارادوکس در جمله: الف – یک جمله ای    ب – دو جمله ای

  الف( یک جمله ای

هر گاه قسمتی از یک جمله، قسمت دیگر را نقض کند یا ضّد قسمت دیگر باشد.

کسب جمعّیت از آن زلف پریشان کردم از خالف آمد عادت بطلب کام که من 

اینکه شاعر از زلف پریشان معشوق، طلب جمعّیت خاطر و آسودگی می کند، پارادوکس دارد.

یا

پر است خلوتم از یک حضور نورانی به پاس یک دل ابری دو چشم بارانی 

اینکه خلوت شخص پر از حضوراست  پارادوکس دارد

  ب( دو جمله ای

از این باد ار مدد خواهی، چراغ دل برافروزی ِز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی 



آرایه های ادبی 

23

  پارادوکس، متناقض نما یا تناقض:
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باد معمواًل و قاعدتًا چراغ را خاموش می کند. حال آن که حافظ می گوید: اگر از این باد کمک بگیری، چراغ را روشن تر می کنی.

یا

به خانه ی دل من آمده است مهمانی کسی که وسعت او در جهان نمی گنجد 

کسی که وسعت او در جهان نمیگنجد، چگونه در خانه ای جای میگیرد؟

 2( پارادوکس ترکیب )یا به صورت اضافی یا وصفی ( 

پارادوکس بیشتر به صورت ترکیب وصفی » تب سرد« یا ترکیب اضافی » صدای سکوت« در شعر و نثر به کار می رود و آن آوردن دو کلمه متضاد به صورت » 

ترکیب اضافی « است.

این هم از بی هنری هاِی هنر بود مرا  حاصل ذوق و هنر، خون جگر بود مرا 

دست غریق یعنی فریاِد بی صداییم  گوش مروتی کو کز ما نظر نپوشد؟ 

فقیراِن ُمنعم، گدایاِن شاه چنین َنقل دارم ز مردان راه 

 مثال هایی برای پارادوکس از نوع ترکیب :

 شوالی )لباس(عریانی، رندان)الُابالی( پارسا، زبان بی زبانی، سایه خورشید، خبردار بی خبر، کالِه بی ُکَلهی، بی هنری های هنر ف خراب آباد، آتش سرد، آواز 

خاموشی، بساِط بی بساطی، برِگ بی برگی، مرِگ بی مرگی، خنده اشک آمیز، مسِت هوشیار، شیِخ همیشه شاد، بی تابِی درنگ، قراِر بی قراری، تمکیِن بی قراری، 

صدای سکوت، شاهان گدا، گویایِی سکوت و .....

 نکته :پارادوکس گاه جمع کردن دو ویژ گی متضاد در یک چیز است. مانند:

دل من است که هم جمع و هم پریشان است به یاد کاکل پرتاب و زلف ُپر چینش 

ندیدم همچو تو پیدا نهانی  مثال عشق پیدایی و پنهان 

 نکته: آوردن دو کلمه متضاد زمانی پارادوکس می باشد که به هم اضافه شده باشند و  میان دو کلمه فقط »کسره  یا ِی« بیاید مانند: فقیراِن منعم  

یا شوالِی عریانی

ولی اگر دو کلمه  متضاد بینشان »و« بیاید یا جدا از هم باشند ؛ دیگر پارادوکس نیستند بلکه متضاد هستند. 

که چرا غافل از احوال دل خویشتنم روزها کار من این است و همه شب سخنم 

روز و شب در غم تو، ناله که عّباس کند این چه نادیده خریدار تو باشد، زهرا 

 نکته: در پارادوکس ترکیب، ممکن است بین دو کلمه متضاد، کلمه ی دیگری آمده باشد. در بیت زیر

» رونِق کسادی« پارادوکس است.

در کشور ما رونق بازار کسادی است ما هیچ متاعان خجل از قدر رواجیم 

 نکته: پارادوکس ممکن است در یک واژه مرّکب باشد. مانند: خراب آباد، عریان پوش

  تلمیح :

تلمیح در لغت یعنی » گوشه چشم داشتن« یا اشاره کردن با چشم و ابرو و در اصطالح هم به معنای اشاره به داستانی )حدیث، افسانه، واقعه تاریخی، اسطوره و....( در 

کالم )شعر یا نثر( است و دو وجه تشبیه و تناسب دارد زیرا اواًل ایجاد رابطه تشبیهی بین مطلب و داستانی است و ثانیًا بین اجزاء داستان، تناسب وجود دارد.
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 مانند: 

 »خوردست خدا ز روی تعظیم   سوگند به روی همچو ماهت«

هم َلفی َسکرِتِهم َیعَمهون«: به جان تو سوگند که آنان در مستی خود سرگردان اند.   اشاره به آیه ی »َلَعمُرک ِانَّ

قّصه های عشق مجنون می کند«   »نی حدیث راه پر خون می کند 

اشاره به داستان عاشقانه ی لیلی و مجنون

نمونه های دیگر 

کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور 

خواندم افسانه ی شیرین و به خوابش کردم  غرق خون بود و نمی مرد ز حسرت فرهاد 

سلیمان با چنان حشمت، نظرها بود با مورش  نظرکردن به درویشان ُمنافی بزرگی نیست 

وز لوح سینه نقشت، هرگز نگشت زایل از آب دیده صد َره، طوفان نوح دیدم 

متحّیرم چه نامم شه ملک الفتی را  نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت 

تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا آیینه سکندر جام می است بنگر 

 نکته: در برخی ابیات تلمیحی، مراعات نظیر یا همان تناسب وجود دارد .

شور شیرین به سر هر که فتد کوهکن است بیستون کندن فرهاد نه کاری است شگفت 

بین واژه های فرهاد، کوهکن و بیستون آرایه مراعات النظیر برقرار است.

 نکته:  برای شناسایی تلمیح، باید القاب پیامبران، امامان ،پادشاهان، عاشقان و ... را  به 

درستی بشناسید. مانند:

 پیامبران )موسی= کلیم الله / ابراهیم =خلیل /  آدم = صفی الله / عیسی = روح الله (

امامان   )علی )ع( = شیر خدا، حیدر / حسین)ع(= ثارالله / امام رضا= ضامن آهو(

پادشاهان )کوروش = ذوالقرنین / انوشیروان= عادل / جمشید = جام جم(

عاشقان و قهرمانان )فرهاد = کوهکن / رستم= دستان، تهمتن / ضحاک = ماردوش( 

ُحسن تعلیل

ُحسن تعلیل به معنای زیبایی عّلت و آوردن دلیلی غیر واقعی و ادبی است. و آن هنگامی است که شاعر یا نویسنده برای یک موضوع، دلیلی غیرمنطقی و خیال 

انگیز بیاورد.

مانند:

به زیر خاک می جویند ایام جوانی   چرا خم گشته می گردند پیران جهان دیده 

در این شعر شاعر علت پیری را این می داند: از بس که به دنبال جوانی شان گشته اند قامتشان خمیده شد. حال آنکه می دانیم این علت واقعی نیست اما بسیار 

شاعرانه است. 

یا 

شاعر در بیت زیر عّلت باریدِن باران را، بدعهدی روزگار می داند .

گریه اش بر سمن و سنبل و نسرین آمد رسم بدعهدی اّیام چو دید ابر بهار 
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مانند:
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در این شعر شاعر علت پیری را این می داند: از بس که به دنبال جوانی شان گشته اند قامتشان خمیده شد. حال آنکه می دانیم این علت واقعی نیست اما بسیار 

شاعرانه است. 

یا 
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 نکته: با توّجه به این که ُحسن تعلیل، معمواًل با آوردن عّلت همراه است، بهتر است حروف تعلیل و سبب و عّلت را بشناسیم. معمواًل ابیاتی که این 

حروف را داشته باشند، ُحسن تعلیل نیز دارند .

زیرا که، چون که«  اگر به معنای » به این دلیل، ». که، از، ِز، از آن، زان، تا، چون و «

باشند ؛ معموال حسن تعلیل می سازند. واژگان »علت «، »سبب « و »دلیل« نیز همینگونه اند اگردر بیتی بیایند به احتمال  زیاد حسن تعلیل می سازند.

خوبی و شیرینی دهان که تو داری پسته دهان بسته زان بود که ندارد 

دهان بسته است که مانند تو خوب و شیرین زبان نیست.   پسته به این دلیل

که بیند که شمع از زبان سوخته است  از آن  مرد دانا زبان دوخته است 

برای سکوت مرد دانا علتی غیر واقعی آورده شد.

گاهی هم این نشانه ها همراه آرایه ی حسن تعلیل وجود ندارد ؛ مانند: 

بیا که صاف شود این هوای بارانی  تویی بهانه ی آن ابرها که می گریند 

برای گریه ی ابرها دلیل غیرواقعی آورده شد. 

  نکته:ُحسن تعلیل به معنای زیبابودن عّلت است. پس هر عّلتی نمی تواند ُحسن تعلیل باشد. مثال در بیت زیر عّلت کاربیان شده، ولی چون عّلت زیبا 

و ادبی نیست و دلیل آورده شده منطقی است، ُحسن تعلیل ندارد .

تا بیابد نطق مرغ خویش را هدیه ها می داد هر درویش را 

حس آمیزی

همان طور که از نام آن برمی آید آمیختن دو یا سه حس از حواس پنجگانه »بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی، المسه« با یکدیگر را حس آمیزی می گویند. 

هر چه خواهی سخنش شیرین است گر چه جز تلخی اّیام ندید 

در بیت فوق دو حس آمیزی وجود دارد: تلخی را دیدن و سخن های شیرین..

و چندان که خش خش سپید زمستانی دیگر / از فراسوی هفته های نزدیک / به گوش آمد.

 دراین شعر، واژه ی "سپید" که دیدنی است )حس بینایی( به خش خش که شنیدنی )حس شنوایی( است، نسبت داده شد.

 نکته :توّجه داشته باشید در ترکیباتی مانند» رنگ عشق، اندیشه ی نرم، بوی محّبت، تنهایی تلخ، شیرین منش« و مواردی از این دست ، در واقع دو 

حس با هم ترکیب نشده اند، ولی با توّجه به اینکه یک حس، در جایگاه نامناسب آمده است، این گونه ترکیب ها را نیز حس آمیزی گرفته اند. در این ترکیبات یکی 

از دو واژه اصال مربوط به هیچ یک از حواس پنجگانه نیست و قاعدتا

دو حس ترکیب نشده اند بلکه یک حس، با یک واژه انتزاعی و ذهنی ترکیب شده است

 نکته:نوع دیگری از حس آمیزی زمانی است که به جای حس از واژه ای استفاده می شود که حس دارد. مانند: » نمک نگاه، قند وصال«.

 نکته: ممکن است سه حس باهم ترکیب شده باشند.

که سر تا پای حافظ را چرا در زر نمی گیرد   ازاین شعر تر شیرین ز شاهنشه عجب دارم 

شعر ← شنیدنی )شنوایی(،  تر ← لمس کردنی )المسه( و شیرین ← چشیدنی )چشایی( هستند، همان طور که می بینید سه حس شنوایی، المسه و چشایی 

با هم درآمیخته شده اند.

برخی از رایج ترین و مهم ترین ترکیب هایی که حس آمیزی دارند: » شنیدن بو- دیدن آهنگ – بوی درد – آه سرد – حرف خوشمزه – جیغ بنفش – صدای سبز- خنده 

ی سرد – سیاه بخت – خبر تلخ – آواز سرخ – بوی بهار- گفتار رنگین- بوی بهبود  و...«
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مثال های دیگر:

رنگ تو زالله و سمن می شنوم بوی دهن تو از چمن می شنوم 

دشت می گیرد آرام // قصه رنگی روز// می رود روبه شام

هر که خواهد دیدنم گو در سخن بیند مرا در سخن مخفي شدم مانند بو در برگ گل 

یادگاری است که بر گنبد دوار بماند از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر 

جان شیرینت شود زیر و زبر گر بود از تلخی مرگت خبر 

ایهام: آوردن کلمه یا عبارتی در شعر یا نوشته که دارای دو یا چند معنی باشد، اما فقط یکی از این معنا آشکارتر باشد.

 به عبارت دیگر در ایهام دو معنی نزدیک ودور وجود دارد که منظور شاعر یا نویسنده بیشتر معني دور است؛ درك کامل آرایه ي ایهام و تشخیص مصادیق آن در 

گاهي از معاني مختلف واژه ها ) در بخش جناس تام آورده شده( است . ابیات و اشعار، نیازمند آ

مانند:

خرابم می کند هر دم فریب چشم جادویت مدامم مست می دارد نسیم  جعد گیسویت 

2( پیوسته، همیشگی در این بیت » مدام « دو معنا دارد: 1( شراب، می 

عاشق مسکین چرا چندین تحّمل بایدش؟ کیست حافظ تا ننوشد باده بي آواز رود 

2( نوعي ساز موسیقیایي در این بیت، »رود« دو معنا دارد: 1( نهر و رودخانه )آب جاري( 

می سوزم و می سازم و باد است به دستم بر بوی سرزلف تو چون عود بر آتش 

2( رایحه   در این بیت » بوی« دو معنا دارد: 1( امید و آرزو 

 نکته: در ایهام، هر دو معني پذیرفتني است و جمله با جایگزیني هر دو معنا، کامل و درست است و مفهوم خاصي را مي رساند ولی در ایهام تناسب 

یک معنی پذیرفتنی است و این مهم ترین نکته تفاوت بین ایهام وایهام تناسب است.

واژه های که می توانند در جایگاه ایهام قرار گیرند) به صورت گسترده تر در بخش جناس تام آورده شده است(:

رود: نوعی ساز / آب جاری عود: نوعی ساز / ماده ای خوشبو که آن را میسوزانند 

مهر: محبت / خورشید / آیین باستانی ایران / هفتمین ماه خورشیدی چنگ: دست / نوعی ساز 

زال: پدر رستم / زن پیر دستان: مکر و حیله / لقب زال 

قلب: میانه سپاه / عضوی از بدن )دل( شانه: کتف / وسیله مرتب کردن مو 

شکر: ماده خوراکی / نام معشوق خسرو شیرین: نوعی مزه / نام معشوق خسرو و فرهاد 

لب: عضو از صورت / کنار شور: گوشه از موسیقی / هیجان / نوعی مزه 

سرگرم: مشغول / مست خراب: خمار و مست / از بین رفتنی 

داغ: گرم / زخم ماه: قمر / محدوده زمانی 

نسیم: باد آرام / خوشبو عهد: پیمان / دوره 

دور از تو: دوری از تو / از تو دور باد عیوق: بلندی / دوری / روشنی 

بو: رایحه و شمیم / آرزو روی: چهره / نوعی فلز 

روان: روح / جاری چین: نام کشور / چروک صورت 
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جوالن: نام منطقه / تاخت و تاز بادیه پیما: صحراگرد / شرابخوار 

سپید: پاک / سفید / نوعی شعر وزن: داری ارزش / سنگینی / برابری 

گردون: آسمان / چرخنده )ناپایدار( دارا: عنوان داریوش سوم / ثروتمند 

نوا: آهنگ، آوا و صدا / توانایی هوا: فضا / هوس / دوستی و عشق 

 ایهام تناسب

این آرایه، همان طور که از نام آن پیداست، جمع دو صنعت »ایهام« و »تناسب« )مراعات نظیر( است. در ایهام تناسب، مانند ایهام، یك واژه داراي بیش 

از یك معناست با این تفاوت که یکی از این معانی، در شعر حضور دارد )معنای حاضر( و شعر با آن معنی کامل مي شود و مفهوم خود را مي رساند و معني 

دیگر که در شعر حضور ندارد )معنای غایب( تنها با واژه یا واژگان دیگري در همان شعر، داراي تناسب است.

بنابراین، در ایهام تناسب )برخالف ایهام(، تنها یکي از معاني واژه است که در شعر جایگزین مي شود و معناي دیگر قابل پذیرش نیست؛ یعني اگر آن را در جمله 

جایگزین کنیم، شعر معناي درست خود را از دست مي دهد!

مانند:

مهرم به جان رسید و به عّیوق بر شدم چون شبنم اوفتاده بدم پیش آفتاب 

در این بیت، »مهر« دو معنا دارد: 1( خورشید 2( عشق و محبت

اگر معناي »خورشید« را در جمله جایگزین کنیم، بیت معناي درستي نخواهد داشت: خورشید من به جان رسید! )نادرست است( اما همین واژه با »آفتاب« و 

»عّیوق« )نام یك ستاره( تناسب دارد و آرایه ي مراعات نظیر مي سازد.

و اما معناي درست و مورد نظر شاعر، »عشق و محبت« است.

یا

ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالی است

حال هجران تو چه دانی که چه مشکل حالی است

در  این بیت  ماه استعاره از معشوق است و با همین معنی است که بیت را معنی میکنیم. اما اگر معنی دیگر ماه یعنی سی روز را در نظر بگیریم با هفته و سال، 

مراعات النظیر میسازد.

یا

که بیماری رشته کردش چو دوک یکی را حکایت کنند از ملوک 

در بیت باال رشته به معنای نخ، با دوک نخریسی ارتباط دارد اما در اینجا مراد از رشته، نخ نیست بلکه نام بیماری)پیوک( است که با این معنی ارتباطی ندارد. اما 

ذهن در ابتدا به گمان میافتد که تناسب و ارتباطی است.

 اسلوب معادله

منظور از اسلوب معادله یك ساختار مخصوص نحوی است که در شعر اعمال می شود. شاعر مطلبی را که غالبا یك مفهوم عقلی و از نوع خبری است، بیان می کند 

و برای اثبات ادعای خود دلیلی می آورد مثل این بیت صائب:

اشك کباب موجب طغیان آتش است اظهار عجز پیش ستمگر ز ابلهی است 

در مصرع اول ادعایی را بیان می کند و برای اثبات ادعایش دلیلی )مصراع دوم( می آورد.
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 نکته:در اسلوب معادله مفهوم یا مطلبی یکسان را به دو شکل بیان کنیم، به طوری که در ابتدا فکر کنیم که دو نکته ی جدا گانه است و با هم ارتباطی 

ندارند، اما با کمی دقت متوجه می شویم که مطلب دوم تأییدی است بر مطلب اصلی

دزد دانا می کشد اول چراغ خانه را  عشق چون برآید برد هوش دل فرزانه را 

در نگاه اول مصراع نخست به یک معنی اشاره دارد و مصراع دوم به معنی دیگر، اما با کمی دقت پی می بریم که مصراع دوم کشتن چراغ خانه به وسیله ی دزد 

معادلی است برای مفهوم مصراع اول.

 نکته:اگر به بیتی که اسلوب معادله دارد، از نظر دستوری نگاه بکنیم، به این نتیجه می رسیم  هر مصراع به طور جدا یک جمله ی مستقلی است که 

دارای معنی و مفهوم کاملی است، بنابراین در آغاز مصراع دوم نباید حرف ربط وابستگی ) پیوند وابسته ساز( 

»که، اگر، اگر چه، وقتی که، زمانی که، تا و ...« قرار بگیرد؛

همیشه خون جگر داده اند مهمان ما  مانند: مجوی شربت وصل از بتان که این مردم 

در این بیت اسلوب معادله وجود ندارد، زیرا مصراع اول معنی کاملی ندارد و نا تمام است و براي کامل شدن آن نیاز به مصراع دوم است. حال آن که گفتیم در 

اسلوب معادله هر مصراع معني کاملي دارد و نیاز به معني مصراع دوم ندارد. در این بیت دو واژه ي »این مردم« جزء جمله مصراع دوم است؛ یعنی:  این مردم 

همیشه مهمان را خون جگر داده اند.

روش  یافتن تست های اسلوب معادله

  1-هر دو مصراع از نظر دستوری از هم مستقل باشند،نه در ادامه ی هم. )بتوان در پایان هر دو نقطه گذاشت(

  2-عناصر به کار رفته در دو مصراع با هم متفاوت باشند.

  3- بتوان برای عناصر هر مصراع مصداقی در مصراع دیگر یافت.

  4-معموال یکی از 2 مصراع جدی تر و معقول است و پیام دارد و دیگری غیر جدی، مصراع معقول شبیه ضرب المثل است.

  5-بتوان میان دو مصراع مساوی )یا همانطور که( گذاشت.

  6-بتوان جای دو مصراع را عوض کرد بی آنکه معنای بیت عوض شود.

  7- در اواخر مصراع اول یا ابتدای مصراع دوم حروف ربط در معنای زیرا نباشد ) که- چون- زان رو- چو- تا -...( .

مانند

شمع آخر تکیه بر خاکستر پروانه کرد  هر که را بر خاك بنشانی به خاکت می کشد 

ارزن چو شد متاع، به زر زود می رسد هر کس شکست قیمت خود بر زمین نماند 

الله چون در آسیاب افتد تحمل بایدش  صبر بر جور فلک کن تا برآیی رو سفید 

پر شکسته ،خس و خار آشیانه شود  به هیچ جا نرسد، هر که همتش پست است 

محال است استخوان را از دهان سگ، هما گیرد  ندارد چشم احسان از خسیسان همت قانع 

نیست عیبی گر بود شمشیر لنگردار کج  از تواضع کم نگردد رتبه ی گردنکشان 

تضمین: آوردن آیه، حدیث یا مصراع، بیت، سخنی از دیگران در شعر، نوشته یا گفتار خویش؛

مانند:

که لسان غیب خوش تر بنوازد این نوا را »چه زنم چو نای هر دم، ز نوای شوق او دم؟ 

به پیام آشنایی بنوازد آشنا را« »همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی 

در این شعر مرحوم شهریار بیت دوم را )همه شب در این...( از حافظ تضمین کرده است.
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در نگاه اول مصراع نخست به یک معنی اشاره دارد و مصراع دوم به معنی دیگر، اما با کمی دقت پی می بریم که مصراع دوم کشتن چراغ خانه به وسیله ی دزد 

معادلی است برای مفهوم مصراع اول.

 نکته:اگر به بیتی که اسلوب معادله دارد، از نظر دستوری نگاه بکنیم، به این نتیجه می رسیم  هر مصراع به طور جدا یک جمله ی مستقلی است که 

دارای معنی و مفهوم کاملی است، بنابراین در آغاز مصراع دوم نباید حرف ربط وابستگی ) پیوند وابسته ساز( 

»که، اگر، اگر چه، وقتی که، زمانی که، تا و ...« قرار بگیرد؛

همیشه خون جگر داده اند مهمان ما  مانند: مجوی شربت وصل از بتان که این مردم 

در این بیت اسلوب معادله وجود ندارد، زیرا مصراع اول معنی کاملی ندارد و نا تمام است و براي کامل شدن آن نیاز به مصراع دوم است. حال آن که گفتیم در 

اسلوب معادله هر مصراع معني کاملي دارد و نیاز به معني مصراع دوم ندارد. در این بیت دو واژه ي »این مردم« جزء جمله مصراع دوم است؛ یعنی:  این مردم 

همیشه مهمان را خون جگر داده اند.

روش  یافتن تست های اسلوب معادله

  1-هر دو مصراع از نظر دستوری از هم مستقل باشند،نه در ادامه ی هم. )بتوان در پایان هر دو نقطه گذاشت(

  2-عناصر به کار رفته در دو مصراع با هم متفاوت باشند.

  3- بتوان برای عناصر هر مصراع مصداقی در مصراع دیگر یافت.

  4-معموال یکی از 2 مصراع جدی تر و معقول است و پیام دارد و دیگری غیر جدی، مصراع معقول شبیه ضرب المثل است.

  5-بتوان میان دو مصراع مساوی )یا همانطور که( گذاشت.

  6-بتوان جای دو مصراع را عوض کرد بی آنکه معنای بیت عوض شود.

  7- در اواخر مصراع اول یا ابتدای مصراع دوم حروف ربط در معنای زیرا نباشد ) که- چون- زان رو- چو- تا -...( .

مانند

شمع آخر تکیه بر خاکستر پروانه کرد  هر که را بر خاك بنشانی به خاکت می کشد 

ارزن چو شد متاع، به زر زود می رسد هر کس شکست قیمت خود بر زمین نماند 

الله چون در آسیاب افتد تحمل بایدش  صبر بر جور فلک کن تا برآیی رو سفید 

پر شکسته ،خس و خار آشیانه شود  به هیچ جا نرسد، هر که همتش پست است 

محال است استخوان را از دهان سگ، هما گیرد  ندارد چشم احسان از خسیسان همت قانع 

نیست عیبی گر بود شمشیر لنگردار کج  از تواضع کم نگردد رتبه ی گردنکشان 

تضمین: آوردن آیه، حدیث یا مصراع، بیت، سخنی از دیگران در شعر، نوشته یا گفتار خویش؛

مانند:

که لسان غیب خوش تر بنوازد این نوا را »چه زنم چو نای هر دم، ز نوای شوق او دم؟ 

به پیام آشنایی بنوازد آشنا را« »همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی 

در این شعر مرحوم شهریار بیت دوم را )همه شب در این...( از حافظ تضمین کرده است.
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  تضمین به دو صورت می آید:

 1-آشکار: اگر بیت یا مصراعی از شاعر دیگر به عنوان تضمین بیاورد معمواًل نام آن شاعر به گونه ای ذکر می شود. مانند:

که رحمت بر آن تربت پاک باد چه خوش گفت فردوسی پاکزاد 

که جان دارد و جان شیرین خوش است میازار موری که دانه کش است 

 2-پنهان: نام شاعر مستقیم در شعر نمی آید بلکه عبارت تضمین شده داخل گیومه قرار می گیرد

که لسان غیب خوشتر بنوازد این نوا را چـه زنـم چو نـای هـر دم ز نـوای سـاز او دم 

به پیـام آشنـایی بنـوازد ایـن نـوا را« »همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی 

 لف و نشر

شاعر یا نویسنده در ابتدا یک یا چند کلمه را می آورد )به این عمل لّف می گویند( و در ادامه، معنی، توضیحات و وصف آن یک یا چند کلمه را بازگو می کند. )به 

این عمل نشر می گویند(.

مانند:

که به یک جای نشکفد به هم دانش  و  خواسته  است  نرگس  و  گل 

در مصراع اول دوکلمه ی "دانش و خواسته" لّف است و دوکلمه ی "نرگس و گل" نشر.  این لّف و نشر بر پایه ی تشبیه است، یعنی دانش به نرگس تشبیه شد و 

خواسته به گل .

 نکته:گاهی هم کلمات لّف در مصراع اول و کلمات نشر در مصراع دوم یا در بیت بعدی می آیند؛ مانند

من  چشم  تو را مانم، تو  اشک مرا مانی  ای شاهد افالکی در مستی  ودر   پاکی 

در این بیت، مستی و پاکی لّف هستند و چشم و اشک نشر

لف و نشر به دو قسمت تقسیم می شود: الف( مرّتب            ب( مشّوش )نامرتب( 

 الف ( مرّتب: کلمات لّف و کلمات نشر، به ترتیب قرار می گیرند ؛ مانند:

که تابر هم زنی دیده نه این بینی نه آن بینی  چه باید  نازش  و  نالش بر اقبالی  و ادباری 

واژه های " نازو نال" لف هستند و واژه های " اقبال و ادبار " نشر.

 ب(مشوش )نامرتب(: جای توضیحات نشر نامرتب و به هم ریخته است ؛

مانند:

اگر زخلق، مالمت و گرز کرده، ندامت            کشیدم از تو کشیدم، شنیدم از تو شنیدم

اگر خوب دقت کنید، واژه ی " کشیدم" توضیحی است برای "ندامت" که باید بعد از شنیدم قرار گیرد 

اما چنین نشد ؛ یعنی در مصراع دوم کلمات نشر جابه جا شدند.

 اغراق ) مبالغه(: اغراق یا مبالغه، در اصطالح بدیع، بزرگ نمایی یا ُخرد نمایی اشیا و معانی در نوشته و شعرست یعنی بازنمود دگرگونی مفاهیم و 

موضوعات سخن، به صورتی که معانی خرد را بزرگ گرداند و معانی بزرگ را خرد بنماید تا تأثیر سخن را قویتر کند.
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مانند:

نکند در تو سنگدل اثری  آه سعدی اثر کند در سنگ 

سعدی در این بیت، در بیان شدت تأثیر دورری )فراق( یار اغراق می کند و می گوید در فراق یار من حتی سنگ هم به ناله در می آید .

اغراق در شدت خشم رخش )اسب رستم( 

ز سمش زمین شد همه چاک چاک  خروشید و جوشید و برکند خاک 

اغراق در تنومندی و قدرت رستم-

هوارا به شمشیر گریان کنی به تنها یکی گور بریان کنی 

 نکته: برخی از مجازها، اغراق نیز هستند .

الف( اگر اعداد ریاضی مجاز از زیاد باشند اغراق نیز دارند مانند:

هزار بادیه سهل است با وجود تو رفتن ) هزار مجاز از زیاد است و اغراق نیز دارد(

ب( اگر مکانی داده شود ومنظور افراد آن مکان باشند عالوه بر مجاز، اغراق هم دارد.مانند:

غم آمد جهان را از آن کار بهر خروشی برآمد ز دشت و ز شهر 

در سه واژه دشت، شهر و جهان منظور مردم جهان است پس عالوه بر مجاز، اغراق هم هست 

نمونه:

کز سنگ ناله خیزد، روز وداع یاران بگزار تا بگریم چون ابر در بهاران 

از نازکی آزار رساند بدنش را  گر برگ گل سرخ کنی پیرهنش را 

یا شب و روز به جز فکر توام کاری هست مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری هست 

اگر بشنود نام افراسیاب شود کوه آهن چو دریای آب  

که رو  نتابم اگر تیغ میزنی به سرم  چنان به عشق تو از حال خویشتن بیخبرم 

که از وجود خود و هر چه هست  بیخبرم  چنان به یاد تو فارغ شدم  ز هر دو جهان 

 تمثیل:

رایج ترین شکل بیان در تمثیل این است که ما از طریق جان بخشی به اشیای بی جان مطالب را بیان  بکنیم،

مانند داستان های کلیله و دمنه که در آن حیواناتی نظیر شیر، شتر و روباه تمثیل شخصیت ها یاخصوصیات اخالقی و رفتارهای گوناگون نوع بشر قرار گرفته اند. 

منطق الطیر عطار و مثنوی مولوی که پر اند از داستان های تمثیلی .

نوع دیگری از تمثیل وجود دارد که به آن »ضرب المثل« می گویند؛ یعنی سخنی است که نوعی ضرب المثل را در خود دارد یا خود ضرب المثلی است؛   

هرکسی آن درود عاقبت کار که گشت  من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش 

مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد  نابرده رنج گنج میسر نمی شود 

پایان شب سیه سفید است در نومیدی بسی امید است 
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مانند:

نکند در تو سنگدل اثری  آه سعدی اثر کند در سنگ 

سعدی در این بیت، در بیان شدت تأثیر دورری )فراق( یار اغراق می کند و می گوید در فراق یار من حتی سنگ هم به ناله در می آید .

اغراق در شدت خشم رخش )اسب رستم( 

ز سمش زمین شد همه چاک چاک  خروشید و جوشید و برکند خاک 

اغراق در تنومندی و قدرت رستم-

هوارا به شمشیر گریان کنی به تنها یکی گور بریان کنی 

 نکته: برخی از مجازها، اغراق نیز هستند .

الف( اگر اعداد ریاضی مجاز از زیاد باشند اغراق نیز دارند مانند:

هزار بادیه سهل است با وجود تو رفتن ) هزار مجاز از زیاد است و اغراق نیز دارد(

ب( اگر مکانی داده شود ومنظور افراد آن مکان باشند عالوه بر مجاز، اغراق هم دارد.مانند:

غم آمد جهان را از آن کار بهر خروشی برآمد ز دشت و ز شهر 

در سه واژه دشت، شهر و جهان منظور مردم جهان است پس عالوه بر مجاز، اغراق هم هست 

نمونه:

کز سنگ ناله خیزد، روز وداع یاران بگزار تا بگریم چون ابر در بهاران 

از نازکی آزار رساند بدنش را  گر برگ گل سرخ کنی پیرهنش را 

یا شب و روز به جز فکر توام کاری هست مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری هست 

اگر بشنود نام افراسیاب شود کوه آهن چو دریای آب  

که رو  نتابم اگر تیغ میزنی به سرم  چنان به عشق تو از حال خویشتن بیخبرم 

که از وجود خود و هر چه هست  بیخبرم  چنان به یاد تو فارغ شدم  ز هر دو جهان 

 تمثیل:

رایج ترین شکل بیان در تمثیل این است که ما از طریق جان بخشی به اشیای بی جان مطالب را بیان  بکنیم،

مانند داستان های کلیله و دمنه که در آن حیواناتی نظیر شیر، شتر و روباه تمثیل شخصیت ها یاخصوصیات اخالقی و رفتارهای گوناگون نوع بشر قرار گرفته اند. 

منطق الطیر عطار و مثنوی مولوی که پر اند از داستان های تمثیلی .

نوع دیگری از تمثیل وجود دارد که به آن »ضرب المثل« می گویند؛ یعنی سخنی است که نوعی ضرب المثل را در خود دارد یا خود ضرب المثلی است؛   

هرکسی آن درود عاقبت کار که گشت  من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش 

مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد  نابرده رنج گنج میسر نمی شود 

پایان شب سیه سفید است در نومیدی بسی امید است 
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 تجاهل العارف یا نادان نمایی

گاه عمدًاخود را به نادانی می زند ویا تظاهر به نادانی می کند .در روز مره نیز گاهی پیش  یکی از آرایه های معنوی شعر » تجاهل العارف« است. یعنی انسان دانا وآ

می آید که مردم از آن استفاده می کنند مثال ً معلم به دانش آموز می گوید: توباید درس بخوانی یا من ؟ یا مردی به همسرش می گوید: نمی دانم تو باید غذا 

بپزی یا من ؟ و....

 این آرایه معمواًلبه صورت سوال بیان می شود ودر پایان عبارت باید عالمت سوال گذاشت.  این آرایه برای بیان شگفتی ،مبالغه در تشبیه یا توبیخ مخاطب به 

کار می رود. 

مانند: 

تویی برابر من یا خیال در نظرم ؟ ندانم این شب قدر است یا ستاره روز 

یا 

رخي داري فــروزان ،مهر یا ماهي نمي دانم؟ قدي داري خرامان ،نخل یاسروي نمي فهمم  

یا نه سر بریده خورشید شامگاه ؟ آه این سر بریده ماه است درپگاه 

یا ماه بی مالحظه افتاده بین راه ؟ خورشید بی حفاظ نشسته به روی خاک 

شاعر بامبالغه در  تشبیه سر بریده شهید حججی به ماه یا خورشید به شکلی زیبا وهنری از این آرایه استفاده کرده است. عصرتان به خیر وخوبی.  حسن دهقان
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ت
یا

دب
ا

1در1کدام1بیت1آرایه1»حس1آمیزی«1دیده1می شود؟1 -1

پیش او کوثر نماید آب شور  1( آب شیرین چون نبیند مرغ کور  

چو شاخ خشک ز امکان َنشو بیرون باد  2( نهال بختی کز باغ دولتت نبرند  

ز ترس جهاندار با باد سرد  3( گرانمایه هم شاد و هم نیک مرد  

بیاراست لب را به گفتار نرم  4( زبان کرد گویا و دل کرد گرم  

در1همه1گزینه ها1به1جز1گزینه1.....................1آرایه1»حس1آمیزی«1یافت1می1شود.1-  

از کریمی گوییا در گوشه ای بویی شنید  1( با لبی و صد هزاران خنده آمد گل به باغ  

آنچه استاد ازل گفت بگو می گویم  2( در پس آینه، طوطی صفتم داشته اند  

یادگاری که در این گنبد دوار بماند  3( از صدای سخن عشق ندیدم خوش تر  

چشِم گویا، عذر می  خواهد لب خاموش را  4( در جواب هر سؤالی حاجت گفتار نیست  

کدام1ابیات1با1آرایه1»حس1آمیزی«1آراسته1شده اند؟1-  

تو1مرا1در1عشق،1تر1دامن1نهی1 الف(1گر1بگریم1تر1شود1دامن1مرا11

خنده1پنهانش1را1پیدا1کنیم1 ب(1زین1ترش1رو،1خاک1صورت1ها1کنیم11

خلق1جهان1طالبش1و1دوستدار1 َطف1و1آن1سخن1چرب،1کرد11
َ
ج(1از1ل

تا1نگویند1حریفان1که1چرا1دوری1کرد1 د(1آمد1از1پرده1به1مجلس،1عرقش1پاک1کنید11

4( ج ـ د  3( الف ـ ج   2( ب ـ ج   1( الف ـ ب  

در1کدام1بیت،1کلمه1»جهان«1در1معنای1مجازی1به1کار1رفته1است؟1-  

هم رونق زمان شما نیز بگذرد  1( هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد  

در خرابات بگویید که هشیار کجاست  2( هرکه آمد به جهان، نقش خرابی دارد  

معشوق به جز تو در جهان کیست  3( ای شاهد شاهدان عالم  

وگرنه روی زیبا در جهان هست  4( مرا خود با تو چیزی در میان هست  

آرایه های ادبی



33

ت
یا

دب
ا

1در1کدام1بیت1آرایه1»حس1آمیزی«1دیده1می شود؟1 -1

پیش او کوثر نماید آب شور  1( آب شیرین چون نبیند مرغ کور  
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ز ترس جهاندار با باد سرد  3( گرانمایه هم شاد و هم نیک مرد  

بیاراست لب را به گفتار نرم  4( زبان کرد گویا و دل کرد گرم  

در1همه1گزینه ها1به1جز1گزینه1.....................1آرایه1»حس1آمیزی«1یافت1می1شود.1-  

از کریمی گوییا در گوشه ای بویی شنید  1( با لبی و صد هزاران خنده آمد گل به باغ  

آنچه استاد ازل گفت بگو می گویم  2( در پس آینه، طوطی صفتم داشته اند  

یادگاری که در این گنبد دوار بماند  3( از صدای سخن عشق ندیدم خوش تر  

چشِم گویا، عذر می  خواهد لب خاموش را  4( در جواب هر سؤالی حاجت گفتار نیست  

کدام1ابیات1با1آرایه1»حس1آمیزی«1آراسته1شده اند؟1-  

تو1مرا1در1عشق،1تر1دامن1نهی1 الف(1گر1بگریم1تر1شود1دامن1مرا11

خنده1پنهانش1را1پیدا1کنیم1 ب(1زین1ترش1رو،1خاک1صورت1ها1کنیم11

خلق1جهان1طالبش1و1دوستدار1 َطف1و1آن1سخن1چرب،1کرد11
َ
ج(1از1ل

تا1نگویند1حریفان1که1چرا1دوری1کرد1 د(1آمد1از1پرده1به1مجلس،1عرقش1پاک1کنید11

4( ج ـ د  3( الف ـ ج   2( ب ـ ج   1( الف ـ ب  

در1کدام1بیت،1کلمه1»جهان«1در1معنای1مجازی1به1کار1رفته1است؟1-  

هم رونق زمان شما نیز بگذرد  1( هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد  

در خرابات بگویید که هشیار کجاست  2( هرکه آمد به جهان، نقش خرابی دارد  

معشوق به جز تو در جهان کیست  3( ای شاهد شاهدان عالم  

وگرنه روی زیبا در جهان هست  4( مرا خود با تو چیزی در میان هست  

آرایه های ادبی
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در1همه1بیت ها1به1جز1بیت1.....................1آرایه1»مجاز«1دیده1می شود.1-  

شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد  1( فردا چو پیشگاه حقیقت شود پدید  

فرصت عیش نگه دار و بزن جامی چند  2( چون می از ُخم به سبو رفت و گل افکند  

که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاری است  3( بنال بلبل اگر با منت، سر یاری است  

آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت  4( سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت  

واژه1»سینه«1در1همه1گزینه ها1به1جز1گزینه1.....................1در1معنای1مجازی1به1کار1رفته1است.1-  

آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت  1( سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت  

خورشید، شعله ای است که در آسمان گرفت 2( زین آتش نهفته که در سینه من است  

دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد  3( مّدعی خواست بیاید به تماشاگه راز  

مرد این بار گران نیست دل مسکینم  4( سینه تنگ من و بار غم او هیهات!  

در1کدام1بیت،1قافیه،1»جناس«1دارد؟1-  

ز رحمت، یک نظر در کار ما کن  1( الهی فضل خود را یار ما کن  

حقیقت، پرده برداری ز رخسار  2( چو در وقت بهار آیی پدیدار  

عجایب نقش ها سازی سوی خاک  3( فروغ رویت اندازی سوی خاک  

تویی هم آشکارا، هم نهانم  4( زهی گویا ز تو، کام و زبانم  

در1کدام1گزینه،1یکی1از1آرایه های1مقابل1بیت،1نادرست1است؟1-  

که پیدا کرد آدم از کفی خاک )مجاز، تلمیح(  1( به نام کردگار هفت افالک 

تویی هم آشکارا، هم نهانم )تضاد، مجاز(  2( زهی گویا ز تو، کام و زبانم  

حقیقت، پرده برداری ز رخسار )تشبیه، کنایه(  3( چو در وقت بهار آیی پدیدار 

از آنش رنگ های بی شمار است )تشخیص، استعاره(  4( گل از شوق تو خندان در بهار است  

در1کدام1گزینه،1»کنایه«1بیشتری1به1کار1گرفته1شده1است؟1-  

تاج سر ُگلُبن و صحرا منم  1( گفت: در این معرکه، یکتا منم  

بوسه زند بر سر و بر دوِش من  2( چون بَدَوم سبزه در آغوش من  

از خجلی سر به گریبان برد  3( در بر من، ره چو به پایان برد  

دیده سیه کرده، شده َزهره در  4( نعره برآورده فلک کرده کر  

در1همه1گزینه ها1به1جز1گزینه1......................1»تشبیه«1وجود1دارد.1-   

غلغله زن، چهره نما، تیز پا  1( گشت یکی چشمه ز سنگی جدا  

گاه چو تیری که رود بر هدف  2( گه به دهان، برزده کف، چون صدف  

تاج سر گلُبن و صحرا منم  3( گفت: در این معرکه، یکتا منم  

داده تنش بر تن ساحل، یله  4( راست به مانند یکی زلزله  
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در1کدام1بیت1»استعاره«1به1کار1رفته1است؟1-   

آن جفا دیده که بودیم، همانیم هنوز  1( به امید تو شب خویش به پایان آریم  

باری از هستی خود ما به گمانیم هنوز  2( نه ُگلت خار برآورد و نه از جوی کاست  

بر همان عهد که بودیم، بر آنیم هنوز  3( جز تو یاری نگرفتیم و نخواهیم گرفت  

بر سر کوی تو بی نام و نشانیم هنوز  4( ای دریغا که پس از آن همه جان بازی ها  

در1کدام1بیت،1هر1دو1نوع1»استعاره«1یافت1می شود؟1-   

عاشق نمی شوی که ببینی چه می کشم  1( در وصل هم ز عشق تو ای گل در آتشم  

ُمهری به لب از پسته خندان تو دارد  2( هر غنچه که سر زد ز َدم باد بهاری  

بهارت خوش که فکر دیگرانی  3( به گوش ارغوان، آهسته گفتم  

وز اندیشه چون شمع می سوختم  4( شب افروز شمعی برافروختم  

در1کدام1گزینه،1هر1دو1آرایه1»تشبیه1و1استعاره«1دیده1می شود؟1-   

هزار شعله برآید ز تنگنای دل من  1( درون سینه من آتشی به پاست که هر دم  

خانه ای را که در اول مثل تو رضوانی هست  2( هر طرف باغی و هر گوشه بهشتی باشد  

تن، غرقه به اشک، در شکرخنده منم  3( خورشیدی و نیلوفر نازنده من  

که با من نرگس او سرگران کرد  4( چرا چون الله خونین دل نباشم  

در1کدام1گزینه،1واژه1»چشمه«1به1عنوان1»نماد«1به1کار1رفته1است؟1-   

به شادی نهادند هر جای تخت  1( بدو اندرون، چشمه بود و درخت  

مردم و مرغ و مور گرد آیند  2( هر کجا چشمه ای بود شیرین  

به چشمه درون، آب ها گشت شیر  3( ز شادی جوان شد دل مرد پیر  

به آب چشم نماند که چشمه می زاید  4( به انتظار تو، آبی که می رود از چشم  

در1کدام1گزینه،1واژه1»دریا«1رنگی1از1»نماد«1به1خود1گرفته1است؟1-   

یکی را به دریا به ماهی دهد  1( یکی را همی تاج شاهی دهد  

زمین شد به کردار دریای آب  2( یکی با درنگ و یکی با شتاب  

برآمد به خشکی و هامون درید  3( ز دریا به مردی به یک سو کشید  

زمین آمد از پای اسپان ستوه  4( نه دریا پدید و نه هامون و کوه  

در1کدام1گزینه،1آرایه1»کنایه«1به1چشم1نمی خورد؟1-   

با ُحسن دالویز تو آنی دگر است  1( دل دادن عارفان چنین سهل مگیر  

هر در که بر این خانه آیینه گشایی  2( بینی که دری از تو به روی تو گشایند  

دل نیست اسیری که ز آزار گریزد  3( ای دوست، بیازار مرا، هر چه توانی  

گیسو بگشا و بنشین، کارگشا باش  4( کاِر دل ما بین که گره در گره افتاد  
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در1کدام1بیت1»استعاره«1به1کار1رفته1است؟1-   

آن جفا دیده که بودیم، همانیم هنوز  1( به امید تو شب خویش به پایان آریم  

باری از هستی خود ما به گمانیم هنوز  2( نه ُگلت خار برآورد و نه از جوی کاست  

بر همان عهد که بودیم، بر آنیم هنوز  3( جز تو یاری نگرفتیم و نخواهیم گرفت  

بر سر کوی تو بی نام و نشانیم هنوز  4( ای دریغا که پس از آن همه جان بازی ها  

در1کدام1بیت،1هر1دو1نوع1»استعاره«1یافت1می شود؟1-   

عاشق نمی شوی که ببینی چه می کشم  1( در وصل هم ز عشق تو ای گل در آتشم  

ُمهری به لب از پسته خندان تو دارد  2( هر غنچه که سر زد ز َدم باد بهاری  

بهارت خوش که فکر دیگرانی  3( به گوش ارغوان، آهسته گفتم  

وز اندیشه چون شمع می سوختم  4( شب افروز شمعی برافروختم  

در1کدام1گزینه،1هر1دو1آرایه1»تشبیه1و1استعاره«1دیده1می شود؟1-   

هزار شعله برآید ز تنگنای دل من  1( درون سینه من آتشی به پاست که هر دم  

خانه ای را که در اول مثل تو رضوانی هست  2( هر طرف باغی و هر گوشه بهشتی باشد  

تن، غرقه به اشک، در شکرخنده منم  3( خورشیدی و نیلوفر نازنده من  

که با من نرگس او سرگران کرد  4( چرا چون الله خونین دل نباشم  

در1کدام1گزینه،1واژه1»چشمه«1به1عنوان1»نماد«1به1کار1رفته1است؟1-   

به شادی نهادند هر جای تخت  1( بدو اندرون، چشمه بود و درخت  

مردم و مرغ و مور گرد آیند  2( هر کجا چشمه ای بود شیرین  

به چشمه درون، آب ها گشت شیر  3( ز شادی جوان شد دل مرد پیر  

به آب چشم نماند که چشمه می زاید  4( به انتظار تو، آبی که می رود از چشم  

در1کدام1گزینه،1واژه1»دریا«1رنگی1از1»نماد«1به1خود1گرفته1است؟1-   

یکی را به دریا به ماهی دهد  1( یکی را همی تاج شاهی دهد  

زمین شد به کردار دریای آب  2( یکی با درنگ و یکی با شتاب  

برآمد به خشکی و هامون درید  3( ز دریا به مردی به یک سو کشید  

زمین آمد از پای اسپان ستوه  4( نه دریا پدید و نه هامون و کوه  

در1کدام1گزینه،1آرایه1»کنایه«1به1چشم1نمی خورد؟1-   

با ُحسن دالویز تو آنی دگر است  1( دل دادن عارفان چنین سهل مگیر  

هر در که بر این خانه آیینه گشایی  2( بینی که دری از تو به روی تو گشایند  

دل نیست اسیری که ز آزار گریزد  3( ای دوست، بیازار مرا، هر چه توانی  

گیسو بگشا و بنشین، کارگشا باش  4( کاِر دل ما بین که گره در گره افتاد  
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ترتیب1چینش1آرایه های1»اغراق،1مجاز،1استعاره،1جناس1و1کنایه«1در1ابیات1کدام1گزینه1آمده1است؟1-   

غلغله1زن،1چهره1نما،1تیزپا1 الف(1گشت1یکی1چشمه1ز1سنگی1جدا11

گاه1چو1تیری1که1رود1بر1هدف1 ب(1گه1به1دهان،1برزده1کف1چون1صدف11

دیده1سیه1کرده،1شده1َزهره1َدر1 ج(1نعره1برآورده،1فلک1کرده1کر11

باغ1زمن،1صاحب1پیرایه1شد1 د(1ابر1ز1من،1حامل1سرمایه1شد11

کیست1کند1با1چو1منی1همسری؟1 هـ(1در1ُبن1این1پرده1نیلوفری1

2( ج، د، هـ، ب، الف  1( ج، هـ، د، الف، ب  

4( ب، ه، ج، د، الف  3( ب، ج، د، الف، هـ،  

در1کدام1گزینه،1آرایه1»ُحسن1تعلیل«1)آوردن1دلیل1زیبا1و1شاعرانه(1دیده1می شود؟1-   

حقیقت، پرده برداری ز رخسار  1( چو در وقت بهار آیی پدیدار  

عجایب نقش ها سازی سوی خاک  2( فروغ رویت اندازی سوی خاک  

از آنش رنگ های بی شمار است  3( ُگل از شوق تو خندان در بهار است  

تویی خاّلق هر دانا و نادان  4( تویی رّزاق هر پیدا و پنهان  

1در1کدام1بیت،1تمامی1آرایه های1»تشخیص،1تشبیه،1حس1آمیزی1و1تناسب«1دیده1می شود؟1-   

گوشه ای بنشینم و چون شمع، بی پروا بگریم  1( در سکوت شامگاهان بر مزار آرزوها  

مرا به چرب زبانی شکار نتوان کرد  2( فریب شمع چو پروانه خورده ام بسیار  

من همان گنجم که در ویرانه پنهانم کنند  3( در خراب آباد گیتی ناشناس افتاده ام  

بینمت رقص کنان بر سر قربانی خویش  4( جان چو پروانه به پای تو فشاندم که چو شمع 

1ترتیب1آرایه های1»کنایه،1تلمیح،1جناس،1واج1آرایی1و1حس1آمیزی«1در1ابیات1کدام1گزینه1دیده1می شود؟1-   

نظر1از1جمع1به1شمع1است1چو1پروانه1مرا1 الف(1آشنایی1به1کسی1نیست1در1این1خانه1مرا11

پیش1پای1خود1چراغ1شبروان1عشق1را1 ب(1نیست1غیر1از1گرم1رفتاری1در1این1ظلمت1سرا11

مرغی1ز1گلشن1تو1نیامد1به1دام1ما1 ج(1در1راه1انتظار1بسی1چشم1دوختیم11

بگذار1بر1این1مرغ1گرفتار1بگریم1 د(1مرغ1دل1من1پر1زد1و1افتاد1به1دامش11

آه1اگر1مور1به1فریاد1سلیمان1نرسد1 هـ(1در1مقامی1که1ضعیفان1کمر1کین1بندند11

2( ب، الف، ج، د، هـ  1( ب، الف، د، ج، هـ  

4( ج، ه، الف، د، ب  3( ج، هـ، د، ب، الف  

در1کدام1گزینه،1عالوه1بر1»تضاد«،1از1»تلمیح«1نیز1استفاده1شده1است؟1-   

تا دل مرده مگر زنده کنی، کاین دم از اوست  1( به غنیمت شمر ای دوست، دم عیسی صبح  

خنک آن زخم که هر لحظه مرا مرهم از اوست  2( زخم خونینم اگر ِبه نشود، ِبه باشد  

ساقیا باده بده شادی آن، کاین غم از اوست  3( غم و شادی بِر عارف چه تفاوت دارد  

که بر این در همه را پشت عبادت خم از اوست  4( پادشاهی و گدایی بِر ما یکسان است  
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1آرایه های1بیت1زیر1در1کدام1گزینه1به1درستی1آمده1است؟1-   

گرچه1با1پیر1و1جوان،1چون1شکر1و1شیر1شدیم«1 »کس1ندیدیم1که1تلخی1نشنیدیم1از1او11

2( مراعات نظیر، تشخیص، کنایه  1( تضاد، تشبیه، حس آمیزی  

4( مراعات نظیر، تشبیه، تشخیص  3( تضاد، حس آمیزی، استعاره  

1در1کدام1بیت،1آرایه1»حس1آمیزی«1به1کار1نرفته1است؟1-   

تا از مژه هر ساعت لعل َتَرت افشانم  1( با من به سالم خشک، ای دوست، زبان تر ُکن  

تلخی که از زبان تو آید، شنیدنی است  2( ما گرچه مرد تلخ شنیدن نه ایم، لیک  

بوی گل باشد دلیل گلستان  3( تا تو را آن بو کشد سوی جنان  

بوی محبت از َنَفسم می توان شنید )صفیر: صدا(  4( آن بلبلم که چون کشم از دل صفیر گرم  

1در1کدام1بیت1آرایه1»حس1آمیزی«1مشهود1نیست؟1-   

کاین کرامت سبب حشمت و تمکین من است  1( دولت فقر خدایا به من ارزانی دار  

تا کار به رنگینی گفتار کشیده است  2( صد میکده خون بیش کشیده است لب من  

شیرین سخنی نی ز لب یار کشیده  3( بی چشمه نوشی نشود ناله گلوسوز  

هیچ کس بویی ز می در شیشه ساغر ندید 4( نشئه دیدار ساقی، رونق مستی شکست  

1در1همه1بیت ها1به1جز1بیت1..............1»مجاز«1مشهود1است.1-   

تا نباشد در پس دیوار گوش  1( پیش دیوار آنچه گویی هوش دار  

وی زبان، هم رنج بی درمان تویی  2( از زبان، هم گنج بی پایان تویی  

چو آتش، تیشه می زد، کوه می سفت  3( به یاد روی شیرین، بیت می گفت  

نشاید پس از مرگش الحمد خواند  4( اگر رفت و آثار خیرش نماند  

1در1همه1ابیات1به1جز1بیت1....................1آرایه1»حس1آمیزی«1به1کار1رفته1است.1-   

شب تاریک، فروزنده سحرها دارد  1( آخر این ناله سوزنده اثرها دارد  

دشنام تلخ هم به دعاگو نمی رسد  2( زان لب که مژده نفسش آب زندگی است  

که شمع هم دم مردن، وصیتی دارد  3( ز اضطراب دل و لکنت زبان پیداست  

از َنکهت )بوی خوش( خود نیست به هر حال جدا گل  4( رنگین سخنان در سخن خویش نهان اند  

1در1همه1ابیات1به1جز1بیت1.....................1آرایه1»حس1آمیزی«1مشهود1است.1-   

به سالم خشک خوش کن دل ناتوان ما را  1( به زبان چرب جانا بنواز جان ما را  

عاشق آن نیست که این نکته مسّلم دارد  2( گر مکرر سخن تلخ بگوید معشوق  

جان در طمع لعل شکرخای تو افتاد  3( دل در طلب خنده شیرین تو خون شد  

سخن، گره نگشاید چو طبع، بسته ُبَود  4( ز طبع خسته من، عذر خامشی مپذیر  
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آرایه های ادبی 

1آرایه های1بیت1زیر1در1کدام1گزینه1به1درستی1آمده1است؟1-   

گرچه1با1پیر1و1جوان،1چون1شکر1و1شیر1شدیم«1 »کس1ندیدیم1که1تلخی1نشنیدیم1از1او11

2( مراعات نظیر، تشخیص، کنایه  1( تضاد، تشبیه، حس آمیزی  

4( مراعات نظیر، تشبیه، تشخیص  3( تضاد، حس آمیزی، استعاره  

1در1کدام1بیت،1آرایه1»حس1آمیزی«1به1کار1نرفته1است؟1-   

تا از مژه هر ساعت لعل َتَرت افشانم  1( با من به سالم خشک، ای دوست، زبان تر ُکن  

تلخی که از زبان تو آید، شنیدنی است  2( ما گرچه مرد تلخ شنیدن نه ایم، لیک  

بوی گل باشد دلیل گلستان  3( تا تو را آن بو کشد سوی جنان  

بوی محبت از َنَفسم می توان شنید )صفیر: صدا(  4( آن بلبلم که چون کشم از دل صفیر گرم  

1در1کدام1بیت1آرایه1»حس1آمیزی«1مشهود1نیست؟1-   

کاین کرامت سبب حشمت و تمکین من است  1( دولت فقر خدایا به من ارزانی دار  

تا کار به رنگینی گفتار کشیده است  2( صد میکده خون بیش کشیده است لب من  

شیرین سخنی نی ز لب یار کشیده  3( بی چشمه نوشی نشود ناله گلوسوز  

هیچ کس بویی ز می در شیشه ساغر ندید 4( نشئه دیدار ساقی، رونق مستی شکست  

1در1همه1بیت ها1به1جز1بیت1..............1»مجاز«1مشهود1است.1-   

تا نباشد در پس دیوار گوش  1( پیش دیوار آنچه گویی هوش دار  

وی زبان، هم رنج بی درمان تویی  2( از زبان، هم گنج بی پایان تویی  

چو آتش، تیشه می زد، کوه می سفت  3( به یاد روی شیرین، بیت می گفت  

نشاید پس از مرگش الحمد خواند  4( اگر رفت و آثار خیرش نماند  

1در1همه1ابیات1به1جز1بیت1....................1آرایه1»حس1آمیزی«1به1کار1رفته1است.1-   

شب تاریک، فروزنده سحرها دارد  1( آخر این ناله سوزنده اثرها دارد  

دشنام تلخ هم به دعاگو نمی رسد  2( زان لب که مژده نفسش آب زندگی است  

که شمع هم دم مردن، وصیتی دارد  3( ز اضطراب دل و لکنت زبان پیداست  

از َنکهت )بوی خوش( خود نیست به هر حال جدا گل  4( رنگین سخنان در سخن خویش نهان اند  

1در1همه1ابیات1به1جز1بیت1.....................1آرایه1»حس1آمیزی«1مشهود1است.1-   

به سالم خشک خوش کن دل ناتوان ما را  1( به زبان چرب جانا بنواز جان ما را  

عاشق آن نیست که این نکته مسّلم دارد  2( گر مکرر سخن تلخ بگوید معشوق  

جان در طمع لعل شکرخای تو افتاد  3( دل در طلب خنده شیرین تو خون شد  

سخن، گره نگشاید چو طبع، بسته ُبَود  4( ز طبع خسته من، عذر خامشی مپذیر  
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ادبیات فارسی

1در1کدام1عبارت،1آرایه1»مجاز«1هست؟1-   

2( همچون بنفشه سر به گریبان کشیده ام  1( از دیگران حدیث جوانی شنیده ام  

4( نالم به دل چو نای، من اندر حصار نای  3( در سینه ام هزار خراسان نهفته است  

1در1تمام1گزینه ها1»تشخیص«1به1کار1رفته1است1به1جز1در1گزینه1.....................1-   

1( روز در آغوش آسمان زیبا بدرود حیات گفت. 

2( این بوته ها و اسلیمی ها چه می خواهند بگویند؟ 

3( اصفهان، مانند شاهزاده افسون شده افسانه هاست. 

4( بید مجنون، زلف های خود را بر او افشانده است. 

1در1کدام1گزینه،1شاعر1از1»حس1آمیزی«1بهره1برده1است؟1-   

اوفتاد از کف آن بی فرهنگ  1( آن دل گرم که جان داشت هنوز  

پی برداشتِن دل، آهنگ  2( از زمین، باز چو برخاست، نمود  

آید آهسته برون این آهنگ:  3( دید کز آن دِل آغشته به خون  

وای، پای پسرم خورد به سنگ  4( آه، دست پسرم یافت خراش  

1در1کدام1بیت1از1آرایه1»ضرب1المثل«1استفاده1شده1است؟-   

بی وفا، حاال که من افتاده ام از پا چرا؟  1( آمدی جانم به قربانت ولی حاال چرا؟  

سنگ دل، این زودتر می خواستی، حاال چرا؟  2( نوش دارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی  

من که یک امروز مهمان تو ام فردا چرا؟  3( عمر ما را مهلت امروز و فردای تو نیست  

این سفر، راه قیامت می روی، تنها چرا؟  4( شهریارا، بی حبیب خود نمی کردی سفر 

1در1کدام1گزینه1»تضاد«1بیشتری1دیده1می شود؟1-   

1( هر شادی که بازگشت آن به غم است، آن را شادی مشُمر و به وقت نومیدی، امیدوار باش، و از تالش میاسای. 

2( بدان کوش که به هر محالی از حال و نهاد خویش بنگردی، که بزرگان به هر حّق و باطلی از جای نشوند. 

3( اثر غم و شادی، پیش مردمان بر خود پیدا مکن و به هر نیک و بد، زود شادان و اندوهگین مشو. 

4( ولیکن به ایشان، مولع مباش تا هم چنان که هنر ایشان همی بینی، عیب نیز بتوانی دید. 

1در1کدام1گزینه،1آرایه1مقابل1عبارت،1نادرست1است؟1-   

1( در عین حال، چشمه ای از خوشمزگی های رنگارنگ او بود. )حس آمیزی( 

2( نماند از معاصی منکری که نکرد و مسکری که نخورد. )سجع( 

3( مثل شاخ، شمشاد می آمد و سر جای خویش می نشست. )کنایه( 

4( آن چنان او را کوفت، که پوالد کوبند آهنگران. )ضرب المثل( 
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آرایه های ادبی 

1در1کدام1گزینه،1هر1دو1آرایه1مقابل1بیت،1درست1است؟1-   

که جان یابدت زان خورش، پرورش )مجاز ـ واج آرایی(  1( مخور طعمه جز خسروانی خورش  

به از عمر هفتاد و هشتاد سال )کنایه ـ استعاره(  2( دمی آب خوردن پس از بدسگال  

گر ذوق نیست تو را کژ طبع جانوری )تشبیه ـ تشخیص(  3( اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب  

قضا همی َبَردش تا به سوی دانه و دام )تناسب ـ ایهام(  4( کبوتری که دگر آشیان نخواهد دید  

1در1بیت1زیر1کدام1آرایه1دیده1نمی شود؟1-   

کز1نفس1تو1دم1به1دم1می1شنویم1بوی1جان«1 »پیش1وجودت1از1عدم،1زنده1و1مرده1را1چه1غم11

4( حس آمیزی  3( مجاز   2( تشبیه   1( تضاد  

1در1کدام1بیت1آرایه1»کنایه«1یافت1می شود؟1-   

من آمدم به امیدت تو هم خدایی کن  1( دلم گرفته خدا را تو دل گشایی کن  

خدای را که دگر ترک بی وفایی کن  2( ز روزگار میاموز بی وفایی را  

حکایت دل ما با نی کسایی کن  3( شکایت شب هجران که می تواند گفت  

بیا و با عزل سایه، هم نوایی کن  4( نوای مجلس عّشاق، نغمه دل ماست  

1در1کدام1بیت1آرایه های1»تلمیح،1کنایه،1جناس1و1استعاره«1یافت1می شود؟1-   

از پا نشسته داری، دستی برآور ای عشق  1( ای عشق همتی کن، رنجم به سر بر ای عشق  

کنون که الله برافروخت آتش نمرود  2( به باغ تازه کن آیین دین زردشتی  

ور نداری چشم، دست آور عصا  3( چشم اگر داری تو کورانه میا  

بستان و کن چنینم، در عشق باور ای عشق  4( منصور راستینم، جانم در آستینم  

1در1بیت1زیر1کدام1آرایه ها1موجود1است؟1-   

پسته1را1خون1می1شود1دل،1تا1لبی1خندان1کند«1 »دامن1شادی1چو1غم1آسان1نمی1آید1به1دست11

1( تشخیص، کنایه، تشبیه، تضاد 

2( تناسب، تشخیص، تضاد، حس آمیزی 

3( واج آرایی، تلمیح، تشبیه، تضاد 

4( تشبیه، تضاد، تلمیح، حس آمیزی 

1در1همه1گزینه ها1به1جز1گزینه1در1آرایه های1مقابل1بیت ها1درست1است.1-   

)تشخیص ـ حس آمیزی(  که شنیده ام ز گل ها همه بوی بی وفایی  1( سِر باغ و گل ندارم ز چه رو روم به گلشن  

)تشبیه ـ جناس ناهمسان( ز شکل سبزه مرا یاد خّط یار آید   2( ز رنگ الله، مرا روی دلبر آید یاد  

)کنایه ـ جناس همسان(  می سوزم و می سازم و باد است به دستم   3( بر بوی سر زلف تو چون عود بر آتش  

)ایهام ـ تلمیح(  خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم   4( غرق خون بود و نمی مرد ز حسرت فرهاد 
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آرایه های ادبی 

1در1کدام1گزینه،1هر1دو1آرایه1مقابل1بیت،1درست1است؟1-   

که جان یابدت زان خورش، پرورش )مجاز ـ واج آرایی(  1( مخور طعمه جز خسروانی خورش  

به از عمر هفتاد و هشتاد سال )کنایه ـ استعاره(  2( دمی آب خوردن پس از بدسگال  

گر ذوق نیست تو را کژ طبع جانوری )تشبیه ـ تشخیص(  3( اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب  

قضا همی َبَردش تا به سوی دانه و دام )تناسب ـ ایهام(  4( کبوتری که دگر آشیان نخواهد دید  

1در1بیت1زیر1کدام1آرایه1دیده1نمی شود؟1-   

کز1نفس1تو1دم1به1دم1می1شنویم1بوی1جان«1 »پیش1وجودت1از1عدم،1زنده1و1مرده1را1چه1غم11

4( حس آمیزی  3( مجاز   2( تشبیه   1( تضاد  

1در1کدام1بیت1آرایه1»کنایه«1یافت1می شود؟1-   

من آمدم به امیدت تو هم خدایی کن  1( دلم گرفته خدا را تو دل گشایی کن  

خدای را که دگر ترک بی وفایی کن  2( ز روزگار میاموز بی وفایی را  

حکایت دل ما با نی کسایی کن  3( شکایت شب هجران که می تواند گفت  

بیا و با عزل سایه، هم نوایی کن  4( نوای مجلس عّشاق، نغمه دل ماست  

1در1کدام1بیت1آرایه های1»تلمیح،1کنایه،1جناس1و1استعاره«1یافت1می شود؟1-   

از پا نشسته داری، دستی برآور ای عشق  1( ای عشق همتی کن، رنجم به سر بر ای عشق  

کنون که الله برافروخت آتش نمرود  2( به باغ تازه کن آیین دین زردشتی  

ور نداری چشم، دست آور عصا  3( چشم اگر داری تو کورانه میا  

بستان و کن چنینم، در عشق باور ای عشق  4( منصور راستینم، جانم در آستینم  

1در1بیت1زیر1کدام1آرایه ها1موجود1است؟1-   

پسته1را1خون1می1شود1دل،1تا1لبی1خندان1کند«1 »دامن1شادی1چو1غم1آسان1نمی1آید1به1دست11

1( تشخیص، کنایه، تشبیه، تضاد 

2( تناسب، تشخیص، تضاد، حس آمیزی 

3( واج آرایی، تلمیح، تشبیه، تضاد 

4( تشبیه، تضاد، تلمیح، حس آمیزی 

1در1همه1گزینه ها1به1جز1گزینه1در1آرایه های1مقابل1بیت ها1درست1است.1-   

)تشخیص ـ حس آمیزی(  که شنیده ام ز گل ها همه بوی بی وفایی  1( سِر باغ و گل ندارم ز چه رو روم به گلشن  

)تشبیه ـ جناس ناهمسان( ز شکل سبزه مرا یاد خّط یار آید   2( ز رنگ الله، مرا روی دلبر آید یاد  

)کنایه ـ جناس همسان(  می سوزم و می سازم و باد است به دستم   3( بر بوی سر زلف تو چون عود بر آتش  

)ایهام ـ تلمیح(  خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم   4( غرق خون بود و نمی مرد ز حسرت فرهاد 
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ادبیات فارسی

1در1کدام1بیت1همه1آرایه های1»تشبیه،1استعاره،1تمثیل،1کنایه«1دیده1می شود؟1-   

جایی که میان من و ساغر شکر آب است  1( غیر از لب کم حرف تو ساقی نشنیدم  

چون علی تو آه اندر چاه کن  2( نیست وقت مشورت، هین راه کن  

دیر زی، ای رستم دستان به شیرین داستان  3( شاد باش ای موسی عمران به چابک معجزه  

فکر معقول بفرما، گل بی خار کجاست  4( حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج  

1آرایه های1بیت1زیر،1در1کدام1گزینه1آمده1است؟1-   

لحظه1ای1در1بی1غمی1نگذشت1بر1من1تا1گذشت«1 »طعم1شادی1ز1آن1ندانستم1که1در1ُملک1وجود11

2( استعاره، ایهام، تضاد  1( حس آمیزی، تشبیه، مجاز  

4( حس آمیزی، تشبیه، تضاد  3( استعاره، جناس، تلمیح  

1ترتیب1ابیات1براساس1آرایه های1»واج1آرایی،1تشبیه،1تضاد،1جناس1و1تلمیح«1در1کدام1گزینه1یافت1می شود؟1-   

آن1جاست1خطا1آنچه1صواب1است1در1اینجا1 الف(1رو1دیده1به1دست1آر1که1در1دیده1خونین11

بیدار1شود1هر1که1به1خواب1است1در1اینجا1 ب(1آید1ز1سرافیل1چو1یک1نفخه1به1گوشش11

آن1جا1اگر1آتش1برد1آب1است1در1اینجا1 ج(1بر1شعله1دل1زن1شرری1ز1آتش1قهرش1

دل1های1عزیزان1همه1آب1است1در1اینجا1 د(1تا1آتش1خشمش1چه1کند1با1من1و1با1تو11

با1صوفی1صافیش1عتاب1است1در1اینجا1 هـ(1آن1یار1که1با1ُدردکشانش1نظری1هست11

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

1در1کدام1بیت،1بیشترین1آرایه1»تضاد«1وجود1دارد؟1-   

ای لب شیرین، جواب تلخ سر باال چرا؟  1( شور فرهادم به پرسش، سر به زیر افکنده بود  

تحمل می کنم با زخم، چون مرهم نمی بینم  2( قناعت می کنم با درد، چون درمان نمی یابم  

آن را که فلک، زهر جدایی بچشاند  3( شیرین ننماید به دهانش شکر وصل  

مرگم رسیده بود ولیکن خدا نخواست  4( گردون مرا ز محنت هستی رها نخواست  

1در1کدام1بیت1»وجه1شبه«1محذوف1است؟1-   

ستاره خون شود از چشم آسمان بچکد  1( ز شرم چهره چون آفتاب اندر صبح  

تا به کویش چون نسیم، افتان و خیزان بوده ام  2( ناتوان بودم به بویش نیمه شب برخاستم  

نه ساز رفتن است آنجا مرا، نه برگ نارفتن  3( مقام کعبه وصل تو دورافتاده است از ما  

گرد خود گردی از آن تردامنی چون آسیا  4( آتشین داری زبان زان دل سیاهی چون چراغ  

1در1کدام1بیت،1همه1آرایه های1»کنایه،1تشبیه1و1تلمیح«1وجود1دارد؟1-   

خاک در تو پاک نگشت از جبین )پیشانی( مرا  1( با آن که آب دیده ام از سرگذشت باز  

آفاق را کشید به زیر نگین مرا  2( نازم خیال خاتم لعلت که همچو جم  

بستی نظر ز نرگس سحرآفرین مرا  3( گفتم به چشم عقل نیفتم به چاه عشق  

امید مهر دادی و کشتی به کین مرا  4( در وعده گاه وصل تو جانم به لب رسید  
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آرایه های ادبی 

1با1توجه1به1عبارت1زیر1در1کدام1گزینه1»ارکان1تشبیه«1به1درستی1مشخص1شده1است؟1-   

»چون1به1بصره1رسیدیم،1از1برهنگی1و1عاجزی1به1دیوانگان1ماننده1بودیم.«1

1( )ما: مشبه(، )دیوانگان: مشبه به(، )چون: ادات تشبیه(، )برهنگی و عاجزی: وجه شبه( 

2( )یم: مشبه(، )دیوانگان: مشبه به(، )چون: ادات تشبیه(، )برهنگی و عاجزی: وجه شبه( 

3( )ما: مشبه(، )برهنگان: مشبه به(، )ماننده بودیم: ادات تشبیه(، )دیوانگی: وجه شبه( 

4( )ما: مشبه(، )دیوانگان: مشبه به(، )ماننده بودیم: ادات تشبیه(، )برهنگی و عاجزی: وجه شبه( 

1در1کدام1بیت،1شاعر1از1آرایه های1»تشخیص،1واج1آرایی،1کنایه1و1تلمیح«1بهره1برده1است؟1-   

عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش  1( دوش مرغی به صبح می نالید  

مگر آواز من رسید به گوش  2( یکی از دوستان مخلص را  

بانگ مرغی چنین کند مدهوش  3( گفت باور نداشتم که تو را  

مرغ تسبیح گوی و من خاموش  4( گفتم این شرط آدمیت نیست  

1تعداد1»تشبیه«1در1کدام1بیت1بیشتر1است؟1-   

کنم چاک از گریبان تا به دامن  1( چو ُگل هر دم به بویت جامه در تن  

ز حسرت قد و باالی چون صنوبر دوست  2( دل صنوبریم همچو بید لرزان است  

چه جای سرو که مانند روح در بدنی  3( چو سرو در چمنی راست در تصور من  

ای تو را چشمی به رنگ شعله نیلوفری  4( از غم رویت به سان شاخه نیلوفرم  

1در1کدام1بیت،1»ادات1تشبیه«1بیشتری1دیده1می شود؟1-   

زمین شد به کردار تابنده عاج  1( چو خورشید بر چرخ بنمود تاج  

به سان درختی شود بارور  2( چو او زاید از مادر پرهنر  

چه مرجان! که آرایش جان ُبود  3( چو ابری که بارانش مرجان بود  

چو آِن تو باشد مگر َزهره ام  4( به چهر تو ماند همی چهره ام  

1در1کدام1بیت1همه1»ارکان1تشبیه«1آمده1است؟1-   

وگر چند زیبا نبودش نگار  1( بیاراست رخ را به سان بهار  

گرچه خون می چکد از شیوه چشم سیهش  2( بوی شیر از لب همچون شکرش می آید  

بربسته ایم لب، که بهاری پدید نیست  3( ما بلبالن سوخته دل، از نوای عشق  

کدام سرو که با قامتت سرافرازد  4( کدام گل که به روی تو ماند اندر باغ  

1آرایه های1»تشبیه،1حس1آمیزی1و1جناس«1در1کدام1بیت1به1چشم1می خورد؟1-   

من شمع رسوا نیستم، تا گریه در محفل کنم  1( در پرده سوزم همچو ُگل، در سینه جوشم همچو ُمل 

تا چون غبار کوی او، در کوی جان منزل کنم  2( از ُگل شنیدم بوی او، مستانه رفتم سوی او  

خاکی نی َام تا خویش را، سرگرم آب و گل کنم  3( روشنگری افالکی ام، چون آفتاب از پاکی ام  

من نخل سرکش نیستم، تا خانه در ساحل کنم  4( غرق تمّنای توام، موجی ز دریای توام  
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آرایه های ادبی 

1با1توجه1به1عبارت1زیر1در1کدام1گزینه1»ارکان1تشبیه«1به1درستی1مشخص1شده1است؟1-   

»چون1به1بصره1رسیدیم،1از1برهنگی1و1عاجزی1به1دیوانگان1ماننده1بودیم.«1

1( )ما: مشبه(، )دیوانگان: مشبه به(، )چون: ادات تشبیه(، )برهنگی و عاجزی: وجه شبه( 

2( )یم: مشبه(، )دیوانگان: مشبه به(، )چون: ادات تشبیه(، )برهنگی و عاجزی: وجه شبه( 

3( )ما: مشبه(، )برهنگان: مشبه به(، )ماننده بودیم: ادات تشبیه(، )دیوانگی: وجه شبه( 

4( )ما: مشبه(، )دیوانگان: مشبه به(، )ماننده بودیم: ادات تشبیه(، )برهنگی و عاجزی: وجه شبه( 

1در1کدام1بیت،1شاعر1از1آرایه های1»تشخیص،1واج1آرایی،1کنایه1و1تلمیح«1بهره1برده1است؟1-   

عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش  1( دوش مرغی به صبح می نالید  

مگر آواز من رسید به گوش  2( یکی از دوستان مخلص را  

بانگ مرغی چنین کند مدهوش  3( گفت باور نداشتم که تو را  

مرغ تسبیح گوی و من خاموش  4( گفتم این شرط آدمیت نیست  

1تعداد1»تشبیه«1در1کدام1بیت1بیشتر1است؟1-   

کنم چاک از گریبان تا به دامن  1( چو ُگل هر دم به بویت جامه در تن  

ز حسرت قد و باالی چون صنوبر دوست  2( دل صنوبریم همچو بید لرزان است  

چه جای سرو که مانند روح در بدنی  3( چو سرو در چمنی راست در تصور من  

ای تو را چشمی به رنگ شعله نیلوفری  4( از غم رویت به سان شاخه نیلوفرم  

1در1کدام1بیت،1»ادات1تشبیه«1بیشتری1دیده1می شود؟1-   

زمین شد به کردار تابنده عاج  1( چو خورشید بر چرخ بنمود تاج  

به سان درختی شود بارور  2( چو او زاید از مادر پرهنر  

چه مرجان! که آرایش جان ُبود  3( چو ابری که بارانش مرجان بود  

چو آِن تو باشد مگر َزهره ام  4( به چهر تو ماند همی چهره ام  

1در1کدام1بیت1همه1»ارکان1تشبیه«1آمده1است؟1-   

وگر چند زیبا نبودش نگار  1( بیاراست رخ را به سان بهار  

گرچه خون می چکد از شیوه چشم سیهش  2( بوی شیر از لب همچون شکرش می آید  

بربسته ایم لب، که بهاری پدید نیست  3( ما بلبالن سوخته دل، از نوای عشق  

کدام سرو که با قامتت سرافرازد  4( کدام گل که به روی تو ماند اندر باغ  

1آرایه های1»تشبیه،1حس1آمیزی1و1جناس«1در1کدام1بیت1به1چشم1می خورد؟1-   

من شمع رسوا نیستم، تا گریه در محفل کنم  1( در پرده سوزم همچو ُگل، در سینه جوشم همچو ُمل 

تا چون غبار کوی او، در کوی جان منزل کنم  2( از ُگل شنیدم بوی او، مستانه رفتم سوی او  

خاکی نی َام تا خویش را، سرگرم آب و گل کنم  3( روشنگری افالکی ام، چون آفتاب از پاکی ام  

من نخل سرکش نیستم، تا خانه در ساحل کنم  4( غرق تمّنای توام، موجی ز دریای توام  
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ادبیات فارسی

1آرایه های1»تشیه،1حس1آمیزی،1جناس1و1کنایه«1در1کدام1بیت1دیده1می شود؟1-   

سروباالیی ولی بیگانگان را در کناری  1( شمع رخساری، ولی روشن کن بزم رقیبی  

مرا به تلخی و شیرین دیگران بودی  2( گذشت آن که از درگاه خویش می راندی  

من همان از ساده لوحی حلقه بردر می زنم  3( از جواب تلخ، گوشم چون زبان مار شد  

هزار نغمه شیرین که بر زبان آید  4( چو نام دوست نشیند به لب ز جان خیزد  

1در1کدام1بیت،1یکی1از1دو1آرایه1مقابل1آن،1نادرست1است؟1-   

)تشخیص ـ حس آمیزی(  آغوش گل، این بوی ندارد که تو داری  1( شب، این سر گیسوی ندارد که تو داری  

)تضاد ـ تشبیه(  همچو شمع سحر، آمیخته با یکدگر است   2( گریه و خنده آهسته و پیوسته من  

)جناس ـ واج آرایی(  ای وای اگر نداند قدر محبتم را   3( باری که داد بر باد، آرام و طاقتم را  

)تلمیح ـ تناسب(  هزار ساحر چون سامریش در گله بود   4( قیاس کردم و آن چشم جاودانه مست  

1ترتیب1آرایه های1»واج1آرایی،1حس1آمیزی،1تشبیه،1کنایه1و1جناس1همسان«1در1ابیات1کدام1گزینه1یافت1می شود؟1-   

که1رفت1روز1جوانی1چو1برق1از1نظرم1 الف(1چو1ابر1آب1فشانم1ز1دیده1حسرت11

امشب1ای1دوست،1چه1تدبیر1که1بگذشت1از1دوش1 ب(1دوش1سیالب1غمم1تا1به1سر1زانو1بود11

که1به1دوستان1یک1دل،1سر1دست1برفشانی1 ج(1نه1طریق1دوستان1است1و1نه1شرط1مهربانی11

گرچه1خون1می1چکد1از1شیوه1چشم1سیهش1 د(1بوی1شیر1از1لب1همچون1شکرش1می1آید11

نیندازد1ز1جوش1خویشتن،1سیالب1دریا1را1 هـ(1ز1حرف1سرد1ناصح،1گرمی1عاشق1نگردد1کم11

2( هـ، د، ب، ج، الف  1( ب، د، الف، هـ، ج  

4( ج، ه، الف، د، ب  3( هـ، الف، د، ج، ب 

1در1کدام1گزینه،1آرایه های1»تشبیه،1تشخیص،1کنایه،1حس1آمیزی1و1واج1آرایی«1وجود1دارد؟1-   

غنچه را گل کرد و گل بر گل فشرد  1( دست گلگون بر لب چون غنچه زد  

در دیده زمانه چو اشک فتاده ای  2( بر گردن وجود چو دست شکسته ای  

زخمه ها بر ساز دل، از دست بیدادم رسید  3( گوشه گیری کردم از آوازهای رنگ رنگ  

مشت گلی، پیش سراپای من  4( چند خورم سنگ حوادث که نیست  

1در1کدام1گزینه،1هر1دو1آرایه1مقابل1بیت،1درست1است؟1-   

)تضاد ـ استعاره(  که دگر درد نگاه تو دوا نتوان کرد   1( من از آن نرگس بیمار نکو دانستم  

)تلمیح ـ ایهام(  چون نگریم من که از دلدار دور افتاده ام   2( از بهشت افتاد بیرون آدم و خندان نشد  

)جناس ـ تشبیه(  خرم آن کز نازنینان، بخت برخوردار داشت   3( درنمی گیرد نیاز و ناز ما با حسن دوست  

)حس آمیزی ـ مجاز(  تا خواب خوش، که را برد اندر کنار دوست   4( ماییم و آستانه عشق و سر نیاز  
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آرایه های ادبی 

1کدام1گزینه1برای1نشان1دادن1آرایه های1بیت1زیر،1مناسب1است؟1-   

از1مستیش1رمزی1بگو1تا1ترک1هشیاری1کند«1 »پشمینه1پوش1تندخو،1از1عشق،1نشنیده1است1بو11

2( تشبیه، تشخیص، کنایه  1( تشبیه، تشخیص، تضاد  

4( حس آمیزی، واج آرایی، تشبیه  3( واج آرایی، تضاد، حس آمیزی  

1در1منظومه1زیر،1چند1»تشبیه«1وجود1دارد؟1-   

»مرا1هر1لفظ1فریادی1است1کز1دل1می1کنم1بیرون1/1مرا1هر1شعر،1دریایی1است1لبریز1از1شراب1خون1/1کجا1شهد1است1این1اشکی1که1در1
هر1دانه1لفظ1است؟1مرا1این،1کاسه1خون1است.1/1چنین1آسان1منوشیدش.«1

4( شش  3( پنج   2( چهار   1( سه  

1ترتیب1قرارگرفتن1ابیات1به1لحاظ1داشتن1آرایه های1»تشبیه،1تشخیص،1تلمیح،1تناسب1و1کنایه«1کدام1است؟1-   

جرعه1ای1از1جام1ما1نوشیده1است1 الف(1هر1کجا1رندی1است1در1میخانه1ای11

که1تا1خراب1کنم1نقش1خود1پرستیدن1 ب(1به1می1پرستی1از1آن1نقش1خود1زدم1بر1آب11

دام1راهم1شکن1طره1هندوی1تو1بود1 ج(1من1سرگشته1هم1از1اهل1سالمت1بودم11

تا1بر1تو1عرضه1دارد1احوال1ملک1دارا د(1آیینه1سکندر1جام1می1است1بنگر1

زیر1صد1مّنت1او1خاک1دری1نیست1که1نیست1 هـ(1آب1چشمم1که1بر1او1مّنت1خاک1در1توست11

2( د، ب، هـ، الف، ج  1( ب، هـ، د، ج، الف  

4( ج، ه، د، الف، ب  3( ج، الف، هـ، د، ب 

1در1کدام1بیت1آرایه های1»تشبیه،1جناس1و1تلمیح«1مشهود1است؟1-   

که حّد خوبی ُگل را هزاردستان گفت  1( کمال حسن تو را من به راستی گفتم  

که این مقّدمه هم گبر و هم مسلمان گفت  2( حکایت غم او من نگفته ام تنها  

که با لبش نتوان حرف شکرستان گفت  3( فغان که کام مرا تلخ کرد شیرینی  

که وصف شهر سبا را بر سلیمان گفت  4( چرا به سر ننهد هدهد صبا افسر  

1در1بیت1زیر1همه1آرایه ها1به1جز1آرایه1.....................1دیده1می شود.1-   

گل1کجا1جلوه1گر1و1سرزنش1خار1کجاست«1 »رفت1آن1تازه1گل1و1ماند1به1دل1خار1غمش11

2( تشبیه  1( تضاد  

4( حس آمیزی  3( تشخیص  

1در1کدام1گزینه،1»واج1آرایی1و1تکرار«1یافت1می شود؟1-   

پرده دار حریم حرمت اوست  1( من که باشم در آن حرم که صبا  

ترک من خراب شبگرد مبتال کن  2( رو سر بنه به بالین، تنها مرا رها کن  

بر امید دانه ای افتاده ام در دام دوست  3( زلف او دام است و خالش دانه آن دام و من  

یادگاری که در این گنبد دّوار بماند  4( از صدای سخن عشق ندیدم خوش تر  
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آرایه های ادبی 

1کدام1گزینه1برای1نشان1دادن1آرایه های1بیت1زیر،1مناسب1است؟1-   

از1مستیش1رمزی1بگو1تا1ترک1هشیاری1کند«1 »پشمینه1پوش1تندخو،1از1عشق،1نشنیده1است1بو11

2( تشبیه، تشخیص، کنایه  1( تشبیه، تشخیص، تضاد  

4( حس آمیزی، واج آرایی، تشبیه  3( واج آرایی، تضاد، حس آمیزی  

1در1منظومه1زیر،1چند1»تشبیه«1وجود1دارد؟1-   

»مرا1هر1لفظ1فریادی1است1کز1دل1می1کنم1بیرون1/1مرا1هر1شعر،1دریایی1است1لبریز1از1شراب1خون1/1کجا1شهد1است1این1اشکی1که1در1
هر1دانه1لفظ1است؟1مرا1این،1کاسه1خون1است.1/1چنین1آسان1منوشیدش.«1

4( شش  3( پنج   2( چهار   1( سه  

1ترتیب1قرارگرفتن1ابیات1به1لحاظ1داشتن1آرایه های1»تشبیه،1تشخیص،1تلمیح،1تناسب1و1کنایه«1کدام1است؟1-   

جرعه1ای1از1جام1ما1نوشیده1است1 الف(1هر1کجا1رندی1است1در1میخانه1ای11

که1تا1خراب1کنم1نقش1خود1پرستیدن1 ب(1به1می1پرستی1از1آن1نقش1خود1زدم1بر1آب11

دام1راهم1شکن1طره1هندوی1تو1بود1 ج(1من1سرگشته1هم1از1اهل1سالمت1بودم11

تا1بر1تو1عرضه1دارد1احوال1ملک1دارا د(1آیینه1سکندر1جام1می1است1بنگر1

زیر1صد1مّنت1او1خاک1دری1نیست1که1نیست1 هـ(1آب1چشمم1که1بر1او1مّنت1خاک1در1توست11

2( د، ب، هـ، الف، ج  1( ب، هـ، د، ج، الف  

4( ج، ه، د، الف، ب  3( ج، الف، هـ، د، ب 

1در1کدام1بیت1آرایه های1»تشبیه،1جناس1و1تلمیح«1مشهود1است؟1-   

که حّد خوبی ُگل را هزاردستان گفت  1( کمال حسن تو را من به راستی گفتم  

که این مقّدمه هم گبر و هم مسلمان گفت  2( حکایت غم او من نگفته ام تنها  

که با لبش نتوان حرف شکرستان گفت  3( فغان که کام مرا تلخ کرد شیرینی  

که وصف شهر سبا را بر سلیمان گفت  4( چرا به سر ننهد هدهد صبا افسر  

1در1بیت1زیر1همه1آرایه ها1به1جز1آرایه1.....................1دیده1می شود.1-   

گل1کجا1جلوه1گر1و1سرزنش1خار1کجاست«1 »رفت1آن1تازه1گل1و1ماند1به1دل1خار1غمش11

2( تشبیه  1( تضاد  

4( حس آمیزی  3( تشخیص  

1در1کدام1گزینه،1»واج1آرایی1و1تکرار«1یافت1می شود؟1-   

پرده دار حریم حرمت اوست  1( من که باشم در آن حرم که صبا  

ترک من خراب شبگرد مبتال کن  2( رو سر بنه به بالین، تنها مرا رها کن  

بر امید دانه ای افتاده ام در دام دوست  3( زلف او دام است و خالش دانه آن دام و من  

یادگاری که در این گنبد دّوار بماند  4( از صدای سخن عشق ندیدم خوش تر  
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ادبیات فارسی

1آرایه های1بیت1زیر،1در1کدام1گزینه1به1درستی1نشان1داده1شده1است؟1-   

مژده1ای1دل1که1گلستان1شده1بیت1الَحَزنت«1 »بوی1پیراهن1یوسف1ز1صبا1می1شنوم11

1( تضاد، تشبیه، مراعات نظیر، جناس 

2( تشخیص، تشبیه، حس آمیزی، تلمیح 

3( تلمیح، تضاد، جناس، مراعات نظیر 

4( حس آمیزی، تشخیص، جناس، تضاد 

1در1همه1گزینه ها1به1جز1گزینه1.......................1»کنایه«1دیده1می شود.1-   

1( دور نبود و صورتک به رو نداشت. سالش به چهل نمی رسید. 

2( پای تخته رسید مشّوش بود؛ گچ را برداشت و برگشت. 

3( سگ را روان گرته می ریخت؛ اما در بیرنگ اسب، حرفی به کارش بود. 

4( پی بردیم راه دست خودش نیست. همه ساکت شدیم. 

1در1عبارت1»همچون1مروارید1در1دل1صدف1کج1و1کوله ای1سال ها1بسته1ماند.«1وجه1شبه1کدام1است؟1-   

4( مروارید بودن  3( صدف بودن   2( کج و کوله بودن   1( بسته ماندن  

1آرایه1مقابل1کدام1بیت1نادرست1است؟1-   

)تضاد(  ز انتهای شب آن شهسوار می آید   1( کلید صبح به دست و سرود عشق به لب  

)حس آمیزی(  خروش اوست که از آبشار می آید   2( صدای اوست به حلقوم باد می شنوید  

)تشخیص(  به پای بوسی او روزگار می آید   3( جهان برای تماشا به پای می خیزد  

)جناس ناهمسان(  قرار هستی ما بی قرار می آید   4( به سوگواری گل ها به مستی ره عشق  

1در1کدام1گزینه1هر1دو1آرایه1»تشبیه«1و1»کنایه«1دیده1می شود؟1-   

به دل، اّمید درمان داشتم، درمانده تر رفتم  1( به کویت با دل شادم آمدم با چشم تر رفتم  

به من تا مژده آوردند، من از خود به در رفتم  2( ندانستم که تو کی آمدی ای دوست کی رفتی  

از این ره برنمی گردم که چون شمع سحر رفتم  3( به پایت ریختم اشکی و رفتم، درگذر از من  

به راه عشق اگر از پا درافتادم به سر رفتم  4( تو کوته دستی ام می خواستی ورنه مِن مسکین  

1آرایه های1بیت1زیر1کدام اند؟1-   

حرفی1که1َبرد1راه1به1جایی1نشنیدیم«1 »هرچند1چو1گل،1گوش1فکندیم1در1این1باغ11

1( تشبیه، تناسب، کنایه 

2( تشبیه، مراعات نظیر، حس آمیزی 

3( تشبیه، حس آمیزی، تناسب 

4( تشبیه، تشخیص، تلمیح 
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آرایه های ادبی 

1در1کدام1گزینه،1یکی1از1آرایه های1مقابل1بیت،1نادرست1است؟1-   

)تشبیه ـ حس آمیزی(  به دل چسبد حدیثی کز زبان من برون آید   1( حالوت می چکد چون طوطیان صائب ز گفتارت  

)اغراق ـ تضاد(  آب و آتش ای خداوند آن توست   2( آب و دریا جمله در فرمان توست  

)تشخیص ـ شبکه معنایی(  که باد صبح به بستان بشیر را ماند   3( ز خنده گل و از رقص سرو معلوم است  

)واج آرایی ـ جناس(  گر نیستی، پس چیستی، ای همدم تنهای من   4( ای مست شب رو، کیستی؟ آیا مه من نیستی؟  

1ترتیب1آرایه های1»کنایه،1تشخیص،1تشبیه،1حس1آمیزی1و1نغمه1حروف«1در1ابیات1کدام1گزینه1دیده1می شود؟1-   

زان1بوی1در1مشام1دل1من،1هنوز1بوست1 الف(1عمری1است1تا1ز1زلف1تو1بویی1شنیده1ام11

بهتر1از1من،1صد1هزار1از1دست1رفت1 ب(1گر1من1از1پای1اندر1آیم1گو1در1آی11

بی1سرو1قدان،1میل1تماشا1نتوان1کرد1 ج(1بی1الله1ُرخان،1روی1به1صحرا1نتوان1کرد11

که1از1دستشان،1دست1ها1بر1خداست1 د(1ریاست1به1دست1کسانی1خطاست11

پیش1شمشیر1قضا،1سینه1سپر1نتوان1کرد1 هـ(1صبر1را1حوصله1جنبش1مژگان1تو1نیست11

2( ب، هـ، ج، الف، د  1( د، هـ، ج، ب، الف  

4( د، ج، هـ، الف، ب  3( ب، هـ، الف، ج، د  

1آرایه های1بیت1زیر،1در1کدام1گزینه1آمده1است؟1-   

و1در1این1بهار،1خزان1شد،1بهار1علم1و1ادب«1 »فغان1که1گشت1سیه1روزگار1علم1و1ادب11

1( تضاد، کنایه، حس آمیزی، واج آرایی 

2( تلمیح، حس آمیزی، واج آرایی، شبکه معنایی 

3( تلمیح، اغراق، تشخیص، شبکه معنایی 

4( تضاد، تشبیه، کنایه، تناسب 

1در1کدام1بیت،1آرایه های1»جناس،1تشخیص،1استعاره1و1کنایه«1به1کار1رفته1است؟1-   

تنها بهانه دل ما در گلو شکست  1( دیگر دلم هوای سرودن نمی کند  

ای وای، های های عزا در گلو شکست  2( ای داد، کس به داغ دل باغ، دل نداد  

»آیا« ز یاد رفت و »چرا« در گلو شکست  3( »بادا« مباد گشت و »مبادا« به باد رفت  

خوابم پرید و خاطره ها در گلو شکست  4( آن روزهای خوب که دیدیم خواب بود  

1در1کدام1تشبیه،1»وجه1شبه«1ذکر1نشده1است؟1-   

هر گه که یاد طره پیچان کند تو را  1( چون مار زخم خورده دل افتد به پیچ و تاب  

چون دم من شده است طبع زمان  2( چون رخ من شده است رنگ زمین  

که یک نی دید از شّکرستانی؟  3( جهان چون نی هزاران ناله دارد  

شب نشین کوی سربازان و رندانم چو شمع  4( در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمع  
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آرایه های ادبی 

1در1کدام1گزینه،1یکی1از1آرایه های1مقابل1بیت،1نادرست1است؟1-   

)تشبیه ـ حس آمیزی(  به دل چسبد حدیثی کز زبان من برون آید   1( حالوت می چکد چون طوطیان صائب ز گفتارت  

)اغراق ـ تضاد(  آب و آتش ای خداوند آن توست   2( آب و دریا جمله در فرمان توست  

)تشخیص ـ شبکه معنایی(  که باد صبح به بستان بشیر را ماند   3( ز خنده گل و از رقص سرو معلوم است  

)واج آرایی ـ جناس(  گر نیستی، پس چیستی، ای همدم تنهای من   4( ای مست شب رو، کیستی؟ آیا مه من نیستی؟  

1ترتیب1آرایه های1»کنایه،1تشخیص،1تشبیه،1حس1آمیزی1و1نغمه1حروف«1در1ابیات1کدام1گزینه1دیده1می شود؟1-   

زان1بوی1در1مشام1دل1من،1هنوز1بوست1 الف(1عمری1است1تا1ز1زلف1تو1بویی1شنیده1ام11

بهتر1از1من،1صد1هزار1از1دست1رفت1 ب(1گر1من1از1پای1اندر1آیم1گو1در1آی11

بی1سرو1قدان،1میل1تماشا1نتوان1کرد1 ج(1بی1الله1ُرخان،1روی1به1صحرا1نتوان1کرد11

که1از1دستشان،1دست1ها1بر1خداست1 د(1ریاست1به1دست1کسانی1خطاست11

پیش1شمشیر1قضا،1سینه1سپر1نتوان1کرد1 هـ(1صبر1را1حوصله1جنبش1مژگان1تو1نیست11

2( ب، هـ، ج، الف، د  1( د، هـ، ج، ب، الف  

4( د، ج، هـ، الف، ب  3( ب، هـ، الف، ج، د  

1آرایه های1بیت1زیر،1در1کدام1گزینه1آمده1است؟1-   

و1در1این1بهار،1خزان1شد،1بهار1علم1و1ادب«1 »فغان1که1گشت1سیه1روزگار1علم1و1ادب11

1( تضاد، کنایه، حس آمیزی، واج آرایی 

2( تلمیح، حس آمیزی، واج آرایی، شبکه معنایی 

3( تلمیح، اغراق، تشخیص، شبکه معنایی 

4( تضاد، تشبیه، کنایه، تناسب 

1در1کدام1بیت،1آرایه های1»جناس،1تشخیص،1استعاره1و1کنایه«1به1کار1رفته1است؟1-   

تنها بهانه دل ما در گلو شکست  1( دیگر دلم هوای سرودن نمی کند  

ای وای، های های عزا در گلو شکست  2( ای داد، کس به داغ دل باغ، دل نداد  

»آیا« ز یاد رفت و »چرا« در گلو شکست  3( »بادا« مباد گشت و »مبادا« به باد رفت  

خوابم پرید و خاطره ها در گلو شکست  4( آن روزهای خوب که دیدیم خواب بود  

1در1کدام1تشبیه،1»وجه1شبه«1ذکر1نشده1است؟1-   

هر گه که یاد طره پیچان کند تو را  1( چون مار زخم خورده دل افتد به پیچ و تاب  

چون دم من شده است طبع زمان  2( چون رخ من شده است رنگ زمین  

که یک نی دید از شّکرستانی؟  3( جهان چون نی هزاران ناله دارد  

شب نشین کوی سربازان و رندانم چو شمع  4( در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمع  
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ادبیات فارسی

1در1همه1ابیات1به1جز1بیت1.......................1همه1آرایه های1»تشبیه،1جناس،1مراعات1نظیر1و1کنایه«1یافت1می شود.1-   

گر شما را نه بس این سود و زیان ما را بس  1( نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان  

دو سه روزی که بمانده است در این تیره قفس  2( ِشکر ُشکر ز طوطی روان باز مدار  

کز هوای ملکوت آمدم اینجا به هوس  3( نه چو بلبل منم آن سدره نشین شهباز  

زین چمن سایه آن سرو روان ما را بس  4( ُگل عذاری ز گلستان جهان ما را بس  

1شاعر1در1کدام1بیت1از1»واج1آرایی«1بهره1بیشتری1برده1است؟1-   

که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را  1( صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را  

پر کرده ز ُدّر و درم و دانه دهان را  2( آن ابر ُدَرربار ز دریا که برآید  

جامه ای بود که بر قامت او دوخته بود  3( رسم عاشق کشی و شیوه شهرآشوبی  

غنیمت است چنین شب که دوستان بینی  4( شب است و شاهد و شمع و شراب و نوشیدنی  

1در1کدام1گزینه1هر1سه1آرایه1»جناس،1تضاد1و1تشبیه«1وجود1دارد؟1-   

که او هست باقی و باقی فناست  1( جز این نیست پیدا که انسان، دلی است  

مکن خویشتن را به غم مضطرب  2( جهاِن جهان را به شادی گذار  

مباش از برای دو نان مضطرب  3( چو دونان در این خاکدان دنی  

کزین نوع، هر جای بسیار نیست  4( هنرمند باید که باشد چو فیل  

1در1کدام1گزینه،1»واج1آرایی«1بیشتر1محسوس1است؟1-   

1( با تمام دلم / تمام چهارده سالگی اش را در کفن پیچیدم. 

2( در کوچه قدیمی دوآبه / عطر آسمانی شهادت موج می خورد. 

3( مظلوم کوچک من / با نان بیات شبانه / چاشت می کرد. 

4( نماز خونین حماسه چهارده ساله مرا / وسعت وسیع کدام سّجاده گسترده شد؟ 

1در1کدام1بیت1آرایه1»ایهام«1به1چشم1می خورد؟1-   

عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد  1( نفس باد صبا ُمشک فشان خواهد شد  

چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد  2( ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد  

تا سراپرده گل نعره زنان خواهد شد  3( این تطاول که کشید از غم هجران بلبل  

که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد  4( گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت  

1در1کدام1بیت1همه1آرایه های1»ایهام،1حس1آمیزی،1جناس1و1تلمیح«1یافت1می شود؟1-   

او سلیمان زمان است که خاتم با اوست  1( گرچه شیرین دهنان پادشهانند ولی  

ترسم برادران غیورش قبا کنند  2( پیراهنی که آید از او بوی یوسفم  

ور نه در آتش گذر کن چون خلیل  3( آتش روی بتان در خود مزن  

دیر زی، ای رستم دستان به شیرین داستان  4( شاد باش ای موسی عمران به چابک معجزه  
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آرایه های ادبی 

1آرایه های1بیت1زیر،1در1کدام1گزینه1آمده1است؟1-   

که1تا1چو1بلبل1بی1دل1کنم1عالج1دماغ«1 »سحر1به1بوی1گلستان1همی1شدم1در1باغ11

1( ایهام تناسب، مراعات نظیر، حس آمیزی 

2( ایهام، تشبیه، کنایه 

3( ایهام، جناس، حس آمیزی 

4( ایهام تناسب، تشبیه، جناس 

1در1کدام1بیت،1آرایه1»ایهام1تناسب«1دیده1می شود؟1-   

به وداعی دل غم دیده ما شاد نکرد  1( یاد باد آنکه ز ما وقت سحر یاد نکرد  

ناله ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد  2( دل به اّمید صدایی که مگر در تو رسد  

هر که اقرار بدین ُحسن خداداد نکرد  3( ِکلک مّشاطه ُصنعش نکشد نقش مراد  

آشیان در شکن طره شمشاد نکرد  4( سایه تا باز گرفتی ز چمن مرغ سحر  

1آرایه های1»ایهام،1تشبیه،1تلمیح،1جناس1همسان1و1کنایه«1به1ترتیب1در1کدام1ابیات1آمده1است؟1-   

ما1را1به1در1نمی1رود1از1سر،1هوای1یار1 الف(1گفتی1هوای1باغ1در1اّیام1گل1خوش1است11

سر1به1سر1دوران1عمر1ما1خزانی1بیش1نیست1 ب(1هر1خس1و1خاری1در1این1صحرا1بهاری1داشت1لیک11

امید1مهر1دادی1و1ُکشتی1به1کین1مرا1 ج(1در1وعده1گاه1وصل1تو1جانم1به1لب1رسید11

خبری1گفته1و1غمگین،1دل1فرهاد1کنید1 د(1بیستون1بر1سر1راه1است،1مباد1از1شیرین11

که1نقل1مجلس1فرهاد،1نقل1شیرین1است1 هـ(1فروغی1از1سخن1دوست،1لب1نمی1بندد11

2( الف، ب، هـ، د، ج  1( د، ب، هـ، الف، ج  

4( هـ، ب، د، الف، ج  3( ج، د، هـ، ب، الف 

1در1کدام1بیت1آرایه1»ایهام1یا1ایهام1تناسب«1به1کار1نرفته1است؟11-   

عطار به یک جو نخرد نافه چین را  1( گر چین سر زلف تو مّشاطه گشاید  

در بهاری سخت، جان جهان باید داد  2( به هوای دهنت، نقد روان باید باخت  

زین ِبه ندیده ایم که در بوستان توست  3( بسیار دیده ایم درختان میوه دار  

لیک ترکش نکنم گر همه قربان گردیم  4( غمزه و ابروی چون تیر و کمان، آفت ماست  

1بین1واژه های1قافیه1همه1گزینه ها1به1جز1گزینه1....................1»جناس«1دیده1می شود.1-   

چنان خوش بخسبد که سلطان شام  1( گدا را چو حاصل شود نان شام  

بی غم عشق تو جانم شاد نیست  2( دل ز بند غم دمی آزاد نیست  

سیر پنهان دارد و پای روان  3( او درون خویش چون جان و روان  

دگر خیمه زد بر سر کوی دوست  4( دمی رفت و یاد آمدش روی دوست  
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آرایه های ادبی 

1آرایه های1بیت1زیر،1در1کدام1گزینه1آمده1است؟1-   

که1تا1چو1بلبل1بی1دل1کنم1عالج1دماغ«1 »سحر1به1بوی1گلستان1همی1شدم1در1باغ11

1( ایهام تناسب، مراعات نظیر، حس آمیزی 

2( ایهام، تشبیه، کنایه 

3( ایهام، جناس، حس آمیزی 

4( ایهام تناسب، تشبیه، جناس 

1در1کدام1بیت،1آرایه1»ایهام1تناسب«1دیده1می شود؟1-   

به وداعی دل غم دیده ما شاد نکرد  1( یاد باد آنکه ز ما وقت سحر یاد نکرد  

ناله ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد  2( دل به اّمید صدایی که مگر در تو رسد  

هر که اقرار بدین ُحسن خداداد نکرد  3( ِکلک مّشاطه ُصنعش نکشد نقش مراد  

آشیان در شکن طره شمشاد نکرد  4( سایه تا باز گرفتی ز چمن مرغ سحر  

1آرایه های1»ایهام،1تشبیه،1تلمیح،1جناس1همسان1و1کنایه«1به1ترتیب1در1کدام1ابیات1آمده1است؟1-   

ما1را1به1در1نمی1رود1از1سر،1هوای1یار1 الف(1گفتی1هوای1باغ1در1اّیام1گل1خوش1است11

سر1به1سر1دوران1عمر1ما1خزانی1بیش1نیست1 ب(1هر1خس1و1خاری1در1این1صحرا1بهاری1داشت1لیک11

امید1مهر1دادی1و1ُکشتی1به1کین1مرا1 ج(1در1وعده1گاه1وصل1تو1جانم1به1لب1رسید11

خبری1گفته1و1غمگین،1دل1فرهاد1کنید1 د(1بیستون1بر1سر1راه1است،1مباد1از1شیرین11

که1نقل1مجلس1فرهاد،1نقل1شیرین1است1 هـ(1فروغی1از1سخن1دوست،1لب1نمی1بندد11

2( الف، ب، هـ، د، ج  1( د، ب، هـ، الف، ج  

4( هـ، ب، د، الف، ج  3( ج، د، هـ، ب، الف 

1در1کدام1بیت1آرایه1»ایهام1یا1ایهام1تناسب«1به1کار1نرفته1است؟11-   

عطار به یک جو نخرد نافه چین را  1( گر چین سر زلف تو مّشاطه گشاید  

در بهاری سخت، جان جهان باید داد  2( به هوای دهنت، نقد روان باید باخت  

زین ِبه ندیده ایم که در بوستان توست  3( بسیار دیده ایم درختان میوه دار  

لیک ترکش نکنم گر همه قربان گردیم  4( غمزه و ابروی چون تیر و کمان، آفت ماست  

1بین1واژه های1قافیه1همه1گزینه ها1به1جز1گزینه1....................1»جناس«1دیده1می شود.1-   

چنان خوش بخسبد که سلطان شام  1( گدا را چو حاصل شود نان شام  

بی غم عشق تو جانم شاد نیست  2( دل ز بند غم دمی آزاد نیست  

سیر پنهان دارد و پای روان  3( او درون خویش چون جان و روان  

دگر خیمه زد بر سر کوی دوست  4( دمی رفت و یاد آمدش روی دوست  
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ادبیات فارسی

1در1کدام1گزینه،1یکی1از1آرایه های1مقابل1بیت،1نادرست1است؟1-   
)تشبیه ـ تضاد(  شب هجرانم آرمیدن نیست   1( روز وصلم قرار دیدن نیست  

)جناس ـ واج آرایی(  به روی دوستان بین بوستان را   2( چو روی دوستان باغ است و بستان  
)کنایه ـ تناسب(  ُخم گو سر خود گیر که ُخمخانه خراب است   3( ما را ز خیال تو چه پروای شراب است  

)تشخیص ـ ایهام(  نیاید به گوش دل از غیب راز   4( تو را تا دهن باشد از حرص باز  

1در1کدام1بیت1آرایه های1»حس1آمیزی،1تشبیه،1کنایه1و1جناس«1یافت1می شود؟1-   
خیمه بر دریا به قصد آب گوهر می زنم  1( ابرم اما تشنه هر آب تلخی نیستم  

من همان از ساده لوحی حلقه بر در می زنم  2( از جواب تلخ، گوشم چون دهان مار شد  
پنجه خونین به جای الله بر سر می زنم  3( دسته گل شد سر دستار بی دردان و من  

پشت دستی بر سر زلف معنبر می زنم  4( دل حریف خنده دندان نمای شانه نیست  

1در1کدام1گزینه،1واژه1»شور«1ایهام1تناسب1ایجاد1کرده1است؟1-   
دیوانگان را می کند زنجیِر او دیوانه تر  1( ما را خدا از بهر چه آورد، بهر شور و شر  
تا در غلط نیفتی، گر شور چون پنیرم  2( در لطف همچو شیرم، اندر گلو نگیرم  

نرفت از سر او شور شّکر شیرین  3( اگرچه رفت به تلخی در این طلب فرهاد  
تا بر سر او شور تماشای تو افتاد  4( یک شهر درآمد به تماشای فروغی  

1در1کدام1گزینه،1آرایه های1»تشبیه،1ایهام1تناسب1و1کنایه«1وجود1دارد؟1-   
گرد از هزار بلبل گویا برآورم  1( شهبازم ار چه بسته زبانم، به گاه صید  

چو بر پیاله بخواند فسون احیا را  2( روان شود ز َرِه سینه، صد هزار پری  
تو در ره نه ای، زین قبل واپسی  3( ره راست رو تا به منزل رسی  

که گوش هوش به پیغام اهل راز کنید  4( رباب و چنگ به بانگ بلند می گوید  

1آرایه1مشترک1بیت های1زیر1کدام1است؟1-   
که1باشد1شمع1وقت1سوختن1خوش1 الف(1چو1شمع1از1بهر1آن1سوزم1بر1آتش11

چنان1که1ریخته1بر1سبزه1دانه1های1گهر1 ب(1ز1عکس1نرگس1او1می1نمود1بر1زلفش11
سایبان1آفتاب1از1شاِخ1سنبل1می1کند1 ج(1ماه1من1مشک1سیه1در1دامن1گل1می1کند1
دستم1اگر1رسد1به1خدا1می1رسانمت1 د(1سرو1بلند1من1که1به1دادم1نمی1رسی11

4( ایهام  3( تشخیص   2( استعاره   1( تشبیه  

1ترتیب1توالی1ابیات1زیر1از1جهت1داشتن1آرایه های1»ایهام،1تضاد،1جناس1ناقص،1اغراق«1کدام1است؟1-   
ش1می1کند1

ّ
خاک1کویت1را1به1خون1هر1شب1منق الف(1دیده1تر1دامنم1تا1می1زند1نقشی1بر1آب11
جمع1می1دارد1ولی1زلفت1مشّوش1می1کند1 ب(1لعل1جان11بخش1تو1خود1دل1های1مسکینان1به1لطف11

صوفی1صافی1به1بوی1جرعه1ای1غش1می1کند1 ج(1زان1شراب1ناب1بی1غش1ده1که1اندر1صومعه11
ترک1من1بازآ1که1سلمان1ترک1هر1شش1می1کند1 د(1نام1و1ننگ1و1صبر1و1هوش1و1عقل1و1دینم1شد1حجاب11

4( د، الف، ج، ب  3( ج، د، ب، الف   2( د، ج، الف، ب   1( ج، ب، د، الف  
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آرایه های ادبی 

1در1کدام1بیت1همه1آرایه های1»تشخیص،1ایهام1و1کنایه«1وجود1دارد؟1-   

هرچند بر کنید شما پر و بال گل  1( زنده کنند و باز پر و بال نو دهند  

تا چشم ما نبیند دیگر زوال گل  2( گل را مدد رسید ز گلزار روی دوست  

نیکوست حال ما که نکو باد حال گل  3( امروز روز شادی و امسال سال گل  

زان می دریم جامه به بوی وصال گل  4( جامه دران رسید گل از بهر داد ما  

1در1کدام1بیت1همه1آرایه های1»کنایه،1تناسب،1تشبیه1و1تشخیص«1به1کار1رفته1است؟1-   

که کشیدن نتوان پای به گل رفته فروی  1( صورت حال مرا سرو چمن می داند  

خیز و با الله رخی ساحت گلزار ببوی  2( ژاله بر الله فرو می چکد از دامن ابر  

َرخت در پای ُخم انداز و می افکن به سبوی  3( تا نیفکنده سرت کوزه گر دهر به خاک  

یا ز خاک در او پای بکش دست بشوی  4( یا به تیغ کج او گردن تسلیم بنه  

1در1کدام1بیت1آرایه1ایهام1وجود1ندارد؟1-   

گفتم که ماه من شو، گفتا اگر برآید  1( گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرآید  

نه چون گوسفندان مردم درید  2( سر گرگ باید هم اّول برید  

گفتا غلطی خواجه! در این عهد وفا نیست  3( دی می شد و گفتم صنما عهد به جای آر  

از این سخن که گلستان نه جای دلتنگی است  4( امید هست که روی مالل درنکشد  

1در1متن1زیر،1کدام1آرایه ها1دیده1می شود؟1-   

»الهی،1آب1عنایت1تو1به1سنگ1رسید،1سنگ1بار1گرفت،1سنگ،1درخت1رویاند؛1درخت1میوه،1بار1گرفت؛1چه1درختی؟1درختی1که1بارش1همه1
شادی،1مزه1اش1همه1انس1و1بویش1همه1آزادی،1درختی1که1ریشه1آن1در1زمین1وفا،1شاخ1آن1بر1هوای1رضا،1میوه1آن،1معرفت1و1صفا،1حاصل1

آن1دیدار1و1لقا.«1

2( جناس، استعاره، حس آمیزی  1( سجع، تضاد، ایهام  

4( واج آرایی، سجع، تضاد  3( سجع، تشبیه، حس آمیزی  

1در1همه1گزینه ها1به1جز1گزینه1.....................1سجع1دیده1می شود.1-   

1( یوسف صّدیق وفادار بود و یعقوب، او را به صبر آموزگار بود. 

2( تدبیر برادران، برخالف تقدیر رحمان آمد. 

3( هم راحت بود، هم آفت؛ هم وفا بود، هم جفا. 

4( از روی نیکوش، حبس و چاه آمد و از خوی نیکوش، تخت و گاه آمد. 

1در1عبارت1زیر،1کدام1آرایه1ادبی1دیده1نمی شود؟1-   

»گفت:1هر1یکی1را1دخلی،1معّین1است1و1وقتی1معلوم،1که1گاهی1به1وجود1آن1تازه1اند1و1گاهی1به1عدم1آن1پژمرده1و1سرو1را1هیچ1از1این1نیست1
و1همه1وقتی1خوش1است1و1این1است1صفت1آزادگان«1

4( تشبیه  3( سجع   2( استعاره   1( تضاد  
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آرایه های ادبی 

1در1کدام1بیت1همه1آرایه های1»تشخیص،1ایهام1و1کنایه«1وجود1دارد؟1-   

هرچند بر کنید شما پر و بال گل  1( زنده کنند و باز پر و بال نو دهند  

تا چشم ما نبیند دیگر زوال گل  2( گل را مدد رسید ز گلزار روی دوست  

نیکوست حال ما که نکو باد حال گل  3( امروز روز شادی و امسال سال گل  

زان می دریم جامه به بوی وصال گل  4( جامه دران رسید گل از بهر داد ما  

1در1کدام1بیت1همه1آرایه های1»کنایه،1تناسب،1تشبیه1و1تشخیص«1به1کار1رفته1است؟1-   

که کشیدن نتوان پای به گل رفته فروی  1( صورت حال مرا سرو چمن می داند  

خیز و با الله رخی ساحت گلزار ببوی  2( ژاله بر الله فرو می چکد از دامن ابر  

َرخت در پای ُخم انداز و می افکن به سبوی  3( تا نیفکنده سرت کوزه گر دهر به خاک  

یا ز خاک در او پای بکش دست بشوی  4( یا به تیغ کج او گردن تسلیم بنه  

1در1کدام1بیت1آرایه1ایهام1وجود1ندارد؟1-   

گفتم که ماه من شو، گفتا اگر برآید  1( گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرآید  

نه چون گوسفندان مردم درید  2( سر گرگ باید هم اّول برید  
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1در1متن1زیر،1کدام1آرایه ها1دیده1می شود؟1-   

»الهی،1آب1عنایت1تو1به1سنگ1رسید،1سنگ1بار1گرفت،1سنگ،1درخت1رویاند؛1درخت1میوه،1بار1گرفت؛1چه1درختی؟1درختی1که1بارش1همه1
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2( جناس، استعاره، حس آمیزی  1( سجع، تضاد، ایهام  
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1در1همه1گزینه ها1به1جز1گزینه1.....................1سجع1دیده1می شود.1-   
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1در1کدام1گزینه1»سجع«1یافت1نمی شود؟1-   

2( نعمِت محّبت به عطا بیامیزد و به بال بیاویزد.  1( به مال خویش می نازند و با اسب تکّبر می تازند.  
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1تعداد1»تشبیه«1در1کدام1گزینه1بیشتر1است؟1-   

شور و شوق صد جوانه با من است  1( تو بهار دلکشی و من چو باغ  
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1در1کدام1گزینه،1یکی1از1دو1آرایه1مقابل1بیت1نادرست1است؟1-   

)تضاد ـ ایهام تناسب(  برآمدی و سرآمد شبان ظلمانی   1( تو بودی آن دم صبح امید کز سر مهر  
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1آرایه های1بیت1زیر،1در1کدام1گزینه،1آمده1است؟1-    

ولیکن1شور1شیرینش1بماند1تا1جهان1باشد«1 »چو1فرهاد1از1جهان،1بیرون1به1تلخی1می1رود1سعدی11

2( تشبیه، ایهام، ایهام تناسب، حس آمیزی  1( تشبیه، حس آمیزی، جناس، تلمیح  

4( واج آرایی، ایهام تناسب، تشبیه، تشخیص  3( ایهام، تضاد، تشبیه، جناس  

1به1ترتیب1آرایه های1»تضاد،1ایهام1تناسب،1تشبیه،1کنایه1و1تشخیص«1در1ابیات1کدام1گزینه1دیده1می شود؟1-    

که1تیر1آه1به1حکم1کمان1نمی1باشد1 الف(1به1طاقت1دل1آزرده،1اعتماد1مکن11

که1خواب1امن1در1این1خاکدان1نمی1باشد1 ب(1خروش1سیل1حوادث،1بلند1می1گوید11

کسی1به1سایه1خود،1سرگران1نمی1باشد1 ج(1کناره1کردن1از1افتادگان،1مروت1نیست11

بهار1زنده1دالن1را1خزان1نمی1باشد1 د(1به1یک1قرار1بود1آب،1چون1ُگهر1گردد11

یکی1چو1صائب1آتش1زبان1نمی1باشد1 هـ(1هزار1بلبل1اگر1در1چمن1شود1پیدا11

2( ب، الف، هـ، ج، د  1( د، هـ، الف، ج، ب  

4( د، هـ، ب، ج، الف  3( ب، الف، ب، د، هـ  

1آرایه های1ادبی1بیت1زیر1در1کدام1گزینه1نشان1داده1شده1است؟1-    

کز1همه1بیگانه1ماندم1در1دیار1خویشتن«1 »همچو1مجنون1سر1نهم1بر1دامن1دشت1جنون11

2( تشبیه، تشخیص، جناس، تلمیح  1( تشبیه، تشخیص، حس آمیزی، تناسب  

4( واج آرایی، اغراق، تلمیح، تناسب  3( تلمیح، جناس، تضاد، حس آمیزی  
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1در1کدام1بیت،1»اضافه1تشبیهی«1دیده1می شود؟1-    

نتوانم دل از آن راحت جان بردارم  1( این توانم که دل از هر دو جهان بردارم  

تا یکی بوسه از آن نوش دهان بردارم  2( تلخ شد کام دل از گردش ایام چو جام  

طاقتی نیست که این بار گران بردارم  3( بردن بار غم عشق به جان باید لیک  

دیدم آخر نتوانم دل از آن بردارم  4( جهد کردم که دل از عشق تو بردارم لیک  

1کدام1گزینه1به1آرایه های1»تشخیص،1کنایه،1جناس1و1تلمیح«1زینت1یافته1است؟1-    

هرکس که این ندارد، حّقا که آن ندارد  1( جان بی جمال جانان میل جهان ندارد  

یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد  2( با هیچ کس نشانی زان دلستان ندیدم  

ای ساروان فروکش، کاین ره کران ندارد  3( سرمنزل فراغت، نتوان ز دست دادن  

در گوش دل فرو خوان تا زر نهان ندارد  4( احوال گنج قارون کاّیام داد بر باد  

1در1عبارت1زیر،1واژه های1کدام1گزینه،1»طرفین1سجع«1نیستند؟1-    

در1همان1بحبوحه1بخور1بخور1که1منظره1فنا1و1زوال1غاز1خدابیامرز،1مرا1به1یاد1بی1ثباتی1فلک1بوقلمون1و1شقاوت1مردم1دون1و1مکر1و1فریب1
1برگشتم.«1

ً
جهان1پتیاره1و1وقاحت1این1مصطفای1بدقواره1انداخته1بود،1باز1صدای1تلفن،1بلند1شد.1بیرون1جستم1و1فورا

4( فنا ـ خدا  3( بوقلمون ـ دون   2( پتیاره ـ بدقواره   1( ُجستم ـ برگشتم  

1در1کدام1بیت،1»وجه1شبه«1محذوف1است؟1-    

ستاره خون شود از چشم آسمان بچکد  1( ز شرم چهره چون آفتابست اندر صبح  

تا به کویش چون نسیم، افتان و خیزان بوده ام  2( ناتوان بودم به بویش، نیم شب برخاستم  

نه ساز رفتن است آنجا مرا نه برگ نارفتن  3( مقام کعبه وصل تو دور افتاده است از ما  

ِگرد خود گردی از آن تردامنی چون آسیا  4( آتشین داری زبان زان دل سیاهی چون چراغ 

1در1همه1گزینه ها1به1جز1گزینه1...................1آرایه1»سجع«1مشهود1است.1-    

1( صیاد بی روزی، ماهی در دجله نگیرد و ماهی بی اجل در خشک نمیرد. 

2( نصیحت پادشاه کردن، کسی را مسّلم ُبَود که بیم سر ندارد یا امید زر. 

3( با چندین فضیلت که دست راست را هست، خاتم در انگشت چپ می کنند. 

4( ارادت بی چون، یکی را از تحت شاهی فرو آرد و دیگری را در شکم ماهی نکو دارد. 

1در1کدام1بیت1آرایه1»تضمین«1به1چشم1می خورد؟1-    

بند بر بند من افزاید و من آزادم  1( دم به دم از تو غمی می رسد و من شادم  

کاش صد جان دگر بر سر آن می دادم  2( یاد آن روز که دل بردی و جان می رقصید  

بیستونی است فراق تو و من فرهادم  3( زدن تیشه بر این کوه مرا پیشه شده است  

زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم  4( این جواب غزل حافظ خوش لهجه که گفت:  
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1در1کدام1گزینه،1»تلمیح«1دیده1نمی شود؟1-    

1( دری که به باغ بینش ما گشوده ای / هزار بار خیبری تر است 

2( هیچ ستاره نیست که وام دار نگاه تو نیست / لبخند تو اجازه زندگی است 

3( چاه / از آن زمان که تو در آن گریستی / جوشان است 

4( هیچ فرمانروا را ندیده بودم / که پای افرازی وصله دار به پا کند / و مشکی کهنه بر دوش کشد 

1در1عبارت1زیر،1کدام1آرایه1دیده1نمی شود؟1-    

حد1/1که1گل1بوسه1زخم1ها1تنت1را1دشت1شقایق1کرده1بود1/1مگر1از1کدام1باده1مهر،1مست1بودی1/1که1با1تازیانه1هشتاد1زخم،1بر1خود1
ُ
»در1ا

حد1زدی؟!«1

4( تناسب  3( تلمیح   2( تشبیه   1( ایهام  

1در1کدام1بیت1از1آرایه1»تضمین«1استفاده1شده1است؟1-    

1( پیش از تو / هیچ اقیانوس را نمی شناختم / که عمود بر زمین بایستد 

2( از تو در شگفت هم نمی توانم بود / که دیدن بزرگی ات را / چشم کوچک من، بسنده نیست 

3( ای روشن خدا / در شب های پیوسته تاریخ / ای روح لیله القدر / حّتی مطلع الفجر 

4( خجسته باد نام خداوند / نیکوترین آفریدگاران / که تو را آفرید 

1در1همه1گزینه ها1به1جز1گزینه1......................1»تشبیه«1دیده1می شود.1-    

1( لبخند تو اجازه زندگی است / هیچ شکوفه نیست کز تبار ُگلخند تو نیست 

2( شب از چشم تو، آرامش را به وام دارد / و طوفان از خشم تو خروش را 

3( تو، آن بلندترین هرمی / که فرعون تخّیل می تواند ساخت 

گین / پیشانی بلند تو / این کتاب خداوند را / از هم می گشاید؟  4( چگونه شمشیری زهرآ

1در1کدام1بیت،1آرایه1»تلمیح«1یافت1نمی شود؟1-    

که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را  1( برو ای گدای مسکین در خانه علی زن  

چو علی که می تواند که به سر برد وفا را  2( چو به دوست عهد بندد ز میان پاک بازان  

متحیرم چه نامم شه ُملک الفتی را  3( نه خدا توانمش خواند، نه بشر ـ توانمش گفت  

غم دل به دوست گفتن چه خوش است شهریارا  4( ز نوای مرغ یاحق بشنو که در دل شب  

1شهریار1در1غزل1معروف1»همای1رحمت«1کدام1بیت1را1از1حافظ1»تضمین«1کرده1است؟1-    

که ز جان ما بگردان ره آفت قضا را  1( چو تویی قضای گردان به دعای مستمندان  

چه پیام ها سپردم همه سوز دل صبا را  2( به امید آنکه شاید برسد به خاک پایت  

به پیام آشنایی، بنوازد آشنا را  3( همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی  

که لسان غیب خوش تر بنوازد این نوا را  4( چه زنم چو نای هر دم ز نوای شوق او دم  
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1در1کدام1گزینه،1یکی1از1آرایه های1داخل1کمانک1نادرست1است؟1-    

)تشبیه ـ کنایه(  نه این درخت غم از ریشه می توانم زد   1( نه پشت پای بر اندیشه می توانم زد  

)حس آمیزی ـ تشبیه(  برون چو رنگ از این شیشه می توانم زد   2( خوشم به زندگی تلخ همچو می ور نه  

)تشخیص ـ ایهام(  که بوسه بر دهن شیشه می توانم زد  3( از آن ز خنده نیاید لبم به هم چون جام  

)تلمیح ـ تشخیص(  گلی که من به سر تیشه می توانم زد   4( ندیده است جگرگاه بیستون در خواب  

1دو1آرایه1شاخص1عبارت1زیر1در1کدام1گزینه1آمده1است؟1-    

1».
ً
ن1یکوَن1کفرا

َ
»درویش1بی1معرفت،1نیارامد1تا1فقرش1به1کفر1انجامد؛1کاَد1الفقَر1ا

4( تضمین ـ تشبیه  3( تلمیح ـ تشبیه   2( تضمین ـ سجع   1( تلمیح ـ سجع  

1آرایه های1بیت1زیر1در1کدام1گزینه1دیده1می شود؟1-    

می1سوزم1و1می1سازم1و1باد1است1به1دستم«1 »بر1بوی1سر1زلف1تو1چون1عود1بر1آتش11

2( ایهام، تشبیه، جناس، کنایه  1( جناس، تضاد، تشبیه، تلمیح  

4( تضاد، ایهام تناسب، حس آمیزی، کنایه  3( تضمین، ایهام تناسب، تشبیه، حس آمیزی  

1کدام1بیت1به1آرایه های1»تشبیه«1و1»ایهام1تناسب«1آراسته1شده1است؟1-    

که از نهفتن آن، دیگ سینه می زد جوش  1( به صوت چنگ بگوییم آن حکایت ها  

اگرت میل لِب جوی و تماشا باشد  2( از بن هر مژه ام، آب، روان است بیا  

یعنی نداد کام دلم را دهان او  3( نقد وجود من همه مصروف هیچ شد  

بس نعره های عشق برآید که مرحبا  4( چون از شکاف پرده بر ایشان نظر کنند  

1ترتیب1آرایه های1»تضمین،1تلمیح،1ایهام،1کنایه1و1حس1آمیزی«1در1ابیات1کدام1گزینه1دیده1می شود؟1-    

غرق1شکوفه1شد،1چمن1زندگانی1ام1 الف(1شد1تازه1در1هوای1تو1عهد1جوانی1ام11

جگر1می1خورد1و1لعل1از1سنگ1می1داد1 ب(1سخن1را1زیر1پرده،1رنگ1می1داد11

که1عیسی1شکرها1دارد1ز1مریم1 ج(1جهان،1شاد1است1و1او1صد1شکر1دارد11

ز1موج1لطف1و1کرم1ال1اله1اال1الله1 د(1ز1بحر1غم1به1کناری1رسم1عجب1روزی11

دیدم1آخر1نتوانم1دل1از1آن1بردارم1 هـ(1جهد1کردم1که1دل1از1عشق1تو1بردارم1لیک11

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

1آرایه های1ایهام،1نغمه1حروف1)واج1آرایی(،1تشبیه،1تضمین«1در1کدام1بیت1یافت1می شود؟1-    

که کوه عشق به ناخن توان تراشیدن  1( تو شور کوه کن آور نه قصه شیرین  

به سان شمع شبستان خوش است لرزیدن  2( به بوی زلف تو در پیشگاه باد سحر  

تویی چو چشمه خورشید در درخشیدن  3( به زیر زلف پرندین بامداد وصال  

منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن  4( به شهر عشق منم شهریار و چون حافظ  
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آرایه های ادبی 

1در1کدام1گزینه،1یکی1از1آرایه های1داخل1کمانک1نادرست1است؟1-    

)تشبیه ـ کنایه(  نه این درخت غم از ریشه می توانم زد   1( نه پشت پای بر اندیشه می توانم زد  

)حس آمیزی ـ تشبیه(  برون چو رنگ از این شیشه می توانم زد   2( خوشم به زندگی تلخ همچو می ور نه  

)تشخیص ـ ایهام(  که بوسه بر دهن شیشه می توانم زد  3( از آن ز خنده نیاید لبم به هم چون جام  

)تلمیح ـ تشخیص(  گلی که من به سر تیشه می توانم زد   4( ندیده است جگرگاه بیستون در خواب  

1دو1آرایه1شاخص1عبارت1زیر1در1کدام1گزینه1آمده1است؟1-    

1».
ً
ن1یکوَن1کفرا

َ
»درویش1بی1معرفت،1نیارامد1تا1فقرش1به1کفر1انجامد؛1کاَد1الفقَر1ا

4( تضمین ـ تشبیه  3( تلمیح ـ تشبیه   2( تضمین ـ سجع   1( تلمیح ـ سجع  

1آرایه های1بیت1زیر1در1کدام1گزینه1دیده1می شود؟1-    

می1سوزم1و1می1سازم1و1باد1است1به1دستم«1 »بر1بوی1سر1زلف1تو1چون1عود1بر1آتش11

2( ایهام، تشبیه، جناس، کنایه  1( جناس، تضاد، تشبیه، تلمیح  

4( تضاد، ایهام تناسب، حس آمیزی، کنایه  3( تضمین، ایهام تناسب، تشبیه، حس آمیزی  

1کدام1بیت1به1آرایه های1»تشبیه«1و1»ایهام1تناسب«1آراسته1شده1است؟1-    

که از نهفتن آن، دیگ سینه می زد جوش  1( به صوت چنگ بگوییم آن حکایت ها  

اگرت میل لِب جوی و تماشا باشد  2( از بن هر مژه ام، آب، روان است بیا  

یعنی نداد کام دلم را دهان او  3( نقد وجود من همه مصروف هیچ شد  

بس نعره های عشق برآید که مرحبا  4( چون از شکاف پرده بر ایشان نظر کنند  

1ترتیب1آرایه های1»تضمین،1تلمیح،1ایهام،1کنایه1و1حس1آمیزی«1در1ابیات1کدام1گزینه1دیده1می شود؟1-    

غرق1شکوفه1شد،1چمن1زندگانی1ام1 الف(1شد1تازه1در1هوای1تو1عهد1جوانی1ام11

جگر1می1خورد1و1لعل1از1سنگ1می1داد1 ب(1سخن1را1زیر1پرده،1رنگ1می1داد11

که1عیسی1شکرها1دارد1ز1مریم1 ج(1جهان،1شاد1است1و1او1صد1شکر1دارد11

ز1موج1لطف1و1کرم1ال1اله1اال1الله1 د(1ز1بحر1غم1به1کناری1رسم1عجب1روزی11

دیدم1آخر1نتوانم1دل1از1آن1بردارم1 هـ(1جهد1کردم1که1دل1از1عشق1تو1بردارم1لیک11

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

1آرایه های1ایهام،1نغمه1حروف1)واج1آرایی(،1تشبیه،1تضمین«1در1کدام1بیت1یافت1می شود؟1-    

که کوه عشق به ناخن توان تراشیدن  1( تو شور کوه کن آور نه قصه شیرین  

به سان شمع شبستان خوش است لرزیدن  2( به بوی زلف تو در پیشگاه باد سحر  

تویی چو چشمه خورشید در درخشیدن  3( به زیر زلف پرندین بامداد وصال  

منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن  4( به شهر عشق منم شهریار و چون حافظ  
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ادبیات فارسی

1در1کدام1گزینه1از1آرایه1»تلمیح«1استفاده1شده1است؟1-    

1( چاه از آن زمان که تو در آن گریستی، جوشان است 

2( هیچ شکوفه نیست کز تبار گلخند تو نیست 

3( مور، چه می داند که بر دیواره اهرام می گذرد 

4( برای تو با چشم همه محرومان می گریم 

1در1متن1زیر،1کدام1آرایه1ادبی،1دیده1نمی شود؟1-    

»شعر1سپید1من،1روسیاه1ماند1/1که1در1فضای1تو،1به1بی1وزنی1افتاد1/1وسعت1تو1را1چگونه1در1سخن1تنگ1مایه1گنجانم؟«1

4( مراعات نظیر 3( تناقض   2( کنایه   1( حسن تعلیل  

1کدام1آرایه1ها1در1بیت1زیر1وجود1ندارد؟-    

آوخ1که1چه1دام1است1این،1یارب1چه1مدام1است1آن؟« »من1بسته1ی1دام1تو،1سرمست1مدام1تو1

4( تناقض، حسن تعلیل 3( استعاره، جناس ناقص  2( ایهام، نغمه ی حروف  1( ایهام، جناس تام 

1آرایه1های1کدام1گزینه1در1بیت1زیر1موجود1نیست؟-    

به1قد1و1قامتت1بینم1روان1در1پای1او1ریزم« »چو1آب1آشفته1جان1بر1کف1دوانم1تا1کجا1سروی1

4( کنایه، جناس 3( تشبیه، تشخیص  2( ایهام تناسب، مجاز  1( استعاره، مراعات نظیر 

1در1همه1بیت ها1به1جز1بیت1.....................1آرایه1»تشبیه«1دیده1می شود.1-    

نقشی به یاد روی تو بر آب می زدم  1( دیشب به سیل اشک، ره خواب می زدم  

بازش ز طره تو به مضراب می زدم  2( هر مرغ فکر کز سر شاخ سخن بُجست  

بر کارگاه دیده بی خواب می زدم  3( نقش خیال روی تو تا وقت صبحدم  

می گفتم این سرود و می ناب می زدم  4( ساقی به صوت این غزلم کاسه می گرفت  

1در1کدام1بیت،1هر1دو1نوع1»استعاره«1دیده1می شود؟1-    

من تشنه آزارم، خوارم کن و زارم کن  1( نه وعده وصلم ده، نه چاره کارم کن  

سرگشته به هر وادی، چون باد بهارم کن  2( تا هر خس و خاشاکی، بوی نفسم گیرد  

از پرده برونم َکش، رسوای دیارم کن  3( خونابه دل تا کی، در پرده کشم چون گل  

دامان بیابان را، مشکین ز غبارم کن  4( خاک من مجنون را، در پای صبا افشان  

1در1همه1گزینه ها1به1جز1گزینه1.....................1»استعاره«1وجود1دارد.1-    

ترسم بمیرم و باز، باشم در آرزویت  1( ای گل در آرزویت جان و جوانی ام رفت  

ای ماه با که دست در آغوش می کنی  2( دستم نمی رسد که در آغوش گیرمت  

تا سوختنم چون شمع می خواهی و می کوشی  3( می سوزم و می خندم، خشنودم و خرسندم  

سایه سوخته دل، این طمع خام مبند  4( دست کوتاه من و دامن آن سرو بلند  
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آرایه های ادبی 

1در1کدام1بیت،1هر1دو1نوع1»استعاره«1به1کار1رفته1است؟1-    

هوا گرفتی و رفتی ز کف چو مرغ پریده  1( هنوز چشم مرادم رخ تو سیر ندیده  

که این فرشته برای من از بهشت رسیده  2( تو را به روی زمین دیدم و شکفتم و گفتم  

خدای را به کجا رفته  ای فروغ دو دیده  3( بیا که چشم و چراغم تو بودی از همه عالم  

که رام من نشدی آخر، ای غزال رمیده  4( ترانه غزل دلکشم مگر نشنفتی  

1در1کدام1بیت،1یکی1از1آرایه های1مقابل1آن،1نادرست1است؟1-    

)استعاره ـ جناس(  در آینه اهل نظر، چهره نما باش   1( ای ماه، شبی مونس خلوتگه ما باش  

)تلمیح ـ مجاز(  در سینه این خالی خاموش نوا باش   2( ای روح مسیحا، نفسی در نی ما دم  

)حس آمیزی ـ تشخیص(  ای نکته تو هم در دهن دوست به جا باش   3( چون خال که بر کنج لب یار خوش افتاد  

)ایهام ـ تشبیه(  ای ساقی سرمست، شبی نیز مرا باش   4( چشمم چو قدح بر لب نوشت نگران است  

1در1کدام1بیت،1یکی1از1آرایه های1مقابل1آن،1نادرست1است؟1-    

)ایهام ـ تشبیه(  که نگاهم همه در آینه روی تو بود  1( زان شکستم به هم آیینه خودبینی را  

)تلمیح ـ مجاز(  در عهد تو هر که دختر آورد   2( شاید که کند به زنده در گور  

)نغمه حروف ـ جناس(  و آنجا که درد یار نباشد، دیار نیست   3( دردا که در دیار شما درد یار نیست  

)حس آمیزی ـ تضمین(  مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید   4( صائب، این، آن غزل حافظ شیرین سخن است  

1آرایه های1بیت1زیر،1در1کدام1گزینه1آمده1است؟1-    

گرچه1خون1می1چکد1از1شیوه1چشم1سَیهش«1 »بوی1شیر،1از1لب1همچون1شکرش1می1آید11

2( حس آمیزی، کنایه، مراعات نظیر، استعاره  1( تشبیه، کنایه، واج آرایی، تناسب  

4( حس آمیزی، تشخیص، کنایه، ایهام  3( تشبیه، واج آرایی، ایهام، تناسب  

1در1کدام1گزینه،1هر1دو1آرایه1»تضاد1و1ایهام1تناسب«1یافت1می شود؟1-    

غالم حافظ خوش لهجه خوش آوازم  1( ز چنگ زهره شنیدم که صبحدم می گفت  

ز داد این همه بانگ و فریاد چیست؟  2( اگر مرگ داد است، بیداد چیست؟  

فاتحه شو تو یک سری، تا که به دل بخوانمت  3( جان و روان من تویی، فاتحه خوان من تویی  

چین سر زلف تو رونق عنبر شکست  4( نوش لب لعل تو قیمت شکر شکست  

1ترتیب1آرایه های1»جناس،1کنایه،1مجاز،1تشیبه1و1تلمیح«1در1ابیات1کدام1گزینه1دیده1می شود؟1-    

مددخواه1جاه1تو1شهری1مسلمان1 الف(1دعاگوی1جان1تو1خلقی1موحد11

نظر1از1جمع1به1شمع1است1چو1پروانه1مرا1 ب(1آشنایی1به1کسی1نیست1در1این1خانه1مرا11

چون1الله1بر1زمین1ننهادند1جام1را1 ج(1غافل1مشو1که1وقت1شناسان1نوبهار11

چون1است1ما1به1مردم1دنیا1چه1کرده1ایم1 د(1بندد1کمر1به1ُکشتن1ما1هر1که1بنگریم11

یوسفی1بود1ولی1هیچ1خریدار1نداشت1 هـ(1این1همه1مشتری1و1گرمی1بازار1نداشت11

4( د، هـ، ب، ج، الف  3( ب، هـ، الف، ج، د   2( د، هـ، ج، ب، الف   1( ب، د، الف، ج، هـ  
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آرایه های ادبی 

1در1کدام1بیت،1هر1دو1نوع1»استعاره«1به1کار1رفته1است؟1-    

هوا گرفتی و رفتی ز کف چو مرغ پریده  1( هنوز چشم مرادم رخ تو سیر ندیده  

که این فرشته برای من از بهشت رسیده  2( تو را به روی زمین دیدم و شکفتم و گفتم  

خدای را به کجا رفته  ای فروغ دو دیده  3( بیا که چشم و چراغم تو بودی از همه عالم  

که رام من نشدی آخر، ای غزال رمیده  4( ترانه غزل دلکشم مگر نشنفتی  

1در1کدام1بیت،1یکی1از1آرایه های1مقابل1آن،1نادرست1است؟1-    

)استعاره ـ جناس(  در آینه اهل نظر، چهره نما باش   1( ای ماه، شبی مونس خلوتگه ما باش  

)تلمیح ـ مجاز(  در سینه این خالی خاموش نوا باش   2( ای روح مسیحا، نفسی در نی ما دم  

)حس آمیزی ـ تشخیص(  ای نکته تو هم در دهن دوست به جا باش   3( چون خال که بر کنج لب یار خوش افتاد  

)ایهام ـ تشبیه(  ای ساقی سرمست، شبی نیز مرا باش   4( چشمم چو قدح بر لب نوشت نگران است  

1در1کدام1بیت،1یکی1از1آرایه های1مقابل1آن،1نادرست1است؟1-    

)ایهام ـ تشبیه(  که نگاهم همه در آینه روی تو بود  1( زان شکستم به هم آیینه خودبینی را  

)تلمیح ـ مجاز(  در عهد تو هر که دختر آورد   2( شاید که کند به زنده در گور  

)نغمه حروف ـ جناس(  و آنجا که درد یار نباشد، دیار نیست   3( دردا که در دیار شما درد یار نیست  

)حس آمیزی ـ تضمین(  مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید   4( صائب، این، آن غزل حافظ شیرین سخن است  

1آرایه های1بیت1زیر،1در1کدام1گزینه1آمده1است؟1-    

گرچه1خون1می1چکد1از1شیوه1چشم1سَیهش«1 »بوی1شیر،1از1لب1همچون1شکرش1می1آید11

2( حس آمیزی، کنایه، مراعات نظیر، استعاره  1( تشبیه، کنایه، واج آرایی، تناسب  

4( حس آمیزی، تشخیص، کنایه، ایهام  3( تشبیه، واج آرایی، ایهام، تناسب  

1در1کدام1گزینه،1هر1دو1آرایه1»تضاد1و1ایهام1تناسب«1یافت1می شود؟1-    

غالم حافظ خوش لهجه خوش آوازم  1( ز چنگ زهره شنیدم که صبحدم می گفت  

ز داد این همه بانگ و فریاد چیست؟  2( اگر مرگ داد است، بیداد چیست؟  

فاتحه شو تو یک سری، تا که به دل بخوانمت  3( جان و روان من تویی، فاتحه خوان من تویی  

چین سر زلف تو رونق عنبر شکست  4( نوش لب لعل تو قیمت شکر شکست  

1ترتیب1آرایه های1»جناس،1کنایه،1مجاز،1تشیبه1و1تلمیح«1در1ابیات1کدام1گزینه1دیده1می شود؟1-    

مددخواه1جاه1تو1شهری1مسلمان1 الف(1دعاگوی1جان1تو1خلقی1موحد11

نظر1از1جمع1به1شمع1است1چو1پروانه1مرا1 ب(1آشنایی1به1کسی1نیست1در1این1خانه1مرا11

چون1الله1بر1زمین1ننهادند1جام1را1 ج(1غافل1مشو1که1وقت1شناسان1نوبهار11

چون1است1ما1به1مردم1دنیا1چه1کرده1ایم1 د(1بندد1کمر1به1ُکشتن1ما1هر1که1بنگریم11

یوسفی1بود1ولی1هیچ1خریدار1نداشت1 هـ(1این1همه1مشتری1و1گرمی1بازار1نداشت11

4( د، هـ، ب، ج، الف  3( ب، هـ، الف، ج، د   2( د، هـ، ج، ب، الف   1( ب، د، الف، ج، هـ  
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1بیت1زیر1به1کدام1آرایه های1ادبی،1زینت1یافته1است؟1-    

که1ز1شیرین1سخنی،1شهره1ایرانم1کرد«1 »آفرین1بر1قلم1شهد1فشانت1آتش11

1( استعاره، واج آرایی، حس آمیزی، ایهام 

2( تشخیص، تشبیه، نغمه حروف، مراعات نظیر 

3( تشبیه، تضاد، ایهام، تضمین 

4( واج آرایی، حس آمیزی، مجاز، تناسب 

1در1کدام1گزینه،1واژه1مشخص1شده،1»مجاز«1نیست؟1-    

که جان در سر کار او می کنی  1( تو را کس نگوید نکو می کنی  

چو درویش در دست سرمایه دار  2( تأّمل به حسرت کنان شرمسار  

تا چشم سیر گردد، یک سو نهد حسد را  3( این بار جام پر کن لیکن تمام پر کن  

بگیرند و خرم شود دشمنش  4( مبادا که فردا به خون منش  

1در1کدام1گزینه،1»استعاره«1به1کار1رفته1است؟1-    

تو را دریای رحمت بی کران است  1( اگرچه جرم او کوه گران است  

خرد را دیده، خواب آلود دیدم  2( ز عشق، آفاق را پر دود دیدم  

که مطلق یوسف مصر است گویی  3( چنان مشهور شد در خوب رویی  

در آن شادی خدا را یاد داری  4( پس آن بهتر که خود را شاد داری  

1در1کدام1گزینه،1آرایه1»استعاره«1به1کار1رفته1است؟1-    

خدا توبه دهادت زین دو رنگی  1( گهی با من به صلحی گه به جنگی  

که بدکاری است دشمن کامی ای دوست  2( به کام دشمنم کردی نه نیکوست  

به گلرخ گفت کای سرو سمن چهر  3( دگر باره جهاندار از سر مهر  

به از حاجت به نزد ناسزاوار  4( به ناخن سنگ برکندن ز کهسار  

1در1همه1بیت ها1به1جز1بیت1.................1»استعاره1از1نوع1تشخیص«1به1کار1رفته1است.1-    

ندانم آن مه تابان چه در کمان دارد  1( به تیره روزی من، چشم روزگار گریست  

که تاب ِجلوه آن یار مهربان دارد  2( ز سخت جانی آیینه، حیرتی دارم  

که ُترک عشوه گری تیر در کمان دارد  3( سزد که اهل نظر، سینه را نشان سازند 

رخ نیاز بر آن خاک آستان دارد  4( ز هر طرف به تظّلم نیازمندی چند  

1در1کدام1بیت1»استعاره«1به1کار1نرفته1است؟1-    

به معشوقی زند در گوهری چنگ  1( اگر عشق اوفتد در سینه سنگ  

فرو خواندم به گوشش نکته ای چند  2( ز شیرین کاری شیرین دلبند  

که بی او گل نخندید، ابر نگریست  3( ز سوز عشق بهتر در جهان چیست؟  

خرد را دیده خواب آلود دیدم  4( ز عشق آفاق را پر دود دیدم  
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1در1کدام1گزینه،1همه1ترکیب ها1»اضافه1استعاری«1است؟1-    

1( خصلت طمع، گردن استکبار، بیابان ضاللت، قالب قصیده 

2( جام عافیت، پای تعّدی، قدر نعمت، تپه گمراهی )تیه: بیابان( 

3( حمله حسد، پرده عفاف، لجاج شهوت، حوزه عاطفی 

4( فریاد هستی، دامن خاک، روح کالم، صولت خشم )صولت: حمله( 

1در1منظومه1زیر،1چند1»تشخیص«1وجود1دارد؟1-    

»من1صدای1قدم1خواهش1را1می1شنوم1/1و1صدای1پای1قانونی1خون1در1رگ1/1تپش1قلب1شب1آدینه1/1شیهه1پاک1حقیقت1از1دور1/1و1صدای1
کفش1ایمان1در1کوچه1شوق1/1و1صدای1باران،1روی1پلک1تر1عشق1/1روی1موسیقی1غمناک1بلوغ«1

2( پنج  1( چهار  

4( هفت  3( شش  

1آرایه1»تشبیه«1در1کدام1بیت1بیشتر1است؟1-    

هر روز که بی ساقی گل چهره نشستیم  1( صدای خار بال از دل دیوانه ما خاست  

تا بر دل کسی ننشیند غبار من  2( ای سیل اشک، خاک وجودم به باد ده 

ماهی است عارف تو از نور آفریده  3( سروی است قامت تو از ناز سرکشیده  

طایر اندیشه ام افتاد در دام هوس  4( مرغ دل تا دام زلف و دانه خال تو دید  

1آرایه های1»مجاز،1ایهام،1کنایه،1تشبیه1و1تلمیح«1به1ترتیب1در1کدام1ابیات1یافت1می شود؟1-    

خروش1و1مستی1ما1بر1دوام1خواهد1بود1 الف(1اگر1دو1چشم1تو1مست1مدام1خواهد1بود11

اگر1ز1سود1و1زیان1بگذرد،1زیان1نکند1 ب(1کسی1که1نقد1خرد1داد1و1ملک1عشق1خرید11

طمع1مدار1که1سر1بر1سر1زبان1نکند1 ج(1چو1خامه1هرکه1حدیث1دل1آورد1به1زبان11

طلب1چشمه1حیوان1نکند1چون1نکند؟1 د(1طالب1لعل1توام1کان1که1به1ظلمات1افتاد11

میل1آن1سرو1خرامان1نکند1چون1نکند؟1 هـ(1هر1که1زین1رهگذرش1پای1فرورفت1به1گل11

2( ب، الف، هـ، ج، د 1( الف، ب، هـ، ج، د 

4( ج، د، الف، ب، هـ  3( ج، الف، هـ، ب، د  

1کدام1بیت1فاقد1آرایه1»تلمیح«1و1دارای1دو1»استعاره«1است؟1-    

در حریم سینه افروزد چراغ طور را  1( عشق کو تا گرم سازد این دل رنجور را  

که خواهد ساختن این نقطه بی پرگار عاشق را  2( فریب خال گندم گون او خوردم ندانستم  

گل به خورشید رسانید سر شبنم را  3( نیست ممکن نکند صحبت نیکان تأثیر  

نیست حاجت با عصا در خانه خود کور را  4( پا منه بیرون ز حّد خویش تا بینا شوی  
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آرایه های ادبی 

1در1کدام1گزینه،1همه1ترکیب ها1»اضافه1استعاری«1است؟1-    

1( خصلت طمع، گردن استکبار، بیابان ضاللت، قالب قصیده 

2( جام عافیت، پای تعّدی، قدر نعمت، تپه گمراهی )تیه: بیابان( 

3( حمله حسد، پرده عفاف، لجاج شهوت، حوزه عاطفی 

4( فریاد هستی، دامن خاک، روح کالم، صولت خشم )صولت: حمله( 

1در1منظومه1زیر،1چند1»تشخیص«1وجود1دارد؟1-    

»من1صدای1قدم1خواهش1را1می1شنوم1/1و1صدای1پای1قانونی1خون1در1رگ1/1تپش1قلب1شب1آدینه1/1شیهه1پاک1حقیقت1از1دور1/1و1صدای1
کفش1ایمان1در1کوچه1شوق1/1و1صدای1باران،1روی1پلک1تر1عشق1/1روی1موسیقی1غمناک1بلوغ«1

2( پنج  1( چهار  

4( هفت  3( شش  

1آرایه1»تشبیه«1در1کدام1بیت1بیشتر1است؟1-    

هر روز که بی ساقی گل چهره نشستیم  1( صدای خار بال از دل دیوانه ما خاست  

تا بر دل کسی ننشیند غبار من  2( ای سیل اشک، خاک وجودم به باد ده 

ماهی است عارف تو از نور آفریده  3( سروی است قامت تو از ناز سرکشیده  

طایر اندیشه ام افتاد در دام هوس  4( مرغ دل تا دام زلف و دانه خال تو دید  

1آرایه های1»مجاز،1ایهام،1کنایه،1تشبیه1و1تلمیح«1به1ترتیب1در1کدام1ابیات1یافت1می شود؟1-    

خروش1و1مستی1ما1بر1دوام1خواهد1بود1 الف(1اگر1دو1چشم1تو1مست1مدام1خواهد1بود11

اگر1ز1سود1و1زیان1بگذرد،1زیان1نکند1 ب(1کسی1که1نقد1خرد1داد1و1ملک1عشق1خرید11

طمع1مدار1که1سر1بر1سر1زبان1نکند1 ج(1چو1خامه1هرکه1حدیث1دل1آورد1به1زبان11

طلب1چشمه1حیوان1نکند1چون1نکند؟1 د(1طالب1لعل1توام1کان1که1به1ظلمات1افتاد11

میل1آن1سرو1خرامان1نکند1چون1نکند؟1 هـ(1هر1که1زین1رهگذرش1پای1فرورفت1به1گل11

2( ب، الف، هـ، ج، د 1( الف، ب، هـ، ج، د 

4( ج، د، الف، ب، هـ  3( ج، الف، هـ، ب، د  

1کدام1بیت1فاقد1آرایه1»تلمیح«1و1دارای1دو1»استعاره«1است؟1-    

در حریم سینه افروزد چراغ طور را  1( عشق کو تا گرم سازد این دل رنجور را  

که خواهد ساختن این نقطه بی پرگار عاشق را  2( فریب خال گندم گون او خوردم ندانستم  

گل به خورشید رسانید سر شبنم را  3( نیست ممکن نکند صحبت نیکان تأثیر  

نیست حاجت با عصا در خانه خود کور را  4( پا منه بیرون ز حّد خویش تا بینا شوی  
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1در1کدام1بیت،1همه1آرایه های1»مجاز،1ایهام،1کنایه1و1تلمیح«1دیده1می شود؟1-    

من غالم آن که دوراندیش نیست  1( ای َدَمت عیسی، دم از دوری مزن  

عشق تو بگرداند، در کوه و بیابانم  2( ای خوب تر از لیلی، بیم است که چون مجنون  

بهر که می فرستی مکتوب های شسته؟  3( اشکت، کلیم نگذاشت در نامه ها سیاهی  

زنهار، دل مبند بر اسباب دنیوی  4( جمشید جز حکایت جام از جهان نُبرد  

1در1کدام1بیت1»استعاره«1به1کار1رفته1است؟1-    

مر این قیمتی در لفظ دری را  1( من آنم که در پای خوکان نریزم  

دروغ است سرمایه مر کافری را  2( به نظم اندر آری دروغی طمع را  

که مایه است مر جهل و بدگوهری را  3( به علم و به گوهر کنی مدحت آن را  

یکی نیز بگرفت خنیاگری  4( اگر شاعری را تو پیشه گرفتی  

1در1کدام1بیت،1آرایه1»مجاز«1و1»جناس1همسان1)تام(«1وجود1دارد؟1-    

سر تا قدمش چون َپری از عیب، َبری بود  1( آن یار کز او خانه ما جای َپری بود  

وین چه مرا در سر است، عمر در این سر شود  2( آنکه مرا آرزوست، دیر میّسر شود  

که گذر می  نتوان کرد ز دریا به شنا  3( چشم از خیل و خیال تو از آن محروم است  

رنگ رخساره و تن زرد و نزار است چو کاه  4( تا دلم زان گلگون، غم چون کوه کشید  

1در1همه1گزینه ها1به1جز1گزینه1...................1از1آرایه1»تشبیه«1استفاده1شده1است.1-    

1( ساعتی به شروح حمله، نمانده است و اینجا آیینه تجّلی همه تاریخ است. 

2( تو گویی اشیا گنجینه هایی از رازهای شگفت خلقت هستند. 

3( در اینجا و در این ساعت، همه چیزهای معمولی، حقیقتی دیگر می یابند. 

4( دشمن، برده ماشین است و تو ماشین را در خدمت ایمان کشیده ای. 

1عبارت1زیر،1به1کدام1آرایه1های1ادبی،1آراسته1شده1است؟1-    

»در1معرکه1قلوب1مجاهدان1خدا1آرامشی1که1حاصل1ایمان1است،1حکومت1دارد؛1دشمن،1حیرت1زده1است1که1چگونه1ممکن1است1کسی1
از1مرگ1نهراسد؟«1

2( تشبیه، تشخیص، حس آمیزی، واج آرایی  1( تشبیه، استعاره، تلمیح، واج آرایی  

4( تشخیص، تلمیح، اغراق، تضمین  3( تضاد، تشخیص، تلمیح، تضمین  

1در1کدام1گزینه،1هر1سه1نوع1ترکیب1»اضافه1تشبیهی«1هستند؟1-    

1( وجدان جمع، آیینه تجلی، برده ماشین 

2( کوه آتش، معرکه قلوب، آفتاب فتح 

3( حاشیه اروند، جلیقه نجات، آتش خشم 

4( فضای نفوس، مراتب قرب، دشت شب 
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1در1کدام1گزینه،1یکی1از1آرایه های1مقابل1عبارت1نادرست1است؟1-    

)ایهام تناسب ـ ایهام(  1( تقدیر تاریخی زمین، در حاشیه اروند، جاری می شود. با اشتیاق منتظر شب هستند تا به قلب دشمن بتازند.  

)تشبیه ـ کنایه(  2( دریادالن صف شکنی هستند که دل شیطان را از رعب و وحشت می لرزانند و پیش می روند.  

)استعاره ـ مجاز(  3( در زیر آن آتش شدید، بولدوزرچی جهاد، بر کوهی از آتش نشسته است و کوهی از خاک را جابه جا می کند.  

)تضاد ـ تضمین(  4( آنها چه ُانسی با خاک گرفته اند و خاک، مظهر فقر مخلوق در برابر غنای خالق است.  

1بیت1زیر،1به1آرایه های1کدام1گزینه،1آراسته1شده1است؟1-    

گر1به1جانبازی1یکی1فرهاد1می1شد،1بد1نمی1شد«1 »هرکسی1را1خسروآسا1شور1شیرینی1است1بر1سر11

1( واج آرایی، تلمیح، تشبیه، استعاره 

2( جناس، تشبیه، تلمیح، ایهام تناسب 

3( حس آمیزی، تضاد، ایهام، جناس 

4( تشبیه، واج آرایی، تضاد، ایهام تناسب 

1در1کدام1گزینه،1»تشبیه«1بیشتری1به1کار1رفته1است؟1-    

غرق شکوفه شد، چمن زندگانی ام  1( شد تازه در هوای تو عهد جوانی ام  

تا بشکفد به خنده، گِل شادمانی ام  2( ای خار پیری از دل پرسوز من برای  

نایم ولی تو می ُبری و می شکافی ام  3( از شرم زشت رویی و پیری به سوی تو  

برگ خشکم در گریبان بهار افتاده ام  4( گر جوانی می کنم در عشق او عیبم مکن  

1ترتیب1آرایه های1»مجاز،1ایهام،1تلمیح،1جناس1همسان1و1کنایه«1در1ابیات1کدام1گزینه1دیده1می شود؟1-    

یا1رب1آن1عیسی1نفس1گر1بر1مزارم1بگذرد1 الف(1بر1مزارم1گر1گذار1آید،1ز1سر1گیرم1حیات11

که1رنگ1سرخ1به1خون1جگر1شود1پیدا1 ب(1به1رنگ1زرد1قناعت1کن1از1ریاضی1جهان11

امام1شهر1که1سّجاده1می1کشید1به1دوش1 ج(1ز1کوی1میکده1دوشش1به1دوش1می1بردند11

آن1خطا1را1به1حقیقت1کم1از1این1تاوان1نیست1 د(1به1وفای1تو1طمع1بستم1و1عمر1از1کف1رفت11

که1آنجا1هم1میان1مردمان1است1 هـ(1نمی1خواهم1که1در1چشمم1نشینی11

2( هـ، ج، ب، الف، د  1( د، هـ، الف، ج، ب  

4( هـ، ب، ج، الف، د  3( د، الف، ج، ب، هـ  

1آرایه های1قطعه1زیر1در1کدام1گزینه1آمده1است؟1-    

کآرام1درون1دشت1شب1خفته1است1 »حسرت1نبرم1به1خواب1آن1مرداب11

دریا1همه1عمر1خوابش1آشفته1است«1 دریایم1و1نیست1باکم1از1طوفان11

1( واج آرایی، تشخیص، اغراق، تضاد 

2( واج آرایی، تناسب، کنایه، ایهام 

3( تشخیص، تشبیه، استعاره، تضاد 

4( تشبیه، تلمیح، کنایه، استعاره 
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آرایه های ادبی 

1در1کدام1گزینه،1یکی1از1آرایه های1مقابل1عبارت1نادرست1است؟1-    

)ایهام تناسب ـ ایهام(  1( تقدیر تاریخی زمین، در حاشیه اروند، جاری می شود. با اشتیاق منتظر شب هستند تا به قلب دشمن بتازند.  

)تشبیه ـ کنایه(  2( دریادالن صف شکنی هستند که دل شیطان را از رعب و وحشت می لرزانند و پیش می روند.  

)استعاره ـ مجاز(  3( در زیر آن آتش شدید، بولدوزرچی جهاد، بر کوهی از آتش نشسته است و کوهی از خاک را جابه جا می کند.  

)تضاد ـ تضمین(  4( آنها چه ُانسی با خاک گرفته اند و خاک، مظهر فقر مخلوق در برابر غنای خالق است.  

1بیت1زیر،1به1آرایه های1کدام1گزینه،1آراسته1شده1است؟1-    

گر1به1جانبازی1یکی1فرهاد1می1شد،1بد1نمی1شد«1 »هرکسی1را1خسروآسا1شور1شیرینی1است1بر1سر11

1( واج آرایی، تلمیح، تشبیه، استعاره 

2( جناس، تشبیه، تلمیح، ایهام تناسب 

3( حس آمیزی، تضاد، ایهام، جناس 

4( تشبیه، واج آرایی، تضاد، ایهام تناسب 

1در1کدام1گزینه،1»تشبیه«1بیشتری1به1کار1رفته1است؟1-    

غرق شکوفه شد، چمن زندگانی ام  1( شد تازه در هوای تو عهد جوانی ام  

تا بشکفد به خنده، گِل شادمانی ام  2( ای خار پیری از دل پرسوز من برای  

نایم ولی تو می ُبری و می شکافی ام  3( از شرم زشت رویی و پیری به سوی تو  

برگ خشکم در گریبان بهار افتاده ام  4( گر جوانی می کنم در عشق او عیبم مکن  

1ترتیب1آرایه های1»مجاز،1ایهام،1تلمیح،1جناس1همسان1و1کنایه«1در1ابیات1کدام1گزینه1دیده1می شود؟1-    
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امام1شهر1که1سّجاده1می1کشید1به1دوش1 ج(1ز1کوی1میکده1دوشش1به1دوش1می1بردند11

آن1خطا1را1به1حقیقت1کم1از1این1تاوان1نیست1 د(1به1وفای1تو1طمع1بستم1و1عمر1از1کف1رفت11

که1آنجا1هم1میان1مردمان1است1 هـ(1نمی1خواهم1که1در1چشمم1نشینی11

2( هـ، ج، ب، الف، د  1( د، هـ، الف، ج، ب  

4( هـ، ب، ج، الف، د  3( د، الف، ج، ب، هـ  

1آرایه های1قطعه1زیر1در1کدام1گزینه1آمده1است؟1-    

کآرام1درون1دشت1شب1خفته1است1 »حسرت1نبرم1به1خواب1آن1مرداب11

دریا1همه1عمر1خوابش1آشفته1است«1 دریایم1و1نیست1باکم1از1طوفان11
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ادبیات فارسی

1در1کدام1گزینه،1یکی1از1آرایه های1مقابل1بیت،1نادرست1است؟1-    

)تشبیه ـ تلمیح(  کسی است غرقه، که او برکنار می ماَند   1( محیط عشق، همه آب زندگی است مترس  

)استعاره ـ جناس(  به خون دو نرگس بیاراست چهر   2( فرو ریخت از دیدگان آب مهر  

)حس آمیزی ـ ایهام( که از برای درودن نکشته اند مرا   3( ز من به نکته رنگین چو الله قانع شو  

)کنایه ـ تشخیص(  چشم دارم که سالمی برسانی ز منش  4( گر به سر منزل سلمی رسی ای باد صبا  

1بیت1زیر1با1کدام1آرایه های1ادبی،1زینت1یافته1است؟1-    

داشت1یوسف1را1به1مشتی1خاک1عالم1می1فروخت«1 »زندگانی1چون1برده1داری1پیر1در1بازار1عمر11

1( تشبیه، ایهام، واج آرایی، مجاز 

2( تشبیه، استعاره، تلمیح، واج آرایی 

3( واج آرایی، تشخیص، تناسب، ایهام تناسب 

4( تشخیص، تلمیح، تضاد، مجاز 

1در1کدام1بیت،1»تشبیه1و1جناس1همسان1)تام(«1به1کار1رفته1است؟1-    

وقت آن است که گیری سخن ما در گوش  1( داد عّشاق بده، وقت خود از دست مده  

با گرفتار خود ای مست وفا، سخت مکوش  2( دل من، بسته زنجیر سر زلف تو شد  

نوش در نیش نهان گشته و نیش اندر نوش  3( پاسخ تلخ تو و خنده شیرین با هم  

امشب ای دوست، چه تدبیر که بگذشت ز دوش  4( دوش، سیالب غمم تا به سر زانو برد  

1در1همه1گزینه ها1به1جز1گزینه1...................1آرایه1»حس1آمیزی«1وجود1دارد.1-    

1( آهنگ لطیف و پر جالل تو برای دنیای ناچیز ما خیلی زیاد است. 

2( این صدا، طنینی طبیعی و زمزمه ای گرم و سوزان و خدایی است. 

3( یک گوش واحد است که این هر دو صدا را می شنوند. 

4( گوش من، غرق شنیدن صدای شیرین تو شده است. 

1در1همه1گزینه ها1به1جز1گزینه1..................1آرایه1»مجاز«1به1کار1رفته1است.1-    

که من از دست تو فردا بروم جای دگر  1( هر شب اندیشه دیگر کنم و رای دگر  

ما به غیر از تو نداریم تمّنای دگر  2( هرکسی را سر چیزی و تمّنای کسی است  

متصّور نشود صورت و باالی دگر  3( ز آن که هرگز به جمال تو در آیینه وهم  

ُحسن عهدم نگذارد که نهم پای دگر  4( بامدادان که برون می نهم از منزل پای  

1در1کدام1بیت،1تعداد1»کنایه«1بیشتر1از1سایر1بیت1هاست؟1-    

تا الف عافیت زد و از هم نشین گذشت  1( سیمرغ خودپرست، نشان از وفا ندید  

از پا درافتادم و آبم ز سر گذشت  2( از دست کار من شد و جانم به لب رسید  

می توان چون گردباد از دامن صحرا گذشت  3( زان گرفتم دامن صحرا که با شور و جنون  

کان هم ز داغ عشق، به خون جگر گذشت  4( چون عمر الله بود بهار جوانیم  
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آرایه های ادبی 

1ترتیب1ابیات1زیر،1از1لحاظ1داشتن1آرایه های1»جناس،1کنایه،1ایهام،1مجاز1و1تشخیص«1کدام1گزینه1است؟1-    

گیسوی1پرشکنج1تو1از1تاب1می1رود1 الف(1این1قدر1دل1به1طره1چه1بندی1که1عاقبت11

به1دل،1امید1درمان1داشتم،1درمانده1تر1رفتم1 ب(1به1کویت1با1دل1شاد1آمدم،1با1چشم1تر1رفتم11

ز1غّصه1رنگ1من1و1رنگ1شب1پرید،1بیا1 ج(1ز1بس1نشستم1و1با1شب1حدیث1غم1گفتم11

دریا1چو1می1خواند1مرا،1با1قطره1چون1سودا1کنم1 د(1در1راهت1ای1جاِن1جهان1تا1کی1ز1جان1پروا1کنم1

عکس1روی1تو1در1این1آینه1پیداست1هنوز1 هـ(1رفتی1از1چشم1و1دلم1محو1تماشاست1هنوز11

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

1در1کدام1بیت1همه1ارکان1»تشبیه«1آمده1است؟1-    

من چشم تو را مانم، تو اشک مرا مانی  1( ای شاهد افالکی، در مستی و در پاکی  

من سلسله موجم، تو سلسله جنبانی  2( من زمزمه عودم، تو زمزمه پردازی  

تو مهری و نوری، تو عشقی و تو جانی  3( من خاکم و من گردم، من اشکم و من دردم  

داغی که نمی بینی، دردی که نمی دانی  4( از آتش سودایت، دارم من و دارد دل  

1در1کدام1بیت،1هر1دو1آرایه1مقابل1آن1درست1است؟1-    

)تضاد ـ کنایه(  که دوصد خون به دل محرم و بیگانه نکرد   1( زلف پرچین تو مّشاطه شبی شانه نکرد  

)تشبیه ـ تلمیح(  هرکه از روی صفا خدمت میخانه نکرد   2( خانه هستی اش از سیل فنا ویران باد  

)مراعات نظیر ـ ایهام(  هرکه را سلسله موی تو دیوانه نکرد   3( آخرش چرخ به زندان مکافات کشید  

)تشخیص ـ حس آمیزی(  هر حریفی که ِمی از شیشه به پیمانه نکرد   4( نه عجب گر بَکند دست قضا ریشه او  

1در1کدام1بیت1همه1آرایه های1»جناس،1تشبیه1و1کنایه«1به1چشم1می خورد؟1-    

نقشی به یاد روی تو بر آب می زدم  1( دیشب به سیل اشک، ره خواب می زدم  

جامی به یاد گوشه محراب می زدم  2( ابروی یار در نظر و خرقه سوخته  

بر کارگاه دیده بی خواب می زدم  3( نقش خیال روی تو تا وقت صبحدم  

)احباب: دوستان(  بر نام عمر و دولت احباب می زدم   4( خوش بود وقت حافظ و فال و مراد و کام  

1در1کدام1بیت1هر1سه1آرایه1»کنایه،1تشبیه1و1مراعات1نظیر«1وجود1دارد؟1-    

جان از پی آن باید تا عیش طرب بیند  1( چشم از پی آن باید تا چیز عجب بیند  

چون سیر خورد مردم کی بوی پیاز آید  2( چون جغد بود اصلش، کی صورت باز آید  

کز دست گران جانی انگشت همی خاید  3( در گوهر جان بنگر اندر صدف این تن  

چون بشنود این چاره، خوش رقص کنان آید  4( مسکین دل آواره، آن گم شده یک باره  
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آرایه های ادبی 
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ادبیات فارسی

1در1بیت1»چشمم1آن1دم1که1ز1شوق1تو1نهد1سر1به1لحد1/1تا1دم1صبح1قیامت1نگران1خواهد1بود«1کدام1آرایه ها1یافت1می شود؟1-    

2( تلمیح، تشخیص، جناس تام  1( کنایه، مجاز، ایهام  

4( کنایه، ایهام تناسب، جناس تام  3( ایهام تناسب، تلمیح، تشبیه  

1در1کدام1بیت1هر1دو1آرایه1»جناس1و1تضاد«1وجود1ندارد؟1-    

دهد از نیش، نوش و خیری از خار  1( نهد در نار نور و مهره در مار  

داغ جفا به سینه ام، طوق وفا به گردنم  مری باغ او منم تا بشناسی ام ببین  
ُ
2( ق

نماند هیچ کس، او ماَند و بس  3( کسی با او نه و او با همه کس  

جهان داری که در ُملکش خلل نیست  4( خداوندی که در ذاتش علل نیست  

1در1همه1بیت ها1به1جز1بیت1...................1آرایه1»تشبیه«1دیده1می شود.1-    

که بعد از من افروزد از مدفن من  1( مپندار این شعله، افسرده گردد  

همه خوشه خشم شد خرمن من  2( کنون رود خلق است دریای جوشان  

گل صبر می پرورد دامن من  3( من آزاده، از خاک آزادگانم  

زنی گر به تیغ ستم، گردن من  4( جز از جام توحید هرگز ننوشم  

1ترتیب1آرایه های1»تلمیح،1تشبیه،1استعاره،1جناس1و1تناسب«1در1ابیات1کدام1گزینه1به1چشم1می خورد؟1-    

جداسازی1ای1خصم،1سر1از1تن1من1 الف(1تنم1گر1بسوزی1به1تیرم1بدوزی11

که1بعد1از1من1افروزد1از1مدفن1من1 ب(1مپندار1این1شعله،1افسرده1گردد11

ی1هستی1است،1جان1کندن1من1
ّ
تجل ج(1من1ایرانی1ام،1آرمانم1شهادت11

همه1خوشه1خشم1شد،1خرمن1من1 د(1کنون1رود1خلق1است،1دریای1جوشان11

زنی1گر1به1تیغ1ستم،1گردن1من1 هـ(1جز1از1جام1توحید1هرگز1ننوشم11

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

1در1کدام1گزینه1هر1دو1آرایه1»مجاز1و1استعاره«1مشهود1است؟1-    

بجوشد گل اندر گل از گلشن من  1( به خون گر کشی خاک من، دشمن من  

جداسازی ای خصم سر از تن من  2( تنم گر بسوزی به تیرم بدوزی  

که بعد از من افروزد از مدفن من  3( مپندار این شعله افسرده گردد  

بتازد به نیرنگ تو، توسن من  4( نه تسلیم و سازش، نه تکریم و خواهش  

1در1کدام1گزینه،1یکی1از1آرایه های1مقابل1بیت،1نادرست1است؟1-    

)تشبیه ـ مجاز(  گل صبر می پرورد دامن من   1( من زاده از خاک آزادگانم  

)جناس ـ استعاره(  بتازد به نیرنگ تو، توسن من  2( نه تسلیم و سازش، نه تکریم و خواهش  

)کنایه ـ واج آرایی(  بجوشد گل اندر گل از گلشن من   3( به خون گر کشی خاک من، دشمن من  

)تلمیح ـ متناقض نما(  تجّلی هستی است، جان کندن من   4( من ایرانی ام، آرمانم شهادت  
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آرایه های ادبی 

1در1کدام1دسته1از1ابیات1زیر،1»اضافه1تشبیهی«1به1کار1رفته1است؟1-    

تو1عشق1میان1من1و1میهن1من؟1 الف(1کجا1می1توانی1ز1قلبم1ربایی11

گل1صبر1می1پرورد1دامن1من1 ب(1من1آزاده1از1خاک1آزادگانم11

که1بعد1از1من1افروزد1از1مدفن1من1 ج(1مپندار1این1شعله،1افسرده1گردد11

همه1خوشه1خشم1شد1خرمن1من1 د(1کنون1رود1خلق1است1دریای1جوشان11

زنی1گر1به1تیغ1ستم،1گردن1من1 هـ(1جز1از1جام1توحید1هرگز1ننوشم11

2( ب، ج، هـ  1( الف، ج، هـ  

4( الف، ب، هـ  3( ب، د، هـ  

1متن1زیر1به1آرایه های1کدام1گزینه،1آراسته1شده1است؟1-    

»من1هم1تمام1حواسم1به1نامه1ها1بود1که1یک1باره،1چشمم1به1تکیه1کالم1پدرم1که1صدایم1می1کرد1»نور1دیده«1روشن1شد.1نامه1بوی1پدرم1را1
می1داد؛1بوی1اسطوره1زندگی1ام1را؛1بوی1مهربانی1و1عشق1می1داد.1تمام1کلماتی1را1که1پدرم1با1دستان1لرزان1نوشته1بود،1مثل1شربتی1خنک1

و1گوارا1نوشیدم1و1کلمه1به1کلمه1خواندم.«1

1( حس آمیزی، تشبیه، استعاره 

2( حس آمیزی، تشبیه، تضمین 

3( واج آرایی، تشبیه، ایهام 

4( واج آرایی، استعاره، تضمین 

1در1کدام1عبارت،1یکی1از1آرایه های1مقابل1آن،1نادرست1است؟1-    

)مجاز ـ استعاره(  1( از زمین و آسمان، مرگ بر شهر می بارید و کودکان، سرگردان و تنها رها شده بودند. 

)تشبیه ـ حس آمیزی(  2( دیوارها تنها شریک و تکیه گاه درد و رنج ما بودند و روی آنها شعری لطیف حک شده بود.  

)تلمیح ـ ایهام(  3( خدا را قسم می دادیم، همان طور که آتش را بر حضرت ابراهیم )ع( سرد کرد، شّدت ضربه ها را بگیرد.  

)استعاره ـ کنایه(  4( از این که توانسته بودم با رنج چهارساله اسارتم، یک پِر کرکس را بَکنم، خوشحالم.  

1در1کدام1عبارت،1هر1دو1نوع1استعاره1دیده1می شود؟1-    

1( ما را از گروه جدا کردند؛ اّما ترجیح می دادیم که بین گوسفندها باشیم نه بین گرگ ها! 

2( ُاسرا با این پرنده های کاغذی، چند ساعتی را به سرزمین مادری سفر می کردند. 

3( نور دیده کجایی؟ از کجا باور کنم تویی تا سالمت کنم؟ عزیزم، به خدا می سپارمت. 

4( هر کرکسی بدون اجازه از بام میهن ما بگذرد، باید پرهایش را به تربیت شدگاِن نسل ما باج دهد. 

1در1کدام1بیت،1هر1سه1آرایه1»تشبیه،1تضاد1و1جناس«1دیده1می شود؟1-    

هرگز چنین خدنگی ننشسته بر نشانی  1( پیکان عشق جانان تا بر نشسته بر جان  

خار جفای او را خوردم به هر زمانی  2( تخم وفای او را ِکشتم به هر زمینی  

گردی فتاده دیدم دنبال کاروانی  3( در وادی محبت حال دلم چه پرسی  

از بس که وصف او را گفتم به هر زبانی  4( اسرار عشقم آخر، افتاد بر زبان ها  
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آرایه های ادبی 

1در1کدام1دسته1از1ابیات1زیر،1»اضافه1تشبیهی«1به1کار1رفته1است؟1-    

تو1عشق1میان1من1و1میهن1من؟1 الف(1کجا1می1توانی1ز1قلبم1ربایی11

گل1صبر1می1پرورد1دامن1من1 ب(1من1آزاده1از1خاک1آزادگانم11

که1بعد1از1من1افروزد1از1مدفن1من1 ج(1مپندار1این1شعله،1افسرده1گردد11

همه1خوشه1خشم1شد1خرمن1من1 د(1کنون1رود1خلق1است1دریای1جوشان11

زنی1گر1به1تیغ1ستم،1گردن1من1 هـ(1جز1از1جام1توحید1هرگز1ننوشم11

2( ب، ج، هـ  1( الف، ج، هـ  

4( الف، ب، هـ  3( ب، د، هـ  

1متن1زیر1به1آرایه های1کدام1گزینه،1آراسته1شده1است؟1-    

»من1هم1تمام1حواسم1به1نامه1ها1بود1که1یک1باره،1چشمم1به1تکیه1کالم1پدرم1که1صدایم1می1کرد1»نور1دیده«1روشن1شد.1نامه1بوی1پدرم1را1
می1داد؛1بوی1اسطوره1زندگی1ام1را؛1بوی1مهربانی1و1عشق1می1داد.1تمام1کلماتی1را1که1پدرم1با1دستان1لرزان1نوشته1بود،1مثل1شربتی1خنک1

و1گوارا1نوشیدم1و1کلمه1به1کلمه1خواندم.«1

1( حس آمیزی، تشبیه، استعاره 

2( حس آمیزی، تشبیه، تضمین 

3( واج آرایی، تشبیه، ایهام 

4( واج آرایی، استعاره، تضمین 

1در1کدام1عبارت،1یکی1از1آرایه های1مقابل1آن،1نادرست1است؟1-    

)مجاز ـ استعاره(  1( از زمین و آسمان، مرگ بر شهر می بارید و کودکان، سرگردان و تنها رها شده بودند. 

)تشبیه ـ حس آمیزی(  2( دیوارها تنها شریک و تکیه گاه درد و رنج ما بودند و روی آنها شعری لطیف حک شده بود.  

)تلمیح ـ ایهام(  3( خدا را قسم می دادیم، همان طور که آتش را بر حضرت ابراهیم )ع( سرد کرد، شّدت ضربه ها را بگیرد.  

)استعاره ـ کنایه(  4( از این که توانسته بودم با رنج چهارساله اسارتم، یک پِر کرکس را بَکنم، خوشحالم.  

1در1کدام1عبارت،1هر1دو1نوع1استعاره1دیده1می شود؟1-    

1( ما را از گروه جدا کردند؛ اّما ترجیح می دادیم که بین گوسفندها باشیم نه بین گرگ ها! 

2( ُاسرا با این پرنده های کاغذی، چند ساعتی را به سرزمین مادری سفر می کردند. 

3( نور دیده کجایی؟ از کجا باور کنم تویی تا سالمت کنم؟ عزیزم، به خدا می سپارمت. 

4( هر کرکسی بدون اجازه از بام میهن ما بگذرد، باید پرهایش را به تربیت شدگاِن نسل ما باج دهد. 

1در1کدام1بیت،1هر1سه1آرایه1»تشبیه،1تضاد1و1جناس«1دیده1می شود؟1-    

هرگز چنین خدنگی ننشسته بر نشانی  1( پیکان عشق جانان تا بر نشسته بر جان  

خار جفای او را خوردم به هر زمانی  2( تخم وفای او را ِکشتم به هر زمینی  

گردی فتاده دیدم دنبال کاروانی  3( در وادی محبت حال دلم چه پرسی  

از بس که وصف او را گفتم به هر زبانی  4( اسرار عشقم آخر، افتاد بر زبان ها  
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ادبیات فارسی

1آرایه های1بیت1زیر،1در1کدام1گزینه1آمده1است؟1-    

بر1سر1خاک1رهش،1دیده1من،1جوست1جوست«1 »مهر1ُرخ1دوست1را1سینه1من،1جاست1جاست11

1( ایهام تناسب، مجاز، کنایه، تلمیح 

2( کنایه، تشبیه، جناس، حس آمیزی 

3( نغمه حروف، حس آمیزی، ایهام تناسب، مراعات نظیر 

4( ایهام، مجاز، تشبیه، جناس 

1در1کدام1گزینه،1یکی1از1آرایه های1روبه روی1آن،1نادرست1است؟1-    

)تشبیه ـ مجاز(  سر در سر عالقه زر تار کرده اند   1( بسیار عاقالن خودآرا به سان شمع  

)واج آرایی ـ جناس(  چون چشم برافکنم بر آن رو   2( صد چشمه ز چشم من گشاید  

)تضاد ـ حس آمیزی(  از خارج و داخل خبری داشته باشد   3( ای کاش بداند جگر است این نه سرشک است  

)تلمیح ـ اغراق(  اینک اینک من و دل، گر به دلی خرسندی   4( ملک جمشید ندارم که ز تو بوسه خرم  

1آرایه های1»حس1آمیزی،1جناس1همسان،1تلمیح،1مجاز1و1ایهام«1به1ترتیب1در1کدام1ابیات1آمده1است؟1-    

مرا1دیوانگی1ز1آن1نرگس1مستانه1می1خیزد1 الف(1همه1مستی1خلق1از1ساغر1و1پیمانه1می1خیزد11

منصور1را1ببین1که1چه1از1دار1می1کشد1 ب(1با1زاهدان1خشک1مگو1حرف1حق1بلند11

دوستان1از1راست1می1رنجد1نگارم1چون1کنم1 ج(1قامتش1را1سرو1گفتم1سرکشید1از1من1به1خشم11

هیچ1کس1بویی1ز1ِمی1در1شیشه1و1ساغر1ندید1 د(1تشنه1دیدار1ساقی،1رونق1مستی1شکست11

بنال1هان1که1از1این1پرده1کار1ما1به1نواست1 هـ(1دلم1ز1پرده1برون1شد1کجایی1ای1مطرب11

2( ب، هـ، د، الف، ج  1( ب، هـ، د، ج، الف  

4( د، الف، هـ، ب، ج  3( د، هـ، ب، الف، ج  

1آرایه های1»حس1آمیزی،1تلمیح،1کنایه1و1جناس1تام«،1به1ترتیب1در1کدام1ابیات1وجود1دارد؟1-    

نیست1بر1خاطر1من1از1تو1غباری1باری1 الف(1گرچه1صد1بار1غمت1خاک1مرا1داد1به1باد11

زلفت1به1تاب،1جان1مرا1تاب1می1برد1 ب(1چشمت1به1خواب،1چشم1مرا1خواب1می1برد11

وز1برای1نزهت1دل،1باغ1رضوان1بایدت1 ج(1از1سر1یک1دانه1گندم1نمی1آری1گذشت11

که1در1خاطر،1نمی1گنجد1خیال1ملک1پرویزم1 د(1چنان1بر1صورت1شیرین1این1دیوانه1مفتونم11

2( الف، د، ب، ج  1( الف، ج، ب، د  

4( د، ب، الف، ج  3( د، ج، الف، ب  

1در1کدام1بیت1همه1آرایه های1»تشبیه،1مجاز،1کنایه1و1تشخیص«1وجود1دارد؟1-    

ز سنبل و سمنش، ساز طوق و پاره )دست بند( کنم  1( به تخت ُگل بنشانم بتی چو سلطانی  

پیاله گیرم و از شوق، جامه پاره کنم  2( چو غنچه با لب خندان به یاد مجلس شاه  

حواله سر دشمن به سنگ خاره کنم  3( ز روی دوست، مرا چون ُگل مراد شکفت  

که ناز بر فلک و حکم بر ستاره کنم  4( گدای میکده ام لیک وقت مستی بین  
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آرایه های ادبی 

1در1کدام1بیت1همه1آرایه های1»تشخیص،1تشبیه،1حس1آمیزی1و1جناس«1وجود1دارد؟1-    

من با کسی افتاده ام کز وی نپردازم به کس  1( گر دوست می آید، برم با تیغ دشمن بر سرم  

او باد بیزن هم چنان در دست و می آید مگس  2( شیرین بضاعت بر مگس چندان که تندی می کند  

چون صبح بی خورشیدم از دل برنمی آید نفس  3( با هر که بنشینم دمی کز یاد او غافل شوم  

ور پای بندی هم چو من، فریاد می خوان از قفس  4( بوی بهار آمد، بنال ای بلبل شیرین نفس  

1در1بیت1»آهی1روان1کشور1بلقیس1کرده1ام1/1پیک1صبا1روانه1شهر1سبا1ببین«1کدام1آرایه ها1به1کار1نرفته1است؟1-    

4( تشخیص، تشبیه  3( تلمیح، جناس   2( تشبیه، تناسب   1( تضاد، ایهام  

1بیت1زیر1به1کدام1آرایه های1ادبی،1آراسته1شده1است؟1-    

به1جوش1آمده1خاک،1بر1کوه1و1سنگ«1 »نماند1ایچ1با1روی1خورشید،1رنگ11

1( جناس، کنایه، تشبیه، تناسب، تشخیص 

2( واج آرایی، تضاد، مراعات نظیر، تشخیص، ایهام 

3( تشخیص، مجاز، اغراق، ایهام، جناس 

4( استعاره، مجاز، کنایه، جناس، اغراق 

1در1کدام1بیت،1همه1آرایه های1»تشبیه،1اغراق،1مجاز،1جناس1و1استعاره«1دیده1می شود؟1-    

همی برخروشید، بر سان کوس  1( دلیری کجا نام او اشکبوس  

زمین آهنین شد، سپهر آبنوس  2( به گرز گران، دست برد اشکبوس  

خروشان دل خاک، در زیر نعل  3( همه تیغ و ساعد ز خون بود، لعل  

همی گرد رزم اندر آمد به ابر  4( بشد تیز، ُرّهام با خود و گبر  

1در1کدام1گزینه1»تشبیه«1به1»اغراق«1آمیخته1نیست؟1-    

زمین آهنین شد، سپهر آبنوس  1( به گرز گران، دست برد اشکبوس  

نهاده بر او، چار پر عقاب  2( یکی تیر الماس پیکان، چو آب  

همی برخروشید، بر سان کوس  3( دلیری کجا نام او اشکبوس  

تنی، لرز لرزان و ُرخ، سندروس  4( کمان را به زه کرد زود اشکبوس  

1در1کدام1گزینه،1همه1ارکان1»تشبیه«1مشاهده1می شود؟1-    

نهاده بر او چار پّر عقاب  1( یکی تیر الماس پیکان، چو آب 

زمین، آهنین شد، سپهر آبنوس  2( به گرز گران، دست برد اشکبوس 

همی برخروشید، بر سان کوس  3( دلیری کجا نام او اشکبوس  

تنی، لرز لرزان و ُرخ، سندروس  4( کمان را به زه کرد زود اشکبوس 
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آرایه های ادبی 

1در1کدام1بیت1همه1آرایه های1»تشخیص،1تشبیه،1حس1آمیزی1و1جناس«1وجود1دارد؟1-    

من با کسی افتاده ام کز وی نپردازم به کس  1( گر دوست می آید، برم با تیغ دشمن بر سرم  

او باد بیزن هم چنان در دست و می آید مگس  2( شیرین بضاعت بر مگس چندان که تندی می کند  

چون صبح بی خورشیدم از دل برنمی آید نفس  3( با هر که بنشینم دمی کز یاد او غافل شوم  

ور پای بندی هم چو من، فریاد می خوان از قفس  4( بوی بهار آمد، بنال ای بلبل شیرین نفس  

1در1بیت1»آهی1روان1کشور1بلقیس1کرده1ام1/1پیک1صبا1روانه1شهر1سبا1ببین«1کدام1آرایه ها1به1کار1نرفته1است؟1-    

4( تشخیص، تشبیه  3( تلمیح، جناس   2( تشبیه، تناسب   1( تضاد، ایهام  

1بیت1زیر1به1کدام1آرایه های1ادبی،1آراسته1شده1است؟1-    

به1جوش1آمده1خاک،1بر1کوه1و1سنگ«1 »نماند1ایچ1با1روی1خورشید،1رنگ11

1( جناس، کنایه، تشبیه، تناسب، تشخیص 

2( واج آرایی، تضاد، مراعات نظیر، تشخیص، ایهام 

3( تشخیص، مجاز، اغراق، ایهام، جناس 

4( استعاره، مجاز، کنایه، جناس، اغراق 

1در1کدام1بیت،1همه1آرایه های1»تشبیه،1اغراق،1مجاز،1جناس1و1استعاره«1دیده1می شود؟1-    

همی برخروشید، بر سان کوس  1( دلیری کجا نام او اشکبوس  

زمین آهنین شد، سپهر آبنوس  2( به گرز گران، دست برد اشکبوس  

خروشان دل خاک، در زیر نعل  3( همه تیغ و ساعد ز خون بود، لعل  

همی گرد رزم اندر آمد به ابر  4( بشد تیز، ُرّهام با خود و گبر  

1در1کدام1گزینه1»تشبیه«1به1»اغراق«1آمیخته1نیست؟1-    

زمین آهنین شد، سپهر آبنوس  1( به گرز گران، دست برد اشکبوس  

نهاده بر او، چار پر عقاب  2( یکی تیر الماس پیکان، چو آب  

همی برخروشید، بر سان کوس  3( دلیری کجا نام او اشکبوس  

تنی، لرز لرزان و ُرخ، سندروس  4( کمان را به زه کرد زود اشکبوس  

1در1کدام1گزینه،1همه1ارکان1»تشبیه«1مشاهده1می شود؟1-    

نهاده بر او چار پّر عقاب  1( یکی تیر الماس پیکان، چو آب 

زمین، آهنین شد، سپهر آبنوس  2( به گرز گران، دست برد اشکبوس 

همی برخروشید، بر سان کوس  3( دلیری کجا نام او اشکبوس  

تنی، لرز لرزان و ُرخ، سندروس  4( کمان را به زه کرد زود اشکبوس 



66

ادبیات فارسی

1در1کدام1گزینه،1تأثیرگذاری1»واج1آرایی«1مشهودتر1است؟1-    

زمانه مرا پتک ترگ تو کرد  1( مرا مادرم نام، مرگ تو کرد  

هماوردت آمد، مشو باِز جای  2( خروشید: کای مرد رزم آزمای  

سپهر آن زمان، دست او داد بوس  3( بزد بر بر و سینه اشکبوس  

که تا اسپ بستانم از اشکبوس  4( پیاده مرا زان فرستاد، طوس  

1در1کدام1گزینه،1واژه1»لعل«،1رنگ1»استعاره«1به1خود1گرفته1است؟1-    

نمازش برد و رخ مالید بر خاک  1( ُرخش چون لعل شد زان گوهر پاک  

مرا درمان از آن لعل شکر کن  2( چو رنجورم به حال من نظر کن  

لعل یابد رنگ و رخشانی و تاب  3( سال ها باید که تا از آفتاب  

نرود گر همه گوهر بود اندر گوشم  4( هر سخن کز لب لعل تو نیاید بیرون  

1در1کدام1گزینه،1واژه های1»نمادین«1دیده1می شود؟1-    

نبینم همی جز فسوس و مزیح  1( کشانی بدو گفت: با تو سلیح  

سوار اندر آیند، هر سه به جنگ  2( به شهر تو شیر و نهنگ و پلنگ  

به ایرانیان، تنگ و بند آورید  3( همه تیغ و گرز و کمند آورید  

گزین کرد یک چوبه تیر خدنگ  4( تهمتن به بند کمر برد چنگ  

1در1کدام1بیت،1هر1سه1آرایه1»استعاره،1تضاد1و1کنایه«1وجود1دارد؟1-    

کاو را خللی نیست ز هر باد خزانی  1( گلزار ُرخت هست چنان تازه بهاری  

وی در چمن ُحسن، قدت سرو روانی  2( ای زلف تو سر تا قدم آشوب جهانی  

در پای سهی سرو خرامانت زمانی  3( برخاسته ایم از سر جان تا بنشینیم  

این، نه حرفی است که روی قلم رد باشد  4( الف قّد تو پیش از همه مقبول افتاد  

1در1همه1گزینه ها1به1جز1گزینه1.................1»اغراق«1دیده1می شود.1-    

زمین، آهنین شد، سپهر آبنوس  1( به گرز گران دست برد اشکبوس  

برآمد ز هر دو سپه، بوق و کوس  2( برآویخت ُرّهام با اشکبوس  

خروشان دل خاک، در زیر نعل  3( همه تیغ و ساعد ز خون بود، لعل 

ز بهرام و کیوان، همی برگذشت  4( خروش سواران و اسپان ز دشت  

1در1کدام1بیت،1نشانی1از1»طنز«1یافت1نمی شود؟1-    

نبینم همی جز فسوس و مزیح  1( کشانی بدو گفت: با تو سلیح  

تن بی سرت را که خواهد گریست؟  2( بدو گفت خندان که نام تو چیست؟  

زمانه مرا پتک ترگ تو کرد  3( مرا مادرم نام، مرگ تو کرد  

عنان را گران کرد و او را بخواند  4( کشانی بخندید و خیره بماند  
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آرایه های ادبی 

1در1کدام1بیت،1هر1دو1آرایه1»تشبیه1و1کنایه«1را1می توان1دید؟1-    

به جوش آمده خاک، بر کوه و سنگ  1( نماند ایچ با روی خورشید رنگ  

سوار اندر آیند، هر سه به جنگ؟  2( به شهر تو شیر و نهنگ و پلنگ  

ز دو روی، خندان شوند انجمن  3( کشانی پیاده شود هم چو من  

تنی لرز لرزان و رخ سندروس  4( کمان را به زه کرد زود اشکبوس  

1در1همه1گزینه ها1به1جز1گزینه1......................1»کنایه«1دیده1می شود.1-    

سر هم نبرد اندر آرد به گرد  1( بیامد که جوید ز ایران، نبرد  

زمین آهنین شد، سپهر آبنوس  2( به گرز گران دست برد اشکبوس  

پیاده بیاموزمت کارزار  3( هم اکنون تو را، ای نبرده سوار  

بپیچید زو روی و شد سوی کوه  4( چو رّهام گشت از کشانی ستوه  

1در1کدام1گزینه،1یکی1از1دو1آرایه1مقابل1بیت،1نادرست1است؟1-    

)اغراق ـ حس آمیزی(  و آب شیرین چو تو در خنده و گفتار آیی   1( قیمت گل برود چون تو به گلزار آیی  

)تشبیه ـ واج آرایی(  دل، چنین سخت نباشد، تو مگر خارایی   2( مه چنین خوب نباشد تو مگر خورشیدی 

)کنایه ـ مراعات نظیر(  من خصومت نکنم گر تو به پیکار آیی   3( سپر از تیغ تو در روی کشیدن، نهی است  

)تشخیص ـ تشبیه(  گر بر آن سنبل زلف و گل رخسار آیی   4( دیگر ای باد، حدیث ُگل و سنبل نکنی  

1در1کدام1بیت،1آرایه1»جناس«1مشهود1نیست؟1-    

جان تازه شد به بوی روان پرور تنت  1( ای خوش تر از نسیم جنان باد دامنت  

گویم به صد نیاز که دستم به دامنت  2( دامن به ناز می کشی و می روی که باز  

بگداختم چو شمع و نشد نرم آهنت  3( بگریستم چو ابر و نشد مهربان دلت  

صد بار حلقه گشت و نشد طوق گردنت  4( ای سرو سر مکش که مرا دست آرزو  

1آرایه های1بیت1زیر،1در1کدام1گزینه1یافت1می شود؟1-    

شد1همچو1ابر1از1نظرم1ناپدید1و1رفت«1 »روزم1سیاه1گشت1که1آن1آفتاب1عمر11

2( استعاره، تشبیه، کنایه  1( تضاد، تشبیه، حس آمیزی  

4( تشخیص، تشبیه، استعاره  3( تضاد، کنایه، حس آمیزی  

1در1کدام1بیت1»اغراق«1به1کار1رفته1است؟1-    

ز ُملکت پراکندگی دور باد  1( دل و کشورت، جمع و معمور باد  

از نازکی آزار رساند بدنش را  2( گر برگ گل سرخ کنی پیرهنش را  

که من مستی و مستوری ندانم  3( بگویم تا بداند دشمن و دوست  

در ظاهر اگر مالک دنیا نگشتیم  4( صائب، مدد خلق نمودیم به هّمت  
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آرایه های ادبی 

1در1کدام1بیت،1هر1دو1آرایه1»تشبیه1و1کنایه«1را1می توان1دید؟1-    

به جوش آمده خاک، بر کوه و سنگ  1( نماند ایچ با روی خورشید رنگ  

سوار اندر آیند، هر سه به جنگ؟  2( به شهر تو شیر و نهنگ و پلنگ  

ز دو روی، خندان شوند انجمن  3( کشانی پیاده شود هم چو من  

تنی لرز لرزان و رخ سندروس  4( کمان را به زه کرد زود اشکبوس  

1در1همه1گزینه ها1به1جز1گزینه1......................1»کنایه«1دیده1می شود.1-    

سر هم نبرد اندر آرد به گرد  1( بیامد که جوید ز ایران، نبرد  

زمین آهنین شد، سپهر آبنوس  2( به گرز گران دست برد اشکبوس  

پیاده بیاموزمت کارزار  3( هم اکنون تو را، ای نبرده سوار  

بپیچید زو روی و شد سوی کوه  4( چو رّهام گشت از کشانی ستوه  

1در1کدام1گزینه،1یکی1از1دو1آرایه1مقابل1بیت،1نادرست1است؟1-    

)اغراق ـ حس آمیزی(  و آب شیرین چو تو در خنده و گفتار آیی   1( قیمت گل برود چون تو به گلزار آیی  

)تشبیه ـ واج آرایی(  دل، چنین سخت نباشد، تو مگر خارایی   2( مه چنین خوب نباشد تو مگر خورشیدی 

)کنایه ـ مراعات نظیر(  من خصومت نکنم گر تو به پیکار آیی   3( سپر از تیغ تو در روی کشیدن، نهی است  

)تشخیص ـ تشبیه(  گر بر آن سنبل زلف و گل رخسار آیی   4( دیگر ای باد، حدیث ُگل و سنبل نکنی  

1در1کدام1بیت،1آرایه1»جناس«1مشهود1نیست؟1-    

جان تازه شد به بوی روان پرور تنت  1( ای خوش تر از نسیم جنان باد دامنت  

گویم به صد نیاز که دستم به دامنت  2( دامن به ناز می کشی و می روی که باز  

بگداختم چو شمع و نشد نرم آهنت  3( بگریستم چو ابر و نشد مهربان دلت  

صد بار حلقه گشت و نشد طوق گردنت  4( ای سرو سر مکش که مرا دست آرزو  

1آرایه های1بیت1زیر،1در1کدام1گزینه1یافت1می شود؟1-    

شد1همچو1ابر1از1نظرم1ناپدید1و1رفت«1 »روزم1سیاه1گشت1که1آن1آفتاب1عمر11

2( استعاره، تشبیه، کنایه  1( تضاد، تشبیه، حس آمیزی  

4( تشخیص، تشبیه، استعاره  3( تضاد، کنایه، حس آمیزی  

1در1کدام1بیت1»اغراق«1به1کار1رفته1است؟1-    

ز ُملکت پراکندگی دور باد  1( دل و کشورت، جمع و معمور باد  

از نازکی آزار رساند بدنش را  2( گر برگ گل سرخ کنی پیرهنش را  

که من مستی و مستوری ندانم  3( بگویم تا بداند دشمن و دوست  

در ظاهر اگر مالک دنیا نگشتیم  4( صائب، مدد خلق نمودیم به هّمت  
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ادبیات فارسی

1در1کدام1بیت ها1هر1دو1آرایه1»استعاره1و1جناس«1وجود1دارد؟1-    

از1نسیم1گلشن1وصلش،1روان1پرورده1اند1 الف(1اهل1دل،1گرجان1بر1آن1سرو1روان1افشانده1اند11

نافه1مشک1است1کاندر1جیب1نسرین1کرده1اند1 ب(1آن1خط1عنبرشکن،1بر1برگ1گل1دانی1چراست؟11

عقل1را1از1چشم1فّتان1تو1مفتون1کرده1اند1 ج(1خلق1را1از1لعل1میگون1تو1مستی1داده1اند11

لب1لعلش1مدد1جان1نکند،1چون1نکند1 د(1سنبلش1غارت1ایمان1نکند1چون1نکند11

تا1من1دلشده1را1بی1سر1و1بی1پا1نکند1 هـ(1آن1سهی1سرو1روان1از1سر1پا1ننشیند11

2( الف، ب، ج  1( الف، ب، هـ  

4( ج، ه، د  3( ب، د، ج  

1آرایه های1بیت1زیر1کدام اند؟1-    

گفتار1شیرین،1بی1سخن1در1حالت1آرد1سنگ1را«1 »فرهاد1شورانگیز1اگر1در1پای1سنگی1جان1بداد11

1( تلمیح، ایهام، حس آمیزی، کنایه 

2( اغراق، جناس، تضاد، تشبیه 

3( تشبیه، حس آمیزی، تلمیح، تشخیص 

4( اغراق، تشخیص، جناس، کنایه 

1در1کدام1گزینه،1»اغراق«1یافت1نمی شود؟1-    

به خشم از جهان، روشنایی ببرد  1( سپهبد، سنان، اژدها را سپرد  

چون رعد خروشان، یکی َویله کرد  2( به پیش سپاه اندر آمد چو گرد  

به بند کمر بر، بزد تیر چند  3( کمان به زه را به بازو فکند  

که شد الله رنگش به کردار قیر  4( چنان ننگش آمد ز کار ُهجیر  

1در1کدام1بیت،1هر1سه1آرایه1ادبی1»کنایه،1جناس1و1اغراق«1دیده1می شود؟1-    

کمر بر میان، بادپایی به زیر  1( فرود آمد از دژ به کردار شیر  

ُدرفشان چو خورشید شد روی اوی  2( رها شد ز بند زره موی اوی  

چو بدخواه او چاره گر ُبد به جنگ  3( برآشفت سهراب و شد چون پلنگ  

ز چنگم رهایی نیابی، مشور  4( نیامد به دامم به ساِن تو گور  

1کدام1بیت1به1»ضرب1المثل«1آراسته1شده1است؟1-    

خوَرد گاو نادان ز پهلوی خویش  1( نباشی بس ایمن به بازوی خویش  

در رستگاری ببایدت جست  2( تو را دانش و دین رهاند درست  

ُرخ نامور، سوی توران کنی  3( تو را بهتر آید که فرمان کنی  

نداند کسی آشکار و نهان  4( چنین است فرجام کار جهان  
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آرایه های ادبی 

1در1کدام1بیت،1همه1ارکان1»تشبیه«1آمده1است؟1-    

که شد الله رنگش به کردار قیر  1( چنان ننگش آمد ز کار ُهجیر  

درفشان چو خورشید شد، روی او  2( رها شد ز بند زره موی اوی  

میان دلیران به کردار شیر  3( بدو روی بنمود و گفت ای دلیر  

ز چنگم رهایی نیابی مشور  4( نیامد به دامم به سان تو گور  

1بین1واژه های1قافیه1کدام1بیت،1آرایه1»جناس«1دیده1نمی شود؟1-    

چنین گفت کای شاه ترکان چین  1( چو سهراب را دید بر پشت زین  

نیامد ز کار تو بر دوده ننگ  2( که هم رزم َجستی، هم افسون و رنگ  

به خشم از جهان، روشنایی ببرد  3( سپهبد، عنان اژدها را سپرد  

درفشان چو خورشید شد روی اوی  4( رها شد ز بند زره موی اوی  

1در1کدام1گزینه،1بیشترین1»کنایه«1یافت1می شود؟1-    

بخندید و لب را به دندان گزید  1( چو سهراب شیر اوژن او را بدید  

نُبد مرغ را پیش تیرش گذر  2( کمان را به زه کرد و بگشاد بر  

عنان و سنان را پر از تاب کرد  3( سر نیزه را سوی سهراب کرد  

بپیچید از او روی و برگاشت زود  4( به آورد با او بسنده نبود  

1ترتیب1آرایه های1»تشبیه،1کنایه،1مجاز،1تضاد1و1جناس«1در1ابیات1کدام1گزینه1به1چشم1می خورد؟1-    

سمند1سرافراز1بر1دژ1کشید1 الف(1عنان1را1بپیچید1گردآفرید11

برآشفت1و1تیز1اندر1آمد1به1جنگ1 ب(1نگه1کرد1سهراب1و1آمدش1ننگ11

پر1از1درد1بودند،1برنا1و1پیر1 ج(1ز1آزار1گردآفرید1و1هجیر11

چو1رعد1خروشان1یکی1ویله1کرد1 د(1به1پیش1سپاه1اندر1آمد1چو1گرد11

دلیران1و1کارآزموده1سران1 هـ(1که1گردان1کدام1اند1و1جنگ1آوران11

2( ب، د، الف، هـ، د  1( ب، الف، هـ، ج، د  

4( د، الف، هـ، ج، ب  3( د، الف، ج، هـ، ب  

1در1کدام1گزینه،1یکی1از1آرایه های1مقابل1بیت،1نادرست1است؟1-    

)استعاره ـ کنایه(  به خشم از جهان روشنایی ببرد   1( سپهبد، عنان اژدها را سپرد  

)تشبیه ـ اغراق( که شد الله رنگش به کردار قیر   2( چنان ننگش آمد ز کار هجیر  

)تناسب ـ تضاد(  نباید بر این آشتی، جنگ ُجست   3( کنون لشکر و دژ به فرمان توست  

)تلمیح ـ تمثیل(  خوَرد گاو نادان ز پهلوی خویش   4( نباشی بس ایمن به بازوی خویش  
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آرایه های ادبی 

1در1کدام1بیت،1همه1ارکان1»تشبیه«1آمده1است؟1-    

که شد الله رنگش به کردار قیر  1( چنان ننگش آمد ز کار ُهجیر  

درفشان چو خورشید شد، روی او  2( رها شد ز بند زره موی اوی  

میان دلیران به کردار شیر  3( بدو روی بنمود و گفت ای دلیر  

ز چنگم رهایی نیابی مشور  4( نیامد به دامم به سان تو گور  

1بین1واژه های1قافیه1کدام1بیت،1آرایه1»جناس«1دیده1نمی شود؟1-    

چنین گفت کای شاه ترکان چین  1( چو سهراب را دید بر پشت زین  

نیامد ز کار تو بر دوده ننگ  2( که هم رزم َجستی، هم افسون و رنگ  

به خشم از جهان، روشنایی ببرد  3( سپهبد، عنان اژدها را سپرد  

درفشان چو خورشید شد روی اوی  4( رها شد ز بند زره موی اوی  

1در1کدام1گزینه،1بیشترین1»کنایه«1یافت1می شود؟1-    

بخندید و لب را به دندان گزید  1( چو سهراب شیر اوژن او را بدید  

نُبد مرغ را پیش تیرش گذر  2( کمان را به زه کرد و بگشاد بر  

عنان و سنان را پر از تاب کرد  3( سر نیزه را سوی سهراب کرد  

بپیچید از او روی و برگاشت زود  4( به آورد با او بسنده نبود  

1ترتیب1آرایه های1»تشبیه،1کنایه،1مجاز،1تضاد1و1جناس«1در1ابیات1کدام1گزینه1به1چشم1می خورد؟1-    

سمند1سرافراز1بر1دژ1کشید1 الف(1عنان1را1بپیچید1گردآفرید11

برآشفت1و1تیز1اندر1آمد1به1جنگ1 ب(1نگه1کرد1سهراب1و1آمدش1ننگ11

پر1از1درد1بودند،1برنا1و1پیر1 ج(1ز1آزار1گردآفرید1و1هجیر11

چو1رعد1خروشان1یکی1ویله1کرد1 د(1به1پیش1سپاه1اندر1آمد1چو1گرد11

دلیران1و1کارآزموده1سران1 هـ(1که1گردان1کدام1اند1و1جنگ1آوران11

2( ب، د، الف، هـ، د  1( ب، الف، هـ، ج، د  

4( د، الف، هـ، ج، ب  3( د، الف، ج، هـ، ب  

1در1کدام1گزینه،1یکی1از1آرایه های1مقابل1بیت،1نادرست1است؟1-    

)استعاره ـ کنایه(  به خشم از جهان روشنایی ببرد   1( سپهبد، عنان اژدها را سپرد  

)تشبیه ـ اغراق( که شد الله رنگش به کردار قیر   2( چنان ننگش آمد ز کار هجیر  

)تناسب ـ تضاد(  نباید بر این آشتی، جنگ ُجست   3( کنون لشکر و دژ به فرمان توست  

)تلمیح ـ تمثیل(  خوَرد گاو نادان ز پهلوی خویش   4( نباشی بس ایمن به بازوی خویش  
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ادبیات فارسی

1کدام1بیت،1به1آرایه های1»تشبیه،1مجاز1و1کنایه«1آراسته1شده1است؟1-    

دگرباره ایران، پرآوازه شد  1( چو هنگامه آزمون تازه شد  

فراز آمدند از کران، فوج فوج  2( خروشان و جوشان به کردار موج  

خدنگی گران، بر دل دشمن اند  3( بداندیش را آتش خرمن اند  

َمَلک، آفرین گوی رزم شماست  4( َفَلک در شگفتی ز عزم شماست  

1آرایه های1ابیات1زیر،1در1کدام1گزینه1دیده1می شود؟1-    

ُکنام1پلنگان1دشمن1ستیز1 »از1این1مرز1فرخنده1مردخیز11

کز1آن،1خیره1شد1دیده1روزگار«1 دگر1ره،1چنان1شد1هنر1آشکار11

2( تشخیص، واج آرایی، استعاره، ایهام  1( تشخیص، مجاز، استعاره، کنایه  

4( تشبیه، واج آرایی، تضاد، تناسب  3( تشبیه، تضمین، کنایه، مراعات نظیر  

1در1کدام1گزینه،1یکی1از1آرایه های1مقابل1آن،1نادرست1است؟1-    

)تشخیص ـ حس آمیزی(  هرجا که بوی خون شنوی منزل من است   1( از خون، چو داغ الله، حصار دل من است  

)تشبیه ـ تلمیح(  از بهر یک دو دانه چو آدم گذاشتیم   2( بی حاصلی نگر که حضور بهشت را  

)کنایه ـ مجاز(  تا ز مستی، شیشه و پیمانه را گم گرده ام   3( چون سلیمانم که از کف داده ام تاج و نگین  

)مراعات نظیر ـ ایهام(  ما حاصل از این عمر سبک سیر ندیدیم   4( از آب روان ماند به جا سبزه و گل ها  

1کدام1گزینه،1برای1نشان1دادن1آرایه های1بیت1زیر1مناسب1است؟1-    

گرچه1با1پیر1و1جوان1چون1شکر1و1شیر1شدیم«1 »کس1ندیدیم1که1تلخی1نشنیدیم1از1او11

2( مجاز، مراعات نظیر، اغراق، جناس  1( تشبیه، تضاد، حس آمیزی، مجاز  

4( مجاز، کنایه، حس آمیزی، استعاره  3( تلمیح، تشبیه، تضاد، ایهام  

1در1همه1گزینه ها1به1جز1گزینه1....................1آرایه1»سجع«1دیده1می شود.1-    

1( الهی اگر یک بار گویی بنده من، از عرش بگذرد خنده من. 

2( در جوانی مستی و در پیری ُسستی؛ پس خدا را کی پرستی؟ 

3( دشمن اگرچه حقیر است، از او ایمن مباش و مباش. 

4( اگر درآیی، در باز است و اگر نیایی خدای بی نیاز است. 

1آرایه های1»ایهام،1استعاره،1تشخیص1و1جناس«1به1ترتیب1در1کدام1ابیات1یافت1می شود؟1-    

آخر1افتاد1به1چنگ1تو1عنان1من1و1دل1 الف(1من1و1دل1مّدتی1آواره1گیتی1بودیم11

به1تو1ای1دوست1نه1این1بود1گمان1من1و1دل1 ب(1دلم1از1دست1ببردی1و1جدایی1کردی11

می1کشم1ناله1و1خلقی1نگران1من1و1دل1 ج(1دل1به1زلف1تو1گرفتار1و1من1اندر1پی1دل11

1تا1بجویند1در1آن1خاک1نشان1من1و1دل1 د(1جست1وجویی1به1سر1کوی1بتان1باید1کرد1

کسی1آگاه1نباشد1به1زبان1من1و1دل1 هـ(1جز1تو1ای1عشق1که1از1هر1دو1زبان1باخبری11

4( ج، الف، هـ، د، ب  3( الف، ه، ج، د، ب  2( الف، ج، هـ، ب، د   1( ج، د، الف، هـ، ب 
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آرایه های ادبی 

1در1کدام1بیت،1آرایه1»تشبیه«1یافت1نمی شود؟1-    

دل من زین پریشانی فرو ریخت  1( شبی گیسو به صبح روی او ریخت  

به یاد لعل گوهرزای او ریخت  2( بسی گوهر مرا از روزن چشم  

دلم هر بار نقش آرزو ریخت  3( شد از موج حوادث نقش بر آب  

به باغ از الله و گل، رنگ و بو ریخت  4( گل خوش رنگ و بویم چون گذر کرد  

1آرایه های1»اغراق،1تضاد،1تشبیه1و1ایهام«1به1ترتیب1در1کدام1ابیات1آمده1است؟1-    

تا1شفا1بخشد1دوا1با1درد1نادانی1تو1 الف(1نسخه1قانون1عشقت1باید1ای1بیمار1َنفس11

سرو1و1گل1مستند1و1ساقی،1ابر1نیسانی1تو1 ب(1ای1به1جام1الله1شبنم1راح1ریحانی1تو11

روز1و1شب1محوند1در1سیمای1روحانِی1تو1 ج(1چون1شفق،1رنگین1کند1محراب1سیمین1افق11

جّنت1باقی1به1این1بیغوله1فانی1تو1 د(1سود1از1این1بهتر1چه1می1خواهی1که1سودا1می1کنند11

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

1کدام1گروه1آرایه های1ادبی،1در1بیت1زیر1به1کار1رفته1است؟1-    

که1بعد1از1رام1گردیدن،1خطاکاری1است1رم1کردن«1 »صبا1ای1کاش1می1گفتی1بدان1آهوی1مشکین1مو11

2( تشخیص، کنایه، استعاره  1( مجاز، تشبیه، تناقض  

4( تشخیص، مراعات نظیر، مجاز  3( مراعات نظیر، کنایه، تشبیه 

1در1دو1بیت1زیر،1کدام1آرایه1وجود1ندارد؟1-    

بختم1موافق1است1که1بویت1شنیده1ام1 »روزم1مبارک1است1که1روی1تو1دیده1ام11

کامروز1بر1جمال1تو1افتاد1دیده1ام«1 شکر1خدای1می1کنم،1ای1نور1چشم1من11

4( جناس تام  3( استعاره   2( حس آمیزی   1( ایهام تناسب  

1در1کدام1گزینه،1همه1ارکان1»تشبیه«1آمده1است؟1-    

بر دکان بنشست فارغ خواجه وش  1( از سوی خانه بیامد خواجه اش  

کآفتاب نعمتم شد زیر میغ  2( ریش برمی کند و می گفت: ای دریغ  

با سر بی مو چو پشت طاس و طشت  3( جولقی ای سر برهنه می گذشت  

پس به هر دستی نشاید داد دست  4( چون بسی ابلیس آدم روی هست  

1در1همه1گزینه ها1به1جز1گزینه1.....................1تضاد1وجود1دارد.1-    

این یکی خالی و آن پر از شکر  1( هر دو نی خوردند از یک آبخور  

زین یکی سرگین شد و زان مشک ناب  2( هر دو گون آهو گیا خوردند و آب  

بر دکان بنشسته بد نومیدوار  3( بعد سه روز و سه شب حیران و زار  

کاو چو خود پنداشت صاحب دلق را  4( از قیاسش خنده آمد خلق را  



71

آرایه های ادبی 

1در1کدام1بیت،1آرایه1»تشبیه«1یافت1نمی شود؟1-    
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سرو1و1گل1مستند1و1ساقی،1ابر1نیسانی1تو1 ب(1ای1به1جام1الله1شبنم1راح1ریحانی1تو11

روز1و1شب1محوند1در1سیمای1روحانِی1تو1 ج(1چون1شفق،1رنگین1کند1محراب1سیمین1افق11

جّنت1باقی1به1این1بیغوله1فانی1تو1 د(1سود1از1این1بهتر1چه1می1خواهی1که1سودا1می1کنند11

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

1کدام1گروه1آرایه های1ادبی،1در1بیت1زیر1به1کار1رفته1است؟1-    

که1بعد1از1رام1گردیدن،1خطاکاری1است1رم1کردن«1 »صبا1ای1کاش1می1گفتی1بدان1آهوی1مشکین1مو11

2( تشخیص، کنایه، استعاره  1( مجاز، تشبیه، تناقض  

4( تشخیص، مراعات نظیر، مجاز  3( مراعات نظیر، کنایه، تشبیه 
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کآفتاب نعمتم شد زیر میغ  2( ریش برمی کند و می گفت: ای دریغ  

با سر بی مو چو پشت طاس و طشت  3( جولقی ای سر برهنه می گذشت  

پس به هر دستی نشاید داد دست  4( چون بسی ابلیس آدم روی هست  

1در1همه1گزینه ها1به1جز1گزینه1.....................1تضاد1وجود1دارد.1-    

این یکی خالی و آن پر از شکر  1( هر دو نی خوردند از یک آبخور  

زین یکی سرگین شد و زان مشک ناب  2( هر دو گون آهو گیا خوردند و آب  
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ادبیات فارسی

1در1کدام1گزینه،1یکی1از1دو1آرایه1مقابل1بیت،1نادرست1است؟1-    

)جناس ناهمسان ـ حس آمیزی(  بر سرش زد، گشت طوطی کل زضرب   1( دید پر روغن دکان و جامه چرب  
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1ترتیب1چینش های1آرایه های1»تمثیل،1تشبیه،1استعاره،1ایهام1و1جناس«1در1کدام1گزینه1دیده1می شود؟1-    
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1در1همه1گزینه ها1به1جز1گزینه1...................1»جناس1ناهمسان1)ناقص(«1به1چشم1می خورد.1-    
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1در1همه1ابیات1به1جز1بیت1.....................1بین1واژه های1قافیه،1آرایه1»جناس«1دیده1می شود.1-    

آن خوَرد گردد همه نور خدا  1( این خوَرد گردد پلیدی زو جدا 
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بر دکان بنشست فارغ، خواجه وش  3( از سوی خانه بیامد خواجه اش  

در نو ای طوطیان، حاذق ُبدی  4( در خطاب آدمی ناطق ُبدی  
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آرایه های ادبی 

1در1کدام1بیت،1»کنایه«1مشهود1است؟1-    

باز گم کردم ز شادی دست و پای خویش را  1( ناگهان در کوچه دیدم بی وفای خویش را  

چون تکان می داد زلف مشک سای خویش را  2( می درخشید از میان تیرگی ها گردنش  

گرچه غافل بود آن مه، مبتالی خویش را  3( دیدم و آمد به یادم دردمندی های دل  

گفتم اّما هیچ نشنیدم صدای خویش را  4( تا به من نزدیک شد، گفتم: سالم آی آشنا  

1در1کدام1بیت1هر1دو1آرایه1»مجاز«1و1»جناس«1دیده1می شود؟1-    

چو به خدمت تو آیم، دل و جان به من نماند  1( دل و جان نخواهم ااّل که دهم به خدمت تو  

هر شکوفه یا ُگلی را کاو به کف، سیم و زر است  2( سیم و زر کرده نثار مقدم صاحب دالن  

شیب را سازد شباب و قشر ـ را سازد لباب  3( شور در سر نور در دل افکند اشعار حق  

ورای حّد تقریر است شرح آرزومندی  4( قلم را آن زبان نبود که سّر عشق گوید باز  

1در1کدام1بیت1»تمثیل«1)ضرب1المثل(1به1کار1رفته1است؟1-    

که عشق روی گل با ما چه ها کرد  1( سحر بلبل حکایت با صبا کرد  

وز آن گلشن به خارم مبتال کرد  2( از آن رنگ و رخم خون در دل افتاد  

که کار خیر بی روی و ریا کرد  3( غالم همت آن نازنینم  

که با من هرچه کرد، آن آشنا کرد  4( من از بیگانگان هرگز ننالم  

1در1کدام1گزینه1یکی1از1آرایه های1مقابل1آن1نادرست1است؟1-    

)تشبیه ـ حس آمیزی(  سخن بگو که کالمت لطیف و موزون است   1( دلم بجو که قدت هم چو سرو دلجوی است  

)ایهام ـ مجاز(  خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم  2( غرق خون بود و نمی مرد ز حسرت فرهاد  

)تضاد ـ تناسب(  خود در این سودا ببین با ما چه خسران می رود   3( خسروا از ما مگیر این سود و این سرمایه را  

)اغراق ـ استعاره(  چون چرِخ بی قرار، کسی را قرار نیست  4( زان شب که ماه خویش نمودی به عاشقان  

1»کنایه«1در1کدام1بیت1کمتر1یافت1می شود؟1-    

اگر به باد دهد سر، به جاست همچو حباب  1( سبک سری که زند پیش بحر، الف وجود  

هم چو کف در نظر هّمت مردان پوچ است  2( هرکه سّجاده خود بر سر آب اندازد  

منگر به خوش زبانی این ترش میزبان  3( دهر سپیددست، سیه کاسه ای است صعب  

که چون فرزند کور آید شود چشم گدا روشن  4( فلک با تنگ چشمان گوشه چشم دگر دارد  

1در1کدام1بیت،1آرایه1»جناس1تام«1وجود1ندارد؟1-    

مستی آهو برش آهو شده  1( نرگس افسون گرش آهو شده  

تنگ شکر در دهن تنگ داشت  2( گرچه سر عربده و جنگ داشت  

هر آن را زاد، زاد از بهر ُکشتن  3( مشو دلبسته هستی که دوران  

عّطار به یک جو نخرد نافه چین را  4( گر چین سر زلف تو مّشاطه گشاید  
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ادبیات فارسی

1در1همه1ابیات،1به1جز1بیت1....................1نوعی1»جناس«1به1کار1رفته1است.1-    

که مرا مادر من نادان زاد  1( هیچ یادم نرود این معنی  

حیف، استاد به من یاد نداد  2( قدر استاد نکو دانستن  

یاد باد آنچه به من گفت استاد  3( گفت استاد مبر درس ز یاد  

که به تعلیم من استاد، استاد  4( بس مرا مّنت از استاد ُبود  

1در1کدام1گزینه،1»تشبیه«1دیده1نمی شود؟1-    

یا به هّمت ببخش یا بفروش  1( شربتی آب از آن زالل چو نوش  

بخت من زنده، بخت تو مرده  2( منم آن تشنه گهر برده  

پیش آن خاک تشنه رفت چو باد  3( شر که آن دید دشنه بازگشاد  

نامدش کشتن چراغ دریغ  4( در چراغ دو چشم او زد تیغ  

1در1کدام1گزینه،1»استعاره«1وجود1ندارد؟1-    

پیش آن ریگ آبدار نهاد  1( حالی آن لعل آبدار گشاد  

و آتشم را بکش به آبی َخوش  2( دیده آتشین من برکش  

دهمت تا ز مایه گردی َپر  3( آنچه دارم ز گوسفند و شتر  

گفت: گوهر به گوهر آمد باز  4( آمد آورد پیش خیر فراز  

1در1کدام1گزینه،1»تشبیه«1و1»استعاره«1هر1دو1به1کار1رفته1است؟1-    

یا به هّمت ببخش یا بفروش  1( شربتی آب از آن زالل چو نوش  

آتشم را بکش به لختی آب  2( گفت: ُمردم ز تشنگی دریاب  

نامدش کشتن چراغ دریغ  3( در چراغ دو چشم او زد تیغ  

گفت گوهر به گوهر آمد باز  4( آمد آورد پیش خیر فراز  

1در1کدام1گزینه،1»جناس«1از1نوع1»همسان«1)تام(1است؟1-    

تو شری، جز شرت نیاید پیش  1( گفت اگر خیر است خیراندیش  

شربتی آب، سوی تشنه بیار  2( گفت: برخیز تیغ و دشنه بیار 

بخت من، زنده، بخت تو مرده  3( منم آن تشنه گهر برده  

یا به هّمت ببخش یا بفروش  4( شربتی آب از آن زالل چو نوش  

1در1کدام1گزینه،1»تضاد«1و1»جناس«1با1هم1دیده1می شود؟1-    

مرد بی دیده را تهی بگذاشت  1( جامه و رخت و گوهرش برداشت  

نیست و بسیار هست چیز مرا  2( جز یکی دختر عزیز مرا  

پیش آن ریگ آبدار نهاد  3( حالی آن لعل آبدار گشاد  

بخت من، زنده، بخت تو مرده  4( منم آن تشنه گهر برده  
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آرایه های ادبی 

1بیت1زیر،1به1کدام1آرایه های1ادبی1زینت1یافته1است؟1-    

و1آتشم1را1بُکش1به1آبی1َخوش«1 »دیده1آتشین1من1برکش11

1( واج آرایی، تضاد، کنایه، استعاره 

2( واج آرایی، تضاد، اغراق، حس آمیزی 

3( تشبیه، تشخیص، استعاره، ایهام 

4( تشبیه، تشخیص، اغراق، ایهام 

1ترتیب1چینش1آرایه های1»مجاز،1تشبیه،1استعاره،1کنایه1و1واج1آرایی«1در1ابیات1کدام1گزینه1دیده1می شود؟1-    

اختیارت1کنم1به1دامادی1 الف(1بر1چنین1دختری1به1آزادی11

نامدش1ُکشتن1چراغ1دریغ1 ب(1در1چراغ1دو1چشم1او1زد1تیغ11

یا1به1هّمت1ببخش1یا1بفروش1 ج(1شربتی1آب1از1آن1زالل1چو1نوش11

ُمقِبل1آن1کز1خدای1گیرد1ُپشت1 د(1تو1مرا1ُکشتی1و1خدای1نُکشت11

پیش1آن1خاک1تشنه1رفت1چو1باد1 هـ(1شر1که1آن1دید،1دشنه1باز1گشاد11

2( ج، ب، هـ، د، الف  1( ب، هـ، ج، د، الف  

4( د، الف، ب، ج، هـ  3( د، هـ، ج، الف، د  

1در1کدام1بیت،1آرایه1»ایهام«1دیده1می شود؟1-    

من تشنه آزارم، خوارم کن و زارم کن  1( نه وعده وصلم ده، نه چاره کارم کن  

سرگشته به هر وادی، چون باد بهارم کن  2( تا هر خس و خاشاکی، بوی نفسم گیرد  

از پرده برونم َکش، رسوای دیارم کن  3( خونابه دل تا کی، در پرده کشم چون گل  

دامان بیابان را، مشکین ز عبارم کن  4( خاک من مجنون را، در پای صبا افشان  

1در1همه1گزینه ها1به1جز1گزینه1.......................1»استعاره«1وجود1دارد.1-    

ترسم بمیرم و باز، باشم در آرزویت  1( ای گل در آرزویت جان و جوانی ام رفت  

ای ماه با که دست در آغوش می کنی  2( دستم نمی رسد که در آغوش گیرمت  

تا سوختنم چون شمع می خواهی و می کوشی  3( می سوزم و می خندم، خشنودم و خرسندم  

سایه سوخته دل، این طمع خام مبند  4( دست کوتاه من و دامن آن سرو بلند  

1در1کدام1بیت،1همه1آرایه های1»تشبیه،1کنایه،1مجاز1و1استعاره«1دیده1می شود؟1-    

که چونی ای به سر راه انتظار کشیده  1( هزار بار گذشتی به ناز و هیچ نگفتی  

که این فرشته برای من از بهشت رسیده  2( تو را به روی زمین دیدم و شکفتم و گفتم  

خدای را به کجا رفتی ای فروغ دو دیده  3( بیا که چشم و چراغم تو بودی از همه عالم  

که رام من نشدی آخر، ای غزال رمیده  4( ترانه غزل دلکشم مگر نشنفتی  
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آرایه های ادبی 

1بیت1زیر،1به1کدام1آرایه های1ادبی1زینت1یافته1است؟1-    
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1ترتیب1چینش1آرایه های1»مجاز،1تشبیه،1استعاره،1کنایه1و1واج1آرایی«1در1ابیات1کدام1گزینه1دیده1می شود؟1-    

اختیارت1کنم1به1دامادی1 الف(1بر1چنین1دختری1به1آزادی11
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پیش1آن1خاک1تشنه1رفت1چو1باد1 هـ(1شر1که1آن1دید،1دشنه1باز1گشاد11

2( ج، ب، هـ، د، الف  1( ب، هـ، ج، د، الف  

4( د، الف، ب، ج، هـ  3( د، هـ، ج، الف، د  

1در1کدام1بیت،1آرایه1»ایهام«1دیده1می شود؟1-    

من تشنه آزارم، خوارم کن و زارم کن  1( نه وعده وصلم ده، نه چاره کارم کن  
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ادبیات فارسی

1در1کدام1بیت،1یکی1از1آرایه های1مقابل1آن1نادرست1است؟1-    

)استعاره ـ جناس(  در آینه اهل نظر، چهره نما باش   1( ای ماه، شبی مونس خلوتگه ما باش  

)تلمیح ـ مجاز(  در سینه این خالی خاموش نوا باش  2( ای روح مسیحا، نفسی، در نی ما دم  

)حس آمیزی ـ تشخیص(  ای نکته تو هم در دهن دوست به جا باش   3( چون خال که بر کنج لب یار خوش افتاد  

)ایهام ـ تشبیه(  ای ساقی سرمست، شبی نیز مرا باش  4( چشمم چو قدح بر لب نوشت نگران است  

1در1کدام1بیت،1یکی1از1آرایه های1مقابل1آن1نادرست1است؟1-    
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)کنایه ـ تشبیه(  که هر شاخ گلی دامی است مرغ رشته بر پا را   4( دل عاشق ز گل گشِت چمن، آزرده تر گردد 

1یکی1از1آرایه های1مقابل1کدام1بیت،1نادرست1است؟1-    

)تلمیح ـ جناس(  دیده کنعانیان را بوی پیراهن بس است   1( گوشه گیران قفس را نکهت گلشن بس است 

)استعاره ـ کنایه(  پرده پوش رازگوهر سینه دریا بس است   2( از دل پر خون تراوش کم کند اسرار عشق  

)واج آرایی ـاستعاره(  جلوه ای ازدور ازسرو روان مابس است   3( هم چو طوق قمریان آغوش ما گستاخ نیست  

)ایهام ـتشبیه(  خوش حلقه ای است لیک به درنیست راه ازاو  4( خط عذار یار که بگرفت ماه از او  

1کدام1بیت1فاقد1آرایه1»تلمیح«1و1دارای1دو1»استعاره«1است؟1-    

در حریم سینه افروزد چراغ طور را  1( عشق کو تا گرم سازد این دل رنجور را  

که خواهد ساختن این نقطه بی پرگار عاشق را  2( فریب خال گندم گون او خوردم ندانستم  

گل به خورشید رسانید سر شبنم را  3( نیست ممکن نکند صحبت نیکان تأثیر  

نیست حاجت با عصا در خانه خود کور را  4( پا منه بیرون ز حّد خویش تا بینا شوی  

1آرایه های1بیت1زیر1کدام اند؟1-    

که1پرده1بر1دل1خونین1به1بوی1او1بدریدم«1 »چو1غنچه1بر1سرم1از1کوی1او1گذشت1نسیمی11

2( ایهام، تشبیه، جناس، کنایه  1( تشبیه، مجاز، تلمیح، تضاد  

4( مجاز، ایهام، مراعات نظیر، حس آمیزی  3( کنایه، تشبیه، حس آمیزی، مجاز  

1ترتیب1قرارگرفتن1ابیات1به1لحاظ1داشتن1آرایه های1»جناس،1استعاره،1ایهام،1اغراق1و1واج1آرایی«1کدام1است؟1-    

مجلس1انس1و1حریف1همدم1و1شرب1مدام1 الف(1عشق1بازی1و1جوانی1و1شراب1لعل1فام11

ُنقلش1از1لعل1نگار1و1نقلش1از1یاقوت1خام1 ب(1باده1گلرنگ1تلخ1نیز1و1خوشخوار1سبک1

در1سایه1تو1بلبل1باغ1جهان1شدم1 ج(1ای1گلبن1جوان1بر1دولت1بخور1که1من11

عزیز1من1که1به1جز1باد1نیست1دمسازم1 د(1به1جز1صبا1و1شمالم1نمی1شناسد1کس11

که1از1جهان1ره1و1رسم1سفر1براندازم1 هـ(1به1یاد1یار1و1دیار1آن1چنان1بگریم1زار11

4( ج، د، الف، هـ، ب  3( ج، ب، الف، د، هـ   2( ب، د، ج، الف، هـ   1( ب، هـ، الف، ج، د  
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آرایه های ادبی 

1در1همه1گزینه ها1به1جز1گزینه1....................1»تشخیص«1مشهود1است.1-    

1( تاریخ، روزی، روستای کوچی را / از روستاهای جنوب به یاد خواهد آورد. 

2( در شهرهای مرگ که باران از باریدن بر آنها بیمناک است / جز تو کسی نمانده است. 

3( ای ماهی دریا که مقاومت، پیشه کرده ای / ای دفترهای شعری که مقاومت پیشه کرده اید. 

4( دریا متنی نیلگون است / که علی آن را می نویسد و مریم هر شب روی شن ها به انتظار مهدی می نشیند. 

1در1کدام1گزینه،1»تشبیه«1به1کار1نرفته1است؟1-    

1( ای چون سبزه برآمده از دفتر روزگاران 

2( ای سرزمینی که از خاکت، خوشه های گندم می روید. 

3( در شوره زار شهرهایی که طاعون بر آنها چیره است. 

4( تو را عطری نامیدم که در غنچه ها خانه دارد. 

1متن1زیر،1به1کدام1آرایه های1ادبی1آراسته1شده1است؟1-    

»تو1را1جنوب1نامیدم1/1ای1که1ردای1حسین1را1بر1دوش1/1و1خورشید1کربال1را1در1برداری1/1ای1سرخ1گل1که1فداکاری1پیشه1کردی1/1ای1
انقالب1زمین1که1با1انقالب1آسمان1برین1/1پیوند1خورده1ای.«1

2( تشخیص، تشبیه، ایهام، جناس  1( تشخیص، استعاره، کنایه، تلمیح  

4( تضمین، مجاز، تناسب، تلمیح  3( تشبیه، استعاره، کنایه، تضمین  

1آرایه های1عبارت1شعری1زیر،1کدام اند؟1-    

»روستایی1که1با1صدرش،1با1سینه1اش1/1از1شرافت1خاک1و1کرامت1انسان1بودن1دفاع1کرد.«1

2( مجاز، تضمین، تلمیح، استعاره  1( تشخیص، استعاره، مجاز، ایهام  

4( واج آرایی، اغراق، تشخیص، کنایه  3( واج آرایی، مجاز، تلمیح، ایهام تناسب  

1در1همه1گزینه ها1به1جز1گزینه1...................1دو1آرایه1مقابل1عبارت ها1درست1است.1-    

)استعاره ـ حس آمیزی(  1( ای سرور باران ها و فصل ها / تو را عطری نامیدم که در غنچه ها خانه دارد / تو را پرستو نامیدم.  

)تشبیه ـ کنایه(  2( ای چون ستاره فروزان و ای چون شمشیر درخشان / بگذار بوسه زنیم بر شمشیری که در دستان توست.  

)تشخیص ـ ایهام تناسب(  3( تاریخ روزی، روستای کوچی را / از روستاهای جنوب به یاد خواهد آورد / که »معرکه« خوانده می شود.  

)تضاد ـ مجاز(  4( تو را ستاره غروب نامیدم / تو را سپیده دمی در انتظار زاده شدن / و پیکری در اشتیاق شهادت نامیدم.  

1بیت1زیر1به1کدام1آرایه های1ادبی،1آراسته1شده1است؟1-    

بوی1خود1را1واهلد1در1حال1و1زلفش1بو1کند«1 »مشک1و1عنبر1گر1ز1مشک1زلف1یارم1بو1کند11

1( ایهام، تشبیه، حس آمیزی، شبکه معنایی 

2( استعاره، تشبیه، اغراق، تشخیص 

3( ایهام تناسب، حس آمیزی، استعاره، شبکه معنایی 

4( تشبیه، تشخیص، کنایه، تلمیح 
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ادبیات فارسی

1کدام1گزینه1از1»شبکه1معنایی«1گسترده1تری1برخوردار1است؟1-    

گل که هر سالی به مردم می رساند بوی دوست  1( عاشقان را می دهد دائم نشان از روی دوست  

خوش بنال ای یار تا در چنگت افتد موی دوست  2( دم به دم چون تار موسیقار در هر پرده ای  

زیر گردون همچو بر باالی چشم ابروی دوست  3( اندرین پستی ندیدم هیچ، زیباتر نبود  

ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا 4( صالح کار کجا و من خراب کجا 

1در1کدام1بیت،1آرایه های1»تشخیص،1تشبیه،1کنایه1و1اغراق«1دیده1می شود؟1-    

دل سودا زده اش بر من دیوانه بسوخت  1( هر که زنجیر سر زلف پری روی تو دید  

دوش بر من ز سِر مهر چو پروانه بسوخت  2( سوز دل بین که ز بس آتش اشکم، دِل شمع  

چون من از خویش برفتم، دل بیگانه بسوخت  3( آشنایی، نه غریب است، که دلسوز من است  

همچو الله جگرم بی می و میخانه بسوخت  4( چون پیاله دلم از توبه که کردم بشکست  

1کدام1گزینه1برای1نشان1دادن1آرایه های1بیت1زیر1مناسب1است؟1-    

کارگر1شد1بر1تو1و1کارت1نهاد«1 »عشق1روی1گل1بسی1خارت1نهاد11

2( تشبیه ـ استعاره ـ تناسب ـ تکرار  1( تضاد ـ جناس ـ تشخیص ـ کنایه  

4( اغراق ـ مجاز ـ تشخیص ـ تناسب  3( تلمیح – استعاره –تشبیه - سجع 

1در1کدام1بیت،1هر1دو1نوع1جناس1»همسان«1و1»ناهمسان«1دیده1می شود؟1-    

وجودم رفت و مهرت هم چنان هست  1( وجودی دارم از مهرت گدازان  

پرده صبر من از دامن گل چاک تر است  2( تا گل روی تو در باغ لطافت بشکفت  

سنگ دل گوید که یاد یار سیمین تن مکن  3( تا روان دارد، روان دارم حدیثش بر زبان  

عشق لب شیرینت، بس شور برانگیزد  4( آخر نه منم تنها در بادیه سودا  

1اگر1بیت  های1زیر1را1به1ترتیب1داشتن1آرایه های1»تشبیه،1ضرب1المثل،1ایهام،1حس1آمیزی1و1تضمین«1مرتب1کنیم،1کدام1گزینه1-    
درست1است؟1

حافظ1راز1خود1و1عارف1وقت1خویشم1 الف(1من1اگر1باده1خورم1ورنه،1چه1کارم1با1کس11

کز1نسیمش1بوی1جوی1مولیان1آید1همی1 ب(1خیز1تا1خاطر1بدان1ترک1سمرقندی1دهیم11

روزی1ندیم1بلبل1و1پروانه1بوده1ایم1 ج(1ما1نیز1چون1نسیم1سحر1در1حریم1باغ11
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چشم1گویا1عذر1می1خواهد1لب1خاموش1را1 هـ(1در1جواب1هر1سؤالی1حاجت1گفتار1نیست11

2( د، ب، هـ، ج، الف  1( د، ب، هـ، الف، ج  

4( ج، د، الف، هـ، ب  3( ج، ب، هـ، د، الف  
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آرایه های ادبی 

1در1کدام1گزینه،1هر1دو1آرایه1مقابل1آن،1درست1است؟1-    

)تناسب ـ حس آمیزی(  از راه چشم باشد، گفت و شنود ما را   1( آیینه های روشن، گوش و زبان نخواهند  

)تشبیه ـ استعاره(  کز بود بهره ای نیست، غیر از نمود ما را   2( چون موج سرابیم در شوره زار عالم  

)کنایه ـ تضمین(  زان در نیارد از پا، چرخ کبود ما را  3( خواهد کمان، هدف را پیوسته پای بر جا  

)تضاد ـ تلمیح(  شد رهنما به آتش خامی چو عود ما را  4( از پختگی نبردیم بویی ز خام کاری  

در1همه1گزینه ها1به1جز1گزینه1....................1آرایه1»مراعات1نظیر«1هست.1-    

شنیدم که پروانه با شمع گفت  1( شبی یاد دارم که چشمم نخفت  

گو بگو از لب شکر بارش  2( هر چه زان تلخ تر بخواهد گفت  

شاید به خواب شیرین، فرهاد رفته باشد  3( دیشب صدای تیشه از بیستون نیامد  

با یاد تو افتادم، از یاد برفت آنها  4( گه نعره زدی بلبل، گه جامه دریدی گل  

1بیت1زیر،1فاقد1کدام1آرایه هاست؟1-    

1با1وجود1جوِد1دستت،1برق،1خندان1بر1سحاب1)ابر(«1 »با1شکوه1کوِه1فضلت،1ابر،1گریان1بر1جبال1

2( استعاره ـ جناس  1( تشبیه ـ تضاد  

4( تشخیص ـ مراعات نظیر  3( ایهام ـ حس آمیزی  

1در1کدام1بیت،1سه1آرایه1»تشبیه،1استعاره1و1کنایه«1وجود1دارد؟1-    

بخت منی که خوابی و تعبیر تو محال  1( تو قّله خیالی و تسخیر تو محال  

عشق، گنجی است که افزونی اش از انفاق است  2( بعد یک عمر قناعت، دگر آموخته ام  

نشنوی ز آن پس، ز بلبل سرگذشت  3( چون که گل رفت و گلستان درگذشت  

نمی بینی رهی؟ ترسم که گم گردی چو واگردی  4( به صحرای هوس تا کی دال سر در هوا گردی؟  

1در1کدام1بیت،1همه1آرایه های1»استعاره،1مجاز،1کنایه1و1تشخیص«1وجود1دارد؟1-    

حرفی که از آن لعل شکربار برآید  1( در کام صدف، تلخ کند آب گهر را  

چون الله جگرسوخته از سنگ برآید  2( در دور لب لعل تو یاقوت ز معدن  

تا روی لطیف تو که را در نظر آید  3( شد آینه از دیدن رخسار تو محروم  

عمری که به اندیشه زلف تو سرآید  4( در روز جزا سنبل گلزار بهشت است  

1آرایه1»استعاره«1در1کدام1بیت،1بیشتر1است؟1-    

جلوه طوبی نگر، سرچشمه کوثر ببین  1( هر کجا نّقاش نقش قامت و لعلش کشید  

مرا چو چشم دراندازد از گریبان ُدر  2( به خنده از لب خود پر شکر کنی دامن  

بده ز لعل شکربار قند و بستان ُدر  3( به چون تو محتشمی بی بها سخن ندهم  

چون بخندی، بنمایی ز شکر مروارید  4( چون بگویی، بفشانی ُگهر از حّقه لعل  
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ادبیات فارسی

1در1کدام1گزینه،1»کنایه«1دیده1نمی شود؟1-    

1( ستاره ها یک یک، رنگ می باختند و چمنزارها غرق در شبنم بودند. 

2( نیکوترین اندرز من، این است: تا آنجا که ممکن است بار بشر را به دوش گرفتن. 

3( منتظر هر آنچه به سویت می آید، باش و جز آنچه به سویت می آید آرزو مکن. 

4( کاش کتابم به تو بیاموزد که بیشتر از این کتاب به خود بپردازی. 

1متن1زیر1به1کدام1آرایه های1ادبی،1آراسته1شده1است؟1-    

»من1دشت1را1به1هنگام1تابستان1دیده1ام1که1انتظار1می1کشید؛1انتظار1اندکی1باران.1گرد1و1غبار1جاده1ها1زیاد1سبک1شده1بود1و1به1کمترین1
نسیمی1به1هوا1برمی1خاست.1زمین1از1خشکی1ترک1برمی1داشت؛1گویی1می1خواست1پذیرای1آبی1بیشتر1شود.«1

1( تشبیه، استعاره، تضاد، ایهام 

2( تشخیص، استعاره، کنایه، حسن تعلیل 

3( تشبیه، مراعات نظیر، تضاد، ایهام تناسب 

4( تشخیص، استعاره، کنایه، ایهام 

1در1کدام1گزینه،1آرایه1مقابل1عبارت،1نادرست1است؟1-    

)تلمیح(  1( آسمان را دیده ام که در انتظار سپیده دم می لرزید.   

)تشبیه(  2( اعمال ما وابسته به ماست؛ همچنان که روشنایی فسفر به فسفر. 

)تشخیص(  3( اعمال ما برایمان شکوه و درخشش به ارمغان می آورد.  

)مجاز(  4( کاش آرزویت از سر عشق باشد و تصاحبت عاشقانه!   

1در1متن1زیر،1کدام1آرایه های1ادبی1به1چشم1می خورد؟1-    

»بیشه1ظلمانی1بود؛1بی1هیچ1برخورد1برگ1ها،1بی1هیچ1اثری1از1آن1روشنایی1مبهم1و1خنک1تابستان.1شاخه1های1عظیم1به1وضعی1موحش،1
سیخ1ایستاده1بودند.1چند1دسته1از1بوته1های1خار،1در1نقاط1بی1درخت،1سوت1می1زدند.1علف1های1بلند1زیر1نسیم1مثل1مارماهی1پیچ1و1تاب1
ح1به1چنگال1و1مهّیای1شکار1باشند،1به1هم1می1پیچیدند.1از1هر1طرف1فضای1

ّ
می1خوردند.1درخت1های1خاردار1مانند1بازوهای1طویلی1که1مسل

غم1انگیز1امتداد1داشت.«1

2( تشبیه، واج آرایی، ایهام، سجع  1( تشخیص، اغراق، تشبیه، سجع  

4( تشبیه، استعاره، تضاد، حس آمیزی  3( تضاد، استعاره، تلمیح، حس آمیزی  

دیده1-     گزینه1 کدام1 ابیات1 در1 مجاز«1 و1 آرایی1 واج1 جناس،1 استعاره،1 »تشبیه،1 آرایه های1 چینش1 ترتیب1 1 
می شود؟1

با1تو1یاد1هیچ1کس1نبود1روا1 الف(1ای1خدا1ای1فضل1تو1حاجت1روا11

اندر1اکرام1و1سخای1خود1نگر1 ب(1منگر1اندر1ما،1مکن1در1ما1نظر1

ما1چو1کوهیم1و1صدا1در1ما1ز1توست1 ج(1ما1چو1ناییم1و1نوا1در1ما1ز1توست11

آب1و1آتش،1ای1خداوند1آِن1توست1 د(1آب1دریا1جمله1در1فرمان1توست11

متصل1گردان1به1دریاهای1خویش1 هـ(1قطره1دانش1که1بخشیدی1ز1پیش11

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

81

آرایه های ادبی 

1در1بیت1زیر،1کدام1آرایه های1ادبی1موجود1است؟1-    

جز1دلی،1دلتنگ1تر1از1چشم1میم«1 »چون1الف،1چیزی1ندارم،1ای1کریم11

2( استعاره، اغراق، تشخیص، ایهام  1( مجاز، تناسب، واج آرایی، تمثیل  

4( تشخیص، تشبیه، استعاره، تناسب  3( مجاز، اغراق، حس آمیزی، جناس  

1در1کدام1بیت،1ایهام1و1هر1دو1نوع1استعاره1دیده1می شود؟1-    

غم را به حیله از سر خود باز کرده ایم  1( مستیم و ساز بی خبری، ساز کرده ایم  

کز آشیان، به بوی تو پرواز کرده ایم  2( ای ُگلبن مراد، مکن سرکشی، مکن  

ما، کار سیل خانه برانداز کرده ایم  3( پر َکنده ایم خانه هستی به موج اشک  

اشکی، نثار خواجه شیراز کرده ایم  4( چون شبنمی که بر ورق گل چکد، رهی!  

1آرایه های1بیت1زیر،1در1کدام1گزینه1آمده1است؟1-    

تا1چون1غبار1کوی1او،1در1کوی1جان،1منزل1کنم«1 »از1گل1شنیدم1بوی1او،1مستانه1رفتم1سوی1او11

2( تشخیص ـ استعاره ـ جناس ـ تلمیح  1( تناسب ـ جناس ـ تشبیه ـ حس آمیزی  

4( استعاره ـ حس آمیزی ـ ایهام ـ جناس  3( استعاره ـ ایهام ـ کنایه ـ تشبیه  

1آرایه های1»جناس1همسان،1اغراق،1تشبیه1و1کنایه«1به1ترتیب1در1کدام1بیت ها1یافت1می شود؟1-    

عنان1از1دست1دل1ها1می1رباید1 الف(1چه1سرو1است1آنکه1باال1می1نماید11

دل1ریش1عاشقان1را1نمکی1تمام1داری1 ب(1کس1از1این1نمک1ندارد1که1تو1ای1غالم1داری11

ز1آنکه1زاد1و1بود1من1در1آب1بود1 ج(1من1نیابم1در1جهان1بی1آب1سود11

نه1صبا1صنوبری1یافت1چو1قامت1بلندت1 د(1نه1چمن1شکوفه1ای1ُرست1چو1روی1دلستانت11

2( د ـ ب ـ الف ـ ج  1( ب ـ الف ـ ج ـ د  

4( ج ـ د ـ الف ـ ب  3( ب ـ د ـ ج ـ الف  

1آرایه1مقابل1کدام1بیت،1نادرست1است؟1-    

)حس آمیزی(  جوابش تلخ و پنداری شکر زیر زبان دارد   1( غالم آن سبک روحم که با من سِر گران دارد  

)تضاد(  به نقد اندر بهشت است آن که یاری مهربان دارد  2( مرا گر دوستی با او به دوزخ می برد شاید  

)جناس همسان(  محّب از خاک برخیزد، محبت هم چنان دارد   3( به تشویش قیامت در که یار از یار بگریزد  

)تشبیه(  چو بلبل کز نشاط گل، فراغ از آشیان دارد  4( محبت با کسی دارم کز او با خود نمی آیم  

1در1کدام1بیت1همه1آرایه های1»تناسب،1تشبیه،1استعاره،1اغراق1و1مجاز«1را1می توان1یافت؟1-    

آری به اّتفاق، جهان می توان گرفت  1( حسنت به اّتفاق مالحت جهان گرفت  

شکر خدا که سر دلش در زبان گرفت  2( افشای راز خلوتیان خواست کرد شمع  

خورشید، شعله ای است که در آسمان گرفت  3( زین آتش نهفته که در سینه من است  

حاسد چگونه نکته تواند بر آن گرفت  4( حافظ، چو آب لطف ز نظم تو می چکد  
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آرایه های ادبی 
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1آرایه های1بیت1زیر،1در1کدام1گزینه1آمده1است؟1-    

تا1چون1غبار1کوی1او،1در1کوی1جان،1منزل1کنم«1 »از1گل1شنیدم1بوی1او،1مستانه1رفتم1سوی1او11

2( تشخیص ـ استعاره ـ جناس ـ تلمیح  1( تناسب ـ جناس ـ تشبیه ـ حس آمیزی  

4( استعاره ـ حس آمیزی ـ ایهام ـ جناس  3( استعاره ـ ایهام ـ کنایه ـ تشبیه  

1آرایه های1»جناس1همسان،1اغراق،1تشبیه1و1کنایه«1به1ترتیب1در1کدام1بیت ها1یافت1می شود؟1-    

عنان1از1دست1دل1ها1می1رباید1 الف(1چه1سرو1است1آنکه1باال1می1نماید11

دل1ریش1عاشقان1را1نمکی1تمام1داری1 ب(1کس1از1این1نمک1ندارد1که1تو1ای1غالم1داری11

ز1آنکه1زاد1و1بود1من1در1آب1بود1 ج(1من1نیابم1در1جهان1بی1آب1سود11

نه1صبا1صنوبری1یافت1چو1قامت1بلندت1 د(1نه1چمن1شکوفه1ای1ُرست1چو1روی1دلستانت11
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1آرایه1مقابل1کدام1بیت،1نادرست1است؟1-    

)حس آمیزی(  جوابش تلخ و پنداری شکر زیر زبان دارد   1( غالم آن سبک روحم که با من سِر گران دارد  
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1در1کدام1بیت1همه1آرایه های1»تناسب،1تشبیه،1استعاره،1اغراق1و1مجاز«1را1می توان1یافت؟1-    
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1آرایه های1کدام1گزینه،1در1بیت1زیر1موجود1نیست؟1-    
چو1قد1و1قامتت1بینم،1روان1در1پایش1آویزم«1 »چو1آب1آشفته،1جان1برکف1دوانم1تا1کجا1سروی11
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)تشبیه ـ کنایه(  چو برگ سفر بسازد ره سفر گیرد   1( مسافر عجب است این گل رسیده که او  

)استعاره ـ جناس(  باغ چون مینو نماید راغ چون مینا شود   2( کوه، جاِم الله گیرد، ابر لؤلؤ گسترد  
)ایهام ـ جناس تام(  تویی آن کس که در عالم به جفت ابروان طاقی   3( تو داری طاق ابرویی که جفتش نیست در عالم  
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1در1کدام1بیت،1همه1آرایه های1»استعاره،1تشخیص،1تشبیه1و1حس1آمیزی«1وجود1دارد؟-    
در اّیام برومندی دِر بستان سرا بگشا  1( نسیم ناامیدی بد ورق گرداندنی دارد  
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1در1کدام1بیت،1هر1سه1آرایه1»استعاره،1تشبیه1و1تناسب«1موجود1است؟1-    
مر مرا هم دل تو و مرهم تو باش  1( در ره تو جان و دل کردم فدا  

گره گشا و هوادار هر پریشان باش  2( چو شانه تا که بیابی به زلف خوبان جای  
ز من گریز و مصون از نزول باران باش  3( سپهر دیده ام، از دود آه ابری گشت  
مگو که خاطر عّشاق گو پریشان باش  4( شکنج زلف پریشان به دست باد مده  

1آرایه1کدام1گزینه1در1بیِت1»تا1چین1آن1دو1زلف1سمن1سا1پدید1شد/1در1چین1هزار1حلقه1سودا1پدید1شد«1وجود1ندارد؟-    
4( تناقض 3( اغراق  2( تشبیه  1( جناس 

1در1کدام1گزینه1آرایه1نوشته1شده1در1مقابل1بیت1نادرست1است؟-    

)تشبیه( سزای حور بده، رونق پری بشکن   1( برون خرام و ببر گوی خوبی از همه کس 

)ایهام( ما را بکشت یار به انفاس عیسوی   2( این قصه عجب شنو از بخت واژگون  

)حس آمیزی( از کریمی گوییا در گوشه ای بویی شنید   3( با لبی و صد هزاران خنده آمد گل به باغ  

)کنایه( وقت است که همچون مه تابان که درآیی   4( در تیره شب هجر تو جانم به لب آمد  
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آرایه های ادبی 

1در1کدام1بیت1تشبیه1فشرده1به1صورت1غیر1اضافی1یافت1نمی1شود؟-    

رسیدنتان به هم دشوار کار است 1( تو دی ماهی و آن دلبر بهار است  

کز غمت دیده مردم همه دریا باشد 2( تو خود ای گوهر یک دانه کجایی آخر  

قند تویی، زهر تویی، بیش میازار مرا 3( قطره تویی، بحر تویی، لطف تویی، قهر تویی  

چشمم همه بر لعل لب و گردش جام است 4( گوشم همه بر قول نی و نغمه چنگ است  

1در1کدام1گزینه1اضافه1تشبیهی1کمتری1به1کار1رفته1است؟-    

تا بر دل کسی ننشیند غبار من 1( ای سیل اشک خاک وجودم به باد ده 

بهار عدل شد سرسبز و باغ ُملک شد خّرم 2( نهال روضه شاهی اویس آن که از نهاد او  

قیمت به بزم خسرو واال برافکند 3( دّر دری که خاطر خاقانی آورد  

تا کیمیای عشق بیاّی و زر شوی 4( دست از مس وجود چو مردان ره بشوی  

1در1همه1گزینه1ها1به1جز1..........1هم1تشبیه1فشرده1و1هم1تشبیه1گسترده1یافت1می1شود.-    

همچون مژه در دیده کشم تیغ بال را 1( روی از تو نپیچم و گر از شست تو آید  

آرزویم می کند کآماج باشم تیر را 2( چون کمان در بازو آرد سرو قد سیم تن  

مهر بفزاید ز ماه طلعتش برجیس را 3( همچو خورشید ار برآید ماه بی مهرم به بام  

باشد که بزداید دلم ز آیینه جان، زنگ را 4( ساقی می چون زنگ ده کآیینه جان من است  

1در1هر1یک1از1بیت1های1زیر1به1ترتیب1چند1تشبیه1وجود1دارد؟-    

دوران1چو1نقطه1ره1به1میانم1نمی1دهد1 الف(1چندان1که1بر1کنار1چو1پرگار1می1شدم11

هر1غباری1که1تو1را1از1سم1توسن1برخاست ب(1می1کشیدند1مالیک1همه1چون1سرمه1چشم11

از1قدم1تا1فرق1چون1خورشید،1مهر پ(1میرزادی1بود1بس1خورشید1چهر11

هر1دو1لعلش1شهد1و1شیر1و1شّکری ت(1ُمشک1مویی،1تنگ1چشمی،1دلبری11

4( یک،یک،دو، سه 3( دو، یک، دو، چهارشنبه   2( یک، دو، یک، سه  1( دو، یک، یک، دو 

1در1کدام1بیت،1شاعر1از1آرایه1تشبیه،1بیشتر1استفاده1کرده1است؟-    

کرد همچون زر مس رخسار من 1( اشک چون گوگرد سرخ ای یار من  

آه همچون برق جانسوز آمدش 2( چشم همچون ابر نوروز آمدش  

چو زلفت در هم و زیر و زبر باد 3( کسی کو بسته زلفت نباشد 

قد تو سرو و میاْن موی و بر به هیچت عاج 4( لب تو خضر و دهان تو آب حیوان است  

1در1همه1ابیات1به1جز1گزینه1..........1هر1دو1نوع1تشبیه1فشرده1اضافی1و1غیر1اضافی1وجود1دارد.-    

کنده چو ترکش باشد دلم از تیر غم آ 1( تا کمان تو بود ابرو و تیرت مژگان  

بر لوح دل نوشته به اب زر آینه 2( وصف تو را که صیقل آیینه دل است  

که کیمیای صبوری کدام کس دارد؟ 3( سرشک من همه سیماب شد، نمی دانم  

زین آتش و آب در جهان خوشتر چیست 4( عشق آتش موسی است و ُحسن آب خضر 
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ادبیات فارسی

1واژه1»شمشیر«1در1کدام1گزینه1مفهوم1مجازی1دارد؟-    

به خون بدکنشان خاک او شود معجون 1( در آن دیار که شمشیر تو برهنه شود  

در ملک به فرمان تو شد کاسته بیداد 2( در شرع به شمشیر تو شد سوخته بدعت  

خسته با شمشیر ِبْه یا بسته در زنجیر و بند 3( هر که با یزدان و پیغمبر محارب شد، تنش  

شمشیر تیز یابی، فرمان تازه بینی 4( پروانه غمش را هر دم به خون خلقی  

1مفهوم1کنایی1»زبان1کشیدن«1باتوّجه1به1بیت1»بیچارگی1ورا1چو1دیدند1/1در1چاره1گری1زبان1کشیدند«1در1کدام1بیت1آمده1است؟-    

ببستند عهد و امان خواستند 1( به تسلیم از جا قد آراستند  

تا وجود م هست خواهم کند نقشت در ضمیر 2( تا روانم هست خواهم راند نامت بر زبان  

دگر تا چه سازد به ما روزگار 3( همه خلق گشتند حیران کار  

در دانش ایزدی باز کرد 4( چو هرکس سخن گفتن آغاز کرد  

1تشبیه1همه1ابیات1زیر1به1جز1گزینه1...........1از1نوع1»تشبیه1گسترده«1هستند.-    

برون از مدارا ندیدم طریق 1( فرو ماندم از چاره هم چون غریق  

ز شرم گناهان، نه طفالنه زیست 2( مرا می  بباید چو طفالن گریست  

یا ربش در چشم قبطی خون نما 3( آب نیل است این حدیث جان فزا  

شب چو چراغی به صبح، کاسته و نیم تاب 4( روز چو شمعی به شب، زودرو و سرفراز  

1در1کدام1گزینه1آرایه1»مجاز«1به1کار1نرفته1است؟-    

بر خاتم طریقت منصور چون نگین است 1( چندین هزار رهرو دعوی عشق کردند  

هر که باری برنگیرد ناتوانی را ز دوش 2( دست بر سر چون سبو فردا برآرد سر ز خاک  
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4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 
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آرایه های ادبی 

1در1کدام1گزینه1»مشبه1به«1درست1مشخص1شده1است؟-    

اما پری به دیدن دیوان نیامدی 1( دیوان حافظی تو و دیوانه تو من  

سنبل زنگی وش هندوی تو 2( صد شکن بر زنگبار انداخته  

روشنایی بخش چشم اوست خاک پای تو 3( گر چه خورشید فلک چشم و چراغ عالم است  

کاو بوی خود به صبح دم از من دریغ داشت 4( آخر چه معنی آرم از آن آفتاْب روی  

1واژه1»نرگس«1در1کدام1بیت1معنای1مجازی1ندارد؟-    

سرگرانی صفت نرگس رعنا باشد 1( چشمت ار ناز به حافظ نکند میل آری  

حلقه اوراد ما مجلس افسانه شد 2( نرگس ساقی بخواند آیت افسونگری  

آه از آن مست که با مردم هشیار چه کرد 3( آه از آن نرگس جادو که چه بازی انگیخت  

کاندر میان حلقه زرین وتد )میخ( بود 4( نرگس به سان حلقه زنجیر زر نگر 

1تعداد1تشبیهات1در1کدام1بیت1بیشتر1است؟-    

طوطی جان قند چریدن گرفت 1( مرغ دلم باز پریدن گرفت 

یک مرغ دل نماند نگشته شکار ُحسن  2( از دام زلف و دانه خال تو در جهان  

در دامگه ندامت افتاد 3( مرغ دل ما گریخت زان طفل  

ز سحر چشم تو هر گوشه اّی و بیماری 4( ز کفر زلف تو هر حلقه اّی و آشوبی  

1واژه1مشخص1شده1در1کدام1گزینه1در1معنای1مجازی1به1کار1نرفته1است؟-    

که من در ترک پیمانه دلی پیمان شکن دارم 1( اال ای پیر فرزانه، مکن عیبم ز میخانه  

این موهبت رسید ز میراث فطرتم 2( می خور که عاشقی نه به کسب است و اختیار  

تو از این چه سود داری که نمی کنی مدارا 3( دل عالمی بسوزی چو عذار بر فروزی  

که تا و کی آید ز آتش برون 4( یکی دشت با دیدگان پر زخون  

1در1هر1دو1بیت1کدام1گزینه1آرایه1مجاز1به1کمک1رابطه1شباهت1یافت1می1شود؟-    

کو1همرهی1که1خیمه1از1این1خاک1برکنم الف(1آب1و1هوای1فارس1عجب1سفله1پرور1است11

دامی1به1راهی1می1نهم1مرغی1به1دامی1می1زنم ب(1بی1ماه1مهرافروز1خود1تا1بگذرانم1روز1خود1

غمزه1شوخش1و1آن1طره1طرار1دگر پ(1عافیت1می1طلبد1خاطرم1ار1بگذارند11

گلبانگ1عشق1از1هر1طرف1بر1خوش1خرامی1می1زنم1 ت(1تا1بو1که1یابم1آگهی1از1سایه1سرو1سهی1

4( ب، پ 3( الف، ت  2( ب، ت  1( الف، پ 

1در1همه1گزینه1ها1به1جز1...........1توجه1به1علوم1ادبی1از1جمله1»بیان«1و1»بدیع«1بسیار1کم1دیده1می1شود.-    

نقل مجلس همه بادام و شکر بود مرا 1( یاد باد آن که ز چشم خوش و لعل لب تو  

خیز و در شبستان آر ماه نیمروزی را 2( می به می پرستان آر باده سوی مستان آر  

کوه در دوش کشد جامه بارانی را 3( ابر چشمم چو شود سیل فشان از الله  

خلق نداند همی که بخشش او چند؟ 4( کس نشناسد همی که کوشش او چون؟  
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ادبیات فارسی

1در1کدام1بیت1تعداد1استعاره1های1آشکار1بیش1تر1است؟-    

بدان ماند که د رآبان نشیند ژاله بر آبی )ژاله: شبنم( 1( زشوق سیب سیمینت سرشکم بر رخ چون زر  

سر بر آر از فلک و عالم باال را بین 2( گر به دل قابل آن سرو سهی باالیی  

راستی را چون قدت سروی ندیدم در چمن 3( ای ز سنبل بسته شاُدروان )=پرده( مشکین بر سمن  

وین طرفه که بی رویش کاشانه نمی بینم )ُطرفه: عجیب( 4( آن ماه پری رخ را در خانه نمی بینم  

1معنای1استعاری1واژه1های1مشخص1شده،1در1مقابل1همه1گزینه11ها1به1جز1.........1درست1است.-    

که بیمار ُبد نرگس و گل درست )استعاره از چشم( 1( به نرگس گل و ارغوان را بشست  

به تگ پا، گرو از سرو خرامان ببرد )استعاره از قد( 2( سرو باالی تو گر سوی چمن بخرامد  

گر چشم بود ستاره را، خون گرید )استعاره از اشک( 3( از چشم ستاره بار خون افشانم  

این چنین آینه زنگار نداشت )استعاره از دل( 4( دل پاک آینه روی خداست  

1در1همه1ابیات1به1جز1..........1هر1دو1نوع1»استعاره1پنهان1و1استعاره1آشکار«1به1کار1رفته1است.-    

کاین کسی گفت که در علم نظر بینا بود 1( از بتان آن طلب ار حسن شناسی ای دل  

معجز عیسوی ات در لب شکّرخا بود 2( یاد باد آن که چو چشمت به عتابم می کشت  

آن که او خنده مستانه زدی، صهبا بود 3( یاد باد آن که در آن بزمگه خلق و ادب  

در میان من و لعل تو حکایت ها بود 4( یاد باد آن که چو یاقوت قدح خنده زدی 

1در1کدام1یک1از1بیت1های1زیر1»اضافه1استعاری«1به1کار1نرفته1است؟-    

چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد 1( ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد  

عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد 2( نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد  

تا سراپرده گل نعره زنان خواهد شد 3( این تطاول که کشید از غم هجران بلبل  

که زخم تیغ دلدار است و رنگ خون نخواهد شد 4( مشوی ای دیده نقش غم ز لوح سینه حافظ  

1در1تشبیه1همه1گزینه1ها1به1جز1گزینه1............1همه1ارکان1تشبیه1وجود1دارد.-    

هم چو سرو چمن ُخلد سراپای تو خوش 1( هم چو گلبرگ طری هست وجود تو لطیف  

دلم در بی قراری چشمه مهتاب را ماند 2( لبت تا در شکفتن، الله سیراب را ماند 

این حنا نیست که شب بندی و بگشایی صبح 3( چون به گل رفت تو را پای، به دل دست گذار  

خویشتن در آتشت انداختیم  4( بر امید وصل تو پروانه وار  

1در1کدام1بیت1آرایه1های1»استعاره،1کنایه،1تشبیه«1وجود1ندارد؟-    

سخن بگوی وز طوطی شَکر دریغ مدار 1( کنون که چشمه قند است لعل نوشینت  

ساقیا آن قدح آینه کردار بیار 2( روزگاری است که دل چهره مقصود ندید  

بی شمع عارض تو دلم را بود گداز 3( پروانه را ز شمع بود سوز دل ولی  

بیا که در تن مرده روان درآید باز 4( درآ که در دل خسته توان درآید باز  
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آرایه های ادبی 

1در1هر1دو1بیت1کدام1گزینه1هر1دو1آرایه1»مجاز«1و1»کنایه«1به1کار1رفته1است؟-    

که1هست1از1خام1کاری1در1تنور1سرد1نان1بستن الف(1منه1بر1عالم1افسرده،1دل1از1کوته1اندیشی11

گر1هم1چنین1دامن1کشان1باالی1خاکم1بگذری ب(1گر1رفته1باشم1زین1جهان1باز1آیدم1رفته1روان11

تو1را1به1رحمت1خود1پادشاه1عالم1کرد ج(1خدای1خواست1که1بر1عالمی1ببخشاید11

امروز1هر1دلی1که1نشد1خاک1راه1تو د(1فردا1چه1خاک1های1ندامت1به1سر1کند11

2( ج، د 1( الف، ب 

4( الف، ج 3( ب، د 

1مفهوم1کنایی1کدام1عبارت1در1مقابل1آن1نادرست1است؟-    

شوم سرمست و طوطی را بخایم )شیرین سخنی( 1( چو طوطی جان شکر خاید به ناگه  

در ره عشق پای بست برفت )گرفتاری( 2( و آن که از دست خود خالص نیافت  

کف به لب آورده است این ُبختی کوهان سفید )بیماری( 3( صبح شد در عرصه گردون مگو خندان سفید  

امل کام جهانی را به این مسواک می مالد )تحمل سختی ها( 4( به ذوق سدره و طوبی تو هم دندان به سوهان زن  

1در1کدام1بیت1کنایه1با1مفهومی1متفاوت1از1سایر1گزینه1ها1وجود1دارد؟-    

تخم افکندن بود در شوره خاک  1( پند گفتن با جهول خوابناک  

به مردی مکن باد را در قفس 2( مگوی آنچه هرگز نگفته است کس  

دست از همه شستیم و قلندر گشتیم  3( چون واقف از این جهان ابتر گشتیم  

چرا بیهوده باید آب را بر ریسمان بستن 4( به طول عمر نتوان جمع کردن مال دنیا را  

1تعداد1کنایه1های1کدام1بیت1بیشتر1است؟-    

با نار جگرسوز کجا سود کند کار 1( اندر جگر دشمن او نار فتاده است  

از دیدن یاری که رخش هست چو گلزار 2( ِمی گیر و طرب ساز و دل افروز و سرافراز  

وز بنده معزی غزلی خواه به بازار 3( بازار طرب تیز کن و باده به کف گیر  

ُمقِبل بود او سال و مه از دولت بیدار 4( گویند ز بیداری دولت بود اقبال  

1در1هر1دو1بیت1کدام1گزینه1هر1دو1آرایه1»کنایه1و1استعاره«1وجود1دارد؟-    

ای1گل1کاهل1شبیخونی1بر1آن1دستار1زن الف(1چند1خواهی1پای1در1گل1بود1در1صحن1چمن11

در1عشق1تو1ثابت1قدم1آن1سست1قدم1نیست ب(1گر1کوه1تحّمل1کسی1از1بار1ستم1نیست11

من1به1جز1نقش1تو1بر1دیده1تر1نگمارم ج(1نقش1بر1آب1زدن1گر1چه1نبندد1صورت11

بیدار1کردی1آن1گل1در1خاک1خفته1را د(1ای1کاش1ناله1های1چو1من1بلبلی1حزین11

2( ب، ج 1( الف، د 

4( د، ج 3( الف، ج 
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آرایه های ادبی 
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امروز1هر1دلی1که1نشد1خاک1راه1تو د(1فردا1چه1خاک1های1ندامت1به1سر1کند11

2( ج، د 1( الف، ب 

4( الف، ج 3( ب، د 

1مفهوم1کنایی1کدام1عبارت1در1مقابل1آن1نادرست1است؟-    

شوم سرمست و طوطی را بخایم )شیرین سخنی( 1( چو طوطی جان شکر خاید به ناگه  
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1در1کدام1بیت1آرایه1»مجاز«1دیده1نمی1شود؟-    
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1در1مصراع1دوم1بیت1کدام1گزینه،1هر1چهار1رکن1تشبیه1دیده1نمی1شود؟-    
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چون حباب از خجلت اظهار خاموشیم ما 3( هستی موهوم ما یک لب گشودن بیش نیست / 
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1در1کدام1بیت1تشبیه1فشرده1به1صورت1اضافی،1بیشتر1به1چشم1می1خورد؟-    
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صد گدای هم چو خود را بعد ازین قارون کنم 2( من که ره بردم به گنج حسن بی پایان دوست  

دیرسالی است که من بلبل این بستانم  3( عشق من بر گل رخسار تو امروزی نیست  

که این صدا به قیامت بلند خواهد شد 4( شکسته شیشه دل را مگو صدایی نیست  

1در1تمامی1گزینه1ها1»وجه1شبه«1حذف1شده1است.1به1جز1گزینه1............-    

مباد آن که در این نکته شک و ریب کند 1( کلید گنج سعادت قبول اهل دل است  

آن را بیندیش ای فالن باشد که با ما خو کنی 2( مانند تیری از کمان بجهد ز تن سیمرغ جان  

حسن تو به دست خویش بیدارم کرد 4( من خفته ُبَدم به ناز در کتم عدم  
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1در1کدام1بیت1»تشبیه«1بیشتری1به1کار1رفته1است؟-    

زجام وصل ِمی نوشم ز باغ عیش گل چینم 1( َگَرم از دست برخیزد که با دلدار بنشینم  

که پیش تیر بالها سپر تواند بود 2( کسی به گردن مقصود دست حلقه کند  

چهار میخ کد زیر خیمه خضرا 3( ببر طناب هوس پیش از آن که ایامت  

هم چنان در آتش مهر تو سوزانم چو شمع 4(رشته صبرم به مقراض غمت ببریده شد  

1در1استعاره1های1به1کار1رفته1در1همه1ابیات1به1جز1بیت1...........1مشّبه1به1محذوف1»انسان«1است.-    

برگی نچیده بلبل شیدا خزان رسید 1( گل در تبّسم است که از گلبن مراد  

راحت طمع از دولت بیدار مدارید 2( با تاج زر از گریه نیاسود َدمی شمع  

آری ز در و بام تو می باد عشق 3( عاشق گردد هر که به کویت گذرد  

در لباس معنی بیگانه می آید برون 4( از زبان خامه من لفظ های آشنا  

1تعداد1استعاره1آشکار1در1کدام1گزینه1بیشتر1است؟-    

از بس که مرا الماس اندر بصر افشاند  1( از هجر تو در چشمم خورشید شود سفته  

سلطان عشقت ای بت هر دو جهان بگیرد 2( خورشید حسنت ای جان هفت آسمان بگیرد  

در شب فکنده چین بر مه فکنده تاب 3( ای کرده ماه را از تیره شب نقاب  

کاو وقت نثار تو بر تو شکر افشاند 4( لعلت به شکرخنده بر کار کسی خندد  

1در1همه1بیت1های1زیر1به1جز1بیت1.........1آرایه1»تشبیه«1وجود1دارد.-    

می توان خوردن به لب سیب زنخدان تو را 1( این لطافت نیست هرگز میوه فردوس را  

گفت حافظ ِگله ای از دل شیدا می کرد 2( گفتمش سلسله زلف بتان از پی چیست؟ 

گفت آن روز که این گنبد مینا می کرد 3( گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم  

سرم خاک میدان تعظیم توست 4( دلم تخته ِکلک )ـ قلم( تعلیم توست  

1در1همه1گزینه1ها1به1جز1..........1تشبیهی1وجود1دارد1که1به1استعاره1بدل1شده1است.-    

گر جوانمردی، چه گردی گرد چرخ پیرزن 1( چون زنی پیر است دنیا کهنه چرخی در کنار  

هرآنچه هست در خانه از آن کدخدا باشد 2( خریدی خانه دل را دل آن توست می دانی  

به باالی تو گر سروی ببینم بر لب جویی 3( به یاد سرو باالیت روان در پای تو ریزم  

زین آتش و آب در جهان خوش تر چیست؟ 4( عشق آتش موسی است و ُحسن آب خضر  

1نوع1استعاره1به1کار1رفته1در1کدام1بیت،1با1نوع1استعاره1مصراع1دوم1بیت1زیر1یکسان1نیست؟-    

یا1رب1که1دادست1این1کمان1آن1ترک1تیرانداز1را« »چشمان1ترک1و1ابروان،1جان1را1به1ناوک1می1زنند11

تا همه خلق ببینند نگارستان را 1( کاشکی پرده برافتادی از آن منظر حسن  

چنان بکند که صوفی قلندری آموخت 2( بالی عشق تو بنیاد زهد و بیخ ورع  

یاقوت چه ارزد بده آن قوت روان را 3( ساقی بده آن کوزه یاقوت روان را  

بفرما لعل نوشین را که زودش با قرار آرد 4( خدا را چون دل ریشم قراری بست با زلفت  
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1شاعر1در1کدام1گزینه1از1دو1نوع1استعاره1بهره1گرفته1است؟-    

گل همان در غنچگی دارد دل بلبل به کف 1( حسن چون شد بی نقاب از فکر عاشق فارغ است  

گریان بود آن موم که با شعله ندیم است 2( جز کاهش جان نیست ز هم صحبت سرکش 

اینک فتاده در سر زلف چو دام اوست 3( دل عشوه می فروخت که من مرغ زیرکم  

آفتاب از پی نظاره اش از بام افتاد 4( سرخوش آن سرو خرامنده از این کوچه گذشت  

1در1همه1گزینه1ها1به1جز1بیت1............1آرایه1تشبیه1و1استعاره1به1کار1رفته1است.-    

زانکه جز شیوه عشق آنچه شنیدی باد است 1( زآتش عشق بسوز ای دل و خاک ره شو  

در خانه چراغ از رخ زیبای تو کردیم 2( ما خانه دل جای تمّنای تو کردیم  

ای خضر پی خجسته مدد کن به همتم 3( دریا و کوه در ره و من خسته و ضعیف  

همچو سرو این تن من بی دل و جان برخیزد 4( در دلم چون غمت ای سرو روان برخیزد  

1استعاره1به1کار1رفته1در1کدام1گزینه1با1سایر1ابیات1متفاوت1است؟-    

که بر گل اعتمادی نیست گر ُحسن جهان دارد 1( چو در رویت بخندد گل مشو در دامش ای بلبل  

کز سر صدق می کند شب همه شب دعای تو 2( ای گل خوش نسیم من بلبل خویش را مسوز  

که دفع آتش سوزان به آب باید کرد 3( بر آتش دل ما ریز آب آتش فام  

جان ز هجران تو رنجور نخواهم کردن  4( صنما دل ز تو مهجور نخواهم کردن  

1در1همه1گزینه1ها1به1جز1بیت1گزینه1............1اضافه1استعاری1به1کار1رفته1است.-    

که تیغ تافته در دست مرد آهنگر 1( چنان بماندم در دست روزگار و جهان  

ماه ما بر آفتاب روی او حایل شود 2( آفتاب روی او در مه چو بنماید جمال  

که دل صاپب از اندیشه چرا خون گردید 3( هر که مفتون سر زلف سخن شد، داند  

روی تو در موی تو صبحی است در آغوش شام 4( موی تو بر روی تو شامی است بر رخسار صبح  

1آرایه1ی1مقابل1کدام1گزینه1درست1نیست؟-    

)تشبیه( که از دلم گرهی باز می کند سیالب   1( نیم ز خانه خرابی حباب وار غمین  

)مجاز( مشک در ناف غزاالن ختن باشد چرا  2( می تواند تا معطر ساخت مغز عالمی  

)تضاد( که تاب دوری آهن ربا نمی آرد   3( از آن سبب دل سوزن همیشه سوراخ است  

)حس آمیزی( که بوی خون دل ریش از آن تراب شنیدم   4( زکوی یار ببار ای نسیم صبح، غباری  

1واژه1ی1»نان«1در1کدام1گزینه1»مجاز«1نیست؟-    

من ز جاه تو نام دارم و نان  1( هرکس از بهر نام و نان کوشد 

تنور و نان چه کند آن که دید خّبازش 2( جهان تنور و در آن نان های رنگارنگ  

تا به بوی نان به خّباز آمدیم 3( نان ما پخته است و بویش می رسد  

جان گیری و نان در عوض جان ندهی 4( ای خواجه که نان به زیردستان ندهی  
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آرایه های ادبی 

1در1کدام1بیت1تشبیه1وجود1ندارد؟-    

از دامگه خاک بر افالک پریدند 1( مرغان نظرباز سبْک سیر فروغی  

برخیز و به جام باده کن عزم درست 2( چون ابر به نوروز رخ الله بشست 

بوی تو جاندار روی جان های ما 3( ای سخن تمهر زبان های ما  

سلسله شیفتگان موی تو 4( عقل شده شیفته روی تو  

1در1بیت1کدام1گزینه1یکی1از1ارکان1تشبیه1حذف1شده1است؟-    

باک ندارد به روز کشتن و آویختن 1( هرکه به شب شمع وار در نظر شاهدی است  

به محشر وعده دیدار جانا 2( وفای توست چون عمر من و ماند  

حسد گو دشمنان را دیده بردوز 3( چو نرگس چشم بخت از خواب برخاست  

می سوزد و آتش نرسیده است به خامان  4( مرد است که چون شمع سراپای وجودش  

1کدام1بیت1دارای1دو1تشبیه1گسترده1است،1به1گونه1ای1که1هر1چهار1پایه1تشبیه1ذکر1شده1باشد؟-    

سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت 1( در زلف چون کندش ای دل مپیچ کانجا  

زلف او داپم به خم باشد به سان پشت من 2( جان من دانم دژم باشد به سان چشم او  

که من چو آهوی وحشی ز آدمی برمیدم 3( گناه چشم سیاه تو بود و گردن دلخواه  

به دام عشق درافتاد هرچه بادا باد 4( دلم که چون سر زلف تو می رود بر باد  

1در1همه1گزینه1ها1به1جز1گزینه1............1مجاز1به1کمک1رابطه1شباهت1به1کار1رفته1است.-    

زچشمم آستین بردار و گوهر را تماشا کن 1( ز داغم پرده برگیر آتشی در جان دریا زن 

جمله در گوش کن ای دوست که مروارید است 2( هرچه در باب لب لعل تو گوید »خواجو«  

زان سوی کاینات یکی بال گسترم 3( بگذارم این قفس که پر و بال من شکست  

بر سر نهاد توده کافور، کوهسار 4( تا باغ زردروی شد از گشت روزگار  

1واژه1ی1مشخص1شده1در1کدام1بیت1در1معنی1مجازی1به1کار1نرفته1است؟-    

فتنه انگیز جهان نرگس جادوی تو بود 1( عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت  

آفرین گویی بر آن حضرت که ما را بار نیست 2( ای نسیم صبح اگر باز اتفاقی افتدت 

خاری به خود می بندی و ما را ز سر وا می کنی 3( ای غنچه خندان چرا خون در دل ما می کنی؟  

از بهر معیشت مکن اندیشه باطل 4( حافظ قلم شاه جهان مقسم رزق است  
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ادبیات فارسی

1واژه1»سر«1در1مصراع1اول1چند1بیت1در1معنای1حقیقی1خود1به1کار1رفته1است؟-    
بسیار1سر1اندر1سر1کارش1می1شد الف(1گفتم1که1سر1زلف1بریدی1گفتا11

سر1بکوبید1ز1پای1اقرارش ب(1هان1بگیرید1ز1سر1دستارش11
به1سر1دوستان1فشاندی1سر پ(1از1تن1دشمنان1بکندی1سر11
یوسفی1در1سر1هر1بازار1است ت(1تو1نداری1سر1سودا1ور1نه1
با1وعده1دل1غمزده1شاد1ندارد ث(1آن1شوخ1به1جز1ما1سر1بیداد1ندارد11
ندارد1کس1آن1روزگاران1به1یاد ج(1که1بود1آن1که1دیهیم1بر1سر1نهاد1

در1سر1به1جز1از1جفا1ندارد ح(1یارم1که1سر1وفا1ندارد1
4( دو 3( یک  2( چهار  1( سه 

1در1همه1گزینه1ها1به1جز1گزینه1.............1آرایه1»مجاز«1وجود1دارد.-    
همان بخردان و همان راستان 1( جهان دل نهاده بر این داستان  

پنهان نموده ایم چو پیری پس خضاب 2( ما عیب و نقص خویش و کمال و جمال غیر  
تکیه بر عهد تو و باد صبا نتوان کرد 3( دست در حلقه آن زلف دو تا نتوان کرد 
آن که جان بخشید و ایمان خاک را 4( آفرین جان آفرین پاک را  

1کلمه1مشخص1شده1در1کدام1بیت1معنای1مجازی1ندارد؟-    
مور را شیرین سخن دست سلیمان می کند 1( گردد از دست نوازش پایه معنی بلند  

چه خیال ها گذر کرد و گذر نکرد خوابی 2( سر آن ندارد امشب که برآید آفتابی 
در این سراچه بازیچه غیر عشق مباز 3( در این مقام مجازی به جز پیاله مگیر 

که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست 4( از آن به دیر مغانم عزیز می دارند  

1در1بیت1»سپید1شد1چو1درخت1شکوفه1دار1سرم1/1وزین1درخت1همین1میوه1غم1است1برم«1کدام1کلمه1در1معنای1مجازی1به1کار1رفته1-    
است؟

4( سپید 3( غم  2( سر  1( شکوفه دار 

1واژه1»جهان«1در1همه1ابیات1به1جز1بیت1گزینه1.............1در1معنای1»مجازی«1به1کار1رفته1است.-    
به تیغ مرگ شود دست من رها ای دوست 1( اگر جهان همه دشمن شود ز دامن تو  

باد نیارد ربود گرد من از کوی دوست 2( گر متفّرق شود خاک من اندر جهان  
رها کن راه بدعهدی و اندر عهد ایشان آی 3( جهانی عشق بازانند در عهد سر زلفت  

روز و شب عربده با خلق خدا نتوان کرد 4( غیرتم کشت که محبوب جهانی لیکن  

در1هر1دو1بیت1گزینه1..............1آرایه1»مجاز«1به1چشم1می1خورد.-    
که1تا1او1کی1آید1زآتش1برون الف(1یکی1دشت1با1دیدگان1پر1زخون11

ما1هم1چنان1در1اول1وصف1تو1مانده1ایم ب(1مجلس1تمام1گشت1و1به1آخر1رسید1عمر11
یا1به1دیده1ستاره1می1شمرم ج(1یا1ز1دیده1ستاره1می1بارم11

بها1و1قیمت1انگشتری1بود1ز1نگین د(1نگین1تویی1و1چو1انگشتری1است1ملک1جهان11
4( د، ب 3( الف، ج  2( د، ج  1( ب، الف 
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آرایه های ادبی 

1آرایه1مقابل1کدام1بیت1نادرست1است؟-    

)حسن تعلیل(  که گنج عافیتت در سرای خویشتن است   1( مرور به خانه ارباب بی مرّوت دهر  

)مجاز( همان بخردان نیز و هم راستان   2( جهان دل نهاده بدین داستان  

)تشخیص( سیری از خرمن نباشد دیده غربال را   3( با تهی چشمان چه سازد نعمت روی زمین  

)کنایه( کز گریبان مالمت سر برآوردن نیارد   4( عشق و مستوری نباشد پای گو دردامن آور 

1در1همه1گزینه1ها1به1جز1گزینه1............1آرایه1»مجاز«1به1کار1رفته1است.-    

چون موج در عذابم، از خوش عنانی خویش 1( در دشت با سرابم، در بحر یار آبم 

آبروی خویش می ریزی برای نان چرا؟ 2( از بصیرت نیست گوهر را بدل کردن به خاک  

سری که بر سر زانوست، بی خیالی نیست 3( ز فکر مرغ چمن نیست غنچه، فارغ بال 

آری به دست دیو دریغ نگین خوری 4( خوردی دریغ من که اسیرم به دست چرخ 

1در1هر1دو1بیت1کدام1گزینه1مجاز1به1کمک1رابطه1شباهت1یافت1نمی1شود؟-    

که1بیمار1بد1نرگس1و1گل1درست الف(1به1نرگس1گل1و1ارغوان1را1بشست11

او1کاش1جهان1ندیده1بودی ب(1هر1چندجهان1چون1او1ندیده1است11

بس1قلب1دالوران1شکسته پ(1آن1هندوی1پر1دل1تو1در1چین1

می1نشیند1بر1درخت1خشک1پندارم ت(1او1چو1مرغی1خسته1از1پرواز1

4( ب، پ 3( ب، ت  2( الف، ت  1( الف، پ 

1کلمه1مشخص1شده1در1کدام1بیت1در1معنای1مجازی1به1کار1نرفته1است؟-    

خصوص آغاز صبح زندگانی 1( خوشا فصل گل و عهد جوانی 

پیرانه سر مکن هنری ننگ و نام را 2( ای دل شباب رفت و نچیدی گلی ز عیش 

منظر چشم مرا ابروی جانان طاق بود 3( پیش از این کاین سقف سبز و طاق مینا برکشند  

ز رویم راز پنهانی چو می بینند می خوانند 4( ز چشمم لعل رمانی چو می خندند می بارند 

1کلمه1مشخص1شده1در1کدام1گزینه1در1معنای1مجازی1به1کار1نرفته1است؟-    

عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد 1( در ازل پرتو ُحسنت به تجلی دم زد  

وز دست تو هیچ دست باالتر نیست 2( از تو به که نالم که دگر داور نیست 

وگرنه شرح دهم با تو داستان فراق 3( زبان خامه ندارد سر بیان فراق 

که خاک باز کشیده است مفرش دیبا 4( درخت اگر َعَلم پرنیان گشاد رواست  

1کدام1بیت1آرایه1مجاز1به1کمک1رابطه1شباهت1دارد؟-    

هر که دید آن سرو سیم اندام را 1( ننگرد دیگر به سرو اندر چمن 

که پیر می فروشانش به جامی برنمی گیرد 2( من این دلق مرقع را بخواهم سوختن روزی  

دست طرب از دامن این زمزمه مگسل 3( شاها فلک از بزم تو در رقص و سماع است  

به مویه های غریبانه قصه پردازم 4( نماز شام غریبان چو گریه آغازم  
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آرایه های ادبی 
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ادبیات فارسی

1واژه1»جهان«1در1کدام1گزینه1معنای1حقیقی1دارد؟-    

فرو ماند، از ُکنه )درون( ماهیتش 1( جهان متّفق بر الهیتش  
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همان بخردان نیز و هم راستان 3( جهان دل نهاده بدین داستان  

برانگیخته موج از او تندباد 4( حکیم این جهان را چو دریا نهاد 

1واژه1مشخص1شده1در1کدام1بیت1در1معنای1مجازی1به1کار1نرفته1است؟-    

غرقه در نیل چه اندیشه کند باران را 1( سعدی از سرزنش غیر نترسد هیهات  

نشاید پس از مرگش الحمد خواند 2( اگر رفت و آثار خیرش نماند  

گویی اندر جان نادان خاطر داناستی 3( جرم گردون تیره و روشن در او آیات صبح 

تا فراموش کنی فتنه دور قمری 4( صبحدم ناله قمری شنو از طرف چمن  

1کلمه1مشخص1شده1در1کدام1بیت1معنای1مجازی1ندارد؟-    

همه دشت پیشش درم ریختند 1( سواران لشکر برانگیختند  

دامن گوهر بیار بر سر مجلس ببار 2( دفتر فکرت بشوی گفته سعدی بگوی  

که گدایان درش را سر سلطانی نیست 3( گر گدایی کنی از درگه او کن باری  

که روز غم به جز ساغر نگیرم 4( قراری بسته ام با ِمی فروشان  

1آرایه1های1»کنایه،1جناس،1تلمیح،1تشبیه1و1تشخیص«1به1ترتیب1در1کدام1گزینه1آمده1است؟-    

که1دل1به1دست1کمان1ابرویی1است1کافر1کیش الف(1چو1بید1بر1سر1ایمان1خویش1می1لرزم1

که1پیش1پای1تو1اشکی1به1یاد1من1بفشاند ب(1به1هر1چمن1که1رسیدی1بگو1به1ابر1بهاری1

که1عاشق1بود1و1ترسید1از1خطایی1 ج(1نپذیرفت1آسمان1بار1امانت11

جرمم1این1است1که1صاحب1دل1و1صاحب1نظرم د(1خون1دل1می1خورم1و1چشم1نظر1بازم1باز1

چو1درد1در1تو1نبیند1که1را1دوا1بکند؟ هـ(1طبیب1عشق1مسیحا1دم1است1و1مشفق1لیک11

2( ب، ج، الف، د، هـ 1( الف، ب، هـ ، د، ج 

4( د، هـ ، ج، الف، ب 3( هـ ، ب، ج، د، الف 

1مفهوم1کنایی1»ُکشتن«1در1کدام1بیت1نیامده1است؟-    

چون تیغ کشد مهرت گردون سپر اندازد 1( چون تیر زند چشمت سیاره هدف گردد  

جانش ِبِکشید چون کمانت 2( صورت اگرت چو تیر انداخت  

که چنان کشنده ای را نکند کس انتقامی 3( بگشای تیر مژگان و بریز خون حافظ  

به قصد جان من خسته در کمان داری 4( به اختیارت اگر صد هزار تیر جفاست  
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آرایه های ادبی 

1مفاهیم1کنایی1»سکوت،1زورآزمایی،1آماده1خدمت1گزاری،1متوّسل1شدن«1به1ترتیب1از1ابیات1کدام1گزینه1دریافت1می1شود؟-    

درین1سودا1ز1خواب1خوش1برانگیخت الف(1غمت1در1دامن1جاِن1من1آویخت11

وز1جان1به1لب1رسیده1لب1بردوزم ب(1آن1به1که1ذخیره1ازسخن1پردازم11

در1خدمت1رخ1تو1کمر1ماه1و1آفتاب ج(1بندندگر1دهی1تو1اجازت1چو1بندگان11

گر1همه1رستم1بود1ز1پای1درآید د(1مرد1که1با1عشق1دست1در1کمر1آید11

2( ب ـ الف ـ ج ـ د 1( ج ـ ب ـ الف ـ د 

4( ب ـ د ـ ج ـ الف 3( ج ـ دـ الف ـ ب 

1در1کدام1بیت،1مفهوم1کنایی1بیشتری1وجود1دارد؟-    

سپر عقل شکستیم زپیکاری چند 1( تیغ تدبیر فکندیم به هنگام نبرد 

سر منه تا نزنندت به سر افساری چند 2( افسرت گر دهد اهریمن بدخواه، مخواه 

چون پّر کاه بی سر و سامان نمی شود 3( آن کس که هم نشین خرد شد ز هر نسیم 

چه کمند افکنی از جهل به دیواری چند 4( چو گشودند به روی تو در طاعت و علم  

 ترتیب1ابیات1زیر1براساس1دارا1بودن1آرایه1های1»کنایه،1استعاره1آشکار،1استعاره1پنهان،1تشبیه1و1تضاد«1کدام1است؟-    

وین1جامه1نیلی1ز1من1بستان1و1در1ده1جام1را الف(1ای1ترک1آتش1رخ1بیار1آن1آب1آتش1فام1را11

کان1دل1که1صید1عشق1شد1دولت1شمارد1دام1را1 ب(1گر1در1کمندم1می1کشی1شکرانه1را1جان1می1دهم11

چون1َمهم1پرچین1کند1بر1صبح1صادق1شام1را پ(1شام1را1از1صبح1صادق1باز1نشناسم1ز1شوق11

هم1خیالت1کند1از1چنگ1غم1آزاد1مرا ت(1این1خیال1است1که1وصل1تو1به1ما1پردازد1

پیش1صاحب1نظران1باغ1جنان1می1ارزد ث(1سر1کوی1تو1که1از1روضه1رضوان1بابی1است11

2( ب، الف، ت، ث، پ 1( ب، ت، ث، الف، پ 

4( ث، ب، پ، الف، ت 3( ث، پ، ب، ت، الف 

1در1همه1گزینه1ها1تشبیه1فشرده1اضافی1و1غیراضافی1وجود1دارد1به1جز .........-    

نهال فتنه در آن ملک نخل تازه ثمر شد 1( درخت عشق در این شهر شد نهال خزان بین  

چون سبو با دست خالی هرکه در میخانه شد 2( از شراب لعل شد کان بدخشان سینه اش  

نخل ماتم می شود شمعی که بی پروانه شد 3( برگ عیش ُحسن از دامان پاک عاشق است  

شمع در فانوس از بی تابی پروانه شد 4( ُحسن از گستاخی مارفت در ابر نقاب  

1آرایه1های1نسبت1داده1شده1به1همه1گزینه1ها1به1جز1.........1نادرست1است.-    

به زیر آوری چرخ نیلوفری را )تلمیح ـ کنایه( 1( درخت تو گر بار دانش بگیرد  

ندانم آن مه تابان چه در کمان دارد)استعاره ـ حس آمیزی( 2( به تیره چشمی من چشم روزگار گریست  

دهان جز به لؤلؤ نکردند باز )استعاره ـ تشبیه گسترده( 3( صدف وار گوهرشناسان راز 

رنگ تو ز الله و سمن می شنوم )حس آمیزی ـ تضاد( 4( بوی دهن تو از چمن می شنوم  
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ادبیات فارسی

1در1کدام1بیت،1تشبیه1دیده1می1شود؟-    

ای بی خبر ز لّذت شرب مدام ما 1( ما در پیاله عکس ُرخ یار دیده ایم  

قدم انگشت نمایی است که گفتن نتوان  2( تا بدیدم خم ابروی هالل آساَیش  

چون عاقبت کار، چنین خواهد بود 3( گر ما می و معشوق گزیدیم چه باک  

که من با لعل خاموشش نهانی صد سخن دارم 4( خدا را ای رقیب امشب زمانی دیده بر هم نه  

1در1کدام1بیت1واژه1مشخص1شده1در1معنای1مجازی1به1کار1نرفته1است؟-    

که در دست چو تو یاری فتاده است 1( از آن دل دست باید شست دایم  

سرنیزه بگذارم از آفتاب 2( بگیرم سر تخت افراسیاب  

کارم ز جور حادثه از دست، درگذشت 3( پایم ز دست واقعه در قیر غم گرفت  

به تن سر، به سر تاج و افسر ندارد 4( شهی کز شهان تاج و افسر گرفتی  

1تعداد1»تشبیه«1در1کدام1گزینه1نادرست1است؟-    

طایر اندیشه ام افتاد در دام هوس )5( 1( مرغ دل تا دام زلف و دانه خال تو دید  

کی باشد التفات به صید کبوترم )1( 2( شاهین صفت چو طعمه چشیدم ز دست شاه 

عاقبت دانه خال تو فکندش در دام )2( 3(مرغ روحم که همی زد ز سر سدره صفیر  

چشم او گنج فتنه را گنجور )2( 4( جعد او نقش ُحسن را نقاش  

1واژه1یا1واژه1های1مشخص1شده1در1کدام1بیت،1در1معنای1مجازی1به1کار1نرفته1است؟-    

خداوند کیوان و ناهید و هور 1( ازویست شادی ازویست زور  

وی زگیسوی تو در حلقه سودا سنبل 2( ای ز بادام تو در عین خجالت نرگس  

آب از دو چشم دادن بر خاک من گیا را 3( چون تشنه جان سپردم آنگه چه سود دارد  

جان دادن در پای تو دشوار نباشد 4( سهل است به خون من اگر دست برآری 

در1همه1بیت1ها1به1جز1..........1پایه1های1تشبیه1به1ترتیب1درست1نوشته1شده1است.-    

)ادات تشبیه، وجه شبه( زلف حورست و رای اهریمن   1( دوش گفتی ز تیرگی شب من  

)مشبه، وجه شبه(  اندرو دّر و گوهر گرزن )گرَزن: تاجر جواهرنشان(  2( چرخ مانند گرزنی که بود  

)مشبه به، وجه شبه( سربرافرا هم چو سرو چمن   3( رخ برافروز هم چو مهر سپهر  

)مشبه به، مشبه( خشم او درد و عفو او درمان  4( مهر او آب و کین او آتش  
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آرایه های ادبی 

1در1همه1ابیات1به1جز1..........1همه1آرایه1های1»تشبیه،1کنایه1و1استعاره«1به1کار1رفته1است.-    

به هیچ رو نبود میل بوستان ما را 1( چو در نظر نبود روی دوستان ما را  

سایه پرورد سهی سرو خرامان تو باد 2( آن که همچون الله از مهرش دل پرخون بسوخت 

کافتی از آن کمند چو خواجو در اضطراب 3( ای دل نگفتمت که سر از سنبلش مپیچ؟  

تسبیح برافشاند، سجاده براندازد 4( صوفی ز می لعلت گر نوش کند جامی 

 ترتیب1آرایه1های1»استعاره،1مجاز،1حس1آمیزی،1تشبیه1و1جناس«1در1ابیات1زیر1کدام1است؟-    

بحر1رحمت1گر1بشوید1نامه1اعمال1ما الف(1هر1حبابی1در1لباس1کعبه1گردد1جلوه1گر11

گرچه1پیش1چشم1صورت1بین1دو1تا1بودیم1ما ب(1بود1دایم1چون1زبان1خامه1حرف1ما1یکی11

چون1نگین1در1حلقه1گردون1گردانیم1ما ج(1صاحب1نامند1از1ما1عالم1و1ما1تیره1روز1

دانه1اشک1تلخ1می1گردد1به1چشم1دام1ما هـ(1قسمت1ما1زین1شکارستان1به1جز1افسوس1نیست11

تلخ1دارد1خواب1مخمل1را1قبای1شال1ما د(1هر1لباسی1را1که1چشمی1نیست1در1پی1خوش1تر1است11

2( ب، الف، ج، هـ، د 1( هـ، الف، ب، د، ج 

4( ب، ج، د، الف، هـ 3( هـ، ج، د، الف، ب 

1در1متن1داده1شده1به1ترتیب1چند1آرایه1»تشخیص«1و1»تشبیه1فشرده«1وجود1دارد؟-    

»درختان1را1دوست1می1دارم1/1که1به1احترام1تو1قیام1کرده1اند1......1/1و1فلق،1محرابی1که1تو1در1آن1نماز1صبح1شهادت1گزارده1ای1/1
لبخند1 ترین1 /1و1صداقت1/1شیرین1 ایستاده1ای1 تاریخ1 تو1در1گوشه1روشن1وجدان1 1/ را1مکیده1است1 تو1 در1فکر1آن1گودالم1که1خون1

بر1لبان1اراده1توست«

2( پنج ـ دو 1( چهار ـ دو 

4( سه ـ دو 3( سه ـ یک 

1در1همه1ابیات1به1جز1......1دست1کم1یک1تشبیه1با1تمام1ارکان1دیده1می1شود.-    

به پای دوست درافکند جان شیرین را 1( چرا مالمت خواجو کنی که چون فرهاد 

ُرخت چون ماه می تابد ز خواجو رخ متاب 2( دلم چون مار می پیچد ز مهرم سرمپیچ 

گشته چون تار صب بر ماهتاب 3( پیکرم در مهرماه روی تو 

جامه به صد جای چو گل کرده چاک 4( من چو لب الله شده خنده تاک 

1در1هر1دو1بیت1کدام1گزینه1»تشبیه«1وجود1دارد؟-    

هر1سخنی1که1زد1رقم1دست1به1دست1می1رود الف(1ِکلک1زبان1محتشم1در1صفت1تو1ای1صنم1

جان1چون1نخندد1چون1ز1تن1در1لطف1جانان1می1رود ب(1بر1ذکر1ایشان1جان1دهم1جان1را1خوش1و1خندان1دهم1

مرغ1که1جست1می1پرد1صید1که1رست1می1رود پ(1گیسوی1حور1اگر1بَود1دام1فسون1ز1قید1آن1

در1دل1ماست1یار1و1دل1بر1ره1دور1می1رود ت(1در1سر1بوالهوس1نگر1چون1شر1و1شور1می1رود1

2( ب، پ 1( ب، ت 

4( الف، پ 3( الف، ت 
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1در1هر1دو1بیت1کدام1گزینه1تشبیه1فشرده1ای1از1نوع1اضافی1دیده1می1شود؟-    

که1عشق1از1پرده1عصمت1برون1آرد1زلیخا1را الف(1من1از1آن1ُحسن1روزافزون1که1یوسف1داشت1دانستم11

در1رزمگه1زلفش1گردون1سپر1اندازد ب(1در1عرضگه1عشقش1فتنه1سپه1انگیزد11

قند1تویی1زهر1تویی1بیش1میازار1مرا ج(1قطره1تویی1بحر1تویی1لطف1تویی1قهر1تویی11

آب1تویی1کوزه1تویی1آب1ده1این1بار1مرا د(1روز1تویی1روزه1تویی1حاصل1دریوزه1تویی1

شسته1رو1چون1گوهر1از1باران1رحمت1کن1مرا هـ(1تا1به1کی1گرد1خجالت1زنده1در1خاکم1کند1

سینه1مشروح1تویی1بر1در1اسرار1مرا و(1نوح1تویی1روح1تویی1فاتح1و1مفتوح1تویی1

4( د ـ و 3( ب ـ هـ  2( ب ـ الف  1( ج ـ الف 

1در1کدام1گزینه1»وجه1شبه«1حذف1شده1است؟-    

دل در سر زلف تو فرورفته چو شانه است 1( چون آینه جان نقش تو در دل بگرفته است  

اشکی است که خون دل درو پنهان است 2( آن جام بلورین که زمی خندان است  

اگر از جور غم عشق تو دادی طلبیم 3( لذت داغ غمت بر دل ما باد حرام  

که دل به دست کمان ابرویی است کافر کیش 4( چو بید بر سر ایمان خویش می لرزم  

1بهره1جسته1است؟-    
ً
1شاعر1در1کدام1ابیات1از1هر1دو1نوع1تشبیه1»گسترده1و1فشرده«1تماما

مرغ1دل1را1هر1نقس1در1آشیانی1یافتیم الف(1گرچه1چون1عنقا1به1قاف1عشق1کردیم1آشیان1

گر1آب1می1خورم1به1هوایت1و1گر1شراب ب(1بر1من1به1خاک1پات1که1مانندآتش1است11

از1آن1سپس1پر1عنقای1روح1بگشایم ج(1کبوترم1چو1شود1صید1چنگ1باز1اجل11

به1فغان1شدم1چو1بلبل1که1کبوترم1نیامد د(1چو1پرید1سوی1بامت1ز1تنم1کبوتر1دل11

4( الف ـ ج 3( ب ـ د  2( الف – د  1( ب ـ ج 

1ترتیب1ابیات1باتوجه1به1آرایه1های1»تشبیه،1استعاره1مصرحه،1کنایه1و1تشخیص«1در1کدام1گزینه1درست1است؟-    

تا1نشود1در1میان1ما1و1تو1حایل الف(1پرده1تن1را1به1دست1شوق1دریدیم11

وز1عارض1گلگونش1در1دامن1نسرینم ب(1از1قامت1موزونش1در1سایه1شمشادم11

که1نجاتی1ندهد1یوسف1دل1را1ز1چهش ج(1حاجت1من1ز1زنخدان1تو1دایم1این1است11

آتشم1بنشسته1بود1از1شمع1رویش،1در1گرفت د(1باز1دل1سودای1آن1زنجیر1مو،1از1سر1گرفت11

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

1در1همه1گزینه1ها1یکی1از1آرایه1های1»مجاز«1یا1»کنایه«1وجود1دارد؛1به1جز:-    

پیش کسی گو کش اختیار به دست است 1( دست طلب داشتن ز دامن معشوق  

گر بر این دست کسی کشته شود نادر نیست 2( هر که سرپنجه مخضوب تو بیند گوید  

بر سر زلف تو گر دست رسد باد صبا را 3( از سر زلف عروسان چمن دست بدارد  

از او بپرس که انگشت هاش در خون است 4( ز من مپرس که در دست او دلت چون است  
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1در1کدام1بیت1آرایه1»تشبیه«1دیده1نمی1شود؟-    

بر خوردن از درخت امید وصال دوست 1( صبحی مبارک است نظر بر جمال دوست  

بودش یقین که ُملِک مالحت به دست توست 2( یوسف به بندگیت کمر بسته بر میان 

پیِش کسی گو کش اختیار به دست است 3( دست طلب داشتن ز دامِن معشوق  

باز ندانم چرا که عهد شکسته است 4( نرگس عینت همیشگی است خمارش  

1»مشبه«1تشبیه1در1همه1گزینه1ها1به1جز1......1درست1مشخص1شده1است.-    

خیال و کوشش پروانه بین و خندان باش 1( تو شمع انجمنی یک زبان و یکدل شو  

بر بوی تو همچون عود می سوزم و می سازم 2( در چنگ تو همچون نی می نالم و می زارم  

گو بیا سیل غم و خانه ز بنیاد ببر 3( ما چو دادیم دل و دیده به طوفان بال  

کاندر غمت چو برق بشد روزگار عمر 4( ازدیده گر سرشک چو باران چکد رواست  

1در1هر1سه1بیت1کدام1گزینه1»تشبیه1فشرده1به1صورت1اضافی«1وجود1دارد؟-    

شمع1را1فانوس1از1پروانه1می1سازد1جدا الف(1پرده1شرم1است1مانع1در1میان1ما1و1دوست11

می1کند1این1جمع1را1تیغ1زبان1از1هم1جدا ب(1در1خموشی1حرف1های1مختلف1یک1نقطه1اند11

دست1افسوسی1است1هر1برگی1درین1بستان1جدا پ(1تا1تو1ای1سرو1روان1از1باغ1بیرون1رفته1ای11

این1کباب1تر1به1خون1دل1شد1از1اخگر1جدا ت(1حال1دل1دور1از1عقیق1آتشین1او1مپرس1

دیده1شوری1بود1هر1قطره1شبنم1جدا ث(1تا1تو1را1چون1گل1درین1گلزار1باشد1خرده1ای11

تا1تو1کاه1و1دانه1خود1را1کنی1از1هم1جدا ج(1توسن1عمر1تو1را1کردند1از1آن1صرصر1)باد1تند(1خرام11

2( ب، ت، ث 1( الف، ب، ج 

4( ب، پ، ج 3( الف، پ، ث 

1در1همه1گزینه1ها1به1جز1گزینه1........1»مجاز1به1کمک1عالقه1شباهت«1به1کار1رفته1است.-    

چهره پرداز خط سبز بتان پیداست کیست 1( نقش بندی بی قلم نه کار هر صورت گری است  

روزی به قسمت است نه کوشش در این سرا 2( ُجست آب را سکندر و شد خضر کامیاب  

و آن نرگس چشم تو همه ساله پدیدار 3( یک هفته پدیدار بود نرگس دشتی  

در بلندی گوهرافشان می شود ابر بهار  4( هّمت دریادالن ظاهر به دولت می شود  

1در1کدام1بیت1تشبیه1بیشتری1به1کار1رفته1است؟-    

به مور مانم اگر مور راست حسن مقال 1( به موی مانم اگر موی راست جان به بدن  

ببست گردن صبرم به ریسمان فراق 2( فلک چو دید سرم را اسیر چنبر عشق  

کسی که گوشه گرفت از جهانیان عنقاست 3( ز دام صحبت مردم رهایی امکان نیست  

طایر اندیشه ام افتاد در دام هوس 4( مرغ دل تا دام زلف و دانه خال تو دید  
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می1کند1این1جمع1را1تیغ1زبان1از1هم1جدا ب(1در1خموشی1حرف1های1مختلف1یک1نقطه1اند11
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1در1همه1گزینه1ها1به1جز1گزینه1........1»مجاز1به1کمک1عالقه1شباهت«1به1کار1رفته1است.-    

چهره پرداز خط سبز بتان پیداست کیست 1( نقش بندی بی قلم نه کار هر صورت گری است  

روزی به قسمت است نه کوشش در این سرا 2( ُجست آب را سکندر و شد خضر کامیاب  
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1در1کدام1گزینه1هر1سه1آرایه1»واج1آرایی،1جناس1و1تشبیه«1دیده1می1شود؟-    

یاد باد آن روزگاران یاد باد 1( روز وصل دوستداران یاد باد 

مرغ ُکِه طور تویی خسته به منقار مرا 2( نور تویی سور تویی دولت منصور تویی  

مرهم مجروح بیا صحت بیمار بیا 3( ای نفس نوح بیا وی هوس روح بیا  

جامه ای بود که بر قامت او دوخته بود 4( رسم عاشق کشی و شیوه شهر آشوبی  

1کلمه1مشخص1شده1در1کدام1بیت1معنای1مجازی1ندارد؟-    
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چه خیال ها گذر کرد و گذر نکرد خوابی 2( سر آن ندارد امشب که برآید آفتابی  
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می1نشیند1بر1درخت1خشک1پندارم1 ت(1او1چو1مرغی1خسته1از1پرواز11

2( الف، ت 1( الف، پ 

4( ب، پ 3( ب، ت 
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خوش1بیاسای1زمانی1که1زمان1این1همه1نیست د(1پنج1روزی1که1در1این1مرحله1مهلت1داری11

فرصت1عیش1نگه1دار1و1بزن1جامی1چند هـ(1چون1می1ز1سبو1رفت1و1گل1افکند1نقاب11

2( چهار 1( پنج 

4( دو 3( سه 
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1در1کدام1گزینه1مجاز1به1کمک1عالقه1شباهت1بیشتر1به1کار1رفته1است؟-    

صد زیان گردیده و سوی گلستان آمده است 1( بی زبان مرغی که در کنج قفس دم بسته بود  

ذّره ای در سایه خورشید تابان آمده است 2( ناتوان موری به پابوس سلیمان آمده است  

روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم 3( چنین قفس نه سزای چو من خوش الحانی است  

در این سراچه بازیچه غیر عشق مباز 4( در این مقام مجازی به جز پیاله مگیر  

پیام1مشاوره1ای: به خاطر سپردن سبک شعر و نثر هر دوره به طور کلی به شما در شناسایی ویژگی های سبکی به شکل جزئی یاری می رساند. 

1در1همه1گزینه1ها1به1جز1گزینه1........1تشبیه1فشرده1اضافی1و1اسنادی1وجود1دارد.-    

سرتاسر این بادیه یک خار ندارد 1( در ُملک رضا زخم زبان سایه بید است  

آن را که نظر واله رفتار تو باشد 2( سیالب قیامت به نظر موج سراب است  

چون سبو با دست خالی هرکه در میخانه شد )کان: معدن( 3( از شراب لعل شد کان بدخشان سینه اش  

هزار ُمهر زگرداب بر دهن دارد 4( دلی خزینه گوهر شود که چون دریا  

1کلمه1مشخص1شده1در1کدام1گزینه1»مجاز1به1کمک1عالقه1شباهت«1نیست؟-    

که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را 1( صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را  

و ای مرغ بهشتی که دهد دانه و آبت 2( ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت  

به صد هزار زبان، بلبلش در اوصاف است 3( کنون که بر کف گل جام باده صاف است  

خدایا مرا زود برهان ز رنج 4( دلم سیر شد زین سرای سپنج  

1تعداد1»تشبیه«1در1کدام1گزینه1کمتر1است؟-    

چون مار همی پیچم چون بر سر گنجورم 1(چون چنگ همی زارم چون بلبل گلزارم  

جامه سبز دوخت چون حورش 2( چون ندید از بهشتیان دورش  

ِسُیم )سوم( چون مّژه معشوق، چهارم چون لب لیلی 3( یکی چون عاشق بیدل، دوم چون جعد معشوقه  

شبی تاریک چون ظلمات گیسوش 4( رهی باریک چون پرگار ابروش  

1در1ابیات1همه1گزینه1ها1به1جز1.........1آرایه1»تشبیه«1وجود1دارد.-    

در عشق آن نگار فگارم چه سان کنم؟ 1( پیوسته خسته غم یارم چه سان کنم؟  

به سان گوی سبک گردشم به کوی ضالل 2( به سان کوه گران جنبشم به راه هدی  

برفتند بر سان کشتی بر آب 3( وزان پس دلیران افراسیاب  

شعله سان سینه فروزان تا کی؟ 4( از سراپای سراپا سوزان  

1تعداد1تشبیه1در1بیت1کدام1گزینه1بیش1تر1است؟-    

تو همچو باد بهاری گره گشا می باش 1( چو غنچه گرچه فروبستگی است کار جهان  

ماه تابان است یا گل یا بناگوش شما 2( آب حیوان است یا گفتار خواجو یا شکر  

حاصلم زین قرص زرین نیم نانی بیش نیست 3( مرغ جان را هر دو عالم آشیانی بیش نیست  

دیوانه ام کند چو پری وار بگذرد 4( گفتم به گوشه ای بنشینم چو عاقالن  
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ادبیات فارسی

1در1بیت1همه1گزینه1ها1به1جز1بیت1گزینه1..........1کلمه1یا1ترکیب1مشخص1شده1در1معنای1مجازی1به1کار1رفته1است.-    

تکیه بر عهد تو و باد صبا نتوان کرد 1( دست در حلقه آن زلف دو تا نتوان کرد  

چشم دریده ادب نگاه ندارد 2( شوخی نرگس نگر که پیش تو بشکفت  

دل ز تنهایی به جان آمد خدا را همدمی 3( سینه ماالمال درد است ای دریغا مرهمی  

چون رخت از آن توست به یغما چه حاجت است 4( محتاج قصه نیست گرت قصد خون ماست  

1در1کدام1یک1از1تشبیهات1زیر1»ادات1تشبیه«1محذوف1است؟-    

از دوستان اندرمکش روی طربناک، ای صنم 1( وقت گلست، ای ماه َوش، در وقت گل خوش باش، خوش 

جهان شد به کردار باغ ارم 2( از ابر اندر آمد به هنگام نم  

برای عشق لیلی دان که مجنون وار می گردم 3( هر آن نقشی که پیش آید در او نقاش می بینم  

منم پروانه سلطن که بر انوار می گردم 4( ِنَیم پروانه آتش که پّر و بال خود سوزم  

1در1همه11گزینه1ها1به1جز1گزینه1...........1هر1دو1آرایه1»تشبیه1و1تشخیص«1به1کار1رفته1است.-    

چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم 1( نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست  

در زیر سنگ نشو و نما می دهد مرا 2( آن سبزه ام که سنگدلی های روزگار  

آن هم فلک به خون جگر می دهد مرا 3( مانند الله، سوخته نانی است روزی َام  

من چو می دادم، به دست دل عنان خویش را 4( داشتم افتادن چاه زنخدان در نظر 

1واژه1مشخص1شده1در1کدام1بیت1مجاز1ندارد؟-    

می بینمت چون نیشکر شیرینی از سر تا قدم 1( گفتم چو طاووسی مگر؟ عضوی ز عضوی خوب تر  

من از تو دست ندارم به بی وفایی باز 2( اگر تو را سر ما هست یا غم ما نیست  

نیامد خواب در چشمان من دوش 3( پری پیکر بتی کز سحر چشمش  

که دل نماند در این شهر تا ربایی باز 4( تو را هر آینه باید به شهر دیگر رفت  

1در1کدام1بیت1تشبیه1به1کار1نرفته1است؟-    

ز باغ عارض )چهره( ساقی هزار الله برآید 1( چو آفتاب ِمی از مشرق پیاله برآید  

فغان که بخت من از خواب در نمی آید 2( نفس برآمد و کام از تو برنمی آید 

لبان لعل تو وقتی که ابتسام )خنده( کنند 3( دهان غنچه بدّرد نسیم باد صبا 

مسکین کسی که در خم چوگان چو گو )گوی( بود 4( ای گوی حسن برده ز خوبان روزگار 

1در1متن1زیر1چند1تشبیه1وجود1دارد؟-    

زّمردین1 تا1فرش1 گفته1 را1 باد1صبا1 فّراش1 1........ جا1کشیده1 بی1دریغش1همه1 نعمت1 و1خوان1 را1رسیده1 بی1حسابش1همه1 »باران1رحمت1
بگسترد1و1دایه1ابر1بهاری1را1فرموده1تا1بنات1نبات1در1مهد1زمین1بپرورد.«

3( چهار  4( شش 2( سه  1( پنج 
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آرایه های ادبی 

1در1کدام1بیت1آرایه1تشبیه1دیده1نمی1شود؟-    

پای آن سرو روان اشک روانی داشتم 1( گرد آن شمع طرب می سوختم پروانه وار  

عشق را از اشک حسرت ترجمانی داشتم 2( آتشم بر جان ولی از شکوه لب خاموش بود  

چون غبار از شکر سر بر استانی داشتم 3( چن سرشک از شوق بودم خاکبوس درگهی 

نغمه ها بودی مرا تا همزبانی داشتم 4( بلبل طبعم رهی باشد زتنهایی خموش 

1آرایه1»استعاره«1در1کدام1بیت1به1کار1نرفته1است؟-    

به از حاجت به نزد ناسزاوار 1( به ناخن سنگ برکندن زکهسار 

عاقبت در قدم باد بهار آخر شد 2( آن همه ناز و تنّعم که خزان می فرمود  

خورشید شعله ای است که در آسمان گرفت 3( زین آتش نهفته که در سینه من است  

ندانمت که در این دامگه چه افتاده است 4( تو را زکنگره عرش می زنند صفیر  

1در1همه1ابیات1به1جز1بیت1..........1هر1دو1آرایه1»تشبیه1و1استعاره«1وجود1دارد.-    

بهار عارضش خّطی به خون ارغوان دارد 1( بتی دارم که گرد گل ز سنبل سایه بان دارد 

قیمت به بزم خسرو واال برافکند 2( ُدّر دری که خاطر خاقانی آورد  

وی باغ لطافت، بِه رویت که گزیدست 3( ای لعبت خندن، لب لعلت که مزیدست  

ناگزیر است که گویی بود این میدان را 4( سر بنه گر سر میدان ارادت داری  

1در1همه1ابیات1به1جز1بیت1گزینه1..........1استعاره1آشکار1به1کار1رفته1است.-    

چشم تو چون نرگس اندر باغ در وقت سحر 1( زلف تو چون مشک در مجمر به گاه سوختن  

که این محّل عبور است نه مکان حضور 2( چه خفته اند در این کاروان سرا مردم  

بر زمین ریختم از دیده تر مروارید 3( ای بسا شب که من خشک لب از حسرت تو  

گر برافروزد بسوزد بند بند استخوان را 4( یا رب این آتش که پنهان دارمش در لوح سینه  

1در1بیت1کدام1گزینه1»تشبیه1فشرده«1وجود1ندارد؟-    

ز کارستان او یک شمه این است 1( خم زلف تو دام کفر و دین است  

گوش کشیده است؛ از آن گوش به من نمی کند 2( پیش کمان ابرویش البه همی کنم؛ ولی 

فردا بین بهشت همچون کف دست 3( گر عاشق و میخواره به دوزخ باشند  

با الله رخی اگر تو را فرصت هست 4( چون الله به نوروز قدح گیر به دست  

1در1کدام1بیت1هر1دو1نوع1»تشبیه1فشرده«1به1کار1رفته1است؟-    

که برسان آتش همی بردمید 1( چو سهراب را دید گرد آفرید  

از نار و نعیم ایمن و فارغ زعذاب است 2( سرمست می عشق تو در جنت و دوزخ  

لعل لبش می  و جگر خستگان کباب 3( رخسارش آتش و دل بیچارگان سپند  

خّط تو آن نبات که از قند رسته است 4( شوریده ای است زلف تو کز بند جسته است  
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1در1کدام1بیت1آرایه1تشبیه1دیده1نمی1شود؟-    

پای آن سرو روان اشک روانی داشتم 1( گرد آن شمع طرب می سوختم پروانه وار  

عشق را از اشک حسرت ترجمانی داشتم 2( آتشم بر جان ولی از شکوه لب خاموش بود  

چون غبار از شکر سر بر استانی داشتم 3( چن سرشک از شوق بودم خاکبوس درگهی 

نغمه ها بودی مرا تا همزبانی داشتم 4( بلبل طبعم رهی باشد زتنهایی خموش 

1آرایه1»استعاره«1در1کدام1بیت1به1کار1نرفته1است؟-    

به از حاجت به نزد ناسزاوار 1( به ناخن سنگ برکندن زکهسار 

عاقبت در قدم باد بهار آخر شد 2( آن همه ناز و تنّعم که خزان می فرمود  

خورشید شعله ای است که در آسمان گرفت 3( زین آتش نهفته که در سینه من است  

ندانمت که در این دامگه چه افتاده است 4( تو را زکنگره عرش می زنند صفیر  

1در1همه1ابیات1به1جز1بیت1..........1هر1دو1آرایه1»تشبیه1و1استعاره«1وجود1دارد.-    
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1در1بیت1کدام1گزینه1»تشبیه1فشرده«1وجود1ندارد؟-    

ز کارستان او یک شمه این است 1( خم زلف تو دام کفر و دین است  
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لعل لبش می  و جگر خستگان کباب 3( رخسارش آتش و دل بیچارگان سپند  

خّط تو آن نبات که از قند رسته است 4( شوریده ای است زلف تو کز بند جسته است  
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ادبیات فارسی

1باتوجه1به1ابیات1زیر1برای1مشبه1)شب(1چند1مشبه1به1ذکر1شده1است؟-    

زلف1حورست1و1رای1اهریمن »دوش1گفتی1ز1تیرگی1شب1من11

تیره1چون1محنت1و1سیه1چون1حزن زشت1چون1ظلم1و1بیکرانه1چو1حرص11

سیر1شد1چرخ1گویی1از1گشتن« مانده1شد1مهر1گویی1از1رفتار11

4( پنج 3( شش  2( سه  1( چهار  

1در1هر1سه1بیت1کدام1گزینه1»تشبیه«1وجود1دارد؟-    

کز1من1خاکی1کنون1ب1هیچ1خاطر1گرد1نیست الف(1چون1غبار1هستی1ام1بنشست1گفتم1روشن1است11

عیب1مگس1مکن1که1شکیبش1ز1قند1نیست ب(1پر1می1زند1ز1شوق1لبش1مرغ1جان1من11

در1سر1زلف1سیاه1تو1چه1سود1است1که1نیست پ(1ای1که1خواجو1ز1سر1زلف1تو1شد1سودایی11

باز1می1گویم1سری1بر1آستانی1بیش1نیست ت(1گفتم1از1خاک1درش1سر1بر1ندارم1بنده1وار11

زان1که1عاقل1نیست1کاو1دیوانه1نیست ث(1پند1عاقل1کی1کند1دیوانه1گوش11

طاپران1عشق1را1پروازگه1جز1طور1نیست ج(1عشق1سلطانی1است1کو1را1حاجت1دستور1نیست11

4( ب، پ، ج 3( الف، پ، ث  2( ب، ت، ث  1( الف، ج، ب 

1نوع1تشبیه1بیت1زیر1با1نوع1تشبیه1بیت1گزینه1.........1یکسان1است.-    

پخته1تویی1خام1تویی1خام1بمگذار1مرا« »دانه1تویی1دام1تویی1باده1تویی1جام1تویی11

برگ خشکم در کف باد صبا افتاده ام  1( تا کجا راحت پذیرم یا کجا یابم قرار؟  

گرچه همچون برق از گرمی سراپا سوختم  2( سرد مهری بین که کس بر آتشم آبی نزد  

آتش افتاد بی تو به ماتم سرای اشک 3( دیشب چراغ دیده من تا سپیده سوخت  

از کتاب عمر ما فصل شباب افتاده است 4( طی نگشته روزگار کودکی پیری رسید 

1در1کدام1بیت1آرایه1تشبیه1وجود1دارد؟-    

صدف در کنارش به جان پرورید 1( جو خود را به چشم حقارت بدید  

لنگر درد تو چون کوه گران کرد مرا 2( خانه بر دوش تر از ابر بهاران بودم  

نه شیران به سر پنجه خوردند و زور 3( نه سختی رسید از ضعیفی به مور  

که بی برگ ماند ز سرمای سخت 4( به فصل خزان در نبینی درخت 

1در1کدام1بیت1»استعاره1پنهان»1کمتر1به1کار1رفته1است؟-    

سیلی سیراب بر رخسار دریا می زنم 1( آستین گریه را گاهی که باال می زنم  

من زخاک آستان فقر، روغن می کشم 2( پهلوی چرب َغنا، ارزانی دون هم،تان  

در این چمن به چه اّمید آشیان بندیم  3( نهال، سرکش و گل بی وفا و الله دورو 

عقل از پی دفع، لشکر آورد 4( عشق آمده بود بر در دل  
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آرایه های ادبی 

1باتوجه1به1ابیات1زیر1کدام1گزینه1نادرست1بیان1شده1است؟-    

بهار1عارضش1خّطی1به1خون1ارغوان1دارد »ُبتی1دارم1که1ِگرد1ز1سنبل1سایه1بان1دارد11

ندانستم1که1این1دریا1چه1موج1خون1فشان1دارد. چو1عاشق1می1شدم1گفتم1که1بردم1گوهر1مقصود11

کمین1از1گوشه1ای1کرده1است1و1تیر1اندر1کمان1دارد« زچشمت1جان1نشاید1برد1از1هر1سو1که1می1بینم11

1( در بیت اول، واژه »گل« استعاره از صورت و »سنبل« استعاره از موی معشوق است.

2( در بیت اول، »بهار عارض« استعاره از عشق است.

3( بیت سوم دارای آرایه تشخیص است.

4( در بیت دوم، واژه »دریا« استعاره از »عشق« است.

1در1کدام1گزینه1»اضافه1استعاری«1به1کار1رفته1است؟-    

زبان آتشینم هست لیکن درنمی گیرد 1( میان گریه می خندم که چون شمع اندرین مجلس  

دل من است که هم جمع و هم پریشان است 2( به یاد پسته خندان و زلف پرچینش  

بیخته مشک سیاه ریخته ُدّر ثمین )ثمین: گرانبها( 3( در دهن الله باد، ریخته و بیخته  

مجلس بی دوست را هیچ نباشد نظام 4( دعوت بی شمع را هیچ نباشد فروغ  

1کلمه1مشخص1شده1در1کدام1بیت،1»استعاره1آشکار«1است؟-    

که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را 1( صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را  

تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند 2( کس چو حافظ نگشود از رخ اندیشه نقاب  

سهی قدان سیه چشم ماه سیما را 3( ندانم از چه سبب رنگ آشنایی نیست 

گوش طرب به دست تو، بی تو به سر نمی شود 4( دیده عقل مست تو، چرخه چرخ پست تو  

1در1کدام1گزینه1تشبیه1گسترده1وجود1ندارد؟-    

کو عشوه ای ز ابروی همچون هالل تو 1( تا آسمان ز حلقه به گوشان ما شود  

در بند سر زلف نگاری بوده است 2( این کوزه چو من عاشق زاری بوده است  

چون کنم کانُده زدایی مانده نیست 3( زنگ انُده گوهر عمرم بخورد 

به زان که طفیل خوان ناکس بودن 4( قانع به یک استخوان چو کرکس بودن  

1در1قطعه1شعر1داده1شده1به1ترتیب1چند1تشبیه1فشرده1اضافی1و1چند1تشبیه1فشرده1غیراضافی1وجود1دارد؟-    

»تو1آن1بلندترین1هرمی1که1فرعون1تخیل1می1تواند1ساخت1و1من،1آن1کوچک1ترین1مور1که1بلندای1تو1را1در1چشم1نمی1تواند1داشت1/1
چگونه1شمشیری1زهرآگین1پیشانی1بلند1تو1/1ـ1این1کتاب1خداوند1راـ1از1هم1می1گشاید1/11در1احد1/1که1گل1بوسه1زخم1ها1تنت1را1دشت1
ما1 بینش1 باغ1 به1 َحد1زدی؟1/1دری1که1 بر1خود1 تازیانه1هشتاد1زخم،1 با1 1/1که1 بودی1 باده1مهر1مست1 از1کدام1 1/1مگر1 بود1 شقایق1کرده1

گشوده1ای1.......«

4( چهار ـ سه 3( پنج ـ چهار   2( چهار ـ پنج  1( پنج ـ سه 
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گوش طرب به دست تو، بی تو به سر نمی شود 4( دیده عقل مست تو، چرخه چرخ پست تو  

1در1کدام1گزینه1تشبیه1گسترده1وجود1ندارد؟-    

کو عشوه ای ز ابروی همچون هالل تو 1( تا آسمان ز حلقه به گوشان ما شود  
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4( چهار ـ سه 3( پنج ـ چهار   2( چهار ـ پنج  1( پنج ـ سه 
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ادبیات فارسی

1در1ابیات1زیر1در1مجمو1چند1تشبیه1گسترده1و1تشبیه1فشرده1غیراضافی1وجود1دارد؟-    

آب1حیات1از1عشق1تو1در1جوی1جویان1می1رود »سودای1تو1در1جوی1جان1چون1آب1حیوان1می1رود11

مرغ1دلم1بر1می1پرد1چون1ذکر1مرغان1می1رود عالم1پر1از1حمد1و1ثنا1از1طوطیان1آشنا11

جان1چون1نخندد1چون1ز1تن1در1لطف1جانان1می1رود بر1ذکر1ایشان1جان1دهم1جان1را1خوش1و1خندان1دهم11

زین1رو1سخن1چون1بی1خودان1هر1دم1پریشان1می1رود« جان1چیست؟1ُخم1خسروان1در1وی1شراب1آسمان11

4( پنج 3( دو  2( سه  1( چهار 

1بیت1اول1کدام1گزینه1دارای1»تشبیه«1و1بیت1دوم1آن1فاقد1آرایه1»کنایه«1است؟-    

از چنان سلطان بود این مملکت را ناگزیر 1( ای دل و جانم شده سلطان عشقت را سریر 

خدا را ثناگوی و خود را مبین چو رویی به خدمت نهی بر زمین 

یوسفی کز قیمت او مفلس آمد شاه مصر 2( هر طرف یعقوب وار از غمزه اش دل خسته ای  

ز هر سو همی بارگی را ندید بدان مرغزار اندرون بنگرید  

چون بیامد، چون شد و چون می رود 3( چشم دل بگشا و در جان ها نگر  

به از قید بندی شکستن هزار برآوردن کام امیدوار  

ز معنی می شود قاصد، به صورت باز می ماند 4( نمی یارد رخت دیدن که چون می بیندت چشمم  

خطی گل بر ورق دارد که جز بلبل نمی خواند تو را آنی است در خوبی که هر کس آن نمی داند  

1در1همه1ابیات1به1جز1.........1کنایه1ای1با1مفهوم1»کار1بیهوده1کردن«1آمده1است.-    

پای دیوار ملک خویش بکند 1( پادشاهی که طرح ظلم افکند  

که در شوره نادان نشاند درخت 2( مکن با بدان نیکی ای نیک بخت  

آب همی کوبی ای رفیق به هاون 3( گویی بهمان ز من مه است و نمرده است  

آهن سرد چه کوبی که وی از پند گذشت 4( چون چنین است صنم پند مده عاشق را  

در1کدام1بیت1آرایه1»تشبیه«1وجود1ندارد؟-    

همی خفته می بینم این پاسبان را 1( تو را پاسبان است چشم تو و من  

ببین تا به دست که دادی عنان را 2( سمند تو زی پرتگاه از چه پوید  

بدادند و آنگه ربودند خوان را 3( ز خوان جهان هر که را یک نواله  

تو خود باغبانی کن این بوستان را 4( به بستان جان تا گلی هست، پروین  

1در1کدام1بیت1ها1»استعاره1پنهان«1به1کار1رفته1است؟-    

هیهات1ازین1گوشه1که1معمور1نمانده1است الف(1می1رفت1خیال1تو1ز1چشم1من1و1می1گفت11

آخر1سؤال1کن1که1گدا1را1چه1حاجت1است ب(1ای1پادشاه1ُحسن1خدا1را1بسوختیم11

با1پادشه1بگوی1که1روزی1مقدر1است پ(1ما1آب1روی1فقر1و1قناعت1نمی1بریم1

بی1روی1تو1ای1سرو1گل1اندام1حرام1است ت(1در1مذهب1ما1باده1حالل1است1ولیکن11

و1آن1می1که1در1آنجاست1حقیقت1نه1مجاز1است ث(1خم1ها1همه1در1جوش1و1خروش1اند1ز1مستی1

4( ب، پ 3( پ، ت  2( ب، ت  1( الف، ث 
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آرایه های ادبی 

اضافه1های1همه1گزینه1ها1استعاری1اند1به1جز .........-    

1( آبروی عشق ـ چنگال مرگ ـ جیب عالم ـ دامن مقصود

2( آسودگی اسمان – دیده شبنم ـ آزادگی سرو ـ رگ روح

3( چشم قناعت ـ بیخ محّبت ـ خنده صبح ـ کج روی های فلک

4( نفس شعله ـ عنان قلم ـ لوح خاطر ـ پیشانی عفو

1واژه1مشخص1شده1در1کدام1بیت،1استعاره1آشکار1است؟-    

وز آفتاب روی تو خورشید در حجاب 1( ای از جمال روی تو تابنده آفتاب  

زان که باالی تو صد سرو خرامان ارزد 2( با وجود قد رعنای تو گو سرو مروی  

گر او سنبل از ارغوان برنگیرد 3( قد عاشقان خم نگیرد چو سنبل  

تا نرگس مست تو بدیدم  4( من چشم شدم همه چو نرگس  

1کلمه1مشخص1شده1در1بیت1کدام1گزینه1در1معنای1مجازی1به1کار1رفته1است؟-    

گو ببین آمدن و رفتن رعنایی را 1( سرو بگذار که قدی و قیامی دارد  

که احتمال کند خوی زشت نیکو را 2( به عشق روی نکو دل کسی دهد سعدی  

سخن بگفتی و قیمت برفت لؤلؤ را 3( لبت بدیدم و لعلم بیوفتاد از چشم  

که ترک می ندهم عهد بی وفایی را 4( دگر به دست نیاید چو من وفاداری  

1در1هر1دو1بیت1کدام1گزینه1واژه1»سر«1در1معنای1حقیقی1به1کار1رفته1است؟-    

با1نقش1گرمابه1مکن1این1جمله1چالیش1و1غزا الف(1خود1را1مرنجان1ای1پدر1سر1را1مکوب1اندر1حجر11

سر1ما1در1ره1معشوق1فدا1بود،1فدا ب(1نفس1ما1از1مدد1عشق1قوق1بود،1قوی11

دنیا1طلبیم1و1میل1عقبی1داریم پ(1ما1با1می1و1مینا،1سر1تقوا1داریم11

روزی1ار1با1تو1نشد1دست1در1آغوش1مرا ت(1هر1شبنم1با1غم1هجران1تو1سر1بر1بالین11

2( ب، ت 1( الف، پ 

4( ب، پ 3( الف، ت 

 ترتیب1قرار1گرفتن1ابیات1به1لحاظ1داشتن1آرایه1های1»مجاز1ـ1کنایه1ـ1تشبیه1ـ1تلمیح«1کدام1است؟-    

اگر1ز1سود1و1زیان1بگذرد1زیان1نکند الف(1کسی1که1نقد1خرد1داد1و1ملک1عشق1خرید11

کانکه1عاقل1بود1اندیشه1فردا1نکند ب(1مکن1اندیشه1فردا1و1قدح1نوش1امروز11

طلب1چشمه1حیوان1نکند1چون1نکند؟ ج(1طالب1لعل1توام1کان1که1به1ظلمات1افتاد1

میل1آن1سرو1خرامان1نکند1چون1نکند؟ د(1هر1که1زین1رهگذرش1پای1فرو1رفت1به1گل11

2( الف ـ دـ ج ـ ب 1( الف ـ دـ ب ـ ج 

4( ب ـ ج ـ الف ـ د 3( ب ـ دـ الف ـ ج 
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آرایه های ادبی 
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3( چشم قناعت ـ بیخ محّبت ـ خنده صبح ـ کج روی های فلک

4( نفس شعله ـ عنان قلم ـ لوح خاطر ـ پیشانی عفو
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ادبیات فارسی

1در1کدام1گزینه1»مجاز1به1عالقه1شباهت«1کمتر1به1کار1رفته1است؟-    

این صدف را گوهر یکدانه ای در کار نیست 1( لنگر بی مّدعایی چشم حیران را بس است  

سخن بگو و زطوطی شکر دریغ مدار 2( کنون که چشمه قند است لعل نوشینت  

گوهر خود را نمی سنجی به این میزان چرا؟ 3( هیچ میزانی در این بازار چون انصاف نیست 

وی طوطی شکرشکن ما را زبانی دیگر است 4( ای خسرو شیرین سخن ای یوسف گل پیرهن  

1در1کدام1بیت1واژه1»جام«1در1معنای1مجازی1به1کار1نرفته1است؟-    

ت اندرون ضعیفم چو جام شد
ّ
کز رق 1( بیش احتمال سنگ جفا خوردنم نماند  

زتیمار گیتی مبر هیچ نام 2( بیارای خوان و بپیمای جام  

تو نبودی که من این جام محبت خوردم 3( ای که پندم دهی از عشق و مالمت گویی  

که بر یادش کنی خود را فراموش 4( نظامی جام وصل آن گه کنی نوش  

1واژه1مشخص1شده1در1همه1گزینه1ها1به1جز1........1در1معنای1مجازی1به1کار1رفته1است.-    

در آبگون ساغر فکن آن آب آتش رنگ را 1( مگذار مطرب را دمی کز چنگ بنهد چنگ را  

جام می نوش که از صومعه دور است اینجا 2( سخن از خرقه و سجاده چه گویی خواجو  

عاشقان را دل به یاد چهره دلبر خوش است 3( هر که را بینی به عالم دل به چیزی خوش بود  

چون مه نو به همه شهر شد انگشت نمای 4( هر که زین گنبد گردنده کناری نگرفت  

1در1کدام1بیت1»مجاز«1به1کار1نرفته1است؟-    

هرکه دید آن سرو سیم اندام را 1( ننگرد دیگر به سرو اندر چمن  

دام تزویر مکن چون دگران قرآن را 2( حافظا ِمی خور و رندی کن و خوش باش ولی  

کان سیه کاسه در آخر بکشد مهمان را 3( برو از خانه گردون به در و نان مطلب  

وقت آن است که بدرود کنی زندان را 4( ماه کنعانی من مسند مصر آِن تو شد  

1در1بیت1همه1گزینه1ها1به1جز1..........1واژه1مشخص1سده1مجاز1به1عالقه1شباهت1به1کار1رفته1است.-    

به دست مرحمت یارم دِر امیدواران زد 1( سحر چون خسرو خاور َعَلم بر کوهساران زد  

چشم دریده ادب نگاه ندارد 2( شوخی نرگس نگر که پیش تو بشکفت  

مباد کآتش محرومی آب ما ببرد 3( گذار بر ظلمات است خضر راهی کو 

وی ماه درفشان )درخشان( نظری از سِر رأفت 4( ای سرو خرامان گذری از دِر رحمت  

1واژه1»جهان«1در1کدام1گزینه1معنای1حقیقی1دارد؟-    

فرومانده در ُکنه )درون( ماهیتش 1( جهان متّفق بر الهیتش  

زبان پر ز دشنام و لب پر زخشم 2( جهانی نهاده به کاووس چشم  

همان بخردان و همان راستان 3( جهان دل نهاده بدین داستان  

در خرابات بگویید که هشیار کجاست 4( هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد  
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آرایه های ادبی 

1در1کدام1گزینه1هر1دو1واژه1مشخص1شده،1در1معنای1مجازی1به1کار1رفته1است؟-    

سر که صراحی کشید گوش ندارد به پند 1( دل که بیابان گرفت چشم ندارد به راه  

نزدیک اهل معرفت این خود فسانه بود 2( گویند عالمان که نکردی تو سجده ای  

گل به سر خواهی زدن از گلبن بستان عشق 3( فصل گل گر اشک گلگونت ز سر خواهد گذشت  

هرکسی روی به سویی کند و من سویت 4( روز محشر که سر از خاک لحد بردارند 

1در1ابیات1همه1گزینه1ها1به1جز1گزینه1..........1واژه1»نرگس«1در1معنای1جازی1به1کار1رفته1است.-    

آه از آن مست که با مردم هشیار چه کرد 1( آه از آن نرگس جادو که چه بازی انگیخت  

بس آب روی که با خاک ره برآمیزد 2( من آن فریب که در نرگس تو می بینم  

که تا آن نرگس بیمار چون است 3( طبیب عاشقان را باز پرسید  

فدای عارض نسرین و چشم نرگس شد 4( به بوی او دل بیمار عاشقان چو صبا  

1در1کدام1گزینه1آرایه1»تشبیه«1بیشتر1به1کار1رفته1است؟-    

همچنان در آتش مهر تو سوزانم چو شمع )مقراض: قیچی( 1( رشته صبرم به مقراض غمت ببریده شد  

کی شدی روشن به گیتی راز پنهانم چو شمع 2( گر کمیت اشک گلگونم نبودی گرم رو  

تا در آب و آتش عشقت گدازانم چو شمع 3( کوه صبرم نرم شد چون موم در دست غمت  

با کمال عشق تو در عین نقصانم چو شمع 4( بی جمال عالم آرای تو روزم چون شب است  

1تعداد1استعاره1در1کدام1بیت1بیشتر1است؟-    

چشمم نگر که می دهد از جام زر، شراب 1( هر دم به روی زرد فرو ریزدم سرشک  

در جام آبگون آن آتش مذاب 2( ای سرو سیْم تن صبح است درفکن  

دل شکسته ما را در اضطراب انداخت 3( چو بر قمر ز شب عنبری نقاب انداخت  

کافتی در آن کمند چو خواجو در اضطراب 4( ای دل نگفتمت که سر از سنبلش مپیچ؟  

1در1کدام1گزینه،1دو1تشبیه1و1یک1استعاره1وجود1دارد؟-    

می سپارم به تو از چشم حسود چمنش 1( یا رب این نوگل خندان که سپردی به َمَنش  

ندانم آن مه تابان چه در کمان دارد 2( به تیره روزی من چشم روزگار گریست  

اینک فتاده در سر زلف چو دام دوست 3( دل عشوه می فروخت که من مرغ زیرکم  

که در او آه مرا قّوت تأثیر نبود 4( یا رب این آینه حسن چه جوهر دارد 

1در1کدام1بیت1فقط1یک1اضافه1استعاری1دیده1می1شود؟-    

به زیر دامن شب در سیاهی 1( نهان می گشت روی روشن روز  

راز دل زمانه به صحرا برافکند 2( رخسار صبح پرده به عمدا برافکند 

نهان می گشت پشت کوهساران 3(به مغرب سینه ماالن قرص خورشید  

صد هزارش گردن جان زیر طوق غبغب است 4( کشته چاه زنخدان توام کز هر طرف  
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آرایه های ادبی 

1در1کدام1گزینه1هر1دو1واژه1مشخص1شده،1در1معنای1مجازی1به1کار1رفته1است؟-    
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آه از آن مست که با مردم هشیار چه کرد 1( آه از آن نرگس جادو که چه بازی انگیخت  

بس آب روی که با خاک ره برآمیزد 2( من آن فریب که در نرگس تو می بینم  

که تا آن نرگس بیمار چون است 3( طبیب عاشقان را باز پرسید  

فدای عارض نسرین و چشم نرگس شد 4( به بوی او دل بیمار عاشقان چو صبا  

1در1کدام1گزینه1آرایه1»تشبیه«1بیشتر1به1کار1رفته1است؟-    

همچنان در آتش مهر تو سوزانم چو شمع )مقراض: قیچی( 1( رشته صبرم به مقراض غمت ببریده شد  

کی شدی روشن به گیتی راز پنهانم چو شمع 2( گر کمیت اشک گلگونم نبودی گرم رو  

تا در آب و آتش عشقت گدازانم چو شمع 3( کوه صبرم نرم شد چون موم در دست غمت  

با کمال عشق تو در عین نقصانم چو شمع 4( بی جمال عالم آرای تو روزم چون شب است  

1تعداد1استعاره1در1کدام1بیت1بیشتر1است؟-    

چشمم نگر که می دهد از جام زر، شراب 1( هر دم به روی زرد فرو ریزدم سرشک  

در جام آبگون آن آتش مذاب 2( ای سرو سیْم تن صبح است درفکن  

دل شکسته ما را در اضطراب انداخت 3( چو بر قمر ز شب عنبری نقاب انداخت  

کافتی در آن کمند چو خواجو در اضطراب 4( ای دل نگفتمت که سر از سنبلش مپیچ؟  

1در1کدام1گزینه،1دو1تشبیه1و1یک1استعاره1وجود1دارد؟-    

می سپارم به تو از چشم حسود چمنش 1( یا رب این نوگل خندان که سپردی به َمَنش  
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1در1کدام1بیت1فقط1یک1اضافه1استعاری1دیده1می1شود؟-    

به زیر دامن شب در سیاهی 1( نهان می گشت روی روشن روز  
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ادبیات فارسی

در1همه1گزینه1ها،1به1جز1گزینه1.................1آرایه1»سجع«1مشهود1است.-    

1( عصاره تاکی به قدرت او شهِد فایق شده و تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشته.

2( هر نفسی که فرو می رود، ُممّد حیات است و چون برمی آید، مفّرح ذات.

3( به خاطر داشتم که چون به درخت گل رسم، دامنی پر کنم هدیه اصحاب را.

4( باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده.

در1کدام1ابیات،1هر1دو1آرایه1»تلمیح1و1جناس«1به1کار1رفته1است؟-    

نروم1جز1به1همان1ره1که1توام1راه1نمایی الف(1ملکا1ذکر1تو1گویم1که1تو1پاکی1و1خدایی11

همه1توحید1تو1گویم1که1به1توحید1سزایی ب(1همه1درگاه1تو1جویم،1همه1از1فضل1تو1پویم11

تو1نماینده1فضلی1تو1سزاوار1ثنایی ج(1تو1حکیمی1تو1عظیمی1تو1کریمی1تو1رحیمی1

نتوان1شبه1تو1گفتن1که1تو1در1وهم1نیایی د(1نتوان1وصف1تو1گفتن1که1تو1در1فهم1نگنجی1

همه1نوری1و1سروری،1همه1جودی1و1جزایی ه(1همه1عّزی1و1جاللی،1همه1علمی1و1یقینی11

4( د، ه 3( الف، ب  2( ب، د  1( ج، د 

1آرایه1های1بیت1زیر،1در1کدام1گزینه1آمده1است؟-    

همه1بیشی1تو1بکاهی،1همه1کّمی1تو1فزایی« »همه1غیبی1تو1بدانی،1همه1عیبی1تو1بپوشی11

2( جناس، متناقض نما، تلمیح، واج آرایی 1( جناس، تضاد، تلمیح، تکرار 

4( متناقض نما، اسلوب معادله، واج آرایی، اغراق 3( جناس، تضاد، اسلوب معادله، اغراق 

1کدام1آرایه1های1زیر1در1این1بیت1دیده1می1شود؟-    

مگر1از1آتش1دوزخ1بَودش1روی1رهایی«1 »لب1و1دندان1سنایی1همه1توحید1تو1گوید11

2( استعاره، حسن تعلیل 1( تلمیح، حسن تعلیل 

4( متناقض نما، مراعات نظیر 3( مجاز، ایهام تناسب 

1در1کدام1گزینه،1یکی1از1آرایه1های1مقابل1بیت،1نادرست1است؟-    

)استعاره ـ مراعات نظیر( کان سوخته را جان شد و آواز نیامد   1( ای مرغ سحر! عشق ز پروانه بیاموز  

)مجاز ـ تلمیح( تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری   2( ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند 

)کنایه ـ متاقض نما( بی دل از بی نشان چه گوید باز   3( گر کسی وصف او زمن پرسد  

)حسن تعلیل ـ واج آرایی( برنیاید ز کشتگان آواز   4( عاشقان کشتگان معشوق اند  

1بیت1زیر1به1آرایه1های1کدام1گزینه،1آراسته1شده1است؟-    

چه1باک1از1موج1بحر،1آن1را1که1باشد1نوح1کشتیبان« »چه1غم1دیوار1اّمت1را1که1دارد1چون1تو1پشتیبان11

1( تشبیه، استعاره، تمثیل، اغراق

2( مجاز، استعار، ایهام، واج آرایی

3( تشبیه، تلمیح، اغراق، اسلوب معادله

4( تشبیه، تلمیح، جناس، اسلوب معادله
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آرایه های ادبی 

1چند1»تشبیه«1به1کار1رفته1است؟-    
ً
1در1عبارت1زیر،1جمعا

به1خلعت1 را1 بپرود.1درختان1 نبات1در1مهد1زمین1 بنات1 تا1 را1فرموده1 بهاری1 ابر1 دایه1 و1 تا1فرش1زمّردین1بگسترد1 را1گفته1 باد1صبا1 »فّراش1
نوروزی،1قبای1سبز1ورق1در1برگرفته1و1اطفال1شاخ1را1به1قدوم1موسم1ربیع،1کاله1شکوفه1بر1سر1نهاده.«

2( هفت 1( هشت 

4( پنج 3( شش 

1در1عبارت1زیر،1کدام1آرایه1های1ادبی1دیده1می1شود؟-    

»فّراش1باد1صبا1را1گفته1تا1فرش1زمّردین1بگسترد1و1دایه1ابر1بهاری1را1فرموده1تا1بنات1نبات1در1مهد1زمین1بپرود.«

2( جناس، سجع، تشبیه، استعاره 1( جناس، سجع، تشبیه، تضاد 

4( تشخیص، جناس، تضاد، تلمیح 3( سجع، استعاره، تشخیص، اغراق 

1در1کدام1بیت،1شاعر1از1آرایه1»اسلوب1معادله«1بهره1گرفته1است؟-    

غیرتم نگذاشت در دام تو بینم دانه را  1( من که در دام آمدم نه از فریب دانه بود  

اشک است کش به خون جگر پروریده ام 2( اول کسی که ریخته است آبروی من  

برگ ها را می کند باد خزان از هم جدا 3( می شوند از سردمهری دوستان از هم جدا  

سرو آزادم که داپم یک قبا باشد تنم 4( برنمی آیم به رنگی هر زمان چون نوبهار  

1در1کدام1بیت،1آرایه1های1»تلمیح،1تضاد،1استعاره1و1اسلوب1معادله«1یافت1می1شود؟-    

میوه مقصود هیهات است از او حاصل شود 1( چون صنوبر بادپیما گر سراپا دل شود  

دامن صحرا به مجنون، دامن مهمل شود 2( ُحسن عاَلم گیر لیلی چون براندازد نقاب  

نیست ممکن هرکه مجنون شد، دگر عاقل شود 3( سیل دریا دیده هرگز برنمی گردد به جوی  

از می منصور هرکس مست و الیعقل شود 4( می زند صائب به چوب دار حّدش روزگار  

1در1کدام1گزینه،1آرایه1های1ادبی1بیت1زیر،1به1درستی1نشان1داده1شده1است؟-    

که1به1گل1چشمه1خورشید1نهان1نتوان1کرد«1 »مهر1رخسار1تو1در1دل1نتوان1داشت1نهان11

2( ایهام تناسب، مجاز، کنایه، پارادوکس 1( استعاره، تشبیه، ایهام، حس آمیزی 

4( تشبیه، اغراق، ایهام، اسلوب معادله 3( واج آرایی، اغراق، تضاد، تشخیص 

1در1کدام1گزینه،1یکی1از1آرایه1های1مقابل1بیت،1نادرست1است؟-    

)تضاد ـ جناس( دشمن از دوست ندانسته و نشناخته ای   1( ای که شمشیر جفا بر سر ما آموخته ای  

)ایهام تناسب ـ کنایه( باز دیدم که قوی پنجه درانداخته ای   2( گفته بودم که دل از دست تو بیرون آرم  

)تشبیه ـ استعاره( ز ابروان و مژه ها تیر و کمان ساخته ای   3( تا شکاری ز کمند سر زلفت نجهد  

)تناسب ـ متناقض نما( عیب آن است که بی مهرتر از فاخته ای   4( با همه جلوه طاووس و خرامیدن کبک  
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آرایه های ادبی 

1چند1»تشبیه«1به1کار1رفته1است؟-    
ً
1در1عبارت1زیر،1جمعا

به1خلعت1 را1 بپرود.1درختان1 نبات1در1مهد1زمین1 بنات1 تا1 را1فرموده1 بهاری1 ابر1 دایه1 و1 تا1فرش1زمّردین1بگسترد1 را1گفته1 باد1صبا1 »فّراش1
نوروزی،1قبای1سبز1ورق1در1برگرفته1و1اطفال1شاخ1را1به1قدوم1موسم1ربیع،1کاله1شکوفه1بر1سر1نهاده.«

2( هفت 1( هشت 

4( پنج 3( شش 

1در1عبارت1زیر،1کدام1آرایه1های1ادبی1دیده1می1شود؟-    

»فّراش1باد1صبا1را1گفته1تا1فرش1زمّردین1بگسترد1و1دایه1ابر1بهاری1را1فرموده1تا1بنات1نبات1در1مهد1زمین1بپرود.«

2( جناس، سجع، تشبیه، استعاره 1( جناس، سجع، تشبیه، تضاد 

4( تشخیص، جناس، تضاد، تلمیح 3( سجع، استعاره، تشخیص، اغراق 

1در1کدام1بیت،1شاعر1از1آرایه1»اسلوب1معادله«1بهره1گرفته1است؟-    

غیرتم نگذاشت در دام تو بینم دانه را  1( من که در دام آمدم نه از فریب دانه بود  

اشک است کش به خون جگر پروریده ام 2( اول کسی که ریخته است آبروی من  

برگ ها را می کند باد خزان از هم جدا 3( می شوند از سردمهری دوستان از هم جدا  

سرو آزادم که داپم یک قبا باشد تنم 4( برنمی آیم به رنگی هر زمان چون نوبهار  

1در1کدام1بیت،1آرایه1های1»تلمیح،1تضاد،1استعاره1و1اسلوب1معادله«1یافت1می1شود؟-    

میوه مقصود هیهات است از او حاصل شود 1( چون صنوبر بادپیما گر سراپا دل شود  

دامن صحرا به مجنون، دامن مهمل شود 2( ُحسن عاَلم گیر لیلی چون براندازد نقاب  

نیست ممکن هرکه مجنون شد، دگر عاقل شود 3( سیل دریا دیده هرگز برنمی گردد به جوی  

از می منصور هرکس مست و الیعقل شود 4( می زند صائب به چوب دار حّدش روزگار  

1در1کدام1گزینه،1آرایه1های1ادبی1بیت1زیر،1به1درستی1نشان1داده1شده1است؟-    

که1به1گل1چشمه1خورشید1نهان1نتوان1کرد«1 »مهر1رخسار1تو1در1دل1نتوان1داشت1نهان11

2( ایهام تناسب، مجاز، کنایه، پارادوکس 1( استعاره، تشبیه، ایهام، حس آمیزی 

4( تشبیه، اغراق، ایهام، اسلوب معادله 3( واج آرایی، اغراق، تضاد، تشخیص 

1در1کدام1گزینه،1یکی1از1آرایه1های1مقابل1بیت،1نادرست1است؟-    

)تضاد ـ جناس( دشمن از دوست ندانسته و نشناخته ای   1( ای که شمشیر جفا بر سر ما آموخته ای  

)ایهام تناسب ـ کنایه( باز دیدم که قوی پنجه درانداخته ای   2( گفته بودم که دل از دست تو بیرون آرم  

)تشبیه ـ استعاره( ز ابروان و مژه ها تیر و کمان ساخته ای   3( تا شکاری ز کمند سر زلفت نجهد  

)تناسب ـ متناقض نما( عیب آن است که بی مهرتر از فاخته ای   4( با همه جلوه طاووس و خرامیدن کبک  
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ادبیات فارسی

1آرایه1های1»حس1آمیزی،1اسلوب1معادله،1متناقض1نما،1استعاره1و1جناس1همسان«1به1ترتیب1در1ابیات1کدام1گزینه1آمده1است؟-    

گشای1چشم1که1این1خواب،1خواب1بیداری1است الف(1تو1چشم1بستی1و1گفتی1که1این1جهان،1خواب1است1

که1سر1به1کوه1و1بیابان1تو1داده1ای1ما1را ب(1صبا1به1لطف1بگو1آن1غزال1رعنا1را11

تو1که1قلب1دوستان1را1به1مفارقت1شکستی ج(1نه1عجب1که1قلب1دشمن1شکین1به1روز1هیجا1)جنگ(11

شهد،1شیرین1و1به1شیرینی1گفتار1تو1نیست د(1سرو1زیبا1و1به1زیبایی1باالی1تو1نیست11

آفتاب1از1گردش1باد1و1سحاب،1آسوده1است ه(1نیست1عاشق1را1غم1از1خار1بیابان1طلب11

2( د، ه، الف، ب، ج 1( د، ج، ه، ب، الف 

4( ج، د، الف، ب، ه 3( ج، د، الف، ه، ب 

1در1همه1ابیات،1آرایه1»تشبیه1و1استعاره«1یافت1می1شود؛1به1جز .................-    

تا بِر سیمین تو، احوال ما زّرین کند 1( پرده برداری ای قمر، پنهان مکن تنگ شکر  

بوی خود را واهلد درحال و زلفش بو کند 2( مشک و عنبر گر ز مشک زلف یارم بو کند  

چون دل، خیال آن بت شیرین دهان کند 3( تنگ شکر شود همه کام و دهان من  

کس نداند حالت من، ناله من او کند 4( چنگ را در عشق او از بهر آن آموختم  

«1درست1است1؛1به1جز:1-    
ً
آرایه1های1مقابل1همه1ابیات1»کامال

)تلمیح ـ ایهام( می رسد چون جامه یوسف به کنعان بوی ما   1( گرچه در مصر ـ فراموشی مقّید مانده ایم  

)جناس ـ واج آرایی( نه زر به ترازویم و نه زور به بازو   2( حسرت برم از خسرو و فرهاد که در عشق  

)ایهام تناسب ـ اسلوب معادله( خواب آسودگی از چشم نگهبان َمَطَلب   3( نظر لطف ز مهر و مه کم کاسه مجوی  

)تشبیه ـ حس آمیزی( باده گلگون ندارد بهتر از مینا نقاب   4( معنی رنگین به نازک دل رساند خویش را  

1هر1دو1آرایه1مقابل1ابیات1درست1هستند،1به1جز ...........-    

)حسن تعلیل ـ ایهام تناسب( در آتش شوق از غم دل غرق گالب است   1( گل بر رخ رنگین تو تا لطف عرق دید  

)ایهام ـ مراعات نظیر( زین به ندیده ایم که در بوستان توست   2( بسیار دیده ایم درختان میوه دار  

)تشبیه ـ حس آمیزی( درنظر آفتاب، مشعله افروختن   3( لهجه شیرین من پیش دهان تو چیست؟  

)واج آرایی ـ کنایه( که پادشاه غالمان حلقه در گوشی   4( غالم حلقه سیمین گوشوار توام  

اسلوب1معادله1و1تناقض«1کدام1است؟-     1ترتیب1توالی1ابیات،1به1لحاظ1داشتن1آرایه1های1»ایهام1تناسب،1حسن1تعلیل،1کنایه،1

که1هم1به1کوی1تو1مستم1به1خاک1سپارند الف(1از1آن1به1خاک1درت1مست1می1سپارم1جان11

چشم1پر1از1خواب1خویش،1دیده1بیدار1من1 ب(1خفته1بیدار1گیر،1گرچه1ندیدی1ببین11

گر1نباشد1چون1تو1ای1سلمان1هزاری،1گو1مباش ج(1صد1هزاران1بلبل1خوشگوست1در1باغ1وجود11

زان1روی1جهانی1به1جمالش1نگران1شد د(1ماه1از1اثر1مهر1رخت1یافت1نشانی11

همیشه1طفل1ز1دیوانگان1خبر1گیرد ه(1به1غیر1اشک1کسی1حال1دل1نمی1داند11

2( ج، د، الف، ه، ب 1( ب، ج، الف، د، ه 

4( د، الف، ج، ه، ب 3( ج، د، ب، الف، ه 
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آرایه های ادبی 

1درست1است؟-    
ً
که1بوی1عنبر1و1گل1ره1نمی1برد1به1مشام«1در1کدام1گزینه1تماما 1آرایه1های1»َسرم1هنوز1چنان1مست1بوی1آن1نفس1است11

2( جناس، کنایه، پارادوکس 1( کنایه، مجاز، حسن تعلیل 

4( تشبیه، اغراق، اسلوب معادله 3( کنایه، اسلوب معادله، مجاز 

1کدام1مجموعه1از1ترکیب1ها1»اضافه1تشبیهی«1است؟-    

2( جیب مراقبت، امید اجابت، دیوار امت، قصه عشق 1( مزید نعمت، شرط انصاف، مرغ سحر، کاله شکوفه 

4( دریای معرفت، شب جهل، شکوفه اشک، آتش عشق 3( پرده  ناموس، کاله شکوفه، سرور کاینات، درگاه خدا 

1در1کدام1گزینه،1همه1ترکیب1ها1»اضافه1تشبیهی«1است؟-    

1( گوشه کاله، روی ماه، روی تعظیم، قبه عرش

2( آبروی بندگان، جمال عشق، اوج بالغت، تقصیر خویش

3( دروگر زمان، عصاره تاک، شهد قایق، موسم ربیع

4( بنات نبات، بحر مکاشفت، مهد زمین، تیر مژگان

1در1کدام1بیت1آرایه1»اسلوب1معادله«1مشهود1است؟-    

که فردا قلم نیست بر بی زبان 1( زبان درکش ای مرد بسیار دان  

دگر روی انسان نخواهیم یافت 2( شیاطین گرفتند روی زمین  

نشاید بریدن نینداخته  3( نباید سخن گفت ناساخته  

از این ترش رویان نخواهیم یافت 4( در این شوربختی به جز عیش تلخ  

1در1کدام1بیت،1آرایه1های1»حس1آمیزی،1متناقض1نما،1اسلوب1معادله1و1مراعات1نظیر«1مشهود1است؟-    

چو فرقدین و نگه می کنم ثریا را 1( دو چشم باز نهاده نشسته ام همه شب  

چرا نظر نکنی یار سرو باال را 2( به جای سرو بلند ایستاده بر لب جوی  

ز ماهیان بطلب طعم آب دریا را 3( حالوت سخن تلخ را ز عاشق پرس  

چنان به ذوق ارادت خورم که حلوا را 4( به دوستی که اگر زهر باشد از دستت  

عیب1پیش1پا1نیاید1در1نظر1طاووس1را«1همه1آرایه1های1ادبی1زیر،1به1جز -     1در1بیت1»از1خود1آرایان1نمی1باید1بصیرت1چشم1داشت11
.........1وجود1دارد.

4( حسن تعلیل 3( اسلوب معادله  2( مراعات نظیر  1( کنایه 

1در1کدام1بیت،1هر1دو1آرایه1»جناس«1و1»تضاد«1دیده1می1شود؟-    

گفت: والی از کجا در خانه خّمار نیست؟ 1( گفت: نزدیک است والی را سرای آن جا شویم  

گفت: در سر، عقل باید، بی کالهی عار نیست گه نیستی کز سر در افتادت کاله   2( گفت: آ

گفت: ای بیهوده گو، حرف کم و بسیار نیست 3( گفت: می بسیار خوردی، زان چنین بی خود شدی 

گفت: هشیاری بیار، اینجا کسی هشیار نیست 4( گفت: باید حد زند هشیار مردم، مست را 
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آرایه های ادبی 

1درست1است؟-    
ً
که1بوی1عنبر1و1گل1ره1نمی1برد1به1مشام«1در1کدام1گزینه1تماما 1آرایه1های1»َسرم1هنوز1چنان1مست1بوی1آن1نفس1است11

2( جناس، کنایه، پارادوکس 1( کنایه، مجاز، حسن تعلیل 

4( تشبیه، اغراق، اسلوب معادله 3( کنایه، اسلوب معادله، مجاز 

1کدام1مجموعه1از1ترکیب1ها1»اضافه1تشبیهی«1است؟-    

2( جیب مراقبت، امید اجابت، دیوار امت، قصه عشق 1( مزید نعمت، شرط انصاف، مرغ سحر، کاله شکوفه 

4( دریای معرفت، شب جهل، شکوفه اشک، آتش عشق 3( پرده  ناموس، کاله شکوفه، سرور کاینات، درگاه خدا 

1در1کدام1گزینه،1همه1ترکیب1ها1»اضافه1تشبیهی«1است؟-    

1( گوشه کاله، روی ماه، روی تعظیم، قبه عرش

2( آبروی بندگان، جمال عشق، اوج بالغت، تقصیر خویش

3( دروگر زمان، عصاره تاک، شهد قایق، موسم ربیع

4( بنات نبات، بحر مکاشفت، مهد زمین، تیر مژگان

1در1کدام1بیت1آرایه1»اسلوب1معادله«1مشهود1است؟-    

که فردا قلم نیست بر بی زبان 1( زبان درکش ای مرد بسیار دان  

دگر روی انسان نخواهیم یافت 2( شیاطین گرفتند روی زمین  

نشاید بریدن نینداخته  3( نباید سخن گفت ناساخته  

از این ترش رویان نخواهیم یافت 4( در این شوربختی به جز عیش تلخ  

1در1کدام1بیت،1آرایه1های1»حس1آمیزی،1متناقض1نما،1اسلوب1معادله1و1مراعات1نظیر«1مشهود1است؟-    

چو فرقدین و نگه می کنم ثریا را 1( دو چشم باز نهاده نشسته ام همه شب  

چرا نظر نکنی یار سرو باال را 2( به جای سرو بلند ایستاده بر لب جوی  

ز ماهیان بطلب طعم آب دریا را 3( حالوت سخن تلخ را ز عاشق پرس  

چنان به ذوق ارادت خورم که حلوا را 4( به دوستی که اگر زهر باشد از دستت  

عیب1پیش1پا1نیاید1در1نظر1طاووس1را«1همه1آرایه1های1ادبی1زیر،1به1جز -     1در1بیت1»از1خود1آرایان1نمی1باید1بصیرت1چشم1داشت11
.........1وجود1دارد.

4( حسن تعلیل 3( اسلوب معادله  2( مراعات نظیر  1( کنایه 

1در1کدام1بیت،1هر1دو1آرایه1»جناس«1و1»تضاد«1دیده1می1شود؟-    

گفت: والی از کجا در خانه خّمار نیست؟ 1( گفت: نزدیک است والی را سرای آن جا شویم  

گفت: در سر، عقل باید، بی کالهی عار نیست گه نیستی کز سر در افتادت کاله   2( گفت: آ

گفت: ای بیهوده گو، حرف کم و بسیار نیست 3( گفت: می بسیار خوردی، زان چنین بی خود شدی 

گفت: هشیاری بیار، اینجا کسی هشیار نیست 4( گفت: باید حد زند هشیار مردم، مست را 
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ادبیات فارسی

1در1کدام1گزینه،1یکی1از1دو1آرایه1مقابل1بیت،1نادرست1است؟-    

)تشبیه ـ تلمیح( بگفت از دارُملک آشنایی   1( نخستین بار گفتش کز کجایی 

)جناس ناهمسان ـ کنایه( بگفت آنگه که باشم خفته در خاک   2( بگفتا دل ز مهرش کی کنی پاک 

)جناس همسان ـ ایهام( بگفتا چون زیم بی جان شیرین   3( بگفت از دل جدا کن عشق شیرین  

)مجاز ـ اغراق( ندیدم کس بدین حاضر جوابی  4( به یاران گفت کز خاکی و آبی  

1در1کدام1بیت،1»اضافه1تشبیهی«1یافت1می1شود؟-    

در دل مدار هیچ که زیر و زبر شوی 1( بنیاد هستی تو چون زیر و زبر شود 

زین پس شکی نماندکه صاحب نظر شوی 2( وجه خدا اگرت شود منظر نظر  

هان! ای پسر، بکوش که روزی پدر شوی 3( در مکتب حقایق، پیش ادیب عشق 

باید که خاک درگه اهل هنر شوی 4( گر در سرت هوای وصال است، حافظا 

1آرایه1های1بیت1زیر،1در1کدام1گزینه1به1درستی،1نشان1داده1شده1است؟-    

تا1کیمیای1عشق1بیابی1و1زر1شوی« »دست1از1مس1وجود1چو1مردان1ره1بشوی1

1( تشبیه، استعاره، تناقض، کنایه

2( استعاره، مجاز، حسن تعلیل، واج آرایی

3( تشخیص، مراعات نظیر، حسن تعلیل، اغراق

4( تشبیه، مجاز، کنایه، مراعات نظیر

1همه1ابیات،1به1جز1بیت1................1به1زیور1»طنز«1آراسته1شده1اند.-    

پیوسته چو ما در طلب عیش مدام است 1( با محتسبم عیب مگویید که او نیز  

محتسب داند که من این کارها کمتر کنم 2( من نه آن رندم که ترک شاهد و ساغر کنم  

قصه ماست که در هر سر بازار بماند 3( محتسب شیخ شد و فسق خود از یاد برد 

از برهنه کی توان بردن گرو؟ 4( گفت مست: ای محتسب، بگذار و رو  

1ترتیب1چینش1آرایه1های1»ایهام،1تشبیه،1استعاره،1تضاد1و1جناس«1در1ابیات1کدام1گزینه1آمده1است؟-    

بی1روی1تو1ای1سرو1گل1اندام1حرام1است الف(1در1مذهب1ما1باده1حالل1است1ولیکن11

چشمم1همه1بر1لعل1لب1و1گردش1جام1است ب(1گوشم1همه1بر1قول1نی1و1نغمه1چنگ1است11

در1مجلس1ما1ماه1رخ1دوست1تمام1است ج(1گو1شمع1میارید1در1این1جمع1که1امشب1

پیوسته1چو1من1در1طلب1عیش1مدام1است د(1با1محتسبم1عیب1مگویید1که1او1نیز11

همواره1مرا1کوی1خرابات1مقام1است ه(1تا1گنج1غمت1در1دل1ویرانه1مقیم1است11

2( د، ج، ه، الف، ب 1( د، ه، ب، الف، ج 

4( ب، ج، الف، د، ه 3( ب، ه، الف، د، ج 
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آرایه های ادبی 

1در1کدام1بیت1همه1آرایه1های1»جناس،1کنایه،1ایهام1و1تلمیح«1وجود1دارد؟-    

زنهار دل مبند بر اسباب دنیوی 1( جمشید جز حکایت جام از جهان نبرد  

خبر یار سفر کرده به یار آوردند 2( مژده یوسف گم گشته به کنعان بردند  

کنون که الله برافروخت آتش نمرود 3( به باغ تازه کن آیین دین زردشتی 

هرکه سر در سر این کار کند، منصور است 4( به سخن دعوی حق را نتوان برد از پیش  

1بیت1زیر،1به1کدام1آرایه1های1ادبی،1آراسته1شده1است؟-    

غنچه1تا1نگشود1لب،1منقار1بلبل1وا1نشد« »حسن1و1عشق1از1اتحاد،1آیینه1روی1هم1اند1

1( تشخیص، تشبیه، متناقض نما، کنایه، مراعات نظیر

2( استعاره، تشبیه، حسن تعلیل، اسلوب معادله، کنایه

3( تشخیص، حسن تعلیل، اسلوب معادله، اغراق، تمثیل

4( استعاره، متناقض نما، کنایه، مراعات نظیر، تمثیل

1آرایه1های1»تشبیه،1استعاره،1حس1آمیزی،1تضاد1و1اسلوب1معادله«1به1ترتیب1در1ابیات1کدام1گزینه1آمده1است؟-    

گو1ببین1آمدن1و1رفتن1رعنایی1را الف(1سرو1بگذار1که1قدی1و1قیامی1دارد1

گرمی1آتش1کند1کوته،1زبان1خار1را ب(1کار1خامان1می1توان1از1پخته1گویی1ساختن11

نیست1پروایی1ز1سنگ1کودکان1دیوانه1را ج(1ُخلق1دریا1را1نسازد1گوهر1شهوار،1تنگ1

مشک1غّماز1است،1نتواند1نهفتن1بوی1را د(1روی1اگر1پنهان1کند1سنگین1دل1سیمین1بدن11

نیندازد1ز1جوش1خویشتن،1سیالب1دریا1را ه(1ز1حرف1سرد1ناصح،1گرمی1عاشق1نگردد1کم11

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

1همه1واژه1ها1در1بیت1زیر،1آرایه1»ایهام«1یا1»ایهام1تناسب«1دارند؛1به1جز:1-    

لعل1شیرین1تو1را1دید1و1شکر1گرد1آورد« »خسرو1آن1است1که1چون1ملک1وصالت1دریافت11

4(وصال 3( شکر  2( شیرین  1( خسرو 

1در1کدام1بیت،1یکی1از1آرایه1های1مقابل1آن،1نادرست1ذکر1شده1است؟-    

)مجاز ـ ایهام( در چمن، سرو به باالی تو می ماند راست  1( چون قِد سرِو خراِم تو بگویم سخنی  

)تشبیه ـ استعاره( سنبل خط تو بر یاقوت می آرد برات  2( عنبر زلف تو بر کافور می بندد نقاب  

)اسلوب معادله ـ ایهام تناسب( می برد زنگ ز دل، صبح به گیسوی سفید   3( پیر چون زنده دل افتد، ز جوان کمتر نیست  

)تضاد ـ پارادوکس( گر پخته ای، خامی مکن و آن پخته در ده خام را   4( خامی چون من بین سوخته و آتش ز جان افروخته  

1همه1آرایه1های1کدام1گزینه،1در1بیت1زیر1وجود1دارد؟-    

چه1می1گویی1چنین1شیرین1که1شوری1در1من1افکندی« »ترش1بنشین1و1تیزی1کن1که1مارا1تلخ1ننماید1

2( ایهام تناسب، اغراق، حسن تعلیل 1( ایهام، تلمیح، تضاد 

4( کنایه، حس آمیزی، ایهام تناسب 3( تضاد، تلمیح، حس آمیزی 
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آرایه های ادبی 

1در1کدام1بیت1همه1آرایه1های1»جناس،1کنایه،1ایهام1و1تلمیح«1وجود1دارد؟-    

زنهار دل مبند بر اسباب دنیوی 1( جمشید جز حکایت جام از جهان نبرد  

خبر یار سفر کرده به یار آوردند 2( مژده یوسف گم گشته به کنعان بردند  

کنون که الله برافروخت آتش نمرود 3( به باغ تازه کن آیین دین زردشتی 

هرکه سر در سر این کار کند، منصور است 4( به سخن دعوی حق را نتوان برد از پیش  

1بیت1زیر،1به1کدام1آرایه1های1ادبی،1آراسته1شده1است؟-    

غنچه1تا1نگشود1لب،1منقار1بلبل1وا1نشد« »حسن1و1عشق1از1اتحاد،1آیینه1روی1هم1اند1

1( تشخیص، تشبیه، متناقض نما، کنایه، مراعات نظیر

2( استعاره، تشبیه، حسن تعلیل، اسلوب معادله، کنایه

3( تشخیص، حسن تعلیل، اسلوب معادله، اغراق، تمثیل

4( استعاره، متناقض نما، کنایه، مراعات نظیر، تمثیل

1آرایه1های1»تشبیه،1استعاره،1حس1آمیزی،1تضاد1و1اسلوب1معادله«1به1ترتیب1در1ابیات1کدام1گزینه1آمده1است؟-    

گو1ببین1آمدن1و1رفتن1رعنایی1را الف(1سرو1بگذار1که1قدی1و1قیامی1دارد1

گرمی1آتش1کند1کوته،1زبان1خار1را ب(1کار1خامان1می1توان1از1پخته1گویی1ساختن11

نیست1پروایی1ز1سنگ1کودکان1دیوانه1را ج(1ُخلق1دریا1را1نسازد1گوهر1شهوار،1تنگ1

مشک1غّماز1است،1نتواند1نهفتن1بوی1را د(1روی1اگر1پنهان1کند1سنگین1دل1سیمین1بدن11

نیندازد1ز1جوش1خویشتن،1سیالب1دریا1را ه(1ز1حرف1سرد1ناصح،1گرمی1عاشق1نگردد1کم11

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

1همه1واژه1ها1در1بیت1زیر،1آرایه1»ایهام«1یا1»ایهام1تناسب«1دارند؛1به1جز:1-    

لعل1شیرین1تو1را1دید1و1شکر1گرد1آورد« »خسرو1آن1است1که1چون1ملک1وصالت1دریافت11

4(وصال 3( شکر  2( شیرین  1( خسرو 

1در1کدام1بیت،1یکی1از1آرایه1های1مقابل1آن،1نادرست1ذکر1شده1است؟-    

)مجاز ـ ایهام( در چمن، سرو به باالی تو می ماند راست  1( چون قِد سرِو خراِم تو بگویم سخنی  

)تشبیه ـ استعاره( سنبل خط تو بر یاقوت می آرد برات  2( عنبر زلف تو بر کافور می بندد نقاب  

)اسلوب معادله ـ ایهام تناسب( می برد زنگ ز دل، صبح به گیسوی سفید   3( پیر چون زنده دل افتد، ز جوان کمتر نیست  

)تضاد ـ پارادوکس( گر پخته ای، خامی مکن و آن پخته در ده خام را   4( خامی چون من بین سوخته و آتش ز جان افروخته  

1همه1آرایه1های1کدام1گزینه،1در1بیت1زیر1وجود1دارد؟-    

چه1می1گویی1چنین1شیرین1که1شوری1در1من1افکندی« »ترش1بنشین1و1تیزی1کن1که1مارا1تلخ1ننماید1

2( ایهام تناسب، اغراق، حسن تعلیل 1( ایهام، تلمیح، تضاد 

4( کنایه، حس آمیزی، ایهام تناسب 3( تضاد، تلمیح، حس آمیزی 
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ادبیات فارسی

1به1ترتیب1توالی1ابیات1زیر1از1جهت1داشتن1آرایه1های1»حس1آمیزی،1حسن1تعلیل،1اسلوب1معادله1و1تناقض«1کدام1است؟-    

آستین1بر1رخ1نهد1با1دامن1تر1آفتاب الف(1ابر1از1آن1پیدا1شود1کز1رشک1خورشید1رخت11

در1آغاز1رفتن1به1پایان1رسیدم1 ب(1برای1رسیدن1چه1راهی1بریدم11

طفل1بازیگوش1را1آتش1به1چنگ1افتاده1است ج(1دل1به1دست1آن1نگار1شوخ1و1شنگ1افتادها1ست11

هرچه1خواهی1سخنش1شیرین1است د(1گرچه1جز1تلخی1از1ایام1ندید11

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

1/1و1در1آن،1عشق1به1اندازه1پرهای1-     1در1منظومه1».........1نرسیده1به1درخت1/1کوچه1باغی1است1که1از1خواب1خدا1سبزتر1است1
صداقت،1آبی1است.1/1می1روی1تا1ته1آن1کوچه1که1از1پشت1بلوغ،1/1سر1به1در1می1آرد1و1تو1را1ترسی1شفاف1فرا1می1گیرد...«1به1ترتیب1چند1

»حس1آمیزی«1و1»تشبیه«1وجود1دارد؟

4( سه، دو 3( سه، یک  2( دو، دو  1( دو، یک 

1در1بیت1»در1سر1من1عشق1بپیچید1سخت1/11ورنه1چرا1با1مزه1گفتارمی«1همه1آرایه1های1......1یافت1می1شود.-    

1( کنایه، حسن تعلیل، ایهام، اسلوب معادله

2( حسن تعلیل، حس آمیزی، مجاز، کنایه

3( حس آمیزی، مجاز، ایهام، اسلوب معادله

4( کنایه، تشبیه، تلمیح، تضمین

1در1کدام1بیت،1هر1دو1آرایه1»کنایه1و1استعاره«1وجود1دارد؟-    

هرچه افزون ز پی ناله شبگیر شدم 1( تیره شد روزم و افزود غم جان سوزم  

آمد از لطف زمانی که زمین گیر شدم 2( بخت بد بین که به سر وقت من آن سرو روان  

آن قدر ناله نمودم که ز تأثیر شدم 3( ناله ها را اثری نیست وگرنه در عشق 

آهوی چشم تو را دیدم و نخجیر شدم 4( من که نخجیر )شکار( کمندم همه شیران بودند  

1شاعر1در1کدام1بیت،1سه1بار1از1»تشبیه«1و1دو1بار1از1»ایهام«1سود1جسته1است؟-    

تو به هر ضرب که خواهی بزن و بنوازم 1( همچو چنگم سر تسلیم و ارادت در پیش 

چون که زدی بر سر من، پست و گدازنده شدم 2( چشمه خورشید تویی، سایه گه بید منم  

زبان آتشینم هست، لیکن در نمی گیرد 3( میان گریه می خندم که چون شمع اندر این مجلس 

در رهگذر باد نگهبان الله بود 4( هر کاو نکاشت مهر و ز خوبی گلی نچید  

1در1کدام1بیت،1»تشبیه«1و1دو1نوع1»استعاره«1به1کار1رفته1است؟-    

مسلک مرغ گرفتار قفس، همچو من است  1( ناله مرغ اسیر این همه بهر وطن است  

بنمایید که هرکس نکند، مثل من است 2( فکری ای هموطنان، در ره آزادی خویش  

هرکس که فکر جامعه را محترم نداشت 3( در پیشگاه اهل خرد نیست محترم  

چون فّرخی، موافق ثابت قدم نداشت 4( انصاف و عدل داشت موافق بسی ولی  
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آرایه های ادبی 

1بیت1زیر1به1آرایه1های1ادبی1کدام1گزینه،1آراسته1شده1است؟-    

آن1کسی1را1که1در1این1ملک1سلیمان1کردیم1/1ملت1امروز1یقین1کرد1که1او1اهرمن1است

2( تشبیه، تضاد، کنایه، تلمیح 1( تشبیه،تضاد، حسن تعلیل، تلمیح 

4( استعاره، مجاز، حسن تعلیل، تلمیح 3( استعاره، مجاز، واج آرایی، تمثیل 

1در1کدام1گزینه،1یکی1از1آرایه1های1مقابل1بیت،1نادرست1است؟-    

)کنایه ـ تشبیه( هر ملتی که مردم صاحب قلم نداشت  1( در دفتر زمانه، فتد نامش از قلم  

)جناس ـ استعاره( خبر از من به قیمتی که به َطرِف چمن است  2( همت از باد سحر بی طلبم گر ببرد  

)مجاز ـ تلمیح( ما را فراغتی است که جمشید جم نداشت   3( با آن که جیب و جام من از مال و می تهی است  

)تضاد ـ ایهام( ز اشک ویران کنش آن خانه که بیت الَحَزن است  4( خانه ای کاو شود از دست اجانب آباد  

1در1کدام1بیت1همه1آرایه1های1»مجاز،1تشبیه،1استعاره،1پارادوکس1و1حس1آمیزی«1یافت1می1شود؟-    

در گوش، حلقه زر، بر دوش حلقه مو 1( در حلقه بتان است سر حلقه آن پری رو  

قامت چمنده شمشاد، نرگس جهنده آهو 2( زلفش گزنده عقرب، کاکل کشنده افعی  

روی تو آب و آتش، چشم تو ُترک و هندو 3( لعل تو نقل و باده، حرف تو تلخ و شیرین  

خم گشته از گرانی، شاهین آن ترازو 4( ُحسن تو را ترازوست آن چشم و ابرو اما  

1شاعر1در1بیت1زیر،1از1کدام1آرایه1های1ادبی،1بهره1گرفته1است؟-    

چون1ابر1گرید1در1چمن،1گل1های1خندان1پرورد« »آن1خسرو1شیرین1دهن،1خندد1به1آب1چشم1من11

2( تشبیه، تشخیص، متناقض نما، واج آرایی 1( تشبیه، تشخیص، تضاد، حس آمیزی 

4( واج آرایی، تشخیص، متناقض نما، تلمیح 3( جناس، استعاره، ایهام تناسب، اسلوب معادله 

1در1کدام1گزینه،1هر1دو1آرایه1مقابل1بیت،1درست1هستند؟-    

)اسلوب معادله ـ حسن تعلیل( گردش افالک تا برجاست، ما آزاده ایم   1( باده دردآمیز گردد، شیشه چون بر هم خورد 

)جناس ـ استعاره( که در این میکده جم را به جز از جام نماند  2( جهد کن تا اثر خیر تو ماند باقی  

)تلمیح ـ حس آمیزی( من از گریه، فرهاد روی زمینم  3( تو در خنده، شیرین دور زمانی  

)متناقض نما ـ ایهام( غیر از غم آن سرو روان هیچ ندادند  4( چون شاد نباشم که دل غمزده ام را  

1آرایه1های1»مجاز،1اغراق،1جناس،1ایهام1و1متناقض1نما«1به1ترتیب1در1ابیات1کدام1گزینه1آمده1است؟-    

چون1توان1کردن1چو1ما1را1نیست1زین1به،1حاصلی الف(1حاصلی1در1عشق1ممکن1نیست1جز1بی1حاصلی11

ترسم1ز1سیل1اشکم،1عالم1خراب1گردد ب(1از1بس1به1دیده1دل،1دریای1خون1زند1جوش11

ما1ز1چشم1می1پرست1مست1و1چشمت1مست1خواب ج(1ای1لب1لعلت1از1آب1زندگانی1برده1آب11

از1سوز1دل1و1ساز1غم1ما1چه1برآید د(1ور1مجلس1ما1ز1آتش1عشقت1نشود1گرم11

که1هیچ1فایده1نبود1اگر1هزار1بگوید ه(1چه1سود1نرگس1سرمست1را1نصیحت1بلبل11

4( ج، د، ب، الف، ه 3( ج، د، ب، ه، الف  2( د، ب، ج، الف، ه  1( د، ب، ج، ه، الف 
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آرایه های ادبی 

1بیت1زیر1به1آرایه1های1ادبی1کدام1گزینه،1آراسته1شده1است؟-    

آن1کسی1را1که1در1این1ملک1سلیمان1کردیم1/1ملت1امروز1یقین1کرد1که1او1اهرمن1است

2( تشبیه، تضاد، کنایه، تلمیح 1( تشبیه،تضاد، حسن تعلیل، تلمیح 

4( استعاره، مجاز، حسن تعلیل، تلمیح 3( استعاره، مجاز، واج آرایی، تمثیل 

1در1کدام1گزینه،1یکی1از1آرایه1های1مقابل1بیت،1نادرست1است؟-    

)کنایه ـ تشبیه( هر ملتی که مردم صاحب قلم نداشت  1( در دفتر زمانه، فتد نامش از قلم  

)جناس ـ استعاره( خبر از من به قیمتی که به َطرِف چمن است  2( همت از باد سحر بی طلبم گر ببرد  

)مجاز ـ تلمیح( ما را فراغتی است که جمشید جم نداشت   3( با آن که جیب و جام من از مال و می تهی است  

)تضاد ـ ایهام( ز اشک ویران کنش آن خانه که بیت الَحَزن است  4( خانه ای کاو شود از دست اجانب آباد  

1در1کدام1بیت1همه1آرایه1های1»مجاز،1تشبیه،1استعاره،1پارادوکس1و1حس1آمیزی«1یافت1می1شود؟-    

در گوش، حلقه زر، بر دوش حلقه مو 1( در حلقه بتان است سر حلقه آن پری رو  

قامت چمنده شمشاد، نرگس جهنده آهو 2( زلفش گزنده عقرب، کاکل کشنده افعی  

روی تو آب و آتش، چشم تو ُترک و هندو 3( لعل تو نقل و باده، حرف تو تلخ و شیرین  

خم گشته از گرانی، شاهین آن ترازو 4( ُحسن تو را ترازوست آن چشم و ابرو اما  

1شاعر1در1بیت1زیر،1از1کدام1آرایه1های1ادبی،1بهره1گرفته1است؟-    

چون1ابر1گرید1در1چمن،1گل1های1خندان1پرورد« »آن1خسرو1شیرین1دهن،1خندد1به1آب1چشم1من11

2( تشبیه، تشخیص، متناقض نما، واج آرایی 1( تشبیه، تشخیص، تضاد، حس آمیزی 

4( واج آرایی، تشخیص، متناقض نما، تلمیح 3( جناس، استعاره، ایهام تناسب، اسلوب معادله 

1در1کدام1گزینه،1هر1دو1آرایه1مقابل1بیت،1درست1هستند؟-    

)اسلوب معادله ـ حسن تعلیل( گردش افالک تا برجاست، ما آزاده ایم   1( باده دردآمیز گردد، شیشه چون بر هم خورد 

)جناس ـ استعاره( که در این میکده جم را به جز از جام نماند  2( جهد کن تا اثر خیر تو ماند باقی  

)تلمیح ـ حس آمیزی( من از گریه، فرهاد روی زمینم  3( تو در خنده، شیرین دور زمانی  

)متناقض نما ـ ایهام( غیر از غم آن سرو روان هیچ ندادند  4( چون شاد نباشم که دل غمزده ام را  

1آرایه1های1»مجاز،1اغراق،1جناس،1ایهام1و1متناقض1نما«1به1ترتیب1در1ابیات1کدام1گزینه1آمده1است؟-    

چون1توان1کردن1چو1ما1را1نیست1زین1به،1حاصلی الف(1حاصلی1در1عشق1ممکن1نیست1جز1بی1حاصلی11

ترسم1ز1سیل1اشکم،1عالم1خراب1گردد ب(1از1بس1به1دیده1دل،1دریای1خون1زند1جوش11

ما1ز1چشم1می1پرست1مست1و1چشمت1مست1خواب ج(1ای1لب1لعلت1از1آب1زندگانی1برده1آب11

از1سوز1دل1و1ساز1غم1ما1چه1برآید د(1ور1مجلس1ما1ز1آتش1عشقت1نشود1گرم11

که1هیچ1فایده1نبود1اگر1هزار1بگوید ه(1چه1سود1نرگس1سرمست1را1نصیحت1بلبل11

4( ج، د، ب، الف، ه 3( ج، د، ب، ه، الف  2( د، ب، ج، الف، ه  1( د، ب، ج، ه، الف 
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ادبیات فارسی

1کدام1گزینه1برای1نشان1دادن1آرایه1های1دو1بیت1زیر،1مناسب1است؟-    

که1لسان1غیب1خوش1تر1بنوازد1این1نوا1را »چه1زنم1چو1نای1هر1دم1ز1نوای1شوق1او1دم11

به1پیام1آشنایی،1بنوازد1آشنا1را« همه1شب1در1این1امیدم1که1نسیم1صبحگاهی11

2( واج آرایی، تضاد، تلمیح، حسن تعلیل 1( تضاد، تمثیل، تلمیح، استعاره 

4( تشبیه، مجاز، تضمین، کنایه 3( تشبیه، تشخیص، کنایه، اسلوب معادله 

1در1کدام1بیت1آمده1است؟-    
ً
1آرایه1های1»استعاره،1تشبیه،1اغراق،1کنایه«1تماما

با گل روی تو بازار لطافت بشکست 1( نوعروسان چمن را که جهان آرایند  

لیکن سخت ار هست، در آن پسته دهان است 2( در موی میانت، سخنی نیست که خود نیست  

ای که صحبت با یکی داری نه در مقدار خویش 3( صبر چون پروانه باید کردنت بر داغ عشق  

دل در فال صحبت رود کسان مبند 4( خواهی که برنخیزدت از دیده رود خون  

1آرایه1های1مقابل1کدام1بیت،1هر1دو1درست1است؟-    

)تشبیه ـ استعاره(  مشتاقم از برای خدا یک شکر بخند  1( ای پسته تو خنده زده بر حدیث قند  

) حس آمیزی ـ جناس ناهمسان( شادی آورد گل و باد صبا شاد آمد  2( بوی بهبود ز اوضاع می شنوم  

)ایهام تناسب ـ پارادوکس( آری به یمن لطف شما خاک زر شود  3( از کیمیای مهر تو زر گشت روی من  

)حسن تعلیل ـ اغراق( بر بوی تخم مهر که در دل بکارمت  4( صد جوی آب بسته ام از دیده ام بر کنار 

1آرایه1های1»تضاد،1اسلوب1معادله،1تلمیح1و1کنایه«1به1ترتیب1در1کدام1گزینه1آمده1است؟-    

نوش1این1محنت1سرا1آهن1ربای1نشتر1است الف(1پرده1خار1است1اگر1دارد1گلی1این1بوستان11

نشاط1روی1زمین1از1غزال1صحرایی1است ب(1دل1رمیده،1گل1از1روزگار1می1چیند11

به1لب1تشنه1ما1زهر1فنا1ریخته1است ج(1آن1که1در1جام1خضر1آب1بقا1ریخته1است11

آن1پریزاد1که1راه1دل1مجنون1زده1است د(1پرده1چشم1غزال1است1سیه1خانه1او11

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

1در1بیت1»ای1خسروشیرین1سخن،1ای1یوسف1گل1پیرهن1/1وی1طوطی1شّکرشکن،1ما1را1زبانی1دیگر1است«1کدام1آرایه1های1ادبی،1-    
یافت1می1شود؟

2( استعاره، تلمیح ، کنایه، حس آمیزی 1( تشبیه، تلمیح، کنایه، ایهام 

4( استعاره، تلمیح، ایهام تناسب، متناقض نما 3( تشبیه، استعاره، متناقض نما، ایهام 

1چنانچه1ابیات1زیر1را1به1لحاظ1دارا1بودن1آرایه1های1»تشبیه،1استعاره،1حس1آمیزی1و1مجاز«1مرتب1کنیم،1کدام1ترتیب1درست1است؟-    

که1من1با1لعل1خاموشش1نهانی1صد1سخن1دارم الف(1خدا1را1ای1رقیب،1امشب1زمانی1دیده1بر1هم1نه1

هیچ1عاشق1سخن1سخت1به1معشوق1نگفت1 ب(1گل1بخندید1که1از1راست1نرنجیم1ولی11

که1من1در1ترک1پیمانه،1دلی1پیمان1شکن1دارم ج(1اال1ای1پیر1فرزانه،1مکن1عیبم1ز1میخانه1

سر1فرو1بردم1در1آنجا1تا1کجا1سربرکنم د(1عشق،1ُدردانه1است1و1من1غّواص1و1دریا1میکده11

4( الف، د، ج، ب 3( د، ب، الف، ج  2( د، الف، ب، ج  1( الف، ج، د، ب 
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آرایه های ادبی 

1در1کدام1بیت1آرایه1های1»کنایه،1حس1آمیزی،1اسلوب1معادله1و1مراعات1نظیر«1وجود1دارد؟-    

آری نمک، لذیذ نماید کباب را  1( دل، چاشنی گرفت از آن خنده های شور  

آن گاه در مالمت مردم زبان برآر 2( گلزار خود ز سبزه بیگانه پاک کن  

آیینه خدای نما را چرا شکست 3( زاهد چرا شکست دل من به سنگ طعن  

گر سراب ناامیدی را فلک دریا کند 4( آن چه اول غرق گردد، کشتی اّمید ماست 

 

1در1کدام1بیت،1شاعر1از1آرایه1»حسن1تعلیل«1استفاده1کرده1است؟-    

سوزد جانت، به جاْنت سوگند  1( گر آتش دل نهفته داری  

بگسل ز هم این نژاد و پیوند 2( بفکن ز پی این اساس تزویر 

بنهفته به ابر، چهر دل بند 3( تا چشم بشر نبیندت روی  

از گردش قرن ها پس افکند 4( تو مشت درشت روزگاری 

1در1کدام1بیت،1آرایه1»استعاره«1به1کار1نرفته1است؟-    

ز آهن به میان یکی کمربند 1( از سیم به سر یکی ُکله خود  

سرد و سیه و خموش و آوند 2( چون گشت زمین ز جور گردون  

بخروش چو شرزه شیر ارغند 3( بگرای چو اژدهای گرزه  

بر وی بنواز ضربتی چند 4( ای مشت زمین بر آسمان شو 

1آرایه1های1ادبی1در1بیت1زیر،1در1کدام1گزینه1آمده1است؟-    

وین1مردم1نحس1دیو1مانند1 »تا1وارهی1از1َدم1ستوران11

با1اختر1سعد1کرده1پیوند« با1شیر1سپهر1بسته1پیمان11

2( تشبیه، استعاره، مجاز، حسن تعلیل 1( تشبیه، تشخیص، تضاد، جناس 

4( تشخیص، کنایه، اغراق، متناقض نما 3( تشبیه، استعاره، اغراق، جناس 

1در1کدام1گزینه،1یکی1از1آرایه1های1مقابل1بیت،1نادرست1است؟-    

)اغراق ـ تلمیح(  ای گنبد گیتی ای دماوند  1( ای دیو سپید پای در بند 

)حسن تعلیل ـ مراعات نظیر( کافور بر آن ضماد کردند  2( تا درد و ورم فرونشیند  

)تشبیه ـ استعاره( وان آتش خود نهفته مپسند  3( شو منفجر ای دل زمانه  

)واج آرایی ـ تضاد( داد دل مردم خردمند  4( زین بی خردان سفله بستان  

1در1کدام1بیت،1همه1آرایه1های1»واج1آرایی،1تشبیه،1استعاره1و1کنایه«1دیده1می1شود؟-    

از درد ورم نموده یک چند 1( تو قلب فسرده زمینی  

زین سوخته جان شنو یکی پند 2( پنهان مکن آتش درون را  

بنشین به یکی کبود اورند 3( برکش ز سر این سپید معجر  

از ریشه بنای ظلم برکند 4( برکن ز بن این بنا که باید  
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آرایه های ادبی 

1در1کدام1بیت1آرایه1های1»کنایه،1حس1آمیزی،1اسلوب1معادله1و1مراعات1نظیر«1وجود1دارد؟-    

آری نمک، لذیذ نماید کباب را  1( دل، چاشنی گرفت از آن خنده های شور  

آن گاه در مالمت مردم زبان برآر 2( گلزار خود ز سبزه بیگانه پاک کن  

آیینه خدای نما را چرا شکست 3( زاهد چرا شکست دل من به سنگ طعن  

گر سراب ناامیدی را فلک دریا کند 4( آن چه اول غرق گردد، کشتی اّمید ماست 

 

1در1کدام1بیت،1شاعر1از1آرایه1»حسن1تعلیل«1استفاده1کرده1است؟-    

سوزد جانت، به جاْنت سوگند  1( گر آتش دل نهفته داری  

بگسل ز هم این نژاد و پیوند 2( بفکن ز پی این اساس تزویر 

بنهفته به ابر، چهر دل بند 3( تا چشم بشر نبیندت روی  

از گردش قرن ها پس افکند 4( تو مشت درشت روزگاری 

1در1کدام1بیت،1آرایه1»استعاره«1به1کار1نرفته1است؟-    

ز آهن به میان یکی کمربند 1( از سیم به سر یکی ُکله خود  

سرد و سیه و خموش و آوند 2( چون گشت زمین ز جور گردون  

بخروش چو شرزه شیر ارغند 3( بگرای چو اژدهای گرزه  

بر وی بنواز ضربتی چند 4( ای مشت زمین بر آسمان شو 

1آرایه1های1ادبی1در1بیت1زیر،1در1کدام1گزینه1آمده1است؟-    

وین1مردم1نحس1دیو1مانند1 »تا1وارهی1از1َدم1ستوران11

با1اختر1سعد1کرده1پیوند« با1شیر1سپهر1بسته1پیمان11

2( تشبیه، استعاره، مجاز، حسن تعلیل 1( تشبیه، تشخیص، تضاد، جناس 

4( تشخیص، کنایه، اغراق، متناقض نما 3( تشبیه، استعاره، اغراق، جناس 

1در1کدام1گزینه،1یکی1از1آرایه1های1مقابل1بیت،1نادرست1است؟-    

)اغراق ـ تلمیح(  ای گنبد گیتی ای دماوند  1( ای دیو سپید پای در بند 

)حسن تعلیل ـ مراعات نظیر( کافور بر آن ضماد کردند  2( تا درد و ورم فرونشیند  

)تشبیه ـ استعاره( وان آتش خود نهفته مپسند  3( شو منفجر ای دل زمانه  

)واج آرایی ـ تضاد( داد دل مردم خردمند  4( زین بی خردان سفله بستان  

1در1کدام1بیت،1همه1آرایه1های1»واج1آرایی،1تشبیه،1استعاره1و1کنایه«1دیده1می1شود؟-    

از درد ورم نموده یک چند 1( تو قلب فسرده زمینی  

زین سوخته جان شنو یکی پند 2( پنهان مکن آتش درون را  

بنشین به یکی کبود اورند 3( برکش ز سر این سپید معجر  

از ریشه بنای ظلم برکند 4( برکن ز بن این بنا که باید  
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ادبیات فارسی

1آرایه1های1»جناس،1تمثیل،1مجاز،1استعاره1و1اسلوب1معادله«1به1ترتیب1در1ابیات1کدام1گزینه1آمده1است؟-    

این1سوخته1جان1را1سر1سودای1که1باشد الف(1یا1رب1دل1من1عاشق1شیدای1که1باشد11

پرده1شب1می1درید1او1از1جنون1تا1بامداد ب(1دوش1آمد1پیل1ما1را1باز1هنُدستان1به1یاد1

جان1فشانیم1به1سوغات1نسیم1تو،1نه1سیم ج(1گر1نسیم1سحر1از1زلف1تو1بویی1آرد11

آب1ها1صاف1در1ایام1خزان1می1گردد د(1رای1روشن1ز1بزرگان1کهنسال1طلب1

که1در1موج1دیده1چو1لنگر1فتادم ه(1ز1غرقاب1این1غم1رهایی1نیابم1

2( ج، د، الف، ه، ب 1( ج، ب، الف، ه، د 

4( ب، الف، ه، د، ج 3( ب، د، الف، ه، د 

1کدام1بیت1فاقد1آرایه1»حسن1تعلیل«1است؟-    

زین قبل از خنده می ناید به هم لب های گل 1( نسبت رویت به گل کردند، مسکین شاد شد  

کز آب آینه، بوی گالب می آید 2( کدام خرمن گل را کشیده در آغوش  

به هم برآمد و از پویه، بازماند و گریست 3( خلید خار درشتی به پای طفلی خرد  

همی بخندد بر ابر، الله و گلزار 4( ز بهر آن که همی گرید ابر بی سببی  

1بیت1زیر،1به1کدام1آرایه1های1ادبی1زینت1یافته1است؟-    

چون1گل1از1بیهوده1خندی،1فرصتم1بر1باد1رفت« »داشت1دل1تنگی1مرا1چون1غنچه1در1مهد1امان11

2( تشبیه، استعاره، حسن تعلیل، کنایه 1( واج آرایی، تشبیه، متناقض نما، کنایه 

4( تشخیص، مجاز، متناقض نما، مراعات نظیر 3( واج آرایی، استعاره، حس آمیزی، تضاد 

1آرایه1های1رو1به1روی1همه1بیت1ها،1به1جز1بیت1...........1درست1است.-    

)تشخیص ـ حسن تعلیل(  هر زمان پیشت زمین بوس از برای افتخار   1( پشت کوژ آمدفلک در آفرینش تا کند  

)استعاره ـ ایهام( دارم طمع که روضه رضوان من شوی   2( دور از تو گرچه ز آتش دل در جهنمم 

)حس آمیزی ـ مجاز(  گو به شیراز آی و خاک من ببوی   3( آن که نشنیده است هرگز بوی عشق 

)اسلوب معادله ـ تناقض(  گردباد آسایش منزل نمی داند که چیست   4( جسم ما را خاک در آغوش نتواند گرفت  

1آرایه1های1»ایهام1تناسب،1استعاره،1حس1آمیزی،1تناقض1و1تلمیح«1به1ترتیب1در1ابیات1کدام1گزینه1آمده1است؟-    

خاصه1وقتی1که1شود1رهزن1هشیاری1چند الف(1مست1هشیار1ندیده1است1کسی1جز1چشمت11

کوه1دردی1که1دل1از1عشق1تو1تنها1برداشت ب(1سایه1اش1خونی1چندین1کمر1کوهکن1است11

عهد1افالک1چو1افالک،1شکن1در1شکن1است ج(1کار1ایام1جو1ایام1گره1بر1گره1است1

که1آِب1خضر1نهان1در1شب1سیاه1من1است د(1ز1شعرهای1ترم،1گرم1این1چنین1مگذر1

شود1ُحسن1گلوسوز1تو1چون1در1انجمن1پیدا ه(1کشد1سر1درگریبان1خموش1شمع1از1خجلت1

2( د، ج، الف، ب، ه 1( د، ه، ج، الف، ب 

4( ج، الف، ه، ب، د 3( ج، ه، د، الف، ب 
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آرایه های ادبی 

ترتیب1و1توالی1ابیات1زیر1به1لحاظ1آرایه1های1»ایهام،1استعاره،1حسن1تعلیل،1تشبیه1و1مجاز«1کدام1است؟-    

می1روم1و1نمی1رود1ناقه1به1زیر1محملم1 الف(1بار1فراق1دوستان1بس1که1نشسته1بر1دلم11

گل1زین1چمن1تمام1به1چیدن1نمی1شود ب(1سیر1از1رخ1تو1دیده1به1دیدن1نمی1شود1

مکرر1قند1می1ریزد1لب1لعل1شکربارش ج(1دمادم1تلخ1می1گوید1دعاگویان1دولت1را11

وین1غم1دیگر1که1دور1از1روی1یارم1می1کشد د(1غم1هجوم1آورده1می1دانم1که1زارم1می1کشد11

در1انتظار1قامت1رعنای1او1بود ه(1دانی1قیامت1از1چه1ندارد1سر1قیام11

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

1آرایه1رو1به1روی1کدام1بیت،1درست1است؟-    

)اغراق( وز قطره دانه ای ُدرر شاهوار کرد  1( از چوب خشک، میوه و در نی، شکر نهاد  

)تلمیح( که کشتی روز طوفان غرقه از بار شکم گردد  2( در این گرداب بی پایان منه بار شکم بر دل  

)جناس(  عجزها کردم و از ُعجب ندادی دادم  3( نازها کردی و از عجز کشیدم نازت  

)حسن تعلیل( ترک چشمت تخت بر ُملک سلیمان می برد  4( دست حسنت پنجه خورشید تابان می برد  

1آرایه1های1بیت1زیر1کدام1اند؟-    

زان1که1بر1من1رحمتی1از1عالم1باالست1این« »سایه1باالی1آن1سرو1از1سر1من1کم1مباد11

2( تشبیه، جناس ناقص، مجاز، حسن تعلیل 1( استعاره،مجاز، متناقض نما، جناس تام 

4( حسن تعلیل، کنایه، مراعات نظیر، تضاد 3( کنایه، استعاره، جناس تام، تشبیه 

1ترتیب1ابیات1زیر1از1حیث1داشتن1آرایه1های1»تضاد،1تشبیه،1اسلوب1معادله،1تناقض«1کدام1است؟-    

به1خاک1و1خون1نشیند1تیر1چون1دور1از1کمان1گردد الف(1جوان1را1صحبت1پیران،1حصار1عافیت1باشد11

اگرچه1خوب1تر1از1خود1نمی1توان1دیدن ب(1نظر1به1روی1تو1خورشید1برنمی1دارد11

از1ورق1گردانی1لیل1و1نهار1اندیشه1کن ج(1از1نسیمی1دفتر1ایام1بر1هم1می1خورد11

سهل1است1گنج1اگر1طلبند1از1خراب1من د(1جمعیتی1که1از1دل1ویران1به1من1رسید11

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

1در1کدام1بیت1»حسن1تعلیل«1به1کار1رفته1است؟-    

بلکه آن است سلیمان که ز ملک آزاد است 1( پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است  

چند روی گل و قامت چون شمشاد است 2( همچو نرگس بگشا چشم و ببین کاندر خاک  

که اساسش همه بی موقع و بی بنیاد است 3( خیمه ُانس مزن بر در این کهنه رباط  

ورنه این شط روان چیست که در بغداد است 4( خاک بغداد به مرگ خلفا می گرید 

1در1کدام1بیت1»حسن1تعلیل1و1استعاره«1به1کار1رفته1است؟-    

غالم »حافظ« خوش لهجه خو آوازم 1( زچنگ زهره شنیدم که صبحدم می گفت  

هنوز می َپرد از شوق، چشم کوکب ها 2( به یک کرشمه که در کار آسمان کردی 

طالب ُحسن غریب و معنی بیگانه باش 3( دامن هر گل مگیر و گرد هر شمعی مگرد  

به کوی میکده دیگ َعَلم برافرازم 4( خدای رامددی ای رفیق ره تا من  
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آرایه های ادبی 

ترتیب1و1توالی1ابیات1زیر1به1لحاظ1آرایه1های1»ایهام،1استعاره،1حسن1تعلیل،1تشبیه1و1مجاز«1کدام1است؟-    

می1روم1و1نمی1رود1ناقه1به1زیر1محملم1 الف(1بار1فراق1دوستان1بس1که1نشسته1بر1دلم11

گل1زین1چمن1تمام1به1چیدن1نمی1شود ب(1سیر1از1رخ1تو1دیده1به1دیدن1نمی1شود1

مکرر1قند1می1ریزد1لب1لعل1شکربارش ج(1دمادم1تلخ1می1گوید1دعاگویان1دولت1را11

وین1غم1دیگر1که1دور1از1روی1یارم1می1کشد د(1غم1هجوم1آورده1می1دانم1که1زارم1می1کشد11

در1انتظار1قامت1رعنای1او1بود ه(1دانی1قیامت1از1چه1ندارد1سر1قیام11

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

1آرایه1رو1به1روی1کدام1بیت،1درست1است؟-    

)اغراق( وز قطره دانه ای ُدرر شاهوار کرد  1( از چوب خشک، میوه و در نی، شکر نهاد  

)تلمیح( که کشتی روز طوفان غرقه از بار شکم گردد  2( در این گرداب بی پایان منه بار شکم بر دل  

)جناس(  عجزها کردم و از ُعجب ندادی دادم  3( نازها کردی و از عجز کشیدم نازت  

)حسن تعلیل( ترک چشمت تخت بر ُملک سلیمان می برد  4( دست حسنت پنجه خورشید تابان می برد  

1آرایه1های1بیت1زیر1کدام1اند؟-    

زان1که1بر1من1رحمتی1از1عالم1باالست1این« »سایه1باالی1آن1سرو1از1سر1من1کم1مباد11

2( تشبیه، جناس ناقص، مجاز، حسن تعلیل 1( استعاره،مجاز، متناقض نما، جناس تام 

4( حسن تعلیل، کنایه، مراعات نظیر، تضاد 3( کنایه، استعاره، جناس تام، تشبیه 

1ترتیب1ابیات1زیر1از1حیث1داشتن1آرایه1های1»تضاد،1تشبیه،1اسلوب1معادله،1تناقض«1کدام1است؟-    

به1خاک1و1خون1نشیند1تیر1چون1دور1از1کمان1گردد الف(1جوان1را1صحبت1پیران،1حصار1عافیت1باشد11

اگرچه1خوب1تر1از1خود1نمی1توان1دیدن ب(1نظر1به1روی1تو1خورشید1برنمی1دارد11

از1ورق1گردانی1لیل1و1نهار1اندیشه1کن ج(1از1نسیمی1دفتر1ایام1بر1هم1می1خورد11

سهل1است1گنج1اگر1طلبند1از1خراب1من د(1جمعیتی1که1از1دل1ویران1به1من1رسید11

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

1در1کدام1بیت1»حسن1تعلیل«1به1کار1رفته1است؟-    

بلکه آن است سلیمان که ز ملک آزاد است 1( پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است  

چند روی گل و قامت چون شمشاد است 2( همچو نرگس بگشا چشم و ببین کاندر خاک  

که اساسش همه بی موقع و بی بنیاد است 3( خیمه ُانس مزن بر در این کهنه رباط  

ورنه این شط روان چیست که در بغداد است 4( خاک بغداد به مرگ خلفا می گرید 

1در1کدام1بیت1»حسن1تعلیل1و1استعاره«1به1کار1رفته1است؟-    

غالم »حافظ« خوش لهجه خو آوازم 1( زچنگ زهره شنیدم که صبحدم می گفت  

هنوز می َپرد از شوق، چشم کوکب ها 2( به یک کرشمه که در کار آسمان کردی 

طالب ُحسن غریب و معنی بیگانه باش 3( دامن هر گل مگیر و گرد هر شمعی مگرد  

به کوی میکده دیگ َعَلم برافرازم 4( خدای رامددی ای رفیق ره تا من  
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ادبیات فارسی

1در1کدام1بیت1آرایه1»حسن1تعلیل«1وجود1دارد؟-    

مرا باشد به وصل یار اّمید 1( همیشه تا برآید ماه و خورشید  

در او شیرین بود اّمید دیدار 2( اگر چه تلخ باشد فرقت یار  

کسی شگفت کسی آن چنان که می دانی 3( کسی که سبزتر است از هزار بار بهار  

این ساز، شکسته اش خوش آهنگ تر است 4( بشکن دل بی نوای ما را ای عشق 

1درکدام1گزینه1آرایه1های1بیت1زیر،آمده1است؟-    

هرکه1این1آتش1ندارد،1نیست1باد« »آتش1است1این1بانگ1نای1و1نیست1باد1

2( تشبیه، استعاره، جناس، تضاد 1( تشبیه، تشخیص، کنایه، متناقض نما 

4( تشخیص، کنایه، مجاز، متناقض نما 3( استعاره،جناس، ایهام تناسب، حس آمیزی 

1در1کدام1گزینه،1یکی1از1آرایه1های1مقابل1بیت،1نادرست1است؟-    

)مجاز ـ حسن تعلیل( تا بگویم شرح درد اشتیاق  1( سینه خواهم شرحه شرحه از فراق 

)تلمیح ـ جناس( باز جوید روزگار وصل خویش  2( هرکسی کاو دور ماند از اصل خویش  

)متناقض نما ـ اسلوب معادله( مر زبان را مشتری جز گوش نیست  3( محرم این هوش جز بی هوش نیست  

)حس آمیزی ـ تناسب( لیک چشم و گوش را آن نور نیست  4( سر من از ناله من دور نیست  

1در1کدام1بیت1»نماد،1مجاز،1جناس1و1کنایه«1دیده1می1شود؟-    

لیک کس را دید جان دستور نیست 1( تن ز جان و جان ز تن مستور نیست  

همچو نی دمساز و مشتاقی که دید؟ 2( همچو نی زهری و تریاقی که دید؟  

قصه های عشق مجنون می کند 3( نی حدیث راه پرخون می کند  

هر که بی روزی است روزش دیر شد 4( هرکه جز ماهی ز آبش سیر شد  

1در1کدام1بیت1هر1دو1آرایه1»جناس1همسان1و1کنایه«1یافت1می1شود؟-    

از جدایی ها شکایت می کند 1( بشنو از نی چون حکایت می کند  

پرده هایش، پرده های ما درید 2( نی حریف هرکه از یاری برسد  

روزها با سوزها همراه شد 3( در غم ما روزها بی گاه شد  

تو بمان، ای آن که چون تو پاک نیست 4( روزها گر رفت گو رو باک نیست  

1در1کدام1گزینه،1هر1دو1نوع1اضافه1»تشبیهی1و1استعاری«1به1کار1رفته1است؟-    

از درون من نجست اسرارمن 1( هرکسی از ظّن خود شد یار من  

جفت بدحاالن و خوش حاالن شدم  2( من به هر جمعیتی ناالن شدم  

جوشش عشق است کاندر نی فتاد 3( آتش عشق است کاندر می فتاد  

هرکه این آتش ندارد نیست باد 4( آتش است این بانگ نای و نیست باد 
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آرایه های ادبی 

1در1کدام1بیت1همه1آرایه1های1»اسلوب1معادله،1جناس،1تضاد1و1واج1آرایی«1دیده1می1شود؟-    

غنچه خاموش، بلبل را به گفتار آورد 1( مستمع صاحب سخن را بر سر کار آورد  

آشنایان را در ایام پریشانی بپرس 2( شانه می آید به کار زلف در آشفتگی 

آتش اگر ز سایه آن خار بگذرد 3( خاری است خار عشق که بی دست و پا شود  

سیل، یکسان می کند پست و بلند راه را 4( عشق، بر یک فرش بنشاند گدا و شاه را  

1بیت1زیر،1به1کدام1آرایه1های1ادبی1آراسته1شده1است؟-    

بگو1بسوز1که1بر1من1به1برگ1کاهی1نیست« »زمانه1گر1بزند1آتشم1به1خرمن1عمر1

2( تشبیه، تشخیص، اسلوب معادله، کنایه 1( نماد، تشبیه، استعاره، کنایه 

4( استعاره، جناس، حس آمیزی، اغراق 3( نماد، تشخیص، جناس، اسلوب معادله 

در1کدام1بیت،1آرایه1»اسلوب1معادله«1مشهود1است؟-    

کشتی خود را به خشک آورد از دریای خون 1( هرکه بهر نان جو از نعمت الوان گذشت  

از تیمم دست باید شست هرجا آب هست 2( توبه نتوان کرد از می تا شراب ناب هست  

که گرد خواب و رویت وضو تواند شست 3( تو را احاطه نکرده است آن چنان غفلت  

باغ های دلگشا در زیرپا باشدمرا 4( نیستم بلبل که بر گلشن نظر باشد مرا 

1کدام1بیت،1فاقد1آرایه1»اسلوب1معادله«1است؟-    

بی نصیب از پرتو شمع است فانوس حباب 1( نور حسن از دیده تر دامنان پنهان بود 

روی گرم از کس نمی بینم غیر از آفتاب 2( سرد مهری بس که در دل های مردم جا گرفت 

کوزه گل پخته چون گردد نمی ترسد از آب 3( آدم خاکی ز خامی دارد از می اجتناب  

شمع، نخل وادی ایمن بود پروانه را 4( چشم عاشق روشن است از پرتو دیدار دوست  

1آرایه1های1»تضاد،1مجاز،1تشبیه،1کنایه1و1متناقض1نما«1به1ترتیب1در1ابیات1کدام1گزینه1آمده1است؟-    

که1آگه1از1نگه1گاه1گاه1من1باشی الف(1من1از1دو1نرگس1مست1تو1چشم1آن1دارم1

ش1چون1رسید1پروانه
َ
ز1شمع1روی1توا ب(1به1مژده1جان1به1صبا1داد1شمع1در1نفسی1

زخم1تیغت1مرهم1هر1دل1نگاری ج(1رنج1عشقت1راحت1هر1دردمندی1

هم1امیدلطف1و1هم1بیم1ستم1دادی1مرا د(1دوش1گفتی1ماجرای1وصل1و1هجرانت1به1من11

تا1جان1نازنین1ننمودم1فدای1تو ه(1دامن1کشان1گذر1ننمودی1به1خاک1من11

2( د، ب، الف، ه، ج 1( د، ه، ب، الف، ج 

4( ج، ب، ه، د، الف 3( ج، ب، الف، ه، د 
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آرایه های ادبی 

1در1کدام1بیت1همه1آرایه1های1»اسلوب1معادله،1جناس،1تضاد1و1واج1آرایی«1دیده1می1شود؟-    

غنچه خاموش، بلبل را به گفتار آورد 1( مستمع صاحب سخن را بر سر کار آورد  

آشنایان را در ایام پریشانی بپرس 2( شانه می آید به کار زلف در آشفتگی 

آتش اگر ز سایه آن خار بگذرد 3( خاری است خار عشق که بی دست و پا شود  

سیل، یکسان می کند پست و بلند راه را 4( عشق، بر یک فرش بنشاند گدا و شاه را  

1بیت1زیر،1به1کدام1آرایه1های1ادبی1آراسته1شده1است؟-    

بگو1بسوز1که1بر1من1به1برگ1کاهی1نیست« »زمانه1گر1بزند1آتشم1به1خرمن1عمر1

2( تشبیه، تشخیص، اسلوب معادله، کنایه 1( نماد، تشبیه، استعاره، کنایه 

4( استعاره، جناس، حس آمیزی، اغراق 3( نماد، تشخیص، جناس، اسلوب معادله 

در1کدام1بیت،1آرایه1»اسلوب1معادله«1مشهود1است؟-    

کشتی خود را به خشک آورد از دریای خون 1( هرکه بهر نان جو از نعمت الوان گذشت  

از تیمم دست باید شست هرجا آب هست 2( توبه نتوان کرد از می تا شراب ناب هست  

که گرد خواب و رویت وضو تواند شست 3( تو را احاطه نکرده است آن چنان غفلت  

باغ های دلگشا در زیرپا باشدمرا 4( نیستم بلبل که بر گلشن نظر باشد مرا 

1کدام1بیت،1فاقد1آرایه1»اسلوب1معادله«1است؟-    

بی نصیب از پرتو شمع است فانوس حباب 1( نور حسن از دیده تر دامنان پنهان بود 

روی گرم از کس نمی بینم غیر از آفتاب 2( سرد مهری بس که در دل های مردم جا گرفت 

کوزه گل پخته چون گردد نمی ترسد از آب 3( آدم خاکی ز خامی دارد از می اجتناب  

شمع، نخل وادی ایمن بود پروانه را 4( چشم عاشق روشن است از پرتو دیدار دوست  

1آرایه1های1»تضاد،1مجاز،1تشبیه،1کنایه1و1متناقض1نما«1به1ترتیب1در1ابیات1کدام1گزینه1آمده1است؟-    

که1آگه1از1نگه1گاه1گاه1من1باشی الف(1من1از1دو1نرگس1مست1تو1چشم1آن1دارم1

ش1چون1رسید1پروانه
َ
ز1شمع1روی1توا ب(1به1مژده1جان1به1صبا1داد1شمع1در1نفسی1

زخم1تیغت1مرهم1هر1دل1نگاری ج(1رنج1عشقت1راحت1هر1دردمندی1

هم1امیدلطف1و1هم1بیم1ستم1دادی1مرا د(1دوش1گفتی1ماجرای1وصل1و1هجرانت1به1من11

تا1جان1نازنین1ننمودم1فدای1تو ه(1دامن1کشان1گذر1ننمودی1به1خاک1من11

2( د، ب، الف، ه، ج 1( د، ه، ب، الف، ج 

4( ج، ب، ه، د، الف 3( ج، ب، الف، ه، د 
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ادبیات فارسی

1در1کدام1بیت،1یکی1از1آرایه1های1مقابل1آن،1نادرست1ذکر1شده1است؟-    
)تشبیه ـ پارادوکس(  من و بازار محبت ِکه زیانش سود است   1( خلق و بازار جهان ِکش همه سود است و زیان 

)حس آمیزی ـ اسلوب معادله( بحر سراب را چه بود جز سحاب خشک   2( از خشک طینتان َمطلب جز جواب خشک 
)ایهام ـ مجاز( که به فتراک تو ِبْه زان که بود بر بدنم  3( گر به خون تشنه ای اینک من و سر، باکی نیست 

)تضاد ـ تلمیح( چه تفاوت که ایاز آنچه کند محمود است  4( از تو گر لطف و کرم ور همه جور است و ستم 

1در1بیت1زیر،1کدام1آرایه1های1ادبی1آمده1است؟-    
گریه1را1باشد1اثر،1دامان1شب1ها1بیشتر« »در1سیاهی1می1توان1گل1چید1از1آب1حیات1

2( تشخیص، ایهام، حسن تعلیل، تشبیه 1( تشبیه، حس آمیزی، کنایه، ایهام تناسب 
4( استعاره، تلمیح، مراعات نظیر، اسلوب معادله 3( پارادوکس، اسلوب معادله، تشخیص، تشبیه 

1آرایه1های1مقابل1کدام1بیت1»همگی«1درست1است؟-    
)اسلوب معادله ـ کنایه( خاتم دست سلیمان به کف َاهرمن است  1( تا رقیب از لب او کامروا شد، گفتم 

)مجاز ـ ایهام( هزار مرتبه عشق از غم جدایی داد  2( سزای من که دمی خرم از وصال شدم 
)تشبیه ـ حسن تعلیل( دور فلک آزاد زبند محنش کرد  3( تا سرو پی بندگی قّد تو برخاست 

)استعاره ـ تضاد(  برگ هوس توان ساخت، ترک هوا توان کرد  4( گر جذبه محبت آتش به دل فروزد 

1آرایه1های1بیت1زیر،1کدام1است؟-    
نور1خورشید1فروزنده1نگردد1کم1و1بیش« »مهر1آن1مهر،1فروغی،1نپذیرد1نقصان1

1( جناس، ایهام، کنایه، حسن تعلیل
2( استعاره، تشبیه، سلوب معادله، مجاز

3( جناس تام، استعاره، تضاد، حسن تعلیل
4( جناس تام، ایهام تناسب، اسلوب معادله، استعاره

1آرایه1های1»تشبیه،1اسلوب1معادله،1ایهام،1استعاره1و1اغراق«1به1ترتیب1در1کدام1ابیات1آمده1است؟-    
چو1یاد1عارض1آن1ماه1خرگهی1آورد الف(1چه1ناله1ها1که1رسید1از1دلم1به1خرمن1ماه1

عرق1از1بار1گران1قسمت1حمال1شود ب(1بهره1خواجه1ز1اسباب1به1جز1محنت1نیست1
همچو1دیوانه1که1از1پیش1دبستان1گذرد ج(1بر1گرفتاری1دل،1خنده1زنان1می1گذرم1
عجب1است1اگر1نگردد1که1بگردد1آسیابی د(1دل1همچو1سنگت1ای1دوست1به1آب1چشم1سعدی1

گفت1سعدی1درنگیرد1با1منت ه(1گفتم1آتش1در1زنم1آفاق1را1
4( د، الف، ب، ج، ه 3( د، ب، الف، ه، ج  2( ج، ب، الف، ه، د  1( ج، ب، ه، الف، د 

1در1کدام1بیت1»اسلوب1معادله«1وجود1ندارد؟-    
پروانه را خنک نشود دل ز ماهتاب 1( از موج سراب شود بیش تشنگی 

هرکس که هم خمار نگردد به هم شراب 2( کامل عیار نیست به میزان دوستی 
در تیرگی زیاده بود ریزش سحاب 3( اشک ندامت است سیه کار را فزون 
در شوره زار بیش بود موج سراب 4( موی سفید، ریشه طول امل بود 
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آرایه های ادبی 

1در1همه1ابیات،1به1استثنای1بیت1.............1»اسلوب1معادله«1وجود1دارد.-    

خار هم از سرکشی کی می رود در پای ما؟ 1( گل در این گلشن کجا دارد سر پروای ما؟ 

شمع را فانوس پندارد که پنهان کرده است 2( دل، گمان دارد که پوشیده است راز عشق را 

تیر کج باعث رسوایی تیرانداز است 3( دخل بی جا ندهد غیر خجالت اثری 

خانه تاریک را شمعی به از صد صورت است 4( زیور آیینه دل روشنی باشد، نه عکس 

1در1همه1ابیات،1به1جز1بیت1...............1»اسلوب1معادله«1به1کار1رفته1است.-    

چو دانه سوخته باشد، چه از سحاب آید؟ 1( شراب گرد کدورت نبرد از دل ما 

چه حاجت است که من گویمت کجا بنشین؟ 2( دو منزل اند دل و دیده، هر دو خانه تو 

چون ورق برگشت، چشم یاری از یاران مدار 3( در خزان از عندلیبان، بانگ افسوسی نخاست 

چون گداکور شود، برگ و نوایی بیند 4( دیده بستن زجهان، فیض و گشایش دارد 

1در1همه1ابیات،1به1جز1بیت1.............1»اسلوب1معادله«1به1کار1رفته1است.-    

ز قحط سال، هما بینوا نخواهد شد 1( ز سخت گیری دوران چه باک عارف را 

زریکه سکه ندارد روان نمی باشد 2( دلی که نیست خراشی در او زمین گیر است 

سربلندی بایدت، دیوار کوتاهی گزین 3( بیشی ار خواهی به هر پس مانده همراهی گزین 

هم تو با ما سخنی گوی که ما گوش کنیم 4( حد ما نیست که پیش تو بگوییم سخن 

1در1کدام1بیت،1»اسلوب1معادله«1وجود1ندارد؟-    

عشرت امروز بی اندیشه فردا خوش است 1( فکر شنبه تلخ دارد جمعه اطفال را 

تیغ می گویدجواب مرغ ناهنگام را  2( انتقام هرزه گویان را به خاموشی گذار 

اسیر می بردم غم ز کافرم بخرید 3( فزود آتش من، آب را خبر ببرید 

چو ماه روزه به پایان رسید، عید شود 4( چو غوره ست زخامی خویش، شد شیرین 

1در1کدام1بیت1آرایه1»اسلوب1معادله«1نیست؟-    

که باشد سخن گفتن راست تلخ 1( نگر تا چه گوید سخنگوی بلخ 

پند با عاشق بیدل چه تواند کردن 2( پای خوابیده به فریاد نگردد بیدار 

خورشید به هر چه تافت، پاک است 3( گر عاشقی از گنه چه باک است؟ 

هرجا که یوسفی هست، صد گرگ در کمین است 4( تنها نه آن غزالش جمعی سگان گرفتند 

1در1کدام1بیت،1»اسلوب1معادله«1وجود1ندارد؟-    

ریش در دست دیگری دارد 1( هرکه دل، پیش دلبری دارد 

همیشه آتش سوزنده اشتها دارد 2( حریص را نکندنعمت دو عالم سیر 

چنار از سینه خود می کند ایجاد، آتش را 3( نخواهد آتش از همسایه، هرکس جوهری دارد 

فواره چون بلند شود، سرنگون شود 4( اقبال خصم هرچه فزون تر شود، نکوست 
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آرایه های ادبی 

1در1همه1ابیات،1به1استثنای1بیت1.............1»اسلوب1معادله«1وجود1دارد.-    

خار هم از سرکشی کی می رود در پای ما؟ 1( گل در این گلشن کجا دارد سر پروای ما؟ 

شمع را فانوس پندارد که پنهان کرده است 2( دل، گمان دارد که پوشیده است راز عشق را 

تیر کج باعث رسوایی تیرانداز است 3( دخل بی جا ندهد غیر خجالت اثری 

خانه تاریک را شمعی به از صد صورت است 4( زیور آیینه دل روشنی باشد، نه عکس 

1در1همه1ابیات،1به1جز1بیت1...............1»اسلوب1معادله«1به1کار1رفته1است.-    

چو دانه سوخته باشد، چه از سحاب آید؟ 1( شراب گرد کدورت نبرد از دل ما 

چه حاجت است که من گویمت کجا بنشین؟ 2( دو منزل اند دل و دیده، هر دو خانه تو 

چون ورق برگشت، چشم یاری از یاران مدار 3( در خزان از عندلیبان، بانگ افسوسی نخاست 

چون گداکور شود، برگ و نوایی بیند 4( دیده بستن زجهان، فیض و گشایش دارد 

1در1همه1ابیات،1به1جز1بیت1.............1»اسلوب1معادله«1به1کار1رفته1است.-    

ز قحط سال، هما بینوا نخواهد شد 1( ز سخت گیری دوران چه باک عارف را 

زریکه سکه ندارد روان نمی باشد 2( دلی که نیست خراشی در او زمین گیر است 

سربلندی بایدت، دیوار کوتاهی گزین 3( بیشی ار خواهی به هر پس مانده همراهی گزین 

هم تو با ما سخنی گوی که ما گوش کنیم 4( حد ما نیست که پیش تو بگوییم سخن 

1در1کدام1بیت،1»اسلوب1معادله«1وجود1ندارد؟-    

عشرت امروز بی اندیشه فردا خوش است 1( فکر شنبه تلخ دارد جمعه اطفال را 

تیغ می گویدجواب مرغ ناهنگام را  2( انتقام هرزه گویان را به خاموشی گذار 

اسیر می بردم غم ز کافرم بخرید 3( فزود آتش من، آب را خبر ببرید 

چو ماه روزه به پایان رسید، عید شود 4( چو غوره ست زخامی خویش، شد شیرین 

1در1کدام1بیت1آرایه1»اسلوب1معادله«1نیست؟-    

که باشد سخن گفتن راست تلخ 1( نگر تا چه گوید سخنگوی بلخ 

پند با عاشق بیدل چه تواند کردن 2( پای خوابیده به فریاد نگردد بیدار 

خورشید به هر چه تافت، پاک است 3( گر عاشقی از گنه چه باک است؟ 

هرجا که یوسفی هست، صد گرگ در کمین است 4( تنها نه آن غزالش جمعی سگان گرفتند 

1در1کدام1بیت،1»اسلوب1معادله«1وجود1ندارد؟-    

ریش در دست دیگری دارد 1( هرکه دل، پیش دلبری دارد 

همیشه آتش سوزنده اشتها دارد 2( حریص را نکندنعمت دو عالم سیر 

چنار از سینه خود می کند ایجاد، آتش را 3( نخواهد آتش از همسایه، هرکس جوهری دارد 

فواره چون بلند شود، سرنگون شود 4( اقبال خصم هرچه فزون تر شود، نکوست 
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ادبیات فارسی

1در1کدام1بیت1»اسلوب1معادله«1به1کار1نرفته1است؟-    

از نکهت )بوی خوش( خود نیست به هرحال جدا گل 1( رنگین سخنان در سخن خویش نهان اند 

غیر از صفای وقت، در آیینه خانه نیست 2( »صائب« مجو کدورت خاطر ز عارفان 

شعله را زود نشانند به خاکستر خویش 3( سرکشان را فکند تیغ مکافات از پای 

بینوا من که جدا مانده ام از دلبِر خویش 4( بلبل و گل، همه َدم هم نفسانند ولی 

1در1همه1ابیات،1به1جز1بیت1............1آرایه1»اسلوب1معادله«1وجود1دارد.-    

غربال را زکثرت حاصل چه فایده؟ 1( سیری ز مال نیست تهی چشم حرص را 

شاخ بریده را نظری بر بهار نیست 2( قطع امید کرده نخواهد نعیم دهر 

چون است من به وصل تو مشتاق و تو ملول 3( آخر نه دل به دل رود انصاف من بده 

عشق را دریای غم، غمناک نیست 4( لعل را گر ُمهر َنبَود باک نیست 

1در1کدام1بیت1»اسلوب1معادله«1به1کار1نرفته1است؟-    

موی اندر شیر خالص، زود پیدا می شود 1( عیب پاکان، زود بر مردم هویدا می شود 

تلخی کم محلی از همه بیش است مرا 2( زهر چشم تو اگر تلخ کند کام همه 

جوهر ذاتی چینی، ز صدا معلوم است 3(شاهد پاکی طینت، سخن ما کافی است 

آیینه، عیب پوش سکندر نمی شود 4( روشن دالن، خوش آمد شاهان نگفته اند 

1در1همه1ابیات،1به1جز1بیت1.........1»اسلوب1معادله«1به1کار1رفته1است.-    

تیر کج باعث رسوایی تیرانداز است 1( دخل بی جا ندهد غیر خجالت اثری 

تیر کج چون از کمان بیرون رود رسوا شود 2( در سخن گفتن خطای جاهالن پیدا شود 

که عاقبت برود، هر که او ز مادر زاد 3( بیا و برگ سفر باز و زاد ره برگیر 

باده با مردم غافل چه تواند کردن؟ 4( سیل از کشور ویرانه تهی دست رود 

1دو1آرایه1شاخص1عبارت1زیر،1در1کدام1بیت،1یافت1می1شود؟-    

»عشق،1آتش1است؛1هرجا1که1باشد،1جز1او1رخت1دیگری1ننهند.«

مست شدم سر نشناسم زپا 1( من شدم از دست، تو باقی بخوان 

که هرجا زیوری ُبد، رفت بر باد 2( عروس این سخن را زیوری داد 

انگشت گشاد و دیده بربست 3( برداشت به سوی آسمان دست 

تو خوب تری به چشم و ابرو 4( مه گرچه به چشم خلق زیباست 

11بیت1زیر،1به1آرایه1های1ادبی1کدام1گزینه1آراسته1شده1است؟-    

کاین1گونه1فرصت1از1کف1دادند1بی1شماران« »ای1جویبار1جاری،1زین1سایه1برگ1مگریز1

2( واج آرایی، استعاره، ایهام، کنایه 1( واج آرایی، مجاز، کنایه، استعاره 

4( تشخیص، مراعات نظیر، تلمیح، حسن تعلیل 3( تشخیص، مجاز، مراعات نظیر، حسن تعلیل 
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آرایه های ادبی 

1در1کدام1گزینه،1یکی1از1آرایه1های1مقابل1بیت،1نادرست1است؟-    

)تشبیه ـ اسلوب معادله( لبخند گاه گاهت، صبح ستاره باران  1( آیینه نگاهت، پیوند صبح و ساحل 

)اغراق ـ متناقض نما( فریادها برانگیخت از سنگ کوهساران  2( بازآ که در هوایت، خاموشی جنونم 

)کنایه ـ تضمین( »بیرون نمی توان کرد حتی به روزگاران«  3( گفتی:  »به روزگاران، مهری نشسته« گفتم: 

)استعاره ـ تناسب( تا در زمانه باقی است آواز باد و باران  4( وین نغمه محبت، بعد از من و تو ماند 

1همه1ترکیب1های1زیر،1به1جز1ترکیب1.............1،1»اضافه1استعاری«1هستند.-    

4( دیوار زندگی 3( چشمه خورشید  2( بیداری ستاره  1( بوسه های باران 

1آرایه1های1»جناس،1کنایه،1تشبیه،1استعاره1و1اسلوب1معادله«1به1ترتیب1در1ابیات1کدام1گزینه1آمده1است؟-    

بی1کشاکش1طعمه1ای1گر1هست،1در1قالب1هست الف(1روزی1بی1خون1دل1کم1جو1که1در1بحر1وجود1

عالمی1دیگر1به1غیر1از1عالم1اسباب1هست ب(1گر1توانی1همچو1مردان1از1سبب1پوشید1چشم1

شمع1را1خاموش1باید1کرد1تا1مهتاب1هست ج(1صحبت1اشراق1را1تیغ1زبان،1در1کار1نیست1

آفت1از1دریا1فزون1در1حلقه1گرداب1هست د(1عالم1آب1از1ُتُنک1ظرفان1شود1پر1شور1و1شر1

در1رگ1جان،1هرکه1را1چون1زلف،1پیچ1و1تاب1هست ه(1می1تواند1حلقه1بر1در1زد1حریم1حسن1را1

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

1در1همه1گزینه1ها1هر1دو1آرایه1مقابل1بیت،1درست1است،1به1جز1گزینه1.............-    

)حسن تعلیل ـ متناقض نما( تا ذره ای از گرد راهت را ببوسد  1( افتاده حتی سایه خورشید بر خاک 

)اغراق ـ حس آمیزی( پاک شو اول و پس دیده بر آن پاک انداز  2( غسل در اشک زدم کاهل طریقت گویند 

)ایهام ـ کنایه( که تو انگشت نمایی و خالیق نگرانت  3( نه من انگشت نمایم به هواداری رویت 

)تلمیح ـ تشبیه( همچو باران بر سر م جنون زمحمل ریخته  4( مهر لیلی بین که اشکش بر سر راه وداع 

1کدام1گزینه1برای1نشان1دادن1آرایه1های1ابیات1زیر1مناسب1است؟-    

کز1غمت1گریه1کنان1چشم1تری1نیست1که1نیست »سیل1اشک1ار1بَکند1خانه1مردم1نه1عجب1

گر1به1مژگان1بَکند1کوه1گران1این1همه1نیست« کوهکن1تا1به1دل1اندیشه1شیرین1دارد1

2( اغراق، حس آمیزی، اسلوب معادله، تلمیح 1( مجاز، اغراق، تشبیه، ایهام  

4( مجاز، استعاره، حس آمیزی، حسن تعلیل 3( تشبیه، تلمیح، ایهام، اسلوب معادله 

1آرایه1های1»ایهام1تناسب،1حسن1تعلیل،1اسلوب1معادله،1تلمیح1و1ضرب1المثل«1به1ترتیب1در1ابیات1کدام1گزینه1آمده1است؟-    

گر1خلق1از1آب1و1خاک،1تو1از1مشک1و1عنبری الف(1تو1خود1فرشته1ای،1نه1ازاین1گل1سرشته1ای1

نه1می1گل1است1و1نه1طبعت1هزار1دستان1است ب(1دال1به1دست1گرفتی1می1این1چه1دستان1است؟1

که1سر1زلف1دراز1تو1کند1پامالش ج(1به1امیدی1ز1چمن1دسته1سنبل1برخاست1

هر1زمان1پیشت1زمین1بوس1از1برای1افتخار د(1پشت1کوژ1آمد1فلکدر1آفرینش1تا1کند1

می1رسد1بازی1به1آخر،1مهره1چون1برچیده1شد ه(1ریخت1چون1دندان،1امید1زندگی1بی1حاصل1است1

4( ب، د، ج، الف، ه 3( ب، د، ه، الف، ج  2( د، الف، ه، ج، ب،  1( د، ه، ب، ج، الف 
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آرایه های ادبی 

1در1کدام1گزینه،1یکی1از1آرایه1های1مقابل1بیت،1نادرست1است؟-    

)تشبیه ـ اسلوب معادله( لبخند گاه گاهت، صبح ستاره باران  1( آیینه نگاهت، پیوند صبح و ساحل 

)اغراق ـ متناقض نما( فریادها برانگیخت از سنگ کوهساران  2( بازآ که در هوایت، خاموشی جنونم 

)کنایه ـ تضمین( »بیرون نمی توان کرد حتی به روزگاران«  3( گفتی:  »به روزگاران، مهری نشسته« گفتم: 

)استعاره ـ تناسب( تا در زمانه باقی است آواز باد و باران  4( وین نغمه محبت، بعد از من و تو ماند 

1همه1ترکیب1های1زیر،1به1جز1ترکیب1.............1،1»اضافه1استعاری«1هستند.-    

4( دیوار زندگی 3( چشمه خورشید  2( بیداری ستاره  1( بوسه های باران 

1آرایه1های1»جناس،1کنایه،1تشبیه،1استعاره1و1اسلوب1معادله«1به1ترتیب1در1ابیات1کدام1گزینه1آمده1است؟-    

بی1کشاکش1طعمه1ای1گر1هست،1در1قالب1هست الف(1روزی1بی1خون1دل1کم1جو1که1در1بحر1وجود1

عالمی1دیگر1به1غیر1از1عالم1اسباب1هست ب(1گر1توانی1همچو1مردان1از1سبب1پوشید1چشم1

شمع1را1خاموش1باید1کرد1تا1مهتاب1هست ج(1صحبت1اشراق1را1تیغ1زبان،1در1کار1نیست1

آفت1از1دریا1فزون1در1حلقه1گرداب1هست د(1عالم1آب1از1ُتُنک1ظرفان1شود1پر1شور1و1شر1

در1رگ1جان،1هرکه1را1چون1زلف،1پیچ1و1تاب1هست ه(1می1تواند1حلقه1بر1در1زد1حریم1حسن1را1

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

1در1همه1گزینه1ها1هر1دو1آرایه1مقابل1بیت،1درست1است،1به1جز1گزینه1.............-    

)حسن تعلیل ـ متناقض نما( تا ذره ای از گرد راهت را ببوسد  1( افتاده حتی سایه خورشید بر خاک 

)اغراق ـ حس آمیزی( پاک شو اول و پس دیده بر آن پاک انداز  2( غسل در اشک زدم کاهل طریقت گویند 

)ایهام ـ کنایه( که تو انگشت نمایی و خالیق نگرانت  3( نه من انگشت نمایم به هواداری رویت 

)تلمیح ـ تشبیه( همچو باران بر سر م جنون زمحمل ریخته  4( مهر لیلی بین که اشکش بر سر راه وداع 

1کدام1گزینه1برای1نشان1دادن1آرایه1های1ابیات1زیر1مناسب1است؟-    

کز1غمت1گریه1کنان1چشم1تری1نیست1که1نیست »سیل1اشک1ار1بَکند1خانه1مردم1نه1عجب1

گر1به1مژگان1بَکند1کوه1گران1این1همه1نیست« کوهکن1تا1به1دل1اندیشه1شیرین1دارد1

2( اغراق، حس آمیزی، اسلوب معادله، تلمیح 1( مجاز، اغراق، تشبیه، ایهام  

4( مجاز، استعاره، حس آمیزی، حسن تعلیل 3( تشبیه، تلمیح، ایهام، اسلوب معادله 

1آرایه1های1»ایهام1تناسب،1حسن1تعلیل،1اسلوب1معادله،1تلمیح1و1ضرب1المثل«1به1ترتیب1در1ابیات1کدام1گزینه1آمده1است؟-    

گر1خلق1از1آب1و1خاک،1تو1از1مشک1و1عنبری الف(1تو1خود1فرشته1ای،1نه1ازاین1گل1سرشته1ای1

نه1می1گل1است1و1نه1طبعت1هزار1دستان1است ب(1دال1به1دست1گرفتی1می1این1چه1دستان1است؟1

که1سر1زلف1دراز1تو1کند1پامالش ج(1به1امیدی1ز1چمن1دسته1سنبل1برخاست1

هر1زمان1پیشت1زمین1بوس1از1برای1افتخار د(1پشت1کوژ1آمد1فلکدر1آفرینش1تا1کند1

می1رسد1بازی1به1آخر،1مهره1چون1برچیده1شد ه(1ریخت1چون1دندان،1امید1زندگی1بی1حاصل1است1

4( ب، د، ج، الف، ه 3( ب، د، ه، الف، ج  2( د، الف، ه، ج، ب،  1( د، ه، ب، ج، الف 
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1در1کدام1بیت،1آرایه1»ایهام«1وجود1دارد؟-    

ناله کن بلبل که گلبانگ دل افکاران خوش است 1( ناگشوده گل نقاب، آهنگ رحلت ساز کرد 

که عندلیب تو از هر طرف هزارانند 2( نه من بر آن گل عارض، غزل سرایم و بس 

ز آن رو که مرا از لب شیرین تو کام است 3( از چاشنی قند مگو هیچ و ز شکر 

باز پرسید خدا را که به پروانه کیست 4( دولت صحبت آن شمع سعادت پرتو 

«1درست1است؟-    
ً
1آرایه1های1مقابل1کدام1بیت،1»تماما

)ایهام تناسب ـ حسن تعلیل( چون چنگم اربسازی، چون عودم اربسوزی   1( در چنگ آرزویت سوزم چو عود و سازم 

)پارادوکس ـ حس آمیزی( این گریه مستانه شد، سرمایه خندیدنم   2( تا در غمت گریان شدم، هم شاد و هم خندان شدم 

)جناس ـ تضاد( طالعم طوفانی از هجران طوالنی تو   3( کی به اقیانوس وصلت دست می یابم که هست 

)تلمیح ـ استعاره( لؤلؤ اندر بحر و گنج اندر خراب  4( چشمه حیوان به تاریکی در است 

1آرایه1های1»مجاز،1کنایه،1متناقض1نما،1حسن1تعلیل1و1اسلوب1معادله«1به1ترتیب1در1کدام1ابیات1یافت1می1شود؟-    

که1باشد1نعل1در1آتش1به1دست1دیو1خاتم1را الف(1به1اندک1فرصتی1از1سفله1روگردان1شود1دولت1

به1غیر1ازاشک1حسرت1نیست1باری1نخل1ماتم1را ب(1مرا1بر1خشک1مغزی1های1زاهد1گریه1می1آید1

که1دشوار1است1تنها1برگرفتن1بار1عالم1را ج(1قضای1روزه1زان1باشد1گران1بر1خاطر1مردم1

چون1کند1گردآوری1گل1بوی1غارت1برده1را د(1هرچه1رفت1از1کف1به1دست1آوردِن1آن1مشکل1است1

گردن1کشی11به1خاک1نشاند1نشانه1را ه(1افتادگی1برآورد1از1خاک1دانه1را1

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

1آرایه1های1بیت1زیر1کدام1است؟-    

شاهد1ما1آیتی1است،1وین1همه1تفسیر1او« »سعدی1شیرین1زبان،1این1همه1شور1از1کجا1

2( استعاره، ایهام، تضاد، تلمیح 1( مجاز، تشبیه، کنایه، تلمیح 

4( تشبیه، مجاز، حس آمیزی، ایهام تناسب 3( ایهام، کنایه، استعاره، تضاد 

1در1کدام1بیت1همه1آرایه1های1»کنایه،1تشبیه،1اغراق،1جناس1و1مراعات1نظیر«1وجود1دارد؟-    

بر سرم بین که ز دست تو چه ها می آید 1( جوی خون می رود از چشمه چشمم بر خاک 

مگر از سنبل او باد صبا می آید 2( جمعی افتاده به هر گوشه پریشان حال است 

تشنه جان می دهد و آب بقا می آید 3( من ز خود می روم و یار قدح می بخشد 

مستعد باش که طوفان بال می آید 4( می رسد جلوه گر آن سرو خرامان ای دل 

ورنه1چرا1بامزه1گفتارمی«1همه1آرایه1های1..........1یافت1می1شود.-     1در1بیت1»در1سر1من1عشق1بپیچید1سخت1

2( حسن تعلیل، حس آمیزی، مجاز، کنایه 1( کنایه، حسن تعلیل، ایهام، اسلوب معادله 

4( کنایه، تشبیه، تلمیح، تضمین 3( حس آمیزی، مجاز، ایهام، اسلوب معادله 
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1در1همه1ابیات،1به1جز1بیت1..............1»اسلوب1معادله«1وجود1دارد.-    

باز آمد و از خویش چو من بی خبر افتاد 1( هر کس ز برم رفت که آرد خبر از یار 

تمام گشتن ماه، از هالل معلوم است 2( گرفت هر که کم خود، شود ز اهل کمال 

ریاضت کش به بادامی بسازد 3( مرا کیفیت چشم تو کافی است 

پسته بی مغز چون لب وا کند رسوا شود 4( بی کمالی های انسان از سخن پیدا شود 

1در1کدام1عبارت،1هر1دو1آرایه1»مجاز«1و1»کنایه«1دیده1می1شود؟-    

1( دیوارهای کهن روم، حکایت از روزگاران گذشته دارد؛ یک روز دنیایی به روم، چشم داشت و از آن چشم می زد.

2( توقف ما در امان و آتن، بیش از نیم ساعت طول نکشید؛ به قول بیرجندی ها در این دو شهر تنها »سرَپری« زدیم.

3( بعد از خواندن این مطلب، متوجه شدم که دنیا عجب فراموشکار است! اما نه تاریخ، فراموشکار نیست.

4( متوجه شدم که قدرت قلم این نویسنده تا چه حد بوده است که فرهنگ و تمدن فرانسوی را در دل پاریز هم فرا برده است.

1بیت1زیر،1به1آرایه1های1کدام1گزینه،1آراسته1شده1است؟-    

مرداد1مه1و1گاه1دی1اش1نام1نهادند« »دل1گرمی1و1دم1سردی1ما1بود1که1گاهی1

2( متناقض نما، تشبیه، حسن تعلیل، کنایه 1( حس آمیزی، تشبیه، تضاد، واج آرایی 

4( متناقض نما، حس آمیزی، تناسب، واج آرایی 3( تضاد، کنایه، حسن تعلیل، مجاز 

1در1متن1زیر،1کدام1آرایه1های1ادبی،1مشهود1است؟-    

»رم،1پایتخت1ایتالیا،1شهری1است1قدیمی،1دیوارهای1قطور1و1باروهای1دودخورده1آن،1به1زبان1حال1بازگو1می1کند1که1روزگاری1از1فراز1همین1
برج1ها،1فرمان1به1سواحل1دریای1سیاه1داده1می1شده1و1کرانه1های1فرات،1خط1از1کرانه1رود1تیبر1می1خواندند1و1در1ساحل1نیل،1کلپوپاترا1به1یاد1

امپراتوری1روم،1مار1زهردار1بر1بازوی1خویش1می1نهاد1و1آتش1عشق1بی1امان1خود1را1با1چراغ1حیات1خویش،1خاموش1می1کرد.«

2( مجاز، تشبیه، تلمیح، کنایه 1( اغراق، تشخیص، مراعات نظیر، سجع 

4( تشبیه، استعاره، تناسب، سجع 3( اغراق، تشخیص، پارادوکس، جناس 

1در1کدام1گزینه،1یکی1از1آرایه1های1مقابل1بیت،1نادرست1است؟-    

)جناس ـ واج آرایی( کی بود؟ کجا بود؟ کی اش نام نهادند؟  1( کاووس کیانی که کی اش نام نهادند 

)کنایه ـ حس آمیزی( این ملک که بغداد و ری اش نام نهادند   2( خاکی است که رنگین شده از خون ضعیفان 

)استعاره ـ حسن تعلیل( تا شد تهی از خویش و نی اش نام نهادند   3( صد تیغ جفا بر سر و تن دید یکی چوب 

)مجاز ـ تلمیح( آن خضر ـ که فرخنده پی اش نام نهادند  4( آیین طریق از نفس پیر مغان یافت 

1در1کدام1بیت1همه1آرایه1های1»تضاد،1حس1آمیزی،1مجاز1و1اسلوب1معادله«1یافت1می1شود؟-    

تا خویش را چو آینه هموار کرده ایم 1( زیبا و زشت در نظر ما یکی شده است 

دل کوه از تو خون و لعلش نام 2( عشق تو برده از جهان آرام 

بیاراست لب را به گفتار نرم 3( زبان کرد گویا و دل کرد کرم 

یاد شنبه، تلخ بر طفالن کند آدینه را 4( در غم فردا سرآمد شادی امروز ما 
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آرایه های ادبی 

1در1همه1ابیات،1به1جز1بیت1..............1»اسلوب1معادله«1وجود1دارد.-    

باز آمد و از خویش چو من بی خبر افتاد 1( هر کس ز برم رفت که آرد خبر از یار 

تمام گشتن ماه، از هالل معلوم است 2( گرفت هر که کم خود، شود ز اهل کمال 

ریاضت کش به بادامی بسازد 3( مرا کیفیت چشم تو کافی است 

پسته بی مغز چون لب وا کند رسوا شود 4( بی کمالی های انسان از سخن پیدا شود 

1در1کدام1عبارت،1هر1دو1آرایه1»مجاز«1و1»کنایه«1دیده1می1شود؟-    

1( دیوارهای کهن روم، حکایت از روزگاران گذشته دارد؛ یک روز دنیایی به روم، چشم داشت و از آن چشم می زد.

2( توقف ما در امان و آتن، بیش از نیم ساعت طول نکشید؛ به قول بیرجندی ها در این دو شهر تنها »سرَپری« زدیم.

3( بعد از خواندن این مطلب، متوجه شدم که دنیا عجب فراموشکار است! اما نه تاریخ، فراموشکار نیست.

4( متوجه شدم که قدرت قلم این نویسنده تا چه حد بوده است که فرهنگ و تمدن فرانسوی را در دل پاریز هم فرا برده است.

1بیت1زیر،1به1آرایه1های1کدام1گزینه،1آراسته1شده1است؟-    

مرداد1مه1و1گاه1دی1اش1نام1نهادند« »دل1گرمی1و1دم1سردی1ما1بود1که1گاهی1

2( متناقض نما، تشبیه، حسن تعلیل، کنایه 1( حس آمیزی، تشبیه، تضاد، واج آرایی 

4( متناقض نما، حس آمیزی، تناسب، واج آرایی 3( تضاد، کنایه، حسن تعلیل، مجاز 

1در1متن1زیر،1کدام1آرایه1های1ادبی،1مشهود1است؟-    

»رم،1پایتخت1ایتالیا،1شهری1است1قدیمی،1دیوارهای1قطور1و1باروهای1دودخورده1آن،1به1زبان1حال1بازگو1می1کند1که1روزگاری1از1فراز1همین1
برج1ها،1فرمان1به1سواحل1دریای1سیاه1داده1می1شده1و1کرانه1های1فرات،1خط1از1کرانه1رود1تیبر1می1خواندند1و1در1ساحل1نیل،1کلپوپاترا1به1یاد1

امپراتوری1روم،1مار1زهردار1بر1بازوی1خویش1می1نهاد1و1آتش1عشق1بی1امان1خود1را1با1چراغ1حیات1خویش،1خاموش1می1کرد.«

2( مجاز، تشبیه، تلمیح، کنایه 1( اغراق، تشخیص، مراعات نظیر، سجع 

4( تشبیه، استعاره، تناسب، سجع 3( اغراق، تشخیص، پارادوکس، جناس 

1در1کدام1گزینه،1یکی1از1آرایه1های1مقابل1بیت،1نادرست1است؟-    

)جناس ـ واج آرایی( کی بود؟ کجا بود؟ کی اش نام نهادند؟  1( کاووس کیانی که کی اش نام نهادند 

)کنایه ـ حس آمیزی( این ملک که بغداد و ری اش نام نهادند   2( خاکی است که رنگین شده از خون ضعیفان 

)استعاره ـ حسن تعلیل( تا شد تهی از خویش و نی اش نام نهادند   3( صد تیغ جفا بر سر و تن دید یکی چوب 

)مجاز ـ تلمیح( آن خضر ـ که فرخنده پی اش نام نهادند  4( آیین طریق از نفس پیر مغان یافت 

1در1کدام1بیت1همه1آرایه1های1»تضاد،1حس1آمیزی،1مجاز1و1اسلوب1معادله«1یافت1می1شود؟-    

تا خویش را چو آینه هموار کرده ایم 1( زیبا و زشت در نظر ما یکی شده است 

دل کوه از تو خون و لعلش نام 2( عشق تو برده از جهان آرام 

بیاراست لب را به گفتار نرم 3( زبان کرد گویا و دل کرد کرم 

یاد شنبه، تلخ بر طفالن کند آدینه را 4( در غم فردا سرآمد شادی امروز ما 
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1آرایه1های1»شبکه1معنایی،1ایهام1تناسب،1کنایه،1متناقض1نما1و1تلمیح«1به1ترتیب1در1ابیات1کدام1گزینه1آمده1است؟-    

پادشاهی1کنم1از1بنده1خویشم1خوانی الف(1زندگی1یابم1اگر1کشته1شوم1در1کویت1

این1قدر1آویختن1در1دامن1ساحل1چرا؟ ب(1چون1شدی1تسلیم،1هر1کام1نهنگی1ساحل1است1

چو1هجوم1خیل1سلطان1به1سرای1روستایی ج(1سپه1غمت1نگنجد1به1درون1تنگ1سینه1

این1را1شکیب1نیست1گر1آن1را1ماللت1است د(1فرهاد1را1از1آنچه1که1شیرین،1ترش1کند1

هیچ1بازار1چنین1گرم1که1بازار1تو1نیست ه(1کس1ندانم1که1در1این1شهر1گرفتار1تو1نیست1

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

1در1کدام1گزینه،1یکی1از1دو1آرایه1مقابل1بیت1نادرست1است؟-    

)ایهام ـ تضاد( رازی که نهان بود، عیان شد، شده باشد  1(گر خون دل از دیده روان شد، شده باشد 

)اغراق ـ تشبیه( اگر جامه دران، نعره زنان شد، شده باشد  2( هر کاو گل رخسار تو یک بار ببیند 

)مجاز ـ جناس( جان نیز اگرم بر سر آن شد، شده باشد  3( دین و دل و عقلم همه شد در سر و کارت 

)کنایه ـ استعاره( یاقوت تر و لعل روان شد، شده باشد  4( از حسرت آن لب گز از این دیده خونبار 

1در1همه1گزینه1ها1به1جز1گزینه1.............1آرایه1»حسن1تعلیل«1به1چشم1می1خورد.-    

ورنه دامان چمن این همه گلرنگ نبود 1( خون عاشق ز دل خاک سیه می جوشد 

کار خود کردم رها با کردگار خویشتن 2( بس که از حیرت فروماندم به کار خویشتن 

می توان دانست بر رویش ز موج افتاده چین 3( روی دریا درهم آمد زین حدیث هولناک 

همی بخندد بر ابر، الله و گلزار 4( ز بهر آن که همی گرید ابر بی سببی 

1آرایه1های1»تشبیه،1جناس،1ایهام،1استعاره،1اسلوب1معادله«1به1ترتیب،1در1کدام1ابیات1وجود1دارد؟-    

تا1بشویم1جامه1جان1را1به1آب1چشم1جام الف(1خون1دل1چند1نوشم1باده1نوشین1بیار1

سودی1که1ز1سودای1تو1کردیم1زیان1شد ب(1نقدی1که1ز1بازار1تو1بردیم1تلف1گشت1

گفتا1نتوان1ساخت1زیک1نقطه1دهانی ج(1گفتم1ز1دل1خویش1دهان1سازمت1ای1ماه1

زان1خوانده1فلک1نادره1دور1زمانت د(1مانند1تو1بر1روی1زمین،1نادره1ای1نیست1

ندارد1حاصلی1در1بحر1بی1ساحل1شنا1کردن ه(1عنان1مصلحت1در1عشق1می1باید1رها1کردن1

2( د، ه، ب، ج، الف 1( ج، الف، ب، د، ه 

4( د، الف، ه، ج، ب 3( ج، ب، د، الف، ه 

1کدام1بیت1دارای1آرایه1»تلمیح«1است1و1بیشترین1»تشبیه«1را1دارد؟-    

که خضر بادیه عشق، آتشین جگر است 1( نگاه دار گرت چون عقیق آبی هست 

گل چو مریم مهر خاموشی به لب بنهاده است 2( غنچه چون عیسی به گفتار آمده است از مهد شاخ 

دیده یعقوب ما را بوی پیراهن بس است 3( چون زلیخا َمشربان ما را تالش قرب نیست 

یکی ز جمله بازیچه های طفالن است 4( به جوی شیر چو فرهاد تیشه فرسودن 
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آرایه های ادبی 

«1در1بیت1زیر1وجود1دارد؟-    
ً
1کدام1آرایه1ها1»تماما

آفتاب1آسا1کند1در1شب1تجلی1روی1تو« »ماه1و1پروین1از1خجالت1رخ1فروپوشد1اگر1

2( استعاره، تلمیح، حسن تعلیل، تشبیه 1( مجاز، کنایه، تشبیه، استعاره 

4( تشخیص، حسن تعلیل، جناس، متناقض نما 3( مجاز، اسلوب معادله، تضاد، کنایه 

1آرایه1رو1به1روی1کدام1بیت،1درست1است؟-    

)اغراق( وز قطره دانه ای ُدرر شاهوار کرد  1( از چوب خشک میوه و در نی شکر نهاد 

)تلمیح(  که کشتی روز طوفان غرقه از بار شکم گردد  2( در این گرداب بی پایان منه بار شکم پر دل 

)جناس( عجزهاکردم و از ُعجب )غرور( ندادی دادم  3( نازها کردی و از عجز کشیدم نازت 

)حسن تعلیل( ترک چشمت تاخت بر ملک سلیمان می برد  4( دست ُحسنت، پنجه خورشید تابان می برد 

1ترتیب1قرار1گرفتن1ابیات،1به1لحاظ1داشتن1آرایه1های1»تناقض،1مجاز،1ایهام1و1استعاره«1کدام1است؟-    

چون1نگین1در1کف1هر1دیو1و1ددم الف(1به1سلیمان1برسانید1که1من1

هرچند1سخت1بندد1صیاد1بال1ما1را ب(1ما1را1زیر1پر1هست1راهی1به1آن1گلستان1

نهال1خامه1من1،1باغ1دلگشای1من1است ج(1منم1که1معنی1بیگانه1آشنای1من1است1

زین1ِبْه1ندیده1ایم1که1در1بوستان1توست د(1بسیار1دیده1ایم1درختان1میوه1دار1

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

1در1کدام1بیت،1آرایه1»حسن1تعلیل«1به1کار1رفته1است؟-    

چربی و شیرینی زبان که تو داری 1( پسته دهن بسته ز آن بود که ندارد 

زیر ُکله روی دل ستان که تو داری 2( در نظرم آفتاب، سایه نشین است 

یا مه به صفای رخ زیبا که تو داری 3( هرگز نبَود سرو به باال که تو داری 

لیکن نه بدین صورت و باال که تو داری 4( بسیار بود سرو روان و گل خندان 

1در1کدام1بیت1همه1آرایه1های1»ایهام1تناسب،1کنایه،1حس1آمیزی1و1تشبیه«1وجود1دارد؟-    

ور بگویم دل بگردان، رو بگرداند ز من  1( چون شوم خاک رهش دامن بیفشاند ز من 

بس حکایت های شیرین باز می ماند زمن  2( گر چو فرهادم به تلخی جان برآید باک نیست 

ور بگویم باز پوشان، باز پوشاند ز من  3( عارض رنگین به هر کس می نماید همچو گل 

ور برنجم، خاطر نازک برنجاند ز من  4( گر چو شمعش پیش میرم، برغمم خندد چو شمع 

1در1کدام1عبارت،1نویسنده1از1آرایه1»حسن1تعلیل«1بهره1گرفته1است؟-    

1( این درختان، برگ و باری ندارند و در پایان به جرم گستاخی در برابر کویر، از ریشه شان برمی کنند و در تنورشان می افکنند.

2( تابستان وصال، درست به هنگام، همچون همه ساله، امیدبخش و گرم و مهربان و نوازشگر می آمد و ما را به کویر می برد.

3( هنگامی که بهار حیات علمی و اجتماعی اش فرا رسیده بود، ناگهان منقلب شد. شهر و گیرودار آن را رها کرد و چشم ها را منتظر گذاشت.

4( بید را در کویر می توان با زحمت نگاه داشت. سایه اش سرد و زندگی بخش است. درخت عزیزی است اما همواره بر خود می لرزد.
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«1در1بیت1زیر1وجود1دارد؟-    
ً
1کدام1آرایه1ها1»تماما

آفتاب1آسا1کند1در1شب1تجلی1روی1تو« »ماه1و1پروین1از1خجالت1رخ1فروپوشد1اگر1

2( استعاره، تلمیح، حسن تعلیل، تشبیه 1( مجاز، کنایه، تشبیه، استعاره 

4( تشخیص، حسن تعلیل، جناس، متناقض نما 3( مجاز، اسلوب معادله، تضاد، کنایه 

1آرایه1رو1به1روی1کدام1بیت،1درست1است؟-    

)اغراق( وز قطره دانه ای ُدرر شاهوار کرد  1( از چوب خشک میوه و در نی شکر نهاد 

)تلمیح(  که کشتی روز طوفان غرقه از بار شکم گردد  2( در این گرداب بی پایان منه بار شکم پر دل 

)جناس( عجزهاکردم و از ُعجب )غرور( ندادی دادم  3( نازها کردی و از عجز کشیدم نازت 

)حسن تعلیل( ترک چشمت تاخت بر ملک سلیمان می برد  4( دست ُحسنت، پنجه خورشید تابان می برد 

1ترتیب1قرار1گرفتن1ابیات،1به1لحاظ1داشتن1آرایه1های1»تناقض،1مجاز،1ایهام1و1استعاره«1کدام1است؟-    

چون1نگین1در1کف1هر1دیو1و1ددم الف(1به1سلیمان1برسانید1که1من1

هرچند1سخت1بندد1صیاد1بال1ما1را ب(1ما1را1زیر1پر1هست1راهی1به1آن1گلستان1

نهال1خامه1من1،1باغ1دلگشای1من1است ج(1منم1که1معنی1بیگانه1آشنای1من1است1

زین1ِبْه1ندیده1ایم1که1در1بوستان1توست د(1بسیار1دیده1ایم1درختان1میوه1دار1

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

1در1کدام1بیت،1آرایه1»حسن1تعلیل«1به1کار1رفته1است؟-    

چربی و شیرینی زبان که تو داری 1( پسته دهن بسته ز آن بود که ندارد 

زیر ُکله روی دل ستان که تو داری 2( در نظرم آفتاب، سایه نشین است 

یا مه به صفای رخ زیبا که تو داری 3( هرگز نبَود سرو به باال که تو داری 

لیکن نه بدین صورت و باال که تو داری 4( بسیار بود سرو روان و گل خندان 

1در1کدام1بیت1همه1آرایه1های1»ایهام1تناسب،1کنایه،1حس1آمیزی1و1تشبیه«1وجود1دارد؟-    

ور بگویم دل بگردان، رو بگرداند ز من  1( چون شوم خاک رهش دامن بیفشاند ز من 

بس حکایت های شیرین باز می ماند زمن  2( گر چو فرهادم به تلخی جان برآید باک نیست 

ور بگویم باز پوشان، باز پوشاند ز من  3( عارض رنگین به هر کس می نماید همچو گل 

ور برنجم، خاطر نازک برنجاند ز من  4( گر چو شمعش پیش میرم، برغمم خندد چو شمع 

1در1کدام1عبارت،1نویسنده1از1آرایه1»حسن1تعلیل«1بهره1گرفته1است؟-    

1( این درختان، برگ و باری ندارند و در پایان به جرم گستاخی در برابر کویر، از ریشه شان برمی کنند و در تنورشان می افکنند.

2( تابستان وصال، درست به هنگام، همچون همه ساله، امیدبخش و گرم و مهربان و نوازشگر می آمد و ما را به کویر می برد.

3( هنگامی که بهار حیات علمی و اجتماعی اش فرا رسیده بود، ناگهان منقلب شد. شهر و گیرودار آن را رها کرد و چشم ها را منتظر گذاشت.

4( بید را در کویر می توان با زحمت نگاه داشت. سایه اش سرد و زندگی بخش است. درخت عزیزی است اما همواره بر خود می لرزد.
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ادبیات فارسی

1در1کدام1گزینه،1یکی1از1آرایه1های1مقابل1عبارت،1نادرست1آمده1است؟-    

)استعاره ـ تلمیح( 1( نگاه های اسیرم را همچون پروانه های شوق در این مزرع سبز آن دوست شاعرم رها کنم.  

)تضاد ـ ایهام( 2( آغاز تابستان، پایان مدارس! تابستان وصال، امیدبخش و گرم و مهربان و نوازشگر آمد. 

)مجاز ـ کنایه( 3( همان پدری که گله های رنگارنگ داشت و فرش های گران بهای چادرش زبانزد ایل و قبیله بود.  

)جناس ـ متناقض نما( 4( همه شان زندگی شیرین و دیرین را از سر گرفتند. چشمه های زالل در انتظارشان بود.  

1در1متن1زیر،1به1ترتیب،1چند1»تشخیص«1و1»استعاره«1به1کار1رفته1است؟-    

به1سینه1کویر1 ایران1 از1دامنه1کوه1های1شمالی1 بیرون1می1آید.1 از1دل1یخچالی1بزرگ1 تموز1سوزان1کویر،1گویی1 آبی1سرد1که1در1 »چشمه1
سرازیر1می1شود1و1از1دل1ارگ1مزینان1سربرمی1دارد.1از1اینجا1درختان1کهنی1که1سالیانی1دراز1سر1بر1شانه1هم1داده1اند،1آب1را1تا1باغستان1و1

مزرعه1مشایعت1می1کنند.1درست1گویی1عشق1آباد1کوچکی1است1و1چنان1که1می1گویند،1هم1بر1انگاره1عشق1آبادش1ساخته1اند.«

2( چهار ـ چهار 1( پنج ـ شش 

4( پنج ـ پنج 3( چهار ـ پنج 

1کدام1گزینه1برای1نشان1دادن1آرایه1های1ادبی1متن1زیر1مناسب1است؟-    

»در1کویر1خدا1حضور1دارد!1این1شهادت1را1یک1نویسنده1رومانیایی1داده1است1که1برای1شناختن1محمد1و1دیدن1صحرایی1که1آواز1َپر1جبرئیل1
همواره1در1زیر1غرفه1بلند1آسمانش1به1گوش1می1رسد1و1حتی1رختش،1غارش،1کوهش،1هر1صخره1سنگش1و1سنگ1ریزه1اش،1آیات1وحی1را1
بر1لب1دارد1و1زبان1گویای1خدا1می1شود،1به1صحرای1عربستان1آمده1است1و1عطر1الهام1را1در1فضای1اسرارآمیز1آن،1استشمام1کرده1است.«

1( تشبیه، استعاره، تضمین، کنایه

2( تشبیه، تشخیص، تلمیح، حسن تعلیل

3( تشخیص، استعاره، واج آرایی، تناقض

4( تشخیص، واج آرایی، کنایه، حسن تعلیل

1در1کدام1عبارت1همه1آرایه1های1»تشبیه،1استعاره1و1مجاز«1یافت1می1شود؟-    

1( شهر را و گیرودار شهر را رها کرد و چشم ها را منتظر گذاشت و به دهی آمد که هرگز در انتظار آمدن چون او کسی نبود. 

2( در آستانه میوه دادن درختی که جوانی را به پایش ریخته بود و در آن هنگام که بهار حیات علمی و اجتماعی اش فرا رسیده بود.

3( به سراغ دادگستری رفتم تا قاضی شوم و درخت بیداد را از بیخ و بن براندازم. دادیاری دو شهر ساوه و دزفول به من پیشنهاد شد.

4( پدرم لیسانسم را قاب گرفت و بر دیوار گچ فروریخته اتاقمان آویخت و همه را به تماشا آورد. تصدیق قشنگی به شکل مربع مستطیل بود.

1آرایه1های1متن1زیر،1در1کدام1گزینه1آمده1است؟-    

»امسال1که1رفتم،1دیگر1سر1به1آسمان1برنکردم؛1دیدارها1همه1بر1خاک1و1سخن1ها1همه1از1خاک!1که1آن1عالم1پرشگفتی1و1راز،1سرایی1سرد1
و1بی1روح1شد،1ساخته1چند1عنصر؛1و1آن1باغ1پر1از1گل1های1رنگین1و1معطر1شعر1و1خیال1و1الهام1و1احساس1در1َسموم1سرد1این1عقل1بی1درد1

و1بی1دل1پژمرد.«

1( تشخیص، تشبیه، کنایه، حسن تعلیل

2( استعاره، تضاد، مجاز، حس آمیزی

3( تشبیه، تشخیص، مجاز، متناقض نما

4( استعاره، واج آرایی، سجع، تلمیح
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آرایه های ادبی 

1در1همه1گزینه1ها،1به1جز1گزینه1............1نویسنده1از1»طنز«1استفاده1کرده1است.-    

1( پس از عزیمت رضاشاه ـ که قباًل رضاخان بود و بعد هم رضاخان شد ـ همه تبعیدی ها رها شدند و به ایل و عشیره بازگشتند.

2( در پایتخت به تکاپو افتادم و با دانشنامه رشته حقوق قضایی، به سراغ دادگستری رفتم تا قاضی شوم و درخت بیداد را از بیخ و بن براندازم.

3( از ترقی عدلیه چشم پوشیدم و به دنبال ترقی های دیگر به راه افتادم. آن قدر حلقه به درها کوفتم تا عاقبت از بانک ملی سردرآوردم.

4( مزایای قانونی تصدیق و نام و نشان مرا با خطی زیبا بر آن نگاشته بودند. آشنایی در کوچه و محله نماند که تصدیق مرا نبیند و آفرین نگوید.

1در1متن1زیر،1آرایه1های1ادبی1کدام1گزینه1دیده1می1شود؟-    

»نامه1برادر1با1من1همان1کرد1که1شعر1و1چنگ1رودکی1با1امیر1سامانی!1آب1جیحون1فرونشست؛1ریگ1آموی1پرنیان1شد؛1بوی1جوی1مولیان1
مدهوشم1کرد.1فردای1همان1روز،1ترقی1را1رها1کردم.1پا1به1رکاب1گذاشتم1و1به1سوی1زندگی1روان1شدم.1تهران1را1پشت1سر1نهادم1و1به1

سوی1بخارا1بال1و1پر1گشودم.1بخارای1من،1ایل1من1بود.«

2( تشبیه، مجاز، کنایه، متناقض نما 1( تشبیه، استعاره، جناس، تلمیح 

4( تضاد، مجاز، اغراق، ایهام 3( کنایه، استعاره، ایهام، تضمین 

1منظومه1زیر،1به1آرایه1های1ادبی1کدام1گزینه،1آراسته1شده1است؟-    

»من1نمازم1را1وقتی1می1خوانم1/1که1اذانش1را1باد1گفته1باشد1سر1گلدسته1سرو1/1من1نمازم1را1پی1تکبیره1االحرام1علف1می1خوانم1/1پی1قد1
قامت1موج«

2( تشخیص، تشبیه، تکرار، حس آمیزی 1( استعاره، کنایه، تلمیح، پارادوکس 

4( تشبیه، استعاره، مجاز، شبکه معنایی 3( تشخیص، جناس، واج آرایی، ایهام تناسب 

1آرایه1های1»واج1آرایی،1جناس،1استعاره،1و1ایهام«1دیده1می1شود/-    

خمار آن بهار شوخ و شهر آشوب شمرانم 1( خراب از باد پاییز خمارانگیز تهرانم 

چه جای من که از سردی و خاموشی زمستانم  2( خزان هم با سرود برگ ریزان عالمی دارد 

به اشک توبه خوش کردم که می بارد به دامانم 3( شکفته شمع دمسازم چنان خاموش شد کز وی 

که من سلطان عشق و شهریار شعر ایرانم 4( فلک گو با من این نامردی و نامردمی بس کن 

1آرایه1های1بیت1زیر،1در1کدام1گزینه1آمده1است؟-    

تلخ1شد1عیشی1که1همچو1شهد1و1شّکر1داشتم« »رفت1بر1باد1آن1بساط1و1شد1پریشان،1جمع1ما1

2( واج آرایی، متناقض نما، کنایه، مراعات نظیر 1( تشبیه، واج آرایی، حس آمیزی، کنایه 

4( تضاد، استعاره، اسلوب معادله، مراعات نظیر 3( واج آرایی، تشبیه، اسلوب معادله، حس آمیزی 

1در1کدام1گزینه،1یکی1از1آرایه1های1مقابل1بیت،1نادرست1است؟-    

)تشبیه ـ متناقض نما( ز چشم مست خوبان، فیض از آن دل برنمی دارد   1( شراب عشق حق نوشد به هر دم بی دهان و لب 

)کنایه ـ ایهام( آری آری، اهل دل را س در این سودا شود     2( جان بخواهی داد فیض، آخر تو در سودای او 

)َمَثل ـ اسلوب معادله( هرکه کار خویش را نیکو کند، آن خوش نماست   3( هرکسی را حق تعالی بهر کاری آفرید 

)مجاز ـ تضاد(  آن دل که ز قهر تو خراب است در اینجا  4( فردا مگر آنجا کندش لطف تو معمور 
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1در1همه1گزینه1ها،1به1جز1گزینه1............1نویسنده1از1»طنز«1استفاده1کرده1است.-    

1( پس از عزیمت رضاشاه ـ که قباًل رضاخان بود و بعد هم رضاخان شد ـ همه تبعیدی ها رها شدند و به ایل و عشیره بازگشتند.

2( در پایتخت به تکاپو افتادم و با دانشنامه رشته حقوق قضایی، به سراغ دادگستری رفتم تا قاضی شوم و درخت بیداد را از بیخ و بن براندازم.

3( از ترقی عدلیه چشم پوشیدم و به دنبال ترقی های دیگر به راه افتادم. آن قدر حلقه به درها کوفتم تا عاقبت از بانک ملی سردرآوردم.

4( مزایای قانونی تصدیق و نام و نشان مرا با خطی زیبا بر آن نگاشته بودند. آشنایی در کوچه و محله نماند که تصدیق مرا نبیند و آفرین نگوید.

1در1متن1زیر،1آرایه1های1ادبی1کدام1گزینه1دیده1می1شود؟-    

»نامه1برادر1با1من1همان1کرد1که1شعر1و1چنگ1رودکی1با1امیر1سامانی!1آب1جیحون1فرونشست؛1ریگ1آموی1پرنیان1شد؛1بوی1جوی1مولیان1
مدهوشم1کرد.1فردای1همان1روز،1ترقی1را1رها1کردم.1پا1به1رکاب1گذاشتم1و1به1سوی1زندگی1روان1شدم.1تهران1را1پشت1سر1نهادم1و1به1

سوی1بخارا1بال1و1پر1گشودم.1بخارای1من،1ایل1من1بود.«

2( تشبیه، مجاز، کنایه، متناقض نما 1( تشبیه، استعاره، جناس، تلمیح 

4( تضاد، مجاز، اغراق، ایهام 3( کنایه، استعاره، ایهام، تضمین 

1منظومه1زیر،1به1آرایه1های1ادبی1کدام1گزینه،1آراسته1شده1است؟-    

»من1نمازم1را1وقتی1می1خوانم1/1که1اذانش1را1باد1گفته1باشد1سر1گلدسته1سرو1/1من1نمازم1را1پی1تکبیره1االحرام1علف1می1خوانم1/1پی1قد1
قامت1موج«

2( تشخیص، تشبیه، تکرار، حس آمیزی 1( استعاره، کنایه، تلمیح، پارادوکس 

4( تشبیه، استعاره، مجاز، شبکه معنایی 3( تشخیص، جناس، واج آرایی، ایهام تناسب 

1آرایه1های1»واج1آرایی،1جناس،1استعاره،1و1ایهام«1دیده1می1شود/-    

خمار آن بهار شوخ و شهر آشوب شمرانم 1( خراب از باد پاییز خمارانگیز تهرانم 

چه جای من که از سردی و خاموشی زمستانم  2( خزان هم با سرود برگ ریزان عالمی دارد 

به اشک توبه خوش کردم که می بارد به دامانم 3( شکفته شمع دمسازم چنان خاموش شد کز وی 

که من سلطان عشق و شهریار شعر ایرانم 4( فلک گو با من این نامردی و نامردمی بس کن 

1آرایه1های1بیت1زیر،1در1کدام1گزینه1آمده1است؟-    

تلخ1شد1عیشی1که1همچو1شهد1و1شّکر1داشتم« »رفت1بر1باد1آن1بساط1و1شد1پریشان،1جمع1ما1

2( واج آرایی، متناقض نما، کنایه، مراعات نظیر 1( تشبیه، واج آرایی، حس آمیزی، کنایه 

4( تضاد، استعاره، اسلوب معادله، مراعات نظیر 3( واج آرایی، تشبیه، اسلوب معادله، حس آمیزی 

1در1کدام1گزینه،1یکی1از1آرایه1های1مقابل1بیت،1نادرست1است؟-    

)تشبیه ـ متناقض نما( ز چشم مست خوبان، فیض از آن دل برنمی دارد   1( شراب عشق حق نوشد به هر دم بی دهان و لب 

)کنایه ـ ایهام( آری آری، اهل دل را س در این سودا شود     2( جان بخواهی داد فیض، آخر تو در سودای او 

)َمَثل ـ اسلوب معادله( هرکه کار خویش را نیکو کند، آن خوش نماست   3( هرکسی را حق تعالی بهر کاری آفرید 

)مجاز ـ تضاد(  آن دل که ز قهر تو خراب است در اینجا  4( فردا مگر آنجا کندش لطف تو معمور 
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1آرایه1های1»ایهام،1استعاره،1تلمیح،1اسلوب1معادله1و1مجاز«1به1ترتیب1در1کدام1گزینه1آمده1است؟-    

که1جای1سیلی1اخوان1بود1نیل1بناگوشم الف(1من1آن1حسن1غریبم1کاروان1آفرینش1را1

هرچه1بدانی1مگوی،1هرچه1توانی1مکن ب(1گر1دهدت1روزگار1دست1و1زبان1زینهار1

گل1نمی1گشت1عزیز1این1همه1گر1خار1نداشت ج(1طالب1وصلی1اگر،1با1غم1هجران1خوش1باش1

کسی1خون1خوردنم1داند1که1بیند1گریه1فرهاد1 د(1کسی1تلخی1من1داند1که1بیند1خنده1شیرین1

کاین1قافله1باید1جرسی1داشته1باشد ه(1دل،1ناله1کنان1رفت1پی1محمل1دلدار1

2( د، ه، الف، ج، ب 1( ج، الف، د، ه، ب 

4( ج، الف، د، ب، ه 3( د، ب، ج، الف، ه 

1در1کدام1بیت1»تشبیه1و1استعاره«1هر1دو1وجود1دارد؟-    

ابر گریان دارد و خورشید خندان نیز هم 1( پشت هر شادی غمی بنهفته بنگر که آسمان 

کاندر این دیر کهن، کار سبکباران خوش است 2( از زبان سوسن آزاده ام آمد به گوش 

گوییا در چمن الله و ریحان بودم 3( در توالی تو در آتش محنت چو خلیل 

به شکر خنده بگشاید دهان را 4( شکر بر خویشتن خندد گر آن ماه 

«1درست1است؟-    
ً
1آرایه1های1مقابل1کدام1بیت،1»تماما

)کنایه ـ استعاره( ای ساربان فروکش کاین ره کران ندارد  1( سرمنزل فراغت نتوان ز دست دادن 

)جناس ـ استعاره( یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد  2( با هیچ کس نشانی زان دلستان ندیدم 

)اغراق ـ اسلوب معادله( دردا که این معما شرح و بیان ندارد   3( هر شبنمی در این ره، صد بحر آتشین است 

)حس آمیزی ـ تشخیص( بشنو که پند پیران، هیچت زیان ندارد   4( چنگ خمیده قامت می خواندت به عشرت 

1آرایه1های1بیت1زیر1کدام1اند؟1-    

دست1کرم1ابر1گهربار1بلند1است« »هرچند1زمین1گیر1بَود1دانه1امید1

2( مجاز، استعاره، حسن تعلیل، کنایه 1( کنایه، تشبیه، مجاز، ایهام 

4( ایهام، تشخیص، حسن تعلیل، جناس 3( استعاره، تشبیه، جناس، تشخیص 

1آرایه1های1»تشبیه،1استعاره،1اغراق،1تلمیح1و1پارادوکس«1به1ترتیب1در1کدام1ابیات1آمده1است؟-    

آتش1ایمن1ز1چوِب1تاک1می1بینیم1ما الف(1نیست1بی1اسرار1وحدت،1می1پرستی1های1ما1

گذشتگی1ز1دو1عالم1بَود1جنیبت1)اسب1یدک(1ما ب(1کاله1گوشه1اقبال1ماست1بی1ُکلهی1

از1گرد1یتیمی1است1همان1پیرهن1ما ج(1از1گوهر1ما1گرچه1خوَرد1چشم1جهان،1آب1

زلف1شب1قدر1است1دل1پرشکن1ما د(1از1صحبت1ما1فیض1توان1برد1به1دامن1

که1کوه1بست1کمر1پیش1بردباری1ما ه(1به1زیر1تیغ1فشردیم1پای1خود1چندان1

2( د، ج، ه، الف، ب 1( د، ج، ه، ب، الف 

4( ج، د، ه، الف، ب 3( ج، د، ب، الف، ه 
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1در1کدام1بیت،1هر1سه1آرایه1»تشبیه،1استعاره1و1ایهام1تناسب«1وجود1دارد؟-    

تو به هر ضرب که خواهی بزن و بنوازم  1( همچو چنگم سر تسلیم و ارادت در پیش 

روشنی در کار مردم بود مقصودم چو شمع 2( اینکه گاهی می زدم بر آب و آتش خویش را 

همه بد مکن که مردم همه نیک خواه داری 3( نه کمال ُحسن باشد ُترشی و روی شیرین 

پس زاهدان برای چه خلوت گزیده اند؟ 4( گر شاهدان نه دنیی و دین می برند و عقل 

1عبارت1زیر،1با1آرایه1های1ادبی1کدام1گزینه،1آراسته1شده1است؟1-    

»تو1اگر1آن1مایه1کرامت1را1از1مادر1به1میراث1می1داشتی،1می1بایست1همانند1با1درختان1بارور،1بخشندگی1و1ایثار1را1سراپا1دست1باشی،1سپاس1
خورشید1را1که1با1هر1بامداد1بر1سر1تو1زرافشانی1می1کند1و1ابر،1گوهر.«

2( تشخیص، کنایه، مجاز، متناقض نما 1( تشخیص، تشبیه، تضاد، ایهام 

4( تشبیه، استعاره، ایهام تناسب، واج آرایی 3( تشبیه، استعاره، کنایه، جناس 

1آرایه1های1بیت1زیر،1در1کدام1گزینه1آمده1است؟-    

امروز1خورشید1در1دشت،1آینه1دار1من1و1تو« »دیروز1در1غربت1باغ،1من1بودم1و1یک1چمن1داغ1

1( واج آرایی، تضاد، تشخیص، حس آمیزی

2( تضاد، جناس، مجاز، تشبیه

3( واج آرایی، تشبیه، تشخیص، اسلوب معادله

4( تشبیه، استعاره، جناس، اسلوب معادله

11در1کدام1گزینه،1یکی1از1آرایه1های1مقابل1بیت،1نادرست1است؟-    

)تشبیه ـ جناس( غیر از شب آیاچه می دید، چشمان تار من و تو؟  1( آنجا در آن برزخ سرد، در کوچه های غم و درد 

)واج آرایی ـ متناقض نما( صد جویبار است اینجا، در انتظار من و تو  2( غرق غباریم و غربت، با من بیا سمت باران 

)استعاره ـ تناسب( برخیز با گل بخوانیم، اینک بهار من و تو  3( این فصل، فصل من و توست، فصل شکوفایی ما 

)تضاد ـ ایهام( من می روم سوی دریا، جای قرار من و تو   4( چون رود امیدوارم، بی تابم و بی قرارم 

1در1کدام1بیت،1هم1آرایه1های1»تشبیه،1تلمیح،1مجاز1و1جناس«1دیده1می1شود؟-    

آیینه خدای نما، جان پاک ما 1( دارد شرف برانجم و افالک، خاک ما 

شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد 2( فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید 

کاین رشته از او نظام دارد 3( سررشته جان به جام بگذار 

زاغ داغ سر به مهر که بر جان الله بود 4( آتش فکند در دل صوفی، نسیم باغ 

1کدام1بیت،1فاقد1آرایه1»حس1آمیزی«1است؟-    

زاهد از بوی سخن هشیار شد، خاموش شو 1( تاکنون در پرده بود این راز و درها بسته بود 

شرابی تلخ گشتم در دل ساغر شدم پنهان  2( هراسان دیده را بگشود و دستی ُبرد بر ساغر 

آیینه را رخ تو پریخانه می کند 3( دل را نگاه گرم تو دیوانه می کند 

بی زخم نیابی تو در این شهر یکی دل 4( از عشق چنین حلقه ربا چرب زبانی 
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1در1کدام1بیت،1هر1سه1آرایه1»تشبیه،1استعاره1و1ایهام1تناسب«1وجود1دارد؟-    

تو به هر ضرب که خواهی بزن و بنوازم  1( همچو چنگم سر تسلیم و ارادت در پیش 

روشنی در کار مردم بود مقصودم چو شمع 2( اینکه گاهی می زدم بر آب و آتش خویش را 

همه بد مکن که مردم همه نیک خواه داری 3( نه کمال ُحسن باشد ُترشی و روی شیرین 

پس زاهدان برای چه خلوت گزیده اند؟ 4( گر شاهدان نه دنیی و دین می برند و عقل 

1عبارت1زیر،1با1آرایه1های1ادبی1کدام1گزینه،1آراسته1شده1است؟1-    

»تو1اگر1آن1مایه1کرامت1را1از1مادر1به1میراث1می1داشتی،1می1بایست1همانند1با1درختان1بارور،1بخشندگی1و1ایثار1را1سراپا1دست1باشی،1سپاس1
خورشید1را1که1با1هر1بامداد1بر1سر1تو1زرافشانی1می1کند1و1ابر،1گوهر.«

2( تشخیص، کنایه، مجاز، متناقض نما 1( تشخیص، تشبیه، تضاد، ایهام 

4( تشبیه، استعاره، ایهام تناسب، واج آرایی 3( تشبیه، استعاره، کنایه، جناس 

1آرایه1های1بیت1زیر،1در1کدام1گزینه1آمده1است؟-    

امروز1خورشید1در1دشت،1آینه1دار1من1و1تو« »دیروز1در1غربت1باغ،1من1بودم1و1یک1چمن1داغ1

1( واج آرایی، تضاد، تشخیص، حس آمیزی

2( تضاد، جناس، مجاز، تشبیه

3( واج آرایی، تشبیه، تشخیص، اسلوب معادله

4( تشبیه، استعاره، جناس، اسلوب معادله

11در1کدام1گزینه،1یکی1از1آرایه1های1مقابل1بیت،1نادرست1است؟-    

)تشبیه ـ جناس( غیر از شب آیاچه می دید، چشمان تار من و تو؟  1( آنجا در آن برزخ سرد، در کوچه های غم و درد 

)واج آرایی ـ متناقض نما( صد جویبار است اینجا، در انتظار من و تو  2( غرق غباریم و غربت، با من بیا سمت باران 

)استعاره ـ تناسب( برخیز با گل بخوانیم، اینک بهار من و تو  3( این فصل، فصل من و توست، فصل شکوفایی ما 

)تضاد ـ ایهام( من می روم سوی دریا، جای قرار من و تو   4( چون رود امیدوارم، بی تابم و بی قرارم 

1در1کدام1بیت،1هم1آرایه1های1»تشبیه،1تلمیح،1مجاز1و1جناس«1دیده1می1شود؟-    

آیینه خدای نما، جان پاک ما 1( دارد شرف برانجم و افالک، خاک ما 

شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد 2( فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید 

کاین رشته از او نظام دارد 3( سررشته جان به جام بگذار 

زاغ داغ سر به مهر که بر جان الله بود 4( آتش فکند در دل صوفی، نسیم باغ 

1کدام1بیت،1فاقد1آرایه1»حس1آمیزی«1است؟-    

زاهد از بوی سخن هشیار شد، خاموش شو 1( تاکنون در پرده بود این راز و درها بسته بود 

شرابی تلخ گشتم در دل ساغر شدم پنهان  2( هراسان دیده را بگشود و دستی ُبرد بر ساغر 

آیینه را رخ تو پریخانه می کند 3( دل را نگاه گرم تو دیوانه می کند 

بی زخم نیابی تو در این شهر یکی دل 4( از عشق چنین حلقه ربا چرب زبانی 
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1آرایه1های1بیت1زیر،1کدام1اند؟-    

زان1چرخ1زنان1است1که1این1بار1ندارد« »بردوش1من1افکند1فلک1بار1امانت1

1( تشبیه، تلمیح، استعاره، حسن تعلیل

2( تشبیه، تشخیص، متناقض نما، حسن تعلیل

3( تشخیص، تلمیح، کنایه، ایهام

4(جناس، استعاره، کنایه، متناقض نما

1در1کدام1گزینه،1شاعر1از1دو1آرایه1»تمثیل1و1تضاد«1بهره1جسته1است؟-    

ور از دلبر وفا جستم، جفا کرد 1( گر از سلطان طمع کردم، خطا بود 

و ازین گلشن به خارم مبتال کرد 2( از آن رنگ ُرخم خون در دل افتاد 

که درد شب نشینان را دوا کرد 3( خوشش باد آن نسیم صبحگاهی 

که با من هرچه کرد آن آشنا کرد 4( من از بیگانگان هرگز ننالم 

1در1کدام1گزینه،1یکی1از1آرایه1های1مقابل1بیت،1نادرست1است؟-    

)ایهام ـ تناسب( گو برو دل از برم، در بر، غم دلدار هست   1( گو برو عقل از سرم، در سر هوای یار هست 

)تشبیه ـ تناقض( در درون عاشقان، میخانه و خّمار هست   2( در کدوی سر، شراب عشق و در دل، مهر دوست 

)واج آرایی ـ جناس( در سر شوریده عاشق، بهشت و نار هست   3( گه خیال روی او، گاهی خیال خوی او 

)مجاز – کنایه( حرف رندی های او بر هر سر بازار هست   گاه نیست  4( فیض پندارد کسی از حال او آ

1آرایه1های1»ایهام1تناسب،1حسن1تعلیل،1اسلوب1معادله،1جناس1همسان1و1مجاز«1به1ترتیب1در1ابیات1کدام1گزینه1آمده1است؟-    

که1شبنم1تا1نسوزد1دل1زگلشن1برنمی1دارد الف(1نباشد1سیری1از1رنگین1عذاران1پاک1چشمان1را1

نه1آخر1جان1شیرینش1برآمد1در1تمنایی ب(1اگر1فرهاد1را1حاصل1نشد1پیوند1با1شیرین1

خوش1درکشم1پیمانه1را*1با1آن1حریف1آشنا ج(1بیرون1کنم1بیگانه1را،1در1واکنم1میخانه1را1

زان1زمان1جز1لطف1و1خوبی1نیست1در1تفسیر1ما د(1روی1خوبت1آیتی1از1لطف1بر1ما1کشف1کرد1

شبنم1هنوز1بر1رخ1گل1آب1می1زند ه(1یک1صبحدم1به1طرف1گلستان1گذشته1ای1

2( ب، الف، ه، د، ج 1( ب، ه، الف، ج، د 

4( د، ه، الف، ب، ج 3( د، الف، ه، ج، ب 

1آرایه1های1بیت1زیر،1کدام1اند؟-    

گل1ز1سودای1ُرخت1افتاده1در1بازارها« »ای1ز1مژگان1تو1در1چشم1گلستان1خارها1

1( تشبیه، پارادوکس، مراعات نظیر، تضاد

2( تشبیه، ایهام تناسب، کنایه، تشخیص

3( ایهام تناسب، اسلوب معادله، تشخیص، کنایه

4( ایهام، تضاد، اسلوب معادله، مراعات نظیر
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1درست1است؟-    
ً
1آرایه1های1روبه1روی1کدام1بیت،1تماما

)استعاره ـ جناس( سوختم سوختم این راز نهفتن تا کی  1( شرح این آتش جان سوز نگفتن تا کی 

)تشبیه ـ حسن تعلیل( دل مرا هدف ناوک بال کردی  2( کنون که قامت من در پی تو شد چو کمان 

)کنایه ـ اغراق( به نم چشم گهربار قلم یاد کنی  3( چشم دارم که من خسته دل سوخته را 

)ایهام ـ استعاره مصرحه( که به گلزار لطافت، گل خندان بودی  4( در هوای تو چو بلبل زدمی نعره عشق 

1در1کدام1بیت1آرایه1های1»استعاره،1تشبیه،1اغراق1و1کنایه«1به1کار1رفته1است؟-    

دل بر آن میگون لب سرکه فشان خواهم فشاند 1( بس کن از سرکه فشاندن زان لب میگون که من 

گوهر اندر خاک پایت رایگان خواهم فشاند 2( پای خاکین کن درآ کز چشم خونین هر نفس 

از مژه یک دامنت لعل روان خواهم فشاند 3( گر چو چنگم دربرآیی زلف در دامن کشان 

از تظلم خاک هم بر آسمان خواهم فشاند 4( بر سر خاک اوفتان خیزان ز جور آسمان 

1ترتیب1قرار1گرفتن1آرایه1های1»استعاره،1تلمیح،1ایهام،1تشبیه1و1تناقض«1کدام1است؟-    

اساس1هستی1من1زان1خراب،1آباد1است الف(1اگر1چه1مستی1عشق1خراب1کرد1ولی1

نصیحت1همه1عالم1به1گوش1من1باد1است ب(1به1کام1تا1نرساند1مرا1لبش1چو1نای1

نشیمن1تو1نه1این1کنج1محنت1آباد1است ج(1که1ای1بلندنظر1شاهباز1سدره1نشین1

بنال1بلبل1بیدل1که1جای1فریاد1است د(1نشان1عهد1و1وفا1نیست1در1تبسم1گل1

خاک1راهی1است1که1در1دست1نسیم1افتاده1است ه(1دل1من1در1هوس1روی1تو1ای1مونس1جان1

2( د، ج، ب، ه، الف 1( د، الف، ج، ه، ب 

4( ه، ج، د، الف، ب 3( ه، ج، ب، د، الف 

نیست«1-     محراب1 گوشه1 مستان1 خواب1 جای1 زانک1 1آرایه1های1به1کار1رفته1در1بیت1»نرگست1در1طاق1ابرو1از1چه1خفتند1بی1خبر1
به1ترتیب1عبارتند1از:1

2( استعاره، تشبیه، تناسب 1( ایهام تناسب، استعاره، تضاد 

4( تشبیه، حس آمیزی، ایهام تناسب 3( استعاره، متناقض نما، مراعات نظیر 

1در1کدام1بیت،1همه1آرایه1های1»تشبیه،1کنایه،1حس1آمیزی،1تناقض،1مراعات1نظیر1و1جناس«1به1کار1رفته1است؟-    

ور کسی سرو ندیده است که رفته است این است  1( گر کسی ماه ندیده است که خندید آن است 

رویش از خون جگر چون رخ گل رنگین است 2( خار مهرش چو برآورد سر از پای کسی 

گفت من سایه او بودم و خورشید این است 3( دید خورشید ُرخش وز سر انصاف به ماه 

سخن تلخ چو جان در دل من شیرین است 4( نکنم رو ُترش ار تیز شود کز لب او 
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1درست1است؟-    
ً
1آرایه1های1روبه1روی1کدام1بیت،1تماما

)استعاره ـ جناس( سوختم سوختم این راز نهفتن تا کی  1( شرح این آتش جان سوز نگفتن تا کی 

)تشبیه ـ حسن تعلیل( دل مرا هدف ناوک بال کردی  2( کنون که قامت من در پی تو شد چو کمان 

)کنایه ـ اغراق( به نم چشم گهربار قلم یاد کنی  3( چشم دارم که من خسته دل سوخته را 

)ایهام ـ استعاره مصرحه( که به گلزار لطافت، گل خندان بودی  4( در هوای تو چو بلبل زدمی نعره عشق 

1در1کدام1بیت1آرایه1های1»استعاره،1تشبیه،1اغراق1و1کنایه«1به1کار1رفته1است؟-    

دل بر آن میگون لب سرکه فشان خواهم فشاند 1( بس کن از سرکه فشاندن زان لب میگون که من 

گوهر اندر خاک پایت رایگان خواهم فشاند 2( پای خاکین کن درآ کز چشم خونین هر نفس 

از مژه یک دامنت لعل روان خواهم فشاند 3( گر چو چنگم دربرآیی زلف در دامن کشان 

از تظلم خاک هم بر آسمان خواهم فشاند 4( بر سر خاک اوفتان خیزان ز جور آسمان 

1ترتیب1قرار1گرفتن1آرایه1های1»استعاره،1تلمیح،1ایهام،1تشبیه1و1تناقض«1کدام1است؟-    

اساس1هستی1من1زان1خراب،1آباد1است الف(1اگر1چه1مستی1عشق1خراب1کرد1ولی1

نصیحت1همه1عالم1به1گوش1من1باد1است ب(1به1کام1تا1نرساند1مرا1لبش1چو1نای1

نشیمن1تو1نه1این1کنج1محنت1آباد1است ج(1که1ای1بلندنظر1شاهباز1سدره1نشین1

بنال1بلبل1بیدل1که1جای1فریاد1است د(1نشان1عهد1و1وفا1نیست1در1تبسم1گل1

خاک1راهی1است1که1در1دست1نسیم1افتاده1است ه(1دل1من1در1هوس1روی1تو1ای1مونس1جان1

2( د، ج، ب، ه، الف 1( د، الف، ج، ه، ب 

4( ه، ج، د، الف، ب 3( ه، ج، ب، د، الف 

نیست«1-     محراب1 گوشه1 مستان1 خواب1 جای1 زانک1 1آرایه1های1به1کار1رفته1در1بیت1»نرگست1در1طاق1ابرو1از1چه1خفتند1بی1خبر1
به1ترتیب1عبارتند1از:1

2( استعاره، تشبیه، تناسب 1( ایهام تناسب، استعاره، تضاد 

4( تشبیه، حس آمیزی، ایهام تناسب 3( استعاره، متناقض نما، مراعات نظیر 

1در1کدام1بیت،1همه1آرایه1های1»تشبیه،1کنایه،1حس1آمیزی،1تناقض،1مراعات1نظیر1و1جناس«1به1کار1رفته1است؟-    

ور کسی سرو ندیده است که رفته است این است  1( گر کسی ماه ندیده است که خندید آن است 

رویش از خون جگر چون رخ گل رنگین است 2( خار مهرش چو برآورد سر از پای کسی 

گفت من سایه او بودم و خورشید این است 3( دید خورشید ُرخش وز سر انصاف به ماه 

سخن تلخ چو جان در دل من شیرین است 4( نکنم رو ُترش ار تیز شود کز لب او 
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1آرایه1های1ادبی1متن1زیر1کدام1است؟-    

»زمزمه1لطیف1و1سبک1و1مالیم1شما1گمان1مرا1تأیید1کرد.1می1بایست1هر1چه1زودتر1مخفیگاهی1پیدا1کنم1که1از1هر1دیدرسی1در1امان1بمانم.1
جز1گودالی1که1از1کنجکاوی1گلوله1توپ1در1خاک1فراهم1آمده1بود،1کجا1می1توانست1مخفیگاه1من1باشد،1در1زمانی1که1ماه1داشت1سربلند1از1
پشت1ابرهای1تیره1بیرون1می1آمد؟1ولی1عمق1گودال1آن1قدر1نبود1که1بتواند1جثه1آدمی1را1ایستاده1یا1نشسته1در1خود1بگیرد.1سجده1بهترین1

حالتی1بود1که1می1توانست1مرا1با1خاک1همسطح1و1یکسان1کند.«

1( تشبیه، کنایه، تشخیص، متناقض نما

2( استعاره، حس آمیزی، تضاد، حسن تعلیل

3( تشبیه، تشخیص، حس آمیزی، متناقض نما

4( تضاد، مراعات نظیر، تمثیل، جناس 

1در1همه1گزینه1ها،1به1جز1گزینه1...............1کنایه1به1کار1رفته1است.-    

1( از اینکه بچه ها دورتان جمع شدند، عصبانی شدید، با آخرین رمق هایتان داد زدید و به همه دستور دادید که بروند.

2( نمی خواستم که خدای ناکرده حرف شما را زیر پا گذاشته باشم. گفتن ندارد، خودتان می دانید که من بیش از همه مصر بودم.

3( تکبیر و صلوات بچه ها فرونشست، به سمت من آمدید. فکر اینکه مرا شناخته باشید، دلم را گرم کرد.

4( از طرفی ذوق کردم، بال درآوردم، عشق کردم از اینکه فهمیده اید که انهدام آن تیربار، کار من بوده است. 

1کدام1گزینه1برای1نشان1دادن1آرایه1های1ادبی1ابیاِت1زیر،1مناسب1است؟-    

بیدار1شود1ز1خواب1نوشین هرسال1چو1نوبهار1خرم1

دیباچه1خاطرات1شیرین1 تا1باز1کند1به1روی1عالم1

ای1دوست،1مرا1به1خاطر1آور از1الله1دهد1به1سبزه1زیور1

2( تشبیه، استعاره، حس آمیزی 1( تشخیص، تشبیه، ایهام  

4( تشخیص، مجاز، حس آمیزی 3( مجاز، کنایه، ایهام 

1در1کدام1گزینه،1یکی1از1آرایه1های1مقابل1بیت،1نادرست1است؟-    

)تضاد ـ استعاره( خورشید رفته است سر شب سراغ ماه  1( ماه آمده به دیدن خورشید، صبح زود 

)تلمیح ـ حسن تعلیل( یوسف بگو که هیچ نیاید برون ز چاه  2( ترسم تو را ببیند و شرمندگی کشد 

)تشبیه ـ تناسب( در دادگاه عشق، رگ گردنت گواه  3( شاهد، نیاز نیست که در محضر آورند 

)پارادوکس ـ اسلوب معادله( آورده مرگ، گرم به آغوش تو پناه  4( لبریز زندگی است نفس های آخرت 

1در1دوبیتی1زیر،1کدام1آرایه1ادبی1نیامده1است؟-    

برای1وصف1خال1و1زلف1چین1چین »برای1وصف1میدان1های1پرمین1

نظامی1می11شوم1در1قصر1شیرین« نه1در1شیراز1و1نه1در1شهر1گنجه1

2( مجاز 1( تلمیح 

4( ایهام 3( حس آمیزی 
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1در1کدام1بیت،1هر1دو1آرایه1»تشبیه«1و1»استعاره«1یافت1می1شود؟-    

یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندیدند  1( مردان خدا پرده پندار دریدند 

بس دانه فشاندند و بسی دام تنیدند 2( فریاد که در رهگذر آدم خاکی 

یک قوم دویدند و به مقصد نرسیدند 3( یک جمع، نکوشیده رسیدند به مقصد 

ترسم نفروشند متاعی که خریدند 4( چون خلق درآیند به بازار حقیقت 

1بیت1زیر،1به1آرایه1های1ادبی1کدام1گزینه،1آراسته1شده1است؟-    

جان1جهان1من1تویی،1دست1من1است1و1دامنت«1 »قوت1روان1من1تویی،1گنج1نهان1من1تویی1

2( واج آرایی، کنایه، ایهام، تضاد 1( واج آرایی، جناس، تشبیه، ایهام 

4( اغراق، تناقض، کنایه، تناسب 3( اغراق، اسلوب معادله، تشبه، تناسب 

1در1کدام1بیت،1آرایه1های1»تشبیه،1استعاره،1حس1آمیزی1و1متناقض1نما«1دیده1می1شود؟-    

آنجا اگر آتش بود، آب است در اینجا 1( بر شعله دل زن، شرری ز آتش قهرش 

دل های عزیزان، همه آب است در اینجا 2( تا آتش خشمش چه کند با من و با تو 

زان گل، سخن تلخ، گالب است در اینجا 3( دشنامی از آن لب ُکندم تازه و خوشبو 

با دشمن و با دوست عتاب است در اینجا 4( با دوست درآید مگر آنجا ز در لطف 

1ترتیب1آرایه1های1»اغراق،1تشبیه،1حس1آمیزی،1جناس1و1حسن1تعلیل«1در1ابیات1کدام1گزینه1آمده1است؟-    

سر1به1صحرا1داد1عقل1و1پهلوی1مجنون1نشست1 الف(1هر1خردمندی1که1بویی1از1می1عشقش1شنید1

گوهر1رومی1پاکی1بین1چه1سان1در1خون1نشست ب(1عشق1بی1چون1تو1یا1رب1در1دل1من،1چون1نشست1

غیر1صحرای1دل1من،1زان1در1این1هامون1نشست ج(1گشت1عالم1را1سراپا1جای1گنجایش1نیافت1

هر1که1نزدیک1من1آمد،1الجرم1در1خون1نشست د(1جوی1ها1از1چشم1خونبارم1روان1شد1هر1طرف1

گرد1محنت1بر1سر1و1روی1دلم1افزون1نشست ه(1چرخ1هرچند1از1ترّحم1مهربانی1بیش1کرد1

2( د، ه، الف، ب، ج 1( د، ج، الف، ب، ه 

4( الف، ه، ب، د، ج 3( الف، ج، ه، ب، د 

1در1کدام1گزینه،1آرایه1های1روبه1روی1بیت،1نادرست1است؟-    

)تشبیه ـ تناقض( بر دل خوش است نوشم، بی  او نمی گوارد  1( زهرم چو نوشدارو از دست یار شیرین 

)جناس تام ـ تلمیح(  که چون فرهاد باید شست دست از جان شیرینم   2( من اول روز دانستم که با شیرین درافتادم 

)حسن تعلیل ـ ایهام( زان که پیش هرکسی راز دلم بگشاده است   3( هیچ می دانی چرا اشکم ز چشم افتاده است 

)استعاره ـ اسلوب معادله( کجا آیینه رو از زشت و از زیبا بگرداند؟   4( دل روشن، بد و نیک جهان را خوب می بیند 
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آرایه های ادبی 

1در1کدام1بیت،1هر1دو1آرایه1»تشبیه«1و1»استعاره«1یافت1می1شود؟-    

یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندیدند  1( مردان خدا پرده پندار دریدند 

بس دانه فشاندند و بسی دام تنیدند 2( فریاد که در رهگذر آدم خاکی 

یک قوم دویدند و به مقصد نرسیدند 3( یک جمع، نکوشیده رسیدند به مقصد 

ترسم نفروشند متاعی که خریدند 4( چون خلق درآیند به بازار حقیقت 

1بیت1زیر،1به1آرایه1های1ادبی1کدام1گزینه،1آراسته1شده1است؟-    

جان1جهان1من1تویی،1دست1من1است1و1دامنت«1 »قوت1روان1من1تویی،1گنج1نهان1من1تویی1

2( واج آرایی، کنایه، ایهام، تضاد 1( واج آرایی، جناس، تشبیه، ایهام 

4( اغراق، تناقض، کنایه، تناسب 3( اغراق، اسلوب معادله، تشبه، تناسب 

1در1کدام1بیت،1آرایه1های1»تشبیه،1استعاره،1حس1آمیزی1و1متناقض1نما«1دیده1می1شود؟-    

آنجا اگر آتش بود، آب است در اینجا 1( بر شعله دل زن، شرری ز آتش قهرش 

دل های عزیزان، همه آب است در اینجا 2( تا آتش خشمش چه کند با من و با تو 

زان گل، سخن تلخ، گالب است در اینجا 3( دشنامی از آن لب ُکندم تازه و خوشبو 

با دشمن و با دوست عتاب است در اینجا 4( با دوست درآید مگر آنجا ز در لطف 

1ترتیب1آرایه1های1»اغراق،1تشبیه،1حس1آمیزی،1جناس1و1حسن1تعلیل«1در1ابیات1کدام1گزینه1آمده1است؟-    

سر1به1صحرا1داد1عقل1و1پهلوی1مجنون1نشست1 الف(1هر1خردمندی1که1بویی1از1می1عشقش1شنید1

گوهر1رومی1پاکی1بین1چه1سان1در1خون1نشست ب(1عشق1بی1چون1تو1یا1رب1در1دل1من،1چون1نشست1

غیر1صحرای1دل1من،1زان1در1این1هامون1نشست ج(1گشت1عالم1را1سراپا1جای1گنجایش1نیافت1

هر1که1نزدیک1من1آمد،1الجرم1در1خون1نشست د(1جوی1ها1از1چشم1خونبارم1روان1شد1هر1طرف1

گرد1محنت1بر1سر1و1روی1دلم1افزون1نشست ه(1چرخ1هرچند1از1ترّحم1مهربانی1بیش1کرد1

2( د، ه، الف، ب، ج 1( د، ج، الف، ب، ه 

4( الف، ه، ب، د، ج 3( الف، ج، ه، ب، د 

1در1کدام1گزینه،1آرایه1های1روبه1روی1بیت،1نادرست1است؟-    

)تشبیه ـ تناقض( بر دل خوش است نوشم، بی  او نمی گوارد  1( زهرم چو نوشدارو از دست یار شیرین 

)جناس تام ـ تلمیح(  که چون فرهاد باید شست دست از جان شیرینم   2( من اول روز دانستم که با شیرین درافتادم 

)حسن تعلیل ـ ایهام( زان که پیش هرکسی راز دلم بگشاده است   3( هیچ می دانی چرا اشکم ز چشم افتاده است 

)استعاره ـ اسلوب معادله( کجا آیینه رو از زشت و از زیبا بگرداند؟   4( دل روشن، بد و نیک جهان را خوب می بیند 
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ادبیات فارسی

1آرایه1های1»واج1آرایی،1ایهام1تناسب،1استعاره1و1پارادوکس«1به1ترتیب1در1کدام1ابیات1آمده1است؟-    

چشم1دریده1ادب1نگاه1ندارد الف(1شوخی1نرگس1نگر1که1پیش1تو1بشکفت1

ما1را1بکشت1یار1به1انفاس1عیسوی1 ب(1این1قصه1عجب1ِشنو1از1بخت1واژگون1

منه1از1دست1که1سیل1غمت1از1جا1ببرد ج(1جامک1مینایی1ِمی،1َسّد1ره1دلتنگی1است1

گره1بنده1قبای1غنچه1واکرد د(1نقاب1ُگل1َکشید1و1زلف1سنبل1

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

1آرایه1های1موجود1در1بیت1زیر،1کدام1است؟-    

در1چمن1بید1از1غم1بی1حاصلی1مجنون1شود« »درحقیقت1تنگدستی1مایه1دیوانگی1است1

1( تشبیه، تضاد، کنایه

2( حسن تعلیل، ایهام تناسب، اسلوب معادله

3( کنایه، حسن تعلیل، تلمیح

4( جناس، اسلوب معادله، تلمیح

1ترتیب1توالی1ابیات1زیر1از1جهت1داشتن1آرایه1های1»تلمیح،1کنایه،1اسلوب1معادله1و1ایهام«1در1کدام1گزینه1درست1است؟-    

زخم1کسی1که1از1گل1روی1تو1بو1َبرد الف(1خونابه1اش1گالب1فشاند1به1پیرهن1

مگس1به1خوان1شه1و1کاسه1گدا1افتد ب(1حریص1چشم1طمع1دارد1که1از1کریم1و1لئیم1

پاداش1وفای1من1جفا1کردی ج(1در1عهد1تو1هرچه1من1وفا1کردم1

بی1نصیب1است1هنوز1از1صفت1انسانی د(1هرکه1لب1های1تو1را1چشمه1حیوان1شمرد1

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

1درست1است؟-    
ً
قلب1سیاه1بود1از1آن1در1حرام1رفت«1در1کدام1مورد1تماما 1آرایه1های1بیت1»نقد1دلی1که1بود1مرا1صرف1باده1شد1

2( ایهام، مراعات نظیر، اسلوب معادله 1( ایهام، نغمه حروف، پارادوکس 

4( تشبیه، مراعات نظیر، اسلوب معادله 3( تشبیه، ایهام، حسن تعلیل 

بگو1با1رخ،1برابر1چون1شود1شاه«1کدام1آرایه1های1ادبی1یافت1می1شود؟-     1در1بیت1»وگر1گوید،1َنهم1رخ1بر1رخ1ماه1

1( کنایه، جناس تام، ایهام، استعاره

2( کنایه، جناس ناقص، ایهام، اسلوب معادله

3( تشبیه، جناس تام، مراعات نظیر، ایهام تناسب

4( اسلوب معادله، جناس ناقص، مراعات نظیر، استعاره

1در1کدام1بیت،1هر1سه1آرایه1»تشخیص،1اغراق1و1تشبیه«1به1کار1رفته1است؟-    

کاین کرامت سبب حشمت و تمکین )قدرت( من است 1( دولت فقر خدایا، به من ارزانی دار 

اگر بشنود نام افراسیاب 2( شود کوه آهن چو دریای آب 

ز شادی بر سر آب آمدی سنگ 3( چو رامین که گهی بنواختی چنگ 

یا شب و روز به جز فکر توام کاری هست 4( مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری هست 

141

آرایه های ادبی 

11در1کدام1بیت،1واژه1»دشت«1در1»معنای1مجازی«1به1کار1نرفته1است؟-    

هیون آرد از دشت، صد کاروان 1( به دستور فرمود تا ساروان 

بر آن چهر خندانش، گریان شدند 2( سراسر همه دشت بریان شدند 

که تا او کی آید ز آتش برون 3( یکی دشت با دیدگان پر زخون 

خروشیدن آمد ز شهر و ز دشت 4( چو از کوه آتش به هامون گذشت 

1درکدام1بیت،1شاعر1از1آرایه1»ایهام«بهره1برده1است؟-    

نشد تنگ دل، جنگ آتش بساخت 1( سیاوش، سیه را به تندی بتاخت 

لبی پر ز خنده دلی پر امید 2( هشیوار با جامه های سپید 

فرود آمد از باره، بردش نماز  3( بدان گه که شد پیش کاووس باز 

نه دود و نه آتش، نه گرد و نه خاک 4( چو پیش پدر شد سیاووش پاک 

1در1همه1گزینه1ها،1به1جز1گزینه1.............1»کنایه«1دیده1می1شود.-    

بباید زدن سنگ را بر سبوی 1( چو خواهی که پیدا کنی گفت و گوی 

دمیدند گفتی شب آمدبه روز 2( بیامد دوصد مرد آتش فروز 

که من راست گویم به گفتار خویش 3( چنین پاسخ آورد سودابه پیش 

بشویم کنم چاره دل گسل 4( همان ِبْه کزین زشت کردار، دل 

1در1کدام1بیت،1»استعاره«1به1کار1رفته1است؟-    

که بر بی گناهان نیاید گزند 1( چنین است سوگند چرخ بلند 

هیون آرد از دشت صد کاروان 2( به دستور فرمود تا ساروان 

جهانی نظاره شده هم گروه 3( نهادند بر دشت، هیزم دو کوه 

چنان چون بَود رسم و ساز کفن 4( پراکنده کافور بر خویشتن 

1در1کدام1گزینه،1یکی1از1آرایه1های1مقابل1بیت،1نادرست1است؟-    

)جناس ـ حس آمیزی( سخن گفتنش با پسر نرم دید   1( رخ شاه کاووس پرشرم دید 

)تضاد ـ تلمیح( دم آتش و آب، یکسان بَود   2( چو بخشایش پاک یزدان بَود 

)کنایه ـ استعاره( همی خاک نعلش برآمد به ماه   3( یکی تازی ای برنشسته سیاه 

)اغراق ـ مجاز( جهانی خروشان و آتش دمان   4( زمین گشت روشن تر از آسمان 

1آرایه1های1بیت1زیر،1در1کدام1گزینه،1آمده1است؟-    

شهره1در1پاکی1از1آن1شد،1چشم1مردم1دار1ما«1 »مردم1ما1شسته1هر1دم1اشک1باران1وار1ما1

1( واج آرایی، ایهام تناسب، حس آمیزی، تشبیه

2( اغراق، تشبیه، ایهام، حسن تعلیل

3( استعاره، ایهام، متناقض نما، حسن تعلیل

4( واج آرایی، ایهام تناسب، کنایه، اسلوب معادله
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آرایه های ادبی 

11در1کدام1بیت،1واژه1»دشت«1در1»معنای1مجازی«1به1کار1نرفته1است؟-    

هیون آرد از دشت، صد کاروان 1( به دستور فرمود تا ساروان 

بر آن چهر خندانش، گریان شدند 2( سراسر همه دشت بریان شدند 

که تا او کی آید ز آتش برون 3( یکی دشت با دیدگان پر زخون 

خروشیدن آمد ز شهر و ز دشت 4( چو از کوه آتش به هامون گذشت 

1درکدام1بیت،1شاعر1از1آرایه1»ایهام«بهره1برده1است؟-    

نشد تنگ دل، جنگ آتش بساخت 1( سیاوش، سیه را به تندی بتاخت 

لبی پر ز خنده دلی پر امید 2( هشیوار با جامه های سپید 

فرود آمد از باره، بردش نماز  3( بدان گه که شد پیش کاووس باز 

نه دود و نه آتش، نه گرد و نه خاک 4( چو پیش پدر شد سیاووش پاک 

1در1همه1گزینه1ها،1به1جز1گزینه1.............1»کنایه«1دیده1می1شود.-    

بباید زدن سنگ را بر سبوی 1( چو خواهی که پیدا کنی گفت و گوی 

دمیدند گفتی شب آمدبه روز 2( بیامد دوصد مرد آتش فروز 

که من راست گویم به گفتار خویش 3( چنین پاسخ آورد سودابه پیش 

بشویم کنم چاره دل گسل 4( همان ِبْه کزین زشت کردار، دل 

1در1کدام1بیت،1»استعاره«1به1کار1رفته1است؟-    

که بر بی گناهان نیاید گزند 1( چنین است سوگند چرخ بلند 

هیون آرد از دشت صد کاروان 2( به دستور فرمود تا ساروان 

جهانی نظاره شده هم گروه 3( نهادند بر دشت، هیزم دو کوه 

چنان چون بَود رسم و ساز کفن 4( پراکنده کافور بر خویشتن 

1در1کدام1گزینه،1یکی1از1آرایه1های1مقابل1بیت،1نادرست1است؟-    

)جناس ـ حس آمیزی( سخن گفتنش با پسر نرم دید   1( رخ شاه کاووس پرشرم دید 

)تضاد ـ تلمیح( دم آتش و آب، یکسان بَود   2( چو بخشایش پاک یزدان بَود 

)کنایه ـ استعاره( همی خاک نعلش برآمد به ماه   3( یکی تازی ای برنشسته سیاه 

)اغراق ـ مجاز( جهانی خروشان و آتش دمان   4( زمین گشت روشن تر از آسمان 

1آرایه1های1بیت1زیر،1در1کدام1گزینه،1آمده1است؟-    

شهره1در1پاکی1از1آن1شد،1چشم1مردم1دار1ما«1 »مردم1ما1شسته1هر1دم1اشک1باران1وار1ما1

1( واج آرایی، ایهام تناسب، حس آمیزی، تشبیه

2( اغراق، تشبیه، ایهام، حسن تعلیل

3( استعاره، ایهام، متناقض نما، حسن تعلیل

4( واج آرایی، ایهام تناسب، کنایه، اسلوب معادله
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ادبیات فارسی

1آرایه1های1»حس1آمیزی،1ایهام1تناسب،1تلمیح،1تضمین1و1اسلوب1معادله«1به1ترتیب1در1ابیات1کدام1گزینه1دیده1می1شود؟-    

خرم1کند1چمن1را1باران1صبحگاهی الف(1اشک1سحر1زداید1از1لوح1دل1سیاهی1

نشان1عاشق1آن1باشد1که1خشکش1بینی1از1دریا ب(1گواه1رهرو1آن1باشد1که1سردش1یابی1از1دوزخ1

مردمان1بوی1تو1یابند1ز1رنگ1سخنم ج(1لب1ببستم1ز1سخن1ای1گل1خندان1که1مباد1

نهی1ال1تلقوا1بایدیکم1مراست د(1چو1ن1مرا1سوی1اجل،1عشق1و1هواست1

که1شطرنج1محبت1با1رخ1خوب1تو1می1بازد ه(1نبینم1بر1بساط1خوبی1ات1همتا،1خوش1آن1عاشق1

2( ج، ه، د، ب، الف 1( ج(، ه، ب، د، الف 

4( ب، الف، ج، د، ه 3( ب، ه، د، الف، ج 

1آرایه1مقابل1چند1بیت1نادرست1است؟-    

)حسن1تعلیل( تا1که1باشد1زلف1و1رخسارت1گل1و1ریحان1ما1 الف(1بر1گل1و1ریحان1نمی1خواهم1که1اندازم1نظر1

)ایهام( اوقات1ِبْه1که1صرف1عزیزان1کند1کسی1 ب(1عمر1دوباره1یافت1زلیخا1ز1ماه1مصر1

)پارادوکس( من1و1بازار1محبت1که1زبانش1سود1است1 ج(1خلق1و1بازار1جهان1کش1همه1سود1است1و1زیان1

)تشبیه(1 خرد1بود1کآمد1به1حق1رهنمای1 د(1نخستین1گهر1کافریدش1خدای1

)اسلوب1معادله( صبا1به1غالیه1سایی1و1گل1به1جلوه1گری1 ه(1به1عشق1زلف1و1رخت1می1روند1و1می1آیند1

4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 

1در1کدام1بیت،1همه1آرایه1های1»تشبیه،1استعاره،1حسن1تعلیل1و1واج1آرایی«1یافت1می1شود؟-    

چهره برگ خزان، زرد از جدایی می شود 1( رشته پیوند باران را بریدن سهل نیست 

سخت رویی سد راه آشنایی می شود 2( نقش شیرین بست راه گفت و گو بر کوهکن 

گرچه در خلوت کند طاعت، ریایی می شود 3( هر که خاک نیستی در چشم خودبینی نریخت 

حیف از اوقاتی که صرف آشنایی می شود 4( این گشایش ها که در بیگانگی من دیده ام 

1بیت1زیر،1به1کدام1آرایه1های1ادبی1آراسته1شده1است؟-    

داده1اند1از1پی1تاراج1دلم1دست1به1هم«1 »صف1مژگان1تو1دانم1ز1چه1پیوست1به1هم1

2( تشخیص، تضاد، واج آرایی، حسن تعلیل 1( تشبیه، تشخیص، کنایه،  ایهام 

4( تشبیه، استعاره، کنایه، حسن تعلیل 3( تشخیص، استعاره، اغراق، اسلوب معادله 

1در1کدام1گزینه،1یکی1از1آرایه1های1مقابل1بیت،1نادرست1است؟-    

)جناس همسان ـ ضرب المثل( نشنوندش که دیده ها باز است  1( هرکه گوید کالغ چون باز است 

)ایهام تناسب ـ متناقض نما( کز پا فتادن تو به منزل رسیدن است  2( در شاهراه عشق ز افتادگی مترس 

)استعاره ـ حسن تعلیل( در پشت ابر تیره نهان بود تا به صبح  3( دیشب ز شرم چهره تو، ماه آسمان 

)تشبیه ـ کنایه( همه سهل است، تحمل نکنم بار جدایی  4( عشق و درویشی و انگشت نمایی و مالمت 
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آرایه های ادبی 

1آرایه1های1ایهام،1اسلوب1معادله،1حس1آمیزی1و1تشبیه«1به1ترتیب،1در1کدام1ابیات،1یافت1می1شود؟-    

ولی1ز1شرم1تو1در1غنچه1کرد1پنهانش الف(1زمانه1از1ورق1گل1مثال1روی1تو1بست1

رنگ1عشق1تازه1ای1می1ریزد1از1خاکسترش1 ب(1شمع1من1در1هر1که1آتش1می1زند1پروانه1وار1

تیزی1شمشیر1پاک1از1خون1کند1شمشیر1را ج(1عالمی1را1کشت1و1دست1و1تیغ1او1رنگین1نشد1

دست1آخر،1همه1را1باخته1می1باید1رفت د(1من1گرفتم1که1قمار1از1همه1عالم1بردی1

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

1آرایه1های1بیت1زیر،1کدام1اند؟-    

مور1را1شیرین1سخن1دست1سلیمان1کرده1است« »گردد1از1دست1نوازش1پایه1معنی1بلند1

2( کنایه، تشخیص، حسن تعلیل، جناس تام 1( کنایه، حس آمیزی، تضاد، مجاز 

4( استعاره، تلمیح، اسلوب معادله، حسن تعلیل 3( استعاره، حس آمیزی، مجاز، اسلوب معادله 

1آرایه1های1»اسلوب1معادله،1استعاره،1پارادوکس،1تشبیه1و1جناس1تام«1در1کدام1گزینه1یافت1می1شود؟-    

این1دانه1هر1که1دید،1گرفتار1دام1شد الف(1تنها1نه1من1به1دانه1خالت1مقیدم1

اما1پری1به1دیدن1دیوان1نیامدی ب(1دیوان1حافظی1تو1و1دیوانه1تو1من1

زین1صدف،1گوهر1یک1دانه1برون1می1آید ج(1حرف1صدق1از1لب1دیوانه1برون1می1آید1

از1رفتنش1به1گوش1من1آواز1می1رسد د(1هرچند1بی1صداست1چو1آیینه1آب1عمر1

می1برد1هرجا1که1خواهد1اسب،1خواب1آلوده1را ه(1دل1چو1شد1غافل1ز1حق،1فرمان1پذیر1تن1بود1

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

خورشید1پیش1آتش1روی1تو1کرده1خوی«1کدام1آرایه1ها1وجود1دارد؟-     1در1بیت1»ای1از1حیای1لعل1لبت1گشته1آب1ِمی1

2( تشبیه، کنایه، تشخیص، تضاد 1( استعاره، اغراق، تشخیص، مجاز 

4( کنایه، تضاد، اغراق، تلمیح 3( استعاره، تشبیه، تضاد، اسلوب معادله 

1در1کدام1بیت،1هر1سه1آرایه1»استعاره،1تضاد1و1کنایه«1وجود1دارد؟-    

کاو را خللی نیست ز هر باد خزانی 1( گلزار رخت هست چنان تازه بهاری 

وی در چمن ُحسن، قدت سرو روانی 2( ای زلف تو سر تا قدم آشوب جهانی 

در پای سهی سرو خرامانت زمانی 3( برخاسته ایم از سر جان تا بنشینیم 

این نه حرفی ست که بر وی قلم رد باشد 4( الف قد تو پیش همه مقبول افتاد 

1در1کدام1بیت،1آرایه1»ایهام«1به1کار1نرفته1است؟-    

یادگاری که در این گنبد دوار بماند  1( از صدای سخن عشق ندیدم خوش تر 

زبان آتشینم هست، لیکن در نمی گیرد 2( میان گریه می خندم که چون شمع اندرین مجلس 

چون بوی تو دارد جان، جان را هله بنوازم 3( جان ریخته شد با تو، آمیخته شد با تو 

چون که زدی بر سر من، پست و گدازنده شدم  4( چشمه خورشید تویی، سایه گه بید منم 
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آرایه های ادبی 

1آرایه1های1ایهام،1اسلوب1معادله،1حس1آمیزی1و1تشبیه«1به1ترتیب،1در1کدام1ابیات،1یافت1می1شود؟-    

ولی1ز1شرم1تو1در1غنچه1کرد1پنهانش الف(1زمانه1از1ورق1گل1مثال1روی1تو1بست1

رنگ1عشق1تازه1ای1می1ریزد1از1خاکسترش1 ب(1شمع1من1در1هر1که1آتش1می1زند1پروانه1وار1

تیزی1شمشیر1پاک1از1خون1کند1شمشیر1را ج(1عالمی1را1کشت1و1دست1و1تیغ1او1رنگین1نشد1

دست1آخر،1همه1را1باخته1می1باید1رفت د(1من1گرفتم1که1قمار1از1همه1عالم1بردی1

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

1آرایه1های1بیت1زیر،1کدام1اند؟-    

مور1را1شیرین1سخن1دست1سلیمان1کرده1است« »گردد1از1دست1نوازش1پایه1معنی1بلند1

2( کنایه، تشخیص، حسن تعلیل، جناس تام 1( کنایه، حس آمیزی، تضاد، مجاز 

4( استعاره، تلمیح، اسلوب معادله، حسن تعلیل 3( استعاره، حس آمیزی، مجاز، اسلوب معادله 

1آرایه1های1»اسلوب1معادله،1استعاره،1پارادوکس،1تشبیه1و1جناس1تام«1در1کدام1گزینه1یافت1می1شود؟-    

این1دانه1هر1که1دید،1گرفتار1دام1شد الف(1تنها1نه1من1به1دانه1خالت1مقیدم1

اما1پری1به1دیدن1دیوان1نیامدی ب(1دیوان1حافظی1تو1و1دیوانه1تو1من1

زین1صدف،1گوهر1یک1دانه1برون1می1آید ج(1حرف1صدق1از1لب1دیوانه1برون1می1آید1

از1رفتنش1به1گوش1من1آواز1می1رسد د(1هرچند1بی1صداست1چو1آیینه1آب1عمر1

می1برد1هرجا1که1خواهد1اسب،1خواب1آلوده1را ه(1دل1چو1شد1غافل1ز1حق،1فرمان1پذیر1تن1بود1

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

خورشید1پیش1آتش1روی1تو1کرده1خوی«1کدام1آرایه1ها1وجود1دارد؟-     1در1بیت1»ای1از1حیای1لعل1لبت1گشته1آب1ِمی1

2( تشبیه، کنایه، تشخیص، تضاد 1( استعاره، اغراق، تشخیص، مجاز 

4( کنایه، تضاد، اغراق، تلمیح 3( استعاره، تشبیه، تضاد، اسلوب معادله 

1در1کدام1بیت،1هر1سه1آرایه1»استعاره،1تضاد1و1کنایه«1وجود1دارد؟-    

کاو را خللی نیست ز هر باد خزانی 1( گلزار رخت هست چنان تازه بهاری 

وی در چمن ُحسن، قدت سرو روانی 2( ای زلف تو سر تا قدم آشوب جهانی 

در پای سهی سرو خرامانت زمانی 3( برخاسته ایم از سر جان تا بنشینیم 

این نه حرفی ست که بر وی قلم رد باشد 4( الف قد تو پیش همه مقبول افتاد 

1در1کدام1بیت،1آرایه1»ایهام«1به1کار1نرفته1است؟-    

یادگاری که در این گنبد دوار بماند  1( از صدای سخن عشق ندیدم خوش تر 

زبان آتشینم هست، لیکن در نمی گیرد 2( میان گریه می خندم که چون شمع اندرین مجلس 

چون بوی تو دارد جان، جان را هله بنوازم 3( جان ریخته شد با تو، آمیخته شد با تو 

چون که زدی بر سر من، پست و گدازنده شدم  4( چشمه خورشید تویی، سایه گه بید منم 
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ادبیات فارسی

1در1کدام1گزینه1»استعاره«1به1کار1نرفته1است؟-    

مرد نقال از صدایش ضجه می بارید. 1( رو به یال و چشم او مالید 

طعمه دام و دهان خوان هشتم بود. 2( پهلوان هفت خوان، اکنون 

کان کمند شصت خم خویش بگشاید. 3( هم چنان که می توانست او، اگر می خواست 

کشته هر سو بر کف و دیواره هایش نیزه و خنجر. 4( در تگ تاریک ژرف چاه پهناور، 

1عبارت1شعری1زیر1به1کدام1آرایه1های1ادبی1زینت1یافته1است؟-    

»این1نخستین1بار1شاید1بود1/1کان1کلید1گنج1مروارید1او1گم1شد.1/1ناگهان1انگار1/1بر1لب1آن1چاه1/1سایه1ای1را1دید؛1/1او1شغاد،1آن1نابرادر1
بود1/1که1درون1چه1نگه1می1کرد1و1می1خندید1/1و1صدای1شوم1و1نامردانه1اش1در1چاهسار1گوش1می1پیچید.«

1( تشبیه، تشخیص، متناقض نما، مراعات نظیر

2( تشبیه، استعاره، ایهام، واج آرایی

3( تشخیص، اغراق، متناقض نما، تناسب

4( تشخیص، استعاره، ایهام تناسب، حسن تعلیل

1در1عبارت1زیر،1کدام1آرایه1ادبی1نیامده1است؟-    

»این1گلیم1تیره1بختی1هاست؛1/1خیس1خون1داغ1سهراب1و1سیاوش1ها1/1روکش1تابوت1تختی1هاست.«

4( تشبیه 3( پارادوکس  2( تلمیح  1( ایهام 

1در1کدام1گزینه1یکی1از1آرایه1های1مقابل1بیت،1نادرست1است؟-    

)جناس همسان ـ حس آمیزی( باید که به رنگ شمع از رفتن سر خندد   1( با اهل فنا دارد هرکس سر یکرنگی 

)تلمیح ـ کنایه( این بار می برند که زندانی ات کنند  2( یوسف، به این رها شدن از چاه، دل مبند 

)تشبیه ـ استعاره( من این زیبا زمین را آزمودم؛ میهن ای میهن!   3( به دشت دل، گیاهی جز گل رویت نمی روید 

بال درافتد به هرچه داری که چوب یزدان صدا ندارد   )مجاز ـ تمثیل(  4( اگر دلی را به ناله آری، ز برق آهش امان نداری 

1آرایه1های1»حس1آمیزی،1متناقض1نما،1استعاره،1تضاد1و1اسلوب1معادله«1به1ترتیب1در1ابیات1کدام1گزینه1آمده1است؟-    

جام1غم1بر1روی1ایشان1درکشم1تا1صبحدم1 الف(1سایه1با1من1هم1نشین1و1ناله1با1من1همدم1است1

هر1پشه1مرده،1زنده1پیلی1است ب(1هر1شبهه1به1پیش1او1دلیلی1است1

بر1دل1غنچه،1دم1باد1صبا1شمشیر1است ج(1نازکان1از1سخن1سرد1ز1هم1می1پاشند1

کفر1دو1جهان1همیشه1ایمان1من1است د(1چون1ظلمت1و1نور1عکس1زلف1و1رخ1توست1

که1آب1خضر،1نهان1در1شب1سیاه1من1است ه(1ز1شعرهای1ترم1گرم1این1چنین1مگذر1

2( ه، ب، الف، د، ج 1( ه، الف، د، ب، ج 

4( ج، الف، د، ه، ب 3( ج، ب، الف، د، ه 
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آرایه های ادبی 

11آرایه1های1بیت1زیر،1در1کدام1گزینه1نشان1داده1شده1است؟-    

که1بوی1باده1مدامم1دماغ1تر1دارد« »ز1زهد1خشک1ملولم،1کجاست1باده1ناب1

1( تشبیه، ایهام، اغراق، تضاد

2( حس آمیزی، ایهام تناسب، واج آرایی، تضاد

3( تشبیه، کنایه، ایهام تناسب، جناس

4( حس آمیزی، ایهام، مراعات نظیر، جناس

1در1همه1گزینه1ها،1به1جز1گزینه1............1»متناقض1نما«1به1کار1رفته1است.-    

برود از دل من، وز دل من، آن نرود 1( هرچه جز بار غمت بر دل مسکین من است 

در کشور ما رونق بازار کسادی است 2( ما هیچ متاعان خجل از قدر رواجیم 

در برگ بی برگی نگر هر شاخ را باغ ارم 3( در نقش بی نقشی ببین هر نقش را صد رنگ و بو 

جمعیت من آن که پریشان تو باشم 4( جمعیت آسوده دالن از دل جمع است 

1در1کدام1بیت،1آرایه1های1»اغراق،1تشبیه،1استعاره1و1پارادوکس«1یافت1می1شود؟-    

کنار دامن من همچو رود جیحون است 1( از آن زمان که ز چشمم برفت رود عزیز 

یکی چنان که در آیینه تصور ماست 2( هزار نقش برآرد زمانه و نبود 

سایه وار از آفتابی ناگهان افتاده دور 3( یا رب این ماییم از آن جان و جهان افتاده دور 

شوربختی بین که در آغوش دریا سوختم  4( سوختم از آتش دل در میان موج اشک 

1در1کدام1گزینه1هر1دو1ارایه1مقابل1بیت،1درست1است؟-    

)اغراق ـ ضرب المثل( اگر رنگ از رخ گل می پرد بیدار می گردم   1( اگر چه نقش دیوارم به ظاهر از گران خوابی 

)ایهام تناسب ـ جناس( که تلخی شکر باشد از دست دوست  2( نه تلخ است صبری که بر یاد اوست 

تناقض ـ حسن تعلیل( هر زمان پشت زمین بوس از برای افتخار    3( گوژپشت آمد فلک در آفرینش تا کند 

)تلمیح ـ اسلوب معادله( نباشد دمی لطفش از ما جدا  4( دل آرام گیرد به یاد خدا 

1آرایه1های1»تشبیه،1شبکه1معنایی،1متناقض1نما،1ایهام1و1اسلوب1معادله«1به1ترتیب1در1کدام1ابیات1آمده1است؟-    

نگاهی1هم1از1نو1به1سنت1کنیم الف(1اگر1سنت1اوست1نوآوری1

شعله1را1زود1نشانند1به1خاکستر1خویش ب(1سرکشان1را1فکند1تیغ1مکافات1از1پای1

نخلی1که1میوه1ای1ندهد،1خشک1بهتر1است ج(1دستی1که1ریزشی1نکند،1شاخ1بی1بر1است1

زین1معما1هیچ1دانا1در1جهان،1آگاه1نیست د(1چیست1این1سقف1بلند1ساده1بسیار1نقش؟1

میان1باغ1و1چمن،1حالت1چمیدن1تو ه(1لطیف1تر1ز1نسیم1بهار1دانی1چیست؟1

2( ج، ه، ب، الف، د 1( ج، ه، د، الف، ب 

4( ب، د، الف، ه، ج 3( ب، ه، الف، ج، د 
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11آرایه1های1بیت1زیر،1در1کدام1گزینه1نشان1داده1شده1است؟-    

که1بوی1باده1مدامم1دماغ1تر1دارد« »ز1زهد1خشک1ملولم،1کجاست1باده1ناب1

1( تشبیه، ایهام، اغراق، تضاد

2( حس آمیزی، ایهام تناسب، واج آرایی، تضاد

3( تشبیه، کنایه، ایهام تناسب، جناس

4( حس آمیزی، ایهام، مراعات نظیر، جناس

1در1همه1گزینه1ها،1به1جز1گزینه1............1»متناقض1نما«1به1کار1رفته1است.-    

برود از دل من، وز دل من، آن نرود 1( هرچه جز بار غمت بر دل مسکین من است 

در کشور ما رونق بازار کسادی است 2( ما هیچ متاعان خجل از قدر رواجیم 

در برگ بی برگی نگر هر شاخ را باغ ارم 3( در نقش بی نقشی ببین هر نقش را صد رنگ و بو 

جمعیت من آن که پریشان تو باشم 4( جمعیت آسوده دالن از دل جمع است 

1در1کدام1بیت،1آرایه1های1»اغراق،1تشبیه،1استعاره1و1پارادوکس«1یافت1می1شود؟-    

کنار دامن من همچو رود جیحون است 1( از آن زمان که ز چشمم برفت رود عزیز 

یکی چنان که در آیینه تصور ماست 2( هزار نقش برآرد زمانه و نبود 

سایه وار از آفتابی ناگهان افتاده دور 3( یا رب این ماییم از آن جان و جهان افتاده دور 

شوربختی بین که در آغوش دریا سوختم  4( سوختم از آتش دل در میان موج اشک 

1در1کدام1گزینه1هر1دو1ارایه1مقابل1بیت،1درست1است؟-    

)اغراق ـ ضرب المثل( اگر رنگ از رخ گل می پرد بیدار می گردم   1( اگر چه نقش دیوارم به ظاهر از گران خوابی 

)ایهام تناسب ـ جناس( که تلخی شکر باشد از دست دوست  2( نه تلخ است صبری که بر یاد اوست 

تناقض ـ حسن تعلیل( هر زمان پشت زمین بوس از برای افتخار    3( گوژپشت آمد فلک در آفرینش تا کند 

)تلمیح ـ اسلوب معادله( نباشد دمی لطفش از ما جدا  4( دل آرام گیرد به یاد خدا 

1آرایه1های1»تشبیه،1شبکه1معنایی،1متناقض1نما،1ایهام1و1اسلوب1معادله«1به1ترتیب1در1کدام1ابیات1آمده1است؟-    

نگاهی1هم1از1نو1به1سنت1کنیم الف(1اگر1سنت1اوست1نوآوری1

شعله1را1زود1نشانند1به1خاکستر1خویش ب(1سرکشان1را1فکند1تیغ1مکافات1از1پای1

نخلی1که1میوه1ای1ندهد،1خشک1بهتر1است ج(1دستی1که1ریزشی1نکند،1شاخ1بی1بر1است1

زین1معما1هیچ1دانا1در1جهان،1آگاه1نیست د(1چیست1این1سقف1بلند1ساده1بسیار1نقش؟1

میان1باغ1و1چمن،1حالت1چمیدن1تو ه(1لطیف1تر1ز1نسیم1بهار1دانی1چیست؟1

2( ج، ه، ب، الف، د 1( ج، ه، د، الف، ب 

4( ب، د، الف، ه، ج 3( ب، ه، الف، ج، د 
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«1درست1آمده1است؟-    
ً
11آرایه1های1بیت1زیر،1در1کدام1گزینه،1»تماما

باری1به1هیچ1روی1ز1من1روی1برمتاب« »بر1روی1چون1َمه1از1چه1بتابی1کمند1زلف1

1( مجاز، تشبیه، جناس، تشخیص

2( تشبیه، ایهام، جناس تام، کنایه

3( استعاره، ایهام، جناس تام، مجاز

4( ایهام تناسب، استعاره، تناسب، واج آرایی

1آرایه1های1»حسن1تعلیل،1ایهام1تناسب،1استعاره،1تشبیه1و1اسلوب1معادله«1به1ترتیب1در1کدام1ابیات1آمده1است؟-    

در1سعی1چه1کوشیم1که1از1مروه1صفا1رفت الف(1احرام1چه1بندیم1چو1آن1قبله1نه1اینجاست1

که1به1تعجیل1تمام1از1سر1دریا1برخاست ب(1خبر1چشم1تر1من1که1رسانید1به1ابر؟1

خبر1از1خویش1نداری1که1کجایی1در1خواب ج(1تن1خاکی1هدف1ناوک1دلدوز1قضاست1

قطره1اشکی1پی1ویرانی1عالم1بس1است د(1مشت1آبی1می1کند1خواب1گران1را1تار1و1مار1

مشت1خاکی1پیش1از1این1سیالب1نتواند1گرفت ه(1دامن1فرصت،1دل1بی1تاب1نتواند1گرفت1

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

1در1مصراع1اول1بیتی1که1»تلمیح«1یا1»تمثیل«1ندارد،1چند1»استعاره«1به1کار1رفته1است؟-    

ز گهواره تا گور دانش بجوی )یکی( 1( چنین گفت پیغمبر راست گوی 

که دیوار دارد به گفتار گوش )یکی( 2( چه گفت آن سخن گوی پاسخ نیوش 

گل و ارغوان شد به پالیز خشک )دوتا( 3( بگسترد کافور بر جای مشک 

قرعه کار به نام من دیوانه زدند )دوتا( 4( آسمان بار امانت نتوانست کشید 

    -1»
ً
»تماما گزینه،1 کدام1 در1 گفت«1 دستان1 ترک1 زال1 این1 که1 گفت1 که1 را1 تو1 1آرایه1های1بیت1»به1مهلتی1که1سپهرت1دهد،1ز1راه1مرو1

درست1آمده1است؟

1( استعاره، ایهام تناسب، کنایه

2( تشخیص، اسلوب معادله، حسن تعلیل

3( ایهام تناسب، کنایه، اسلوب معادله

4( تلمیح، استعاره، حسن تعلیل

1اگر1ابیات1زیر1را1باتوجه1به1داشتن1آرایه1های1»استعاره،1تشبیه،1حس1آمیزی،1اسلوب1معادله1و1جناس1تام«1از1باال1به1پایین،1مرتب1-    
کنیم،1گزینه1درست،1کدام1است؟

کیمیای1کفر1و1دین1را1روز1بازاری1نماند1 الف(1تا1برآمددر1جهان،1آوازه1زلف1و1رخش1

دل1وحشت1زده1با1هیچ1کسم1رام1نبود ب(1جز1بدان1آهوی1وحشی1که1به1من،1رام1نگشت1

کف1خسرو1به1خاک1تیره1ریزد1خون1شیرین1را ج(1گر1آن1شیرین1دهن،1لب1را1به1شکر1خنده1بگشاید1

طفل1بازیگوش1را1آتش1به1چنگ1افتادها1ست د(1دل1به1دست1آن1نگار1شوخ1و1شنگ1افتاده1است1

از1گلشن1زمانه1که1بوی1وفا1شنید؟ ه(1محروم1اگر1شدم1زسرکوی1او1چه1شد؟1

4( ج، الف، ه، د، ب 3( ب، الف، ه، د، ج  2( ب، ه، د، الف، ج  1( ج، ب، ه، الف، د 
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1در1کدام1بیت،1هر1دو1نوع1»جناس1همسان1و1ناهمسان«1دیده1می1شود؟-    

بازیابد در حقیقت صدر خویش 1( هر یکی بینا شود بر قدر خویش 

ملک اینجا بایدت در باختن 2( ُملک اینجا بایدت انداختن 

بی شک این سی مرغ آن سیمرغ بود 3( چون نگه کردند آن سی مرغ زود 

بود خود سیمرغ، سی مرغ تمام 4( خویش را دیدند سیمرغ تمام 

1در1کدام1گزینه،1»کنایه«1به1کار1نرفته1است؟-    

گرم ُرو، سوزنده و سرکش بود 1( عاشق آن باشد که چون آتش بود 

نیست خالی هیچ شهر از شهریار 2( جمله گفتند این زمان در روزگار 

معرفت را وادی بی پا و سر 3( بعد از آن بنمایدت پیش نظر 

گاه کس نیست از فرسنگ آن آ 4( وا نیاید در جان زین راه، کس 

1در1همه1ابیات،1به1جز1بیت1...........1هر1دو1آرایه1»تشبیه«1و1»استعاره«1به1چشم1می1خورد.-    

زان که ره دور است و دریا ژرف ژرف 1( شیرمردی باید این ره را شگرف 

از سپهر این ره عالی صفت 2( چون بتابد آفتاب معرفت 

غرق آتش شد کسی کانجا رسید 3( بعد از این وادی عشق آید پدید 

جمله سر از یک گریبان برکنند 4( روی ها چون زین بیابان درکنند 

1در1کدام1گزینه،1یکی1از1آرایه1های1رو1به1روی1بیت1نادرست1است؟-    

)مجاز ـ حس آمیزی( حسن او در هفته ای گیرد زوال  1( گل اگر چه هست بس صاحب جمال 

)کنایه ـ استعاره( کی تواند ماند از یک ذره باز  2( هر که داند گفت با خورشید راز 

)تشبیه ـ تناقض( هفت دوزخ همچو یخ افسرده ای است  3( هشت جنت نیز اینجا مرده ای 

)جناس ـ تضاد( آن چه بودند آشکارا و نهان  4( مجمعی کردندمرغان جهان 

1در1متن1زیر،1کدام1آرایه1ادبی،1دیده1نمی1شود؟-    

»طاووس1نیز1چنین1عذر1آورد1که1من،1مرغی1بهشتی1ام؛1روزگاری1دراز1در1بهشت1به1سر1برده1ام؛1مار1با1من1آشنا1شد،1آشنایی1با1او1سبب1
گردید1مرا1از1بهشت1بیرون1کنند.1اکنون1آرزویی1بیش1ندارم1و1آن،1این1است1که1بدان1گلشن1خّرم1بازگردم1و1د1رآن1گلزار1باصفا1بیاسایم.«

4( تلمیح 3( کنایه  2( حسن تعلیل  1( استعاره 

1آرایه1های1»تضاد،1تناقض،1استعاره،1ایهام1و1حس1آمیزی«1به1ترتیب1در1ابیات1کدام1گزینه1آمده1است؟-    

دولت1آمد،1خفته1ای1برخیز1و1در1بگشای1زود الف(1بخت1بیدارم1در1خلوت1بزدکای1بی1خبر1

رازها1در1سیه1دارم،1آشنای1راز1نیست ب(1دارد1از1بی1همدمی1فریاد1من1رنگ1سکوت1

نزد1خدا1نیست1به1جز1چوب1و1سنگ1 ج(1هرکه1در1او1نیست1از1این1عشق1رنگ1

با1او1به1هیچ1جا1نرسید1این1فغان1ما د(1جایی1رسید1ناله1که1از1آسمان1گذشت1

همچو1خورشید1در1این1دایره1تنها1گردد ه(1هرکه1»صائب«1شود1از1باده1عرفان،1سرگرم1

4( د، الف، ج، ب، ه 3( د، ب، الف، ه، ج  2( الف، ب، ه، ج، د  1( د، الف، ب، ه، ج 
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1در1کدام1بیت،1هر1دو1نوع1»جناس1همسان1و1ناهمسان«1دیده1می1شود؟-    

بازیابد در حقیقت صدر خویش 1( هر یکی بینا شود بر قدر خویش 

ملک اینجا بایدت در باختن 2( ُملک اینجا بایدت انداختن 

بی شک این سی مرغ آن سیمرغ بود 3( چون نگه کردند آن سی مرغ زود 

بود خود سیمرغ، سی مرغ تمام 4( خویش را دیدند سیمرغ تمام 

1در1کدام1گزینه،1»کنایه«1به1کار1نرفته1است؟-    

گرم ُرو، سوزنده و سرکش بود 1( عاشق آن باشد که چون آتش بود 

نیست خالی هیچ شهر از شهریار 2( جمله گفتند این زمان در روزگار 

معرفت را وادی بی پا و سر 3( بعد از آن بنمایدت پیش نظر 

گاه کس نیست از فرسنگ آن آ 4( وا نیاید در جان زین راه، کس 

1در1همه1ابیات،1به1جز1بیت1...........1هر1دو1آرایه1»تشبیه«1و1»استعاره«1به1چشم1می1خورد.-    

زان که ره دور است و دریا ژرف ژرف 1( شیرمردی باید این ره را شگرف 

از سپهر این ره عالی صفت 2( چون بتابد آفتاب معرفت 

غرق آتش شد کسی کانجا رسید 3( بعد از این وادی عشق آید پدید 

جمله سر از یک گریبان برکنند 4( روی ها چون زین بیابان درکنند 

1در1کدام1گزینه،1یکی1از1آرایه1های1رو1به1روی1بیت1نادرست1است؟-    

)مجاز ـ حس آمیزی( حسن او در هفته ای گیرد زوال  1( گل اگر چه هست بس صاحب جمال 

)کنایه ـ استعاره( کی تواند ماند از یک ذره باز  2( هر که داند گفت با خورشید راز 

)تشبیه ـ تناقض( هفت دوزخ همچو یخ افسرده ای است  3( هشت جنت نیز اینجا مرده ای 

)جناس ـ تضاد( آن چه بودند آشکارا و نهان  4( مجمعی کردندمرغان جهان 

1در1متن1زیر،1کدام1آرایه1ادبی،1دیده1نمی1شود؟-    

»طاووس1نیز1چنین1عذر1آورد1که1من،1مرغی1بهشتی1ام؛1روزگاری1دراز1در1بهشت1به1سر1برده1ام؛1مار1با1من1آشنا1شد،1آشنایی1با1او1سبب1
گردید1مرا1از1بهشت1بیرون1کنند.1اکنون1آرزویی1بیش1ندارم1و1آن،1این1است1که1بدان1گلشن1خّرم1بازگردم1و1د1رآن1گلزار1باصفا1بیاسایم.«

4( تلمیح 3( کنایه  2( حسن تعلیل  1( استعاره 

1آرایه1های1»تضاد،1تناقض،1استعاره،1ایهام1و1حس1آمیزی«1به1ترتیب1در1ابیات1کدام1گزینه1آمده1است؟-    

دولت1آمد،1خفته1ای1برخیز1و1در1بگشای1زود الف(1بخت1بیدارم1در1خلوت1بزدکای1بی1خبر1

رازها1در1سیه1دارم،1آشنای1راز1نیست ب(1دارد1از1بی1همدمی1فریاد1من1رنگ1سکوت1

نزد1خدا1نیست1به1جز1چوب1و1سنگ1 ج(1هرکه1در1او1نیست1از1این1عشق1رنگ1

با1او1به1هیچ1جا1نرسید1این1فغان1ما د(1جایی1رسید1ناله1که1از1آسمان1گذشت1

همچو1خورشید1در1این1دایره1تنها1گردد ه(1هرکه1»صائب«1شود1از1باده1عرفان،1سرگرم1

4( د، الف، ج، ب، ه 3( د، ب، الف، ه، ج  2( الف، ب، ه، ج، د  1( د، الف، ب، ه، ج 
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1بیت1زیر1به1آرایه1های1ادبی1کدام1گزینه1آراسته1شده1است؟-    

قیامت1می1شود،1چون1انجم1از1افالک1می1ریزد« »عرق1افشاندی1از1رخ،1آب1شد1دل1های1مشتاقان1

2( واج آرایی، پارادوکس، مجاز، کنایه 1( تشبیه، اغراق، تلمیح، اسلوب معادله 

4( اغراق، ایهام تناسب، کنایه، اسلوب معادله 3( مجاز، ایهام، تشبیه، تلمیح 

1در1کدام1گزینه،1یکی1از1آرایه1های1روبه1روی1بیت1نادرست1است؟-    

)اسلوب معادله ـ استعاره( استاده است شمع و همان گرم رفتن است   1( روشن دالن همیشه سفر در وطن کنند 

)تلمیح ـ حسن تعلیل( ناقه لیلی مگر امروز از صحرا گذشت  2( هر سر خاری به مجنون ناز دیگر می کند 

)مجاز ـ جناس( گرفتم موی را کردی سیه، با رو چه می سازی؟   3( گرفتم سال را پنهان کنی با مو چه می سازی؟ 

)تشبیه ـ متناقض نما(  که اولین غم من، آخرین نگاه تو بود  4( بلور اشک به چشمم شکست وقت وداع 

1کدام1بیت1فاقد1»نماد«1است؟-    

سوی یک شبنم چرا باید شتافت 1( چون به دریا می توانی راه یافت 

قرب هرکس، حسب حال وی بود 2( سیر هر کس تا کمال وی بود 

بلبلی را بس بود عشق گلی  3( طاقت سیمرغ نارد بلبلی 

کی تواند ماند از یک ذره باز 4( هر که داند گفت با خورشید، راز 

1در1کدام1بیت1تمامی1آرایه1های1»تشبیه،1تمثیل،1استعاره1و1کنایه«1یافت1می1شود؟-    

کآفتاب عمرت اینک بر لب بام آمده 1( بر لب بام آمد آن مه گفت باید مردنت 

شب روز نماید چو تو دیدار )چهره( نمایی 2( خورشیدی و آن گه به شب آیی، عجب این است 

زود به سلطنت رسد، هر که بود گدای تو 3( دلق گدای عشق را گنج بود در آستین 

دست هم باالی دست است ای جوان  4( ای زبون گیر زبونان، این بدان 

«1درست1آمده1است؟-    
ً
1آرایه1های1بیت1زیر،1در1کدام1گزینه،1»تماما

دو1زلف،1افعی1ضحاک1و1چهره،1جام1جم1است«1 »تو1را1که1موی1میان،1هم1وجود1و1هم1عدم1است1

1( تلمیح، جناس، استعاره، مجاز

2( تشبیه، پارادوکس، جناس، ایهام

3( مجاز، تلمیح، تشبیه، ایهام

4( تشبیه، پارادوکس، تلمیح، جناس

«1درست1آمده1است؟-    
ً
1در1کدام1گزینه،1به1ترتیب،1وجه1شبه1های1موجود1در1بیت1زیر،1»تماما

دو1زلف،1افعی1ضحاک1و1چهره،1جام1جم1است« »تو1را1که1موی1میان،1هم1وجود1و1هم1عدم1است1

1( سیاهی، پیچیدگی، روشنی

2( باریکی، پیچیدگی، روشنی

3( بلندی، پیچیدگی، شگف انگیزی

4( سیاهی، انبوه بودن، شگفت  انگیزی
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آرایه های ادبی 

1آرایه1های1»تشبیه،1استعاره،1حسن1تعلیل،1ایهام1و1اغراق«1به1ترتیب1در1کدام1ابیات1آمده1است؟-    

مدام1خون1جگر1می1خورم1ز1خوان1فراق1 الف(1ز1سوز1شوق1دلم1شد1کباب،1دور1از1یار1

وین1ماجرا1به1سرو1لب1جویبار1بخش ب(1یا1رب1به1وقت1گل،1گنه1بنده1عفو1کن1

گیرد1اول1در1اذان1گفتن1مؤذن1گوش1را ج(1بس1که1حرف1حق1کسی1در1دهر1نتواند1شنید1

بسان1دیگ،1دائم1می1زند1جوش د(1ز1تاب1آتش1سودای1عشقش1

وز1لوح1سینه1نقشت،1هرگز1نگشت1زایل ه(1از1آب1دیده1صد1ره،1طوفان1نوح1دیدم1

2( د، ب، ج، الف، ه 1( د، ج، ب، ه، الف 

4( ب، ج، الف، د، ه 3( ه، ب، الف، ج، د 

1درست1است.-    
ً
1آرایه1های1مقابل1همه1ابیات1به1استثنای1بیت1..............1تماما

)اغراق ـ تشبیه( بر دل کوه نهی، سنگ به آواز آید   1( اگر این داغ جگرسوز که بر جان من است 

)مجاز ـ استعاره(  چه شد که کوته و زشت این قبا به قامت ماست  2( لباس مرگ بر اندام عالمی زیباست 

)حسن تعلیل ـ ایهام تناسب( دریا ز شور اوست که اندر تالطم است   3( دل ها برای اوست که اندر تپیدن است 

)جناس ـ متناقض نما(  گر رنج من یاد آیدش، عهد من آسان نشکند   4( گفتار من، یاد آیدش، خون ریختن داد آیدش 

1آرایه1های1بیت1زیر1کدام1اند؟-    

که1جوش1گل،1شراب1لعل1فام1آورد1مستان1را«1 »مشو1غمگین1در1میخانه1را1گر1محتسب،1گل1زد1

2( تشبیه، استعاره، مجاز، جناس تام 1( کنایه، جناس، استعاره، تشبیه 

4( تشبیه، مراعات نظیر، جناس، اسلوب معادله 3( کنایه، مجاز، حسن تعلیل، جناس تام 

1آرایه1های1قطعه1شعر1زیر1در1کدام1گزینه1آمده1است؟-    

گر1کاه1نباشد1از1تو،1کاهدان1از1توست »دیگ1شکم1از1طعام1لبریز1مکن1

بر1خویش1ترحمی1که1این1جان1از1توست« بسیار1مخور1که1نان،1هراسان1از1توست1

1( تشخیص، تشبیه، کنایه، حسن تعلیل،

2( تشبیه، استعاره، جناس، تمثیل

3( تشخیص، تشبیه، حس آمیزی، تمثیل

4( مجاز، ایهام، جناس، حسن تعلیل

1در1کدام1بیت،1استعاره1به1کار1رفته،1در1اصل1»مشبه1به1یک1تشبیه«1است؟-    

آفتاب آسا کند در شب تجلی روی تو 1( ماه و پروین از خجالت رخ فرو پوشد اگر 

نقشش به حرام ار خود، صورتگر چین باشد 2( هر کاو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز 

شعله جان من بی سرو سامان شده ای 3( ای گل امروز توهم بزم حریفان شده ای 

من و خاک در میخانه و بدنامی ما 4( تو و نوشیدن پیمانه و خشنودی دل 
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آرایه های ادبی 

1آرایه1های1»تشبیه،1استعاره،1حسن1تعلیل،1ایهام1و1اغراق«1به1ترتیب1در1کدام1ابیات1آمده1است؟-    

مدام1خون1جگر1می1خورم1ز1خوان1فراق1 الف(1ز1سوز1شوق1دلم1شد1کباب،1دور1از1یار1

وین1ماجرا1به1سرو1لب1جویبار1بخش ب(1یا1رب1به1وقت1گل،1گنه1بنده1عفو1کن1

گیرد1اول1در1اذان1گفتن1مؤذن1گوش1را ج(1بس1که1حرف1حق1کسی1در1دهر1نتواند1شنید1

بسان1دیگ،1دائم1می1زند1جوش د(1ز1تاب1آتش1سودای1عشقش1

وز1لوح1سینه1نقشت،1هرگز1نگشت1زایل ه(1از1آب1دیده1صد1ره،1طوفان1نوح1دیدم1

2( د، ب، ج، الف، ه 1( د، ج، ب، ه، الف 

4( ب، ج، الف، د، ه 3( ه، ب، الف، ج، د 

1درست1است.-    
ً
1آرایه1های1مقابل1همه1ابیات1به1استثنای1بیت1..............1تماما

)اغراق ـ تشبیه( بر دل کوه نهی، سنگ به آواز آید   1( اگر این داغ جگرسوز که بر جان من است 

)مجاز ـ استعاره(  چه شد که کوته و زشت این قبا به قامت ماست  2( لباس مرگ بر اندام عالمی زیباست 

)حسن تعلیل ـ ایهام تناسب( دریا ز شور اوست که اندر تالطم است   3( دل ها برای اوست که اندر تپیدن است 

)جناس ـ متناقض نما(  گر رنج من یاد آیدش، عهد من آسان نشکند   4( گفتار من، یاد آیدش، خون ریختن داد آیدش 

1آرایه1های1بیت1زیر1کدام1اند؟-    

که1جوش1گل،1شراب1لعل1فام1آورد1مستان1را«1 »مشو1غمگین1در1میخانه1را1گر1محتسب،1گل1زد1

2( تشبیه، استعاره، مجاز، جناس تام 1( کنایه، جناس، استعاره، تشبیه 

4( تشبیه، مراعات نظیر، جناس، اسلوب معادله 3( کنایه، مجاز، حسن تعلیل، جناس تام 

1آرایه1های1قطعه1شعر1زیر1در1کدام1گزینه1آمده1است؟-    

گر1کاه1نباشد1از1تو،1کاهدان1از1توست »دیگ1شکم1از1طعام1لبریز1مکن1

بر1خویش1ترحمی1که1این1جان1از1توست« بسیار1مخور1که1نان،1هراسان1از1توست1

1( تشخیص، تشبیه، کنایه، حسن تعلیل،

2( تشبیه، استعاره، جناس، تمثیل

3( تشخیص، تشبیه، حس آمیزی، تمثیل

4( مجاز، ایهام، جناس، حسن تعلیل

1در1کدام1بیت،1استعاره1به1کار1رفته،1در1اصل1»مشبه1به1یک1تشبیه«1است؟-    

آفتاب آسا کند در شب تجلی روی تو 1( ماه و پروین از خجالت رخ فرو پوشد اگر 

نقشش به حرام ار خود، صورتگر چین باشد 2( هر کاو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز 

شعله جان من بی سرو سامان شده ای 3( ای گل امروز توهم بزم حریفان شده ای 

من و خاک در میخانه و بدنامی ما 4( تو و نوشیدن پیمانه و خشنودی دل 
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ادبیات فارسی

1آرایه1های1متن1زیر،1کدام1اند؟-    

»برخاست1آیه1را1زیر1لب1تکرار1کرد1و1فریاد1کشید1و1شلیک1کرد.1صدای1غرش1تانک1نزدیک1تر1می1شد،1مصطفی1و1ارمیا1با1مسلسل1به1سمت1
آتش1تیراندازی1کردند.1عده1ای1از1افراد1گردان1با1صدای1انفجار1تانک1ها1به1طرف1این1گروه1سه1نفری1آمدند،1دور1و1بر1آنها1را1گرفتند:1
سهراب1گل1کاشتی،1ای1والله!1پیرمرد1هیکلی1خیلی1به1درد1می1خورد.1مرد1فیل1صد1تومن1است؛1زنده1اش1هم1صد1تومن!1دود1هنوز1از1کنده1

بلند1می1شود.«

1( تشبیه، استعاره، ایهام، تمثیل

2( تشبیه، مجاز، کنایه، تلمیح

3( مجاز، کنایه، استعاره، تمثیل

4( واج آرایی، تشخیص، ایهام تناسب، تلمیح

1آرایه1های1متن1زیر،1در1کدام1گزینه1آمده1است؟-    

»فردای1آن1روز1به1خاطرم1آمد1که1دیروز1یک1دست1از1بهترین1لبا1های1نودوز1خود1را1به1انضمام1مایحتوی،1یعنی1آقای1استادی،1مصطفی1
خان،1به1دست1چالق1شده1خودم1از1خانه1بیرون1انداخته1ام؛1ولی1چون1تیری1که1از1شست1رفته1بازنمی1گردد،1یک1بار1دیگر1به1کالم1بلند1پایه1

»از1ماست1که1برماست«1ایمان1آوردم1و1پشت1دستم1را1داغ1کردم1که1تا1من1باشم1دیگر1پیرامون1ترفیع1رتبه1نگردم.«

1( اغراق، ایهام تناسب، تشبیه، تلمیح

2( مجاز، متناقض نما، تضمین، ایهام تناسب

3( تضاد، کنایه، متناقض نما، تلمیح

4( تضاد، کنایه، تمثیل، تضمین

1در1کدام1گزینه1یکی1از1آرایه1های1مقابل1عبارت،1نادرست1است؟-    

1( خالصه آنکه از من همه اصرار بود و از مصطفی انکار؛ و عاقبت مهمان ها هم با او هم صدا شدند و دسته جمعی خواستار بردن غاز گردیدند. )سجعـ  متناقض نما(

2( با اوقات تلخ گفت: این خیال را از سرت بیرون کن که محال است در میهمانی اول بعد از عروسی بگذارم از کسی چیز عاریه وارد این خانه شود. )حس آمیزیـ  مجاز(

3( مهمان ها در مقابل تظاهرات شخص شخیصی چون آقای استاد، دو دل مانده بودند و چشم هایشان به غاز دوخته شده بود. )جناس ـ کنایه(

4( شش دانگ حواسم پیش مصطفی است که نکند بوی غاز چنان مستش کند که دامنش از دست برود، ولی خیر، هنوز سرش توی حساب است. )تضمینـ  کنایه(

1در1کدام1گزینه،1»کنایه«1بیشتری1دیده1می1شود؟-    

1( دیدم توطئه ما دارد می ماسد. دلم می خواست می توانستم صدآفرین به مصطفی گفته، از آن تاریخ به بعد زیر بغلش را بگیرم.

2( مصطفی هم جانی گرفت و گرچه هنوز درست دستگیرش نشده بود که مقصود من چیست، آثار شادی در وجناتش نمودار گردید.

3( حاال دیگر چانه اش گرم شده و در خوش زبانی و شوخی و بذله و لطیفه، نوک جمع را چیده و متکلم وحده و مجلس آرای بالمعارض شده است.

4( می خواهم امروز نشان بدهی که چند مرده حالجی و از زیر سنگ هم شده یک عدد غاز خوب و تازه به هر قیمیت شده برای ما پیدا کنی.

1در1همه1گزینه1ها،1به1جز1گزینه1..................1هر1دو1آرایه1»کنایه«1و1»استعاره«1به1کار1رفته1است.-    

1( گفتم: »تو رو خدا بگو فالنی هنوز از خواب بیدار نشده و شّر این غول بی شاخ و دم را از سر ما بکن.«

2( اولین بار است که از تو یک کلمه حرف حسابی می شنوم؛ ولی به نظرم این گره به دست خودت گشوده خواهد شد. 

3( دیگران که منتظر چنین حرفی بودند، فرصت نداده مانند قحطی زدگان به جان غاز افتادند و کلکش را کندند. 

4( صدای کشیده آب نکشیده ای، طنین انداز گردید و پنج انگشت دعاگو بر روی صورت گل انداخته آقای استادی نقش بست.
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آرایه های ادبی 

1باتوجه1به1متن1زیر،1»طرفین1سجع«1در1کدام1گزینه1به1درستی1نشان1داده1شده1است؟-    

»شب1را1به1بوستان1یکی1از1دوستان،1اتفاق1مبیت1افتاد.1موضعی1خوش1و1خرم1بود1و1درختان1سردرهم؛1گفتی1که1خرده1مینا1بر1خاکش1
ریخته1و1عقد1ثریا1از1تاکش1آویخته.«

1( )بوستان و دوستان(، )ریخته و آویخته(

2( )بوستان و دوستان(، )خرم و درهم(

3( خاکش و تاکش(، )بوستان و دوستان(

4( )خرم و درهم(، )ریخته و آویخته(

1در1کدام1گزینه،1یکی1از1آرایه1های1مقابل1بیت،1نادرست1است؟-    

)تلمیح ـ حسن تعلیل( که آب میکده خوش تر از آب حیوان است   1( مگر به یاد لبت باده می دهد ساقی 

)تشبیه ـ حس آمیزی( بو که بویی به مشامم ز گلستان آید   2( بلبل آسا همه شب تا به سحر ناله زنم 

)ایهام ـ استعاره( سودای کج مپز که کمند بالی توست   3( مویت به هم برآمد و در تاب رفت و گفت 

)تضاد ـ اسلوب معادله( نرم از آتش توان کردن کمان سخت را   4( من مالیم کردم از آه، آسمان سخت را 

1ترتیب1آرایه1های1»تشبیه،1جناس1همسان،1تضمین،1حسن1تعلیل1و1اسلوب1معادله«1در1ابیات1کدام1گزینه1آمده1است؟-    

چنان1دوید1که1گلگونه1اشک1بر1مژگان الف(1به1تار1مو1اگرش1ره1فتاد1به1شب1تار1

همی1کن1تا1شود1ماه1ُنَوت1بدر1جهان1آرا ب(1به1قول1»لیس1لالنسان1اال1ما1سعی«1سعیی1

زین1پیش1اگر1نباشی،1در1روستا1چه1باشد؟ ج(1عشق1است1مصر1اعظم،1عقل1است1روستایش1

غنچه1دل1تنگ1به1باغ1آمد1و1خندان1برخاست د(1رفتن1از1عالم1پرشور1به1از1آمدن1است1

ور1نه1اندر1کفش1این1مشعله1تابان1چیست؟ ه(1آسمان1نیز1به1صد1دیده1تو1را1می1طلبد1

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

1بیت1زیر،1به1آرایه1های1ادبی1کدام1گزینه،1آراسته1شده1است؟-    

در1چمن1و1لوله1انداخت1که1من1آزادم« »سرو1تا1بندگی1سرو1قدت1کرد1قبول1

1( واج آرایی، ایهام، تشبیه، تشخیص

2( تشبیه، استعاره، پارادوکس، حسن تعلیل

3( واج آرایی، جناس همسان، تشخیص، پارادوکس

4( استعاره، جناس همسان، ایهام، حسن تعلیل

1همه1آرایه1های1»تضاد،1مجاز،1تشبیه1و1ایهام«1در1کدام1بیت1دیده1می1شود؟-    

مرغی است که بی دانه ره دام نگیرد 1( شیرینی گفتار تو دانه است و دل من 

به بیداری کشید از خواب نازش 2( به بوی خود به هوش آورد بازش 

فرو ریزند کوکب تا فرو ریزند کوکب ها 3( جدا از ماه رویت عاشقان از چشم تر هر شب 

ورنه از دردت جهانی را بسوزانم چو شمع 4( در شب هجران مرا پروانه وصلی فرست 
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1باتوجه1به1متن1زیر،1»طرفین1سجع«1در1کدام1گزینه1به1درستی1نشان1داده1شده1است؟-    

»شب1را1به1بوستان1یکی1از1دوستان،1اتفاق1مبیت1افتاد.1موضعی1خوش1و1خرم1بود1و1درختان1سردرهم؛1گفتی1که1خرده1مینا1بر1خاکش1
ریخته1و1عقد1ثریا1از1تاکش1آویخته.«

1( )بوستان و دوستان(، )ریخته و آویخته(

2( )بوستان و دوستان(، )خرم و درهم(

3( خاکش و تاکش(، )بوستان و دوستان(

4( )خرم و درهم(، )ریخته و آویخته(

1در1کدام1گزینه،1یکی1از1آرایه1های1مقابل1بیت،1نادرست1است؟-    

)تلمیح ـ حسن تعلیل( که آب میکده خوش تر از آب حیوان است   1( مگر به یاد لبت باده می دهد ساقی 

)تشبیه ـ حس آمیزی( بو که بویی به مشامم ز گلستان آید   2( بلبل آسا همه شب تا به سحر ناله زنم 

)ایهام ـ استعاره( سودای کج مپز که کمند بالی توست   3( مویت به هم برآمد و در تاب رفت و گفت 

)تضاد ـ اسلوب معادله( نرم از آتش توان کردن کمان سخت را   4( من مالیم کردم از آه، آسمان سخت را 

1ترتیب1آرایه1های1»تشبیه،1جناس1همسان،1تضمین،1حسن1تعلیل1و1اسلوب1معادله«1در1ابیات1کدام1گزینه1آمده1است؟-    

چنان1دوید1که1گلگونه1اشک1بر1مژگان الف(1به1تار1مو1اگرش1ره1فتاد1به1شب1تار1

همی1کن1تا1شود1ماه1ُنَوت1بدر1جهان1آرا ب(1به1قول1»لیس1لالنسان1اال1ما1سعی«1سعیی1

زین1پیش1اگر1نباشی،1در1روستا1چه1باشد؟ ج(1عشق1است1مصر1اعظم،1عقل1است1روستایش1

غنچه1دل1تنگ1به1باغ1آمد1و1خندان1برخاست د(1رفتن1از1عالم1پرشور1به1از1آمدن1است1

ور1نه1اندر1کفش1این1مشعله1تابان1چیست؟ ه(1آسمان1نیز1به1صد1دیده1تو1را1می1طلبد1

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

1بیت1زیر،1به1آرایه1های1ادبی1کدام1گزینه،1آراسته1شده1است؟-    

در1چمن1و1لوله1انداخت1که1من1آزادم« »سرو1تا1بندگی1سرو1قدت1کرد1قبول1

1( واج آرایی، ایهام، تشبیه، تشخیص

2( تشبیه، استعاره، پارادوکس، حسن تعلیل

3( واج آرایی، جناس همسان، تشخیص، پارادوکس

4( استعاره، جناس همسان، ایهام، حسن تعلیل

1همه1آرایه1های1»تضاد،1مجاز،1تشبیه1و1ایهام«1در1کدام1بیت1دیده1می1شود؟-    

مرغی است که بی دانه ره دام نگیرد 1( شیرینی گفتار تو دانه است و دل من 

به بیداری کشید از خواب نازش 2( به بوی خود به هوش آورد بازش 

فرو ریزند کوکب تا فرو ریزند کوکب ها 3( جدا از ماه رویت عاشقان از چشم تر هر شب 

ورنه از دردت جهانی را بسوزانم چو شمع 4( در شب هجران مرا پروانه وصلی فرست 
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1کدام1بیت،1فاقد1»ایهام«1است؟-    

که هیچ فایده نبود اگر هزار گوید 1( چه سود نرگس سرمست را نصیحت بلبل 

سر بر کنار نسترن و ارغوان نهاد 2( در تابم از دو سنبل هندوت کز چه روی 

چنین در دام غم تا کی به بوی دانه بنشیند 3( دلی کز خرمن شادی نشد یک دانه اش حاصل 

بنواز باری نوبتی چون می زنی عشاق را 4( در پرده از ناراستی راه مخالفت می زنی 

1آرایه1های1بیت1زیر،1کدام1است؟-    

که1همچون1ذره1در1مهرش1گرفتار1هوا1ماند« »قضای1الزم1است1آن1را1که1بر1خورشید،1عشق1آرد1

2( تشبیه، استعاره، ایهام تناسب 1( تشبیه، ایهام، مجاز 

4( استعاره، ایهام تناسب، جناس 3( استعاره، کنایه، مجاز 

1آرایه1های1»جناس،1مجاز،1حس1آمیزی،1کنایه1و1حسن1تعلیل«1به1ترتیب1در1کام1ابیات1وجود1دارد؟-    

قاتل1ما1بر1اسیران1تند1می1راند1فرس الف(1ریخت1خون1خلق1و1می1سازد1به1جوالن1پایمال1

گرچه1با1پیر1و1جوان1چون1شکر1و1شیر1شدیم ب(1کس1ندیدیم1که1تلخی1نشنیدیم1از1او1

گردی1ز1دل1مدعیان1رفتم1و1رفتم ج(1از1کوی1تو1چون1باد1برآشفتم1و1رفتم1

از1غم1من1کوه1می1نالید1و1هامون1می1گریست د(1سیل1در1هامون،1صدا1در1کوه،1می1دانی1چه1بود؟1

خود1دست1به1خون1من1هم1تر1نکنی1دانم ه(1گر1کشتنیم1باری1هم1دست1تو1و1تیغت1

2( الف، ه، ب، ج، د 1( الف، ب، د، ه، ج 

4( ج، ه، ب، الف، د 3( ج، ب، ه، د، الف 

1آرایه1های1موجود1در1بیت1زیر1در1کدام1گزینه1ذکر1شده1است؟-    

که1آتش1از1عرق1شرم،1آب1گردیده1است« »کدام1زهره1جبین1بی1نقاب1گردیده1است1

1( تشبیه، کنایه، مجاز، استعاره

2( تشبیه، مجاز، حسن تعلیل، ایهام

3( کنایه، تضاد، استعاره، حسن تعلیل

4( کنایه، استعاره، مراعات نظیر، ایهام تناسب

1آرایه1های1مقابل1همه1ابیات،1به1استثنای1بیت1................1درست1است.-    

)مراعات نظیر ـ حسن تعلیل( در تو نگرم کآینه دیدار نمایی   1( گرچه به شب آیینه نشاید نگریدن 

)استعاره ـ ایهام( صدف گهر نماید شکر عقیق رنگش   2( چو به خنده بازیابم اثر دهان تنگش 

)تشبیه ـ جناس( جانت فدا که بس خوشی، جان جهان کیستی؟   3( تیرقدی، کمان کشی، زهره رخی و مهوشی 

)تضاد ـ اغراق(  شب روز نماید چو تو دیدار نمایی  4( خورشیدی و آن گه به شب آیی عجب این است 
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1در1متن1زیر،1کدام1آرایه1های1ادبی1آمده1است؟-    

»عشق1من،1خنده1تو1/1در1تاریک1ترین1لحظه1ها1می1شکفد.1/1خنده1ات1را1می1خواهم1چون1گلی1که1در1انتظارش1بودم؛1/1گل1آبی،1گل1سرخ1
کشورم1که1مرا1می1خواند1/1بخند1بر1شب1/1بر1روز،1بر1ماه؛1/1بخند1بر1پیچاپیچ1خیابان1های1جزیره.«

1( تشخیص، مجاز، ایهام، مراعات نظیر

2( تشخیص، تضاد، حس آمیزی، ایهام

3( تشبیه، استعاره، تضاد، مجاز

4( تشبیه، تلمیح، استعاره، ایهام تناسب

1در1کدام1عبارت،1تمامی1آرایه1های1»تشخیص،1استعاره،1تشبیه1و1کنایه«1دیده1می1شود؟-    

1( دلم می خواهد بر بال های باد بنشینم و آنچه را که پروردگار جهان پدید آورده، زیرپا گذارم.

2( ای کشتی تندرو خیال من، همین جا لنگر انداز؛ زیرا برای تو بیش از این، اجازه سفر نیست.

3( ستارگان را با درخشندگی جاودانی خود می بینم که راه هزاران ساله را در د افالک می پیمایند.

4( در یک جاده خلوت، رهگذی به من نزدیک می شود؛ می پرسد: »ای مسافر به شتاب کجا می روی؟«

1در1کدام1گزینه،1یکی1از1آرایه1های1رو1به1روی1بیت،1نادرست1است؟-    

)تلیمح ـ ایهام تناسب( یوسف خبر خویش به یعقوب نوشته است   1( رفته است عزیز من و مکتوب نوشته است 

)تشبیه ـ اسلوب معادله( خانه تاریک را شمعی به از صد صورت است   2( زیور آیینه دل، روشنی باشد نه عکس 

)متناقض نما ـ حس آمیزی( زیرا که درد او به حقیقت دوای ماست   3(جان می دهیم و ناز طبیبان نمی کشیم 

)استعاره ـ حسن تعلیل( به حرف راست، دهن وا نمی توان کردن    4( ز صدق شد دهن صبح پر ز خون شفق 

1کدام1گزینه1برای1نشان1دادن1آرایه1های1ابیات1زیر،1مناسب1است؟-    

وزین1خوش1تر1نباشد1در1جهان1پند »چه1خوش1فرمود1آن1پیر1خردمند1

لب1خندان1بیاور1چون1لب1جام« اگر1خونین1دلی1از1جور1ایام1

1( جناس همسان، کنایه، استعاره، تضمین

2( تشخیص، مجاز، کنایه، تلمیح

3( جناس همسان، تشخیص، تشبیه، تلمیح

4( تضاد، مجاز، ایهام، تضمین

1ترتیب1آرایه1های1»ارسال1المثل،1ایهام،1اسلوب1معادله،1پارادوکس1و1حسن1تعلیل«1در1ابیات1کدام1گزینه1آمده1است؟-    

1چون1شرار1از1سنگ1بیرون1شد1چراغش1روشن1است الف(1در1غریبی1بیش1می1باشد1هنرور1را1رواج1

که1خار1راه1او1در1زیر1پا1ریحانه1می1آید ب(1چون1با1باده1عشق1تو1سرگمم1در1این1گلشن1

نهاده1تهمت1بیهوده1برگ1حنا1را ج(1به1خون1خسته1دالن،1رنگ1کرده1ای1انگشت1

هیچ1کس1زیره1سوی1خطه1کرمان1نبرد د(1جان1به1نزد1تو1فرستادمی1از1عشق1و1لیک1

بیگانه1وار1مگذر1از1کوی1آشنایان ه(1بیگانه1ایم1با1خود1تا1با1تو1آشناییم1

4( د، الف، ه، ب، ج 3( د، ب، الف، ه، ج  2( ج، الف، د، ه، ب  1( ج، ب، ه، د، الف 
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آرایه های ادبی 

1در1متن1زیر،1کدام1آرایه1های1ادبی1آمده1است؟-    

»عشق1من،1خنده1تو1/1در1تاریک1ترین1لحظه1ها1می1شکفد.1/1خنده1ات1را1می1خواهم1چون1گلی1که1در1انتظارش1بودم؛1/1گل1آبی،1گل1سرخ1
کشورم1که1مرا1می1خواند1/1بخند1بر1شب1/1بر1روز،1بر1ماه؛1/1بخند1بر1پیچاپیچ1خیابان1های1جزیره.«

1( تشخیص، مجاز، ایهام، مراعات نظیر

2( تشخیص، تضاد، حس آمیزی، ایهام

3( تشبیه، استعاره، تضاد، مجاز

4( تشبیه، تلمیح، استعاره، ایهام تناسب

1در1کدام1عبارت،1تمامی1آرایه1های1»تشخیص،1استعاره،1تشبیه1و1کنایه«1دیده1می1شود؟-    

1( دلم می خواهد بر بال های باد بنشینم و آنچه را که پروردگار جهان پدید آورده، زیرپا گذارم.

2( ای کشتی تندرو خیال من، همین جا لنگر انداز؛ زیرا برای تو بیش از این، اجازه سفر نیست.

3( ستارگان را با درخشندگی جاودانی خود می بینم که راه هزاران ساله را در د افالک می پیمایند.

4( در یک جاده خلوت، رهگذی به من نزدیک می شود؛ می پرسد: »ای مسافر به شتاب کجا می روی؟«

1در1کدام1گزینه،1یکی1از1آرایه1های1رو1به1روی1بیت،1نادرست1است؟-    

)تلیمح ـ ایهام تناسب( یوسف خبر خویش به یعقوب نوشته است   1( رفته است عزیز من و مکتوب نوشته است 

)تشبیه ـ اسلوب معادله( خانه تاریک را شمعی به از صد صورت است   2( زیور آیینه دل، روشنی باشد نه عکس 

)متناقض نما ـ حس آمیزی( زیرا که درد او به حقیقت دوای ماست   3(جان می دهیم و ناز طبیبان نمی کشیم 

)استعاره ـ حسن تعلیل( به حرف راست، دهن وا نمی توان کردن    4( ز صدق شد دهن صبح پر ز خون شفق 

1کدام1گزینه1برای1نشان1دادن1آرایه1های1ابیات1زیر،1مناسب1است؟-    

وزین1خوش1تر1نباشد1در1جهان1پند »چه1خوش1فرمود1آن1پیر1خردمند1

لب1خندان1بیاور1چون1لب1جام« اگر1خونین1دلی1از1جور1ایام1

1( جناس همسان، کنایه، استعاره، تضمین

2( تشخیص، مجاز، کنایه، تلمیح

3( جناس همسان، تشخیص، تشبیه، تلمیح

4( تضاد، مجاز، ایهام، تضمین

1ترتیب1آرایه1های1»ارسال1المثل،1ایهام،1اسلوب1معادله،1پارادوکس1و1حسن1تعلیل«1در1ابیات1کدام1گزینه1آمده1است؟-    

1چون1شرار1از1سنگ1بیرون1شد1چراغش1روشن1است الف(1در1غریبی1بیش1می1باشد1هنرور1را1رواج1

که1خار1راه1او1در1زیر1پا1ریحانه1می1آید ب(1چون1با1باده1عشق1تو1سرگمم1در1این1گلشن1

نهاده1تهمت1بیهوده1برگ1حنا1را ج(1به1خون1خسته1دالن،1رنگ1کرده1ای1انگشت1

هیچ1کس1زیره1سوی1خطه1کرمان1نبرد د(1جان1به1نزد1تو1فرستادمی1از1عشق1و1لیک1

بیگانه1وار1مگذر1از1کوی1آشنایان ه(1بیگانه1ایم1با1خود1تا1با1تو1آشناییم1

4( د، الف، ه، ب، ج 3( د، ب، الف، ه، ج  2( ج، الف، د، ه، ب  1( ج، ب، ه، د، الف 
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1بیت1زیر،1به1آرایه1های1ادبی1کدام1گزینه،1آراسته1شده1است؟-    

می1رود1گلشن1به1غارت،1باغبان1خفته1را« »زود1گردد1چهره1بی1شرم،1پامال1نگاه1

1( حس آمیزی، مجاز، کنایه، ابهام

2( تشخیص، تشبیه، تضاد، اسلوب معادله

3( تناقض، تشخیص، تناسب، واج آرایی

4( استعاره، کنایه، مراعات نظیر، اسلوب معادله

1در1کدام1گزینه،1یکی1از1دو1آرایه1مقابل1بیت،1نادرست1است؟-    

)تشبیه ـ تلمیح( اندر آن آتش مرا هر سو گلستانی بود   1( آتش رخسار خوبت گر بسوزاند مرا 

)جناس ـ حسن تعلیل( چهره خورشید زرد از درد بی درمان اوست   2( آسمان، چشمی که من بیمار او گردیده ام 

)حس آمیزی ـ اسلوب معادله( تو را چه حاصل از این آسیای دندان است   3( گذشت عمر و نکردی کالم خود را نرم 

)استعاره ـ متناقض نما( یک ساعتم بگنجان در سایه عنایت  4( ای آفتاب خوبان، می جوشد اندرونم 

1آرایه1های1بیت1زیر،1کدام1اند؟-    

چو1درد1در1تو1نبیند،1که1را1دوا1بکند؟« »طبیب1عشق،1مسیحا1دم1است1و1مشفق،1لیک1

1( تشبیه، واج آرایی، تضاد، ایهام

2( تشبیه، واج آرایی، کنایه، تلمیح

3( تضاد، ایهام، مجاز، تلمیح

4( تضاد، جناس، استعاره، ایهام تناسب

1در1کدام1گزینه،1همه1آرایه1های1»حس1آمیزی،1مجاز،1ایهام1و1تلمیح«1یافت1می1شود؟1-    

در دور خویش، شکل مدور گرفته ای 1( ای آسمان، چو دور ندیمانش دیده ای 

من چو فرهاد یکی گویم و شیرین گویم 2( من نه آنم که دو صد مصرع شیرین گویم 

بوی پیراهن یوسف ز کجا می شنوم؟ 3( ای عزیزان اگر از مصر نمی آید باد 

صد ناله زار از دل هر تار برآمد 4( یک زمزمه از عشق تو با چنگ بگفتم 

1آرایه1های1»استعاره،1تشبیه،1واج1آرایی،1کنایه1و1ایهام«1به1ترتیب1در1کدام1ابیات1آمده1است؟-    

فرهاد1بدانی1که1چوا1سنگ1بریده1است الف(1ای1عاقل1اگر1پای1به1سنگیت1برآید1

آن1کس1که1سخن1گفتن1شیرین1نشنیده1است ب(1رحمت1نکند1بر1دل1بیچاره1فرهاد1

دل1نیست1که1در1بر1چو1کبوتر1نتپیده1است ج(1از1دست1کمان1مهره1ابروی1تو1در1شهر1

پیداست1که1هرگز1کس1از1این1میوه1نچیده1است د(1در1وهم1نیاید1که1چه1مطبوع1درختی1

از1مشک1سیه1دایره1نیمه1کشیده1است ه(1آن1کیست1که1پیراهن1خورشید1جمالش1

2( الف، د، ه، ج، ب 1( د، ج، ه، ب، الف 

4( ه، د، ج، الف، ب 3( د، الف، ج، ه، ب 
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آرایه های ادبی 

11ترتیب1ابیات1زیر1به1لحاظ1داشتن1آرایه1های1»مجاز،1تشبیه،1تناقض1و1جناس«1کدام1است؟-    

در1پای1سمند1تو1کنم1نعل1بهایی الف(1اگر1دست1دهد1دولت1آنم1که1سر1خویش1

در1حضرت1سلطان1که1برد1نام1گدایی ب(1من1خود1به1چه1ارزم1که1تمنای1تو1ورزم1

دشنام1تو1خوش1تر1که1ز1بیگانه1دعایی ج(1بیداد1تو1عدل1است1و1جفای1تو1کرامت1

این1بود1که1با1دوست1به1سر1برد1وفایی د(1شاید1که1به1خون1بر1سر1خاکم1بنویسند1

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

1وجود1دارد.-    
ً
1آرایه1های1همه1گزینه1ها1به1استثنای1گزینه1...................1در1بیت1زیر،1تماما

دامن1صحرا1بر1این1دیوانه1دامان1گلی1است«1 »تا1اثر1از1نقش1پای1ناقه1لیلی1به1جاست1

2( تشبیه، تشخیص، جناس 1( کنایه، ایهام، تلمیح 

4( استعاره، مراعات نظیر، تشخیص 3( استعاره، تلمیح، تشبیه 

1آرایه1های1مقابل1همه1ابیات،1به1استثنای1بیت1.................1درست1است.-    

)تشبیه ـ کنایه( گر سرکشد، غبار دل آسمان شود   1( افتاده را به چشم حقارت مبین که خاک 

)حسن تعلیل ـ تضاد( که دایم از خدا خواهد شفای چشم بیمارش   2( از آن مژگان او دست دعا بر آسمان دارد 

)تشبیه ـ تشخیص(  بدخو شود آن دم که در آغوش و کنار است  3( در حیرتم از زاری تنبور که این طفل 

)اسلوب معادله ـ اغراق(  بید مجنون، سجده شکری به جا آورده است   4( عاقالن را تا در این موسم چو خود دیوانه دید 

1در1بیت1زیر،1کدام1آرایه1های1ادبی1یافت1می1شود؟-    

دهن1الله1چرا1تا1به1جگر1سوخته1است؟!« »بوسه1ای1گر1ربوده1است1ز1یاقوت1لبش1

1( تشبیه، استعاره، مراعات نظیر، حسن تعلیل

2( استعاره، تشبیه، حسن تعلیل، تلمیح

3( نغمه حروف، تشبیه، جناس، اسلوب معادله

4( استعاره، تشبیه، اسلوب معادله، تلمیح

1آرایه1های1بیت1زیر،1کدام1است؟-    

ابروت1زده1بر1سر1خورشید1کمان1را«1 »مژگان1تو1خنجر1به1رخ1ماه1کشیده1

2( اسلوب معادله، مجاز، تشبیه، کنایه 1( تشبیه، کنایه، مراعات نظیر، استعاره 

4( مجاز، مراعات نظیر، ایهام، اسلوب معادله 3( تلمیح، تشبیه، کنایه، ایهام تناسب 

1کدام1گروه1آرایه1های1ادبی1در1بیت1زیر،1یافت1می1شود؟-    

با1پختگان1گوی1این1سخن،1سوزش1نباشد1خام1را« »باران1اشکم1می1دود1وز1ابرم1آتش1می1جهد1

2( تشبیه، پارادوکس، اسلوب معادله، ایهام 1( تشبیه، استعاره، کنایه، تضاد 

4( مراعات نظیر، استعاره، اسلوب معادله، تضاد 3( مراعات نظیر، تشبیه، پارادوکس، ایهام 
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آرایه های ادبی 

11ترتیب1ابیات1زیر1به1لحاظ1داشتن1آرایه1های1»مجاز،1تشبیه،1تناقض1و1جناس«1کدام1است؟-    

در1پای1سمند1تو1کنم1نعل1بهایی الف(1اگر1دست1دهد1دولت1آنم1که1سر1خویش1

در1حضرت1سلطان1که1برد1نام1گدایی ب(1من1خود1به1چه1ارزم1که1تمنای1تو1ورزم1

دشنام1تو1خوش1تر1که1ز1بیگانه1دعایی ج(1بیداد1تو1عدل1است1و1جفای1تو1کرامت1

این1بود1که1با1دوست1به1سر1برد1وفایی د(1شاید1که1به1خون1بر1سر1خاکم1بنویسند1

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

1وجود1دارد.-    
ً
1آرایه1های1همه1گزینه1ها1به1استثنای1گزینه1...................1در1بیت1زیر،1تماما

دامن1صحرا1بر1این1دیوانه1دامان1گلی1است«1 »تا1اثر1از1نقش1پای1ناقه1لیلی1به1جاست1

2( تشبیه، تشخیص، جناس 1( کنایه، ایهام، تلمیح 

4( استعاره، مراعات نظیر، تشخیص 3( استعاره، تلمیح، تشبیه 

1آرایه1های1مقابل1همه1ابیات،1به1استثنای1بیت1.................1درست1است.-    

)تشبیه ـ کنایه( گر سرکشد، غبار دل آسمان شود   1( افتاده را به چشم حقارت مبین که خاک 

)حسن تعلیل ـ تضاد( که دایم از خدا خواهد شفای چشم بیمارش   2( از آن مژگان او دست دعا بر آسمان دارد 

)تشبیه ـ تشخیص(  بدخو شود آن دم که در آغوش و کنار است  3( در حیرتم از زاری تنبور که این طفل 

)اسلوب معادله ـ اغراق(  بید مجنون، سجده شکری به جا آورده است   4( عاقالن را تا در این موسم چو خود دیوانه دید 

1در1بیت1زیر،1کدام1آرایه1های1ادبی1یافت1می1شود؟-    

دهن1الله1چرا1تا1به1جگر1سوخته1است؟!« »بوسه1ای1گر1ربوده1است1ز1یاقوت1لبش1

1( تشبیه، استعاره، مراعات نظیر، حسن تعلیل

2( استعاره، تشبیه، حسن تعلیل، تلمیح

3( نغمه حروف، تشبیه، جناس، اسلوب معادله

4( استعاره، تشبیه، اسلوب معادله، تلمیح

1آرایه1های1بیت1زیر،1کدام1است؟-    

ابروت1زده1بر1سر1خورشید1کمان1را«1 »مژگان1تو1خنجر1به1رخ1ماه1کشیده1

2( اسلوب معادله، مجاز، تشبیه، کنایه 1( تشبیه، کنایه، مراعات نظیر، استعاره 

4( مجاز، مراعات نظیر، ایهام، اسلوب معادله 3( تلمیح، تشبیه، کنایه، ایهام تناسب 

1کدام1گروه1آرایه1های1ادبی1در1بیت1زیر،1یافت1می1شود؟-    

با1پختگان1گوی1این1سخن،1سوزش1نباشد1خام1را« »باران1اشکم1می1دود1وز1ابرم1آتش1می1جهد1

2( تشبیه، پارادوکس، اسلوب معادله، ایهام 1( تشبیه، استعاره، کنایه، تضاد 

4( مراعات نظیر، استعاره، اسلوب معادله، تضاد 3( مراعات نظیر، تشبیه، پارادوکس، ایهام 
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ادبیات فارسی

1کدام1گزینه،1برای1نشان1دادن1آرایه1های1ادبی1متن1زیر1مناسب1است؟-    

»این1گونه1است1که1عشق1جاودانی،1همواره1معشوق1را1جوان1می1بیند1/1و1نه1توجهی1به1گرد1و1غبار1و1جراحات1پیری1دارد1/1و1نه1اهمیتی1به1
چین1و1شکن1های1ناگزیر1سالخوردگی1می1دهد،1/1بلکه1همواره1عشق1قدیم1را1موضوع1صحیفه1شعر1خود1می1گرداند.«

1( تشخیص، تشبیه، کنایه، حس آمیزی

2( تشخیص، تشبیه، استعاره، تضاد

3( تشبیه، مجاز، کنایه، متناقض نما

4( اغراق، استعاره، حسن تعلیل، تضاد

1در1کدام1گزینه،1یکی1از1آرایه1های1مقابل1عبارت،1نادرست1است؟-    

1( آنگاه سر خویش گرفتم و راه مدرسه پیش؛ و با شتاب تمام، خود را به مدرسه رساندم. )سجع ـ کنایه(

2( معلم از سر مهر، نظری بر من انداخت و با لطف و نرمی گفت: سر جایت بنشین.   )مجازـ حس آمیزی(

3( هنگامی که من از این احوال، غرق حیرت بودم، معلم را دیدم که بر کرسی نشست. )استعاره ـ تناقض(

4( خاطرات تلخ تنبیهات و ضربات چوب را از صفحه ضمیرم یکباره محو کرد.       )حس آمیزی ـ تشبیه(

1در1کدام1بیت،1می1توان1همه1آرایه1های1»جناس،1تشبیه،1استعاره1و1کنایه«1را1دید؟-    

در آن سینه دلی، وان دل همه سوز 1( الهی سینه ای ده آتش افروز 

دل افسرده، غیر از آب و گل نیست 2( هر آن دل را که سوزی نیست، دل نیست 

زبانم را بیانی آتشین ده 3( دلم را داغ عشقی بر جبین نه 

کجا فکر و کجا گنجینه راز؟ 4( اگر لطف تو نبود پرتوانداز 

1آرایه1های1»ایهام،1ضرب1المثل،1جناس،1حسن1تعلیل1و1اسلوب1معادله«1به1ترتیب1در1ابیات1کدام1گزینه1آمده1است؟-    

پشت1فلک1ز1راه1تواضع1خمیده1نیست الف(1مشغول1جمع1کردن1تیر1فکنده1است1

آشنایی1مددی،1دستی1و1پایی1بزنم ب(1درگذشت1از1سر1من1آب1ولی1گر1دهدم1

خواب1راحت1نکند1هر1که1صفایی1دارد ج(1مژه1بر1هم1نزند1آینه1ز1اندیشه1چشم1

مو1به1مو1هرچه1سر1زلف1تو1را1شانه1زدند د(1کس1نجست1از1دل1گم1گشته1ما1هیچ1نشان1

بگذار1تا1ببینم1آن1چشم1نازنین1را ه(1زان1ابروان1زیبا،1برچین1به1ناز1چین1را1

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

1بیت1زیر،1به1آرایه1های1کدام1گزینه1زینت1یافته1است؟-    

خوشا1کاری1که1سازد1تلخ1خواب1کارفرما1را« »زشیرین1کاری1فرهاد،1بی1آرام1شد1شیرین1

1( واج آرایی، ایهام تناسب، متناقض نما، تلمیح

2( حس آمیزی، جناس همسان، تضاد، تلمیح

3( تشبیه، ایهام تناسب، متناقض نما، واج آرایی

4( حس آمیزی، تضاد، ایهام، اسلوب معادله
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آرایه های ادبی 

1در1کدام1گزینه،1یکی1از1آرایه1های1مقابل1بیت،1نادرست1است؟-    

)پارادوکس ـ تشبیه( گر دلم خواهد لباسی نو کنم، عریان شوم   1( هم کهن شد هم مکرر جامه ناموس و ننگ 

)حس آمیزی ـ استعاره( تا از مژه هر ساعت لعل ترت افشانم   2( با من به سالم خشک ای دوست، زبان تر کن 

)اغراق ـ اسلوب معادله( در خزان، هر برگ، چندین رنگ پیدا می کند   3( آرزو در طبع پیران از جوانان است بیش 

)ایهام تناسب ـ کنایه(  گر اره نهد بر سرم ایام چو شانه  4( چون آینه رخ از رخ زیبات نتابم 

1در1کدام1بیت،1»مجاز«1از1نوع1»استعاره«1است؟-    

زلف را یک سو زدی تا غرق مهتابم کنی 1( آمدی با تاب گیسو، تا که بی تابم کنی 

همین بس عذر چشم او که مست است 2( اگر خون دو عالم را بریزد 

سلطان جهانم به چنین روز، غالم است 3( گل در بر و می در کف و معشوق به کام است 

نه می گل است و نه طبعت هزاردستان است 4( دال به دست گرفتی می، این چه دستان است 

1کدام1گزینه،1به1ترتیب،1آرایه1های1ابیات1زیر1را1نشان1می1دهد؟-    

سایه1های1غم1آید1از1درم1به1مهمانی الف(1هر1زمان1به1تنهایی1با1دلم1کنم1خلوت1

گفت1ایزد1ما1رمیت1اذ1رمیت ب(1تو1ز1قرآن1بازخوان1تفسیر1بیت1

هست1آب1و1دانه1مرغان1مهیا1در1قفس ج(1می1رسد1رزق1گرفتاران1دنیا1بی1طلب1

عین1آتش1شد1از1این1غیرت1و1بر1آدم1زد د(1جلوه1ای1کرد1رخت1دید1ملک1عشق1نداشت1

از1بس1که1بلند1بود1داد1دل1ما ه(1ای1داد1به1داد1دل1ما1کس1نرسید1

1( اسلوب معادله، تلمیح، استعاره، تضمین، واج آرایی

2( تلمیح، تضمین، اسلوب معادله، نغمه حروف، استعاره

3( استعاره، تضمین، اسلوب معادله، تلمیح، واج آرایی

4( اسلوب معادله، تضمین، استعاره، تلمیح، نغمه حروف

1در1کدام1گزینه،1یکی1از1آرایه1های1روبه1روی1بیت،1نادرست1ذکر1شده1است؟-    

)ایهام ـ مجاز( تا به دست آرم ز سرتا پای دستان آمدم   1( از هزاران حلقه زلف سیاهش حلقه ای 

)استعاره ـ ایهام تناسب( او را هزار عاشق زار است همچو من   2( گل را چه غم ز زاری بلبل که در چمن 

)تشبیه ـ جناس همسان( تا تو سوی صانع بی چون پری   3( پیکرت آراسته حق چون پری 

)حسن تعلیل ـ اسلوب معادله( صبح چون روشن شود، بیدار می باید شدن   4( چون سیاهی شد ز مو، هشیار می باید شدن 

1در1همه1ابیات،1به1جز1بیت1...........1»متناقض1نما«1دیده1می1شود.-    

خار و خاشاک جفایت، گل و ریحان من است 1( بر دل پاک تو حاشا نبود خاشاکی 

گر همه زهر است، چون خوردیم، ساغر نشکنیم 2(ما چو پیمان با کسی بستیم، دیگر نشکنیم 

سرافرازیش در سرافکندگی است 3( سرافکندگی کن که زلف نگار 

وگر من زو شوم پنهان، به پیدایی ُکشد زارم 4( گر او پیدا شود بر من به شیدایی کشد کارم 
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آرایه های ادبی 

1در1کدام1گزینه،1یکی1از1آرایه1های1مقابل1بیت،1نادرست1است؟-    

)پارادوکس ـ تشبیه( گر دلم خواهد لباسی نو کنم، عریان شوم   1( هم کهن شد هم مکرر جامه ناموس و ننگ 

)حس آمیزی ـ استعاره( تا از مژه هر ساعت لعل ترت افشانم   2( با من به سالم خشک ای دوست، زبان تر کن 

)اغراق ـ اسلوب معادله( در خزان، هر برگ، چندین رنگ پیدا می کند   3( آرزو در طبع پیران از جوانان است بیش 

)ایهام تناسب ـ کنایه(  گر اره نهد بر سرم ایام چو شانه  4( چون آینه رخ از رخ زیبات نتابم 

1در1کدام1بیت،1»مجاز«1از1نوع1»استعاره«1است؟-    

زلف را یک سو زدی تا غرق مهتابم کنی 1( آمدی با تاب گیسو، تا که بی تابم کنی 

همین بس عذر چشم او که مست است 2( اگر خون دو عالم را بریزد 

سلطان جهانم به چنین روز، غالم است 3( گل در بر و می در کف و معشوق به کام است 

نه می گل است و نه طبعت هزاردستان است 4( دال به دست گرفتی می، این چه دستان است 

1کدام1گزینه،1به1ترتیب،1آرایه1های1ابیات1زیر1را1نشان1می1دهد؟-    

سایه1های1غم1آید1از1درم1به1مهمانی الف(1هر1زمان1به1تنهایی1با1دلم1کنم1خلوت1

گفت1ایزد1ما1رمیت1اذ1رمیت ب(1تو1ز1قرآن1بازخوان1تفسیر1بیت1

هست1آب1و1دانه1مرغان1مهیا1در1قفس ج(1می1رسد1رزق1گرفتاران1دنیا1بی1طلب1

عین1آتش1شد1از1این1غیرت1و1بر1آدم1زد د(1جلوه1ای1کرد1رخت1دید1ملک1عشق1نداشت1

از1بس1که1بلند1بود1داد1دل1ما ه(1ای1داد1به1داد1دل1ما1کس1نرسید1

1( اسلوب معادله، تلمیح، استعاره، تضمین، واج آرایی

2( تلمیح، تضمین، اسلوب معادله، نغمه حروف، استعاره

3( استعاره، تضمین، اسلوب معادله، تلمیح، واج آرایی

4( اسلوب معادله، تضمین، استعاره، تلمیح، نغمه حروف

1در1کدام1گزینه،1یکی1از1آرایه1های1روبه1روی1بیت،1نادرست1ذکر1شده1است؟-    

)ایهام ـ مجاز( تا به دست آرم ز سرتا پای دستان آمدم   1( از هزاران حلقه زلف سیاهش حلقه ای 

)استعاره ـ ایهام تناسب( او را هزار عاشق زار است همچو من   2( گل را چه غم ز زاری بلبل که در چمن 

)تشبیه ـ جناس همسان( تا تو سوی صانع بی چون پری   3( پیکرت آراسته حق چون پری 

)حسن تعلیل ـ اسلوب معادله( صبح چون روشن شود، بیدار می باید شدن   4( چون سیاهی شد ز مو، هشیار می باید شدن 

1در1همه1ابیات،1به1جز1بیت1...........1»متناقض1نما«1دیده1می1شود.-    

خار و خاشاک جفایت، گل و ریحان من است 1( بر دل پاک تو حاشا نبود خاشاکی 

گر همه زهر است، چون خوردیم، ساغر نشکنیم 2(ما چو پیمان با کسی بستیم، دیگر نشکنیم 

سرافرازیش در سرافکندگی است 3( سرافکندگی کن که زلف نگار 

وگر من زو شوم پنهان، به پیدایی ُکشد زارم 4( گر او پیدا شود بر من به شیدایی کشد کارم 
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1در1کدام1گزینه،1»اسلوب1معادله«1به1کار1نرفته1است؟-    

به نقاش احتیاجی نیست دیوار گلستان را 1( نباشد نیک باطن در پی آرایش ظاهر 

سوزنی باید کز پای برآرد خاری 2( غم عشق آمد و غمهای دگر پاک ببرد 

به جز شور توَام در سر نباشد  3( دلم را جز تو کس دلبر نباشد 

در نوبهار دانه نماند نهان به خاک 4( می هرچه بود در دلم آورد بر زبان 

1در1همه1گزینه1ها،1به1جز1گزینه1..................1»حسن1تعلیل«1وجود1دارد.-    

هم رگ جان مرا، هم تار موی خویش را 1( جان در آن زلف است کمتر شانه کن تا نگسلی 

مردم از عمر چو سالی گذرد عید کنند 2( بس که بد می گذرد زندگی اهل جهان 

در پشت ابر تیره، نهان بود تا به صبح 3( دیشب ز شرم چهره تو، ماه آسمان 

به وصل خویش درمان کرد ما را 4( چو بر درد فراقش صبر کردیم 

1کدام1گزینه،1به1آرایه1»ایهام«1آراسته1نشده1است؟-    

گر نه قلبی تو در آتش رو و بگداز ای دوست  1( چون که پیوسته دل سوخته می خواهد دوست 

یافتم در وی دل جمع پریشان روزگار 2( در خم زلف تو می جستم دل گم گشته ام 

به ماه و زهره آه و یا رب آموخت 3( دلم دور از رخت تا صبحدم دوش 

فراز مسند خورشید، تکیه گاه من است 4( از آن زمان که بر این استان نهادم روی 

1در1همه1گزینه1ها1»حس1آمیزی«1دیده1می1شود،1به1جز1گزینه1.............1-    

مگر ای غمزده با آینه دیدار نداری؟ 1( گریه در خویش کن و با دل خود گرم سخن شو 

از چه باغی که تو همچون گل تر می خندی 2( باغ با جمله درختان ز خزان خشک شدند 

هیچ کس بویی ز می در شیشه و ساغر ندید 3( نشئه دیدار ساقی، رونق مستی شکست 

دلم افسرده در این تنگ غروب 4( می تراود از لبم قصه سرد 

1آرایه1های1مقابل1کدام1ابیات،1درست1بیان1شده1است؟-    

)تضاد1ـ1اسلوب1معادله( شب1در1نظر1مردم1بیدار1بلند1است1 الف(1غافل1کند1از1کوتهی1عمر1شکایت1

)تشخیص1ـ1ایهام( سرو1اگر1کارند1آنجا،1بید1مجنون1می1دهد1 ب(1ره1ندارد1جلوه1آزادگ1در1کوی1عشق1

)تشبیه1ـ1جناس1همسان( پاک1و1روشن،1روان1فزا1و1روان1 ج(1همچو1آب1است1این1سخن1به1جهان1

)تلمیح1ـ1حسن1تعلیل( که1با1معشوق1در1یک1پیرهن1بود1 د(1از1آن1عریان1به1سر1می1برد1مجنون1

)استعاره1ـ1متناقض1نما( هستم1اگر1می1روم،1گر1نروم1نیستم1 ه(1موج1ز1خود1رفته1ای1تیز1خرامید1و1گفت1

2( الف، ب، ه 1( الف، ج، د 

4( ب، د، ه 3( ب، ج، د 
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«1درست1است؛1به1جز .............-    
ً
1آرایه1های1مقابل1ابیات1»کامال

)تناسب ـ تشخیص( تا ننازد فلک سفله به خورشید و مه اش   1( کاش در پرده شب و روز نپوشی رویت 

)استعاره ـ تشبیه( تا نشکنی ز سنگ مالمت، سبوی خویش  2( کی می رسی به حلقه رندان پاکباز 

)جناس ـ تضاد( هیچ کس در طلب نوش نخورد این همه نیش  3( قوت من خون جگر بود ز یاقوت لبش 

)اغراق ـ جناس تام( مجمر نکرده ز آتش خود با سپند خویش  4( شوق سپند خال تو کرد آنچه با دلم 

1آرایه1های1»اسلوب1معادله،1کنایه،1ایهام1تناسب،1حس11آمیزی1و1حسن1تعلیل«1به1ترتیب1در1کدام1ابیات1آمده1است؟-    

به1زر1قلب،1وصال1مه1کنعانی1را الف(1آه1از1این1قوم1سیه1دل1که1گران1می1دانند1

که1از1غفلت1نیندازی1به1پیری1لب1گزیدن1را ب(1از1آن1دندان1ز1پیران1گردش1افالک1می1گیرد1

خواب،1آشفته1بود1مردم1زندانی1را ج(1جان1محال1است1که1در1جسم1بود1فارغ1بال1

نیست1از1باد،1خطر1تخت1سلیمانی1را د(1در1آگاه1ز1تحریک1هوا1آسوده1است1

به1شکرخنده1شیرین1دار1کام1تلخکامان1را ه(1در1این1ماتم1سرا1تا1یک1نفس1چون1صبح1مهمانی1

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

1آرایه1های1بیت1زیر1کدام1اند؟-    

مردمان1بوی1تو1پابند1ز1رنگ1سخنم« »لب1ببستم1ز1سخن1ای1گل1خندان1که1مباد1

2( استعاره، حس آمیزی، کنایه 1( ایهام، حسن تعلیل، کنایه 

4( ایهام، تشبیه، حس آمیزی 3( استعاره، ایهام تناسب، تشبیه 

1موجود1است؟-    
ً
1کدام1آرایه1ها1در1بیت1زیر،1تماما

تا1دیده1دید1در1خم1زلفت1قرار1حسن«1 »هستند1بی1قرار1چو1زلف1تو1عالمی1

1( تشخیص، اغراق، مراعات نظیر، کنایه، ایهام تناسب

2( ایهام تناسب، مجاز، تضاد، تشبیه، مراعات نظیر

3( تشبیه، کنایه، ایهام تناسب، جناس، تشخیص

4( مجاز، تشبیه، اغراق، جناس، تضاد

1اگر1ابیات1زیر1را1به1لحاظ1داشتن1آرایه1های1»ایهام،1استعاره،1اسلوب1معادله1و1تناقض«1از1باال1به1پایین1مرتب1کنیم،1کدام1گزینه1-    
درست1است؟

به1ساحل1گر1رسد1کشتی،1همان1دریا1بود1جایش الف(1ره1عشق1ار1به1سرآید1ندارد1راه1بیرون1شد1

این1بتر1کردی1که1بد1کردی1و1نیک1انگاشتی ب(1نیک1بد1کردی1شکستن1عهد1یار1مهربان1

وز1سرم1بیرون1نخواهد1رفتن1این1سودای1خام ج(1آرزو1دارم1زلعلش1تا1به1لب1جام1مدام1

رشته1های1موج،1بر1انگشت1طوفان1بسته1ایم د(1از1شکسته1کشتی1ما1تا1گهی1یاد1آورد1

4( ج، د، ب، الف 3( ج، د، الف، ب  2( الف، ج، ب، د  1( الف، ج، د، ب 
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«1درست1است؛1به1جز .............-    
ً
1آرایه1های1مقابل1ابیات1»کامال

)تناسب ـ تشخیص( تا ننازد فلک سفله به خورشید و مه اش   1( کاش در پرده شب و روز نپوشی رویت 

)استعاره ـ تشبیه( تا نشکنی ز سنگ مالمت، سبوی خویش  2( کی می رسی به حلقه رندان پاکباز 

)جناس ـ تضاد( هیچ کس در طلب نوش نخورد این همه نیش  3( قوت من خون جگر بود ز یاقوت لبش 

)اغراق ـ جناس تام( مجمر نکرده ز آتش خود با سپند خویش  4( شوق سپند خال تو کرد آنچه با دلم 

1آرایه1های1»اسلوب1معادله،1کنایه،1ایهام1تناسب،1حس11آمیزی1و1حسن1تعلیل«1به1ترتیب1در1کدام1ابیات1آمده1است؟-    

به1زر1قلب،1وصال1مه1کنعانی1را الف(1آه1از1این1قوم1سیه1دل1که1گران1می1دانند1

که1از1غفلت1نیندازی1به1پیری1لب1گزیدن1را ب(1از1آن1دندان1ز1پیران1گردش1افالک1می1گیرد1

خواب،1آشفته1بود1مردم1زندانی1را ج(1جان1محال1است1که1در1جسم1بود1فارغ1بال1

نیست1از1باد،1خطر1تخت1سلیمانی1را د(1در1آگاه1ز1تحریک1هوا1آسوده1است1

به1شکرخنده1شیرین1دار1کام1تلخکامان1را ه(1در1این1ماتم1سرا1تا1یک1نفس1چون1صبح1مهمانی1

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

1آرایه1های1بیت1زیر1کدام1اند؟-    

مردمان1بوی1تو1پابند1ز1رنگ1سخنم« »لب1ببستم1ز1سخن1ای1گل1خندان1که1مباد1

2( استعاره، حس آمیزی، کنایه 1( ایهام، حسن تعلیل، کنایه 

4( ایهام، تشبیه، حس آمیزی 3( استعاره، ایهام تناسب، تشبیه 

1موجود1است؟-    
ً
1کدام1آرایه1ها1در1بیت1زیر،1تماما

تا1دیده1دید1در1خم1زلفت1قرار1حسن«1 »هستند1بی1قرار1چو1زلف1تو1عالمی1

1( تشخیص، اغراق، مراعات نظیر، کنایه، ایهام تناسب

2( ایهام تناسب، مجاز، تضاد، تشبیه، مراعات نظیر

3( تشبیه، کنایه، ایهام تناسب، جناس، تشخیص

4( مجاز، تشبیه، اغراق، جناس، تضاد

1اگر1ابیات1زیر1را1به1لحاظ1داشتن1آرایه1های1»ایهام،1استعاره،1اسلوب1معادله1و1تناقض«1از1باال1به1پایین1مرتب1کنیم،1کدام1گزینه1-    
درست1است؟

به1ساحل1گر1رسد1کشتی،1همان1دریا1بود1جایش الف(1ره1عشق1ار1به1سرآید1ندارد1راه1بیرون1شد1

این1بتر1کردی1که1بد1کردی1و1نیک1انگاشتی ب(1نیک1بد1کردی1شکستن1عهد1یار1مهربان1

وز1سرم1بیرون1نخواهد1رفتن1این1سودای1خام ج(1آرزو1دارم1زلعلش1تا1به1لب1جام1مدام1

رشته1های1موج،1بر1انگشت1طوفان1بسته1ایم د(1از1شکسته1کشتی1ما1تا1گهی1یاد1آورد1

4( ج، د، ب، الف 3( ج، د، الف، ب  2( الف، ج، ب، د  1( الف، ج، د، ب 
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گزینه1-     کدام1 در1 تناقض«1 و1 حس1آمیزی1 اغراق،1 تعلیل،1 حسن1 تناسب،1 »ایهام1 آرایه1های1 داشتن1 لحاظ1 به1 زیر،1 ابیات1 ترتیب1 1
صحیح1است؟

شمعی1که1سر1بر1عرش1رسانیده،1آه1ماست الف(1کوتاه1می1شود1همه1شمعی1ز1سوختن1

در1کشوری1که1برق1هوادار1خرمن1است ب(1طالع1نگر1که1کشت1امیدم1ز1آب1سوخت1

که1پای1اشک1خونین1در1میان1است ج(1دلم1با1چشم1تر1یکرنگ1از1آن1است1

نه1چنگ1و1نه1قانون1و1نه1دف1بر1دست1است د(1در1مجلس1دهر،1ساز1مستی1پست1است1

یادگاری1که1در1این1گنبد1دوار1بماند ه(1از1صدای1سخن1عشق1ندیدم1خوش1تر1

2( د، ب، ج، ه، الف 1( ه، الف، د، ج، ب 

4( د، ج، الف، ه، ب 3( ه، ج، الف، ب، د 

بمیرد1پیش1من1رستم1چو1او1دستان1من1باشد«1کدام1است؟-     1آرایه1های1بیت:1»نبیند1روی1من1زردی1به1اقبال1لب1لعلش1

1( اسلوب معادله، تلمیح، مجاز، ایهام تناسب

2( کنایه، تشبیه، مراعات نظیر، ایهام

3( کنایه، تشخیص، تشبیه، تضمین

4( اسلوب معادله، تلمیح، مجاز، تشخیص

1آرایه1های1بیت1زیر،1کدام1است؟-    

پیش1نطق1شکرینت1چو1ِنی1انگشت1بخاید« »نیشکر1با1همه1شیرینی1اگر1لب1بگشاید1

1( جناس، کنایه، استعاره، ایهام

2( کنایه، تشبیه، حس آمیزی، تشخیص

3( تشبیه، مراعات نظیر، جناس، حس آمیزی

4( ایهام، مراعات نظیر، تشخیص، استعاره

1در1کدام1بیت،1غیر1از1تشبیه،1آرایه1های1»استعاره،1تشخیص،1مراعات1نظیر،1کنایه1و1جناس«1نیز1به1کار1رفته1است؟-    

شنیدم که پروانه با شمع گفت 1( شبی یاد دارم که چشمم نخفت 

چو آتش تیشه می زد، کوه می سفت 2( به یاد روی شیرین بیت می گفت 

چندان امان نداد که شب را سحر کند؟ 3( دیدی که خون ناحق پروانه شمع را 

نه بهرام پیدا نه کیوان نه تیر 4( شبی چون َشبه روی شسته به قیر 

1معنای1استعاری1واژه1های1مشخص1شده،1در1مقابل1همه1گزینه1ها1به1جز1..........1درست1است.-    

که بیمار ُبد نرگس و گل درست )استعاره از چشم( 1( به نرگس گل و ارغوان را بشست 

به تگ پا، گرو از سرو خرامان ببرد )استعاره از قد( 2( سرو باالی تو گر سوی چمن بخرامد 

گر چشم بود ستاره را، خون گرید )استعاره از اشک( 3( از چشم ستاره بار خون افشانم 

این چنین آینه زنگار نداشت )استعاره از دل( 4( دل پاک آینه روی خداست 
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آرایه های ادبی 

در1کدام1گزینه1»اضافۀ1استعاری«1یافت1می1شود؟-    

همه ادبارها اقبال گردد 1( اگر لطفش قرین حال گردد 

به هر کس آنچه می بایست داده ست 2( در نابستۀ احسان گشاده ست 

که نی یک موی باشد بیش و نی کم 3( به ترتیبی نهاده وضع عالم 

نه از تدبیر، کار آید نه از رای 4( وگر توفیق او یک سو نهد پای 

1در1کدام1گزینه،1یکی1از1آرایه1های1مقابل1بیت1نادرست1است؟-    

)حس آمیزی ـ استعاره( حالوت سنج معنی در بیابان ها  1( به نام چاشنی بخش زبان ها 

)مجاز ـ تلمیح( نژند آن دل، که او خواهد نژندش   2( بلند آن سر که او خواهد بلندش 

)تضاد ـ جناس( همه ادبارها اقبال گردد  3( اگر لطفش قرین حال گردد 

)واج آرایی ـ کنایه( بماند تا ابد در تیره رایی  4( خرد را گر نبخشد روشنایی 

1بیت1زیر،1به1آرایه1های1ادبی1کدام1گزینه1آراسته1شده1است؟-    

نه1از1تدبیر،1کار1آید1نه1از1رای« »وگر1توفیق1او1یک1سو1نهد1پای1

2( تشخیص، کنایه، تضاد، واج آرایی 1( استعاره، کنایه، واج آرایی، جناس 

4( استعاره، ایهام، تضاد، کنایه 3( تشخیص، ایهام، تضاد، جناس 

1در1کدام1گزینه1»وجه1شبه«1همراه1تشبیه1نیامده1است؟-    

1( برو شیر درنده باش ای دغل

2( کز این پس نشینم به کنجی چو مور

3( چرا پیل جنگی چو روباه گشت

4( نه بیگانه تیمار خوردش نه دوست

مینداز خود را چو روباه شل

که روزی نخوردند پیالن به زور

ز رزمت چنین دست کوتاه گشت

چو چنگش رگ و استخوان ماند و پوست

1در1همه1گزینه1ها،1به1جز1گزینه1...............1آرایه1»مجاز«1وجود1دارد.-    

1( گرم ورزد آن سر که مغزی در اوست

2( شغال نگون بخت را شیر خورد

3( در این بود درویش شوریده رنگ

4( بخور تا توانی به بازوی خویش

که دون همتانند بی مغز و پوست

بماند آنچه روباه از آن سیر خورد

که شیری برآمد، شغالی به چنگ

که سعیت بود در ترازوی خویش

1در1کدام1گزینه،1بین1واژه1های1قافیه،1»جناس«1دیده1نمی1شود؟-    

1( کزین پس به کنجی نشینم چو مور

2( زنخدان فرو برد چندی به جیب

3( چو صبرش نماند از ضعیفی و هوش

4( کسی نیک بیند به هر دو سرای

که روزی نخوردند پیالن به زور

که بخشنده روزی فرستد ز غیب

ز دیوار محرابش آمد به گوش

که نیکی رساند به خلق خدای
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آرایه های ادبی 

در1کدام1گزینه1»اضافۀ1استعاری«1یافت1می1شود؟-    

همه ادبارها اقبال گردد 1( اگر لطفش قرین حال گردد 

به هر کس آنچه می بایست داده ست 2( در نابستۀ احسان گشاده ست 

که نی یک موی باشد بیش و نی کم 3( به ترتیبی نهاده وضع عالم 

نه از تدبیر، کار آید نه از رای 4( وگر توفیق او یک سو نهد پای 

1در1کدام1گزینه،1یکی1از1آرایه1های1مقابل1بیت1نادرست1است؟-    

)حس آمیزی ـ استعاره( حالوت سنج معنی در بیابان ها  1( به نام چاشنی بخش زبان ها 

)مجاز ـ تلمیح( نژند آن دل، که او خواهد نژندش   2( بلند آن سر که او خواهد بلندش 

)تضاد ـ جناس( همه ادبارها اقبال گردد  3( اگر لطفش قرین حال گردد 

)واج آرایی ـ کنایه( بماند تا ابد در تیره رایی  4( خرد را گر نبخشد روشنایی 

1بیت1زیر،1به1آرایه1های1ادبی1کدام1گزینه1آراسته1شده1است؟-    

نه1از1تدبیر،1کار1آید1نه1از1رای« »وگر1توفیق1او1یک1سو1نهد1پای1

2( تشخیص، کنایه، تضاد، واج آرایی 1( استعاره، کنایه، واج آرایی، جناس 

4( استعاره، ایهام، تضاد، کنایه 3( تشخیص، ایهام، تضاد، جناس 

1در1کدام1گزینه1»وجه1شبه«1همراه1تشبیه1نیامده1است؟-    

1( برو شیر درنده باش ای دغل

2( کز این پس نشینم به کنجی چو مور

3( چرا پیل جنگی چو روباه گشت

4( نه بیگانه تیمار خوردش نه دوست

مینداز خود را چو روباه شل

که روزی نخوردند پیالن به زور

ز رزمت چنین دست کوتاه گشت

چو چنگش رگ و استخوان ماند و پوست

1در1همه1گزینه1ها،1به1جز1گزینه1...............1آرایه1»مجاز«1وجود1دارد.-    

1( گرم ورزد آن سر که مغزی در اوست

2( شغال نگون بخت را شیر خورد

3( در این بود درویش شوریده رنگ

4( بخور تا توانی به بازوی خویش

که دون همتانند بی مغز و پوست

بماند آنچه روباه از آن سیر خورد

که شیری برآمد، شغالی به چنگ

که سعیت بود در ترازوی خویش

1در1کدام1گزینه،1بین1واژه1های1قافیه،1»جناس«1دیده1نمی1شود؟-    

1( کزین پس به کنجی نشینم چو مور

2( زنخدان فرو برد چندی به جیب

3( چو صبرش نماند از ضعیفی و هوش

4( کسی نیک بیند به هر دو سرای

که روزی نخوردند پیالن به زور

که بخشنده روزی فرستد ز غیب

ز دیوار محرابش آمد به گوش

که نیکی رساند به خلق خدای
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ادبیات فارسی

1در1کدام1بیت،1»تشبیه«1بیشتری1دیده1می11شود؟-    

1( ای گل فروش، دختر زیبا که می زنی

2( نرم و سبک به جامۀ گل دوز زرنگار

3( گلزار می نمایدم آفاق در نظر

4( گل بی وفاست این همه گردش چو من مگرد

هر دم چو بلبالن بهاری صالی گل

پروانه وار می خزی از البه الی گل

از نغمۀ تو بلبل دستان سرای گل

ترسم خدا نکرده نبینی وفای گل

1در1کدام1گزینه،1»مشبه«1دو1چیز1است؟-    

1( دل من در خموشی با من امشب، راز می گوید
2( سرشک نیم شب آرام می بخشد به سوز دل

3( امید دل بمرد و آرزوها گوشه بگرفتند
4( جوانی را تبه می سازد این اندوه ناکامی

چو مهتابی که نجوا می کند با کهنه دیواری
چو بارانی که می بارد به روی دشت تبداری

تو گویی لشکری پاشیده شد از مرگ سرداری
گین که می افتد به گلزاری به سان باد زهرآ

1در1همه1گزینه1ها1به1جز1گزینه1....................1»کنایه«1وجود1دارد.-    

1( در این بود درویش شوریده رنگ
2( شغال نگون بخت را شیر خورد

3( چو صبرش نماند از ضعیفی و هوش
4( بگیر ای جوان دست درویش پیر

که شیری برآمد، شغالی به چنگ
بماند آنچه روباه از آن سیر خورد

ز دیوار محرابش آمد به گوش
نه خود را بیفکن که دستم بگیر

1در1کدام1بیت،1رنگی1از1»نماد«1می1توان1یافت؟-    

1( دیدار یار غایب، دانی چه ذوق دارد
2( ای بوی آشنایی، دانستم از کجایی

3( سودای عشق پختن، عقلم نمی پسندد

4( بی حاصل است یارا اوقات زندگانی

ابری که در بیابان بر تشنه ای ببارد
پیغام وصل جانان، پیوند روح دارد

فرمان عقل بردن عشقم نمی  گذارد

ااّل دمی که یاری با همدمی برآرد

1در1کدام1بیت1»جناس1همسان«1)تام(1دیده1می1شود؟-    

1( شادمانی بعد عمری خود به تبریک من آمد
2( جز تو ای عشق که از هر دو زبان با خبری

3( تا داد باغ را سمن و گل به نو نوا
4( گنج زرگر نبود کنج قناعت باقی است

راستی تبریک دارد بعد عمری شادمانی
گاه نباشد به زبان من و دل کسی آ

بلبل همی سراید بر گل به نو نوا
آن که آن داد به شاهان به گدایان این داد

1در1کدام1بیت،1»جناس«1بیشتر1به1کار1گرفته1شده1است؟-    

1( تا کرم ساقی است و بادۀ باقی
2( بار خاطر بود یاد یار و انده دیار

3( در محافل شعر می خوانم گهی با آب و تاب
4( قولش مقر و مایۀ نور دل

کام دمادم بگیر و جام لبالب
برده ام از یاد خود یار و دیار خویش را

گاه بهر خویش خوانم بی لب از روی کتاب
تیغش مکان و معدن شور و شر
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آرایه های ادبی 

1در1کدام1بیت1هر1دو1نوع1»اضافه1تشبیهی1و1استعاری«1یافت1می1شود؟-    

1( از شاخ عمر مرغ جوانی پرید و رفت

2( روزم سیاه گشت که آن آفتاب عمر

3( از باغ عمرم آن گه نورستۀ مرا

4( آن طایر خجسته، هراسان و بی قرار

نگرفت انس با من و دوری گزید و رفت

شد همچو ابر از نظرم ناپدید و رفت

گلچین روزگار به صد جور چید و رفت

بر بام من نشست و دمی آرمید و رفت

1آرایه1های1بیت1زیر،1در1کدام1گزینه1آمده1است؟-    

در1بهار1زندگی1عطر1و1صفای1خویشتن«»غنچه1پژمرده1ای1هستم1که1از1کف1داده1ام
1( تشبیه، کنایه، حس آمیزی

2( کنایه، مجاز، حس آمیزی

3( اغراق، استعاره، تضاد

4( تشبیه، استعاره، مجاز

1آرایه1های1»کنایه،1تشبیه1و1تکرار«1در1کدام1گزینه1دیده1می1شود؟-    

1( رفتی از چشمم و دل محو تماشاست هنوز

2( ز عشقت البه هر دم خون دل خورد

3( دگر نگاه امیدی به سوی هیچ کسم نیست

4( عشق آمد این دهانم را گرفت

عکس روی تو در این آینه پیداست هنوز

از آن مانده است دل پرخون و رخ زرد

چرا که تیر ندامت بدوخت چشم امیدم

که گذر از شعر و بر شعری )نام ستاره( برآ

1در1کدام1گزینه،1یکی1از1آرایه1های1مقابل1آن1نادرست1است؟-    

1( ای خدا این وصل را هجران مکن

2( باغ جان را تازه و سرسبز دار

3( جمع شمع خویش را بر هم مزن

4( نیست در عالم ز هجران تلخ تر

سرخوشان عشق را ناالن مکن

قصد این مستان و این بستان نکن

دشمنان را کور کن، شادان مکن

هر چه خواهی کن، ولیکن آن مکن

)تضاد ـ مراعات نظیر(

)تشبیه ـ استعاره(

)تضاد ـ جناس(

)حس آمیزی ـ مجاز(

1به1ترتیب1آرایه1های1»متناقض1نما،1تلمیح،1اغراق،1تشبیه1و1کنایه«1در1کدام1گزینه1آمده1است؟-    

الف(1در1حلقۀ1مرغان1چمن1ولوله1انداخت

ب(1یعقوب1نکرد1از1غم1نادیدن1یوسف

ج(1صدبار1گزیدم1لب1افسوس1به1دندان

د(1دوشینه1به1من1این1همه1دشنام1که1دادی

ه(1خون1بود1شرابی1که1ز1مینای1تو1خوردم

هر1ناله1که1در1صحن1گلستان1تو1کردم

این1گریه1که1دور1از1لب1خندان1تو1کردم

هربار1که1یاد1لب1و1دندان1تو1کردم

پاداش1دعایی1است1که1برجان1تو1کردم

غم1بود1نشاطی1که1به1دوران1تو1کردم

2( ب، د ، الف، ه ، ج 1( ب، ه ، الف، د ، ج 

4( د ، ب، ه ، الف، ج 3( د ، ب، الف، ه ، ج 
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آرایه های ادبی 

1در1کدام1بیت1هر1دو1نوع1»اضافه1تشبیهی1و1استعاری«1یافت1می1شود؟-    

1( از شاخ عمر مرغ جوانی پرید و رفت

2( روزم سیاه گشت که آن آفتاب عمر

3( از باغ عمرم آن گه نورستۀ مرا

4( آن طایر خجسته، هراسان و بی قرار

نگرفت انس با من و دوری گزید و رفت

شد همچو ابر از نظرم ناپدید و رفت

گلچین روزگار به صد جور چید و رفت

بر بام من نشست و دمی آرمید و رفت

1آرایه1های1بیت1زیر،1در1کدام1گزینه1آمده1است؟-    

در1بهار1زندگی1عطر1و1صفای1خویشتن«»غنچه1پژمرده1ای1هستم1که1از1کف1داده1ام
1( تشبیه، کنایه، حس آمیزی

2( کنایه، مجاز، حس آمیزی

3( اغراق، استعاره، تضاد

4( تشبیه، استعاره، مجاز

1آرایه1های1»کنایه،1تشبیه1و1تکرار«1در1کدام1گزینه1دیده1می1شود؟-    

1( رفتی از چشمم و دل محو تماشاست هنوز

2( ز عشقت البه هر دم خون دل خورد

3( دگر نگاه امیدی به سوی هیچ کسم نیست

4( عشق آمد این دهانم را گرفت

عکس روی تو در این آینه پیداست هنوز

از آن مانده است دل پرخون و رخ زرد

چرا که تیر ندامت بدوخت چشم امیدم

که گذر از شعر و بر شعری )نام ستاره( برآ

1در1کدام1گزینه،1یکی1از1آرایه1های1مقابل1آن1نادرست1است؟-    

1( ای خدا این وصل را هجران مکن

2( باغ جان را تازه و سرسبز دار

3( جمع شمع خویش را بر هم مزن

4( نیست در عالم ز هجران تلخ تر

سرخوشان عشق را ناالن مکن

قصد این مستان و این بستان نکن

دشمنان را کور کن، شادان مکن

هر چه خواهی کن، ولیکن آن مکن

)تضاد ـ مراعات نظیر(

)تشبیه ـ استعاره(

)تضاد ـ جناس(

)حس آمیزی ـ مجاز(

1به1ترتیب1آرایه1های1»متناقض1نما،1تلمیح،1اغراق،1تشبیه1و1کنایه«1در1کدام1گزینه1آمده1است؟-    

الف(1در1حلقۀ1مرغان1چمن1ولوله1انداخت

ب(1یعقوب1نکرد1از1غم1نادیدن1یوسف

ج(1صدبار1گزیدم1لب1افسوس1به1دندان

د(1دوشینه1به1من1این1همه1دشنام1که1دادی

ه(1خون1بود1شرابی1که1ز1مینای1تو1خوردم

هر1ناله1که1در1صحن1گلستان1تو1کردم

این1گریه1که1دور1از1لب1خندان1تو1کردم

هربار1که1یاد1لب1و1دندان1تو1کردم

پاداش1دعایی1است1که1برجان1تو1کردم

غم1بود1نشاطی1که1به1دوران1تو1کردم

2( ب، د ، الف، ه ، ج 1( ب، ه ، الف، د ، ج 

4( د ، ب، ه ، الف، ج 3( د ، ب، الف، ه ، ج 
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ادبیات فارسی

1آرایه1های1بیت1زیر1کدام1است؟-    

که1همچون1ذّره1در1مهرش1گرفتار1هوا1ماند«»قضای1الزم11است1آن1را1که1بر1خورشید1عشق1آرد

2( تشبیه، استعاره، ایهام تناسب 1( تشبیه، ایهام، مجاز 

4( استعاره، ایهام تناسب، جناس 3( استعاره، کنایه، مجاز 

1آرایه1های1»جناس،1تشخیص،1ایهام،1متناقض1نما1و1حس1آمیزی«1به1ترتیب1ابیات1در1کدام1گزینه1آمده1است؟-    

الف(1دلش1را1ساخت1سخت1و1بی1مدارا

ب(1اگر1دشنام1فرمایی1و1گر1نفرین،1دعا1گویم

ج(1صبح1محشر1که1من1از1خواب1گران1برخیزم

د(1تا1ز1بندت1شدم1آزاد،1گرفتار1شدم

ه(1غلغلی1انداختی1در1شهر1تهران1ای1قلم

به1عینه1چون1دلش1یعنی1که1خارا

جواب1تلخ1می1زیبد1لب1لعل1شکرخارا

به1جمال1تو1چو1نرگس1نگران1برخیزم

هست1آزادی1ما،1بند1گرفتاری1ما

خوش1حمایت1می1کنی1از1شرع1قرآن1ای1قلم

2( الف، ه ، ب، ج، د 1( ج، الف، د ، ه ، ب 

4( الف، ه ، ج، د ، ب 3( ج، د ، ه ، ب، الف 

1در1کدام1بیت1همه1آرایه1های1»کنایه،1جناس،1استعاره،1تشخیص1و1تشبیه«1به1کار1رفته1است؟-    

1( چرخ مینا شکند شیشه عمر تو به سنگ

2( پیر خمار تو را خشت سر خم نکند

3( تو بدین لعل گهربار که داری حیف است

4( چشم دارم ز لب لعل تو من ای ساقی

گر ز مینا می گلرنگ به ساغر نکنی

تا گل قامتت از باده مخمر نکنی

که ثنای کف بخشنده داور نکنی

که براتم به لب چشمه کوثر نکنی

1در1کدام1گزینه،1هر1سه1آرایه1بیت1زیر1ذکر1شده1است؟-    

رو1ترش1کردن1شیرین1به1شکر1می1ماند«»شور1فرهاد1کجا1کم1شود1از1پاسخ1تلخ

1( حسن تعلیل، ایهام، سجع

2( کنایه، تشبیه، تلمیح

3( استعاره، تلمیح، جناس

4( تضاد، استعاره، متناقض نما

1در1همه1گزینه1ها،1به1جز1گزینه1................1»کنایه«1دیده1می11شود.-    

1( زاغی از آنجا که فراغی گزید

2( نادره کبکی به جمال تمام

3( باز کشید از روش خویش پای

4( عاقبت از خامی خود سوخته

رخت خود از باغ به راغی کشید

شاهد آن روضه فیروزه فام

در پی او کرد به تقلید جای

رهروی کبک نیاموخته
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آرایه های ادبی 

1در1کدام1گزینه،1شاعر1از1آرایه1»جناس«1بهره1نبرده1است؟-    

1( تیزرو و تیزدو و تیزگام

2( هم حرکاتش متناسب به هم

3( زاغی از آنجا که فراغی گزید

4( دید یکی عرصه به دامان کوه

خوش روش و خوش پرش و خوش خرام

هم خطواتش متقارب به هم

رخت خود از باغ به راغی کشید

عرضه ده مخزن پنهان کوه

1بیت1زیر،1به1آرایه1های1ادبی1کدام1گزینه1آراسته1شده1است؟-    

وز1قلم1او1رقمی1می1کشید«»بر1قدم1او1قدمی1می1کشید

1( واج آرایی، جناس همسان، مجاز، تکرار

2( واج آرایی، جناس ناهمسان، تشخیص، ایهام

3( تشخیص، مجاز، کنایه، تضاد

4( جناس ناهمسان، ایهام، کنایه، تکرار

1ترتیب1آرایه1های1»جناس،1ایهام،1متناقض1نما،1استعاره1و1کنایه«1در1ابیات1کدام1گزینه1آمده1است؟-    

الف(1دید1یکی1عرصه1به1دامان1کوه

ب(1نادره1کبکی1به1جمال1تمام

ج(1هم1حرکاتش1متناسب1به1هم

د(1باز1کشید1از1روش1خویش1پای

ه(1عاقبت1از1خامی1خود1سوخته

عرضه1ده1مخزن1پنهان1کوه

شاهد1آن1روضۀ1فیروزه1فام

هم1خطواتش1متقارب1به1هم

در1پی1او1کرد1به1تقلید1جای

رهروی1کبک1نیاموخته

2( د ، الف، ه ، د ، ج 1( الف، ج، ب، د ، ه 

4( ج، ب، الف، ه ، د 3( د ، ب، ه ، الف، ج 

1در1همه1ابیات،1به1جز1بیت1.......................1آرایه1»مجاز«1به1کار1رفته1است.-    

1( پندم مده ای دوست که دیوانه سرمست

2( سهل است به خون من اگر دست برآری

3( هر پای که در خانه فرو رفت به گنجی

4( جان در سرکار تو کند سعدی و غم نیست

هرگز به سخن، عاقل و هشیار نباشد

جان دادن در پای تو دشوار نباشد

دیگر همه عمرش سربازار نباشد

آن، یار نباشد که وفادار نباشد

1در1کدام1بیت1دو1»تشبیه«1و1دو1»کنایه«1دیده1می1شود؟-    

1( زهره در خویش نگنجد ز نواهای لطیف

2( منم آن غنچه پژمرده که از باد خزان

3( گرمی الله رخان قابل دل بستن نیست

4( مانند نسیمی که نداند ره خود را

همچو بلبل که شود مست زگل، فصل بهار

خنده بر لب، گره و سر به گریبان رفتم

که به یک چشم زدن همچو شرر می گذرد

دامن ز گلستان تو برچیدم و رفتم
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آرایه های ادبی 

1در1کدام1گزینه،1شاعر1از1آرایه1»جناس«1بهره1نبرده1است؟-    

1( تیزرو و تیزدو و تیزگام

2( هم حرکاتش متناسب به هم

3( زاغی از آنجا که فراغی گزید

4( دید یکی عرصه به دامان کوه

خوش روش و خوش پرش و خوش خرام

هم خطواتش متقارب به هم

رخت خود از باغ به راغی کشید

عرضه ده مخزن پنهان کوه

1بیت1زیر،1به1آرایه1های1ادبی1کدام1گزینه1آراسته1شده1است؟-    

وز1قلم1او1رقمی1می1کشید«»بر1قدم1او1قدمی1می1کشید

1( واج آرایی، جناس همسان، مجاز، تکرار

2( واج آرایی، جناس ناهمسان، تشخیص، ایهام

3( تشخیص، مجاز، کنایه، تضاد

4( جناس ناهمسان، ایهام، کنایه، تکرار

1ترتیب1آرایه1های1»جناس،1ایهام،1متناقض1نما،1استعاره1و1کنایه«1در1ابیات1کدام1گزینه1آمده1است؟-    

الف(1دید1یکی1عرصه1به1دامان1کوه

ب(1نادره1کبکی1به1جمال1تمام

ج(1هم1حرکاتش1متناسب1به1هم

د(1باز1کشید1از1روش1خویش1پای

ه(1عاقبت1از1خامی1خود1سوخته

عرضه1ده1مخزن1پنهان1کوه

شاهد1آن1روضۀ1فیروزه1فام

هم1خطواتش1متقارب1به1هم

در1پی1او1کرد1به1تقلید1جای

رهروی1کبک1نیاموخته

2( د ، الف، ه ، د ، ج 1( الف، ج، ب، د ، ه 

4( ج، ب، الف، ه ، د 3( د ، ب، ه ، الف، ج 

1در1همه1ابیات،1به1جز1بیت1.......................1آرایه1»مجاز«1به1کار1رفته1است.-    

1( پندم مده ای دوست که دیوانه سرمست

2( سهل است به خون من اگر دست برآری

3( هر پای که در خانه فرو رفت به گنجی

4( جان در سرکار تو کند سعدی و غم نیست

هرگز به سخن، عاقل و هشیار نباشد

جان دادن در پای تو دشوار نباشد

دیگر همه عمرش سربازار نباشد

آن، یار نباشد که وفادار نباشد

1در1کدام1بیت1دو1»تشبیه«1و1دو1»کنایه«1دیده1می1شود؟-    

1( زهره در خویش نگنجد ز نواهای لطیف

2( منم آن غنچه پژمرده که از باد خزان

3( گرمی الله رخان قابل دل بستن نیست

4( مانند نسیمی که نداند ره خود را

همچو بلبل که شود مست زگل، فصل بهار

خنده بر لب، گره و سر به گریبان رفتم

که به یک چشم زدن همچو شرر می گذرد

دامن ز گلستان تو برچیدم و رفتم



166

ادبیات فارسی

1آرایه11های1بیت1زیر،1در1کدام1گزینه1آمده1است؟-    

وصفت1نگنجد1در1بیان،1نامت1نیاید1در1قلم«»خورشید1بر1سرو1روان،1دیگر1ندیدم1در1جهان

1( تشبیه، ایهام، مجاز، جناس

2( اغراق، استعاره، مجاز، واج آرایی

3( واج آرایی، استعاره، تضاد، جناس

4( تشبیه، اغراق، حسن تعلیل، تشخیص

1در1کدام1بیت،1یکی1از1آرایه1های1مقابل1آن1نادرست1است؟-    

1( جام بر کف، یار در بر، گوش بر قول غزل

2( دل به طوفان بال دادیم چون در زیر پای

3( خلوت ما بود هر شب روشن از روی مهی

4( چون مؤید در فراق رویت ای جان جهان

شوق در تن، ذوق در دل، شور در سر داشتیم

ما شکسته کشتی بشکسته لنگر داشتیم

در دل تاریک شب خورشید انور داشتیم

چشم امید از جهان و دل ز جان برداشتیم

)مجاز ـ تناسب(

)تشبیه ـ تلمیح(

)استعاره ـ متناقض نما(

)جناس ـ کنایه(

1ترتیب1آرایه1های1»تشبیه،1استعاره،1حس1آمیزی،1مجاز1و1کنایه«1در1کدام1گزینه1دیده1می1شود؟-    

الف(1پای1بر1چرخ1نهد1هرکه1ز1سر1می1گذرد

ب(1جگر1شیر1نداری1سفر1عشق1مکن

ج(1در1بیابان1فنا،1قافلۀ1شوق1من1است

د(1دل1دشمن1به1تهی1دستی1من1می1سوزد

ه(1عارفان1از1سخن1سرد1پریشان1نشوند

رشته1چون1بی1گره1افتد1ز1گهر1می1گذرد

سبزۀ1تیغ1در1این1ره1ز1کمر1می1گذرد

کاروانی1که1غبارش1ز1خبر1می1گذرد

برق1این1مزرعه1با1دیدۀ1تر1می1گذرد

عمر1گل1در1قدم1باد1سحر1می1گذرد

2( الف، ج، د ، ب، ه 1( د ، ج، ه ، الف، ب 

4( ج، د ، ه ، ب، الف 3( الف، ب، ج، د ، ه 

1در1کدام1گزینه،1یکی1از1آرایه1های1مقابل1بیت،1نادرست1است؟-    

1( رسید باد صبا، غنچه در هواداری

2( طریق صدق بیاموز از آب صافی دل

3( عروس غنچه رسید از حرم به طالع سعد

4( صفیر بلبل شوریده و نفیر هزار

از خود برون شد و بر خود درید پیراهن

به راستی طلب آزادگی ز سرو چمن

بعیننه دل و دین می برد به وجه حسن

برای وصل گل آمد برون ز بیت حزن

)تشخیص ـ واج آرایی(

)ایهام تناسب ـ مراعات نظیر(

)تشبیه ـ کنایه(

)استعاره  ـ  حس آمیزی(

1در1همه1ابیات،1به1جز1بیت1.....................1هر1دو1آرایه1»کنایه«1و1»استعاره«1به1چشم1می1خورد.-    

1( زیبایی گل های جهان، دیر نپاید

2( هر کس به تماشایی رفتند به صحرایی

3( چو مشک ما همه کافور شد از سردی دنیا

4( کمال مردی و مردانگی است خودشکنی

ای غنچه بزن خنده که هنگام شراب است

ما را چو تو منظوری، خاطر نرود جایی

جوانان را ز ما دلسرد شد کو آن جوانی ها

ببوس دست کسی را که این صنم شکند

167

آرایه های ادبی 

1آرایه1های1»واج1آرایی،1ایهام1تناسب،1استعاره1و1پارادوکس«1به1ترتیب1در1کدام1ابیات1آمده1است؟-    

الف(1شوخی1نرگس1نگر1که1پیش1تو1بشکفت

ب(1این1قصه1عجب1شنو1از1بخت1واژگون

ج(1جام1مینایی1می1سّد1ره1تنگ1دلی1است

د(1نقاب1گل1کشید1و1زلف1سنبل

چشم1دریده1ادب1نگاه1ندارد

ما1را1بکشت1یار1به1انفاس1عیسوی

منه1از1دست1که1سیل1غمت1از1جا1ببرد

گره1بند1قبای1غنچه1وا1کرد

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

1در1کدام1بیت،1بعضی1از1آرایه1های1ذکر1شده1در1مقابل1آن،1به1کار1نرفته1است؟-    

1( کی شود این روان من ساکن

2( سوزی ز ساز عشقت در دل چرا نگیرد

3( دامن مفشان از من خاکی که پس از من

4( چند دام از زهد سازی و دم از طاعت زنی

این چنین ساکن روان که منم

رمزی ز راز مهرت در جان چرا ندارم

زین در نتواند که برد باد غبارم

ما هم از دام تو دوریم و هم از دم فارغیم

)کنایه ـ پارادوکس(

)جناس ـ تشبیه(

)تشخیص ـ تشبیه(

)جناس ـ مجاز(

1در1کدام1گزینه،1همه1آرایه1های1»استعاره،1مراعات1نظیر،1تضاد1و1جناس«1به1کار1رفته1است؟-    

1( کلید صبح به دست و سرود عشق به لب

2( صدای اوست به حلقوم باد می شنوید

3( جهان برای تماشا به پای می خیزید

4( به سوگواری گل ها به غم گساری عشق

ز انتهای شبان، شهسوار می آید 

خروش اوست که از آبشار می آید

به پای بوسی از روزگار می آید

قرار هستی ما بی قرار می آید

1در1دو1بیت1زیر،1کدام1آرایه1وجود1ندارد؟-    

»روزم1مبارک1است1که1روی1تو1دیده1ام

شکر1خدای1می1کنم،1ای1نور1چشم1من

بختم1موافق1است1که1بویت1شنیده1ام

کامروز1بر1جمال1تو1افتاد1دیده1ام«

4( جناس تام 3( استعاره  2( حس آمیزی  1( ایهام تناسب 

1در1کدام1بیت،1»تشبیه«1بیشتری1یافت1می1شود؟-    

1( هر چند که در کوی تو مسکین و فقیرم

2( بر خاطر ما گرد ماللی ننشیند

3( ما چشمۀ نوریم، بتابیم و بخندیم

4( هم صحبت ما باش که چون اشک سحرگاه

رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم

آیینۀ صبحیم غباری نپذیریم

ما زندۀ عشقیم، نمردیم و نمیریم

روشن دل و صاحب اثر و پاک ضمیریم

1در1کدام1گزینه1یکی1از1آرایه1های1مقابل1بیت1نادرست1است؟-    

1( به روز مرگ، چو تابوت من روان باشد

2( برای من مگری و مگو دریغ، دریغ!

3( کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست

4( کدام دل و فرو رفت و پر برون نامد

گمان مبر که مرا درد این جهان باشد

به دام دیو درافتی، دریغ آن باشد

چرا به دانۀ انسانت این گمان باشد

ز چاه، یوسف جان را چرا فغان باشد

)ایهام تناسب ـ کنایه(

)استعاره ـ واج آرایی(

)تمثیل ـ متناقض نما(

)تلمیح ـ تشبیه(
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آرایه های ادبی 

1آرایه1های1»واج1آرایی،1ایهام1تناسب،1استعاره1و1پارادوکس«1به1ترتیب1در1کدام1ابیات1آمده1است؟-    

الف(1شوخی1نرگس1نگر1که1پیش1تو1بشکفت

ب(1این1قصه1عجب1شنو1از1بخت1واژگون

ج(1جام1مینایی1می1سّد1ره1تنگ1دلی1است

د(1نقاب1گل1کشید1و1زلف1سنبل

چشم1دریده1ادب1نگاه1ندارد

ما1را1بکشت1یار1به1انفاس1عیسوی

منه1از1دست1که1سیل1غمت1از1جا1ببرد

گره1بند1قبای1غنچه1وا1کرد

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

1در1کدام1بیت،1بعضی1از1آرایه1های1ذکر1شده1در1مقابل1آن،1به1کار1نرفته1است؟-    

1( کی شود این روان من ساکن

2( سوزی ز ساز عشقت در دل چرا نگیرد

3( دامن مفشان از من خاکی که پس از من

4( چند دام از زهد سازی و دم از طاعت زنی

این چنین ساکن روان که منم

رمزی ز راز مهرت در جان چرا ندارم

زین در نتواند که برد باد غبارم

ما هم از دام تو دوریم و هم از دم فارغیم

)کنایه ـ پارادوکس(

)جناس ـ تشبیه(

)تشخیص ـ تشبیه(

)جناس ـ مجاز(

1در1کدام1گزینه،1همه1آرایه1های1»استعاره،1مراعات1نظیر،1تضاد1و1جناس«1به1کار1رفته1است؟-    

1( کلید صبح به دست و سرود عشق به لب

2( صدای اوست به حلقوم باد می شنوید

3( جهان برای تماشا به پای می خیزید

4( به سوگواری گل ها به غم گساری عشق

ز انتهای شبان، شهسوار می آید 

خروش اوست که از آبشار می آید

به پای بوسی از روزگار می آید

قرار هستی ما بی قرار می آید

1در1دو1بیت1زیر،1کدام1آرایه1وجود1ندارد؟-    

»روزم1مبارک1است1که1روی1تو1دیده1ام

شکر1خدای1می1کنم،1ای1نور1چشم1من

بختم1موافق1است1که1بویت1شنیده1ام

کامروز1بر1جمال1تو1افتاد1دیده1ام«

4( جناس تام 3( استعاره  2( حس آمیزی  1( ایهام تناسب 

1در1کدام1بیت،1»تشبیه«1بیشتری1یافت1می1شود؟-    

1( هر چند که در کوی تو مسکین و فقیرم

2( بر خاطر ما گرد ماللی ننشیند

3( ما چشمۀ نوریم، بتابیم و بخندیم

4( هم صحبت ما باش که چون اشک سحرگاه

رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم

آیینۀ صبحیم غباری نپذیریم

ما زندۀ عشقیم، نمردیم و نمیریم

روشن دل و صاحب اثر و پاک ضمیریم

1در1کدام1گزینه1یکی1از1آرایه1های1مقابل1بیت1نادرست1است؟-    

1( به روز مرگ، چو تابوت من روان باشد

2( برای من مگری و مگو دریغ، دریغ!

3( کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست

4( کدام دل و فرو رفت و پر برون نامد

گمان مبر که مرا درد این جهان باشد

به دام دیو درافتی، دریغ آن باشد

چرا به دانۀ انسانت این گمان باشد

ز چاه، یوسف جان را چرا فغان باشد

)ایهام تناسب ـ کنایه(

)استعاره ـ واج آرایی(

)تمثیل ـ متناقض نما(

)تلمیح ـ تشبیه(
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ادبیات فارسی

1آرایه1های1بیت1زیر،1در1کدام1گزینه1مشاهده1می1شود؟-    

تا1مگر1در1پرده1گویم1با1تو1راز1خویشتن«»ساز1کن1امشب1به1ساز1ما1تو1ساز1خویشتن

1( جناس ناهمسان، ایهام، کنایه، تکرار

2( جناس همسان، واج آرایی، تشبیه، کنایه

3( جناس، حسن تعلیل، واج آرایی

4( جناس، تکرار، حسن تعلیل، ایهام تناسب

1ترتیب1آرایه1های1»تلمیح،1مجاز،1متناقض1نما،1تشبیه1و1استعاره«1در1کدام1گزینه1آمده1است؟-    

الف(1گفتم1مرا1غم1تو1خوش1تر1ز1شادمانی

ب(1من1از1اختران1شنیدم1که1کسی1اگر1بیابد

ج(1پیش1از1آب1و1گل1من،1در1دل1من،1مهر1تو1بود

د(1بر1جویبار1چشمم،1گر1سایه1افکند1دوست

ه(1چو1نافه1بر1دل1مسکین1من1گره1مفکن

گفتا1که1در1ره1ما1غم1نیز1شادمانی1است

اثری1ز1نور1آن1مه،1خبری1کنید1ما1را

با1خود1آوردم1از1آنجا،1نه1به1خود1بربستم

بر1خاک1رهگذارش،1آب1روان1توان1زد

که1عهد1با1سر1زلف1گره1گشای1تو1بست

2( د ، ه ، ج، ب، الف 1( د ، ج، ه ، ب 

4( ج، ه ، الف، د ، ب 3( ج، ه ، ب، د ، الف 

1در1همه1گزینه11ها،1به1جز1گزینه1.......................1آرایه1»ایهام«1دیده1می1شود.-    

1( جز قلب تیره هیچ نشد خاص و هنوز

2( به راستی که نه همبازی تو بودم من

3( خواهم شبی به موی تو چنگ افکنم به سوز

4( در راه تو حافظ چو قلم کرد ز سر پای

باطل در این خیال که اکسیر می کند

تو شوخ دیده مگس بین که می کند بازی

با گیسیوی تو باز سر شکوه وا کنم

چون نامه چرا یک دمش از لطف نخوانی

1در1کدام1بیت،1همه1آرایه1های1»استعاره،1تضاد،1جناس1و1متناقض1نما«1یافت1می1شود؟-    

1( نیست از شرط ادب طول سخن در عشق بازی

2( خار است و گل در بوستان، هر چه او کند نیکوست آن

3( در آن بزمی که جام باده هم از پا درافتاده

4( در گلستانی که گل چین غارت گل می کند

مختصر ــ باید بسازم مختصر ــ باید بسوزم

سهل است پیش دوستان از دوستان بردن ستم

سرودم، نغمه ام، شورم، ربابم می توان گفتن

من چو اشک شبنم از چشم بهار افتاده ام

1در1بیت1زیر،1کدام1گروه1از1آرایه1های1ادبی1وجود1دارد؟-    

گل1به1سر1خواهی1زدن1از1گلبن1بستان1عشق«»فصل1گل1گر1اشک1گلگونت1ز1سر1خواهد1گذشت

1( اغراق، جناس، ایهام تناسب، حس آمیزی

2( تشبیه، ایهام، کنایه، استعاره

3( استعاره، حسن تعلیل، مجاز، جناس 

4( اغراق، مجاز، تشبیه، کنایه
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آرایه های ادبی 

1در1کدام1بیت1»تشبیه1و1استعاره«1هر1دو،1وجود1دارد؟-    

1( پشت هر شادی غمی بنهفته بنگر کآسمان

2( از زبان سوسن آزاده ام آمد به گوش

3( به تواّلی تو در آتش محنت چو خلیل

4( شکر بر خویشتن خندد گر آن ماه

ابر گریان دارد و خورشید خندان نیز هم

کاندر این دیر کهن، کار سبکباران خوش است

گوییا در چمن الله و ریحان بودم

به شّکر خنده بگشاید دهان را

1کدام1آرایه1ها1در1بیت1زیر1وجود1ندارد؟-    

آوخ1که1چه1دام1است1این،1یارب1چه1مدام1است1آن؟«»من،1بستۀ1دام1تو،1سرمست1مدام1تو

2( ایهام، نغمۀ حروف 1( ایهام، جناس تام 

4( تناقض، حسن تعلیل 3( استعاره، جناس ناقص 

1آرایه1های1»تلمیح،1مجاز،1ایهام1و1جناس1تام«،1به1ترتیب1در1میان1ابیات1کدام1گزینه1یافت1می1شود؟-    

الف(1معنی1آب1زندگی1و1روضۀ1ارم

ب(1نه1من1سبوکش1این1دیر1رند1سوزم1و1بس

ج(1سر1ارادت1ما1و1آستان1حضرت1دوست

د(1گو1شمع1میارید1در1این1جمع1که1امشب

جز1طرف1جویبار1و1می1خوشگوار1چیست

بسا1سرا1که1در1این1کارخانه،1سنگ1و1سبوست

که1هرچه1بر1سر1ما1می1رود1ارادت1اوست

در1مجلس1ما1ماه1رخ1دوست1تمام1است

2( الف، ب، د ، ج 1( الف، ب، ج، د 

4( ب، ج، د ، الف 3( ب، الف، د ، ج 

1آرایه1های1بیت1زیر1کدام11اند؟-    

حرفی1که1برد1راه1به1جایی1نشنیدیم«»هرچند1چو1گل1گوش1فکندیم1در1این1باغ

1( تشبیه، مجاز، کنایه، استعاره

2( تشبیه، تشخیص، جناس، حس آمیزی

3( استعاره، مراعات نظیر، تشخیص، ایهام

4( مجاز، ایهام، حس آمیزی، مراعات نظیر

1در1کدام1بیت1همه1آرایه1های1»تشبیه،1استعاره،1کنایه،1تضاد1و1مراعات1نظیر«1یافت1می1شود؟-    

1( آخر چو ره نیافت هاللی به بزم وصل

2( ای رند جرعه نوش تو و محنت خمار

3( چون ابر دید اشک من از شرم آب شد

4( هرکس که دل به دست بتی داد همچو من

محروم از جمال تو در گوشه ای نشست

ما و نشاط مستی عشق از می آلست

چون برق دید آه من از انفعال جست

سنگی گرفت و شیشۀ ناموس را شکست
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آرایه های ادبی 

1در1کدام1بیت1»تشبیه1و1استعاره«1هر1دو،1وجود1دارد؟-    

1( پشت هر شادی غمی بنهفته بنگر کآسمان

2( از زبان سوسن آزاده ام آمد به گوش

3( به تواّلی تو در آتش محنت چو خلیل

4( شکر بر خویشتن خندد گر آن ماه

ابر گریان دارد و خورشید خندان نیز هم

کاندر این دیر کهن، کار سبکباران خوش است

گوییا در چمن الله و ریحان بودم

به شّکر خنده بگشاید دهان را

1کدام1آرایه1ها1در1بیت1زیر1وجود1ندارد؟-    

آوخ1که1چه1دام1است1این،1یارب1چه1مدام1است1آن؟«»من،1بستۀ1دام1تو،1سرمست1مدام1تو

2( ایهام، نغمۀ حروف 1( ایهام، جناس تام 

4( تناقض، حسن تعلیل 3( استعاره، جناس ناقص 

1آرایه1های1»تلمیح،1مجاز،1ایهام1و1جناس1تام«،1به1ترتیب1در1میان1ابیات1کدام1گزینه1یافت1می1شود؟-    

الف(1معنی1آب1زندگی1و1روضۀ1ارم

ب(1نه1من1سبوکش1این1دیر1رند1سوزم1و1بس

ج(1سر1ارادت1ما1و1آستان1حضرت1دوست

د(1گو1شمع1میارید1در1این1جمع1که1امشب

جز1طرف1جویبار1و1می1خوشگوار1چیست

بسا1سرا1که1در1این1کارخانه،1سنگ1و1سبوست

که1هرچه1بر1سر1ما1می1رود1ارادت1اوست

در1مجلس1ما1ماه1رخ1دوست1تمام1است

2( الف، ب، د ، ج 1( الف، ب، ج، د 

4( ب، ج، د ، الف 3( ب، الف، د ، ج 

1آرایه1های1بیت1زیر1کدام11اند؟-    

حرفی1که1برد1راه1به1جایی1نشنیدیم«»هرچند1چو1گل1گوش1فکندیم1در1این1باغ

1( تشبیه، مجاز، کنایه، استعاره

2( تشبیه، تشخیص، جناس، حس آمیزی

3( استعاره، مراعات نظیر، تشخیص، ایهام

4( مجاز، ایهام، حس آمیزی، مراعات نظیر

1در1کدام1بیت1همه1آرایه1های1»تشبیه،1استعاره،1کنایه،1تضاد1و1مراعات1نظیر«1یافت1می1شود؟-    

1( آخر چو ره نیافت هاللی به بزم وصل

2( ای رند جرعه نوش تو و محنت خمار

3( چون ابر دید اشک من از شرم آب شد

4( هرکس که دل به دست بتی داد همچو من

محروم از جمال تو در گوشه ای نشست

ما و نشاط مستی عشق از می آلست

چون برق دید آه من از انفعال جست

سنگی گرفت و شیشۀ ناموس را شکست
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ادبیات فارسی

1آرایه1های1متن1زیر،1در1کدام1گزینه1آمده1است؟-    

»این1شیخ1همیشه1شاب،1پیرترین1و1جوان1ترین1شاعر1زبان1فارسی،1معلم1اول،1که1هم1هیبت1یک1آموزگار1را1دارد1و1هم1مهر1یک1پرستار،1
چشم1عقاب1و1لطافت1کبوتر،1که1هیچ1حفره1ای1از1حفره1های1زندگی1ایرانی1نیست1که1از1جانب1او1شناخته1نباشد.«

1( واج آرایی، تشبیه، حس آمیزی

2( واج آرایی، متناقض نما، استعاره

3( تشبیه، متناقض نما، حس آمیزی

4( تشبیه، استعاره، تلمیح

1واژه1»سعدی«1در1همه1گزینه1ها،1به1جز1گزینه1....................1مجاز1است.-    

1( خاله ام نیز خوش وقت بود که من نسبت به کالم سعدی، عالقه نشان می دادم؛ بنابراین مرا همراهی می کرد.

2( سعدی برای من به منزله شیر آغوز بود برای طفل که پایه عضله و استخوان بندی او را می نهد.

3( پس از خواندن سعدی، وقتی از خانه خاله ام به خانه خودمان باز می گشتم قوز می  کردم و لّکه می دویدم.

4( به رخت خوابی که پشت سرمان جمع شده بود و حکم پشتی داشت، تکیه می دادیم و سعدی می خواندیم.

1در1متن1زیر،1کدام1آرایه1ها1به1چشم1می1خورد؟-    

»پسرک،1آواز1خوانان1از1پهلوی1ما1گذشت،1نگاهی1به1ما1کرده،1لبخندی1زد؛1پنداشتی1با1زبان1بی1زبانی1می1خواهد1به1ما،1که1مانند1خودش1از1
رسیدن1بهار1سرمستیم،1عرض1تبریک1و1تهنیت1کند.1رفیقی1خوش1خلق1و1بذله1گو1که1عندلیب1انجمن1انس1ما1محسوب1می11شد.«

1( تشبیه، استعاره، سجع

2( استعاره، ایهام، متناقض نما

3( استعاره، ایهام، سجع

4( تشبیه، مجاز، متناقض نما

1در1کدام1گزینه،1آرایه1»متناقض1نما«1)پارادوکس(1دیده1می1شود؟-    

1( زندگانی گر کسی بی عشق خواهد من نخواهم

2( پیام وصل ز معشوق، عین مرحمت است

3( بیداد تو عدل است و جفای تو کرامت

4( من از جفات نترسم ولی از آن ترسم

راستی بی عشق زندان است بر من زندگانی

خجسته وقت اسیری که این پیام شنید

دشنام تو خوش تر که ز بیگانه دعایی

که عمر من به جفات این قدر وفا نکند

1در1همه1گزینه1ها،1به1جز1گزینه1........................1»متناقض1نما«1یافت1می1شود.-    

1( آتش سردی که بگدازد درون سنگ را

2( ز آب و آتش نیست پروا عاشق بی تاب را

3( ز خود هرچند بگریزم، همان در بند خود باشم

4( جوروجفا به هم خوش و مهروجفا به هم نکوست

هر که را بوده است آه سرد، می داند که چیست

از کنار شمع زان پروانه، بی پروا گذشت

رم آهوی تصویرم، شتاب ساکنی دارم

هست جفا صالح حسن، گر نه فساد می شود

171

آرایه های ادبی 

1کدام1بیت1به1آرایه1»متناقض1نما«1زینت1یافته1است؟-    

1( طلوع می کند آن آفتاب پنهانی

2( دوباره پلک دلم می پرد نشانه چیست؟

3( کسی که نقطه آغاز هر چه پرواز است

4( کنار نام تو لنگر گرفت کشتی عشق

ز سمت مشرق جغرافیای عرفانی

شنیده ام که می آید کسی به مهمانی

تویی که در سفر عشق، خط پایانی

بیا که یاد تو آرامشی است طوفانی

1آرایه1های1بیت1زیر1در1کدام1گزینه1آمده1است؟-    

تا1به1هم1پیوسته1ایم،1از1هم1جدا1افتاده1ایم«»چون1کمان1و1تیر1در1وحشت1سرای1روزگار

1( تمثیل، اغراق، متناقض نما

2( استعاره، مجاز، تضاد

3( تشبیه، متناقض نما، تناسب

4( تشبیه، تمثیل، تضاد

1در1کدام1بیت،1هر1سه1آرایه1»پارادوکس،1استعاره1و1تشبیه«1موجود1است؟-    

1( من از بی حاصلی حاصل گرفتم

2( کرد فارغ گل رویت ز گلستان ما را

3( نرگست با همه در آشتی و هم در جنگ

4( مانده ام با آب چشم و آتش دل ساقیا

وزین خوش تر کسی را حاصلی نیست

کفر زلف تو برآورد ز ایمان ما را

نگهت با همه هم محرم و هم بیگانه

چاره کار مرا در آب آتشگون ببین

1در1همه1ابیات1زیر،1»متناقض1نما«1)پارادوکس(1وجود1دارد،1به1جز .............. . -    

1( ز بندگی شما صدهزارم آزادی است

2( به روز افغانی و شب یاربی داشت

3( خامشی از کرده های بد به فریادم رسید

4( دعوی هستی در این میدان دلیل نیستی است

که سلطنت کند آن کاو بود گدای شما

به یمن عشق، خوش روز و شبی داشت

چاره کار مرا در آب آتشگون ببین

هر که فانی می شود، موجود می دانیم ما

1ترتیب1قرار1گرفتن1ابیات1به1لحاظ1داشتن1»تشبیه،1متناقض1نما،1ایهام،1حس1آمیزی1و1تلمیح«1در1کدام1گزینه1درست1است؟-    

الف(1غمزه1و1ابروی1چون1تیر1و1کمان،1آفت1ماست

ب(1از1خون1چو1داغ1الله1حصار1دل1من1است

ج(1آدمی1گر1خون1بگرید1از1گران1باری1رواست

د(1هر1که1مست1است1در1این1میکده1هشیارتر1است

ه(1آتش1چگونه1دست1و1گریبان1شود1به1خار

لیک1ترکش1نکنم1گر1همه1قربان1گردیم

هرجا1که1بوی1خون1شنوی،1منزل1من1است

کان1چه1نتوانست1بردن1آسمان،1بر1دوش1اوست

هر1که1از1بی1خبران1است،1خبردارتر1است

عشق1ستیزه1خوی1چنانم1گرفته1است

2( ه، د، الف، ب، ج 1( الف، ب، ج، د ، ه 

4( د ، ه ، الف، ب، ج 3( ه ، د ، ب، ج، الف 
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آرایه های ادبی 

1کدام1بیت1به1آرایه1»متناقض1نما«1زینت1یافته1است؟-    

1( طلوع می کند آن آفتاب پنهانی

2( دوباره پلک دلم می پرد نشانه چیست؟

3( کسی که نقطه آغاز هر چه پرواز است

4( کنار نام تو لنگر گرفت کشتی عشق

ز سمت مشرق جغرافیای عرفانی

شنیده ام که می آید کسی به مهمانی

تویی که در سفر عشق، خط پایانی

بیا که یاد تو آرامشی است طوفانی

1آرایه1های1بیت1زیر1در1کدام1گزینه1آمده1است؟-    

تا1به1هم1پیوسته1ایم،1از1هم1جدا1افتاده1ایم«»چون1کمان1و1تیر1در1وحشت1سرای1روزگار

1( تمثیل، اغراق، متناقض نما

2( استعاره، مجاز، تضاد

3( تشبیه، متناقض نما، تناسب

4( تشبیه، تمثیل، تضاد

1در1کدام1بیت،1هر1سه1آرایه1»پارادوکس،1استعاره1و1تشبیه«1موجود1است؟-    

1( من از بی حاصلی حاصل گرفتم

2( کرد فارغ گل رویت ز گلستان ما را

3( نرگست با همه در آشتی و هم در جنگ

4( مانده ام با آب چشم و آتش دل ساقیا

وزین خوش تر کسی را حاصلی نیست

کفر زلف تو برآورد ز ایمان ما را

نگهت با همه هم محرم و هم بیگانه

چاره کار مرا در آب آتشگون ببین

1در1همه1ابیات1زیر،1»متناقض1نما«1)پارادوکس(1وجود1دارد،1به1جز .............. . -    

1( ز بندگی شما صدهزارم آزادی است

2( به روز افغانی و شب یاربی داشت

3( خامشی از کرده های بد به فریادم رسید

4( دعوی هستی در این میدان دلیل نیستی است

که سلطنت کند آن کاو بود گدای شما

به یمن عشق، خوش روز و شبی داشت

چاره کار مرا در آب آتشگون ببین

هر که فانی می شود، موجود می دانیم ما

1ترتیب1قرار1گرفتن1ابیات1به1لحاظ1داشتن1»تشبیه،1متناقض1نما،1ایهام،1حس1آمیزی1و1تلمیح«1در1کدام1گزینه1درست1است؟-    

الف(1غمزه1و1ابروی1چون1تیر1و1کمان،1آفت1ماست

ب(1از1خون1چو1داغ1الله1حصار1دل1من1است

ج(1آدمی1گر1خون1بگرید1از1گران1باری1رواست

د(1هر1که1مست1است1در1این1میکده1هشیارتر1است

ه(1آتش1چگونه1دست1و1گریبان1شود1به1خار

لیک1ترکش1نکنم1گر1همه1قربان1گردیم

هرجا1که1بوی1خون1شنوی،1منزل1من1است

کان1چه1نتوانست1بردن1آسمان،1بر1دوش1اوست

هر1که1از1بی1خبران1است،1خبردارتر1است

عشق1ستیزه1خوی1چنانم1گرفته1است

2( ه، د، الف، ب، ج 1( الف، ب، ج، د ، ه 

4( د ، ه ، الف، ب، ج 3( ه ، د ، ب، ج، الف 
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ادبیات فارسی

1در1همه1ابیات،1به1استثنای1بیت1..............1آرایه1»متناقض1نما«1وجود1دارد.-    

1( بی قیمتی ما ز گرانمایگی ماست
2( ره رستگاری، در افکندگی است

3( در ره عشق، مسلمان نتوان گفت او را
4( آه گاه از دل زداید زنگ گه زنگ آورد

کاین چرخ فرومایه ندارد ثمن ما
که خورشید، جمع از پراکندگی است

که به کفر سر زلفت نبود ایمانش
ابر گاه از باد جمع و گه پریشان می شود

1در1کدام1بیت1آرایه1»متناقض1نما«1)پارادوکس(1به1کار1رفته1است؟-    

1( دلم امروز چو کاه از نفسی می لرزد
2( گر چو شبنم نفسی هم نفس گل بودم

3( یافت با شکوه ره زندگی من پایان
4( حاصل ذوق و هنر، خون جگر بود مرا

یاد آن روز که چون کوه جگر بود مرا
بهره زان وصل همان دیدۀ تر بود مرا
چون جرس، ناله من زاد سفر بود مرا
این هم از بی هنری های هنر بود مرا

1در1کدام1بیت،1»تناقض«1وجود1ندارد؟-    

1( همه اسباب پریشانی ما جمع آمد
2( جمعیت خاطر ندهد دست، کسی را

3( گویایی سکوتم و بی تابی درنگ
4( گروهی سر به سر گویای خاموش

تا ز مجموعه آن زلف پریشان شده ایم
کاشفتگی از زلف پریشان تو دارد
تمکین بی قراریم و بی قرار هیچ

ولی چون بحر در بر کرده در جوش

1در1همه1ابیات،1به1جز1بیت1.................1آرایه1»متناقض1نما«1مشهود1است.-    

1( بیدل، این کم همتان بر عّز و جاه
2( الله و گل زخمی خمیازه اند

3( داغ دلم چو الله به مرهم نمی رسد

4( کام آشنا به ما حضر روزگار نیست

فخرها دارند و عاری بیش نیست
عیش این گلشن، خماری بیش نیست

این خون گرم در جگر روزگار نیست

جز زهر غّصه در شکر روزگار نیست

1در1همه1ابیات،1به1جز1بیت1.................1»متناقض1نما«1موجود1است.-    

1( هر کس که تو را به دوستی تکیه بر اوست
2( با من آمیزش او، الفت موج است و کنار

3( تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی
4( این مقرر شد که هرگز نیست راحت در جهان

چون درنگری، دشمن جان تو هم اوست
دم به دم با من و پیوسته گریزان از من
گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش

راحتی گر هست در ترک امید راحت است

1در1کدام1بیت1هر1دو1آرایه1»حس1آمیزی1و1متناقض1نما«1به1کار1رفته1است؟-    

1( شیرینی گفتار تو افکند در آفاق

2( گر ز گرمی دل آهم سرد شد، آری رواست

3( با لبی و صدهزاران خنده آمد گل به باغ

4( دلدار گفت لوح دل از نقش من بشوی

شوری ز چه، ز آن روی که شهد است و نمک هم

با دماغ خشکم آخر دیده تر باری چراست

از کریمی گوییا در گوشه ای بویی شنید

گفتم که تلخ از آن لب شّکرفشان مگوی
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آرایه های ادبی 

1در1کدام1قالب1شعری،1قافیه1هر1بیت1مستقل1است1و1شاعر1پس1از1چند1بیت1می1تواند1از1قافیه1قبلی1نیز1استفاده1کند؟-    

4( چهارپاره 3( قصیده  2( قطعه  1( مثنوی 

1شعر1زیر1در1چه1قالبی1سروده1شده1است؟-    

»آن1غریبی1خانه1می1جست1از1شتاب

گفت1او1این1را1اگر1سقفی1بدی

هم1عیال1تو1بیاسودی1اگر

گفت1آری1پهلوی1یاران1به1است

دوستی1بردش1سوی1خانه1خراب

پهلوی1من1مر1تو1را1مسکن1شدی

در1میانه1داشتی1حجره1دگر

لیک1ای1جان1در1»اگر«1نتوان1نشست«

4( چهارپاره 3( مثنوی  2( قصیده  1( قطعه 

1در1کدام1بیت،1»تشبیه«1به1کار1نرفته1است؟-    

1( آن که بر خوان غم عشق تو مهمانم کرد

2( هدهد باد صبا نامه بلقیس وشی

3( بی تو ای غنچه دهان، سیر گل و گردش باغ

4( آفرین بر قلم شهد فشانت »آتش«

خاطرش شاد که شرمنده احسانم کرد

بر من آورد و از آن نامه سلیمانم کرد

غنچه سان تنگ دل و سر به گریبانم کرد

که ز شیرین سخنی شهره ایرانم کرد

1آرایه1های1بیت1زیر،1در1کدام1گزینه1آمده1است؟-    

تا1تاب1او1ز1دل1نرود،1تب1نمی1رود«»تابی1ز1مهر1در1دلم1آن1مه1فکنده1است

1( ایهام تناسب، جناس ناهمسان، استعاره

2( ایهام، متناقض نما، استعاره، جناس همسان

3( تشبیه، تشخیص، جناس ناهمسان، کنایه

4( تشبیه، متناقض نما، جناس همسان، کنایه

1در1کدام1گزینه،1»اضافه1تشبیهی«1یافت1می1شود؟-    

1( فرزند عزیز را به صد جهد
2( گرچه ز شراب عشق مستم

3( پرورده عشق شد سرشتم
4( چون موسم حج رسید، برخاست

بنشاند چو ماه در یک مهد
عاشق تر از این کنم که هستم

جز عشق مباد سرنوشتم
اشتر طلبید و محمل آراست

1در1کدام1گزینه،1آرایه1های1»تشبیه،1مجاز،1کنایه،1و1جناس«1به1کار1رفته1است؟-    

1( آمد سوی کعبه، سینه پر جوش

2( فرزند عزیز را به صد جهد

3( دریاب که مبتالی عشقم

4( از جای چو مار حلق برجست

چون کعبه نهاد حلقه در گوش

بنشاند چو ماه  در یک مهد

آزاد کن از بالی عشقم

در حلقه زلف کعبه زد دست
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آرایه های ادبی 

1در1کدام1قالب1شعری،1قافیه1هر1بیت1مستقل1است1و1شاعر1پس1از1چند1بیت1می1تواند1از1قافیه1قبلی1نیز1استفاده1کند؟-    

4( چهارپاره 3( قصیده  2( قطعه  1( مثنوی 

1شعر1زیر1در1چه1قالبی1سروده1شده1است؟-    

»آن1غریبی1خانه1می1جست1از1شتاب

گفت1او1این1را1اگر1سقفی1بدی

هم1عیال1تو1بیاسودی1اگر

گفت1آری1پهلوی1یاران1به1است

دوستی1بردش1سوی1خانه1خراب

پهلوی1من1مر1تو1را1مسکن1شدی

در1میانه1داشتی1حجره1دگر

لیک1ای1جان1در1»اگر«1نتوان1نشست«

4( چهارپاره 3( مثنوی  2( قصیده  1( قطعه 

1در1کدام1بیت،1»تشبیه«1به1کار1نرفته1است؟-    

1( آن که بر خوان غم عشق تو مهمانم کرد

2( هدهد باد صبا نامه بلقیس وشی

3( بی تو ای غنچه دهان، سیر گل و گردش باغ

4( آفرین بر قلم شهد فشانت »آتش«

خاطرش شاد که شرمنده احسانم کرد

بر من آورد و از آن نامه سلیمانم کرد

غنچه سان تنگ دل و سر به گریبانم کرد

که ز شیرین سخنی شهره ایرانم کرد

1آرایه1های1بیت1زیر،1در1کدام1گزینه1آمده1است؟-    

تا1تاب1او1ز1دل1نرود،1تب1نمی1رود«»تابی1ز1مهر1در1دلم1آن1مه1فکنده1است

1( ایهام تناسب، جناس ناهمسان، استعاره

2( ایهام، متناقض نما، استعاره، جناس همسان

3( تشبیه، تشخیص، جناس ناهمسان، کنایه

4( تشبیه، متناقض نما، جناس همسان، کنایه

1در1کدام1گزینه،1»اضافه1تشبیهی«1یافت1می1شود؟-    

1( فرزند عزیز را به صد جهد
2( گرچه ز شراب عشق مستم

3( پرورده عشق شد سرشتم
4( چون موسم حج رسید، برخاست

بنشاند چو ماه در یک مهد
عاشق تر از این کنم که هستم

جز عشق مباد سرنوشتم
اشتر طلبید و محمل آراست

1در1کدام1گزینه،1آرایه1های1»تشبیه،1مجاز،1کنایه،1و1جناس«1به1کار1رفته1است؟-    

1( آمد سوی کعبه، سینه پر جوش

2( فرزند عزیز را به صد جهد

3( دریاب که مبتالی عشقم

4( از جای چو مار حلق برجست

چون کعبه نهاد حلقه در گوش

بنشاند چو ماه  در یک مهد

آزاد کن از بالی عشقم

در حلقه زلف کعبه زد دست
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ادبیات فارسی

1در1کدام1گزینه،1عالوه1بر1آرایه1های1»تشبیه«1و1»کنایه«1آرایه1»استعاره«1نیز1دیده1می1شود؟-    

1( چون رایت عشق آن جهانگیر

2( حاجت گه جمله جهان اوست

3( گرچه ز شراب عشق مستم

4( دانست که دل، اسیر دارد

شد چون مه لیلی، آسمان گیر

محراب زمین و آسمان اوست

عاشق تر از این کنم که هستم

دردی نه دواپذیر دارد

1در1کدام1بیت،1آرایه1های1»تشبیه،1تشخیص،1مجاز1و1کنایه«1یافت1می1شود؟-    

1( خواب مرگ آمد و کوتاه شد افسانه عمر

2( یک گل که بماند به رخ یار ندیدم

3( آن قدر زود شود پرپر و بر باد رود

4( ز روی مهوشان چشمم دمی دل بر نمی دارد

باز افسانه عشق تو به پایان نرسید

هرچند که در باغ نظر کردم و رفتم

که نماند به کسی فرصت بوییدن گل

از این بهتر کسی از عمر حاصل بر نمی دارد

1در1کدام1گزینه،1یکی1از1آرایه1های1مقابل1بیت،1نادرست1است؟-    

1( ای شمع همان شعله که روشنگر دل هاست

2( زان آب که زد وصل تو بر آتش شوقم

3( می خواست که تا بی خبر آید به کنارم

4( هر شب که تو بستی در آن خانه به رویم

در خرمن من برق و به جان تو شرر شد

این آتش افروخته، افروخته تر شد

از بخت سیه، رهزن ایام خبر شد

تا صبح، دل در به درم، حلقه در شد

)واج آرایی ـ تشخیص(

)متناقض نما ـ تشبیه(

)حس آمیزی ـ استعاره(

)کنایه ـ تلمیح(

1ترتیب1آرایه1های1»تشبیه،1کنایه،1استعاره،1پارادوکس1و1حس1آمیزی«1در1کدام1ابیات1دیده1می1شود؟-    

الف(1ای1همه1شکل1تو1مطبوع1و1همه1جای1تو1خوش

ب(1در1ره1عشق1که1از1سیل1بال1نیست1گذار

ج(1شکر1چشم1تو1چه1گویم1که1بدان1بیماری

د(1شیوه1و1ناز1تو1شیرین،1خط1و1خال1تو1ملیح

ه(1در1بیابان1طلب1گرچه1ز1هر1سو1خطری1است

دلم1از1عشوه1یاقوت1شکرخای1تو1خوش

می11کنم1خاطر1خود1را1به1تماشای1تو1خوش

می1کند1درد1مرا1از1رخ1زیبای1تو1خوش

چشم1و1ابروی1تو1زیبا،1قد1و1باالی1تو1خوش

ی1تو1خوش
ّ

می1رود1حافظ1بی1دل،1به1توال

2( ه ، ب، د ، الف، ج 1( ه ، ب، د ، ج، الف 

4( ب، د ، ه ، ج، الف 3( ب، ه ، الف، ج، د 

1ترتیب1ابیات1زیر1به1لحاظ1داتشن1آرایه1های1»ایهام1تناسب،1استعاره،1کنایه،1حس1آمیزی«1کدام1است؟-    

الف(1هفته1ای1می1رود1از1عمر1و1به1ده1روز1کشید

ب(1گر1من1از1خار1بترسم1نبرم1دامن1گل

ج(1آخر1ای1مطرب1از1این1پرده1عشاق1بگرد

د(1هر1چه1زان1تلخ1تر1اندر1حق1من1خواهد1گفت

کز1گلستان1صفا1بوی1وفایی1ندمید

کام1در1کام1نهنگ1است،1بباید1طلبید

چند1گویی1که1مرا1پرده1به1چنگ1تو1درید

گو1بگو1از1لب1شیرین1که1لطیف1است1و1لذید

4( د ، الف، ب، ج 3( ج، د ، ب، الف  2( ج، الف، ب، د   1( الف، ب، ج، د 
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آرایه های ادبی 

1آرایه1های1مقابل1کدام1بیت1نادرست1است؟-    

1( به لطف گر بخوری خون من روا باشد

2( تو که زاهدی به پرهیز، تو که عابدی سحرخیز

3( بوی جان از لب خندان قدح می شنونم

4( چون مست می شوید ز شرب مدام دوست

به قهرم از نظر خویشتن مران ای دوست 

سر من مدام مست و شب من سحر ندارد

بشنو ای خواجه اگر زان که مشامی داری

مستی بنده هم به دعا آرزو کنید

)حسن تعلیل(

)کنایه(

)استعاره(

)ایهام(

1آرایه1های1بیت1»جان1می1رسد1به1لب1من1شیرین1کالم1راتا1حرف1تلخی1از1دهن1یار1می1کشم«1کدام1است؟-    

1( کنایه، مجاز، حس آمیزی، تضاد

2( مجاز، کنایه، تناقض، ابهام

3( ایهام، مراعات نظیر، تضاد، استعاره

4( استعاره، حس آمیزی، تناقض، مراعات نظیر

1در1همه1ابیات،1به1جز1بیت1.......................1»کنایه1و1استعاره«1به1کار1رفته1است.-    

1( به گریه گفتمش آیا گذر کنی بر من؟

2( من از دو نرگس مست تو چشم آن دارد

3( از آن به چشم خود، ای اشک مسکنت دادم

4( کمان نهم به کمان فلک ز نیروی عشق

به خنده گفت: اگر خاک راه من باشی

گه از نگه گاه گاه من باشی که آ

که در بیان محبت گواه من باشی

تو گر نشانه تیر نگاه من باشی

1در1همه1ابیات1به1جز1بیت1......................1نوعی1جناس1وجود1دارد.-    

1( گر تو را آهنگ وصل ما نباشد، گو مباش

2( با زمانی دیگر اندازای که پندم می دهی

3( چشم از آن روز که بر کردم و رویت دیدم

4( ای نسیم صبح اگر باز اتفاقی افتدت

دوستان را جز به دیدار تو هیچ آهنگ نیست

کاین زمانم گوش برچنگ است و دل درچنگ نیست

به همین دیده سر دیدن اقوامم نیست

آفرین گویی بر آن حضرت که ما را بار نیست

1در1کدام1عبارت1»سجع«1به1کار1رفته1است؟-    

1( هرچند که مالئکه در او نظر می کردند، نمی دانستند که این چه مجموعه ای است.

2( اگر معشوق خواهد که از او بگریزد، او به هزار دست در دامنش آویزد.

3( ابلیس را چون در دل آدم بار نداند، مردود همه جهان گشت.

4( خزانگی آن را دل آدم الیق بود و به خزان داری آن، جان آدم شایسته بود.

1کدام1دسته1از1واژه1های1زیر1نمی1توانند1»طرفین1سجع«1واقع1شوند؟-    

2( ابلیس ـ پرتلبیس 1( طوع ـ طواف 

4( گل ـ دل 3( اکراه ـ اجبار  
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آرایه های ادبی 
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)کنایه(

)استعاره(

)ایهام(
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1( گر تو را آهنگ وصل ما نباشد، گو مباش

2( با زمانی دیگر اندازای که پندم می دهی

3( چشم از آن روز که بر کردم و رویت دیدم

4( ای نسیم صبح اگر باز اتفاقی افتدت

دوستان را جز به دیدار تو هیچ آهنگ نیست

کاین زمانم گوش برچنگ است و دل درچنگ نیست

به همین دیده سر دیدن اقوامم نیست

آفرین گویی بر آن حضرت که ما را بار نیست

1در1کدام1عبارت1»سجع«1به1کار1رفته1است؟-    

1( هرچند که مالئکه در او نظر می کردند، نمی دانستند که این چه مجموعه ای است.

2( اگر معشوق خواهد که از او بگریزد، او به هزار دست در دامنش آویزد.

3( ابلیس را چون در دل آدم بار نداند، مردود همه جهان گشت.

4( خزانگی آن را دل آدم الیق بود و به خزان داری آن، جان آدم شایسته بود.

1کدام1دسته1از1واژه1های1زیر1نمی1توانند1»طرفین1سجع«1واقع1شوند؟-    

2( ابلیس ـ پرتلبیس 1( طوع ـ طواف 

4( گل ـ دل 3( اکراه ـ اجبار  
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ادبیات فارسی

1همه1جفت1واژه1های1زیر1به1جز1...................1می1توانند1»سجع«1بسازند.-    

4( مجروح ـ نوح 3( مفتاح ـ فتوح  2( فتوح ـ صبوح  1( روح ـ نوح 

1در1عبارت1زیر،1کدام1آرایه1ها1دیده1می1شود؟-    

»از1ابر1کرم،1باران1محبت،1بر1خاک1آدم1بارید1و1خاک1را1گل1کرد1و1به1ید1قدرت1در1گل1از1گل،1دل1کرد.«

1( تشبیه، جناس، سجع

2( واج آرایی، متناقض نما، مراعات نظیر

3( واج آرایی، ایهام، تشخیص

4( تشبیه، جناس، متناقض نما

1در1کدام1بیت،1شاعر1از1همه1آرایه1های1»تضاد،1مجاز،1استعاره1و1تلمیح«1بهره1برده1است؟-    

1( بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست

2( زین همرهان سست عناصر دلم گرفت

3( دی، شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر

4( پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوست

بگشای لب، که قند فراوانم آرزوست

شیر خدا و رستم دستانم آرزوست

کز دیو و دد ملوم و انسانم آرزوست

آن آشکار صنعت پنهانم آرزوست

1در1متن1زیر1کدام1آرایه1ها1به1کار1رفته1است؟-    

»چون1کار1به1خلقت1آدم1رسید،1گفت:1»اّنی1خالُق1بشرا"1من1طین.«1خانه1آب1و1گل1آدم،1من1می1سازم.1جمعی1را1مشتبه1شد؛1گفتند:1»نه1
همه1تو1ساخته1ای؟«1گفت:1»در1او1گنج1معرفت1تعبیه1خواهم1کرد.1شما1چه1دانید1که1ما1را1با1این1مشتی1خاک،1چه1کارها1از1ازل1تا1ابد1در1

پیش1است؟«

2( ایهام، تضاد، مراعات نظیر، تضمین 1( واج آرایی، تشبیه، استعاره، متناقض نما 

4( واج آرایی، تشبیه، ایهام، متناقض نما 3( تشبیه، استعاره، تضمین، تضاد 

1در1رباعی1زیر،1کدام1آرایه1ها1یافت1می1شود؟-    

»از1شبنم1عشق،1خاک1آدم1گل1شد

سرنشتر1عشق1بر1رگ1روح1زدند

صد1فتنه1و1شور1در1جهان1حاصل1شد

یک1قطره1فرو1چکید1و1نامش1دل1شد«

2( تشبیه، استعاره، تلمیح، مراعات نظیر 1( ایهام، تشبیه، تناسب، متناقض نما 

4( اغراق، تشبیه، تشخیص، حس آمیزی 3( تضاد، تناسب، تشخیص، واج آرایی 

1در1کدام1گزینه،1یکی1از1آرایه1های1مقابل1بیت1نادرست1است؟-    

1( ناز تو و نیاز تو، شد همه دلپذیر من

2( جز تو هوس نمی کند، گریه کس نمی کند

3( به هر چمن رسیده ام از تو نشان ندیده ام

4( کوکبیان چشم تو، طاق هزار کوکب اند

تا ز تو دلپذیر شد، هستی ناگزیر من

دم ز تو می زند همین، خوی بهانه

تو در کجا شکفته ای، ای گل بی نظیر من

باغ معلق شب اند، خم شده بر کویر من

)جناس ـ واج آرایی(

)کنایه ـ تشخیص(

)استعاره ـ تناسب(

)تشبیه ـ متناقض نما(
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آرایه های ادبی 

1بیت1زیر1به1آرایه1های1ادبی1کدام1گزینه،1آراسته1شده1است؟-    

در1آبگون1ساغر1فکن،1آن1آب1آتش1رنگ1را«»مگذار1مطرب1را1دمی1کز1چنگ1بنهد1چنگ1را1

1( جناس ناهمسان، تشبیه، ایهام، متناقض نما

2( جناس همسان، تشبیه، مجاز، تضاد

3( جناس همسان، متناقض نما، مجاز، ایهام

4( جناس ناهمسان، ایهام تناسب، تضاد، حس آمیزی

1ترتیب1توالی1ابیات،1به1لحاظ1داشتن1آرایه1های1»استعاره،1کنایه،1حس1آمیزی،1جناس1و1تناقض«1کدام1است؟-    

الف(1زکویش1نسیم1صبا1بوی1برد1

ب(1غریب1نیست1ز1من1گر1غریب1شهر1خودم

ج(1با1باد1بوده1همره1بوی1تو1در1سحرگه

د(1تا1ابد1بوی1محبت1به1مشامش1نرسد

ه(1خواهی1نکند1خطش1از1دایره1بیرونت

به1بویش1دلم1پی1بدان1کوی1برد

که1کرد1عشق1تو1بیگانه1آشنایان1را

گل1ها1شنیده1بویت،1خود1را1به1باد1داده1

هر1که1خاک1در1میخانه1به1رخساره1نرفت

هر1حکم1که1فرماید1سر1بر1خط1فرمان1باش

2( د ، الف، ه ، ج، ب 1( الف، ه ، ج، ب، د 

4( ه ، ج، ب، الف، د 3( د، ه ، ج، الف، ب 

1آرایه1های1بیت1زیر1کدام1اند؟-    

دار،1نخل1دیگران1و1رایت1منصور1ماست«»آنچه1می1دانند1ماتم1تن1پرستان،1سور1ماست

1( ایهام، استعاره، کنایه، تضاد

2( استعاره، تشبیه، ایهام تناسب، جناس

3( کنایه، تناقض، جناس، ایهام

4( تشبیه، ایهام تناسب، تناقض، تلمیح

1در1کدام1بیت1همه1آرایه1های1»کنایه،1تشبیه،1جناس1تام1و1جناس1ناقص«1به1کار1رفته1است؟-    

1( زمانه گرچه بسی بر سرم لباس نهاد

2( جهان بر آب نهاده است و زندگی بر باد

3( دلم که چون سر زلف تو می رود بر باد

4( گره ز دل بگشا وز سپهر یاد مکن

کمند زلف تو باری دگر به دستم داد

غالم همت آنم که دل بر او ننهاد

به دام عشق درافتاد هرچه بادا باد

که فکر هیچ مهندس چنین گره نگشاد

1در1کدام1بیت1همه1آرایه1های1»استعاره،1کنایه،1مراعات1نظیر،1تکرار«1وجود1دارد؟-    

1( این همه بیننده ز نزدیک و دور

2( نرگس من، چشم و چراغ چمن

3( از صفت قامت من کوتهی

4( طلعت من خواسته از مه خراج

کس ننهد آینه در پیش کور

اللۀ من داغنه یاسمن

یافته آوازۀ سرو سهی

حرف خجالت زده بر لوح عاج
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آرایه های ادبی 
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1در1کدام1بیت1همه1آرایه1های1»کنایه،1تشبیه،1جناس1تام1و1جناس1ناقص«1به1کار1رفته1است؟-    

1( زمانه گرچه بسی بر سرم لباس نهاد

2( جهان بر آب نهاده است و زندگی بر باد

3( دلم که چون سر زلف تو می رود بر باد

4( گره ز دل بگشا وز سپهر یاد مکن

کمند زلف تو باری دگر به دستم داد

غالم همت آنم که دل بر او ننهاد

به دام عشق درافتاد هرچه بادا باد

که فکر هیچ مهندس چنین گره نگشاد

1در1کدام1بیت1همه1آرایه1های1»استعاره،1کنایه،1مراعات1نظیر،1تکرار«1وجود1دارد؟-    

1( این همه بیننده ز نزدیک و دور

2( نرگس من، چشم و چراغ چمن

3( از صفت قامت من کوتهی

4( طلعت من خواسته از مه خراج

کس ننهد آینه در پیش کور

اللۀ من داغنه یاسمن

یافته آوازۀ سرو سهی

حرف خجالت زده بر لوح عاج
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ادبیات فارسی

1در1کدام1بیت،1»تشبیه«1دیده1نمی11شود1؟-    

1( به رود سند می غلتید بر هم

2( بدان شمشیر تیز عافیت سوز

3( چون آتش در سپاه دشمن افتاد

4( چو لشکر گرد بر گردش گرفتند

ز امواج گران، کوه از پی کوه

در آن انبوه، کار مرگ می کرد

از آتش هم کسی سوزنده تر شد

چو کشتی بادپا در رود افکند

1در1کدام1گزینه،1»استعاره«1دیده1نمی1شود؟-    

1( شبی را تا شبی با لشکری خرد

2( در آن دریای خون، در دشت تاریک

3( ولی چندان که برگ از شاخه می ریخت

4( از این سّد روان در دیده شاه

ز تن ها سر، ز سرها خود افکند

به دنبال سر چنگیز می گشت

دوچندان می شکف و برگ می کرد

ز هر موجی هزاران نیش می رفت

1در1کدام1گزینه،1»تشبیه«1و1»استعاره«1هر1دو1دیده1می1شود؟-    

1( نهان می گشت روی روشن روز

2( به خوناب شفق در دامن شام

3( میان موج می رقصید در آب

4( ز رخسارش فرور می ریخت اشکی

به زیر دامن شب در سیاهی

به خون آلوده ایران کهن دید

به رقص مرگ، اخترهای انبوه

بنای زندگی بر آب می دید

1در1همه1گزینه1ها،1به1جز1...................گزینه1»کنایه«1به1کار1رفته1است.-    

1( اگر یک لحظه امشب، دیر جنبد

2( بدان شمشیر تیز عافیت سوز

3( شبی آمد که می باید فدا کرد

4( از آن، این داستان گفتم که امروز

سپیده دم جهان در خون نشنید

در آن انبوه، کار مرگ می کرد

به راه مملکت، فرزند و زن را

بدانی قدر و بر هیچش نبازی

1در1کدام1گزینه،1یکی1از1آرایه1های1مقابل1بیت1نادرست1است؟-    

1( در آن باران تیر و برق پوالد

2( در آن سیماب گون امواج لرزان

3( به آتش های ترک و خون تازیک

4( میان موج  می رقصید در آب

میان شام رستاخیز می گشت

خیال تازه ای در خواب می دید

از رود سند تا جیحون نشیند

به رقص مرگ، اخترهای انبوه

)تشبیه ـ مجاز(

)کنایه ـ حس آمیزی(

)استعاره ـ تناسب(

)تشخیص ـ متناقض نما(
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آرایه های ادبی 

1به1ترتیب1آرایه1های1»کنایه،1واج1آرایی،1استعاره،1مجاز1و1تضاد«1در1ابیات1کدام1گزینه1آمده1است؟-    

الف(1به1پیش1دشمنان1استاد1و1جنگید

ب(1چو1بگذشت1از1پس1آن1جنگ1دشوار

ج(1فرو1می1ریخت1گردی1زعفران1رنگ

د(1بلی1آنان1که1از1این1پیش1بودند

ه(1ز1مستی1بر1سر1هر1قطعه1زین1خاک

رهاند1از1بند1اهریمن1وطن1را

از1آن1دریای1بی1پایاب،1آسان

به1روی1نیزه1ها1و1نیزه1داران

چنین1بستند1راه1ترک1و1تازی

خدا1داند1چه1افسرها1که1رفتند

2( ه ، ج، د ، الف، ب 1( د ، الف، ج، د ، ه 

4( د ، ج، الف، ه ، ب 3( ه ، الف، د ، ب، ج 

1در1کدام1بیت1همه1آرایه1های1»تشبیه،1استعاره،1کنایه،1تشخیص1و1جناس«1یافت1می1شود؟-    

1( حسرت برم از مرغ اسیری که ز تقدیر

2( نیامد سرو من بیرون که بر گرد سرش گردم

3( در بیشه مزن آتش و خاموش کن ای دل

4( هرکجا آتش علم گردد، پر و بال من است

خال و خط مشکین تواش دانه و دام است

به سان گردباد از غم به خود پیچیده و رفتم

درکش تو زبان را که زبان تو زبانه است

نیست چون مرغ کباب از سوختن اندیشه ام

1بیت1زیر1به1آرایه1های1کدام1گزینه،1آراسته1شده1است؟-    

شور1شیرین1منما1تا1نکنی1فرهادم«»شهرۀ1شهر1مشو1تا1ننهم1سر1در1کوه

1( نغمه حروف، تشبیه، تلمیح، ایهام تناسب

2( جناس، تشبیه، تلمیح، ایهام

3( واج آرایی، استعاره، جناس، تضاد

4( تضاد، جناس، حس آمیزی، ایهام

1در1کدام1گزینه،1هر1دو1آرایه1مقابل1بیت1درست1است؟-    

1( به بوی زلف تو هر دم حیات تازه می یابم

2( آتش عشق تو چون زبانه برآرد

3( هیچ پنهان نتوان دید بدان پیدایی

4( بیرون شد اختیار دل و دین ز چنگ ما

وگرنه بی تو از عیشم نه رنگی ماند و نه بویی

از دل سنگ، آه عاشقانه برآرد

هیچ پیدا نتوان یافت بدان پنهانی

تا ساغر شراب و دف و چنگ دیده ایم

)استعاره ـ مجاز(

)اغراق ـ تشبیه(

)تناقض ـ ایهام(

)جناس همسان ـ استعاره(

1در1کدام1ابیات،1»تشبیه«1و1»استعاره«1هر1دو1به1کار1رفته1است؟-    

الف(1شب1وصال1تو1چون1باد1بی1وصال1بود

ب(1روح1ز1تو1خوب1تر1به1خواب1نبیند

ج(1پیوند1روح1می1کند1این1باد1مشک1بیز

د(1جان1ها1ز1دام1زلف1چو1بر1خاک1می1فشاند

غم1فراق1تو1گویی1هزار1سال1بود

چشم1فلک1چون1تو1آفتاب1نبیند

هنگام1نوبت1سحر1است1ای1ندیم،1خیز

بر1آن1غریب1ما1چه1گذشت1ای1صبا1بگو

4( ج ـ د 3( ب ـ د  2( الف ـ ج  1( الف ـ ب 
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آرایه های ادبی 

1به1ترتیب1آرایه1های1»کنایه،1واج1آرایی،1استعاره،1مجاز1و1تضاد«1در1ابیات1کدام1گزینه1آمده1است؟-    

الف(1به1پیش1دشمنان1استاد1و1جنگید

ب(1چو1بگذشت1از1پس1آن1جنگ1دشوار

ج(1فرو1می1ریخت1گردی1زعفران1رنگ

د(1بلی1آنان1که1از1این1پیش1بودند

ه(1ز1مستی1بر1سر1هر1قطعه1زین1خاک

رهاند1از1بند1اهریمن1وطن1را

از1آن1دریای1بی1پایاب،1آسان

به1روی1نیزه1ها1و1نیزه1داران

چنین1بستند1راه1ترک1و1تازی

خدا1داند1چه1افسرها1که1رفتند

2( ه ، ج، د ، الف، ب 1( د ، الف، ج، د ، ه 

4( د ، ج، الف، ه ، ب 3( ه ، الف، د ، ب، ج 

1در1کدام1بیت1همه1آرایه1های1»تشبیه،1استعاره،1کنایه،1تشخیص1و1جناس«1یافت1می1شود؟-    

1( حسرت برم از مرغ اسیری که ز تقدیر

2( نیامد سرو من بیرون که بر گرد سرش گردم

3( در بیشه مزن آتش و خاموش کن ای دل

4( هرکجا آتش علم گردد، پر و بال من است

خال و خط مشکین تواش دانه و دام است

به سان گردباد از غم به خود پیچیده و رفتم

درکش تو زبان را که زبان تو زبانه است

نیست چون مرغ کباب از سوختن اندیشه ام

1بیت1زیر1به1آرایه1های1کدام1گزینه،1آراسته1شده1است؟-    

شور1شیرین1منما1تا1نکنی1فرهادم«»شهرۀ1شهر1مشو1تا1ننهم1سر1در1کوه

1( نغمه حروف، تشبیه، تلمیح، ایهام تناسب

2( جناس، تشبیه، تلمیح، ایهام

3( واج آرایی، استعاره، جناس، تضاد

4( تضاد، جناس، حس آمیزی، ایهام

1در1کدام1گزینه،1هر1دو1آرایه1مقابل1بیت1درست1است؟-    

1( به بوی زلف تو هر دم حیات تازه می یابم

2( آتش عشق تو چون زبانه برآرد

3( هیچ پنهان نتوان دید بدان پیدایی

4( بیرون شد اختیار دل و دین ز چنگ ما

وگرنه بی تو از عیشم نه رنگی ماند و نه بویی

از دل سنگ، آه عاشقانه برآرد

هیچ پیدا نتوان یافت بدان پنهانی

تا ساغر شراب و دف و چنگ دیده ایم

)استعاره ـ مجاز(

)اغراق ـ تشبیه(

)تناقض ـ ایهام(

)جناس همسان ـ استعاره(

1در1کدام1ابیات،1»تشبیه«1و1»استعاره«1هر1دو1به1کار1رفته1است؟-    

الف(1شب1وصال1تو1چون1باد1بی1وصال1بود

ب(1روح1ز1تو1خوب1تر1به1خواب1نبیند

ج(1پیوند1روح1می1کند1این1باد1مشک1بیز

د(1جان1ها1ز1دام1زلف1چو1بر1خاک1می1فشاند

غم1فراق1تو1گویی1هزار1سال1بود

چشم1فلک1چون1تو1آفتاب1نبیند

هنگام1نوبت1سحر1است1ای1ندیم،1خیز

بر1آن1غریب1ما1چه1گذشت1ای1صبا1بگو

4( ج ـ د 3( ب ـ د  2( الف ـ ج  1( الف ـ ب 
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ادبیات فارسی

1آرایه1رو1به1روی1کدام1بیت،1درست1است؟-    

1( به یاد شمع رخت، آهی از دلم سر زد

2( ای نور چشم مستان، در عین انتظارم

3( هر دوستی که کردم، تأثیر دشمنی داد

4( چو یار آشنا ما را غالم خویش می خواند

که د ر دل شب تاریک، روشنایی داد

چنگی حزین و جامی، بنواز یا بگردان

هر خون دل که خوردم از دیده ام روان شد

غریب است این که هر ساعت چنان بیگانه بنشیند

)تناقض(

)تشبیه(

)تشخیص(

)ایهام تناسب(

1در1همه1ابیات،1به1جز1بیت1..............................1»جناس1تام«1به1کار1رفته1است.-    

1( عجب نیست از خاک اگر گل شکفت

2( نرگس افسونگر آهو شده

3( طریقی فراپیش گیر و رهی

4( از خطر خیزد خطر، زیرا که سود ده چهل

که چندین گل اندام در خاک خفت

مستی آهو برش آهو شده

همی رو که از قید هستی رهی

بر نبندد گر بترسد از خطر بازارگان

1در1کدام1گزینه،1»استعاره«1به1کار1نرفته1است؟-    

1( فرو می ریخت گردی زعفران رنگ

2( چنین گفت ای رسته از چنگ شیر

3( دل همچو سنگت ای دوست به آب چشم سعدی

4( رونق باغ می رسد، چشم و چراغ می رسد

به روی نیزه ها و نیزه داران

جدا مانده از زخم شیر دلیر

عجب است اگر نگردد که بگردد آسیایی

غم به کناره می رود، مه به کنار می رسد

1در1کدام1گزینه،1»تشبیه«1دیده1نمی1شود؟-    
1( بی باکانه شمشیر می کشیدند و شهر عرصه روز محشر شده بود.

2( فکر حمله روس، بختک وار، روی دبار چنبر زده بود.
3( جنگ با افکار پوسیده، دشوارتر از جنگ رو در روی جبهه  هاست.

4( در برابر متجاوزان ایستادند و سینه ها را سپر گلوله های آتشین ساختند.

1در1کدام1گزینه1نوع1»استعاره«1متفاوت1است؟-    
1( کسی شکفتن صبحی چنین را باور نداشت؛ روس ها مثل مور و ملخ در شهر پراکنده شدند.

2( اگر جنگ، چیزهای ارزشمندی از ما گرفت، در مقابل، درهایی را پیش روی ما گشود.
3( سپیدۀ فردای گنجه با نهیب و صفیر گلوله های توپ روس باز شد.

4( چیزهای تازه از سازمان ارتش و سالح های پیشرفته، سایه وحشتی بر وجودش انداخته بود.

1در1همه1گزینه1ها،1به1جز1گزینه1...............1»کنایه«1به1کار1رفته1است.-    
1( شوق وزیر اندیشمند و نیک خواه نیز به او کمتر از شوق ولیعهد به وزیر نبود.

2( نگاه فزون خواهانه و دهشت بار روس ها به فراتر از اینها دوخته شده بود.
3( رقابت شاهزادگان برای باز کردن جای بیشتر در دل پدر، جلوه های دیگری داشت.
4( مراسم آن سال، با رسیدن خبر تحرک روس ها، تنها لعابی از تشریفات به رو داشت.
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آرایه های ادبی 

1در1کدام1گزینه،1نویسنده1از1»مجاز«1بهره1نگرفته1است؟-    

1( شهر داشت خود را برای استقبال از بهار آماده می کرد.

2( گنجه با واپسین رمق هایش زیر سقفی از دود و غبار نفس می کشید.

3( اروپا قدم های بزرگی در راه علم و صنعت برداشته است.

4( شما جنگاوران سرافراز، در طول سالهای دفاع، شجاعانه و مخلصانه جنگیدید.

1آرایه1های1متن1زیر،1در1کدام1گزینه1آمده1است؟-    

»یک1قرن1بیشتر1است1که1اختالفات1و1جنگ1های1داخلی،1مثل1کاردی1بر1پهلوی1این1کشور1بسته1است.1بزرگان1طوایف1و1فرماندهان1
سپاه1برای1کسب1تاج1شاهی1و1رسیدن1به1حکومت1والیات1به1جان1هم1افتاده،1کشور1را1میدان1تاخت1و1تاز1و1کشتار1و1تباهی1کرده11اند.1
لشکر1 با1 مقابله1 از1عهده1 نتوانستند1 و1شمشیر1 کمان1 و1 تیر1 با1 بود،1 نرسیده1 به1مشامشان1 اروپا1 پیشرفت1 بوی1 که1 مختلف1 قبایل1 و1 ملت1

مجهز1به1توپ1و1آنها1برآیند.«

1( تشبیه، تشخیص، مراعات نظیر، تضاد

2( تشبیه، استعاره، مجاز، کنایه

3( کنایه، حس آمیزی، متناقض نما، تناسب

4( واج آرایی، مجاز، ایهام تناسب، تضاد

1در1ابیات1زیر،1کدام1آرایه1دیده1نمی1شود؟-    

»آبی تر از آنیم که بی رنگ بمیریم

فرصت بده ای روح جنون تا غزل بعد

از شیشه نبودیم که با سنگ بمیریم

در غیرت ما نیست که در ننگ بمیریم«

4( ایهام 3( جناس  2( استعاره  1( تضاد 

1در1کدام1گزینه،1یکی1از1آرایه1های1مقابل1بیت،1نادرست1است؟-    

1( این نکته بجو ز کّل یوم فی شأن

2( دیوانگان خسته بین، از بند هستی رسته بین

3( شاه ترکان، سخن مّدعیان می شنود

4( بتی دارم که چین ابروانش

گر بایدت از کالم حق برهانی

در بیدلی دلبسته بین، کاین دل بود دام بال

شرمی از مظلمۀ خون سیاووشش باد

حکایت می کند بت خانۀ چین

)تضمین ـ تضاد(

)تناقض ـ تشبیه(

)مجاز ـ تلمیح(

)جناس همسان ـ استعاره(

1در1کدام1گزینه،1آرایه1های1»تشبیه،1استعاره،1تضاد1و1ایهام«1مشهود1است؟-    

1( دید خورشید رخش وز سر انصاف به ماه

2( با هر که بنشینم دمی کز یاد او غافل شوم

3( شب چو درآید ای صنم، کشته شوم به تیغ غم

4( زبان غنچه پیچیده را در این گلزار

گفت من سایه او بودم و خورشید این است

چون صبح بی خورشیدم از دل بر نمی آید نفس

باز نسیم صبحدم، جان دهدم به بوی تو

به جز نسیم صبا هیچ کس نمی داند
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آرایه های ادبی 

1در1کدام1گزینه،1نویسنده1از1»مجاز«1بهره1نگرفته1است؟-    

1( شهر داشت خود را برای استقبال از بهار آماده می کرد.

2( گنجه با واپسین رمق هایش زیر سقفی از دود و غبار نفس می کشید.

3( اروپا قدم های بزرگی در راه علم و صنعت برداشته است.

4( شما جنگاوران سرافراز، در طول سالهای دفاع، شجاعانه و مخلصانه جنگیدید.

1آرایه1های1متن1زیر،1در1کدام1گزینه1آمده1است؟-    

»یک1قرن1بیشتر1است1که1اختالفات1و1جنگ1های1داخلی،1مثل1کاردی1بر1پهلوی1این1کشور1بسته1است.1بزرگان1طوایف1و1فرماندهان1
سپاه1برای1کسب1تاج1شاهی1و1رسیدن1به1حکومت1والیات1به1جان1هم1افتاده،1کشور1را1میدان1تاخت1و1تاز1و1کشتار1و1تباهی1کرده11اند.1
لشکر1 با1 مقابله1 از1عهده1 نتوانستند1 و1شمشیر1 کمان1 و1 تیر1 با1 بود،1 نرسیده1 به1مشامشان1 اروپا1 پیشرفت1 بوی1 که1 مختلف1 قبایل1 و1 ملت1

مجهز1به1توپ1و1آنها1برآیند.«

1( تشبیه، تشخیص، مراعات نظیر، تضاد

2( تشبیه، استعاره، مجاز، کنایه

3( کنایه، حس آمیزی، متناقض نما، تناسب

4( واج آرایی، مجاز، ایهام تناسب، تضاد

1در1ابیات1زیر،1کدام1آرایه1دیده1نمی1شود؟-    

»آبی تر از آنیم که بی رنگ بمیریم

فرصت بده ای روح جنون تا غزل بعد

از شیشه نبودیم که با سنگ بمیریم

در غیرت ما نیست که در ننگ بمیریم«

4( ایهام 3( جناس  2( استعاره  1( تضاد 

1در1کدام1گزینه،1یکی1از1آرایه1های1مقابل1بیت،1نادرست1است؟-    

1( این نکته بجو ز کّل یوم فی شأن

2( دیوانگان خسته بین، از بند هستی رسته بین

3( شاه ترکان، سخن مّدعیان می شنود

4( بتی دارم که چین ابروانش

گر بایدت از کالم حق برهانی

در بیدلی دلبسته بین، کاین دل بود دام بال

شرمی از مظلمۀ خون سیاووشش باد

حکایت می کند بت خانۀ چین

)تضمین ـ تضاد(

)تناقض ـ تشبیه(

)مجاز ـ تلمیح(

)جناس همسان ـ استعاره(

1در1کدام1گزینه،1آرایه1های1»تشبیه،1استعاره،1تضاد1و1ایهام«1مشهود1است؟-    

1( دید خورشید رخش وز سر انصاف به ماه

2( با هر که بنشینم دمی کز یاد او غافل شوم

3( شب چو درآید ای صنم، کشته شوم به تیغ غم

4( زبان غنچه پیچیده را در این گلزار

گفت من سایه او بودم و خورشید این است

چون صبح بی خورشیدم از دل بر نمی آید نفس

باز نسیم صبحدم، جان دهدم به بوی تو

به جز نسیم صبا هیچ کس نمی داند



182

ادبیات فارسی

1آرایه1های1»تشبیه،1حس1آمیزی،1ایهام1تناسب،1پارادوکس1و1تضاد«1به1ترتیب،1در1ابیات1کدام1گزینه1دیده1می1شود؟-    

الف(1درد1بی1دردی1به1جز1مردن1ندارد1چاره1ای

ب(1ای1ماه1دو1هفته،1رفتی1و1هست1مرا

ج(1به1بوی1زلف1و1رخت1می1روند1و1می1آیند

د(1خون1می1چکد1از1تیغ1نگاهی1که1تو1داری

ه(1گر1به1سبک1مّدعی1رنگین1نمی1گویم1سخن

از1عالج1مردم1بی1درد1می1یابد1گذشت

روز1چو1شبی،1شبی1چو1سالی1بی1تو

صبا1به1غالیه1سایی1و1گل1به1جلوه1گری

فریاد1از1آن1چشم1سیاهی1که1تو1داری

رخ1متاب1از1من1که1عاشق1را1زبانی1دیگر1است

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

1در1همه1ابیات،1آرایه1های1»ایهام1و1کنایه«1هر1دو1وجود1دارند،1به1جز1بیت:-    

1( من به بوی توام ای دوست، هوا خواه بهار

2( ز حسرت لب شیرین هنوز می بینم

3( من همان روز ز فرهاد طمع ببریدم

4( خیال شهسواری پخت و ناگه شد دل مسکین

کز نسیمش به دماغم همه بوی تو رسد

که الله می دمد از خون دیدۀ فرهاد

که عنان دل شیدا به کف شیرین داد

خداوندا نگه دارش که بر قلب سواران

ایهام،1استعاره1و1جناس«1مرتب1کنیم،1کدام1ترتیب1درست1-     آرایه1های1»کنایه،1تشبیه،1 به1لحاظ1دارا1بودن1 را1 ابیات1زیر1 1چنانچه1
است؟

الف(1غنیمت1دان1اگر1دانی1که1هر1روز

ب(1برو1شادی1کن1ای1یار1دل1افروز

ج(1اگر1کساد1شکر1بایدت1دهان1بگشای

د(1اگر1ملول1شوی1یا1مالمتم1گویی

ه(1مالمتم1نکند،1هر1که1معرفت1دارد

ز1عمر1مانده1روزی1می1شود1کم

چو1خاکت1می1خورد،1چندین1مخور1غم

ورت1خجالت1سرو1آرزو1کند1بخرام

اسیر1عشق،1نیندیشد1از1مالل1و1مالمتم

که1عشق1می1بستاند1ز1دست1عقل1زمام

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

1در1کدام1بیت1آرایه1های1»کنایه،1استعاره1و1تشخیص«1به1کار1رفته1است؟-    

1( من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی

2( ز انتظار شب وصل تو مرا روز گذشت

3( ماه را زرد شود روی چو در وی نگری

4( من از این در نروم زان که گروهی عّشاق

عهد نابشکستن  از آن به که ببندی  و نپایی

می ندانم )نمی دانم( که چرا منتظر فردایی

روز را خیره شود چشم، چو رخ بنمایی

روی معشوق بدیدند به ثابت رایی

1آرایه1های1رباعی1زیر،1کدام1اند؟-    

»از1چنبر1نفس1رسته1بودند1آنها

پرواز1شدند1و1پرگشودند1به1عرش

بت1ها1همه1را1شکسته1بودند1آنها

هر1چند1که1دست1بسته1بودند1آنها«

2( حسن تعلیل، مراعات نظیر، تضاد، تلمیح 1( تشبیه، استعاره، حسن تعلیل، تضاد 

4( تشبیه، استعاره، متناقض نما، تلمیح 3( حس آمیزی، متناقض نما، واج آرایی، جناس 
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آرایه های ادبی 

1در1کدام1گزینه،1یکی1از1آرایه1های1مقابل1بیت،1نادرست1است؟-    

1( چون سیل ز پیچ و تاب صحرا می رفت

2( بی تاب نظیر جوشش چشمۀ دور

3( رازی که خطرکنندگان می دانند

4( با بال شکسته پرگشودن هنر است

همراه سحر به فتح فردا می رفت

این رود به جست و جوی دریا می رفت

در بازی خون، برندگان می دانند

این را همه پرندگان می دانند

)حسن تعلیل ـ مجاز(

)تشبیه ـ تشخیص(

)جناس ـ استعاره(

)متناقض نما ـ کنایه(

1رباعی1زیر1به1آرایه1های1کدام1گزینه،1آراسته1شده1است؟-    

»1ای1کعبه1به1داغ1ماتمت،1نیلی1پوش

جز1تو1که1فرات،1رشحه1ای1از1یم1توست

وز1تشنگی1ات،1فرات1در1جوش1و1خروش

دریا1نشنیدم1که1کشد1مشک1به1دوش«

2( واج آرایی، تضاد، تشبیه، حس آمیزی 1( تضاد، استعاره، تلمیح، ایهام 

4( واج آرایی، حس آمیزی، تشخیص، تلمیح 3( تشبیه، حسن تعلیل، متناقض نما، استعاره 

1در1کدام1گزینه،1همه1ترکیب1ها1»اضافه1استعاری«1هستند؟-    

2( صبح آزادی، تابناکی خاطره، دف زدن آسمان 1( جلوه  های تقدیر، بام جهان، کل کشیدن خورشید 

4( محوطه انقالب، لبخند نهضت، کالف ابر 3( رنگین کمان شوق، یال کوه، سایه خورشید 

1کدام1گزینه1برای1نشان1دادن1آرایه1های1متن1زیر،1مناسب1است؟-    

»بیست1و1دوم1بهمن1در1هیئت1روزی1شکوهمند،1آرام1آرام1از1یال1کوه1های1بلند1و1برف1گیر1فرود1آمد1و1در1محوطه1آفتابی1انقالب،1ابدی1شد1
و1ما1در1سایه1خورشیدی1ترین1مرد1قرن1به1بار1عام1رحمت1الهی1راه1یافتیم1و1صبح1روشن1آزادی1را1به1تماشا1ایستادیم.«

2( تشبیه، استعاره، متناقض نما، کنایه 1( تضاد، حسن تعلیف، تشبیه، جان بخشی 

4( تضاد، تشخیص، حس آمیزی، مراعات نظیر 3( تشخیص، متناقض نما، حسن تعلیل، تناسب 

1در1کدام1گزینه،1آرایه1»حسن1تعلیل«1مشهود1است؟-    

1( نشود تا دلت از قید عالیق آزاد

2( باد گویا بی گل رویش چو من دیوانه شد

3( تا دل نمی برم، به کسی دل نمی دهم

4( سوال کردم گل را که بر که می خندی؟

نتوان جلوه آن سرو خرامان دیدن

ورنه خود را از چه رو بر خاک و خاکستر زده؟

صیاد من نخست، گرفتار من شود

جواب داد، که بر عاشقان بی دینار

1کدام1گزینه1فاقد1آرایه1»حسن1تعلیل«1است؟-    

1( ابر اگر عاشق نشد چون من چرا گرید همی؟

2( گریه شمع از برای ماتم پروانه نیست

3( به هر غمی که رسد از تو خاطرم شاد است

4( داغ است دل الله و نیلی است بر سرو

باد اگر شیدا نشد چون من چرا شد بی قرار؟

صبح، نزدیک است، در فکر شب تار خود است

که بندۀ تو ز بند کدورت آزاد است

کز باغ جهان، الله عذاران همه رفتند
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آرایه های ادبی 

1در1کدام1گزینه،1یکی1از1آرایه1های1مقابل1بیت،1نادرست1است؟-    

1( چون سیل ز پیچ و تاب صحرا می رفت

2( بی تاب نظیر جوشش چشمۀ دور

3( رازی که خطرکنندگان می دانند

4( با بال شکسته پرگشودن هنر است

همراه سحر به فتح فردا می رفت

این رود به جست و جوی دریا می رفت

در بازی خون، برندگان می دانند

این را همه پرندگان می دانند

)حسن تعلیل ـ مجاز(

)تشبیه ـ تشخیص(

)جناس ـ استعاره(

)متناقض نما ـ کنایه(

1رباعی1زیر1به1آرایه1های1کدام1گزینه،1آراسته1شده1است؟-    

»1ای1کعبه1به1داغ1ماتمت،1نیلی1پوش

جز1تو1که1فرات،1رشحه1ای1از1یم1توست

وز1تشنگی1ات،1فرات1در1جوش1و1خروش

دریا1نشنیدم1که1کشد1مشک1به1دوش«

2( واج آرایی، تضاد، تشبیه، حس آمیزی 1( تضاد، استعاره، تلمیح، ایهام 

4( واج آرایی، حس آمیزی، تشخیص، تلمیح 3( تشبیه، حسن تعلیل، متناقض نما، استعاره 

1در1کدام1گزینه،1همه1ترکیب1ها1»اضافه1استعاری«1هستند؟-    

2( صبح آزادی، تابناکی خاطره، دف زدن آسمان 1( جلوه  های تقدیر، بام جهان، کل کشیدن خورشید 

4( محوطه انقالب، لبخند نهضت، کالف ابر 3( رنگین کمان شوق، یال کوه، سایه خورشید 

1کدام1گزینه1برای1نشان1دادن1آرایه1های1متن1زیر،1مناسب1است؟-    

»بیست1و1دوم1بهمن1در1هیئت1روزی1شکوهمند،1آرام1آرام1از1یال1کوه1های1بلند1و1برف1گیر1فرود1آمد1و1در1محوطه1آفتابی1انقالب،1ابدی1شد1
و1ما1در1سایه1خورشیدی1ترین1مرد1قرن1به1بار1عام1رحمت1الهی1راه1یافتیم1و1صبح1روشن1آزادی1را1به1تماشا1ایستادیم.«

2( تشبیه، استعاره، متناقض نما، کنایه 1( تضاد، حسن تعلیف، تشبیه، جان بخشی 

4( تضاد، تشخیص، حس آمیزی، مراعات نظیر 3( تشخیص، متناقض نما، حسن تعلیل، تناسب 

1در1کدام1گزینه،1آرایه1»حسن1تعلیل«1مشهود1است؟-    

1( نشود تا دلت از قید عالیق آزاد

2( باد گویا بی گل رویش چو من دیوانه شد

3( تا دل نمی برم، به کسی دل نمی دهم

4( سوال کردم گل را که بر که می خندی؟

نتوان جلوه آن سرو خرامان دیدن

ورنه خود را از چه رو بر خاک و خاکستر زده؟

صیاد من نخست، گرفتار من شود

جواب داد، که بر عاشقان بی دینار

1کدام1گزینه1فاقد1آرایه1»حسن1تعلیل«1است؟-    

1( ابر اگر عاشق نشد چون من چرا گرید همی؟

2( گریه شمع از برای ماتم پروانه نیست

3( به هر غمی که رسد از تو خاطرم شاد است

4( داغ است دل الله و نیلی است بر سرو

باد اگر شیدا نشد چون من چرا شد بی قرار؟

صبح، نزدیک است، در فکر شب تار خود است

که بندۀ تو ز بند کدورت آزاد است

کز باغ جهان، الله عذاران همه رفتند
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ادبیات فارسی

1کدام1بیت1به1آرایه1»حسن1تعلیل«1زیور1یافته1است؟-    

1( دلش چون چشم شوخش، خفتگی داشت

2( صدبار بگفتی که دهم زان دهنت کام

3( دل می شود هر روز خون، تا او ز دل بیرون شود

4( نی که می نالد همی در مجلس آزادگان

همه کارش چو زلف آشفتگی داشت

چون سوسن آزاده، چرا جمله زبانی؟

امروز هم شد اندکی، فردا ندانم چون شود

زان همی نالد که بر روی زخم بسیار آمده است

1در1همه1گزینه1ها،1به1جز1گزینه1................1آرایه1»حسن1تعلیل«1دیده1می1شود.-    

1( لبت به خون عزیزان که می خوری لعل است

2( صبوری چون ز حد بگذشت، کاری رو نمی آرد

3( کدام خرمن گل را کشیده در آغوش

4( به صدق کوش که خورشید زاید از نفست

تو خود بگوی که خون می خوری، حالل است این؟

که دارو، کهنه چون گردید، بی تأثیر می گردد

کز اب آینه، بوی گالب می  آید

که از دروغ، سیه روی گشت صبح نخست

1در1کدام1گزینه1»حسن1تعلیل1و1اغراق«1با1هم1دیده1می1شود؟-    

1( روزها رفت و دلت بر من غم دیده نسوخت

2( باران همه بر جای عرق می چکد از ابر

3( اگر جماعت چین، صورت تو بت بینند

4( به زیورها بیارایند وقتی خوب رویان را

گرچه از ناله من، سنگ به فریاد آید

پیداست که از روی لطیف تو حیا کرد

شوند جمله پشیمان ز بت پرستیدن

تو سیمین تن چنان خوبی که زیورها بیارایی

1ترتیب1آرایه1های1»ایهام،1متناقض1نما،1مجاز،1تمثیل1و1حسن1تعلیل«1در1ابیات1کدام1گزینه1آمده1است؟-    

الف(1شبروان1فلک1از1پای1درآرندت

ب(1رسم1بدعهدی1ایام1چو1دید1ابر1بهار

ج(1چنین1که1دیدن1وضع1زمانه1جانکاه1است

د(1عشق1بازی1و1جوانی1و1شراب1لعل1فام

ه(1در1آن1شب1های1طوفانی1که1عالم1زیرورو1می1شد

از1گلیم1خود1اگر1پای1نهی1بیرون

گریه1اش1بر1سمن1و1سنبل1و1نسرین1آمد

به1دیده1هر1چه1غبار1است،1توتیای1من1است

مجلس1انس1و1حریف1هممدم1و1شرب1مدام

نهانی1شب1چراغ1عشق1را1در1سینه1پروردم

2( ج، د ، ه ، ب، الف 1( د ، ج، ب، ه ، الف 

4( د ، ج، ه ، الف، ب 3( ج، د ، ب، ه ، الف 

«1درست1است؟-    
ٌ
1آرایه1های1بیت1زیر،1در1کدام1گزینه1»تماما

که1تا1بزاد1و1بشد،1جام1می1زکف1ننهاد«»مگر1که1الله1بدانست1بی1وفایی1دهر

1( کنایه، تشبیه، مجاز، ایهام

2( حسن تعلیل، ایهام، مجاز، کنایه

3( استعاره، تضاد، مجاز، حسن تعلیل

4( استعاره، تشبیه، کنایه، ایهام تناسب
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آرایه های ادبی 

1کدام1آرایه1ها1در1بیت1زیر،1وجود1ندارد؟-    

آوخ1که1چه1دام1است1این،1یا1رب1چه1مدام1است1آن؟«»من1بستۀ1دام1تو،1سرمست1مدام1تو1

2( ایهام ـ نغمه حروف 1( ایهام ـ جناس تام 

4( تناقض ـ حسن تعلیل 3( استعاره ـ جناس ناقص 

1در1کدام1بیت1»حسن1تعلیل«1وجود1ندارد؟-    

1( عجب نیست از خاک اگر گل شکفت

2( خورشید فروزنده شبی پرده نشین شد

3( اشک غّماز )سخن چین( من ار سرخ برآمد چه عجب

4( هرگه به صد کرشمه پری وار بگذری

که چندین گل اندام در خاک خفت

کامد به در از پرده، مه چارده تو

خجل از کردۀ خود پرده در نیست که نیست

در چشم خود، فرشته کشد خاک راه تو

1در1کدام1بیت،1آرایه1»حسن1تعلیل«1وجود1ندارد؟-    

1( در وداع شب هاما خون گریست

2( تا چشم تو ریخت خون عشاق

3( مرا چو صبح به دست دعا نگه دارید

4( مرا چو آبله بگذار تا شوم پامال

روی خون آلود زان بنمود صبح

زلف تو گرفت رنگ ماتم

که روشن است جهان از نفس کشیدن من

نمی رسد چو به کس فیضی، از رسیدن من

1در1کدام1بیت.1آرایه1»حسن1تعلیل«1وجود1دارد؟-    

1( آمد بهار عاشقان، معشوق گل رخسار کو؟

2( نیایش در دل خسرو اثر کرد

3( در این چمن که ز پیری خمیده شد کمرم

4( خمیده پشت از آن گشتند پیران جهان دیده

ُپر بیدالن شد باغ  ها، آخر بگو دلدار کو؟

دلش را چون فلک، زیر  زبر کرد

ز شاخ های بقا بعد از این چه بهره برم؟

که اندر خاک می جویند ایام جوانی را

1در1کدام1بیت1آرایه1»حسن1تعلیل«1به1کار1رفته1است؟-    

1( تویی بهانه آن ابرها که می گریند

2( در کارگاه عشق است تدبیر عقل بیکار

3( در سیاهی می توان گل چید از آب حیات

4( بدار دست ز اصالح دل، چو شد بی درد

بیا که صاف شود این هوای بارانی

طوفان نمی کند گوش، تعلیم ناخدا را

گریه را باشد اثر، دامان شب ها بیشتر

گلی که نیست در او َنکهتی )بوی خوش( گالب مکن

1در1کدام1گزینه1شاعر1از1دو1آرایه1»اغراق1و1حسن1تعلیل«1در1بیان1حال1خویش1سود1َجسته1است؟-    

1( هر که به نیکی عمل آغاز کرد

2( به یک کرشمه که در کار آسمان کردی

3( خصمی زشت به آیینه چه نقصان دارد؟

4( گرم شو از مهر و زکین سرد باش

نیکی او روی بدو باز کرد

هنوز می پرد از شوق، چشم کوکب ها

چه غم از دشمنی مردم نادان ما را؟

چون مه و خورشید، جوانمرد باش
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آرایه های ادبی 
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4( تناقض ـ حسن تعلیل 3( استعاره ـ جناس ناقص 

1در1کدام1بیت1»حسن1تعلیل«1وجود1ندارد؟-    

1( عجب نیست از خاک اگر گل شکفت

2( خورشید فروزنده شبی پرده نشین شد
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4( هرگه به صد کرشمه پری وار بگذری
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خجل از کردۀ خود پرده در نیست که نیست

در چشم خود، فرشته کشد خاک راه تو
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1( در وداع شب هاما خون گریست

2( تا چشم تو ریخت خون عشاق

3( مرا چو صبح به دست دعا نگه دارید

4( مرا چو آبله بگذار تا شوم پامال

روی خون آلود زان بنمود صبح

زلف تو گرفت رنگ ماتم

که روشن است جهان از نفس کشیدن من

نمی رسد چو به کس فیضی، از رسیدن من

1در1کدام1بیت.1آرایه1»حسن1تعلیل«1وجود1دارد؟-    

1( آمد بهار عاشقان، معشوق گل رخسار کو؟

2( نیایش در دل خسرو اثر کرد

3( در این چمن که ز پیری خمیده شد کمرم

4( خمیده پشت از آن گشتند پیران جهان دیده

ُپر بیدالن شد باغ  ها، آخر بگو دلدار کو؟

دلش را چون فلک، زیر  زبر کرد

ز شاخ های بقا بعد از این چه بهره برم؟

که اندر خاک می جویند ایام جوانی را

1در1کدام1بیت1آرایه1»حسن1تعلیل«1به1کار1رفته1است؟-    

1( تویی بهانه آن ابرها که می گریند

2( در کارگاه عشق است تدبیر عقل بیکار

3( در سیاهی می توان گل چید از آب حیات

4( بدار دست ز اصالح دل، چو شد بی درد

بیا که صاف شود این هوای بارانی

طوفان نمی کند گوش، تعلیم ناخدا را

گریه را باشد اثر، دامان شب ها بیشتر

گلی که نیست در او َنکهتی )بوی خوش( گالب مکن

1در1کدام1گزینه1شاعر1از1دو1آرایه1»اغراق1و1حسن1تعلیل«1در1بیان1حال1خویش1سود1َجسته1است؟-    

1( هر که به نیکی عمل آغاز کرد

2( به یک کرشمه که در کار آسمان کردی

3( خصمی زشت به آیینه چه نقصان دارد؟

4( گرم شو از مهر و زکین سرد باش

نیکی او روی بدو باز کرد

هنوز می پرد از شوق، چشم کوکب ها

چه غم از دشمنی مردم نادان ما را؟

چون مه و خورشید، جوانمرد باش
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ادبیات فارسی

1بیت1زیر1به1آرایه1های1ادبی1کدام1گزینه،1آراسته1شده1است؟-    

این1کبوتر1چاهی1زخمی1که1او1در1سینه1دارد«»در1هوای1عاشقان1پر1می1کشد1با1بی1قراری

1( ایهام، تشبیه، تناسب، کنایه

2( تشبیه، مجاز، تناسب، واج آرایی

3( ایهام، مجاز، کنایه، استعاره

4( ایهام تناسب، حسن تعلیل، تلمیح، اغراق

1در1کدام1گزینه،1یکی1از1آرایه1های1مقابل1بیت،1نادرست1است؟-    

1( صبح بی تو رنگ بعد از ظهر یک آدینه دارد

2( جغد بر ویرانه می خواند به انکار تو اما

3( خواستم از رنجش دوری بگویم، یادم آمد

4( ناگهان قفل بزرگ تیرگی را می  گشاید

بی تو حتی مهربانی حالتی از کینه دارد

خاک این ویرانه ها بویی از آن گنجینه دارد

عشق با آزار، خویشاوندی دیرینه دارد

آن که در دستش کلید شهر پرآیینه دارد

)تناقض ـ تضاد(

)استعاره ـ جناس(

)تشخیص ـ واج آرایی(

)تشبیه ـ کنایه(

1در1کدام1گزینه،1هر1دو1آرایه1»استعاره1و1متناقض1نما«1دیده1می1شود؟-    

1( بیا با گل الله بیعت کنیم

2( ببین الله هایی که در باغ ماست

3( از آنها که خونین سفر کرده اند

4( به رقصی که بی پا و سر می کنند

که آالله ها را حمایت کنیم

خموشند و فریادشان تا خداست

سفر بر مدار خطر کرده اند

چنین نغمه عشق سر می کنند

1آریه1های1»تشبیه،1استعاره،1پارادوکس،1تضمین1و1جناس«،1به1ترتیب،1در1کدام1ابیات1آمده1است؟-    

الف(1رعایت1کن1آن1عاشقی1را1که1گفت:

ب(1چه1جانانه1چرخ1جنون1می1زنند

ج(1مگو1سوخت1جان1من1از1فرط1عشق

د(1هال1منکر1جان1و1جانان1ما

ه(1بزن1زخم،1این1مرهم1عاشق1است

بیا1عاشقی1را1رعایت1کنیم

دف1عشق1با1دست1خون1می1زنند

خموشی1است1هان!1اولین1شرط1عشق

بزن1زخم1انکار1بر1جان1ما

که1بی1زخم1مردن،1غم1عاشق1است

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

1در1بیت1زیر،1کدام1آرایه1های1ادبی1دیده1می1شود؟-    

روی1بنما1و1رخ1گل1را1به1خون1دل1بشوی«»گل1ُرخا،1برخیز1و1بنشان1سرو1را1بر1َطرف1جوی

1( تشخیص، تشبیه، تضاد، حس آمیزی

2( تضاد، استعاره، جناس، ایهام

3( تشبیه، استعاره، جناس، کنایه

4( تشخیص، تلمیح، کنایه، ایهام
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آرایه های ادبی 

1در1کدام1گزینه،1همه1آرایه1های1»واج1آرایی،1تشخیص،1استعاره1و1اغراق«1به1کار1رفته1است؟-    

1( شب است و باغ و گلستان خزاِن رؤیا خیز

2( به گوشوار دالویز ماه من نرسد

3( پری به دیدن دیوانه، رام می گردد

4( عزی من، مگر از یاد می توانی رفت

بیا که طعنه به شیراز می زند تبریز

ستاره گرچه به گوش فلک شود آویز

پریوشا، تو ز دیوانه می کندی پرهیز

که یاد توست مرا یادگار عمر عزیز

1بیت1زیر1به1آرایه1های1ادبی1کدام1گزینه،1زینت1یافته1است؟-    

هرکه1چون1غنچه1در1این1باغ1به1زر1پردازد«»دایم1از1تنگ1دلی1سر1به1گریبان1باشد

1( جناس، تضاد، ایهام، تشبیه

2( جناس، تشبیه، استعاره، کنایه

3( تشخیص، تضاد، مجاز، کنایه

4( تشخیص، جناس، استعاره، حسن تعلیل

1در1کدام1گزینه،1یکی1از1آرایه1های1مقابل1بیت،1نادرست1است؟-    

1( با دل تنگ من از تنگ شکر هیچ مگو

2( زان است گل و نرگس رخسار تو سیراب

3( ز حرف سرد دل ما چو غنچه بگشاید

4( می روی فارغ و خلقی نگران از پس و پیش

چون تو را از دل من نیست خبر، هیچ مگو

کز دیده روان کرده ام از مهر تو صد جوی

چراغ ما به نسیم سحر شود روشن

تا تو یک ره ز سر لطف در ایشان نگری

)جناس - همسان تناقض(

)تشبیه ـ حسن تعلیل(

)مجاز ـ حس آمیزی(

)تضاد ـ ایهام(

1در1کدام1بیت1همه1آرایه1های1»تشبیه،1مجاز،1ایهام1تناسب،1متناقض1نما«1یافت1می1شود؟-    

1( آن ترک پری چهره مگر لعبت چین است

2( در ابر سیه شعشعه بدر منیر است

3( این نکهت مشکین، نفس باد بهار است

4( هر چند نمک چون شکرت شور جهانی است

یا ماه شب چارده بر روی زمین است

یا در شکن کاکل او نور جبین است

یا چین سر زلف تو یا نافه چین است

لیکن لب لعلت نمکی بس شکرین است

1چینش1آرایه1های1»استعاره،1تلمیح،1حسن1تعلیل،1کنایه1و1متناقض1نما«1در1ابیات1کدام1گزینه1آمده1است؟-    

الف(1بس1که1حرف1حق1کسی1در1دهر1نتواند1شنید

ب(1ای1دل1ار1ویران1شدی1از1جور1دوران1غم1مخور

ج(1خلیل1از1شوق1تو1شد1سوی1آتش

د(1سیاهی1از1رخ1شب1می1رود1ولی1از1دل1

ه(1به1تنهایی1بسی1خون1جگر1خوردیم1با1یادت

گیرد1اول1در1اذان1گفتن1مؤذن1گوش1را

زان1که1اندر1راه1عشق،1آبادی1از1ویرانگی1است1

از1آن1شد1گلستان1آتش1بر1او1خوش

نمی1رود1غم1دیرینه1ای1که1من1دارم

تو1هم،1چون1با1حریفان1باده1نوشی،1یاد1کن1ما1را

2( ج، الف، د ، ب، ه 1( ب، ج، الف، ه ، د 

4( ج، الف، ب، د ، ه 3( د ، ج، الف، ه ، ب 
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آرایه های ادبی 

1در1کدام1گزینه،1همه1آرایه1های1»واج1آرایی،1تشخیص،1استعاره1و1اغراق«1به1کار1رفته1است؟-    

1( شب است و باغ و گلستان خزاِن رؤیا خیز

2( به گوشوار دالویز ماه من نرسد

3( پری به دیدن دیوانه، رام می گردد

4( عزی من، مگر از یاد می توانی رفت

بیا که طعنه به شیراز می زند تبریز

ستاره گرچه به گوش فلک شود آویز

پریوشا، تو ز دیوانه می کندی پرهیز

که یاد توست مرا یادگار عمر عزیز

1بیت1زیر1به1آرایه1های1ادبی1کدام1گزینه،1زینت1یافته1است؟-    

هرکه1چون1غنچه1در1این1باغ1به1زر1پردازد«»دایم1از1تنگ1دلی1سر1به1گریبان1باشد

1( جناس، تضاد، ایهام، تشبیه

2( جناس، تشبیه، استعاره، کنایه

3( تشخیص، تضاد، مجاز، کنایه
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1در1کدام1گزینه،1یکی1از1آرایه1های1مقابل1بیت،1نادرست1است؟-    

1( با دل تنگ من از تنگ شکر هیچ مگو

2( زان است گل و نرگس رخسار تو سیراب

3( ز حرف سرد دل ما چو غنچه بگشاید

4( می روی فارغ و خلقی نگران از پس و پیش

چون تو را از دل من نیست خبر، هیچ مگو

کز دیده روان کرده ام از مهر تو صد جوی

چراغ ما به نسیم سحر شود روشن

تا تو یک ره ز سر لطف در ایشان نگری

)جناس - همسان تناقض(

)تشبیه ـ حسن تعلیل(

)مجاز ـ حس آمیزی(

)تضاد ـ ایهام(

1در1کدام1بیت1همه1آرایه1های1»تشبیه،1مجاز،1ایهام1تناسب،1متناقض1نما«1یافت1می1شود؟-    

1( آن ترک پری چهره مگر لعبت چین است

2( در ابر سیه شعشعه بدر منیر است

3( این نکهت مشکین، نفس باد بهار است

4( هر چند نمک چون شکرت شور جهانی است

یا ماه شب چارده بر روی زمین است

یا در شکن کاکل او نور جبین است

یا چین سر زلف تو یا نافه چین است

لیکن لب لعلت نمکی بس شکرین است

1چینش1آرایه1های1»استعاره،1تلمیح،1حسن1تعلیل،1کنایه1و1متناقض1نما«1در1ابیات1کدام1گزینه1آمده1است؟-    

الف(1بس1که1حرف1حق1کسی1در1دهر1نتواند1شنید

ب(1ای1دل1ار1ویران1شدی1از1جور1دوران1غم1مخور

ج(1خلیل1از1شوق1تو1شد1سوی1آتش

د(1سیاهی1از1رخ1شب1می1رود1ولی1از1دل1

ه(1به1تنهایی1بسی1خون1جگر1خوردیم1با1یادت

گیرد1اول1در1اذان1گفتن1مؤذن1گوش1را

زان1که1اندر1راه1عشق،1آبادی1از1ویرانگی1است1

از1آن1شد1گلستان1آتش1بر1او1خوش

نمی1رود1غم1دیرینه1ای1که1من1دارم

تو1هم،1چون1با1حریفان1باده1نوشی،1یاد1کن1ما1را

2( ج، الف، د ، ب، ه 1( ب، ج، الف، ه ، د 

4( ج، الف، ب، د ، ه 3( د ، ج، الف، ه ، ب 
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«1درست1آمده1است؟-    
ً
1آرایه1های1بیت1زیر،1در1کدام1گزینه1»تماما

باری1به1هیچ1روی1ز1من1روی1بر1متاب«»بر1روی1چون1مه1ار1چه1بتابی1کمند1زلف

1( مجاز، تشبیه، جناس، تشخیص

2( تشبیه، ایهام، جناس تام، کنایه

3( استعاره، ایهام، جناس تام، مجاز

4( ایهام تناسب، استعاره، تناسب، واج آرایی

1درست1است.-    
ً
1آرایه1های1مقابل1همه1ابیات1به1استثنای1بیت1.....................1تماما

1( گر به مراد من روی ور نروی تو حاکمی

2( چشم که بر تو می کنم، چشم حسود می کنم

3( شهری اگر به قصد من، جمع شوند و مّتفق

4( دردی است در دلم که گر از پیش آب چشم

من به خالف رأی تو، گر نفسی زنم، زنم

شکر خدا که باز شد دیدۀ بخت روشنم

با همه تیغ برکشم وز تو سپر بیفکنم

برگیرم آستین، برود تا به دامنم

)جناس تام ـ ایهام(

)جناس ناقص ـ استعاره(

)مجاز ـ تضاد(

)اغراق ـ حسن تعلیل(

1در1کدام1ابیات1آرایه1»متناقض1نما«1به1کار1رفته1است؟-    

الف(1از1آن1زمان1که1زمین1بوس1آستان1توام

ب(1میان1جمع،1پریشان1شاهدی1شده1ام

ج(1به1یاد1کاُکل1پرتاب1و1زلف1پرچینش

د(1مهی1که1راز1من1از1پرده1آشکارا1کرد

ه(1عجب1مدار1که1در1عین1درد1خاموش

و(1مگر1به1یاد1لبت،1باده1می1دهد1ساقی

سر1ملوک1جهان1جمله1بر1زمین1من1است

که1از1مشاهده1اش1مجمعی1پریشان1است

دل1من1است1که1هم1جمع1و1هم1پریشان1است

هنوز1صورت1از1زیر1پرده1پنهان1است

که1درد1یار1پری1چهره،1عین1درمان1است

که1خاک1میکده،1خوش1تر1از1آب1حیوان1است

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

1در1کدام1گزینه،1»تشبیه«1از1نوع1»اضافه1تشبیهی«1است؟-    

1( تو شاهی و گر اژدها پیکری

2( یکی محضر اکنون بباید نوشت

3( برآمد برین روزگار دراز

4( بیاورد ضّحاک را چون َنوند

بباید بدین داستان داوری

که جز تخم نیکی سپهبد نکشت

کشید اژدهافش به تنگی فراز

به کوه دماوند، کردش به بند

1در1کدام1گزینه،1بین1واژه1ها1قافیه1»جناس«1دیده1نمی1شود؟1-    

1( به شهر اندرون هر که ُبرنا ُبدند

2( همان کاوه آن بر سر نیزه کرد

3( بیامد به درگاه ساالر نو

4( از او نام ضّحاک چون خاک شد

چه پیران که در جنگ، دانا ُبدند

همان گه ز بازار برخاست گرد

بدیدنش آنجا و برخاست غو

جهان از بد او همه پاک شد
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1در1همه1گزینه1ها1به1جز1گزینه1................1»کنایه«1به1کار1رفته1است.-    

1( کسی کاو هوای فریدون کند

2( زهر کشوری مهتران را بخواست

3( نهان گشت کردار فرزانگان

4( بفرمود پس کاوه را پادشا

دل از بند ضّحاک بیرون کند

که در پادشاهی کند پشت راست

پراگنده شد نام دیوانگان

که باشد بر آن محضر اندر گوا

1در1کدام1گزینه،1شاعر1از1»تضاد«1بیشتری1بهره1برده1است؟-    

1( چنان ُبد که ضّحاک را روز و شب

2( به شهر اندرون هر که ُبرنا ُبدند

3( بدان بی بها ناسزاوار پوست

4( هنر خوار شد، جادویی ارجمند

به نام فریدون گشادی دو لب

چه پیران که در جنگ دانا ُبدند

پدید آمد آوای دشمن ز دوست

نهان راستی، آشکارا گزند

1در1کدام1بیت،1آرایه1های1»استعاره،1کنایه1و1جناس«1دیده1می1شود؟-    

1( فریدون چو گیتی بر آن گونه دید

2( نباشم بدین محضر اندر گوا

3( خروشید کای پایمردان دیو

4( همه سوی دوزخ نهادید روی

جهان پیش ضّحاک، وارونه دید

نه هرگز براندیشم از پادشا

بریده دل از ترِس کیهان خدیو

سپردید دل ها به گفتار اوی

1آرایه1های1بیت1زیر،1کدام1است؟-    

سری1پر1ز1کینه،1دلی1پر1ز1داد«»همی1رفت1منزل1به1منزل1چو1باد

1( تشبیه، کنایه، جناس، مجاز

2( تشبیه، اغراق، ایهام، جناس

3( اغراق، کنایه، متناقض نما، مجاز

4( ایهام تناسب، اغراق، تمثیل، تضاد

1در1کدام1گزینه1یکی1از1آرایه1های1مقابل1بیت،1نادرست1است؟-    

1( بر آن محضر اژدها، ناگزیر

2( برآمد بر این روزگار دراز

3( همی بر خروشید و فریاد خواند

4( ز باال چو پی بر زمین برنهاد

گواهی نوشتند برنا و پیر

کشید اژدهافش به تنگی فراز

جهان را سراسر سوی داد خواند

بیامد فریدون به کردار باد

)تضاد ـ استعاره(

)تشبیه ـ کنایه(

)مجاز ـ ایهام تناسب(

)اغراق ـ پارادوکس(
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1در1همه1گزینه1ها1به1جز1گزینه1................1»کنایه«1به1کار1رفته1است.-    

1( کسی کاو هوای فریدون کند

2( زهر کشوری مهتران را بخواست

3( نهان گشت کردار فرزانگان

4( بفرمود پس کاوه را پادشا

دل از بند ضّحاک بیرون کند

که در پادشاهی کند پشت راست

پراگنده شد نام دیوانگان

که باشد بر آن محضر اندر گوا

1در1کدام1گزینه،1شاعر1از1»تضاد«1بیشتری1بهره1برده1است؟-    

1( چنان ُبد که ضّحاک را روز و شب

2( به شهر اندرون هر که ُبرنا ُبدند

3( بدان بی بها ناسزاوار پوست

4( هنر خوار شد، جادویی ارجمند

به نام فریدون گشادی دو لب

چه پیران که در جنگ دانا ُبدند

پدید آمد آوای دشمن ز دوست

نهان راستی، آشکارا گزند

1در1کدام1بیت،1آرایه1های1»استعاره،1کنایه1و1جناس«1دیده1می1شود؟-    

1( فریدون چو گیتی بر آن گونه دید

2( نباشم بدین محضر اندر گوا

3( خروشید کای پایمردان دیو

4( همه سوی دوزخ نهادید روی

جهان پیش ضّحاک، وارونه دید

نه هرگز براندیشم از پادشا

بریده دل از ترِس کیهان خدیو

سپردید دل ها به گفتار اوی

1آرایه1های1بیت1زیر،1کدام1است؟-    

سری1پر1ز1کینه،1دلی1پر1ز1داد«»همی1رفت1منزل1به1منزل1چو1باد

1( تشبیه، کنایه، جناس، مجاز

2( تشبیه، اغراق، ایهام، جناس

3( اغراق، کنایه، متناقض نما، مجاز

4( ایهام تناسب، اغراق، تمثیل، تضاد

1در1کدام1گزینه1یکی1از1آرایه1های1مقابل1بیت،1نادرست1است؟-    

1( بر آن محضر اژدها، ناگزیر

2( برآمد بر این روزگار دراز

3( همی بر خروشید و فریاد خواند

4( ز باال چو پی بر زمین برنهاد

گواهی نوشتند برنا و پیر

کشید اژدهافش به تنگی فراز

جهان را سراسر سوی داد خواند

بیامد فریدون به کردار باد

)تضاد ـ استعاره(

)تشبیه ـ کنایه(

)مجاز ـ ایهام تناسب(

)اغراق ـ پارادوکس(
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1چینش1آرایه1های1»حس1آمیزی،1تشبیه،1استعاره،1کنایه1و1مجاز«1به1ترتیب1در1ابیات1کدام1گزینه1آمده1است؟-    

الف(1ز1بیم1سپهبد1همه1راستان

ب(1بپویید1کاین1مهتر،1آهرمن1است

ج(1چو1کاوه1برون1آمد1از1پیش1شاه

د(1سپهبد1به1گفتار1او1بنگرید

ه(1یکی1بی1زیان1مرد1آهنگرم

بر1آن1کار1گشتند1هم1داستان

جهان1آفرین1را1به1دل،1دشمن1است

بر1او1انجمن1گشت1بازارگاه

شگفت1آمدش1کان1سخن1ها1شنید

ز1شاه1آتش1آید1همی1بر1سرم

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

1بیت1زیر1به1آرایه1های1ادبی1کدام1گزینه،1آراسته1شده1است؟-    

به1هر1جانب1که1روی1آری،1درفش1کاویان1بینی«»تو1یک1ساعت1چو1آفریدون1به1میدان1باش1تا1زان1پس

2( مجاز، تلمیح، کنایه، نماد 1( تشبیه، استعاره، مجاز، تضاد 

4( مجاز، تلمیح، کنایه، تناقض 3( تشبیه، استعاره، جناس، نماد 

1در1کدام1گزینه1از1»سجع«1بهره1گرفته1شده1است؟-    

2( علم در همه بابی الیق است و عالم در آن باب بر همه فایق. 1( کشتی گیری بود که در زورآزمایی شهره بود. 

4( خلق در وی حیران شدند؛ زور بازویی که کوه به هوا بردی. 3( استعداد مجرد جز حسرت روزگار نیست. 

1در1عبارت1زیر،1کدام1آرایه1های1ادبی1به1کار1رفته1اند؟-    

»کشتی1گیری1بود1که1در1زورآزمایی1شهره1بود.1بدر1در1میدان1او1هاللی1بودی1و1رستم1به1دستان1او1زالی.«

2( تشبیه، تضاد، کنایه، جناس 1( تشبیه، تضاد، ایهام تناسب، سجع 

4( تناقض، استعاره، سجع، تلمیح، کنایه 3( استعاره، ایهام، جناس، تلمیح 

1در1کدام1گزینه،1یکی1از1آرایه1های1مقابل1بیت،1نادرست1است؟-    

1( مرا چو شانه دورویی و صد زبانی نیست

2( از عارض و روی و زلف داری

3( زبان خامه ندارد سِر بیان فراق

4( پیش دهنت پسته ز تنگی زده الف

چو زلف در بغلم بی اصول شانه بیا

طاووس و بهشت و مار با هم

وگرنه شرح دهم با تو داستان فراق

زان است که هر کس دهنش پاره کند

)ایهام ـ تشخیص(

)تلمیح ـ تشبیه(

)مجاز ـ متناقض نما(

)کنایه ـ حسن تعلیل(

1آرایه1های1»پارادوکس،1حس1آمیزی،1حسن1تعلیل،1ایهام1تناسب1و1استعاره«1به1ترتیب1در1ابیات1کدام1گزینه1آمده1است؟-    

الف(1این1همه1ناله1مرغان1چمن1زین1سبب1است

ب(1بهار1کرد1جهان1را1از1کوه1و1صحرا1سبز

ج(1لطافت1بیش1از1این1در1پرده1مستی1نمی1گنجد

د(1ما1هم1این1هفته1برون1رفت1و1به1چشمم1سالی1است

ه(1گریه1های1تلخ1دارد1خنده1های1شّکرین

که1نقاب1از1رخ1گل،1باد1سحر1دیر1کشید

بهار1من،1بکن1آخر1تو1نیز1ما1را1سبز

که1چون1نور1نظر1در1پرده1از1پنهان1و1پیدایی

حال1هجران1تو1چه1دانی1که1چه1مشکل1حالی1است

گر1دهد1دامن1به1دستت1گل1ز1استغنا1مگیر
4( د ، الف، ه ، ب، ج 3( ج، د ، ه ، ب، الف  2( ج، ه ، الف، د ، ب  1( د ، ه ، الف، ج، ب 
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1بیت1زیر،1دارای1کدام1آرایه1ها1است؟-    

بس1که1به1هجر1می1دهد1عشق1تو1گوشمال1من«»ناله1زیر1و1زار1من،1زارتر1است1هر1زمان

2( کنایه، مجاز، تشبیه، حسن تعلیل 1( استعاره، مجاز، جناس، ایهام 

4( استعاره، کنایه، جناس، واج آرایی 3( کنایه، تشبیه، حسن تعلیل، واج آرایی 

1ترتیب1ابیات1زیر1به1لحاظ1داشتن1آرایه1های1»ایهام1تناسب،1تشبیه،1تلمیح،1حس1آمیزی1و1اغراق«1کدام1است؟-    

الف(1ندارد1مزرع1ما1حاصلی1غیر1از1تهی1دستی

ب(1چرا1مالمت1خواجو1کنی1که1چون1فرها

ج(1با1من1به1سالم1خشک1ای1دوست1زبان1تر1کن

د(1دست1را1بر1اژدها1آن1کس1زند

ه(1دلم1امید1فراوان1به1وصل1روی1تو1داشت

توان1در1چشم1موری1کرد1خرمن،1حاصل1ما1را

به1پای1دوست1در1افکند1جان1شیرین1را

تا1از1مژه1هر1ساعت،1لعل1َترت1افشانم

که1عصا1را1دستش1اژدرها1کند

مل1است
َ
ولی1اجل1به1ره1عمر1رهزن1ا

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

1در1بیت1»شربت1قند1و1گالب1از1لب1یارم1فرمودنرگس1او1که1طبیب1دل1بیمار1من1است«1کدام1آرایه1ها1وجود1دارد؟1-    

2( استعاره، مراعات نظیر، تشبیه، تشخیص 1( استعاره، تشخیص، تشبیه، حس آمیزی 

4( تشبیه، کنایه، ایهام، مراعات نظیر 3( مراعات نظیر، استعاره، حس آمیزی، ایهام 

1کدام1بیت،1فاقد1آرایه1»اغراق«1است؟-    

1( چو آن آهنین کوه آمد به دشت

2( بیامد به دشت و نفس کرد راست

3( چنان دید بر روی دشمن ز خشم

4( دم تیغ بر گردنش چون رسید

همه رزمگه کوه فوالد گشت

پس آن گه باستاد و همرزم خواست

که شد ساخته کارش از زهر چشم

سر عمرو صد گام از تن پرید

1در1همه1گزینه1ها،1به1جز1گزینه1....................1شاعر1از1»کنایه«1بهره1گرفته1است.-    

1( دلیران میدان گشوده نظر

2( چنان دید بر روی دشمن ز خشم

3( همه برده سر در گریبان فرو

4( بر مصطفی بهر رخصت دوید

که بر کینه اول که بندد کمر

که شد ساخته کارش از زهر چشم

نشد هیچ کس را هوس، رزم او

از او خواست دستوری،  اما ندید

1در1قافیه1کدام1ابیات1»جناس«1دیده1می1شود؟-    

الف(1نهادند1آورد1گاهی1چنان

ب(1بیامد1به1دشت1و1نفس1کرد1راست

ج(1چو1شیر1خدا1راند1بر1خصم1تیغ

د(1دویدند1از1کین1دل1سوی1هم

که1کم1دیده1باشد1زمین1و1زمان

پس1آن1گه1باستاد1همرزم1خواست

به1سر1کوفت1شیطان،1دو1دست1دریغ

در1صلح1بستند1بر1روی1هم

4( الف ـ ج 3( ب ـ د  2( ب ـ ج  1( ج ـ د 
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آرایه های ادبی 

1بیت1زیر،1دارای1کدام1آرایه1ها1است؟-    

بس1که1به1هجر1می1دهد1عشق1تو1گوشمال1من«»ناله1زیر1و1زار1من،1زارتر1است1هر1زمان

2( کنایه، مجاز، تشبیه، حسن تعلیل 1( استعاره، مجاز، جناس، ایهام 

4( استعاره، کنایه، جناس، واج آرایی 3( کنایه، تشبیه، حسن تعلیل، واج آرایی 

1ترتیب1ابیات1زیر1به1لحاظ1داشتن1آرایه1های1»ایهام1تناسب،1تشبیه،1تلمیح،1حس1آمیزی1و1اغراق«1کدام1است؟-    

الف(1ندارد1مزرع1ما1حاصلی1غیر1از1تهی1دستی

ب(1چرا1مالمت1خواجو1کنی1که1چون1فرها

ج(1با1من1به1سالم1خشک1ای1دوست1زبان1تر1کن

د(1دست1را1بر1اژدها1آن1کس1زند

ه(1دلم1امید1فراوان1به1وصل1روی1تو1داشت

توان1در1چشم1موری1کرد1خرمن،1حاصل1ما1را

به1پای1دوست1در1افکند1جان1شیرین1را

تا1از1مژه1هر1ساعت،1لعل1َترت1افشانم

که1عصا1را1دستش1اژدرها1کند

مل1است
َ
ولی1اجل1به1ره1عمر1رهزن1ا

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

1در1بیت1»شربت1قند1و1گالب1از1لب1یارم1فرمودنرگس1او1که1طبیب1دل1بیمار1من1است«1کدام1آرایه1ها1وجود1دارد؟1-    

2( استعاره، مراعات نظیر، تشبیه، تشخیص 1( استعاره، تشخیص، تشبیه، حس آمیزی 

4( تشبیه، کنایه، ایهام، مراعات نظیر 3( مراعات نظیر، استعاره، حس آمیزی، ایهام 

1کدام1بیت،1فاقد1آرایه1»اغراق«1است؟-    

1( چو آن آهنین کوه آمد به دشت

2( بیامد به دشت و نفس کرد راست

3( چنان دید بر روی دشمن ز خشم

4( دم تیغ بر گردنش چون رسید

همه رزمگه کوه فوالد گشت

پس آن گه باستاد و همرزم خواست

که شد ساخته کارش از زهر چشم

سر عمرو صد گام از تن پرید

1در1همه1گزینه1ها،1به1جز1گزینه1....................1شاعر1از1»کنایه«1بهره1گرفته1است.-    

1( دلیران میدان گشوده نظر

2( چنان دید بر روی دشمن ز خشم

3( همه برده سر در گریبان فرو

4( بر مصطفی بهر رخصت دوید

که بر کینه اول که بندد کمر

که شد ساخته کارش از زهر چشم

نشد هیچ کس را هوس، رزم او

از او خواست دستوری،  اما ندید

1در1قافیه1کدام1ابیات1»جناس«1دیده1می1شود؟-    

الف(1نهادند1آورد1گاهی1چنان

ب(1بیامد1به1دشت1و1نفس1کرد1راست

ج(1چو1شیر1خدا1راند1بر1خصم1تیغ

د(1دویدند1از1کین1دل1سوی1هم

که1کم1دیده1باشد1زمین1و1زمان

پس1آن1گه1باستاد1همرزم1خواست

به1سر1کوفت1شیطان،1دو1دست1دریغ

در1صلح1بستند1بر1روی1هم

4( الف ـ ج 3( ب ـ د  2( ب ـ ج  1( ج ـ د 
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ادبیات فارسی

1در1کدام1بیت،1قافیه1نادرست1است؟-    

1( سپر بر سرآورد شیر اله

2( چو غلتید در خاک آن ژنده فیل

3( در زمان انداخت شمشیر آن علی

4( شیر حّقم نیستم شیر هوا

علم کرد شمشیر آن اژدها

بزد بوسه بر دست او جبرئیل

کرد او اندر غزایش کاهلی

فعل من بر دین من باشد گوا

1کدام1بیت،1فاقد1آرایه1»تشبیه«1است؟-    

1( نخست آن سیه روز و برگشته بخت

2( ز بس گرد از آن رزمگه بردمید

3( چو ننمود رخ شاهد آرزو

4( بیفشرد چون کوه پا بر زمین

برافراخت بازو چو شاخ درخت

تن هر دو شد از نظر ناپدید

به هم حمله کردند باز از دو سو

بخایید دندان به دندان کین

1در1کدام1ابیات،1هر1دو1آرایه1»تشبیه«1و1»استعاره«1دیده1می1شوند؟-    

الف(1چو1آن1آهنین1کوه1آمد1به1دشت

ب(1سپر1بر1سرآورد1شیر1اله

ج(1شجاع1غضنفر،1وصی1نبی

د(1چو1شیر1خدا1راند1بر1خصم1تیغ

همه1رزمگه،1کوه1فوالد1گشت

علم1ِکرد1شمشیر1آن1اژدها

نهنگ1یم1قدرت1حق،1علی

به1سر1کوفت1شیطان1در1دست1دریغ

4( الف ـ ج 3( ب ـ ج  2( الف ـ ج  1( الف ـ د 

1در1کدام1گزینه،1هر1دو1آرایه1مقابل1بیت،1درست1است؟-    

1( کسی کز بدی، دشمن میهن است

2( رود ذّره ای گر ز خاکت به باد

3( چنین آن دو ماهر در آداب ضرب

4( غضنفر بزد تیغ بر گردنش

به یزدان، که بدتر ز اهریمن است

به خون من آن ذره آغشته باد

ز هم رد نمودند هفتاد حرب

در آورد از پای، بی سر تنش

)تضاد ـ حسن تعلیل(

)کنایه ـ جناس همسان(

)مجاز ـ تناقض(

)استعاره ـ اغراق(

1آرایه1های1»واج1آرایی،1استعاره،1جناس1و1کنایه«1در1کدام1بیت1دیده1می1شود؟-    

1( به سوی هژبر ژیان کرد رو

2( که ناگاه عمرو، آن سپر نبرد

3( فلک باخت از سهم آن جنگ، رنگ

4( چو غلتید در خاک، آن ژنده فیل

به پیش برآمد شه جنگ جو

برانگیخت ابرش، برافشاند گرد

بود سهمگین، جنگ شیر و پلنگ

بزد بوسه بر دست او جبرئیل

193

آرایه های ادبی 

1بیت1زیر،1به1کدام1آرایه1های1ادبی،1آراست1گردیده1است؟-    

تپیدند1بت1خانه1ها1در1فرنگ«»پرید1از1رخ1کفر1در1هند1رنگ

1( تشخیص، کنایه، مجاز، حس آمیزی

2( تشخیص، کنایه، جناس، حس آمیزی

3( استعاره، واج آرایی، تلمیح، تضاد

4( استعاره، اغراق، کنایه، جناس

1در1کدام1بیت،1یکی1از1آرایه1های1مقابل1آن،1نادرست1است؟-    

در خون جگر می خوردند
َ
1( دردمندان چه ق

2( ما قّصه سکند و دارا نخوانده ایم

3( ای آسمان چو ُدور ندیمانش دیده ای

4( شمع رخ تو از نظر من نشد نهان

درد بی دردی اگر قابل درمان می بود

از ما به جز حکایت مهر و وفا مپرس

در ُدور خویش، شکل مدّور گرفته ای

تا رخت عقل و خرمن صبرم به هم نسوخت

)کنایه ـ متناقض نما(

)ایهام ـ تلمیح(

)جناس همسان ـ استعاره(

)تشبیه ـ حسن تعلیل(

1آرایه1های1»مجاز،1حس1آمیزی،1تضمین،1تشبیه1و1حسن1تعلیل«1به1ترتیب1در1ابیات1کدام1گزینه1آمده1است؟-    

الف(1حجاب1چهره1جان1می1شود1غبار1تنم

ب(1بوی1تو1می1شنیدم1و1بر1یاد1روی1تو

ج(1چه1کنم1که1جز1مالمت1نکنی1مرا1و1هرگز

د(1گر1دماغ1باغ1نیز1از1بوی1او1آشفته1نیست

ه(1چشم1حافظ1زیر1بام1قصر1آن1حوری1سرشت

خوشا1دمی1که1از1این1چهره1پرده1برفکنم

دادند1ساقیاِن1طرب1یک1دو1ساغرم

سم1اثر1ندارد1به1دل1چو1سنگت1ای1دوست
َ
َنف

پس1چرا1هر1دم1ز1جای1خود1جهد1باد1صبا

شیوه1جّنات1تجری1تحتها1االنهار1داشت

2( د ، الف، ج، ه ، ب 1( د ، ب، الف، ه ، ج 

4( ج، د ، ه ، الف، ب 3( ج، ب، ه ، الف، د 

1درست1است؟-    
ً
1آرایه1های1بیت1زیر1در1کدام1گزینه،1تماما

پیش1نطق1شکرینت1چو1نی1انگشت1بخاید«»نیشکر1با1همه1شیرینی1اگر1لب1بگشاید

1( استعاره، حس آمیزی، مجاز، حسن تعلیل

2( استعاره، حس آمیزی، نغمه حروف، کنایه

3( تشبیه، مجاز، حسن تعلیل، ایهام تناسب

4( تشبیه، ایهام، نغمه حروف، مراعات نظیر

1کدام1گروه1از1آرایه1های1ادبی،1همگی1در1بیت1»آخر1ای1مطرب1از1این1پرده1عّشاق1بگردچندگویی1که1مرا1پرده1به1چنگ1تو1درید«1-    
یافت1می1شود؟

2( کنایه، استعاره، تشبیه 1( استعاره، ایهام، مجاز 

4( کنایه، ایهام تناسب، جناس تام 3( استعاره، جناس تام، تشبیه 
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آرایه های ادبی 

1بیت1زیر،1به1کدام1آرایه1های1ادبی،1آراست1گردیده1است؟-    

تپیدند1بت1خانه1ها1در1فرنگ«»پرید1از1رخ1کفر1در1هند1رنگ

1( تشخیص، کنایه، مجاز، حس آمیزی

2( تشخیص، کنایه، جناس، حس آمیزی

3( استعاره، واج آرایی، تلمیح، تضاد

4( استعاره، اغراق، کنایه، جناس

1در1کدام1بیت،1یکی1از1آرایه1های1مقابل1آن،1نادرست1است؟-    

در خون جگر می خوردند
َ
1( دردمندان چه ق

2( ما قّصه سکند و دارا نخوانده ایم

3( ای آسمان چو ُدور ندیمانش دیده ای

4( شمع رخ تو از نظر من نشد نهان

درد بی دردی اگر قابل درمان می بود

از ما به جز حکایت مهر و وفا مپرس

در ُدور خویش، شکل مدّور گرفته ای

تا رخت عقل و خرمن صبرم به هم نسوخت

)کنایه ـ متناقض نما(

)ایهام ـ تلمیح(

)جناس همسان ـ استعاره(

)تشبیه ـ حسن تعلیل(

1آرایه1های1»مجاز،1حس1آمیزی،1تضمین،1تشبیه1و1حسن1تعلیل«1به1ترتیب1در1ابیات1کدام1گزینه1آمده1است؟-    

الف(1حجاب1چهره1جان1می1شود1غبار1تنم

ب(1بوی1تو1می1شنیدم1و1بر1یاد1روی1تو

ج(1چه1کنم1که1جز1مالمت1نکنی1مرا1و1هرگز

د(1گر1دماغ1باغ1نیز1از1بوی1او1آشفته1نیست

ه(1چشم1حافظ1زیر1بام1قصر1آن1حوری1سرشت

خوشا1دمی1که1از1این1چهره1پرده1برفکنم

دادند1ساقیاِن1طرب1یک1دو1ساغرم

سم1اثر1ندارد1به1دل1چو1سنگت1ای1دوست
َ
َنف

پس1چرا1هر1دم1ز1جای1خود1جهد1باد1صبا

شیوه1جّنات1تجری1تحتها1االنهار1داشت

2( د ، الف، ج، ه ، ب 1( د ، ب، الف، ه ، ج 

4( ج، د ، ه ، الف، ب 3( ج، ب، ه ، الف، د 

1درست1است؟-    
ً
1آرایه1های1بیت1زیر1در1کدام1گزینه،1تماما

پیش1نطق1شکرینت1چو1نی1انگشت1بخاید«»نیشکر1با1همه1شیرینی1اگر1لب1بگشاید

1( استعاره، حس آمیزی، مجاز، حسن تعلیل

2( استعاره، حس آمیزی، نغمه حروف، کنایه

3( تشبیه، مجاز، حسن تعلیل، ایهام تناسب

4( تشبیه، ایهام، نغمه حروف، مراعات نظیر

1کدام1گروه1از1آرایه1های1ادبی،1همگی1در1بیت1»آخر1ای1مطرب1از1این1پرده1عّشاق1بگردچندگویی1که1مرا1پرده1به1چنگ1تو1درید«1-    
یافت1می1شود؟

2( کنایه، استعاره، تشبیه 1( استعاره، ایهام، مجاز 

4( کنایه، ایهام تناسب، جناس تام 3( استعاره، جناس تام، تشبیه 
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ادبیات فارسی

1شاعر1در1کدام1بیت،1از1دو1آرایه1»اغراق1و1حسن1تعلیل«1در1بیان1حال1خویش1سود1َجسته1است؟-    

1( هر که به نیکی عمل آغاز کرد

2( به یک کرشمه که در کار آسمان کردی

3( خصمی زشت به آیینه چه نقصان دارد

4( گرم شو از مهر و ز کین سرد باش

نیک او روی بدو باز کرد

هنوز می پرد از شوق، چشم کوکب ها

چه غم از دشمنی مردم نادان ما را

چون مه و خورشید جوانمرد باش

1شاعر1در1بیت1زیر،1از1کدام1آرایه1های1ادبی،1سود1جسته1است؟-    

ولیک1از1دود1او1بر1جانش1داغی«»1درفشان1الله1در1وی1چون1چراغی

2( تشخیص، حسن تعلیل، مراعات نظیر، تناقض 1( تشخیص، تشبیه، مراعات نظیر، حس آمیزی 

4( تشبیه، استعاره، ایهام تناسب، حسن تعلیل 3( استعاره، تشبیه، مجاز، حس آمیزی 

1در1بیت1زیر،1کدام1آرایه1دیده1نمی1شود؟-    

چو1بر1شاخ1زمّرد،1جام1باده«»شقایق1بر1یکی1پای1ایستاده
4( تناسب 3( استعاره  2( تشبیه  1( متناقض نما 

1در1کدام1عبارت،1»تشبیه«1به1کار1رفته1است؟-    
1( اهمال، جانب من، جایز نشمری و از ضمیر بدان رخصت نیابی.

2( قومی کبوتران برسیدند و سر ایشان کبوتری بود که او را مطوقه گفتندی.
3( با خود اندیشید که بر اثر ایشان بروم که از تجارب، برای دفع حوادث سالح ها توان ساخت.

4( سوی درختستان ها رویم تا نظر او از ما منقطع گردد، نومید و خایب بازگردد.

1در1عبارت1»چون1او1را1در1بند1بال1بسته1دید،1زه1آب1دیدگان1بگشاد1و1بر1رخسار1جوی1ها1براند«1کدام1واژه1»استعاره«1است؟-    
4( جوی 3( بند  2( رخسار  1( زه آب 

1نویسنده1در1همه1گزینه1ها،1به1جز1گزینه1................1از1»کنایه«1بهره1برده1است.-    
1( صیاد، شادمان گشت و گرازان به تگ ایستاد تا ایشان را در ضبط آرد.

2( کبوتران، فرمان وی بکردند و دام برکندند و سر خویش گرفت.
3( وی در کار ما به جّد است و تا از چشم او ناپیدا نشویم، دل از ما برنگیرد.

4( سرانجام بندهای ایشان تمام ببرید و مطوقه و یارانش مطلق و ایمن بازگشتند.

1تمامی1آرایه1های1»تضاد،1مجاز،1استعاره1و1حس1آمیزی«1در1کدام1بیت1دیده1می1شود؟-    

1( جواب خشک از آن لعل آبدار مرا

2( گر مرد سخن تلخ بگوید معشوق

3( چون سرو در طریقت، هم پیر و هم جوان

4( باش تا هاله صفت دور تو گردم ای ماه

به گوش تشنه لبان، چون صدای آب خوش است

عاشق آن است که این نکته مسّلم دارد

او آفتاب عصمت و از شرم ذوالجالل

که من ایمن نی ام از فتنه دور قمری
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آرایه های ادبی 

1در1کدام1گزینه،1یکی1از1آرایه1های1مقابل1بیت،1نادرست1است؟-    

1( این قّصه عجب شنو از بخت واژگون

2( فراق یار که پیش تو کاه برگی نیست

3( چه شب است یا رب امشب که ستاره ای برآید

4( بیرون شد اختیار دل و دین ز چنگ ما

ما را بکشت یار به انفاس عیسوی

بیا و بر دل من بین که کوه الوند است

که دگر نه عشق خورشید و نه مهرماه دارم

تا ساغر شراب و دف و چنگ دیده ام

)تلمیح ـ پارادوکس( 

)تشبیه ـ اغراق(

)استعاره ـ ایهام تناسب(

)حسن تعلیل ـ جناس همسان(

1آرایه1های1»تمثیل،1حسن1تعلیل،1مجاز،1حس1آمیزی1و1کنایه«1به1ترتیب1در1ابیات1کدام1گزینه1آمده1است؟-    

الف(1حاضران1از1دور1چون1محشر1خروشم1دیده1اند

ب(1مگر1از1گلشن1شیراز1گذر1کرد1نسیم

ج(1ای1که1تو1از1ظلم1چاهی1می1َکنی

د(1به1خشم1رفته1ما1را1که1می1برد1پیغام؟

ه(1نصیحت1همه1عالم1چو1باد1در1قفس1است

دیده1ها1باز1است،1لیک1از1راه1گوشم1دیده1اند

که1چنین1می1گذرد1چون1تو1به1ناز1از1بر1من

از1برای1خویش1دامی1می1تنی

بیا1که1ما1سپر1انداختیم1اگر1جنگ1است

به1گوش1مردم1نادان،1چو1آب1در1غربال

2( ج، ب، ه ، الف، د 1( ج، ه ، ب، الف 

4( ب، د ، الف، د ، ه 3( ب، ج، الف، د ، ه 

آرایه1-     جز1 به1 زیر،1 ادبی1 آرایه1های1 همه1 می1زدم«1 آب1 بر1 تو1 روی1 یاد1 به1 می1زدمنقشی1 خواب1 ره1 اشک،1 سیل1 به1 »دیشت1 بیت1 در1 1
...................1وجود1دارد.

4( حسن تعلیل  3( تشبیه  2( کنایه  1( تناسب 

1چنانچه1بخواهیم1ابیات1زیر1را1به1ترتیب1داشتن1یکی1از1آرایه1های1»تلمیح،1تشبیه،1تناقض1و1استعاره«1از1باال1به1پایین1تنظیم1کنیم،1-    
کدام1ترتیب،1درست1است؟

الف(1دعایی1گر1نمی1گویی،1به1دشنامی1عزیزم1کن

ب(1چو1فرهاد1از1جهان1بیرون1به1تلخی1می1رود1»سعدی«

ج(1سر1نیارستی1کشید1از1دست1افغانم1فلک

د(1خوش1تر1از1دانه1اشکم1ُگهری1پیدا1نیست

از1آن1لب،1هرچه1 تلخ1است،1شیرین1است1 که1گر1
فرمایی1ولیکن1شور1شیرینش1بماند1تا1جهان1باشد

گر1به1خدمت1دست1»سعدی«1در1رکابت1دیدمی

حیف1و1صد1حیف1که1اهل1نظری1پیدا1نیست

2( ب، د ، الف، ج 1( ب، د ، ج، الف 

4( د ، ب، ج، الف 3( د ، ب، الف، ج 

1آرایه1های1بیت1زیر،1کدام1است؟-    

که1در1این1باغ1نبینی1ثمری1بهتر1از1این«»کلک1حافظ،1شکرین1میوه1نباتی1است1بچین

1( تشبیه، کنایه، مجاز، استعاره

2( مجاز، حس آمیزی، تشبیه، جناس

3( کنایه، مراعات نظیر، جناس، تشخیص

4( استعاره، مراعات نظیر، حس آمیزی، تشخیص
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آرایه های ادبی 

1در1کدام1گزینه،1یکی1از1آرایه1های1مقابل1بیت،1نادرست1است؟-    

1( این قّصه عجب شنو از بخت واژگون

2( فراق یار که پیش تو کاه برگی نیست

3( چه شب است یا رب امشب که ستاره ای برآید

4( بیرون شد اختیار دل و دین ز چنگ ما

ما را بکشت یار به انفاس عیسوی

بیا و بر دل من بین که کوه الوند است

که دگر نه عشق خورشید و نه مهرماه دارم

تا ساغر شراب و دف و چنگ دیده ام

)تلمیح ـ پارادوکس( 

)تشبیه ـ اغراق(

)استعاره ـ ایهام تناسب(

)حسن تعلیل ـ جناس همسان(

1آرایه1های1»تمثیل،1حسن1تعلیل،1مجاز،1حس1آمیزی1و1کنایه«1به1ترتیب1در1ابیات1کدام1گزینه1آمده1است؟-    

الف(1حاضران1از1دور1چون1محشر1خروشم1دیده1اند

ب(1مگر1از1گلشن1شیراز1گذر1کرد1نسیم

ج(1ای1که1تو1از1ظلم1چاهی1می1َکنی

د(1به1خشم1رفته1ما1را1که1می1برد1پیغام؟

ه(1نصیحت1همه1عالم1چو1باد1در1قفس1است

دیده1ها1باز1است،1لیک1از1راه1گوشم1دیده1اند

که1چنین1می1گذرد1چون1تو1به1ناز1از1بر1من

از1برای1خویش1دامی1می1تنی

بیا1که1ما1سپر1انداختیم1اگر1جنگ1است

به1گوش1مردم1نادان،1چو1آب1در1غربال

2( ج، ب، ه ، الف، د 1( ج، ه ، ب، الف 

4( ب، د ، الف، د ، ه 3( ب، ج، الف، د ، ه 

آرایه1-     جز1 به1 زیر،1 ادبی1 آرایه1های1 همه1 می1زدم«1 آب1 بر1 تو1 روی1 یاد1 به1 می1زدمنقشی1 خواب1 ره1 اشک،1 سیل1 به1 »دیشت1 بیت1 در1 1
...................1وجود1دارد.

4( حسن تعلیل  3( تشبیه  2( کنایه  1( تناسب 

1چنانچه1بخواهیم1ابیات1زیر1را1به1ترتیب1داشتن1یکی1از1آرایه1های1»تلمیح،1تشبیه،1تناقض1و1استعاره«1از1باال1به1پایین1تنظیم1کنیم،1-    
کدام1ترتیب،1درست1است؟

الف(1دعایی1گر1نمی1گویی،1به1دشنامی1عزیزم1کن

ب(1چو1فرهاد1از1جهان1بیرون1به1تلخی1می1رود1»سعدی«

ج(1سر1نیارستی1کشید1از1دست1افغانم1فلک

د(1خوش1تر1از1دانه1اشکم1ُگهری1پیدا1نیست

از1آن1لب،1هرچه1 تلخ1است،1شیرین1است1 که1گر1
فرمایی1ولیکن1شور1شیرینش1بماند1تا1جهان1باشد

گر1به1خدمت1دست1»سعدی«1در1رکابت1دیدمی

حیف1و1صد1حیف1که1اهل1نظری1پیدا1نیست

2( ب، د ، الف، ج 1( ب، د ، ج، الف 

4( د ، ب، ج، الف 3( د ، ب، الف، ج 

1آرایه1های1بیت1زیر،1کدام1است؟-    

که1در1این1باغ1نبینی1ثمری1بهتر1از1این«»کلک1حافظ،1شکرین1میوه1نباتی1است1بچین

1( تشبیه، کنایه، مجاز، استعاره

2( مجاز، حس آمیزی، تشبیه، جناس

3( کنایه، مراعات نظیر، جناس، تشخیص

4( استعاره، مراعات نظیر، حس آمیزی، تشخیص
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ادبیات فارسی

1کدام1بیت،1دارای1یک1»استعاره«1و1بیشترین1»مجاز«1است؟-    

1( چگونه سرو روانی به فکر خون من افتد

2( مرا به صید گهی می کشد کمند محبت

3( چه عشوه ها که خریدم ز چشم عشوه فروشش

4( کجا رواست که یک جا رود به دامن گلچین

که ریخت خون جهانی به خاک راهگذارش

که خون شیر خورند آهوان شیر شکارش

چه باده ها که کشیدم ز لعل باده گسارش

گلی که بلبل مسکین کشید زحمت خارش

1در1کدام1گزینه،1نویسنده1از1»تشبیه«1کمک1نگرفته1است؟-    

1( به قدری این حادثه، زنده است که از میان تاریکی های حافظه ام روشن و پر فروغ مثل روز می درخشد.

2( مادرم می گفت، به ُشتر افسارگسیخته می مانی؛ شلخته و هر دم بیل و هپل و هپو هستی.

3( عینک را درآوردم، دوباره دنیای تیره در چشمم آمدۀ اما این بار، مطمئن و خوشحال بودم.

4( صورت درشتم، بینی گردن کش و دراز و عقابی ام، هیچ کدام با عینک بادامی شیشه کوچک، جور نبود.

1در1هر1گزینه،1»دو1کنایه«1دیده1می11شود؛1به1جز1گزینه1............1.-    

1( ننه ام می گفت: دو برادری مثل َعَلم یزید می مانید؛ دراز دراز، می خواهید بروید آسمان، شوربا بیاورید.

2( پدرم دریادل بودۀ در التی کار شاهان می کرد؛ ساعتش را می فروخت و مهمانش را پذیرایی می کرد.

3( دسته  های عینک، سیم و نخ، قوز باال قوز بود و هر پدر مرده مصیبت دیده ای را می خنداند.

4( چه شده که این شاگرد شیطان، بر خالف همیشه ته کالس نشسته است؛ نکند کاسه ای زیر نیم کاسه باشد.

1در1کدام1گزینه1»مجاز«1دیده1می1شود؟-    

1( دایی جان میرزا غالمرضا که در تجّدد، افراط داشت، اولین مرد عینکی بود که دیده بودم.

2( کالس ما شاگرد زیادی نداشت؛ همه شاگردان اگر حاضر بودند، تا ردیف ششم می نشستند.

3( حاال کالس، سخت در خنده فرو رفته، من بدبخت هم دست و پایم را کم کرده ام.

4( یکی یکی، عینک ها را امتحان کردم؛ باالخره یک عینک به چشمم خورد و عینکی شدم.

1عبارت1زیر،1به1کدام1آرایه1های1ادبی،1زینت1یافته1است؟-    

»شب،1به1شّدت1سرد1بود1و1دل1روح1الله1به1حّدت1گرم1»که1آتشی1که1نمیرد،1همیشه1در1او1بود.««

1( سجع، جناس، استعاره، تضمین

2( جناس، تضاد، تضمین، ایهام

3( سجع، تضاد، استعاره، تشبیه

4( جنناس، سجع، تضاد، حسن تعلیل

1در1عبارت1زیر،1کدام1آرایه1ادبی1به1کار1نرفته1است؟-    

»شهر1سرد،1مهتاب1سرد،1یک1تاریخ1سرما1و1جوانی1که1با1آتش1درون،1پیوسته1درمخاطره1سوختن1بود.«

4( استعاره 3( مجاز  2( حس آمیزی  1( پارادوکس 
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آرایه های ادبی 

1در1کدام1عبارت،1یکی1از1آرایه1های1مقابل1آن،1نادرست1است؟-    

)مجاز ـ حس آمیزی( 1( کارش نوحه سرایی برای زنان بود؛ روضه می خواند. اتفاقًا شیرین زبان و نّقال هم بود.  

)اغراق ـ تلمیح( 2( همین که عینک مرا با آن توصیفی که از آن شد، دیدند، یک مرتبه گویی زلزله آمد و کوه شکست. 

)تشبیه ـ تضاد( 3( گرچه به سنگر ظلم حمله می کند، اما در سنگر عدل به سنگر ظلم نمی تازد.  

)استعاره ـ کنایه( 4( این غول بی شاخ و دم که معلوم نیست از کدام جهنمی ظهور کرده است.  

1تمامی1آرایه11های1»واج1آرایی،1تضاد،1متناقض1نما1و1استعاره«1در1کدام1بیت1دیده1می1شود؟-    

1( دلی کز خرمن شادی نشد یک دانه اش حاصل

2( ای بلبل اسیر، به کنج قفس بساز

3( دلم چون شد اسیر درد بی درمان بی دردی

4( خلق را از لعل میگون تو مستی داده اند

چنین در دام غم تا کی به بوی دانه بنشیند

اکنون که از برای تو بال و پری نماند

به درد خود دوای درد بی درمان ما می کن

عقل را از چشم فّتان تو مفتون کرده  اند

1در1کدام1گزینه،1یکی1از1آرایه1های1مقابل1بیت1نادرست1است؟-    

1( به یاد شمع ّرخت آهی از دلم سر زد

2( ای نسیم صبح، اگر باز اتفاقی افتدت

3( به بوی زلف تو هر دم حیات تازه می یابم

4( گفتار تلخ از آن لب شیرین چو شکر است

که در دل شب تاریک، روشنایی داد

آفرین گویی بر آن حضرت که ما را بار نیست

وگرنه بی تو از عیشم نه رنگی ماند و نه بویی

ای جان من که خسرو خوبان عالمی

)تشبیه ـ پارادوکس(

)استعاره ـ جناس(

)ایهام ـ مجاز(

)تلمیح ـ حس آمیزی(

1ترتیب1آرایه1های1»حسن1تعلیل،1ایهام1تناسب،1جناس1همسان،1تشبیه1و1استعاره«1در1ابیات1کدام1گزینه1آمده1است؟-    

الف(1بس1که1تو1زان1دهن1تنگ1و1زان1تنگ1شکر

ب(1حسن1عروس1طبع1مرا1جلوه1آرزوست

ج(1خاک1خورده1است1بسی1گلرخ1و1نسرین1تن

د(1ما1را1ز1خیال1تو1چه1پروای1شراب1است

ه(1به1ُملک1جم1مشو1غره1که1این1پیران1رویین1تن

طعنه1اندر1نمک1و1پسته1و1شّکر1زده1ای

آینه1ای1ندارم1از1آن،1آه1می1کشم

که1همی1روید1از1آن1سرو1و1گل1و1نسرین

ُخم1گو1سر1خود1گیر1که1خمخانه1خراب1است

به1دستانت1به1دست1آرند1اگر1خود1پور1دستانی

2( ه ، الف، ب، د ، ج 1( ه ، الف، ج، د ، ب 

4( ج، ه ، الف، ب، د 3( ج، الف، ه ، د ، ب 

1در1بیت1زیر،1همه1واژه1ها1»ایهام1یا1ایهام1تناسب«1دارند،1به1جز ............. .-    

مرا1که1میل1عراق1است1و1شاهدان1عراقی«»نوای1نغمه1عّشاق1از1اصفهان1چه1خوش1آید

2( نوا و اصفهان 1( شاهد و میل 

4( اصفهان و عراق 3( نوا و عشاق 
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آرایه های ادبی 

1در1کدام1عبارت،1یکی1از1آرایه1های1مقابل1آن،1نادرست1است؟-    

)مجاز ـ حس آمیزی( 1( کارش نوحه سرایی برای زنان بود؛ روضه می خواند. اتفاقًا شیرین زبان و نّقال هم بود.  

)اغراق ـ تلمیح( 2( همین که عینک مرا با آن توصیفی که از آن شد، دیدند، یک مرتبه گویی زلزله آمد و کوه شکست. 

)تشبیه ـ تضاد( 3( گرچه به سنگر ظلم حمله می کند، اما در سنگر عدل به سنگر ظلم نمی تازد.  

)استعاره ـ کنایه( 4( این غول بی شاخ و دم که معلوم نیست از کدام جهنمی ظهور کرده است.  

1تمامی1آرایه11های1»واج1آرایی،1تضاد،1متناقض1نما1و1استعاره«1در1کدام1بیت1دیده1می1شود؟-    

1( دلی کز خرمن شادی نشد یک دانه اش حاصل

2( ای بلبل اسیر، به کنج قفس بساز

3( دلم چون شد اسیر درد بی درمان بی دردی

4( خلق را از لعل میگون تو مستی داده اند

چنین در دام غم تا کی به بوی دانه بنشیند

اکنون که از برای تو بال و پری نماند

به درد خود دوای درد بی درمان ما می کن

عقل را از چشم فّتان تو مفتون کرده  اند

1در1کدام1گزینه،1یکی1از1آرایه1های1مقابل1بیت1نادرست1است؟-    

1( به یاد شمع ّرخت آهی از دلم سر زد

2( ای نسیم صبح، اگر باز اتفاقی افتدت

3( به بوی زلف تو هر دم حیات تازه می یابم

4( گفتار تلخ از آن لب شیرین چو شکر است
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آفرین گویی بر آن حضرت که ما را بار نیست

وگرنه بی تو از عیشم نه رنگی ماند و نه بویی

ای جان من که خسرو خوبان عالمی

)تشبیه ـ پارادوکس(

)استعاره ـ جناس(

)ایهام ـ مجاز(

)تلمیح ـ حس آمیزی(

1ترتیب1آرایه1های1»حسن1تعلیل،1ایهام1تناسب،1جناس1همسان،1تشبیه1و1استعاره«1در1ابیات1کدام1گزینه1آمده1است؟-    

الف(1بس1که1تو1زان1دهن1تنگ1و1زان1تنگ1شکر

ب(1حسن1عروس1طبع1مرا1جلوه1آرزوست

ج(1خاک1خورده1است1بسی1گلرخ1و1نسرین1تن

د(1ما1را1ز1خیال1تو1چه1پروای1شراب1است

ه(1به1ُملک1جم1مشو1غره1که1این1پیران1رویین1تن

طعنه1اندر1نمک1و1پسته1و1شّکر1زده1ای

آینه1ای1ندارم1از1آن،1آه1می1کشم

که1همی1روید1از1آن1سرو1و1گل1و1نسرین

ُخم1گو1سر1خود1گیر1که1خمخانه1خراب1است

به1دستانت1به1دست1آرند1اگر1خود1پور1دستانی

2( ه ، الف، ب، د ، ج 1( ه ، الف، ج، د ، ب 

4( ج، ه ، الف، ب، د 3( ج، الف، ه ، د ، ب 

1در1بیت1زیر،1همه1واژه1ها1»ایهام1یا1ایهام1تناسب«1دارند،1به1جز ............. .-    

مرا1که1میل1عراق1است1و1شاهدان1عراقی«»نوای1نغمه1عّشاق1از1اصفهان1چه1خوش1آید

2( نوا و اصفهان 1( شاهد و میل 

4( اصفهان و عراق 3( نوا و عشاق 



198

ادبیات فارسی

1آرایه1های1مقابل1همه1ابیات1به1استثنای1بیت1..................1درست1است.-    

1( گر چه به شب آیینه نشاید نگریدن

2( چو به خنده بازیابم اثر دهان تنگش

3( تیرقدی، کمان کشی، ُزهره ُرخی و مهوشی

4( خورشید آن گه به شب آیی، عجب این است 

در تو نگرم کاینه دیدار نمایی

صدف گهر نماید شکر عقیق رنگش

جانت فدا که بس خوشی، جان و جهان کیسی

شب، روز نماید چو تو دیدار نمایی

)مراعات نظیر ـ حسن تعلیل(

)استعاره ـ ایهام(

)تشبیه ـ جناس(

)تضاد ـ اغراق(

1چنانچه1ابیات1زیر1را1به1لحاظ1دارا1بودن1آرایه1های1»تشبیه،1استعاره،1حس1آمیزی،1و1مجاز«1مرتب1کنیم،1کدام1ترتیب1درست1است؟-    

الف(1خدا1را1ای1رقیب،1امشب1زمانی1دیده1بر1هم1نه

ب(1گل1بخندید1که1از1راست1نرنجیم1ولی

ج(1اال1ای1پیر1فرزانه،1مکن1عیبم1ز1میخانه

د(1عشق،1ُدردانه1است1و1من1غّواص1و1دریا1میکده1

که1من1با1لعل1خاموشش،1نهانی1صد1سخن1دارم

هیچ1عاشق،1سخن1سخت1به1معشوق1نگفت

که1من1در1ترک1پیمانه،1دلی1پیمان1شکن1دارم

سر1فرو1بردم1در11آنجا1تا1کجا1سر1بر1کنم

4( الف ـ د ـ ج ـ ب 3( د ـ ب ـ الف ـ ج  2( د ـ الف ـ ب ـ ج  1( الف ـ ج ـ د ـ ب 

1شاعر1در1کدام1بیت1به1مدد1»مراعات1نظیر«،1»استعاره1و1تلمیح«1دو1»کنایه«1پدید1آورده1است؟-    

1( گران کردند گوش گل، پس آن که

2( غمناک نباید بود از طعن حسود  ای دل

3( از لعل تو گر یابم انگشتری زنهار

4( مرا عجز و تو را بیداد دادند

به بلبل، رخصت فریاد دادند

شاید که چو وابینی، خیر تو همین باشد

صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد

به هر کس هر چه باید داد، دادند

جز -     به1 زیر،1 ادبی1 آرایه1های1 همه1 است«1 ج1
ّ

حال مرده1 چند1 او،1 در1 هست1 که1 هر1 داندکه1 بگذرد،1 منصور1 میکده1 به1 »اگر1 بیت1 در1 1
...............1وجود1دارد.

4( تشبیه 3( ایهام تناسب  2( کنایه  1( تلمیح 

1در1کدام1بیت1هر1سه1آرایه1»استعاره،1تضاد1و1حس1آمیزی«1وجود1دارد؟-    

1( منم چون شاخ تشنه در بهاران

2( سخن که نیست در او استعاره، نیست مالحت

3( گفتم ای سرو سهی، بنشین که بنشیند بال

4( با من به سالم خشک، ای دوست، زبان تر کن

تویی همچون هوای ابر و باران

نمک ندارد شعری که استعاره ندارد

گفت بنشینم ولیکن نه بال، باالست این

تا از مژه هر ساعت، لعل ترت افشانم

1در1کدام1گزینه،1یکی1از1آرایه1های1مقابل1عبارت1نادرست1است؟-    

)تناسب ـ استعاره( 1( از شعله به خاطر روشنایی اش، سپاسگزاری کن.   

)مجاز ـ حس آمیزی( 2( گریه کنی اگر که آفتاب را ندیده ای، ستاره ها را هم نمی بینی  

)تضاد ـ تشخیص( 3( ممکن از ناممکن می  پرسد: خانه ات کجاست؟   

)کنایه ـ تشبیه( 4( مبادا بار وظیفه ای را بی رغبت به دوش کشید.   
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آرایه های ادبی 

1آرایه1های1ادبی1عبارت1زیر1در1کدام1گزینه1به1نمایش1گذاشته1شده1است؟-    

»از1آسمان،1تاج1بارد،1اما1بر1سر1آن1کس1که1سر1فرو1آرد.«

2( سجع، جناس، مجاز، تشبیه 1( سجع، مجاز، استعاره، کنایه 

4( مجاز، استعاره، کنایه، متناقض نما 3( جناس، تضاد، تشبیه، کنایه 

1کدام1گزینه،1فاقد1آرایه1»استعاره«1است؟-    

1( ما را زبان عرض محبت نبود لیک

2( ای گل تازه، بر این بلبل نالنده خویش

3( از خنده برق، ابر در گریه شده

4( چون گل روند و آیند، این دلبران و خوبان

رحمت نمود لعل تو بر بی زبانی ام

رحم کن رحم که بی برگ و نوا می  میرد

وز گریه ابر، باغ در خنده شده

تو در برابر من، چون سرو ایستادی

1آرایه1های1بیت1زیر،1در1کدام1گزینه1آمده1است؟-    

جواب1تلخ1تو1شیرین1تر1از1شکر1می1گشت«»ز1شور1عشق1تو1در1کام1جان1خسته1من

2( تضاد، ایهام، حس آمیز، حسن تعلیل، تلمیح 1( تشبیه، استعاره، ایهام، حسن تعلیل، جناس 

4( تضاد، جناس، حس آمیزی، ایهام تناسب، تلمیح 3( تشبیه، استعاره، ایهام تناسب، پارادوکس، واج آرایی 

1در1کدام1گزینه،1شاعر1از1همه1آرایه1های1»تشبیه،1استعاره،1واج1آرایی،1جناس1و1متناقض1نما«1بهره1گرفته1است؟-    

1( به سر سبز تو ای سرو که گر خاک شوم

2( ای بلبل اگر نالی،من با تو هم آوازم

3( بلند آوازه سازد شور عاشق، عشق سرکش را

4( ما را نظر به خیر است از حسن ماه رویان

ناز از سر بنه و سایه بر این خاک انداز

تو عشق گلی داری، من عشق گل اندامی

به فریاد آورد مشتی نمک دریای آتش را 

هر کار به شر کند میل، او خود بشر نباشد

1در1کدام1ابیات،1آرایه1»حسن1تعلیل«1وجود1دارد؟-    

الف(1عجز1پرواز1ز1سعی1طلبم1مانع1نیست

ب(1رشته1پیوند1یاران1را1بریدن1سهل1نیست

ج(1مرا1چو1صبح1به1دست1دعا1نگه1دارید

د(1هر1درختی1که1ز1جایش1به1دگر1جای1برند

بال1اگر1سوخت1نفس،1شوق1پرافشانی1هست

چهره1برگ1خزان،1زرد1از1جدایی1می1شود

که1روشن1است1جهان1از1نفس1کشیدن1من

بشنود1زو1همه1آن1رونق1و1آن1زینت1و1آب

4( ب ـ د 2( ب ـ ج  3( ج ـ د  1( الف ـ ب 

1آرایه1های1بیت1زیر،1در1کدام1گزینه1به1درستی1آمده1است؟-    

ای1ُحباب1این1سرکشی1بر1عمر1مستجعل1)پرشتاب(1چرا؟«»چون1سلیمان1هم1گره1بر1باد1نتوانست1زد

2( تشبیه، مجاز، تشخیص، تضاد 1( تشبیه، تلمیح، کنایه، استعاره 

4( واج آرایی، تلمیح، استعاره، کنایه 3( واج آرایی، تشخیص، مجاز، حسن تعلیل 
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آرایه های ادبی 

1آرایه1های1ادبی1عبارت1زیر1در1کدام1گزینه1به1نمایش1گذاشته1شده1است؟-    

»از1آسمان،1تاج1بارد،1اما1بر1سر1آن1کس1که1سر1فرو1آرد.«

2( سجع، جناس، مجاز، تشبیه 1( سجع، مجاز، استعاره، کنایه 

4( مجاز، استعاره، کنایه، متناقض نما 3( جناس، تضاد، تشبیه، کنایه 

1کدام1گزینه،1فاقد1آرایه1»استعاره«1است؟-    

1( ما را زبان عرض محبت نبود لیک

2( ای گل تازه، بر این بلبل نالنده خویش

3( از خنده برق، ابر در گریه شده

4( چون گل روند و آیند، این دلبران و خوبان

رحمت نمود لعل تو بر بی زبانی ام

رحم کن رحم که بی برگ و نوا می  میرد

وز گریه ابر، باغ در خنده شده

تو در برابر من، چون سرو ایستادی

1آرایه1های1بیت1زیر،1در1کدام1گزینه1آمده1است؟-    

جواب1تلخ1تو1شیرین1تر1از1شکر1می1گشت«»ز1شور1عشق1تو1در1کام1جان1خسته1من
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4( تضاد، جناس، حس آمیزی، ایهام تناسب، تلمیح 3( تشبیه، استعاره، ایهام تناسب، پارادوکس، واج آرایی 

1در1کدام1گزینه،1شاعر1از1همه1آرایه1های1»تشبیه،1استعاره،1واج1آرایی،1جناس1و1متناقض1نما«1بهره1گرفته1است؟-    

1( به سر سبز تو ای سرو که گر خاک شوم

2( ای بلبل اگر نالی،من با تو هم آوازم

3( بلند آوازه سازد شور عاشق، عشق سرکش را

4( ما را نظر به خیر است از حسن ماه رویان

ناز از سر بنه و سایه بر این خاک انداز

تو عشق گلی داری، من عشق گل اندامی

به فریاد آورد مشتی نمک دریای آتش را 

هر کار به شر کند میل، او خود بشر نباشد

1در1کدام1ابیات،1آرایه1»حسن1تعلیل«1وجود1دارد؟-    

الف(1عجز1پرواز1ز1سعی1طلبم1مانع1نیست

ب(1رشته1پیوند1یاران1را1بریدن1سهل1نیست

ج(1مرا1چو1صبح1به1دست1دعا1نگه1دارید

د(1هر1درختی1که1ز1جایش1به1دگر1جای1برند

بال1اگر1سوخت1نفس،1شوق1پرافشانی1هست

چهره1برگ1خزان،1زرد1از1جدایی1می1شود

که1روشن1است1جهان1از1نفس1کشیدن1من

بشنود1زو1همه1آن1رونق1و1آن1زینت1و1آب

4( ب ـ د 2( ب ـ ج  3( ج ـ د  1( الف ـ ب 

1آرایه1های1بیت1زیر،1در1کدام1گزینه1به1درستی1آمده1است؟-    

ای1ُحباب1این1سرکشی1بر1عمر1مستجعل1)پرشتاب(1چرا؟«»چون1سلیمان1هم1گره1بر1باد1نتوانست1زد
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ادبیات فارسی

1در1همه1گزینه1ها،1به1جز1گزینه1......................1هر1دو1آرایه1مقابل1بیت1درست1است.-    

1( هر خسی قیمت نداند ناله شبخیز را 

2( عشق خونخوار از دل پرخون فزون گیرد خبر

3( شوکت شاهی سبک سنگ است در میزان عدل

4( در بهار سرخ رویی همچو جّنت غوطه داد

خسروی باید که داند قدر این شبدیز را

بیش دارد پاس ساقی، ساغِر لبریز را

عشق می گیرد به خون کوهکن پرویز را

فکر رنگین تو صائب خّطه تبریز را

)استعاره ـ جناس(

)تناقض ـ کنایه(

)مجاز ـ تلمیح(

)تشبیه ـ حس آمیزی(

1آرایه1های1»حسن1تعلیل،1متناقض1نما،1جناس1همسان،1ایهام1و1استعاره«1به1ترتیب1در1کدام1گزینه1آمده1است؟-    

الف(1تو1که1کیمیا1فروشی،1نظری1به1قلب1ما1کن

ب(1صبح1خندند1و1من1گریه1کنان1از1غم1دوست

ج(1بیننده1اسرار1تو1بس1دوخته1چشم1است

د(1زان1کشم1پیش1تو1هر1م1آه1ای1آرام1جان

ه(1ای1مرغ،1اگر1پری1به1سر1کوی1آن1صنم

که1بضاعتی1نداریم1و1فکنده1ایم1دامی

ای1دم1صبح،1چه1داری1خبر1از1مقدم1دوست؟

گوینده1اسرار1تو1بس1گنگ1زبان1است

تا1کنم1از1دل1برون1مطلق1هوای1دیگران

پیغام1دوستان1برسانی1بدان1پری

2( د ، ج، ب، الف، ه 1( د ، ج، ه ، الف، ب 

4( ب، د ، ه ، الف، ج 3( ب، د ، ه ، ب، الف 

1کدام1بیت1دارای1»تلمیح،1حس1آمیزی،1ایهام1تناسب1و1ایهام«1است؟-    

1( هم از آن موی سیه مایه هر سودایی

2( تو شّکر لب که با خسرو بسی شیرین سخن داری

3( گر به تلخی، جان شیرینم نمی آمد به لب

4( زان ر به شکل سوزن عیسی شدم که تو

هم از آن روی نکو یوسف هر بازاری

گاهی از شوریده حال کوهکن داری کجا آ

کام دل کی از لب شیرین جوابت دیدمی

باریک تر ز رشته باریک مریمی

1ترتیب1قرار1گرفتن1ابیات1به1لحاظ1داشتن1آرایه1های1»ایهام،1حسن1تعلیل،1تلمیح1و1تشبیه«1کدام1است؟-    

الف(1خون1دل1مشتاقان1خورده1است1لب1لعلت

ب(1ای1نسیم1سر1زلفت1دم1جان1بخش1مسیح

ج(1نخواهم1دامن1مهرت1ز1دست1دل1رها1کردن

د(1گو1مکن1شور1و1مَکن1کوه1به1تلخی1فرهاد

سرخ1است1لبت1اینک1منکر1نتوان1بودن

وی1بناگوش1چو1سیمت1بد1بیضای1کلیم

مگر1روزی1که1دور1از1تو1اجل1گیرد1گریبانم

که1رسیده1است1به1کام1از1لب1شیرین1خسرو

2( ج، الف، د ، ب 1( ب، الف، د، ج 

4( د ، ج، ب، الف 3( ج، د ، الف، ب 

1کدام1بیت1آرایه1نسبت1داده1شده1به1آن1نادرست1است؟-    

1( وقت هر کار نگه دار که نافع نبود

2( حسِب حالم سخنی بس خوش و موجز یاد است

3( مده از دست کنون فرصت امکان چو تو را

4( به دل دشمن اگر خود بود از آهن و روی

نوش دارو که پس از مرگ به سهراب دهی

عرضه دارم اگرم ُرخصت اطناب دهی

دست آن هست که داد دل احباب دهی

چون به هیبت نگری، لرزش سیماب دهی

)تلمیح(

)تضاد(

)مجاز(

)حسن تعلیل(
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آرایه های ادبی 

1در1کدام1بیت،1همه1آرایه1های1»ایهام1تناسب،1کنایه،1حس1آمیزی1و1تشبیه«1وجود1دارد؟-    

1( چون شوم خاک رهش، دامن بیفشاَند ز من

2( گر چو فرهادم به تلخی جان برآید، باک نیست

3( عارض رنگین به هر کس می نماید همچو گل

4( گرچو شمعش پیش میرم، بر غمم خندد چو صبح

ور بگویم دل بگردان، رو بگرداَند ز من

بس حکایت  های شیرین باز می ماَند ز من

ور بگویم باز پوشان، باز پوشاَند ز من

ور برنجم خاطر نازک برنجاَند ز من

1در1بیت1»دی1سرو1به1باغ1سرفرازی1می1کردسوسن1به1چمن1زبان1درازی1می1کرد«1همه1آرایه1های1ادبی1زیر،1به1جز .............. -    
وجود1دارد.

4( کنایه 3( تشخیص  2( تلمیح  1( مراعات نظیر  

1در1کدام1گزینه،1تمامی1ترکیب1ها1»اضافه1تشبیهی«1هستند؟-    

1( خوان عدل، مرغ حقیقت، باغ بینش، دریای هستی

2( باران عشق، بوی مهر، توسن سخن، فرشته رأفت

3( روح حماسه، گردباد مالمت، گل رخسار، نسیم وفا

4( تیغ جفا، کمان ابرو، گریه ابر، کوه صبر

1در1کدام1گزینه1»سجع«1به1کار1رفته1است؟-    

1( تو شکر خدا کن، به هنگام رنج و شکر او کن، به وقت َرستن از رنج.

2( بگذار بر پشت زین خود، معتبر بمانم، تو در کلبه و خیمه خود، باز بمان.

3( آن یکی، ممد حیات است، این یکی مفرح ذات.

4( هر نفسی را دو نعمت است: دم فرو دادن و برآمدنش.

1در1همه1گزینه1ها،1به1جز1گزینه1..............1»کنایه«1دیده1می1شود.-    

1( در پرواز هدفی باالتر از پریدن به این سو و آن سو وجود دارد.

2( آذرباد، یک مرغ عادی نبود که از تمرین سر بخورد.

3( سرپیچی از قوانین اجتماع، در زندگی برای تو سودی ندارد.

4( تمرین پرواز، کار بدی نیست؛ ولی برای تو آب و نان نمی شود.

1قطعه1شعر1زیر1به1کدام1آرایه1های1ادبی،1آراسته1شده1است؟-    

»شرق1از1آن1خداست1غرب1از1آن1خداست1و1سرزمین1های1شمال1و1جنوب1نیزآسوده1در1دستان1خداست.«

1( تشخیص، مجاز، ایهام، شبکه معنایی

2( استعاره، مجاز، تلمیح، کنایه

3( تشخیص، حسن تعلیل، تضاد، تلمیح

4( استعاره، تضاد، کنایه، ایهام تناسب
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ادبیات فارسی

1در1عبارت1زیر،1کدام1آرایه1ادبی1وجود1ندارد؟-    

»در1کویر،1بیرون1از1دیوار1خانه،1پشت1حصار1ده،1دیگر1هیچ1نیست؛1صحرای1بی1کرانه1عدم1است1...1راه1تنها1به1سوی1آسمان1باز1است؛1
کشور1سبز1آرزوها1و1...1.«

4( ایهام 3( تشبیه  2( واج آرایی  1( تضاد 

1در1کدام1بیت،1هر1دو1آرایه1»جناس«1و1»کنایه«1دیده1می1شود؟-    

1( الهی، ز عصیان، مرا پاک کن

2( به عصیان، سراپای آلوده ام

3( دلم را بده عزم بر بندگی

4( به خاک درت گر نیارم سجود

در اعمال شایسته، چاالک کن

سراپا ز آلودگی پاک کن

نه چون بی غمانم هوسناک کن

مکافات آن، بر سرم خاک کن

1در1بیت1»ز1شور1من1بشوریده1است1دریاز1سرمستِی1من،1مست1است1عالم«1کدام1آرایه1های1ادبی1یافت1می1شود؟-    

2( تشخیص، کنایه، تضاد، مجاز 1( واج آرایی، جناس، تضاد، تشخیص 

4( حسن تعلیل، اغراق، کنایه، جناس 3( استعاره، مجاز، واج آرایی، ایهام تناسب 

1در1کدام1بیت،1همه1آرایه1های1»تشبیه،1استعاره،1ایهام1و1مراعات1نظیر«1وجود1دارد؟-    

1( یاد آن عهدی که شور عشق در سر داشتم

2( بگداخت در هوای ُرخت جان روشنم

3( از تلخی عیش اگر تو را سیری نیست

4( همه جور و جفا و محنت عشق

الفتی با شاهد و مینا و ساغر داشتم

خورشیدم و به پرتو ماه تو سوختم

من سیر شدم ز جان شیرین، باری

بر او شیرین چو مهر  مادری شد

1در1کدام1گزینه،1یکی1از1آرایه1های1مقابل1بیت،1نادرست1است؟-    

1( آن یار کز او خانه ما جای پری بود

2( منظور خردمند من آن ماه که او را

3( خوش بود لب آب و گل و سبزه ولیکن

4( از چنگ منش اختر بد مهر به در کرد

سر تا قدمش چون پری از عیب، بری بود

با حسن ادب، شیوه صاحب نظری بود

افسوس که آن گنج روان، رهگذری بود

آری چه کنم فتنه دور قمری بود

)تشبیه ـ جناس(

)واج آرایی ـ استعاره(

)ایهام ـ حسن تعلیل(

)ایهام تناسب ـ تشخیص(

1آرایه1های1»تلمیح،1کنایه،1استعاره،1تشبیه1و1متناقض1نما«1به1ترتیب1در1ابیات1کدام1گزینه1آمده1است؟-    

الف(1چون1تو1گلی1کس1ندید1در1چمن1روزگار

ب(1من1از1اختران1شنیدم1که1کسی1اگر1بیابد

ج(1گفتم1مرا1غم1تو1خوش1تر1ز1شادمانی

د(1پیش1از1آب1و1گل1من1در1دل1من1مهر1تو1بود

ه(1چو1نافه1بر1دل1مسکین1من،1گره1مفکن

خاّصه1که1مرغی1چو1من،1بلبل1بستان1اوست

اثری1ز1نور1آن1مه،1خبری1کنید1ما1را1

گفتا1که1در1ره1ما1غم1نیز1شادمان1است

با1خود1آوردم1از1آنجا1نه1به1خود1بربستم

که1عهد1با1سر1زلف1گره1گشای1تو1بست

4( ب، ه ، الف، د ، ج 3( ب، ه ، الف، ج، د  2( ج، ه ، الف، ب، د  1( د ، ه ، ب، الف، ج 
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آرایه های ادبی 

1بیت1زیر،1فاقد1کدام1آرایه1است؟-    

کز1آتش1ستمت1داغ1بر1جگر1دارد«»حدیث1سوختگانت1به1الله1باید1گفت

4( ایهام 3( استعاره  2( حسن تعلیل  1( تشبیه 

1ترتیب1آرایه1های1»ایهام،1پارادوکس،1مجاز،1تلمیح«1در1کدام1گزینه1درست1آمده1است؟-    

الف(1چون1شدم1کشته1پیکان1خدنگ1غم1عشق

ب(1هر1چه1نتوان1یافت1در1ظلمت1ز1آب1زندگی

ج(1از1دیده1بیفتاد1سرشکم1که1به1شوخی

د(1خواجو،1چو1نام1عاشقان،1ننگ1است1پیش1اهل1دل

بر1دلم1چند1زنی1ناوک1دلدوز1امشب

من1همان1در1تیره1شب1می1یابم1از1جام1شراب

بر1گوشه1چشم1آمد1و1بر1جای1تو1بنشست

گر1نیک1نامی1بایدت1در1باز1نام1و1ننگ1را

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

1آرایه1های1بیت1»سیالب1ظلم1او1در1و1دیوار1می1َکندخود1رسم1عدل1نیست1مگر1در1جهان1برف«1کدام1است؟-    

4( ایهام تناسب، تشبیه، استعاره 3( ایهام تناسب، تلمیح، تشبیه  2( تشبیه، تضاد، تشخیص  1( تلمیح، تضاد، تشخیص 

1در1کدام1بیت،1همه1آرایه1های1»جناس1ناقص،1تضاد،1تشبیه،1کنایه1و1مراعات1نظیر«1به1کار1رفته1است؟1-    

1( چل سال بیش رفت که من الف می زنم 

2( در زیر بار عشق تو از پا درآمدم

3( با من مگوی جز صبت سرو قامتت

4( دایم ز عکس عارض مه پیکرت مرا

کز چاکران پیر مغان کمترین منم

آخر به رغم دشمنم ای دوست، دست گیر

زیرا که نیست جز سخن راست دل پذیر

جانی مصور است در آیینه ضمیر

1در1بیت1»از1لعل1تو1گر1یابم1انگشتری1زنهارصد1ملک1سلیمانم1در1زیر1نگین1باشد«1کدام1آرایه1دیده1نمی1شود؟-    

4( کنایه 3( تلمیح  2( استعاره  1( تضمین 

1در1کدام1بیت1آرایه1»حسن1تعلیل«1به1کار1رفته1است؟-    

1( آمد بهار عاشقان، معشوق گل رخسار کو؟

2( نیایش در دل خسرو اثر کرد

3( در این چمن که ز پیری خمیده شد کمرم

4( خمیده پشت می گردند پیران جهان دیده

بر بیدالن شد باغ ها، آخر بگو دلدار کو؟

دلش را چون فلک، زیر و زبر کرد

ز شاخ های بقا بعد از این، چه بهره برم؟

که اندر خاک می جویند ایام جوانی را

1همۀ1آرایه1های1»تشبیه،1سجع،1مراعات1نظیر«1در1کدام1بیت1دیده1می1شود؟-    

1( چشمۀ سوزان هوس تنگ بود یقین بدانره ندهد به ریسمان چون که ببیندش دو تا

2( سلطنت است به سروری خوبی و بنده پروریوانچه به گفت ناید آن کز تو به جان عطا رسد

3( چشمه خضر و کوثری ز آب حیات خوش تریز آتش هجر تو منم خشک دهان چرا چرا؟

4( گناه توست اگر وقتی نبالد ناشکیبیاییندانستی که چون آتش دراندازی دخان آید؟
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آرایه های ادبی 

1بیت1زیر،1فاقد1کدام1آرایه1است؟-    

کز1آتش1ستمت1داغ1بر1جگر1دارد«»حدیث1سوختگانت1به1الله1باید1گفت

4( ایهام 3( استعاره  2( حسن تعلیل  1( تشبیه 

1ترتیب1آرایه1های1»ایهام،1پارادوکس،1مجاز،1تلمیح«1در1کدام1گزینه1درست1آمده1است؟-    

الف(1چون1شدم1کشته1پیکان1خدنگ1غم1عشق

ب(1هر1چه1نتوان1یافت1در1ظلمت1ز1آب1زندگی

ج(1از1دیده1بیفتاد1سرشکم1که1به1شوخی

د(1خواجو،1چو1نام1عاشقان،1ننگ1است1پیش1اهل1دل

بر1دلم1چند1زنی1ناوک1دلدوز1امشب

من1همان1در1تیره1شب1می1یابم1از1جام1شراب

بر1گوشه1چشم1آمد1و1بر1جای1تو1بنشست

گر1نیک1نامی1بایدت1در1باز1نام1و1ننگ1را

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

1آرایه1های1بیت1»سیالب1ظلم1او1در1و1دیوار1می1َکندخود1رسم1عدل1نیست1مگر1در1جهان1برف«1کدام1است؟-    

4( ایهام تناسب، تشبیه، استعاره 3( ایهام تناسب، تلمیح، تشبیه  2( تشبیه، تضاد، تشخیص  1( تلمیح، تضاد، تشخیص 

1در1کدام1بیت،1همه1آرایه1های1»جناس1ناقص،1تضاد،1تشبیه،1کنایه1و1مراعات1نظیر«1به1کار1رفته1است؟1-    

1( چل سال بیش رفت که من الف می زنم 

2( در زیر بار عشق تو از پا درآمدم

3( با من مگوی جز صبت سرو قامتت

4( دایم ز عکس عارض مه پیکرت مرا

کز چاکران پیر مغان کمترین منم

آخر به رغم دشمنم ای دوست، دست گیر

زیرا که نیست جز سخن راست دل پذیر

جانی مصور است در آیینه ضمیر

1در1بیت1»از1لعل1تو1گر1یابم1انگشتری1زنهارصد1ملک1سلیمانم1در1زیر1نگین1باشد«1کدام1آرایه1دیده1نمی1شود؟-    
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1کدام1بیت1فاقد1»ایهام«1است؟-    

با تو گر یک روز روی از مهر و پیمان تافته است 1( همچو زلفت کار خواجو روز و شب آشفته بود  

به بوی آن سر زلفت چو شست برخیزد 2( کسی که خاک شود در لحد پس از صد سال 

جان عزیز من مگر دیگر به کنهان می رسد؟ 3( آید سوی بیت الحزن از مصر بوی پیرهن 

که خسروان جهان طالبان شیرینند 4( کنون ز شکر شیرین چه برخورد فرهاد؟ 

1همۀ1آرایه1های1کدام1گزینه،1در1بیِت1زیر1وجود1دارد؟-    

»ترش1بنشین1و1تیزی1کن1که1ما1را1تلخ1نمایدچه1گویی1چنین1شیرین1که1شوری1در1من1افکندی«

2( ایهام تناسب، اغراق، حسن تعلیل 1( ایهام، تلمیح، تضاد 

4( کنایه، حس آمیزی، ایهام تناسب 3( تضاد، تلمیح، حس آمیزی 

1درست1است1به1جز:-    
ً
1آرایه1های1مقابل1همۀ1ابیات1کامال

)ایهام ـ کنایه( که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن   1( به می پرسیتی از آن نقش خود زدم بر آب 

)تشبیه ـ جناس( که شود فصل بهار از می ناب آلوده   2( گفتم ای جان جهان دفتر گل عیبی نیست 

)استعاره ـ واج آرایی( شمشاد خوش خرامش در ناز پروریده   3( یاقوت جان فزایش از آب لطف زاده 

)اغراق ـ استعاره( بس کشتۀ دل زنده که بر یکدگر افتاد   4( مژگان تو تا تیغ جهان گیر برآورد 

در1کدام1گزینه1سجع1مطّرف1به1کار1نرفته1است؟-    

1( دل در روضه انس بنازد و جان در خلوت عیان با حق بپردازد.

2( الهی اگر بهشت چون چشم و چراغ است، بی دیدار تو درد و داغ است.

3( سّرش به آتش عشق بسوختند و جانش به مهر بیفروختند.

4( کبر آیینۀ دل تاریک کند و ریا چشمۀ طاعت خشک کند.

1نوع1سجع1ذکر1شده1در1مقابل1کدام1متن1درست1است؟-    

1( اگر این مرد را دل ترسکار استی، دست وی به نعت خشوع استوار استی: )متوازن(

2( اگر چه من در رتبت پایه ندارم و در این دکان سرمایه ندارم: )مطّرف(

3( به ناز کسیست که از سبب دیدن رهاست و با خود به جفاست: )مطّرف(

4( عارف تو را به نور می داند، از شعاع وجود عبارت نمی تواند: )متوازی(

1تعداد1سجع1به1کار1رفته1در1کدام1گزینه1کمتر1است؟-    

1( از هر دو جهان محبت تو گزیدنم و جامۀ بال ُبریدم.

2( مردمان آن جا این صنعت بدیدند و جمجمۀ این بالغت بشنیدند.

3( قومی دیدم به صورت متساوی و به صفت متوازی.

4( آفرین بر شهری باد که معده در رستۀ او به آرزو نرود و در بازار او خیانت ترازو نبَود.
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1در1کدام1گزینه1جناس1تام1به1کار1نرفته1است؟-    

به چین زلف تو آید به بتگری آموخت 1( تو بت چرا به معّلم روی که بتگر چین  

که دل ها بر آتش چو نی سوختی 2( شکر لب جوانی نی آموختی 

هیچ کس نمی پسندم که به جای تو بود 3( تا تو را جای شد ای سرو روان در دل من 

نه چنین صورت و معنی که تو داری دارند 4( پیش رویت دگران صورت بر دیوارند 

1در1کدام1بیت1هر1دو1جناس1حرکتی1و1اختالفی1به1کار1رفته1است؟-    

نروم باز گر این بار که رفتم جستم 1( سعدیا با تو نگفتم که مرو در پی دل 

که بر جمال تو فتنه ست و خلق بر سخنش 2( نماند فتنه در اّیام شاه جز سعدی 

گل از خارم برآوردی و خار از پای و پای از گل 3( گرم بازآمدی محبوب سیم اندام سنگین دل 

عهد تو منسوخ کرد ذکر اوایل 4( قّصه لیلی مخوان و غّصه مجنون 

1در1ابیات1کدام1گزینه1موازنه1به1کار1رفته1است؟-    

وان1چه1نه1پیمان1دوست1بود1شکستیم الف(1هر1چه1نه1پیوند1یار1بود1بریدیم1

آسوده1تنی1که1با1تو1پیوست ب(1بی1چاره1کسی1که1از1تو1ببرید1

مراد1خویش1دگرباره1من1نخواهم1خواست ج(1اگر1مراد1تو1ای1دوست1بی1مرادی1ماست1

زودت1ندهیم1دامن1از1دست د(1دیر1آمدی1ای11نگار1سرمست1

4( د ـ ج 3( د ـ ب  2( الف ـ ب  1( الف ـ ج 

1در1همه1گزینه1ها1موازنه1به1کار1رفته1است؛1به1جز:-    

خورند از برای گلی خارها 1( برند از برای دلی بارها 

چرا ساقی نمی  گوید درودی؟ 2( چرا مطرب نمی خواند سرودی؟ 

وز ذوق تو مدهوشم در وصف و حیرانم 3( در دام تو محبوسم در  دست تو مغلوبم 

عقل ار چه بزرگ طفل راهت 4( چرخ ار چه رفیع خاک پایت 

1در1کدام1بیت،1بیشترین1»تکرار«1به1کار1رفته1است؟-    

ز توبه، توبه کردندی چو من بر دست خّماران 1( گر آن ساقی که مستان راست هشیاران بدیدندی 

در کوی وفا مرد مخوانش که زن است آن 2( مردی که ز شمشیر جفا روی بتابد 

پس چون ز ما رنجیده ای؟ ما نیز هم بد نیستیم 3( گفتم تو ما را دیده ای وز حال ما پرسیده ای 

تو چنان صاحب حسنی که ندانم که چه گویم 4( هر کجا صاحب حسنیست ثنا گفتم و وصفش 

1کدام1بیت1واج1آرایی1مصوت1کوتاه1ندارد؟-    

شمع می بینم که اشکش می رود بر روی زرد 1( هیچ کس را بر من از یاران مجلس دل نسوخت 

که پیش ناوک هجر تو جان سپر می گشت 2( قیاس کن که دلم را چه تیر عشق رسید 

که به دنیا و به عقبی نبود پروایت 3( عاشق صادق دیدار من آن گه باشی 

حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیت 4( خور و خواب و خشم و شهوت شغب است و جهل و ظلمت 
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1در1همه1ابیات1هر1دو1واج1آرایی1مصوت1کوتاه1و1صامت1مشاهده1می1شود؛1به1جز:-    

وین ره نه قاصد می روم کز کف عنانم می رود 1( شب تا سحر می نغنوم و اندرز کس می نشنوم 

چه جای سرو که مانند روح در بدنی 2( چو سرو راست در چمنی در تصور من 

که به تشنگی بمردم بر آب زندگانی 3( نفسی بیا و بنشین سنی بگو و بشنو 

هیچ مجموع ندیدم که پریشان تو نیست 4( تا سر زلف پریشان تو در جمع آمد 

1نوع1جناس1ناقص1در1کدام1بیت1متفاوت1است؟-    

پرواز به آن جا که سرود است و سرور است 1( پرواز به آن جا که نشاط است و امید است 

وی شور تو در سرها وی سر تو در دل ها 2( ای مهر تو در دل ها وی مهر تو بر لب ها 

جامی به یاد گوشۀ محراب می زدم 3( ابروی یار در نظر و خرقه سوخته 

بختم ار یار شود رختم از این جا ببرد 4( نیست در شهر نگاری که دل ما ببرد 

1در1کدام1بیت1هر1سه1آرایه1»اشتقاق،1تکرار1و1واج1آرایی«1وجود1دارد؟-    

تا دگر عیب نگویند من حیران را 1( همه را دیده در اوصاف تو حیران ماندی 

هر چه کند جور نیست ور تو بنالی جفاست 2( مالک ملک وجود حاکم رّد و قبول 

کان صباحت نیست این صبح جهان افروز را  3( شب همه شب انتظار صبح رویی می رود 

حسن تو بر قدرت خدای دالیل 4( هر صفتی را دلیل معرفتی هست 

1همۀ1آرایه1های1»کنایه1ـ1تلمیح1ـ1حس1آمیزی1ـ1استعاره«1در1کدام1بیت1دیده1می1شود؟-    

تختۀ مشق شکستن کرد رنگینی مرا 1( بود بی رنگی ز آفت جوشن داوودی ام 

تا شنیدم بوی یوسف از گریبان سخن 2( دیده ام چون  پیر کنعان شد سفید از انتظار 

شد به خواب عدم از تلخی افسانۀ عشق 3( حیف فرهاد که با آن همه شیرین کاری 

صائب ز خود شراب برآرد سبوی دل 4( میخانه است کاسۀ سر فیل مست را 

1یکی1از1آرایه1های1مقابل1کدام1بیت1نادرست1است؟-    

)ایهام تناسب ـ جناس( مکن بر جان خویش آخر ز راه کین، کمین سازی   1( میا در قلب عشق ای دل که بازی نیست جانبازی 

)تضاد ـ مراعات نظیر( تو دانی ار بزنی حاکمی و گر بنوازی   2( مرا به ضرب تو چون چنگ سرخوش است ولیکن 

)تشبیه ـ استعاره( چو آن لعبت نمی بینم گل اندامی به طّنازی   3( چو آن مهوش نمی آرم پریرویی به زیبایی 

)کنایه ـ تلمیح( به حسن خویش مناز ار چه در تنّعم و نازی   4( متاب روی ز مهر ارچه آفتاب منیری 

1ابیات1زیر1فاقد1کدام1آرایه1های1ادبی1است؟-    

کجا1روم1که1فرس1بر1مِن1شکسته1نتازی؟ »گرفتمت1که1بگیرم1عنان1مرکب1تازی1

که1در1نشیمن1عنقا1کنند1دعوی1بازی تو1شاهبازی1و1دانم1که1تیهوان1نتوانند1

که1در1شریعت1عشقت1شهید1باشم1و1غازی« به1خون1بشوی1مرا1چون1قتیل1تیغ1تو1گشتم1

4( واج آرایی ـ اسلوب معادله 3( جناس ـ کنایه  2( مراعات نظیر ـ تناقض   1( ایهام ـ تشبیه 
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1در1کدام1بیت1دو1استعاره1و1دو1کنایه1وجود1دارد؟-    

ز اشک بر مه فشاند مروارید 1( برقع از ماه باز کرد و چو دید  

پر آتش باد چشم نازنینم 2( نبینم روی او گر باز بینم 

که برسازد ز بابل حقه بازی 3( مرا با جادویی هم حّقه سازی  

عقیقش نرخ می برید در جنگ 4( عتابش گرچه می زد شیشه بر سنگ 

1آرایه1های1»تشبیه،1کنایه،1استعاره،1مجاز«1به1ترتیب1در1ابیات1کدام1گزینه1وجود1دارند؟-    

فروشد1تا1برآمد1یک1گل1زرد الف(1هزاران1نرگس1از1چرخ1جهانگرد1

دشمنان1زیر1پای1و1می1در1دست ب(1به1فراغت1به1کام1دل1بنشست1

سر1شب1را1جدا1کرد1از1تن1روز ج(1سحرگه1کافتاب1عالم1افروز1

دلش1دادی1که1یابی1کامرانی د(1گهی1فّرخ1سروش1آسمانی1

2( الف ـ ب ـ د ـ ج 1( ج ـ د ـ الف ـ ب 

4( د ـ ج ـ ب ـ الف 3( ب ـ الف ـ ج ـ د 

1در1کدام1بیت1هر1سه1آرایه1ی1»جناس،1تضاد1و1تشبیه«1وجود1دارد؟-    

برداشت گام دیگر و بر آستان فتاد 1( دل در سرای وصل تو یک گام در نهاد 

خون دل حاسدان نقش پرند تو باد 2( خنجر تو چون پرند روشن و با زینت است 

دوست به آخر مرا همچو گل از دست داد 3( عشق به اول مرا همچو گل از پای سود 

بیمار او شدم، قدم از من دریغ داشت 4( عیسی لب است یار و دم از من دریغ داشت 

1در1کدام1بیت1استعاره1ی1بیشتری1به1کار1رفته1است؟-    

بر قد امید ما، مهرش قبا اکنون برید 1( بر سر اّیام ما عشقش کاله اکنون نهاد 

چرخش کمین گشاد و ستاره کمان کشید 2( بس دل که چرخسای و ستاره فسای بود 

هندوی دیده تیغ را بهر تو آب می دهد 3( دیده پر آب کرده ای، رو که به دست غمزه ات 

چو گلبن بخند و چو بلبل بگوی 4( دمی نرگس از خواب نوشین بشوی 

1آرایه1های1بیت1زیر،1کدام1اند؟-    

زان1که1بر1من1رحمتی1از1عالم1باالست1این«»سایه11باالی1آن1سرو1از1سِر1من1کم1مباد

1( استعاره، مجاز، متناقض نما، جناس تام

2( تشبیه، جناس ناقص، مجاز، حسن تعلیل

3( کنایه، استعاره، جناس تام، تشبیه

4( حسن تعلیل، کنایه، مراعات نظیر، تضاد
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آرایه های ادبی 

1در1کدام1بیت1دو1استعاره1و1دو1کنایه1وجود1دارد؟-    

ز اشک بر مه فشاند مروارید 1( برقع از ماه باز کرد و چو دید  

پر آتش باد چشم نازنینم 2( نبینم روی او گر باز بینم 

که برسازد ز بابل حقه بازی 3( مرا با جادویی هم حّقه سازی  

عقیقش نرخ می برید در جنگ 4( عتابش گرچه می زد شیشه بر سنگ 

1آرایه1های1»تشبیه،1کنایه،1استعاره،1مجاز«1به1ترتیب1در1ابیات1کدام1گزینه1وجود1دارند؟-    

فروشد1تا1برآمد1یک1گل1زرد الف(1هزاران1نرگس1از1چرخ1جهانگرد1

دشمنان1زیر1پای1و1می1در1دست ب(1به1فراغت1به1کام1دل1بنشست1

سر1شب1را1جدا1کرد1از1تن1روز ج(1سحرگه1کافتاب1عالم1افروز1

دلش1دادی1که1یابی1کامرانی د(1گهی1فّرخ1سروش1آسمانی1

2( الف ـ ب ـ د ـ ج 1( ج ـ د ـ الف ـ ب 

4( د ـ ج ـ ب ـ الف 3( ب ـ الف ـ ج ـ د 

1در1کدام1بیت1هر1سه1آرایه1ی1»جناس،1تضاد1و1تشبیه«1وجود1دارد؟-    

برداشت گام دیگر و بر آستان فتاد 1( دل در سرای وصل تو یک گام در نهاد 

خون دل حاسدان نقش پرند تو باد 2( خنجر تو چون پرند روشن و با زینت است 

دوست به آخر مرا همچو گل از دست داد 3( عشق به اول مرا همچو گل از پای سود 

بیمار او شدم، قدم از من دریغ داشت 4( عیسی لب است یار و دم از من دریغ داشت 

1در1کدام1بیت1استعاره1ی1بیشتری1به1کار1رفته1است؟-    

بر قد امید ما، مهرش قبا اکنون برید 1( بر سر اّیام ما عشقش کاله اکنون نهاد 

چرخش کمین گشاد و ستاره کمان کشید 2( بس دل که چرخسای و ستاره فسای بود 

هندوی دیده تیغ را بهر تو آب می دهد 3( دیده پر آب کرده ای، رو که به دست غمزه ات 

چو گلبن بخند و چو بلبل بگوی 4( دمی نرگس از خواب نوشین بشوی 

1آرایه1های1بیت1زیر،1کدام1اند؟-    

زان1که1بر1من1رحمتی1از1عالم1باالست1این«»سایه11باالی1آن1سرو1از1سِر1من1کم1مباد

1( استعاره، مجاز، متناقض نما، جناس تام

2( تشبیه، جناس ناقص، مجاز، حسن تعلیل

3( کنایه، استعاره، جناس تام، تشبیه

4( حسن تعلیل، کنایه، مراعات نظیر، تضاد
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ادبیات فارسی

1همۀ1آرایه1های1»اغراق1ـ1ایهام1تناسب1ـ1جناس«1در1کدام1بیت1یافت1می1شود؟-    

من به جان می زیم و سایۀ جان است تنم 1( نیم جان دارم و جان سایه ندارد به زمین  

که چون فرهاد باید شست دست از جان شیرینم 2( من اول روز دانستم که با شیرین درافتادم 

کنارم کم ز دریایی نمی بینم، نمی بینم 3( ز هر اشکی که از رشکت فروبارم به هر باری 

من زّر و سر اندازم گر کس شکر اندازد 4( شکرانۀ آن رزی کآید به شکار دل 

1بیت1زیر1دارای1کدام1آرایه1ای1ادبی1است؟-    

از1بس1که1دم1ز1غالیه1دان1تو1می1خورم« »کافوردان1شود1ز1دم1سرد1من1فلک1

2( تشبیه، استعاره، اغراق، مجاز 1( مجاز، ایهام، حسن تعلیل، استعاره 

4( حسن تعلیل، تشبیه، کنایه، اغراق 3( تشخیص، تشبیه، کنایه، جناس 

1ترتیب1ابیات1زیر1را1از1حیث1داشتن1آرایه1های1»تضاد،1تشبیه،1اسلوب1معادله،1تناقض«1کدام1است؟-    

به1خاک1و1خون1نشیند1تیر1چون1دور1از1کمان1گردد الف(1جوان1را1صحبت1پیران1حصار1عافیت1باشد1

اگر1چه1خوبتر1از1خود1نمی1توان1دیدن ب(1نظر1به1روی1تو1خورشید1بر1نمی1دارد1

از1ورق1گردانی1لیل1و1نهار1اندیشه1کن ج(1از1نسیمی1دفتر1ایام1برهم1می1خورد1

سهل1است1گنج1اگر1طلبند1از1خراب1من د(1جمعیتی1که1از1دل1ویران1به1من1رسید1

4( د ت الف ـ ب ـ ج 3( ج ـ ب ـ د ـ الف  2( ج ـ ب ـ الف ـ د  1( الف ـ ج ـ د ـ ب 

1در1کدام1بیت1همۀ1آرایه1های1»استعاره،1مجاز،1کنایه1و1تشخیص«1وجود1دارد؟-    

حرفی که از آن لعل شکر بار برآید 1( در کام صدف تلخ کند آب گهر را 

چون الله جگر سوخته از سنگ برآید 2( در دور لب لعل تو یاقوت ز معدن 

تا روی لطیف تو که را در نظر آید 3( شد آینه از دیدن رخسار تو محروم 

عمری که به اندیشۀ زلف تو سرآید 4( در روز جزا سنبل گلزار بهشت است 

1در1کدام1بیت1آرایه1»تناقض«1مشاهده1می1شود؟-    

من کشیدم گوش تا گوش این کمان سخت را 1( قسمت منصور از دار فنا خمیازه بود 

پاره کردن می کند سر بسته این مکتوب را  2( از شکستن می شود پوشیده در دل راز عشق 

مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد 3( گر ز مسجد به خرابات شدم خرده مگیر 

غیرت نیاورد که جهان پر بال کند 4( ساقی به جام عدل بده باده تا گدا 

1تعداد1آرایه1»تضاد«1در1همه1ابیات1برابر1است،1به1جز:-    

می کند بیگانگان را آسمان از هم جدا 1( نیست ممکن آشنایان را جدا کردن ز هم 

عشوه ای زان لب شیرین شکر بار بیار 2( کام جان تلخ شد از صبر که کردم بی دوست 

که تریاک اکبر بود زهر دوست 3( ز دشمن جفا بردی از بهر دوست 

که از آن دست که او می کشدم می رویم 4( من اگر خارم و گر گل، چمن آرایی است 
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آرایه های ادبی 

1در1کدام1بیت1آرایۀ1»تناقض«1به1کار1نرفته1است؟-    

نه چرخ یک عالمت صاد انتخاب داشت 1( خلقی ز مدعا تهی از هیچ پر شده ست 

سرو را خجلت مگر در سایه اش داد به پا 2( قامت او هر کجا سرکوب رعنایان شود 

آب گوهر طعمۀ خاک است از آرام ها ها 3( از بالی عافیت هم آنقدر ایمن مباش 

چون شکست آبله یک قطره دریایـیم ما 4( بی محابا کیست بیدل از سر ما بگذرد 

1در1کدام1بیت1»پارادوکس«1وجود1دارد؟-    

که درد و داغ بود عاشقان شیدا را 1( فریب عشق به دعوی اشک و آه مخور 

شبیه سازتر از اشک من ثریا را  2( هنوز زین همه نقاش ماه و اختر نیست 

از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد 3( ماه شعبان منه از دست کاین خورشید 

طعمه این خشک نی ز آن آتش تر ساختند 4( من نی خشکم و گر چه طعمه آتش نی است  

1در1کدام1بیت1آرایه1»لف1و1نشر«1وجود1دارد؟-    

کودن و افسرده را هم گرم و زیرک می کند 1( کور و کر را عشق چشم و گوش باقی می دهد 

چنان بکند که صوف قلندری آموخت 2( بالی عشق تو بنیاد زهر و بیخ ورع 

بخورد باده ات و سنگ به جام اندازد 3( باده با محتسب شهر ننوشید زنهار 

ز حال بنده یادآور که خدمتکار دیرینم 4( چو هر خاکی که باد آورد فیضی برد از انعامت 

1آرایه1های1مقابل1کدام1گزینه1درست1است؟-    

)جناس تام اسلوب معادله( ذکرش همه این است که دلداۀ من کو   1( هر کس که نهد پای بر آن خاک سر کو 

)استعاره متناقض نما( تا سهی سرو تو را تازه به آبی دارد   2( چشم من کرد به هر گوشه روان سیل سرشک 

)کنایه استعاره( سپر انداخت عقل از دست ناوک های خونریزت   3( خدنگ غمزه از هر سو نهان انداختن تا کی؟ 

)تضاد ایهام( دریا، دلی به موج و حبابش نبسته است   4( از مرگ و زندگانی ما عشق فارغ است 

آرایه1های1بیت1زیر،1کدام1اند؟-    

»گردد1از1دست1نوازش1پایه1ی1معنی1بلندمور1/1را1شیرین1سخن1دست1سلیمان1کرده1است«

1( کنایه، حس آمیزی، تضاد، مجاز

2( کنایه، تشخیص، حسن تعلیل، جناس تام

3( استعاره، حس آمیزی، مجاز، اسلوب معادله

4( استعاره، تلمیح، اسلوب معادله، حسن تعلیل
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آرایه های ادبی 

1در1کدام1بیت1آرایۀ1»تناقض«1به1کار1نرفته1است؟-    

نه چرخ یک عالمت صاد انتخاب داشت 1( خلقی ز مدعا تهی از هیچ پر شده ست 

سرو را خجلت مگر در سایه اش داد به پا 2( قامت او هر کجا سرکوب رعنایان شود 

آب گوهر طعمۀ خاک است از آرام ها ها 3( از بالی عافیت هم آنقدر ایمن مباش 

چون شکست آبله یک قطره دریایـیم ما 4( بی محابا کیست بیدل از سر ما بگذرد 

1در1کدام1بیت1»پارادوکس«1وجود1دارد؟-    

که درد و داغ بود عاشقان شیدا را 1( فریب عشق به دعوی اشک و آه مخور 

شبیه سازتر از اشک من ثریا را  2( هنوز زین همه نقاش ماه و اختر نیست 

از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد 3( ماه شعبان منه از دست کاین خورشید 

طعمه این خشک نی ز آن آتش تر ساختند 4( من نی خشکم و گر چه طعمه آتش نی است  

1در1کدام1بیت1آرایه1»لف1و1نشر«1وجود1دارد؟-    

کودن و افسرده را هم گرم و زیرک می کند 1( کور و کر را عشق چشم و گوش باقی می دهد 

چنان بکند که صوف قلندری آموخت 2( بالی عشق تو بنیاد زهر و بیخ ورع 

بخورد باده ات و سنگ به جام اندازد 3( باده با محتسب شهر ننوشید زنهار 

ز حال بنده یادآور که خدمتکار دیرینم 4( چو هر خاکی که باد آورد فیضی برد از انعامت 

1آرایه1های1مقابل1کدام1گزینه1درست1است؟-    

)جناس تام اسلوب معادله( ذکرش همه این است که دلداۀ من کو   1( هر کس که نهد پای بر آن خاک سر کو 

)استعاره متناقض نما( تا سهی سرو تو را تازه به آبی دارد   2( چشم من کرد به هر گوشه روان سیل سرشک 

)کنایه استعاره( سپر انداخت عقل از دست ناوک های خونریزت   3( خدنگ غمزه از هر سو نهان انداختن تا کی؟ 

)تضاد ایهام( دریا، دلی به موج و حبابش نبسته است   4( از مرگ و زندگانی ما عشق فارغ است 

آرایه1های1بیت1زیر،1کدام1اند؟-    

»گردد1از1دست1نوازش1پایه1ی1معنی1بلندمور1/1را1شیرین1سخن1دست1سلیمان1کرده1است«

1( کنایه، حس آمیزی، تضاد، مجاز

2( کنایه، تشخیص، حسن تعلیل، جناس تام

3( استعاره، حس آمیزی، مجاز، اسلوب معادله

4( استعاره، تلمیح، اسلوب معادله، حسن تعلیل
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ادبیات فارسی

1آرایه1های1»جناس1ناهمسان1ـ1اسلوب1معادله1ـ1حس1آمیزی1ـ1متناقض1نما1ـ1جناس1تام«1به1ترتیب1در1کدام1گزینه1دیده1می1شود؟-    

پرواز1به1آنجا1که1سرود1است1و1سرور1است الف(1پرواز1به1آنجا1که1نشاط1است1و1امید1است1

آری1نمک1لذید1نماید1کباب1را ب(1دل1چاشنی1گرفت1از1آن1خنده1های1شور1

م1نیست1طوطی1را1در1ایامت1شکرخایی
ّ
مسل ج(1قیامت1می1کنی1سعدی1بدین1شیرین1سخن1گفتم1

زان1که1بر1من1رحمتی1از1عالم1باالست1این د(1سایه1باالی1آن1سرو1از1سر1من1کم1مباد1

هر1که1را1بودست1آه1سرد1می1داند1که1چیست هـ(1آتش1سردی1که1بگدازد1درون1سنگ1را1

2( ب ـ د ـ هـ ـ الف ـ ج 1( د ـ ب ـ ج ـ هـ ـ الف 

4( الف ـ ج ـ ب ـ د ـ هــ 3( الف ـ ب ـ ج ـ هـ ـ د 

1آرایه1های1مقابل1کدام1گزینه1نادرست1است؟-    

)واژه آرایی ـ جناس همسان(  خاطر آشفته ام امشب ز پریشانی دوش   1( دوش گیسوی تو را ریخته دیدم بر دوش 

)جناس ناهمسان ـ واج آرایی( َبر َجه گدارویی مکن در بزم سلطان ساقیا   2( ای جان جان جان ما نامدیم از بهر نان 

)موازنه ـ اشتقاق( خراب باده لعل تو هوشیاران اند   3( غالم نرگس مست تو تاج داران اند 

)جناس همسان ـ واج آرایی( حکایت می کند بت خانۀ چین   4( َبسی دارم که چین ابروانش 

1در1کدام1گزینه1جناس1همسان1دیده1می1شود؟-    

پس به دیوان سرای عاشقان بیداد چیست؟ 1( گر نه پرتوهای  آن رخسار داد ُحسن داد 

خدایش یار اگر کارش چنین است 2( گروهی را گروهی در کمین است 

شکسته دل نشود ز انقالب شیشه ما 3( ز خون شکفته شود چون شراب شیشه ما 

گو غنیمت دان که دیگر دیر دیر می افتد شکاری 4( هر که را با دلستانی عیش می افتد زمانی 

1واژگان1سجع1در1عبارات1زیر1کدام1اند؟-    

الف(1زبان1از1مکالمه1او1در1کشیدن1قّوت1نداشتم1و1روی1از1محادثه1ی1او1گردانیدن1مرّوت1ندانستم1که1یار1موافق1بود1و1ارادت،1صادق.

ب(1به1حکم1ضرورت،1سخن1گفتیم1و1تفّرج1کنان1بیرون1رفتیم1در1فصل1ربیعی1که1صولت1برد1آرمیده1بود1و1امران1دولت1ورد1رسیده.

1( درکشیدن، گردانیدن ـ گفتم و رفتیم

2( موافق و صادق ـ گفتیم ـ رفتیم

3( موافق و صادق ـ ورد ـ برد

4( گفتیم و رفتیم ـ صولت و اوان

1چه1تعداد1از1انواع1سجع1های1مقابل1عبارات1زیر1درست1است؟-    

)مطرف( الف(1خبری1که1دانی1دلی1بیازارد،1تو1خاموش1باش1تا1دیگری1بیارد.11

)متوازن( ب(1آن1که1بر1دینار1دسترس1ندارد،1در1همه1دنیا1کس1ندارد.11

)متوازی( ج(1میان1به1خدمت1آزادگان1بسته11و1در1دل1ما1نشسته.11

)متوازن( 1 د(1طالب1علم1عزیز1است1و1طالب1مال1ذلیل.11

4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 
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آرایه های ادبی 

1در1کدام1گزینه1هر1دو1آرایه1»ترصیع1و1واژه1آرایی«1دیده1می1شود؟-    

ما درون را بنگریم و حال را 1( ما برون را ننگریم و قال را  

ز تیغ تو بهرام بریان شود 2( ز گرز تو خورشید گریان شود 

وین تطاول کز سر زلف تو من دیدم که دید 3( این لطایف کز لب لعل تو من گفتم که گفت 

نشاید نکوهش ز دانا بری را 4( بری دان ز افعال چرخ برین را 

1در1کدام1بیت1شاعر1از1هر1دو1آرایه11ی1»جناس1و1ترصیع«1بهره1گرفته1است؟-    

به دوزخ برد لعنت اندر قفا 1( مگر کاین سه نامه ی بی صفا 

کند ملک در پنجۀ ظالمی 2( چو خواهد که ویران شود عالمی 

بر شجاعت او پیل را ذلیل شمار 3( بر سخاوت او نیل را بخیل شمار 

گفت نقشت همه گژ است چرا 4( ابلهی دید اشتری به چرا 

1در1کدام1بیت1آرایه1ی1ترصیع1دیده1نمی1شود؟-    

هم شرع خزیده در پناهت 1( هم عقل دویده در رکابت 

ما ز دریاییم و دریا می رویم 2( ما ز باالییم و باال می رویم 

جوشش عشق است کاندر می فتاد 3( آتش عشق است کاندر نی فتاد 

ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست 4( ما چو ناییم و نوا در ما ز توست 

1تعداد1تشبیهات1کدام1بیت1بیشتر1است؟-    

درآمد همچو شمعی شمع در دست 1( سحرگه ماه عقرب زلف من مست 

از گل و سنبل و تنگ شکرم یاد آمد 2( رخ و زلف و دهن تنگ تو چون کردم یاد 

چون مال محبوس در زندان چاه بلبل است 3( آن که در چاه زنخدانش دل بیچارگان 

شهد یا شّکر است یا گفتار؟ 4( ماه یا جّنت است یا رخسار؟ 

1آرایه1های1بیت1زیر1کدام1اند؟-    

وز1شکر1شیرین1تر1از1خّطت1کجا1روید1نبات؟« »از1چمن1زیباتر1از1قّدت1کجا1خیزد1نهال؟1

1( مراعات نظیر ـ استعاره ـ اغراق ـ اسلوب معادله

2( تشبیه ـ ایهام تناسب ـ اغراق ـ مراعات نظیر

3( ایهام ـ جناس ـ تشبیه ـ اغراق

4( پارادوکس ـ ایهام تناسب ـ مراعات نظیر ـ تشبیه

1درست1است؛1به1جز:1-    
ً
1آرایه1های1مقابل1همۀ1ابیات1تماما

)مراعات نظیر، کنایه( خون دل بود که در ساغر صهبا می ریخت   1( مردم دیدۀ خواجو چو قدح می پیمود 

)تضاد، تکرار( من که بدنام جهانم چه غم از ننگ مرا؟   2( نام و ننگ ار برود در طلبش باکی نیست 

)استعاره، اغراق( شد صحن گلستان صدف لؤلؤی خوشاب   3( از بس که فشاندیم ُدر از چشم گهرریز 

)مجاز، تلمیح( باز بیند چمن و طرف گلستان در خواب   4( بلبل دلشده چون در کف صّیاد افتاد 
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آرایه های ادبی 

1در1کدام1گزینه1هر1دو1آرایه1»ترصیع1و1واژه1آرایی«1دیده1می1شود؟-    

ما درون را بنگریم و حال را 1( ما برون را ننگریم و قال را  

ز تیغ تو بهرام بریان شود 2( ز گرز تو خورشید گریان شود 

وین تطاول کز سر زلف تو من دیدم که دید 3( این لطایف کز لب لعل تو من گفتم که گفت 

نشاید نکوهش ز دانا بری را 4( بری دان ز افعال چرخ برین را 

1در1کدام1بیت1شاعر1از1هر1دو1آرایه11ی1»جناس1و1ترصیع«1بهره1گرفته1است؟-    

به دوزخ برد لعنت اندر قفا 1( مگر کاین سه نامه ی بی صفا 

کند ملک در پنجۀ ظالمی 2( چو خواهد که ویران شود عالمی 

بر شجاعت او پیل را ذلیل شمار 3( بر سخاوت او نیل را بخیل شمار 

گفت نقشت همه گژ است چرا 4( ابلهی دید اشتری به چرا 

1در1کدام1بیت1آرایه1ی1ترصیع1دیده1نمی1شود؟-    

هم شرع خزیده در پناهت 1( هم عقل دویده در رکابت 

ما ز دریاییم و دریا می رویم 2( ما ز باالییم و باال می رویم 

جوشش عشق است کاندر می فتاد 3( آتش عشق است کاندر نی فتاد 

ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست 4( ما چو ناییم و نوا در ما ز توست 

1تعداد1تشبیهات1کدام1بیت1بیشتر1است؟-    

درآمد همچو شمعی شمع در دست 1( سحرگه ماه عقرب زلف من مست 

از گل و سنبل و تنگ شکرم یاد آمد 2( رخ و زلف و دهن تنگ تو چون کردم یاد 

چون مال محبوس در زندان چاه بلبل است 3( آن که در چاه زنخدانش دل بیچارگان 

شهد یا شّکر است یا گفتار؟ 4( ماه یا جّنت است یا رخسار؟ 

1آرایه1های1بیت1زیر1کدام1اند؟-    

وز1شکر1شیرین1تر1از1خّطت1کجا1روید1نبات؟« »از1چمن1زیباتر1از1قّدت1کجا1خیزد1نهال؟1

1( مراعات نظیر ـ استعاره ـ اغراق ـ اسلوب معادله

2( تشبیه ـ ایهام تناسب ـ اغراق ـ مراعات نظیر

3( ایهام ـ جناس ـ تشبیه ـ اغراق

4( پارادوکس ـ ایهام تناسب ـ مراعات نظیر ـ تشبیه

1درست1است؛1به1جز:1-    
ً
1آرایه1های1مقابل1همۀ1ابیات1تماما

)مراعات نظیر، کنایه( خون دل بود که در ساغر صهبا می ریخت   1( مردم دیدۀ خواجو چو قدح می پیمود 

)تضاد، تکرار( من که بدنام جهانم چه غم از ننگ مرا؟   2( نام و ننگ ار برود در طلبش باکی نیست 

)استعاره، اغراق( شد صحن گلستان صدف لؤلؤی خوشاب   3( از بس که فشاندیم ُدر از چشم گهرریز 

)مجاز، تلمیح( باز بیند چمن و طرف گلستان در خواب   4( بلبل دلشده چون در کف صّیاد افتاد 
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ادبیات فارسی

1ترتیب1آرایه1های1»مجاز،1حسن1تعلیل،1تشخیص1و1اسلوب1معادله«1در1کدام1ابیات1است؟-    
اشک1را1نذر1غم1دنیا1مکن الف(1زر1به1دست1طفل1دادن1ابلهی1است1

فرومانده1از1فره1و1بخت1اوی ب(1جهان1انجمن1شد1بر1تخت1اوی1
چشمم1جواب1داد1که1از1ما1پدید1شد ج(1اشک1ز1دیده1قّصه1طوفان1سئوال1کرد1

وز1سیل1اشک1ماست1که1دریا1پدید1شد د(1از1دود1آه1ماست1که1ابر1آشکار1گشت1
2( ب ـ د ـ ج ـ الف 1( ب ـ الف ـ ج ـ د 
4( ج ـ ب ـ الف ـ د 3( ج ـ د ـ ب الف 

1آرایه11های1مقابل1همه1ابیات1درست1است،1به1جز1.................1.-    
)تلمیح ـ مجاز( افسانه مجنون به لیلی نرسیده   1( ما هیچ ندیدیم و همه شهر بگفتند 

)کنایه ـ جناس( بادت اندر سر است یا باده   2( ای به باد هوس درافتاده 
)تشبیه ـ استعاره( هر رخساره زمین چون تو خالی نیافته   3( ای باغ حسن چون تو نهالی نیافت 

)مجاز ـ تشبیه( در بیابان غفلت افتاده   4( راه گم کرده از طریق صالح 

1آرایه1های1»تشبیه،1ایهام،1ایهام1تناسب1و1پارادوکس«1به1ترتیب1در1کدام1ابیات1آمده1است؟-    
ز1دوستان1نشنیدم1که1آشنایی1هست الف(1به1کام1دشمن1و1بیگانه1رفت1چندین1روز1

آخر1ای1بی1رحم1باری1از1دلی1برگیر1باری ب(1بار1بی1اندازه1دارم1بر1دل1از1سودای1جانان1
از1افتاب،1زادن1گوهر1نکوتر1است ج(1مختار1گوهر1آمد1و1اسالفش1آفتاب1

ترسم1که1آشوب1خوشت1بر1هم1زند1شیراز1را د(1شیراز1پر1غوغا1شدست1از1فتنه1چشم1خوشت1
4( ج ـ الف ـ د ـ ب 3( ج ـ ب ـ د ـ الف  2( ج ـ ب ـ الف ـ د  1( ب ـ د ـ الف ـ ج 

1تمام1آرایه1های1زیر1در1بیت1»دریاکشان1کوه1جگر1باده11ای1به1کف1/1کز1تف1به1کوه1لرزه1دریا1برافکند«1وجود1دارد،1به1جز1...............1-     
.

4( جناس 3( ایهام  2( کنایه  1( مجاز 

1کدام1بیت1فاقد1»ایهام«1است؟-     
کز غمت گریه کنان چشم تری نیست که نیست 1( سیل اشک ار بَکند خانه ی مردم نه عجب 

پرده چشمم نگارخانه چین است 2( تا به خیال از رخ تو پرده کشیدم 
نرخ چنین گوهری نقد روان دادن است 3( چون به لبش می رسی جان بده و دم مزن 

که خون خویش خوری به که می ز دست کسان 4( به کنج میکده بنشین مدام و قانع باش 

1آرایه1های1بیت1زیر1در1کدام1گزینه1به1درستی1ذکر1شده1اند؟-     
ز1شمع1روی1تواش1چو1رسید1پروانه« »به1مژده1جان1به1صبا1داد1شمع1در1نفسی1

1( حس آمیزی، ایهام، استعاره، تضاد
2( حسن تعلیل، تشبیه، ایهام تناسب، استعاره

3( تناقض، ایهام تناسب، تشبیه، کنایه
4( مراعات نظیر، استعاره، ایهام، حس آمیزی
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آرایه های ادبی 

11در1کدام1بیت1هر1دو1آرایه1»حسن1تعلیل1و1اغراق«1وجود1دارد؟-     
که تاب من به جهان طّره فالنی داد 1(  بنفشه دوش به گل گفت و خوش نشانی داد 

که خفته ای تو در آغوش بخش خواب زده 2( وصال دولت بیدار ترسمت ندهند 
می رود چون سایه هر دم بر در و بامم هنوز 3( پرتو روی تو تا در خلوتم دید آفتاب 

بیا ببین َملکش دست در رکاب زده 4( فلک جنیبه کش شاه نصره الّدین است 

1در1کدام1دو1بیت1»ایهام1تناسب«1وجود1دارد؟-     
بس1قد1همچو1تیر1ز1هیبت1کمان1شود الف(1بس1روی1همچو1ماه1ز1خجلت1شود1سیاه1

که1ماه1روی1تو1ما1را1بسوخت1چون1کتان ب(1تو1را1گفت1که1برقع1برافکن1ای1فّتان1
چاره1عشق1احتمال1شرط1محبت1وفاست ج(1صبر1کن1ای1دل1که1صبر1سیرت1اهل1صفاست1
کان1میوه1که1از1صبر1برآمد1شکری1بود د(1من1بعد1حکایت1نکنم1تلخی1هجران1

4( ب ـ الف 3( د ـ ج  2( الف ـ ج  1( د ـ الف 

1یکی1از1آرایه1های1مقابل1کدام1بیت1نادرست1است؟-     
)استعاره ـ تشبیه( روی بنمود چو خفاش نهان گردیدم   1( همچو بلبل همه شب نعره زنان تا خورشید 

)اسلوب معادله ـ تضاد( تیرگی به ز چراغی است که فریاد کند   2( بخل بهتر ز سخایی که به آواز ّبَود 
)حس آمیزی ـ اغراق( صد شکر گر در دهان خواهم نهاد   3( زهر خواهد شد ز عیش تلخ من 

)جناس ـ حسن تعلیل( مجال آن که دگر پند پارسا گنجد   4( نماند در سر سعدی ز بانگ رود و سرود 

1همۀ1ابیات1به1استثنای1..............1دارای1»پارادوکس«1و1»استعاره«اند.-     
ای آفتاب! سایه ز ما بر مدار هم 1( چون کائنات جمله به بوی تو زنده اند 
مباد کآتش محرومی آب ما ببرد 2( گذار بر ظلمات است خضر راهی کو؟ 

که فلک دیدم و در قصد دل دانا بود 3( دفتر دانش ما جمله بشویید به می 
کمترین ملک تو از ماه بود تا ماهی 4( اگرت سلطنت فقر ببخشند ای دل 

1آرایه1های1»مجاز1ـ1جناس1تام1ـ1واج1آرایی1ـ1تشبیه«1به1ترتیب1در1کدام1ابیات1آمده1است؟-     
روان1از1من1تمّنا1کن1که1فرمانت1روان1باشد الف(1گر1از1رای1تو1برگردم،1بخیل1و1ناجوان1مردم1

چند1جامی1بکش1از1بادۀ1گلفام1بخسب ب(1به1ریا1خواب1چو1زاهد1نبود1بیداری1

صنم1ماست1که1در1هر1خم1زلفش1چینی1است ج(1همه1عالم1صنم1چین1به1حکایت1گویند1
گر1زان1که1بشکستی1قفس1بنمودی1پرواز1را د(1من1مرغکی1پربسته1ام1زان1در1قفس1بنشسته1ام1

4( د ـ ج ـ ب ـ الف 3( ب ـ ج ـ الف ـ د  2( د ـ الف ـ ج ـ ب  1( ب ـ الف ـ د ـ ج 

1بیت1زیر1دارای1کدام1آرایه1های1ادبی1است؟-     
سینه1آتشکده1و1دیده1ز1غم1جیحون1است« »رحمتی1کن1که1ز1شور1شکرت1خواجو1را1

2( تشبیه ـ استعاره ـ جناس ـ مجاز 1( ایهام تناسب ـ تشبیه ـ مجاز ـ اغراق 

4( استعاره ـ کنایه ـ حس آمیزی ـ اغراق 3( اغراق ـ ایهام ـ جناس ـ تشبیه 
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آرایه های ادبی 

11در1کدام1بیت1هر1دو1آرایه1»حسن1تعلیل1و1اغراق«1وجود1دارد؟-     
که تاب من به جهان طّره فالنی داد 1(  بنفشه دوش به گل گفت و خوش نشانی داد 

که خفته ای تو در آغوش بخش خواب زده 2( وصال دولت بیدار ترسمت ندهند 
می رود چون سایه هر دم بر در و بامم هنوز 3( پرتو روی تو تا در خلوتم دید آفتاب 

بیا ببین َملکش دست در رکاب زده 4( فلک جنیبه کش شاه نصره الّدین است 

1در1کدام1دو1بیت1»ایهام1تناسب«1وجود1دارد؟-     
بس1قد1همچو1تیر1ز1هیبت1کمان1شود الف(1بس1روی1همچو1ماه1ز1خجلت1شود1سیاه1

که1ماه1روی1تو1ما1را1بسوخت1چون1کتان ب(1تو1را1گفت1که1برقع1برافکن1ای1فّتان1
چاره1عشق1احتمال1شرط1محبت1وفاست ج(1صبر1کن1ای1دل1که1صبر1سیرت1اهل1صفاست1
کان1میوه1که1از1صبر1برآمد1شکری1بود د(1من1بعد1حکایت1نکنم1تلخی1هجران1

4( ب ـ الف 3( د ـ ج  2( الف ـ ج  1( د ـ الف 

1یکی1از1آرایه1های1مقابل1کدام1بیت1نادرست1است؟-     
)استعاره ـ تشبیه( روی بنمود چو خفاش نهان گردیدم   1( همچو بلبل همه شب نعره زنان تا خورشید 

)اسلوب معادله ـ تضاد( تیرگی به ز چراغی است که فریاد کند   2( بخل بهتر ز سخایی که به آواز ّبَود 
)حس آمیزی ـ اغراق( صد شکر گر در دهان خواهم نهاد   3( زهر خواهد شد ز عیش تلخ من 

)جناس ـ حسن تعلیل( مجال آن که دگر پند پارسا گنجد   4( نماند در سر سعدی ز بانگ رود و سرود 

1همۀ1ابیات1به1استثنای1..............1دارای1»پارادوکس«1و1»استعاره«اند.-     
ای آفتاب! سایه ز ما بر مدار هم 1( چون کائنات جمله به بوی تو زنده اند 
مباد کآتش محرومی آب ما ببرد 2( گذار بر ظلمات است خضر راهی کو؟ 

که فلک دیدم و در قصد دل دانا بود 3( دفتر دانش ما جمله بشویید به می 
کمترین ملک تو از ماه بود تا ماهی 4( اگرت سلطنت فقر ببخشند ای دل 

1آرایه1های1»مجاز1ـ1جناس1تام1ـ1واج1آرایی1ـ1تشبیه«1به1ترتیب1در1کدام1ابیات1آمده1است؟-     
روان1از1من1تمّنا1کن1که1فرمانت1روان1باشد الف(1گر1از1رای1تو1برگردم،1بخیل1و1ناجوان1مردم1

چند1جامی1بکش1از1بادۀ1گلفام1بخسب ب(1به1ریا1خواب1چو1زاهد1نبود1بیداری1

صنم1ماست1که1در1هر1خم1زلفش1چینی1است ج(1همه1عالم1صنم1چین1به1حکایت1گویند1
گر1زان1که1بشکستی1قفس1بنمودی1پرواز1را د(1من1مرغکی1پربسته1ام1زان1در1قفس1بنشسته1ام1

4( د ـ ج ـ ب ـ الف 3( ب ـ ج ـ الف ـ د  2( د ـ الف ـ ج ـ ب  1( ب ـ الف ـ د ـ ج 

1بیت1زیر1دارای1کدام1آرایه1های1ادبی1است؟-     
سینه1آتشکده1و1دیده1ز1غم1جیحون1است« »رحمتی1کن1که1ز1شور1شکرت1خواجو1را1

2( تشبیه ـ استعاره ـ جناس ـ مجاز 1( ایهام تناسب ـ تشبیه ـ مجاز ـ اغراق 

4( استعاره ـ کنایه ـ حس آمیزی ـ اغراق 3( اغراق ـ ایهام ـ جناس ـ تشبیه 
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ادبیات فارسی

1آرایه1های1مقابل1همه1ی1ابیات1درست1اند؛1به1جز ................... .-     

)تضاد ـ تناقض( که گر تلخ است، شیرین است از آن لب هر چه فرمایی   1( دعایی گر نمی گویی به دشنامی عزیزم کن 

)جناس ـ واج آرایی( چو پیالن پراکنده میان آبگون صحرا   2( ببارید و ز هم بگسست و گردان گشت برگردون 

)تلمیح ـ مراعات نظیر( چون گسست از رشته سوزن، زود خود را گم کند   3( از صراط مستقیم شرع پا بیرون منه 

)تضاد ـ مراعات نظیر(  سر به سر دوران عمر ما خزانی بیش نیست   4( هر خس و خاری در این صحرا بهاری داشت، لیک 

1در1کدام1بیت،1هر1سه1آرایه1ی1»تضاد،1تناقض،1مراعات1نظیر«1دیده1می1شود؟-     

هم  چو جام می نگردی محرم میخانه ها 1( تا نریزی روزگاری آب بر دست سبو 

ما مست چو چشمان تو هشیار ندیدیم 2( مست است و بود دل ز کف مردم هشیارم 

کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم 3( از خالف آمد عادت بطلب کام که من 

آباد بعد از آن نبود خاندان او 4( هرگز کسی که خانه ی مردم خراب کرد 

1در1همه1ی1ابیات،1آرایه1ی1تلمیح1وجود1دارد؛1به1جز ................... .-     

ز پیراهن غبار آورد و شد روشن ز پیراهن 1( ز نومیدی گشایش جو، که چشم پیر کنعانی 

حرف حق تا نشنوی منصور را بردار زن 2( چاره ی آیینه ی رسوا، شکستن می کند 

چند بر بزغاله ی پر زهر باشی میهمان 3( چند بر گوساله ی زرین شوی صورت پرست 

وان که ز باده ننگ داشت طالب جاه و نام شد 4( زمره ی طالبان حق بر سر مستی آمدند 

1در1کدام1بیت1آرایه1ی1»تضمین«1به1کار1نرفته1است؟-     

من از آن روز که در بند توام آزادم 1( حافظ از جور تو حاشا که بگرداند روی 

یا نظر در تو ندارد مگرش ناظر نیست 2( کیست آن کش سر پیوند تو در خاطر نیست 

همراه تو بودن گنه از جانب ما نیست 3( چون چشم تو دل می برد از گوشه نشینان 

که وضع مهر و وفا نیست روی زیبا را 4( جز این قدر نتوان گفت در جمال تو عیب 

1کدام1بیت1دارای1کنایه1و1تشبیه1است؟-     

با سلیمان چون برانم من که مورم مرکب است  1( اندر آن ساعت که بر پشت صبا بندند زین 

هر که با نوح نشیند چه غم از طوفانش 2( دست در دامن مردان زن و اندیشه مدار 

مژه برهم نزند گر بزنی تیر و سنانش 3( به جفایی و قفایی نرود عاشق صادق 

گوی خیری که توانی ببر از میدانش 4( صاحبا عمر عزیز است و غنیمت دانش 

1کدام1بیت1فاقد1پارادوکس1است؟-     

به دم نمی شود این کوره ی پرآتش سرد 1( مرا مگوی که دل را نصیحتی می کن 

اینقدر سوخته ی آتش خاموش خودم 2( شمع تصویر من از داغ هم افسرده تر است 

کسوت عریان تنی را تار و پود دیگرست 3( می توان یک عمر پوشیدن که باشد تازه رو 

بر نمی خیزد گل ابری ازین دریای خشک 4( عالم خاک از وجود تازه رویان مفلس است 
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آرایه های ادبی 

1آرایه1های1»استعاره،1ایهام،1ایهام1تناسب،1اسلوب1معادله«1به1ترتیب1در1کدام1ابیات1وجود1دارند؟-     

خجل1چون1کوهکن1زین1بازی1طفالنه1ی1خویشم الف(1ز1جوی1شیر1کردم1تلخ1بر1خود1خواب1شیرین1را1

از1زمین1شور،1بیرون1شد1نباشد1دانه1را ب(1محو1شد1در1حسن1آن1کان1مالحت1دیده1ها1

گرفت1دامن1جان1را1امید1رجعت1تو ج(1رسیده1بود1به1لب،1جان1هجر1دیده1ی1من1

اندر1بند1او1مشو1که1گرفتار1می1کند د(1سعدی1نگفتمت1که1خم1زلف1شاهد1

4( الف ـ ب ـ ج ـ د 3( ج ـ د ـ الف ـ ب  2( الف ـ د ـ ب ـ ج  1( ج ـ ب ـ د ـ الف 

بنمای1پیکر1تا1فلک1مهر1از1دو1پیکر1بر1کند«1در1کدام1گزینه1آمده1است؟-      1آرایه1های1بیت1»ماه1است1رویت1یا1ملک،1قند1است1لعلت1یا1نمک11

2( استعاره ـ حسن تعلیل ـ جناس ـ مراعات نظیر 1( ایهام ـ جناس ـ استعاره ـ مراعات نظیر 

4( مراعات نظیر ـ تشبیه ـ مجاز ـ اسلوب معادله 3( ایهام ـ تضاد ـ ایهام تناسب ـ حسن تعلیل 

1آرایه1های1مقابل1همه1ی1ابیات1درست1است؛1به1جز:-     

)کنایه ـ تلمیح( زیر خاک سیه از هّمت کوتاه مرو   1( طعمه ی خاک شد از پستی هّمت قارون 

)تکرار ـ جناس همسان( و اینان همه قلبند که پیش تو لسانند   2( من قلب و لسانم به وفاداری و صحبت 

)تشبیه ـ کنایه( در ره سیل حوادث تو چه پابرجایی   3( الله را نعل بود بر سر آتش در کوه 

)ایهام ـ مراعات نظیر( که اگر قامت زیبا ننمایی بچمند   4( در چمن سرو ستاده ست و صنوبر خاموش 

1در1بیت1زیر1کدام1دو1واژه،1ایهام1دارد؟-     

چند1گویی1که1مرا1پرده1به1چنگ1تو1درید« »آخر1ای1مطرب1از1این1پرده1ی1عّشاق1بگرد1

4( عّشاق ـ چنگ 3( عشاق ـ مطرب  2( چنگ ـ پرده  1( پرده ـ مطرب 

1آرایه1های1»ایهام،1تشبیه،1کنایه،1اسلوب1معادله،1حس1آمیزی»1به1ترتیب1در1کدام1ابیات1وجود1دارند؟-     

تو1دیر1زی1که1مرا1عمر،1خود1نمی1پاید الف(1به1خون1سعدی1اگر1تشنه1ای1حاللت1باد1

ولی1ترسم1به1عهد1ما1نپاید ب(1کس1اندر1عهد1ما1مانند1وی1نیست1

ناوک1از1فوالد1می11پاید1نشان1سخت1را ج(1نیست1حرف1نرم1را1تأثر1در1آهن1دالن1

چشمه1ی1خورشید1را1شبنم1نیندازد1ز1جوش د(1عاشقان1را1از1گرستن،1دل1نمی1گردد1خنک1

همچو1صائب1گر1بداری1خلوتی1در1انجمن هـ(1می1توانی1ملک1وحدت1را1به1تنهایی1گرفت1

2( ب ـ هـ ـ الف ـ د ـ ج 1( هـ ـ ج ـ ب ـ د ـ الف 

4( ج ـ ب ـ د ـ الف ـ هـ 3( الف ـ د ـ هـ ـ ج ـ ب 

1هر1دو1آرایه1ی1»تضاد1و1استعاره«1در1کدام1بیت1وجود1دارد؟-     

تو آزادی و خلقی در غم رویت گرفتاران 1( اال ای باد شبگیری بگوی آن ماه مجلس را 

دو خواب آلوده بر بودند عقل از دست بیداران 2( دو چشم مست میگونش بُبرد آرام هوشیاران 

همان بهتر که در دوزخ کنندم با گنهکاران 3( گرم با صالحان بی دوست فردا در بهشت آرند 

ز توبه توبه کردندی چون من بر دست خماران 4( گر آن ساقی که مستان راست هوشیاران بدیدندی 
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آرایه های ادبی 

1آرایه1های1»استعاره،1ایهام،1ایهام1تناسب،1اسلوب1معادله«1به1ترتیب1در1کدام1ابیات1وجود1دارند؟-     

خجل1چون1کوهکن1زین1بازی1طفالنه1ی1خویشم الف(1ز1جوی1شیر1کردم1تلخ1بر1خود1خواب1شیرین1را1

از1زمین1شور،1بیرون1شد1نباشد1دانه1را ب(1محو1شد1در1حسن1آن1کان1مالحت1دیده1ها1

گرفت1دامن1جان1را1امید1رجعت1تو ج(1رسیده1بود1به1لب،1جان1هجر1دیده1ی1من1

اندر1بند1او1مشو1که1گرفتار1می1کند د(1سعدی1نگفتمت1که1خم1زلف1شاهد1

4( الف ـ ب ـ ج ـ د 3( ج ـ د ـ الف ـ ب  2( الف ـ د ـ ب ـ ج  1( ج ـ ب ـ د ـ الف 

بنمای1پیکر1تا1فلک1مهر1از1دو1پیکر1بر1کند«1در1کدام1گزینه1آمده1است؟-      1آرایه1های1بیت1»ماه1است1رویت1یا1ملک،1قند1است1لعلت1یا1نمک11

2( استعاره ـ حسن تعلیل ـ جناس ـ مراعات نظیر 1( ایهام ـ جناس ـ استعاره ـ مراعات نظیر 

4( مراعات نظیر ـ تشبیه ـ مجاز ـ اسلوب معادله 3( ایهام ـ تضاد ـ ایهام تناسب ـ حسن تعلیل 

1آرایه1های1مقابل1همه1ی1ابیات1درست1است؛1به1جز:-     

)کنایه ـ تلمیح( زیر خاک سیه از هّمت کوتاه مرو   1( طعمه ی خاک شد از پستی هّمت قارون 

)تکرار ـ جناس همسان( و اینان همه قلبند که پیش تو لسانند   2( من قلب و لسانم به وفاداری و صحبت 

)تشبیه ـ کنایه( در ره سیل حوادث تو چه پابرجایی   3( الله را نعل بود بر سر آتش در کوه 

)ایهام ـ مراعات نظیر( که اگر قامت زیبا ننمایی بچمند   4( در چمن سرو ستاده ست و صنوبر خاموش 

1در1بیت1زیر1کدام1دو1واژه،1ایهام1دارد؟-     

چند1گویی1که1مرا1پرده1به1چنگ1تو1درید« »آخر1ای1مطرب1از1این1پرده1ی1عّشاق1بگرد1

4( عّشاق ـ چنگ 3( عشاق ـ مطرب  2( چنگ ـ پرده  1( پرده ـ مطرب 

1آرایه1های1»ایهام،1تشبیه،1کنایه،1اسلوب1معادله،1حس1آمیزی»1به1ترتیب1در1کدام1ابیات1وجود1دارند؟-     

تو1دیر1زی1که1مرا1عمر،1خود1نمی1پاید الف(1به1خون1سعدی1اگر1تشنه1ای1حاللت1باد1

ولی1ترسم1به1عهد1ما1نپاید ب(1کس1اندر1عهد1ما1مانند1وی1نیست1

ناوک1از1فوالد1می11پاید1نشان1سخت1را ج(1نیست1حرف1نرم1را1تأثر1در1آهن1دالن1

چشمه1ی1خورشید1را1شبنم1نیندازد1ز1جوش د(1عاشقان1را1از1گرستن،1دل1نمی1گردد1خنک1

همچو1صائب1گر1بداری1خلوتی1در1انجمن هـ(1می1توانی1ملک1وحدت1را1به1تنهایی1گرفت1

2( ب ـ هـ ـ الف ـ د ـ ج 1( هـ ـ ج ـ ب ـ د ـ الف 

4( ج ـ ب ـ د ـ الف ـ هـ 3( الف ـ د ـ هـ ـ ج ـ ب 

1هر1دو1آرایه1ی1»تضاد1و1استعاره«1در1کدام1بیت1وجود1دارد؟-     

تو آزادی و خلقی در غم رویت گرفتاران 1( اال ای باد شبگیری بگوی آن ماه مجلس را 

دو خواب آلوده بر بودند عقل از دست بیداران 2( دو چشم مست میگونش بُبرد آرام هوشیاران 

همان بهتر که در دوزخ کنندم با گنهکاران 3( گرم با صالحان بی دوست فردا در بهشت آرند 

ز توبه توبه کردندی چون من بر دست خماران 4( گر آن ساقی که مستان راست هوشیاران بدیدندی 
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ادبیات فارسی

1در1کدام1بیت1هر1دو1آرایۀ1»تشبیه«1و1»تشخیص«1یافت1نمی1شود؟-     

چون پسته بین گشاده دهان در برابرت 1( خاقانی ای که بستۀ بادام چشم توست 

که چو گل زّر ترش در دهن است 2( گل ز باغ ُرَخت آن کس چیند 

روح مجّرد بماند، دامن دل برگرفت 3( صبر و دل  دین ما جمله ز ما بستند 

بی عقل کو ز عشق مالمت گزین گریخت 4( در کوی عشق دیوی و دیوانگی است عقل 

1آرایۀ1مقابل1کدام1بیت1نادرست1است؟-     

)تشبیه ـ کنایه( که سر نیش در جگر بشکست   1( نیش مژگان چنان زدی به دلم 

)تناقض ـ اغراق( آخر از آن هزار یکی را دوا فرست   2( خاقانی از تو دارد هر دم هزار درد 

)حس تعلیل ـ تشخیص( از این قبل نفس باد صبح دم سرد است  3( رسول من سوی تو باد صبح دم باشد 

)مجاز ـ تلمیح( طاقت ضربت دوال تو نیست  4( رخش شوخی مران که عالم را 

1آرایه1های1»مجاز1ـ1ایهام1ـ1حس1آمیزی1ـ1جناس«1به1ترتیب1در1کدام1ابیات1آمده1است؟-     

چیست1این1بوی1دالویز1که1با1باد1صباست؟ الف(1گر1از1آن1سنبل1گلبوی1سمن1فرسا1نیست1

بسیار1قلب1صف1شکنان1کو1شکسته1است ب(1آن1هندوی1سیه1که1تواش1بنده1کرده1ای1

وز1بخت1تیره1رای1صفایی1نیافتم ج(1از1دهر1غدرپیشه1وفایی1نیافتم1

چو1طوطی1شکّرت1شیرین1جواب1است. د(1اگر1شورم1کنی1ور1تلخ1گویی1

4( ب ـ ج ـ د ـ الف 3( ب ـ الف ـ د ـ ج  2( د ـ ج ـ الف ـ ب  1( د ـ ب ـ ج ـ الف 

1آرایه1های1بیت1زیر1کدامند؟-     

مرا1در1گریۀ1تلخم1دو1دریا1بر1زمین1ریزد« »چو1تو1در1خندۀ1شیرین1دو1چاه1از1ماه1بنمایی1
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هفت پر مرغ ثرّیا شکست 4( مرغ طرب نامه به پر باز بست 
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آرایه های ادبی 

1همه1ابیات1دارای1آرایه1»کنایه1و1مجاز«1هستند؛1به1جز .................. .-     

تا مریدان تو در چرخ و تمّنا آیند 1( دلق و سجادۀ ناموس به میخانه فرست 

اقرار بیاریم که جرم از طرف ماست 2( گر خون من و جمله عالم تو بریز 

وز سر به در نمی رود همچنان فضول 3( دوران دهر و تجربتم سر سپید کرد 

خلقی اندر طلبت غرقۀ دریای غمند 4( شهری اندر هوست سوخته در آتش عشق 

1آرایه1های1»تلمیح،1جناس،1پارادوکس،1مجاز1و1تشبیه«1به1ترتیب1در1ابیات1کدام1گزینه1آمده1است؟-     

نکند1دود1درختی1که1ز1سرما1سوزد الف(1در1جگر1آه1مرا1سردی1دوران1نگذاشت1

وز1دور1بوسه1بر1رخ1مهتاب1می1زدم ب(1روی1نگار1در1نظرم1جلوه1می1نمود1

که1اندر1آن1عاجز1بماند1سامری ج(1رفتنی1داری1و1سحری1می1کنی1

روان1از1من1تمّنا1کن1که1فرمانت1روان1باشد د(1گر1از1رای1تو1برگردم1بخیل1و1ناجوانمردم1

گر1بسوزم1گنه1من1نه1خطای1تو1بود هـ(1مِن1پروانه1صفت1گیش1تو1ای1شمع1چگل1

2( ج ـ ب ـ هـ ـ د ـ الف 1( د ـ ب ـ هـ ـ الف ـ ج 

4( هـ ـ ب ـ د ـ ج ـ الف 3( ج ـ د ـ الف ـ ب ـ هـ 

1در1کدام1بیت1آرایۀ1ادبی1»حسن1تعلیل«1وجود1ندارد؟-     

1( ز بهر آن که همی گرید ابر بی سببی

2( من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم

3( تویی بهانۀ آن ابرها که می گریند

4( پیش دهنت پسته ز تنگی زده الف

همی بخندد بر ابر الله و گلزار

که عشق از پردۀ عصمت برون آرد زلیخا را

بیا که صاف شود این هوای بارانی

زآن است که هر کس دهنش پاره کند

1در1کدام1بیت1همۀ1آرایه1های1»حسن1تعلیل1ـ1استعاره1ـ1کنایه«1وجود1دارد؟-     

1( وقت است کز ورای سراپردۀ عدم

2( از کلک )= قلم( نقش بند قضا در تحّیرم

3( صحن چمن ز زمزمۀ بلبل سحر

4( نرگس چو شوخ دیدگی از سر نمی نهد

سلطان گل به ساحت بستان زند علم

کز سبزه بر صحیفۀ بستان زند رقم

گردد پر از ترّنم زیر و نوای بم|

نازک دل است غنچه از آن می شود دژم

              

1استفاده1از1»واج1آرایی1صامت1ها«1در1کدام1گزینه1ضعیف1تر1است؟-     

1( پر زلزله شد جهان و دارد

2( اگر از هستی یاری نموده

3( خیزید و خز آرید که هنگام خزان است

4( خیال خال تو با خود به خاک خواهم برد

زان زلزله در جهان فکن حظ

مکن باور سخن های شنوده

باد خنک از جانب خوارزم وزان است

که تا زخال تو خاکم شود عبیرآمیز
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آرایه های ادبی 
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ادبیات فارسی

1در1همۀ1گزینه1ها1آرایۀ1»واژه1آرایی«1وجود1دارد،1به11جز ............. .-     

1( اهل دنیا را بود دنیا خدا

2( به روی دگر بودش آب روان

3( آسمان طاق درگهت ای جان

4( عاشق صادق از مالمت دوست

گر تو مردی شو از این دنیا جدا

که روشن شدی مرد را زو روان

کهکشان خاک درگه جانان

گر برنجد به دوست مشمارش

1»واج1آرایی1مصّوت1ها«1در1کدام1گزینه1برجسته1تر1است؟-     

1( بر آستان خرابات چون نباشم فرش؟

2( صفای پردگیان خیال می بینم

3( مگر ز صحبت دل های گرم می آیی

4( مگر ز سیر بناگوش یار می آید

که بوی زنده  دلی زان تراب می شنوم

صدای پای غزاالن خواب می شنوم

که از لباس تو بوی کباب می شنوم

که بوی یاسمن از ماهتاب می شنوم

1در1کدام1گزینه1هر1دو1آرایۀ1»واج1آرایی1و1واژه1آرایی«1به1کار1رفته1است؟-     

1( مّنت ایزد را که شد بر آسمان سلطنت

2( چیست زین به دولتی کز کنج عزلتگاه رنج

3( در نه اقلیم فلک شکرانۀ این حال را

4( بوستان بر دوستان افشاند زین بهجت نثار

از خسوف عقدۀ اّیام ایمن ماه جاه

خسرو صاحب قران آمد به صدر بارگاه

مسرعان عالم علوی به رسم مژده خواه

آسمان بر آسمان افکند زین شادی کاله

1در1کدام1بیت1بعضی1از1آرایه1های1ذکر1شده1در1مقابل1آن1به1کار1نرفته1است؟-     

)کنایه ـ پارادوکس( این چنین ساکن روان که منم   1( کی شود این روان من ساکن 

)تشخیص ـ تشبیه( زین در نتواند که برد باد غبارم   2( دامن فشان از من خاکی که پس از من 

)جناس ـ تشبیه( رمزی ز راز مهرت در جان چرا ندارم   3( سوزی ز ساز عشقت در دل چرا نگیرد 

)جناس ـ مجاز( ما هم از دام تو و دوریم و هم از دم فارغیم   4( چند دام از زهد سازی و دم از طاعت زنی 

1در1همۀ1بیت1ها1هر1دو1آرایۀ1»تشبیه1و1استعاره«1به1کار1رفته1است؛1به1جز:-     

چشم عقلم بر جمال گلرخان شنگ بود 1( گوش جانم بر سماع بلبالن صبح خیز 

خالی که بر عقیق چو شکر نشانده اند 2( همچون مگس به تنگ شکر بر نشسته است 

راستی را زان صفت سروی به عّیاری که دید؟ 3( آن که زو شمشاد را پای خجالت در گل است 

ما کجاییم در این بحر تفکر تو کجایی 4( ای که گفتی مرو اندر پی خوبان زمانه  

1بیت1زیر1دارای1کدام1آرایه1های1ادبی1است؟-     

به1نیم1جو1نخرد1خسروی1ملکت1پرویز« »برون1ز1شکر1شیرین1سخن1مگوی1که1فرهاد1

2( ایهام تناسب ـ کنایه ـ تلمیح ـ استعاره 1( ایهام ـ حس آمیزی ـ تلمیح ـ تضاد 

4( اغراق ـ ایهام ـ تشبیه ـ تلمیح 3( استعاره ـ کنایه ـ تشبیه ـ تضاد 
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آرایه های ادبی 

1در1کدام1گزینه1»تلمیح«1وجود1ندارد؟-     

من دانم این حدیث که در چاه بیژنم 1( بر تخت جم پدید نباشد شب دراز 

چون در میان لشکر منصور رایتی 2( ز ابنای روزگار به خوبی ممّیزی 

پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت 3( نه من از پرده ی تقوا به در افتادم و بس 

گردن منصور را حرف بلندش دار بود 4( قصر گردون را ز پستی رفعت یک پایه نیست 

1به1ترتیب1آرایه1های1»تشبیه،1مجاز،1جناس،1تناقض«1در1کدام1ابیات1به1کار1فته1اند؟-     

که1از1مصاحبت1ناجنس1احتراز1کنید. الف(1نخست1موعظۀ1پیر1صحبت1این1حرف1است1

فغان1از1قهر1لطف1اندود1و1زهر1شّکر1آمیزت ب(1برآمیزی1و1بگریزی1و1بنمایی1و1برپایی1

که1گرفتار1نبودم1به1کمند1هوسی ج(1تا1به1امروز1مرا1در1سخن1این1سوز1نبود1

که1جمال1سرو1بستان1و1کمال1ماه1داری د(1تو1اگر1به1حسن1دعوی1بکنی1گواه1داری1

4( ب ـ د ـ ج ـ الف 3( ج ـ ب ـ د ـ الف  2( ب ـ الف ـ د ـ ج  1( ج ـ الف ـ د ـ ب 

1در1کدام1بیت1»دو1کنایه1و1یک1تشبیه«1به1کار1رفته1است؟-     

گویند مگر باغ، بهشت است و تو حوری 1( در باغ روای سرو خرامان که خالیق 

به عقل من به سرانگشت می کند بازی 2( دریغ بازوی تقوا که دست رنگینت 

مثال ابر بهار و تو خیل می تازی 3( من از فراق تو بیچاره سیل می رانم 

چون سنگدالن دل بنهادیم به دوری 4( ما بی تو به دل بر نزدیم آب صبوری 

1هر1سه1آرایۀ1»جناس،1استعاره1و1تشبیه«1در1کدام1بیت1موجود1است؟-     

نچمی که شاخ طوبی به ستیزه َبر، نریزد 1( به حدیث در نیاید که لبت شکر نریزد 

یار غم دوست به روی چو زرم برخیزی 2( تا کی ای چشمۀ سیماب در چشم من 

عشق لب شیرینت، بس شور برانگیزد 3( آخر نه منم تنها در بادیۀ سودا 

که دست قدرت کوتاه ما بر او یازد 4( درخت میوۀ مقصود از آن بلندتر است 

1آرایه1های1مقابل1تمام1ابیات1درست1است؛1به1جز:-     

)جناس ـ تناقض( که شبیت خون بریزد که در او قمر نباشد  1( قمری که دوست داری همه روز دل بر آن نه 

)استعاره ـ کنایه( بیشتر زین نکند صابری و مشتاقی   2( سعدی از دست غمت چاک زده دامن عمر 

)تشبیه ـ مجاز( به ندیم شاه ماند که به کف ایاغ دارد   3( به چمن خرام و بنگر بر تخت گل که الله 

)تشخیص ـ مراعات نظیر( بگذار تا ببینم که که می زند به تیرم   4( برو ای سپر ز پیشم که به جان رسید پیکان 

1آرایه1های1بیت1زیر1کدام1اند؟-     

دریای1آتیشنم1در1دیده1موج1خون1زد« »بگذشت1و1بازم1آتش1در1خرمن1سکون1زد1

2( تشبیه ـ مجاز ـ مراعات نظیر 1( تضاد ـ تناقض ـ مجاز 

4( تشبیه ـ تناقض ـ کنایه 3( کنایه ـ مجاز ـ جناس 
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آرایه های ادبی 

1در1کدام1گزینه1»تلمیح«1وجود1ندارد؟-     

من دانم این حدیث که در چاه بیژنم 1( بر تخت جم پدید نباشد شب دراز 
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4( ب ـ د ـ ج ـ الف 3( ج ـ ب ـ د ـ الف  2( ب ـ الف ـ د ـ ج  1( ج ـ الف ـ د ـ ب 

1در1کدام1بیت1»دو1کنایه1و1یک1تشبیه«1به1کار1رفته1است؟-     

گویند مگر باغ، بهشت است و تو حوری 1( در باغ روای سرو خرامان که خالیق 

به عقل من به سرانگشت می کند بازی 2( دریغ بازوی تقوا که دست رنگینت 

مثال ابر بهار و تو خیل می تازی 3( من از فراق تو بیچاره سیل می رانم 

چون سنگدالن دل بنهادیم به دوری 4( ما بی تو به دل بر نزدیم آب صبوری 

1هر1سه1آرایۀ1»جناس،1استعاره1و1تشبیه«1در1کدام1بیت1موجود1است؟-     

نچمی که شاخ طوبی به ستیزه َبر، نریزد 1( به حدیث در نیاید که لبت شکر نریزد 

یار غم دوست به روی چو زرم برخیزی 2( تا کی ای چشمۀ سیماب در چشم من 

عشق لب شیرینت، بس شور برانگیزد 3( آخر نه منم تنها در بادیۀ سودا 

که دست قدرت کوتاه ما بر او یازد 4( درخت میوۀ مقصود از آن بلندتر است 

1آرایه1های1مقابل1تمام1ابیات1درست1است؛1به1جز:-     

)جناس ـ تناقض( که شبیت خون بریزد که در او قمر نباشد  1( قمری که دوست داری همه روز دل بر آن نه 
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)تشخیص ـ مراعات نظیر( بگذار تا ببینم که که می زند به تیرم   4( برو ای سپر ز پیشم که به جان رسید پیکان 

1آرایه1های1بیت1زیر1کدام1اند؟-     

دریای1آتیشنم1در1دیده1موج1خون1زد« »بگذشت1و1بازم1آتش1در1خرمن1سکون1زد1

2( تشبیه ـ مجاز ـ مراعات نظیر 1( تضاد ـ تناقض ـ مجاز 

4( تشبیه ـ تناقض ـ کنایه 3( کنایه ـ مجاز ـ جناس 
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ادبیات فارسی

1کدام1بیت1دارای1»حسن1تعلیل،1کنایه،1استعاره1و1تشبیه«1است؟-     

با نامۀ الهی عنوان چه کار دارد؟ 1( از دفتر معانی نقش صور فرو شوی  

زیرا که نخواهم که کسی نام تو داند 2( دانی که چرا نام تو در نامه نیارم؟ 

بس که در کوی تو بازار تماشا گرم است. 3( گل ز شبنم نتوانست عرق کردن خشک 

چو ایوان خداوندان زمین از زینت و زیور 4( هوا چون خوی دلبندان گهی گریان گهی خندان 

1تعداد1کنایه1در1کدام1بیت1متفاوت1است؟-     

مشو غّره که او را سیم و رخت است 1( گشاده ابرو است و بسته کیسه 

کسادی ده نقوش آزری را 2( ز صورت های غیبی پرده بردار  

پنبه در گوش کند دلدارم 3( ما اگر نالیم اگر عذر آوریم 

چند کنیم ای ندیم! مستی خود را نهان 4( چند زنیم ای کریم! طبل تو زیر گلیم 

1در1کدام1بیت،1یکی1از1آرایه1های1مقابل1آن1نادرست1ذکر1شده1است؟-     

)مجاز ـ ایهام( در چمن سرو به باالی تو می ماند راست   1( چون قد سرو خرام تو بگویم سخنی 

)تشبیه ـ استعاره( سنبل خط تو بر یاقوت می آرد برات   2( عنبر زلف تو بر کافور می بندد نقاب 

)اسلوب معادله ـ ایهام تناسب( می برد زنگ ز دل صبح به گیسوی سفید   3( پیر چون زنده دل افتد، ز جوان کمتر نیست 

)تضاد ـ پارادوکس( گر پخته ای، خامی مکن و آن پخته در ده خام را   4( خامی چو من بین سوخته و آتش ز جان افروخته 

1آرایه1های1»واج1آرایی،1ایهام1تناسب،1استعاره1و1پارادوکس«1به1ترتیب،1در1کدام1ابیات،1آمده1است؟-     

چشم1دریده1ادب1نگاه1ندارد الف(1شوخی1نرگس1نگر1که1پیش1تو1بشکفت1

ما1را1بکشت1یار1به1انفاس1عیسوی ب(1این1قّصۀ1عجب1شنو1از1بخت1واژگون1

منه1از1دست1که1سیل1غمت1از1جا1ببرد ج(1جام1مینایی1می1سّد1ره1تنگ1دلی1است1

گره1بنِد1قبای1غنچه1وا1کرد د(1نقاب1گل1کشید1و1زلف1سنبل1

4( د ـ الف ـ ب ـ ج 3( جـ الف ـ د ـ ب  2( ب ـ الف ـ د ـ ج  1( الف ـ ج ـ د ـ ب 

1در1کدام1بیت1آرایه1»مراعات1نظیر«1به1کار1رفته1است؟-     

سازگاری نکند آب و هوای دگرم 1( خاک من زنده به تأثیر هوای رخ توست 

غلغل اندر ملکوت افتد از آه سحرم 2( َوه که گر بر سر کوی تو شبی روز کنم 

با نفس خود کند به مراد و هوای خویش 3( دشمن به دشمن آن نپسندد که بی خرد 

می روم از سر حسرت به قفا می نگرم 4( از قفا سیر نگشتم من بیچاره هنوز 

1همه1ابیات1»تلمیح«1دارند؛1به1جز:1-     

ندانم آیت رحمت به طالع که برآید 1( هزار قرعه به نامت زدیم و باز نگشتی 

گوییا در چمن الله و ریحان بودم 2( به تواّلی تو در آتش محنت چو خلیل 

گر بگویم همه گویند ضاللی است قدیم 3( بوی پیراهن گم کرده خود می شنوم 

که به اندیشه شیرین ز شکر باز آمد 4( میلش از شام به شیراز به خسرو مانست 
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آرایه های ادبی 

1در1کدام1بیت1»تشبیه«1به1کار1نرفته1است؟-     

غبار من به سر راه انتظار بجو 1( مرا به مرگ، ز کوی تو پای رفتن نیست 

بلبلی را که تو از دام خود آزاد کنی 2( زیر دامان گل از داغ غریبی سوید 

سری که دور شود از رکاب دولت تو 3( چو گوی در خم چوگان حادثات افتد 

روی ناشسته به دیوان سحرگاه مرو 4( گل پژمرده به نزهتگه فردوس مبر 

1آرایه1مجاز1در1کدام1بیت1به1کار1رفته1است؟-     

هرگز قدمی پیش تو رفتن نتواند 1( آن سرو که گویند به باالی تو ماند 

با غمزه بگو تا دل مردم نستاند 2( دنبال تو بودن گنه از جانب ما نیست 

همخانه من باشی و همسایه نداند 3( بخت آن نکند با من سرگشته که یک روز 

برخیزد و خلقی متحّیر بنشاند 4( هر ساعتی این فتنه نوخاسته از جای 

1واژه1»کمند«1در1کدام1بیت1استعاره1نیست؟-     

نه از مدحش خبر باشد نه از ذم 1( گرفتار کمند ماه رویان 

خود را بدان کمند گرفتار می کنم 2( هرجا که سرو قامتی و موی دلبریست 

تیر نظر بیفکند افراسیاب را 3( سعدی نگفتمت که مرو در کمند عشق 

تا جان داری نمی توان جست 4( سعدی ز کمند خوبرویان 

1آرایه1های1مقابل1تمام1ابیات1صحیح1است؛1به1جز:-     

)جناس ـ استعاره(  اگر این قمر ببینی دگر آن سمر نخوانی   1( بت من چه جای لیلی که بریخت خون مجنون 

)تشبیه ـ تلمیح( تو ساعتی ننشینی که آتشی بنشانی   2( بر آتش تو نشستیم و دود شوق برآمد 

)تکرار ـ مراعات نظیر( مباری نگه کن که خداوند خرمنی   3( ما خوشه چین خرمن اصحاب دولتی 

)واج آرایی ـ تشبیه( که آفتاب جهانتاب بر سر علمی   4( نگویمت که گلی بر فراز سرو روان 

1در1ابیات1کدام1گزینه1کنایه1وجود1دارد؟-     

عجبی1نیست1گر1از1راه1به1ارشاد1روی الف(1صائب1این1بخت1نگونی1که1نصیب1تو1شده1است1

مطلوب1طالبان1به1حقیقت1رضای1تو1است ب(1مقصود1عاشقان1دو1عالم1لقای1تو1است11

سنگ1راهت1گر1شود1کوه1گران1تمکین1مکن ج(1گر1می1کشی1به1لطف1گر1می1کشی1به1قهر1

گوییا1آستین1مرجان1داشت د(1دیده1در1می1فشاند1در1دامن1

4( د ـ ب 3( الف ـ د  2( ج ـ د  1( ب ـ ج 

هزاران1کوه1غم1بر1دل1از1آن1موی1کمر1دارد«1وجود1دارد؛1به1-      1همه1آرایه1های1زیر1در1بیت1»اگر1از1سینه1مور1ضعیفی1پرده1برداری1
جز11................1.

4( تلمیح 3( کنایه  2( جناس  1( تشبیه 
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آرایه های ادبی 

1در1کدام1بیت1»تشبیه«1به1کار1نرفته1است؟-     

غبار من به سر راه انتظار بجو 1( مرا به مرگ، ز کوی تو پای رفتن نیست 

بلبلی را که تو از دام خود آزاد کنی 2( زیر دامان گل از داغ غریبی سوید 

سری که دور شود از رکاب دولت تو 3( چو گوی در خم چوگان حادثات افتد 

روی ناشسته به دیوان سحرگاه مرو 4( گل پژمرده به نزهتگه فردوس مبر 

1آرایه1مجاز1در1کدام1بیت1به1کار1رفته1است؟-     

هرگز قدمی پیش تو رفتن نتواند 1( آن سرو که گویند به باالی تو ماند 

با غمزه بگو تا دل مردم نستاند 2( دنبال تو بودن گنه از جانب ما نیست 

همخانه من باشی و همسایه نداند 3( بخت آن نکند با من سرگشته که یک روز 

برخیزد و خلقی متحّیر بنشاند 4( هر ساعتی این فتنه نوخاسته از جای 

1واژه1»کمند«1در1کدام1بیت1استعاره1نیست؟-     

نه از مدحش خبر باشد نه از ذم 1( گرفتار کمند ماه رویان 

خود را بدان کمند گرفتار می کنم 2( هرجا که سرو قامتی و موی دلبریست 

تیر نظر بیفکند افراسیاب را 3( سعدی نگفتمت که مرو در کمند عشق 

تا جان داری نمی توان جست 4( سعدی ز کمند خوبرویان 

1آرایه1های1مقابل1تمام1ابیات1صحیح1است؛1به1جز:-     

)جناس ـ استعاره(  اگر این قمر ببینی دگر آن سمر نخوانی   1( بت من چه جای لیلی که بریخت خون مجنون 

)تشبیه ـ تلمیح( تو ساعتی ننشینی که آتشی بنشانی   2( بر آتش تو نشستیم و دود شوق برآمد 

)تکرار ـ مراعات نظیر( مباری نگه کن که خداوند خرمنی   3( ما خوشه چین خرمن اصحاب دولتی 

)واج آرایی ـ تشبیه( که آفتاب جهانتاب بر سر علمی   4( نگویمت که گلی بر فراز سرو روان 

1در1ابیات1کدام1گزینه1کنایه1وجود1دارد؟-     

عجبی1نیست1گر1از1راه1به1ارشاد1روی الف(1صائب1این1بخت1نگونی1که1نصیب1تو1شده1است1

مطلوب1طالبان1به1حقیقت1رضای1تو1است ب(1مقصود1عاشقان1دو1عالم1لقای1تو1است11

سنگ1راهت1گر1شود1کوه1گران1تمکین1مکن ج(1گر1می1کشی1به1لطف1گر1می1کشی1به1قهر1

گوییا1آستین1مرجان1داشت د(1دیده1در1می1فشاند1در1دامن1

4( د ـ ب 3( الف ـ د  2( ج ـ د  1( ب ـ ج 

هزاران1کوه1غم1بر1دل1از1آن1موی1کمر1دارد«1وجود1دارد؛1به1-      1همه1آرایه1های1زیر1در1بیت1»اگر1از1سینه1مور1ضعیفی1پرده1برداری1
جز11................1.

4( تلمیح 3( کنایه  2( جناس  1( تشبیه 
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ادبیات فارسی

1آرایه1های1»تلمیح،1مجاز1و1جناس«1به1ترتیب1در1ابیات1کدام1گزینه1آمده1است؟-     

بسا1سرا1که1در1این1کارخانه1سنگ1و1سبوست الف(1نه1من1سبوکش1این1دیر1رندسوزم1و1بس1

تا1حرف1تلخی1از1دهن1یار1می1کشم ب(1جان1می1رسد1به1لب،1من1شیرین1کالم1را1

که1عصا1را1دستش1اژدرها1کند ج(1دست1را1بر1اژدها1آن1کس1زند1

4( ج ـ ب ـ الف 3( ج ـ الف ـ ب  2( الف ـ ب ـ ج  1( ب ـ الف ـ ج 

1در1کدام1بیت1هر1سه1آرایه1»تشبیه،1استعاره1و1کنایه«1وجود1دارد؟-     

که هم به کوی تو مستم به خاک بسپارند 1( از آن به خاک درت مست می سپارم جان 

نمی بینی رهی، ترسم که گم گردی چو واگردی 2( به صحرای هوس تا کی دال سر در هوا گردی 

القاتل ما بر اسیران تند می راند فرس 3( ریخت خون خلق و می سازد به جوالن پایم 

وز قطره دانه ای ُدرر شاهوار کرد 4( از چوب خشک میوه و در نی شکر نهاد 

1در1کدام1بیت1آرایه1های1»تضاد1و1تناقض«1وجود1دارد؟-     

که گر تلخ است شیرین است از آن لب هر چه فرمایی 1( دعایی گر نمی گویی به دشنامی عزیزم کن 

همان بهتر که در دوزخ کنندم با گنهکاران 2( گرم با صالحان بی دوست فردا در بهشت آرند 

دردا که این معما شرح و بیان ندارد 3( هر شبنمی در این ره صد بحر آتشین است 

علی الّصباح که میخانه را زیارت کن 4( به آب روشِن ِمی عارفی طهارت کن 

1در1کدام1بیت1آرایه1های1»جناس،1تضاد1و1مراعات1نظیر«1وجود1دارد؟-     

دل نهادم به صبوری که جز این چاره ندانم 1( نه مرا طاقت غربت نه تو را خطر قربت 

تو را چه شد که همه قلب دوستان شکنی 2( مبارزان جهان قلب دشمنان شکنند 

شب هجرم چه می پرسی که روز وصل حیوانم 3( مپرسم دوش چون بودی به تاریکی و تنهایی 

که دل اهل نظر ُبرد که سّری است خدایی 4( آن نه خال است و زنخدان و سِر زلف پریشان 

1در1کدام1گزینه1»تلمیح«1وجود1ندارد1؟-     

من دانم این حدیث که در چاه بیژنم 1( بر تخت جم پدید نباشد شب دراز 

چون در میان لشکر منصور رایتی 2( ز ابنای روزگار به خوبی ممّیزی 

پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت 3( نه من از پرده ی تقوا به در افتادم و بس 

گردن منصور را حرف بلندش دار بود 4( قصر گردون را ز پستی رفعت یک پایه نیست 

1در1همه1گزینه1ها1لّف1و1نشر1مرتب1به1کار1رفته1است؛1به1جز1....................1.-     

بن نیزه و قّبه ی بارگاه 1( فرو شد به ماهّی و بر شد به ماه 

کرا بیش بیرون شود کارزار 2( چو فرزند و زن باشد خون مغز 

که تا بر هم زنی دیده نه این بینی نه آن بینی 3( چه باید نازش و نالش بر اقبالی و ادباری 

هرچه بدانی مگوی، هر چه توانی مکن 4( اگر دهدت روزگار دست و زبان، زینهار 
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آرایه های ادبی 

1در1کدام1بیت1آرایه1های1حس1آمیزی1به1کار1رفته1است؟-     

به در دیر مسیحا انداخت 1( بوی آن باده مرا از مسجد 

دیده آن نیز به دریا انداخت 2( ماند یک قطره ی خون از دل ما 

سایه دار آن قد و باال انداخت 3( تن بی جان مرا در پی خویش 

4( آهو از باد چو بوی تو شنید   نافه ی مشک به صحرا انداخت

1در1همه1ی1ابیات1اسلوب1معادله1به1کار1رفته1است؟1به1جز ......................... .-     

ساقی از می بهر بردن می افزاید هوش را  1( باغبان گل را کند سیراب از بهر گالب 

من که می دزدیدم از دست نوازش دوش را 2( این زمان در زیر بار کوه مّنت می روم 

دور باش )نیزه( نیش در دنبال باشد نوش را 3( مستی و مخموری عالم به هم پیوسته است 

می برد هر جا که خواهد اسب، خواب آلوده را 4( دل چو شد غافل زحق، فرمان پذیر تن بود 

1آرایه1های1»استعاره،1تشبیه،1حسن1تعلیل،1مجاز1و1اسلوب1معادله«1به1ترتیب1در1کدام1ابیات1وجود1دارد؟-     

ای1بساّدر1که1به1نوک1مژه1ات1باید1سفت الف(1گر1طمع1داری1از1آن1جام1مرصع،1مِی1لعل1

از1غیرت1صبا1نفسش1در1دهان1گرفت ب(1می1خواست1گل1که1دم1زند1از1رنگ1و1بوی1دوست1

گر1بر1آن1دست1و1کمان1چشم1اوفتد1نخجیر1را ج(1می1رود1تا1در1کمند1افتد1به1پای1خویشتن1

شمع1را1فانوس1از1پروانه1می1سازد1جدا د(1پرده1ی1شرم1است1مانع1در1میان1ماه1و1دوست1

نرگس1او1طبیب1دل1بیمار1من1است هـ(1شربت1قند1و1گالب1از1لب1یارم1فرمود1

4( هـ، د، ج، الف، ب 3( الف، ب، ج، د، هـ  2( هـ، الف، ب، ج، د  1( ب، هـ، الف، ج، د 

1کدام1ابیات1به1ترتیب1دارای1آرایه1های1»ایهام،1کنایه،1تلمیح1و1پارادوکس«1است؟-     

قومی1هوای1عقبی1و1ما1را1هوای1ُتست الف(1قومی1هوای1نعمت1دنیا1همی1پزند1

این1جان1بیگنه1که1بر1زندان1عالم1است ب(1خواهد1شدن1به1رغم1حسودان،1عزیز1مصر1

در1ملک1جهان1نیست1از1آن1گرم1تر1آبی ج(1زان1آب1که1خود1آتش1سرد1است1ولیکن1

خیز1و1بنشین1در1میان1هر1دو،1بشنو1ماجرا هـ(1در1میان1چشم1و1دل1گردی1است1دور1از1روی1تو1

4( ب ـ ج ـ الف ـ هـ 3( ب ـ الف ـ ج ـ هـ  2( هـ ـ ب ـ ج ـ الف  1( هـ ـ الف ـ ب ـ ج 

1همۀ1آرایه1های1مقابل1کدام1بیت1صحیح1است؟-     

)پارادوکس ـ تکرار( ما نه دین داریم و نه دل وز شما هم فارغیم   1( گر شما دین و دلی دارید و از ما فارغید  

)تشبیه ـ تشخیص( هر چه زخم آید ببوسیم و ز مرهم فارغیم   2( تن سپر کردیم پیش تیرباران جفا 

)تلمیح ـ جناس( چون سلیمان حاضر است از تخت و خاتم فارغیم   3( عشق داریم از جهان گر جان نباشد گو مباش 

)کنایه ـ جناس تام( ما هم از دام تو دوریم و هم از دم فارغیم   4( چند دام از زهد سازی و دم از طاعت زنی؟ 
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آرایه های ادبی 

1در1کدام1بیت1آرایه1های1حس1آمیزی1به1کار1رفته1است؟-     

به در دیر مسیحا انداخت 1( بوی آن باده مرا از مسجد 

دیده آن نیز به دریا انداخت 2( ماند یک قطره ی خون از دل ما 

سایه دار آن قد و باال انداخت 3( تن بی جان مرا در پی خویش 

4( آهو از باد چو بوی تو شنید   نافه ی مشک به صحرا انداخت

1در1همه1ی1ابیات1اسلوب1معادله1به1کار1رفته1است؟1به1جز ......................... .-     

ساقی از می بهر بردن می افزاید هوش را  1( باغبان گل را کند سیراب از بهر گالب 

من که می دزدیدم از دست نوازش دوش را 2( این زمان در زیر بار کوه مّنت می روم 

دور باش )نیزه( نیش در دنبال باشد نوش را 3( مستی و مخموری عالم به هم پیوسته است 

می برد هر جا که خواهد اسب، خواب آلوده را 4( دل چو شد غافل زحق، فرمان پذیر تن بود 

1آرایه1های1»استعاره،1تشبیه،1حسن1تعلیل،1مجاز1و1اسلوب1معادله«1به1ترتیب1در1کدام1ابیات1وجود1دارد؟-     

ای1بساّدر1که1به1نوک1مژه1ات1باید1سفت الف(1گر1طمع1داری1از1آن1جام1مرصع،1مِی1لعل1

از1غیرت1صبا1نفسش1در1دهان1گرفت ب(1می1خواست1گل1که1دم1زند1از1رنگ1و1بوی1دوست1

گر1بر1آن1دست1و1کمان1چشم1اوفتد1نخجیر1را ج(1می1رود1تا1در1کمند1افتد1به1پای1خویشتن1

شمع1را1فانوس1از1پروانه1می1سازد1جدا د(1پرده1ی1شرم1است1مانع1در1میان1ماه1و1دوست1

نرگس1او1طبیب1دل1بیمار1من1است هـ(1شربت1قند1و1گالب1از1لب1یارم1فرمود1

4( هـ، د، ج، الف، ب 3( الف، ب، ج، د، هـ  2( هـ، الف، ب، ج، د  1( ب، هـ، الف، ج، د 

1کدام1ابیات1به1ترتیب1دارای1آرایه1های1»ایهام،1کنایه،1تلمیح1و1پارادوکس«1است؟-     

قومی1هوای1عقبی1و1ما1را1هوای1ُتست الف(1قومی1هوای1نعمت1دنیا1همی1پزند1

این1جان1بیگنه1که1بر1زندان1عالم1است ب(1خواهد1شدن1به1رغم1حسودان،1عزیز1مصر1

در1ملک1جهان1نیست1از1آن1گرم1تر1آبی ج(1زان1آب1که1خود1آتش1سرد1است1ولیکن1

خیز1و1بنشین1در1میان1هر1دو،1بشنو1ماجرا هـ(1در1میان1چشم1و1دل1گردی1است1دور1از1روی1تو1

4( ب ـ ج ـ الف ـ هـ 3( ب ـ الف ـ ج ـ هـ  2( هـ ـ ب ـ ج ـ الف  1( هـ ـ الف ـ ب ـ ج 

1همۀ1آرایه1های1مقابل1کدام1بیت1صحیح1است؟-     

)پارادوکس ـ تکرار( ما نه دین داریم و نه دل وز شما هم فارغیم   1( گر شما دین و دلی دارید و از ما فارغید  

)تشبیه ـ تشخیص( هر چه زخم آید ببوسیم و ز مرهم فارغیم   2( تن سپر کردیم پیش تیرباران جفا 

)تلمیح ـ جناس( چون سلیمان حاضر است از تخت و خاتم فارغیم   3( عشق داریم از جهان گر جان نباشد گو مباش 

)کنایه ـ جناس تام( ما هم از دام تو دوریم و هم از دم فارغیم   4( چند دام از زهد سازی و دم از طاعت زنی؟ 
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ادبیات فارسی

1تعداد1تشبیه1در1کدام1بیت1متفاوت1است؟-     
عشق نوح است که اندیشۀ طوفان نبرد 1( اشک آن طایفه طوفان دگر گشت ولیک 

گر نظر گزند او سوی جمال تو رسد 2( چشم زمانه را فلک، میل زوال در کشد 
چون صدف بشکافت پس مرهم نکرد 3( سینه ام زان پس که چون گوهر بسفت 

باریک تر ز رشتۀ مریم لبان اوست 4( فرسوده تر ز سوزن عیسی تن من است 

1آرایه1های1بیت1زیر1کدام1است؟-     
تلخ1گویی1ساخت1در1چشم1جهان1شیرین1تو1را« »کرد1اگر1شیرین1زبانی1دیگران1را1دل1پذیر1

2( مجاز، حس آمیزی، تناقض، کنایه 1( کنایه، تشبیه، حس آمیزی، تضاد 
4( حس آمیزی، تضاد، اسلوب معادله، تشخیص 3( استعاره، تناقض، تشبیه، مجاز 

1آرایه1های1»کنایه،1اغراق،1استعاره1و1حسن1تعلیل«1به1ترتیب1در1کدام1ابیات1آمده1است؟-     
گر1گل1پژمرده1افشانند1بر1بالین1تو1را الف(1صبح1از1آغوش1گلبن1تازه1تر1خیزد1ز1خواب1

دامن1افشاندن1ز1دنیا1نیست1مشکل1عشق1را ب(1دام1راه1خضر1نتواند1شدن1موج1سراب1
نقل1نتوان1کرد1گفتار1شکربار1تو1را ج(1بس1که1می1چسبد1به1هم1کام1و1لب1از1شیرین1اش1

که1بوی1مهر1آن1وحشی1غزال1او1هم1شنید1از1من د(1از1آن1شد1رام1با1من1ای1عطایی1آهوی1وحشی1
4( د ـ ب ـ ج ـ الف 3( ب ـ الف ـ ج ـ د  2( د ـ ج ـ ب ـ الف  1( ب ـ ج ـ الف ـ د 

1در1کدام1بیت،1آرایه11»ایهام1تناسب«1وجود1ندارد؟1-     
شکر و ثنا و خدمت هر محتشم توراست 1( تا کام و نام و نعمت هم محتشم ز توست 

شور شیرین به سر هر که فتد کوهکن است 2( بیستون کندن فرهاد نه کاری است شگرف 
زین روی بدن سّر سویداست هویدا 3( ابنای جهان را به گه عرض ضمیرت 

بده آب تا چند ازین خشک رود 4( حرام است بی باده ساز و سرود 

1آرایه1های1»ایهام،1استعاره،1جناس1و1مراعات1نظیر«1به1ترتیب1در1ابیات1کدام1گزینه1وجود1دارند؟-     
ز1ما1صد1دل1وز1آن1َمه1یک1اشارت الف(1ز1ما1صد1جان1و1ز1آن1لب1یک1اشارت1
بیار1باده1که1بنیاد1عمر1بر1باد1است ب(1بیا1که1قصرامل1سخت1سست1بنیاد1است1

پیچان1و1سوگوارم1چون1زلف1تابدارت ج(1در1آرزوی1رویت1دور1از1سعادت1تو1
صد1هزارش1جان1زیر1طوق1غبغبست د(1کشتۀ1چاه1زنخدان1توام1کز1هر1طرف1

4( ج ـ الف ـ ب ـ د 3( ب ـ الف ـ د ـ ج   2( د ـ ج ـ ب ـ الف  1( الف ـ ب ـ ج ـ د 

1آرایه1های1»تشبیه،1مجاز،1تلمیح1و1استعاره«1به1ترتیب1در1ابیات1کدام1گزینه1وجود1دارند؟-     
شّکر1همی1فشاند1ز1یاقوت1لعل1فام الف(1آهنگ1پست1کرده1به1صوت1حزین1خویش1

وی1از1می1مست1و1و1می1خوانان1ازو1مست ب(1خرامان1گشت1ساقی1باده1در1دست1
وز1طرف1گل1ستان1پیک1صبا1کی1رسد ج(1منتظر1هدهدم1تا1ز1سبا1کی1رسد1

چو1اقبال1تو1در1عالم1نمی1گنجم1ز1جباری د(1به1تشریف1زیارتی1رتبتی1دادی1مرا1که1اکنون1

4( ج ـ د ـ الف ـ ب 3( الف ـ ب ـ د ـ ج  2( ج ـ الف ـ ب ـ د  1( د ـ ب ـ ج ـ الف 
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آرایه های ادبی 

1در1همه1ابیات1متناقض1نما1وجود1دارد1به1جز1...........................1.-     

نمی باشد به غیر از بی غمی این جا غمی دیگر 1( غم عالم چه حد دارد به گرد عاشق گردد 

بارها این شمع را از آب روشن کرده ایم 2( ما دماغ خشک را از باده شن کرده ایم 

می شوم معمورتر چندان که ویرانم کنند 3( هست بیماری مرا صحت چو چشم دلبران 

ِبه که چون شاهان کنی تسخیر هفت اقلیم را 4( گر به امر حق ترا اعضا شود فرمان  پذیر 

1آرایۀ1»تشبیه«1در1کدام1بیت1کم1تر1است؟-     

1( شراب وصلت اندر ده که جام هجر نوشیدم

2( چون قامتم کمان صفت از غم خمیده دید

3( کیوان آب صورت و برجیس شمع تاب

4( فرهادوارم از لب شیرین گزیر نیست

درخت دوستی بنشان که بیخ صبر برکندِم  

چون تیر ناگهان ز کنارم بجست یار

بهرام مهرپیشه و خورشید روح سان

ور کوه محنتم به مثل بیستون شود

1در1کدام1بیت1زیر1وجه1شبه1ذکر1نشده1است؟-     

1( از غم به سان سوزن زرینم

2( گردد می لعلی عرق از سرخی رویت

3( به سان موج می بالم به طوفان

4( قصۀ حال پریشان من امشب ز غمت

در آرزوی سیم بر و دوشی

از عکس تو در آینه زنگار شود سرخ

به رنگ شعله می رقصم در آتش

به درازی چو سر زلف تو بگذشت ز دوش

1با1توجه1به1تحلیل1ابیات1زیر1کدام1گزینه1نادرست1است؟-     

»نه1پیوسته1رز1خوشۀ1تر1دهد

برون1آید1از1زیر1ابر1آفتاب

ز1ظلمت1مترس1ای1پسندیده1دوست

نه1گیتی1پس1ازجنبش1آرام1یافت؟

دل1از1بی1مرادی1به1فکرت1مسوز

گهی1برگ1ریزد1گهی1بر1دهد1

به1تدریج1و1اخگر1بمیرد1در1آب1

که1ممکن1بود1کاب1حیوان1در1اوست1

نه1سعدی1سفر1کرد1تا1کام1یافت؟1

شب1آبستن1است1ای1برادر1به1روز«

1( در بیت آغازین آرایه های »/واج آرایی« و »جناس« به کار رفته است.

2( در بیت پایانی آرایه های »تضاد« و »جناس« زینت بخش کالم سعدی شده است.

3( واژه »اخگر« از کاربردهای کهن زبان است و »بمیرد« در معنای امروزی به کار نرفته است.

4( پیام محوری شعر صورت سؤال، »تأکید بر آمدن آسانی پس از دشواری« است.

1در1کدام1بیت1هر1دو1آرایۀ1»واج1آرایی«1و1»واژه1آرایی«1دیده1می1شود؟-     

1( پدر با پسر یکدگر را کنار

2( که کمتر کس ار جنگ را خاستی

3( گر آمدم به کوی تو چندان غریب نیست

4( عشق شوری در نهاد ما نهاد

گرفتند و کرده غم از دل کنار

در آوردگه لشکری خواستی

چو من در آن دیار هزاران غریب هست 

جان ما در بوتۀ سودا نهاد
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آرایه های ادبی 

1در1همه1ابیات1متناقض1نما1وجود1دارد1به1جز1...........................1.-     

نمی باشد به غیر از بی غمی این جا غمی دیگر 1( غم عالم چه حد دارد به گرد عاشق گردد 

بارها این شمع را از آب روشن کرده ایم 2( ما دماغ خشک را از باده شن کرده ایم 

می شوم معمورتر چندان که ویرانم کنند 3( هست بیماری مرا صحت چو چشم دلبران 

ِبه که چون شاهان کنی تسخیر هفت اقلیم را 4( گر به امر حق ترا اعضا شود فرمان  پذیر 

1آرایۀ1»تشبیه«1در1کدام1بیت1کم1تر1است؟-     

1( شراب وصلت اندر ده که جام هجر نوشیدم

2( چون قامتم کمان صفت از غم خمیده دید

3( کیوان آب صورت و برجیس شمع تاب

4( فرهادوارم از لب شیرین گزیر نیست

درخت دوستی بنشان که بیخ صبر برکندِم  

چون تیر ناگهان ز کنارم بجست یار

بهرام مهرپیشه و خورشید روح سان

ور کوه محنتم به مثل بیستون شود

1در1کدام1بیت1زیر1وجه1شبه1ذکر1نشده1است؟-     

1( از غم به سان سوزن زرینم

2( گردد می لعلی عرق از سرخی رویت

3( به سان موج می بالم به طوفان

4( قصۀ حال پریشان من امشب ز غمت

در آرزوی سیم بر و دوشی

از عکس تو در آینه زنگار شود سرخ

به رنگ شعله می رقصم در آتش

به درازی چو سر زلف تو بگذشت ز دوش

1با1توجه1به1تحلیل1ابیات1زیر1کدام1گزینه1نادرست1است؟-     

»نه1پیوسته1رز1خوشۀ1تر1دهد

برون1آید1از1زیر1ابر1آفتاب

ز1ظلمت1مترس1ای1پسندیده1دوست

نه1گیتی1پس1ازجنبش1آرام1یافت؟

دل1از1بی1مرادی1به1فکرت1مسوز

گهی1برگ1ریزد1گهی1بر1دهد1

به1تدریج1و1اخگر1بمیرد1در1آب1

که1ممکن1بود1کاب1حیوان1در1اوست1

نه1سعدی1سفر1کرد1تا1کام1یافت؟1

شب1آبستن1است1ای1برادر1به1روز«

1( در بیت آغازین آرایه های »/واج آرایی« و »جناس« به کار رفته است.

2( در بیت پایانی آرایه های »تضاد« و »جناس« زینت بخش کالم سعدی شده است.

3( واژه »اخگر« از کاربردهای کهن زبان است و »بمیرد« در معنای امروزی به کار نرفته است.

4( پیام محوری شعر صورت سؤال، »تأکید بر آمدن آسانی پس از دشواری« است.

1در1کدام1بیت1هر1دو1آرایۀ1»واج1آرایی«1و1»واژه1آرایی«1دیده1می1شود؟-     

1( پدر با پسر یکدگر را کنار

2( که کمتر کس ار جنگ را خاستی

3( گر آمدم به کوی تو چندان غریب نیست

4( عشق شوری در نهاد ما نهاد

گرفتند و کرده غم از دل کنار

در آوردگه لشکری خواستی

چو من در آن دیار هزاران غریب هست 

جان ما در بوتۀ سودا نهاد
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ادبیات فارسی

1آرایۀ1نسبت1داده1شده1به1کدام1بیت،1نادرست1است؟-     

1( در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست

2( ماه خورشیدنمایش ز پس پرده زلف

3( سرم به دنیی و عقبی فرو نمی آید

4( گو شمع میارید در این جمع که امشب

مست از می و می خواران از نرگس مستش مست

آفتابی است که در پیش سحابی دارد 

تبارك اهللا از این فتنه ها که در سر ماست 

در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است

)واج آرایی، واژه آرایی(

)تشبیه، تناسب(

)کنایه، تضاد(

)واج آرایی، تشخیص(

1در1کدام1گزینه،1نوع1سجع1متفاوت1است؟-     

1( تلخ را چه سود اگر آب خوش در جوار است و خار را چه حاصل از آن که بوی گل در کنار است؟ 

2( مست باش و مخروش، گرم باش و مجوش، شکسته باش و خاموش. 

3( الهی اگر کاسنی تلخ است، از بوستان است و اگر عبداهللا مجرم است، از دوستان است. 

4( الهی این چه داغی ست که سوختن مرهم اوست و این چه باغی ست که افروختن شبنم اوست.

1در1کدام1گزینه،1هر1دو1نوع1جناس1همسان1و1ناهمسان،1وجود1دارد؟-     

1( آن که خورشید بال بر سر او تیغ زدست

2( آن چه فریاد است و افغان در دلم

3( از بر و بحر بگذرد و بر کوه قاف رو بر

4( چو بر خشک و تر آب و آتش براندی

گستران بر سر او سایۀ احسان و رضا 

گوش جانم کر شد از غوغای دل 

خشک و بر تری منشین زین دو برتری 

به خواه آب خشک آتش تر گرفته

1صحیح1هستند.-     
ً
1آرایه1های1مقابل1همۀ1ابیات1به1جز1بیت1گزینۀ...................1تماما

1( سیالب سرشک از غم هجران توام دوش

2( همی برون جهد از آسمان ستاره به شب

3( آن کس که به دست جام دارد

4( کم نشد از گریۀ مستانه، خواب غفلتم

تا دوش بد، امروز به باالی سر آمد

ز بیم تیرت و بر قول من دلیل، شهاب 

سلطانی جــم مدام دارد 

سیل نتوانست کند از جای خود این سنگ را

)تشبیه، جناس(

)حسن تعلیل، تشخیص(

)کنایه، ابهام تناسب(

)تضاد، استعاره(

1کدام1بیت1مجاز1ندارد؟-     

1( وفا کنیم و مالمت کشیم و خوش باشیم

2( نرگس تازه میان مرغزار

3( ز شوق نرگس مست بلندباالیی

4( بیا ساقی آن آتش توبه سوز

که در طریقت ما کافری است رنجیدن 

همچو در سیمین زنخ زّرین چهی 

چو الله با قدح افتاده بر لب جویم  

به آتشگه مغز من برفروِز

1در1عبارت1زیر1چند1»تشبیه«1به1کار1رفته1است؟-     

»صبح1زالل1چون1آب1گوارای1چشمه1ها1از1کرانۀ1خاور1بر1می1تراود1و1روشنایی1نیلگون1خود1را1بر1زمین1می1پاشاند.1روشن1اّما1سایه1وش1
است.1صبح1دمادم1رنگ1می1بازد1و1به1شیرگونگی1می1گراید؛1زاده1می1شود1کودك1صبح.«

4( هفت 3( شش  2( پنج  1( چهار  
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آرایه های ادبی 

1کدام1بیت1فاقد1آرایۀ1تشبیه1است؟-     

1( نکرد آتش شوق درون قلم ظاهر

2( فراز سرو بن بنشسته قمری

3( کسی که چاه مالمت به راه می کندی

4( ز ناز شربت کوثر نمی چشیدم، آه

مگر ز شوق قلم دود رفته بیرون است 

به سان موذنی بر بام مأذن

به ریسمان خود اکنون فتاده در چه ماست 

به آتش دل داغ جگر چه کار مرا

1در1هر1یک1از1بیت1های1زیر1به1ترتیب1چند1تشبیه1وجود1دارد؟-     

الف(1چندان11که1بر1کنار1چو1پرگار1می1شدم

ب(1می1کشیدند1مالیک1همه1چون1سرمۀ1چشم

پ(1میرزادی1بود1بس1خورشید1چهر

ت(1شک1مویی،1تنگ1چشمی،1دلبر

دوران1چو1نقطه1ره1به1میانم1نمی1دهد

هر1غباری1که1تو1را1از1سم1توسن1برخاست

از1قدم1تا1فرق1چون1خورشید،1مهر

هر1دو1لعلش1شهد1و1شیر1و1شّکری

2( یک، دو، یک، سه   1( دو، یک، یک، دو 

4( یک، یک، دو، سه   3( دو، یک، دو، چهار 

1در1کدام1گزینه1»مشبه1به«1درست1مشخص1شده1است؟-     

1( دیوان حافظی تو و دیوانۀ تو من

2( صد شکن بر زنگبار انداخته

3( گر چه خورشید فلک چشم و چراغ عالم است

4( آخر چه معنی آرم از آن آفتاب روی

اما پری به دیدن دیوان نیامدی 

سنبل زنگی وش هندوی تو 

روشنایی بخش چشم اوست خاك پای تو 

کاو بوی خود به صبح دم از من دریغ داشت

1در1همۀ1گزینه1ها1به1جز1گزینۀ11..................1آرایۀ1»مجاز«1به1کار1رفته1است.-     

1( در دشت با سرابم، در بحر یار آبم

2( از بصیرت نیست گوهر را بدل کردن به خاك

3( ز فکر مرغ چمن نیست غنچه فارغ بال

4( خوردی دریغ من که اسیرم به دست چرخ

چون موج در عذابم، از خوش عنانی خویش 

آبروی خویش می ریزی برای نان چرا؟ 

سری که بر سر زانوست، بی خیالی نیست 

آری به دست دیو دریغ نگین خوری

1در1هر1دو1بیت1کدام1گزینه1مجاز1به1کمک1رابطۀ1شباهت1یافت1نمی1شود؟-     

الف(1به1نرگس1گل1و1ارغوان1را1بشست

ب(1هرچند1جهان1چون1او1ندیده1است

پ(1آن1هندوی1پردل1تو1در1چین

ت(1دو1عالم1را1به1یک1بار1از1دل1تنگ

که1بیمار1بد1نرگس1و1گل1درست1

او1کاش1جهان1ندیده1بودی1

بس1قلب1دالوران1شکسته

برون1کردیم1تا1جای1تو1باشد

2( الف، ت   1( الف، پ  

4( ب، پ   3( ب، ت 
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آرایه های ادبی 

1کدام1بیت1فاقد1آرایۀ1تشبیه1است؟-     

1( نکرد آتش شوق درون قلم ظاهر

2( فراز سرو بن بنشسته قمری

3( کسی که چاه مالمت به راه می کندی

4( ز ناز شربت کوثر نمی چشیدم، آه

مگر ز شوق قلم دود رفته بیرون است 

به سان موذنی بر بام مأذن

به ریسمان خود اکنون فتاده در چه ماست 

به آتش دل داغ جگر چه کار مرا

1در1هر1یک1از1بیت1های1زیر1به1ترتیب1چند1تشبیه1وجود1دارد؟-     

الف(1چندان11که1بر1کنار1چو1پرگار1می1شدم

ب(1می1کشیدند1مالیک1همه1چون1سرمۀ1چشم

پ(1میرزادی1بود1بس1خورشید1چهر

ت(1شک1مویی،1تنگ1چشمی،1دلبر

دوران1چو1نقطه1ره1به1میانم1نمی1دهد

هر1غباری1که1تو1را1از1سم1توسن1برخاست

از1قدم1تا1فرق1چون1خورشید،1مهر

هر1دو1لعلش1شهد1و1شیر1و1شّکری

2( یک، دو، یک، سه   1( دو، یک، یک، دو 

4( یک، یک، دو، سه   3( دو، یک، دو، چهار 

1در1کدام1گزینه1»مشبه1به«1درست1مشخص1شده1است؟-     

1( دیوان حافظی تو و دیوانۀ تو من

2( صد شکن بر زنگبار انداخته

3( گر چه خورشید فلک چشم و چراغ عالم است

4( آخر چه معنی آرم از آن آفتاب روی

اما پری به دیدن دیوان نیامدی 

سنبل زنگی وش هندوی تو 

روشنایی بخش چشم اوست خاك پای تو 

کاو بوی خود به صبح دم از من دریغ داشت

1در1همۀ1گزینه1ها1به1جز1گزینۀ11..................1آرایۀ1»مجاز«1به1کار1رفته1است.-     

1( در دشت با سرابم، در بحر یار آبم

2( از بصیرت نیست گوهر را بدل کردن به خاك

3( ز فکر مرغ چمن نیست غنچه فارغ بال

4( خوردی دریغ من که اسیرم به دست چرخ

چون موج در عذابم، از خوش عنانی خویش 

آبروی خویش می ریزی برای نان چرا؟ 

سری که بر سر زانوست، بی خیالی نیست 

آری به دست دیو دریغ نگین خوری

1در1هر1دو1بیت1کدام1گزینه1مجاز1به1کمک1رابطۀ1شباهت1یافت1نمی1شود؟-     

الف(1به1نرگس1گل1و1ارغوان1را1بشست

ب(1هرچند1جهان1چون1او1ندیده1است

پ(1آن1هندوی1پردل1تو1در1چین

ت(1دو1عالم1را1به1یک1بار1از1دل1تنگ

که1بیمار1بد1نرگس1و1گل1درست1

او1کاش1جهان1ندیده1بودی1

بس1قلب1دالوران1شکسته

برون1کردیم1تا1جای1تو1باشد

2( الف، ت   1( الف، پ  

4( ب، پ   3( ب، ت 
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ادبیات فارسی

1در1مقابل1آن1درست1آمده1است.-     
ً
1آرایه1های1همۀ1گزینه1ها1به1استثنای1گزینۀ.................1تماما

1( هیچ جا بهر وطن همچون دیار عشق نیست
2( اشک سودی نکند عاشق دلباخته را

3( بر زبان دارد حدیث چشم طوفان بار من
4( شست وشو در چشمۀ خورشید کرد از آن سبب

خانه در آن ملک از سیالب آبادان شود
چه کند دانه چو دام از کف صیاد رود 

خامه معذور است گر با سینه در گل می رود 
نور هستی بخش می بارد ز هفت اندام صبح

)استعاره- تناقض(
)اسلوب معادله - تشبیه(

)تشخیص - اغراق(
)تشبیه - حسن تعلیل(

1درست1است؟-     
ً
1آرایه1های1مقابل1کدام1بیت1تماما

1( اگر که در دل شب خون نمی کند گردون
2( بهار و سرو و گل و سوسن ای بهار بتان

3( شرم آیدم همی که قمر خوانمت به حسن
4( اگرت سلطنت فقر ببخشند ای دل

به وقت صبح چرا کوه و دشت گلناری است 
چو در کنار منی جمله در کنار من است

هرگز شنیده ای ز دهان قمر، سخن 
کمترین ملک تو از ماه بود تا ماهی

)حسن تعلیل، حس آمیزی(
)استعاره، تضاد(

)تشخیص، اسلوب معادله(
)مجاز، پارادوکس(

1درست1است.-     
ً
1آرایه1های1مقابل1همۀ1گزینه1ها1به1استثنای1گزینۀ....................1کامال

1( خروش سیل حوادث بلند می گوید
2( تا خراشیده نگردد نشود صاحب نام
3( رسم بدعهدی ایام چو دید ابر بهار

4( دهر سیه کاسه ای است، ما همه مهمان او

که خواب امن در این خاکدان نمی باشد 
دل رنگین سخنان هم چو عقیق یمن است

گریه اش بر سمن و سنبل و نسرین آمد 
بی نمکی تعبیه است در نمک خوان او

)تشبیه - استعاره(
)حس آمیزی- ایهام(

)اسلوب معادله  کنایه - حسن تعلیل(
)پارادوکس- کنایه(

1آرایه1های1ادبی1مقابل1همۀ1ابیات1به1جز1گزینۀ.............1درست1است.-     

1( پای کوبان بر فراز بیستون عشق تو
2( ای هوس، شکر قناعت کن که استغنای فقر

3( ز رنگ حرف بوی غنچه راز نهان یابم
4( بهمن غم کرد درون، دست به دستان و فسون

کوه کن را لرزه می اندازم اندر گور باز 
بر سر ما چتر شاهی کرد برگ کاه را 

پریشان خاطری را از سر زلف سخن بینم
رستم جان گشت زبون، ای خرد زال، بیا

)کنایه، تشبیه(
)تناقض، استعاره(

)اسلوب معادله، حس آمیزی(
)تلمیح، ایهام تناسب(

1در1کدام1گزینه1همه1ی1آرایه1های1»واج1آرایی،1تشبیه1و1تناسب«1وجود1دارد؟-     

1( ای دل آواره بیا وی جگر پاره بیا
2( چمن خوشست و هوا دلکشست و می بیغش

3( خیال خال تو با خود به خاك خواهم برد
4( پای تویی دست تویی هستی هر هست تویی

ور ره در بسته بود از ره دیوار بیا 
کنون به جز دل خوش هیچ درنمی یابد 

که تا ز خال تو خاکم شود عبیرآمیز 
بلبل سرمست تویی جانب گلزار بیا

1آرایۀ1مقابل1کدام1بیت1نادرست1است؟-     

1( این لطایف کز لب لعل تو من گفتم که گفت؟
2( طبع تو سیر آمد از من جای دیگر دل نهاد

3( جور تلخ است ولیکن چه کنم گر نبرم
4( تنها نه من به دانۀ خالت مقّیدم

وین تطاول کز سر زلف تو من دیدم که دید؟ 
من که را جویم که چون تو طبع هر جاییم نیست 

چون گریز از لب شیرین شکربار تو نیست
کاین دانه هر که دید گرفتار دام شد 

)موازنه(
)مجاز(

)جناس(
) واژه آرایی(
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آرایه های ادبی 

1در1تمام1گزینه1ها1به1جز1گزینۀ..................1»واژه1آرایی«1وجود1دارد.-     

1( معرفت را اصل توحید آمده است

2( به روی دگر بودش آب روان

3( سالکان را آخرین منزل تویی

4( روی در دیوار کن وانگه خموش

ره سوی توحید، تفرید آمده است 

که روشن شدی مرد را زو روان 

صد جهان در صد جهان حاصل تویی 

ز آنکه آن دیوار دارد نیز گوش

1در1کدام1گزینه1هر1دو1آرایۀ1»واج1آرایی«1و1»واژه1آرایی«1وجود1ندارد؟-     

1( خویشتن بی خویشتن بینی ُمدام

2( عاشق جان سوز خواهد سوز عشق

3( من نخواهم شادی و عیش و طرب

4( دل و دینم دل و دینم ببرده است

عقل و جان بی عقل و جان بینی تمام

روز محشر، شب شود در روز عشق

درد و سوز عشق خواهم روز و شب 

بر و دوشش بر و دوشش بر و دوش

1اگر1بخواهیم1ابیات1زیر1را1به1لحاظ1دارا1بودن1آرایه1های1»واج1آرایی،1تشبیه،1واژه1آرایی،1استعاره«1به1ترتیب1مرتب1کنیم،1کدام1-     
گزینه1درست1است؟

الف(1دلم1باغ1بهاران1گشت1گویی

ب(1غالم1همت1آنم1که1زیر1چرخ1کبود

ج(1که1آگه1است1که1کاووس1و1کی1کجا1رفتند

د(1طاعت1آن1نیست1که1بر1خاك1نهی1پیشانی

یکی1جانم1هزاران1گشت1گویی

ز1هرچه1رنگ1تعلق1پذیرد1آزاد1است

که1واقف1است1که1چون1رفت1تخت1جم1بر1باد

صدق1پیش1آر1که1اخالص1به1پیشانی1نیست

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

1هردو1آرایۀ1»واج1آرایی1و1سجع«1در1بیت1کدام1گزینه1وجود1دارد؟-     

1( گوشمال آخر شود دست نوازش ساز را

2( دل پروانه صفت گرچه پر و بال بسوخت

3( بوتۀ خاری است جنت موی دیدار تو را

4( دلبر بی کینۀ ما شمع دل سینۀ ما

سر مکش گر گوشمالی می دهد دوران تو را 

همچنان ز آتش عشق تو اثر نیست مرا 

سیر چشمی می کند مکروه هر مرغوب را 

در دو جهان در دو سرا کار تو داری صنما

1در1همۀ1گزینه1ها1به1جز1هر1دو1آرایۀ1»واج1آرایی1و1تکرار«1وجود1دارد؟-     

1( ای خسرو سلطان من سلطان سلطانان من

2( چون نورافشان کنی در گاه بخشش روح را

3( ناز و مستی دلبران بر عاشقان زیبا بود

4( دلکی هست مرا وین همه دلبر در پیش

ای آتشی انداخته در جان زیرکسار من 

خود چه پا دارد در آن دم رونق اعمال ها 

ناز را با مستی اندر دلبری دمساز کن 

نتوان دادن یک دل، به هزاران دلبر
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1در1تمام1گزینه1ها1به1جز1گزینۀ..................1»واژه1آرایی«1وجود1دارد.-     

1( معرفت را اصل توحید آمده است
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درد و سوز عشق خواهم روز و شب 

بر و دوشش بر و دوشش بر و دوش
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230

ادبیات فارسی

1در1کدام1بیت1همه1ی1آرایه1های1»واج1آرایی،1واژه1آرایی،1سجع«1مشهود1است؟-     

1( گفتم بگریم تا ابل چون خر فروماند به گل

2( شب تا سحر می نغنوم و اندرز کس می نشنوم

3( با چشم پر نیرنگ او حافظ مکن آهنگ او

4( زان نور همه عالم هر شیوه همی نالم

وین نیز نتوانم که دل با کاروانم می رود 

وین ره نه قاصد می روم کز کف عنانم می رود 

کان طّره ی شبرنگ او بسیار طّراری کند  

تا بشنود احوالم ای دوست مخسب امشب

1در1بیت1کدام1گزینه»سجع«1دیده1نمی1شود؟-     

1( بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم

2( صبا خاك وجود ما بدان عالیجناب انداز

3( پشمینه پوش تندخو از عشق نشینده است بو

4( مرا به رندی و عشق آن فضول عیب کند

فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم 

بود کان شاه خوبان را نظر بر منظر اندازیم 

از مستی اش رمزی بگو تا ترك هشیاری کند 

که اعتراض بر اسرار علم غیب کند

1در1همۀ1ابیات1به1جز1بیت.............1دو1نوع1سجع1مشهود1است.-     

1( آن دیده و دیدار بین وان غمزه پر کار بین

2( آن دلبر غّماز من، انجام من آغاز من

3( دل پر غم و اندوه شد غم در دلم انبوه شد

4( خالش به پشت لب نگر بر روز روشن شب نگر

هان خفتۀ خمار بین زان فتنه بیدار آمده

آزاده سرو ناز من گویی به رفتار آمده 

دل کاه و غم چون کوه شد از بس گران بار آمده 

آن سیم گون غبغب نگر ماهی نگون سار آمده

1در1کدام1گزینه1موسیقایی1ترین1نوع1سجع1به1کار1رفته1است؟-     

1( هر که بر زیردستان نبخشاید به جور زیردستان گرفتار آید. 

2( مراد از نزول قرآن تحصیل سیرت خوب است نه ترتیب سورت مکتوب.

3( پادشه باید که تا به حّدی خشم بر دشمنان نراند که دوستان را اعتماد نماید. 

4( نه چندان درشتی کن که از تو سیر گردند و نه چندان نرمی که بر تو دلیر شوند.

1ارزش1موسیقایی1سجع1کدام1گزینه1بیش1تر1است؟-     

1( درویش ضعیف حال را در خشکسالی مپرس که چونی ااّل به شرط آنکه مرهم ریشش بنهی و معلومی پیشش.

2( معصیت از هر که در وجود آید ناپسندیده تر است و از علما ناخوب تر که علم سالح جنگ شیطان است. 

3( جان در حمایت یک دم است و دنیا وجودی میان دو عدم، دین به دنیا فروشان خرند. 

4( رحم آوردن بر بدان ستم است بر نیکان و عفو کردن از ظالمان جور است بر درویشان.

1نوع1آرایۀ1»سجع«1در1کدام1گزینه1با1سایر1گزینه1ها1متفاوت1است؟-     

1( خطیبی کریه الصوت خود را خوش آواز پنداشتی و فریاد بیهده برداشتی. 

2( دون است و بی سپاس و سفله و ناحق شناس که به اندك تغّیر حال از مخدوم قدیم برگردد و حقوق نعمت سال ها در نوردد. 

3( رفیق این سخن بشنید و بهم برآمد و سخن های رنجش آمیز گفتن گرفت: کین چه عقل و کفایت است و فهم و درایت؟ 

4( نشنیده ای که گویند: »خانۀ دوستان بروب و در دشمنان مکوب.«
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آرایه های ادبی 

1در1کدام1گزینه1تمام1کلمات1هر1دو1جملۀ1مشخص1شده،1به1ترتیب1با1هم1سجع1دارند؟-     

1( هر که در حال توانایی نکویی نکند، در وقت ناتوانی سختی بیند.

2( نصیحت پادشاهان گفتن کسی را مسلم است که بیم سر ندارد یا امید زر. 

3( دو چیز محال عقل است: خوردن بیش از رزق مقسوم و مردن پیش از وقت معلوم. 

4( دو کس را حسرت از دل نرود و پای تغابن از گل برنیاید: تاجر کشتی شکسته و وارث با قلندران نشسته.

1در1کدام1بیت1آرایه1های1»حس1آمیزی،1تناقض،1ایهام1تناسب1و1استعاره«1یافت1می1شود؟-     

1( چون نباشد بلبل من چار موسم نغمه سنج؟

2( ز شور عشق تو در کام جان خستۀ من

3( لب ببستم ز سخن ای گل خندان که میاد

4( من از لطافت جان تو چون کنم تعبیر

نیست کم از شاخ گل هر مصرع رنگین مرا 

جواب تلخ تو شیرین تر از شکر می گشت

مردمان بوی تو یابند ز رنگ سخنم 

که جسم تو ز صفا عالمی است روحانی

1در1ابیات1زیر1چند1»تشبیه«1وجود1دارد؟-     

الف(1فغان1که1شمع1صفت1زین1بهار1نومیدی

ب(1در1تنگنای1خانۀ1گردون1هالل1وار

ندید1کس1گل1انجام1بر1سر1آغاز

خواهی1سرت1به1سقف1نیاید1خمیده1رو

2( چهار  1( سه  

4( شش 3( پنج  

1کدام1گروه1آرایههای1ادبی1همگی1در1بیت1زیر1یافت1میشود؟-     

چو1بیِخ1مهر1بنشاندم1درخت1وصل1برکندی«»1شکار1آن1گه1توان1کشتن1که1محکم1در1کمند1آید

2( تضاد- تشبیه- استعاره  1( ایهام - تناسب - تشبیه  

4( حسن تعلیل- جناس - اغراق 3( کنایه- مجاز- تشخیص  

1در1بررسی1قلمرو1ادبی1بیت1زیر،1تمام1آرایه1های1ادبی1کدام1گزینه1در1بیت1آمده1است؟-     

در1هوای1چشم1مست1او1دل1مخمور1ماست«»آن1که1دائم1در1خرابات1فنا1ساغر1کشد

2( تضاد- استعاره- واج آرایی 1( تشبیه- مجاز- تشخیص 

4( تلمیح- تشبیه- ایهام 3( جناس- ایهام- تلمیح 

1در1بیت1»رخسار1تو1است1اللۀ1بی1داغ1این1چمناین1الله1های1باغ1همه1داغ1دیده1اند«1کدام1آرایه1های1ادبی1به1کار1رفته1است؟-     

2( تناقض، تناسب، تشبیه، کنایه  1( تشخیص، جناس، اسلوب معادله، تضاد  

4( استعاره، مجاز، ایهام، تکرار 3( حسن تعلیل، مراعات نظیر، تضاد، تشبیه  
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جواب تلخ تو شیرین تر از شکر می گشت
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1در1کدام1گزینه،1وجه1شبه1حذف1شده1است؟-     

1( هر نسیمی که به من بوی خراسان آرد

2( لبت تا در لطافت الله ی سیراب را ماند

3( قد همه دلبران عالم

4( صدف وار گوهرشناسان راز

چون دم عیسی در کالبدم جان آرد 

دلم در بی قراری چشمه ی سیماب را ماند

پیش الف قدت چو نون باد 

دهان جز به لؤلؤ نکردند باز

1»مشّبه«1تشبیه1در1همۀ1گزینه1ها1به1جز1..................1درست1مشخص1شده1است.1-     

1( تو شمع انجمنی یک زبان و یکدل شو

2( در چنگ تو همچون نی می نالم و می زارم

3( ما چو دادیم دل و دیده به طوفان بال

4( از دیده گر سرشک چو باران چکد رواست

خیال و کوشش پروانه بین و خندان باش 

بر بوی تو همچون عود می سوزم و سازم 

گو بیا سیل غم و خانه ز بنیاد ببر 

کاندر غمت چو برق بشد روزگار عمر

در1کدام1گزینه1تشبیه1بلیغ1اسنادی1وجود1دارد؟-     

2( این زبان چو سنگ و هم آهن وش است 1( گرچه ز شراب عشق مستم 

4( گرت ز دست برآید چو نخل باش کریم  3( من اللۀ آزادم من زادۀ فریادم 
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2( تو – بلبل – بوتیمار 1( گل – لب – بوتیمار 

4( گل – بلبل – بوتیمار  3( تو – لب – بلبل 
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آرایه های ادبی 

1در1کدام1گزینه1»چون«1از1ادات1تشبیه1نیست؟-     

چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان 1( چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان 

که با ما نرگس او سر گران کرد 2( چرا چون الله خونین دل نباشم 

چون بدانست که در بند تو، خوش تر ز رهایی 3( تو مپندار که سعدی ز کمندت بگریزد 

تا سراسر به ره عشق تو بر باد رود 4( کاش چون شمع همه سر شود اعضای کلیم 

1در1کدام1گزینه،1تشبیه1های1فشردۀ1بیت1زیر1آمده1است؟-     

نهال1دشمنی1برکن1که1رنج1بی1شمار1آرد درخت1دوستی1بنشان1که1کام1دل1به1بار1آرد1

2( درخت دوستی – کام دل 1( درخت دوستی – نهال دشمنی 

4( نهال دشمنی – کام دل 3( نهال دشمنی – رنج بی شمار 

1در1بیت1زیر1چند1»تشبیه1گسترده«1به1چشم1می1خورد؟-     

زان1پیش1تر1که1سیل1شرابش1کند1خراب دل1خانۀ1خداست1چو1مصحف1عزیز1دار1

2( دو 1( یک 

4( هیچ 3( سه 

1در1کدام1بیت1»تشبیه1بلیغ«1دیده1می1شود؟-     

1( رفته بیرون ز چرخ شعبده باز

2( دل ما به دور رویت ز چمن فراغ دارد

3( اوست خورشید و دیگران ذرات

4( ایام گل چو عمر به رفتن شتاب کرد

همچو آه از درون اهل نیاز

که چو سرو پایبند است و چو الله داغ دارد

ز آسمان تا زمین بود هیهات

ساقی به دور بادۀ گلگون شتاب کن

در1بیت1زیر1»مشّبه«1در1کدام1گزینه1آمده1است؟-     

اجرام1کوه1هاست1نهان1در1میان1برف مانند1پنبه1دانه1که1در1پنبه1تعبیه1است1

2( اجرام کوه ها در برف 1( پنبه دانه در پنبه 

4( تیرگی در سفیدی 3( نهان در میان 

1در1کدام1بیت1»تشبیه«1به1کار1رفته1است؟-     

1( نصیب اهل دل از چرخ بدگهر سنگ است

2( تمام دلخوشی روزگار در عشق است

3( به شکل دست گدایی است برگ های چنار

4( نسازد حسن را چون مضطرب نادیدن عاشق

که رزق نخل برومند از ثمر سنگ است

تو را که عشق نوروزی ز روزگار چه حظ؟

کنار نام بزرگان همیشه ننگی هست

که گل بر خویش لرزد چون نباشد باغبان پیدا
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ادبیات فارسی

در1کدام1گزینه،1تشبیه1فشردۀ1اضافی1و1غیر1اضافی1وجود1دارد؟-     

1( چون پیاله دلم از توبه که کردم بشکست

2( دجلۀ اشک از بهار شوق طغیان کرده است

3( دیوان حافظی تو و دیوانۀ تو من

4( شب فراق که داند که تا سحر چند است

همچو الله جگرم بی می و میخانه بسوخت

رازهای سینه را خاشاک طوفان کرده است

اما پری به دیدن دیوان نیامدی

مگر کسی که به زندان عشق دربند است

1در1کدام1بیت1با1دو1تشبیه1رو1به1رو1هستیم؟-     

1( چون آینه، جان نقش تو در دل بگرفته است

2( بر گل سرخ از نم اوفتاده اللی

3( آن شاخه های نارنج اندر میان ابر

4( چون شبنم اوفتاده ُبدم پیش آفتاب

دل در سر زلف تو فرو رفته، چو شانه است

همچو عرق بر عذار شاهد غضبان

چون پاره های اخگر اندر میان دود

مهرم به جان رسید و به َعّیوق بر شدم

1تعداد1تشبیه1در1کدام1گزینه1نادرست1است؟-     

1( چندان دل مشتاقان بربود لب لعلت

2( شبی چون َشَبه روی شسته به قیر

3( تو همه ماهی و خورشیدی و ابری و نسیم

4( روی تو آتشی است که زلف است دود او

کاندر همه شهر اکنون دل نیست که برباید )1مورد(

نه بهرام پیدا نه کیوان نه تیر )1مورد(

من خزان دیده و پژمرده گلی در چمنم )5 مورد(

شیری است غمزۀ تو که دل هاست بیشه اش )3 مورد(

1در1کدام1بیت1مشبه1بر1مشبه1به1ترجیح1و1برتری1داده1شده1است؟-     

1( چون شده شرمنده روی آفتاب از روی تو

2( ماه روشن را شب تاریک بنماید به خلق

3( بی سرو قدش آب ندارد چمن جان

4( و گر پیش لب لعلش حدیث بوسه ای گویم

باشد آن پوشیدنش رو در سحاب از روی تو

وآن شب زلفش همه رخسار او را ساتر است

آن سرو روان را به چمن باز رسانید

سر زلفش برآشوبد، دهان تنگ دربندد

1در1بیت1زیر1کدام1واژه1»استعاره«1است؟-     

او1از1ستاره1دم1زد1و1من1از1تو1دم1زدم با1آسمان1مفاخره1کردیم1تا1سحر1

2( سحر 1( آسمان  

4( مفاخره 3( ستاره 

1در1بیت1زیر1چند1اضافه1استعاری1وجود1دارد؟-     

تا1سر1زلف1سخن1را1به1قلم1شانه1زدند کس1چو1حافظ1نگشود1از1رخ1اندیشه1نقاب1

2( دو 1( یک 

4( چهار 3( سه 

235

آرایه های ادبی 

1در1کدام1گزینه1اضافه1استعاری1دیده1می1شود؟-     

1( کیست که ساغر محبت از دست تو نوش نکرده باشد.

2( کدامین انسان، پیشانی عشق بر خاک ربوبّیت تو نساییده.

3( ای عشق عاشقان؛ آتش عشق را در خرمن وجودم بیفکن.

4( سبزینه محبتت را در برگ های به زردی گراییده وجودم بدوان.

1در1کدام1گزینه1آرایه1استعاره1وجود1دارد؟-     

غم هجران تو را چاره ز جایی بکنیم 1( ما شبی دست برآریم و دعایی بکنیم 

چه ها ز یار طمع داشتم، چه ها دیدم 2( به جای مهر و وفا، محنت و جفا دیدم 

شد همچو ابر از نظرم ناپدید و رفت 3( روزم سیاه گشت که آن آفتاب عمر 

بدرود با هرآنچه مرا بود می کنم 4( با آخرین نگاه تو بدرود می کنم 

1»سرو«1در1بیت1کدام1گزینه1استعاره1از1یار1است؟-     

جواب داد که آزادگان تهی دست اند 1( به سرو گفت کسی میوه ای نمی آری 

تن زد تنم از شرم چو جانم برسید 2( آن لحظه که آن سرو روانم برسید 

هرگز قدمی پیش تو رفتن نتواند 3( آن سرو که گویند به باالی تو ماند 

آزاده من که از همه عالم بریده ام 4( ای سرو پای بسته به آزادگی مناز 

1آرایه1مقابل1کدام1بیت1نادرست1است؟-     

)آینه، استعاره از دل( چون که زنگار از رخش ممتاز نیست  1( آینه ات دانی چرا غّماز نیست 

)نور چشم، استعاره از پسر( کای نور چشم من به جز از کشته ندروی   2( دهقان سالخورده چه خوش گفت با پسر 

)قسم خوردن، تشخیص است( بسته کمر آسمان به پیکارم   3( خورده قسم اختران به پاداشم 

)شمع، تشخیص دارد( که بیند که شمع از زبان سوخته است   4( از آن مرد دانا دهان دوخته است 

1استعاره1به1کار1رفته1در1کدام1بیت1با1سایر1گزینه1ها1متفاوت1است؟-     

دل در رکاب آرزوها پیر می شد 1( جان از سکوت سرد شب دلگیر می شد 

چو یاد عارض آن ماه خرگهی دارد 2( چه ناله ها که رسید از دلم به خرمن ماه 

دولت آمد، خفته ای برخیز و در بگشای زود 3( بخت بیدارم در خلوت بزد کای بی خبر 

ای وای های های عزا در گلو شکست 4( ای داد، کس به داغ دل باغ، دل نداد 

1در1کدام1بیت1هم1»استعاره1مصرحه«1و1هم1»تشخیص«1وجود1دارد؟-     

کار پنجه گیرای عشق است 1( گریبان سپهر دامن خاکش 

لیک عقل از عشق چون بیگانه ای است 2( شمع رویت را دلم پروانه ای است 

در پرده دیدن رخ جانانه خوش تر است 3( در ابر از آفتاب توان فیض بیش برد 

خانه ماه فلک زیر و زبر می گردد 4( رحم کن بر دلم ای ماه که از آه دلم 
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آرایه های ادبی 

1در1کدام1گزینه1اضافه1استعاری1دیده1می1شود؟-     

1( کیست که ساغر محبت از دست تو نوش نکرده باشد.

2( کدامین انسان، پیشانی عشق بر خاک ربوبّیت تو نساییده.

3( ای عشق عاشقان؛ آتش عشق را در خرمن وجودم بیفکن.

4( سبزینه محبتت را در برگ های به زردی گراییده وجودم بدوان.

1در1کدام1گزینه1آرایه1استعاره1وجود1دارد؟-     

غم هجران تو را چاره ز جایی بکنیم 1( ما شبی دست برآریم و دعایی بکنیم 

چه ها ز یار طمع داشتم، چه ها دیدم 2( به جای مهر و وفا، محنت و جفا دیدم 

شد همچو ابر از نظرم ناپدید و رفت 3( روزم سیاه گشت که آن آفتاب عمر 

بدرود با هرآنچه مرا بود می کنم 4( با آخرین نگاه تو بدرود می کنم 

1»سرو«1در1بیت1کدام1گزینه1استعاره1از1یار1است؟-     

جواب داد که آزادگان تهی دست اند 1( به سرو گفت کسی میوه ای نمی آری 

تن زد تنم از شرم چو جانم برسید 2( آن لحظه که آن سرو روانم برسید 

هرگز قدمی پیش تو رفتن نتواند 3( آن سرو که گویند به باالی تو ماند 

آزاده من که از همه عالم بریده ام 4( ای سرو پای بسته به آزادگی مناز 

1آرایه1مقابل1کدام1بیت1نادرست1است؟-     

)آینه، استعاره از دل( چون که زنگار از رخش ممتاز نیست  1( آینه ات دانی چرا غّماز نیست 

)نور چشم، استعاره از پسر( کای نور چشم من به جز از کشته ندروی   2( دهقان سالخورده چه خوش گفت با پسر 

)قسم خوردن، تشخیص است( بسته کمر آسمان به پیکارم   3( خورده قسم اختران به پاداشم 

)شمع، تشخیص دارد( که بیند که شمع از زبان سوخته است   4( از آن مرد دانا دهان دوخته است 

1استعاره1به1کار1رفته1در1کدام1بیت1با1سایر1گزینه1ها1متفاوت1است؟-     

دل در رکاب آرزوها پیر می شد 1( جان از سکوت سرد شب دلگیر می شد 

چو یاد عارض آن ماه خرگهی دارد 2( چه ناله ها که رسید از دلم به خرمن ماه 

دولت آمد، خفته ای برخیز و در بگشای زود 3( بخت بیدارم در خلوت بزد کای بی خبر 

ای وای های های عزا در گلو شکست 4( ای داد، کس به داغ دل باغ، دل نداد 

1در1کدام1بیت1هم1»استعاره1مصرحه«1و1هم1»تشخیص«1وجود1دارد؟-     

کار پنجه گیرای عشق است 1( گریبان سپهر دامن خاکش 

لیک عقل از عشق چون بیگانه ای است 2( شمع رویت را دلم پروانه ای است 

در پرده دیدن رخ جانانه خوش تر است 3( در ابر از آفتاب توان فیض بیش برد 

خانه ماه فلک زیر و زبر می گردد 4( رحم کن بر دلم ای ماه که از آه دلم 



236

ادبیات فارسی

1در1بیت1زیر1کدام1واژه1قرینه1ای1است1که1مجاز1بودن1»خون«1را1نشان1می1دهد؟-     

چون1رخت1از1آن1توست،1به1یغما1چه1حاجت1است؟ محتاج1قصه1نیست1گرت1قصد1خون1ماست1

4( یغما 3( رخت  2( قصد  1( قصه  

1واژه1»سر«1در1کدام1گزینه1فقط1در1معنای1حقیقی1به1کار1رفته1است؟-     

2( زبان خامه ندارد سِر بیان فراق 1( سِر ما نداری، سِر خویش گیر 

4( سِر آن ندارد امشب که برآید آفتابی 3( سِر هم نبرد اندر آور به گرد 

1در1کدام1گزینه1»مجاز1به1عالقه1شباهت«1وجود1دارد؟-     

کآگه نبود ازین که جهان جام خودنماست 1( جمشید ساخت جام جهان بین از آن سبب  

چون غنچه چرا خون خورم و دل برسانم؟ 2( از اهل دل امروز کسی طالب دل نیست 

گر در این زندان به ما باشی کجا باشم مالل 3( اندر این زندان تو با مایی نگشتم من ملول 

مشک خون می شود از خرقه پشمینه ما 4( خون اگر در جگر نافه آهو شده مشک 

1در1کدام1یک1از1ابیات1زیر1»جهان«1در1معنای1حقیقی1به1کار1رفته1است؟-     

شگفتی فرومانده از بخت او 1( جهان انجمن شد بر تخت او 

غم آمد جهان را از آن کار بهر 2( خروشی برآمد ز دشت و زشهر 

ندید اندر جهان تاراج غم را 3( چو سرو از راستی برزد َعَلم را 

جهانی نظاره شده هم گروه 4( نهادند بر دشت هیزم دو کوه 

1واژه1مشخص1شده1در1کدام1بیت،1»مجاز«1دارد؟-     

عدل جهاندار ملک ارسالن 1( کرد جهان را چو بهشت برین 

گر در بهار شاخ شکوفه چنین کند 2( در تیر مه ز باد خزان نرگس ایمن است 

نزد گره گشای هوا می فرستمت 3( دست هوا به رشته جانم گره زده است 

به آتش درانداخت بی  سر تنش 4( به شمشیر هندی بزد گردنش 

1در1کدام1گزینه1»مجاز1به1عالقه1شباهت«1وجود1دارد؟-     

آن را که دل نگشت گرفتار این کمند گاه کی شود  1( ز آشفتگی حال من آ

طمع مدار که سر بر سر زبان نکند 2( چون خامه هر که حدیث دل آورد به زبان 

به وصلم شادمان گردان که از هجر تو غمگینم  3( جهانی شاد و غمگین اند از هجر و وصال تو 

دست و دل و زلف هر سه یکسان کردی 4( چون قصد به خون صد مسلمان کردی 

1عالقه1مجاز1در1کلمه11مشخص1شده1در1کدام1گزینه1متفاوت1است؟-     

2( نیست پشمی در کاله محتسب ساغر بنوش 1( به یاد روی شیرین بیت می گفت 

4( فصل گل منفعلم باید ساخت 3( زر بده و صحبت یاران بخر 
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آرایه های ادبی 

1کدام1گزینه1فاقد1»مجاز«1است؟-     

ز اقصای مداین تا به مدین 1( رسد دست تو از مشرق به مغرب 

هیچ کس نیست که دارد قلمی چون تو نکو 2( طبع فیاض تو مشاطه خورشید آمد 

چشم شوخش ماجرای دیده  بیدار من 3( خوابش از مژگان مبر ای ناله، بو بیند به خواب 

بخت منی که خوابی و تعبیر تو محال 4( تو قله خیالی و تسخیر تو محال 

1در1بیت1زیر1از1ترکیبات1»آفتاب1روی«1و1»چهره1مه«1به1ترتیب1چه1نوع1ترکیب1اضافی1اند؟-     

بر1چهره1مه1نقاب1بینم از1خجلت1آفتاب1رویت1

4( تشبیهی ـ استعاری 3( تشبیهی ـ تشبیهی  2( استعاری ـ استعاری  1( استعاری ـ تشبیهی 

1در1کدام1گزینه1مجاز1با1رابطه1شباهت1وجود1دارد؟-     

وگرنه از طرف ما همان صفاست هنوز 1( عداوت از طرف آن شکسته پیمان است 

که رحمت بر او جور بر عالمی است 2( مبخشای بر هر کجا ظالمی است 

وگرنه شرح دهم با تو داستان فراق 3( زبان خامه ندارد سر بیان فراق 

که در سرم ز تو آشوب و فتنه هاست هنوز 4( بتا تو روی زمن برمتاب و دستم گیر 

1در1کدام1گزینه،1وجه1شبه1ذکر1نشده1است؟-     

نی گرت زخمی رسد آیی چو چنگ اندر خروش 1( با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام 

چو مرغی که مرگش ز بی دانگی است 2( شد از عشق خال تو خسرو هالک 

چند و چند از پی کام دل دیوانه روم 3( بعد از این دست من و زلف چو زنجیِر نگار 

شد آن شورابه همچون شهد شیرین 4( ز لعل بی  گدازش شکر آیین 

1در1کدام1گزینه1کلمه1»نرگس«1استعاره1پنهان1)مکنیه(1است؟-     

حسد گو دشمنان را دیده بردوز 1( چو نرگس چشم بخت از خواب برخاست 

چو گلبن بخند و چو بلبل بگوی 2( دمی نرگس از خواب نوشین بشوی 

کو به یک ره برد از من صبر و آرام و شکیب 3( ای مسلمانان فغان زان نرگس جادو فریب 

خراب باده لعل تو هوشیاران اند 4( غالم نرگس مست تو تاج داران اند 

1در1کدام1بیت1تشبیه1گسترده1وجود1ندارد؟-     

ای جان من که خسرو خوبان عالمی 1( گفتار تلخ از آن لب شیرین چو شّکر است 

پیاله گیرم و از شوق جامه پاره کنم 2( چو غنچه با لب خندان به یاد مجلس شاه 

سحر چون آفتاب از آشیان من سفر کردی 3( شبی را با من ای ماه سحرخیزان سحر کردی 

که برانم به لب چشمه کوثر نکنی 4( چشم دارم ز لب لعل تو من ای ساقی 
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ادبیات فارسی

1در1کدام1ابیات1زیر1مجاز1به1کار1رفته1است؟-     

شهری1بکشتی1اکنون1شمشیر1در1میان1کن الف(1از1نوک1غمزه1تا1کی1خون1ها1کنی1دمادم1

کس1را1وقوف1نیست1که1انجام1کار1چیست ب(1هر1وقت1خوش1که1دست1دهد1مغتنم1شمار1

طبیبم1قصد1جان1ناتوان1کرد ج(1که1را1گویم1که1با1این1درد1جان1سوز1

هرجا1که1تویی1تفرج1آن1جاست د(1ما1را1سر1باغ1و1بوستان1نیست1

2( ب ـ ج 1( الف ـ ج 

4( ب ـ د 3( الف ـ د 

1در1بیت1زیر1به1ترتیب1چند1تشبیه1فشرده1اسنادی1و1اضافی1وجود1دارد؟-     

من1همان1خاک1رهم1آتش1عشقت1کفنم تو1بهاری1تو1ُبتی1آتش1جانی1سروی1

2( پنج ـ دو 1( چهار ـ سه 

4( شش ـ دو 3( شش ـ یک 

1در1کدام1بیت1اضافه1استعاری1وجود1ندارد؟-     

به پیشگاه حقیقت رسم ز راه مجاز 1( مگر به روشنی این چراغ ربانی 

خار و خس را طاقت این سیل عالم برده نیست 2( از تماشای خرامش چون نلغزد پای عقل 

لب چو برگ گل او جواب خنده گل 3( دودل شدند اسیران گلستان تا داد 

جز شربت مرگش نبود هیچ دوایی 4( سوزی که مرا بر جگر از آتش عشق است 

1واژه1مشخص1شده1در1کدام1گزینه1در1معنای1حقیقی1به1کار1رفته1است؟-     

هجر تو چنین کار به بیگار ندارد 1( دارد سر خون ریختنم هجر تو دانی 

تا بگویم شرح درد اشتیاق 2( سینه خواهم شرحه شرحه از فراق 

تو مرد زبان نیستی، گوش باش 3( برآشفت عابد که خاموش باش 

ما زمانی بیت خوانیم و زمانی نی زنیم 4( چون در این مجلس به یاد نمی برآید کارها 

1در1بیت1زیر1کدام1یک1از1پایه1های1تشبیه1حذف1شده1است؟-     

جهان1چون1شب1و1تیغ1ها1چون1چراغ چو1دریای1خون1شد1همه1دشت1و1راغ1

2( مشّبه به 1( مشّبه  

4( وجه شبه 3( ادات تشبیه 

1کدام1گزینه1در1بیت1زیر1»مشّبه1به«1است؟-     

زهره1شیر1است1مرا،1زهره1تابنده1شدم دیده1سیر1است1مرا،1جان1دلیر1است1مرا1

2( جان دلیر 1( دیده سیر 

4( زهره تابنده 3( زهره شیر 
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آرایه های ادبی 

1در1کدام1یک1از1ابیات1زیر1تنها1سه1پایه1تشبیه1وجود1دارد؟-     

ابرو نمود و جلوه گری کرد و رو ببست 1( شیدا از آن شدم که نگارم چو ماه نو 

یک روز خنده کردم و عمری گریستم 2( پیداست از گالب سرشکم که من چو گل 

همچو الله جگرم بی می و خمخانه بسوخت 3( چو پیاله دلم از توبه که کردم بشکست 

که سال هاست که مشتاق روی چون مه ماست  4( اگر به سالی حافظ دری زند بگشای 

1در1کدام1گزینه1»ادات1تشبیه«1وجود1ندارد؟-     

ما چو مرغان حریصی بی نوا 1( صد هزاران دام و دانه است ای خدا 

سیه زاغ پّران فرو برد سر 2( چو خورشید رخشان برآورد پر 

جهان پر است ز گلبانگ عاشقانه ما 3( چو بانگ رعد خروشان که پیچد اندر کوه 

سری پر ز پاسخ دلی پرگمان 4( بیامد به کردار باد دمان 

1در1کدام1بیت1وجه1شبه1از1دو1یا1چند1چیز1که1با1هم1آمیخته1اند،1ساخته1شده1است؟-     

بیار ای باد شبگیری نسیمی زان عرق چینم 1( زتاب آتش دوری شدم غرق عرق چون گل 

پستی گرفت همت من زین بلند جای 2( نالم ز دل چو نای من اندر حصار نای 

چون که زدی بر سر من پست و گدازنده شدم 3( چشمه خورشید تویی، سایه گه بید منم 

چون اشک عروسی است برافتاده به رخسار 4( آن قطره باران که برافتد به گل سرخ 

1در1کدام1گزینه،1آرایه1»تشبیه«1به1چشم1می1خورد؟-     

گفت کای فرزند خرد بی گناه 1( خود ز ساحل کرد با حسرت نگاه 

دایه اش سیالب و موجش مادر است 2( سطح آب از گاهوارش خوش تر است 

ما بسی بی توشه را پروده ایم 3( ما بسی گم گشته بازآورده ایم 

عیب پوشی ها کنیم ار بد کنند 4( ما بخوانیم ارچه ما را رد کنند 

1در1بیت1زیر،1چند1»تشبیه«1وجود1دارد؟1چند1»تشبیه1بلیغ1اضافی«1و1چند1»تشبیه1بلیغ1اسنادی«1به1کار1رفته1است؟-     

رویم1از1بس1ظلمت1و1اندوه1و1غم1چون1قیر1شدشیر1رویم1قیر1گشت1و1قیر1مویم1شیر1شد

1( پنج ـ یک بلیغ اضافی ـ یک بلیغ اسنادی

2( پنج ـ دو بلیغ اضافی ـ دو بلیغ اسنادی

3( سه ـ یک بلیغ اضافی ـ یک بلیغ اسنادی 

4( سه ـ دو بلیغ اسنادی ـ بلیغ اضافی ندارد

1آرایه1های1موجود1در1بیت1زیر،1کدام1است؟1-     

1در1چمن1بید1از1غم1بی1حاصلی1مجنون1شود«1 »در1حقیقت1تنگدستی1مایه1دیوانگی1است11

2( حسن تعلیل- ایهام تناسب- اسلوب معادله 1(  تشبیه – تضاد- کنایه 

4( جناس- اسلوب معادله- تلمیح 3( کنایه- حسن تعلیل- تلمیح 
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آرایه های ادبی 
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چون که زدی بر سر من پست و گدازنده شدم 3( چشمه خورشید تویی، سایه گه بید منم 

چون اشک عروسی است برافتاده به رخسار 4( آن قطره باران که برافتد به گل سرخ 

1در1کدام1گزینه،1آرایه1»تشبیه«1به1چشم1می1خورد؟-     

گفت کای فرزند خرد بی گناه 1( خود ز ساحل کرد با حسرت نگاه 

دایه اش سیالب و موجش مادر است 2( سطح آب از گاهوارش خوش تر است 

ما بسی بی توشه را پروده ایم 3( ما بسی گم گشته بازآورده ایم 

عیب پوشی ها کنیم ار بد کنند 4( ما بخوانیم ارچه ما را رد کنند 

1در1بیت1زیر،1چند1»تشبیه«1وجود1دارد؟1چند1»تشبیه1بلیغ1اضافی«1و1چند1»تشبیه1بلیغ1اسنادی«1به1کار1رفته1است؟-     

رویم1از1بس1ظلمت1و1اندوه1و1غم1چون1قیر1شدشیر1رویم1قیر1گشت1و1قیر1مویم1شیر1شد

1( پنج ـ یک بلیغ اضافی ـ یک بلیغ اسنادی

2( پنج ـ دو بلیغ اضافی ـ دو بلیغ اسنادی

3( سه ـ یک بلیغ اضافی ـ یک بلیغ اسنادی 

4( سه ـ دو بلیغ اسنادی ـ بلیغ اضافی ندارد

1آرایه1های1موجود1در1بیت1زیر،1کدام1است؟1-     

1در1چمن1بید1از1غم1بی1حاصلی1مجنون1شود«1 »در1حقیقت1تنگدستی1مایه1دیوانگی1است11

2( حسن تعلیل- ایهام تناسب- اسلوب معادله 1(  تشبیه – تضاد- کنایه 

4( جناس- اسلوب معادله- تلمیح 3( کنایه- حسن تعلیل- تلمیح 
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1بیت1زیر،1فاقد1کدام1آرایه1هاست؟-     

1با1وجود1جود1دستت1برق1خندان1بر1سحاب«1 »با1شکوه1کوه1فضلت1ابر1گریان1بر1جبال11

2( استعاره، جناس 1( تشبیه، تضاد 

4( تشخیص، مراعات نظیر 3( ایهام، حس آمیزی 

آرایه1های1بیت:1»ای1صبر1تویی1دائم،1پروانه1ی1کار1دلدل1شیفته1پروانه1است1از1تار،1نگه1دارش«1کدام1اند؟-     

2( استعاره، تشبیه ایهام تناسب، جناس ناقص 1( کنایه، جناس ناقص، حسن تعلیل، مجاز 

4( مجاز، کنایه، ایهام تناسب، جناس تام 3( تشبیه، جناس تام، حسن تعلیل، استعاره 

1موجود1است؟-     
ً
1کدام1آرایه1ها1در1بیت1زیر،1تماما

»هستند1بی1قرار1چو1زلف1تو1عالمی1/1تا1دیده1دی1در1خم1زلفت1قرار1حسن«1

1( تشخیص، اغراق، مراعات نظیر، کنایه، ایهام تناسب

2( ایهام تناسب، مجاز، تضاد، تشبیه، مراعات نظیر

3( تشبیه، کنایه، ایهام تناسب، جناس، تشخیص

4( مجاز، تشبیه، اغراق، جناس، تضاد

1آرایه1های1موجود1در1بیت:-     

1درست1است؟
ً
»اگر1از1سینه1ی1مور1ضعیفی1پرده1برداری1/1هزاران1کوه1غم1بر1دل1از1آن1موی1کمر1دارد«1در1کدام1گزینه1تماما

2( کنایه، اغراق، مجاز، جناس، تشبیه 1(  ایهام، کنایه، مجاز، جناس، تلمیح 

4( کنایه، اغراق، تناقض، تشبیه، مجاز 3( تناقض، تشبیه، مجاز، اغراق، اسلوب معادله 

گفتار1شیرین،1بی1سخن1در1حالت1آرد1سنگ1را«1-      1»فرهاد1شورانگیز1اگر1در1پای1سنگی1جان1بداد1

2( اغراق، جناس، تضاد، تشبیه 1(  تلمیح، ایهام، حس آمیزی، کنایه 

4( اغراق، تشخیص، جناس، کنایه 3( تشبیه، حس آمیزی، تلمیح، تشخیص 

آرایه1های1بیت:1»سیالب1ظلم1او1در1و1دیوار1می1کند1/1خود1رسم1عدل1نیست1مگر1در1جهان1برف«1کدام1است؟-     

2( تشبیه، تضاد، تشخیص 1( تلمیح، تضاد، تشخیص 

4( ایهام تناسب، تشبیه، استعاره 3( ایهام تناسب، تلمیح، تشبیه 

1آرایه1های1بیت1زیر،1کدام1است؟-     

که1دراین1باغ1نبینی1ثمری1بهتر1از1این« »کلک1حافظ1شکرین1میوه1نباتی1است1بچین1

2( مجاز، حس آمیزی، تشبیه، جناس 1(  تشبیه، کنایه، مجاز، استعاره 

4( استعاره، مراعات نظیر، حس آمیزی، تشخیص 3( کنایه، مراعات نظیر، جناس، تشخیص 
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1آرایه1های1بیت1»دهر1سیه1کاسه1ای1است1ما1همه1مهمان1او1/1بی1نمکی1تعبیه1است1در1نمک1خوان1او«1کدام1است؟-     

2( کنایه، ایهام تناسب، تضاد، تشخیص 1( کنایه، تشبیه، پارادوکس، استعاره 

4( تشبیه، پارادوکس، مراعات النظیر، ایهام تناسب 3( استعاره، کنایه، تضاد، اسلوب معادله 

1آرایه1های1بیت1زیر1کدام1است؟-     

من1که1را1جویم1که1چون1تو1طبع1هر1جاییم1نیست.«1 »طبع1تو1سیر1آمد1از1من1جای1دیگر1دل1نهاد1

2( تشخیص، استعاره، تشبیه، حسن تعلیل 1(  تشبیه، مجاز، کنایه، جناس 

4( تشبیه، استعاره، مجاز، لّف و نشر 3( کنایه، جناس، حسن تعلیل، مراعات النظیر 

1آرایه1های1بیت1»از1بس1که1با1جان1و1دلم1ای1جان1و1دل1آمیختی1/1چون1نکهت1از1آغوش1گل1بوی1تو1خیزد1از1گلم«1کدامند؟-     

2( استعاره، مراعات النظیر، جناس، ایهام، کنایه 1(  استعاره، تشبیه، تشخیص، جناس، مجاز 

4( مراعات النظیر، ایهام تناسب، نغمه  ی حروف، تضمین 3( تشبیه، کنایه، تشخیص، ایهام، حس آمیزی 

1در1بیت:-     

«1یافت1می1شود؟
ً
»از1چنگ1غم1خالص1تمّنی1کنم1زدهر1/1کافغان1به1نای1حلق1چو1ارغن]نوعی1ساز[1در1آورم«1کدام1آرایه1های1ادبی1»تماما

2( استعاره، ایهام تناسب، حسن تعلیل، مجاز 1(  استعاره، ایهام، تضاد، مجاز 

4( تشخیص، تشبیه، استعاره، ایهام تناسب 3( تشخیص، ایهام، تشخیص، کنایه 

1آرایه1های1بیت1زیر1کدام1اند؟-     

1هرکه1سر1در1سر1این1کار1کند،1منصور1است« »به1سخن1دعوی1حق1را1نتوان1برد1از1پیش1

2( اسلوب، معادله، کنایه، تضاد، حس آمیزی 1(  کنایه، جناس، ایهام، تلمیح 

4( استعاره، اسلوب معادله، متناقض نما، ایهام 3( لّف و نشر، استعاره، تلمیح، متناقض نما 

1آرایه1های1بیِت1زیر1کدام1است؟-     

کز1قامت1خم1گشته1در1آغوش1کمانیم«1 »چون1تیر1مدارید1ز1ما1چشم1اقامت1

2( ایهام، تشخیص، مجاز، لف و نشر 1(  لف و نشر، کنایه، تشخیص، جناس 

4( تشبیه، کنایه، استعاره، جناس 3( تشبیه، مجاز، استعاره، ایهام 

1همه1آرایه1های1بیت1زیر،1در1کدام1گزینه،1درست1ذکر1شده1است؟-     

به1شوق1سینه1سپر1کن1که1تیر1می1آید« »کمان1ابروی1او1گر1کمین1غمزه1گشود1

2( استعاره، جناس، مجاز، ایهام 1(  تشبیه، ایهام، کنایه، مجاز 

4( جناس، ایهام تناسب، استعاره، مراعات نظیر 3( استعاره، کنایه، تشبیه، جناس 
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1آرایه1های1بیت1»دهر1سیه1کاسه1ای1است1ما1همه1مهمان1او1/1بی1نمکی1تعبیه1است1در1نمک1خوان1او«1کدام1است؟-     

2( کنایه، ایهام تناسب، تضاد، تشخیص 1( کنایه، تشبیه، پارادوکس، استعاره 

4( تشبیه، پارادوکس، مراعات النظیر، ایهام تناسب 3( استعاره، کنایه، تضاد، اسلوب معادله 

1آرایه1های1بیت1زیر1کدام1است؟-     

من1که1را1جویم1که1چون1تو1طبع1هر1جاییم1نیست.«1 »طبع1تو1سیر1آمد1از1من1جای1دیگر1دل1نهاد1

2( تشخیص، استعاره، تشبیه، حسن تعلیل 1(  تشبیه، مجاز، کنایه، جناس 

4( تشبیه، استعاره، مجاز، لّف و نشر 3( کنایه، جناس، حسن تعلیل، مراعات النظیر 

1آرایه1های1بیت1»از1بس1که1با1جان1و1دلم1ای1جان1و1دل1آمیختی1/1چون1نکهت1از1آغوش1گل1بوی1تو1خیزد1از1گلم«1کدامند؟-     

2( استعاره، مراعات النظیر، جناس، ایهام، کنایه 1(  استعاره، تشبیه، تشخیص، جناس، مجاز 

4( مراعات النظیر، ایهام تناسب، نغمه  ی حروف، تضمین 3( تشبیه، کنایه، تشخیص، ایهام، حس آمیزی 

1در1بیت:-     

«1یافت1می1شود؟
ً
»از1چنگ1غم1خالص1تمّنی1کنم1زدهر1/1کافغان1به1نای1حلق1چو1ارغن]نوعی1ساز[1در1آورم«1کدام1آرایه1های1ادبی1»تماما

2( استعاره، ایهام تناسب، حسن تعلیل، مجاز 1(  استعاره، ایهام، تضاد، مجاز 

4( تشخیص، تشبیه، استعاره، ایهام تناسب 3( تشخیص، ایهام، تشخیص، کنایه 

1آرایه1های1بیت1زیر1کدام1اند؟-     

1هرکه1سر1در1سر1این1کار1کند،1منصور1است« »به1سخن1دعوی1حق1را1نتوان1برد1از1پیش1

2( اسلوب، معادله، کنایه، تضاد، حس آمیزی 1(  کنایه، جناس، ایهام، تلمیح 

4( استعاره، اسلوب معادله، متناقض نما، ایهام 3( لّف و نشر، استعاره، تلمیح، متناقض نما 

1آرایه1های1بیِت1زیر1کدام1است؟-     

کز1قامت1خم1گشته1در1آغوش1کمانیم«1 »چون1تیر1مدارید1ز1ما1چشم1اقامت1

2( ایهام، تشخیص، مجاز، لف و نشر 1(  لف و نشر، کنایه، تشخیص، جناس 

4( تشبیه، کنایه، استعاره، جناس 3( تشبیه، مجاز، استعاره، ایهام 

1همه1آرایه1های1بیت1زیر،1در1کدام1گزینه،1درست1ذکر1شده1است؟-     

به1شوق1سینه1سپر1کن1که1تیر1می1آید« »کمان1ابروی1او1گر1کمین1غمزه1گشود1

2( استعاره، جناس، مجاز، ایهام 1(  تشبیه، ایهام، کنایه، مجاز 

4( جناس، ایهام تناسب، استعاره، مراعات نظیر 3( استعاره، کنایه، تشبیه، جناس 
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بیشترین1مجاز1در1کدام1بیت،1یافت1می1شود؟-     

1( هر سروقد که بر مه و خور حسن می فروخت

2( بنال بلبل اگر با منت سر یاری است

3( یکی سر بی کبر در نمرود زار خاک نیست

4( می خواست گل که دم زند از رنگ و بوی دوست

چون تو درآمدی، پی کاری دگر گرفت

که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاری است

کاسۀ هر کس که می بینم ازین صهبا پر است

از غیرت صبا نفسش در دهان گرفت

1کدام1بیت،1فاقد1مجاز1است؟-     

1( گر بر سر خاک من بنشینی و برخیزی

2( به غمزه نرگس مستت بریخت خون دلم

3( سر اگر در سِر کار تو کنم دوری نیست

4( سهل است به خون من اگر دست برآری

تا محشر از این شادی برخیزم و بنشینم

ولیکن از بر من جان به ناتوانی برد

کان که در دست تو افتاد ز سر نندیشد

جان دادن در پای تو دشوار نباشد

1وجه1شبه1در1کدام1بیت،1محذوف1است؟-     

1( َمه چه باشد که به روی تو برابر کنمش

2( نگویمت به تو می ماند از عزیزی عمر

3( خواهم سر خود گوی صفت باخت ولیکن

4( تیر مژگان تو از جوشن جان می گذرد

یا ز رخسار تو گویم که به جایی ماند

که عمر اگر چه عزیز است هم نمی ماند

شرط است بدین سر که به چوگان تو باشد

بر دل من مزن ای جان که تویی در دل من

1در1چند1بیت1»ایهام1یا1ایهام1تناسب«1یافت1می1شود؟-     

الف(1آهوی1چشم1کماندار1تو1نخجیرم1ساخت

ب(1هر1کجا1دم1زدم1از1چشم1بت1کشمیرم

ج(1تا1فروغ1طلعت1آن1ماه1را1دیدم1فروغی

د(1بیرون1چه1گونه1می1رود1از1کین1مهوشان

هـ(1دو1گوشت1ار1ز1خروشیدنم1به1تنگ1آمد

من1که1شیران1جهانند1کمین1نخجیرم

خون1مردم1همه1گردید1گریبانگیرم

عشق1فارغ1کرده1است1از1تابش1مهر1منیرم

مهری1که1همچو1روح1فرو1رفته1در1تنم

چنین1مزن1که1ز1دستت1چو1چنگ1نخروشم

2( سه                             1( دو 

4( پنج 3( چهار 

1تعداد1تشبیه1در1همۀ1ابیات1یکسان1است،1به1جز:-     

1( مریض شوق ز تیر ستم نمی رنجد

2( شد چمان در چمن حسن و لطافت لیکن

3( زلف لیلی صفتت دام دل مجنون است

4( چون سواد زلف شبرنگ تو را آرام به یاد

قتیل عشق ز تیغ جفا نمی ترسد

در گلستان وصالش نچمیدیم و برفت

عقل بر دانۀ خال سیهت مفتون است

از سرم تا پای چون شمع آتش سواد گرفت

243

آرایه های ادبی 

1تعداد1»استعاره«1در1کدام1بیت،1بیشتر1است؟-     

1( اگر ز لعل تو مستان عشق نقل خواهند

2( دل شده را وقت جان از لب لعل وی است

3( با این نسیم سحرخیز برخیز گر جان سپردیم

4( شبی از مجلس مستان برآمد نالۀ چنگش

به خنده لب بگشا و شکر ز پسته بریز

هرگه بهشتی بود آب دهد کوثرش

در باغ می ماند ای دوست گل یادگار من و تو

رسید از غایت تیزی به گوش زهره آهنگش

1تعداد1»ایهام«1در1کدام1بیت،1بیشتر1است؟-     

1( ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی

2( پیش است رخ نهم ز آن رو که غم نبود ز مات

3( چون رود امیدوارم بی تابم و بی قرارم

4( دولت صحبت آن شمع سعادت پرتو

نروم جز به همان ره که توام راهنمایی

در وفایت جان ببازم تا کجا یابم وفات

من می روم سوی دریا، جای قرار من و تو

باز پرسید خدا را که به پروانه کیست

1تعداد1تشبیه1در1کدام1بیت،1بیش1از1سایر1ابیات1است؟-     

1( غمی که چون سپه زنگ ملک دل بگرفت

2( چون رایت عشق آن جهانگیر

3( صورت بی صورت بی حد غیب

4( بی تأمل چون عرق بر روی خوبان می رویم

ز خیل شادی روم رخت زداید باز

شد چون مه لیلی آسمان گیر

ز آینۀ دل تافت بر موسی ز جیب

چون کمند زلف گستاخ برو دوشیم ما

1در1کدام1گزینه،1تعداد1استعاره1بیشتر1است؟-     

1( ما هم از شب سایبان بر آفتاب انداخته است

2( رشته ای بر قمر انداخته کاین مار سیاه است

3( لؤلؤ از پستۀ خود ریخته کاین چیست؟ حدیث است

4( برطرف مه نشانده سیاهی که سنبل است

سروم از ریحان تر، بر گل نقاب انداخته است

نقطه ای بر شکر افکنده که این مهرۀ مار است

الله در مشک نهان کرده که این چیست؟ عذرا است

بربرگ گل فشانده غباری که عنبر است

1در1ابیات1زیر1چند1وجه1شبه1مشهود1است؟-     

الف(1روی1چون1خورشید1بنمای1از1نقاب

ب(1بی1آن1لب1چون1شکر1تنم1را

ج(1روح1ز1تو1خوبتر1به1خواب1نبیند

د(1درفشان1الله1در1وی1چون1چراغی

کآبم1از1سر1همچو1نیلوفر1گذشت

همچون1شکر1اندر1آب1دادی

چشم1فلک1چون1تو1آفتاب1نبیند

ولیک1از1دود1او1بر1جانش1داغی

4( چهار  3( سه  2( دو  1( یک 
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آرایه های ادبی 

1تعداد1»استعاره«1در1کدام1بیت،1بیشتر1است؟-     

1( اگر ز لعل تو مستان عشق نقل خواهند

2( دل شده را وقت جان از لب لعل وی است

3( با این نسیم سحرخیز برخیز گر جان سپردیم

4( شبی از مجلس مستان برآمد نالۀ چنگش

به خنده لب بگشا و شکر ز پسته بریز

هرگه بهشتی بود آب دهد کوثرش

در باغ می ماند ای دوست گل یادگار من و تو

رسید از غایت تیزی به گوش زهره آهنگش

1تعداد1»ایهام«1در1کدام1بیت،1بیشتر1است؟-     

1( ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی

2( پیش است رخ نهم ز آن رو که غم نبود ز مات

3( چون رود امیدوارم بی تابم و بی قرارم

4( دولت صحبت آن شمع سعادت پرتو

نروم جز به همان ره که توام راهنمایی

در وفایت جان ببازم تا کجا یابم وفات

من می روم سوی دریا، جای قرار من و تو

باز پرسید خدا را که به پروانه کیست

1تعداد1تشبیه1در1کدام1بیت،1بیش1از1سایر1ابیات1است؟-     

1( غمی که چون سپه زنگ ملک دل بگرفت

2( چون رایت عشق آن جهانگیر

3( صورت بی صورت بی حد غیب

4( بی تأمل چون عرق بر روی خوبان می رویم

ز خیل شادی روم رخت زداید باز

شد چون مه لیلی آسمان گیر

ز آینۀ دل تافت بر موسی ز جیب

چون کمند زلف گستاخ برو دوشیم ما

1در1کدام1گزینه،1تعداد1استعاره1بیشتر1است؟-     

1( ما هم از شب سایبان بر آفتاب انداخته است

2( رشته ای بر قمر انداخته کاین مار سیاه است

3( لؤلؤ از پستۀ خود ریخته کاین چیست؟ حدیث است

4( برطرف مه نشانده سیاهی که سنبل است

سروم از ریحان تر، بر گل نقاب انداخته است

نقطه ای بر شکر افکنده که این مهرۀ مار است

الله در مشک نهان کرده که این چیست؟ عذرا است

بربرگ گل فشانده غباری که عنبر است

1در1ابیات1زیر1چند1وجه1شبه1مشهود1است؟-     

الف(1روی1چون1خورشید1بنمای1از1نقاب

ب(1بی1آن1لب1چون1شکر1تنم1را

ج(1روح1ز1تو1خوبتر1به1خواب1نبیند

د(1درفشان1الله1در1وی1چون1چراغی

کآبم1از1سر1همچو1نیلوفر1گذشت

همچون1شکر1اندر1آب1دادی

چشم1فلک1چون1تو1آفتاب1نبیند

ولیک1از1دود1او1بر1جانش1داغی

4( چهار  3( سه  2( دو  1( یک 
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ادبیات فارسی

1در1تمام1ابیات1همه1ارکان1تشبیه1وجود1دارد،1به1جز:-     

1( در غمش چون دانۀ نار است آب چشم من

2( مرغان چمن باز چو من عاشق و مستند

3( خورشید را به روی تو تشبیه چون کنم

4( پروای سرد و گرم خزان و بهار نیست

وز لبش کام روانم ناودانی بیش نیست

کان نرگس مست و گل خندان من اینجاست

کاو همچو بندگان بدهد بوسه بر جناب

آن را که همچو سرو و صنوبر قبا یکی است

1در1همۀ1ابیات1همۀ1ارکان1تشبیه1یافت1می1شود،1به1جز:-     

1( گویی شب هجر تو چو بخت سیه من

2( من از لب میگون تو مستی طلبیدم

3( رقص آیدم از ساز تو چون زهرۀ چنگی

4( پیش رخ روشن تر از آیینه ات ای ماه

از تار سر زلف تو اموخته تاری

شد حاصلم از چشم خمار تو خماری

ای لعبت تنوری و ای آفت تاری

خورشید کشد آرزوی آینه داری

1در1همۀ1ابیات،1آرایۀ1مجاز1به1چشم1می1خورد،1به1جز:-     

1( می رود صبح و اشارت می کند

2( هزار نکتۀ باریک تر ز مو اینجاست

3( من و تو غافلیم و ماه و خورشید

4( از تالوت بر تو حق دارد کتاب

کاین گلستان خنده واری بیش نیست

نه هر که سر بتراشد قلندری داند

بر این گردون گردان نیست غافل

تو از او کامی که می خواهی بیاب

1در1کدام1بیت1هر1سه1آرایه1ی1»کنایه،1تشبیه1و1مراعات1نظیر«1وجود1دارد؟-     

1( چشم از کی آن باید تا چیز عجب بیند

2( چون جغد بود اصلش کی صورِت باز آید؟

3( در گوهر جان بنگر اندر صدف این تن

4( مسکین دل آواره آن گم شده یکباره

جان از پی آن باید تا عیش و طرب بیند

چون سیر خورد مردم کی بوی پیاز آید؟

کز دست گرانجانی انگشت همی ساید

چون بشنود این چاره، خوش رقص کنان آید

1در1کدام1بیت1همه1ی1آرایه1های1»مجاز1ـ1ایهام1ـ1کنایه1و1تلمیح«1دیده1می1شود؟-     

1( ای َدمت عیسی، دم از دوری مزن

2( ای خوب تر از لیلی بیم است که چون مجنون

3( اشکت، کلیم نگذاشت در نامه ها سیاهی

4( جمشید جز حکایت جام از جهان نبرد

من غالم آن که دوراندیش نیست

عشق تو بگرداند در کوه و بیابانم

بهر که می فرستی مکتوب های شسته؟

زنهار دل مبند بر اسباب دنیوی
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آرایه های ادبی 

1در1کدام1بیت،1همه1ی1آرایه1های1کنایه،1تشبیه1و1تلمیح1وجود1دارد؟-     

1( با آن که آب دیده ام از سرگذشت باز

2( نازم خیال خاتم لعلت که همچو جم

3( گفتم به چشم عقل نیفتم به چاه عشق

4( در وعده گاه وصل تو جانم به لب رسید

خاک در تو پاک نگشت از جبین مرا

آفاق را کشید به زیر نگین مرا

بستی نظر ز نرگس سحرآفرین مرا

امید مهردادی  کشتی به کین مرا

1در1مصراع1اّول1کدام1بیت،1همه1ی1آرایه1های1کنایه،1استعاره1و1تشخیص1به1کار1رفته1است؟-     

1( آواز عاشقه ی ما در گلو شکست

2( ای داد، کس به داغ ِدل باغ، دل نداد

3( »بادا« مباد گشت و »مبادا« به باد رفت

4( آن روزهای خوب که دیدیم خواب بود

حق با سکوت بود، صدا در گلو شکست

ای وای، های های عزا در گلو شکست

»آیا« ز یاد رفت و »چرا« در گلو شکست

خوابم پرید و خاطره ها در گلو شکست

1در1کدام1بیت،1آرایه1های1حس1آمیزی،1متناقض1نما،1اسلوب1معادله1و1مراعات1نظیر1مشهود1است؟-     

1( دو چشم باز نهاده نشسته ام همه شب

2( به جاز سرو بلند ایستاده بر لب جوی

3( حالوت سخن تلخ را ز عاشق پرس

4( به دوستی که اگر زهر باشد از دستت

چو فرقدین و نگه می کنم ثرّیا را

چرا نظر نکنی یار سرو باال را

ز ماهیان بطلب طعم آب دریا را

چنان به ذوق ارادت خورم که حلوا را

1در1کدام1بیت،1همه1ی1آرایه1های1کنایه،1تشبیه،1جناس1تاّم1و1جناس1ناقص1به1کار1فته1است؟-     

کمند زلف تو باری دگر به دستم داد 1( زمانه گرچه بسی بر سرم سپاس نهاد 

غالم هّمت آنم که دل بر او ننهاد 2( جهان بر آب نهاده است و زندگی بر باد 

به دام عشق درافتاد و هرچه باداباد 3( دلم که چون سر زلف تو می رود بر باد 

که فکر هیچ مهندس چنین گره نگشاد 4( گره ز دل بگشا و ز سپهر یاد مکن 

1در1کدام1بیت،1همه1ی1آرایه1های1»مراعات1نظیر،1استعاره،1تشخیص1و1جناس«1به1کار1رفته1است؟-     
کی به شمار آَوَرد حسرت بی شماره ام 1( آن که ندیده حسرتی در همه عمِر خویشتن 

کاش برای سوختن زنده کند دوباره ام 2( آن که به تیغ امتحان ریخت به خاک، خون من 
نرگس نیم مست او کشت به یک اشاره ام 3( غنچه ی نوش خنِد او سوخت به یک تبّسمم 

َجیب مهی گرفته ام، تا چه کند ستاره ام 4( خاک رهی گزیده ام، تا چه بزاید آسمان 

1در1کدام1بیت،1هر1سه1آرایه1ی1»استعاره،1تضاد1و1کنایه«1وجود1دارد؟-     

کاو را خلل نیست ز هر باد خزانی 1( گلزار رخت هست چنان تازه بهاری 

وی در چمن حسن، قدت سرو روانی 2( ای زلف تو سر تا قدم آشوب جهانی 

در پای سهی سرو خرامانت زمانی 3( برخاسته ایم از سر جان تا بنشینیم 

این نه حرفی است که بر وی قلم رد باشد 4( الف قّد تو پیش همه مقبول افتاد 
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آرایه های ادبی 

1در1کدام1بیت،1همه1ی1آرایه1های1کنایه،1تشبیه1و1تلمیح1وجود1دارد؟-     

1( با آن که آب دیده ام از سرگذشت باز

2( نازم خیال خاتم لعلت که همچو جم

3( گفتم به چشم عقل نیفتم به چاه عشق

4( در وعده گاه وصل تو جانم به لب رسید

خاک در تو پاک نگشت از جبین مرا

آفاق را کشید به زیر نگین مرا

بستی نظر ز نرگس سحرآفرین مرا

امید مهردادی  کشتی به کین مرا

1در1مصراع1اّول1کدام1بیت،1همه1ی1آرایه1های1کنایه،1استعاره1و1تشخیص1به1کار1رفته1است؟-     

1( آواز عاشقه ی ما در گلو شکست

2( ای داد، کس به داغ ِدل باغ، دل نداد

3( »بادا« مباد گشت و »مبادا« به باد رفت

4( آن روزهای خوب که دیدیم خواب بود

حق با سکوت بود، صدا در گلو شکست

ای وای، های های عزا در گلو شکست

»آیا« ز یاد رفت و »چرا« در گلو شکست

خوابم پرید و خاطره ها در گلو شکست

1در1کدام1بیت،1آرایه1های1حس1آمیزی،1متناقض1نما،1اسلوب1معادله1و1مراعات1نظیر1مشهود1است؟-     

1( دو چشم باز نهاده نشسته ام همه شب

2( به جاز سرو بلند ایستاده بر لب جوی

3( حالوت سخن تلخ را ز عاشق پرس

4( به دوستی که اگر زهر باشد از دستت

چو فرقدین و نگه می کنم ثرّیا را

چرا نظر نکنی یار سرو باال را

ز ماهیان بطلب طعم آب دریا را

چنان به ذوق ارادت خورم که حلوا را

1در1کدام1بیت،1همه1ی1آرایه1های1کنایه،1تشبیه،1جناس1تاّم1و1جناس1ناقص1به1کار1فته1است؟-     

کمند زلف تو باری دگر به دستم داد 1( زمانه گرچه بسی بر سرم سپاس نهاد 

غالم هّمت آنم که دل بر او ننهاد 2( جهان بر آب نهاده است و زندگی بر باد 

به دام عشق درافتاد و هرچه باداباد 3( دلم که چون سر زلف تو می رود بر باد 

که فکر هیچ مهندس چنین گره نگشاد 4( گره ز دل بگشا و ز سپهر یاد مکن 

1در1کدام1بیت،1همه1ی1آرایه1های1»مراعات1نظیر،1استعاره،1تشخیص1و1جناس«1به1کار1رفته1است؟-     
کی به شمار آَوَرد حسرت بی شماره ام 1( آن که ندیده حسرتی در همه عمِر خویشتن 

کاش برای سوختن زنده کند دوباره ام 2( آن که به تیغ امتحان ریخت به خاک، خون من 
نرگس نیم مست او کشت به یک اشاره ام 3( غنچه ی نوش خنِد او سوخت به یک تبّسمم 

َجیب مهی گرفته ام، تا چه کند ستاره ام 4( خاک رهی گزیده ام، تا چه بزاید آسمان 

1در1کدام1بیت،1هر1سه1آرایه1ی1»استعاره،1تضاد1و1کنایه«1وجود1دارد؟-     

کاو را خلل نیست ز هر باد خزانی 1( گلزار رخت هست چنان تازه بهاری 

وی در چمن حسن، قدت سرو روانی 2( ای زلف تو سر تا قدم آشوب جهانی 

در پای سهی سرو خرامانت زمانی 3( برخاسته ایم از سر جان تا بنشینیم 

این نه حرفی است که بر وی قلم رد باشد 4( الف قّد تو پیش همه مقبول افتاد 
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ادبیات فارسی

1در1کدام1گزینه1هر1سه1آرایه1ی1»جناس،1تضاد1و1تشبیه«1وجود1دارد؟-     

که او هست باقی و باقی فناست 1( جز این نیست پیدا که انسان دلی است  

مکن خویشتن را به غم مضطرب 2( جهان جهان را به شادی گذار 

مباش از برای دو نان مضطرب 3( چو دنان در این خاکداِن دنی 

کزین نوع هر جای بسیار نیست 4( هنرمند باید که باشد چو فیل 

1در1کدام1بیت1آرایه1های1»کنایه،1استعاره،1تشخیص«1به1کار1رفته1است؟-     

1( در این دو هفته که چون گل در این گلستانی

2( ز انتظار شب وصل تو مرا روز گذشت

3( ماه را زرد شود روی چو در وی نگری

4( من از این در نروم ز آن که گروهی عَشاق

گشاده روی تر از راز می پرستان باش

می  ندانم که چرا منتظر فردایی

روز را خیره شود چشم چو رخ بنمایی

روی معشوق بدیدند به ثابت رایی

1در1کدام1بیت،1دو1آرایه1ی1جناس1و1تضاد1وجود1ندارد؟-     

دهد از نیش نوش و خیری از خار 1( نهد در نار، نور و مهره در مار 

داغ جفا به سینه ام طوق وفا به گردنم 2( قمری باغ او منم تا بشناسیم ببین 

نماند هیچ کس او ماند و بس 3( کسی با او نه و او با همه کس 

جهان داری که در ملکش خلل نیست 4( خداوندی که در ذاتش علل نیست 

1در1کدام1بیت،1آرایه1های1»تشبیه،1جناس1و1تلمیح«1مشهود1است؟-     

1( کمال حسن تو را من به راستی گفتم

2( حکایت غم او من نگفته ام تنها

3( فغان که کام مرا تلخ کرد شیرینی

4( چرا به سر ننهد هدهد صبا افسر

که حّد خوبی گل را هزار دستان گفت

که این مقّدمه هم گبر و هم مسلمان گفت

که با لبش نتوان حرف شکرستان گفت

که وصف شهر سبا را بِر سلیمان گفت

1کدام1بیت1فاقد1آرایه1ی1»استعاره1ی1مصّرحه«1و1دارای1»سه1تشبیه«1و1یک1»ایهام«1است؟-     

1( کمند زلف بتی گردنم ببست به مویی

2( خورشید عارض او چون ذّره برده تابم

3( یا بهار عمر من رو بر خزان خواهد نهاد

4( چشم گریان را به طوفان بال خواهم سپرد

چنان کشید که زنجیر صد عالقه گسستم

باالی سرکش او چون سایه کرده پستم

یا نهال قامت او را به بر خواهم گرفت

نوک مژگان را به خوناب جگر خواهم گرفت
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آرایه های ادبی 

1در1کدام1بیت1ها1هر1دو1آرایه1ی1استعاره1و1جناس،1وجود1دارد؟-     

الف(1اهل1دل1گر1جان1بر1آن1سرو1روان1افشانده1اند

ب(1آن1خط1عنبرشکن1بر1برگ1گل1دانی1چراست؟

ج(1خلق1را1از1لعل1میگون1تو1مستی1داده1اند

د(1سنبلش1غارت1ایمان1نکند1چون1نکند

هـ(1آن11سهمی1سرو1روان1از1سر1پا1ننشید

از1نسیم1گلشن1وصلش1روان1پرورده1اند

نافه1ی1مشک1است1کاندر1جیب1نسرین1کرده1اند

عقل1را1از1چشم1فّتان1تو1مفتون1کرده1اند

لب1لعلش1مدد1جان1نکند1چون1نکند

تا1مِن1دلشده1را1بی1سر1و1بی1پا1نکند

2( الف، ب، ج 1( الف، ب، هـ 

4( ج، هـ، د 3( ب، د، ج 

1در1کدام1بیت،1هر1دو1آرایۀ1»تشبیه1و1استعاره«1وجود1دارد؟-     

1( صد باد صبا اینجا با سلسله می رقصند

2( اگر چه مهر بربدی و عهد بشکستی

3( پیش رویت دگران صورت بر دیوارند

4( ما چو دادیم دل و دیده به طوفان بال

این است حریف ای دل تا باد نپیمایی

هنوز بر سر پیمان و عهد و سوگندم

نه چنین صورت و معنی که تو داری، دارند

گو بیا سیل غم این خانه ز بنیاد ببر

1در1کدام1بیت1همه1ی1آرایه1های1»استعاره،1مجاز،1کنایه1و1تشخیص«1وجود1دارد؟-     

1( در کام صدف تلخ کند آب گهر را

2( در دور لب لعل تو یاقوت ز معدن

3( شد آینه از دیدن رخسار تو محروم

4( در روز جزا سنبل گلزار بهشت است

حرفی که از آن لعل شکر بار برآید

چون الله جگر سوخته از سنگ برآید

تا روی لطیف تو که را در نظر آید

عمری که به اندیشه ی زلف تو سرآید

1در1همه1ی1ابیات1به1جز1بیت1.....................1همه1ی1آرایه1های1تشبیه،1جناس،1مراعات1النظیر1و1کنایه1یافت1می1شود.-     

1( نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان

2( شکر ُشکِر ز طوطی روان باز مدار

3( نه چو بلبل منم آن سدره نشیمن شهباز

4( گل عذاری ز گلستان جهان ما را بس

گر شما را نه بس این سود و زیان ما بس

دو سه روزی که بمانده است در این تیره قفس

کز هوای ملکوت آمدم اینجا به هوس

زین چمن سایه ی آن سرو روان ما را بس

1آرایه1های1»ایهام،1نغمه1ی1حروف،1تشبیه،1تضمین«،1همگی1در1کدام1بیت1یافت1می1شود؟-     

1( تو شور کن آور نه قصه ی شیرین
2( به بوی زلف تو در پیشگاه باد سحر

3( به زیر زلف پرندین بامداد وصال
4( به شهر عشق منم شهریار و چون حافظ

که کوه عشق به ناخن توان تراشیدن
به سان شمع شبستان خوش است لرزیدن

تویی چو چشمه ی خورشید در درخشیدن
منم که شهره ی شهرم به عشق ورزیدن
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آرایه های ادبی 

1در1کدام1بیت1ها1هر1دو1آرایه1ی1استعاره1و1جناس،1وجود1دارد؟-     

الف(1اهل1دل1گر1جان1بر1آن1سرو1روان1افشانده1اند

ب(1آن1خط1عنبرشکن1بر1برگ1گل1دانی1چراست؟

ج(1خلق1را1از1لعل1میگون1تو1مستی1داده1اند

د(1سنبلش1غارت1ایمان1نکند1چون1نکند

هـ(1آن11سهمی1سرو1روان1از1سر1پا1ننشید

از1نسیم1گلشن1وصلش1روان1پرورده1اند
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عقل1را1از1چشم1فّتان1تو1مفتون1کرده1اند

لب1لعلش1مدد1جان1نکند1چون1نکند

تا1مِن1دلشده1را1بی1سر1و1بی1پا1نکند

2( الف، ب، ج 1( الف، ب، هـ 

4( ج، هـ، د 3( ب، د، ج 

1در1کدام1بیت،1هر1دو1آرایۀ1»تشبیه1و1استعاره«1وجود1دارد؟-     

1( صد باد صبا اینجا با سلسله می رقصند

2( اگر چه مهر بربدی و عهد بشکستی

3( پیش رویت دگران صورت بر دیوارند

4( ما چو دادیم دل و دیده به طوفان بال

این است حریف ای دل تا باد نپیمایی

هنوز بر سر پیمان و عهد و سوگندم

نه چنین صورت و معنی که تو داری، دارند

گو بیا سیل غم این خانه ز بنیاد ببر

1در1کدام1بیت1همه1ی1آرایه1های1»استعاره،1مجاز،1کنایه1و1تشخیص«1وجود1دارد؟-     

1( در کام صدف تلخ کند آب گهر را

2( در دور لب لعل تو یاقوت ز معدن

3( شد آینه از دیدن رخسار تو محروم

4( در روز جزا سنبل گلزار بهشت است

حرفی که از آن لعل شکر بار برآید

چون الله جگر سوخته از سنگ برآید

تا روی لطیف تو که را در نظر آید

عمری که به اندیشه ی زلف تو سرآید

1در1همه1ی1ابیات1به1جز1بیت1.....................1همه1ی1آرایه1های1تشبیه،1جناس،1مراعات1النظیر1و1کنایه1یافت1می1شود.-     

1( نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان

2( شکر ُشکِر ز طوطی روان باز مدار

3( نه چو بلبل منم آن سدره نشیمن شهباز

4( گل عذاری ز گلستان جهان ما را بس

گر شما را نه بس این سود و زیان ما بس

دو سه روزی که بمانده است در این تیره قفس

کز هوای ملکوت آمدم اینجا به هوس

زین چمن سایه ی آن سرو روان ما را بس

1آرایه1های1»ایهام،1نغمه1ی1حروف،1تشبیه،1تضمین«،1همگی1در1کدام1بیت1یافت1می1شود؟-     

1( تو شور کن آور نه قصه ی شیرین
2( به بوی زلف تو در پیشگاه باد سحر

3( به زیر زلف پرندین بامداد وصال
4( به شهر عشق منم شهریار و چون حافظ

که کوه عشق به ناخن توان تراشیدن
به سان شمع شبستان خوش است لرزیدن

تویی چو چشمه ی خورشید در درخشیدن
منم که شهره ی شهرم به عشق ورزیدن
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ادبیات فارسی

1در1کدام1بیت1همه1ی1آرایه1های،1استعاره،1تشخیص،1تشبیه1و1حس1آمیزی1وجود1دارد؟-     

1( نسیم ناامیدی بد ورق گرداندنی دارد
2( ندارد بی قراری حاصلی غیر از پشیمانی

3( ز رقص مرغ بسمل این نوا در گوش می آید
4( سزای توست چون گل گریه ی تلخ پشیمانی

در اّیام برومندی دِر بستان سرا بگشا
میان خویش را چون موج در بحر بال بگشا

که ساحل چون شود نزدیک بازوی شنا بگشا
که گفت ای غنچه ی غافل، دهن پیش صبا بگشا

1در1کدام1بیت1هر1سه1آرایه1ی1)تشبیه،1استعاره1و1کنایه(،1وجود1دارد؟-     

1( تو قله ی خیالی و تسخیر تو محال
2( بعد یک عمر قناعت دگر آموخته ام

3( چون که گل رفت و گلستان درگذشت
4(به صحرای هوس تا کی دال سر در هوا گردی؟

بخت منی که خوابی و تعبیر تو محال
عشق گنجی است که افزونی اش از انفاق است

نشنوی زان پس ز بلبل سرگذشت
نمی بینی رهی، ترسم که گم گردی چو واگردی

1در1همه1ی1عبارت1ها1به1استثنای1عبارت1....................1آرایه1های1»تشبیه1و1پارادوکس«1هر1دو1وجود1دارد.-     
1( صدای سایش بال های خیال تنها سخنی است که سکوت ابدی کویر را نشان می دهد.

2( کویر انتهای زمین است پایان سرزمین حیات است در کویر گویی به مرز عالم دیگر نزدیکیم.
3( شب کویر این موجود زیبا و اسمانی شبی است که از بامداد آغاز می شود، شب کویر به وصف نمی آید.

4( آن باغ پر از گل های رنگین و معطر شعر و خیال در سموم سرد این عقل بی درد و بی دل پژمرد.

1در1کدام1بیت1آرایه1های1»استعاره،1تشبیه،1اغراق1و1کنایه«1به1کار1رفته1است؟-     
دل بر آن میگون لب سرکه فشان خواهم فشاند 1( بس کن از سر که فشاندن زان لب میگون که من 

گوهر اندر خاک پایت رایگان خواهم فشاند 2( پای خاکین کن درآ کز چشم خونین هر نفس 
از مژده یک دامنت لعل روان خواهم فشاند 3( گر چه چنگم در بر آیی زلف در دامن کشان 

از تظّلم خاک هم بر آسمان خواهم فشاند 4( بر سر خاک اوفتان خیزان ز جور آسمان 

1در1کدام1ابیات،1تشبیه1و1استعاره1هر1دو1به1کار1رفته1است؟-     

الف( شب وصال تو چون باد بی وصال بود
ب( روح ز تو خوب تر به خواب نبیند

ج( پیوند روح می کند این باد مشک بیز
د( جان ها ز دام زلف چو بر خاک می فشاند

غم فراق تو گویی هزار سال بود
چشم فلک چون تو آفتاب نبیند

هنگام نوبت سحر است ای ندیم خیز
بر آن غریب ما چه گذشت ای صبا بگو

4( ج ـ د 3( ب ـ د  2( الف ـ ج  1( الف ـ ب 

1در1همۀ1ابیات،1آرایه1های1ایهام1و1کنایه،1هر1دو،1وجود1دارند،1به1جز:1-     

1( من به بوی توام ای دوست هواخواه بهار
2( ز حسرت لب شیرین هنوز می بینم
3( من همان روز ز فرهاد طمع ببریدم

4( خیال شهسواری پخت و ناگه شد دل مسکین

کز نسیمش به دماغم همه بوی تو رسد
که الله می دمد از خون دیدۀ فرهاد

که عنان دل شیدا به کف شیرین داد
خداوندا نگه دارش که بر قلب سواران زد
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آرایه های ادبی 

1در1کدام1بیت1»تشبیه1و1استعاره«1هر1دو،1وجود1دارد؟-     

1( پشت هر شادی غمی بنهفته بنگر که آسمان
2( از زبان سوسن آزاده ام آمد به گوش

3( به تواّلی تو در آتش محنت چو خلیل
4( شکر بر خویشتن خندد گر آن ماه

ابر گریان دارد و خورشید خندان نیز هم
کاندر این دیر کهن کار سبکباران خوش است

گوبیا در چمن الله و ریحان بودم
به شکر خنده بگشاید دهان را

1در1کدام1بیت،1آمده1است؟-     
ً
1آرایه1های1»استعاره،1تشبیه،1اغراق،1مجاز،1کنایه«1تماما

1( نو عروسان چمن را که جهان آرایند
2( در موی میانت سخنی نیست که خود نیست

3( صبر چون پروانه باید کردنت بر داغ عشق
4( خواهی که برنخیزدت از دیده رود خون

با گل روی تو بازار لطافت بشکست
لیکن سخن ار هست در آن پسته دهان است

ای که صحبت با یکی داری نه در مقدار خویش
دل در وفای صحبت رود کسان مبند

1کدام1بیت،1دارای1یک1»استعاره1و1بیشترین1مجاز«1است؟-     

1( چگونه سرو روانی به فکر خون من افتد
2( مرا به صید گهی می کشد کمند محّبت

3( چه عشوه ها که خریدم ز چشم عشوه فروشش
4( کجا رواست که یک جا رود به دامن گلچین

که ریخت خون جهانی به خاک راهگذارش
که خون شیر خورند آهوان شیر شکارش
چه باده ها که کشیدم ز لعل باده گسارش

گلی که بلبل مسکین کشید زحمت خارش

1کدام1بیت1دارای1»تلمیح،1حس1آمیزی،1ایهام1تناسب1و1ایهام«1است؟-     

1( هم از آن موی سیه مایۀ هر سودایی
2( تو شکر لب که با خسرو بسی شیرین سخن دار

3( گر به تلخی جان شیرینم نمی آمد به لب

4( زان رو به شکل سوزن عیسی شدم که تو

هم از آن روی نکو یوسف هر بازاری
گاهی از شوریده حال کوهکن داری کجا آ

کام دل کی از لب شیرین جوابت دیدمی

باریک تر ز رشتۀ باریک مریمی

1در1کدام1بیت1تشبیه،1استعاره1و1مجاز1»همگی«1وجود1دارد؟-     

1( گر بدین پستۀ خندان به چمن بنشینی

2( تو در حسن، لیالی خرگه نشینی

3( گر بوسه ای توان زد یاقوت آن دو لب را

4( خاک سر راهت شدم ای لعبت چاالک

غنچه از شاخ به صد آه و فغان برخیزد

من از عشق مجنون صحرا نشینم

یک عمر از این تمنا خون در جگر توان زد

برخیز پی جلوه که برداریم از خاک

1در1کدام1بیت1همۀ1آرایه1های1»تشبیه،1استعاره،1جناس«1به1کار1رفته1است؟-     

1( حافظ در این کمند سِر سرکشان بسی است

2( در چین زلفش ای دل مسکین چگونه ای؟

3( صحن سرای دیده بشستم، ولی چه سود؟

4( چون پیاله، دلم از توبه که کردم، بشکست

سودای کج َمپز، که نباشد مجال تو

کآشفته گفت باد صبا شرح حال تو

کاین گوشه، نیست در خور خیال خیال تو

همچو الله، جگرم بی می و خم خانه بسوخت



249

آرایه های ادبی 

1در1کدام1بیت1»تشبیه1و1استعاره«1هر1دو،1وجود1دارد؟-     

1( پشت هر شادی غمی بنهفته بنگر که آسمان
2( از زبان سوسن آزاده ام آمد به گوش

3( به تواّلی تو در آتش محنت چو خلیل
4( شکر بر خویشتن خندد گر آن ماه

ابر گریان دارد و خورشید خندان نیز هم
کاندر این دیر کهن کار سبکباران خوش است

گوبیا در چمن الله و ریحان بودم
به شکر خنده بگشاید دهان را

1در1کدام1بیت،1آمده1است؟-     
ً
1آرایه1های1»استعاره،1تشبیه،1اغراق،1مجاز،1کنایه«1تماما

1( نو عروسان چمن را که جهان آرایند
2( در موی میانت سخنی نیست که خود نیست

3( صبر چون پروانه باید کردنت بر داغ عشق
4( خواهی که برنخیزدت از دیده رود خون

با گل روی تو بازار لطافت بشکست
لیکن سخن ار هست در آن پسته دهان است

ای که صحبت با یکی داری نه در مقدار خویش
دل در وفای صحبت رود کسان مبند

1کدام1بیت،1دارای1یک1»استعاره1و1بیشترین1مجاز«1است؟-     

1( چگونه سرو روانی به فکر خون من افتد
2( مرا به صید گهی می کشد کمند محّبت

3( چه عشوه ها که خریدم ز چشم عشوه فروشش
4( کجا رواست که یک جا رود به دامن گلچین

که ریخت خون جهانی به خاک راهگذارش
که خون شیر خورند آهوان شیر شکارش
چه باده ها که کشیدم ز لعل باده گسارش

گلی که بلبل مسکین کشید زحمت خارش

1کدام1بیت1دارای1»تلمیح،1حس1آمیزی،1ایهام1تناسب1و1ایهام«1است؟-     

1( هم از آن موی سیه مایۀ هر سودایی
2( تو شکر لب که با خسرو بسی شیرین سخن دار

3( گر به تلخی جان شیرینم نمی آمد به لب

4( زان رو به شکل سوزن عیسی شدم که تو

هم از آن روی نکو یوسف هر بازاری
گاهی از شوریده حال کوهکن داری کجا آ

کام دل کی از لب شیرین جوابت دیدمی

باریک تر ز رشتۀ باریک مریمی

1در1کدام1بیت1تشبیه،1استعاره1و1مجاز1»همگی«1وجود1دارد؟-     

1( گر بدین پستۀ خندان به چمن بنشینی

2( تو در حسن، لیالی خرگه نشینی

3( گر بوسه ای توان زد یاقوت آن دو لب را

4( خاک سر راهت شدم ای لعبت چاالک

غنچه از شاخ به صد آه و فغان برخیزد

من از عشق مجنون صحرا نشینم

یک عمر از این تمنا خون در جگر توان زد

برخیز پی جلوه که برداریم از خاک

1در1کدام1بیت1همۀ1آرایه1های1»تشبیه،1استعاره،1جناس«1به1کار1رفته1است؟-     

1( حافظ در این کمند سِر سرکشان بسی است

2( در چین زلفش ای دل مسکین چگونه ای؟

3( صحن سرای دیده بشستم، ولی چه سود؟

4( چون پیاله، دلم از توبه که کردم، بشکست

سودای کج َمپز، که نباشد مجال تو

کآشفته گفت باد صبا شرح حال تو

کاین گوشه، نیست در خور خیال خیال تو

همچو الله، جگرم بی می و خم خانه بسوخت
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1در1همۀ1ابیات،1هر1دو1آرایۀ1تشبیه1و1استعاره1وجود1دارد؛1به1جز:-     

1( دفتر گل را به آب چشم خواهد پاک شست

2( هر خسی قیمت نداند نالۀ شب خیز را

3( خامشی دریا و گفت گو خس و خاشاک اوست

4( شوکت شاهی سبک سنگ است در میزان عدل

گر ببیند بلبل آن رخسار شبنم خیز را

خسروی باید که داند قدر این شبدیز را

پاک کن از خار و خس این بحر گوهر خیز را

عشق می گیرد به خوِن کوهکن پرویز را

1در1کدام1بیت1»ایهام،1ایهام1تناسب،1تشبیه1و1استعاره«1وجود1دارد؟-     

1( از راه نظر مرغ دلم گشت هواگیر

2( غنیمتی شمر ای شمع، وصل پروانه

3( مرغ دل باز هوادار کمان ابرویی است

4( کسی به وصل تو چون شمع یافت پروانه

ای دیده نگه کن که به دام گه درافتاد

که این معامله تا صبحدم نخواهد ماند

ای کبوتر نگران باش که شاهین آمد

که زیر تیغ تو هر دم سری دگر دارد

1در1بیت،1»چند1ایهام1تناسب1و1چند1جناس«1وجود1دارد؟-     

»می1ساختم1چو1بربط1و1می1سوختم1چو1عودزیرا1که1چارۀ1دل1من1سوز1و1ساز1بود«

4( دو ـ سه 3( یک ـ دو  2( سه ـ سه  1( دو ـ دو 

1کدام1بیت،1فاقد1تشبیه1و1دارای1»مجاز1و1ایهام«1است؟-     

1( خواهم ز پس پرده تقوا به در افتم

2( چون بلبل دل سوخته را بال شکستند

3( نه طّره ات غم شب های تار من دارد

4( من آن نی ام که کند یار اجتناب از من

چندی به زبان همه کس چون خبر افتم

بر طرف چمن باز به پرواز نیاید

نه چشم مست تو فکر خمار من دارد

همیشه صحبت آتش به شمع درگیرد

1در1همۀ1ابیات1آرایه1های1تشبیه،1استعاره1و1جناس1وجود1دارد؛1به1جز:-     

1( نشد از گوش دلم زمزمۀ نغمه چنگ

2( مگذار مطرب را دمی کز چنگ بنهد چنگ را

3( ای ُترک آتش رخ بیار آن آب آتش فام را

4( ای رخت آینۀ جان، می چون زنگ بیار

تا عنان دل شیدا بشد از چنگ مرا

در آبگون ساغر فکن آن آب آتش رنگ را

وین جامۀ نیلی ز من بستان و د ده جام را

تا ز آیینۀ خاطر برد زنگ مرا

1کدام1بیت،1فاقد1استعاره1و1داری1»تشبیه1و1جناس«1است؟-     

1( آن زمان کان ماِه رخشان خور آیین رخ نمود

2( چه غم ز حربه و حرِب عرب چو مجنون را

3( تا زدی در دل من خیمه به اقبال غمت

4( دانی که بر عذار تو خال سیاه چیست؟

باغ، پر گلچهر گشت و کاخ، پر آورنگ بود

مقیم بر دلیلی مقام خواهد بود

شادی از جان من غم زده بگریخته است

زاغی که بر کنارۀ باغی نشسته است

251

آرایه های ادبی 

1در1کدام1بیت1آمده1است؟-     
ً
1آرایه1هاِی1»ایهام،1استعاره1و1جناس1تام«1تماما

1( نافۀ مشک ختن گر زانکه می خیزد ز  چین

2( مستم آن دم که بمیرم به سر خاک برید

3( مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است

4( دیدم و آن چشم دل سیه که تو داری

زلف را بفشان که صد چین در شکنج موی توست

تا سر از خاک برآرم به قامت سرمست

زان روی سپرده اند به مستی زمام ما

جانب هیچ آشنا نگاه ندارد

در1منظومۀ1زیر1به1ترتیب،1چند1تشبیه1و1چند1استعاره1وجود1دارد؟-     

»فوران1گل1حسرت1از1خاکبارش1شبنم1روی1پل1خواب1/1پرش1شادی1از1خندق1مرگگذر1حادثه1از1پشت1کالم«

4( چهار ـ شش 3( چهار ـ پنج  2( سه ـ شش  1( سه ـ پنج 

1در1کدام1ابیات1استعاره1و1مجاز،1»هردو«1وجود1دارد؟-     

الف(1سر1پر1ز1شرم1و1بهایی1مراست

ب(1حسرت1نبرم1به1خواب1آن1مرداب

ج(1ساقی1چمن1گل1را1بی1روی1تو1رنگی1نیست

د(1به1خرابی1خوشم1امروز1که1فردا1ز1کرم

اگر1بی1گناهم1رهایی1مراست

کآرام1درون1دشت1شب1خفته1است

شمشاد1خرامان1کن1تا1باغ1بیارایی

هّمت1پیر1خرابات1کند1تعمیرم

4( ج ـ د 3( ب ـ ج  2( الف ـ د  1( الف ـ ب 

1در1کدام1بیت،1دو1تشبیه1و1بیشترین1استعاره1به1کار1رفته1است؟-     

1( شیر در بادیۀ عشق تو روباه شود

2( یارب آن شاه وش ماه رخ زهره جبین

3( واله و شیداست دایم همچو بلبل در قفس

4( خون شد دلم به یاد تو، هرگه که در چمن

آه از این راه که در وی خطری نیست که نیست

دّر یکتای که و گوهر یکدانۀ کیست؟

طوطی طبعم ز عشق شکر و بادام دوست

بند قبای غنچۀ گل می گشاد باد

1در1کدام1»دو1ایهام«1و1»یک1استعاره«1وجود1دارد؟-     

1( یک روز به شیدایی در زلف تو آویزم

2( ساقی ار باده از این دست به جام اندازد

3( گریۀ شام و سحر شکر که ضایع نگشت

4( گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد

زان دو لب شیرینت صد شور برانگیزم

عارفان را همه در شرب مدام اندازد

قطرۀ باران ما گوهر یک دانه شد

گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید

1در1کدام1بیت،1آرایه1های1»اغراق،1تضاد1و1تشبیه«،1»همگی«1یافت1می1شود؟-     

1( ای مرد فقر هست تو را خرقۀ تو تاج

2( وصال تو به شب کس را میسر چون شود هرگز

3( تو را به مثل من ای دوست میل چون باشد

4( عزیز مصر اگر ما را مالمت گر بود شاید

سلطان تویی که نیست به سلطانت احتیاج

که تو چون روزگردانی به روی خود شبستان را

که حاصلم همه چشمی تر است و جانی خشک

تو حسن یوسفی داری و من مهر زلیخایی
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آرایه های ادبی 

1در1کدام1بیت1آمده1است؟-     
ً
1آرایه1هاِی1»ایهام،1استعاره1و1جناس1تام«1تماما

1( نافۀ مشک ختن گر زانکه می خیزد ز  چین

2( مستم آن دم که بمیرم به سر خاک برید

3( مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است

4( دیدم و آن چشم دل سیه که تو داری

زلف را بفشان که صد چین در شکنج موی توست

تا سر از خاک برآرم به قامت سرمست

زان روی سپرده اند به مستی زمام ما

جانب هیچ آشنا نگاه ندارد

در1منظومۀ1زیر1به1ترتیب،1چند1تشبیه1و1چند1استعاره1وجود1دارد؟-     

»فوران1گل1حسرت1از1خاکبارش1شبنم1روی1پل1خواب1/1پرش1شادی1از1خندق1مرگگذر1حادثه1از1پشت1کالم«

4( چهار ـ شش 3( چهار ـ پنج  2( سه ـ شش  1( سه ـ پنج 

1در1کدام1ابیات1استعاره1و1مجاز،1»هردو«1وجود1دارد؟-     

الف(1سر1پر1ز1شرم1و1بهایی1مراست

ب(1حسرت1نبرم1به1خواب1آن1مرداب

ج(1ساقی1چمن1گل1را1بی1روی1تو1رنگی1نیست

د(1به1خرابی1خوشم1امروز1که1فردا1ز1کرم

اگر1بی1گناهم1رهایی1مراست

کآرام1درون1دشت1شب1خفته1است

شمشاد1خرامان1کن1تا1باغ1بیارایی

هّمت1پیر1خرابات1کند1تعمیرم

4( ج ـ د 3( ب ـ ج  2( الف ـ د  1( الف ـ ب 

1در1کدام1بیت،1دو1تشبیه1و1بیشترین1استعاره1به1کار1رفته1است؟-     

1( شیر در بادیۀ عشق تو روباه شود

2( یارب آن شاه وش ماه رخ زهره جبین

3( واله و شیداست دایم همچو بلبل در قفس

4( خون شد دلم به یاد تو، هرگه که در چمن

آه از این راه که در وی خطری نیست که نیست

دّر یکتای که و گوهر یکدانۀ کیست؟

طوطی طبعم ز عشق شکر و بادام دوست

بند قبای غنچۀ گل می گشاد باد

1در1کدام1»دو1ایهام«1و1»یک1استعاره«1وجود1دارد؟-     

1( یک روز به شیدایی در زلف تو آویزم

2( ساقی ار باده از این دست به جام اندازد

3( گریۀ شام و سحر شکر که ضایع نگشت

4( گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد

زان دو لب شیرینت صد شور برانگیزم

عارفان را همه در شرب مدام اندازد

قطرۀ باران ما گوهر یک دانه شد

گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید

1در1کدام1بیت،1آرایه1های1»اغراق،1تضاد1و1تشبیه«،1»همگی«1یافت1می1شود؟-     

1( ای مرد فقر هست تو را خرقۀ تو تاج

2( وصال تو به شب کس را میسر چون شود هرگز

3( تو را به مثل من ای دوست میل چون باشد

4( عزیز مصر اگر ما را مالمت گر بود شاید

سلطان تویی که نیست به سلطانت احتیاج

که تو چون روزگردانی به روی خود شبستان را

که حاصلم همه چشمی تر است و جانی خشک

تو حسن یوسفی داری و من مهر زلیخایی
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1در1کدام1بیت،1همۀ1آرایه1هاِی1»تشبیه،1استعاره،1ایهام1تناسب1و1حس1آمیزی«1یافت1می1شود؟-     

1( پای خوابیده به فریاد نگردد بیدار

2( از صدای سخن عشق ندیدم خوش تر

3( بر لب کوه جنون خندۀ شیرین بهار

4( هر کاو نکاشت مهر و ز خوبی گلی نچید

بند با عاشق بیدل چه تواند کردن

یادگاری که در این گنبد دّوار بماند

نقش زخمی است که از تیشۀ فرهاد شکفت

در رهگذر باد نگهبان الله بود

1در1کدام1بیت،1آرایه1هاِی1ایهام1و1استعاره1»هردو«1یافت1می1شود؟-     

1( آفتابی کز شفق، رخسار، در خون شسته است

2( زهره سازی خوش نمی سازد مگر عودش بسوخت

3( در بزم دور یک دو قدح درکش و برو

4( فرش طرب بگستر چون باد نوبهاری

داغ ناخن خورده ای از الله زار حسِن اوست

کس ندارد ذوق مستی می گساران را چه شد

یعنی طمع مدار وصال دوام را

فراش بوستان گشت نقاش گلستان شد

1آرایه1های1به1کارر1فته1در1بیت1زیر1به1ترتیب1عبارتند1از:-     

زانک1جای1خواب1مستان1گوشه1ی1محراب1نیست« »نرگست1در1طاق1ابرو1از1چه1خفتد1بی1خبر1

2( استعاره ـ تشبیه ـ تناسب  1( ایهام تناسب ـ استعاره ـ تضاد 

4( تشبه ـ حس آمیزی ـ ایهام تناسب 3( استعاره ـ متناقض نما ـ مراعات نظیر 

1آرایه1های1بیت1زیر1کدام1است؟-     

بمیرد1پیش1من1رستم1چو1او1دستان1من1باشد« »نبیند1روی1من1زردی1به1اقبال1لب1لعلش1

2( کنایه ـ تشبیه ـ مراعات نظیر ـ ایهام 1( اسلوب معادله ـ تلمیح ـ مجاز ـ ایهام 

4( اسلوب معادله ـ تلمیح ـ مجاز ـ تشخیص 3( کنایه ـ تشخیص ـ تشبیه ـ تضمین  

1در1بیت1زیر،1کدام1گروه1آرایه1های1ادبی،1وجود1دارد؟-     

گل1به1سر1خواهی1زدن1از1گلبن1بستان1عشق« »فصل1گل1گر1اشک1گلگونت1ز1سر1خواهد1گذشت1

2( اغراق ـ جناس ـ تشخیص ـ تضاد 1( مجاز ـ تشبیه ـ ایهام ـ جناس 

4( مراعات النظیر ـ متناقض نما ـ کنایه ـ استعاره 3( کنایه ـ مجاز ـ تشبیه ـ اغراق 

1در1بیِت1»بر1در1خانه1منم1ای1َمه1وای1مشتریجمله1منم1تو1شده1گشته1من1از1من1بری«،1کدام1گروه1آرایه1های1ادبی1یافت1می1شود؟-     

2( کنایه ـ جناس ـ تکرار ـ استعاره 1( تشبیه ـ کنایه ـ تکرار ـ ایهام 

4( تشبیه ـ مراعات نظیر ـ کنایه ـ مجاز 3( جناس ـ تشخیص ـ ایهام ـ حس آمیزی 

1در1بیت1زیر،1کدام1آرایه1وجود1ندارد1؟-     

ز1خود1برون1شد1و1بر1تن1درید1پیراهن«»رسید1باد1صبا1غنچه1در1هواداری

4( استعاره 3( کنایه  2( تلمیح  1( تشخیص 
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1کدام1گروه1آرایه1های1ادبی،1در1بیت1زیر1به1کار1رفته1است؟-     

که1بعد1از1رام1گردیدن1خطاکاری1است1رم1کردن«»صبا1ای1کاش1می1گفتی1بدان1آهوی1مشکین1مو

2( مجاز ـ تشبیه ـ تناقض 1( تشخیص ـ کنایه ـ استعاره 

4( تشخیص ـ مراعات النظیر ـ مجاز 3( مراعات النظیر ـ کنایه ـ تشبیه 

1کدام1گروه1آرایه1های1ادبی1در1بیت1زیر،1یافت1می1شود؟-     

با1پختگان1گوی1این1سخن1سوزش1نباشد1خام1را«»باران1اشکم1می1دود1وز1ابرم1آتش1می1جهد

2( تشبیه ـ استعاره ـ کنایه ـ تضاد 1( تشبیه ـ پارادوکس ـ اسلوب معادله ـ ایهام 

4( مراعات النظیر ـ استعاره ـ اسلوب معادله ـ تضاد 3( مراعات النظیر ـ تشبیه ـ پارادوکس ـ ایهام 

پیک1صبا1روانه1ی1شهر1سبا1ببین«1کدام1آرایه1ها1به1کار1نرفته1است؟-      1در1بیت1»آهی1روان1به1کشور1بلقیس1کرده1ام1

4( تشخیص، تشبیه 3( تلمیح، جناس  2( تشبیه، تناسب  1( تضاد، ایهام 

1در1دو1بیت1زیر،1کدام1آرایه1وجود1ندارد؟-     

»روزم1مبارک1است1که1روی1تو1دیده1امبختم1موافق1است1که1بویت1شنیده1ام

شکر1خدای1می1کنم1ای1نور1چشم1منکامروز1بر1جمال1تو1افتاد1دیده1ام«

4( جناس تام 2( حس آمیزی3( استعاره  1( ایهام تناسب  

1کدام1آرایه1ها1در1بیت1»چرخ1گرد1از1هستی1من1گر1برآرد1گو1برآردور1بادا1دور1از1دامان1نامم1گرد1ننگ«1یافت1می1شود؟-     

2( تشبیه ـ تکرار ـ تشخیص ـ متناقض نما 1( استعاره ـ تشبیه ـ جناس ـ کنایه 

4( کنایه ـ جناس ـ استعاره ـ ایهام تناسب 3( تکرار ـ مجاز ـ ایهام تناسب ـ تلمیح 

ابروت1زده1بر1سر1خورشید1کمان1را«1کدام1است؟-      آرایه1های1بیت1»مژگان1تو1خنجر1به1رخ1ماه1کشیده1

2( اسلوب معادله ـ مجاز ـ تشبیه ـ کنایه 1( تشبیه ـ کنایه ـ مراعات نظیر ـ استعاره 

4( مجاز ـ مراعات نظیر ـ ایهام ـ اسلوب معادله 3( تلمیح ـ تشبیه ـ کنایه ـ ایهام تناسب 

طالب1چشمه1ی1خورشید1درخشان1نشود«1وجود1ندارند؟-      1کدام1آرایه1ها1در1بیت1»ذّره1را1تا1نبّود1هّمت1عالی،1حافظ1

2( ایهام و تناقض 1( استعاره و تشبیه 

4( نغمه ی حروف و تشخیص 3( تشبیه و حسن تعلیل 

1آرایه1های1بیِت1زیر1کدامند؟-     

مردمان1بوی1تو1یابند1ز1رنگ1سخنم« »لب1ببستم1ز1سخن1ای1گل1خندان1که1مباد1

2( استعاره، حس آمیزی، کنایه 1( ایهام، حسن تعلیل، کنایه 

4( ایهام، تشبیه، حس آمیزی 3( استعاره، ایهام تناسب، تشبیه 
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آرایه های ادبی 

1کدام1گروه1آرایه1های1ادبی،1در1بیت1زیر1به1کار1رفته1است؟-     

که1بعد1از1رام1گردیدن1خطاکاری1است1رم1کردن«»صبا1ای1کاش1می1گفتی1بدان1آهوی1مشکین1مو

2( مجاز ـ تشبیه ـ تناقض 1( تشخیص ـ کنایه ـ استعاره 

4( تشخیص ـ مراعات النظیر ـ مجاز 3( مراعات النظیر ـ کنایه ـ تشبیه 

1کدام1گروه1آرایه1های1ادبی1در1بیت1زیر،1یافت1می1شود؟-     

با1پختگان1گوی1این1سخن1سوزش1نباشد1خام1را«»باران1اشکم1می1دود1وز1ابرم1آتش1می1جهد

2( تشبیه ـ استعاره ـ کنایه ـ تضاد 1( تشبیه ـ پارادوکس ـ اسلوب معادله ـ ایهام 

4( مراعات النظیر ـ استعاره ـ اسلوب معادله ـ تضاد 3( مراعات النظیر ـ تشبیه ـ پارادوکس ـ ایهام 

پیک1صبا1روانه1ی1شهر1سبا1ببین«1کدام1آرایه1ها1به1کار1نرفته1است؟-      1در1بیت1»آهی1روان1به1کشور1بلقیس1کرده1ام1

4( تشخیص، تشبیه 3( تلمیح، جناس  2( تشبیه، تناسب  1( تضاد، ایهام 

1در1دو1بیت1زیر،1کدام1آرایه1وجود1ندارد؟-     

»روزم1مبارک1است1که1روی1تو1دیده1امبختم1موافق1است1که1بویت1شنیده1ام

شکر1خدای1می1کنم1ای1نور1چشم1منکامروز1بر1جمال1تو1افتاد1دیده1ام«

4( جناس تام 2( حس آمیزی3( استعاره  1( ایهام تناسب  

1کدام1آرایه1ها1در1بیت1»چرخ1گرد1از1هستی1من1گر1برآرد1گو1برآردور1بادا1دور1از1دامان1نامم1گرد1ننگ«1یافت1می1شود؟-     

2( تشبیه ـ تکرار ـ تشخیص ـ متناقض نما 1( استعاره ـ تشبیه ـ جناس ـ کنایه 

4( کنایه ـ جناس ـ استعاره ـ ایهام تناسب 3( تکرار ـ مجاز ـ ایهام تناسب ـ تلمیح 

ابروت1زده1بر1سر1خورشید1کمان1را«1کدام1است؟-      آرایه1های1بیت1»مژگان1تو1خنجر1به1رخ1ماه1کشیده1

2( اسلوب معادله ـ مجاز ـ تشبیه ـ کنایه 1( تشبیه ـ کنایه ـ مراعات نظیر ـ استعاره 

4( مجاز ـ مراعات نظیر ـ ایهام ـ اسلوب معادله 3( تلمیح ـ تشبیه ـ کنایه ـ ایهام تناسب 

طالب1چشمه1ی1خورشید1درخشان1نشود«1وجود1ندارند؟-      1کدام1آرایه1ها1در1بیت1»ذّره1را1تا1نبّود1هّمت1عالی،1حافظ1

2( ایهام و تناقض 1( استعاره و تشبیه 

4( نغمه ی حروف و تشخیص 3( تشبیه و حسن تعلیل 

1آرایه1های1بیِت1زیر1کدامند؟-     

مردمان1بوی1تو1یابند1ز1رنگ1سخنم« »لب1ببستم1ز1سخن1ای1گل1خندان1که1مباد1

2( استعاره، حس آمیزی، کنایه 1( ایهام، حسن تعلیل، کنایه 

4( ایهام، تشبیه، حس آمیزی 3( استعاره، ایهام تناسب، تشبیه 
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ادبیات فارسی

که1آتش1از1عرق1شرم،1آب1گردیده1است«،1در1کدام1گزینه،1-      1آرایه1های1موجود1در1بیت:1»کدام1زهره1جبین1بی1نقاب1گردیده1است1
ذکر1شده1است؟

2( تشبیه، مجازف حسن تعلیل، ایهام 1( تشبیه، کنایه، مجاز، استعاره 

4( کنایه، استعاره، مراعات نظیر، ایهام تناسب 3( کنایه، تضاد، استعاره، حسن تعلیل 

که1جوش1گل1شراب1لعل1فام1آورد1مستان1را«،1کدامند؟-      1آرایه1های1بیت1»مشو1غمگین1در1میخانه1را1گر1محتسب1گل1زد1

2( تشبیه، استعاره، مجاز، جناس تام 1( کنایه، جناس، استعاره، تشبیه 

4( تشبیه، مراعات نظیر، جناس، اسلوب معادله 3( کنایه، مجاز، حسن تعلیل، جناس تام 

     -1»
ً
»تماما گزینه1 کدام1 در1 گفت«1 دستان1 ترک1 زال1 این1 که1 گفت1 که1 را1 تو1 1آریه1های1بیت:1»به1مهلتی1که1سپهرت1دهد1زراه1مرو1

درست1آمده1است؟

2( تشخیص، اسلوب معادله، حسن تعلیل 1( استعاره، ایهام تناسب، کنایه 

4( تلمیح، استعاره، حسن تعلیل 3( ایهام تناسب، کنایه، اسلوب معادله 

«1درست1-     
ً
1آرایه1های1»سرم1هنوز1چنان1مست1بوی1آن1نفس1استکه1بوی1عنبر1و1گل1ره1نمی1برد1به1مشام«1در1کدام1گزینه1»تماما

است؟

2( جناس، کنایه، پارادوکس 1( کنایه، مجاز، حسن تعلیل 

4( تشبیه، اغراق، اسلوب معادله 3( کنایه، اسلوب معادله، مجاز 

1ترتیب1ابیات1زیر1از1حیث1داشتن11آرایه1های1)لف1ونشر1–1حسن1تعلیل1–1ایهام1–1تشبیه1مرجح(1کدام1است؟-     

الف(1خون1گریه1کند1غنچه1به1دامان1گلستان

ب(1سودای1نیاز1من1و1ناز1تو1محال1است

ج(1به1هوای1دهنت1نقد1روان1باید1باخت

د(1گر1نمودم1به1همه1روی1تو1را1معذورم1

هر1گه1که1به1یاد1خندان1تو1افتد

نتوان1به1هم1آمیزش1پیدا1و1نهان1داد1

در1بهای1سخنت1جان1جان1باید1داد

قبله1را1بر1همه1ی1خلق1نشان1باید1داد

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

1اگر1ابیات1زیر1را1با1توجه1به1داشتن1آرایه1های1)استعاره،1تشبیه،1حس1آمیزی،1اسلوب1معادله،1جناس1تام(1از1باال1به1پایین1مرتب1-     
کنیم،1گزینه1درست1کدام1است؟

الف(1تا1بر1آمد1در1جهان1آوازه1ای1زلف1و1ُرخش1

ب(1جز1بدان1آهوی1وحشی1که1به1من1رام1نگشت

ج(1گرآن1شیرین1دهن1لب1را1به1شکر1خنده1بگشاید

د(1دل1به1دست1آن1نگار1شوخ1و1شنگ1افتاده1است

ه(1محروم1اگر1شدم1ز1سر1کوی1او1چه1شد

کیمیای1کفر1و1دسن1را1روز1بازاری1نماند

دل1وحشت1زده1با1هیچ1کسم1رام1نبود

کف1خسرو1به1خاک1تیره1ریزد1خون1شیرین1را

طفل1بازیگوش1را1آتش1به1چنگ1افتاده1است

از1گلشن1زمانه1که1بوی1وفا1شنید

2( ب، ه، د، الف، ج 1( ج، ب، ه، الف، د 
4( ج، الف، ه، د، ب 3( ب، الف، ه، د، ج 
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آرایه های ادبی 

1آرایه1های1»اسلوب1معادله،1کنایه،1ایهام1تناسب،1حس1آمیزی1و1حس1تعلیل«1به1ترتیب،1در1کدام1ابیات1آمده1است؟-     

الف(1آه1از1این1قوم1سیه1دل1که1گران1می1دانند

ب(1از1آن1دندان1ز1پیران1گردش1افالک1می1گیرد

ج(1جان1محال1است1که1در1جسم1بود1فارغ1بال

د(1دل1آگاه1ز1تحریک1هوا1آسوده1است

ه(1دراین1ماتم1سرا1تا1یک1نفس1چون1صبح1مهمانی

به1زر1قلب،1وصال1مه1کنعانی1را

که1از1غفلت1نیندازی1به1پیری1لب1گزیدن1را

خواب،1آَشفته1بود1مردم1زندانی1را

نیست1از1باد،1خطر1تخت1سلیمانی1را

به1شکر1خنده1شیرین1دار1کام1تلخ1کامان1را

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

1آرایه1های1»تشبیه،1اسلوب1معادله،1ایهام،1استعاره1و1اغراق«1به1ترتیب،1درکدام1ابیات1آمده1است؟-     

الف(1چه1ناله1ها1که1رسید1از1دلم1به1خرمن1ماه

ب(1بهره1خواجه1ز1اسباب1به1جز1محنت1نیست

ج(1برگرفتاری1دل1خنده1زنان1می1گذرم

د(دل1همچوسنگت1ای1دوست1به1آب1چشم1سعدی

ه(1گفتم1آتش1در1زنم1آفاق1را

چون1یاد1عارض11آن1ماه1خر1گهی1آورد

عرق1از1بار1گران1قیمت1حمال1شود

همچو1دیوانه1که1از1پیش1دبستان1گذرد

عجب1است1اگر1نگردد1که1بگردد1آسیابی

گفت:1سعدی1در1نگیرد1با1منت

2( ج، ب، الف، ه، د 1( ج، ب، ه، الف، د 

4( د، الف، ب، ج، ه 3( د، ب، الف، ه، ج 

1آرایه1های1»اغراق،1تضاد،1تشبیه1و1ایهام«11به1ترتیب1در1کدام1ابیات1آمده1است؟-     

الف(1نسخه1قانون1عشقت1باید1ای1بیمار1نفس

ب(1ای1به1جام1الله1شبنم1راح1ریحانی1تو

ج(1چون1شفق1رنگین1کند1محراب1سیمین1افق

د(سودازاین1بهتر1چه1می1خواهی1که1سودا1می1کنند

تا1شفا1بخشد1دوا1با1درد1نادانی1تو

سرو1و1گل1مستند1وساقی1ابر1نیسانی1تو

روز1و1شب1محوند1در1سیمای1روحانی1تو

جّنت1باقی1به1این1بیغوله1فانی1تو

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

1آرایه1های1»واج1آرایی،1ایهام1تناسب،1استعاره1و1پارادوکس«1به1ترتیب،1در1کدام1ابیات1آمده1است؟-     

الف(1شوخی1نرگس1نگر1که1پیش1تو1بشکفت

ب(1این1قّصه1عجب1شنو1از1بخت1واژگون

ج(1جام1مینایی1می1سّد1ره1تنگ1دلی1است

د(1نقاب1گل1کشید1و1زلف1سنبل

چشم1دریده1ادب1نگاه1ندارد

ما1را1بکشت1یار1به1انفاس1عیسوی

منه1از1دست1که1سیل1غمت1از1جا1ببرد

گره1بنِد1قبای1غنچه1وا1کرد

2( ب، الف، د، ج 1( الف، ج، د، ب 

4( د، الف، ب، ج 3( ج، الف، د، ب 
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آرایه های ادبی 

1آرایه1های1»اسلوب1معادله،1کنایه،1ایهام1تناسب،1حس1آمیزی1و1حس1تعلیل«1به1ترتیب،1در1کدام1ابیات1آمده1است؟-     

الف(1آه1از1این1قوم1سیه1دل1که1گران1می1دانند

ب(1از1آن1دندان1ز1پیران1گردش1افالک1می1گیرد

ج(1جان1محال1است1که1در1جسم1بود1فارغ1بال

د(1دل1آگاه1ز1تحریک1هوا1آسوده1است

ه(1دراین1ماتم1سرا1تا1یک1نفس1چون1صبح1مهمانی

به1زر1قلب،1وصال1مه1کنعانی1را

که1از1غفلت1نیندازی1به1پیری1لب1گزیدن1را

خواب،1آَشفته1بود1مردم1زندانی1را

نیست1از1باد،1خطر1تخت1سلیمانی1را

به1شکر1خنده1شیرین1دار1کام1تلخ1کامان1را

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

1آرایه1های1»تشبیه،1اسلوب1معادله،1ایهام،1استعاره1و1اغراق«1به1ترتیب،1درکدام1ابیات1آمده1است؟-     

الف(1چه1ناله1ها1که1رسید1از1دلم1به1خرمن1ماه

ب(1بهره1خواجه1ز1اسباب1به1جز1محنت1نیست

ج(1برگرفتاری1دل1خنده1زنان1می1گذرم

د(دل1همچوسنگت1ای1دوست1به1آب1چشم1سعدی

ه(1گفتم1آتش1در1زنم1آفاق1را

چون1یاد1عارض11آن1ماه1خر1گهی1آورد

عرق1از1بار1گران1قیمت1حمال1شود

همچو1دیوانه1که1از1پیش1دبستان1گذرد

عجب1است1اگر1نگردد1که1بگردد1آسیابی

گفت:1سعدی1در1نگیرد1با1منت

2( ج، ب، الف، ه، د 1( ج، ب، ه، الف، د 

4( د، الف، ب، ج، ه 3( د، ب، الف، ه، ج 

1آرایه1های1»اغراق،1تضاد،1تشبیه1و1ایهام«11به1ترتیب1در1کدام1ابیات1آمده1است؟-     

الف(1نسخه1قانون1عشقت1باید1ای1بیمار1نفس

ب(1ای1به1جام1الله1شبنم1راح1ریحانی1تو

ج(1چون1شفق1رنگین1کند1محراب1سیمین1افق

د(سودازاین1بهتر1چه1می1خواهی1که1سودا1می1کنند

تا1شفا1بخشد1دوا1با1درد1نادانی1تو

سرو1و1گل1مستند1وساقی1ابر1نیسانی1تو

روز1و1شب1محوند1در1سیمای1روحانی1تو

جّنت1باقی1به1این1بیغوله1فانی1تو

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

1آرایه1های1»واج1آرایی،1ایهام1تناسب،1استعاره1و1پارادوکس«1به1ترتیب،1در1کدام1ابیات1آمده1است؟-     

الف(1شوخی1نرگس1نگر1که1پیش1تو1بشکفت

ب(1این1قّصه1عجب1شنو1از1بخت1واژگون

ج(1جام1مینایی1می1سّد1ره1تنگ1دلی1است

د(1نقاب1گل1کشید1و1زلف1سنبل

چشم1دریده1ادب1نگاه1ندارد

ما1را1بکشت1یار1به1انفاس1عیسوی

منه1از1دست1که1سیل1غمت1از1جا1ببرد

گره1بنِد1قبای1غنچه1وا1کرد

2( ب، الف، د، ج 1( الف، ج، د، ب 

4( د، الف، ب، ج 3( ج، الف، د، ب 
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ادبیات فارسی

1ترتیب1ابیاِت1زیر،1از1جهت1داشتن1آرایه1های1)اغراق-1جناس-1تشبیه1و1کنایه(1کدام1است؟-     

الف(1گفتی1که1آتشم1بنشانی1ولی1چه1سود

ب(1با1رنگ1و1بویت1ای1گل،1گل1رنگ1و1بو1ندارد

ج(1با1صدهزار1زخم1زبان1زنده1ام1هنوز

د(1ما1همه1چشمیم1و1تو1نور1ای1صنم

برخاستی1که1بر1سر1آتش1نشانیم

با1لعلت1آب1حیوان1آبی1به1جو1ندارد

گردون1گمان1نداشت1به1این1سخت1جانیم

چشم1بد1از1روی1تو1دور1ای1صنم

2( ج، د، الف، ب 1( الف، د، ب، ج 

4( د، ب، ج، الف 3( ج، ب، د، الف 

1آرایه1های1»ایهام،1تضاد،1مجاز،1پارادوکس1و1استعاره«1به1ترتیب،1در1کدام1ابیات1آمده1است؟-     

الف(1هزار1ناخن1تدبیر1غوطه1در1خون1زد

ب(1نیست1ما1را1وحشتی1از1برگ1ریزان1حواس

ج(1شب1به1چشم1ما1نسازد1روز1روشن1را1سیاه1

د(1دهن1چو1شیشه1گشاییم1بهر1شادی1خلق

ه(1می1شود1روشن1ز1خاموشی1چراغ1عاشقان

نشد1گشاده1شود1عقده1های1مشکل1ما

این1زیان1ها1را1سراسر1سود1می1دانیم1ما

فیض1صبح1سینه1بی1کینه1می1یابیم1ما

و1گر1نه1مهر1خموشی1است1جام1عشرت1ما

درهالک1خویش1چون1پروانه1بی1تابیم1ما

2( ب، الف، د، ه، ج 1(ب، ج، ه، الف،د 

4( ه، ج، د، ب، الف 3( الف، ج، ه، ب، د 

1آرایه1های1»تشبیه،1جناس،1ایهام،1استعاره،1اسلوب1معادله«1به1ترتیب،1در1کدام1ابیات،1وجود1دارد؟-     

الف(1خون1دل1تا1چند1نوشم1باده1نوشین1بیار

ب(1نقدی1که1ز1بازار1تو1بردیم1تلف1گشت

ج(1گفتم1ز1دل1خویش1دهان1سازمت1ای1ماه

د(1مانند1تو1بر1روی1زمین1نادره1ای1نیست

ه(1عنان1مصلحت1در1عشق1می1باید1رها1کردن

تا1بشویم1جامه1جان1را1به1آب1چشم1جام

سودی1که1ز1سودای1تو1کردیم1زیان1شد

گفتا1نتوان1ساخت1ز1یک1نقطه1دهانی

زان1خوانده1فلک1نادره1دور1زمانت

ندارد1حاصلی1دربحر1بی1ساحل1شنا1کردن

2( د، ه، ب، ج، الف 1(ج، الف، ب، د، ه 

4( د، الف، ه، ج، ب 3( ج، ب، د، الف، ه 

1ترتیب1و1توالی1ابیات1زیر1به1لحاظ1آرایه1های1)ایهام،1استعاره،1حسن1تعلیل،1تشبیه1و1مجاز(1کدام1است؟-     

الف(1بار1فراق1دوستان1بس1که1نشسته1بر1دلم

ب(1سیر1از1رخ1تو1دیده1به1دیدن1نمی1شود

ج(1دمادم1تلخ1می1گوید1دعاگویان1دولت1را

د(1غم1هجوم1آورده1می1دانم1که1زارم1می1کشد

ه(1دانی1قیامت1از1چه1ندارد1سر1قیام

می1روم1و1نمی1رود1ناقه1به1زیر1محملم

گل1زین1چمن1تمام1به1چیدن1نمی1شود

مکرر1قند1می1ریزد1لب1لعل1شکر1بارش

وین1غم1دیگر1که1دور1از1روی1یارم1می1کشد

در1انتظار1قامت1رعنای1او1بود

2( ج، ب، د، ه، الف 1(ج، ب، د، الف، ه 

4( ب، الف، ه، ج، د 3(د، ج، ه، الف، ب 
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آرایه های ادبی 

1آرایه1های1»ایهام،1اسلوب1معادله،1حس1آمیزی1و1تشبیه«1به1ترتیب،1در1کدام1ابیات،1یافت1می1شود؟-     

الف(1زمانه1از1ورق1گل1مثال1روی1تو1بست

ب(1شمع1من1در1هر1که1آتش1می1زند1پروانه1وار

ج(1عالمی1را1کشت1و1دست1و1تیغ1او1رنگین1نشد

د(1من1گرفتم1که1قمار1از1همه1عالم1بردی

ولی1ز1شرم1تو1در1غنچه1کرد1پنهانش1

رنگ1عشق1تازه1ای1می1ریزد1از1خاکسترش

تیزی1شمشیر1پاک1از1خون1کند1شمشیر1را

دست1آخر1همه1را1باخته1می1باید1رفت

2( ب، ج، د، الف 1( الف، ج، ب، د 

4( د، ج، ب، الف 3( ج، د، الف، ب 

1آرایه1های1»اسلوب1معادله،1تلمیح،1تشبیه،1حس1آمیزی«1به1ترتیب،1در1کدام1ابیات1یافت1می1شود؟-     

الف(وصل،1هجران1است1اگردل1ها1ز1یکدیگر1جداست

ب(1آبی1که1زندگانی1جاوید1می1دهد

ج(1نیست1پروا1عاشقان1را1از1نگاه1تلخ1یار

د(1از1تهی1مغزی1است1امید1گشاد1از1ماه1عید

هجر1باشد1وصل1اگر1دل1ها1به1هم1پیوسته1است

دارد1اگر1وجود1،شراب1شبانه1است

دود1خشک1شمع1ریحاِن1تِر1پروانه1است

ناخن1تنها1برای1پشت1سر1خاریدن1است

2( ج، ب، د، الف 1( ج، ب، الف، د 

4( د، ج، ب، الف 3( د، ب، الف، ج 

1آرایه1های11»استعاره،1مجاز،1حس1آمیزی،1اسلوب1معادله1و1ایهام«1به1ترتیب،1در1کدام1ابیات1آمده1است؟-     

الف(1آب1صافی1شده1است1خون1دلم

ب(1اکنون1سزد1نگارا1گر1حال1من1بپرسی

ج(1حرف1بی1جا1غافالن1را1غوطه1در1خون1می1دهد

د(1بلبل1و1طوطی1و1قمری1همه1ناالن1تواند

ه(1نه1ز1خامی1نقش1ها1را1خام1می1بندیم1ما

خون1تیره1شده1است1آب1سرم

یادم1کنی1که1این1دم1دور1از1تو1ناتوانم

مرغ1بی1هنگام1را1تیغ1اجل1گوید1جواب

در1دبستان1تو1شیرین1سخنی1نیست1که1نیست

پرده1بر1چشم1بد1اّیام1می1بندیم1ما

2( ب، الف، ج، ه، د 1( الف، ه، د، ج، ب 

4( ه، الف، د، ج، ب 3( ه، ب، د، ج، الف 

1ترتیب1ابیات1به1لحاظ1داشتن1آرایه1های1»مجاز،1تشبیه،1استعاره،1ایهام1تناسب1و1تلمیح«1در1کدام1گزینه1درست1است؟-     

الف(1می1زند1حلقه1زلف1تو1دِر1غارت1جان

ب(1گر1بدین1شیوه1کند1چشم1تو1مردم1را1مست

ج(1جان1صوفی1نشد1از1جام1کدورت1صافی

د(1می1به1هشیار1ده1ای1ساقی1مجلس1که1مرا

ه(خوردم1از1دست1تو1جامی1که1جهان1جرعه1اوست

نتوان1با1سر1زلف1تو1به1جانی1در1بست

نتوان1گفت1که1در1دور1تو1هشیاری1هست

تا1نشد1در1تن1خم1خانه1چو1ُدردی1به1نشست

نشئه1ای1هست1هنوز1از1می1باقی1الست

هر1که1زین1دست1خوَرد1می1برود1زود1ز1دست

2( ج، ب، ه، الف، د 1(ج، الف، د، ب، ه 

4( ه، ج، الف، ب، د 3( ه، الف، ب، د، ج 
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آرایه های ادبی 

1آرایه1های1»ایهام،1اسلوب1معادله،1حس1آمیزی1و1تشبیه«1به1ترتیب،1در1کدام1ابیات،1یافت1می1شود؟-     

الف(1زمانه1از1ورق1گل1مثال1روی1تو1بست

ب(1شمع1من1در1هر1که1آتش1می1زند1پروانه1وار

ج(1عالمی1را1کشت1و1دست1و1تیغ1او1رنگین1نشد

د(1من1گرفتم1که1قمار1از1همه1عالم1بردی

ولی1ز1شرم1تو1در1غنچه1کرد1پنهانش1

رنگ1عشق1تازه1ای1می1ریزد1از1خاکسترش

تیزی1شمشیر1پاک1از1خون1کند1شمشیر1را

دست1آخر1همه1را1باخته1می1باید1رفت

2( ب، ج، د، الف 1( الف، ج، ب، د 

4( د، ج، ب، الف 3( ج، د، الف، ب 

1آرایه1های1»اسلوب1معادله،1تلمیح،1تشبیه،1حس1آمیزی«1به1ترتیب،1در1کدام1ابیات1یافت1می1شود؟-     

الف(وصل،1هجران1است1اگردل1ها1ز1یکدیگر1جداست

ب(1آبی1که1زندگانی1جاوید1می1دهد

ج(1نیست1پروا1عاشقان1را1از1نگاه1تلخ1یار

د(1از1تهی1مغزی1است1امید1گشاد1از1ماه1عید

هجر1باشد1وصل1اگر1دل1ها1به1هم1پیوسته1است

دارد1اگر1وجود1،شراب1شبانه1است

دود1خشک1شمع1ریحاِن1تِر1پروانه1است

ناخن1تنها1برای1پشت1سر1خاریدن1است

2( ج، ب، د، الف 1( ج، ب، الف، د 

4( د، ج، ب، الف 3( د، ب، الف، ج 

1آرایه1های11»استعاره،1مجاز،1حس1آمیزی،1اسلوب1معادله1و1ایهام«1به1ترتیب،1در1کدام1ابیات1آمده1است؟-     

الف(1آب1صافی1شده1است1خون1دلم

ب(1اکنون1سزد1نگارا1گر1حال1من1بپرسی

ج(1حرف1بی1جا1غافالن1را1غوطه1در1خون1می1دهد

د(1بلبل1و1طوطی1و1قمری1همه1ناالن1تواند

ه(1نه1ز1خامی1نقش1ها1را1خام1می1بندیم1ما

خون1تیره1شده1است1آب1سرم

یادم1کنی1که1این1دم1دور1از1تو1ناتوانم

مرغ1بی1هنگام1را1تیغ1اجل1گوید1جواب

در1دبستان1تو1شیرین1سخنی1نیست1که1نیست

پرده1بر1چشم1بد1اّیام1می1بندیم1ما

2( ب، الف، ج، ه، د 1( الف، ه، د، ج، ب 

4( ه، الف، د، ج، ب 3( ه، ب، د، ج، الف 

1ترتیب1ابیات1به1لحاظ1داشتن1آرایه1های1»مجاز،1تشبیه،1استعاره،1ایهام1تناسب1و1تلمیح«1در1کدام1گزینه1درست1است؟-     

الف(1می1زند1حلقه1زلف1تو1دِر1غارت1جان

ب(1گر1بدین1شیوه1کند1چشم1تو1مردم1را1مست

ج(1جان1صوفی1نشد1از1جام1کدورت1صافی

د(1می1به1هشیار1ده1ای1ساقی1مجلس1که1مرا

ه(خوردم1از1دست1تو1جامی1که1جهان1جرعه1اوست

نتوان1با1سر1زلف1تو1به1جانی1در1بست

نتوان1گفت1که1در1دور1تو1هشیاری1هست

تا1نشد1در1تن1خم1خانه1چو1ُدردی1به1نشست

نشئه1ای1هست1هنوز1از1می1باقی1الست

هر1که1زین1دست1خوَرد1می1برود1زود1ز1دست

2( ج، ب، ه، الف، د 1(ج، الف، د، ب، ه 

4( ه، ج، الف، ب، د 3( ه، الف، ب، د، ج 
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ادبیات فارسی

1آرایه1های1»تشبیه،1مجاز،1حس1آمیزی1و1اسلوب1معادله«1به1ترتیب،1در1کدام1ابیات1آمده1است؟-     

الف(1چون1نباشد1عید1طفالن1صحبت1رنگین1من؟

ب(1از1خیال1یار1دل1شد1کعبه1حاجت1مرا

ج(1غوطه1در1خون1می1دهد1دل1را1فروغ1داغ1عشق

د(1یک1دل1افسرده1بی1داغ1از1دم1گرمم1نماند

می1کند1مجنون1من1دست1نگارین1سنگ1را

نقش1شیرین1درنظرها1ساخت1شیرین1سنگ1را

می1کند1خورشید1عالمتاب1رنگین1سنگ1را

در1بهار1از1الله1گردد1چهره1رنگین1سنگ1را

2( ب، د، الف، ج 1(ب، الف، د، ج 

4( د، الف، ب، ج 3( ج، ب، د، الف 

ترتیب11آرایه1های1»استعاره،1تشبیه،1پارادوکس1و1حسن1تعلیل«1در1ابیات1زیر1کدام1است؟-     

الف(1دلم1به1پیش1تو1می1خواست1جان1فرستادن

ب(1ز1میوه1گرچه1در1این1بوستان1سبکباریم

ج(1مگر1ای1زلف1ز1حال1دلم1آگه1شده1ای1

د(1خواهم1اندر1پایش1افتادن1چو1گوی

ولی1کبوتر1جان1را1نبود1قوت1بال

همان1چو1سرو1به1آزادگی1گرفتاریم

که1پراکنده1و1شوریده1وسرگردانی

ور1به1چوگانم1زند1هیچش1مگوی

2( الف، د، ب، ج 1(الف، ب، د، ج 

4( د، ب، الف، ج 3( ج، د، ب، الف 

11ترتیب1آرایه1های1»جناس،1تشخیص،1مجاز،1تضاد«1در1کدام1ابیات1است؟-     

الف(1پیش1رفتار1تو1پا1برنگرفت1از1خجلت

ب(1ای1نسیم1کی1معشوق1این1چه1باد1خرم1است

ج(1پی1دیدن1خرامش1سر1کوچه1ها1ستادم

د(1چگونه1از1خط1حکم1تو1سر1بگردانم1

سرو1سرکش1که1به1ناز1از1قد1و1قامت1برخاست

تا1کجا1بودی1که1جانم1تازه1می1گردد1به1بوی

پی1جلوه1جمالش1در1خانه1ها1نشستم

که1من1مطیعم1و1حکم1تو1پیش1بنده1مطاع1

2( ب، الف، ج، د 1(  الف، ب، د، ج 

4( د، ب، ج، الف 3( ب، الف، د، ج 

1ترتیب1ابیات1به1لحاظ1داشتن1آرایه1های1»مجاز،1حسن1تعلیل،1حس1آمیزی،1استعاره1و1ایهام«1کدام1است؟-     

الف(1چو1چشمه1خضر1ار1شعر1من1روان1افزاست

ب(1گل1امید1من1آن1روز1رنگ1می1گیرد

ج(1مردم1دریا1نیندیشد1ز1طوفان1زان1سبب

د(1سر1پابوس1تو1دارم1من1و1هیهات1کجا

ه(1فشاند1سنبل1و1چون1گل1ز1غنچه1رخ1بنمود

عجب1مدار1که1آن1عین1آب1حیوان1است

که1بشنوم1ز1لب1لعل1یار1بوی1شراب

مردم1چشمم1فرو1برده1است1دایم1سر1در1آب1

نه1چنان1پایه1چنین1بی1سر1و1پایی1برسد

کشید1قامت1و1چون1سرو1در1چمن1بنشست

2( ب، د، ه، ج، الف 1( ب، ج، الف، ه، د 

4( د، ه، ب، الف، ج 3( د، ج، ب، ه، الف 
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آرایه های ادبی 

گزینه1-      کدام1 در1 آمیزی«،1 حس1 و1 استعاره1 تعلیل،1 حسن1 تناسب،1 »ایهام1 آرایه1های:1 به1 توجه1 با1 ابیات1 گرفتن1 قرار1 ترتیب1 1
درست1است؟

الف(1بام1آن1کعبه1مقصود1بلند1است1ای1کاش

ب(1از1آن1از1اشک1خالی1نیست1چشمم

ج(1چو1سرو،1میل1چمن1کن1که1صبحدم1در1باغ

د(1هشیار1سری1کز1می1سودای1تو1مست1است

عشق1می1داد1مرا1بال1و1پری1بهتر1از1این

که1پندارم1شراب1الله1رنگ1است

سماع1بلبل1شیرین1کالم1خواهد1بود

آباد1دلی1کز1غم1دلدار1خراب1است

2( ج، ب، د، الف 1(  ج، الف، ب، د 

4( د، ب، الف، ج 3( د، الف، ب، ج 

1ترتیب1آرایه1های1»جناس،1تشبیه،1حسن1تعلیل،1و1پارادوکس«1در1کدام1ابیات1است؟-     

الف(1ز1رشک1قامت1او1ناله1خاست1از1دل1سرو

ب(1کشتی1عقل1فکندیم1به1دریای1شراب

ج(1شادی1امروز1دل1از1غم1رویش1رسید

د(1بیگانه1رحمت1آورد1بر1زحمت1دل1ما

ز1شرم1عارض1او1هاله1بست1بر1رخ1ماه

تا1ببینیم1چه1از1آب1برون1می1آید

دیده1امید1من1در1ره1فردای1اوست

کی1آنقدر1تطاول1با1آشنا1توان1کرد

2( ب، د، الف، ج 1(  ب، الف، ج، د 

4( د، ب، ج، الف 3( د، ب، الف، ج 

1آرایه1های1مجاز،1ایهام،1حسن1تعلیل1و1استعاره«1به1ترتیب،1در1کدام1ابیات1آمده1است؟-     

الف(به1خون1ازنعمت1الوان1قناعت1کن1که1مشک1تر

ب(1زمین1قابل1اگر1بهر1فکر1می1طلبی

ج(1غنچه1دلگیر1ما1را1برگ1شکر1خند1نیست

د(1تا1دور1از1آن1لب1شکرین1همچو1نی1شدیم

به1خون1خوردن1شد1از1ناف1غزاالن1ختن1پیدا

ز1پیش1مصرع1ما1بیشتر1شود1پیدا

ای1نسیم1عافیت،1شبگیر1کن11از1کوی1ما

ترجیع1بند1ناله1بود1بند1بند1ما

2( ب، د، الف، ج 1(ب، الف، ج، د 

4( ج، د، ب، الف 3( ج، الف، د، ب 

1آرایه1های1»استعاره،1حسن1تعلیل،1پارادوکس،1کنایه1و1تضاد«1به1ترتیب،1درکدام1ابیات1آمده1است؟-     

الف(1عمر1چون1باد1به1تعجیل1از1آن1می1گذرد

ب(1بر1نمی1آیم1به1تسکین1دل1خودکام1خویش

ج(1عاشق1چرا1امید1نبندد1به1عشق1پاک

د(1حرص1بر1من1دردهای1نسیه1را1کرده1است1نقد

ه(1آن1زلف1همچو1دام1که1عمرش1دراز1باد

که1تو1غافل1کنی1از1کاه11جدا1دانه1خویش

چون1فلک1در1بی1قراری1دیده1ام1آرام1خویش

شبنم1عزیز1باغ1شد1از11چشم1پاک1خویش

صبح1ناگردیده1می1افتم1به1فکر1شام1خویش

هرگز1نکرد1یاد1اسیران1خاک1خویش

2( الف، د، ب، ه، ج 1(  الف، ج، د، ه، ب 

4( ج، ب، د، ه، الف 3( ج، الف، ب، ه، د 
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آرایه های ادبی 

گزینه1-      کدام1 در1 آمیزی«،1 حس1 و1 استعاره1 تعلیل،1 حسن1 تناسب،1 »ایهام1 آرایه1های:1 به1 توجه1 با1 ابیات1 گرفتن1 قرار1 ترتیب1 1
درست1است؟

الف(1بام1آن1کعبه1مقصود1بلند1است1ای1کاش

ب(1از1آن1از1اشک1خالی1نیست1چشمم

ج(1چو1سرو،1میل1چمن1کن1که1صبحدم1در1باغ

د(1هشیار1سری1کز1می1سودای1تو1مست1است

عشق1می1داد1مرا1بال1و1پری1بهتر1از1این

که1پندارم1شراب1الله1رنگ1است

سماع1بلبل1شیرین1کالم1خواهد1بود

آباد1دلی1کز1غم1دلدار1خراب1است

2( ج، ب، د، الف 1(  ج، الف، ب، د 

4( د، ب، الف، ج 3( د، الف، ب، ج 

1ترتیب1آرایه1های1»جناس،1تشبیه،1حسن1تعلیل،1و1پارادوکس«1در1کدام1ابیات1است؟-     

الف(1ز1رشک1قامت1او1ناله1خاست1از1دل1سرو

ب(1کشتی1عقل1فکندیم1به1دریای1شراب

ج(1شادی1امروز1دل1از1غم1رویش1رسید

د(1بیگانه1رحمت1آورد1بر1زحمت1دل1ما

ز1شرم1عارض1او1هاله1بست1بر1رخ1ماه

تا1ببینیم1چه1از1آب1برون1می1آید

دیده1امید1من1در1ره1فردای1اوست

کی1آنقدر1تطاول1با1آشنا1توان1کرد

2( ب، د، الف، ج 1(  ب، الف، ج، د 

4( د، ب، ج، الف 3( د، ب، الف، ج 

1آرایه1های1مجاز،1ایهام،1حسن1تعلیل1و1استعاره«1به1ترتیب،1در1کدام1ابیات1آمده1است؟-     

الف(به1خون1ازنعمت1الوان1قناعت1کن1که1مشک1تر

ب(1زمین1قابل1اگر1بهر1فکر1می1طلبی

ج(1غنچه1دلگیر1ما1را1برگ1شکر1خند1نیست

د(1تا1دور1از1آن1لب1شکرین1همچو1نی1شدیم

به1خون1خوردن1شد1از1ناف1غزاالن1ختن1پیدا

ز1پیش1مصرع1ما1بیشتر1شود1پیدا

ای1نسیم1عافیت،1شبگیر1کن11از1کوی1ما

ترجیع1بند1ناله1بود1بند1بند1ما

2( ب، د، الف، ج 1(ب، الف، ج، د 

4( ج، د، ب، الف 3( ج، الف، د، ب 

1آرایه1های1»استعاره،1حسن1تعلیل،1پارادوکس،1کنایه1و1تضاد«1به1ترتیب،1درکدام1ابیات1آمده1است؟-     

الف(1عمر1چون1باد1به1تعجیل1از1آن1می1گذرد

ب(1بر1نمی1آیم1به1تسکین1دل1خودکام1خویش

ج(1عاشق1چرا1امید1نبندد1به1عشق1پاک

د(1حرص1بر1من1دردهای1نسیه1را1کرده1است1نقد

ه(1آن1زلف1همچو1دام1که1عمرش1دراز1باد

که1تو1غافل1کنی1از1کاه11جدا1دانه1خویش

چون1فلک1در1بی1قراری1دیده1ام1آرام1خویش

شبنم1عزیز1باغ1شد1از11چشم1پاک1خویش

صبح1ناگردیده1می1افتم1به1فکر1شام1خویش

هرگز1نکرد1یاد1اسیران1خاک1خویش

2( الف، د، ب، ه، ج 1(  الف، ج، د، ه، ب 

4( ج، ب، د، ه، الف 3( ج، الف، ب، ه، د 
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ادبیات فارسی

1ترتیب1ابیات1زیر،1با1توجه1به1آرایه1های1»حسن1تعلیل،1ایهام،1اغراق،1مجاز1و1استعاره«1کدام1است؟-     

الف(برآنم1که1ابر1گرینده1ازاین1پس1پیش1اشک1من

ب(1آهن1سرد1چه1کوبم1که1دم1آتشیم

ج(1در1داستان1نیاید1اسرار1عشبازان

د(1ز1کوه1بیستون1فرهاد1از1آن1بیرون1نمی1آید

ه(1ماه1نور1چون1ز1لب1بام1بدیدم1گفتم

حدیث1چشم1سیل1افشان1نراند1گر1حیا1دارد

نکند1هیچ1اثر1در1دل1چون1آهن1او

کانجا1که1قاف1عشق1است1دستان1چه1کار1دارد

که1می11گردد1دو1باال1ناله1در1کهسار1عاشق1را

ای1دل1از1چنبر1این1ماه1کجا1خواهی1جست

2( الف، ج، د، ب، ه 1(  الف، ج، ب، د، ه 

4( د، ج، الف، ب، ه 3( د، ب، الف، ه، ج 

آرایه1های1»تشبیه،1استعاره،1حس1آمیزی1و1ایهام1تناسب«1به1ترتیب1در1کدام1ابیات1آمده1است؟-     

الف(1چون1شبنم1است1بستر1و1بالین1من1ز1گل

ب(1ناله1نی1راست1صد1تنگ1شکر1در11آستین

ج(1چرا1از1دست1می1رفتم1چرا1بیمار1می1بودم؟

د(1کجا1تاب1نگاه1گرم1دارد1سایه1پروردی

در1خارزار1از1نظر1پاک1بین1خویش

بندبندش1گر1پر1از1شکر1نباشد1گو1مباش

اگر1می1بود1بر1بالین1من1سیب1زنخدانش

که1گردد1آفتابی1چهره1از1گلگشت1مهتابش

2( ب، د، ج، الف 1(  ب، الف، د، ج 

4( ج، الف، د، ب 3( ج، الف، ب، د 

     -1
ً
تماما گزینه1 کدام1 در1 جاهی«1 متعصب1صاحب1 و1 نگر1 قدرت1 پایدست1 اختر1 تاک1هفت1 بر1 و1 زیر1سر1 بیت»1خشت1 آرایه1های1 1

درست1است؟

2( استعاره، تضاد، تشبیه، مراعات نظیر 1(  استعاره، جناس، کنایه، پارادوکس 

4( تضاد، مراعات نظیر، حسن تعلیل، مجاز 3( تشبیه، جناس، تشخیص، مجاز 

1در1کدام1یک1از1ابیات1زیر1»تشبیه1فشرده«1وجود1دارد؟-     

1( ُرخش چون خرمن گل از لطافت

2( دست از مس وجود چو مردان ره بشوی

3( گر به کف مانند گل مشت زری می داشتم

4( به جان می ماند از پاکی لب دلبر که من دارم

لبش چون غنچه از کوچک دهانی 

تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی

در بغل چون غنچه گلبرگ تری می داشتم

  به مه میماند از خوبی، رخ جانان که من دیدم

در1همۀ1گزینه1ها1به1جز1گزینۀ....................تشبیه1گسترده1به1کار1رفته1است.-     

1( گفتا برو چو خاك  تحّمل کن ای فقیه

2( صنمی لشکریم غارت دل کرد و برفت

3(  چو دریای خون شد همه دشت و راغ

4( شبی چون شبه روی شسته به قیر

یا هر چه  خوانده ای همه در زیر خاك کن

  آه اگر عاطفت شاه نگیرد دستم

جهان چون شب و تیغ ها چون چراغ 

  نه بهرام پیدا نه کیوان نه تیر
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آرایه های ادبی 

1با1توجه1به1کالبد1شکافی1سروده1زیر1در1قلمرو1ادبی1ترتیب1قرار1گرفتن1آرایه1های1»تشبیه،1تشخیص،1حس1آمیزی1و1کنایه«1در1-     
کدام1گزینه1درست1است؟

الف(1سرود1مجلست1اکنون1فلک1به1رقص1آرد1

ب(1من1آنیم1که1دهم1نقد1دل1به1هر1شوخی1

ج(1چه1جای1من1که1بلغزد1سپهر1شعبده1باز1

د(1به1لطف1خال1و1خط1از1عارفان1ربودی1دل

که1شعر1حافظ1شیرین1سخن1ترانۀ1توست1

دِر1خزانۀ1به1مهر1تو1و1نشانۀ1توست

از1این1حیل1که1در1انبانۀ1بهانۀ1توست1

لطیفه1های1عجب1زیر1دام1و1دانۀ1توست

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

1نوع1تشبیه1از1نظر1پایه1ها1)ارکان(1در1کدام1گزینه1متفاوت1است؟-     

1( ندانست قارون نعمت پرست

2( ما ملک عافیت نه به لشکر گرفته ایم

3( دریغ و درد که تا این زمان ندانستم

4( تا سر زلف پریشان تو محبوب من است

که گنج سالمت به کنج اندر است

ما تخت سلطنت نه به بازو نهاده ایم 

که کیمیای سعادت رفیق بود رفیق 

روزگارم به سر زلف پریشان ماند

باتوجه1به1ابیات1زیر،1ویژگی1کدام1قلمرو1به1درستی1بیان1شده1است؟-     

»هر1که1او1در1عشق1چون1آتش1نشد1

گرم1باید1مرد1عاشق1در1هالك1

در1ره1معشوق1خود1شو1بی1نشان

عیش1او1در1عشق،1هرگز1خوش1نشد1

محو1باید1گشت1در1معشوق،1پاك1

تا1همه1معشوق1باشی1جاودان«

1( »عیش و عشق« جناس دارند. )قلمرو ادبی( 

2( واژه »پاك« به معنای تمیز است. )قلمرو زبانی( 

3( »تلمیح« در ابیات وجود دارد. )قلمرو ادبی( 

4( در راه عشق و رسیدن به معشوق باید از خود بگذری و فنا شوی. )قلمرو فکری(

1در1کدام1بیت1تشبیه1وجود1ندارد؟-     

1( مرغان نظرباز سبک سیر فروغی

2( چون ابر به نوروز رخ الله بشست

3( ای سخنت مهر زبان های ما

4( عقل شده شیفتۀ روی تو

از دامگه خاك بر افالك پریدند 

برخیز و به جام باده کن عزم درست 

بوی تو جانداروی جان های ما 

سلسلۀ شیفتگان موی تو

1در1بیت1کدام1گزینه1یکی1از1ارکان1تشبیه1حذف1شده1است؟-     

1( هر که یه شب شمع وار در نظر شاهدی است

2( وفای توست چون عمر من و ماند  

3( چو نرگس چشم بخت از خواب برخاست

4( مرد است که چون شمع سراپای وجودش

باك ندارد یه روز کشتن و آویختن 

یه محشر وعده دیدار جانا

حسد گو دشمنان را دیده بردوز 

می سوزد و آتش نرسیده است به خامان
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آرایه های ادبی 

1با1توجه1به1کالبد1شکافی1سروده1زیر1در1قلمرو1ادبی1ترتیب1قرار1گرفتن1آرایه1های1»تشبیه،1تشخیص،1حس1آمیزی1و1کنایه«1در1-     
کدام1گزینه1درست1است؟

الف(1سرود1مجلست1اکنون1فلک1به1رقص1آرد1

ب(1من1آنیم1که1دهم1نقد1دل1به1هر1شوخی1

ج(1چه1جای1من1که1بلغزد1سپهر1شعبده1باز1

د(1به1لطف1خال1و1خط1از1عارفان1ربودی1دل

که1شعر1حافظ1شیرین1سخن1ترانۀ1توست1

دِر1خزانۀ1به1مهر1تو1و1نشانۀ1توست

از1این1حیل1که1در1انبانۀ1بهانۀ1توست1

لطیفه1های1عجب1زیر1دام1و1دانۀ1توست

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

1نوع1تشبیه1از1نظر1پایه1ها1)ارکان(1در1کدام1گزینه1متفاوت1است؟-     

1( ندانست قارون نعمت پرست

2( ما ملک عافیت نه به لشکر گرفته ایم

3( دریغ و درد که تا این زمان ندانستم

4( تا سر زلف پریشان تو محبوب من است

که گنج سالمت به کنج اندر است

ما تخت سلطنت نه به بازو نهاده ایم 

که کیمیای سعادت رفیق بود رفیق 

روزگارم به سر زلف پریشان ماند

باتوجه1به1ابیات1زیر،1ویژگی1کدام1قلمرو1به1درستی1بیان1شده1است؟-     

»هر1که1او1در1عشق1چون1آتش1نشد1

گرم1باید1مرد1عاشق1در1هالك1

در1ره1معشوق1خود1شو1بی1نشان

عیش1او1در1عشق،1هرگز1خوش1نشد1

محو1باید1گشت1در1معشوق،1پاك1

تا1همه1معشوق1باشی1جاودان«

1( »عیش و عشق« جناس دارند. )قلمرو ادبی( 

2( واژه »پاك« به معنای تمیز است. )قلمرو زبانی( 

3( »تلمیح« در ابیات وجود دارد. )قلمرو ادبی( 

4( در راه عشق و رسیدن به معشوق باید از خود بگذری و فنا شوی. )قلمرو فکری(

1در1کدام1بیت1تشبیه1وجود1ندارد؟-     

1( مرغان نظرباز سبک سیر فروغی

2( چون ابر به نوروز رخ الله بشست

3( ای سخنت مهر زبان های ما

4( عقل شده شیفتۀ روی تو

از دامگه خاك بر افالك پریدند 

برخیز و به جام باده کن عزم درست 

بوی تو جانداروی جان های ما 

سلسلۀ شیفتگان موی تو

1در1بیت1کدام1گزینه1یکی1از1ارکان1تشبیه1حذف1شده1است؟-     

1( هر که یه شب شمع وار در نظر شاهدی است

2( وفای توست چون عمر من و ماند  

3( چو نرگس چشم بخت از خواب برخاست

4( مرد است که چون شمع سراپای وجودش

باك ندارد یه روز کشتن و آویختن 

یه محشر وعده دیدار جانا

حسد گو دشمنان را دیده بردوز 

می سوزد و آتش نرسیده است به خامان
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ادبیات فارسی

1کدام1بیت1دارای1دو1تشبیه1گسترده1است،1به1گونه1ای1که1هر1چهار1پایۀ1تشبیه1ذکر1شده1باشد؟-     

1( در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا

2( جان من دائم دژم باشد به سان چشم او

3( گناه چشم سیاه تو بود و گردن دلخواه

4( دلم که چون سر زلف تو می رود بر باد

سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت 

زلف او دائم به خم باشد به سان پشت من

که من چو آهوی وحشی ز آدمی برمیدم 

به دام عشق درافتاد هر چه بادا باد

1در1کدام1بیت1تشبیه1فشرده1به1صورت1غیراضافی1یافت1نمی1شود؟-     

1( تو دی ماهی و آن دلبر بهار است
2( تو خود ای گوهر یک دانه کجایی آخر

3( قطره تویی، بحر تویی، لطف تویی، قهر تویی
4( گوشم همه بر قول نی و نغمۀ چنگ است

رسیدنتان به هم دشوار کار است 
کز غمت دیده مردم همه دریا باشد 
قند تویی، زهر تویی، بیش میازار مرا

چشمم همه بر لعل لب و گردش جام است

1در1کدام1گزینه1اضافۀ1تشبیهی1کم1تری1به1کار1رفته1است؟-     

1( ای سیل اشک خاك وجودم به باد ده
2( نهال روضۀ شاهی اویس آن که از نهاد او

3( دّر دری که خاطر خاقانی آورد
4( دست از مس وجود چو مردان ره بشوی

تا بر دل کسی ننشیند غبار من 
بهار عدل شد سرسبز و باغ ملک شد خُرم

قیمت به بزم خسرو واال برافکند
تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی

1در1همۀ1گزینه1ها1به1جز1..................1هم1تشبیه1فشرده1و1هم1تشبیه1گسترده1یافت1می1شود.1-     

1( روی از تو نپیچم و گر از شست تو آید
2( چون کمان در بازو آرد سرو قد سیم تن

3( همچو خورشید ار برآید ماه بی مهرم به بام
4( ساقی می چون زنگ ده کآیینۀ جان من است

  همچون مژه در دیده کشم تیغ بال را 
آرزویم می کند کآماج باشم تیر را 

مهر بفزاید ز ماه طلعتش برجیس را
باشد که بزداید دلم ز آیینۀ جان، زنگ را

1در1کدام1بیت1شاعر1از1آرایۀ1تشبیه،1بیش1تر1استفاده1کرده1است؟-     

1( اشک چون گوگرد سرخ ای یار من
2( چشم همچون ابر نوروز آمدش

3( کسی کو بستۀ زلفت نباشد
4( لب تو خضر و دهان تو آب حیوان است

کرد همچون زر مس رخسار من 
آه همچون برق جانسوز آمدش 

چو زلفت درهم و زیر و زبر باد 
قد تو سرو و میان موی و بر به هیئت عاج

1در1همۀ1ابیات1به1جز1گزینۀ11..................1هر1دو1نوع1تشبیه1فشرده1اضافی1و1غیر1اضافی1وجود1دارد.-     

1( تا کمان تو بود ابرو و تیرت مژگان
2( وصف تو را که صیقل آیینۀ دل است

3( سرشک من همه سیماب شد، نمی دانم
4( عشق آتش موسی است و حسن آب خضر

کنده چو ترکش باشد  دلم از تیر غم آ
بر لوح دل نوشته به آب زر آینه

که کیمیای صبوری کدام کس دارد؟ 
زین آتش و آب در جهان خوشتر چیست
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آرایه های ادبی 

در1کدام1گزینه1تشبیه1فشرده1بیشتری1به1کار1رفته1است؟-     

1( رخ گل را که عکس یار است
2( کوه صبرم نرم شد چون موم در دست غمت

3( گوی زمین ربوده چوگان عدل اوست
4( مرغ دلم تا دام زلف و دانۀ خال تو دید

هوا مشاطه آب آیینه دار است 
تا در آب و آتش عشقت گدازانم چو شمع 

وین بر کشید گنبد نیلی حصار هم 
طایر اندیشه ام افتاد در دام هوس

در1هر1دو1بیت1کدام1گزینه1هر1چهار1رکن1تشبیه1وجود1دارد؟-     

الف(1روان1است1حکم1تو1همچون1قضا1

ب(1به1گام1بزم1همچون1ابر1نیسان1

پ(1جوی1همچون1نهر1فرهاد1است1سرشار1از1لبن1

ت(1نسیم1جود1تو1همچون1دم1عیسی1بن1مریم1

ث(1گر1به1ظاهر1بادپیماییم1ما1همچون1حباب

بلند1است1قدر1تو1همچون1قدر1

به1گاه1رزم1همچون1پور1دستان1

باغ1همچون1تخت1پرویز1است1مشحون1از1نگار1

خیال1عدل1تو1همچون1کف1موسی1بن1عمران1

از1هواداران1دریاییم1ما1همچون1حباب

2( پ- الف 1( ب- ت 

4( ث- ب 3( ث- الف 

1تشبیه1همۀ1ابیات1زیر1به1جز1گزینۀ11..................11از1نوع1»تشبیه1گسترده«1هستند.-     

1( فرو ماندم از چاره هم چون غریق  

2( مرا می بباید چو طفالن گریست

3( آب نیل است این حدیث جان فزا

4( روز چو شمعی به شب، زودرو و سرفراز

برون از مدارا ندیدم طریق 

ز شرم گناهان، نه طفالنه زیست 

نما یا ربش در چشم قبطی خون 

شب چو چراغی به صبح، کاسته و نیمتاب   

1در1چند1مورد1از1ابیات1زیر1هر1دو1نوع1تشبیه1فشرده1مشهود1است؟-     

الف(1جوی1ها1بر1روی1من1پیدا1شد1از1سیالب1اشک1

ب(1دعای1صبح1و1آه1شب1کلید1گنج1مقصود1است1

ج(1صحبت1روشن1ضمیران1کیمیای1دولت1است

د(1نه1عجب1خرمن1من1سوخت1گر1از1آتش1عشق

ای1به1کویت1آبروی1دردمندان1آب1جوی1

بدین1راه1و1روش1می1رو1که1با1دلدار1پیوندی1

خون1ما1در1چشمۀ1خورشید1رنگ1جان1گرفت1

عشق1برقی1است1که1بر1خرمن1گردون1زده1اند

4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک  

1تعداد1تشبیهات1در1کدام1بیت1بیشتر1است؟11-     

1( مرغ دلم باز پریدن گرفت

2( از دام زلف و دانۀ خال تو در جهان

3( مرغ دل ما گریخت زان طفل

4( ز کفر زلف تو هر حلقه ای و آشوبی

طوطی جان قند چریدن گرفت 

یک مرغ دل نماند نگشته شکار ُحسن 

در دامگه ندامت افتاد

ز سحر چشم تو هر گوشه ای و بیماری
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آرایه های ادبی 

در1کدام1گزینه1تشبیه1فشرده1بیشتری1به1کار1رفته1است؟-     

1( رخ گل را که عکس یار است
2( کوه صبرم نرم شد چون موم در دست غمت

3( گوی زمین ربوده چوگان عدل اوست
4( مرغ دلم تا دام زلف و دانۀ خال تو دید

هوا مشاطه آب آیینه دار است 
تا در آب و آتش عشقت گدازانم چو شمع 

وین بر کشید گنبد نیلی حصار هم 
طایر اندیشه ام افتاد در دام هوس

در1هر1دو1بیت1کدام1گزینه1هر1چهار1رکن1تشبیه1وجود1دارد؟-     

الف(1روان1است1حکم1تو1همچون1قضا1

ب(1به1گام1بزم1همچون1ابر1نیسان1

پ(1جوی1همچون1نهر1فرهاد1است1سرشار1از1لبن1

ت(1نسیم1جود1تو1همچون1دم1عیسی1بن1مریم1

ث(1گر1به1ظاهر1بادپیماییم1ما1همچون1حباب

بلند1است1قدر1تو1همچون1قدر1

به1گاه1رزم1همچون1پور1دستان1

باغ1همچون1تخت1پرویز1است1مشحون1از1نگار1

خیال1عدل1تو1همچون1کف1موسی1بن1عمران1

از1هواداران1دریاییم1ما1همچون1حباب

2( پ- الف 1( ب- ت 

4( ث- ب 3( ث- الف 

1تشبیه1همۀ1ابیات1زیر1به1جز1گزینۀ11..................11از1نوع1»تشبیه1گسترده«1هستند.-     

1( فرو ماندم از چاره هم چون غریق  

2( مرا می بباید چو طفالن گریست

3( آب نیل است این حدیث جان فزا

4( روز چو شمعی به شب، زودرو و سرفراز

برون از مدارا ندیدم طریق 

ز شرم گناهان، نه طفالنه زیست 

نما یا ربش در چشم قبطی خون 

شب چو چراغی به صبح، کاسته و نیمتاب   

1در1چند1مورد1از1ابیات1زیر1هر1دو1نوع1تشبیه1فشرده1مشهود1است؟-     

الف(1جوی1ها1بر1روی1من1پیدا1شد1از1سیالب1اشک1

ب(1دعای1صبح1و1آه1شب1کلید1گنج1مقصود1است1

ج(1صحبت1روشن1ضمیران1کیمیای1دولت1است

د(1نه1عجب1خرمن1من1سوخت1گر1از1آتش1عشق

ای1به1کویت1آبروی1دردمندان1آب1جوی1

بدین1راه1و1روش1می1رو1که1با1دلدار1پیوندی1

خون1ما1در1چشمۀ1خورشید1رنگ1جان1گرفت1

عشق1برقی1است1که1بر1خرمن1گردون1زده1اند

4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک  

1تعداد1تشبیهات1در1کدام1بیت1بیشتر1است؟11-     

1( مرغ دلم باز پریدن گرفت

2( از دام زلف و دانۀ خال تو در جهان

3( مرغ دل ما گریخت زان طفل

4( ز کفر زلف تو هر حلقه ای و آشوبی

طوطی جان قند چریدن گرفت 

یک مرغ دل نماند نگشته شکار ُحسن 

در دامگه ندامت افتاد

ز سحر چشم تو هر گوشه ای و بیماری
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ادبیات فارسی

1هر1دو1نوع1تشبیه1فشرده1در1همۀ1گزینه1ها1به1جز1گزینۀ11..................1به1کار1رفته1است.-     

1( نقد عشق تو بود گنجی و دل ویرانه ای

2( نکتۀ عرفان مجو از خاطر آلودگان

3( کلید گنج سعادت زبان خاموش است

4( بس که آمد چون قلم بر فرق من تیغ جفا

گنج اگر خواهی بجو کنج دل ویران من 

گوهر مقصود را دل های پاك آمد صدف 

صدف به مزد خموشی گهر ز نیسان یافت 

نام خود از تختۀ هستی ستردم عاقبت

کدام1آرایۀ1ادبی1در1ابیات1زیر1به1کار1نرفته1است؟-     

»دال1جان1در1ره1جانان1حجاب1است1

ز1هستی1هرچه1در1چشم1تو1آید1

زالل1از1مشرب1جان1نوش1چون1خضر1

به1حاجب1چون1توان1محجوب1گشتن1

غم1دل1در1جهان1جان1حجاب1است1

قلم1در1نقش1آن1کش1کان1حجاب1است1

که1آب1چشمۀ1حیوان1حجاب1است1

که1حاجب1بر1در1سلطان1حجاب1است«

4( تضاد   3( تلمیح  2( جناس  1( کنایه 

1در1کدام1گزینه1تشبیه1گسترده1وجود1ندارد؟-     

1( تا آسمان ز حلقه به گوشان ما شود

2( این کوزه چو من عاشق زاری بوده است

3( زنگ انده گوهر عمرم بخورد

4( قانع به یک استخوان چو کرکس بودن

کو عشوه ای ز ابروی همچون هالل تو 

در بند سر زلف نگاری بوده است 

چون کنم کانده زدایی مانده نیست 

به زان که طفیل خوان ناکس بودن

در1قطعه1شعر1داده1شده1به1ترتیب1چند1تشبیه1فشرده1اضافی1و1چند1تشبیه1فشرده1غیراضافی1وجود1دارد؟-     

»تو1آن1بلندترین1هرمی1که1فرعون1تخیل1می1تواند1ساخت1و1من،1آن1کوچک1ترین1مور1که1بلندای1تو1را1در1چشم1نمی1تواند1داشتچگونه1
شمشیری1زهرآگین1پیشانی1بلند1تو-1این1کتاب1خداوند1را-1از1هم1می1گشایددر1احدکه1گل1بوسۀ1زخم1ها1تنت1را1دشت1شقایق1کرده1بودمگر1

از1کدام1باده1مهر1مست1بودیکه1با1تازیانۀ1هشتاد1زخم،1بر1خود1َحد1زدی؟دری1که1به1باغ1بینش1ما1گشوده1ای1...«

4( چهار- سه 3( پنج- چهار  2( چهار- پنج  1( پنج- سه 

1در1متن1داده1شده1به1ترتیب1چند1آرایۀ1»تشخیص«1و1»تشبیه1فشرده«1وجود1دارد؟-     

»درختان1را1دوست1می1دارم1که1به1احترام1تو1قیام1کرده1اند11..................و1فلق،1محرابی1که1تو1در1آن1نماز1صبح1شهادت1گزارده1ایدر1
فکر1آن1گودالم1که1خون1تو1را1مکیده1استتو1در1گوشۀ1روشن1وجدان1تاریخ1ایستاده1ایو1صداقتشیرین1ترین1لبخند1بر1لبان1اراده1توست«11

4( سه- دو 3( سه- یک  2( پنج- دو  1( چهار- دو 

1در1همۀ1ابیات1به1جز11..................1دست1کم1یک1تشبیه1با1تمام1ارکان1دیده1می1شود.-     

1( چرا مالمت خواجو کنی که چون فرهاد

2( دلم چون مار می پیچد ز مهرم سر مپیچ

3( پیکرم در مهر ماه روی تو

4( من چو لب الله شده خنده ناك

به پای دوست درافکند جان شیرین را 

رخت چون ماه می تابد ز خواجو رخ متاب

گشته چون تار قصب بر ماهتاب 

جامه به صد جای چو گل کرده چاك

265

آرایه های ادبی 

1در1هر1دو1بیت1کدام1گزینه1«تشبیه»1وجود1دارد؟-     

الف(1کلک1زبان1محتشم1در1صفت1تو1ای1صنم

ب(1بر1ذکر1ایشان1جان1دهم1جان1را1خوش1و1خندان1دهم

پ(1گیسوی1حور1اگر1بود1دام1فسون1ز1قید1آن

ت(1در1سر1بوالهوس1نگر1چون1شر1و1شور1می1رود

هر1سخنی1که1زد1رقم1دست1به1دست1میرود

جان1چون1نخندد1چون1ز1تن1در1لطف1جانان1می1رود1

مرغ1که1جست1می1پرد1صید1که1رست1می1رود

در1دل1ماست1یار1و1دل1بر1ره1دور1می1رود

2( ب، پ 1( ب، ت 

4( الف، پ 3( الف، ت 

1در1کدام1گزینه1»وجه1شبه«1حذف1شده1است؟-     

1( چون آینه جان نقش تو در دل بگرفته است

2( آن جام بلورین که ز می خندان است

3( لذت داغ غمت بر دل ما باد حرام

4( چو بید بر سر ایمان خویش می لرزم

دل در سر زلف تو فرورفته چو شانه است 

اشکی است که خون دل درو پنهان است  

اگر از جور غم عشق تو دادی طلبیم

که دل به دست کمان ابرویی است کافرکیش

1در1بیت1کدام1گزینه1»تشبیه1فشرده«1وجود1ندارد؟11111-     

1( خم زلف تو دام کفر و دین است

2( پیش کمان ابرویش البه همی کنم، ولی

3( گر عاشق و می خواره به دوزخ باشند

4( چون الله به نوروز قدح گیر به دست

ز کارستان او یک شّمه این است

گوش کشیده است، از آن گوش به من نمی کند 

فردا بین بهشت همچون کف دست

با الله رخی اگر تو را فرصت هست

1کدام1بیت1هر1دو1نوع1»تشبیه1فشرده«1به1کار1رفته1است؟-     

1( چو سهراب را دید گردآفرید

2( سرمست می عشق تو در جنت و دوزخ

3( رخسارش آتش و دل بیچارگان سپند

4( شوریده ای است زلف تو کز بند جسته است

که بر سان آتش همی بردمید 

از نار و نعم ایمن و فارغ ز عذاب است 

لعل لبش می و جگر خستگان کباب 

خّط تو آن نبات که از قند رسته است

1در1هر1سه1بیت1کدام1گزینه1»تشبیه«1وجود1دارد؟-     

الف(1چون1غبار1هستی1ام1بنشست1گفتم1روشن1است

1ب(1پر1می1زند1ز1شوق1لبش1مرغ1جان1من1

پ(1ای1که1خواجو1ز1سر1زلف1تو1شد1سودایی1

ت(1گفتم1از1خاك1درش1سر1بر1ندارم1بنده1وار1

ث(1پند1عاقل1کی1کند1دیوانه1گوش1

ج(1عشق1سلطانی1است1کو1را1حاجت1دستور1نیست

کز1من1خاکی1کنون1بر1هیچ1خاطر1گرد1نیست1

عیب1مگس1مکن1شکیبش1ز1قند1نیست1

در1سر1زلف1سیاه1تو1چه1سود1است1که1نیست1

باز1می1گویم1سری1بر1آستانی1بیش1نیست1

زان1که1عاقل1نیست1کاو1دیوانه1نیست1

طائران1عشق1را1پروازگه1جز1طور1نیست

4( ب، پ، ج 3( الف، پ، ث  2( ب، ت، ث  1( الف، ج، ب 
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1در1هر1دو1بیت1کدام1گزینه1«تشبیه»1وجود1دارد؟-     
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4( الف، پ 3( الف، ت 
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1در1بیت1کدام1گزینه1»تشبیه1فشرده«1وجود1ندارد؟11111-     
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2( پیش کمان ابرویش البه همی کنم، ولی

3( گر عاشق و می خواره به دوزخ باشند
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ز کارستان او یک شّمه این است

گوش کشیده است، از آن گوش به من نمی کند 
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1نوع1تشبیه1بیت1زیر1با1نوع1تشبیه1بیت1گزینۀ1..................1یکسان1است.1-     

»دانه1تویی1دام1تویی1باده1تویی1جام1تویی

1( تا کجا راحت پذیرم یا کجا یابم قرار؟

2( سردمهری بین که کس بر آتشم آبی نزد

3( دیشب چراغ دیده من تا سپیده سوخت

4( طی نگشته روزگار کودکی پیری رسید

پخته1تویی1خام1تویی1خام1بمگذار1مرا«1

برگ خشکم در کف باد صبا افتاده ام 

گرچه همچون برق از گرمی سراپا سوختم

آتش افتاد بی تو به ماتم سرای اشک 

از کتاب عمر ما فصل شباب افتاده است

در1کدام1بیت1تشبیه1وجود1ندارد؟-     

1( گر تو به تیغم زنی کز نظرم دور شو

2( لعل تو در چشم من باده بود در قدح

3( ای لب میگون تو هم شکر و هم شراب

4( روی ز خواجو مپوش ورنه برآرد خروش

سایه نگردد جدا ذره ای از آفتاب 

مهر تو در جان من گنج بود در خراب 

وی دل پرخون من هم نمک و هم کباب

بر در دستور شرق آصف گردون جناب

تعداد1تشبیه1در1کدام1بیت1بیشتر1است؟-     

1( چون روز نو رسید در این بزم چون بهشت

2( تو چو سلطانی به دولت کار سرهنگان مکن

3( پیش رویش ز آتش دل سوختم پروانه وار

4( کی ام؟ شکوفۀ اشکی که در هوای تو هر شب

می خور که روز خصم تو چون روز محشر است 

تو سلیمانی به رتبت بار دیوان را مگیر 

زانکه شمعی چون رخش در مجلس اصحاب نیست

ز چشم ناله شکفتم، به روی شکوه دویدم

1ویژگی1های1سبکی1متن1زیر1در1کدام1گزینه1به1تمامی1درست1است؟-     
»چون1کیخسرو1بر1تخت1پادشاهی1بنشست1و1تاج1به1سر1نهاد،1لشکرها1را1امید1زیادت1نیکویی1داد1و1رعایا1را1به1عدل1و1احسان1نوید1داد؛1
پس1گفت1از1افراسیاب1کینۀ1پدر1خواهیم1توخت.1باید1کی1همگان1ساخته1باشید1و1نامه1ای1به1اصفهان1به1گودرز1نبشت1و1گودرز1اصفهبد1

خراسان1بود1و1فرمود1تا1لشکر1را1عرض1دهد.«1
1( بیشتر جمله ها، کوتاه و قابل فهم هستند.کاربرد »را« به معنی »به« در جمله: »لشکرها را امید زیادت نیکویی داد«   

2( کمی واژگان غیرفارسیجناس میان واژگان »امید« و »نوید«. 
3( وجود واژگان کهن؛ مانند: نبشت، توخت، کینهبه کارگیری کلمۀ »ساخته باشید« به معنای »آماده باشید«. 

4( کاربردهای تاریخی دستور: »بنشست« و »فرمود«»بر تخت پادشاهی بنشست« کنایه است.

1در1تحلیل1متن1زیر1همۀ1گزینه1ها1به1جز11..................1درست1است.-     
»هیچ1پناهی1مرا1به1از1سایۀ1عقل1و1هیچ1کس1دست1گیرتر1از1ساالر1خرد1نیست1و1قوی1رای1به1هیچ1حال1دهشت1را1به1خود1راه1ندهد1و1خوف1
و1حیرت1را1در1حواشی1دل1مجال1نگذارد.1چه1محنت1اهل1کیاست1تا1آن1حد1نرسد1که1عقل1را1بپوشاند1و1راحت1در1ضمیر1ایشان1آن1محل1
نیابد1که1تدبیری1فرو1ماند1و1مثال1باطن1ایشان1چون1غور1دریاست1که1قعر1آن1در1نتوان1یافت1و1اندازه1ژرفی1آن1نتوان1شناخت1و1هر1چه1در1

وی1انداخته1شود،1در1وی1پدید1نیاید.«1
1( استفاده از تشبیه برای بیان مفهوم 

2( کاربرد حرف »را« به معنی »برای« )در جملۀ اول( 
3( حذف فعل اسنادی در متن

4( پیام متن تقابل عقل و عشق و نیز رسیدن از سختی های راه است
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آرایه های ادبی 

1نوع1ادبی1کدام1بیت1با1سایر1ابیات1متفاوت1است؟-     

1( امین باید از داور اندیشناك
2( چو بی شک نبشته ست بر سر هالك

3( میان ابروی او خشم های دیرینه است
4( اگر صد همچو من گردد هالك او را چه غم دارد

نه از رفع دیوان و زجر و هالك 
به دست دالرام خوش تر هالك 

گره در ابروی لیلی هالك مجنون است  
که نی عاشق نمییابد که دلخسته کم دارد

1یکی1از1آرایه1های1مقابل1کدام1بیت1نادرست1است؟-     

1( سرو خیزد از کنار جوی و هر ساعت مرا
2( روی او نور است و خویش نار و من زان نار و نور   

3( کفر و دین روشن ضمیران را نمی سازد دودل
4( پاس ادب بدار که طبع غیور عشق

از غم آن سروقامت جوی خیزد از کنار 
گه فروزم هم چو نور و گاه سوزم هم چو نار
کی شود شبنم دورو گر بر گل رعنا نشست

بازی به خون ناحق منصور می کند

)تکرار- تشبیه( 
)تشبیه- جناس تام(

)اسلوب معادله- کنایه(
)مجاز- تلمیح(

1عالقۀ1مجاز،1در1بیت1کدام1گزینه1با1سایر1گزینه1ها1متفاوت1است؟111-     

1( مده از دست کنون فرصت امکان چون هست دست
2( جگر شیر نداری سفر عشق مرو

3( در عهد پادشاه خطابخش جرم پوش
4( از آن پس برآمد ز ایران خروش

آن هست که داد دل عّشاق دهی
تاب شمشیر نداری سفر عشق مرو 

حافظ قرابه کش شد و مفتی پیاله نوش
پدید آمد از هر سویی جنگ و جوش

ص1شده،1در1معنای1مجازی1به1کار1رفته1است.-     
ّ
1در1ابیات1همۀ1گزینه1ها1به1جز1بیت1گزینۀ..................1کلمه1یا1ترکیب1مشخ

1( فصل گل می گذرد بی قدح و جام مباش
2( شوخی نرگس نگر که پیش تو بشکفت

3( سینه ماالمال درد است ای دریغا مرهمی
4( سحر چون خسرو خاور علم بر کوهساران زد

غنچه منشین گره خاطر اّیام مباش 
چشم دریده ادب نگاه ندارد 

دل ز تنهایی به جان آمد خدا را همدمی
به دست مرحمت یارم در امیدواران زد 

1در1همۀ1ابیات1به1جز1بیت1گزینۀ11..................1آرایۀ1»مجاز«1به11کار1رفته1است.-     

1( با آن همه بیداد او وین عهد بی بنیاد او
2( هرگز اندر همه عالم نشناسم غم و شادی

3( کیست آن کش سر پیوند تو در خاطر نیست
4( جهانی در پی ات مفتون به جای آب گریان خون

در سینه دارم یاد او یا بر زبانم می رود
مگر آن وقت که شادی خور و غمخوار تو باشم 

یا نظر با تو ندارد مگرش ناظر نیست  
عجب می دارم از هامون که چون دریا نمیباشد

ص1شده1در1معنای1مجازی1به1کار1نرفته1است؟111-     
ّ
در1کدام1بیت1واژه1»سر«1مشخ

1( سر معشوق داری سر درانداز
2( باد سر زلفت از سر آغوش

3( چندین سر و پای نازنین از سر و دست
4( این نکته نوشته ایم در دفتر عشق

که عاشق زحمت سر برنتابد
دستار سر سران ربوده 

از مهر که پیوست و به کین که شکست 
سر دوست ندارد آن که دارد سر عشق
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ادبیات فارسی

ص1شده1در1معنای1نانهاده1به1کار1رفته1است.-     
ّ
1در1همۀ1ابیات1به1جز1بیت1گزینۀ........................1واژه1یا1ترکیب1مشخ

1( با وجود حسن رخسارت که شهری مست از اوست
2( خورشید بر سرو روان دیگر ندیدم در جهان

3( چندین هزار رهرو دعوی عشق کردند
4( بی ماه مهر افروز خود تا بگذرانم روز خود

من خراب حسن طبع و مست گفتار توام
وصفت نگنجد در بیان نامت نیاید در قلم 
بر خاتم طریقت منصور چون نگین است 

دامی به راهی می نهم مرغی به دامی می زنم

1واژۀ1»عالم«1در1کدام1گزینه1در1معنای1نانهاده1به1کار1رفته1است؟-     

1( خورشید چراغدان و عالم فانوس  
2( اگر چه دوست به چیزی نمی خرد ما را   
3( من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان   

4( چو در عالم زدی تو آتش عشق  

ما چون صوریم کاندر او حیرانیم
به عالمی نفروشیم مویی از سر دوست

قال و مقال عالمی می کشم از برای تو 
جهان گشته است هم چون دیگ حلوا

1در1کدام1بیت1آرایۀ1مجاز1به1کار1نرفته1است؟11)با1تغییر(-     

1( گر باخردی چرا نپرهیزی  
2( گذر کرد از آن پس به کشتی بر آب  

3( چو در جوشن افراسیابش بدید  
4( چو ننمود رخ شاهد آرزو  

ای خواجه از این خورنده اژدرها 
ز کشور به کشور چو آمد به آب 

تو گفتی که هوش از تنش بر پرید 
به هم حمله کردن باز از دو سو 

1در1کدام1بیت1بیشترین1تعداد1»تشبیه«1و1یک1»مجاز«1به1کار1رفته1است؟1-     

1( من که از پسته و بادام تو دورم باری  
2( روی خود را بر کف پایش بمالم همچو سنگ  

3( زبانش به کردار برنده تیغ  

4( مژه برهم نزنم تا که ز دستم نرود  

دست بیگانه بدان سیب زنخندان مگذار 
بعد از این با زلفش ار چون شانه نتوانم نشست 

چو دریا دل و کف چو بارنده میغ 

ناز چشم تو به قدر مژه برهم زدنی

1کلمۀ1مشخص1شده1در1کدام1بیت1در1معنای1مجازی1به1کار1نرفته1است؟1-     

1( خوشا فصل گل و عهد جوانی
2( ای دل شباب رفت و نچیدی گلی ز عیش

3( پیش از این کاین سقف سبز و طاق مینا برکشند
4( ز چشمم لعل رمانی چو می خندند می بارند

خصوص آغاز صبح زندگانی 
پیرانه سر مکن هنری ننگ و نام را

منظر چشم را آبروی جانان طاق بود
ز رویم راز پنهانی چو می بینند می خوانند

1در1کدام1گزینه1آرایۀ1»مجاز«1به1کار1نرفته1است؟1-     

1( چندین هزار رهرو دعوی عشق کردند

2( دست بر سر چون سبو فردا برآرد سر ز خاك

3( شمع بعد از کشتن پروانه قصد خود کند

4( دل کز طواف کعبۀ کویت وقوف یافت

بر خاتم طریقت منصور چون نگین است

هر که باری برنگیرد ناتوانی را ز دوش

خون ناحق شعلۀ رقصان قاتل می شود 

از شوق آن حریم ندارد سر حجاز
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آرایه های ادبی 

1به1ترتیب1آرایه1های1ابیات1زیر1کدام1است؟1-     

الف(1ذره1ناچیز1ما1بر1گردن1همت1گرفت

ب(1از1عشق1خوبرویان1من1دست1شسته1بودم

ج(1حافظ1از1جور1تو،1حاشا1که1بگرداند1روی

بار1سنگین1امانت1را1که1گردون1برنتافت

پایم1به1گل1فرو1شد،1در1کوی1تو1قضا1را1

من1از1آن1روز1که1در1بند1توام1آزادم1

2( تلمیح ، مراعات نظیر ، تضمین  1( تضمین ، مراعات نظیر ، تضمین  

4( تلمیح ، تضمین ، مراعات نظیر 3( تضمین ، تلمیح ، مراعات نظیر  

1در1کدام1بیت1شاعر1عالوه1بر1»مراعات11نظیر«،1دو1بار1از1آرایۀ1»تشبیه«1استفاده1کرده1است؟111-     

1( چو صفحه را به سر کلک آشنا سازم

2( من چو بر اسب سخن رانی سوار آیم بود

3( پایش از آن پویه درآمد ز دست

4( عمری کمان صبر همی  داشتم به زه

کنم به سان دبیر بهار انشا را 

هم رکابم فرخی و هم عنانم عنصری 

مهر دل و مهره پشتش شکست 

آخر به تیر غمزه فکندی سپر مرا

1ترتیب1ابیات1زیر1براساس1داشتن1آرایه1های1»تضمین-1تلمیح1-1مراعات1نظیر1-1تشبیه1و1مجاز«1به1کدام1شکل1است؟-     

الف(1لب1تو1خضر1و1دهان1تو1آب1حیوان1است1

ب(1تا1خدای1کعبه1بنوازد1تو1را1

پ(1به1هر1سو1که1قارن1برافکند1اسپ1

ت(1هدهد1ایشان1پی1تقدیس1را1

ث(1دهان1شهد1تو1داده1رواج1آب1خضر

قد1تو1سرو1و1میان1موی1و1بر1به1هیئت1عاج1

شرح1اّنی1جاعّل1سازد1تو1را1

همی1تافت1آهن1چو1آذرگشسپ1

می1گشاید1راه1صد1بلقیس1را1

لب1چو1قند1تو1برد1از1نبات1مصر1رواج

2( ب - پ - ث - ت - الف  1( پ - الف - ب - ت - ث  

4( ب - ث - ت - الف - پ 3( پ - الف - ت - ب - ث 

1آرایه1های1بیت1زیر1کدامند؟11-     

»که1فالن1عاشق1فالن1ماه1استدر1دلش1سوز1مهر1آن1ماه1است«1

2( ایهام تناسب - تشبیه - ایهام  1( اغراق - تکرار - تلمیح  

4( تشبیه - اغراق - ایهام 2( مراعات نظیر - ایهام تناسب - استعاره  

 ترتیب1ابیات1زیر1به1لحاظ1داشتن1آرایه1های1»مراعات1نظیر،1اشتقاق،1جناس1تام،1تلمیح1و1جناس1ناقص«1کدام1است؟1-     

الف(1نوح1تویی،1روح1تویی،1فاتح1و1مفتوح1تویی

ب(1گفت1آن1یار1کزو1گشت1سر1دار1بلند

پ(1چشم1و1گوش1و1لب1گشا1ای1هوشمند

ت(1گر1آگهی1به1سیر1فنا1و1بقا1بخند

ث(1باز1توام،1باز1توام،1چون1شنوم1طبل1تو1را

سینه1ی1مشروح1تویی،1بر1در1اسرار1مرا1

جرمش1این1بود1که1اسرار1هویدا1می1کرد

گر1نبینی1راه1حق1بر1من1مخند

ها1بخند11عبرت1بهانه1جوست1بر1این1خنده

ای1شه1و1شاهنشه1من1باز1شود1بال1و1پرم

4( پ، الف، ب، ث، ت 3( ث، الف، ت، ب، پ   2( پ، ت، ث، ب، الف   1( ث، ب، ت، الف، پ 
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آرایه های ادبی 

1به1ترتیب1آرایه1های1ابیات1زیر1کدام1است؟1-     

الف(1ذره1ناچیز1ما1بر1گردن1همت1گرفت

ب(1از1عشق1خوبرویان1من1دست1شسته1بودم

ج(1حافظ1از1جور1تو،1حاشا1که1بگرداند1روی

بار1سنگین1امانت1را1که1گردون1برنتافت

پایم1به1گل1فرو1شد،1در1کوی1تو1قضا1را1

من1از1آن1روز1که1در1بند1توام1آزادم1

2( تلمیح ، مراعات نظیر ، تضمین  1( تضمین ، مراعات نظیر ، تضمین  

4( تلمیح ، تضمین ، مراعات نظیر 3( تضمین ، تلمیح ، مراعات نظیر  

1در1کدام1بیت1شاعر1عالوه1بر1»مراعات11نظیر«،1دو1بار1از1آرایۀ1»تشبیه«1استفاده1کرده1است؟111-     

1( چو صفحه را به سر کلک آشنا سازم

2( من چو بر اسب سخن رانی سوار آیم بود

3( پایش از آن پویه درآمد ز دست

4( عمری کمان صبر همی  داشتم به زه

کنم به سان دبیر بهار انشا را 

هم رکابم فرخی و هم عنانم عنصری 

مهر دل و مهره پشتش شکست 

آخر به تیر غمزه فکندی سپر مرا

1ترتیب1ابیات1زیر1براساس1داشتن1آرایه1های1»تضمین-1تلمیح1-1مراعات1نظیر1-1تشبیه1و1مجاز«1به1کدام1شکل1است؟-     

الف(1لب1تو1خضر1و1دهان1تو1آب1حیوان1است1

ب(1تا1خدای1کعبه1بنوازد1تو1را1

پ(1به1هر1سو1که1قارن1برافکند1اسپ1

ت(1هدهد1ایشان1پی1تقدیس1را1

ث(1دهان1شهد1تو1داده1رواج1آب1خضر

قد1تو1سرو1و1میان1موی1و1بر1به1هیئت1عاج1

شرح1اّنی1جاعّل1سازد1تو1را1

همی1تافت1آهن1چو1آذرگشسپ1

می1گشاید1راه1صد1بلقیس1را1

لب1چو1قند1تو1برد1از1نبات1مصر1رواج

2( ب - پ - ث - ت - الف  1( پ - الف - ب - ت - ث  

4( ب - ث - ت - الف - پ 3( پ - الف - ت - ب - ث 

1آرایه1های1بیت1زیر1کدامند؟11-     

»که1فالن1عاشق1فالن1ماه1استدر1دلش1سوز1مهر1آن1ماه1است«1

2( ایهام تناسب - تشبیه - ایهام  1( اغراق - تکرار - تلمیح  

4( تشبیه - اغراق - ایهام 2( مراعات نظیر - ایهام تناسب - استعاره  

 ترتیب1ابیات1زیر1به1لحاظ1داشتن1آرایه1های1»مراعات1نظیر،1اشتقاق،1جناس1تام،1تلمیح1و1جناس1ناقص«1کدام1است؟1-     

الف(1نوح1تویی،1روح1تویی،1فاتح1و1مفتوح1تویی

ب(1گفت1آن1یار1کزو1گشت1سر1دار1بلند

پ(1چشم1و1گوش1و1لب1گشا1ای1هوشمند

ت(1گر1آگهی1به1سیر1فنا1و1بقا1بخند

ث(1باز1توام،1باز1توام،1چون1شنوم1طبل1تو1را

سینه1ی1مشروح1تویی،1بر1در1اسرار1مرا1

جرمش1این1بود1که1اسرار1هویدا1می1کرد

گر1نبینی1راه1حق1بر1من1مخند

ها1بخند11عبرت1بهانه1جوست1بر1این1خنده

ای1شه1و1شاهنشه1من1باز1شود1بال1و1پرم

4( پ، الف، ب، ث، ت 3( ث، الف، ت، ب، پ   2( پ، ت، ث، ب، الف   1( ث، ب، ت، الف، پ 
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ادبیات فارسی

1کدام1بیت1فاقد1آرایه1ی1»تلمیح«1و1دارای1دو1استعاره1است؟1-     

1( عشق کو تا گرم سازد این دل رنجور را

2( فریب خال گندمگون او خوردم ندانستم

3( نیست ممکن، نکند صحبت نیکان تأثیر

4( پا منه بیرون ز حّد خویش تا بینا شوی

در حریم سینه افروزد چراغ طور را 

که خواهد ساختن این نقطه بی پرگار عاشق را 

گل به خورشید رسانید سر شبنم را 

نیست حاجت با عصا در خانه ی خود کور را

1به1کار1رفته1است؟-     
ً
1در1بیت1کدام1گزینه1آرایه1های1»اشتقاق-1تلمیح-1جناس-1مراعات1نظیر«1تماما

1( بکن تیشه ی عشق ای رفیق ریشه ی تن

2( چشم آسایش که دارد از سپهر تیزرو

3( صبا خاك وجود ما بدان عالی جناب انداز

4( حدیث عشق نداند کسی که در همه عمر

مباش کم به صف عاشقان ز کوهکنی 

ساقیا جامی به من ده تا بیاسایم دمی

بود کان شاه خوبان را نظر بر منظر اندازیم 

به سر نکوفته باشد در سرایی را

1درست1است.-     
ً
1آرایه1های1مقابل1تمام1ابیات1به1جز1گزینه1ی......................1تماما

1( بگریست چشم دشمن من بر حدیث من

2( دور از رخ تو دم به دم از گوشه ی چشمم

3( نیست صائب چاه و زندان بر دل من ناگوار

4( لب شیرینت ار شیرین بدیدی در سخن گفتن

فضل از غریب هست و وفا در قریب نیست 

سیالب سرشک آمد و طوفان بال رفت

هم چو یوسف می فزاید عزت از خواری مرا 

بر او شکرانه بودی گر بدادی ملک پرویزت

)تضاد- جناس(

)اغراق- ایهام(

)تلمیح- تناقض(

)جناس تام - تشبیه(

1ترتیب1ابیات1زیر1به1لحاظ1داشتن1آرایه1های1»جناس1ناقص1اختالفی-1اشتقاق-1جناس1تام-1تلمیح-1مراعات1نظیر«1در1کدام1-     
گزینه1درست1آمده1است؟1

الف(1چون1از1آن1خوان1لقمه1ای1خواهم1چشید1

ب(1بکن1معامله1ای1وین1دل1شکسته1بخر1

ج(1مرا1ز1انصاف1یاران1نیست1یاری1

د(1غم1خویش1در1زندگی1خور1که1خویش1

ه(1خاص1را1در1آستین1جا1کرده1ای

بر1سگ1کهف1استخوان1خواهم1فشاند1

که1با1شکستگی1ارزد1به1صد1هزار1درست1

تظلم1کردنم1زان1نیست1یارا1

به1مرده1نپردازد1از1حرص1خویش1

عام1را1بر1آستان1یاد1آورید

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

1یافت1می1شود؟-     
ً
1در1کدام1بیت1آرایه1های1»تلمیح-1تشبیه-1مراعات1نظیر-1مجاز1-جناس«1تماما

1( صبا از عشق من رمزی بگو با آن شه خوبان

2( دهان تنگ شیرینش مگر ملک سلیمان است

3( بوی پیراهن گم کرده خود می شنوم

4( جاده سرمنزل عشاق سعی نارس است

که صد جمشید و کیخسرو غالم کمترین دارد  

که نقش خاتم لعلش جهان زیر نگین دارد 

گر بگویم همه گویند ضاللیست قدیم 

یا ز دست خضر این وادی، عصا افتاده است 
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آرایه های ادبی 

آرایۀ1نسبت1داده1شده1به1کدام1بیت1نادرست1است؟1-     

1( سود قومی قوم دیگر را زیان آرد به طبع

2( چند نگاه تلخ تو زهر کند به ساغرم

3( نهان شد زیر خاکستر سر شاه شهید اما

4( این قصه عجب شنو از بخت واژگون

هست گرگان را عروسی گوسپندان را عزا

چاشنی تبسمی لعل کرشمه زای را

نهان کی ماند آن رازی کزو سازند محفل ها 

ما را بکشت یار به انفاس عیسوی

)تضاد، اسلوب معادله(

)حس آمیزی، تناسب(

)تضمین، تلمیح(

)تلمیح، تضاد(

در1ابیات1همۀ1گزینه1ها1به1جز1گزینۀ11..................1»تلمیح1و1مراعات1نظیر«1وجود1دارد.1-     

1( یک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب

2( یبستون کندن فرهاد نه کاری است شگفت

3( یک لحظه بالنوش ره عشق قدیمیم

4( در گمان آمدش که این چه فن است

کز هر زبان که می شنوم نامکرر است 

شور شیرین به سر هر که فتد کوهکن است 

یک لحظه بلی گوی مناجات الستیم 

اصل طوفان تنور پیرزن است

1همۀ1گزینه1ها1دارای1آرایۀ1تلمیح1می1باشند،1به1جز.................. -     

1( بهشت کافر و زندان مؤمن

2( چه مبارك سحری بود و چه فرخنده شبی

3( من چون کنم که طور بد ناپسند من

4( جلوه ای کرد رخت، دید ملک، عشق نداشت

جهان است ای به دنیا گشته مفتون 

آن شب قدر که این تازه براتم دادند 

گردد پسند خاطر مشکل پسند تو 

عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد

1کدام1گزینه1بیت1ها1را1به1ترتیب1داشتن1آرایه1های1»تلمیح،1تضمین،1مراعات111نظیر«1مرتب1می1کند؟11-     

الف(1پیرهن1چاك1برون1آمده1بودی1امروز111

ب(1تیغ1عریان1تو1را1دید1و1ورق1بر1گرداند111

پ(1داشت1تا1گوهر1من1در1دل1این1دریا1جای11

ت(1صائب1این1آن1غزل1حافظ1شیراز1که1گفت11

تا1دگر1چشم1که1را1بوی1تو1بینا1می1کرد

آن1که1دایم1ز1خدا1عمر1تمنا1می1کرد

ساحل1از1آب1گهر1جلوه1دریا1می1کرد

دیگران1هم1بکنند1آن1چه1مسیحا1می1کرد

2( ت- الف- پ 1( الف- ت پ 

4( ب- پ- الف 3( الف- ت- ب 

1همۀ1آرایه1های1مقابل1ابیات1به1استثنای1گزینۀ11..................11صحیح1می1باشند.1-     

1( تا بتند عنکبوت بر در هر غار 

2( روی بنمای و مپندار که من چون سعدی

3( تو از هر در که بازآیی بدین خوبی و زیبایی

4( گر بپرانیم تیر آن نه ز ماست

پرده عصمت که پود و تار ندارد 

دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمرت 

دری باشد که از رحمت به  سوی خلق بگشایی 

ما کمان و تیراندازش خداست 

)تشبیه- تلمیح( 

)تضمین - تشبیه(  

)تضمین- تشبیه( 

)تلمیح- مراعات  نظیر( 
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آرایه های ادبی 

آرایۀ1نسبت1داده1شده1به1کدام1بیت1نادرست1است؟1-     

1( سود قومی قوم دیگر را زیان آرد به طبع

2( چند نگاه تلخ تو زهر کند به ساغرم

3( نهان شد زیر خاکستر سر شاه شهید اما

4( این قصه عجب شنو از بخت واژگون

هست گرگان را عروسی گوسپندان را عزا

چاشنی تبسمی لعل کرشمه زای را

نهان کی ماند آن رازی کزو سازند محفل ها 

ما را بکشت یار به انفاس عیسوی

)تضاد، اسلوب معادله(

)حس آمیزی، تناسب(

)تضمین، تلمیح(

)تلمیح، تضاد(

در1ابیات1همۀ1گزینه1ها1به1جز1گزینۀ11..................1»تلمیح1و1مراعات1نظیر«1وجود1دارد.1-     

1( یک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب

2( یبستون کندن فرهاد نه کاری است شگفت

3( یک لحظه بالنوش ره عشق قدیمیم

4( در گمان آمدش که این چه فن است

کز هر زبان که می شنوم نامکرر است 

شور شیرین به سر هر که فتد کوهکن است 

یک لحظه بلی گوی مناجات الستیم 

اصل طوفان تنور پیرزن است

1همۀ1گزینه1ها1دارای1آرایۀ1تلمیح1می1باشند،1به1جز.................. -     

1( بهشت کافر و زندان مؤمن

2( چه مبارك سحری بود و چه فرخنده شبی

3( من چون کنم که طور بد ناپسند من

4( جلوه ای کرد رخت، دید ملک، عشق نداشت

جهان است ای به دنیا گشته مفتون 

آن شب قدر که این تازه براتم دادند 

گردد پسند خاطر مشکل پسند تو 

عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد

1کدام1گزینه1بیت1ها1را1به1ترتیب1داشتن1آرایه1های1»تلمیح،1تضمین،1مراعات111نظیر«1مرتب1می1کند؟11-     

الف(1پیرهن1چاك1برون1آمده1بودی1امروز111

ب(1تیغ1عریان1تو1را1دید1و1ورق1بر1گرداند111

پ(1داشت1تا1گوهر1من1در1دل1این1دریا1جای11

ت(1صائب1این1آن1غزل1حافظ1شیراز1که1گفت11

تا1دگر1چشم1که1را1بوی1تو1بینا1می1کرد

آن1که1دایم1ز1خدا1عمر1تمنا1می1کرد

ساحل1از1آب1گهر1جلوه1دریا1می1کرد

دیگران1هم1بکنند1آن1چه1مسیحا1می1کرد

2( ت- الف- پ 1( الف- ت پ 

4( ب- پ- الف 3( الف- ت- ب 

1همۀ1آرایه1های1مقابل1ابیات1به1استثنای1گزینۀ11..................11صحیح1می1باشند.1-     

1( تا بتند عنکبوت بر در هر غار 

2( روی بنمای و مپندار که من چون سعدی

3( تو از هر در که بازآیی بدین خوبی و زیبایی

4( گر بپرانیم تیر آن نه ز ماست

پرده عصمت که پود و تار ندارد 

دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمرت 

دری باشد که از رحمت به  سوی خلق بگشایی 

ما کمان و تیراندازش خداست 

)تشبیه- تلمیح( 

)تضمین - تشبیه(  

)تضمین- تشبیه( 

)تلمیح- مراعات  نظیر( 
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ادبیات فارسی

بیت1های1زیر1به1ترتیب1داشتن1آرایه1های1»تلمیح،1تضمین،1مراعات11نظیر1و1تشبیه«1در1کدام1گزینه1به11درستی1مرتب1شده1اند؟1-     

الف(1از1سگ1چوپان1ره1و1رسم1امانت1یاد1گیر11
ب(1فلک1خمیده1نگاهش1به1من1که1با1تن1چون1دوك
پ(1چو1سعدی1سیف1فرغانی1مدام1از1شوق1می1گوید
ت(1گه1چو1عود1از1آتش1هجر1عزیزان1سوختند

پیرو1احرار1اندر1جامۀ1اشرار1باش1
چگونه1بار1امانت1نشانده1اند1به1دوشم

نه1چندان1آرزومندم1که1وصفش1در1بیان1آید1
گه1چو1نی1با1شکر1لب1های1جانان1ساختند

4( الف- پ- ب- ت 3( الف- ب- پ- ت  2( پ- ب- الف- ت  1( ب- پ- ت- الف 

1در1کدام1بیت1هیچ1یک1از1آرایه1های1»مراعات1نظیر،1تلمیح1یا1تضمین«1به1کار1نرفته1است؟-     

1( فارغ ز امید رحمت و بیم عذاب  
2( نغمۀ حافظ شنو ز خامۀ صائب
3( نه عاشق کند ملک دنیا طلب

4( بی دلی در همه احوال خدا با او بود

آزاد ز خاك و باد و از آتش و آب 
چند نشینی که خواجه کی به درآید

نه بهرام شمشیر چوبین خورد  
او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد 

1آرایۀ1کدام1بیت1در1کمانک1روبه1روی1آن1نادرست1آمده1است؟-     

1( خیز تا خاطر بدان ترك سمرقندی دهیم 
2( جلوه ای کرد رخت دید ملک عشق نداشت  

3( گلستان کند آتشی بر خلیل
4( هر کجا دم زدم از قد و رخ و زلف و خطت

کز نسیمش بوی جوی مولیان آید همی )تضمین( 
عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد )تلمیح( 

گروهی بر آتش برد ز آب نیل )تضمین( 
همه جا سرو و گل و سنبل و ریحان سر زد )مراعات نظیر( 

1درست1است.-     
ً
1آرایه1های1مقابل1همه1ابیات،1به1استثنای1بیت1گزینۀ11..................1تماما

1( وان که گیسوی تو را رسم تطاول آموخت
2( خرد که قید مجانین عشق می فرمود

3( با قوت جان فروز ایوان از آب لطیف نزاده 
4( آخر مروت است کز آن لعل آبدار 

هم تواند کرمش داد من مسکین داد 
به بوی سنبل زلف تو گشت دیوانه

شمشاد خوش خرامش در ناز پروریده 
باشد نصیب سوخته جانان جواب خشک

)جناس- تشخیص(
)ایهام- مراعات نظیر(

)استعار- اسلوب معادله(
)استعاره- حس آمیزی(

1در1کدام1بیت1»تشبیه1بلیغ«1وجود1ندارد؟-     

1( بنال مطرب مجلس بگوی گفته ی سعدی 
2( گذشت روزگاران بین که دوران شباب ما
3( تا سر زلف پریشان تو محبوب من است

4( با همه تیر بال کآمده بر دل مرا

شراب انس بیاور که من نه مرد نبیدُم
در این سیالب غم دسته گلی شاداب را ماند 

روزگارم به سر زلف پریشان ماند  
از مژه ات برنگشت بخت سار من

1در1همه1ی1بیت1ها،1به1استثنای1بیت1گزینه1ی1..................1»استعاره1ی1مکنیه«1وجود1دارد.-     

1( منیژه سبک آتشی برفروخت  
2( خواهم شدن به میکده گریان و دادخواه  

3( در آفاق گشادست ولیکن بسته ست  
4( دو چشمش به سان دو نرگس به باغ 

که چشم شب قیرگون را بسوخت 
کز دست غم خالص من آنجا مگر شود 

از سر زلف تو در پای دل ما زنجیر 
مژه تیرگی برده از پر زاغ
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آرایه های ادبی 

در1همه1ی1ابیات1به1جز1بیت1گزینه1ی1..................1»استعاره1ی1مصرحه«1به1کار1رفته1است.-     

1( سرو من، سرو نه از قّد تو چاالك تر است  
2( آن لحظه که ریزم چو فلک از مژه کوکب  

3( لعل تو به هر خنده صد شور پدید آرد
4( لبی خامش تر از گوش صدف آماده می باید

به روی تو ز هر روی طربناكتر است 
بیدار کسی نیست که گیرم به گواهی 

چشم تو به هر گوشه صد فتنه برانگیزد 
طلبکار وصال ُدّر شهوار معانی را 

1درست1است.1-     
ً
1آرایه1های1مقابل1همه1ی1ابیات1به1جز1بیت1گزینه1ی1..................11تماما

1( بوسه ای گر تر بوده است ز یاقوت لبش
2( هوای منزل یار آب زندگانی ماست 

3( دیده ی حرص محال است شود سیر به خاك
4( اهل دل گر جان بر آن سرو روان افشانده اند

دهن الله چرا تا به جگر سوخته است 
صبا بیار نسیمی ز خاك شیرازم 

دام در زیر زمین هم نگران می باشد
از نسیم گلشن وصلش روان پرورده اند

)تشخیص  تشبیه(

)استعاره مکنیه- تشبیه بلیغ(

)تشخیص- استعاره ی مصرحه(

)تشبیه بلیغ- استعاره ی مصرحه(

1در1همۀ1گزینه1ها1به1جز111..................1»تشبیه1حّسی«1یافت1می1شود.-     

1( زلف تو مگر جانا امید و نیاز است  
2( الله میان کشت درخشد همی ز دور 

3( روی او ماه است اگر بر ماه مشک افشان شود
4( سرشک نرگس او می نمود بر زلفش

زیرا که چنین هر دو سیاه است و دراز است 
چون پنجۀ عروس به حّنا شده خضیب   

قد او سرو است اگر بر سرو الله ستان بود   
چنان که ریخته بر سبزه، دانه های گهر

1در1بیت1کدام1گزینه،1شاعر1بیش1از1سایر1گزینه1ها1از1آرایه1های1ادبی1بهره1گرفته1است؟1-     

1( ز دشمن گر ایدون که یابی شکر  
2( چو تنها ماند ماه سرو باال  

3( گرچه دانی که نشنوند، بگوی
4( ز آمده، شادمان بباید بود  

گمان بر که زهر است هرگز مخور 
فشاند از نرگسان لؤلؤی الال 

هر چه  دانی ز نیک خواهی و پند 
وز گذشته نکرد باید یاد

1در1بیت1کدام1گزینه1اضافۀ1استعاری1به1کار1نرفته1است؟1-     

1( سر نشتر عشق بر رگ روح زدند   
2( بگرفت هم چو الله دلم در هوای سرو  
3( حجاب چهره جان می شود غبار تنم   

4( مست بگذشتی و از حافظت اندیشه نبود   

یک قطره فروچکید و نامش دل شد 
ای مرغ وصل، کی شوی آخر تو رام ما 

خوشا دمی که از این چهره پرده برفکنم 
آه اگر دامن حسن تو بگیرد آهم

1در1همۀ1گزینه1ها1به1جز1گزینۀ1..................1»مجاز1با1رابطۀ1مشابهت«1به1کار1رفته1است.-     

1( نقش بندی بی قلم نه کار هر صورت گری است  

2( جست آب را سکندر و شد خضر کامیاب  

3( یک هفته پدیدار بود نرگس دشتی

4( هّمت دریادالن ظاهر به دولت می شود

چهره پرداز خط سبز بتان پیداست کیست 

روزی به قسمت است نه کوشش در این سرا  

و آن نرگس چشم تو همه ساله پدیدار  

در بلندی گوهرافشان می شود ابر بهار
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آرایه های ادبی 

در1همه1ی1ابیات1به1جز1بیت1گزینه1ی1..................1»استعاره1ی1مصرحه«1به1کار1رفته1است.-     

1( سرو من، سرو نه از قّد تو چاالك تر است  
2( آن لحظه که ریزم چو فلک از مژه کوکب  

3( لعل تو به هر خنده صد شور پدید آرد
4( لبی خامش تر از گوش صدف آماده می باید

به روی تو ز هر روی طربناكتر است 
بیدار کسی نیست که گیرم به گواهی 

چشم تو به هر گوشه صد فتنه برانگیزد 
طلبکار وصال ُدّر شهوار معانی را 

1درست1است.1-     
ً
1آرایه1های1مقابل1همه1ی1ابیات1به1جز1بیت1گزینه1ی1..................11تماما

1( بوسه ای گر تر بوده است ز یاقوت لبش
2( هوای منزل یار آب زندگانی ماست 

3( دیده ی حرص محال است شود سیر به خاك
4( اهل دل گر جان بر آن سرو روان افشانده اند

دهن الله چرا تا به جگر سوخته است 
صبا بیار نسیمی ز خاك شیرازم 

دام در زیر زمین هم نگران می باشد
از نسیم گلشن وصلش روان پرورده اند

)تشخیص  تشبیه(

)استعاره مکنیه- تشبیه بلیغ(

)تشخیص- استعاره ی مصرحه(

)تشبیه بلیغ- استعاره ی مصرحه(

1در1همۀ1گزینه1ها1به1جز111..................1»تشبیه1حّسی«1یافت1می1شود.-     

1( زلف تو مگر جانا امید و نیاز است  
2( الله میان کشت درخشد همی ز دور 

3( روی او ماه است اگر بر ماه مشک افشان شود
4( سرشک نرگس او می نمود بر زلفش

زیرا که چنین هر دو سیاه است و دراز است 
چون پنجۀ عروس به حّنا شده خضیب   

قد او سرو است اگر بر سرو الله ستان بود   
چنان که ریخته بر سبزه، دانه های گهر

1در1بیت1کدام1گزینه،1شاعر1بیش1از1سایر1گزینه1ها1از1آرایه1های1ادبی1بهره1گرفته1است؟1-     

1( ز دشمن گر ایدون که یابی شکر  
2( چو تنها ماند ماه سرو باال  

3( گرچه دانی که نشنوند، بگوی
4( ز آمده، شادمان بباید بود  

گمان بر که زهر است هرگز مخور 
فشاند از نرگسان لؤلؤی الال 

هر چه  دانی ز نیک خواهی و پند 
وز گذشته نکرد باید یاد

1در1بیت1کدام1گزینه1اضافۀ1استعاری1به1کار1نرفته1است؟1-     

1( سر نشتر عشق بر رگ روح زدند   
2( بگرفت هم چو الله دلم در هوای سرو  
3( حجاب چهره جان می شود غبار تنم   

4( مست بگذشتی و از حافظت اندیشه نبود   

یک قطره فروچکید و نامش دل شد 
ای مرغ وصل، کی شوی آخر تو رام ما 

خوشا دمی که از این چهره پرده برفکنم 
آه اگر دامن حسن تو بگیرد آهم

1در1همۀ1گزینه1ها1به1جز1گزینۀ1..................1»مجاز1با1رابطۀ1مشابهت«1به1کار1رفته1است.-     

1( نقش بندی بی قلم نه کار هر صورت گری است  

2( جست آب را سکندر و شد خضر کامیاب  

3( یک هفته پدیدار بود نرگس دشتی

4( هّمت دریادالن ظاهر به دولت می شود

چهره پرداز خط سبز بتان پیداست کیست 

روزی به قسمت است نه کوشش در این سرا  

و آن نرگس چشم تو همه ساله پدیدار  

در بلندی گوهرافشان می شود ابر بهار
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ادبیات فارسی

1واژه1»نرگس«1در1کدام1بیت1معنای1مجازی1ندارد؟1-     

1( چشمت ار ناز به حافظ نکند میل آری  

2( نرگس ساقی بخواند آیت افسونگری   

3( آه از آن نرگس جادو که چه بازی انگیخت   

4( نرگس به سان حلقۀ زنجیر زر نگر

سرگرانی صفت نرگس رعنا باشد 

حلقۀ اوراد ما مجلس افسانه شد 

آه از آن مست که با مردم هشیار چه کرد   

کاندر میان حلقۀ زرین وتد »میخ« بود 

1واژه1مشخص1شده1در1کدام1گزینه1در1معنای1مجازی1به1کار1نرفته1است؟-     

1( اال ای پیر فرزانه، مکن عیبم ز میخانه  

2( می خور که عاشقی نه به کسب است و اختیار  

3( دل عالمــی بسوزی چو عذار برفروزی

4( یکی دشت با دیدگان پر ز خون

که من در ترك پیمانه دلی پیمان شکن دارم 

این موهبت رسید ز میراث فطرتم   

تو از این چه سود داری که نمی کنی مدارا   

که تا او کی آید ز آتش برون 

1در1هر1دو1بیت1کدام1گزینه1آرایۀ1مجاز1به1کمک1رابطۀ1شباهت1یافت1می1شود؟-     

الف(1آب1و1هوای1فارس1عجب1سفله1پرور1است1

ب(1بی11ماه1مهرافروز1خود1تا1بگذرانم1روز1خود1

پ(1عافیت1می1طلبد1خاطرم1ار1بگذارند1

ت(1تا1بو1که1یابم1آگهی1از1سایۀ1سرو1سهی11

کو1همرهی1که1خیمه1از1این1خاك1برکنم1

دامی1به1راهی1می1نهم1مرغی1به1دامی1می1زنم1

غمزه1شوخش1و1آن1طره1طرار1دگر1

گلبانگ1عشق1از1هر1طرف1بر1خوش1خرامی1می1زنم1

2( ب، ت 1( الف، پ  

4( ب، پ   3( الف، ت  

1در1همۀ1گزینه1ها1به1جز11..................1توجه1به1علوم1ادبی1از1جمله1»بیان«1و1»بدیع«1بسیار1کم1دیده1می1شود.-     

1( یاد باد آن که ز چشم خوش و لعل لب تو   

2( می به می پرستان آر باده سوی مستان آر   

3( ابر چشمم چو شود سیل فشان از الله

4( کس نشناسد همی که کوشش او چون؟   

نقل مجلس همه بادام و شکر بود مرا 

خیز و در شبستان آر ماه نیمروزی را    

کوه در دوش کشد جامۀ بارانی را 

خلق نداند همی که بخشش او چند؟ 

1کلمۀ1مشخص1شده1در1کدام1بیت1معنای1مجازی1ندارد؟-     

1( گردد از دست نوازش پایۀ معنی بلند  
2( سر آن ندارد امشب که برآید آفتابی  

3( در این مقام مجازی به جز پیاله مگیر  
4( از آن به دیر مغانم عزیز می دارند 

مور را شیرین سخن دست سلیمان می کند 
چه خیال ها گذر کرد و گذر نکرد خوابی 

در این سراچۀ بازیچه غیر عشق مباز 
که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست
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آرایه های ادبی 

1آرایه1ی1استعاره1در1کدام1بیت1بیشتر1است؟-     

1( هر کجا نّقاش نقش قامت و لعلش کشید
2( به خنده از لب خود ِپر شکر کنی دامن

3( به چون تو محتشمی بی بها سخن ندهم
4( چون بگویی بفشانی گهر از حّقه ی لعل

جلوه ی طوبی نگر، سرچشمه ی کوثر ببین
مرا چو چشم در اندازد از گریبان ُدر
بده ز لعل شکر بار قند و بستان ُدر

چون بخندی بنمایی ز شکر مروارید

1در1همه1ی1ابیات1به1جز1بیت1........................1آرایه1ی1اسلوب1معادله1وجود1دارد.-     

1( سیری ز مال نیست تهی چشم حرص را
2( قطع امید کرده نخواهم نعیم دهر

3( آخر نه دل به دل رود انصاف من بده
4( لعل را گر ُمر نبود باک نیست

غربال را ز کثرت حاصل چه فایده
شاخ بریده را نظری بر بهار نیست

چون است من به وصل تو مشتاق و تو ملول
عشق را دریای غم غمناک نیست

1در1کدام1بیت1آرایه1ی1حس1آمیزی1مشهود1نیست؟-     

1( دولت فقر خدایا به من ارزانی دار
2( صد میکده خون بیش کشیده است لب من

3( بی چشمه ی نوشی نشود ناله گلوسوز
4( تشنه ی دیدار ساقی رونق مسنی شکست

کاین کرامت سبب حشمت و تمکین من است
تا کار به رنگینی گفتار کشیده است

شیرین سخنی نی ز لب یار کشیده است
هیچ کس بویی ز می در شیشه و ساغر ندید

1در1کدام1گزینه،1همه1ترکیب1ها،1»اضافه1ی1استعاری«اند؟-     
1( لّب استخر، گل همیشه، سایش بال، عطر الهام

2( دست مهربان مرگ، درخت عزیز، گل خیال، غرقه ی بلند آسمان
3( سینه ی کویر، آغوش خوش بختی، سقف شب، دست طبیعت   

 4( پرنده ی خیال، چشمه ی مّواج نوازش، سایه ی پرواز، زبان گویای خدا

1در1همه1ی1ابیات1به1جز1بیت1.................1آرایه1های1متناقض1نما1مشهود1است.-     

1( بیدل این کم هّمتان بر عّز و جاه

2( الله و گل زخمی خمیازه اند

3( داغ دلم چو الله به مرهم نمی رسد

4( کام، آشنا به ماحضر روزگار نیست

فخرها دارند و عاری بیش نیست

عیش این گلشن خماری بیش نیست

این خون گرم در جگر روزگار نیست

جز زهر غّصه در شکر روزگار نیست

1در1کدام1گزینه1آرایه1ی1متناقض1نما1)=1پارادوکس(1به1کار1رفته1است؟-     

1( دلم امروز چو کاه از نفسی می لرزد

2( گر چو شبنم نفسی هم نفس گل بودم

3( یافت با شکوه ره زندگی من پایان

4( حاصل ذوق و هنر خون جگر بود مرا

یاد آن روز که چون کوه جگر بود مرا

بهره زان وصل همان دیده ی تر بود مرا

چون جرس ناله ی من زاِد سفر بود مرا

این هم از بی هنری های هنر بود مرا
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آرایه های ادبی 

1آرایه1ی1استعاره1در1کدام1بیت1بیشتر1است؟-     

1( هر کجا نّقاش نقش قامت و لعلش کشید
2( به خنده از لب خود ِپر شکر کنی دامن

3( به چون تو محتشمی بی بها سخن ندهم
4( چون بگویی بفشانی گهر از حّقه ی لعل

جلوه ی طوبی نگر، سرچشمه ی کوثر ببین
مرا چو چشم در اندازد از گریبان ُدر
بده ز لعل شکر بار قند و بستان ُدر

چون بخندی بنمایی ز شکر مروارید

1در1همه1ی1ابیات1به1جز1بیت1........................1آرایه1ی1اسلوب1معادله1وجود1دارد.-     

1( سیری ز مال نیست تهی چشم حرص را
2( قطع امید کرده نخواهم نعیم دهر

3( آخر نه دل به دل رود انصاف من بده
4( لعل را گر ُمر نبود باک نیست

غربال را ز کثرت حاصل چه فایده
شاخ بریده را نظری بر بهار نیست

چون است من به وصل تو مشتاق و تو ملول
عشق را دریای غم غمناک نیست

1در1کدام1بیت1آرایه1ی1حس1آمیزی1مشهود1نیست؟-     

1( دولت فقر خدایا به من ارزانی دار
2( صد میکده خون بیش کشیده است لب من

3( بی چشمه ی نوشی نشود ناله گلوسوز
4( تشنه ی دیدار ساقی رونق مسنی شکست

کاین کرامت سبب حشمت و تمکین من است
تا کار به رنگینی گفتار کشیده است

شیرین سخنی نی ز لب یار کشیده است
هیچ کس بویی ز می در شیشه و ساغر ندید

1در1کدام1گزینه،1همه1ترکیب1ها،1»اضافه1ی1استعاری«اند؟-     
1( لّب استخر، گل همیشه، سایش بال، عطر الهام

2( دست مهربان مرگ، درخت عزیز، گل خیال، غرقه ی بلند آسمان
3( سینه ی کویر، آغوش خوش بختی، سقف شب، دست طبیعت   

 4( پرنده ی خیال، چشمه ی مّواج نوازش، سایه ی پرواز، زبان گویای خدا

1در1همه1ی1ابیات1به1جز1بیت1.................1آرایه1های1متناقض1نما1مشهود1است.-     

1( بیدل این کم هّمتان بر عّز و جاه

2( الله و گل زخمی خمیازه اند

3( داغ دلم چو الله به مرهم نمی رسد

4( کام، آشنا به ماحضر روزگار نیست

فخرها دارند و عاری بیش نیست

عیش این گلشن خماری بیش نیست

این خون گرم در جگر روزگار نیست

جز زهر غّصه در شکر روزگار نیست

1در1کدام1گزینه1آرایه1ی1متناقض1نما1)=1پارادوکس(1به1کار1رفته1است؟-     

1( دلم امروز چو کاه از نفسی می لرزد

2( گر چو شبنم نفسی هم نفس گل بودم

3( یافت با شکوه ره زندگی من پایان

4( حاصل ذوق و هنر خون جگر بود مرا

یاد آن روز که چون کوه جگر بود مرا

بهره زان وصل همان دیده ی تر بود مرا

چون جرس ناله ی من زاِد سفر بود مرا

این هم از بی هنری های هنر بود مرا
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ادبیات فارسی

1در1کدام1بیت،1آرایه1های1جناس1تام1وجود1ندارد؟-     

1( مشو دل بسته ی هستی که دوران

2( گرچه سِر عربده و جنگ داشت

3( نرگس افسونگرش آهو شده

4( گر چین سر زلف مّشاطه گشاید

هر آن را زاد، زاد از بهر کشتن

تنگ شکر در دهن تنگ داشت

مستی آهو برش آهو شده

عطار به یک جو نخرد نافه ی چین را

1در1کدام1بیت،1آرایه1ی1»ایهام«1به1کار1رفته1است؟1)با1کمی1تغییر(-     
صبح یاقوت روان از جام جم دادی مرا 1( شام اگر قوت روانم دادی از خون جگر 
عّطار به یک جو نخرد نافه ی چین را 2( گر چین زلف تو مّشاطه گشاید 

زین چمن سایه ی آن سرو روان ما را بس 3( گل عذاری ز گلستان جهان ما را بس 
انگشت کسی کار گشادی دگری نیست 4( تا خود نشوی شانه به زلفش نزنی چنگ 

1در1کدام1بیت،1آرایه1ی1»متناقض1نما«1وجود1دارد؟-     
که هم بمیرم و هم زنده گردم از بویش 1( من از عدم به همین مژده آمدم به وجود 

گریه ی مینا نگر خندیدن ساغر ببین 2( گر ندیدی قبض و بسط عشق را بر یک بساط 
وگرنه غایبی از مرگ حاضرتر نمی باشد 3( تو از کوتاه بینی ها اجل را دور می دانی 

کز گدایی در میکده سلطان شده ایم 4( جام جم ار طلبی مجلس ما را دریاب 

1کدام1مجموعه1از1ترکیب1ها1»اضافه1ی1تشبیهی«1است؟-     
1( مزید نعمت ـ شرط انصاف ـ مرغ سحر ـ کاله شکوفه

2( جیب مراقبت ـ امید اجابت ـ دیوار اّمت ـ قصه ی عشق
3( پرده ی ناموس ـ کاله شکوفه ـ سرور کاینات ـ درگاه خدا

4( دریای معرفت ـ شب جهل ـ شکوفه ی اشک ـ آتش عشق

1در1کدام1بیت1»»حسن1تعلیل«1وجود1ندارد؟-     

که چندین گل اندام در خاک خفت 1( عجب نیست از خاک اگر گل شکف 

کآمد به در از پرده َمه چارده تو 2( خورشید فروزنده شبی پرده نشین شد 

خجل از کرده ی خود پرده دری نیست که نیست 3( اشک غّماز من ار سرخ برآمد چه عجب 

بر چشم خود فرشته کشد خاک راه تو 4( هرگه به صد کرشمه پری وار بگذری 

1در1کدام1بیت1متناقض1نما1)=1پارادوکس(1وجود1دارد؟-     

که در کمین من آن چشم نامسلمان است 1( بگو چگونه کنم دعوی مسمانی ؟ 

که این معامله بیرون زکفر و ایمان است 2( به عشق زلف و رخت، فارغم ز دیر و حرم 

نوز صورت او زیر پرده پنهان است 3( مهی که راز من از پرده آشکارا کرده 

دل من است که هم جمع و هم پریشان است 4( به یاد کاکل ُپرتاب و زلف ُپرچینش 
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آرایه های ادبی 

1در1همه1ی1ابیات،1به1جز1بیت1.................1جناس1تام1دیده1می1شود.-     

به گرد لطف تو کی می رسد فدای تو باد 1( اگر چه باد صبا روح پرور است به لطف 

که عاقبت برود هر که او ز مادر زاد 2( بیا و برگ سفر ساز و زاِد ره برگیر 

که حق هر آن چه جمال است و حسن، بر تو نهاد 3( بیا بیا ُبت رضوان غالم حورنهاد 

تو آن مبین که چو بلبل نمی کنم فریاد 4( به گلستان رخت بلبلی چو من نبود 

1در1کدام1بیت1آرایه11ی1اسلوب1معادله1وجود1ندارد؟-     

موی اندر شیر خالص زود پیدا می شود 1( عیب پاکان زود بر مردم هویدا می شود 

تلخی کم محلی از همه بیش است مرا 2( زهِر چشم تو اگر تلخ کند کام همه 

جوهِر ذاتی چینی، ز صدا معلوم است 3( شاهِد پاکی طینت، سخن ما کافی است 

آییه عیب پوش سکندر نمی شود 4( روشن دالن خوش آمد شاه نگفته اند 

1در1همه1ی1ابیات1به1استثنای1بیت1.................1آرایه1ی1»متناقض1نما«1به1کار1رفته1است.-     

گرچه بیمارپرستی َبتر از بیماری است 1( من پرستار دو چشم خوش بیمار توام 

تو اهل فضلی و دانش همین گناهت بس 2( فلک به مردم نادان دهد زمام مراد 

ای که در آغاز پایانی هنوز 3( ختم پایانیم، مهر آغاز کن 

بشکستن آن درست می دانستم 4( من عهد تو سخت سست می دانستم 

1در1کدام1بیت1آرایه1ی1»حسن1تعلیل«1وجود1ندارد1؟1-     

روی خون آلود زان بنمود صبح 1( در وداع شب همانا خون گریست 

زلف تو گرفت رنگ ماتم 2( تا چشم تو ریخت خون عٌشاق 

که روشن است جهان از نفس کشیدن من 3( مرا چو صبح به دست دعا نگه دارید 

نمی رسد چو به َکس فیضی از رسیدن من 4( مرا چو آبله بگذار تا شوم پامال 

1در1کدام1بیت1آرایه1ی1متناقض1نما1به1کار1رفته1است؟-     

1( کشته ی عشق وی از زنده ی جاوید به است

2( ُمرَدم از فرقت جانان و عجب نیست از آنک

3( پای بند سر زلفین چو زنجیر تو شد

4( گر شکر خنده  ی آن پسته ی شیرین نبَود

درد کز وی رسدم، مایه ی درمان من است

زنده بی جان نتوان بودن و او جان من است

دل دیوانه َوشم چون نه به فرماِن من است

به چه معلوم توان کرد که او را دهن است

1در1کدام1گزینه،1همه1ی1ترکیب1ها،1اضافه1ی1استعاری1اند؟-     

1( عناب معّلم، مرغان بیشه، صفحه ی ضمیر، امید دیدار

2( سر خویش، لطافت طبع، زبان تدریس، فرقت بار

3( آفتاب وفا، همهمه ی شاگردان، بانگ طرب، خار غم

4( شتاب مرگ، طّره ی پرچین عشق، قفای مراقبت، گریبان مکاشفت
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آرایه های ادبی 

1در1همه1ی1ابیات،1به1جز1بیت1.................1جناس1تام1دیده1می1شود.-     

به گرد لطف تو کی می رسد فدای تو باد 1( اگر چه باد صبا روح پرور است به لطف 

که عاقبت برود هر که او ز مادر زاد 2( بیا و برگ سفر ساز و زاِد ره برگیر 

که حق هر آن چه جمال است و حسن، بر تو نهاد 3( بیا بیا ُبت رضوان غالم حورنهاد 
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1در1کدام1بیت1آرایه11ی1اسلوب1معادله1وجود1ندارد؟-     
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1در1همه1ی1ابیات1به1استثنای1بیت1.................1آرایه1ی1»متناقض1نما«1به1کار1رفته1است.-     
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1در1کدام1بیت1آرایه1ی1»حسن1تعلیل«1وجود1ندارد1؟1-     
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1در1کدام1بیت1آرایه1ی1متناقض1نما1به1کار1رفته1است؟-     
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1در1کدام1گزینه،1همه1ی1ترکیب1ها،1اضافه1ی1استعاری1اند؟-     
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ادبیات فارسی

1در1منظومه1ی1زیر1چند1تشخیص1وجود1دارد؟-     

»من1صدای1قدم1خواهش1را1می1شنوم11و1صدای1پای1قانونی1خون1را1در1رگ،1تپش1قلب1شب1آدینه،1شیهه1ی1پاک1حقیقت1از1دور،1و1صدای1
کفش1ایمان1در1کوچه1ی1شوق،1و1صدای1باران1روی1پلک1تر1عشق،1روی1موسیقی1غمناک1بلوغ،

4( هفت 3( شش  2( پنج  1( چهار   

1در1کدام1بیت،1وجه1شبه،1محذوف1است؟-     

1( ز شرم چهره ی چون آفتابت اندر صبح

2( ناتوان بودم به بویش نیم شب برخاستم

3( مقام کعبه ی وصل تو دور افتاده است از ما

4( آتشین داری زبان زان دل سیاهی چون چراغ

ستاره خون شود از چشم آسمان بچکد

تا به کویش چون نسیم افتان و خیزان بوده ام

نه ساز رفتن است آنجا مرا نه برگ نارفتن

ِگرد خود گردی از آن تر دامنی چون آسیا

1در1منظومه1ی1زیر1چند1تشبیه1وجود1دارد؟-     

»مرا1هر1لفظ1فریادی1است1کز1دل1می1کنم1بیرونمرا1هر1شعر1دریایی1است1لبریز1از1شراب1خونکجا1شهد1است1این1اشکی1که1در1هر1دانه1ی1
لفظ1استمرا1این،1کاسه1ی1خون1است،چنین1آسان1منوشیدش.«

4( شش 3( پنج  2( چهار   1( سه  

1»مشبه«1در1کدام1گزینه،1ذکر1نشده1است؟-     

1( قهوه خانه گرم و روشن بود همچون شرم

2( چوب دستتی منتشا مانند در دستش

3( گرد به گردش به کردار صدف برگرد مرواریدپای تا سر گوش

4( چاه چونان ژرفی و پهناش، بی شرمیش ناباورو غم انگیز و شگفت آور

1در1کدام1بیت1اسلوب1معادله1وجود1ندارد؟-     

1( از موج سراب شود بیش تشنگی

2( کامل عیار نیست به میزان دوستی

3( اشک ندامت است سیه کار را فزون

4( موی سفید ریشه ی طول امل بود

پروانه را خنک نشود دل ز ماهتاب

هرکس که هم خمار نگردد به هم شراب

در تیرگی زیاده بود ریزش سحاب

در شوره زار بیش بود موج سراب

1در1عبارت1زیر،1واژه1های1کدام1گزینه،1طرفین1سجع1نیستند؟-     

»در1همان1بحبوحۀ1بخور1بخور1که1منظرۀ1فنا1و1زوال1غاز1خدا1بیامرز،1مرا1به1یاد1بی1ثباتی1فلک1بوقلمون1و1شقاوت1مردم1دون1و1مکر1و1فریب1
1برگشتم.«

ٌ
جهان1پتیاره1و1وقاحت1این1مصطفای1بدقواره1انداخته1بود1باز1صدای1تلفن1بلند1شد.1بیرون1جستم1و1فورا

2( پتیاره، بدقواره 1( جستم، برگشتم 

4( فنا، خدا 3( بوقلمون، دون 
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آرایه های ادبی 

1آرایه1های1تشبیه1در1کدام1بیت1بیش1تر1است؟-     

1( صد خار بال از دل دیوانه ی ما خاست

2( ای سیل اشک خاک وجودم به باد ده

3( سروی است قامت تو از ناز سر کشیده

4( مرغ دل تا دام زلف و دانه ی خال تو دید

هر روز که بی ساقی گل چهره نشستیم

تا بر دل کسی ننشیند غبار من

ماهی است عارض تو از نور آفریده

طایر اندیشه ام افتاد در دام هوس

1در1مصراع1اّول1بیتی1که1تلمیح1یا1تمثیل1ندارد،1چند1استعاره1به1کار1رفته1است؟-     

1( چنین گفت پیغمبر راست گوی

2( چه گفت آن سخن گوی پاسخ نیوش

3( بگسترد کافور بر جای مشک

4( آسمان بار امانت نتوانست کشید

ز گهواره تا گور دانش بجوی )یکی(

که دیوار دارد به گفتار گوش )یکی(

گل و ارغوان شد به پالیز خشک )دوتا(

قرعه ی کار به نام من دیوانه زدند )دوتا(

1در1کدام1بیت1بیشترین1آرایه1های1تضاد1وجود1دارد؟-     

1( شور فرهادم به پرسش سر به زیر افکنده بود

2( قناعت می کنم با درد چون درمان نمی یابم

3( شیرین ننماید به دهانش شکر وصل

4( گردن مرا ز محنت هستی رها نخواست

ای لب شیرین جواب تلخ سرباال چرا

تحمل می کنم با زخم چون مرهم نمی بینم

آن را که فلک زهر جدایی بچشاند

مرگم رسیده بود و لیکن خدا نخواست

1کدام1بیت1فاقد1آرایه1ی1»تلمیح«1و1دارای1دو1استعاره1است؟-     

1( عشق کو تا گرم سازد این دل رنجور را

2( فریب خال گندمگون او خوردم ندانستم

3( نیست ممکن، نکند صحبت نیکان تأثیر

4( پا منه بیرون ز حّد خویش تا بینا شوی

در حریم سینه افزود چراغ طور را

که خواهد ساختن این نقطه بی پرگار عاشق را

گل به خورشید رسانید سر شبنم را

نیست حاجت با عصا در خانه ی خود کور را

1»کنایه«1در1کدام1بیت1کم1تر1یافت1می1شود؟-     

1( سبک سری که زند پیش بحر الِف وجود

2( هر که سجاده ی خود بر سر آب اندازد

3( دهر سپید دست سیه کاسه ای است صعب

4( فلک با تنگ چشمان گوشه ی چشم دگر دارد

اگر به باد دهد سر به جاست همچو حباب

همچو کف در نظر هّمت مردان پوچ است

منگر به خوش زبانی این ترش میزبان

که چون فرزند کور آید شود چشم گدا روشن

1در1همۀ1ابیاِت1زیر،1متناقض1نما1)پارادوکس(1وجود1دارد،1به1جز:-     

1( ز بندگی شما صد هزارم آزادی است

2( به روز افغانی و شب یا ربی داشت

3( خامشی از کرده های بد به فریادم رسید

4( دعوی هستی در این میدان دلیل نیستی است

که سلطنت کند آن کاو بود گدای شما

به یمن عشق خوش روز و شبی داست

بی زبانی ها زبان عذرخواهی شد مرا

هر که فانی می شود موجود می دانیم ما
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ادبیات فارسی

1در1همه1ی1ابیات،1به1استثنای1بیت1...................1»اسلوب1معادله«1وجود1دارد.-     

خار هم از سرکشی کی می رود در پای ما 1( گل در این گلشن کجا دارد سر پروای ما  

شمع را فانوس پندارد که پنهان کرده است 2( دل گمان دارد که پوشیده ست راز عشق را 

تیر کج باعث رسوایی تیرانداز است 3( دخل بی جا ندهد غیر خجالت اثری 

خانه ی تاریک را شمعی به از صد صورت است 4( زیور آیینه ی دل روشنی باشد، نه عکس 

1شاعر1در1کدام1بیت1از1آرایه1ی1»واج1آرایی«1بهره1ی1بیش1تری1برده1است؟-     

1( صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را

2( آن ابر ُدَرر بار ز دریا که برآید

3( رسم عاشق کشی و شیوه ی شهر آشوبی

4( شب است و شاهد و شمع و شراب و شیرینی

که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را

پر کرده زّدر و درم و دانه دهان را

جامه ای بود که بر قامت او دوخته بود

غنیمت است چنین شب که دوستان بینی

1در1کدام1بیت،1جناس1تام1به1کار1نرفته1است؟-     

1( نیک خواها در آتشم بگذار

2( مگر می  نبینی که دد را و دام

3( سعدی که داد وصف همه نیکوان بداد

4( درد بی عشقی زجانم برده طاقت، ورنه من

وین نصیحت مکن که بگذارش

نینداخت جز حرص خوردن به دام

عاجز بماند در تو زبان فصاحتش

داشتم آرام تا آرام جانی داشتم

1در1منظومه1ی1»...1نرسیده1به1درخت1کوچه1باغی1است1که1از1خواب1خدا1سبزتر1است1و1در1آن1عشق1به1اندازه1ی1پرهای1صداقت1-     
آبی1است.می1روی1تا1ته1آن1کوچه1که1از1پشت1بلوغ،سربدر1می1آرد1و1تو1را1ترسی1شفاف1فرا1می1گیرد1...«1به1ترتیب1چند1حس1آمیزی1و1چند1

تشبیه1وجود1دارد؟

4( سه ـ دو 3( سه ـ یک  2( دو ـ دو  1( دو ـ یک 

1کدام1بیت،1دارای1آرایۀ1»تلمیح«1است1و1بیشترین1تشبیه1را1دارد؟-     

1( نگاه دار گرت چون عقیق آبی هست

2( غنچه چون عیسی به گفتار آمده است از مهد شاخ

3( چون زلیخا مشربان ما را تالش قرب نیست

4( به جوی شیر چو فرهاد تیشه فرسودن

که خضر بادیۀ عشق، آتشین جگر است

گل چو مریم مهر خاموشی به لب بنهاده است

دیدۀ یعقوب ما را بوی پیراهن بس است

یکی ز جملۀ بازیچه های طفالنه است

11»نام1مشبِه1محذوف«1در1بیِت:-     

»هوای1روشن1از1رنگش1مغّبر1گشت1و1شد1تیرهچو1جان1کافر1کشته1ز1تیغ1خسرو1واال«1در1کدام1بیت،1آمده1است؟

1( گریه آبی به رخ سوختگان باز آورد

2( تنور الله چنان بر فروخت باد بهار

3( الله بوی می نوشین بشنید از دم صبح

4( رسم بد عهدی اّیام چو دید ابر بهار

ناله فریادرس عاشق مسکین آمد

که غنچه غرق عرق گشت و گل به جوش آمد

داغ دل بود به امید وفا باز آمد

گریه اش بر سمن و سنبل و نسرین آمد
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آرایه های ادبی 

1در1همۀ1ابیات،1تعداد1تشبیه1ها،1یکسان1است؛1به1جز:1-     

1( سرو رفتاری صنوبر قامتی

2( مرا دلی است گرفتار عشق دلداری

3( همای فری طاووس حسنی و طوطی نطق

4( بنفشه زلفی نسرین بری سمن بویی

ماه رخساری مالیک منظری

سمن بری، صنمی، گلرخی، جفاکاری

به گاه جلوه گری چون تذور رفتاری

که ماه را بر حسنش نماند بازاری

1عالقۀ1مجاز،1در1مقابل1کدام1بیت،1نادرست1آمده1است؟-     

1( حیران دست و دشنۀ زیبات گشنه ام

2( یک حرف صوفیانه بگویم اجازت است

3( یکی را نمانم سر و تن به هم

4( عذری بنه اول که تو درویشی و او را

که آهنگ خون من چه دالویز می کنی )آلّیه(

ای نور دیده صلح به از جنگ و داوری )جزئّیه(

اگر زین سخن بر لب آرند دم )الزمّیه(

در مملکت حسن سر تاجوری بود )محلّیه(

1در1کدام1بیت،1آرایۀ1»ایهام«1وجود1دارد؟-     

1( ناگشوده گل نقاب آهنگ رحلت ساز کرد

2( نه من بر آن گل عارض غزل سرایم و بس

3( از چاشنی قند مگو هیچ و ز شکر

4( دولت صحبت ان شمع سعادت پرتو

ناله کن بلبل که گلبانگ دل افکاران خوش است

که عندلیب تو از هر طرف هزارانند

ز آنرو که مرا از لب شیرین تو کام است

باز پرسید خدا را که به پروانۀ کیست

1کدام1بیت،1فاقد1»استعاره«1است؟-     

1( جور است که در جام فشانند به جز می

2( خاک سر راهت شدم ای لعبت چاالک

3( با چشم تو آسوده ام از فتنۀ ایام

4( از عکس رخت دامن آفاق، گلستان

حیف است که بر خاک نشانند به جز تاک

برخیز پی جلوه که برداریم از خاک

با خوی تو خوش فارغم از تندی افالک

وز یاد لبت خاطر عّشاق، طربناک

1در1بیِت1زیر،1همۀ1واژه1ها1»ایهام1یا1ایهام1تناسب«1دارند؛1به1جز:-     

»نوای1نغمۀ1عّشاق1از1اصفهان1چه1خوش1آید1مرا1که1میل1عراق1است1و1شاهدان1عراقی«

4( اصفهان و عراق 3( نوا و عشاق  2( نوا و اصفهان  1( شاهد و میل  

1تعداد1استعاره1در1همۀ1ابیات1یکسان1است؛1به1جز:-     

1( چون شود یاقوت لؤلؤ پرورت گوهرفشان

2( در قدم های خیال تو به دامن هر دم

3( حّقۀ یاقوت لؤلؤ پوش گوهر پاش تو

4( چهرۀ باغ به خونابه فرو می شستم

آب گردد از حیا هر گوهر کانی که هست

چشم دریا دل من لؤلؤی الال می ریخت

رستۀ لعلم ز چشم ُدر نثار انداخته

دهن چشمه پر از لؤلؤی تر می کردم
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ادبیات فارسی

1واژۀ1»سر«1در1کدام1بیت1مجاز1نیست؟-     

1( کار با عشق فتاد، از سرم ای عقل برو

2( عذری بنه اّول که تو درویشی و او را

3( مگر که سر بدهم ور نه من ز سر ننهم

4( مشک با حلقۀ مویت سر سودا دارد

چه دهی وسوسه دیدم هنری نیست تو را

در مملکت حسن سِر تاجوری بود

امید وصل در این ره چو پای بنهادم

کج خیالی است مگر مشک ختا را سوداست

1کدام1بیت،1فاقد1»ایهام«1است؟-     

1( چه سود نرگس سرمست را نصیحت بلبل

2( در تابم از دو سنبل هندوت کز چه روی

3( دلی کز خرمن شادی نشد یک دانه اش حاصل

4( در پرده از ناراستی راه مخالف می زنی

که هیچ فایده نبود اگر هزار گوید

سر بر کنار نسترن و ارغوان نهاد

چنین در دام غم تا کی بوی دانه بنشیند

بنواز باری نوبتی چون می زنی عّشاق را

1آرایۀ1»تشبیه«1در1کدام1بیت،1بیشتر1یافت1می1شود؟-     

1( سرسبز گشت باغ رخت از بهار خطر

2( روی تو در آیینۀ جان عکس بینداخت

3( میوۀ عیش بسی چیدم از آن نخل مراد

4( حلقۀ دام نجات است خم طّرۀ دوست

یعنی فزود مهر دلم از نگاه تو

تا تختۀ تن پاک بگشت از همه رنگم

کی دهد باغ محبت ثمری بهتر از این

وای بر حالت مرغی که در این دام نبود

1کدام1دو1واژه1در1بیِت1زیر،1»ایهام«1دارند؟-     

گو1شمالی1نیست1حاجت1ساز1سیر1آهنگ1را«»از1نواهای1مخالف1می1کشند1آزار1خلق

4(ساز، آهنگ 3( نوا، مخالف  2( آهنگ، نوا  1( نوا، ساز 

1تعداد1تشبیهات1کدام1بیت1بیشتر1است؟-     

1( واله و شیداست دائم همچو بلبل در قفس

2( بمال بر لب خونخوار حرص، خاک قناعت

3( چون سنگ سرمه، خاکش پیرایۀ نظرهاست

4( به هر شورش مده چون موج از کف دامن دریا

طوطی طبعم ز عشق شکر و بادام دوست

وگرنه تشنگی افزاست اب شور تمّنا

چشمی که یک نظر دید آن چشم سرمه سا را

که باشد عقد گوهر خوشه ای از خرمن دریا

1در1کدام1بیت،1تعداد1تشبیه1با1دیگر1ابیات1تفاوت1دارد؟-     

1( خال تو تا دانه و زلفین تو شد دام

2( گل بستان خرد لفظ دالرای من است

3( تیر بالی او را جز دل هدف نشاید

4( آن بناگوش دل افروز است یا َمه یا چراغ

کیست که مرغ دلش از دام برآمد

بلبل باغ سخن منطق گویای من است

تیغ جفای او را جز جان سپر نباشد

کز شب زلف تو چون شمع شبستان تافته است
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ت
یا

دب
ا

 گزینه 4  پاسخ صحیح است. در ترکیب »گفتار نرم« دو حس »شنوایی« و »المسه« با یکدیگر در آمیخته اند. و ا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. گزینه )1( »شنیدن بو« )شنوایی + بویایی(، گزینه )3( »دیدن سخن« )بینایی + شنوایی( گزینه )4( »گویا بودن چشم« و ا (1ل
)شنوایی + بینایی( 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در بیت »ب«، »ترش رو« )چشایی + بینایی( و در بیت »ج«، »سخن چرب« )شنوایی + المسه( حس آمیزی دارد. و ا (1ل

گزینه 1 پاسخ صحیح است. در این گزینه، »جهان« مجاز از »زندگی« است: در سایر گزینه ها، »جهان« در معنای حقیقی خود به کار رفته است. و ا (1ل

گزینه 2 پاسخ صحیح است. آرایه مجاز در سایر گزینه ها: و ا (1ل
4( سینه : مجاز از دل  3( سِر: مجاز از قصِد   1( فردا : مجاز از قیامت  

گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این گزینه، »سینه« در معنای حقیقی خود و در سایر گزینه ها در معنای مجازی »دل« به کار رفته است. و ا (1ل

گزینه 1 پاسخ صحیح است. واژه های »یار« و »کار« از نوع جناس ناهمسان )ناقص( هستند. و ا (1ل

گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این گزینه، »پرده برداشتن« کنایه از »آشکار کردن« است: اما »تشبیه« وجود ندارد. بررسی سایر گزینه ها: 1( »هفت و ا (1ل
افالک«، مجاز از »کل هستی« و »کف«، مجاز از »مقدار ناچیز: است و مصراع استعار دوم به »داستان آفرینش انسان«، تلمیح دارد. 2( »آشکارا و نهان« تضاد 
دارد و »کام«، مجاز از »دهان و اندام های گفتاری« و »آشکارا و نهان« مجاز از »همه وجود« است. 4( »خندان بودن ُگل« تشخیص دارد و هر تشخیص، »استعاره 

مکنیه« نیز هست. )مشّبه به محذوِف آن، انسان است.( 

گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این گزینه سه کنایه وجود دارد: 1ـ گوش فلک کر کردن )بانگ بلند برداشتن( 2ـ دیده سیه کردن )خشمگین شدن( و ا (1ل
3ـ َزهره در شدن )ترسناک شدن(: بررسی سایر گزینه ها: 1( تاج سر بودن )عزیز و َسروربودن( 2( بوسه زدن )تحسین کردن و عزیز شمردن( 3( 1ـ ره به پایان 

بردن )همراهی کردن( 2ـ سر به گریبان بردن )خجالت کشیدن / پنهان شدن( 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. تشبیهات: 2( برزده کف چون صدف / چو تیری که رود بر هدف )تشبیه چشمه به صدف و تیر( 3( تاج سر گلُبن و صحرا و لا (1ل
)تشبیه چشمه به تاج( 4( به مانند یکی زلزله ... )تشبیه بحر به زلزله( 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. »گل«، استعاره از »زیبایی و خوشی« و »خار«، استعاره از »رنج و ناخوشی« است. )هر دو استعاره نوع اول )مصّرحه( و اا (1ل
هستند: یعنی »گل و خار«، »مشبه به« هستند و »مشبه« آنها »زیبایی و خوشی« و »رنج و ناخوشی« حذف شده است.( 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در این گزینه، »پسته خندان«، استعاره از »دهان معشوق« است. )استعاره نوع اول( / نسبت دادن »لب« به »غنچه« و اا (1ل
)تشخیص و استعاره نوع دوم( / بررسی سایر گزینه ها: 1( »گل«، استعاره از »معشوق« )استعاره نوع اول( 3( نسبت دادن »گوش« و »به فکر دیگران بودن« به 

»گل ارغوان« )تشخیص و استعاره نوع دوم( 4( »شمع شب افروز«، استعاره از »معشوق« )استعاره نوع اول( 

پاسخنامۀ تشریحی
آرایه های ادبی
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بردن )همراهی کردن( 2ـ سر به گریبان بردن )خجالت کشیدن / پنهان شدن( 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. تشبیهات: 2( برزده کف چون صدف / چو تیری که رود بر هدف )تشبیه چشمه به صدف و تیر( 3( تاج سر گلُبن و صحرا و لا (1ل
)تشبیه چشمه به تاج( 4( به مانند یکی زلزله ... )تشبیه بحر به زلزله( 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. »گل«، استعاره از »زیبایی و خوشی« و »خار«، استعاره از »رنج و ناخوشی« است. )هر دو استعاره نوع اول )مصّرحه( و اا (1ل
هستند: یعنی »گل و خار«، »مشبه به« هستند و »مشبه« آنها »زیبایی و خوشی« و »رنج و ناخوشی« حذف شده است.( 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در این گزینه، »پسته خندان«، استعاره از »دهان معشوق« است. )استعاره نوع اول( / نسبت دادن »لب« به »غنچه« و اا (1ل
)تشخیص و استعاره نوع دوم( / بررسی سایر گزینه ها: 1( »گل«، استعاره از »معشوق« )استعاره نوع اول( 3( نسبت دادن »گوش« و »به فکر دیگران بودن« به 

»گل ارغوان« )تشخیص و استعاره نوع دوم( 4( »شمع شب افروز«، استعاره از »معشوق« )استعاره نوع اول( 

پاسخنامۀ تشریحی
آرایه های ادبی
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 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در مصراع اول، شاعر »خود« را به »الله خونین« همانند کرده است )تشبیه( و در مصراع دوم، »نرگس«، استعاره از و اا (1ل
»چشم معشوق« است. )استعاره نوع اول( / بررسی سایر گزینه ها: 1( »آتش« استعاره از »عشق« )استعاره نوع اول( 2( همانند کردن »معشوق« به »رضوان« 

)تشبیه( 3( همانند کردن »معشوق« به »خورشید« و »خود« به »نیلوفر« و »خنده« به »شکر« )تشبیه( 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این گزینه »اشک« در »زایندگی« به »چشمه« تشبیه شده است: »زایندگی«، ویژگی چشمه است: بنابراین »نماد« و اا (1ل
است. در گزینه های دیگر، روی مفهوم واقعی چشمه تأکید شده است. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در این گزینه، »زمین« به »دریا« تشبیه شده است. »دریا«، نماِد »عظمت و خروشندگی« است. و اا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. کنایه ها عبارت اند از: 1( دل دادن )کنایه از عاشق شدن( 2( در به روی کسی گشودن )کنایه از استقبال کردن( 4( گره و اا (1ل
در گره افتادن )کنایه از پیچیده شدن مشکل(، کارگشا بودن )کنایه از مشکل گشا بودن( 

در و اا (1ل فقط  که  می کنیم:  بررسی  را  »جناس«  آرایه  ابتدا،  درست،  پاسخ  به  سریع  دست یابی  و  گزینه  رد  برای  است.  صحیح  پاسخ   2 گزینه    
بنابراین، گزینه  برابر جناس قرار گرفته است:  تنها در گزینه )2(، بیت )ب( در  آرایه ها و گزینه ها،  ترتیب  به  با توجه  بیت های )ب( و )ج( دیده می شود. حال 
پیشنهادی، گزینه )2( است: بررسی آرایه ها در بیت های این گزینه: بیت »ج«: اغراق )نعره برآورده فلک کرده کر ...( / بیت »د«: مجاز: باغ )مجاز از درختان 
و گیاهان( / بیت »هـ«: استعاره: پرده نیلوفری )استعاره از آسمان( / بیت »ب«: جناس، صدف و هدف )جناس ناهمسان یا ناقص( / بیت »الف«: کنایه: تیزپا 

)کنایه از شتابنده / چهره نما: کنایه از خودنما( 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. شاعر، دلیل رنگارنگی و شکوفایی گل ها را در فصل بهار، در شور و اشتیاق و عشق ورزی به خداوند می داند: در حالی و اا (1ل
که این امر دلیل طبیعی دارد. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. »حس آمیزی« فقط در گزینه )2( دیده می شود: بنابراین سایر گزینه ها حذف می شوند. بررسی سایر آرایه های گزینه و اا (1ل
)2(: تشخیص: فریب خوردن پروانه / تشبیه: چو پروانه )تشبیه شاعر به پروانه( / حس آمیزی: چرب زبانی )چرب: حس المسه + زبان: حس شنوایی( / تناسب: 

شمع و پروانه 
]توجه! »چرب زبانی« کنایه نیز دارد. )کنایه از نرم گفتاری، مردم فریبی، چاپلوسی([

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بیت »ج«: کنایه: چشم دوختن )کنایه از منتظر بودن( / بیت »هـ«: تلمیح: اشاره به ماجرای حضرت سلیمان و و لا (1ل
مورچگان / بیت »الف«: جناس )شمع و جمع: جناس ناهمسان( / بیت »د«: واج آرایی: تکرار صامت های »د« و »ر« / بیت »ب«: حس آمیزی: گرم رفتاری 

)رفتار: حس بینایی + گرمی: حس المسه( 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. تضاد: مرده و زنده / تلمیح: اشاره به معجزه حضرت عیسی )ع( که با َنَفس خود مردگان را زنده می کرد. در گزینه های و اا (1ل
دیگر، تضاد دیده می شود: اما نشانی از تلمیح نیست: بررسی تضاد در سایر گزینه ها: 2( زخم و مرهم 3( غم و شادی 4( پادشاهی و گدایی 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. تضاد: »پیر، جوان« / تشبیه: »چون شکر و شیر شدیم.« / حس آمیزی: »شنیدن تلخی« )حس شنوایی + حس چشایی( و اا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. گزینه )1( سالم خشک )شنوایی + المسه(، گزینه )2( تلخ شنیدن )چشایی + شنوایی(، گزینه )4( صفیِر )صدا( گرم و اا (1ل
)شنوایی + المسه( و شنیدن بو )شنوایی + بویایی( 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در گزینه )2( رنگینی گفتار )بینایی + شنوایی(، در گزینه )3( شیرین سخنی )چشایی + شنوایی( و در گزینه )4( دیدن و اا (1ل
بود )بینایی + بویایی( حس آمیزی دارد. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. بررسی سایر گزینه ها: 1( گوش: مجاز از انسان جاسوس 3( بیت: مجاز از شعر )جزء به جای کل آمده است: چون و اا (1ل
»بیت« جزئی از »شعر« است.( 4( الحمد: مجاز از فاتحه )»الحمد« جزئی از »فاتحه« است.( 
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است. گزینه )1( ناله سوزنده )شنوایی + المسه(، گزینه )2( دشنام تلخ )شنوایی + چشایی(، گزینه )4( رنگین سخن )بینایی + شنوایی( و اا (1ل

گزینه 4 پاسخ صحیح است. گزینه )1( زبان چرب و سالم خشک )شنوایی + المسه(، گزینه )2( سخن تلخ )شنوایی + چشایی( و گزینه )3( خنده و اا (1ل
شیرین )بینایی / شنوایی + چشایی(، حس آمیزی دارد. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. »سینه«، مجاز از »دل« است: چون سینه، جایگاه دل است. و اا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این گزینه، تشبیه به کار رفته است: تشخیص وجود ندارد. 1( نسبت دادِن »آغوش« به »آسمان« و »بدرودگفتن« و اا (1ل
به »روز«، 2( نسبت دادِن »گفتن« به »بوته ها و اسلیمی ها« 4( نسبت دادِن »زلف افشاندن« به »بید مجنون« نمونه هایی از تشخیص است. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این گزینه، »دیدن آهنگ« )بینایی + شنوایی(، حس آمیزی است. و لا (1ل

کار و اا (1ل به  زمانی  ضرب المثل،  )این  است.  المثل«  »ضرب  از  نمونه ای  سهراب«،  مرگ  از  بعد  دارو،  »نوش  عبارت  است.  صحیح  پاسخ   2 گزینه    
می رود که کار از کار گذشته و دیگر عالج، فایده ای نداشته باشد.( 

سایر و اا (1ل بررسی   / اندوهگین  و  شادان  3ـ  بد  و  نیک  2ـ  شادی  و  غم  1ـ  دارد:  وجود  تضاد  سه   ،)3( گزینه  در  است.  صحیح  پاسخ   3 گزینه    
گزینه ها: گزینه )1( در تضاد: 1ـ شادی و غم 2ـ نومید و امیدوار گزینه )2( یک تضاد: حق و باطل 4( یک تضاد: هنر و عیب 

گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این گزینه، عبارت »که پوالد کوبند آهنگران« تضمین مصراع دوم این بیت فردوسی است: »چنانش بکوبم به ُگرز و اا (1ل
گران / که پوالد کوبند آهنگران« / بررسی سایر گزینه ها: 1( خوشمزگی های رنگارنگ: حس آمیزی )چشایی + بینایی( 2( نکرد و نخورد: سجع 3( مثل شاخ 

شمشاد: کنایه از شاداب و سرحال 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. »جان«، مجاز از »تمام وجود« و تکرار صامت های »خ« و »ر« واج آرایی است. / بررسی سایر گزینه ها: 2( آب خوردن: و اا (1ل
کنایه از آرامش داشتن / استعاره: وجود ندارد. 3( »تو کژطبع جانوری« تشبیه است. / تشخیص: وجود ندارد: زیرا واقعًا شتر با آواز عرب )ُحدی خوانی( به وجد 

می آید. 4( بین واژه های »کبوتر، آشیان، دانه و دام« تناسب وجود دارد. / ایهام: وجود ندارد. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در بیت، تشبیه دیده نمی شود: سایر آرایه ها: تضاد: وجود و عدم / زنده و مرده / مجاز: دم )مجاز از لحظه(، َنَفس و اا (1ل
)مجاز از سخن( / حس آمیزی: شنیدن بو )شنوایی + بویایی( 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در این گزینه، عبارت های: دل گرفته بودن )غمگین بودن(، دل گشایی کردن )شادی بخشیدن( و خدایی کردن و اا (1ل
)بزرگواری و لطف کردن(، کنایه هستند. 

بررسی و اا (1ل ندارد:  »جناس«  ولی  دارد  تلمیح  نمرود  ماجرای  به   )2( گزینه  ندارند:  »تلمیح«   )3( و   )1( گزینه های  است.  صحیح  پاسخ   4 گزینه   
آستین داشتن  در  کنایه: جان   / آویخته شد.  دار  به  نامی قرن سوم که  به ماجرای منصور حاّلج، عارف  اشاره  تلمیح:   :)4( گزینه  در  پیشنهادی  آرایه های 
یا ناقص( / استعاره: مورد خطاب واقع شدن عشق )منادای  )کنایه از آماده استقبال از مرگ و جان فشانی( / جناس: راستین و آستین )جناس ناهمسان 

غیرانسان( )تشخیص و استعاره( 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. »حس آمیزی« در بیت وجود ندارد: بنابراین گزینه های )2( و )4( حذف می شوند. »تلمیح« نیز در بیت وجود ندارد: و اا (1ل
پس گزینه )3( حذف می شود. بررسی آرایه های گزینه )1(: تشخیص: دامن شادی و دل خون شدن پسته / کنایه: دل خون شدن )کنایه از رنج بسیار کشیدن( 

/ تشبیه: دامن شادی چو غم / تضاد: شادی و غم 
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است. گزینه )1( ناله سوزنده )شنوایی + المسه(، گزینه )2( دشنام تلخ )شنوایی + چشایی(، گزینه )4( رنگین سخن )بینایی + شنوایی( و اا (1ل

گزینه 4 پاسخ صحیح است. گزینه )1( زبان چرب و سالم خشک )شنوایی + المسه(، گزینه )2( سخن تلخ )شنوایی + چشایی( و گزینه )3( خنده و اا (1ل
شیرین )بینایی / شنوایی + چشایی(، حس آمیزی دارد. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. »سینه«، مجاز از »دل« است: چون سینه، جایگاه دل است. و اا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این گزینه، تشبیه به کار رفته است: تشخیص وجود ندارد. 1( نسبت دادِن »آغوش« به »آسمان« و »بدرودگفتن« و اا (1ل
به »روز«، 2( نسبت دادِن »گفتن« به »بوته ها و اسلیمی ها« 4( نسبت دادِن »زلف افشاندن« به »بید مجنون« نمونه هایی از تشخیص است. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این گزینه، »دیدن آهنگ« )بینایی + شنوایی(، حس آمیزی است. و لا (1ل

کار و اا (1ل به  زمانی  ضرب المثل،  )این  است.  المثل«  »ضرب  از  نمونه ای  سهراب«،  مرگ  از  بعد  دارو،  »نوش  عبارت  است.  صحیح  پاسخ   2 گزینه    
می رود که کار از کار گذشته و دیگر عالج، فایده ای نداشته باشد.( 

سایر و اا (1ل بررسی   / اندوهگین  و  شادان  3ـ  بد  و  نیک  2ـ  شادی  و  غم  1ـ  دارد:  وجود  تضاد  سه   ،)3( گزینه  در  است.  صحیح  پاسخ   3 گزینه    
گزینه ها: گزینه )1( در تضاد: 1ـ شادی و غم 2ـ نومید و امیدوار گزینه )2( یک تضاد: حق و باطل 4( یک تضاد: هنر و عیب 

گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این گزینه، عبارت »که پوالد کوبند آهنگران« تضمین مصراع دوم این بیت فردوسی است: »چنانش بکوبم به ُگرز و اا (1ل
گران / که پوالد کوبند آهنگران« / بررسی سایر گزینه ها: 1( خوشمزگی های رنگارنگ: حس آمیزی )چشایی + بینایی( 2( نکرد و نخورد: سجع 3( مثل شاخ 

شمشاد: کنایه از شاداب و سرحال 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. »جان«، مجاز از »تمام وجود« و تکرار صامت های »خ« و »ر« واج آرایی است. / بررسی سایر گزینه ها: 2( آب خوردن: و اا (1ل
کنایه از آرامش داشتن / استعاره: وجود ندارد. 3( »تو کژطبع جانوری« تشبیه است. / تشخیص: وجود ندارد: زیرا واقعًا شتر با آواز عرب )ُحدی خوانی( به وجد 

می آید. 4( بین واژه های »کبوتر، آشیان، دانه و دام« تناسب وجود دارد. / ایهام: وجود ندارد. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در بیت، تشبیه دیده نمی شود: سایر آرایه ها: تضاد: وجود و عدم / زنده و مرده / مجاز: دم )مجاز از لحظه(، َنَفس و اا (1ل
)مجاز از سخن( / حس آمیزی: شنیدن بو )شنوایی + بویایی( 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در این گزینه، عبارت های: دل گرفته بودن )غمگین بودن(، دل گشایی کردن )شادی بخشیدن( و خدایی کردن و اا (1ل
)بزرگواری و لطف کردن(، کنایه هستند. 

بررسی و اا (1ل ندارد:  »جناس«  ولی  دارد  تلمیح  نمرود  ماجرای  به   )2( گزینه  ندارند:  »تلمیح«   )3( و   )1( گزینه های  است.  صحیح  پاسخ   4 گزینه   
آستین داشتن  در  کنایه: جان   / آویخته شد.  دار  به  نامی قرن سوم که  به ماجرای منصور حاّلج، عارف  اشاره  تلمیح:   :)4( گزینه  در  پیشنهادی  آرایه های 
یا ناقص( / استعاره: مورد خطاب واقع شدن عشق )منادای  )کنایه از آماده استقبال از مرگ و جان فشانی( / جناس: راستین و آستین )جناس ناهمسان 

غیرانسان( )تشخیص و استعاره( 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. »حس آمیزی« در بیت وجود ندارد: بنابراین گزینه های )2( و )4( حذف می شوند. »تلمیح« نیز در بیت وجود ندارد: و اا (1ل
پس گزینه )3( حذف می شود. بررسی آرایه های گزینه )1(: تشخیص: دامن شادی و دل خون شدن پسته / کنایه: دل خون شدن )کنایه از رنج بسیار کشیدن( 

/ تشبیه: دامن شادی چو غم / تضاد: شادی و غم 
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و و اا (1ل »می سوزم  )بین  نمی شود.  دیده  )تام(  همسان  جناس  ولی  است:  کنایه  داشتن«،  دست  در  »باد   )3( گزینه  در  است.  صحیح  پاسخ   3 گزینه   
می سازم«، جناس ناهمسان یا ناقص است.( بررسی آرایه ها در دیگر گزینه ها: 1( »شنیدن بو«، حس آمیزی و »نسبت دادن بی وفایی به گل ها«، تشخیص است. 
2( »روی دلبر« به »رنگ الله« و »خط یار« به »شکل سبزه« تشبیه شده است. / »یاد، یار« جناس ناهمسان )ناقص( است. 4( واژه »شیرین« ایهام دارد: 1ـ مزه 

شیرین )خوش و دلپذیر( 2ـ شیرین خانم )معشوقه فرهاد( / تلمیح به داستان »شیرین و فرهاد« )خسرو و شیرین( 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در گزینه )2( و )3( تمثیل وجود ندارد و در گزینه )1( نیز تشبیه وجود ندارد، بنابراین حذف می شوند. بررسی آرایه های و لا (1ل
پیشنهادی در گزینه )4(: تشبیه: چمن دهر )اضافه تشبیهی: دهر: مشّبه / چمن: مشبه به( / استعاره: باد خزان )استعاره از حوادث روزگار( / تمثیل: گل بی خار 

کجاست؟ )ضرب المثل( / کنایه: گل بی خار کجاست؟ )کنایه از آسودگی و رفاه بدون رنه زحمت ممکن نیست.( 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. حس آمیزی: طعم شادی )طعم: چشایی / شادی: بینایی و شنوایی( / تشبیه: ُملک وجود )اضافه تشبیهی: وجود و اا (1ل
مشبه / ُملک: مشبه به( / تضاد: نگذشت و گذشت 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. از آنجا که در بیت های زیادی »تضاد« دیده می شود، با »جناس« شروع می کنیم فقط بیت )هـ( جناس دارد: بنابراین و اا (1ل
مستقیم سراغ آرایه های گزینه )1( می رویم: بیت »ج«: واج آرایی: تکرار صامت »ش« / بیت »د«: تشبیه: آتش خشم )اضافه تشبیهی(: خشم: مشبه / آتش: 
مشبه به / بیت »الف«: تضاد: خطا و صواب / بیت »ه«: جناس ناهمسان )ناقص(: صوفی و صافی / بیت »ب«: تلمیح: اشاره به زنده شدن مردگان در قیامت 

با دمیدن اسرافیل در صور )شیپور( 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در این گزینه، سه تضاد وجود دارد: 1ـ پرسش و جواب 2ـ زیر و باال 3ـ شیرین و تلخ. بررسی سایر گزینه ها: 2( دو تضاد: و اا (1ل
1ـ درد و درمان 2ـ زخم و مرهم 3( دو تضاد 1ـ شکر و َزهر 2ـ وصل و جدایی 4( یک تضاد: هستی و مرگ ]توجه! شور در گزینه )1( به معنی هیجان است و با 

شیرین متضاد نیست.[

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در این گزینه، »چهره«، مشبه، »چون«، ادات تشبیه و »آفتاب«، مشبه به است: اما وجه شبه دیده نمی شود. در گزینه و اا (1ل
)2( »افتان و خیزان بودن«، )3( »دورافتادگی« و )4( »دل سیاه و تر دامن بودن« وجه شبه هستند. ]توجه! در گزینه )3( »کعبه وصل« اضافه تشبیهی است.[ 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. تشبیه: خاتم لعل )اضافه تشبیهی( و همچو جم / کنایه: زیر نگین کشیدن )تصّرف و پادشاهی کردن( / تلمیح: »جم« و اا (1ل
اشاره به سردست جمشید / بررسی سایر گزینه ها: 1( کنایه: »آب از سر گذشتن« 3( تشبیه: »چاه عشق« )اضافه تشبیهی( 4( کنایه: »جان به لب رسیدن« 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. )ما(: مشبه / دیوانگان: مشبه به / ماننده بودیم: ادات تشبیه / برهنگی و عاجزی )وجه شبه( / ]توجه! »چون« در و اا (1ل
صورتی »ادات تشبیه« محسوب می شود که به معنی »مثل و مانند« به کار رود.[ 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. »تلمیح« فقط در گزینه )4( دیده می شود: بنابراین، گزینه های )1(، )2( و )3( حذف می شوند. بررسی آرایه های گزینه و اا (1ل
)4(: تشخیص تسبیح گفتن مرغ / واج آرایی: تکرار صامت »ت« / کنایه: خاموش بودن )کنایه از ساکت بودن و سخن نگفتن( تلمیح: اشاره به آیه »یسّبح لله 

ما فی السموات واالرض« )هر آنچه در آسمانها و زمین است، در حال تسبیح خداوند هستند.( 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در گزینه )2( سه تشبیه وجود دارد: 1ـ تشبیه دل به صنوبر 2ـ تشبیه دل به بید 3ـ تشبیه قد و باال به صنوبر. تشبیهات و اا (1ل
در سایر گزینه ها: 1( تشبیه خود )شاعر( به گل 3( 1ـ تشبیه معشوق به سرو 2ـ تشبیه معشوق به روح در بدن 4( 1ـ تشبیه خود )شاعر( به شاخه نیلوفر 2ـ تشبیه 

چشم به رنگ شعله 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این گزینه، دو ادات تشبیه وجود دارد: 1ـ ماَند 2ـ چو / ادات تشبیه در سایر گزینه ها: 1( به کردار ]توجه! »چو در و اا (1ل
مصراع اول به معنی »وقتی که«، حرف ربط است.[ 2( به سان به معنی »مانند« در مصراع دوم، ادات تشبیه است. 3( چو، ادات تشبیه است. 
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 گزینه 1 پاسخ صحیح است. ارکان تشبیه در گزینه )1( عبارت اند از: ُرخ: مشبه / بهار: مشبه به / به ساِن: ادات تشبیه / بیاراست: وجه شبه / و لا (1ل
ارکان تشبیه در گزینه های دیگر: 2( لب: مشبه / شکر: مشبه به / همچون: ادات تشبیه 3( ما: مشبه / بلبالن: مشبه به / لب بربستن: وجه شبه 4( گل: 

مشبه / روی تو: مشبه به / ماند: ادات تشبیه 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. حس آمیزی: »شنیدن بو« / تشبیه: »چون غبار« / جناس: »بوی، سوی، کوی«     )جناس ناهمسان( و اا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. تشبیه: گوشم چون زبان مار / حس آمیزی: جواب تلخ / جناس: بر، در / کنایه: حلقه بر در زدن )کنایه از به کسی و اا (1ل
متوسل شدن و روی آوردن( 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در این گزینه، »آغوش گل«، تشخیص دارد، اما حس آمیزی در بیت وجود ندارد. بررسی سایر گزینه ها: و اا (1ل
2( تضاد: خنده و گریه / تشبیه: همچو شمع 3( جناس ناهمسان: داد و باد / واج آرایی: تکرار مصوت »ا« و صامت »ر« 4( تلمیح: اشاره به ماجرای حضرت 

موسی )ع( و سامری دارد. / تناسب: جاودانه، ساحر و سامری 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بیت، »ج«: واج آرایی، تکرار صامت »ت« / بیت »ه«: حس آمیزی: حرف سرد / بیت »الف«: تشبیه: »دیده« به »ابر« و اا (1ل
/ »روز جوانی« به »برق« / بیت، »د«: کنایه: بوی شیر از لب آمدن )کنایه از کودک و کم تجربه بودن( / بیت »ب«: جناس همسان: دوش و دوش )»دوش« در 

مصراع اول به معنی »دیشب« و در مصراع دوم به معنی »شانه و کتف«( 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. »حس آمیزی« فقط در گزینه )3( دیده می شود پس گزینه های )1(، )2( و )4( حذف می شوند. تشبیه ساز دل )اضافه و اا (1ل
تشبیهی ـ دل: مشبه / ساز: مشبه به( / تشخیص، دست بیداد )نسبت دادن دست به بیداد( / کنایه: گوشه گیری کردن )کنایه از دوری کردن از چیزی( / حس 

آمیزی: آوازهای رنگ رنگ / واج آرایی: تکرار صامت های »ز«، »گ« و »د« 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. نرگس: استعاره از چشم / درد و دوا: تضاد / بررسی سایر گزینه ها: 2( تلمیح: اشاره به ماجرای حضرت آدم و اخراج و اا (1ل
از بهشت / ایهام ندارد. 3( جناس ناهمسان: نیاز و ناز / تشبیه ندارد. 4( مجاز: سر )مجاز از روی و قصد( / حس آمیزی ندارد. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در بیت »تشبیه« دیده نمی شود: واج آرایی: تکرار صامت »ش« / تضاد: مستی و هشیاری / حس آمیزی: شنیدن بو و اا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. پنج تشبیه: 1ـ لفظ، فریاد است. )تشبیه لفظ به فریاد( 2ـ شعر، دریاست )تشبیه شعر به دریا( / 3ـ شراب خون )اضافه و اا (1ل
تشبیهی: تشبیه خون به شراب( / 4ـ دانه لفظ )اضافه تشبیهی: تشبیه لفظ به دانه( 5ـ اشک، کاسه خون است. )تشبیه اشک به کاسه خون( 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بیت »ج«: تشبیه طّره به دام / بیت »هـ«: تشخیص )مّنت گذاشتن خاک بر آب چشم( / بیت »د«: آسمان، زمین و و اا (1ل
جبال )تلمیح به داستان آفرینش: اّنا َعّرضنا األمانه علی السماوات...( / بیت »الف«: تناسب )رند، میخانه، جام( / بیت »ب«: »نقش بر آب زدن«، کنایه از کار 

بیهوده و محو کردن« 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. تشبیه: هدهد صبا )اضافه تشبیهی ـ صبا: مشبه / هدهد: مشبه به / جناس: صبا و سبا / تلمیح: اشاره به ماجرای و لا (1ل
حضرت سلیمان )ع( و ملکه سرزمین سبا )بلقیس( 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. تضاد: )گل و خار(، )رفت و ماند( / تشبیه: خار غم )اضافه تشبیهی ـ غم: مشبه / خار: مشبه به( / تشخیص: و اا (1ل
سرزنش کردن خار 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. واج آرایی: تکرار واج »د«: 9 بار / دام و دانه: تکرار و اا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. تشخیص: »مژده ای دل« / تشبیه: تشبیه »بیت الحزن« به »گلستان« / حس آمیزی: »شنیدن بوی پیراهن« )برای و اا (1ل
»بو«، حس شنوایی ذکر شده است.( / تلمیح: یادآور داستان حضرت یوسف )ع( است. 
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 گزینه 1 پاسخ صحیح است. ارکان تشبیه در گزینه )1( عبارت اند از: ُرخ: مشبه / بهار: مشبه به / به ساِن: ادات تشبیه / بیاراست: وجه شبه / و لا (1ل
ارکان تشبیه در گزینه های دیگر: 2( لب: مشبه / شکر: مشبه به / همچون: ادات تشبیه 3( ما: مشبه / بلبالن: مشبه به / لب بربستن: وجه شبه 4( گل: 

مشبه / روی تو: مشبه به / ماند: ادات تشبیه 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. حس آمیزی: »شنیدن بو« / تشبیه: »چون غبار« / جناس: »بوی، سوی، کوی«     )جناس ناهمسان( و اا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. تشبیه: گوشم چون زبان مار / حس آمیزی: جواب تلخ / جناس: بر، در / کنایه: حلقه بر در زدن )کنایه از به کسی و اا (1ل
متوسل شدن و روی آوردن( 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در این گزینه، »آغوش گل«، تشخیص دارد، اما حس آمیزی در بیت وجود ندارد. بررسی سایر گزینه ها: و اا (1ل
2( تضاد: خنده و گریه / تشبیه: همچو شمع 3( جناس ناهمسان: داد و باد / واج آرایی: تکرار مصوت »ا« و صامت »ر« 4( تلمیح: اشاره به ماجرای حضرت 

موسی )ع( و سامری دارد. / تناسب: جاودانه، ساحر و سامری 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بیت، »ج«: واج آرایی، تکرار صامت »ت« / بیت »ه«: حس آمیزی: حرف سرد / بیت »الف«: تشبیه: »دیده« به »ابر« و اا (1ل
/ »روز جوانی« به »برق« / بیت، »د«: کنایه: بوی شیر از لب آمدن )کنایه از کودک و کم تجربه بودن( / بیت »ب«: جناس همسان: دوش و دوش )»دوش« در 

مصراع اول به معنی »دیشب« و در مصراع دوم به معنی »شانه و کتف«( 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. »حس آمیزی« فقط در گزینه )3( دیده می شود پس گزینه های )1(، )2( و )4( حذف می شوند. تشبیه ساز دل )اضافه و اا (1ل
تشبیهی ـ دل: مشبه / ساز: مشبه به( / تشخیص، دست بیداد )نسبت دادن دست به بیداد( / کنایه: گوشه گیری کردن )کنایه از دوری کردن از چیزی( / حس 

آمیزی: آوازهای رنگ رنگ / واج آرایی: تکرار صامت های »ز«، »گ« و »د« 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. نرگس: استعاره از چشم / درد و دوا: تضاد / بررسی سایر گزینه ها: 2( تلمیح: اشاره به ماجرای حضرت آدم و اخراج و اا (1ل
از بهشت / ایهام ندارد. 3( جناس ناهمسان: نیاز و ناز / تشبیه ندارد. 4( مجاز: سر )مجاز از روی و قصد( / حس آمیزی ندارد. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در بیت »تشبیه« دیده نمی شود: واج آرایی: تکرار صامت »ش« / تضاد: مستی و هشیاری / حس آمیزی: شنیدن بو و اا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. پنج تشبیه: 1ـ لفظ، فریاد است. )تشبیه لفظ به فریاد( 2ـ شعر، دریاست )تشبیه شعر به دریا( / 3ـ شراب خون )اضافه و اا (1ل
تشبیهی: تشبیه خون به شراب( / 4ـ دانه لفظ )اضافه تشبیهی: تشبیه لفظ به دانه( 5ـ اشک، کاسه خون است. )تشبیه اشک به کاسه خون( 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بیت »ج«: تشبیه طّره به دام / بیت »هـ«: تشخیص )مّنت گذاشتن خاک بر آب چشم( / بیت »د«: آسمان، زمین و و اا (1ل
جبال )تلمیح به داستان آفرینش: اّنا َعّرضنا األمانه علی السماوات...( / بیت »الف«: تناسب )رند، میخانه، جام( / بیت »ب«: »نقش بر آب زدن«، کنایه از کار 

بیهوده و محو کردن« 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. تشبیه: هدهد صبا )اضافه تشبیهی ـ صبا: مشبه / هدهد: مشبه به / جناس: صبا و سبا / تلمیح: اشاره به ماجرای و لا (1ل
حضرت سلیمان )ع( و ملکه سرزمین سبا )بلقیس( 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. تضاد: )گل و خار(، )رفت و ماند( / تشبیه: خار غم )اضافه تشبیهی ـ غم: مشبه / خار: مشبه به( / تشخیص: و اا (1ل
سرزنش کردن خار 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. واج آرایی: تکرار واج »د«: 9 بار / دام و دانه: تکرار و اا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. تشخیص: »مژده ای دل« / تشبیه: تشبیه »بیت الحزن« به »گلستان« / حس آمیزی: »شنیدن بوی پیراهن« )برای و اا (1ل
»بو«، حس شنوایی ذکر شده است.( / تلمیح: یادآور داستان حضرت یوسف )ع( است. 
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است. کنایه ها در سایر گزینه ها عبارت اند از: 1( دور نبودن، صورتک به رو نداشتن 3( حرفی به کار بودن 4( راه دست نبودن و اا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. بسته ماندن: وجه شبه / بقیه ارکان تشبیه: )نیما(: مشبه / مروارید ـ مشبه به / همچون: ادات تشبیه و اا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در گزینه )2( حس آمیزی دیده نمی شود. و اا (1ل
روزگار« 4( »مستی، هستی«: جناس  آمدن  بوسی  پای  به  و  تماشا  برای  پا خاستن جهان  »به  تضاد: »صبح، شب« 3( تشخیص:  گزینه ها: 1(  بررسی سایر 

ناهمسان )ناقص( 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. »تشبیه« فقط در گزینه )3( آمده است: بنابراین، گزینه های )1(، )2( و )4( حذف می شوند. در گزینه )3( در گذر: کنایه و اا (1ل
از »صرف نظر کردن« و »چون شمع«، تشبیه است. بررسی سایر گزینه ها: 1( »چشم تر«: کنایه از »گریان« 2( »از خود به در رفتن«: کنایه از »بیهوش شدن و 

خود را فراموش کردن« 4( »از پا درافتادن«: کنایه از »ناتوان شدن« / »به سر رفتن«: کنایه از »با شور و اشتیاق رفتن« 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. با »حس آمیزی« شروع می کنیم. در بیت، حس آمیزی وجود ندارد: بنابراین گزینه های )2( و )3( حذف می شوند. بعد و اا (1ل
به سراغ تلمیح می رویم: تلمیح نیز وجود ندارد: پس گزینه )1( باقی می ماند: تشبیه: »چو گل« / تناسب: »گل و باغ« / »راه به جایی بردن«: کنایه از »به جا و 

مناسب بودن« )مفید و کارآمد بودن( 

سایر و اا (1ل آرایه های  بررسی   / نیست.  صادق  قادر،  خداوند  مورد  در  اغراق  چون  ندارد:  اغراق:   / آتش  و  آب  تضاد:  است.  صحیح  پاسخ   2 گزینه    
گزینه ها: 1( تشبیه: چون طوطیان / حس آمیزی: چکیدن حالوت )شیرینی( از گفتار 3( تشخیص: خنده گل و رقص سرو / شبکه معنایی )مراعات نظیر(: 

گل، سرو، باد صبح 4( واج آرایی: تکرار صامت »س« / جناس: کیستی، نیستی، چیستی )جناس ناهمسان( 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. با بررسی »حس آمیزی«، گزینه )3( حذف می شود، به سراغ »تشخیص« می رویم: در بیت »هـ« دیده می شود، بنابراین و لا (1ل
گزینه )4( نیز حذف می شود. بعد »نغمه حروف« )واج آرایی( را بررسی می کنیم. در بیت »د« آمده است. پس گزینه )2( پیشنهاد می شود. بیت »ب«: کنایه: از 
 پای اندر آمدن )کنایه از کشته و نابودشدن / بیت »ه«: تشخیص: نسبت دادن »حوصله« به »صبر« / بیت »ج«: تشبیه: الله ُرخان، سروقدان / بیت»الف«: 

حس آمیزی، نغمه حروف )واج آرایی(: تکرار صامت »س« 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. تضاد: بهار و خزان / تشبیه: بهار علم و ادب )اضافه تشبیهی ـ علم و ادب: مشبه / بهار: مشبه به( / کنایه: سیه و اا (1ل
گشتن روزگار )کنایه از بدبخت شدن( / تناسب: علم و ادب 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. جناس: )داد و داغ(، )داغ و باغ( / تشخیص و استعاره: داغ دل باغ )نسبت دادن »دل« به »باغ« همراه با »داغ« و اا (1ل
/ »تشخیص«، استعاره نیز محسوب می شود: چون »مشبه به« آن، انسان، حذف شده است. / کنایه: دل نداد )دل دادن در اینجا: کنایه از توجه کردن( / 
بررسی سایر گزینه ها: 1( تشخیص، استعاره و کنایه دارد: جناس ندارد. 3( کنایه، جناس و تضاد دارد، تشخیص و استعاره ندارد. 4( جناس، کنایه و تشبیه دارد، 

تشخیص و استعاره ندارد. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. وجه شبه در گزینه ها: 1( به پیچ و تاب افتادن 3( هزاران ناله داشتن 4( مشهور خوبان بودن و شب نشین کوی سربازان و اا (1ل
و زندان بودن )مشهور و شب نشین بودن( 

آزار / مراعات و اا (1ل بازار و  بازار( / جناس ناقص:  بازار جهان )اضافه تشبیهی: تشبیه جهان به   گزینه 4 پاسخ صحیح است. بررسی گزینه ها: 1( 
نظیر: نقد، بازار، سود و زیان / کنایه: مصراع اول )نقد بازار جهان ...( کنایه از خوشی و ناخوشی جهان 2( طوطی روان )اضافه تشبیهی: تشبیه روان به 
طوطی( / جناس: ِشکر و ُشکر / مراعات نظیر: طوطی و قفس / کنایه: ِشکر ُشکر باز نداشتن )کنایه از به زبان شیرینی شکر گزاردن( 3( تشبیه: تشبیه 
من به شهباز سدره نشین / جناس: هوا و هوس / مراعات نظیر: بلبل و شهباز )سدره و ملکوت( / کنایه: سدره نشین بودن )کنایه از بلندمرتبه و آسمانی 
بودن( 4( تشبیه: تشبیه ِعذار )چهره( به گل و جهان به گلستان / مراعات نظیر: گل، گلستان، چمن و سرو / در گزینه )4( جناس و کنایه دیده نمی شود. 

)سرو روان، استعاره از معشوق است( 
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آرایه های ادبی 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. تکرار صامت های »د«: 8 بار و »ر«: 12 بار )تشدید دو تا حساب می شود( و اا (1ل
بررسی سایر گزینه ها: گزینه )1(: تکرار مصوت »ا«: 8 بار / گزینه )3(: تکرار صامت »ش«: 5 بار / گزینه )4(: تکرار صامت »ش«: 6 بار 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. تشبیه: انسان مانند دل / تضاد: هست و نیست / جناس همسان )تام(: باقی )پایدار( و باقی )بقیه، باقی مانده( و اا (1ل
]توجه! در گزینه )2(، »جهان دوم« به معنی »جهنده و گذران« است: بنابراین، بین »جهان اول« و »جهان دوم« جناس تام )همسان( به کار رفته است.[ 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. تکرار صامت »س« 6 بار و مصوت »ِـ« 6 بار و اا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. واژه »نگران« در این گزینه، به دو معنی به کار رفته است: 1ـ مضطرب و دلواپس 2ـ در حال نگریستن )نگاه کردن( و اا (1ل

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. »حس آمیزی« در گزینه های )1( و )4( وجود دارد: با این تفاوت که در گزینه )1( »جناس« دیده نمی شود: بنابراین، و اا (1ل
گزینه )1( را حذف می کنیم و گزینه )4( را انتخاب می کنیم: ایهام: شیرین )1ـ معشوقه فرهاد 2ـ مزه شیرین( / حس آمیزی: شیرین داستان )ذکر حس چشایی 

)شیرینی( برای داستان( / جناس: »دستان، داستان« )جناس ناهمسان( / تلمیح: اشاره به ماجرای حضرت موسی و یادآور سرگذشت رستم. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. با بررسی »حس آمیزی« و »جناس« گزینه )1(، )3( و )4( حذف می شوند. بررسی آرایه های گزینه )2(: ایهام: بو )1ـ و لا (1ل
بو و رایحه 2ـ امید و آرزو( / تشبیه: چو بلبل / کنایه: بیدل )کنایه از عاشق( 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. »باز« در این بیت، پیشوند فعل است: اما به تناسب واژه های »آشیان و مرغ«، »باز شکاری« را به ذهن می آورد. و اا (1ل

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بیت »ب، د« جناس همسان ندارند. بنابراین گزینه های )2( و )3( حذف می شوند: بین گزینه های )1( و )4(، »ایهام« و اا (1ل
در بیت »د« دیده می شود: بنابراین گزینه )4( را انتخاب می کنیم: بررسی آرایه ها: بیت »هـ«: ایهام: شیرین )1ـ معشوقه فرهاد 2ـ مزه شیرین( / بیت »ب«: 
تشبیه )دوران عمر به خزان( / بیت »د«: تلمیح: اشاره به داستان شیرین و فرهاد / بیت »الف«: جناس همسان )تام(: )هوا: حال و هوا، هوا: میل، عشق و 

هوس( / بیت »ج«: کنایه، جانم به لب رسید )کنایه از ُمردم( 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در این گزینه بین دو واژه »چین و چین« جناس همسان وجود دارد. )چین: پیچ و تاب / چین: کشور چین( و اا (1ل
ایهام در سایر گزینه ها: 2( روان )1ـ جان 2ـ جاری و رایج( 3( ِبه )1ـ بهتر 2ـ میوه ِبه( 4( ایهام تناسب: قربان )1ـ فدایی و کشته 2ـ کمان دان به تناسب تیر و کمان( 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در این گزینه، واژه های قافیه، »آزاد و شاد« هستند و بین آنها جناس به کار نرفته است. بررسی سایر گزینه ها: 1( شام و اا (1ل
)غذای شب( و شام )شهر شام(: جناس همسان )تام( 3( روان )روح( و روان )رونده(: جناس همسان )تام( 4( روی و کوی: جناس ناهمسان )ناقص( 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این گزینه، ایهام وجود ندارد. »گوش دل« تشخیص دارد. بررسی سایر گزینه ها: 1( تشبیه: »روز وصل« و »شب و اا (1ل
هجران« / تضاد: »روز« و »شب« )وصل و هجران( 2( جناس: دوستان و بوستان / واج آرایی: تکرار صامت »س« 3( کنایه: سر خود گیر )کنایه از دنبال کار 

خود برو( / تناسب: شراب، ُخم و ُخم خانه 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. گزینه های دیگر حس آمیزی ندارند: بررسی آرایه ها: حس آمیزی: جواب تلخ / تشبیه: گوشم چون دهان مار / کنایه: و اا (1ل
حلقه بر در زدن )کنایه از به کسی روی آوردن و کمک خواستن( / جناس: بر و در )جناس ناهمسان( 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این گزینه، واژه »شور« در معنی »هیجان و اشتیاق« به کار رفته است: ولی به تناسب واژه های »تلخ، شکر و و اا (1ل
شیرین«، مزه »شور« را به ذهن می آورد. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. با تشبیه گزینه )3( و )4( و با ایهام تناسب گزینه )2( رد می شود: بررسی آرایه ها: تشبیه: شهبازم )= من مثل شهباز و اا (1ل
هستم( / ایهام تناسب: هزار )1ـ عد هزار 2ـ بلبل، به تناسب واژه بلبل( / کنایه: َگرد برآوردن )کنایه از شکست دادن و نابودکردن( 
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آرایه های ادبی 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. تکرار صامت های »د«: 8 بار و »ر«: 12 بار )تشدید دو تا حساب می شود( و اا (1ل
بررسی سایر گزینه ها: گزینه )1(: تکرار مصوت »ا«: 8 بار / گزینه )3(: تکرار صامت »ش«: 5 بار / گزینه )4(: تکرار صامت »ش«: 6 بار 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. تشبیه: انسان مانند دل / تضاد: هست و نیست / جناس همسان )تام(: باقی )پایدار( و باقی )بقیه، باقی مانده( و اا (1ل
]توجه! در گزینه )2(، »جهان دوم« به معنی »جهنده و گذران« است: بنابراین، بین »جهان اول« و »جهان دوم« جناس تام )همسان( به کار رفته است.[ 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. تکرار صامت »س« 6 بار و مصوت »ِـ« 6 بار و اا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. واژه »نگران« در این گزینه، به دو معنی به کار رفته است: 1ـ مضطرب و دلواپس 2ـ در حال نگریستن )نگاه کردن( و اا (1ل

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. »حس آمیزی« در گزینه های )1( و )4( وجود دارد: با این تفاوت که در گزینه )1( »جناس« دیده نمی شود: بنابراین، و اا (1ل
گزینه )1( را حذف می کنیم و گزینه )4( را انتخاب می کنیم: ایهام: شیرین )1ـ معشوقه فرهاد 2ـ مزه شیرین( / حس آمیزی: شیرین داستان )ذکر حس چشایی 

)شیرینی( برای داستان( / جناس: »دستان، داستان« )جناس ناهمسان( / تلمیح: اشاره به ماجرای حضرت موسی و یادآور سرگذشت رستم. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. با بررسی »حس آمیزی« و »جناس« گزینه )1(، )3( و )4( حذف می شوند. بررسی آرایه های گزینه )2(: ایهام: بو )1ـ و لا (1ل
بو و رایحه 2ـ امید و آرزو( / تشبیه: چو بلبل / کنایه: بیدل )کنایه از عاشق( 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. »باز« در این بیت، پیشوند فعل است: اما به تناسب واژه های »آشیان و مرغ«، »باز شکاری« را به ذهن می آورد. و اا (1ل

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بیت »ب، د« جناس همسان ندارند. بنابراین گزینه های )2( و )3( حذف می شوند: بین گزینه های )1( و )4(، »ایهام« و اا (1ل
در بیت »د« دیده می شود: بنابراین گزینه )4( را انتخاب می کنیم: بررسی آرایه ها: بیت »هـ«: ایهام: شیرین )1ـ معشوقه فرهاد 2ـ مزه شیرین( / بیت »ب«: 
تشبیه )دوران عمر به خزان( / بیت »د«: تلمیح: اشاره به داستان شیرین و فرهاد / بیت »الف«: جناس همسان )تام(: )هوا: حال و هوا، هوا: میل، عشق و 

هوس( / بیت »ج«: کنایه، جانم به لب رسید )کنایه از ُمردم( 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در این گزینه بین دو واژه »چین و چین« جناس همسان وجود دارد. )چین: پیچ و تاب / چین: کشور چین( و اا (1ل
ایهام در سایر گزینه ها: 2( روان )1ـ جان 2ـ جاری و رایج( 3( ِبه )1ـ بهتر 2ـ میوه ِبه( 4( ایهام تناسب: قربان )1ـ فدایی و کشته 2ـ کمان دان به تناسب تیر و کمان( 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در این گزینه، واژه های قافیه، »آزاد و شاد« هستند و بین آنها جناس به کار نرفته است. بررسی سایر گزینه ها: 1( شام و اا (1ل
)غذای شب( و شام )شهر شام(: جناس همسان )تام( 3( روان )روح( و روان )رونده(: جناس همسان )تام( 4( روی و کوی: جناس ناهمسان )ناقص( 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این گزینه، ایهام وجود ندارد. »گوش دل« تشخیص دارد. بررسی سایر گزینه ها: 1( تشبیه: »روز وصل« و »شب و اا (1ل
هجران« / تضاد: »روز« و »شب« )وصل و هجران( 2( جناس: دوستان و بوستان / واج آرایی: تکرار صامت »س« 3( کنایه: سر خود گیر )کنایه از دنبال کار 

خود برو( / تناسب: شراب، ُخم و ُخم خانه 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. گزینه های دیگر حس آمیزی ندارند: بررسی آرایه ها: حس آمیزی: جواب تلخ / تشبیه: گوشم چون دهان مار / کنایه: و اا (1ل
حلقه بر در زدن )کنایه از به کسی روی آوردن و کمک خواستن( / جناس: بر و در )جناس ناهمسان( 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این گزینه، واژه »شور« در معنی »هیجان و اشتیاق« به کار رفته است: ولی به تناسب واژه های »تلخ، شکر و و اا (1ل
شیرین«، مزه »شور« را به ذهن می آورد. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. با تشبیه گزینه )3( و )4( و با ایهام تناسب گزینه )2( رد می شود: بررسی آرایه ها: تشبیه: شهبازم )= من مثل شهباز و اا (1ل
هستم( / ایهام تناسب: هزار )1ـ عد هزار 2ـ بلبل، به تناسب واژه بلبل( / کنایه: َگرد برآوردن )کنایه از شکست دادن و نابودکردن( 
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ادبیات فارسی

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. استعاره ها و معنای استعاری آنها: بیت »الف«: آتش: عشق )خوش بودن شمع: استعاره و تشخیص( / بیت »ب«: و اا (1ل
نرگس: چشم / بیت »ج«: ماه: معشوق / بیت »د«: سرو: معشوق 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. بیت »ج«: ایهام: بو )1ـ بو و رایحه 2ـ آرزو( / بیت »ب«: تضاد: جمع و مشّوش / بیت »د«: جناس ناقص )ناهمسان(: و لا (1ل
ُترک و َترک / بیت »الف«: اغراق : »خونین شدن کوی معشوق با اشک خونین عاشق« اغراق آمیز است. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. سایر گزینه ها ایهام ندارند: بررسی آرایه ها: تشخیص: نسبت دادن »جامه دران و وصال به گل« / ایهام: بو: 1ـ بو و و اا (1ل
رایحه 2ـ امید و آرزو / کنایه: جامه دریدن )کنایه از شکفتن( 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. کنایه: سر به خاک افکندن / َرخت انداختن / تناسب: )کوزه، ُخم، سبو(، )ُخم و می( / تشبیه: کوزه گر دهر )اضافه و اا (1ل
تشبیهی: دهر: مشبه / کوزه گر: مشبه به( / تشخیص: سرافکندن دهر )روزگار( 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. ایهام در سایر گزینه ها: 1( برآید )1ـ ممکن باشد 2ـ طلوع کند( 3( عهد در مصراع دوم )1ـ پیمان 2ـ دوره و روزگار 4( و اا (1ل
گلستان )1ـ گلستان سعدی 2ـ گلزار( 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. سجع: )شادی، آزادی(، )وفا، رضا، صفا، لقا( / تشبیه: آب عنایت و زمین وفا )اضافه تشبیهی( و تشبیه »معرفت و و اا (1ل
صفا« به »میوه« و »دیدار و لقا« به »حاصل« / حس آمیزی: »مزه ُانس« و »بوی آزادی« 

)2(، و اا (1ل گزینه  در  ]توجه!  گاه  و  چاه   )4 جفا  و  وفا  آفت،  و  راحت   )3 آموزگار  و  وفادار   )1 گزینه ها:  سایر  در  سجع  است.  صحیح  پاسخ   2 گزینه    
واژه های »تدبیر و تقدیر« در آخر دو جمله نیامده اند، پس سجع نیستند.[ 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. تضاد: تازه و پژمرده، است و نیست / استعاره: نسبت دادن ویژگی »خوش بودن و آزادگی« به »سرو« )تشخیص و و اا (1ل
استعاره( / سجع: )تازه و پژمرده( 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. واژه های مسجع )سجع دار( در سایر گزینه ها: 1( می نارند و می تازند 2( بیامیزد و بیاویزد، عطا و بال 4( اخالص و و اا (1ل
اختصاص ]توجه! در گزینه )3( »درد« و »درمان« به شکل قرینه آمده اند؛ ولی نه در وزن اشتراک دارند و نه در حروف آخر.[ 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. گزینه )1( دو تشبیه دارد: 1ـ تو بهار دلکشی 2ـ من چو باغ )هستم(؛ سایر گزینه ها هرکدام یک تشبیه دارند: 2( من و اا (1ل
آن سمند سرکشم. 3( الله ها، پیک باغ خورشیدند. 4( من، آن درخت کهن هستم. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. این گزینه، به ماجرای خسرو و شیرین، تلمیح دارد؛ ولی در آن، تشبیه دیده نمی شود. بررسی سایر گزینه ها: 1( تضاد: و اا (1ل
صبح و شب / ایهام تناسب: مهر: )1ـ محبت 2ـ خورشید: به تناسب »صبح و شب«( 2( تشخیص: مشاِم دل )نسبت دادِن مشام به دل( / حس آمیزی: شنیدن 

بود 3( تضاد: لطف و قهر / جناس: روان و روا )جناس ناهمسان( 

با بررسی »جناس« و »تشخیص« گزینه های )1(، )3( )4(، حذف می شوند. بنابراین گزینه )2( انتخاب می شود. و للا (1ل  گزینه 2 پاسخ صحیح است. 
تشبیه چو فرهاد؛ تشبیه سعدی به فرهاد / ایهام: شیرین )1ـ معشوقه فرهاد 2ـ مزه شیرین( / ایهام تناسب: شور )1ـ هیجان 2ـ مزه شور به تناسب شیرین( / 

حس آمیزی: تلخی رفتن و شور شیرین 

بلبل و الا (1ل تناسب  به  اما  است،  موردنظر  هزار  )عدد  هزار  تناسب:  ایهام  »ه«:  بیت   / خزان  و  بهار  تضاد:  »د«:  بیت  است.  صحیح  پاسخ   1 گزینه   
»هزاردستان« هم به ذهن می رسد( 

بیت »الف«: تشبیه: تیر آه )اضافه تشبیهی: تشبیه آه به تیر( 
بیت »ج«: کنایه: کناره کردن )کنایه از: دوری کردن(، افتادگان )کنایه از افراد ناتوان و ضعیف(، سرگران بودن )کنایه از بی اعتنا بودن( 

بیت »ب«: تشخیص: نسبت دادن »بلندگفتن« به »خروش سیل حوادث« 
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است. تشبیه: همچون مجنون سر نهم / تشخیص: دامن دشت / جناس: سر، بر / تلمیح: اشاره به داستان لیلی و مجنون و الا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. »باِر غم«، اضافه تشبیهی است: »غم عشق« به »بار« تشبیه شده است )غم: مشبه / بار: مشبه به( و الا (1ل

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. تشخیص: گوش دل / کنایه: بر باد دادن )کنایه از نابود کردن( / جناس: داد و باد )در، بر، زر( / تلمیح: و الا (1ل
اشاره به ماجرای قارون از بستگان حضرت موسی )ع( که ثروت اندوزی کرد و مغرور گشت و سرانجام با قصر و گنج هایش در زمین فرو رفت. )گزینه های 

ندارند.(  تلمیح  دیگر 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. واژه های »فنا« و »خدا« کلمه های هماهنگ آخر دو جمله یا عبارت نیستند تا سجع شمرده شوند؛ در اینجا »خدا و الا (1ل
بیامرز« به صورت یک جا، صفت برای »غاز« است. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در این گزینه، »چهره« به »آفتاب« تشبیه شده است؛ ولی وجه شبه آن که »درخشندگی« است، محذوف است. وجه و الا (1ل
شبه موجود در سایر گزینه ها: 2( افتان و خیزان بودن 3( دورافتادگی 4( دل سیاهی و تردامنی 

بررسی سایر و الا (1ل نمی شود.  بنابراین سجع محسوب  آمده اند،  واژه های »دست و هست« در یک جمله  این گزینه،  در  پاسخ صحیح است.   گزینه 3 
گزینه ها: 1( نگیرد و نمیرد )سجع متوازی( 2( سر و زر )سجع متوازی( 4( فروآرد و دارد )سجع مطّرف( 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. همان گونه که شاعر این غزل، »فیض کاشانی« در مصراع اول بیت گزینه چهارم، اشاره می کند، مصراع دوم آن، و الا (1ل
سروده »حافظ« است؛ بنابراین، مصراعی را از خواجه حافظ شیرازی در بیت چهارم تضمین کرده است. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. گزینه )1( به »فتح قلعه خیبر«، گزینه )3( به »درد دل کردن علی )ع( با چاه در نیمه شب های کوفه« و گزینه )4( و الا (1ل
به »یتیم نوازی علی )ع(« تلمیح دارد. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. بررسی گزینه های دیگر: 2( تشبیه »گل« به »بوسه«، »زخم« به »ُگل بوسه« و »تن« به »دشت شقایق« / »باده و لاا (1ل
مهر« و »تازیانه زخم« )اضافه تشبیهی( 3( غزوه ُاحد و زخم برداشتن علی )ع( در آن جنگ، تلمیح دارد. 4( بین واژه های »باده )شراب(، مست، هشتاد تازیانه 

و حدزدن« رابطه تناسب برقرار است. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این گزینه، عبارات »لیله القدر« و »حتی مطلع الفجر« برگرفته از سوره »قدر« است. و ااا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. بررسی سایر گزینه ها: 1( گلخند: خند )مشّبه(، گل )مشبه به( 3( تو )مشبه(، بلندترین ِهرم )مشبه به( / فرعون و ااا (1ل
تخّیل: تخّیل )مشبه(، فرعون )مشبه به( 4( پیشانی )مشبه(، کتاب )مشبه به( 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بررسی سایر گزینه ها: 1( اشاره به آیه )اّنما ولّیکم الله و رسوله ...( )آیه 55 مائده( که حضرت علی )ع(، در نماز، و ااا (1ل
انگشتر خود را به گدایی بخشید. 2( اشاره به پیمان وفاداری علی )ع( با پیامبر )ص( و خوابیدن به جای ایشان در شب حادثه 3( اشاره به حدیث »ال فتی ااّل علیُّ 

ال َسیَف اال ذوالفقار« 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بیت گزینه سوم از غزل حافظ است و شهریار عینًا آن را تضمین کرده است. و ااا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این گزینه، »دهن شیشه« تشخیص دارد؛ ولی ایهام دیده نمی شود. و ااا (1ل
بررسی سایر گزینه ها: 1( درخت غم: تشبیه )اضافه تشبیهی: غم: مشبه / درخت: مشبه به( / پشت پای زدن: کنایه از نادیده گرفتن 2( زندگی تلخ: حس 
آمیزی / »همچو می« و »چو رنگ«: تشبیه 4( »جگرگاه بیستون« و »خواب ندیدن آن«: تشخیص / به ماجرای فرهاد و کندن بیستون تلمیح دارد. )داستان 

خسرو و شیرین( 
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است. تشبیه: همچون مجنون سر نهم / تشخیص: دامن دشت / جناس: سر، بر / تلمیح: اشاره به داستان لیلی و مجنون و الا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. »باِر غم«، اضافه تشبیهی است: »غم عشق« به »بار« تشبیه شده است )غم: مشبه / بار: مشبه به( و الا (1ل

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. تشخیص: گوش دل / کنایه: بر باد دادن )کنایه از نابود کردن( / جناس: داد و باد )در، بر، زر( / تلمیح: و الا (1ل
اشاره به ماجرای قارون از بستگان حضرت موسی )ع( که ثروت اندوزی کرد و مغرور گشت و سرانجام با قصر و گنج هایش در زمین فرو رفت. )گزینه های 

ندارند.(  تلمیح  دیگر 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. واژه های »فنا« و »خدا« کلمه های هماهنگ آخر دو جمله یا عبارت نیستند تا سجع شمرده شوند؛ در اینجا »خدا و الا (1ل
بیامرز« به صورت یک جا، صفت برای »غاز« است. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در این گزینه، »چهره« به »آفتاب« تشبیه شده است؛ ولی وجه شبه آن که »درخشندگی« است، محذوف است. وجه و الا (1ل
شبه موجود در سایر گزینه ها: 2( افتان و خیزان بودن 3( دورافتادگی 4( دل سیاهی و تردامنی 

بررسی سایر و الا (1ل نمی شود.  بنابراین سجع محسوب  آمده اند،  واژه های »دست و هست« در یک جمله  این گزینه،  در  پاسخ صحیح است.   گزینه 3 
گزینه ها: 1( نگیرد و نمیرد )سجع متوازی( 2( سر و زر )سجع متوازی( 4( فروآرد و دارد )سجع مطّرف( 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. همان گونه که شاعر این غزل، »فیض کاشانی« در مصراع اول بیت گزینه چهارم، اشاره می کند، مصراع دوم آن، و الا (1ل
سروده »حافظ« است؛ بنابراین، مصراعی را از خواجه حافظ شیرازی در بیت چهارم تضمین کرده است. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. گزینه )1( به »فتح قلعه خیبر«، گزینه )3( به »درد دل کردن علی )ع( با چاه در نیمه شب های کوفه« و گزینه )4( و الا (1ل
به »یتیم نوازی علی )ع(« تلمیح دارد. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. بررسی گزینه های دیگر: 2( تشبیه »گل« به »بوسه«، »زخم« به »ُگل بوسه« و »تن« به »دشت شقایق« / »باده و لاا (1ل
مهر« و »تازیانه زخم« )اضافه تشبیهی( 3( غزوه ُاحد و زخم برداشتن علی )ع( در آن جنگ، تلمیح دارد. 4( بین واژه های »باده )شراب(، مست، هشتاد تازیانه 

و حدزدن« رابطه تناسب برقرار است. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این گزینه، عبارات »لیله القدر« و »حتی مطلع الفجر« برگرفته از سوره »قدر« است. و ااا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. بررسی سایر گزینه ها: 1( گلخند: خند )مشّبه(، گل )مشبه به( 3( تو )مشبه(، بلندترین ِهرم )مشبه به( / فرعون و ااا (1ل
تخّیل: تخّیل )مشبه(، فرعون )مشبه به( 4( پیشانی )مشبه(، کتاب )مشبه به( 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بررسی سایر گزینه ها: 1( اشاره به آیه )اّنما ولّیکم الله و رسوله ...( )آیه 55 مائده( که حضرت علی )ع(، در نماز، و ااا (1ل
انگشتر خود را به گدایی بخشید. 2( اشاره به پیمان وفاداری علی )ع( با پیامبر )ص( و خوابیدن به جای ایشان در شب حادثه 3( اشاره به حدیث »ال فتی ااّل علیُّ 

ال َسیَف اال ذوالفقار« 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بیت گزینه سوم از غزل حافظ است و شهریار عینًا آن را تضمین کرده است. و ااا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این گزینه، »دهن شیشه« تشخیص دارد؛ ولی ایهام دیده نمی شود. و ااا (1ل
بررسی سایر گزینه ها: 1( درخت غم: تشبیه )اضافه تشبیهی: غم: مشبه / درخت: مشبه به( / پشت پای زدن: کنایه از نادیده گرفتن 2( زندگی تلخ: حس 
آمیزی / »همچو می« و »چو رنگ«: تشبیه 4( »جگرگاه بیستون« و »خواب ندیدن آن«: تشخیص / به ماجرای فرهاد و کندن بیستون تلمیح دارد. )داستان 

خسرو و شیرین( 
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است. تضمین: عبارت »کاَد الفقَر أن یکوَن کفرًا« بخشی از یک حدیث است که سعدی آن را تضمین کرده است. / سجع: و ااا (1ل
نیارامد و انجامد 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. »حس آمیزی« در بیت وجود ندارد؛ پس گزینه های )3( و )4( حذف می شوند. بیت تلمیح هم ندارد؛ گزینه )1( نیز و ااا (1ل
حذف می شود؛ بنابراین گزینه )2( درست است: ایهام: بو )1ـ عطر و رایحه 2ـ امید و آرزو( / تشبیه: چون عود / جناس: می سوزم و می سازم / کنایه: باد به دست 

داشتن )کنایه از بی حاصلی( 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. تشبیه: نقد وجود )اضافه تشبیهی ـ وجود: مشبه / نقد: مشبه به( / کام: ایهام تناسب )1ـ آرزو 2ـ دهان، به تناسب و ااا (1ل
دهان( / در گزینه های دیگر، هیچ یک از واژه های دو معنایی »چنگ، روان و پرده« ایهام یا ایهام تناسب ندارند و تشبیه نیز فقط در گزینه )1( دیده می شود: دیگ 

سینه: اضافه تشبیهی )سینه: مشبه / دیگ: مشبه به( 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. با »حس آمیزی« رّد گزینه می کنیم. »حس آمیزی« فقط در بیت )ب( دیده می شود. بنابراین، گزینه های )2(، )3( و ااا (1ل
و )4( حذف می شوند. بررسی آرایه های گزینه )1(: بیت »د« تضمین: درج »ال اله اله الله« در بیت / بیت »ج«: تلمیح: اشاره دارد به داستان حضرت مریم و 
عیسی / بیت »الف«: ایهام: هوا )1ـ فضا و حال و هوا 2ـ آرزو و عشق( / بیت »ه«: کنایه: دل برداشتن )کنایه از بی عالقه شدن / ترک کردن میل و هوس( 
/ بیت »ب«: حس آمیزی: به سخن، رنگ دادن )»رنگ« مربوط به »حس بینایی« است؛ در حالی که آن را به »سخن« که متناسب با »حس شنوایی« است، 

نسبت داده است.( 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. ایهام: شهریار )1ـ پادشاه 2ـ تخّلص محمدحسین بهجت تبریزی( / نغمه حروف )واج آرایی(: تکرار صامت های و لاا (1ل
»ش« 6 بار و »ر« 6 بار / تشبیه: شهر عشق )اضافه تشبیهی: تشبیه عشق به شهر( / تشبیه شاعر به شهریار )پادشاه( و حافظ / تضمین: مصراع دوم برگرفته 

از این بیت حافظ: »منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن / منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن« 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. این گزینه به »درد دل کردن علی )ع( با چاه در نیمه شبان کوفه« اشاره دارد. و ااا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. حسن تعلیل: دلیل شاعرانه برای »بی وزن بودن شعر« / کنایه: روسیاه ماندن، به بی وزنی افتادن / مراعات نظیر: و ااا (1ل
»شعر، وزن، سخن« 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این بیت تناقض و حسن تعلیل وجود ندارد.و ااا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در این بیت ایهام تناسب و مجاز وجود ندارد.و ااا (1ل

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در گزینه )1( »سیل اشک«، در گزینه )2( »مرغ فکر« و »شاخ سخن« و در گزینه )3( »کارگاه دیده« تشبیه )اضافه و ااا (1ل
تشبیهی( هستند. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.»پای صبا« و »دامان بیابان«: استعاره نوع دوم )مکنّیه( و تشخیص / غبار: استعاره نوع اول )مصّرحه( )»غبار« و ااا (1ل
استعاره از وجود شاعر« است.( 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. استعاره ها در سایر گزینه ها: 1( گل )استعاره از معشوق( 2( ماه )استعاره از معشوق( 4( سرو بلند )استعاره از معشوق( و ااا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. شکفتم: استعاره مکنیه؛ )»َـ م« )= من(: مشبه / شکفتن: ویژگی مشبه به محذوف )گل( / فرشته: استعاره مصرحه و ااا (1ل
)فرشته: مشبه به / معشوق: مشبه محذوف( / بررسی سایر گزینه ها: 1( چشم مراد: استعاره مکنیه )اضافه استعاری( 3( فروغ دو دیده: استعاره از معشوق 4( 

غزال رمیده: استعاره از معشوق 
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آرایه های ادبی 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این گزینه، »ای نکته«: تشخیص است؛ اما حس آمیزی ندارد. بررسی آرایه ها در سایر گزینه ها: 1( ماه: استعاره و ااا (1ل
از معشوق / ماه و ما: جناس ناهمسان 2( تلمیح: به معجزه حضرت عیسی )ع( )زنده کردن مردگان( اشاره دارد. / سینه: مجاز از »دل« 4( چو قدح: تشبیه / 

نگران: ایهام )1ـ بیننده 2ـ دلواپس( 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. این گزینه به »زنده به گور کردن دختران در دوره اعراب جاهلی« اشاره )تلمیح( دارد؛ اما در آن، آرایه »مجاز« دیده و لاا (1ل
نمی شود. بررسی آرایه ها در گزینه های دیگر: 1( ایهام ـ خودبینی )1ـ خود را دیدن / 2ـ غرور و خودخواهی( / تشبیه ـ آینه روی )اضافه تشبیهی ـ روی: مشبه / 
آیینه مشبه به( 3( نغمه حروف )واج آرایی( ـ تکرار صامت های »د« و »ر« / جناس ـ یار و دیار 4( حس آمیزی ـ شیرین سخن / تضمین ـ مصراع دوم از حافظ 

است، صائب آن را تضمین کرده است. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در بیت »حس آمیزی« وجود ندارد، بنابراین، گزینه های )2( و )4( حذف می شوند. از طرفی در بیت »ایهام« دیده و ااا (1ل
نمی شود ولی »کنایه« وجود دارد. پس گزینه )1( را انتخاب می کنیم: تشبیه: لب همچون شکر / کنایه: بوی شیر از لب آمدن )کنایه از کودک و کم تجربه بودن( 

/ واج آرایی: تکرار صامت »ش« / تناسب: )چشم و لب(، )چشم و سیه( 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. تضاد: داد و بیداد / ایهام تناسب: »داد« در مصراع دوم به معنی »عدالت و حق« است و با واژه های »بانگ و فریاد« و ااا (1ل
تناسب دارد؛ بنابراین واژه »داد« معنی »بانگ و فریاد« را نیز به ذهن می آورد. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. »جناس« در بیت »ب« بین »جمع و شمع« دیده می شود. بنابراین گزینه های )2( و )4( حذف می شوند. از طرفی بیت و ااا (1ل
»هـ« به داستان حضرت یوسف )ع( تلمیح دارد؛ بنابراین گزینه )3( نیز حذف و گزینه )1( انتخاب می شود؛ بررسی سایر آرایه ها: بیت »د«: کنایه: کمر بستن )کنایه 

از آماده و مصمم شدن( / بیت »الف«: مجاز: شهر )مجاز از مردم( / بیت »ج«: تشبیه: وقت شناسان چون الله، جام را بر زمین ننهادند. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. واج آرایی: تکرار صامت »ش« / حس آمیزی: شیرینی سخن / مجاز: »قلم«، مجاز از »نوشته« و »ایران« مجاز از و ااا (1ل
»مردم ایران« / تناسب: شهد و شیرین 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این گزینه، »جام« در معنی حقیقی خود به کار رفته است. / بررسی سایر گزینه ها: 1( سر مجاز از قصد و خاطر و ااا (1ل
2( دست مجاز از اسیر و گرفتار 4( خون مجاز از کشتن 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در این گزینه، استعاره از نوع دوم است. )عشق: مشبه / آتش: مشبه به محذوف / دود: نشانه مشبه به محذوف( / و ااا (1ل
دیده ِخرد )اضافه استعاری و تشخیص( / بررسی سایر گزینه ها: 1( دریای رحمت )تشبیه( / 3( همانندکردن »معشوق« به »یوسف« )تشبیه( 4( تشبیه و استعاره 

ندارد. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. »سرو«، استعاره از »معشوق« )استعاره نوع اول( / ]توجه! گلرخ )رخ مثل گل( و سمن چهر )چهره مثل سمن(، و ااا (1ل
تشبیه است.[ 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در گزینه )1( نسبت دادن »چشم« به »روزگار«، در گزینه )2( »سخت جانی به آیینه« و در گزینه )4( »نیاز« به »رخ«، و ااا (1ل
»تشخیص و استعاره نوع دوم« است. )البته در گزینه چهارم منظور از »رخ نیاز«، رخ همراه با نیاز است.( 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. استعاره های موجود در گزینه ها: 1( سینه سنگ / چنگ زدن سنگ )تشخیص و استعاره مکنیه( 3( خندیدن گل و و ااا (1ل
گریستن ابر )تشخیص و استعاره مکنیه( 4( دیده خرد: خرد را دیده )تشخیص و اضافه استعاری( 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بررسی گزینه های دیگر: 1( بیابان ضاللت )اضافه تشبیهی( 2( جام عافیت / تپه گمراهی )اضافه تشبیهی(   3( و لاا (1ل
پرده عفاف )اضافه تشبیهی( 
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آرایه های ادبی 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این گزینه، »ای نکته«: تشخیص است؛ اما حس آمیزی ندارد. بررسی آرایه ها در سایر گزینه ها: 1( ماه: استعاره و ااا (1ل
از معشوق / ماه و ما: جناس ناهمسان 2( تلمیح: به معجزه حضرت عیسی )ع( )زنده کردن مردگان( اشاره دارد. / سینه: مجاز از »دل« 4( چو قدح: تشبیه / 

نگران: ایهام )1ـ بیننده 2ـ دلواپس( 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. این گزینه به »زنده به گور کردن دختران در دوره اعراب جاهلی« اشاره )تلمیح( دارد؛ اما در آن، آرایه »مجاز« دیده و لاا (1ل
نمی شود. بررسی آرایه ها در گزینه های دیگر: 1( ایهام ـ خودبینی )1ـ خود را دیدن / 2ـ غرور و خودخواهی( / تشبیه ـ آینه روی )اضافه تشبیهی ـ روی: مشبه / 
آیینه مشبه به( 3( نغمه حروف )واج آرایی( ـ تکرار صامت های »د« و »ر« / جناس ـ یار و دیار 4( حس آمیزی ـ شیرین سخن / تضمین ـ مصراع دوم از حافظ 

است، صائب آن را تضمین کرده است. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در بیت »حس آمیزی« وجود ندارد، بنابراین، گزینه های )2( و )4( حذف می شوند. از طرفی در بیت »ایهام« دیده و ااا (1ل
نمی شود ولی »کنایه« وجود دارد. پس گزینه )1( را انتخاب می کنیم: تشبیه: لب همچون شکر / کنایه: بوی شیر از لب آمدن )کنایه از کودک و کم تجربه بودن( 

/ واج آرایی: تکرار صامت »ش« / تناسب: )چشم و لب(، )چشم و سیه( 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. تضاد: داد و بیداد / ایهام تناسب: »داد« در مصراع دوم به معنی »عدالت و حق« است و با واژه های »بانگ و فریاد« و ااا (1ل
تناسب دارد؛ بنابراین واژه »داد« معنی »بانگ و فریاد« را نیز به ذهن می آورد. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. »جناس« در بیت »ب« بین »جمع و شمع« دیده می شود. بنابراین گزینه های )2( و )4( حذف می شوند. از طرفی بیت و ااا (1ل
»هـ« به داستان حضرت یوسف )ع( تلمیح دارد؛ بنابراین گزینه )3( نیز حذف و گزینه )1( انتخاب می شود؛ بررسی سایر آرایه ها: بیت »د«: کنایه: کمر بستن )کنایه 

از آماده و مصمم شدن( / بیت »الف«: مجاز: شهر )مجاز از مردم( / بیت »ج«: تشبیه: وقت شناسان چون الله، جام را بر زمین ننهادند. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. واج آرایی: تکرار صامت »ش« / حس آمیزی: شیرینی سخن / مجاز: »قلم«، مجاز از »نوشته« و »ایران« مجاز از و ااا (1ل
»مردم ایران« / تناسب: شهد و شیرین 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این گزینه، »جام« در معنی حقیقی خود به کار رفته است. / بررسی سایر گزینه ها: 1( سر مجاز از قصد و خاطر و ااا (1ل
2( دست مجاز از اسیر و گرفتار 4( خون مجاز از کشتن 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در این گزینه، استعاره از نوع دوم است. )عشق: مشبه / آتش: مشبه به محذوف / دود: نشانه مشبه به محذوف( / و ااا (1ل
دیده ِخرد )اضافه استعاری و تشخیص( / بررسی سایر گزینه ها: 1( دریای رحمت )تشبیه( / 3( همانندکردن »معشوق« به »یوسف« )تشبیه( 4( تشبیه و استعاره 

ندارد. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. »سرو«، استعاره از »معشوق« )استعاره نوع اول( / ]توجه! گلرخ )رخ مثل گل( و سمن چهر )چهره مثل سمن(، و ااا (1ل
تشبیه است.[ 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در گزینه )1( نسبت دادن »چشم« به »روزگار«، در گزینه )2( »سخت جانی به آیینه« و در گزینه )4( »نیاز« به »رخ«، و ااا (1ل
»تشخیص و استعاره نوع دوم« است. )البته در گزینه چهارم منظور از »رخ نیاز«، رخ همراه با نیاز است.( 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. استعاره های موجود در گزینه ها: 1( سینه سنگ / چنگ زدن سنگ )تشخیص و استعاره مکنیه( 3( خندیدن گل و و ااا (1ل
گریستن ابر )تشخیص و استعاره مکنیه( 4( دیده خرد: خرد را دیده )تشخیص و اضافه استعاری( 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بررسی گزینه های دیگر: 1( بیابان ضاللت )اضافه تشبیهی( 2( جام عافیت / تپه گمراهی )اضافه تشبیهی(   3( و لاا (1ل
پرده عفاف )اضافه تشبیهی( 
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ادبیات فارسی

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. تشخیص ها عبارت اند از: 1ـ قدم خواهش 2ـ پای خون 3ـ قلب شب 4ـ کفش ایمان 5ـ پلک عشق و ااا (1ل
]توجه! »شیهه حقیقت« جان بخشی دارد، چون »شیهه مربوط به »اسب« می شود، نه انسان.[ 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در گزین )4( پنج تشبیه با اضافه تشبیهی وجود دارد: )تشبیه دل به مرغ( 2ـ دام زلف )تشبیه زلف به دام( 3ـ دانه خال و ااا (1ل
)تشبیه خال به دانه( 4ـ طایر اندیشه )تشبیه اندیشه به طایر )پرنده( 5ـ دام و هوس )تشبیه هوس به دام( / سایر گزینه ها هرکدام دو تشبیه دارند: 

1( خار بال )تشبیه بال به خار(، ساقی گل چهره )تشبیه چهره ساقی به گل( 
2( سیل اشک )تشبیه اشک به سیل(، خاک وجود )تشبیه وجود به خاک( 

3( تشبیه قامت به سرو، تشبیه عارض )چهره( به ماه 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بیت »ج«: سر )اولی(: مجاز از گل وجود / سر )دومی: قصد و اندیشه( / بیت »الف«: ایهام: مدم )1ـ دائم 2ـ شراب( و ااا (1ل
/ بیت »هـ«: کنایه: پای در گل فرورفتن )کنایه از گرفتار شدن( / بیت »ب«: »نقد خرد« و »ُملک عشق«: تشبیه )اضافه تشبیهی( / بیت »د«: چشمه حیوان: 

تلمیح )اشاره به ماجرای خضر پیامبر و چشمه آب حیات دارد.( 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این گزینه، آرایه تلمیح دیده نمی شود، اما نسبت دادن عمل »رسانیدن« به »گِل« استعاره مکنیه و تشخیص و »سر و ااا (1ل
شبنم« اضافه استعاری و تشخیص است. بررسی آرایه ها در سایر گزینه ها: 1( تلمیح: اشاره به داستان حضرت موسی )ع( و نازل شدن وحی بر ایشان در کوه طور 
/ استعاره: نسبت دادن عمِل »گرم ساختن« به »عشق«، استعاره مکنیه و تشخیص و »چراغ طور«، استعاره از »سوز و گداز عشق« است. 2( تلمیح: اشاره به 

ماجرای آدم و حوا و رانده شدن ایشان از بهشت 4( در این گزینه، تلمیح و استعاره دیده نمی شود. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. َدم )دومی( ـ مجاز از سخن / دم مزن ـ کنایه از سخن نگو / دوراندیش ـ ایهام )1ـ عاقبت نگر 2ـ آن که به دوری و و ااا (1ل
جدایی می اندیشد.( / تلمیح ـ اشاره به معجزه حضرت عیسی )ع( )زنده کردن مردگان( 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در این گزینه، »خوکان« )مشبه به(، استعاره از »حاکمان ظالم و ستمگر« است. ]توجه! ترکیب »دّر لفظ دری« اضافه و ااا (1ل
تشبیهی است.[ 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. سر )اولی(: مجاز از اندیشه و فکر / سر )دومی(: مجاز از پایان و آخر / چون معنی واژه های »سر« متفاوت است، و ااا (1ل
جناس تام )همسان( نیز دارد. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در گزینه )1( »اینجا« )حاشیه اروند( به »آیینه«، در گزینه )2( »اشیا« به »گنجینه« و در گزینه )4( »دشمن« به و ااا (1ل
»برده« تشبیه شده است. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. با حس آمیزی، گزینه )2( و با »تضمین« گزینه های )3( و )4( حذف می شوند. تشبیه: معرکه قلوب )اضافه تشبیهی و ااا (1ل
ـ قلوب: مشبه / معرکه: مشبه به( / تشخیص و استعاره: حکومت داشتن آرامش / تلمیح: به آیه 82 از سوره رعد: »اال بذکر الله تطمئّن القلوب« / واج آرایی: 

مصوت »ا« و »ِـ« و صامت »س« 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.کوه آتش )آتش: مشبه / کوه: مشبه به( / معرکه قلوب )قلوب: مشبه / معرکه: مشبه به( / آفتاب فتح )فتح: مشبه و لاا (1ل
/ آفتاب: مشبه به( / اضافه تشبیهی در سایر گزینه ها: 1( آیینه تجلی )تجلی: مشبه / آیینه: مشبه به( 3( اتش خشم )خشم: مشبه / آتش: مشبه به( 4( دشت 

شب )شب: مشبه / دشت: مشبه به( 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بین واژه های »فقر« به معنی »نیاز و تهی دستی« با »َغنا« به معنی »بی نیازی و توانگری« تضاد وجود دارد: در این و ااا (1ل
گزینه، تضمین وجود ندارد. / بررسی سایر گزینه ها: 1( ایهام تناسب: جاری می شود )1ـ اجرا می شود 2ـ روان می شود که در این معنی با واژه »اروندرود« تناسب 
دارد.( ایهام: قلب )1ـ دل 2ـ میانه و مرکز لشکر( 2( »دریادالن« تشبیه دارد. )دل مثل دریا( و »دریادالن« کنایه از افراد بزرگ و شجاع و »دل لرزاندن« کنایه از 

»ترساندن« است. 3( مجاز: آتش )مجاز از گلوله و تیر( / استعاره: کوهی از آتش )استعاره از بولدوزر( 
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آرایه های ادبی 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. جناس: بر، سر )جناس ناهمسان( / تشبیه: خسروآسا )مانند خسرو( / تلمیح: اشاره به داستان شیرین و فرهاد / و ااا (1ل
ایهام تناسب: شور )1ـ هیجان 2ـ مزه شور به تناسب شیرینی( 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. این گزینه دو تشبیه دارد: 1ـ خار پیری )اضافه تشبیهی ـ پیری: مشبه / خار: مشبه به( / 2ـ گل شادمانی )اضافه و ااا (1ل
تشبیهی ـ شادمانی: مشبه / گل: مشبه به( بقیه گزینه ها هرکدام یک تشبیه دارند. بررسی سایر گزینه ها: 1( چمن زندگانی )اضافه تشبیهی ـ زندگانی: مشبه / 
چمن: مشبه به( 3( نایم )ِنی هستم( شاعر خود را به ِنی تشبیه کرده است. 4( برگ خشکم )برگ خشک هستم( شاعر خود را به برگ خشک تشبیه کرده است. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. جناس همسان فقط در بیت »ج« دیده می شود: بنابراین با توجه به ترتیب جناس همسان در گزینه ها، گزینه های و ااا (1ل
)2(، )3( و )4( حذف می شوند. بررسی بقیه آرایه های پیشنهادی در گزینه )1(: بیت »د« مجاز: کف )مجاز از دست( / بیت »ه« ایهام: مردمان )1ـ انسان ها 
2ـ مردمک های چشم( بیت »الف« تلمیح: عیسی نفس )اشاره به داستان حضرت عیسی )ع( و زنده کردن مردگان( / بیت »ج« جناس همسان: دوش )اول(: 

دیشب، دوش )دوم(: کتف و شانه / بیت »ب« کنایه: به خون جگر پیداشدن )کنایه از با رنج و سختی به دست آمدن( 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. تشخیص و استعاره نسبت دادن »خواب« به »مرداب« و »دریا« / تشبیه دشت شب )اضافه تشبیهی ـ شب: مشبه / و ااا (1ل
دشت: مشبه به( / دریایم )= دریا هستم( ـ »َـ م«: مشبه / دریا: مشبه به / استعاره: مرداب )استعاره از افراد ُسست و بی اعتنای جامعه( / تضاد: آرام و آشفته 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این گزینه، »نکته رنگین« حس آمیزی دارد: ولی در بیت، ایهام وجود ندارد. / بررسی سایر گزینه ها: 1( تشبیه: و ااا (1ل
محیط عشق: اضافه تشبیهی ـ عشق، به محیط )اقیانوس( تشبیه شده است، همچنین »محیط عشق« به »آب زندگی« تشبیه شده است. / تلمیح آب حیات 
باد صبا )مخاطب  ناهمسان( 4( تشخیص: ای  از چشم( / جناس: مهر و چهر )جناس  )استعاره  نرگس  استعاره:  نبی( 2(  به ماجرای حضرت خضر  )اشاره 

قرارگرفتن باد صبا( / کنایه: چشم دارم )کنایه از انتظار داشتن( 

آرایه های و ااا (1ل بنابراین، گزینه های )1(، )3( و )4( حذف می شوند. بررسی  تناسب و تضاد« ندارد:  ایهام   گزینه 2 پاسخ صحیح است. بیت »ایهام، 
با ارزش« و  پیشنهادی در گزینه )2(: تشبیه: »زندگی« به »برده داری پیر« و »عمر« به »بازار« تشبیه شده است. / استعاره: »یوسف« استعاره از »چیزهای 
»خاک« استعاره از »چیزهای بی ارزش« )بیت، تشخیص هم دارد و تشخیص، استعاره هم به شمار می رود.( / تلمیح: یادآور داستان حضرت یوسف )ع( / واج 

آرایی: تکرار صامت »ر« 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. تشبیه: سیالب غم )اضافه تشبیهی ـ غم: مشبه / سیالب: مشبه به( / جناس همسان )تام(: دوش )در مصراع و ااا (1ل
اول(: دیشب، دوش )در مصراع دوم(: کتف و شانه 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در گزینه )1(، آهنگ لطیف )شنوایی + المسه(، در گزینه )2( زمزمه گرم و سوزان )شنوایی + المسه( و در گزینه و ااا (1ل
)4( صدای شیرین )شنوایی + چشایی( دارای آرایه حس آمیزی هستند. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. مجاز در سایر گزینه ها: 1( دست )مجاز از رفتار( 2( سِر )مجاز از قصد( 3( صورت و باال )مجاز از کل وجود معشوق( و لاا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. کار از دست شدن )= درمانده شدن(، جان به لب رسیدن )= ناتوان شدن(، از پا درافتادن )= ناتوان و درمانده شدن(، و ااا (1ل
آب از سر گذشتن )= بیچاره گشتن( کنایه در سایر گزینه ها: 1( الف زدن )= گزافه گویی، دروغ بستن( 3( دامن چیزی را گرفتن )= به چیزی متوسل شدن و 

پیوستن(، از دامن چیزی گذشتن )= چیزی را پشت سر گذاشتن( 4( به خون جگر گذشتن )= در نهایت سختی طی شدن( 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. فقط بیت »د« جناس دارد: بنابراین، سراغ گزینه )3( می رویم: بیت »د« جناس ناهمسان: جان و جهان / بررسی و ااا (1ل
سایر گزینه ها: بیت »هـ« کنایه: از چشم رفتن )کنایه از دورشدن( / بیت »الف« ایهام: تاب )1ـ پیچ و تاب 2ـ طاقت و توانایی( / بیت »ب«: مجاز: تر )مجاز از 

اشک( / بیت »ج« تشخیص: با شب سخن گفتن و رنگ شب پریدن 
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است. جناس: بر، سر )جناس ناهمسان( / تشبیه: خسروآسا )مانند خسرو( / تلمیح: اشاره به داستان شیرین و فرهاد / و ااا (1ل
ایهام تناسب: شور )1ـ هیجان 2ـ مزه شور به تناسب شیرینی( 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. این گزینه دو تشبیه دارد: 1ـ خار پیری )اضافه تشبیهی ـ پیری: مشبه / خار: مشبه به( / 2ـ گل شادمانی )اضافه و ااا (1ل
تشبیهی ـ شادمانی: مشبه / گل: مشبه به( بقیه گزینه ها هرکدام یک تشبیه دارند. بررسی سایر گزینه ها: 1( چمن زندگانی )اضافه تشبیهی ـ زندگانی: مشبه / 
چمن: مشبه به( 3( نایم )ِنی هستم( شاعر خود را به ِنی تشبیه کرده است. 4( برگ خشکم )برگ خشک هستم( شاعر خود را به برگ خشک تشبیه کرده است. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. جناس همسان فقط در بیت »ج« دیده می شود: بنابراین با توجه به ترتیب جناس همسان در گزینه ها، گزینه های و ااا (1ل
)2(، )3( و )4( حذف می شوند. بررسی بقیه آرایه های پیشنهادی در گزینه )1(: بیت »د« مجاز: کف )مجاز از دست( / بیت »ه« ایهام: مردمان )1ـ انسان ها 
2ـ مردمک های چشم( بیت »الف« تلمیح: عیسی نفس )اشاره به داستان حضرت عیسی )ع( و زنده کردن مردگان( / بیت »ج« جناس همسان: دوش )اول(: 

دیشب، دوش )دوم(: کتف و شانه / بیت »ب« کنایه: به خون جگر پیداشدن )کنایه از با رنج و سختی به دست آمدن( 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. تشخیص و استعاره نسبت دادن »خواب« به »مرداب« و »دریا« / تشبیه دشت شب )اضافه تشبیهی ـ شب: مشبه / و ااا (1ل
دشت: مشبه به( / دریایم )= دریا هستم( ـ »َـ م«: مشبه / دریا: مشبه به / استعاره: مرداب )استعاره از افراد ُسست و بی اعتنای جامعه( / تضاد: آرام و آشفته 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این گزینه، »نکته رنگین« حس آمیزی دارد: ولی در بیت، ایهام وجود ندارد. / بررسی سایر گزینه ها: 1( تشبیه: و ااا (1ل
محیط عشق: اضافه تشبیهی ـ عشق، به محیط )اقیانوس( تشبیه شده است، همچنین »محیط عشق« به »آب زندگی« تشبیه شده است. / تلمیح آب حیات 
باد صبا )مخاطب  ناهمسان( 4( تشخیص: ای  از چشم( / جناس: مهر و چهر )جناس  )استعاره  نرگس  استعاره:  نبی( 2(  به ماجرای حضرت خضر  )اشاره 

قرارگرفتن باد صبا( / کنایه: چشم دارم )کنایه از انتظار داشتن( 

آرایه های و ااا (1ل بنابراین، گزینه های )1(، )3( و )4( حذف می شوند. بررسی  تناسب و تضاد« ندارد:  ایهام   گزینه 2 پاسخ صحیح است. بیت »ایهام، 
با ارزش« و  پیشنهادی در گزینه )2(: تشبیه: »زندگی« به »برده داری پیر« و »عمر« به »بازار« تشبیه شده است. / استعاره: »یوسف« استعاره از »چیزهای 
»خاک« استعاره از »چیزهای بی ارزش« )بیت، تشخیص هم دارد و تشخیص، استعاره هم به شمار می رود.( / تلمیح: یادآور داستان حضرت یوسف )ع( / واج 

آرایی: تکرار صامت »ر« 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. تشبیه: سیالب غم )اضافه تشبیهی ـ غم: مشبه / سیالب: مشبه به( / جناس همسان )تام(: دوش )در مصراع و ااا (1ل
اول(: دیشب، دوش )در مصراع دوم(: کتف و شانه 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در گزینه )1(، آهنگ لطیف )شنوایی + المسه(، در گزینه )2( زمزمه گرم و سوزان )شنوایی + المسه( و در گزینه و ااا (1ل
)4( صدای شیرین )شنوایی + چشایی( دارای آرایه حس آمیزی هستند. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. مجاز در سایر گزینه ها: 1( دست )مجاز از رفتار( 2( سِر )مجاز از قصد( 3( صورت و باال )مجاز از کل وجود معشوق( و لاا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. کار از دست شدن )= درمانده شدن(، جان به لب رسیدن )= ناتوان شدن(، از پا درافتادن )= ناتوان و درمانده شدن(، و ااا (1ل
آب از سر گذشتن )= بیچاره گشتن( کنایه در سایر گزینه ها: 1( الف زدن )= گزافه گویی، دروغ بستن( 3( دامن چیزی را گرفتن )= به چیزی متوسل شدن و 

پیوستن(، از دامن چیزی گذشتن )= چیزی را پشت سر گذاشتن( 4( به خون جگر گذشتن )= در نهایت سختی طی شدن( 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. فقط بیت »د« جناس دارد: بنابراین، سراغ گزینه )3( می رویم: بیت »د« جناس ناهمسان: جان و جهان / بررسی و ااا (1ل
سایر گزینه ها: بیت »هـ« کنایه: از چشم رفتن )کنایه از دورشدن( / بیت »الف« ایهام: تاب )1ـ پیچ و تاب 2ـ طاقت و توانایی( / بیت »ب«: مجاز: تر )مجاز از 

اشک( / بیت »ج« تشخیص: با شب سخن گفتن و رنگ شب پریدن 
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 گزینه 1 پاسخ صحیح است. تشبیه اول: من: مشبه / چشم: مشبه به / مانم )= شبیه هستم(: ادات / مستی: وجه شبه / تشبیه دوم: تو: مشبه و ااا (1ل
/ اشک من: مشبه به / مانی )=شبیه هستی(: ادات / پاکی: وجه شبه 

در گزینه های دیگر، »ادات« و »وجه شبه« محذوف است. 
]توجه! در گزینه )4(، ترکیب »آتش سودا« اضافه تشبیهی است. )سودا: مشبه / آتش: مشبه به[ 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. تضاد: َمحرم و بیگانه / کنایه: خون به دل کردن )کنایه از آزردن(. بررسی سایر گزینه ها: 2( تشبیه: سیِل فنا )اضافه و ااا (1ل
تشبیهی( / تلمیح: ـ )ندارد( 3( مراعات نظیر: )چرخ و مکافات(، )سلسله و دیوانه( / ایهام: ندارد. 4( تشخیص: دست قضا / حس آمیزی: ـ )ندارد( 

پیشنهادی در گزینه و ااا (1ل آرایه های  با »تشبیه« گزینه های )2( و )4( رد می شوند. بررسی  و  با »جناس« گزینه )3(  پاسخ صحیح است.   گزینه 1 
)1(: جناس: خواب و آب )ناهمسان( / تشبیه، سیِل اشک )اضافه تشبیهی( / کنایه: ره زدن )کنایه از مانع شدن و دورکردن(، نقش برآب زدن )کنایه از 

بیهوده کاری و بی حاصلی( 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. کنایه: گران جان )کنایه از سخت جان( و انگشت خاییدن )کنایه از افسوس خوردن( / تشبیه: گوهر جان )اضافه و ااا (1ل
تشبیهی ـ جان: مشبه / گوهر: مشبه به( / مراعات نظیر: گوهر و صدف، جان و تن، دست و انگشت 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. کنایه: سر به لحد گذاشتن )= ُمردن( / مجاز: چشم )مجاز از خود شاعر( / ایهام: نگران )1ـ بیننده 2ـ دلواپس و منتظر( و ااا (1ل

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این گزینه، فقط جناس وجود دارد. )علل و خلل( و ااا (1ل
بررسی سایر گزینه ها: 1( جناس: )نار، نور(، )نار، مار، خار( / تضاد: نیش و نوش 2( جناس: )جفا، وفا(، )باغ، داغ( / تضاد: جفا و وفا 3( جناس: کس و بس 

/ تضاد: ماَند و نماَند 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. تشبیه در سایر گزینه ها: 2( رود خلق )اضافه تشبیهی ـ خلق: مشبه / رود: مشبه به(، )رود خلق: مشبه / دریای و ااا (1ل
جوشان: مشبه به( / خوشه خشم )اضافه تشبیهی ـ خشم: مشبه / خوشه: مشبه به(، )خرمن من: مشبه / خوشه خشم: مشبه به( 3( گل صبر )اضافه تشبیهی 

ـ صبر: مشبه / گل: مشبه به( 4( جام توحید )اضافه تشبیهی ـ توحید: مشبه / جام: مشبه به(، تیغ ستم: )اضافه تشبیهی ـ ستم: مشبه / تیغ: مشبه به( 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بیت »ب«، »جناس« ندارد: گزینه های )2( و )3( حذف می شوند. در بیت »هـ« تلمیح دیده نمی شود: گزینه )1( حذف و لاا (1ل
می شود: بررسی آرایه ها: بیت »ج«: تلمیح: »تجّلی هستی است جان کندن من« اشاره دارد به آیه 169 سوره آل عمران )و ال تحسبّن اّلذین قتلوا فی سبیل الله 
امواتًا بل احیاُء عند رّبهم یرزقون( »کسانی را که در راه خدا کشته می شوند، مرده نپندارید: بلکه زندگانی هستند که در نزد خداوند روزی می خورند.« / بیت »هـ«: 
تشبیه: جام توحید )اضافه تشبیهی ـ توحید: مشبه / جام: مشبه به( / تیغ ستم )اضافه تشبیهی ـ ستم: مشبه / تیغ: مشبه به( / بیت »ب«: استعاره: شعله 

)استعاره از عشق به وطن( / بیت »الف«: جناس ناهمسان: بسوزی و بدوزی / بیت »د«: تناسب رود و دریا، خوشه و خرمن 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. خاک: مجاز از کشور و سرزمین ایران / گل: استعاره از افراد مبارز و شهادت طلب / گلشن: استعاره از میهن و و ااا (1ل
سرزمین ایران / در گزینه های )3( و )4(، فقط »استعاره« دیده می شود: شعله: استعاره از عشق به میهن / توسن: استعاره از وجود با همت و سرشار از خشم / 

در گزینه )2(، هیچ یک از دو آرایه استعاره و مجاز دیده نمی شود. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در این گزینه، جناس وجود ندارد: »توسن«، استعاره از »وجود با همت و پر از خشم« است. بررسی سایر گزینه ها: و ااا (1ل
1( تشبیه: گل صبر )اضافه تشبیهی ـ صبر: مشبه / گل: مشبه به( / مجاز: »خاک« مجاز از سرزمین و کشور ایران 3( کنایه: به خون کشیدن )کنایه از کشتن 
تلوا فی سبیل الله ...( اشاره دارد. / متناقض نما 

ُ
و ویران کردن( / واج آرایی: تکرار صامت های »ن« و »گ« 4( تلمیح: مصراع دوم به آیه )و ال تحسبّن الذین ق

)پارادوکس(: تجّلی هستی است جان کندن من )پدیدارشدن هستی از مرگ و نیستی( ]توجه! در متناقض نما برخالف تضاد، دو چیز متضاد نمی تواند کنار هم 
جمع شود: مثل »حاضر غایب«: در یک آن، نمی توان هم حاضر بود و هم غایب.[ 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در بیت »ب«، »گل صبر«، در بیت »د«، »رود خلق« و »خوشه خشم« و در بیت »هـ«، »جام توحید« و »تیغ ستم« و ااا (1ل
اضافه تشبیهی هستند. 
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آرایه های ادبی 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. حس آمیزی: بوی مهربانی و عشق / تشبیه: کلمات مثل شربتی خنک و گوارا / استعاره: نور دیده )استعاره از فرزند(، و ااا (1ل
اسطوره )استعاره از پدر نویسنده( 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این گزینه به ماجرای حضرت ابراهیم )ع( و در آتش افکندن وی و سرد شدن )گلستان شدن( آتش بر ایشان تلمیح و ااا (1ل
دارد: اما در آن ایهام دیده نمی شود. بررسی سایر گزینه ها: 1( مجاز: شهر )مجاز از مردم( / استعاره: باریدن مرگ )استعاره نوع دوم )مکنیه(: مرگ )مشبه(، 
مثل باران )مشبه به محذوف( می بارید.( 2( تشبیه: تشبیه دیوارها به شریک / حس آمیزی: شعری لطیف 4( استعاره: کرکس )استعاره از دشمن متجاوز( / َپر 

کرکس را َکندن: کنایه از به دشمن آسیب رساندن 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. کرکس: استعاره نوع اول )مصّرحه( )مشبه به: کرکس / مشبه محذوف: دشمن متجاوز( / بام میهن: استعاره نوع و ااا (1ل
دوم )مکنّیه( از نوع اضافه استعاری )مشبه: میهن / مشبه به محذوف: خانه( / بام: جزئی از مشّبه به محذوف )خانه( است. )میهن مثل خانه، بام دارد.( بررسی 
سایر گزینه ها: 1( گرگ ها: استعاره مصرحه )مشبه به: گرگ / مشبه محذوف: دشمن( 2( پرنده های کاغذی: استعاره مصرحه )مشبه به: پرنده / مشبه محذوف: 

نامه( 3( نور دیده: استعاره مصرحه )مشبه به: نور دیده / مشبه محذوف: فرزند( 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.تشبیه: تخم وفا )اضافه تشبیهی ـ وفا: مشبه / تخم: مشبه به( / تضاد: وفا و جفا / جناس: وفا و جفا / زمین و زمان و ااا (1ل

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. ایهام: مهر )1ـ محبت 2ـ خورشید( / مجاز: سینه )مجاز از دل( / تشبیه: مهر رخ )تشبیه رخ به مهر به معنی و ااا (1ل
»خورشید« )تشبیه دیده به جو( / جناس: جاست و جوست )جناس ناهمسان( 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این گزینه واژه های »خارج و داخل« تضاد دارند: ولی حس آمیزی دیده نمی شود. بررسی سایر گزینه ها: 1( تشبیه: و ااا (1ل
به سان شمع / مجاز: سر )مجاز از قصد و نیت( 2( واج آرایی: تکرار صامت »ش« / جناس: چشمه و چشم 4( تلمیح: ملک جمشید / اغراق: »برای یک بوسه 

باید ملک جمشید را پرداخت کرد.« 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بیت »د«: حس آمیزی: دیدن بو / بیت »هـ«: جناس همسان )تام(: )پرده: پوشش / پرده: پرده موسیقی، نوا( / و لاا (1ل
بیت »ب«: تلمیح )اشاره به ماجرای به دار آویختن منصور حالج، عارف نامی قرن سوم( / بیت »الف«: مجاز: ساغر و پیمانه )مجاز از شراب( / بیت »ج«: ایهام 

تناسب: راست )1ـ سخن راست 2ـ قامت راست به تناسب »سرو«( 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بیت »د«: حس آمیزی: صورت شیرین )صورت: حس بینایی / شیرینی: حس چشایی( / بیت »ج«: تلمیح: اشاره و ااا (1ل
دارد به ماجرای گندم خوردن آدم و حوا و اخراج آن ها از بهشت / بیت »الف«: کنایه: خاک بر باد دادن )کنایه از بدبخت و بیچاره کردن( / بیت »ب« جناس تام 

)همسان(: تاب )اول(: پیچ و خم زلف، تاب )دوم(: طاقت و توان 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. تشبیه: چو غنچه / تشخیص: نسبت دادن »لب خندان« به غنچه / مجاز: جامه )مجاز از پیراهن( / کنایه: جامه و ااا (1ل
پاره کردن )کنایه از شکفتن و اظهار شادمانی کردن( 

َفس و ااا (1ل
َ
 گزینه 4 پاسخ صحیح است. تشبیه: همچو من / تشخیص: بنال ای بلبل / حس آمیزی: شیرین َنَفس / جناس: َنَفس و ق

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. تلمیح: اشاره به ماجرای حضرت سلیمان )ع( و بلقیس، ملکه سبا / جناس ناهمسان: صبا و سبا / تشبیه: پیک صبا و ااا (1ل
)اضافه تشبیهی ـ صبا: مشبه / پیک: مشبه به( / تناسب: بلقیس و شهر سبا 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.در بیت آرایه های »تشبیه«، »تضاد« و »ایهام« وجود ندارد: بنابراین، گزینه های )1(، )2( و )3( حذف می شوند. بررسی و ااا (1ل
آرایه های پیشنهادی در گزینه )4(: استعاره و تشخیص: به جوش آمدن خاک و روی داشتن خورشید )هر تشخیص، استعاره نیز محسوب می شود.( / مجاز: 
خاک )مجاز از زمین( / کنایه: رنگ با روی خورشید نماندن )کنایه از تیره شدن و ترسیدن(، به جوش آمدن خاک )کنایه از لرزیدن زمین( / جناس ناهمسان: 

رنگ و سنگ / اغراق: با روی خورشید رنگ نماندن و به جوش آمدن خاک )بیان اغراق آمیز از شدت جنگ( 
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آرایه های ادبی 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. حس آمیزی: بوی مهربانی و عشق / تشبیه: کلمات مثل شربتی خنک و گوارا / استعاره: نور دیده )استعاره از فرزند(، و ااا (1ل
اسطوره )استعاره از پدر نویسنده( 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این گزینه به ماجرای حضرت ابراهیم )ع( و در آتش افکندن وی و سرد شدن )گلستان شدن( آتش بر ایشان تلمیح و ااا (1ل
دارد: اما در آن ایهام دیده نمی شود. بررسی سایر گزینه ها: 1( مجاز: شهر )مجاز از مردم( / استعاره: باریدن مرگ )استعاره نوع دوم )مکنیه(: مرگ )مشبه(، 
مثل باران )مشبه به محذوف( می بارید.( 2( تشبیه: تشبیه دیوارها به شریک / حس آمیزی: شعری لطیف 4( استعاره: کرکس )استعاره از دشمن متجاوز( / َپر 

کرکس را َکندن: کنایه از به دشمن آسیب رساندن 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. کرکس: استعاره نوع اول )مصّرحه( )مشبه به: کرکس / مشبه محذوف: دشمن متجاوز( / بام میهن: استعاره نوع و ااا (1ل
دوم )مکنّیه( از نوع اضافه استعاری )مشبه: میهن / مشبه به محذوف: خانه( / بام: جزئی از مشّبه به محذوف )خانه( است. )میهن مثل خانه، بام دارد.( بررسی 
سایر گزینه ها: 1( گرگ ها: استعاره مصرحه )مشبه به: گرگ / مشبه محذوف: دشمن( 2( پرنده های کاغذی: استعاره مصرحه )مشبه به: پرنده / مشبه محذوف: 

نامه( 3( نور دیده: استعاره مصرحه )مشبه به: نور دیده / مشبه محذوف: فرزند( 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.تشبیه: تخم وفا )اضافه تشبیهی ـ وفا: مشبه / تخم: مشبه به( / تضاد: وفا و جفا / جناس: وفا و جفا / زمین و زمان و ااا (1ل

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. ایهام: مهر )1ـ محبت 2ـ خورشید( / مجاز: سینه )مجاز از دل( / تشبیه: مهر رخ )تشبیه رخ به مهر به معنی و ااا (1ل
»خورشید« )تشبیه دیده به جو( / جناس: جاست و جوست )جناس ناهمسان( 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این گزینه واژه های »خارج و داخل« تضاد دارند: ولی حس آمیزی دیده نمی شود. بررسی سایر گزینه ها: 1( تشبیه: و ااا (1ل
به سان شمع / مجاز: سر )مجاز از قصد و نیت( 2( واج آرایی: تکرار صامت »ش« / جناس: چشمه و چشم 4( تلمیح: ملک جمشید / اغراق: »برای یک بوسه 

باید ملک جمشید را پرداخت کرد.« 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بیت »د«: حس آمیزی: دیدن بو / بیت »هـ«: جناس همسان )تام(: )پرده: پوشش / پرده: پرده موسیقی، نوا( / و لاا (1ل
بیت »ب«: تلمیح )اشاره به ماجرای به دار آویختن منصور حالج، عارف نامی قرن سوم( / بیت »الف«: مجاز: ساغر و پیمانه )مجاز از شراب( / بیت »ج«: ایهام 

تناسب: راست )1ـ سخن راست 2ـ قامت راست به تناسب »سرو«( 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بیت »د«: حس آمیزی: صورت شیرین )صورت: حس بینایی / شیرینی: حس چشایی( / بیت »ج«: تلمیح: اشاره و ااا (1ل
دارد به ماجرای گندم خوردن آدم و حوا و اخراج آن ها از بهشت / بیت »الف«: کنایه: خاک بر باد دادن )کنایه از بدبخت و بیچاره کردن( / بیت »ب« جناس تام 

)همسان(: تاب )اول(: پیچ و خم زلف، تاب )دوم(: طاقت و توان 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. تشبیه: چو غنچه / تشخیص: نسبت دادن »لب خندان« به غنچه / مجاز: جامه )مجاز از پیراهن( / کنایه: جامه و ااا (1ل
پاره کردن )کنایه از شکفتن و اظهار شادمانی کردن( 

َفس و ااا (1ل
َ
 گزینه 4 پاسخ صحیح است. تشبیه: همچو من / تشخیص: بنال ای بلبل / حس آمیزی: شیرین َنَفس / جناس: َنَفس و ق

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. تلمیح: اشاره به ماجرای حضرت سلیمان )ع( و بلقیس، ملکه سبا / جناس ناهمسان: صبا و سبا / تشبیه: پیک صبا و ااا (1ل
)اضافه تشبیهی ـ صبا: مشبه / پیک: مشبه به( / تناسب: بلقیس و شهر سبا 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.در بیت آرایه های »تشبیه«، »تضاد« و »ایهام« وجود ندارد: بنابراین، گزینه های )1(، )2( و )3( حذف می شوند. بررسی و ااا (1ل
آرایه های پیشنهادی در گزینه )4(: استعاره و تشخیص: به جوش آمدن خاک و روی داشتن خورشید )هر تشخیص، استعاره نیز محسوب می شود.( / مجاز: 
خاک )مجاز از زمین( / کنایه: رنگ با روی خورشید نماندن )کنایه از تیره شدن و ترسیدن(، به جوش آمدن خاک )کنایه از لرزیدن زمین( / جناس ناهمسان: 

رنگ و سنگ / اغراق: با روی خورشید رنگ نماندن و به جوش آمدن خاک )بیان اغراق آمیز از شدت جنگ( 
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ادبیات فارسی

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. تشبیه: تشبیه تیغ و ساعد به لعل / اغراق: خروشان شدن دل خاک بر اثر شّدت جنگ / مجاز: خاک )مجاز از زمین( و ااا (1ل
/ جناس ناهمسان: لعل و نعل / استعاره و تشخیص: دل خاک )اضافه استعاری( 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در این گزینه »پیکان تیر« در »بّرندگی و درخشندگی« به »الماس و آب« تشبیه شده است که با اغراق آن چنانی همراه و ااا (1ل
نیست؛ اما در گزینه )1(، »آهنین شدن زمین« و »به رنگ آبنوس درآمدن سپهر«، در گزینه )3( »برخروشیدن اشکبوس مانند کوس )طبل جنگی(« و در گزینه 

)4( »مانند سندروس شدن ُرخ اشکبوس« با اغراق همراه است. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. اشکبوس )مشبه(، بر ساِن )ادات تشبیه(، کوس )مشبه به(، برخروشید )وجه شبه( / بررسی سایر گزینه ها: 1( پیکان و ااا (1ل
)مشبه(، چو )ادات تشبیه(، الماس و آب )مشبه به(، وجه شبه )محذوف( 2( زمین )مشبه(، آهنین )مشبه به(، سپهر )مشبه( آبنوس )مشبه به(، ادات و وجه شبه 

)محذوف( 4( ُرخ )مشبه(، سندروس )مشبه به(، ادات و وجه شبه )محذوف( 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در این گزینه تأثیر تکرار صامت های »م« و »ت« کاماًل مشهود است: به ویژه تکرار صامت »ت« در کنار هم، صدای و ااا (1ل
پتک را القا می کند. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در این گزینه، »لعل« استعاره از »لب« است. سایر گزینه ها: 1( »ُرخ« به »لعل« )سنگ قیمتی( تشبیه شده است. 3( و لاا (1ل
»لعل« در معنی حقیقی خود به کار رفته است. 4( »لب لعل« اضافه تشبیهی است، »لب« به »لعل« تشبیه شده است. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در این گزینه واژه های »شیر، نهنگ و پلنگ« نماِد »جنگجویان قدرتمند« هستند. و ااا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. استعاره: باد خزان )استعاره از حوادث و نامالیمات روزگار( / تضاد: بهار و خزان / کنایه: تازه بهار بودن )کنایه از خرم و ااا (1ل
و شاداب بودن( / تشبیه: گلزار ُرخ )اضافه تشبیهی ـ ُرخ: مشبه / گلزار: مشبه به( / بررسی سایر گزینه ها: 2( مجاز: جهانی )مجاز از مردم( / تشبیه: چمن 
ُحسن )اضافه تشبیهی(، قدت سرو روانی )تشبیه قد به سرو( 3( تضاد: برخاسته ایم و نشسته ایم. / سهی سرو خرامان: استعاره از قد / کنایه: از سر جان برخاستن 

4( تشبیه: الِف قد )اضافه تشبیهی(: تشبیه »قد« به حرف »الف« / مجاز: حرف )مجاز از سخن(، قلم )مجاز از نوشتن( 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. بلندشدن صدای بوق و ُدُهل سپاهیان، هنگام جنگ رّهام و اشکبوس، امری طبیعی است: بنابراین اغراق ندارد. و ااا (1ل

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این گزینه، ُکشانی )اشکبوس( به سخن پیشین رستم که می گوید: »حریفت آمد: فرار نکن« می خندد: بنابراین، و ااا (1ل
طنز آشکاری در آن دیده نمی شود: نوعی »رجزخوانی« است. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. تشبیه: تشبیه ُرخ به سندروس )ُرخ: مشبه / سندروس: مشبه به( / کنایه: رخ، سندروس گشتن )کنایه از زردشدن و ااا (1ل
چهره و ترسیدن(، به زه کردن )کنایه از آماده کردن( 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. کنایه ها: 1( سر به گرد آوردن )= شکست دادن( 2( زمین، آهنین شدن )= سخت و محکم شدن زمین( سپهر، و ااا (1ل
آبنوس شدن )= شدت جنگ و برخاستن گرد و غبار در میدان جنگ( 4( روی پیچیدن )= عقب نشینی و فرارکردن( 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در این گزینه، بزرگ نمایی در توصیف معشوق، نمونه ای از اغراق است؛ حس آمیزی ندارد. ]توجه! در ترکیب »آب و ااا (1ل
شیرین« »آب« به معنی آبرو و »شیرین« معشوقه فرهاد است: بنابراین، حس آمیزی ندارد.[ بررسی سایر گزینه ها: 2( تشبیه: تشبیه »تو« به »خورشید« و »دل« به 
»سنگ خارا« / واج آرایی: تکرار صامت های »خ« و »ن« 3( کنایه: سپر در روی کشیدن )= از خود محافظت کردن( / مراعات نظیر: سپر، تیغ، پیکار، خصومت 
)دشمنی( 4( تشخیص: ای باد )»باد« مورد خطاب واقع شده است.( / تشبیه: سنبل زلف )اضافه تشبیهی ـ زلف: مشبه / سنبل: مشبه به(، گل رخسار )اضافه 

تشبیهی ـ رخسار: مشبه / گل: مشبه به( 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. جناس در سایر گزینه ها: 1( »جنان و جان« )ناهمسان( 2( »ناز و نیاز«، »ناز و باز« )ناهمسان( 4( »سرو و سر« )ناهمسان( و ااا (1ل
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است. با »حس آمیزی« گزینه های )1( و )3( و با »تشخیص« گزینه )4( رد می شود. بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه و ااا (1ل
)2(: استعاره: آفتاب عمر )استعاره از معشوق( / تشبیه: آفتاب عمر هم چو ابر / کنایه: روز سیاه گشتن )= بیچاره شدن( 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. اغراق در بیان لطافت و ظرافت بدن معشوق خود: که حتی لباسی از گل، بدنش را می آزارد. و للا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در بیت »ج«، جناس وجود ندارد: بنابراین، گزینه های )2(، )3( و )4( حذف می شوند. بیت »الف« استعاره: سرو روان و الا (1ل
)معشوق( / جناس همسان: )روان: رونده / روان: جان( 

بیت »ب« استعاره: خط عنبرشکن )ابرو یا موهای نورسته بر چهره معشوق( / برگ گل )چهره معشوق( / تشخیص و استعاره نوع دوم )مکنیه(: نسبت دادن 
»جیب« )گریبان( به »گل نسترن« / جناس ناهمسان: بر و برگ 

بیت »ج« استعاره: لعل میگون )لب سرخ معشوق( / تشخیص و استعاره نوع دوم )مکنیه(، نسبت دادن صفت »فّتان« به »چشم« و نیز صفت »مفتون« )شیفته( 
به »عقل« / جناس ندارد. 

بیت »د« استعاره: سنبل )موهای سیاه و خوشبوی معشوق( / جناس ندارد. 
بیت »ه«: استعاره: سرو روان )معشوق( / جناس ناهمسان: )سر و سرو / پا و تا( 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. با »تشبیه«، گزینه های )2( و )3( و با »جناس«، گزینه )4( رد می شوند. بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه )1(: و الا (1ل
تلمیح: فرهاد و شیرین )اشاره به ماجرای شیرین و فرهاد( / ایهام: شیرین )1ـ معشوقه فرهاد / 2ـ خوش و دلپذیر( حس آمیزی: گفتار شیرین / کنایه: جان 

دادن )= مردن( 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. تصویری که شاعر در این بیت از »آماده و مجهزکردن کمان و برداشتن تیر« به وسیله رستم ارائه می دهد، طبیعی و و الا (1ل
به دور از اغراق است. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. کنایه: کمر بر میان )کنایه از آماده و مصمم شدن( / جناس: شیر و زیر )جناس ناهمسان( / اغراق: نحوه توصیف، و الا (1ل
غیرطبیعی و اغراق آمیز است. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در این گزینه، مصراع »خوَرد گاو نادان ز پهلوی خویش« ضرب المثل )تمثیل( است. و الا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. درفشان چو خورشید روی او )روی: مشبه / چو: ادات تشبیه / خورشید: مشبه / درفشان شدن: وجه شبه( / بررسی و الا (1ل
سایر گزینه ها: 1( که شد الله رنگش به کردار قیر )الله رنگ: مشبه / به کردار: ادات / قیر: مشبه به / وجه شبه: محذوف( 3( ای دلیر، میان دلیران به کردار 
شیر )دلیر: مشبه / به کردار: ادات تشبیه / شیر: مشبه به / وجه شبه: محذوف( 4( نیامد به دامم به سان تو گور )گور: مشبه / به سان: ادات تشبیه / تو: 

مشبه به / وجه شبه: محذوف( 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. گزینه )1( »زین و چین«، گزینه )2( »رنگ و ننگ« و گزینه )4( »موی و روی« واژه های هم قافیه هستند و هر سه و الا (1ل
در یک حرف )صامت( اختالف دارند؛ بنابراین دارای جناس ناهمسان )ناقص( هستند. در گزینه )3(، »ِسُپرد و بُبرد« واژه های قافیه هستند. اختالف آنها در بیش 

از یک حرف )صامت( است: بنابراین جناس ندارند. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در این گزینه سه کنایه وجود دارد: 1ـ کمان را به زه کردن )کنایه از آماده نبرد شدن( 2ـ برگشادن )کنایه از آماده و الا (1ل
تیراندازی شدن( 3ـ مرغ را پیش تیرش گذر نبودن )کنایه از مهارت داشتن در تیراندازی( / بررسی سایر گزینه ها: 1( دو کنایه دارد: 1ـ شیر اوژن )کنایه از شجاع( 
2ـ لب به دندان گزیدن )کنایه از متعجب شدن( 2( یک کنایه دارد: عنان و نیزه پر از تاب کردن )کنایه از آماده حمله و یورش گشتن( 4( یک کنایه دارد: روی 

پیچیدن )کنایه از فرارکردن( 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بیت »ب« تشبیه و بیت »ه« تضاد ندارد؛ بررسی آرایه ها: بیت »د«: تشبیه: تشبیه گردآفرید به َگرد و رعد / بیت و الا (1ل
»الف«: کنایه: عنان پیچیدن )کنایه از برگشتن( / بیت »ه«: مجاز: سران )مجاز از پهلوانان نامی و بزرگ( / بیت »ج«: تضاد: ُبرنا )جوان( و پیر / بیت )ب(: 

جناس ناهمسان: ننگ و جنگ 
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آرایه های ادبی 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. با »حس آمیزی« گزینه های )1( و )3( و با »تشخیص« گزینه )4( رد می شود. بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه و ااا (1ل
)2(: استعاره: آفتاب عمر )استعاره از معشوق( / تشبیه: آفتاب عمر هم چو ابر / کنایه: روز سیاه گشتن )= بیچاره شدن( 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. اغراق در بیان لطافت و ظرافت بدن معشوق خود: که حتی لباسی از گل، بدنش را می آزارد. و للا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در بیت »ج«، جناس وجود ندارد: بنابراین، گزینه های )2(، )3( و )4( حذف می شوند. بیت »الف« استعاره: سرو روان و الا (1ل
)معشوق( / جناس همسان: )روان: رونده / روان: جان( 

بیت »ب« استعاره: خط عنبرشکن )ابرو یا موهای نورسته بر چهره معشوق( / برگ گل )چهره معشوق( / تشخیص و استعاره نوع دوم )مکنیه(: نسبت دادن 
»جیب« )گریبان( به »گل نسترن« / جناس ناهمسان: بر و برگ 

بیت »ج« استعاره: لعل میگون )لب سرخ معشوق( / تشخیص و استعاره نوع دوم )مکنیه(، نسبت دادن صفت »فّتان« به »چشم« و نیز صفت »مفتون« )شیفته( 
به »عقل« / جناس ندارد. 

بیت »د« استعاره: سنبل )موهای سیاه و خوشبوی معشوق( / جناس ندارد. 
بیت »ه«: استعاره: سرو روان )معشوق( / جناس ناهمسان: )سر و سرو / پا و تا( 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. با »تشبیه«، گزینه های )2( و )3( و با »جناس«، گزینه )4( رد می شوند. بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه )1(: و الا (1ل
تلمیح: فرهاد و شیرین )اشاره به ماجرای شیرین و فرهاد( / ایهام: شیرین )1ـ معشوقه فرهاد / 2ـ خوش و دلپذیر( حس آمیزی: گفتار شیرین / کنایه: جان 

دادن )= مردن( 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. تصویری که شاعر در این بیت از »آماده و مجهزکردن کمان و برداشتن تیر« به وسیله رستم ارائه می دهد، طبیعی و و الا (1ل
به دور از اغراق است. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. کنایه: کمر بر میان )کنایه از آماده و مصمم شدن( / جناس: شیر و زیر )جناس ناهمسان( / اغراق: نحوه توصیف، و الا (1ل
غیرطبیعی و اغراق آمیز است. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در این گزینه، مصراع »خوَرد گاو نادان ز پهلوی خویش« ضرب المثل )تمثیل( است. و الا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. درفشان چو خورشید روی او )روی: مشبه / چو: ادات تشبیه / خورشید: مشبه / درفشان شدن: وجه شبه( / بررسی و الا (1ل
سایر گزینه ها: 1( که شد الله رنگش به کردار قیر )الله رنگ: مشبه / به کردار: ادات / قیر: مشبه به / وجه شبه: محذوف( 3( ای دلیر، میان دلیران به کردار 
شیر )دلیر: مشبه / به کردار: ادات تشبیه / شیر: مشبه به / وجه شبه: محذوف( 4( نیامد به دامم به سان تو گور )گور: مشبه / به سان: ادات تشبیه / تو: 

مشبه به / وجه شبه: محذوف( 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. گزینه )1( »زین و چین«، گزینه )2( »رنگ و ننگ« و گزینه )4( »موی و روی« واژه های هم قافیه هستند و هر سه و الا (1ل
در یک حرف )صامت( اختالف دارند؛ بنابراین دارای جناس ناهمسان )ناقص( هستند. در گزینه )3(، »ِسُپرد و بُبرد« واژه های قافیه هستند. اختالف آنها در بیش 

از یک حرف )صامت( است: بنابراین جناس ندارند. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در این گزینه سه کنایه وجود دارد: 1ـ کمان را به زه کردن )کنایه از آماده نبرد شدن( 2ـ برگشادن )کنایه از آماده و الا (1ل
تیراندازی شدن( 3ـ مرغ را پیش تیرش گذر نبودن )کنایه از مهارت داشتن در تیراندازی( / بررسی سایر گزینه ها: 1( دو کنایه دارد: 1ـ شیر اوژن )کنایه از شجاع( 
2ـ لب به دندان گزیدن )کنایه از متعجب شدن( 2( یک کنایه دارد: عنان و نیزه پر از تاب کردن )کنایه از آماده حمله و یورش گشتن( 4( یک کنایه دارد: روی 

پیچیدن )کنایه از فرارکردن( 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بیت »ب« تشبیه و بیت »ه« تضاد ندارد؛ بررسی آرایه ها: بیت »د«: تشبیه: تشبیه گردآفرید به َگرد و رعد / بیت و الا (1ل
»الف«: کنایه: عنان پیچیدن )کنایه از برگشتن( / بیت »ه«: مجاز: سران )مجاز از پهلوانان نامی و بزرگ( / بیت »ج«: تضاد: ُبرنا )جوان( و پیر / بیت )ب(: 

جناس ناهمسان: ننگ و جنگ 
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 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این گزینه، مصراع دوم، تمثیل )ضرب المثل( است: اما در بیت تلمیح وجود ندارد. بررسی سایر گزینه ها: 1( و لاا (1ل
استعاره اژدها )استعاره از اسب سهراب( / کنایه: ِعنان سپردن )کنایه از به سرعت تاختن( 2( تشبیه: الله رنگ و به کردار قیر / اغراق: چهره الله رنگ به رنگ 

قیر درآمدن 3( تناسب: لشکر، دژ، جنگ و آشتی / تضاد: آشتی و جنگ 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. تشبیه: تشبیه دلیران ایران زمین به آتش / مجاز: خدنگ )خدنگ، چوب محکمی است که از آن تیر و زین سازند: و ااا (1ل
در اینجا )خدنگ(، جنس تیر به جای تیر به کار رفته است. بنابراین، »مجاز« است.( / کنایه: »آتش خرمن بودن« و »تیر دل بودن« )کنایه از نابودکننده و ویرانگر 
بودن( / بررسی سایر گزینه ها: 1( واج آرایی دارد )تکرار صامت »ر« و »ز«( / 2( تشبیه دارد. )خروشان و جوشان به کردار موج( 4( تشخیص، جناس و اغراق 

دارد. )تشخیص و اغراق: شگفت زدگی فلک / جناس ناهمسان: فلک و ملک / عزم و رزم( 

نیز و ااا (1ل )مکنیه(  دوم  نوع  استعاره  تشخیص،  روزگار(،  به  )چشم(  دیده  دادن  )نسبت  روزگار  دیده  تشخیص:  است.  صحیح  پاسخ   1 گزینه   
از  )کنایه  دیده  کنایه: خیره شدن   / ایرانی(  دلیرمردان  از  )استعاره  پلنگان  استعاره:   / ایران(  و کشور  از سرزمین  )مجاز  محسوب می شود. / مجاز: مرز 

حیرت زدگی و تعجب کردن( 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این گزینه، ایهام دیده نمی شود. واژه »روان«، فقط در یکی از معانی خود )جاری( به کار رفته است. بررسی آرایه های و ااا (1ل
مقابل سایر گزینه ها: 1( تشخیص، داغ الله / حس آمیزی: شنیدن بو )به جای بوییدن بو( 2( تشبیه: چو آدم / تلمیح: اشاره به ماجرای اخراج آدم از بهشت 3( 

کنایه: از کف دادن )کنایه از بی بهره شدن( / مجاز: کف )مجاز از دست(، نگین )مجاز از انگشتری( 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. »جناس، تلمیح و استعاره« ندارد؛ پس گزینه های )2( و )3( و )4( حذف می شوند. تشبیه: چون شکر و شیر شدیم / و ااا (1ل
تضاد: پیر و جوان / حس آمیزی: تلخی شنیدن )»تلخی« چشیدنی است نه شنیدنی( / مجاز: پیر و جوان )مجاز از همه مردم( 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. سجع در سایر گزینه ها: 1( بنده، خنده 2( مستی، ُسستی، پرستی 4( باز، بی نیاز و ااا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. رد گزینه در این سوال کمی دشوار است. بهتر است با »ایهام« شروع کنیم. »چنگ« در بیت »الف« و »نگران« در بیت و ااا (1ل
»ج« از واژه های ایهام ساز هستند: ولی از »نگران« دو معنی دریافت می شود؛ پس گزینه های )2( و )3( رد می شوند. با توجه به گزینه های باقی مانده، کنایه در 
بیت »الف« دیده می شود؛ بنابراین، گزینه )4( نیز رد می شود. بررسی آرایه ها: بیت »ج«: ایهام: نگران )1ـ بیننده 2ـ دلواپس( / بیت »د«: استعاره: بتان )استعاره 
از زیبارویان( / بیت »الف«: کنایه: عنان به چنگ افتادن )کنایه از اختیار به دست کسی افتادن( / بیت »ه«: تشخیص: ای عشق )عشق مورد خطاب واقع شده 

است.( / »ب«: جناس: دست و دوست )جناس ناهمسان( 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. تشبیه در گزینه ها: 1( صبح روی )اضافه تشبیهی ـ روی: مشبه / صبح: مشبه به( 2( روزن چشم )اضافه تشبیهی ـ و ااا (1ل
چشم: مشبه / روزن: مشبه به( 3( موج حوادث )اضافه تشبیهی ـ حوادث: مشبه / موج: مشبه به( 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. »ایهام« در بیت »د، ب« نیست: سایر گزینه ها حذف می شوند. بررسی آرایه ها: بیت »الف«: ایهام: قانون )1ـ مقررات و ااا (1ل
2ـ نام کتاب ابن سینا( شفا )1ـ درمان 2ـ نام کتابی از ابن سینا( / بیت »ب«: تشبیه: شبنم، مانند »راح ریحانی« / »ابر نیسانی« مانند »ساقی« / جام الله )اضافه 

تشبیهی( / بیت »ج« اغراق: محوشدن روز و شب در مقابل سیمای روحانی معشوق / بیت »د«، تضاد: باقی و فانی 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. تشخیص: خطاب کردن صبا / کنایه: رام گردیدن و رم کردن / استعاره: آهو )استعاره از معشوق( و ااا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. حس آمیزی: شنیدن بو / استعاره: نور چشم )استعاره از معشوق( / جناس تام )همسان(: دیده ام )فعل( در مصراع و لاا (1ل
اول و دیده ام )= چشمم( در مصراع چهارم 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. »خواجه« )مرد بقال( در مصراع اول: مشبه / »خواجه در مصراع دوم: مشبه به / »َوش« )= مانند(: ادات تشبیه / فارغ و ااا (1ل
نشستن: وجه شبه / بررسی سایر گزینه ها: 2( آفتاب نعمت: اضافه تشبیهی )نعمت: مشبه / آفتاب: مشبه به / ادات و وجه شبه: محذوف( 3( سر بی مو: مشبه / 

چو: ادات تشبیه / پشت طاس و طشت: مشبه به / وجه شبه: محذوف 4( ابلیس: مشبه / آدم: مشبه به / وجه شبه: روی داشتن / ادات تشبیه: محذوف 
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گزینه 4 پاسخ صحیح است. در گزینه )1(، »خالی و پر«، در گزینه )2( »سرگین و ُمشک« )سرگین: فضله چهارپایان / مشک: ماده خوشبوی و ااا (1ل
سیاه رنگ( و در گزینه )3(، »روز و شب« تضاد دارند. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در این گزینه، واژه های »چرب و ضرب«، جناس ناهمسان )ناقص( دارند؛ ولی در بیت »حس آمیزی« وجود ندارد. و ااا (1ل
بررسی سایر گزینه ها: 2( جناس همسان )تام(: شیر )نوعی حیوان( و شیر )نوعی خوردنی( / واج آرایی: تکرار صامت »ش« 3( مجاز: عالم )مجاز از مردم( / 

گاه 4( استعاره: ابلیس )استعاره از انسان های پلید و شیطان صفت / کنایه: دست دادن )کنایه از دوست شدن(  تضاد: گمراه و آ

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. »تمثیل« در بیت »ه« دیده نمی شود: پس گزینه های )3( و )4( حذف می شوند: بیت »ج« ایهام ندارد؛ پس گزینه و ااا (1ل
)1( حذف می شود؛ بررسی آرایه ها: بیت »د«: تمثیل )ضرب المثل(: مصراع دوم ضرب المثل است. )با دردکشان هر که درافتاد، برافتاد( / بیت »ب«: تشبیه: 
دشت های الله گون )دشت: مشبه / گون: ادات تشبیه / الله: مشبه به( / بیت »الف«: استعاره: شیران )استعاره از مردان دلیر( / بیت »ه«: ایهام: نگران )1ـ 

دلواپس 2ـ بیننده( / بیت »ج«: جناس: روز و روزی )جناس ناهمسان یا ناقص( 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. »باد« در مصراع اول به معنی »نسیم« و در مصراع دوم و به معنی »باشد« )فعل دعایی( است: بنابراین، جناس و ااا (1ل
همسان )تام( دارد. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بررسی سایر گزینه ها: 1( ِمهر و ُمهر 2( یار و دیار 4( یار و بار و ااا (1ل

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بررسی سایر گزینه ها: 1( جدا و خدا 2( حرف و ظرف 3( خواجه َاش و خواجه َوش )همه این واژه ها تنها در یک حرف و ااا (1ل
اختالف دارند: بنابراین، از نوع جناس ناهمسان )ناقص( به شمار می آیند( 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. »دست و پای خویش را گم کردن« کنایه از »مضطرب و هول شدن«. و ااا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. جناس: شور و نور / مجاز: سر )مجاز از تمام وجود( بررسی سایر گزینه ها: 1( دل و جان )مجاز از تمام وجود( 2( و ااا (1ل
سیم و زر )مجاز از ثروت( 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. این شعر از حافظ بیت گزینه چهارم به صورت ضرب المثل به کار می رود. و لاا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در این گزینه، واژه »شیرین« ایهام دارد: )1ـ معشوقه فرهاد 2ـ مزه شیرین(، مجاز ندارد. بررسی سایر گزینه ها: 1( و ااا (1ل
تشبیه: قد همچو سرو / حس آمیزی: کالم لطیف 3( تضاد: سود و خسران )زبان( / تناسب: سود و سرمایه و سودا 4( اغراق: بزرگ نمایی در توصیف چهره 

معشوق و بی قرارشدن همیشگی مردم مانند فلک / استعاره: ماه )استعاره از چهره معشوق( 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. کنایه های این گزینه: 1ـ سجاده بر آب انداختن )کنایه از کرامت و کار خارق العاده عارفانه( 2ـ پوچ بودن )کنایه از و ااا (1ل
بی هویت و بی ارزش بودن( / بررسی سایر گزینه ها: 1( سبک سر )کنایه از نادان و در کم مایه( 2ـ الف زدن )کنایه از خودستایی و ادعای بی جا داشتن( 3ـ سر 

به باد دادن )کنایه از نابودشدن( 
3( 1ـ سپید دست )کنایه از صاحب همت و بخشنده( 2ـ سیه کاسه )کنایه از خسیس و بخیل( 3ـ ترس بودن )کنایه از اخمو و بد ذات بودن( 

4( 1ـ تنگ چشم )کنایه از بخیل و خسیس بودن( 2ـ گوشه چشم به کسی داشتن )کنایه از به کسی توجه کردن( 2ـ گوشه چشم به کسی داشتن )کنایه از به کسی 
توجه کردن( 3ـ روشن شدن چشم )کنایه از شادشدن( 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این گزینه، کلمه »زاد« به معنی »زاده شدن« تکرار شده است: بنابراین، جناس همسان )تام( نیست. بررسی سایر و ااا (1ل
گزینه ها: 1( آهو )غزال(، آهو )عیب و نقص( 2( تنگ )بار(، تنگ )کوچک و باریک( 4( چین )خم(، چین )کشور چین( 

ناهمسان و ااا (1ل نوع جناس  از  ایستاد(، همه   =( ِاستاد  و  ُاستاد  باد 4(  و  یاد  زاد 3(  و  یاد  گزینه ها: 1(  بررسی سایر  است.  پاسخ صحیح   2 گزینه   
)ناقص( هستند. 
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گزینه 4 پاسخ صحیح است. در گزینه )1(، »خالی و پر«، در گزینه )2( »سرگین و ُمشک« )سرگین: فضله چهارپایان / مشک: ماده خوشبوی و ااا (1ل
سیاه رنگ( و در گزینه )3(، »روز و شب« تضاد دارند. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در این گزینه، واژه های »چرب و ضرب«، جناس ناهمسان )ناقص( دارند؛ ولی در بیت »حس آمیزی« وجود ندارد. و ااا (1ل
بررسی سایر گزینه ها: 2( جناس همسان )تام(: شیر )نوعی حیوان( و شیر )نوعی خوردنی( / واج آرایی: تکرار صامت »ش« 3( مجاز: عالم )مجاز از مردم( / 

گاه 4( استعاره: ابلیس )استعاره از انسان های پلید و شیطان صفت / کنایه: دست دادن )کنایه از دوست شدن(  تضاد: گمراه و آ

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. »تمثیل« در بیت »ه« دیده نمی شود: پس گزینه های )3( و )4( حذف می شوند: بیت »ج« ایهام ندارد؛ پس گزینه و ااا (1ل
)1( حذف می شود؛ بررسی آرایه ها: بیت »د«: تمثیل )ضرب المثل(: مصراع دوم ضرب المثل است. )با دردکشان هر که درافتاد، برافتاد( / بیت »ب«: تشبیه: 
دشت های الله گون )دشت: مشبه / گون: ادات تشبیه / الله: مشبه به( / بیت »الف«: استعاره: شیران )استعاره از مردان دلیر( / بیت »ه«: ایهام: نگران )1ـ 

دلواپس 2ـ بیننده( / بیت »ج«: جناس: روز و روزی )جناس ناهمسان یا ناقص( 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. »باد« در مصراع اول به معنی »نسیم« و در مصراع دوم و به معنی »باشد« )فعل دعایی( است: بنابراین، جناس و ااا (1ل
همسان )تام( دارد. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بررسی سایر گزینه ها: 1( ِمهر و ُمهر 2( یار و دیار 4( یار و بار و ااا (1ل

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بررسی سایر گزینه ها: 1( جدا و خدا 2( حرف و ظرف 3( خواجه َاش و خواجه َوش )همه این واژه ها تنها در یک حرف و ااا (1ل
اختالف دارند: بنابراین، از نوع جناس ناهمسان )ناقص( به شمار می آیند( 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. »دست و پای خویش را گم کردن« کنایه از »مضطرب و هول شدن«. و ااا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. جناس: شور و نور / مجاز: سر )مجاز از تمام وجود( بررسی سایر گزینه ها: 1( دل و جان )مجاز از تمام وجود( 2( و ااا (1ل
سیم و زر )مجاز از ثروت( 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. این شعر از حافظ بیت گزینه چهارم به صورت ضرب المثل به کار می رود. و لاا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در این گزینه، واژه »شیرین« ایهام دارد: )1ـ معشوقه فرهاد 2ـ مزه شیرین(، مجاز ندارد. بررسی سایر گزینه ها: 1( و ااا (1ل
تشبیه: قد همچو سرو / حس آمیزی: کالم لطیف 3( تضاد: سود و خسران )زبان( / تناسب: سود و سرمایه و سودا 4( اغراق: بزرگ نمایی در توصیف چهره 

معشوق و بی قرارشدن همیشگی مردم مانند فلک / استعاره: ماه )استعاره از چهره معشوق( 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. کنایه های این گزینه: 1ـ سجاده بر آب انداختن )کنایه از کرامت و کار خارق العاده عارفانه( 2ـ پوچ بودن )کنایه از و ااا (1ل
بی هویت و بی ارزش بودن( / بررسی سایر گزینه ها: 1( سبک سر )کنایه از نادان و در کم مایه( 2ـ الف زدن )کنایه از خودستایی و ادعای بی جا داشتن( 3ـ سر 

به باد دادن )کنایه از نابودشدن( 
3( 1ـ سپید دست )کنایه از صاحب همت و بخشنده( 2ـ سیه کاسه )کنایه از خسیس و بخیل( 3ـ ترس بودن )کنایه از اخمو و بد ذات بودن( 

4( 1ـ تنگ چشم )کنایه از بخیل و خسیس بودن( 2ـ گوشه چشم به کسی داشتن )کنایه از به کسی توجه کردن( 2ـ گوشه چشم به کسی داشتن )کنایه از به کسی 
توجه کردن( 3ـ روشن شدن چشم )کنایه از شادشدن( 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این گزینه، کلمه »زاد« به معنی »زاده شدن« تکرار شده است: بنابراین، جناس همسان )تام( نیست. بررسی سایر و ااا (1ل
گزینه ها: 1( آهو )غزال(، آهو )عیب و نقص( 2( تنگ )بار(، تنگ )کوچک و باریک( 4( چین )خم(، چین )کشور چین( 

ناهمسان و ااا (1ل نوع جناس  از  ایستاد(، همه   =( ِاستاد  و  ُاستاد  باد 4(  و  یاد  زاد 3(  و  یاد  گزینه ها: 1(  بررسی سایر  است.  پاسخ صحیح   2 گزینه   
)ناقص( هستند. 
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است. تشبیه ها: 1( زالل چو نوش )زالل یا آب زالل: مشبه / چو: ادات تشبیه / نوش: مشبه به( 3( شر، چو باد رفت. و ااا (1ل
)شر: مشبه / چو: ادات تشبیه / باد: مشبه به( 4( چراغ دو چشم )اضافه تشبیهی ـ دو چشم: مشبه / چراغ: مشبه به( 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. استعاره های موجود: 1( لعل آبدار )استعاره از چشم( / ریگ آبدار )استعاره از شر( 2( آتش )استعاره از تشنگی( 4( و ااا (1ل
گوهر دوم )استعاره از خیر( 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. با »تشبیه«، گزینه های )2( و )4( و با »استعاره«، گزینه )1( را حذف می کنیم. در گزینه )3( در ترکیب »چراغ دو و ااا (1ل
چشم« چشم به چراغ تشبیه شده است. )اضافه تشبیهی( و »چراغ« در مصراع دوم، استعاره از »چشم« است. بررسی سایر گزینه ها: 1( استعاره ندارد: تشبیه 
دارد: زالل چو نوش )تشبیه آب زالل به نوش( 2( تشبیه ندارد: استعاره دارد: آتش )استعاره از تشنگی( 4( تشبیه ندارد: استعاره دارد: گوهر دوم )استعاره از خیر( 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در این گزینه، بین واژه های »خیر« )اسم( و خیر )نیک( و همچنین شر )اسم( و شر )بد(، جناس همسان یا تام وجود و ااا (1ل
دارد. / در گزینه )2( بین واژه های »دشنه و تشنه«، در گزینه )3( بین »ُبرده و مرده« و در گزینه )4( بین »آب و آن«، جناس ناهمسان یا ناقص دیده می شود. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. با »تضاد«، گزینه )3( و با »جناس«، گزینه های )1( و )2( رد می شوند. در گزینه )4(، بین واژه های »زنده و مرده«، و ااا (1ل
تضاد و بین واژه های »ُبرده و ُمرده«، جناس ناهمسان یا ناقص دیده می شود. بررسی سایر گزینه ها: 1( برداشت و بگذاشت: تضاد 2( نیست و هست: تضاد 3( 

آبدار )درخشان( و آبدار )دارنده آب(: جناس همسان 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. با »حس آمیزی« گزینه )2( و با »ایهام« گزینه های )3( و )4( حذف می شوند. بررسی آرایه های گزینه )1(: واج آرایی: و لاا (1ل
تکرار صامت »ش« / تضاد: آب و آتش / کنایه: آتشم را بکش )کنایه از تشنگی ام را برطرف کن( / استعاره: آتش )استعاره از تشنگی( 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. با »تشبیه« گزینه )4( و با استعاره، گزینه های )1( و )3( رد می شوند. بررسی آرایه های ابیات: بیت »ج«: مجاز )زالل و ااا (1ل
مجاز از آب زالل( / بیت »ب«: تشبیه: چراغ دو چشم )اضافه تشبیهی ـ دو چشم: مشبه )چراغ: مشبه به(( / بیت »ه«: استعاره: خاک تشنه )استعاره از خیر( 

/ بیت »د«: کنایه: پشت گرفتن )کنایه از یاری گرفتن( / بیت »الف«: واج آرایی: تکرار مصوت »ی« 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. مجنون: 1ـ دیوانه و عاشق 2ـ مجنون )عاشق لیلی( و ااا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. استعاره ها در سایر گزینه ها: 1( گل )استعاره از معشوق( 2( ماه )استعاره از معشوق( 4( سرو بلند )استعاره از معشوق( و ااا (1ل

3 پاسخ صحیح است. گزینه های )1(، )2( و )4(، تشبیه ندارند: بنابراین، حذف می شوند. / تشریح آرایه های گزینه )3(: تشبیه: و ااا (1ل  گزینه 
دیده  دو  فروغ  استعاره:   / مردم(  از  )مجاز  عالم  مجاز:   / بودن(  ارزشمند  و  عزیز  از  )کنایه  بودن  چراغ  و  کنایه: چشم    / و چراغ  به چشم  )معشوق(  تو 

معشوق(  از  )استعاره 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این گزینه، »ای نکته«: تشخیص است: اما حس آمیزی ندارد. بررسی آرایه ها در سایر گزینه ها: 1( ماه: استعاره و ااا (1ل
از معشوق / ماه و ما: جناس ناهمسان 2( تلمیح: به معجزه حضرت عیسی )ع( )زنده کردن مردگان( اشاره دارد. / سینه: مجاز از »دل« 4( چو قدح: تشبیه / 

نگران: ایهام )1ـ بیننده 2ـ دلواپس( 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. شنیدن بود: حس آمیزی / ایهام ندارد. و ااا (1ل
بررسی سایر گزینه ها: 1( بزرگ نمایی شاعر: اغراق / شور: ایهام تناسب )1ـ تالطم و هیجان 2ـ مزه شور به تناسب دریا( 2( عالمی: مجاز )مردم( / روی و سوی: 

جناس ناهمسان 4( رشته بر پا: کنایه از اسیر و گرفتار / هر شاخ گل دامی است: تشبیه شاخ گل به دام 
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آرایه های ادبی 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در گزینه )1(، آرایه جناس دیده نمی شود: اما به ماجرای حضرت یوسف )ع( تلمیح دارد. بررسی آرایه های مقابل سایر و ااا (1ل
گزینه ها: 2( استعاره: 1ـ »تراوش کردن اسرار عشق از دل« استعاره نوع دوم )مکنیه( است. )»اسرار عشق« به آب یا مایعی تشبیه شده که تراوش می کند.( 2ـ 
سینه دریا: استعاره نوع دوم )مکنیه( )اضافه استعاری( / کنایه: پرده پوشی )کنایه از پنهان کردن و مخفی داشتن( 3( واج آرایی: تکرار صامت های »س« و »ر« 
و مصوت بلند »ا« / استعاره: سرو روان )استعاره از معشوق( 4( ایهام: »بگرفت ماه از او« )1ـ موجب ماه گرفتگی شد 2ـ ماه، خط عذار )چهره( یار را که موجب 

زیبایی است، از یار وام گرفت.( / تشبیه: تشبیه خط عذار )چهره( یار به حلقه 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این گزینه، آرایه تلمیح دیده نمی شود؛ اما نسبت دادن عمل »رسانیدن« به »ِگل« استعاره نوع دوم )مکنیه( و و ااا (1ل
تشخیص و »سر شبنم« اضافه استعاری و تشخیص است. بررسی آرایه ها در سایر گزینه ها: 1( تلمیح، اشاره به داستان حضرت موسی )ع( و نازل شدن وحی بر 
ایشان در کوه طور / استعاره: نسبت دادن عمِل »گرم ساختن« به »عشق«، استعاره )مکنیه( و تشخیص و »چراغ طور«، استعاره از »سوز و گداز عشق« است. 

2( تلمیح: اشاره به ماجرای آدم و حوا و رانده شدن ایشان از بهشت 4( در این گزینه، تلمیح و استعاره دیده نمی شود. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. »حس آمیزی« و »تضاد« ندارد. حذف گزینه های )1( )3( و )4( / بررسی آرایه های گزینه )2(: ایهام: بو )1ـ رایحه و ااا (1ل
2ـ امید و آرزو( / تشبیه: همانند کردن »سر« به »غنچه« / جناس: بر و سر / کنایه: پرده دریدن )کنایه از شکوفا شدن( 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. »اغراق« در بیت »ه« کامال آشکاراست: بنابراین، مستقیم سراغ گزینه )4( می رویم و با بررسی سایر آرایه ها در و لاا (1ل
ابیات از درستی پاسخ مطمئن می شویم: بیت »ج«: جناس ناهمسان )ناقص(: جوان و جهان / بیت »د«: استعاره و تشخیص: نسبت دادن عمل انسانِی 
»شناختن« به باد صبا / بیت »الف«: ایهام: مدام )1ـ پیوسته و دائم 2ـ شراب( / بیت »ه«: اغراق: براندازی راه و رسم سفر با گریه کردن / بیت »ب«: 

واج آرایی: تکرار مصوت »ِـ« 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در گزینه )1(، »تاریخ، چیزی را به یادآوردن«، در گزینه )2(، »بیمناک بودن باران« و در گزینه )3(، »مورد خطاب و ااا (1ل
قرار گرفتن و مقاومت پیشه کردن ماهی دریا و دفترهای شعر« از نمونه های بارز تشخیص است. در گزینه )4(، »دریا« به »متن نیلگون«، تشبیه شده است، 

تشخیص ندارد. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. تشبیه در سایر گزینه ها: 1( تشبیه »جنوب لبنان« به »سبزه« و روزگاران 3( تشبیه »شهرها« به »شوره زار« )اضافه و ااا (1ل
تشبیهی( 4( تشبیه »جنوب لبنان« به »عطر« 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. با »ایهام« گزینه )2( و با »تضمین« گزینه های )3( و )4( رد می شوند. بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه )1(: و ااا (1ل
تشخیص: مورد خطاب واقع شدن جنوب لبنان / استعاره: خورشید کربال )استعاره از امام حسین )ع((، سرخ گل )استعاره از جنوب لبنان( / کنایه: ردا بر دوش 
گرفتن )کنایه از پیروی کردن( / تلمیح: یادآور واقعه کربال و قیام امام حسین )ع( / همچنین در متن آرایه های دیگری چون، جناس )بر و بر( و مراعات نظیر یا 

تناسب )امام حسین )ع(، کربال و فداکاری( هم دیده می شود. 

آرایه های و ااا (1ل بررسی  می شود.  حذف   )4( گزینه  »کنایه«،  با  و   )2( گزینه  »تضمین«،  با   ،)1( گزینه  »ایهام«،  با  است.  صحیح  پاسخ   3 گزینه   
پیشنهادی در گزینه )3(: واج آرایی: تکرار صامت »س« و مصوت بلند »ا« / مجاز: خاک )مجاز از سرزمین لبنان( و روستا )مجاز از مردم( / تلمیح: اشاره 
اینجا »امام موسی صدر« است که در معنی  از »صدر« در  تناسب: صدر )منظور  ایهام  لبنان« /  امام موسی صدر، رهبر شیعیان  به ماجرای »ربوده شدن 

»سینه« با واژه »سینه، تناسب دارد.( 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در این گزینه »حس آمیزی« وجود ندارد. »سرور باران ها«، اضافه استعاری یا استعاره نوع دوم )مکنیه( است که و ااا (1ل
»مشبه به« آن محذوف است. باران ها به کسی تشبیه شده اند که سرور دارد. بررسی سایر گزینه ها 2( تشبیه: تشبیه »جنوب لبنان« به »ستاره فروزان و شمشیر 
درخشان« / کنایه: بوسه زدن بر دستان )کنایه از تحسین و تقدیر نمودن( 3( تشخیص: نسبت دادن ویژگی انسانی »به یاد آوردن« به تاریخ / ایهام تناسب: 
»معرکه« در اینجا نام روستایی است، در معنی دیگر آن، یعنی »میدان جنگ« با سخن گفتن از جنوب لبنان و جنگ، تناسب دارد. 4( تضاد: غروب و سپیده دم 

/ مجاز: پیکر )مجاز از شخص و فرد( 
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آرایه های ادبی 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در گزینه )1(، آرایه جناس دیده نمی شود: اما به ماجرای حضرت یوسف )ع( تلمیح دارد. بررسی آرایه های مقابل سایر و ااا (1ل
گزینه ها: 2( استعاره: 1ـ »تراوش کردن اسرار عشق از دل« استعاره نوع دوم )مکنیه( است. )»اسرار عشق« به آب یا مایعی تشبیه شده که تراوش می کند.( 2ـ 
سینه دریا: استعاره نوع دوم )مکنیه( )اضافه استعاری( / کنایه: پرده پوشی )کنایه از پنهان کردن و مخفی داشتن( 3( واج آرایی: تکرار صامت های »س« و »ر« 
و مصوت بلند »ا« / استعاره: سرو روان )استعاره از معشوق( 4( ایهام: »بگرفت ماه از او« )1ـ موجب ماه گرفتگی شد 2ـ ماه، خط عذار )چهره( یار را که موجب 

زیبایی است، از یار وام گرفت.( / تشبیه: تشبیه خط عذار )چهره( یار به حلقه 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این گزینه، آرایه تلمیح دیده نمی شود؛ اما نسبت دادن عمل »رسانیدن« به »ِگل« استعاره نوع دوم )مکنیه( و و ااا (1ل
تشخیص و »سر شبنم« اضافه استعاری و تشخیص است. بررسی آرایه ها در سایر گزینه ها: 1( تلمیح، اشاره به داستان حضرت موسی )ع( و نازل شدن وحی بر 
ایشان در کوه طور / استعاره: نسبت دادن عمِل »گرم ساختن« به »عشق«، استعاره )مکنیه( و تشخیص و »چراغ طور«، استعاره از »سوز و گداز عشق« است. 

2( تلمیح: اشاره به ماجرای آدم و حوا و رانده شدن ایشان از بهشت 4( در این گزینه، تلمیح و استعاره دیده نمی شود. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. »حس آمیزی« و »تضاد« ندارد. حذف گزینه های )1( )3( و )4( / بررسی آرایه های گزینه )2(: ایهام: بو )1ـ رایحه و ااا (1ل
2ـ امید و آرزو( / تشبیه: همانند کردن »سر« به »غنچه« / جناس: بر و سر / کنایه: پرده دریدن )کنایه از شکوفا شدن( 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. »اغراق« در بیت »ه« کامال آشکاراست: بنابراین، مستقیم سراغ گزینه )4( می رویم و با بررسی سایر آرایه ها در و لاا (1ل
ابیات از درستی پاسخ مطمئن می شویم: بیت »ج«: جناس ناهمسان )ناقص(: جوان و جهان / بیت »د«: استعاره و تشخیص: نسبت دادن عمل انسانِی 
»شناختن« به باد صبا / بیت »الف«: ایهام: مدام )1ـ پیوسته و دائم 2ـ شراب( / بیت »ه«: اغراق: براندازی راه و رسم سفر با گریه کردن / بیت »ب«: 

واج آرایی: تکرار مصوت »ِـ« 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در گزینه )1(، »تاریخ، چیزی را به یادآوردن«، در گزینه )2(، »بیمناک بودن باران« و در گزینه )3(، »مورد خطاب و ااا (1ل
قرار گرفتن و مقاومت پیشه کردن ماهی دریا و دفترهای شعر« از نمونه های بارز تشخیص است. در گزینه )4(، »دریا« به »متن نیلگون«، تشبیه شده است، 

تشخیص ندارد. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. تشبیه در سایر گزینه ها: 1( تشبیه »جنوب لبنان« به »سبزه« و روزگاران 3( تشبیه »شهرها« به »شوره زار« )اضافه و ااا (1ل
تشبیهی( 4( تشبیه »جنوب لبنان« به »عطر« 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. با »ایهام« گزینه )2( و با »تضمین« گزینه های )3( و )4( رد می شوند. بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه )1(: و ااا (1ل
تشخیص: مورد خطاب واقع شدن جنوب لبنان / استعاره: خورشید کربال )استعاره از امام حسین )ع((، سرخ گل )استعاره از جنوب لبنان( / کنایه: ردا بر دوش 
گرفتن )کنایه از پیروی کردن( / تلمیح: یادآور واقعه کربال و قیام امام حسین )ع( / همچنین در متن آرایه های دیگری چون، جناس )بر و بر( و مراعات نظیر یا 

تناسب )امام حسین )ع(، کربال و فداکاری( هم دیده می شود. 

آرایه های و ااا (1ل بررسی  می شود.  حذف   )4( گزینه  »کنایه«،  با  و   )2( گزینه  »تضمین«،  با   ،)1( گزینه  »ایهام«،  با  است.  صحیح  پاسخ   3 گزینه   
پیشنهادی در گزینه )3(: واج آرایی: تکرار صامت »س« و مصوت بلند »ا« / مجاز: خاک )مجاز از سرزمین لبنان( و روستا )مجاز از مردم( / تلمیح: اشاره 
اینجا »امام موسی صدر« است که در معنی  از »صدر« در  تناسب: صدر )منظور  ایهام  لبنان« /  امام موسی صدر، رهبر شیعیان  به ماجرای »ربوده شدن 

»سینه« با واژه »سینه، تناسب دارد.( 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در این گزینه »حس آمیزی« وجود ندارد. »سرور باران ها«، اضافه استعاری یا استعاره نوع دوم )مکنیه( است که و ااا (1ل
»مشبه به« آن محذوف است. باران ها به کسی تشبیه شده اند که سرور دارد. بررسی سایر گزینه ها 2( تشبیه: تشبیه »جنوب لبنان« به »ستاره فروزان و شمشیر 
درخشان« / کنایه: بوسه زدن بر دستان )کنایه از تحسین و تقدیر نمودن( 3( تشخیص: نسبت دادن ویژگی انسانی »به یاد آوردن« به تاریخ / ایهام تناسب: 
»معرکه« در اینجا نام روستایی است، در معنی دیگر آن، یعنی »میدان جنگ« با سخن گفتن از جنوب لبنان و جنگ، تناسب دارد. 4( تضاد: غروب و سپیده دم 

/ مجاز: پیکر )مجاز از شخص و فرد( 
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ادبیات فارسی

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. »حس آمیزی« و »تلمیح« ندارد؛ حذف گزینه های )1(، )3( و )4( / بررسی آرایه های گزینه )2(: استعاره و تشخیص: و ااا (1ل
نسبت دادن »بو کردن« به »مشک و عنبر« )استعاره تشخیصی( / تشبیه: مشک زلف )اضافه تشبیهی ـ زلف: مشبه / مشک: مشبه به( / اغراق: بزرگ نمایی 

در توصیف خوشبویی زلف معشوق 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. شبکه معنایی در این گزینه: تار، موسیقار، پرده، چنگ )اصطالحات مربوط به موسیقی( شبکه معنایی در سایر و ااا (1ل
گزینه ها: 1( ُگل، بو 2( چشم، ابرو 4( اسب، شه مات، ُرخ )اصطالحات مربوط به بازی شطرنج( 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. تشخیص، دِل شمع / تشبیه: آتش اشک )اضافه تشبیهی( ـ اشک: مشبه / آتش: مشبه به( / تشبیه: چو پروانه / و ااا (1ل
کنایه: دل بر کسی سوختن )کنایه از ناراحت شدن و تأسف خوردن از بهر کسی( / اغراق: بزرگ نمایی در سوز دل عاشق 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. تضاد: خار و ُگل / جناس ناهمسان )ناقص(: خارت و کارت / تشخیص: روِی گل / کنایه: کارگر شدن )کنایه از و ااا (1ل
مؤثر واقع شدن( 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. روان )جان(، روان )جاری( ـ جناس همسان )تام( / یاد، یار ـ جناس ناهمسان )ناقص( و لاا (1ل

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. »حس آمیزی« فقط در بیت »ه« دیده می شود؛ بنابراین، گزینه های )1(، )2( و )3( حذف می شوند؛ بررسی آرایه های و ااا (1ل
ابیات: بیت »ج« تشبیه: ما نیز چون نسیم سحر )تشبیه ما به نسیم( / بیت »د« ضرب المثل: از ماست که بر ماست. / بیت »الف« ایهام: حافظ )1ـ حافظ 
شیرازی 2ـ حفظ کننده( / بیت »ه« حس آمیزی: چشم گویا )چشم: بینایی / گویا: شنوایی( / بیت »ب« تضمین: »بوی جوی مولیان آید همی« )مصراعی از 

رودکی است در این بیت، آن را تضمین کرده است.( 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. تناسب )مراعات نظیر(: )گوش، زبان و چشم(، )زبان و گفت(، )گوش و شنود(، )آیینه و روشن( / حس آمیزی: و ااا (1ل
گفت و شنود از راه چشم )شنوایی + بینایی(. بررسی آرایه های دیگر: 2( تشبیه: چون موجه سراب / استعاره ـ )ندارد( 3( کنایه: از پا درآوردن / تضمین: ـ )ندارد( 

4( تضاد: پختگی و خامکاری / تلمیح: ـ )ندارد( 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. مراعات نظیر در گزینه ها: 1( شب، چشم و نخفت(، )پروانه و شمع( 3( )تیشه، بیستون، شیرین و فرهاد( 4( )بلبل و ااا (1ل
و گل(، )گل و جامه دریدن( 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. تشبیه: کوه فضل )اضافه تشبیهی ـ فضل: مشبه / کوه: مشبه به( / تضاد: گریان و خندان / تشخیص و استعاره: و ااا (1ل
ابر گریان، برق خندان / جناس ناهمسان: )وجود و جود(، )شکوه و کوه( / مراعات نظیر: ابر، برق، سحاب 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. با »تشبیه«، گزینه )3( و با »استعاره« گزینه های )1( و )2( رد می شوند. بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه )4(: و ااا (1ل
تشبیه: صحرای هوس )اضافه تشبیهی ـ هوس: مشبه / صحرا: مشبه به( / استعاره: مخاطب قرار دادن »دل« )استعاره مکنیه و تشخیص( / کنایه: سر در 

هوا بودن )کنایه از غفلت و بی توجهی( 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. لعل شکر بار: استعاره از »لب و دندان« / حرف: مجاز از »سخن« / شکربار: کنایه از »شیرین« / کاِم )دهاِن( و ااا (1ل
صدف: تشخیص و استعاره مکنیه 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این گزینه، واژه های »گهر، حّقه لعل، شکر و مروارید« به ترتیب، استعاره از »سخن، دهان، خنده و دندان« هستند. و ااا (1ل
بررسی سایر گزینه ها: 1( نّقاش، استعاره از خداوند / لعل: استعاره از لب 2( ُدر: استعاره از اشک 3( لعل شکرباز: استعاره از لب و دهان یار / قند: استعاره 
از سخن شیرین / ُدر: استعاره از سخن ارزشمند ]توجه! در این گزینه، »شکر« نیز استعاره از سخن شیرین است؛ بنابراین، از این نظر، این گزینه نیز چهار 

استعاره دارد.[
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گزینه 3 پاسخ صحیح است. کنایه ها: 1( رنگ باختن )کنایه از غروب کردن(، 2( بار کسی را به دوش گرفتن )کنایه از خدمت کردن به کسی( 4( و ااا (1ل
به خود پرداختن )کنایه از به خود توجه کردن و برای خود اهمیت و ارزش قائل شدن( 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. با »ایهام« و »ایهام تناسب«، گزینه های )1(، )3( و )4( رد می شوند. بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه )2(: و ااا (1ل
تشخیص: انتظار کشیدن زمین و درخواست آب بیشتر کردن / استعاره: چون تشخیص دارد، استعاره نوع دوم )مکنیه( نیز دارد؛ مشبه به محذوف، »انسان« 
است. / کنایه: سبک شدن گرد و غبار جاده ها )کنایه  از خشک شدن بیش از حد زمین / نباریدن باران( / حسن تعلیل: ترک خوردن زمین برای خواستن آب 

بیشتر )نویسنده برای ترک خوردن زمین که علت طبیعی و واقعی دارد؛ علتی شاعرانه و غیرواقعی ذکر نموده است.( 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. این گزینه تلمیح ندارد. تشخیص )استعاره مکنیه( و کنایه دارد. بررسی سایر گزینه ها: 2( تشبیه: تشبیِه نسبِت »وابستگی و لاا (1ل
اعمال ما به ما« به »وابستگی روشنایی فسفر به فسفر« 3( تشخیص: نسبت دادن »به ارمغان آوردن« به »اعمال« 4( مجاز: سر )مجاز از »قصد و نیت«( 

دادن و ااا (1ل نسبت  استعاره:   / طویل«  »بازوهای  به  خاردار«  »درخت های  و  »مارماهی«  به  »علف ها«  تشبیه  تشبیه:  است.  صحیح  پاسخ   4 گزینه   
»سوت زدن« به »بوته های خاردار« نمونه ای از تشخیص و استعاره نوع دوم )مکنیه( است. )تشخیص، استعاره مکنیه نیز محسوب می شود.( تضاد: ظلمانی 

)تاریک( و روشنایی / حس آمیزی: روشنایی خنک ]توجه! توصیفات اغراق آمیز در متن دیده می شود.[ 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بیت »ج« جناس ندارد: حذف گزینه های )1( و )2( / بیت »د«، تشبیه ندارد؛ حذف گزینه )4( / بررسی آرایه های و ااا (1ل
ابیات در گزینه )3(: بیت »ج«: تشبیه: همانند کردن »ما« به »نای« و »کوه« / بیت »ه«: استعاره )دریا: استعاره از علم بی پایان الهی( / بیت »الف«: جناس: 
بین »روا« در حاجت روا به معنی »روا کننده و برآورنده« با »روا« به معنی »جایز«، جناس همسان یا تام وجود دارد. / بیت »ب«: واج آرایی: تکرار صامت »م« / 

بیت »د« مجاز: »آب و دریا« و »آتش و آب« )مجاز از کّل هستی( 

آرایه های و ااا (1ل بررسی  می شود؛  حذف   )3( گزینه  آمیزی«،  »حس  با  و   )2( گزینه  »ایهام«  با   ،)1( گزینه  »تمثیل«  با  است.  صحیح  پاسخ   4 گزینه   
پیشنهادی در گزینه )4(: تشخیص و استعاره: چشم میم )اضافه استعاری و تشخیص( / تشبیه: تشبیه شاعر به »الف« و نیز »دل« به »گردی حرف میم« / 

تناسب: »دل و دلتنگی«، »دل و چشم« و »میم و الف« 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. گلُبن مراد: استعاره از معشوق )استعاره مصرحه است: گلبن: مشبه به / مشبه محذوف: معشوق( / پرواز کرده ایم: و ااا (1ل
استعاره مکنیه )پرواز: ویژگی مشبه به محذوف )پرنده( / شاعر: مشبه( بو: ایهام )1ـ رایحه 2ـ آرزو( 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. با »تلمیح«، گزینه )2( و با »ایهام« گزینه های )3( و )4( رد می شوند. بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه )1(: و ااا (1ل
تناسب: )گل و بو(، )غبار و کوی( / جناس: بوی، سوی / تشبیه: چون غبار / حس آمیزی: شنیدن بو 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. »جناس همسان« )تام( فقط در بیت »ج« دیده می شود؛ بنابراین، مستقیم سراغ گزینه )4( می رویم و آرایه های آن و ااا (1ل
را بررسی می کنیم: بیت »ج«: )جناس همسان )تام(: بود )هستی(، بود )فعل(( بیت »د«: اغراق: توصیف زیبایی بیش از اندازه روی و قامت معشوق / بیت 

»الف«: تشبیه: تشبیه باال و قامت یار به سرو بیت / »ب«: نمک داشتن: کنایه از بامزه بودن 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بررسی آرایه های درست در سایر گزینه ها: 1( حس آمیزی: تلخ پنداشتن جواب 2( تضاد: دوزخ و بهشت 4( تشبیه: و ااا (1ل
چو بلبل 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. »تشبیه« فقط در گزینه )3( دیده می شود؛ پس مستقیم سراغ گزینه )3( می رویم؛ تناسب: )خورشید و آسمان(، و ااا (1ل
)آتش و شعله( / تشبیه: خورشید، شعله ای است )تشبیه خورشید به شعله( / استعاره: آتش )استعاره از عشق( / اغراق: بزرگ نمایی در توصیف آتش عشق خود 

)امری محال( / مجاز: سینه )مجاز از دل( 
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گزینه 3 پاسخ صحیح است. کنایه ها: 1( رنگ باختن )کنایه از غروب کردن(، 2( بار کسی را به دوش گرفتن )کنایه از خدمت کردن به کسی( 4( و ااا (1ل
به خود پرداختن )کنایه از به خود توجه کردن و برای خود اهمیت و ارزش قائل شدن( 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. با »ایهام« و »ایهام تناسب«، گزینه های )1(، )3( و )4( رد می شوند. بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه )2(: و ااا (1ل
تشخیص: انتظار کشیدن زمین و درخواست آب بیشتر کردن / استعاره: چون تشخیص دارد، استعاره نوع دوم )مکنیه( نیز دارد؛ مشبه به محذوف، »انسان« 
است. / کنایه: سبک شدن گرد و غبار جاده ها )کنایه  از خشک شدن بیش از حد زمین / نباریدن باران( / حسن تعلیل: ترک خوردن زمین برای خواستن آب 

بیشتر )نویسنده برای ترک خوردن زمین که علت طبیعی و واقعی دارد؛ علتی شاعرانه و غیرواقعی ذکر نموده است.( 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. این گزینه تلمیح ندارد. تشخیص )استعاره مکنیه( و کنایه دارد. بررسی سایر گزینه ها: 2( تشبیه: تشبیِه نسبِت »وابستگی و لاا (1ل
اعمال ما به ما« به »وابستگی روشنایی فسفر به فسفر« 3( تشخیص: نسبت دادن »به ارمغان آوردن« به »اعمال« 4( مجاز: سر )مجاز از »قصد و نیت«( 

دادن و ااا (1ل نسبت  استعاره:   / طویل«  »بازوهای  به  خاردار«  »درخت های  و  »مارماهی«  به  »علف ها«  تشبیه  تشبیه:  است.  صحیح  پاسخ   4 گزینه   
»سوت زدن« به »بوته های خاردار« نمونه ای از تشخیص و استعاره نوع دوم )مکنیه( است. )تشخیص، استعاره مکنیه نیز محسوب می شود.( تضاد: ظلمانی 

)تاریک( و روشنایی / حس آمیزی: روشنایی خنک ]توجه! توصیفات اغراق آمیز در متن دیده می شود.[ 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بیت »ج« جناس ندارد: حذف گزینه های )1( و )2( / بیت »د«، تشبیه ندارد؛ حذف گزینه )4( / بررسی آرایه های و ااا (1ل
ابیات در گزینه )3(: بیت »ج«: تشبیه: همانند کردن »ما« به »نای« و »کوه« / بیت »ه«: استعاره )دریا: استعاره از علم بی پایان الهی( / بیت »الف«: جناس: 
بین »روا« در حاجت روا به معنی »روا کننده و برآورنده« با »روا« به معنی »جایز«، جناس همسان یا تام وجود دارد. / بیت »ب«: واج آرایی: تکرار صامت »م« / 

بیت »د« مجاز: »آب و دریا« و »آتش و آب« )مجاز از کّل هستی( 

آرایه های و ااا (1ل بررسی  می شود؛  حذف   )3( گزینه  آمیزی«،  »حس  با  و   )2( گزینه  »ایهام«  با   ،)1( گزینه  »تمثیل«  با  است.  صحیح  پاسخ   4 گزینه   
پیشنهادی در گزینه )4(: تشخیص و استعاره: چشم میم )اضافه استعاری و تشخیص( / تشبیه: تشبیه شاعر به »الف« و نیز »دل« به »گردی حرف میم« / 

تناسب: »دل و دلتنگی«، »دل و چشم« و »میم و الف« 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. گلُبن مراد: استعاره از معشوق )استعاره مصرحه است: گلبن: مشبه به / مشبه محذوف: معشوق( / پرواز کرده ایم: و ااا (1ل
استعاره مکنیه )پرواز: ویژگی مشبه به محذوف )پرنده( / شاعر: مشبه( بو: ایهام )1ـ رایحه 2ـ آرزو( 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. با »تلمیح«، گزینه )2( و با »ایهام« گزینه های )3( و )4( رد می شوند. بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه )1(: و ااا (1ل
تناسب: )گل و بو(، )غبار و کوی( / جناس: بوی، سوی / تشبیه: چون غبار / حس آمیزی: شنیدن بو 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. »جناس همسان« )تام( فقط در بیت »ج« دیده می شود؛ بنابراین، مستقیم سراغ گزینه )4( می رویم و آرایه های آن و ااا (1ل
را بررسی می کنیم: بیت »ج«: )جناس همسان )تام(: بود )هستی(، بود )فعل(( بیت »د«: اغراق: توصیف زیبایی بیش از اندازه روی و قامت معشوق / بیت 

»الف«: تشبیه: تشبیه باال و قامت یار به سرو بیت / »ب«: نمک داشتن: کنایه از بامزه بودن 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بررسی آرایه های درست در سایر گزینه ها: 1( حس آمیزی: تلخ پنداشتن جواب 2( تضاد: دوزخ و بهشت 4( تشبیه: و ااا (1ل
چو بلبل 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. »تشبیه« فقط در گزینه )3( دیده می شود؛ پس مستقیم سراغ گزینه )3( می رویم؛ تناسب: )خورشید و آسمان(، و ااا (1ل
)آتش و شعله( / تشبیه: خورشید، شعله ای است )تشبیه خورشید به شعله( / استعاره: آتش )استعاره از عشق( / اغراق: بزرگ نمایی در توصیف آتش عشق خود 

)امری محال( / مجاز: سینه )مجاز از دل( 
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است. آرایه های درست: تشخیص و استعاره: نسبت دادن صفت های »جان بر کف بودن« و »دوان بودن« به »آب« / و ااا (1ل
مراعات نظیر: »قد، به قامت، پا« و »جان، روان« / تشیبه: تشبیه »شاعر« )= م( به »آب« / کنایه: »جان بر کف بودن« و »جان در پای کسی ریختن« / جناس 

ناهمسان: »دوان، روان« 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این گزینه، ذکر »پا« برای »جان«، تشخیص دارد. در این گزینه، »حس آمیزی« دیده نمی شود. بررسی آرایه های و لاا (1ل
سایر گزینه ها: 1( تشبیه: »گل رسیده« به »مسافر عجب« / کنایه: برگ سفر ساختن )آماده سفر شدن( 2( استعاره: لؤلؤ )استعاره از باران( / جناس ناهمسان: 
»مینو، مینا« 3( ایهام: »طاق« در مصراع دوم دارای دو معنی است: 1ـ هاللی و طاق مانند 2ـ تک و بی نظیر / جناس تام )همسان(: طاق )هاللی( و طاق 

)تک( ]توجه! طراح متوجه حس آمیزی در )بوی جان( نشده است.[ 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. »حس آمیزی«، فقط در گزینه )4( دیده می شود. بنابراین، مستقیم سراغ گزینه )4( می رویم؛ تشخیص و استعاره: و ااا (1ل
ای غنچه غافل / تشبیه: چون گل / حس آمیزی: گریه تلخ 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. چهار تشبیه دارد: 1ـ چون تو خورشیدی 2ـ ایوان حسن )اضافه تشبیهی( 3ـ ذّره ای چون من 4ـ میدان عشق )اضافه  و ااا (1ل
تشبیهی( / سایر گزینه ها دو تشبیه دارد: 2( »شب فراق« و »زندان عشق« )اضافه تشبیهی( 3( 1( سوزن فکرت )اضافه تشبیهی( 2ـ رشته طاقت 4( 1ـ سخن 

به زلف جانان 2ـ سخن به کار جهان 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. »استعاره« در گزینه های )3( و )4( دیده می شود. با توجه به اینکه گزینه )4( »تشبیه« ندارد؛ پس گزینه )3( را انتخاب و ااا (1ل
می کنیم: باران: استعاره از اشک / سپهر دیده: اضافه تشبیهی )دیده: مشبه / سپهر: مشبه به( / ابر و باران: تناسب )مراعات نظیر( 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.بیت تناقض ندارد.و ااا (1ل
جناس: چین به معنای »شکِن زلف« و چین به معنای »کشور چین« / تشبیه: »زلف سمن سا«: زلف به سمن تشبیه شده است.

اغراق: معنای بیت: »تا معشوق جلوه گری کرد، هزاران حلقه عاشق دیدرار گشت.«؛ بیت اغراق دارد.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. ایهام ندارد.و ااا (1ل
تشریح گزینه های دیگر: 

گزینه »1«: گوی خوبی: تشبیه
گزینه »3«: بو شنیدن: حس آمیزی

گزینه »4«: جان به لب آمدن: کنایه

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. تو دی ماهی / آن دلبر بهار است: هر دو تشبیه غیر اضافی است.و ااا (1ل
گزینه ی »2«: دیده مردم ]مانند[ دریا باشد: تشبیه غیر اضافی است.

گزینه ی »3«: قطره تویی/ بحر تویی / لطف تویی/ قهر تویی/ قند تویی/ زهر تویی: همه تشبیهات غیر اضافی هستند.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. »ُدّر دری« که در این بیت، اضافه تشبیهی است.و ااا (1ل
تشریح گزینه های دیگر: 

گزینه ی »1«: سیل اشک ـ خاک وجود 
گزینه ی »2«: بهار عدل ـ باغ ُملک

گزینه ی »4«: مس وجود ـ کیمیای عشق

گزینه 2 پاسخ صحیح است. در بیت گزینه »2« تشبیه گسترده دیده نمی شود.و ااا (1ل
»سرو قد« و »سیم تن« تشبیه فشرده هستند.

تشریح گزینه های دیگر:
گزینه ی »1«: تیغ بال را همچون مژه: تشبیه گسترده / تیغ بال: تشبیه فشرده

گزینه  ی »3«: ماه بی مهر همچون خورشید: تشبیه گسترده / ماه طلعت: تشبیه فشرده 
گزینه ی »4«: ِمی چون زنگ: تشبیه گسترده / آیینه جان: تشبیه فشرده
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و ااا (1ل
الف( دو تشبیه دارد: چو پرگار برکنار می شدم /چو نقطه َره به میانم نمی دهد.

ب( یک تشبیه دارد: ]غبار[ چون سرمه
پ( دو تشبیه دارد: خورشید چهر/ چون خورشید از قدم تا فرق، مهر دارد.

ت( چهار تشبیه دارد: در مصراع اول، مشک مو تشبیه است. در مصراع دوم یک مشبه )لعل( با سه مشبه به )شهد، شیر، شکر( آمده است که هر یک به تنهایی 
یک تشبیه به حساب می آیند.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. در گزینه ی »4«، پنج تشبیه وجود دارد: در مصراع اول، شاعر »لب« را به »خضر« و »دهان« را به »آب حیوان« تشبیه و لاا (1ل
کرده است و در مصراع دوم شاعر »قد« را به »سرو«، »میان ـ کمر« را به »موی« و »بر-پهلو« را به »عاج« تشبیه نموده است.

تشریح گزینه های دیگر:
گزینه ی »1«: در این گزینه سه تشبیه وجود دارد: در مصراع اول »اشک« را به »گوگرد سرخ« تشبیه کرده است. در مصراع دوم یک بار شاعر »رخسار« را به 

»مس« تشبیه کرده است و بار دیگر »مس رخسار« را به »زر« تشبیه کرده است.
گزینه ی »2«: در مصراع اول شاعر »چشم« را به »ابر نوروز« و در مصراع دوم »آه« را به »برق جانسوز« تشبیه کرده است.

گزینه ی »3«: در این گزینه فقط یک تشبیه وجود دارد: در مصراع دوم شاعر آرزو می کند
»کسی که گرفتار زلف معشوق نشده است« مانند »زلف معشوق« زیر و زبر شود.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. تشبیه فشرده غیراضافی: عشق، آتش موسی است / حسن آب خضر استو ااا (1ل
تشبیه فشرده اضافی: ندارد.

تشریح گزینه های دیگر:
گزینه ی »1«: تشبیه فشرده اضافی: تیر غم/ تشبیه فشرده غیراضافی: کمان تو ابرو بود ـ تیرت مژگان بود.

گزینه ی »2«: تشبیه فشرده اضافی: آیینه دل ـ لوح دل / تشبیه فشرده غیراضافی: وصف تو صیقل آیینه دل است.
گزینه ی »3«: تشبیه فشرده اضافی: کیمیای صبوری / تشبیه فشرده غیراضافی: سرشک من سیماب شد.

 در گزینه »2«، شمشیر مجازًا مبارزه است. در گزینه های دیگر مفهوم حقیقی دارد.و ااا (1ل

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.و ااا (1ل
»زبان کشیدن« یعنی »سخن گفتن« و مفهوم سخن گفتن در این گزینه کاماًل مشهود است.

 گزینه ی »3«: این حدیث جان فزا   آب نیل ← است تشبیه فشردهو ااا (1ل
                                                        مشبه         مشّبه به

تشریح گزینه های دیگر: 
گزینه ی »1«:   ]من[   همچون      غریق )غرق شده( از چاره فرومانده  ام ← تشبیه گسترده

                         مشبه   ادات تشبیه   مشّبه به                    وجه شبه
گزینه ی »2«: من     مثل       طفالن   باید  گریه کنم ← تشبیه گسترده

                    مشبه  ادات تشبیه  مشّبه به      وجه شبه
گزینه ی »4« : روز         مثل         شمع    زودرو و سرفراز  ← است تشبیه گسترده

                     مشبه  ادات تشبیه   مشّبه به    وجه شبه

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. واژه »نگین« در این بیت، در معنای حقیقی خود به کار رفته است و مجاز محسوب نمی شود.و ااا (1ل
مجاز در سایر گزینه ها:

گزینه ی »2«: فردا ← قیامت / خاک ← قبر
گزینه ی »3«: خون ← قتل و کشتن
گزینه ی »4«: سر ← قصد و اندیشه 
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و ااا (1ل
الف( دو تشبیه دارد: چو پرگار برکنار می شدم /چو نقطه َره به میانم نمی دهد.

ب( یک تشبیه دارد: ]غبار[ چون سرمه
پ( دو تشبیه دارد: خورشید چهر/ چون خورشید از قدم تا فرق، مهر دارد.

ت( چهار تشبیه دارد: در مصراع اول، مشک مو تشبیه است. در مصراع دوم یک مشبه )لعل( با سه مشبه به )شهد، شیر، شکر( آمده است که هر یک به تنهایی 
یک تشبیه به حساب می آیند.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. در گزینه ی »4«، پنج تشبیه وجود دارد: در مصراع اول، شاعر »لب« را به »خضر« و »دهان« را به »آب حیوان« تشبیه و لاا (1ل
کرده است و در مصراع دوم شاعر »قد« را به »سرو«، »میان ـ کمر« را به »موی« و »بر-پهلو« را به »عاج« تشبیه نموده است.

تشریح گزینه های دیگر:
گزینه ی »1«: در این گزینه سه تشبیه وجود دارد: در مصراع اول »اشک« را به »گوگرد سرخ« تشبیه کرده است. در مصراع دوم یک بار شاعر »رخسار« را به 

»مس« تشبیه کرده است و بار دیگر »مس رخسار« را به »زر« تشبیه کرده است.
گزینه ی »2«: در مصراع اول شاعر »چشم« را به »ابر نوروز« و در مصراع دوم »آه« را به »برق جانسوز« تشبیه کرده است.

گزینه ی »3«: در این گزینه فقط یک تشبیه وجود دارد: در مصراع دوم شاعر آرزو می کند
»کسی که گرفتار زلف معشوق نشده است« مانند »زلف معشوق« زیر و زبر شود.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. تشبیه فشرده غیراضافی: عشق، آتش موسی است / حسن آب خضر استو ااا (1ل
تشبیه فشرده اضافی: ندارد.

تشریح گزینه های دیگر:
گزینه ی »1«: تشبیه فشرده اضافی: تیر غم/ تشبیه فشرده غیراضافی: کمان تو ابرو بود ـ تیرت مژگان بود.

گزینه ی »2«: تشبیه فشرده اضافی: آیینه دل ـ لوح دل / تشبیه فشرده غیراضافی: وصف تو صیقل آیینه دل است.
گزینه ی »3«: تشبیه فشرده اضافی: کیمیای صبوری / تشبیه فشرده غیراضافی: سرشک من سیماب شد.

 در گزینه »2«، شمشیر مجازًا مبارزه است. در گزینه های دیگر مفهوم حقیقی دارد.و ااا (1ل

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.و ااا (1ل
»زبان کشیدن« یعنی »سخن گفتن« و مفهوم سخن گفتن در این گزینه کاماًل مشهود است.

 گزینه ی »3«: این حدیث جان فزا   آب نیل ← است تشبیه فشردهو ااا (1ل
                                                        مشبه         مشّبه به

تشریح گزینه های دیگر: 
گزینه ی »1«:   ]من[   همچون      غریق )غرق شده( از چاره فرومانده  ام ← تشبیه گسترده

                         مشبه   ادات تشبیه   مشّبه به                    وجه شبه
گزینه ی »2«: من     مثل       طفالن   باید  گریه کنم ← تشبیه گسترده

                    مشبه  ادات تشبیه  مشّبه به      وجه شبه
گزینه ی »4« : روز         مثل         شمع    زودرو و سرفراز  ← است تشبیه گسترده

                     مشبه  ادات تشبیه   مشّبه به    وجه شبه

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. واژه »نگین« در این بیت، در معنای حقیقی خود به کار رفته است و مجاز محسوب نمی شود.و ااا (1ل
مجاز در سایر گزینه ها:

گزینه ی »2«: فردا ← قیامت / خاک ← قبر
گزینه ی »3«: خون ← قتل و کشتن
گزینه ی »4«: سر ← قصد و اندیشه 
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گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این بیت مجاز به کمک رابطه شباهت به کار نرفته و واژه »نرگس« در مصراع اّول، در معنای  حقیقی و در مصراع و ااا (1ل
دوم، یکی از طرفین تشبیه است؛ »نرگس چشم« اضافه تشبیهی است.

مجاز با رابطه مشابهت ]استعاره[ در سایر گزینه ها:
گزینه ی »1«: بتان ← زیبارویان، معشوق ها

گزینه ی »2«: سرا ← این دنیا
گزینه ی »4«: گوهر ← قطره های باران 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. تشبیه ابیات: و ااا (1ل
الف( تشبیه فشرده به صورت اضافی: سیالب اشک ـ تشبیه فشرده غیراضافی: آبروی دردمندان، آب جوی است.

ب( تشبیه فشرده به صورت اضافی: گنج مقصود ـ تشبیه فشرده غیراضافی: دعای صبح و آه شب، کلید گنج مقصود است.
ج( تشبیه فشرده به صورت اضافی: سیالب اشک ـ تشبیه فشرده غیراضافی: آبروی دردمندان، آب جوی است.

د( تشبیه فشرده به صورت اضافی: آتش عشق ـ تشبیه فشرده غیراضافی: عشق برقی است.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و ااا (1ل
خورشید فلک ]مانند[ چشم و چراغ عالم است.

      مشبه                            مشبه به
تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی »1«: تو ]مانند[ دیوان حافظ هستی ← دیوان حافظ: مشبه به
گزینه ی »2«: سنبل زنگی وش: سنبل مانند زنگی ← زنگی: مشبه به

گزینه ی »4«: آفتاب روی: روی مانند آفتاب ← آفتاب: مشبه به

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.در این بیت »نرگس« در معنای حقیقی »گل نرگس« به کار رفته است.و ااا (1ل
»نرگس« در سایر مصراع ها، در معنای »چشم« به کار رفته است.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. »دام زلف«، »دانه خال«، »مرغ دل« اضافه های تشبیهی هستند.و للا (1ل
تشبیه در دیگر گزینه ها:

گزینه ی »1«: مرغ دل – طوطی جان
گزینه ی »3«: مرغ دل / دامگه ندامت 

گزینه ی »4«: کفر زلف

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. تشریح گزینه های دیگر:و الا (1ل
گزینه ی »1«: »پیمانه« مجاز از »شراب«

گزینه ی »3«: »عالم« مجاز از »انسان های موجود در عالم« 
گزینه ی »4«: »دشت« مجاز از »مردم حاضر در دشت« 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. و الا (1ل
 ب( ماه مهرافروز: مجاز از دلبر

ت( سرو سهی: مجاز از دلبر

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. تشریح گزینه های دیگر:و الا (1ل
گزینه ی »1«: کاربرد تناسب و تشبیه

گزینه ی »2«: کاربرد تناسب، سجع و استعاره
گزینه ی »3«: کاربرد تشبیه، اغراق و تشخیص 
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است. »سنبل« استعاره از »مو« و »سمن« استعاره از »صورت« است.و الا (1ل
در دیگر گزینه ها یک استعاره آشکار وجود دارد.

تشریح گزینه های دیگر:
گزینه »1« »سیب« استعاره از »چانه«

گزینه »2« »سرو« استعاره از »معشوق«
گزینه »4« »ماه« استعاره از »معشوق«

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. »سرو« در مصراع دوم در معنای حقیقی استفاده شده است.و الا (1ل
سرو باال )در مصراع اول( : اضافه تشبیهی است، باالی )قد( تو مانند سرو است.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. صهبا خنده مستانه می زد: استعاّر پنهان؛ جان بخشی / استعاره آشکار: ندارد.و الا (1ل
تشریح دیگر گزینه ها:

گزینه »1«: ای دل: استعاره پنهان؛ جان بخشی / استعاّر آشکار: بتان
گزینه »2«: چشم با عتاب می کشت: استعاره پنهان ؛ جان بخشی / استعاره آشکار: معجز عیسوی

گزینه »4«: یاقوت قدح خنده می زد: استعاره پنهان؛ جان بخشی / استعاره آشکار: لعل

گزینه 4 پاسخ صحیح است.  در بیت گزینه »4«: »دیده« استعاره و تشخیص دارد اما اضافه استعاری در این بیت وجود ندارد.و الا (1ل
تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »1«: چشم نرگس، نرگس مانند انسانی است که چشم دارد.
گزینه »2«: نفس باد صبا: باد صبا همچون انسانی است که نفس دارد.

گزینه »3«: سراپرده گل:گل مانند شاهی است که سراپرده دارد.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و الا (1ل
تشریح گزینه های دیگر: 

گزینه »1«: وجود تو )مشبه( / گلبرگ طری )مشبه به( / لطیف وجه مشبه( / همچو )ادات تشبیه(
گزینه »2«: لب )مشبه( / الله سیراب )مشبه به( / شکفتن )وجه شبه( / ماند )ادات تشبیه(/دلم )مشبه( / چشمه مهتاب )مشبه به( / بی قراری )وجه شبه( 

/ ماند)ادات تشبیه(
گزینه »4«: ما )مشبه( / پروانه )مشبه به( / در آتش انداختن )وجه شبه( / وار )ادات تشبیه(

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.و الا (1ل
گزینه »4«: »روان در آمدن به تن مرده« کنایه از »جان دوباره گرفتن«

»شکر« استعاره از »سخن های شیرین« / »دریغ داشتن« کنایه از »خودداری کردن«
گزینه »2«: »قدح آینه کردار« ← »قدح مانند آینه است« تشبیه / »چهره مقصود« و »ندیدِن دل« استعاره / »چهره مقصود ندیدن« کنایه از »به هدف و مقصود 

نرسیدن« 
گزینه »3«: »سوز دِل پروانه« استعاره / »شمع عارض« تشبیه / »دل در گداز بودن« کنایه از »اضطراب و بی قراری دل«

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و لاا (1ل
ب( مجاز: خاک ← قبر، گور / کنایه: دامن کشان گذشتن ← با ناز راه رفتن

د( مجاز: فردا ← قیامت، آینده یا امروز ← زمان حال، زندگی دنیوی / کنایه: خاک بر سر کردن: ← اظهار بدبختی و بیچارگی / »خاک راه شدن« ← اظهار فروتنی

 مفهوم کنایه مشخص شده در گزینه »3«، »عصبانیت« است.و ااا (1ل
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است. »سنبل« استعاره از »مو« و »سمن« استعاره از »صورت« است.و الا (1ل
در دیگر گزینه ها یک استعاره آشکار وجود دارد.

تشریح گزینه های دیگر:
گزینه »1« »سیب« استعاره از »چانه«

گزینه »2« »سرو« استعاره از »معشوق«
گزینه »4« »ماه« استعاره از »معشوق«

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. »سرو« در مصراع دوم در معنای حقیقی استفاده شده است.و الا (1ل
سرو باال )در مصراع اول( : اضافه تشبیهی است، باالی )قد( تو مانند سرو است.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. صهبا خنده مستانه می زد: استعاّر پنهان؛ جان بخشی / استعاره آشکار: ندارد.و الا (1ل
تشریح دیگر گزینه ها:

گزینه »1«: ای دل: استعاره پنهان؛ جان بخشی / استعاّر آشکار: بتان
گزینه »2«: چشم با عتاب می کشت: استعاره پنهان ؛ جان بخشی / استعاره آشکار: معجز عیسوی

گزینه »4«: یاقوت قدح خنده می زد: استعاره پنهان؛ جان بخشی / استعاره آشکار: لعل

گزینه 4 پاسخ صحیح است.  در بیت گزینه »4«: »دیده« استعاره و تشخیص دارد اما اضافه استعاری در این بیت وجود ندارد.و الا (1ل
تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »1«: چشم نرگس، نرگس مانند انسانی است که چشم دارد.
گزینه »2«: نفس باد صبا: باد صبا همچون انسانی است که نفس دارد.

گزینه »3«: سراپرده گل:گل مانند شاهی است که سراپرده دارد.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و الا (1ل
تشریح گزینه های دیگر: 

گزینه »1«: وجود تو )مشبه( / گلبرگ طری )مشبه به( / لطیف وجه مشبه( / همچو )ادات تشبیه(
گزینه »2«: لب )مشبه( / الله سیراب )مشبه به( / شکفتن )وجه شبه( / ماند )ادات تشبیه(/دلم )مشبه( / چشمه مهتاب )مشبه به( / بی قراری )وجه شبه( 

/ ماند)ادات تشبیه(
گزینه »4«: ما )مشبه( / پروانه )مشبه به( / در آتش انداختن )وجه شبه( / وار )ادات تشبیه(

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.و الا (1ل
گزینه »4«: »روان در آمدن به تن مرده« کنایه از »جان دوباره گرفتن«

»شکر« استعاره از »سخن های شیرین« / »دریغ داشتن« کنایه از »خودداری کردن«
گزینه »2«: »قدح آینه کردار« ← »قدح مانند آینه است« تشبیه / »چهره مقصود« و »ندیدِن دل« استعاره / »چهره مقصود ندیدن« کنایه از »به هدف و مقصود 

نرسیدن« 
گزینه »3«: »سوز دِل پروانه« استعاره / »شمع عارض« تشبیه / »دل در گداز بودن« کنایه از »اضطراب و بی قراری دل«

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و لاا (1ل
ب( مجاز: خاک ← قبر، گور / کنایه: دامن کشان گذشتن ← با ناز راه رفتن

د( مجاز: فردا ← قیامت، آینده یا امروز ← زمان حال، زندگی دنیوی / کنایه: خاک بر سر کردن: ← اظهار بدبختی و بیچارگی / »خاک راه شدن« ← اظهار فروتنی

 مفهوم کنایه مشخص شده در گزینه »3«، »عصبانیت« است.و ااا (1ل
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است. »دست شستن« کنایه از »قطع امید کردن« است.و ااا (1ل
تشریح گزینه های دیگر: 

گزینه »1«: تخم افکندن در شوره خاک کنایه از کار بیهوده کردن
گزینه »2«: باد در قفس کردن کنایه از کار بیهوده کردن

گزینه »4«: آب بر ریسمان بستن کنایه از کار بیهوده کردن

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. ِمی گیر / دل افروز / سرافرازو ااا (1ل
تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »1«: اندر جگر نار فتادن / جگرسوز
گزینه »3«: بازار طرب تیز کن / باده به کف گیر

گزینه »4«: بیداری دولت / دولت بیدار

گزینه 1 پاسخ صحیح است.  الف( کنایه: پای در گل بودن )گرفتار و اسیر بودن( ـ استعاره: ای گل کاهلو ااا (1ل
د( کنایه: در خاک خفتن )مردن( ـ استعاره: »گل« استعاره از معشوق

تشریح گزینه های دیگر:
ب( کنایه: ثابت قدم بودن )عزم و اراده راسخ داشتن( ـ استعاره ندارد.

ج( کنایه: نقش بر آب زدن )کار بی حاصل کردن( ـ استعاره ندارد. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. مجازها در سایر ابیات عبارتند از:و ااا (1ل
گزینه »1«: »آب« مجاز از »رودخانه یا دریا« / گزینه »2«: »شمشیر«: مجاز از »قدرت یا جنگ و مبارزه« / گزینه »4« : »سر« مجاز از »قصد و اندیشه«

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این گزینه مجاز به کار نرفته است.و ااا (1ل
تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »1«: »جمع« ایهام دارد: 1ـ جمع شدن مجموعه ای از انسان ها 2ـ آسوده خاطر 
گزینه »2«: »شکرخند« حس آمیزی دارد.

گزینه »4«: »وفاداری شمع« و »خاکستر به سر ریختن در ماتم پروانه« آرایه تشخیص دارد. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در بیت گزینه »4«: پنج تشبیه فشرده به کار رفته است: مرغ دل – دام زلف – دانه خال – طایر اندیشه – دام هوسو ااا (1ل
تشریح گزینه های دیگر: 

گزینه ی »1«: عکس روی یار، رخ گل است / هوا، مشاطه )آرایشگر( است / آب، آیینه دار است.
گزینه ی »2«: کوه صبر، آتش عشق، آب عشق

گزینه ی »3«: گوی زمین، چوگان عدل

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در مصراع دوم بیت این گزینه، مشبه )ناموس( و مشبه به )پرده( آمده است.و ااا (1ل
گزینه ی »1«: نور داغ عشق )مشبه(، نبود رایگان )وجه شبه(، چون )ادات تشبیه(، آفتاب )مشبه به(

گزینه ی »2«: حسن )مشبه(، باشد جاودان )وجه شبه(، چون )ادات تشبیه(، آفتاب )مشبه به(
گزینه ی »3«: چون )ادات تشبیه(، حباب )مشبه به(، از خجلت اظهار خاموشیم )وجه شبه(، ما )مشبه(

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در گزینه »1«: دو تشبیه فشرده به صورت اضافی وجود دارد: مرغ دل- آشیان فراقو ااا (1ل
تشبیه فشرده به صورت اضافی در سایر گزینه  ها:

گزینه »2«: گنج ُحسن
گزینه »3«: گل رخسار

گزینه »4« شیشه دل
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است. سیمرغ جان به تیری در کمان تشبیه شده است.و لاا (1ل
وجه شبه: جهیدن

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در گزینه »4«: 4 تشبیه به کار رفته است: آتش مهر، رشته صبر، مقراض )قیچی( غم، چون شمع سوزان هستم.و ااا (1ل
تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »1«: 2 تشبیه: جام وصل ـ باغ عیش
گزینه »2«: 2 تشبیه: تیر بال، مانند )سپر بودن(

گزینه »3«: 1 تشبیه: طناب هوس

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و ااا (1ل
در این بیت، »عشق« مشّبه و »باران« مشّبه به محذوف آن است که غیر انسان است.

تشریح گزینه های دیگر:
در ابیات گزینه های »1، 2 و 4« به ترتیب واژه های »گل«، »شمع« و »خامه: قلم« مشّبه و »انسان« مشّبه به محذوف همه آن ها است.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در گزینه ی »3«، »ماه« و »مه« استعاره از صورت و »شب« استعاره از »زلف« است.و ااا (1ل
تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی »1«: »الماس« استعاره آشکار از »اشک«
گزینه ی »2«: »جان« و »بت« استعاره آشکار از »معشوق«

گزینه ی »4«: »لعل« استعاره از »لب«

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.  تشریح گزینه های دیگر:و ااا (1ل
گزینه »1«: »سیب زنخدان« : اضافه تشبیهی

گزینه »2«: »سلسله زلف«: اضافه تشبیهی )سلسله: زنجیر(
گزینه »4«: »دل چون تخته تعلیم« و »سر چون خاک میدان«: تشبیه

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.  تشبیه »سرو باال« )باال )قامت( به سرو تشبیه شده است( به استعاره تبدیل نشده است.و ااا (1ل
تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »1«: تشبیه: دنیا چون زنی پیر است ← استعاره »پیرزن« در مصراع دوم )استعاره از دنیا(
گزینه »2«: تشبیه: خانه دل ← استعاره: خانه در مصراع دوم )استعاره از دل(

گزینه »4«: تشبیه: عشق، آتش موسی است / ُحسن آب خضر است ← استعاره: آتش و آب در مصراع دوم )به ترتیب استعاره از عشق و ُحسن(

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. نوع استعاره در مصراع دوم بیت صورت سؤال، آشکار است اما در بیت گزینه »2« استعاره پنهان )بنیاد داشتن زهد، و ااا (1ل
ریشه داشتن ورع( به کار رفته است.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در بیت چهارم »سرو« استعاره از معشوق است )استعاره آشکار( و »آفتاب« تشخیص و استعاره پنهان دارد.و ااا (1ل
در گزینه »1«: )بی نقاب شدن ُحسن( فقط استعاره پنهان و تشخیص دارد.

گزینه »2«: )گریان بودن موم( فقط استعاره پنهان و تشخیص دارد.
گزینه »3«: )عشوه فروختن دل( استعاره پنهان و تشخیص دارد.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در بیت گزینه »3« استعاره وجود دارد.و ااا (1ل
تشریح سایر گزینه ها:

گزینه »1«: تشبیه: آتش عشق/ استعاره: ای دل
گزینه »2«: تشبیه: خانه دل / استعاره: »خانه« در مصراع دوم

گزینه »4«: تشبیه: همچو سرو / استعاره: سرو روان
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است. سیمرغ جان به تیری در کمان تشبیه شده است.و لاا (1ل
وجه شبه: جهیدن

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در گزینه »4«: 4 تشبیه به کار رفته است: آتش مهر، رشته صبر، مقراض )قیچی( غم، چون شمع سوزان هستم.و ااا (1ل
تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »1«: 2 تشبیه: جام وصل ـ باغ عیش
گزینه »2«: 2 تشبیه: تیر بال، مانند )سپر بودن(

گزینه »3«: 1 تشبیه: طناب هوس

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و ااا (1ل
در این بیت، »عشق« مشّبه و »باران« مشّبه به محذوف آن است که غیر انسان است.

تشریح گزینه های دیگر:
در ابیات گزینه های »1، 2 و 4« به ترتیب واژه های »گل«، »شمع« و »خامه: قلم« مشّبه و »انسان« مشّبه به محذوف همه آن ها است.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در گزینه ی »3«، »ماه« و »مه« استعاره از صورت و »شب« استعاره از »زلف« است.و ااا (1ل
تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی »1«: »الماس« استعاره آشکار از »اشک«
گزینه ی »2«: »جان« و »بت« استعاره آشکار از »معشوق«

گزینه ی »4«: »لعل« استعاره از »لب«

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.  تشریح گزینه های دیگر:و ااا (1ل
گزینه »1«: »سیب زنخدان« : اضافه تشبیهی

گزینه »2«: »سلسله زلف«: اضافه تشبیهی )سلسله: زنجیر(
گزینه »4«: »دل چون تخته تعلیم« و »سر چون خاک میدان«: تشبیه

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.  تشبیه »سرو باال« )باال )قامت( به سرو تشبیه شده است( به استعاره تبدیل نشده است.و ااا (1ل
تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »1«: تشبیه: دنیا چون زنی پیر است ← استعاره »پیرزن« در مصراع دوم )استعاره از دنیا(
گزینه »2«: تشبیه: خانه دل ← استعاره: خانه در مصراع دوم )استعاره از دل(

گزینه »4«: تشبیه: عشق، آتش موسی است / ُحسن آب خضر است ← استعاره: آتش و آب در مصراع دوم )به ترتیب استعاره از عشق و ُحسن(

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. نوع استعاره در مصراع دوم بیت صورت سؤال، آشکار است اما در بیت گزینه »2« استعاره پنهان )بنیاد داشتن زهد، و ااا (1ل
ریشه داشتن ورع( به کار رفته است.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در بیت چهارم »سرو« استعاره از معشوق است )استعاره آشکار( و »آفتاب« تشخیص و استعاره پنهان دارد.و ااا (1ل
در گزینه »1«: )بی نقاب شدن ُحسن( فقط استعاره پنهان و تشخیص دارد.

گزینه »2«: )گریان بودن موم( فقط استعاره پنهان و تشخیص دارد.
گزینه »3«: )عشوه فروختن دل( استعاره پنهان و تشخیص دارد.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در بیت گزینه »3« استعاره وجود دارد.و ااا (1ل
تشریح سایر گزینه ها:

گزینه »1«: تشبیه: آتش عشق/ استعاره: ای دل
گزینه »2«: تشبیه: خانه دل / استعاره: »خانه« در مصراع دوم

گزینه »4«: تشبیه: همچو سرو / استعاره: سرو روان
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 در بیت گزینه »1« استعاره پنهان از نوع تشخیص )خندیدن گل و منادا واقع شدن بلبل( به کار رفته است.و ااا (1ل
در سایر ابیات به ترتیب »گل، آب آتش فام )شراب( و صنما« استعاره آشکار هستند. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. ترکیب های »دست روزگار«، »سر زلف سخن«، »رخسار صحیح« و »آغوش شام« به ترتیب در گزینه های »1، 2 و 4« و لاا (1ل
اضافه های استعاری هستند؛ اّما در بیت گزینه »2«؛ »آفتاب روی« اضافه تشبیهی است. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این بیت »تضاد« به کار نرفته است.و ااا (1ل
گزینه »1«: تشبیه »حباب وار« / گزینه »2«: »عالم« مجاز از »اهل عالم« 

گزینه »4«: شنیدن بو: حس آمیزی

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. »نان« در بیت گزینه »3« در معنای حقیقی و معمول آن به کار رفته است؛ اما در سایر ابیات مجازًا به معنای »رزق و ااا (1ل
و روزی و خوردنی« آمده است.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در بیت گزینه »2« تشبیه وجود ندارد. و ااا (1ل
تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »1«: »دامگه خاک« تشبیه
گزینه »3«: »سخن« مثل »مهر« / »بوی تو« مانند »جاندارو«

گزینه »4«: »موی تو« مانند »سلسله«

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در بیت گزینه ی »2«؛ وجه شبه حذف شده است.و ااا (1ل
مشبه: وفای تو/ چون: ادات تشبیه/ عمر من: مشبه به/ }وجه شبه: کوتاه بودن و ناپایداری{

تشریح گزینه های دیگر: 
گزینه »1«: مشبه: هرکه/ مشبه به: شمع/ ادات تشبیه: وار/ وجه شبه: درنظر بودن )مشاهده شدن(

گزینه »3«: مشبه: چشم بخت / ادات تشبیه: چو/ مشبه به: نرگس/ وجه شبه: از خواب برخاستن
گزینه »4«: مشبه: مرد / ادات تشبیه: چون/ مشبه به: شمع/ وجه شبه: سوختن سراپای وجود

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و ااا (1ل
مشبه: جان من/ وجه شبه: دژم / ادات تشبیه: به سان / مشبه به: چشم او

مشبه: زلف او/ وجه شبه: به خم )خمیده( بودن/ ادات تشبیه: به سان/ مشبه به: پشت من
تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »1«: مشبه: زلف / وجه شبه: ندارد / ادات تشبیه: چون/ مشبه به: کمند
گزینه »3«: مشبه: من / وجه شبه: از آدمی رمیدن / ادات تشبیه: چو/ مشبه به: آهوی وحشی

گزینه »4«: مشبه: دلم / وجه شبه: می رود بر باد / ادات تشبیه: چون/ مشبه به: سر زلف

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. دراین بیت، »لعل« و »مروارید« در معنای حقیقی به کار رفته اند و به ترتیب »مشبه به« برای »لب« و »سخن شاعر« هستند.و ااا (1ل
تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »1«: »گوهر« مجاز از قطره های اشک
گزینه »3«: »این قفس« مجاز از دنیا

گزینه »4«: »کافور« مجاز از برف
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در بیت دوم »نسیم« مجاز ندارد.و ااا (1ل
تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »1«: »نرگس« مجاز از »چشم«
گزینه »3«: »غنچه« مجاز از »معشوق«

گزینه »4«: »قلم« مجاز از »فرمان«

 گزینه»1« در مصراع اول ابیات »ب«، »پ«، »ج« واژه »سر« در معنای حقیقی خود به کار رفته است.و ااا (1ل
معنای مجازی واژه »سر« در سایر ابیات:

»الف«: »سر« مجاز از »نوک و ابتدا«
»ت« و »ث« و »ح«: »سر« مجاز از »قصد و تصمیم«

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. و ااا (1ل
تشریح گزینه های دیگر: 

گزینه »1«: »جهان« به معنی »مردم جهان« 
گزینه »3«: »دست« به معنی »پنجه دست«

گزینه »4«: »خاک« به معنی »انسان«

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.و لاا (1ل
تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »1« در این بیت »دست« در معنای مجازی »قدرت« آمده است.
گزینه »2«: »سر« به معنی »قصد و تصمیم« است.
گزینه »3«: »سراچه بازیچه« مجاز از »دنیا« است.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.»سر« در معنای »موی سر« به کار رفته است و در معنای مجازی است.و ااا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. واژه »جهان« در بیت گزینه »2« در منای حقیقی خود به کار رفته است و مجاز محسوب نمی شود اّما در سایر ابیات و ااا (1ل
در مفهوم مجازی مردم جهان و اهل جهان به کار رفته است.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بیت »الف«: دشت ← مردم حاضر در دشتو ااا (1ل
بیت »ج« ستاره )در مصراع اول( ← دانه های اشک

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.  »گنج عافیت« اضافه تشبیهی است و در بیت آرایه حسن تعلیل به کار نرفته است.و ااا (1ل
تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »2«: »جهان« مجاز از »مردم جهان«
گزینه »3«: »دیده غربال« تشخیص

گزینه »4«: »پای در دامن آوردن« کنایه از »گوشه گیری« است.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.و ااا (1ل
تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »2«: »نان« مجاز از »غذا، روزی، خوردنی و....«
گزینه »3«: »مرغ« مجاز از »پرنده« و »چمن« مجاز از »باغ و گلستان«

گزینه »4«: »نگین« مجاز از »انگشتر«
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در بیت دوم »نسیم« مجاز ندارد.و ااا (1ل
تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »1«: »نرگس« مجاز از »چشم«
گزینه »3«: »غنچه« مجاز از »معشوق«

گزینه »4«: »قلم« مجاز از »فرمان«

 گزینه»1« در مصراع اول ابیات »ب«، »پ«، »ج« واژه »سر« در معنای حقیقی خود به کار رفته است.و ااا (1ل
معنای مجازی واژه »سر« در سایر ابیات:

»الف«: »سر« مجاز از »نوک و ابتدا«
»ت« و »ث« و »ح«: »سر« مجاز از »قصد و تصمیم«

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. و ااا (1ل
تشریح گزینه های دیگر: 

گزینه »1«: »جهان« به معنی »مردم جهان« 
گزینه »3«: »دست« به معنی »پنجه دست«

گزینه »4«: »خاک« به معنی »انسان«

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.و لاا (1ل
تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »1« در این بیت »دست« در معنای مجازی »قدرت« آمده است.
گزینه »2«: »سر« به معنی »قصد و تصمیم« است.
گزینه »3«: »سراچه بازیچه« مجاز از »دنیا« است.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.»سر« در معنای »موی سر« به کار رفته است و در معنای مجازی است.و ااا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. واژه »جهان« در بیت گزینه »2« در منای حقیقی خود به کار رفته است و مجاز محسوب نمی شود اّما در سایر ابیات و ااا (1ل
در مفهوم مجازی مردم جهان و اهل جهان به کار رفته است.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بیت »الف«: دشت ← مردم حاضر در دشتو ااا (1ل
بیت »ج« ستاره )در مصراع اول( ← دانه های اشک

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.  »گنج عافیت« اضافه تشبیهی است و در بیت آرایه حسن تعلیل به کار نرفته است.و ااا (1ل
تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »2«: »جهان« مجاز از »مردم جهان«
گزینه »3«: »دیده غربال« تشخیص

گزینه »4«: »پای در دامن آوردن« کنایه از »گوشه گیری« است.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.و ااا (1ل
تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »2«: »نان« مجاز از »غذا، روزی، خوردنی و....«
گزینه »3«: »مرغ« مجاز از »پرنده« و »چمن« مجاز از »باغ و گلستان«

گزینه »4«: »نگین« مجاز از »انگشتر«
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و ااا (1ل
 الف( نرگس: مجاز از »چشم«

ب( جهان: مجاز از »مردم جهان«
پ( هندو: مجاز از »خال«

ت( چو مرغی: تشبیه / درخت پندار: اضافه تشبیهی

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. معنای مجازی واژه های مشخص شده در گزینه های دیگر:و ااا (1ل
گزینه ی »1«:»فصل گل« مجاز از »فصل بهار«

گزینه ی »3«: »طاق مینا« مجاز از »آسمان«
گزینه ی »4«: »لعل رمانی« مجاز از »اشک خونین«

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.و ااا (1ل
تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »2«: »دست« مجاز از »قدرت« است.
گزینه »3«: »سر« مجاز از »تصمیم« است.

گزینه »4«: »مفرش دیبا« مجاز از »گل های رنگین«است.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.»سرو سیم اندام«مجاز از »یار« است. )مجاز به کمک رابطه شباهت(و ااا (1ل

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. »جهان« در گزینه های »1 و 2 و 3« به معنی »مردم جهان« آمده است.و لاا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. معنای مجازی واژه های مشخص شده در سایر گزینه ها:و ااا (1ل
گزینه ی »2«: »الحمد« مجاز از »فاتحه«

گزینه ی »3«: »گردون« مجاز از »آسمان«
گزینه ی »4«: »چمن« مجاز از »صحرا و چمن زار«

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.و ااا (1ل
تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی »1«: »دشت« به معنی مردم دشت
گزینه ی »2«: »مجلس« به معنی مردم مجلس

گزینه ی »3«: »سر« به معنی اندیشه و قصد

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.و ااا (1ل
بیت »د« کنایه: خون دل خوردن: کنایه از غم و اندوه داشتن

بیت »هـ« جناس: میان واژه های »در، درد«
بیت »ج« تلمیح: به آیه )27( سوره احزاب »انا عرضنا االمانه ....«

بیت »الف« تشبیه: من چون بید می لرزم.
بیت »ب«: ابر بهاری را خطاب قرار دادن، تشخیص است.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. »سپر انداختن« کنایه از »تسلیم شدن« است.و ااا (1ل
در سایر گزینه ها؛ جان کشیدن، خون ریختن، قصد جان کردن؛ کنایه از کشتن است.
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 گزینه 4 پاسخ صحیح است.و ااا (1ل
بیت »ب«: لب بردوختن کنایه از سکوت

بیت »د«: دست در کمر آمدن با کسی کنایه از زورآزمایی کردن
بیت »ج«: کمر برای خدمت بستن کنایه از خدمت گزاری

بیت »الف«: در دامن کسی آویختن کنایه از متوّسل شدن

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. کنایه ها: افسر دادن؛ سر نهادن؛ به سر افسار زدنو ااا (1ل
کنایه های گزینه های دیگر:

گزینه »1«: تیغ افکندن/ سپر شکستن
گزینه »3«: هم نشین شدن با خرد/ بی سر و سامان شدن

گزینه »4«: درگشودن / کمند به دیوار افکندن

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. ب( در کمندکشیدن: کنایه از اسیر کردنو ااا (1ل
الف( آب آتش فام: استعاره آشکار از »شراب«

ت( چنگ داشتن غم: استعاره پنهان
ث( سر کوی تو ]مانند[ دری از درهای بهشت است: تشبیه

پ( صبح و شام: تضاد

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. ابر نقاب: تشبیه فشرده اضافی است.و ااا (1ل
تشبیه فشرده غیراضافی در این بیت وجود ندارد.

تشریح گزینه های دیگر:
گزینه »1«: تشبیه فشرده اضافی: درخت عشق ـ نهال فتنه/ تشبیه فشرده غیراضافی: »درخت عشق« به »نهال خزان بین« / »نهال فتنه« به »نخل تازه ثمر«

گزینه »2«: تشبیه فشرده اضافی: شراب لعل / تشبیه فشرده غیراضافی: »سینه« به »کان بدخشان« 
گزینه »3«: تشبیه فشرده اضافی: برگ عیش / تشبیه فشرده غیراضافی: »شمع« به »نخل ماتم«

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. گوهرشناسان مانند صدف )صدف وار(: تشبیه // لؤلؤ: استعاره از سخنان ارزشمندو ااا (1ل
تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »1«: کنایه دارد. )به زیرآوردن( / تلمیح ندارد.
گزینه »2«: استعاره دارد، )مه تابان( / حس آمیزی ندارد.

گزینه »4«: حس آمیزی دارد. )بو شنیدن( / تضاد ندارد.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. ابروی هالل آسایش: ابروی مانند هاللشو لاا (1ل

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این گزینه، »سر« در معنای واقعی خود استفاده شده است.و ااا (1ل
تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »1«: »دست« مجاز از »قدرت و اختیار« 
گزینه »2«: »سر« مجاز از بخش باالیی

گزینه »3«: »دست« مجاز از »اختیار«

گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این بیت، 4 تشبیه وجود دارد: جعد )مو( او [مانند[ نقاش است، چشم او [مانند[ گنجور است: تشبیه غیراضافی/ و ااا (1ل
نقش ُحسن، گنج فتنه: تشبیه بلیغ اضافی

تشریح گزینه های دیگر:
گزینه »1«: مرغدل، دام زلف، دانه خال، طایر اندیشه، دام هوس: 5 تشبیه بلیغ اضافی

گزینه »2«: شاهین صفت: 1 تشبیه گسترده
گزینه »3«: مرغ روح، دانه خال: 2 تشبیه بلیغ اضافی
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 گزینه 4 پاسخ صحیح است.و ااا (1ل
بیت »ب«: لب بردوختن کنایه از سکوت

بیت »د«: دست در کمر آمدن با کسی کنایه از زورآزمایی کردن
بیت »ج«: کمر برای خدمت بستن کنایه از خدمت گزاری

بیت »الف«: در دامن کسی آویختن کنایه از متوّسل شدن

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. کنایه ها: افسر دادن؛ سر نهادن؛ به سر افسار زدنو ااا (1ل
کنایه های گزینه های دیگر:

گزینه »1«: تیغ افکندن/ سپر شکستن
گزینه »3«: هم نشین شدن با خرد/ بی سر و سامان شدن

گزینه »4«: درگشودن / کمند به دیوار افکندن

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. ب( در کمندکشیدن: کنایه از اسیر کردنو ااا (1ل
الف( آب آتش فام: استعاره آشکار از »شراب«

ت( چنگ داشتن غم: استعاره پنهان
ث( سر کوی تو ]مانند[ دری از درهای بهشت است: تشبیه

پ( صبح و شام: تضاد

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. ابر نقاب: تشبیه فشرده اضافی است.و ااا (1ل
تشبیه فشرده غیراضافی در این بیت وجود ندارد.

تشریح گزینه های دیگر:
گزینه »1«: تشبیه فشرده اضافی: درخت عشق ـ نهال فتنه/ تشبیه فشرده غیراضافی: »درخت عشق« به »نهال خزان بین« / »نهال فتنه« به »نخل تازه ثمر«

گزینه »2«: تشبیه فشرده اضافی: شراب لعل / تشبیه فشرده غیراضافی: »سینه« به »کان بدخشان« 
گزینه »3«: تشبیه فشرده اضافی: برگ عیش / تشبیه فشرده غیراضافی: »شمع« به »نخل ماتم«

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. گوهرشناسان مانند صدف )صدف وار(: تشبیه // لؤلؤ: استعاره از سخنان ارزشمندو ااا (1ل
تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »1«: کنایه دارد. )به زیرآوردن( / تلمیح ندارد.
گزینه »2«: استعاره دارد، )مه تابان( / حس آمیزی ندارد.

گزینه »4«: حس آمیزی دارد. )بو شنیدن( / تضاد ندارد.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. ابروی هالل آسایش: ابروی مانند هاللشو لاا (1ل

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این گزینه، »سر« در معنای واقعی خود استفاده شده است.و ااا (1ل
تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »1«: »دست« مجاز از »قدرت و اختیار« 
گزینه »2«: »سر« مجاز از بخش باالیی

گزینه »3«: »دست« مجاز از »اختیار«

گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این بیت، 4 تشبیه وجود دارد: جعد )مو( او [مانند[ نقاش است، چشم او [مانند[ گنجور است: تشبیه غیراضافی/ و ااا (1ل
نقش ُحسن، گنج فتنه: تشبیه بلیغ اضافی

تشریح گزینه های دیگر:
گزینه »1«: مرغدل، دام زلف، دانه خال، طایر اندیشه، دام هوس: 5 تشبیه بلیغ اضافی

گزینه »2«: شاهین صفت: 1 تشبیه گسترده
گزینه »3«: مرغ روح، دانه خال: 2 تشبیه بلیغ اضافی
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گزینه 2 پاسخ صحیح است. »نرگس« در معنای گل نرگس و در معنای حقیقی استفاده شده است.و ااا (1ل
تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »1«: کیوان و ناهید و هور: مجاز از کل هستی
گزینه »3«: خاک: مجاز از گور و قبر

گزینه »4«: خون: مجاز از کشتن

گزینه 3 پاسخ صحیح است. ]تو[: مشبه / چو: ادات تشبیه/ مهر سپهر: مشبه به/ رخ برافروز: وجه شبهو ااا (1ل
]تو[: مشبه/ هم چو: ادات تشبیه/ سرو چمن: مشبه به/ سربرافراز: وجه شبه

تشریح گزینه های دیگر:
گزینه »1«: شب من: مشبه / گفتی: ادات تشبیه / تیرگی: وجه شبه/ زلف حور و رای اهریمن: مشبه به

گزینه »2«: چرخ: مشبه / گرزن: مشبه به/ مانند: ادات تشبیه/ در او دّر و گوهر است: وجه شبه
گزینه »4«: مهر او: مشبه/ آب: مشبه به // عفو: مشبه / درمان: مشبه به

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.و ااا (1ل
بررسی سایر گزینه ها:

گزینه »2«: همچون الله: تشبیه / سرو استعاره از قد / سوختن دل از مهر کنایه از غم عشق داشتن
گزینه »3«: دل: تشخیص و استعاره / سنبل و کند: استعاره از مو/ سرپیچیدن کنایه از دوری کردن/ چو خواجو: تشبیه

گزینه »4«: می لعل: تشبیه / »لعل« استعاره از دهان / تسبیح برافشاندن و سجاده برانداختن کنایه از ترک دین

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و ااا (1ل
بیت »هـ« استعاره ← شکارستان: دنیا / چشم دام: تشخیص و استعاره

بیت »ج«: مجاز ← عالم: مردم عالم
بیت »د«: حس آمیزی ← تلخ شدن خواب

بیت »الف«: تشبیه ← بحر رحمت
بیت »ب«: جناس ← ما و تا 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. و ااا (1ل
تشخیص ها: درخت ها قیام کرده اند/ گودال، خون را مکیده است/ وجدان تاریخ/ لبان اراده

تشبیه های فشرده: فلق، محراب است/ صداقت: شیرین ترین لبخند است

گزینه 3 پاسخ صحیح است. بیت گزینه »3« وجه شبه ندارد.و ااا (1ل
پیکرم در مهر ماه روی تو ـ مشّبه / چون ـ ادات تشبیه / تار قصب )کتان( برماهتاب ـ مشّبه به

تشریح گزینه های دیگر:
گزینه »1«: خواجو ـ مشّبه / چون ـ ادات تشبیه/ فرهاد ـ مشّبه به / جان شیرین در پای دوست درافکندن ـ وجه شبه

گزینه »2«: دلم ـ مشّبه / چون ـ ادات تشبیه / مار ـ مشّبه به / پیچیدن ـ وجه شبه
رخ ـ مشّبه / چون ـ ادات تشبیه / ماه ـ مشّبه به / تابیدن ـ وجه شبه

گزینه »4«: من ـ مشّبه / چو ـ ادات تشبیه / لب الله ـ مشّبه به / خنده ناک ـ وجه شبه
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 گزینه 4 پاسخ صحیح است. و ااا (1ل
الف( تشبیه: کلک زبان

پ( تشبیه: گیسوی حور، دام فسون بود.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. و لاا (1ل
الف( یک تشبیه فشرده: از نوع اضافی: پرده عصمت

ب( دو تشبیه فشرده غیراضافی: تو قطره هستی / تو بحر هستی / تو لطف هستی / تو قهر هستی / تو قند هستی / تو زهر هستی
د( پنج تشبیه فشرده غیراضافی: تو روز هستی / تو روزه هستی / تو حاصل دریوزه هستی / تو آب هستی/ تو کوزه هستی

هـ سه تشیبه: 1ـ دو تشبیه فشرده اضافی: گرد خجالت، باران رحمت 2ـ یک تشبیه گسترده: تو )خداوند که اینجا حذف شده( مانند گوهر، مرا شسته روکن
و( پنج تشبیه فشرده غیراضافی: تو نوح هستی / تو روح هستی/ تو فاتح هستی/ تو مفتوح هستی/ تو سینه مشروح هستی

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و ااا (1ل
تشریح سایر گزینه ها:

گزینه »1«: جان )مشبه( / آینه )مشبه به( / نقش در دل گرفتن )وجه شبه( / دل )مشبه( / شانه )مشبه به( / در زلف فرو رفتن )وجه شبه(
گزینه »2«: جام بلورین )مشبه( / اشک )مشبه به( / خون دل در آن پنهان بودند )وجه شبه( 

گزینه »4«: من )مشبه( / بید )مشبه به( / لرزیدن )وجه شبه(

گزینه 2 پاسخ صحیح است.و ااا (1ل
بیت »الف«: تشبیه گسترده: چون عنقا به قاف عشق کردیم آشیان / تشبیه فشرده: »مرغ دل« و »قاف عشق«

بیت »د«: تشبیه گسترده: به فغان شدم چو بلبل / تشبیه فشرده: کبوتر دل

گزینه 1 پاسخ صحیح است.و ااا (1ل
بیت »ب«: تشبیه: عارض گلگون / قامت به شمشاد

بیت »د«: استعاره مصرحه: »آتش« استعاره از عشق است.
بیت »الف«: کنایه: پرده دریدن 

بیت »ج«: تشخیص: درخواست از زنخدان )چانه( معشوق استعاره از نوع تشخیص است.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. بیت گزینه »2« فاقد مجاز و کنایه است.و ااا (1ل
تشریح سایر گزینه ها:

گزینه »1«: »دست از دامن کسی داشتن« کنایه از درخواست است. 
گزینه »3«: »عروسان چمن« مجازًا در معنای زیبایی های طبیعت به کار رفته است. 

گزینه »4«: »دست« مجاز از کنترل و اختیار است. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است.و ااا (1ل
گزینه »1«: »جمال دوست مثل صبح است« تشبیه و »درخِت امید« اضافه تشبیهی است.

گزینه »2«: »ملک مالحت« اضافه تشبیهی است.
گزینه »4«: »نرگس عین« اضافه تشبیهی است.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. در گزینه »2« ضمیر »من« مشبه و »نی« مشبه به است.و ااا (1ل
تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »1«: تو شمع انجمن هستی.
گزینه »3«: بال مانند طوفان ...

گزینه »4«: سرشک مانند باران ...
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 گزینه 4 پاسخ صحیح است. و ااا (1ل
الف( تشبیه: کلک زبان

پ( تشبیه: گیسوی حور، دام فسون بود.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. و لاا (1ل
الف( یک تشبیه فشرده: از نوع اضافی: پرده عصمت

ب( دو تشبیه فشرده غیراضافی: تو قطره هستی / تو بحر هستی / تو لطف هستی / تو قهر هستی / تو قند هستی / تو زهر هستی
د( پنج تشبیه فشرده غیراضافی: تو روز هستی / تو روزه هستی / تو حاصل دریوزه هستی / تو آب هستی/ تو کوزه هستی

هـ سه تشیبه: 1ـ دو تشبیه فشرده اضافی: گرد خجالت، باران رحمت 2ـ یک تشبیه گسترده: تو )خداوند که اینجا حذف شده( مانند گوهر، مرا شسته روکن
و( پنج تشبیه فشرده غیراضافی: تو نوح هستی / تو روح هستی/ تو فاتح هستی/ تو مفتوح هستی/ تو سینه مشروح هستی

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و ااا (1ل
تشریح سایر گزینه ها:

گزینه »1«: جان )مشبه( / آینه )مشبه به( / نقش در دل گرفتن )وجه شبه( / دل )مشبه( / شانه )مشبه به( / در زلف فرو رفتن )وجه شبه(
گزینه »2«: جام بلورین )مشبه( / اشک )مشبه به( / خون دل در آن پنهان بودند )وجه شبه( 

گزینه »4«: من )مشبه( / بید )مشبه به( / لرزیدن )وجه شبه(

گزینه 2 پاسخ صحیح است.و ااا (1ل
بیت »الف«: تشبیه گسترده: چون عنقا به قاف عشق کردیم آشیان / تشبیه فشرده: »مرغ دل« و »قاف عشق«

بیت »د«: تشبیه گسترده: به فغان شدم چو بلبل / تشبیه فشرده: کبوتر دل

گزینه 1 پاسخ صحیح است.و ااا (1ل
بیت »ب«: تشبیه: عارض گلگون / قامت به شمشاد

بیت »د«: استعاره مصرحه: »آتش« استعاره از عشق است.
بیت »الف«: کنایه: پرده دریدن 

بیت »ج«: تشخیص: درخواست از زنخدان )چانه( معشوق استعاره از نوع تشخیص است.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. بیت گزینه »2« فاقد مجاز و کنایه است.و ااا (1ل
تشریح سایر گزینه ها:

گزینه »1«: »دست از دامن کسی داشتن« کنایه از درخواست است. 
گزینه »3«: »عروسان چمن« مجازًا در معنای زیبایی های طبیعت به کار رفته است. 

گزینه »4«: »دست« مجاز از کنترل و اختیار است. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است.و ااا (1ل
گزینه »1«: »جمال دوست مثل صبح است« تشبیه و »درخِت امید« اضافه تشبیهی است.

گزینه »2«: »ملک مالحت« اضافه تشبیهی است.
گزینه »4«: »نرگس عین« اضافه تشبیهی است.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. در گزینه »2« ضمیر »من« مشبه و »نی« مشبه به است.و ااا (1ل
تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »1«: تو شمع انجمن هستی.
گزینه »3«: بال مانند طوفان ...

گزینه »4«: سرشک مانند باران ...
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گزینه 1 پاسخ صحیح است. ترکیب های »پرده شرم« در بیت »الف«، در بیت »ب« و »توسن عمر« در بیت »ج« تشبیه فشرده به صورت ترکیب و ااا (1ل
اضافی هستند.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این بیت مجاز به کمک رابطه شباهت به کار نرفته و واژه »نرگس« در مصراع اّول، در معنای حقیقی و در مصراع و ااا (1ل
دوم، یکی از طرفین تشبیه است؛ »نرگس چشم« اضافه تشبیهی است.

مجاز با رابطه مشابهت ]استعاره[ در سایر گزینه ها:
گزینه »1«: بتان ← زیبارویان، معشوق ها

گزینه »2«: سرا ← این دنیا
گزینه  »4«: گوهر ← قطره های باران

گزینه 4 پاسخ صحیح است. در گزینه »4«: پنج تشبیه به کار رفته است: مرغ دل، دام زلف، دانه خال، طایر اندیشه، دام هوسو ااا (1ل
تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »1«: دو تشبیه: به موی مانم، به مور مانم
گزینه »2«: دو تشبیه: چنبر عشق ـ ریسمان فراق

گزینه »3« دو تشبیه: دام صحبت ـ کسی که گوشه گرفت، عنقاست.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. واج آرایی در مصوت بلند »و«، صامت »نـ« و »ر« مشاهده می شود.و لاا (1ل
»نور« و »سور« و »طور« جناس دارند.

نور تو هستی، سور تو هستی و ... تشبیه دارند.
تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »1«: واج آرایی در مصوت »آ« و جناس در واژه های »یاد و باد«
گزینه »3«: واج آرایی در مصوت »آ« و جناس در واژه های »نوح و روح«

گزینه »4«: تشبیه )رسم عاشق کشی و شیوه شهر آشوبی )مشبه( [مانند[ جامه )مشبه به( بود(/ واج آرایی در صامت »ش«

گزینه 4 پاسخ صحیح است.و ااا (1ل
تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »1«: در این بیت »آفتاب« به معنی »خورشید« آمده است و معنای مجازی دارد.
گزینه »2«: سر به معنی »قصد و تصمیم« است.
گزینه »3«: سراچه بازیچه« مجاز از »دنیا« است.

گزینه 3 پاسخ صحیح است.و ااا (1ل
الف( نرگس: مجاز از »چشم« )به کمک عالقه شباهت(

ب( جهان: مجاز از »مردم جهان«
پ( هندو: مجاز از »خال« )به کمک عالقه شباهت(
ت( چو مرغی: )تشبیه / درخت پندار: اضافه تشبیهی

گزینه 3 پاسخ صحیح است. در بیت گزینه »3« تشبیهی وجود ندارد.و ااا (1ل
تشریح گزینه های دیگر: 

گزینه »1«: سینه وحشی، مثل نشان برای تیر غمزه است.
گزینه »2«: آِب چشم مانند جوی است.

گزینه »4«: سعدی مانند گل است.
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است. واژه هایی که به ترتیب در معنای مجازی به کار رفته است: و ااا (1ل
»سر« مجاز از »وجود« / »خون« مجاز از »کشتن« / »پنج روز« مجاز از »عمر کوتاه« / »جام« مجاز از »شراب«

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. واژگان دارای مجاز به عالقه شباهت )= استعاره( عبارت اند از: و ااا (1ل
مور: عاشق یا شاعر / سلیمان: معشوق

ذّره: عاشق یا شاعر / خورشید تابان: معشوق
مجاز به عالقه شباهت در گزینه های دیگر:

گزینه »1«: مرغ بی زبان: عاشق / قفس: دنیا/ گلستان: عالم ملکوت
گزینه »3«: قفس: دنیا / چمن: عالم ملکوت )گلشن رضوان: استعاره نیست.(

گزینه »4«: مقام مجازی: دنیا / سراچه بازیچه: دنیا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. تشبیه فشرده اسنادی:و ااا (1ل
دل       خزینه گوهر        شود.

مشبه      مشّبه به 
تشبیه فشرده اضافی و اسنادی به ترتیب در سایر گزینه ها عبارت است از:

گزینه »1«: ُملک رضا / زخم زبان سایه بید است.
گزینه »2«: سیالب قیامت / سیالب قیامت موج سراب است.

گزینه »3«: شراب لعل / سینه کاِن بدخشان شد. )کان: معدن( 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. »کف« مجاز از دست است اما مجاز به عالقه مشابهت نیست.و ااا (1ل
تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »1«: »غزال رعنا« مجاز از »معشوق خوش قد و باال«
گزینه »2«: »شاهد قدسی« مجاز از »معشوق زیبارو«

گزینه »4«: »سرای سپنج« مجاز از »دنیا«

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در بیت این گزینه فقط یک تشبیه وجود دارد: چون حورو ااا (1ل
تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »1«: چون چنگ همی زارم / چون بلبل گلزام / چون مار همی پیچم: 3 تشبیه
گزینه »3«: یکی چون عاشق بیدل / دوم چون جعد معشوقه / ِسُیم چون مّژه معشوق /  چهارم چون لب لیلی: 4 تشبیه

گزینه »4«: رهی باریک چون پرگار ابروش / شبی تاریک چون ظلمات گیسوش: 2 تشبیه

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. و ااا (1ل
تشبیه در گزینه های دیگر:

گزینه »2«: ]من[ به سان کوِه گران ]هستم[ / ]من[ به ساِن گوی ]هستم[
گزینه »3«: ]آنها[ بر ساِن کشتی بر آب رفتند.

گزینه »4«: شعله سان

گزینه 2 پاسخ صحیح است. در بیت گزینه »2« چهار تشبیه دیده می شود: گفتار خواجو مثل آب حیوان و مثل شکر / بناگوش مثل ماه و مثل گلو لاا (1ل
تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »1«: چو غنچه / همچو باد بهاری
گزینه »3«: مرغ جان / دو عالم مثل آشیان

گزینه »4«: چو عاقالن / پری وار
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است. واژه هایی که به ترتیب در معنای مجازی به کار رفته است: و ااا (1ل
»سر« مجاز از »وجود« / »خون« مجاز از »کشتن« / »پنج روز« مجاز از »عمر کوتاه« / »جام« مجاز از »شراب«

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. واژگان دارای مجاز به عالقه شباهت )= استعاره( عبارت اند از: و ااا (1ل
مور: عاشق یا شاعر / سلیمان: معشوق

ذّره: عاشق یا شاعر / خورشید تابان: معشوق
مجاز به عالقه شباهت در گزینه های دیگر:

گزینه »1«: مرغ بی زبان: عاشق / قفس: دنیا/ گلستان: عالم ملکوت
گزینه »3«: قفس: دنیا / چمن: عالم ملکوت )گلشن رضوان: استعاره نیست.(

گزینه »4«: مقام مجازی: دنیا / سراچه بازیچه: دنیا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. تشبیه فشرده اسنادی:و ااا (1ل
دل       خزینه گوهر        شود.

مشبه      مشّبه به 
تشبیه فشرده اضافی و اسنادی به ترتیب در سایر گزینه ها عبارت است از:

گزینه »1«: ُملک رضا / زخم زبان سایه بید است.
گزینه »2«: سیالب قیامت / سیالب قیامت موج سراب است.

گزینه »3«: شراب لعل / سینه کاِن بدخشان شد. )کان: معدن( 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. »کف« مجاز از دست است اما مجاز به عالقه مشابهت نیست.و ااا (1ل
تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »1«: »غزال رعنا« مجاز از »معشوق خوش قد و باال«
گزینه »2«: »شاهد قدسی« مجاز از »معشوق زیبارو«

گزینه »4«: »سرای سپنج« مجاز از »دنیا«

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در بیت این گزینه فقط یک تشبیه وجود دارد: چون حورو ااا (1ل
تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »1«: چون چنگ همی زارم / چون بلبل گلزام / چون مار همی پیچم: 3 تشبیه
گزینه »3«: یکی چون عاشق بیدل / دوم چون جعد معشوقه / ِسُیم چون مّژه معشوق /  چهارم چون لب لیلی: 4 تشبیه

گزینه »4«: رهی باریک چون پرگار ابروش / شبی تاریک چون ظلمات گیسوش: 2 تشبیه

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. و ااا (1ل
تشبیه در گزینه های دیگر:

گزینه »2«: ]من[ به سان کوِه گران ]هستم[ / ]من[ به ساِن گوی ]هستم[
گزینه »3«: ]آنها[ بر ساِن کشتی بر آب رفتند.

گزینه »4«: شعله سان

گزینه 2 پاسخ صحیح است. در بیت گزینه »2« چهار تشبیه دیده می شود: گفتار خواجو مثل آب حیوان و مثل شکر / بناگوش مثل ماه و مثل گلو لاا (1ل
تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »1«: چو غنچه / همچو باد بهاری
گزینه »3«: مرغ جان / دو عالم مثل آشیان

گزینه »4«: چو عاقالن / پری وار
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و ااا (1ل
تشریح گزینه های دیگر: 

 گزینه »1«: دست ← انگشت
گزینه »3«: سینه ← دل

گزینه »4«: خون ← کشتن 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.و ااا (1ل
تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »1«: »وش« در ماه َوش
گزینه »2«: به کردار

گزینه »3«: »وار« در مجنون وار

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. الف قامت، لوح دل: تشبیهو ااا (1ل
تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »2«: تشبیه: ]من[ آن سبزه هستم / تشخیص: سنگدلی های روزگار
گزینه »3«: تشبیه: ]من[ مثل الله / تشخیص: فلک به من روزی می دهد. )روزی دادن فلک(

گزینه »4«: تشبیه: چاه زنخدان / تشخیص : دست دل

گزینه 4 پاسخ صحیح است.و ااا (1ل
تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »1«: »قدم« مجاز از »پا«
گزینه »2«: »سر« مجاز از »قصد«

گزینه »3«: »بت« مجاز از »معشوق«

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در بیت گزینه »2«؛ تشبیه وجود ندارد.و ااا (1ل
تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »1«: آفتاب ِمی، باغ عارض )تشبیه چهره به باغ(
گزینه »3«: »لبان لعل«

گزینه »4«: گوی حسن / چو گوی

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. تشبیه ها: باران رحمت، خوان نعمت، فراش باد صبا، دایه ابر بهاری، بنات نبات، مهد زمین و ااا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. اشک حسرت اضافه اقترانی است نه تشبیهی )اشک به نشانه حسرت(و ااا (1ل
تشریح گزینه ها:

گزینه »1«: پروانه وار: مانند پروانه
گزینه »3«: شاعر به سرشک تشبیه شده است. / شاعر به غبار تشبیه شده است.

گزینه »4«: بلبل طبع: اضافه تشبیهی 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در بیت گزینه »1« استعاره به کار نرفته است.و ااا (1ل
تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »2«: ناز و تنّعم کردن خزان تشخیص دارد پس استعاره هم دارد.
گزینه »3«: آتش ← استعاره از عشق
گزینه »4«: دامگه ← استعاره از دنیا
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است. »دّر دری« استعاره از زبان فارسی است.و ااا (1ل
تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »1«: »بت« استعاره از معشوق و تشبیه عارض )چهره( به بهار.
گزینه »3«: »لعبت« و »باغ لطافت« استعاره از معشوق و محبوب و »لب لعل« تشبیه.

گزینه »4«: »میدان ارادت« تشبیه و »گوی« استعاره از »سر«.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در این بیت »زلف به مشک« و »چشم به نرگس« تشبیه شده است. آرایه استعاره در بیت به کار نرفته است.و للا (1ل
استعاره در سایر ابیات

گزینه »2«: »کاروان سرا« استعاره از دنیا
گزینه »3«: »مروارید« استعاره از اشک

گزینه »4«: »آتش« استعاره از عشق

گزینه 3 پاسخ صحیح است. در بیت گزینه »3« تشبیه گسترده به کار رفته است.و الا (1ل
بهشت )مشبه( / هم چون )ادات تشبیه( / کف دست )مشبه به(

تشبیه فشرده در سایر گزینه ها:
گزینه »1«: خم زلف تو، ]مانند[ دام است: تشبیه فشرده غیراضافی

گزینه »2«: کمان ابرو: تشبیه فشرده اضافی
گزینه »4«: الله رخ: تشبیه فشرده

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و الا (1ل
 تشبیه فشرده غیر اضافی: رخسارش آتش ]است[ / دل بیچارگان سپند ]است[ / لعل لبَش ِمی ]است[

تشبیه فشرده اضافی: لعِل لب
تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »1«: برسان آتش = تشبیه گسترده
گزینه »2«: می عشق = تشبیه فشرده اضافی

گزینه »4«: مصراع دوم = تشبیه فشرده غیراضافی

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. شب من: از تیرگی زلف حور و تیرگی رای اهریمن / زشت چون ظلم/ بیکرانه چو حرص / تیره چون محنت / سیه و الا (1ل
چون حزن است

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. »غبار هستی« در بیت »الف« ، »مرغ جان« در بیت »ب« و »عشق، سلطانی است« در بیت »ج« تشبیه هستند.و الا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در بیت صورت سؤال و بیت گزینه »1«، تشبیه فشرده غیراضافی به کار رفته است: و الا (1ل
بیت صورت سؤال: تو ]مانند[ دانه هستی

بیت گزینه »1«: من ]مانند[ برگ خشک هستم
تشریح گزینه های دیگر

گزینه »2«: من همچون برق سوختم: تشبیه گسترده
گزینه »3«:چراغ دیده: تشبیه فشرده اضافی
گزینه »4«:کتاب عمر: تشبیه فشرده اضافی

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. لنگر درد: اضافه تشبیهی / شاعر به کوه تشبیه شده است.و الا (1ل
توضیح مهم درسی:

 »چشم حقارت« در گزینه »1« اضافه اقترانی است.
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است. »دّر دری« استعاره از زبان فارسی است.و ااا (1ل
تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »1«: »بت« استعاره از معشوق و تشبیه عارض )چهره( به بهار.
گزینه »3«: »لعبت« و »باغ لطافت« استعاره از معشوق و محبوب و »لب لعل« تشبیه.

گزینه »4«: »میدان ارادت« تشبیه و »گوی« استعاره از »سر«.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در این بیت »زلف به مشک« و »چشم به نرگس« تشبیه شده است. آرایه استعاره در بیت به کار نرفته است.و للا (1ل
استعاره در سایر ابیات

گزینه »2«: »کاروان سرا« استعاره از دنیا
گزینه »3«: »مروارید« استعاره از اشک

گزینه »4«: »آتش« استعاره از عشق

گزینه 3 پاسخ صحیح است. در بیت گزینه »3« تشبیه گسترده به کار رفته است.و الا (1ل
بهشت )مشبه( / هم چون )ادات تشبیه( / کف دست )مشبه به(

تشبیه فشرده در سایر گزینه ها:
گزینه »1«: خم زلف تو، ]مانند[ دام است: تشبیه فشرده غیراضافی

گزینه »2«: کمان ابرو: تشبیه فشرده اضافی
گزینه »4«: الله رخ: تشبیه فشرده

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و الا (1ل
 تشبیه فشرده غیر اضافی: رخسارش آتش ]است[ / دل بیچارگان سپند ]است[ / لعل لبَش ِمی ]است[

تشبیه فشرده اضافی: لعِل لب
تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »1«: برسان آتش = تشبیه گسترده
گزینه »2«: می عشق = تشبیه فشرده اضافی

گزینه »4«: مصراع دوم = تشبیه فشرده غیراضافی

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. شب من: از تیرگی زلف حور و تیرگی رای اهریمن / زشت چون ظلم/ بیکرانه چو حرص / تیره چون محنت / سیه و الا (1ل
چون حزن است

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. »غبار هستی« در بیت »الف« ، »مرغ جان« در بیت »ب« و »عشق، سلطانی است« در بیت »ج« تشبیه هستند.و الا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در بیت صورت سؤال و بیت گزینه »1«، تشبیه فشرده غیراضافی به کار رفته است: و الا (1ل
بیت صورت سؤال: تو ]مانند[ دانه هستی

بیت گزینه »1«: من ]مانند[ برگ خشک هستم
تشریح گزینه های دیگر

گزینه »2«: من همچون برق سوختم: تشبیه گسترده
گزینه »3«:چراغ دیده: تشبیه فشرده اضافی
گزینه »4«:کتاب عمر: تشبیه فشرده اضافی

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. لنگر درد: اضافه تشبیهی / شاعر به کوه تشبیه شده است.و الا (1ل
توضیح مهم درسی:

 »چشم حقارت« در گزینه »1« اضافه اقترانی است.
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است. دو مورد استعاره پنهان: پهلوی غنا ← غنا مثل انسان یا حیوان پهلو )کمر( دارد.و الا (1ل
 آستان فقر: فقر مثل قصر یا ساختمانی است که آستان )پیشگاه( دارد.

تشریح گزینه های دیگر:
 گزینه »1«: آستین گریه: گریه، مثل لباسی، آستین دارد. / سیلی سیالب: سیالب، مثل انسانی است که سیلی می زند. / رخسار دریا: دریا مثل انسانی است 

که رخسار دارد.
گزینه »3«: نهال، مثل انساین سرکش است، گل مثل انسانی،بی وفا است و الله مثل انسانی، دورو یا ریاکار است.

گزینه »4«: عشق مثل فرمانده یا انسانی آمد. / دل مثل خانه ای است که َدر دارد. 
عقل، مثل فرمانده یا انسانی برای دفاع، لشکر آورد. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. »بهار عارض«، استعاره از عشق نیست و اضافه تشبیهی است.و الا (1ل

گزینه 3 پاسخ صحیح است. دهن الله ← اضافه استعاری است؛ زیرا مشبه به در آن حذف شده است و یک ویژگی از آن به مشبه اضافه شده است. و الا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. غزال رعنا: استعاره از معشوقو لاا (1ل
تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »3«: کلمات »سهی قدان« و »سیه چشم« صفت جانشین موصوف هستند.
در ابیات گزینه های »2« و »4« نیز استعاره آشکار وجود ندارد و ترکیبات »رخ اندیشه«، »سرزلف«، »دیده عقل« و »گوش طرب« اضافه استعاری است، پس 

استعاره آشکار نیست.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. »زنگ انُده« و »گوهر عمر« : تشبیه فشرده اضافی و ااا (1ل
تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »1«: ابروی همچون هالل مشبه: ابرو/ مشبه به: هالل/ ادات تشبیه: همچون
گزینه »2«: این کوزه چو من عاشق زاری بوده است مشبه: این کوزه /مشبه به: من / وجه شبه: عاشق زار بودن / ادات تشبیه: چو

گزینه »4«: قانع به یک استخوان چو کرکس بودن مشبه: محذوف/ مشبه به: کرکس/ وجه شبه: قانع بودن/ ادات تشبیه : چو

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و ااا (1ل
تشبیهات فشرده اضافی: فرعون تخیل – گل بوسه زخم ها – باده مهر –تازیانه هشتاد زخم – باغ بینش

تشبیهات فشرده غیراضافی: تو آن بلندترین هرم هستی ـ من آن کوچک ترین مور هستم ـ پیشانی بلند تو کتاب خداوند است ـ تنت را دشت شقایق کرده بود.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. تشبیه های گسترده: و ااا (1ل
سودای تو چون  آب حیوان است

مشبه       ادات    مشبه به
سخن   چون    بی خودان هر دم پریشان می رود

مشبه    ادات     مشبه به              وجه شبه
تشبیه فشرده غیراضافی: 

جان   ُخم خسروان است
مشبه     مشبه به

  گزینه 2 پاسخ صحیح است. بیت اول: تشبیه: یعقوب وار )همانند یعقوب در هر طرف از غمزه او دل خسته ای وجود دارد.( / بیت دوم: فاقد کنایهو ااا (1ل
بررسی سایر گزینه ها:

گزینه »1«: بیت اول: تشبیه: دل و جان من سریر )تخت( شده است.
بیت دوم: کنایه: »رو بر زمین نهادن« کنایه از سجده کردن و اطاعت کردن است.

گزینه »3«: بیت اول: فاقد تشبیه
بیت دوم: کنایه: »کام برآوردن« کنایه از »به آرزو رسیدن« است. 

گزینه »4« :بیت اول تشبیه ندارد / بیت دوم نیز کنایه ندارد
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 گزینه 1 پاسخ صحیح است. پای دیوار ملک خویش بکند: کنایه از مملکت خود را نابود کرد.و ااا (1ل
در سایر گزینه ها، عبارات »در شوره زار، درخت کاشتن«، »آب در هاون کوبیدن« و »بر آهن سرد کوبیدن« کنایه از »کار بیهوده کردن« است.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. آرایه تشبیه در سایر گزینه ها:و ااا (1ل
گزینه »1«: چشم به پاسبان تشبیه شده است.

گزینه »3«: خوان جهان: اضافه تشبیهی 
گزینه »4«: بستان جان: اضافه تشبیهی 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.و ااا (1ل
الف( خیال تو زچشم من می رفت و می گفت: استعاره پنهان؛ جانبخشی

ب( پادشاه ُحسن: استعاره آشکار از معشوق
پ( آبروی فقر و قناعت: استعاره پنهان؛ جانبخشی

ت( سرو گل اندام: استعاره آشکار از دلبر
ث( خم ها از مستی همه در جوش و خروش اند؛ استعاره پنهان؛ جانبخشی 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. »لوح خاطر« اضافه تشبیهی است به عبارت دیگر تشبیه فشرده از نوع اضافی است.و ااا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در بیت این گزینه، »سنبل« استعاره آشکار از »زلف« است.و ااا (1ل
تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »1«: آفتاِب روی: اضافه تشبیهی 
گزینه »2«: »سرو خرامان« در مصراع دوم نیز در معنای حقیقی خود به کار رفته است.

گزینه »4«: »نرگس« در مصراع دوم، استعاره از »چشم« است. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. »لعل« در بیت این گزینه در معنای مجازی »اشک« استفاده شده است.و لاا (1ل
در سایر گزینه ها، واژه های مشخص شده در معنای حقیقی استفاده شده اند.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.و ااا (1ل
تشریح عبارت نادرست:

ب( سر: مجاز از جان
پ( سر: مجاز از قصد

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و ااا (1ل
ب( قدح: مجاز از شراب

د( »پای در گل ماندن« کنایه از »عاجز و درمانده شدن« 
الف( »نقد خرد«، »ملک عشق«: تشبیه

ج( تلمیح: چشمه حیوان که در ظلمات وجود دارد.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. و ااا (1ل
صدف: مجاز از بی مّدعایی ـ گوهر یکدانه: مجاز از هر چیز ارزشمندتر

مجاز به عالقه شباهت در گزینه های دیگر:
گزینه »2«: لعل: لب / طوطی: شاعر )عاشق( / شکر: سخن معشوق

گزینه »3«: بازار: دنیا / گوهر: ارزش وجود یا شخصیت / میزان: انصاف
گزینه »4«: خسروشیرین سخن، یوسف گل پیرهن و طوطی شکرشکن: معشوق
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 گزینه 1 پاسخ صحیح است. پای دیوار ملک خویش بکند: کنایه از مملکت خود را نابود کرد.و ااا (1ل
در سایر گزینه ها، عبارات »در شوره زار، درخت کاشتن«، »آب در هاون کوبیدن« و »بر آهن سرد کوبیدن« کنایه از »کار بیهوده کردن« است.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. آرایه تشبیه در سایر گزینه ها:و ااا (1ل
گزینه »1«: چشم به پاسبان تشبیه شده است.

گزینه »3«: خوان جهان: اضافه تشبیهی 
گزینه »4«: بستان جان: اضافه تشبیهی 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.و ااا (1ل
الف( خیال تو زچشم من می رفت و می گفت: استعاره پنهان؛ جانبخشی

ب( پادشاه ُحسن: استعاره آشکار از معشوق
پ( آبروی فقر و قناعت: استعاره پنهان؛ جانبخشی

ت( سرو گل اندام: استعاره آشکار از دلبر
ث( خم ها از مستی همه در جوش و خروش اند؛ استعاره پنهان؛ جانبخشی 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. »لوح خاطر« اضافه تشبیهی است به عبارت دیگر تشبیه فشرده از نوع اضافی است.و ااا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در بیت این گزینه، »سنبل« استعاره آشکار از »زلف« است.و ااا (1ل
تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »1«: آفتاِب روی: اضافه تشبیهی 
گزینه »2«: »سرو خرامان« در مصراع دوم نیز در معنای حقیقی خود به کار رفته است.

گزینه »4«: »نرگس« در مصراع دوم، استعاره از »چشم« است. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. »لعل« در بیت این گزینه در معنای مجازی »اشک« استفاده شده است.و لاا (1ل
در سایر گزینه ها، واژه های مشخص شده در معنای حقیقی استفاده شده اند.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.و ااا (1ل
تشریح عبارت نادرست:

ب( سر: مجاز از جان
پ( سر: مجاز از قصد

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و ااا (1ل
ب( قدح: مجاز از شراب

د( »پای در گل ماندن« کنایه از »عاجز و درمانده شدن« 
الف( »نقد خرد«، »ملک عشق«: تشبیه

ج( تلمیح: چشمه حیوان که در ظلمات وجود دارد.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. و ااا (1ل
صدف: مجاز از بی مّدعایی ـ گوهر یکدانه: مجاز از هر چیز ارزشمندتر

مجاز به عالقه شباهت در گزینه های دیگر:
گزینه »2«: لعل: لب / طوطی: شاعر )عاشق( / شکر: سخن معشوق

گزینه »3«: بازار: دنیا / گوهر: ارزش وجود یا شخصیت / میزان: انصاف
گزینه »4«: خسروشیرین سخن، یوسف گل پیرهن و طوطی شکرشکن: معشوق
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 واژه »جام« در گزینه »1«؛ معنای مجازی ندارد. در گزینه های دیگر »جام« در معنای مجازی »شراب« به کار رفته است. و ااا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. واژه »عالم« در این گزینه در معنای حقیقی به کار رفته است.و ااا (1ل
تشریح گزینه های دیگر: 

گزینه »1«: »چنگ« مجاز از »دست«
گزینه »2«: »خرقه و سجاده« مجاز از »دین«

گزینه »4«: »گنبد گردنده« مجاز از »آسمان و فلک«

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و ااا (1ل
تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »1«: سرو سیم اندام: مجاز از یار
گزینه »3«: نان: مجاز از روزی / مهمان: مجاز از مردم جهان

گزینه »4«: ماه: مجاز از دلبر

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.در این بیت، » نرگس« در معنای حقیقی »گل نرگس« به کار رفته است.و ااا (1ل
سجع در سایر گزینه های دیگر: 

گزینه »1«: خسروخاور: مجاز از خورشید
گزینه »3«: خضر راه: مجاز از راهنما و پیر

گزینه »4«: سرو خرامان: مجاز از یاِر خوش قد و قامت

 »جهان« در گزینه های »1« و »2« و »3« به معنی »مردم جهان« آمده است.و ااا (1ل

 در گزینه »1«، چشم مجاز از »نگاه« و صراحی )به معنای جام( مجاز از »شراب« است.و ااا (1ل
تشریح گزینه های دیگر: 

گزینه »2«: »سجده« مجاز از عبادت
گزینه »3«: »گل« مجاز از بهار
گزینه »4«: »لحد« مجاز از قبر

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در بیت »ت «، »نرگس« در معنای حقیقی به کار رفته است.و لاا (1ل
در سایر ابیات »نرگس« مجاز به عالقه شباهت است.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و ااا (1ل
موارد تشبیه عبارتند از: 

1ـ کوِه صبر )صبر به کوه تشبیه شدـ اضافه تشبیهی( 2ـ کوه صبر به موم 3ـ آب به عشق 4ـ آتش به عشق 5ـ [من/شاعر[ به شمع
تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »1«: رشته صبر، مقراِض )قیچی( غم، آتِش مهر [من/ شاعر[ به شمع
گزینه »2«: کمیِت اشک، اشک به گل، راز به شمع

گزینه »4«: روز به شب، [من/ شاعر[ به شمع

 در بیت گزینه »4« تعداد استعاره ها بیشتر است: دل )تشخیص و استعاره( ـ »سنبل« استعاره از »مو« ـ »کمند« استعاره از »مو«و ااا (1ل
در گزینه های دیگر، دو استعاره وجود دارد: 

گزینه »1«: »جام زر« استعاره از »صورت«، »شراب« استعاره از »اشک«
گزینه »2«: »سرو« استعاره از »معشوق«، »آتش مذاب« استعاره از »شراب«

گزینه »3«: »قمر« استعاره از »صورت«، »شب عنبری« استعاره از »مو«
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است. دل عشوه می فروخت )استعاره( / مرغ زیرکم، چو دام )تشبیه(و ااا (1ل
تشریح گزینه های دیگر: 

گزینه »1«: »نوگل خندان« : استعاره / چشم حسود چمن: استعاره و تشخیص
گزینه »2«: چشم روزگار، مه تابان: )استعاره(

گزینه »4«: تشبیه: آینه ُحسن

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.و ااا (1ل
اضافه استعاری ← گردن جان

اضافه استعاری در گزینه های دیگر:
گزینه ی »1«: روی روز، دامن شب

گزینه ی »2«: رخسار صبح، دل زمانه
گزینه »3« : تشبیه دارد : قرص خورشید

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. »سجع معمواًل در آخر جمله ها و به صورت قرینه می آید. سجع در سایر گزینه ها: 1( »شده« با »گشته« 2( »فرو و ااا (1ل
می رود« با »برمی آید« / »حیات« با »ذات« 4( »رسیده« با »کشیده« )البته گاه نویسنده عالوه بر کلمات پایانی، برای خوش آهنگی و زیبایی بیشتر، کلمه های 

ماقبل آخر را نیز به صورت سجع می آورد که در گزینه های )1( و )4( دیده می شود ولی برای ایجاد سجع، همان قرینه های پایانی کافی است.(

گزینه 2 پاسخ صحیح است. بیت های »الف« ، »ج« و »ه«، جناس ندارند؛ حذف گزینه های)1(، )3( و )4(. / بررسی آرایه ها: بیت »ب« به آیاتی و ااا (1ل
از سوره حمد تلمیح دارد و بین واژه های »جویم، پویم و گویم« جناس ناهمسان )ناقص( دیده می شود. بیت »د« به آیاتی نظیر »لیس کثله شی« و با این سخن 
علی )ع(: »اّلذی ال یدرُکه ُبعد الهمم و ال ینالُه غوص الفطن« )خدایی که همت های دور پرواز نمی تواند او را درک کند و ...( تلمیح دارد و بین واژه های »فهم و 

وهم« جناس ناهمسان )ناقص( وجود دارد.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. بیت »متناقض نما« ندارد؛ حذف گزینه های )2( و )4(. / اسلوب معادله ندارد؛ حذف گزینه )3(. / بررسی آرایه های و ااا (1ل
گزینه )1(؛ جناس: غیبی و عیبی/ تضاد: بیشی و کمی، بکاهی و فزایی / تلمیح: اشاره به »عالم الغیوب«، »ستارالعیوب« و »تعز من تشاء و تذل من تشاء« / 

واج آرایی: تکرار مصوت »ی« و صامت »ب«

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بیت حسن تعلیل و متناقض نما ندارد؛ حذف گزینه های )1(، )2( و )4(. / بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه )3(: و ااا (1ل
»لب و دندان« مجاز از »تمام وجود« است. / واژه »روی« ایهام تناسب دارد. در اینجا به معنی »راه و چاره« است؛ ولی به تناسب »لب و دندان« معنی »صورت و 

چهره« را نیز به ذهن می آورد.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این گزینه، »بی دل« کنایه از »عاشق«، »بی نشان« کنایه از »خداوند« )معشوق ازلی( است؛ »متناقض نما« ندارد. و ااا (1ل
بررسی سایر گزینه ها: 1( استعاره: مرغ سحر استعاره از عاشق مدعی )دروغین(؛ اگر در معنای واقعی و تشخیص هم بگیریم، استعاره نوع دوم )مکنیه( است. 
/ مراعات نظیر: مرغ سحر آواز، پروانه و سوختن 2( مجاز: ابر و باد و مه ..... )مجاز از همه عناصر آفرینش(، کف )مجاز از دست( / تلمیح: اشاره به آیاتی از 
قرآن، نظیر آیه سوره »نحل«: »و سّخر لکم الّلیِل و الّنهار و الّشمس ...« 4( حسن تعلیل: دلیل خاموشی عاشقان را »کشته معشوق بودن« می داند./ واج آرایی: 

تکرار صامت »ش«

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بتی اغراق ندارد؛ حذف گزینه های )1( و )3(. / بیت ایهام ندارد؛ حذف گزینه )2(./ بررسی آرایه های گزینه )4(: و لاا (1ل
تشبیه: دیوار امت )اضافه تشبیهی( / تلمیح: اشاره به داستان حضرت نوح )ع(/ جناس ناقص: پشتیبان و کشتیبان / اسلوب معادله: مصراع دوم مصداق و 

معادلی برای تأیید مفهوم مصراع اول است.
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است. دل عشوه می فروخت )استعاره( / مرغ زیرکم، چو دام )تشبیه(و ااا (1ل
تشریح گزینه های دیگر: 

گزینه »1«: »نوگل خندان« : استعاره / چشم حسود چمن: استعاره و تشخیص
گزینه »2«: چشم روزگار، مه تابان: )استعاره(

گزینه »4«: تشبیه: آینه ُحسن

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.و ااا (1ل
اضافه استعاری ← گردن جان

اضافه استعاری در گزینه های دیگر:
گزینه ی »1«: روی روز، دامن شب

گزینه ی »2«: رخسار صبح، دل زمانه
گزینه »3« : تشبیه دارد : قرص خورشید

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. »سجع معمواًل در آخر جمله ها و به صورت قرینه می آید. سجع در سایر گزینه ها: 1( »شده« با »گشته« 2( »فرو و ااا (1ل
می رود« با »برمی آید« / »حیات« با »ذات« 4( »رسیده« با »کشیده« )البته گاه نویسنده عالوه بر کلمات پایانی، برای خوش آهنگی و زیبایی بیشتر، کلمه های 

ماقبل آخر را نیز به صورت سجع می آورد که در گزینه های )1( و )4( دیده می شود ولی برای ایجاد سجع، همان قرینه های پایانی کافی است.(

گزینه 2 پاسخ صحیح است. بیت های »الف« ، »ج« و »ه«، جناس ندارند؛ حذف گزینه های)1(، )3( و )4(. / بررسی آرایه ها: بیت »ب« به آیاتی و ااا (1ل
از سوره حمد تلمیح دارد و بین واژه های »جویم، پویم و گویم« جناس ناهمسان )ناقص( دیده می شود. بیت »د« به آیاتی نظیر »لیس کثله شی« و با این سخن 
علی )ع(: »اّلذی ال یدرُکه ُبعد الهمم و ال ینالُه غوص الفطن« )خدایی که همت های دور پرواز نمی تواند او را درک کند و ...( تلمیح دارد و بین واژه های »فهم و 

وهم« جناس ناهمسان )ناقص( وجود دارد.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. بیت »متناقض نما« ندارد؛ حذف گزینه های )2( و )4(. / اسلوب معادله ندارد؛ حذف گزینه )3(. / بررسی آرایه های و ااا (1ل
گزینه )1(؛ جناس: غیبی و عیبی/ تضاد: بیشی و کمی، بکاهی و فزایی / تلمیح: اشاره به »عالم الغیوب«، »ستارالعیوب« و »تعز من تشاء و تذل من تشاء« / 

واج آرایی: تکرار مصوت »ی« و صامت »ب«

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بیت حسن تعلیل و متناقض نما ندارد؛ حذف گزینه های )1(، )2( و )4(. / بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه )3(: و ااا (1ل
»لب و دندان« مجاز از »تمام وجود« است. / واژه »روی« ایهام تناسب دارد. در اینجا به معنی »راه و چاره« است؛ ولی به تناسب »لب و دندان« معنی »صورت و 

چهره« را نیز به ذهن می آورد.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این گزینه، »بی دل« کنایه از »عاشق«، »بی نشان« کنایه از »خداوند« )معشوق ازلی( است؛ »متناقض نما« ندارد. و ااا (1ل
بررسی سایر گزینه ها: 1( استعاره: مرغ سحر استعاره از عاشق مدعی )دروغین(؛ اگر در معنای واقعی و تشخیص هم بگیریم، استعاره نوع دوم )مکنیه( است. 
/ مراعات نظیر: مرغ سحر آواز، پروانه و سوختن 2( مجاز: ابر و باد و مه ..... )مجاز از همه عناصر آفرینش(، کف )مجاز از دست( / تلمیح: اشاره به آیاتی از 
قرآن، نظیر آیه سوره »نحل«: »و سّخر لکم الّلیِل و الّنهار و الّشمس ...« 4( حسن تعلیل: دلیل خاموشی عاشقان را »کشته معشوق بودن« می داند./ واج آرایی: 

تکرار صامت »ش«

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بتی اغراق ندارد؛ حذف گزینه های )1( و )3(. / بیت ایهام ندارد؛ حذف گزینه )2(./ بررسی آرایه های گزینه )4(: و لاا (1ل
تشبیه: دیوار امت )اضافه تشبیهی( / تلمیح: اشاره به داستان حضرت نوح )ع(/ جناس ناقص: پشتیبان و کشتیبان / اسلوب معادله: مصراع دوم مصداق و 

معادلی برای تأیید مفهوم مصراع اول است.
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 گزینه 1 پاسخ صحیح است.و ااا (1ل
1ـ فراش باد صبا )اضافه تشبیهی ← باد صبا: مشبه / فراش: مشبه به( 2ـ دایه ابر بهاری )اضافه تشبیهی ← ابر بهاری: مشبه/ دایه: مشبه به( 3ـ بنات نبات 
)اضافه تشبیهی ← نبات: مشبه/ بنات: مشبه به( 4ـ مهد زمین )اضافه تشبیهی ← زمین: مشبه / مهد: مشبه به( 5ـ قبای سبز ورق )اضافه ی تشبیهی ← 
ورق )برگ(: مشبه / قبای سبز: مشبه به( 6ـ تشبیه »قبای سبز ورق« به »خلعت نوروزی« )جامه اهدایی( 7ـ اطفال شاخ )اضافه تشبیهی ← شاخ: مشبه/ 

اطفال: مشبه به( 8ـ کاله شکوفه )اضافه تشبیهی ← شکوفه: مشبه / کاله: مشبه به(

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. عبارت، تضاد ندارد؛ حذف گزینه های )1( و )4( / اغراق ندارد؛ حذف گزینه )3( )»اغراق« درباره خداوند قادر و توانا و ااا (1ل
معنا ندارد(./ بررسی آرایه های پیشنهادی گزینه )2(: جناس: بنات و نبات )جناس ناهمسان( / سجع: بگسترد و بپرورد، گفته و فرموده/ تشبیه: فراش باد صبا، 

دایه ابر بهاری، بنات و نبات، مهد زمین )اضافه تشبیهی( / استعاره: فرش زمردین )استعاره از چمن و گیاهان سبز( 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این گزینه، مصراع دوم، معادل و مصداقی برای مصراع اول است. )می شوند از سرد مهری دوستان از هم جدا و ااا (1ل
]همان طور که[ برگ ها را می کند باد خزان از هم جدا.(

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بیت های اول، دوم و چهارم اسلوب معادله ندارند؛ حذف گزینه های )1(، )2( و )4(./ بررسی آرایه ها در گزینه )3(: و ااا (1ل
تلمیح: اشاره به داستان لیلی و مجنون / تضاد: مجنون )دیوانه( و عاقل / استعاره »سیل دریا دیده« تشخیص دارد و تشخیص استعاره هم محسوب می شود. / 

اسلوب معادله: مصراع دوم مصداق و نمونه ای برای مصراع اول است.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بیت حس آمیزی ندارد؛ حذف گزینه )1(./ پارادوکس ندارد؛ حذف گزینه )2(./ تضاد ندارد؛ حذف گزینه )3(./ بررسی و ااا (1ل
آرایه های پیشنهادی در گزینه )4(: تشبیه: مهر رخسار )اضافه تشبیهی ← رخسار: مشبه / مهر )خورشید(: مشبه به(، چشمه خورشید )اضافه تشبیهی ← 
خورشید: مشبه / چشمه: مشبه به( / اغراق: بزرگ نمایی در تشبیه رخسار معشوق به خورشید / ایهام : مهر: 1ـ عشق و محبت 2ـ خورشید )هر دو معنی دریافت 
می شود.(/ اسلوب معادله: مصراع دوم مصداق و معادلی برای تأیید مصراع اول است. ]توجه! »که« در اول مصراع دوم، جایگزین »همان طور که« است و مانع 

اسلوب معادله نیست.[

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این گزینه »متناقض نما« وجود ندارد؛ ولی بین واژه های »طاووس، کبک و فاخته« و از سویی »جلوه و طاووس« و ااا (1ل
و »خرامیدن و کبک«، تناسب »مراعات نظیر« وجود دارد. بررسی سایر گزینه ها: 1( تضاد: دشمن و دوست / جناس: بر و سر 2( ایهام تناسب: باز: 1( دوباره 
»معنی اصلی« 2( پرنده شکاری )به تناسب قوی پنجه( / کنایه: دل از دست بیرون کردن )قطع عالقه و دوری کردن( 3( تشبیه: کمند زلف )اضافه تشبیهی( و 

تشبیه »ابروان و مژه ها« به »تیر و کمان« / استعاره: شکار )استعاره از عاشق(

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و ااا (1ل
»د«:  بیت   :)2( گزینه  بیت های  به  باتوجه  پیشنهادی  آرایه های  بررسی   /.)4( و   )3(  ،)1( گزینه های  حذف  ندارد؛  حس آمیزی  و  معادله  اسلوب  »ج«،  بیت 
تأیید مفهوم مصراع اول است. )عاشق را از  حس آمیزی: شیرینی گفتار )چشایی + شنوایی( / بین »ه«: اسلوب معادله: مصراع دوم، مصداق و مثالی برای 
خار بیابان طلب غم نیست ]همان طور که[ آفتاب از گردش باد و سحاب، آسوده  است/ بیت »الف«: متناقض نما: خواب بیداری/ بیت »ب«: استعاره: غزال 
)استعاره از معشوق(، مخاطب قرار دادن »صبا« )استعاره تشخیصی( / بیت »ج«: جناس همسان: قلب )در مصراع اول به معنی »مرکز سپاه« و در مصراع دوم 

به معنی »دل«(

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این بیت تشبیه وجود ندارد./ استعاره: ناله من، او )چنگ( کند. )استعاره تشخیصی(؛ بررسی سایر گزینه ها: 1( و ااا (1ل
تشبیه: بر سیمین )اندام مانند سیم یا نقره(/ استعاره: قمر )استعاره از معشوق(، تنگ شکر )استعاره از دهن معشوق( 2( تشبیه: ُمشک زلف )اضافه تشبیهی: 
زلف: مشبه/ ُمشک: مشبه به/( / استعاره: نسبت دادن عمل انسانی »بو کردن« )بوییدن( به »مشک و عنبر« )استعاره تشخیصی( 3( تشبیه: مانند کردن »کام 

و دهان« به »تنگ شکر« / استعاره: بت شیرین دهان )استعاره از معشوق(

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در این بیت ایهام وجود ندارد. / تلمیح: اشاره به داستان حضرت یوسف )ع(؛ بررسی سایر گزینه ها: 2( جناس: زر و و ااا (1ل
زور/ واج آرایی: تکرار صامت های »ز« و »ر« 3( ایهام تناسب: مهر )1ـ خورشید: معنی اصلی 2ـ محبت: تناسب با لطف( 4( تشبیه: باده گلگون )تشبیه »باد« 

به »گل«( / حس آمیزی: معنی رنگین
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 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در این گزینه، ایهام تناسب وجود ندارد؛ ولی حسن تعلیل وجود دارد. شاعر، دلیل به وجود آمدن گالب را در این و لاا (1ل
می داند که »گل با دیدن قطرات عرق بر چهره زیبا و لطیف معشوق شاعر، از سر شوق، غرق عرق گالب شده است«؛ بررسی سایر آرایه ها: 2( ایهام: ِبْه 2ـ بهتر/ 
مراعات نظیر: درختان، بوستان، میوه ِبْه 3( تشبیه: »لهجه شیرین داشتن در پیش دهان خوش سخن یار« به »مشعله افروختن در پیش آفتاب« تشبیه شده است. 
/ حس آمیزی: لهجه شیرین )شنوایی + چشایی( 4( واج آرایی: تکرار صامت »ل«، »ش« و مصوت کوتاه »ِـ«/ کنایه: حلقه در گوش )کنایه از مطیع و فرمانبردار(

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. بیت »ه«، تناقض ندارد؛ حذف گزینه های )1( و )3(. / بیت »د«، ایهام تناسب ندارد؛ حذف گزینه )4(. )واژه »مهر« و ااا (1ل
صرفًا به معنی خورشید و واژه »نگران« صرفًا به معنی بیننده است و معنی دیگری به تناسب واژه  دیگری از آنها برداشت نمی شود.( / بررسی آرایه های پیشنهادی 
در گزینه )2(: بیت »ج«: ایهام تناسب: هزار )1ـ بلبل: معنی اصلی 2ـ عدد هزار: تناسب با کلمه »صدهزار« / بیت »د«:  حسن تعلیل: از نظر شاعر، دلیل 
نگریستن مردم جهان به ماه آسمان، این است که پرتویی از چهره تابان و همچون خورشید معشوق به ماه رسیده و ماه را نورانی کرده و سبب جلب توجه مردم شده 
است. / بیت »الف«: کنایه: جان سپردن )کنایه از مردن(/ بیت »ه«: اسلوب معادله: مصراع دوم مثال و مصداقی برای مصراع اول است. )فقط اشک،حال دل 

را می داند ]همان طور که[ همیشه طفل از دیوانگان خبر می گیرد.(/ بیت »ب«: تناقض: خفته بیدار

آرایه های و ااا (1ل بررسی   /.)2( گزینه  ندارد؛ حذف  پارادوکس   /  .)4( و   )3( گزینه های  ندارد؛ حذف  معادله  اسلوب  بیت  است.  پاسخ صحیح   1 گزینه   
پیشنهادی در گزینه )1(: کنایه: مست بودن از )از خود بی خود بودن(، راه نبردن )اجازه ورود نداشتن( / مجاز: سر )مجاز از تمام وجود(، نفس )مجاز از سخن( 

/ حسن تعلیل: دلیل راه نیافتن بوی عنبر و گل به مشام شاعر، سرمست بود از نفس معشوق است.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در گزینه )1(، »کاله شکوفه«، در گزینه )2(، »دیوار امت« و در گزینه )3(، »پرده ناموس« و »کاله شکوفه« اضافه تشبیهی اند.و ااا (1ل

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در گزینه )1(، »روی ماه«، در گزینه )2(، هیچ کدام و در گزینه )3(، »دروگر زمان« اضافه تشبیهی هستند. ]توجه! و ااا (1ل
اگر »روی ماه« منظور »ماه آسمان« باشد، تشخیص و اضافه استعاری و »شهد فایق« ترکیب وصفی است.[

ناساخته و ااا (1ل سخن  )نباید  است.  اول  مصراع  مفهوم  تکمیل  برای  نمونه ای  و  مصداق  دوم،  مصراع  گزینه،  این  در  است.  صحیح  پاسخ   3 گزینه   
)نسنجیده( گفت، ]همان طور که[ شایسته نیست پارچه را بدون اندازه گرفتن قیچی کرد و برید.(

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بیت های اول، دوم و چهارم، حس آمیزی را ندارند؛ حذف گزینه های )1(، )2( و )4(./ بررسی آرایه های پیشنهادی و ااا (1ل
در گزینه )3(: حس آمیزی: سخن تلخ )شنوایی + چشایی( / متناقض نما: حالوت سخن تلخ )نسبت دادن شیرینی به سخن تلخ متناقض نماست.( / اسلوب 
معادله: مصراع دوم نمونه و مصداقی برای مصراع اول است. )حالوت سخن تلخ را از عاشق باید پرسید ]همان طور که[ چگونگی طعم آب دریا را از ماهیان باید 

طلب کرد.( / مراعات نظیر: )ماهی، آب، دریا،( ، )طعم، شیرینی، تلخ(

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. »حسن تعلیل« وجود ندارد. بررسی آرایه های موجود: کنایه: چشم داشتن )کنایه از انتظار داشتن( / مراعات نظیر و ااا (1ل
)تناسب(: )بصیرت و چشم(، )چشم و پا(، )عیب، پا و طاووس(/ اسلوب معادله: مصراع دوم مصداق و مثالی برای تکمیل مفهوم مصراع اول است. )خودآرایان، 

بصیرت ندارند و عیب های خویش را نمی بینند ]همان  طور که[ طاووس به عیب پاهای خود )زشت بودن پاهایش( نگاه نمی کند.(

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. بیت دوم تضاد ندارد؛ حذف گزینه )2(./ بیت های سوم و چهارم جناس ندارند؛ حذف گزینه های )3( و )4(. / بررسی و ااا (1ل
آرایه های پیشنهادی در گزینه )1(: جناس: جا و کجا/ تضاد: است و نیست؛ بررسی سایر گزینه   ها: 2( جناس: در و سر / تضاد: وجود ندارد. 3( تضاد: کم و 

بسیار/ جناس: وجود ندارد. 4( تضاد: مست و هوشیار/ جناس: وجود ندارد.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در این گزینه »تلمیح« وجود ندارد، »دار ُملک آشنایی«، تشبیه )اضافه  تشبیهی( است. بررسی سایر گزینه ها: 2( و ااا (1ل
جناس ناهمسان: پاک و خاک / کنایه: دل ز مهر کسی پاک کردن )عشق به کسی را فراموش کردن، قطع عالقه( / در خاک خفتن )مردن( 3( جناس همسان 
»شیرین« در مصراع اول )معشوقه فرهاد( در مصراع دوم )دلپذیر( / ایهام: از »شیرین« در مصراع اول، دو معنی دریافت می شود: 1ـ معشوقه فرهاد 2ـ دلپذیر 

4( مجاز: خاکی و آبی )مجاز از همه موجودات( / اغراق: بزرگ نمایی در نیافتن حاضر جوابی چون فرهاد در میان مخلوقات
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 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در این گزینه، ایهام تناسب وجود ندارد؛ ولی حسن تعلیل وجود دارد. شاعر، دلیل به وجود آمدن گالب را در این و لاا (1ل
می داند که »گل با دیدن قطرات عرق بر چهره زیبا و لطیف معشوق شاعر، از سر شوق، غرق عرق گالب شده است«؛ بررسی سایر آرایه ها: 2( ایهام: ِبْه 2ـ بهتر/ 
مراعات نظیر: درختان، بوستان، میوه ِبْه 3( تشبیه: »لهجه شیرین داشتن در پیش دهان خوش سخن یار« به »مشعله افروختن در پیش آفتاب« تشبیه شده است. 
/ حس آمیزی: لهجه شیرین )شنوایی + چشایی( 4( واج آرایی: تکرار صامت »ل«، »ش« و مصوت کوتاه »ِـ«/ کنایه: حلقه در گوش )کنایه از مطیع و فرمانبردار(

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. بیت »ه«، تناقض ندارد؛ حذف گزینه های )1( و )3(. / بیت »د«، ایهام تناسب ندارد؛ حذف گزینه )4(. )واژه »مهر« و ااا (1ل
صرفًا به معنی خورشید و واژه »نگران« صرفًا به معنی بیننده است و معنی دیگری به تناسب واژه  دیگری از آنها برداشت نمی شود.( / بررسی آرایه های پیشنهادی 
در گزینه )2(: بیت »ج«: ایهام تناسب: هزار )1ـ بلبل: معنی اصلی 2ـ عدد هزار: تناسب با کلمه »صدهزار« / بیت »د«:  حسن تعلیل: از نظر شاعر، دلیل 
نگریستن مردم جهان به ماه آسمان، این است که پرتویی از چهره تابان و همچون خورشید معشوق به ماه رسیده و ماه را نورانی کرده و سبب جلب توجه مردم شده 
است. / بیت »الف«: کنایه: جان سپردن )کنایه از مردن(/ بیت »ه«: اسلوب معادله: مصراع دوم مثال و مصداقی برای مصراع اول است. )فقط اشک،حال دل 

را می داند ]همان طور که[ همیشه طفل از دیوانگان خبر می گیرد.(/ بیت »ب«: تناقض: خفته بیدار

آرایه های و ااا (1ل بررسی   /.)2( گزینه  ندارد؛ حذف  پارادوکس   /  .)4( و   )3( گزینه های  ندارد؛ حذف  معادله  اسلوب  بیت  است.  پاسخ صحیح   1 گزینه   
پیشنهادی در گزینه )1(: کنایه: مست بودن از )از خود بی خود بودن(، راه نبردن )اجازه ورود نداشتن( / مجاز: سر )مجاز از تمام وجود(، نفس )مجاز از سخن( 

/ حسن تعلیل: دلیل راه نیافتن بوی عنبر و گل به مشام شاعر، سرمست بود از نفس معشوق است.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در گزینه )1(، »کاله شکوفه«، در گزینه )2(، »دیوار امت« و در گزینه )3(، »پرده ناموس« و »کاله شکوفه« اضافه تشبیهی اند.و ااا (1ل

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در گزینه )1(، »روی ماه«، در گزینه )2(، هیچ کدام و در گزینه )3(، »دروگر زمان« اضافه تشبیهی هستند. ]توجه! و ااا (1ل
اگر »روی ماه« منظور »ماه آسمان« باشد، تشخیص و اضافه استعاری و »شهد فایق« ترکیب وصفی است.[

ناساخته و ااا (1ل سخن  )نباید  است.  اول  مصراع  مفهوم  تکمیل  برای  نمونه ای  و  مصداق  دوم،  مصراع  گزینه،  این  در  است.  صحیح  پاسخ   3 گزینه   
)نسنجیده( گفت، ]همان طور که[ شایسته نیست پارچه را بدون اندازه گرفتن قیچی کرد و برید.(

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بیت های اول، دوم و چهارم، حس آمیزی را ندارند؛ حذف گزینه های )1(، )2( و )4(./ بررسی آرایه های پیشنهادی و ااا (1ل
در گزینه )3(: حس آمیزی: سخن تلخ )شنوایی + چشایی( / متناقض نما: حالوت سخن تلخ )نسبت دادن شیرینی به سخن تلخ متناقض نماست.( / اسلوب 
معادله: مصراع دوم نمونه و مصداقی برای مصراع اول است. )حالوت سخن تلخ را از عاشق باید پرسید ]همان طور که[ چگونگی طعم آب دریا را از ماهیان باید 

طلب کرد.( / مراعات نظیر: )ماهی، آب، دریا،( ، )طعم، شیرینی، تلخ(

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. »حسن تعلیل« وجود ندارد. بررسی آرایه های موجود: کنایه: چشم داشتن )کنایه از انتظار داشتن( / مراعات نظیر و ااا (1ل
)تناسب(: )بصیرت و چشم(، )چشم و پا(، )عیب، پا و طاووس(/ اسلوب معادله: مصراع دوم مصداق و مثالی برای تکمیل مفهوم مصراع اول است. )خودآرایان، 

بصیرت ندارند و عیب های خویش را نمی بینند ]همان  طور که[ طاووس به عیب پاهای خود )زشت بودن پاهایش( نگاه نمی کند.(

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. بیت دوم تضاد ندارد؛ حذف گزینه )2(./ بیت های سوم و چهارم جناس ندارند؛ حذف گزینه های )3( و )4(. / بررسی و ااا (1ل
آرایه های پیشنهادی در گزینه )1(: جناس: جا و کجا/ تضاد: است و نیست؛ بررسی سایر گزینه   ها: 2( جناس: در و سر / تضاد: وجود ندارد. 3( تضاد: کم و 

بسیار/ جناس: وجود ندارد. 4( تضاد: مست و هوشیار/ جناس: وجود ندارد.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در این گزینه »تلمیح« وجود ندارد، »دار ُملک آشنایی«، تشبیه )اضافه  تشبیهی( است. بررسی سایر گزینه ها: 2( و ااا (1ل
جناس ناهمسان: پاک و خاک / کنایه: دل ز مهر کسی پاک کردن )عشق به کسی را فراموش کردن، قطع عالقه( / در خاک خفتن )مردن( 3( جناس همسان 
»شیرین« در مصراع اول )معشوقه فرهاد( در مصراع دوم )دلپذیر( / ایهام: از »شیرین« در مصراع اول، دو معنی دریافت می شود: 1ـ معشوقه فرهاد 2ـ دلپذیر 

4( مجاز: خاکی و آبی )مجاز از همه موجودات( / اغراق: بزرگ نمایی در نیافتن حاضر جوابی چون فرهاد در میان مخلوقات
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این گزینه ترکیب های »مکتب حقایق« و »ادیب عشق« هر دو اضافه تشبیهی هستند: مکتب حقایق )حقایق: و لاا (1ل
مشبه/ مکتب: مشبه به(/ ادیب عشق )عشق: مشبه / ادیب: مشبه به( ]توجه: ترکیب »بنیاد هستی« در گزینه )1(، »اضافه استعاری« است. )هستی: مشبه/ 

بنیاد: ویژگی مشبه به محذوف([

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بیت تناقض ندارد؛ حذف گزینه )1(. / حسن تعلیل نیز ندارد؛ حذف گزینه های )2( و )3(. / بررسی آرایه های گزینه و ااا (1ل
)4(: تشبیه: مس وجود )اضافه تشبیهی ← وجود: مشبه/ مس: مشبه به(، کیمیای عشق )اضافه ی تشبیهی ← عشق: مشبه/ کیمیا: مشبه به(/ مجاز: 

مردان ره )مجاز از اولیاء الله و انسان کامل( / کنایه: دست شستن )ترک کردن(، زر شدن )با ارزش و متعالی شدن( / مراعات نظیر: مس، کیمیا و زر

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. برخالف گزینه )2(، در گزینه های )1(، )3( و )4( »محتسب« مورد طعن و ریشخند واقع شده است.و ااا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. بیت »د«، »تضاد« ندارد، حذف گزینه های )3( و )4(. / بیت »ب« جناس ندارد، حذف گزینه )2(./ بررسی آرایه و ااا (1ل
در ابیات گزینه )1(: بیت »د«: ایهام: مدام )1ـ پیوسته 2ـ شراب( / بیت »ه«: تشبیه: گنج غم )اضافه تشبیهی ← غم: مشبه/ گنج: مشبه به( / بیت »ب« 

استعاره: قول نی )استعاره تشخیصی( / بیت »الف« : تضاد: حالل و حرام / بیت »ج«: جناس: )شمع و جمع(، )ماه و ما( 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بیت های اول، دوم و سوم جناس ندارند؛ حذف گزینه های )1(، )2( و )3(. / بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه و ااا (1ل
)4(: جناس همسان: سر اول )عضوی از بدن9 و سر دوم )مجاز از اندیشه( / کنایه: از پیش بردن دعوی )به انجام رساندن دعوی، به مقصود رسیدن( / ایهام: 

منصور )1ـ پیروز 2ـ عارف نامی، حسین بن منصور حالج/ تلمیح: اشاره به ماجرای به دار آویخته شدن حسین بن منصور حالج

آرایه های و ااا (1ل بررسی   /  .)3( گزینه  ندارد؛ حذف  نیز  اغراق   /  .)4( و   )1( گزینه های  ندارد؛ حذف  نما  متناقض  بیت  است.  پاسخ صحیح   2 گزینه   
پیشنهادی در گزینه )2(: استعاره: لب گشودن غنچه )استعاره تشخیصی( / تشبیه: مانند کردن حسن و عشق به آیینه/ حسن تعلیل: دلیل آواز خوانی بلبل را 
شکوفایی غنچه می داند./ اسلوب معادله: مصراع دوم مصداق و نمونه ای برای تایید مفهوم مصراع اول است. )حسن و عشق از اتحاد، آیینه روی هم اند ]همان 

طور که[ غنچه تا لب نگشاید، منقار بلبل وا نشود.( / کنایه: لب گشودن )کنایه از شکفتن(، ]در جای دیگر، می تواند کنایه از سخن گفتن باشد.[

گزینه 3 پاسخ صحیح است. بیت »ب« حس آمیزی ندارد؛ حذف گزینه های )2( و )4(. / بیت »الف« اسلوب معادله ندارد؛ حذف گزینه )1(./ و ااا (1ل
بررسی آرایه های بیت های گزینه )3(: بیت »د«: تشبیه: سنگین دل )دل مانند سنگ(، سیمین بدن )بدن مانند سیم یا نقره( / بیت »ج«: استعاره: نسبت دادن 
ویژگی انسانی »خلق و خوی« به »دریا« )استعاره تشخیصی(/ بیت »ه«: حس آمیزی: حرف سرد )شنوایی + المسه( / بیت »الف« تضاد: آمدن و رفتن / بیت 
»ب«: اسلوب معادله: مصراع دوم مصداق و نمونه ای برای تایید مفهوم مصراع اول است. )کار خامان را می توان از پخته گویی ساخت ]همان طور که[ گرمی 

آتش، زبان خار را کوتاه می کند.(

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بررسی واژه هایی که »ایهام« یا »ایهام تناسب« دارند: گزینه )1(: خسروک ایهام تناسب )1ـ پادشاه 2ـ خسروپرویز(/ و ااا (1ل
گزینه )2(: شیرین: ایهام تناسب )1ـ مزه شیرین: معنی اصلی 2ـ معشوقه خسرو به تناسب »خسرو«( / گزینه )3(: شکر: ایهام تناسب )1ـ ماده سفید شیرین: 

معنی اصلی 2ـ نام یکی از همسران خسروپرویز به تناسب »شیرین«(
]توجه! واژه »وصال« )در گزینه 4( می تواند در ابیات دیگی در معانی »رسیدن به معشوق« و »وصال شیرازی« )شاعر معروف(، ایهام یا ایهام تناسب داشته باشد.[

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این گزینه »ایهام تناسب« وجود ندارد، ولی »اسلوب معادله« وجود دارد. )پیر چون زنده دل افتد ز جوان کمتر و ااا (1ل
نیست ]همان طور که[ صبح به گیسوی سفید، ز دل زنگ می برد(. بررسی آرایه ها در سایر گزینه ها: 1( مجاز: »چمن« در معنای مجازی »باغ« به کار رفته است./ 
ایهام: واژه »راست« دارای دو معنی است: 1ـ دست و دقیقًا 2ـ راست و کیده 2( تشبیه؛ ترکیب های »عنبر زلف« و »سنبل خط«، اضافه تشبیهی اند./ استعاره: 
نسبت دادن »نقاب بستن« به »زلف« و »برات آوردن« به »سنبل« تشخیص و استعاره است. 4( پارادوکس: »خامی چومن سوخته« پارادوکس یا متناقض نماست. 

/ تضاد: بین واژه های »پخته و خام« رابطه تضاد برقرار است.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بیت تلمیح و حسن تعلیل ندارد؛ حذف گزینه های )1(، )2( و )3(. / بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه )4(: کنایه: و ااا (1ل
ترش نشستن )کنایه از گرفته و در هم بودن(، تیزی کردن )کنایه از تندی کردن(، تلخ نمودن )کنایه از ناخوشایند بودن( / حس آمیزی: سخن گفتن شیرین 

)شنوایی + چشایی( / ایهام تناسب: شور )1ـ شوق و هیجان 2ـ مزه شور، که در این معنی، با واژه های »ترش، تلخ و شیرین« تناسب دارد.(
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 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بیت های »ب« و »الف« اسلوب معادله ندارند؛ حذف گزینه های )1(، )2( و )3(. / بررسی آرایه ها به ترتیب ابیات گزینه و لاا (1ل
)4(: بیت »د«: حس آمیزی: دیدن تلخی )بینایی + چشایی(، تلخی ایام )چشایی + بینایی(، شیرین بودن سخن )چشایی+ شنوایی(/ بیت »الف«: حسن تعلیل: 
دلیل پدیدار شدن ابر را آستینی می داند که آفتاب از رشک بردن بر رخ زیبای دوست در مقابل صورت خود گرفته است. / بیت »ج«: اسلوب معادله: مصراع دوم 
بیت، مصداق و نمونه ای برای تأیید مفهوم مصراع اول آن است. )دل به دست آن نگار شوخ و شنگ افتاده است ]همان طور که[ طفل بازیگوش را آتش به 
جنگ افتاده است.( ]توجه! این بیت »تشبیه مرکب« دارد ولی طراح محترم آن را »اسلوب معادله( پنداشته است.[ / بیت »ب«: تناقض: در آغاز به پایان رسیدن

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. حس آمیزی: 1ـ سبز بودن خواب 2ـ آبی بودن عشق و صداقت 3ـ شفاف بودن ترس/ تشبیه: 1ـ تشبیه »کوچه باغ« و ااا (1ل
به »خواب خدا« 2ـ تشبیه »عشق« به »پرهای صداقت« 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. بیت اسلوب معادله و تشبیه ندارد؛ حذف گزینه های )1(، )3( و )4(./ بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه )2(: و ااا (1ل
حسن تعلیل: بامزه بودن گفتار شاعر به دلیل پیچیدن عشق در سر او / حس آمیزی: بامزه گفتار )چشایی+ شنوایی(/ مجاز: سر مجاز از اندیشه / کنایه: چیزی 

در سر پیچیدن کنایه از درگیر شدن فکر

 بیت های اول و سوم، استعاره ندارند؛ حذف  گزینه های )1( و )3(. / بیت چهارم، کنایه ندارد؛ حذف گزینه )4(./ بررسی آرایه های گزینه )2(: و ااا (1ل
سرو روان: استعاره از معشوق/ زمین گیر شدن کنایه از پیر و ناتوان شدن؛ بررسی سایر گزینه هاک 1( تیره شدن روز )کنایه از بدبخت و بیچاره شدن( 3( ز تأثیر 
شدن )=رفتن( )کنایه از بی اثر شدن( 4( در »نسبت دادن شکار کردن به چشم معشوق«، استعاره نوع دوم )مکنیه( به کار رفته است. )من مثل طعمه ای شکار 

چشم تو شدم( ]توجه! در این گزینه »کمند« و »شیران« در معنای حقیقی به کار رفته و استعاره ندارد. همچنین ترکیب »آهوی چشم« اضافه تشبیهی است.[

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. سایر ابیات سه تشبیه ندارند و حذف می شوند. در بیت )2( سه تشبیه دیده می شود: 1ـ چشمه خورشید )اضافه و ااا (1ل
تشبیهی ← خورشید: مشبه/ چشمه: مشبه به( 2ـ چشمه خورشید تویی )تشبیه »تو« به »چشمه خورشید«( 3ـ سایه گه بید منم )تشبیه »من« )شاعر( به »سایه 
گه بید«( / ایهام: از کلمه های »زدی« و »پست« دو معنی دریافت می شود، زدی: 1ـ کوبیدی 2ـ تابیدی )طلوع کردی( / پست: 1ـ فرومایه و حقیر 2ـ کوتاه / 
بررسی سایر گزینه ها: 1( تشبیه: همچو چنگم )تشبیه »من« )شاعر( به »چنگ«( ایهام تناسب: ضرب )1ـ روش و شیوه( 2ـ آلت موسیقی )متناسب با چنگ( 3( 
تشبیه: می خندم چون شمع )تشبیه »من« )شاعر9 به شمع( / ایهام: درنمی گیرد )1ـ اثر نمی کند 2ـ شعله ور نمی شود( 4( تشبیه: مانند کردن »هرکس نکاشت 

مهر« به »نگهبان الله« / ایهام: الله: 1ـ گل الله 2ـ چراغ قدیمی به شکل الله

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. تشبیه »مسلک مرغ گرفتار قفس« به »مسلک من« )همان شاعر(/ »مرغ اسیر«، استعاره مصرحه )استعاره از خود و ااا (1ل
شاعر(/ مسلک مرغ: استعاره نوع دوم )مکنیه( )اضافه استعاری ← مرغ: مشبه/ مسلک:  ویژگی مشبه به محذوف )انسان(( بررسی سایر گزینه ها: 2( تشبیه 

دارد: هیچ نوع استعاره ای به کار نرفته است. 3 و 4( تشبیه و استعاره ندارند.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. بیت حسن تعلیل ندارد: حذف گزینه های )1( و )4(. / تمثیل ندارد؛ حذف گزینه )3(./ بررسی آرایه های پیشنهادی در و ااا (1ل
گزینه )2(: تشبیه: او اهرمن است./ تضاد: سلیمان و اهریمن/ کنایه: سلیمان کردن )کنایه از به پادشاهی رساندن(/ تلمیح: اشاره به داستان حضرت سلیمان 

و حکومت چهل روزه یکی از جنیان به نام »صخر« به جای آن حضرت با ربودن انگشتری وی.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این گزینه، »ایهام« وجود ندارد؛ بین »آباد و ویران« تضاد وجود دارد. بررسی سایر گزینه ها: 1( کنایه: از قلم افتادن و ااا (1ل
نام )کنایه از فراموش شدن( / تشبیه: دفتر زمانه )اضافه تشبیهی ← زمانه: مشبه / دفتر: مشبه به( 2( جناس: من و چمن )ناهمسان(/ استعاره: »همت از 
باد سحر طلبیدن« تشخیص است و تشخیص، استعاره مکنیه محسوب می شود. 3( مجاز: جیب و جام از اسباب زندگی، مال و ِمی مجاز از راحتی و خوشی / 

تلمیح: اشاره به پادشاهی جمشید

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بیت های اول، دوم و چهارم حس آمیزی و پارادوکس ندارند؛ حذف گزینه های )1(، )2( و )4(. / بررسی آرایه های و ااا (1ل
پیشنهادی در گزینه )3(: حس آمیزی: حرف تلخ و شیرین )شنوایی + چشایی(/ مجاز: حرف مجاز از سخن / تشبیه: تشبیه لعل )لب( معشوق به نقل و باده، 
روی به آب و آتش، چشم به ترک و هندو / استعاره: لعل استعاره از لب معشوق/ پارادوکس: اینکه حرف معشوق در عین تلخ بودن، شیرین هم باشد و یا روی 

معشوق، آمیزه ای از آب و آتش باشد، متناقض نماست.
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آرایه های ادبی 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بیت های »ب« و »الف« اسلوب معادله ندارند؛ حذف گزینه های )1(، )2( و )3(. / بررسی آرایه ها به ترتیب ابیات گزینه و لاا (1ل
)4(: بیت »د«: حس آمیزی: دیدن تلخی )بینایی + چشایی(، تلخی ایام )چشایی + بینایی(، شیرین بودن سخن )چشایی+ شنوایی(/ بیت »الف«: حسن تعلیل: 
دلیل پدیدار شدن ابر را آستینی می داند که آفتاب از رشک بردن بر رخ زیبای دوست در مقابل صورت خود گرفته است. / بیت »ج«: اسلوب معادله: مصراع دوم 
بیت، مصداق و نمونه ای برای تأیید مفهوم مصراع اول آن است. )دل به دست آن نگار شوخ و شنگ افتاده است ]همان طور که[ طفل بازیگوش را آتش به 
جنگ افتاده است.( ]توجه! این بیت »تشبیه مرکب« دارد ولی طراح محترم آن را »اسلوب معادله( پنداشته است.[ / بیت »ب«: تناقض: در آغاز به پایان رسیدن

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. حس آمیزی: 1ـ سبز بودن خواب 2ـ آبی بودن عشق و صداقت 3ـ شفاف بودن ترس/ تشبیه: 1ـ تشبیه »کوچه باغ« و ااا (1ل
به »خواب خدا« 2ـ تشبیه »عشق« به »پرهای صداقت« 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. بیت اسلوب معادله و تشبیه ندارد؛ حذف گزینه های )1(، )3( و )4(./ بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه )2(: و ااا (1ل
حسن تعلیل: بامزه بودن گفتار شاعر به دلیل پیچیدن عشق در سر او / حس آمیزی: بامزه گفتار )چشایی+ شنوایی(/ مجاز: سر مجاز از اندیشه / کنایه: چیزی 

در سر پیچیدن کنایه از درگیر شدن فکر

 بیت های اول و سوم، استعاره ندارند؛ حذف  گزینه های )1( و )3(. / بیت چهارم، کنایه ندارد؛ حذف گزینه )4(./ بررسی آرایه های گزینه )2(: و ااا (1ل
سرو روان: استعاره از معشوق/ زمین گیر شدن کنایه از پیر و ناتوان شدن؛ بررسی سایر گزینه هاک 1( تیره شدن روز )کنایه از بدبخت و بیچاره شدن( 3( ز تأثیر 
شدن )=رفتن( )کنایه از بی اثر شدن( 4( در »نسبت دادن شکار کردن به چشم معشوق«، استعاره نوع دوم )مکنیه( به کار رفته است. )من مثل طعمه ای شکار 

چشم تو شدم( ]توجه! در این گزینه »کمند« و »شیران« در معنای حقیقی به کار رفته و استعاره ندارد. همچنین ترکیب »آهوی چشم« اضافه تشبیهی است.[

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. سایر ابیات سه تشبیه ندارند و حذف می شوند. در بیت )2( سه تشبیه دیده می شود: 1ـ چشمه خورشید )اضافه و ااا (1ل
تشبیهی ← خورشید: مشبه/ چشمه: مشبه به( 2ـ چشمه خورشید تویی )تشبیه »تو« به »چشمه خورشید«( 3ـ سایه گه بید منم )تشبیه »من« )شاعر( به »سایه 
گه بید«( / ایهام: از کلمه های »زدی« و »پست« دو معنی دریافت می شود، زدی: 1ـ کوبیدی 2ـ تابیدی )طلوع کردی( / پست: 1ـ فرومایه و حقیر 2ـ کوتاه / 
بررسی سایر گزینه ها: 1( تشبیه: همچو چنگم )تشبیه »من« )شاعر( به »چنگ«( ایهام تناسب: ضرب )1ـ روش و شیوه( 2ـ آلت موسیقی )متناسب با چنگ( 3( 
تشبیه: می خندم چون شمع )تشبیه »من« )شاعر9 به شمع( / ایهام: درنمی گیرد )1ـ اثر نمی کند 2ـ شعله ور نمی شود( 4( تشبیه: مانند کردن »هرکس نکاشت 

مهر« به »نگهبان الله« / ایهام: الله: 1ـ گل الله 2ـ چراغ قدیمی به شکل الله

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. تشبیه »مسلک مرغ گرفتار قفس« به »مسلک من« )همان شاعر(/ »مرغ اسیر«، استعاره مصرحه )استعاره از خود و ااا (1ل
شاعر(/ مسلک مرغ: استعاره نوع دوم )مکنیه( )اضافه استعاری ← مرغ: مشبه/ مسلک:  ویژگی مشبه به محذوف )انسان(( بررسی سایر گزینه ها: 2( تشبیه 

دارد: هیچ نوع استعاره ای به کار نرفته است. 3 و 4( تشبیه و استعاره ندارند.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. بیت حسن تعلیل ندارد: حذف گزینه های )1( و )4(. / تمثیل ندارد؛ حذف گزینه )3(./ بررسی آرایه های پیشنهادی در و ااا (1ل
گزینه )2(: تشبیه: او اهرمن است./ تضاد: سلیمان و اهریمن/ کنایه: سلیمان کردن )کنایه از به پادشاهی رساندن(/ تلمیح: اشاره به داستان حضرت سلیمان 

و حکومت چهل روزه یکی از جنیان به نام »صخر« به جای آن حضرت با ربودن انگشتری وی.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این گزینه، »ایهام« وجود ندارد؛ بین »آباد و ویران« تضاد وجود دارد. بررسی سایر گزینه ها: 1( کنایه: از قلم افتادن و ااا (1ل
نام )کنایه از فراموش شدن( / تشبیه: دفتر زمانه )اضافه تشبیهی ← زمانه: مشبه / دفتر: مشبه به( 2( جناس: من و چمن )ناهمسان(/ استعاره: »همت از 
باد سحر طلبیدن« تشخیص است و تشخیص، استعاره مکنیه محسوب می شود. 3( مجاز: جیب و جام از اسباب زندگی، مال و ِمی مجاز از راحتی و خوشی / 

تلمیح: اشاره به پادشاهی جمشید

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بیت های اول، دوم و چهارم حس آمیزی و پارادوکس ندارند؛ حذف گزینه های )1(، )2( و )4(. / بررسی آرایه های و ااا (1ل
پیشنهادی در گزینه )3(: حس آمیزی: حرف تلخ و شیرین )شنوایی + چشایی(/ مجاز: حرف مجاز از سخن / تشبیه: تشبیه لعل )لب( معشوق به نقل و باده، 
روی به آب و آتش، چشم به ترک و هندو / استعاره: لعل استعاره از لب معشوق/ پارادوکس: اینکه حرف معشوق در عین تلخ بودن، شیرین هم باشد و یا روی 

معشوق، آمیزه ای از آب و آتش باشد، متناقض نماست.
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ادبیات فارسی

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بیت متناقض نما ندارد؛ حذف گزینه های )2( و )4(./ »تشبیه« و »حس آمیزی« ندارد؛ حذف گزینه )1(. / بررسی و ااا (1ل
آرایه های گزینه )3(: جناس؛ من و چمن )ناهمسان(/ استعاره: خسرو استعاره از معشوق، نسبت دادن »گریستن« به »ابر« و »خندیدن« به »گل ها« )تشخیص 
و استعاره( / ایهام تناسب: شیرین: 1ـ خوش و دلپذیر 2ـ معشوقه خسرو )متناسب با شیرین(: اسلوب معادله: مصراع دوم مصداقی برای تأیید مفهوم مصراع 

اول است.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در این گزینه، »میکده« استعاره از »دنیا« است و بین »جم« و »جام« جناس ناهمسان وجود دارد. بررسی آرایه های و لاا (1ل
سایر گزینه ها: 1( اسلوب معادله: شیشه هم خوردن / دردآمیز شدن باده = گردش افالک / آزردگی ها/ حسن تعلیل: وجود ندارد. 3( تلمیح: اشاره به داستان 
شیرین و فرهاد / حس آمیزی: وجود ندارد. 4( متناقض نما: شاد بودن در عین غم داشتن / ایهام: وجود ندارد )»سرو« استعاره از معشوق است ولی از »روان« 

در اینجا دو معنی برداشت نمی شود، پس ایهام وجود ندارد.(

بررسی و ااا (1ل ندارد؛ حذف گزینه )3(./  ندارد؛ حذف گزینه های )2( و )4(. / بیت »ب«، جناس  پاسخ صحیح است. بیت »ه« متناقض نما   گزینه 1 
آرایه های پیشنهادی در گزینه )1(: بیت »د«: مجاز: مجلس، مجاز از حاضران مجلس/ بیت »ب«: اغراق: جاری شدن دریای خون از دیده دل و این که سیل 
اشک، عالم را خراب کند، بیان اغراق آمیز است./ بیت »ج«: جناس همسان: »آب« اول )مایع آشامیدنی( و »آب« دوم )آبرو، رونق( / بیت »ه«: ایهام: هزار 

)1ـ عدد هزار 2ـ بلبل، هزار دستان( / بیت »الف«: متناقض نما: »حاصل بودن بی حاصلی«

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بیت حسن تعلیل، تلمیح و اسلوب معادله ندارد، حذف گزینه های )1(، )2( و )3(./ بررسی آرایه های پیشنهادی و ااا (1ل
در گزینه )4(: تشبیه: تشبیه »شاعر« به »نای« )نی( / مجاز: »دم اول« ، مجاز از »لحظه« و »دم دوم«، مجاز از »سخن« / تضمین: بیت دوم از حافظ است 
و شهریا آن را در شعر خود آورد است. )کلمه راهنما: لسان غیب )حافظ( در بیت اول( / کنایه: دم زدن )کنایه از سخن گفتن و نالیدن( ]توجه: چون در ابیات، 

تشخیص وجود دارد، بنابراین ذکر آرایه »استعاره« نیز برای ابیات، صحیح است.[

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. رد گزینه در این تست کمی دشوار است. چاره ای نداریم جز اینکه از »استعاره« کمک بگیریم که در بیت گزینه )1(، و ااا (1ل
»نوعروسان چمن« استعاره از »گل ها« و در بیت گزینه )3(، تشخیص و استعاره نوع دوم )مکنیه( وجود دارد؛ اما چون در گزینه )3(، »کنایه« وجود ندارد، گزینه 
)1( را انتخاب می کنیم. سایر آرایه ها دراین گزینه: تشبیه: گل روی )اضافه تشبیهی ← روی: مشبه / گل: مشبه به( اغراق: بزرگ نمایی در توصیف زیبایی 
معشوق به گونه ای که بازار لطافت گل ها را بشکند./ کنایه: بازار شکستن )از رونق انداختن( / بررسی سایر گزینه ها: 2( موی میان: تشبیه )اضافه تشبیهی ← 
میان )کمر(: مشبه/ موی: مشبه به( / اغراق در تشبیه کمر به موی / پسته دهان: تشبیه دهان به پسته 3( تشبیه »تو« به »پروانه« و تشخیص و استعاره در 
نسبت دادن »صبر بر داغ عشق به پروانه « 4( رود خون:  تشبیه )اضافه تشبیهی ← خون: مشبه/ رود: مشبه به( / دل بستن کنایه از امیدواری و عالقه مندی 

/ رود خون: اغراق

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. استعاره: پسته استعاره از دهان خندان معشوق/ تشبیه: مانند کردن خنده به شکر )تشبیه از نوع پنهان یا مضمر و ااا (1ل
است.( بررسی سایر آرایه ها: 2( حس آمیزی: شنیدن بو )شنوایی + چشایی( / جناس همسان: وجود ندارد. 3( ایهام تناسب: روی )1ـ چهره 2ـ فلز روی به تناسب 

واژه »زر«( / پارادوکس: وجود ندارد. 4( اغراق: بستن صد جوی آب از دیده )چشم( / حسن تعلیل: وجود ندارد.

بررسی و ااا (1ل  /  .)3( ندارد، حذف گزینه  تلمیح  بیت »الف«   /  .)4( و   )3( ندارد؛ حذف گزینه های  بیت »ب« تضاد  پاسخ صحیح است.   1  گزینه 
آرایه های گزینه )1(: بیت »ج«: تضاد: بقا و فنا / بیت »الف« اسلوب معادله: مصراع دوم مصداقی برای تایید مفهوم مصراع اول است./ »گل این بوستان 
پرده خار است ]همان طور که[ نوش این محنت سرا آهن ربای نشتر است(/ بین »د«: تلمیح: اشاره به داستان لیلی و مجنون / بیت »ب«: کنایه: دل 

رمیده )دل آشفته و بی قرار(

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. بیت متناقض نما ندارد؛ حذف گزینه های )3( و )4( / ایهام ندارد؛ حذف گزینه )1(./ بررسی آرایه های پیشنهادی و ااا (1ل
در گزینه )2(: استعاره: خسرو: یوسف و طوطی استعاره از معشوق/ تلمیح: اشاره به داستان های خسرو و شیرین و حضرت یوسف )ع(/ کنایه: گل پیرهن )زیبا 

و روشنی بخش(، شکرشکن )گویا و خوش سخن(/ حس آمیزی: شیرین سخن )شنوایی + چشایی(
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آرایه های ادبی 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. بیت های »الف، ج، د«، حس آمیزی ندارند؛ حذف گزینه های )1(، )3( و )4(. / بررسی آرایه های پیشنهادی به ترتیب و ااا (1ل
ابیات گزینه )2(: بیت »د«: تشبیه: مانند کردن »عشق به دردانه«، »من به غواص« و »دریا به میکده« / بیت »الف«: استعاره: لعل )استعاره از لب یار( / بیت 

»ب«: حس آمیزی: سخن سخت )شنوایی + المسه( / بیت »ج«: مجاز: پیمانه )مجاز از شراب(

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. بیت های دوم، سوم و چهارم »حس آمیزی« ندارند؛ حذف گزینه های )2(، )3( و )4(./ بررسی آرایه های پیشنهادی و ااا (1ل
در گزینه )1(: کنایه: چاشنی گرفتن کنایه از شاد و سرخوش شدن / حس آمیزی: خنده های شور )شنوایی، بینایی+ چشایی( / اسلوب معادله: مصراع دوم 
مصداقی برای تأیید مفهوم مصراع اول است. )دل از خنده های شور، چاشنی می گیرد ]همان طور که[ کباب را نمک، لذیذ می نماید.( / مراعات نظیرک چاشنی، 
شور، نمک، کباب؛ بررسی سایر گزینه ها: 2( استعاره: گلزار و سبزه 3( اضافه تشبیهی: سنگ طعن / جناس تام: شکست و شکست 4( اضافه تشبیهی: کشتی 

امید، سراب ناامیدی / مراعات نظیر: دریا، کشتی، غرق

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بلندی و ارتفاع دماوند همانند قله های دیگر، دلیل طبیعی دارد؛ اما شاعر در اینجا با بیان دلیل شاعرانه ادبی می گوید: و ااا (1ل
برای برای اینکه دماوند از چشم و دید مردم دور باشد )مردم آن را نبینند( سر به فلک کشیده و در پشت ابر پنهان شده است.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. این بیت، تشبیه دارد؛ »دماوند« به »اژدهای گرزه« و »شرزه شیر ارغند« همانند شده است. استعاره ها: 1( ُکله خودی و لاا (1ل
از سیم )نقر(: استعاره از برف/ کمربندی از آهن: استعاره از دامنه صخره ای از تیر کوه 2( جور گردون: تشخیص و استعاره نوع دوم )مکنیه( )اضافه استعاری 

← گردون: مشبه/ جور: صفت مشبه به محذوف )انسان(( 4( مشت زمین: استعاره از دماوند

گزینه 2 پاسخ صحیح است. جناس ندارد؛ حذف گزینه های )1( و )3(. / متناقض نما ندارد؛ حذف گزینه )4(. / بررسی آرایه های پیشنهادی در و ااا (1ل
گزینه )2(: تشبیه: مردم دیو مانند )تشبیه مردم به دیو( / استعاره: ستوران )استعاره از مردم فرومایه(، شیر سپهر )استعاره از خورشید( همچنین »پیمان بستن 
دماوند با خورشید و پیوند دوستی برقرار کردن با اختر سعد )سیاره مشتری( تشخیص و استعاره مکنیه است./ مجاز: دم )مجاز از همنشینی و هم صحبتی( / 

حسن تعلیل: شاعر با زبان ادبی و هنری، دلیل سر به فلک کشیدن دماوند را دوری از مصاحبت با مردم فرومایه و پست می داند.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این گزینه، »تشبیه« وجود ندارد؛ دل زمانه: اضافه استعاری و تشخیص/ دل: استعاره از دماوند / آتش: استعاره از و ااا (1ل
خشم )استعاره مصرحه( / بررسی سایر گزینه ها: 1( اغراق: اطالق گنبد گیتی بودن به دماوند/ تلمیح: اشاره به ماجرای دیو سپید و کشته شدن او به دست رستم 
در خوان هفتم 2( حسن تعلیل: شاعر با زبان ادبی و هنری، علت وجود برف بر قله دماوند را، کافوری می داند برای تسکین درد و ورم )بلندی( دماوند/ مراعات 

نظیر: درد و ورم، کافور، ضماد )مرهم( 4( واج آرایی: تکرار صامت »د« و مصوت »ِـ« / تضاد: بی خرد و خردمند

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بیت های دوم و سوم تشبیه ندارند؛ حذف گزینه های )2( و )3(. / بیت اول، کنایه ندارد؛ حذف گزینه )1(./ بررسی و ااا (1ل
آرایه های گزینه )4(: واج آرایی: تکرار صامت های »ب« و »ن« / تشبیه: بنای ظلم )اضافه تشبیهی( / استعاره: »بنا« در مصراع اول، استعاره از ظلم و ستم 

است. / کنایه: از بن و ریشه کندن )کنایه از نابود کردن(

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. بیت »ب«، جناس ندارد؛ حذف گزینه های )3( و )4(./ بیت »ب« اسلوب معادله ندارد؛ حذف گزینه )2(./ بررسی و ااا (1ل
آرایه های پیشنهادی به ترتیب ابیات گزینه )1(: بیت »ج«: جناس: نسیم و سیم / بیت »ب«: تمثیل: ضرب المثل »فیلش یاد هندوستان کرده«/ بیت »الف« 
مجاز: سر )مجاز از اندیشه و قصد(/ بیت »ه«: استعاره: غرقاب غم )اضافه استعاری ← غم به دریایی تشبیه شده که غرقاب دارد.(، موج دیده )اضافه استعاری 
← دیده به دریایی تشبیه شده که غرقاب دارد.(، موج دیده )اضافه استعاری ← دیده به دریایی تشبیه شده که موج دارد.( / بیت »د«: اسلوب معادله: بزرگان 

کهنسال رأی روشن دارند ]همان طور که[ در ایام خزان، آب ها صاف و زالل می شوند.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و ااا (1ل
در این گزینه، دلیل از نوع طبیعی است؛ دلیل ناراحتی و گریستن طفل خردسال، فرورفتن خار درشت در پای وی است. بررسی سایر گزینه ها: 1( دلیل شکوفایی 
و خندان بودن گل، شادی بیش از اندازه گل در اثر تشبیه لب معشوق به آن است.2( دلیل بلند شدن بوی خوش از آیینه، در آغوش گرفته شدن معشوق به وسیله 

آیینه است. 4( دلیل گریه بی سبب ابر، خندیدن الله و گلزار به اوست.
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آرایه های ادبی 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. بیت های »الف، ج، د«، حس آمیزی ندارند؛ حذف گزینه های )1(، )3( و )4(. / بررسی آرایه های پیشنهادی به ترتیب و ااا (1ل
ابیات گزینه )2(: بیت »د«: تشبیه: مانند کردن »عشق به دردانه«، »من به غواص« و »دریا به میکده« / بیت »الف«: استعاره: لعل )استعاره از لب یار( / بیت 

»ب«: حس آمیزی: سخن سخت )شنوایی + المسه( / بیت »ج«: مجاز: پیمانه )مجاز از شراب(

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. بیت های دوم، سوم و چهارم »حس آمیزی« ندارند؛ حذف گزینه های )2(، )3( و )4(./ بررسی آرایه های پیشنهادی و ااا (1ل
در گزینه )1(: کنایه: چاشنی گرفتن کنایه از شاد و سرخوش شدن / حس آمیزی: خنده های شور )شنوایی، بینایی+ چشایی( / اسلوب معادله: مصراع دوم 
مصداقی برای تأیید مفهوم مصراع اول است. )دل از خنده های شور، چاشنی می گیرد ]همان طور که[ کباب را نمک، لذیذ می نماید.( / مراعات نظیرک چاشنی، 
شور، نمک، کباب؛ بررسی سایر گزینه ها: 2( استعاره: گلزار و سبزه 3( اضافه تشبیهی: سنگ طعن / جناس تام: شکست و شکست 4( اضافه تشبیهی: کشتی 

امید، سراب ناامیدی / مراعات نظیر: دریا، کشتی، غرق

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بلندی و ارتفاع دماوند همانند قله های دیگر، دلیل طبیعی دارد؛ اما شاعر در اینجا با بیان دلیل شاعرانه ادبی می گوید: و ااا (1ل
برای برای اینکه دماوند از چشم و دید مردم دور باشد )مردم آن را نبینند( سر به فلک کشیده و در پشت ابر پنهان شده است.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. این بیت، تشبیه دارد؛ »دماوند« به »اژدهای گرزه« و »شرزه شیر ارغند« همانند شده است. استعاره ها: 1( ُکله خودی و لاا (1ل
از سیم )نقر(: استعاره از برف/ کمربندی از آهن: استعاره از دامنه صخره ای از تیر کوه 2( جور گردون: تشخیص و استعاره نوع دوم )مکنیه( )اضافه استعاری 

← گردون: مشبه/ جور: صفت مشبه به محذوف )انسان(( 4( مشت زمین: استعاره از دماوند

گزینه 2 پاسخ صحیح است. جناس ندارد؛ حذف گزینه های )1( و )3(. / متناقض نما ندارد؛ حذف گزینه )4(. / بررسی آرایه های پیشنهادی در و ااا (1ل
گزینه )2(: تشبیه: مردم دیو مانند )تشبیه مردم به دیو( / استعاره: ستوران )استعاره از مردم فرومایه(، شیر سپهر )استعاره از خورشید( همچنین »پیمان بستن 
دماوند با خورشید و پیوند دوستی برقرار کردن با اختر سعد )سیاره مشتری( تشخیص و استعاره مکنیه است./ مجاز: دم )مجاز از همنشینی و هم صحبتی( / 

حسن تعلیل: شاعر با زبان ادبی و هنری، دلیل سر به فلک کشیدن دماوند را دوری از مصاحبت با مردم فرومایه و پست می داند.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این گزینه، »تشبیه« وجود ندارد؛ دل زمانه: اضافه استعاری و تشخیص/ دل: استعاره از دماوند / آتش: استعاره از و ااا (1ل
خشم )استعاره مصرحه( / بررسی سایر گزینه ها: 1( اغراق: اطالق گنبد گیتی بودن به دماوند/ تلمیح: اشاره به ماجرای دیو سپید و کشته شدن او به دست رستم 
در خوان هفتم 2( حسن تعلیل: شاعر با زبان ادبی و هنری، علت وجود برف بر قله دماوند را، کافوری می داند برای تسکین درد و ورم )بلندی( دماوند/ مراعات 

نظیر: درد و ورم، کافور، ضماد )مرهم( 4( واج آرایی: تکرار صامت »د« و مصوت »ِـ« / تضاد: بی خرد و خردمند

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بیت های دوم و سوم تشبیه ندارند؛ حذف گزینه های )2( و )3(. / بیت اول، کنایه ندارد؛ حذف گزینه )1(./ بررسی و ااا (1ل
آرایه های گزینه )4(: واج آرایی: تکرار صامت های »ب« و »ن« / تشبیه: بنای ظلم )اضافه تشبیهی( / استعاره: »بنا« در مصراع اول، استعاره از ظلم و ستم 

است. / کنایه: از بن و ریشه کندن )کنایه از نابود کردن(

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. بیت »ب«، جناس ندارد؛ حذف گزینه های )3( و )4(./ بیت »ب« اسلوب معادله ندارد؛ حذف گزینه )2(./ بررسی و ااا (1ل
آرایه های پیشنهادی به ترتیب ابیات گزینه )1(: بیت »ج«: جناس: نسیم و سیم / بیت »ب«: تمثیل: ضرب المثل »فیلش یاد هندوستان کرده«/ بیت »الف« 
مجاز: سر )مجاز از اندیشه و قصد(/ بیت »ه«: استعاره: غرقاب غم )اضافه استعاری ← غم به دریایی تشبیه شده که غرقاب دارد.(، موج دیده )اضافه استعاری 
← دیده به دریایی تشبیه شده که غرقاب دارد.(، موج دیده )اضافه استعاری ← دیده به دریایی تشبیه شده که موج دارد.( / بیت »د«: اسلوب معادله: بزرگان 

کهنسال رأی روشن دارند ]همان طور که[ در ایام خزان، آب ها صاف و زالل می شوند.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و ااا (1ل
در این گزینه، دلیل از نوع طبیعی است؛ دلیل ناراحتی و گریستن طفل خردسال، فرورفتن خار درشت در پای وی است. بررسی سایر گزینه ها: 1( دلیل شکوفایی 
و خندان بودن گل، شادی بیش از اندازه گل در اثر تشبیه لب معشوق به آن است.2( دلیل بلند شدن بوی خوش از آیینه، در آغوش گرفته شدن معشوق به وسیله 

آیینه است. 4( دلیل گریه بی سبب ابر، خندیدن الله و گلزار به اوست.
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ادبیات فارسی

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. متناقض نما ندارد؛ حذف گزینه های )1( و )4(. / حس آمیزی ندارد؛ حذف گزینه )3(./ بررسی آرایه های پیشنهادی و ااا (1ل
در گزینه )2(: تشبیه؛ مانند کردن »من« به »غنچه« و »من« به »گل«، مهد امان: اضافه تشبیهی )تشبیه »امان« به »مهد«( استعاره: این که دلتنگی بتواند 
شاعر را در مهد امان محافظت کند و گل نیز توانایی خندیدن را داشته باشد، تشخیص و استعاره نوع دوم )مکنیه( است./ حسن تعلیل: پرپر شدن و نابود شدن 

گل به علت خندیدن )شکفتن( نا به جا و بیهوده )دلیل شاعرانه و ادبی( / کنایه: دل تنگی )کنایه از ناراحت بودن(/ بر باد رفتن )کنایه از نابود و تلف شدن(

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. »تناقض« در بیت دیده نمی شود؛ ولی »اسلوب معادله« دارد: جسم ما را خاک در آغوش نتواند گرفت، ]همان طور و ااا (1ل
که[ گردباد آسایش منزل نمی داند که چیست؛ بررسی سایر گزینه ها: 1( تشخیص: پشت کوژی فلک و.... / حسن تعلیل: به این دلیل، فلک، گوژپشت و خمیده 
گشته تا همیشه در پیشگاه تو بوسه افتخار زند. 2( استعاره: آتش )استعاره از عشق(/ ایهام: دور از تو: 1ـ دردوری و جدایی از تو 2ـ از تو دور باد )عبارت دعایی( 

3( حس آمیزی: شنیدن بو )شنوایی + بویایی( / مجاز: خاک )مجاز از گور(

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بیت »ب«، تناقض ندارد؛ حذف گزینه های )2( و )4(./ بیت »ج«، حس آمیزی نداردگ حذف گزینه )1(./ بررسی و ااا (1ل
آرایه های پیشنهادی به ترتیب ابیات گزینه )3(: بیت »ج«: ایهام تناسب: عهد )1ـ پیمان: معنی اصلی 2ـ زمان و دوره به تناسب »ایام«/ بیت »ه«: استعاره: سر 
در گریبان کشیدن و خجلت زدگی شمع )استعاره تشخیصی( / بیت »د«: حس آمیزی: شعر تر )شنوایی یا بینایی + المسه(، گرم گذشتن )المسه +بینایی( / بیت 

»الف«: تناقض: مسِت هشیار/ بیت »ب«: تلمیح: اشاره به ماجرای شیرین و فرهاد

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بیت »د«  حسن تعلیل ندارد؛ حذف گزینه های )1( و )2(./ بیت »ب« ایهام ندارد؛ حذف گزینه )4(./ بررسی آرایه های و ااا (1ل
پیشنهادی به ترتیب: ابیات گزینه )3(: بیت »د«: ایهام: دور از روی یار )1ـ دور و جا مانده از دیدن روی یار2ـ دور باد از روی یار(/ بیت »ج«: استعاره: قند )استعاره 
از سخنان نغز و شیرین(/ بیت »ه«: حسن تعلیل: علت قیام نکردن قیامت را انتظار دیدن قامت دلکش و زیبای یار می داند. / بیت »الف«: تشبیه: بار فراق 

)اضافه تشبیهی ← فراق: مشبه/ بار: مشبه به( بیت »ب«: مجاز: سیر )مجاز از بیزار(

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در مصراع دوم این گزینه، بین بن ماضی »داد«در فعل »ندادی« و »داد« به معنی عدل و انصاف )بخشش(« و للا (1ل
جناس همسان )تام( به کار رفته است. ]توجه! در گزینه )1(، اغراق در مورد خداوند صدق نمی کند و گزینه )2( به ماجرای حضرت نوح )ع( اشاره ندارد؛ 

پس »تلمیح« ندارد.[

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. حسن تعلیل ندارد؛ حذف گزینه های )2( و )4(./ متناقض نما ندارد؛ حذف گزینه )1(./ بررسی آرایه های پیشنهادیدر و الا (1ل
گزینه )3(: کنایه: سایه از سر کسی کم نشدن )کنایه از همیشه مورد توجه و عنایت واقع شدن، تداوم توجه و عنایت(/ استعاره: سرو )استعاره از معشوق(/ جناس 

تام: بین »باال« در مصراع اول به معنی »قامت« با »باال« در مصراع دوم به معنی »عالم باال« / تشبیه : تشبیه »سایه باال« به »رحمتی از عالم باال«

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. بیت های »ب«، »الف« و »ج« تناقض ندارند؛ حذف گزینه های )1(، )3( و )4(./ بررسی آرایه های پیشنهادی در و الا (1ل
گزینه )2(: بیت »ج«: تضاد: لیل و نهار/ بیت »ب«: تشبیه: تشبیه روی معشوق به خورشید و ترجیح دادن بر آن )که در اصطالح ادبی به آن تشبیه »مرجح« 
می گویند.(/ بیت »الف«: اسلوب معادله: مصراع دوم مصداق و نمونه ای برای تأیید معنی و مفهوم مصراع اول است. )جوان را صحبت پیران، حصار عافیت باشد 

]همان طور که[ تیر چون از کمان دور گردد، به خاک و خون نشیند( / بیت »د«: تناقض: رسیدن به جمعیت )آرامش( از دل ویران

گزینه 4 پاسخ صحیح است. شاعر دلیلجاری شدن شط روان )رود دجله( در بغداد را، گریستن خاک بر مرگ خلفای آنجا می داند.و الا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. بیت های )1(، )3( و )4( حسن تعلیل ندارند؛ حذف گزینه های )1(، )3( و )4(./ در گزینه )2( شاعر »دلیل چشمک و الا (1ل
زدن ستارگان را در کرشمه و ناز معشوق می داند.« همچنین در این گزینه، نسبت دادن »شوق« و »چشم« به »کوکب ها« )ستارگان( تشخیص و استعاره نوع دوم 

)مکنیه( است. )چشم  کوکب ها ← اضافه استعاری(

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. شاعر می خواهد دلش شکسته باشد، چون صدای ساز شکسته )دل( خوش آهنگ تر است. )ذکر دلیل شاعرانه و زیبا(و الا (1ل
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آرایه های ادبی 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. متناقض نما ندارد؛ حذف گزینه های )1( و )4(./ حس آمیزی ندارد؛ حذف گزینه )3(./ بررسی آرایه های پیشنهادی و الا (1ل
در گزینه )2(: تشبیه: تشبیه »بانگ نای« به »آتش« / استعاره: »آتش« در مصراع دوم استعاره از »عشق« است و در مصراع اول نیز »بانگ نای« تشخیص و 
استعاره است./ جناس همسان: »نیست باد«: در مصراع اول به معنی »هوا نیست« و »نیست باد«: در مصراع دوم به معنی »نابود باد«/ تضاد: است و نیست 

)در مصراع اول( ]توجه! ایهام تناسب در ترکیب »بانگ نای« ایهام تناسب دیده می شود:  نای: 1ـ نی 2ـ »گلو« متناسب با بانگ[

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در این گزینه، »حسن تعلیل« وجود ندارد: »سینه« مجاز از »دل« یا »شنونده و همراز« است. بررسی سایر گزینه ها: و الا (1ل
2( تلمیح: اشاره به این سخن مشهور »کّل شیء یرجُع الی اصِله« ]هرچیزی سرانجام به اصل خویش بازمی گردد. )اّنا لله و اّنا الیه راجعون[/ جناس: اصل و 
وصل 3( متناقض نما: محرم هوش، جز بی هوش نبودن / اسلوب معادله: مصراع دوم مصداقی برای معنا و مفهوم مصراع اول است. )محرم این هوش جز 
بیهوش نیست. ]همان طور که[ مشتری زبان جز گوش نیست.( 4( حس آمیزی: آوردن »نور« برای گوش )بینایی + شنوایی( / تناسب: گوش با ناله / چشم با 

نور/ گوش و چشم

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بیت های دوم و سوم جناس ندارند؛ حذف گزینه های )2( و )3(. / بیت اول کنایه ندارد؛ حذف گزینه )1(./ بررسی و الا (1ل
آرایه های پیشنهادی در گزینه )4(: نماد: ماهی )نماد عاشق حقیقی، آب نماد عشق و معرفت(/ مجاز: سیر )مجاز از بیزار(/ جناس: سیر و دیر/ کنایه: دیر 

شدن روز )کنایه از درمانده و تباه شدن(

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در سایر گزینه ها جناس همسان وجود ندارد. در گزینه )2(، بین واژه های »پرده« در مصراع اول )به معنی نغمه و و الا (1ل
نوا( و »پرده« در مصراع دوم )به معنی حجاب و پوشش«، جناس همسان )تام( به کار رفته و »پرده دریدن« کنایه از »رسوا کردن و افشای راز« است. بررسی سایر 
گزینه ها: 1( جناس ناهمسان )ناقص(: حکایت و شکایت 3( جناس ناهمسان: روزها و سوزها/ کنایه: بی گاه شدن کنایه از به پایان رسیدن و سپری شدن 4( 

جناس ناهمسان: باک و پاک

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در سایر گزینه ها اضافه تشبیهی دیده نمی شود. در گزینه )3(: آتش عشق: اضافه تشبیهی )عشق: مشبه/ آتش: و لاا (1ل
مشبه به( / جوشش عشق: اضافه استعاری )عشق، مشبه / جوشش: ویژگی مشبه به محذوف )آب((

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بیت سوم اسلوب معادله ندارد؛ حذف گزینه )3(. / بیت های اول و دوم تضاد ندارند؛ حذف گزینه های )1( و )2(./ و ااا (1ل
بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه )4(: اسلوب معادله: مصراع دوم، مصداق و نمونه ای برای مصراع اوال ست. )مستمع، صاحب سخن را بر سر کار آورد 

]همان طور که[ غنچه خاموش، بلبل را به گفتار آورد/ جناس: شاه و راه / تضاد: پست و بلند/ واج آرایی: تکرار صامت های »ش« و »س«

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. اسلوب معادله ندارد؛ حذف گزینه های )2( و )3(. / حس آمیزی ندارد؛ حذف گزینه )4(. / بررسی آرایه های پیشنهادی و ااا (1ل
درگزینه )1(: نماد: کاه )نماد بی ارزشی( / تشبیه: خرمن عمر )اضافه تشبیهی ← عمر: مشبه/ خرمن: مشبه به( / استعاره: نسبت دادن عمل »آتش زدن« به 

»زمانه« تشخیص و استعاره است. / کنایه: آتش به خرمن زدن )نیست و نابود کردن(، به برگ کاهی نبودن )بی ارزش بودن(

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. مصراع دوم، مصداق و نمونه ای برای تایید مفهوم مصراع اول است. )توبه نتوان کرد از می تا شراب ناب هست و ااا (1ل
]همان طور که[از تیمم دست باید شست هرجا آب هست(

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در این گزینه، مصراع دوم، در حکم نمونه و مصداق برای مصراع اول نیست؛ بلکه ادامه مصراع اول است. در سایر و ااا (1ل
گزینه ها مصراع دوم در حکم مصداق و گواهی برای تایید مفهوم مصراع اول هستند با گذاشتن عبارت »همان طور که« بین دو مصراع در هر گزینه می توان به 

تساوی معنایی و مفهومی آنها پی برد.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. بیت های »د« و »الف« متناقض نما ندارند؛ حذف گزینه های )3( و )4(./ بیت »الف« تشبیه ندارد؛ حذف گزینه )2(/ و ااا (1ل
بررسی آرایه های پیشنهادی به ترتیب ابیات گزینه )1(: بیت »د«: تضاد: وصل و هجران، بیم و امید/ بیت »ه«: مجاز: خاک )مجاز از وجود و جسم(/ بیت »ب«: 
تشبیه: شمع روی )اضافه تشبیهی ← روی: مشبه/ شمع: مشبه به( بیت »الف«: کنایه: چشم داشتن )کنایه از انتظار کشیدن(/ بیت »ج«: متناقض نما )»رنج 

عشق راحت هر دردمندی بودن« و »زخم تیغ، مرهم هر دل مجروحی بودن«(
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آرایه های ادبی 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. متناقض نما ندارد؛ حذف گزینه های )1( و )4(./ حس آمیزی ندارد؛ حذف گزینه )3(./ بررسی آرایه های پیشنهادی و الا (1ل
در گزینه )2(: تشبیه: تشبیه »بانگ نای« به »آتش« / استعاره: »آتش« در مصراع دوم استعاره از »عشق« است و در مصراع اول نیز »بانگ نای« تشخیص و 
استعاره است./ جناس همسان: »نیست باد«: در مصراع اول به معنی »هوا نیست« و »نیست باد«: در مصراع دوم به معنی »نابود باد«/ تضاد: است و نیست 

)در مصراع اول( ]توجه! ایهام تناسب در ترکیب »بانگ نای« ایهام تناسب دیده می شود:  نای: 1ـ نی 2ـ »گلو« متناسب با بانگ[

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در این گزینه، »حسن تعلیل« وجود ندارد: »سینه« مجاز از »دل« یا »شنونده و همراز« است. بررسی سایر گزینه ها: و الا (1ل
2( تلمیح: اشاره به این سخن مشهور »کّل شیء یرجُع الی اصِله« ]هرچیزی سرانجام به اصل خویش بازمی گردد. )اّنا لله و اّنا الیه راجعون[/ جناس: اصل و 
وصل 3( متناقض نما: محرم هوش، جز بی هوش نبودن / اسلوب معادله: مصراع دوم مصداقی برای معنا و مفهوم مصراع اول است. )محرم این هوش جز 
بیهوش نیست. ]همان طور که[ مشتری زبان جز گوش نیست.( 4( حس آمیزی: آوردن »نور« برای گوش )بینایی + شنوایی( / تناسب: گوش با ناله / چشم با 

نور/ گوش و چشم

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بیت های دوم و سوم جناس ندارند؛ حذف گزینه های )2( و )3(. / بیت اول کنایه ندارد؛ حذف گزینه )1(./ بررسی و الا (1ل
آرایه های پیشنهادی در گزینه )4(: نماد: ماهی )نماد عاشق حقیقی، آب نماد عشق و معرفت(/ مجاز: سیر )مجاز از بیزار(/ جناس: سیر و دیر/ کنایه: دیر 

شدن روز )کنایه از درمانده و تباه شدن(

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در سایر گزینه ها جناس همسان وجود ندارد. در گزینه )2(، بین واژه های »پرده« در مصراع اول )به معنی نغمه و و الا (1ل
نوا( و »پرده« در مصراع دوم )به معنی حجاب و پوشش«، جناس همسان )تام( به کار رفته و »پرده دریدن« کنایه از »رسوا کردن و افشای راز« است. بررسی سایر 
گزینه ها: 1( جناس ناهمسان )ناقص(: حکایت و شکایت 3( جناس ناهمسان: روزها و سوزها/ کنایه: بی گاه شدن کنایه از به پایان رسیدن و سپری شدن 4( 

جناس ناهمسان: باک و پاک

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در سایر گزینه ها اضافه تشبیهی دیده نمی شود. در گزینه )3(: آتش عشق: اضافه تشبیهی )عشق: مشبه/ آتش: و لاا (1ل
مشبه به( / جوشش عشق: اضافه استعاری )عشق، مشبه / جوشش: ویژگی مشبه به محذوف )آب((

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بیت سوم اسلوب معادله ندارد؛ حذف گزینه )3(. / بیت های اول و دوم تضاد ندارند؛ حذف گزینه های )1( و )2(./ و ااا (1ل
بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه )4(: اسلوب معادله: مصراع دوم، مصداق و نمونه ای برای مصراع اوال ست. )مستمع، صاحب سخن را بر سر کار آورد 

]همان طور که[ غنچه خاموش، بلبل را به گفتار آورد/ جناس: شاه و راه / تضاد: پست و بلند/ واج آرایی: تکرار صامت های »ش« و »س«

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. اسلوب معادله ندارد؛ حذف گزینه های )2( و )3(. / حس آمیزی ندارد؛ حذف گزینه )4(. / بررسی آرایه های پیشنهادی و ااا (1ل
درگزینه )1(: نماد: کاه )نماد بی ارزشی( / تشبیه: خرمن عمر )اضافه تشبیهی ← عمر: مشبه/ خرمن: مشبه به( / استعاره: نسبت دادن عمل »آتش زدن« به 

»زمانه« تشخیص و استعاره است. / کنایه: آتش به خرمن زدن )نیست و نابود کردن(، به برگ کاهی نبودن )بی ارزش بودن(

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. مصراع دوم، مصداق و نمونه ای برای تایید مفهوم مصراع اول است. )توبه نتوان کرد از می تا شراب ناب هست و ااا (1ل
]همان طور که[از تیمم دست باید شست هرجا آب هست(

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در این گزینه، مصراع دوم، در حکم نمونه و مصداق برای مصراع اول نیست؛ بلکه ادامه مصراع اول است. در سایر و ااا (1ل
گزینه ها مصراع دوم در حکم مصداق و گواهی برای تایید مفهوم مصراع اول هستند با گذاشتن عبارت »همان طور که« بین دو مصراع در هر گزینه می توان به 

تساوی معنایی و مفهومی آنها پی برد.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. بیت های »د« و »الف« متناقض نما ندارند؛ حذف گزینه های )3( و )4(./ بیت »الف« تشبیه ندارد؛ حذف گزینه )2(/ و ااا (1ل
بررسی آرایه های پیشنهادی به ترتیب ابیات گزینه )1(: بیت »د«: تضاد: وصل و هجران، بیم و امید/ بیت »ه«: مجاز: خاک )مجاز از وجود و جسم(/ بیت »ب«: 
تشبیه: شمع روی )اضافه تشبیهی ← روی: مشبه/ شمع: مشبه به( بیت »الف«: کنایه: چشم داشتن )کنایه از انتظار کشیدن(/ بیت »ج«: متناقض نما )»رنج 

عشق راحت هر دردمندی بودن« و »زخم تیغ، مرهم هر دل مجروحی بودن«(
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ادبیات فارسی

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این گزینه »ایهام« وجود ندارد؛ ولی »خون« مجاز از »کشتن« است. بررسی سایر گزینه ها: 1( تشبیه: »بازار جهان« و ااا (1ل
و »بازار محبت« هر دو »اضافه تشبیهی« هستند. / پارادوکس: سود بودن زیان 2( حس آمیزی: جواب خشک )شنوایی + المسه(/ اسلوب معادله: از خشک 
طینتان جز جواب خشک مطلب ]همان طور که[ بحر سراب را جز سحاب )ابر( خشک، نیست. 4( تضاد: لطف )کرم( با جور )ستم(/ تلمیح: اشاره به زندگی 

سلطان محمود غزنوی و غالمش ایاز

گزینه 4 پاسخ صحیح است. حس آمیزی ندارد؛ حذف گزینه )1(./ حسن تعلیل ندارد، حذف گزینه )2(./ پارادوکس ندارد، حذف گزینه )3(./ بررسی و ااا (1ل
آرایه های پیشنهادی در گزینه )4(: استعاره »دامان شب« تشخیص و استعاره است. / تلمیح: اشاره به داستان حضرت خضر نبی )ع( و دست یافتن وی به چشمه 
آب حیات در تاریکی و نوشیدن از آن و عمر جاودان یافتن / مراعات نظیر: سیاهی )تاریکی( و شب / اسلوب معادله: در سیاهی می توان از آب حیات، گل چید 

]همان طور که[ اثر گریه در دامان شب ها بیشتر است )مصراع دوم، مصداق و نمونه ای برای تکمیل مفهوم مصراع اول است.(

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. تشبیه: بند ِمَحن )اضافه تشبیهی ← محن: مشبه/ بند: مشبه به( / حسن تعلیل: آزادگی سرو را به این دلیل و ااا (1ل
می داند که در بندگی و خدمت گزاری قد معشوق برخاسته است. بررسی سایر گزینه ها: 1( اسلوب معادله: وجود ندارد )مصراع دوم ادامه مصراع اول است.(/ 
کنایه: مصراع دوم کنایه از وضعیت نامطلوب و ناخوشایند 2( مجاز: دم مجاز از لحظه/ ایهام: وجود ندارد. 4( استعاره : آتش استعاره از شور و اشتیاق/ تضاد 

وجود ندارد.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. »حسن تعلیل« ندارد؛ حذف گزینه های )1( و )3(./ تشبیه ندارد؛ حذف گزینه )2(./ بررسی آرایه های پیشنهادی و ااا (1ل
گزینه )4(: جناس تام: مهر )دوستی و محبت( و مهر )خورشید، استعاره از معشوق(/ ایهام تناسب: مهر اول: 1ـ دوستی و محبت 2ـ خورشید )به تناسب خورشید 

فروزنده( / اسلوب معادله: مصراع دوم مصداق و گواهی برای تأیید مفهوم مصراع اول است.

 بیت »الف«، اسلوب معادله ندارد؛ حذف گزینه )4(./ بیت »الف« ایهام نیز ندارد؛ حذف گزینه های )2( و )3(./ بررسی آرایه های پیشنهادی به و لاا (1ل
ترتیب بیت های گزینه )1(: بیت »ج«: تشبیه: من همچو دیوانه، بیت »ب«: اسلوب معادله: مصراع دوم، مصداق و نمونه ای برای تکمیل مفهوم مصراع اول 
است. / بیت »ه«: ایهام: درنگیرد )1ـ اثر نکند 2ـ شعله ور نشود(/ بیت »الف«: استعاره: ماه خرگهی استعاره از معشوق/ بیت »د«: اغراق: گردیدن آسیاب با 

اشک سعدی

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در این گزینه، کل بیت یک جمله مرکب است و نهاد مصراع اول و جمله پیرو در مصراع دوم آمده است )هرکس که و ااا (1ل
با هم شراب )دوست(، هم خمار نگردد، در میزان دوستی، کامل عیار نیست.( در گزینه های دیگر، مصراع دوم، معادل مصراع اول آنهاست.

بررسی سایر گزینه ها: 1( از موجه سراب تشنگی بیش شود ]همان طور که[ز ماهتاب دل پروانه خنک شود 2( اشک ندامت سیه کاران فزون است ]همان طور 
که[ریزش سحاب در تیرگی زیاده بود 4( موی سفید برای طول امل ریشه بود ]همان طور که[ موج سراب در شوره زار بیشتر بود.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در این گزینه، در مصراع اول از »گل« و در مصراع دوم از »خار« سخن می گوید: مصراع دوم در حکم مصداق و و ااا (1ل
نمونه ای برای تأیید مفهوم مصراع اول نیست. بررسی سایر گزینه هاک 2( دل راز عشق را پوشیده است ]همان طور که[ فانوس شمع را پنهان کرده است 3( دخل 
بی جا موجب خجالت شدن است ]همان طور که[تیر کج باعث رسوایی است 4( روشنی برای آیینه دل زیور باشد ]همان طور که[ شمعی برای خانه تاریک بهتر 

از صد صورت باشد.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در این گزینه، مصراع دوم، مصداق و نمونه ای برای مصراع اول نیست؛ بلکه در ادامه مطلب مصراع اول آمده و ااا (1ل
است. بررسی سایر گزینه ها: 1( شراب از دل ما گرد کدورت نبرد ]همان طور که[ سحاب برای دانه سوخته کاری نتواند بکند 3( در خزان از عندلیبان بانگ 
افسوسی برنخاست ]همان طور که[  با برگشتن ورق از یاران چشم یاری مدار 4( دیده بستن از جهان فیض و گشایش دارد ]همان طور که[  گدا با کور شدن 

برگ و نوایی بیند.  

  گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این گزینه، مصراع دوم در حکم مصداق و نمونه ای برای مصراع اول نیست؛ ادامه مطلب است؛ بررسی سایر و ااا (1ل
گزینه هاک 1( ز سخت گیری دوران عارف را باک نیست ]همان طور که[ ز قحط سال هما بینوا نخواهد شد 2( دلی که خراشی در او نیست، زمین گیر است 

]همان طور که[ زری که سکه ندارد، روان نمی باشد. 3( بیشی ار خواهی به هر پس مانده همراهی گزین ]همان طور که[ سربلندی بایدت، دیوار کوتاهی گزین.

335

آرایه های ادبی 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این گزینه، مصراع دوم در ادامه مصراع اول آمده است؛ بنابراین، »اسلوب معادله« ندارد. بررسی سایر گزینه ها: و ااا (1ل
1( فکر شنبه جمعه اطفال را تلخ می دارد ]همان طور که[ عشرت امروز بی اندیشه فردا خوش است 2( انتقام هرزه گویان را به خاموشی گذار ]همان طور که[ جواب 

مرغ ناهنگام را تیغ می گوید. 4( غوره با رستن از خامی شیرین شود ]همان طور که[ ماه روزه با به پایان آمدن عید شود.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در این بیت در ابتدای مصراع دوم، حرف ربط »که« نشان می دهد که مصراع دوم ادامه مصراع اول است؛ بنابراین، و ااا (1ل
»اسلوب معادله« نیست. بررسی سایر گزینه ها: 2( پای خوابیده به فریاد بیدار نگردد ]همان طور که[ پند با عاشق بیدل چه تواند کرد. 3( عاشق را از گنه باکی 

نیست ]همان طور که[ خورشید بر هر چیزی تابد، پاک است. 4( غزالش جمعی سگان گرفتند ]همان طور که[ با بودن یوسفی صد گرگ درکمین است.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در این گزینه، کاماًل آشکار است که مصراع دوم، جمله هسته است و در ادامه جمله مصراع اول، یعنی جمله وابسته و ااا (1ل
آمدها ست؛ بنابراین »اسلوب معادله« محسوب نمی شود. بررسی سایر گزینه هاک 2( نعمت دو عالم حریص را سیر نکند ]همان طور که[ آتش سوزنده همیشه 
اشتها دارد. 3( هرکس جوهر دارد از همسایه آتش نخواهد ]همان طور که[ چنار از سینه کد خود آتش ایجاد می کند 4( اقبال خصم هرچه فزون تر شود نکوست 

]همان طور که[ فوازه چون بلند شود سرنگون شود.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این گزینه حرف ربط هم با یکی »ولی« در آخر مصراع اول آمده است و نشان می دهد که مصراع دوم در ادامه آن و ااا (1ل
آمده است؛ بنابراین، »اسلوب معادله« نیست. بررسی سایر گزینه ها: 1( رنگین سخنان در سخن خویش نهان اند ]همان طور که[ گل/ از نکهت خود جدا نیست 
2( کدورت خاطر از عارفان مجو ]همان طور که[ غیر از صفای وقت در آیینه خانه ما نیست 3( تیغ مکافات سرکشان را از پای افکند ]همان طور که[ شعله را زود 

به خاکستر خویش نشانند )خاموش کنند(.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. کاماًل آشکار است که در این گزینه، مصراع دوم، ادامه مصراع اول است، پس »اسلوب معادله« شمرده نمی شود. و ااا (1ل
بررسی سایر گزینه ها: 1( تهی چشم حرص را از مال سیری نیست ]همان طور که[ غربال از کثرت حاصل فایده ای نمی برد )معنی مصراع دوم: َاَلک از زیادی 
محصول )غله( سودی نمی برد(. 2( قطع امید کرده نعیم دهر را نخواهد ]همان طور که[ شاخ بریده را نظری بر بهار نیست. 4( لعل را نداشتن ُمهر باکی نیست 

]همان طور که[  عشق را از دریای غم غمناکی نیست. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در این گزینه، مصراع اول، یک جمله وابسته است و مصراع دوم، هسته و مکمل آن است؛ بنابراین، »اسلوب معادله« و لاا (1ل
نیست. بررسی سایر گزینه ها: 1( عیب پاکان زود بر مردم هویدا می شود ]همان طور که[ مو زود در شیر خالص پیدا می شود. 3(شاهد پاکی طینت سخن ما کافی 

است ]همان طور که[ جوهر ذاتی چینی از صدا معلوم است. 4( روشن دالن خوش آمد شاهان نگفته اند ]همان طور که[ آیینه عیب پوش سکندر نمی شود.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این گزینه، در ابتدای مصراع دوم، حرف ربط »که« به معنی »زیرا« آمده است و نشان می دهد که مصراع دوم، و ااا (1ل
ادامه مصراع اول است. بررسی سایر گزینه ها: 1( دخل بی جا غیر از خجالت اثری ندهد ]همان طور که[ تیر کج باعث رسوایی تیرانداز است. 2( خطای جاهالن 
در سخن گفتن پیدا شود ]همان طور که[ تیر کج با بیرون رفتن از کمان، رسوا شود.4( سیل از کشور ویرانه، تهی دست رود ]همان طور که[ باده با مردم غافل 

چه تواند کرد؟

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. دو آرایه شاخص عبارت صورت سوال، »تشبیه« و »کنایه« است، عشق، آتش است. تشبیه »عشق« به »آتش« / و ااا (1ل
»رخت ننهادن« کنایه از اقامت کردن / در بیت گزینه )2( نیز این دو آرایه وجود دارد: »عروس این سخن«: تشبیه »سخن« به »عروس« )اضافه تشبیهی( / 
»برباد رفتن«: کنایه از »نابود و تلف شدن«؛ بررسی سایر گزینه ها: در گزینه های )1( و )3(، »تشبیه« وجود ندارد؛ ولی »کنایه« دیده می شود؛ در گزینه )1(، »از 
دست شدن«، کنایه از »تلف شدن و از بین رفتن«، »سر از پا نشناختن« کنایه از »بسیاری خوشحال بودن« و در گزینه )3(، »دست به سوی آسمان برداشتن«، 
کنایه از »دعا کردن«، »انگشت گشادن«، کنایه از »بسیار خوشحال بودن« و »دیده بربستن«، کنایه از »مردن« است. در گزینه )4( »کنایه« وجود ندارد؛ اما نوعی 

»تشبیه برتری« دیده می شود؛ شاعر معشوق را زیباتر از ماه می داند. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. ایهام ندارد؛ حذف گزینه )2(. / حسن تعلیل ندارد؛ حذف گزینه های )3( و )4(./ بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه و ااا (1ل
)1(: واج آرایی: تکرار مصوت »ای« و صامت »ی« / مجاز: کف مجاز از دست / کنایه: از کف دادن )هدر دادن و تلف کردن( / استعاره: جویبار جاری )استعاره 

از عمر انسان عاشق(، سایه برگ )استعاره از لطف و عنایت معشوق(
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این گزینه، مصراع دوم در ادامه مصراع اول آمده است؛ بنابراین، »اسلوب معادله« ندارد. بررسی سایر گزینه ها: و ااا (1ل
1( فکر شنبه جمعه اطفال را تلخ می دارد ]همان طور که[ عشرت امروز بی اندیشه فردا خوش است 2( انتقام هرزه گویان را به خاموشی گذار ]همان طور که[ جواب 

مرغ ناهنگام را تیغ می گوید. 4( غوره با رستن از خامی شیرین شود ]همان طور که[ ماه روزه با به پایان آمدن عید شود.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در این بیت در ابتدای مصراع دوم، حرف ربط »که« نشان می دهد که مصراع دوم ادامه مصراع اول است؛ بنابراین، و ااا (1ل
»اسلوب معادله« نیست. بررسی سایر گزینه ها: 2( پای خوابیده به فریاد بیدار نگردد ]همان طور که[ پند با عاشق بیدل چه تواند کرد. 3( عاشق را از گنه باکی 

نیست ]همان طور که[ خورشید بر هر چیزی تابد، پاک است. 4( غزالش جمعی سگان گرفتند ]همان طور که[ با بودن یوسفی صد گرگ درکمین است.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در این گزینه، کاماًل آشکار است که مصراع دوم، جمله هسته است و در ادامه جمله مصراع اول، یعنی جمله وابسته و ااا (1ل
آمدها ست؛ بنابراین »اسلوب معادله« محسوب نمی شود. بررسی سایر گزینه هاک 2( نعمت دو عالم حریص را سیر نکند ]همان طور که[ آتش سوزنده همیشه 
اشتها دارد. 3( هرکس جوهر دارد از همسایه آتش نخواهد ]همان طور که[ چنار از سینه کد خود آتش ایجاد می کند 4( اقبال خصم هرچه فزون تر شود نکوست 

]همان طور که[ فوازه چون بلند شود سرنگون شود.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این گزینه حرف ربط هم با یکی »ولی« در آخر مصراع اول آمده است و نشان می دهد که مصراع دوم در ادامه آن و ااا (1ل
آمده است؛ بنابراین، »اسلوب معادله« نیست. بررسی سایر گزینه ها: 1( رنگین سخنان در سخن خویش نهان اند ]همان طور که[ گل/ از نکهت خود جدا نیست 
2( کدورت خاطر از عارفان مجو ]همان طور که[ غیر از صفای وقت در آیینه خانه ما نیست 3( تیغ مکافات سرکشان را از پای افکند ]همان طور که[ شعله را زود 

به خاکستر خویش نشانند )خاموش کنند(.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. کاماًل آشکار است که در این گزینه، مصراع دوم، ادامه مصراع اول است، پس »اسلوب معادله« شمرده نمی شود. و ااا (1ل
بررسی سایر گزینه ها: 1( تهی چشم حرص را از مال سیری نیست ]همان طور که[ غربال از کثرت حاصل فایده ای نمی برد )معنی مصراع دوم: َاَلک از زیادی 
محصول )غله( سودی نمی برد(. 2( قطع امید کرده نعیم دهر را نخواهد ]همان طور که[ شاخ بریده را نظری بر بهار نیست. 4( لعل را نداشتن ُمهر باکی نیست 

]همان طور که[  عشق را از دریای غم غمناکی نیست. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در این گزینه، مصراع اول، یک جمله وابسته است و مصراع دوم، هسته و مکمل آن است؛ بنابراین، »اسلوب معادله« و لاا (1ل
نیست. بررسی سایر گزینه ها: 1( عیب پاکان زود بر مردم هویدا می شود ]همان طور که[ مو زود در شیر خالص پیدا می شود. 3(شاهد پاکی طینت سخن ما کافی 

است ]همان طور که[ جوهر ذاتی چینی از صدا معلوم است. 4( روشن دالن خوش آمد شاهان نگفته اند ]همان طور که[ آیینه عیب پوش سکندر نمی شود.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این گزینه، در ابتدای مصراع دوم، حرف ربط »که« به معنی »زیرا« آمده است و نشان می دهد که مصراع دوم، و ااا (1ل
ادامه مصراع اول است. بررسی سایر گزینه ها: 1( دخل بی جا غیر از خجالت اثری ندهد ]همان طور که[ تیر کج باعث رسوایی تیرانداز است. 2( خطای جاهالن 
در سخن گفتن پیدا شود ]همان طور که[ تیر کج با بیرون رفتن از کمان، رسوا شود.4( سیل از کشور ویرانه، تهی دست رود ]همان طور که[ باده با مردم غافل 

چه تواند کرد؟

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. دو آرایه شاخص عبارت صورت سوال، »تشبیه« و »کنایه« است، عشق، آتش است. تشبیه »عشق« به »آتش« / و ااا (1ل
»رخت ننهادن« کنایه از اقامت کردن / در بیت گزینه )2( نیز این دو آرایه وجود دارد: »عروس این سخن«: تشبیه »سخن« به »عروس« )اضافه تشبیهی( / 
»برباد رفتن«: کنایه از »نابود و تلف شدن«؛ بررسی سایر گزینه ها: در گزینه های )1( و )3(، »تشبیه« وجود ندارد؛ ولی »کنایه« دیده می شود؛ در گزینه )1(، »از 
دست شدن«، کنایه از »تلف شدن و از بین رفتن«، »سر از پا نشناختن« کنایه از »بسیاری خوشحال بودن« و در گزینه )3(، »دست به سوی آسمان برداشتن«، 
کنایه از »دعا کردن«، »انگشت گشادن«، کنایه از »بسیار خوشحال بودن« و »دیده بربستن«، کنایه از »مردن« است. در گزینه )4( »کنایه« وجود ندارد؛ اما نوعی 

»تشبیه برتری« دیده می شود؛ شاعر معشوق را زیباتر از ماه می داند. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. ایهام ندارد؛ حذف گزینه )2(. / حسن تعلیل ندارد؛ حذف گزینه های )3( و )4(./ بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه و ااا (1ل
)1(: واج آرایی: تکرار مصوت »ای« و صامت »ی« / مجاز: کف مجاز از دست / کنایه: از کف دادن )هدر دادن و تلف کردن( / استعاره: جویبار جاری )استعاره 

از عمر انسان عاشق(، سایه برگ )استعاره از لطف و عنایت معشوق(
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 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در این گزینه، »اسلوب معادله« وجود ندارد. هر دو مصراع در توصیف معشوق است. در مصراع اول از نگاه و در و ااا (1ل
مصراع دوم از لبخند او سخن می گوید؛ به عبارتی مصراع دوم، مصداق مصراع اول نیست. ترکیب »آیینه نگاه«، اضافه تشبیهی است. بررسی سایر گزینه ها: 2( 
اغراق: برخاستن فریاد از سنگ / متناقض نما: خاموشی جنون )جنون با آشفتگی و بی قراری همراه است؛ نسبت دادن »خاموشی« به آن، تناقض دارد.( 3( 
کنایه: مهر بر دل نشستن )عاشق شدن و عشق ورزیدن(/ تضمین: عبارت »به روزگاران، مهری نشسته بر دل« و »مصراع دوم«، برگرفته از این بیت سعدی است: 
»سعدی، به روزگاران، مهری نشسته بر دل/ بیرون نمی توان کرد اال به روزگاران« 4( استعاره: ترکیب »آواز باد و باران«، از نوع اضافه استعاری )استعاره نوع دوم 

)مکنیه(( و دارای تشخیص است. / تناسب )مراعات نظیر(: نغمه و آواز، باد و باران

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. ترکیب »چشمه خورشید« اضافه تشبیهی است. )خورشید: مشبه/ چشمه: مشبه به(، بررسی سایر گزینه ها: 1( و ااا (1ل
بوسه های باران ← اضافه استعاری )باران: مشبه/ بوسه: ویژگی مشبه به محذوف، انسان( 2( بیداری ستاره← اضافه استعاری )ستاره: مشبه / بیداری: ویژگی 

مشبه به محذوف، انسان( 4( دیوار زندگی← اضافه استعاری )زندگی: مشبه/ دیوار: ویژگی مشبه به محذوف، خانه(

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. برای رد گزینه، چون »اسلوب معادله« در بیش از یک بیت )بیت های »ج« و »د«( وجود دارد، با »جناس« شروع و ااا (1ل
می کنیم: جناس: فقط در بیت »د« بین واژه های »شور« و »شر« دیده می شود. و از آنجایی که فقط گزینه )4( با بیت جناس دار، یعنی بیت »د«، شروع می شود. 
بقیه گزینه ها را حذف می کنیم و مستقیم به سراغ گزینه )4( می رویم و بقیه آرایه های پیشنهادی آن را بررسی می کنیم: بیت »ب«: کنایه: چشم پوشیدن )نادیده 
گرفتن( / بیت »الف«: تشبیه: بحر وجود )اضافه تشبیهی← وجود: مشبه/ بحر: مشبه به(/ بیت »ه«: استعاره: حریم ُحسن )اضافه استعاری← ُحسن: 
مشبه/ حریم )دیوار( ویژگی خانه: مشبه به(/ رگ جان )استعاره و تشخیص )اضافه استعاری← جان: مشبه/ رگ: ویژگی مشبه به محذوف، انسان(( / بیت 
»ج«: اسلوب معادله: مصراع دوم، در حکم مصداق و نمونه ای برای مصراع اول است. )صحبت اشراق را تیغ زبان در کار نیست ]همان طور که[ شمع را با وجود 

مهتاب خاموش باید کرد.(

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در این گزینه، »حس آمیزی« وجود ندارد؛ ولی »غسل کردن در اشک«، اغراق است. / بررسی سایر گزینه ها: 1( و ااا (1ل
حسن تعلیل: »افتادن سایه خورشید بر روی خاک را« به خاطر بوسیدن گرد و غبار راه دوست می دارند. / متناقض نما: سایه خورشید )خورشید خودش سایه به 
وجود می آورد؛ سایه ندارد.( 3( ایهام: نگران )1ـ بیننده 2ـ دلواپس( / کنایه: انگشت نما بودن )مورد توجه واقع شدن / معروف بودن(، هواداری )طرفداری، 

حمایت( 4( تلمیح: اشاره به داستان لیلی و مجنون / تشبیه: تشبیه »اشک« به »باران« )همچو باران(

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. حسن تعلیل ندارد؛ حذف گزینه )4(. / اسلوب معادله ندارد، حذف گزینه های )2( و )3(./ بررسی آرایه های پیشنهادی و ااا (1ل
در گزینه )1(: مجاز: کوهکن مجاز از فرهاد/ اغراق: »سیل اشک« و »َکندن کوه با مژگان«/ تشبیه: سیل اشک )اضافه تشبیهی← اشک: مشبه/ سیل: 

مشبه به(/ ایهام: شیرین )1ـ معشوقه فرهاد 2ـ مزه شیرین(

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بیت های »الف« و »ه« حسن تعلیل ندارند؛ حذف گزینه های )1( و )2(./ بیت »ج«، اسلوب معادله ندارد؛ حذف گزینه و ااا (1ل
)4(./ بررسی آرایه های پیشنهادی بیت های گزینه )3(: بیت »ب«: ایهام تناسب: دستان )1ـ حیله و نیرنگ: معنی اصلی 2ـ نغمه و آواز: به تناسب هزاردستان( 
/ بیت »د«: حسن تعلیل: دلیل این که دسته سنبل از چمن برخاسته، این است که سر زلف دراز معشوق، آن را پایمال کند./ بیت »ه«: اسلوب معادله: مصراع 
دوم، مصداق و نمونه ای برای تأیید مفهوم مصراع اول است. )ریخت چون دندان، امید زندگی بی حاصل است ]همان طور که[می رسد بازی به آخر، مهره چون 

برچیده شد(/ بیت »الف«: تلمیح: اشاره به خلقت انسان و آفرینش وی از آب و گل/ بیت »ج«: ضرب المثل: هیچ کس نمی گوید دوغ من ترش است.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. پروانه: 1ـ حشره معروف 2ـ اجازه؛ در سایر گزینه ها »ایهام تناسب« به کار رفته است: 1( آهنگ: 1ـ قصد 2ـ نغمه و لاا (1ل
)به تناسب ساز( 2( هزار: 1ـ عدد هزار 2ـ بلبل، هزاردستان )به تناسب عندلیب( 3( شیرین: 1ـ خوشمزه 2ـ معشوقه خسرو )به تناسب شکر )شکر و شیرین نام 

همسران خسرو بوده است.(( / کام: 1ـ آرزو و قصد 2ـ دهان )به تناسب لب(
]توجه! واژه ایهام ساز »باز« در گزینه )4( ایهام یا ایهام تناسب ندارد.[

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. جناس: دست و هست / تضاد: وصل و هجران/ بررسی سایر گزینه ها: 1( ایهام تناسب: عود: 1ـ چوب معطر معروف و ااا (1ل
2ـ نوعی ساز )به تناسب چنگ(/ حسن تعلیل وجود ندارد. 2( پارادوکس: شاد و خندان شدن در عین گریان شدن در غم معشوق/ حس آمیزی وجود ندارد. 4( 
تلمیح: »چشمه حیوان« به »آب حیات و ماجرای خضر نبی که بدان دست یافت و عمر جاودان یافت«، اشاره دارد./ استعاره وجود ندارد. )واژه  های لؤلؤ و گنج 

در معانی حقیقی خود به کار رفته اند.(
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بیت های »الف« و »ه«، حسن تعلیل ندارند؛ حذف گزینه های )1(، )2( و )4(./ بررسی آرایه های پیشنهادی به ترتیب و ااا (1ل
بیت های گزینه )3(: بیت »د«: مجاز: کف مجاز از دست/ بیت »الف«: کنایه: روی گردان شدن )کنایه از منصرف شدن و بی عالقه شدن(، نعل در آتش داشتن 
)کنایه از مضطرب و بی قرار بودن( / بیت »ه«: متناقض نما این که افتادگی، دانه را از خاک برآورد )برویاند( و موجب تعالی آن شود، متناقض نماست. / بیت »ج«: 
حسن تعلیل: دلیل سنگین بودن قضای روزه را در این دانسته که تنهایی بار عالم را به دوش گرفتن، دشوار است./ بیت »ب«: اسلوب معادله: مصراع دوم این 

گزینه، مصداق و مثالی برای اثبات سخن شاعر در مصراع اول است.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. تضاد ندارد؛ حذف گزینه های )2( و )3(./ تلمیح: ندارد، حذف گزینه )1(/ بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه )4(: و ااا (1ل
تشبیه: »شاهد« به »آیت« / مجاز: زبان )مجاز از سخن(/ ایهام تناسب: شور: 1ـ هیجان و نشاط و حرکت )معنی اصلی( 2ـ مزه شور )به تناسب شیرین( / آیت: 

1ـ نشانه )معنی اصلی( 2ـ آیه )به تناسب تفسیر(/ حس آمیزی: شیرین زبان )چشایی+ شنوایی(

گزینه 1 پاسخ صحیح است. بیت های دوم، سوم و چهارم جناس ندارند؛ حذف گزینه های )2(، )3( و )4(./ بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه و ااا (1ل
)1(: کنایه: بر سر آمدن )کنایه از دچار شدن، رخ دادن(/ تشبیه: چشمه چشم )اضافه تشبیهی← چشم: مشبه/ چشمه: مشبه به( / اغراق: جاری شدن خون 

از گریستن شاعر/ مراعات نظیر: )چشمه و جوی(، )چشم، سر و دست(/ جناس: چشمه و چشم

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. اسلوب معادله ندارد؛ حذف گزینه های )1( و )3(./ تضمین ندارد، حذف گزینه )4(. / بررسی آرایه های پیشنهادی و ااا (1ل
در گزینه )2(: حسن تعلیل: شاعر دلیل بامزه بودن گفتار )خوش صحبتی( خویش را در این می داند که »عشق در سرش پیچیده است.« / مجاز: سر مجاز از 

اندیشه/ کنایه: چیزی در سر پیچیدن )کنایه از فکر درگیر چیزی شدن(/ حس آمیزی : با مزه گفتار بودن )چشایی + شنوایی(

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در این گزینه، کاماًل آشکار است که مصراع دوم، ادامه مصراع اول است؛ بنابراین »اسلوب معادله« نیست. در هر یک و ااا (1ل
از گزینه های دیگر، مصراع های دوم، مصداق و مثالی برای تأیید مفهوم مصراع اول است؛ بررسی سایر گزینه ها: 2( گرفتن کم خود سبب کمال است ]همان طور 
که[ تمام گشتن ماه از هالل معلوم است. 3( کیفیت چشم تو برای من کافی است ]همان طور که[ ریاضت کش به بادامی می سازد. 4( بی کمالی های انسان در 

سخن پیدا شود ]همان طور که[ پسته بی مغز با لب وا کردن رسوا شود. 

 عبارت های )3( و )4( کنایه ندارند؛ حذف گزینه های )3( و )4(./ عبارت )2( مجاز ندارد؛ حذف گزینه )2(./ بررسی گزینه )1(: در این گزینه: و ااا (1ل
»دنیا« مجاز از »مردم«، »چشم داشتن« کنایه از »توجه کردن« و »چشم زدن« کنایه از »ترسیدن و حساب بردن« است. بررسی سایر گزینه ها: 2( »سر پرزدن«: 
کنایه از »توقف کوتاه داشتن« / مجاز: وجود ندارد. 3( »دنیا«: مجاز از »مردم« / کنایه: وجود ندارد. 4( »قلم« مجاز از »مطالب نوشتنی« / کنایه: وجود ندارد.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. حس آمیزی، تشبیه و متناقض نما ندارد؛ حذف گزینه های )1(، )2( و )4(./ بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه و ااا (1ل
)3(: تضاد: »دل  گرمی« و »دم سردی« / کنایه: »دل گرمی« کنایه از »امیدواری« و »دم سردی« کنایه از »ناامیدی« / حسن تعلیل: آوردن علتی خیالی و 
شاعرانه برای »گرمی مردادماه« و »سردی دی ماه« )دل گرمی و دم سردی ما را سبب گرمی مردادماه و سردی دی مل می داند.( / مجاز: مرداد )مجاز از 

تابستان( و دی )مجاز از زمستان( البته در بیت واج آرایی نیز دیده می شود؛ صامت های »د« و »م« تکرار شده است.

مجاز: و ااا (1ل  :)2( گزینه  در  پیشنهادی  آرایه های  بررسی   /.)4( و   )3(  ،)1( گزینه های  حذف  ندارد؛  جناس  و  سجع  است.  صحیح  پاسخ   2 گزینه   
»کرانه های فرات«، مجاز از مردم آنجا و »رود تیبر«، مجاز از »حاکمان آنجا« است./ تشبیه: آتش عشق )اضافه تشبیهی ← عشق: مشبه/ آتش: مشبه به( و 
گین /  چراغ حیات )اضافه تشبیهی ← حیات: مشبه/ چراغ: مشبه به( / تلمیح:  اشاره به امپراتوری بزرگ رم باستان و نیز خودکشی ملکه کلپوپاترا با مار زهرآ

کنایه: خط خواندن )کنایه از فرمان بردن(

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در این گزینه حس آمیزی وجود ندارد. »رنگین شدن خاک از خون ضعیفان« کتابه از »کشته شدن افراد بسیار زیاد« و لاا (1ل
است. / بررسی آرایه های سایر گزینه ها: 1( جناس همسان )تام(: ِکی )چه موقع( / واج آرایی: تکرار صامت های »ک« و »ن« 3( استعاره: نسبت دادن »سر و 
تن« و جفا دیدن به »ِنی«، تشخیص و استعاره است./ حسن تعلیل: اینکه »نی« به دلیل جفا دیدن، تهی و خالی شده است، علتی خیالی و غیر واقعی است. 4( 

مجاز: نفس )مجاز از سخن(/ تلمیح: اشاره به داستان خضر نبی )ع( که به چشمه آب حیات دست یافت و  عمر جاودانه یافت.
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بیت های »الف« و »ه«، حسن تعلیل ندارند؛ حذف گزینه های )1(، )2( و )4(./ بررسی آرایه های پیشنهادی به ترتیب و ااا (1ل
بیت های گزینه )3(: بیت »د«: مجاز: کف مجاز از دست/ بیت »الف«: کنایه: روی گردان شدن )کنایه از منصرف شدن و بی عالقه شدن(، نعل در آتش داشتن 
)کنایه از مضطرب و بی قرار بودن( / بیت »ه«: متناقض نما این که افتادگی، دانه را از خاک برآورد )برویاند( و موجب تعالی آن شود، متناقض نماست. / بیت »ج«: 
حسن تعلیل: دلیل سنگین بودن قضای روزه را در این دانسته که تنهایی بار عالم را به دوش گرفتن، دشوار است./ بیت »ب«: اسلوب معادله: مصراع دوم این 

گزینه، مصداق و مثالی برای اثبات سخن شاعر در مصراع اول است.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. تضاد ندارد؛ حذف گزینه های )2( و )3(./ تلمیح: ندارد، حذف گزینه )1(/ بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه )4(: و ااا (1ل
تشبیه: »شاهد« به »آیت« / مجاز: زبان )مجاز از سخن(/ ایهام تناسب: شور: 1ـ هیجان و نشاط و حرکت )معنی اصلی( 2ـ مزه شور )به تناسب شیرین( / آیت: 

1ـ نشانه )معنی اصلی( 2ـ آیه )به تناسب تفسیر(/ حس آمیزی: شیرین زبان )چشایی+ شنوایی(

گزینه 1 پاسخ صحیح است. بیت های دوم، سوم و چهارم جناس ندارند؛ حذف گزینه های )2(، )3( و )4(./ بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه و ااا (1ل
)1(: کنایه: بر سر آمدن )کنایه از دچار شدن، رخ دادن(/ تشبیه: چشمه چشم )اضافه تشبیهی← چشم: مشبه/ چشمه: مشبه به( / اغراق: جاری شدن خون 

از گریستن شاعر/ مراعات نظیر: )چشمه و جوی(، )چشم، سر و دست(/ جناس: چشمه و چشم

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. اسلوب معادله ندارد؛ حذف گزینه های )1( و )3(./ تضمین ندارد، حذف گزینه )4(. / بررسی آرایه های پیشنهادی و ااا (1ل
در گزینه )2(: حسن تعلیل: شاعر دلیل بامزه بودن گفتار )خوش صحبتی( خویش را در این می داند که »عشق در سرش پیچیده است.« / مجاز: سر مجاز از 

اندیشه/ کنایه: چیزی در سر پیچیدن )کنایه از فکر درگیر چیزی شدن(/ حس آمیزی : با مزه گفتار بودن )چشایی + شنوایی(

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در این گزینه، کاماًل آشکار است که مصراع دوم، ادامه مصراع اول است؛ بنابراین »اسلوب معادله« نیست. در هر یک و ااا (1ل
از گزینه های دیگر، مصراع های دوم، مصداق و مثالی برای تأیید مفهوم مصراع اول است؛ بررسی سایر گزینه ها: 2( گرفتن کم خود سبب کمال است ]همان طور 
که[ تمام گشتن ماه از هالل معلوم است. 3( کیفیت چشم تو برای من کافی است ]همان طور که[ ریاضت کش به بادامی می سازد. 4( بی کمالی های انسان در 

سخن پیدا شود ]همان طور که[ پسته بی مغز با لب وا کردن رسوا شود. 

 عبارت های )3( و )4( کنایه ندارند؛ حذف گزینه های )3( و )4(./ عبارت )2( مجاز ندارد؛ حذف گزینه )2(./ بررسی گزینه )1(: در این گزینه: و ااا (1ل
»دنیا« مجاز از »مردم«، »چشم داشتن« کنایه از »توجه کردن« و »چشم زدن« کنایه از »ترسیدن و حساب بردن« است. بررسی سایر گزینه ها: 2( »سر پرزدن«: 
کنایه از »توقف کوتاه داشتن« / مجاز: وجود ندارد. 3( »دنیا«: مجاز از »مردم« / کنایه: وجود ندارد. 4( »قلم« مجاز از »مطالب نوشتنی« / کنایه: وجود ندارد.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. حس آمیزی، تشبیه و متناقض نما ندارد؛ حذف گزینه های )1(، )2( و )4(./ بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه و ااا (1ل
)3(: تضاد: »دل  گرمی« و »دم سردی« / کنایه: »دل گرمی« کنایه از »امیدواری« و »دم سردی« کنایه از »ناامیدی« / حسن تعلیل: آوردن علتی خیالی و 
شاعرانه برای »گرمی مردادماه« و »سردی دی ماه« )دل گرمی و دم سردی ما را سبب گرمی مردادماه و سردی دی مل می داند.( / مجاز: مرداد )مجاز از 

تابستان( و دی )مجاز از زمستان( البته در بیت واج آرایی نیز دیده می شود؛ صامت های »د« و »م« تکرار شده است.

مجاز: و ااا (1ل  :)2( گزینه  در  پیشنهادی  آرایه های  بررسی   /.)4( و   )3(  ،)1( گزینه های  حذف  ندارد؛  جناس  و  سجع  است.  صحیح  پاسخ   2 گزینه   
»کرانه های فرات«، مجاز از مردم آنجا و »رود تیبر«، مجاز از »حاکمان آنجا« است./ تشبیه: آتش عشق )اضافه تشبیهی ← عشق: مشبه/ آتش: مشبه به( و 
گین /  چراغ حیات )اضافه تشبیهی ← حیات: مشبه/ چراغ: مشبه به( / تلمیح:  اشاره به امپراتوری بزرگ رم باستان و نیز خودکشی ملکه کلپوپاترا با مار زهرآ

کنایه: خط خواندن )کنایه از فرمان بردن(

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در این گزینه حس آمیزی وجود ندارد. »رنگین شدن خاک از خون ضعیفان« کتابه از »کشته شدن افراد بسیار زیاد« و لاا (1ل
است. / بررسی آرایه های سایر گزینه ها: 1( جناس همسان )تام(: ِکی )چه موقع( / واج آرایی: تکرار صامت های »ک« و »ن« 3( استعاره: نسبت دادن »سر و 
تن« و جفا دیدن به »ِنی«، تشخیص و استعاره است./ حسن تعلیل: اینکه »نی« به دلیل جفا دیدن، تهی و خالی شده است، علتی خیالی و غیر واقعی است. 4( 

مجاز: نفس )مجاز از سخن(/ تلمیح: اشاره به داستان خضر نبی )ع( که به چشمه آب حیات دست یافت و  عمر جاودانه یافت.



338

ادبیات فارسی

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بیت های اول، دوم و سوم اسلوب معادله ندارند؛ حذف گزینه های )1(، )2( و )3(. / بررسی آرایه های پیشنهادی و ااا (1ل
در گزینه )4(؛ تضاد: غم و شادی، فردا و امروز / حس آمیزی: تلخ کردن آدینه )جمعه( / مجاز: فدا )مجاز از آینده(، امروز )مجاز از اکنون(/ اسلوب معادله: 

مصراع دوم مصداق و نمونه ای برای تأیید مفهوم مصراع اول است. )در غم فردا سرآمد شادی امروز ما ]همان طور که[یاد شنبه، آدینه را بر طفالن، تلخ کند.(

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. بیت »ه«، متناقض نما ندارد؛ حذف گزینه های )3( و )4(. / بیت »ب«، ایهام تناسب ندارد؛ حذف گزینه )1(. / بررسی و ااا (1ل
آرایه های پیشنهادی به ترتیب ابیات گزینه )2(: بیت »ج«: شبکه معنایی: سپه، هجوم، خیل )لشکر(، سلطان/ بیت »د«: ایهام تناسب: شیرین )1ـ معشوقه 
فرهاد: معنی اصلی 2ـ مزه شیرین: متناسب با ترش(/ بیت »ه«: کنایه: گرم بودن بازار )کنایه از رونق داشتن و خاطرخواه داشتن(/ بیت »الف«: متناقض نما: 

زندگی یافتن با کشته شدن، پادشاهی کردن با بندگی / بیت »ب«: تلمیح: اشاره به ماجرای حضرت یونس )ع( که مدتی در شکم نهنگ )ماهی( به سر برد.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در این گزینه، »ایهام« دیده نمی شود؛ بین »نهان« او »عیان«، »تضاد« برقرار است. بررسی سایر گزینه ها: 2( اغراق: و ااا (1ل
جامه دران و نعره زنان شدن با دیدن چهره معشوق / تشبیه: گل رخسار )اضافه تشبیهی ← رخسار: مشبه/ گل: مشبه به( 3( مجاز: »سر« مجاز از »قصد و 

توجه« / جناس: بر و سر )جناس ناهمسان( 4( کنایه: خونبار )کنایه از اشکبار و گریان( / استعاره: یاقوت و لعل )استعاره از اشک خونین(

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. حسن تعلیل در گزینه ها: 1( وجو گل های رنگارنگ در دامان چمن، به دلیل جوشیدن خون عاشق از دل خاک 3( و ااا (1ل
مواج و طوفانی شدن دریا به دلیل شنیدن حدیث هولناک 4( خندیدن الله و گلزار به حال ابر، به دلیل گریستن )باریدن( بی سبب آن

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. بیت های »الف« و »ب«، اسلوب معادله ندارند؛ حذف گزینه های )2( و )4(. / بیت »د« ایهام ندارد؛ حذف گزینه و ااا (1ل
)3(./ بررسی آرایه های پیشنهادی به ترتیب ابیات گزینه )1(: بیت »ج«: تشبیه: دل خود را همچون دهانی برای تو سازم. )تشبیه »دل« به »دهان«( / بیت 
»الف«: جناس »جان« و »جام« )جناس ناهمسان( / بیت »ب«: ایهام سودا )1ـ معامله )خرید و فروش( 2ـ عشق( / بیت »د«: استعاره: نسبت دادن عمل 
انسانی »خواندن« به »فلک« تشخیص و استعاره نوع دوم )مکنیه( است. / بیت »ه«: اسلوب معادله: مصراع دوم مصداق و نمونه ای برای تأیید مفهوم مصراع 

اول است. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. این گزینه به »ماجرای حضرت مریم و عیسی )ع(« تلمیح دارد و در آن چهار تشبیه دیده می شود: 1ـ غنچه چون و ااا (1ل
عیسی 2ـ مهد شاخ )اضافه تشبیهی ← شاخ: مشبه / مهد: مشبه به( 3ـ گل چو مریم 4ـ ُمهر خاموشی )اضافه تشبیهی ← خاموشی: مشبه / مهر: مشبه به(
بررسی سایر گزینه ها: 1( به »ماجرای خضر نبی )ع(« تلمیح دارد و در آن دو تشبیه دیده می شود: 1ـ آبی چون عقیق 2ـ بادیه عشق )اضافه تشبیهی ← عشق: 
مشبه / بادیه: مشبه به( 3( به »ماجرای حضرت یوسف )ع(« تلمیح دارد و در آن یک تشبیه دیده می شود: ما چون زلیخا مشربان 4( به »داستان شیرین و فرهاد« 

تلمیح دارد و در آن دو تشبیه دیده می شود: 1ـ چو فرهاد تیشه فرسودن 2ـ »عمل تیشه فرسودن« به »بازیچه های طفالنه«

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. حسن تعلیل ندارد؛ حذف گزینه های )2( و )4( ./ اسلوب معادله ندارد؛ حذف گزینه )3(./ بررسی آرایه های پیشنهادی و ااا (1ل
در گزینه )1(: مجاز: ماه و پروین )مجاز از کل اجرام درخشان آسمان( / کنایه: رخ فرو پوشیدن )کنایه از پنهان شدن( / تشبیه: روی تو آفتاب آسا تجلی کند. 
)روی: مشبه/ آفتاب: مشبه به/ آسا: ادات تشبیه / تجلی کردن: وجه شبه(/ استعاره: نسبت دادن عمل »خجالت کشیدن« و »رخ پوشیدن« به »ماه و پروین« 

تشخیص و استعاره مکنیه است. ]توجه! همچنین در بیت، بین »رخ فروپوشیدن« و »تجلی کردن«، آرایه تضاد دیده می شود.[

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در مصراع دوم این گزینه، بین بن ماضی »داد« در فعل »ندادی« و »داد«، به معنی »حق« در »دادم« )= داد من(، و ااا (1ل
جناس همسان )تام( دیده می شود. بررسی سایر گزینه ها: 1( اغراق ندارد؛ زیرا خداوند قادر به انجام چنین کارهایی هست. 2( »کشتی روز طوفان« به ماجرای 

حضرت نوح )ع( اشاره ندارد؛ بنابراین، در این گزینه، »تلمیح« وجود ندارد. 4( نه تنها دلیل شاعرانه و خیالی، بلکه دلیل واقعی نیز در بیت وجود ندارد.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. بیت »ب«، تناقض ندارد؛ حذف گزینه های )1( و )3(. / بیت »الف« ایهام ندارد؛ حذف گزینه )4(./ بررسی آرایه های و ااا (1ل
پیشنهادی باتوجه به ترتیب ابیات گزینه )2(: بیت »ج«: تناقض: آشنا بودن معنی بیگانه/ بیت »د«: ایهام: ِبْه )1ـ بهتر 2ـ میوه ِبْه( بیت »ب«: استعاره: گلستان 

)استعاره از عشق(

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. شاعر می گوید: »چون پسته نمی تواند مانند تو )یار( سخنان جذاب و شیرین بگوید، دهان بسته است.« که دلیلی و لاا (1ل
خیالی و غیر واقعی است.
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است. بیت های )1(، )3( و )4( حس آمیزی ندارند؛ حذف گزینه های )1(، )3( و )4(./ بررسی آرایه های پیشنهادی در و ااا (1ل
گزینه )2(: ایهام تناسب: شیرین )1ـ دلپذیر: معنی اصلی 2ـ معشوقه فرهاد: به تناسب فرهاد( / کنایه: جان برآمدن )کنایه از مردن( / حس آمیزی: نسبت دادن 

»تلخی به جان و شیرینی به حکایت« / تشبیه: من چو فرهاد

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. نویسنده، علت »از ریشه درآوردن و در تنور سوزاندن درختان کویری را به جرم گستاخی در برابر کویر می داند.« که و ااا (1ل
این دلیلی غیرواقعی و خیالی است؛ بنابراین، حسن تعلیل دارد.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. »متناقض نما« وجود ندارد./ »شیرین و دیرین«: جناس ناهمسان )ناقص(/ بررسی سایر گزینه ها: 1( استعاره: و ااا (1ل
مزرع سبز )استعاره از آسمان(/ تلمیح: »مزرع سبز« آن »دوست شاعر«، اشاره دارد به این بیت از حافظ: »مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو / یادم از کشته 
خویش آمد و هنگام درو« 2( تضاد: آغاز و پایان / ایهام: گرم )1ـ صمیمی 2ـ هوای گرم( 3( مجاز: ایل و قبیله )مجاز از مردم ایل و قبیله(/ کنایه: زبانزد )کنایه 

از معروف و مشهور(

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در متن، »استعاره نوع اول )مصرحه(« وجود ندارد؛ تعداد »تشخیص ها« با تعداد »استعاره ها« برابر است: 1ـ سینه و ااا (1ل
کویر 2ـ سربرداشتن چشمه 3ـ سر بر شانه هم گذاشتن درختان 4ـ مشایعت )بدرقه( کردن آب [توجه: »دل« به معنای »میان« تشخیص ایجاد نمی کند.[

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. حسن تعلیل ندارد؛ حذف گزینه های )2( و )4(./ تناقض ندارد؛ حذف گزینه )3(./ بررسی آرایه های پیشنهادی در و ااا (1ل
گزینه )1(: تشبیه: عطر الهام )اضافه تشبیهی ← الهام: مشبه / عطر: مشبه به/ استعاره: »برلب داشتن آیات وحی« از سوی صخره، درخت و غار )تشخیص و 
استعاره(/ تضمین: نقل قول از نویسنده رومانیایی )در کویر خدا حضور دارد.(/ کنایه: به گوش رسیدن )شنیده شدن(، بر لب داشتن )زمزمه کردن، سخن گفتن( 

/ در ضمن در متن آرایه های »تلمیح« و »واج آرایی« نیز وجود دارد.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. عبارت های )1( و )4( تشبیه ندارند؛ حذف گزینه های )1( و)4(. / عبات )3( استعاره ندارد؛ حذف گزینه )3(./ بررسی و ااا (1ل
آرایه های پیشنهادی در گزینه )2(: تشبیه: بهار حیات علمی و اجتماعی )اضافه تشبیهی ← حیات علمی و اجتماعی: مشبه / بهار: مشبه به/ استعاره: درخت 

)استعاره از تحصیالت و مدارج علمی( / مجاز: جوانی )مجاز از عمر(

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. حسن تعلیل ندارد؛ حذف گزینه )1(. / حس آمیزی ندارد، حذف گزینه )2(./ سجع ندارد؛ حذف گزینه )4(./ بررسی و ااا (1ل
آرایه های پیشنهادی در گزینه انتخابی )3(: تشبیه: تشبیه »عالم پرشگفت و راز« به »سرایی سرد و بی روح« / گل های شعر، گل های خیال، گل های احساس 
)اضافه تشبیهی(/ تشخیص: عقل بی درد و بی دل/ مجاز: خاک )مجاز از دنیای مادی(/ )متناقض نما: َسموم سرد )»سموم« باِد گرم است که با »سردی« 

تناقض دارد.( / در متن، »کنایه« نیز وجود دارد: سربرکردن )کنایه از نگاه کردن، توجه کردن(

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. عبارت های طنز آمیز در سایر گزینه ها: 1( »قباًل رضاخان بود و بعدًا هم رضاخان شد.« اشاره ای طنزآمیز به ناپایداری و ااا (1ل
حکومت رضاشاه 2( »تا قاضی شوم و درخت بیداد را از بیخ و بن براندازم.« کنایه ای طنزآمیز و انتقادی است. 3( »از ترقی عدلیه، چشم پوشیدم و به دنبال 

ترقی های دیگر راه افتادم.« لحنی تمسخرآمیز و طنزگونه دارد.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. متناقض نما و ایهام ندارد؛ حذف گزینه های )2(، )3( و )4(./ بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه انتخابی )1(: و ااا (1ل
تشبیه: تشبیه »نامه برادر« به »شعر و چنگ رودکی« و »من« )نویسنده( به »امیر سامانی« و »ایل« به »بخارا«/ استعاره مصرحه: »آب جیحون« و »ریگ آموی« 
)استعاره از »سختی ها و مشکالت سفر« و »جوی مولیان« و »بخارای دوم« )استعاره از »ایل و وطن نویسنده«( / استعاره مکنیه: بال و پر گشودم. )مشبه به 
)پرنده( حذف شده است. ← من مثل پرنده ای پر گشودم.( / جناس ناهمسان: بوی و موی / تلمیح: اشاره به ماجرای سفر طوالنی امیر نصر سامانی و همراهان 

به هرات و تأثیر شعر و چنگ رودکی در بازگرداندن امیر به بخارا/ سایر آرایه ها: کنایه:  پا در رکاب گذاشتن )آماده سفر شدن( / تضاد: ریگ و پرنیان )حریر(
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است. بیت های )1(، )3( و )4( حس آمیزی ندارند؛ حذف گزینه های )1(، )3( و )4(./ بررسی آرایه های پیشنهادی در و ااا (1ل
گزینه )2(: ایهام تناسب: شیرین )1ـ دلپذیر: معنی اصلی 2ـ معشوقه فرهاد: به تناسب فرهاد( / کنایه: جان برآمدن )کنایه از مردن( / حس آمیزی: نسبت دادن 

»تلخی به جان و شیرینی به حکایت« / تشبیه: من چو فرهاد

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. نویسنده، علت »از ریشه درآوردن و در تنور سوزاندن درختان کویری را به جرم گستاخی در برابر کویر می داند.« که و ااا (1ل
این دلیلی غیرواقعی و خیالی است؛ بنابراین، حسن تعلیل دارد.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. »متناقض نما« وجود ندارد./ »شیرین و دیرین«: جناس ناهمسان )ناقص(/ بررسی سایر گزینه ها: 1( استعاره: و ااا (1ل
مزرع سبز )استعاره از آسمان(/ تلمیح: »مزرع سبز« آن »دوست شاعر«، اشاره دارد به این بیت از حافظ: »مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو / یادم از کشته 
خویش آمد و هنگام درو« 2( تضاد: آغاز و پایان / ایهام: گرم )1ـ صمیمی 2ـ هوای گرم( 3( مجاز: ایل و قبیله )مجاز از مردم ایل و قبیله(/ کنایه: زبانزد )کنایه 

از معروف و مشهور(

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در متن، »استعاره نوع اول )مصرحه(« وجود ندارد؛ تعداد »تشخیص ها« با تعداد »استعاره ها« برابر است: 1ـ سینه و ااا (1ل
کویر 2ـ سربرداشتن چشمه 3ـ سر بر شانه هم گذاشتن درختان 4ـ مشایعت )بدرقه( کردن آب [توجه: »دل« به معنای »میان« تشخیص ایجاد نمی کند.[

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. حسن تعلیل ندارد؛ حذف گزینه های )2( و )4(./ تناقض ندارد؛ حذف گزینه )3(./ بررسی آرایه های پیشنهادی در و ااا (1ل
گزینه )1(: تشبیه: عطر الهام )اضافه تشبیهی ← الهام: مشبه / عطر: مشبه به/ استعاره: »برلب داشتن آیات وحی« از سوی صخره، درخت و غار )تشخیص و 
استعاره(/ تضمین: نقل قول از نویسنده رومانیایی )در کویر خدا حضور دارد.(/ کنایه: به گوش رسیدن )شنیده شدن(، بر لب داشتن )زمزمه کردن، سخن گفتن( 

/ در ضمن در متن آرایه های »تلمیح« و »واج آرایی« نیز وجود دارد.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. عبارت های )1( و )4( تشبیه ندارند؛ حذف گزینه های )1( و)4(. / عبات )3( استعاره ندارد؛ حذف گزینه )3(./ بررسی و ااا (1ل
آرایه های پیشنهادی در گزینه )2(: تشبیه: بهار حیات علمی و اجتماعی )اضافه تشبیهی ← حیات علمی و اجتماعی: مشبه / بهار: مشبه به/ استعاره: درخت 

)استعاره از تحصیالت و مدارج علمی( / مجاز: جوانی )مجاز از عمر(

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. حسن تعلیل ندارد؛ حذف گزینه )1(. / حس آمیزی ندارد، حذف گزینه )2(./ سجع ندارد؛ حذف گزینه )4(./ بررسی و ااا (1ل
آرایه های پیشنهادی در گزینه انتخابی )3(: تشبیه: تشبیه »عالم پرشگفت و راز« به »سرایی سرد و بی روح« / گل های شعر، گل های خیال، گل های احساس 
)اضافه تشبیهی(/ تشخیص: عقل بی درد و بی دل/ مجاز: خاک )مجاز از دنیای مادی(/ )متناقض نما: َسموم سرد )»سموم« باِد گرم است که با »سردی« 

تناقض دارد.( / در متن، »کنایه« نیز وجود دارد: سربرکردن )کنایه از نگاه کردن، توجه کردن(

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. عبارت های طنز آمیز در سایر گزینه ها: 1( »قباًل رضاخان بود و بعدًا هم رضاخان شد.« اشاره ای طنزآمیز به ناپایداری و ااا (1ل
حکومت رضاشاه 2( »تا قاضی شوم و درخت بیداد را از بیخ و بن براندازم.« کنایه ای طنزآمیز و انتقادی است. 3( »از ترقی عدلیه، چشم پوشیدم و به دنبال 

ترقی های دیگر راه افتادم.« لحنی تمسخرآمیز و طنزگونه دارد.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. متناقض نما و ایهام ندارد؛ حذف گزینه های )2(، )3( و )4(./ بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه انتخابی )1(: و ااا (1ل
تشبیه: تشبیه »نامه برادر« به »شعر و چنگ رودکی« و »من« )نویسنده( به »امیر سامانی« و »ایل« به »بخارا«/ استعاره مصرحه: »آب جیحون« و »ریگ آموی« 
)استعاره از »سختی ها و مشکالت سفر« و »جوی مولیان« و »بخارای دوم« )استعاره از »ایل و وطن نویسنده«( / استعاره مکنیه: بال و پر گشودم. )مشبه به 
)پرنده( حذف شده است. ← من مثل پرنده ای پر گشودم.( / جناس ناهمسان: بوی و موی / تلمیح: اشاره به ماجرای سفر طوالنی امیر نصر سامانی و همراهان 

به هرات و تأثیر شعر و چنگ رودکی در بازگرداندن امیر به بخارا/ سایر آرایه ها: کنایه:  پا در رکاب گذاشتن )آماده سفر شدن( / تضاد: ریگ و پرنیان )حریر(
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 گزینه 4 پاسخ صحیح است. پارادوکس ، حس آمیزی و ایهام تناسب ندارد؛ حذف گزینه های )1(، )2( و )3(./ بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه و لاا (1ل
)4(: تشبیه: گلدسته سرو )اضافه تشبیهی ← سرو: مشبه / گلدسته : مشبه به( / استعاره: »اذان گفتن باد«، »تکبیره االحرام« و »قد قامت موج«، تشخیص 
و استعاره مکنیه هستند. / مجاز: قد قامت )مجاز از قد قامت الصاله( / شبکه معنایی )مراعات نظیر(: نماز، اذان، گلدسته، تکبیره االحرام و قدقامت / سایر 
آرایه ها: تلمیح: اشاره به آیه قرآنی »یسبح لله ما فی السموات و ما فی االرض« / تکرار: من، نماز، می خوانم، پی/ واج آرایی: تکرار صامت »س« در عبارت »سر 

گلدسته سرو« / جناس ناهمسان: سر و سرو 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بیت های )1(، )2( و )3( جناس ندارند؛ حذف گزینه های )1(، )2( و )3(./ بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه و ااا (1ل
)4(: واج آرایی: تکرار صامت های »ر«، »ش« و »ن« / جناس:  نامردی و نامردمی / استعاره: فلک بگو )استعاره تشخیصی(/ ایهام: شهریار )1ـ تخلص شاعر 

2ـ پادشاه(

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. متناقض نما و اسلوب معادله ندارد؛ حذف گزینه های )2(، )3( و )4(./ بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه انتخابی و ااا (1ل
)1(: تشبیه: عیش همچون شهد و شکر / واج آرایی: تکرار صامت »ش«/ حس آمیزی: تلخی عیش )چشایی+ بینایی(/ کنایه بر باد رفتن )کنایه از تلف شدن 

و از بین رفتن(

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این گزینه، »اسلوب معادله« وجود ندارد؛ مصراع اول »ضرب المثل« است. بررسی آرایه های سایر گزینه ها: 1( و ااا (1ل
تشبیه: شراب عشق )اضافه تشبیهی ← عشق: مشبه / شراب: مشبه به( / متناقض نما: بی دهان و لب، شراب نوشیدن 2( کنایه: جان دادن )مردن( / ایهام: 

سودا )1ـ عشق 2ـ معامله و داد و ستد( 4( مجاز: فردا )قیامت( / تضاد: لطف و قهر

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. بیت های »ب« و »ه«، اسلوب معادله ندارند؛ حذف گزینه های )1( و )4(. / بیت »ج« تلمیح ندارد؛ حذف گزینه )3(./ و ااا (1ل
بررسی آرایه های پیشنهادی به ترتیب ابیات گزینه )2(: بیت »د«: ایهام شیرین )1ـ مزه شیرین 2ـ معشوقه فرهاد( / بیت »ه«: استعاره: نسبت دادن »ناله« به 
دل، تشخیص و استعاره است. / بیت »الف«: تلمیح: اشاره به داستان حضرت یوسف )ع( / بیت »ج«: اسلوب معادله: مصراع دوم، مصداق و نمونه ای برای 
تأیید مفهوم مصراع اول است. )اگر طالب وصلی، با غم هجران خوش باش ]همان طور که[گل عزیز نمی گشت اگر این همه خار نداشت.( / بیت »ب«: مجاز: 

دست )قدرت عمل(، زبان )قدرت گفتار(

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در بیت های اول و دوم، »تشخیص و استعاره« و در بیت سوم، »تشبیه« )تشبیه »خود« به »خلیل« و »در آتش و ااا (1ل
محنت« به »چمن الله و ریحان« ( وجود دارد. در بیت چهارم »تشبیه« و »استعاره« هر دو وجود دارد. »خندیدن شکر«، تشخیص و استعاره »مکنیه« دارد و »ماه« 

استعاره )مصرحه( از معشوق است و در »شکرخنده« تشبیه دیده می شود )خنده مثل شکر(.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در این گزینه، »از دست دادن« )بی بهره شدن(، »فروکش« )توقف کن( و »کران نداشتن راه« )بی پایان بودن راه(، و ااا (1ل
کنایه است و »ساربان«، استعاره از »راهنما« )پیر و مرشد( است. بررسی سایر گزینه ها: 2( »با« و »یا«، »جناس« است ولی »استعاره« ندارد. 3( »صد بحر )دریای( 
آتشین بودن شبنم« و »شرح و بیان نداشتن این معما«، »اغراق« است. / »اسلوب معادله« ندارد. 4( نسبت دادن ویژگی انسانی »خمیده قامت بودن«  به »چنگ« 

)نوعی ساز(، »تشخیص« است. / »حس آمیزی« ندارد.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. حسن تعلیل و ایهام ندارد؛ حذف گزینه های )1(، )2( و )4(. / بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه )3(: استعاره: و ااا (1ل
ُگهر )استعاره از قطرات باران( / تشبیه: دانه امید )اضافه تشبیهی ← امید: مشبه/ دانه: مشبه به( / جناس ناهمسان: دست و است / تشخیص: نسبت دادن 

»دسِت کرم« به »ابر« / سایر آرایه ها: کنایه: دست بلند داشتن )توانمند بودن( / ایهام: زمین گیر )1ـ نانتوان و درمانده 2ـ جای گرفته در زمین(

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. بیت های »الف« و »ه« پارادوکس ندارند؛ حذف گزینه های )1( و )3(. / بیت »ج« تشبیه ندارد؛ حذف گزینه )4(./ و ااا (1ل
بررسی آرایه های پیشنهادی به ترتیب ابیات گزینه )2(: بیت »د«: تشبیه: دل پرشکن مثل زلف شب قدر / بیت »ج«: استعاره: گوهر )استعاره از اشک(، چشم 
جهان )تشخیص و استعاره( / بیت »ه«: اغراق: کمر بستن کوه پیش بردباری ما / بیت »الف«: تلمیح: »آتش ایمن« به داستان حضرت موسی )ع( اشاره دارد. 

/ بیت »ب«: پارادوکس، بی کالهی، کاله گوشه اقبال بودن
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 گزینه 1 پاسخ صحیح است. بیت های )3( و )4( تشبیه ندارند؛ حذف گزینه های )3( و )4(. / بیت )2(، ایهام تناسب ندارد؛ حذف گزینه )2(./ و ااا (1ل
بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه )1(: تشبیه همچو چنگم / استعاره: نسبت دادن ویژگی های انسانی »سرتسلیم و ارادت در پیش داشتن« به »چنگ« 

)استعاره تشخیصی( / ایهام تناسب: ضرب )1ـ نوع و روش: معنی اصلی 2ـ تنبک: به تناسب »چنگ زدن و نواختن«( 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بیت تضاد ندارد؛ حذف گزینه )1(./ متناقض نما ندارد؛ حذف گزینه )2(./ ایهام تناسب ندارد؛ حذف گزینه )4(./ و لاا (1ل
بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه )3(: تشبیه: مانند کردن »تو« )تیرانا( به »درختان بارور« / استعاره: هر دو نوع استعاره در عبارت وجود دارد. در »سپاس 
خورشید« تشخیص و استعاره مکنیه به کار رفته است و »زر« استعاره مصرحه از »پرتوهای آفتاب« و »گوهر« استعاره مصرحه از »باران« / کنایه: سراپا )کنایه از 

تمام وجود(، دست بودن )کنایه از بخشنده بودن( / جناس هر )بر(، سر

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. بیت حس آمیزی و اسلوب معادله ندارد؛ حذف گزینه های )1(، )3( و )4(./ بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه و ااا (1ل
)2(: تضاد: دیروز و امروز / جناس: باغ و داغ )ناهمسان( / مجاز: »دیروز«، مجاز از »دوره شاهنشاهی« و »امروز« مجاز از »دوره پس از انقالب« / تشبیه: مانند 
کردن »خورشید« به »آیینه دار« / سایر آرایه ها: جناس:  تکرار صامت های »ر« و »غ« / استعاره:  »خورشید«، استعاره از »امام خمینی )ره(« و »آیینه دار بودن 

خورشید« تشخیص و استعاره است. 

سایر و ااا (1ل آرایه هادر  بررسی  است.  واج آرایی  »ر«  و  تکرار صامت های »غ«  ندارد،  وجود  »متناقض نما«  گزینه،  این  در  است.  پاسخ صحیح   2 گزینه   
گزینه ها: 1( تشبیه: کوچه های غم و درد )اضافه تشبیهی ← غم و درد: مشبه / کوچه: مشبه به( 3( استعاره: شکوفایی ما )استعاره مکنیه است، ما مثل گل 
شکوفا می شویم؛ مشبه به، یعنی گل محذوف است.(/ تناسب: فصل، شکوفایی، گل، بهار 4( تضاد: بی تاب و قرار / ایهام: قرار )1ـ وعده مالقات 2ـ آرامش(، 

جای قرار من و تو )1ـ محل دیدار من و تو 2ـ محل آرامش من و تو(

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. بیت دوم، جناس ندارد؛ حذف گزینه )2(. / در بیت های سوم و چهارم، جناس وجود دارد اما تلمیح دیده نمی شود؛ و ااا (1ل
حذف گزینه های )3( و )4(. / بررسی آرایه ها در گزینه )1(: تشبیه: مانند کردن »جان« به »آییینه« / تلمیح : اشاره به آفرینش و اشرف مخلوقات بودن بشر / 

مجاز: خاک )مجاز از وجود انسان(/ جناس: خاک و پاک )ناهمسان(

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. »شراب تلخ«، حس آمیزی ندارد، چون شراب می تواند تلخ باشد. در گزینه )1(، »بوی سخن« )بویایی + شنوایی(، در و ااا (1ل
گزینه )3(، »نگاه گرم« )بینایی + المسه( و در گزینه )4(، »چرب زبانی« )المسه + شنوایی(، حس آمیزی است.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. بیت متناقض نما و ایهام ندارد؛ حذف گزینه های )2(، )3( و )4(./ بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه )1(: تشبیه: و ااا (1ل
»بار امانت )اضافه تشبیهی ← امانت: مشبه / بار: مشبه به( / تلمیح: اشاره به »بار امانت الهی و عشق« که آسمان و زمین و... آن را نپذیرفتند و بر دوش انسان 
نهاده شد./ استعاره: نسبت دادن عمل »بر دوش انداختن« به فلک، تشخیص و استعاره است./ حسن تعلیل: دلیل چرخ زمان)در گردش بودن( فلک را در 

نداشتن بار امانت )سبک بودن( می داند.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این گزینه، بین »بیگانه« و »آشنا« رابطه »تضاد« برقرار است و تمام بیت، ضرب المثل است، بنابراین »تمثیل« و ااا (1ل
نیز دارد. در سایر گزینه ها »تضاد« وجود دارد ولی تمثیل به کار نرفته است: 1( وفا و جفا 2( گلشن و خار )خارزار( 3( درد و دوا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در این گزینه: »تناقض« )متناقض نما( وجود ندارد، »شراب عشق«، تشبیه )اضافه تشبیهی( است. بررسی سایر و ااا (1ل
گزینه ها: 1( ایهام: هوا )1ـ حال و هوا 2ـ میل و آرزو( / استعاره: دستور دادن به عقل )تشخیص و استعاره است.( 3( واج آرایی: تکرار صامت های »خ« و »ر« / 

جناس:  روی و خوی )ناهمسان( 4( مجاز: حرف )مجاز از سخن( / کنایه: بر سر هر بازار بودن )کنایه از معروف و رایج بودن(

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بیت »ه«، اسلوب معادله ندارد؛ حذف گزینه های )2( و )3(./ بیت »ج« جناس همسان ندارد؛ حذف گزینه )1(./ و ااا (1ل
بررس آرایه های پیشنهادی به ترتیب بیت های گزینه )4(: بیت »د«: ایهام تناسب: آیت: 1ـ نشانه )معنی اصلی( 2ـ آیه قرآن )متناسب با کشف و تفسیر(/ بیت 
»ه«: حسن تعلیل: دلیل اینکه هنوز شبنم بر رخ گل آب می زند را در این می داند که معشوق در یک صبحدم از کنار گلستان، گذشته است. / بیت »الف«: 
مصراع دوم، مصداق و مثالی برای تأیید مفهوم مصراع اول است. )نباشد سیری از رنگین عذاران، پاک چشمان کن را [همان طور[ شبنم تا نسودز، دل از گلشن 

برنمی دارد.( / بیت »ب«: جناس همسان: شیرین )معشوقه فرهاد(، شیرین )مزه شیرین(/ بیت »ج«: مجاز: پیمانه )مجاز از شراب(
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آرایه های ادبی 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. بیت های )3( و )4( تشبیه ندارند؛ حذف گزینه های )3( و )4(. / بیت )2(، ایهام تناسب ندارد؛ حذف گزینه )2(./ و ااا (1ل
بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه )1(: تشبیه همچو چنگم / استعاره: نسبت دادن ویژگی های انسانی »سرتسلیم و ارادت در پیش داشتن« به »چنگ« 

)استعاره تشخیصی( / ایهام تناسب: ضرب )1ـ نوع و روش: معنی اصلی 2ـ تنبک: به تناسب »چنگ زدن و نواختن«( 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بیت تضاد ندارد؛ حذف گزینه )1(./ متناقض نما ندارد؛ حذف گزینه )2(./ ایهام تناسب ندارد؛ حذف گزینه )4(./ و لاا (1ل
بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه )3(: تشبیه: مانند کردن »تو« )تیرانا( به »درختان بارور« / استعاره: هر دو نوع استعاره در عبارت وجود دارد. در »سپاس 
خورشید« تشخیص و استعاره مکنیه به کار رفته است و »زر« استعاره مصرحه از »پرتوهای آفتاب« و »گوهر« استعاره مصرحه از »باران« / کنایه: سراپا )کنایه از 

تمام وجود(، دست بودن )کنایه از بخشنده بودن( / جناس هر )بر(، سر

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. بیت حس آمیزی و اسلوب معادله ندارد؛ حذف گزینه های )1(، )3( و )4(./ بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه و ااا (1ل
)2(: تضاد: دیروز و امروز / جناس: باغ و داغ )ناهمسان( / مجاز: »دیروز«، مجاز از »دوره شاهنشاهی« و »امروز« مجاز از »دوره پس از انقالب« / تشبیه: مانند 
کردن »خورشید« به »آیینه دار« / سایر آرایه ها: جناس:  تکرار صامت های »ر« و »غ« / استعاره:  »خورشید«، استعاره از »امام خمینی )ره(« و »آیینه دار بودن 

خورشید« تشخیص و استعاره است. 

سایر و ااا (1ل آرایه هادر  بررسی  است.  واج آرایی  »ر«  و  تکرار صامت های »غ«  ندارد،  وجود  »متناقض نما«  گزینه،  این  در  است.  پاسخ صحیح   2 گزینه   
گزینه ها: 1( تشبیه: کوچه های غم و درد )اضافه تشبیهی ← غم و درد: مشبه / کوچه: مشبه به( 3( استعاره: شکوفایی ما )استعاره مکنیه است، ما مثل گل 
شکوفا می شویم؛ مشبه به، یعنی گل محذوف است.(/ تناسب: فصل، شکوفایی، گل، بهار 4( تضاد: بی تاب و قرار / ایهام: قرار )1ـ وعده مالقات 2ـ آرامش(، 

جای قرار من و تو )1ـ محل دیدار من و تو 2ـ محل آرامش من و تو(

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. بیت دوم، جناس ندارد؛ حذف گزینه )2(. / در بیت های سوم و چهارم، جناس وجود دارد اما تلمیح دیده نمی شود؛ و ااا (1ل
حذف گزینه های )3( و )4(. / بررسی آرایه ها در گزینه )1(: تشبیه: مانند کردن »جان« به »آییینه« / تلمیح : اشاره به آفرینش و اشرف مخلوقات بودن بشر / 

مجاز: خاک )مجاز از وجود انسان(/ جناس: خاک و پاک )ناهمسان(

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. »شراب تلخ«، حس آمیزی ندارد، چون شراب می تواند تلخ باشد. در گزینه )1(، »بوی سخن« )بویایی + شنوایی(، در و ااا (1ل
گزینه )3(، »نگاه گرم« )بینایی + المسه( و در گزینه )4(، »چرب زبانی« )المسه + شنوایی(، حس آمیزی است.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. بیت متناقض نما و ایهام ندارد؛ حذف گزینه های )2(، )3( و )4(./ بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه )1(: تشبیه: و ااا (1ل
»بار امانت )اضافه تشبیهی ← امانت: مشبه / بار: مشبه به( / تلمیح: اشاره به »بار امانت الهی و عشق« که آسمان و زمین و... آن را نپذیرفتند و بر دوش انسان 
نهاده شد./ استعاره: نسبت دادن عمل »بر دوش انداختن« به فلک، تشخیص و استعاره است./ حسن تعلیل: دلیل چرخ زمان)در گردش بودن( فلک را در 

نداشتن بار امانت )سبک بودن( می داند.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این گزینه، بین »بیگانه« و »آشنا« رابطه »تضاد« برقرار است و تمام بیت، ضرب المثل است، بنابراین »تمثیل« و ااا (1ل
نیز دارد. در سایر گزینه ها »تضاد« وجود دارد ولی تمثیل به کار نرفته است: 1( وفا و جفا 2( گلشن و خار )خارزار( 3( درد و دوا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در این گزینه: »تناقض« )متناقض نما( وجود ندارد، »شراب عشق«، تشبیه )اضافه تشبیهی( است. بررسی سایر و ااا (1ل
گزینه ها: 1( ایهام: هوا )1ـ حال و هوا 2ـ میل و آرزو( / استعاره: دستور دادن به عقل )تشخیص و استعاره است.( 3( واج آرایی: تکرار صامت های »خ« و »ر« / 

جناس:  روی و خوی )ناهمسان( 4( مجاز: حرف )مجاز از سخن( / کنایه: بر سر هر بازار بودن )کنایه از معروف و رایج بودن(

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بیت »ه«، اسلوب معادله ندارد؛ حذف گزینه های )2( و )3(./ بیت »ج« جناس همسان ندارد؛ حذف گزینه )1(./ و ااا (1ل
بررس آرایه های پیشنهادی به ترتیب بیت های گزینه )4(: بیت »د«: ایهام تناسب: آیت: 1ـ نشانه )معنی اصلی( 2ـ آیه قرآن )متناسب با کشف و تفسیر(/ بیت 
»ه«: حسن تعلیل: دلیل اینکه هنوز شبنم بر رخ گل آب می زند را در این می داند که معشوق در یک صبحدم از کنار گلستان، گذشته است. / بیت »الف«: 
مصراع دوم، مصداق و مثالی برای تأیید مفهوم مصراع اول است. )نباشد سیری از رنگین عذاران، پاک چشمان کن را [همان طور[ شبنم تا نسودز، دل از گلشن 

برنمی دارد.( / بیت »ب«: جناس همسان: شیرین )معشوقه فرهاد(، شیرین )مزه شیرین(/ بیت »ج«: مجاز: پیمانه )مجاز از شراب(
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ادبیات فارسی

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. بیت اسلوب معادله و پارادوکس ندارد؛ حذف گزینه های )1(، )3( و )4(. / بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه و ااا (1ل
)2(: تشبیه: همانند کردن »مژگان« به »خار« / ایهام تناسب: سودا: 1ـ عشق و خیال )معنی اصلی( 2ـ خرید و فروش )در این معنی با واژه »بازار« تناسب دارد.( 
/ کنایه: افتاده در بازارها )کنایه از بی رونق شدن(/ تشخیص: چشم گلستان )نسبت دادن »چشم« به »گلستان«( / سایر آرایه ها: تضاد: گل و خار / مراعات 

نظیر: گل، گلستان، خار

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در این گزینه، »آتش« استعاره از »عشق« است و بین »نگفتن« و »نهفتن« جناس ناهمسان )ناقص( برقرار است. و لاا (1ل
بررسی سایر گزینه ها: 2( تشبیه: ناوک بال )اضافه تشبیهی ← بال: مشبه/ ناوک )تیر کوچک(: مشبه به( / )حسن تعلیل وجود ندارد. 3( کنایه: چشم داشتن 
)کنایه از انتظار داشتن و امیدوار بودن( / اغراق، وجود ندارد. 4( ایهام: هوا: 1ـ حال و هوا 2ـ امید و آرزو )عشق( / استعاره نوع اول )مصرحه( وجود ندارد. )نسبت 

دادن »نعره عشق« به »بلبل« تشخیص و استعاره نوع دوم )مکنیه( است.(

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بیت های دوم و چهارم، تشبیه ندارند؛ حذف گزینه های )2( و )4(./ بیت اول، اغراق ندارد؛ حذف گزینه )1(./ بررسی و ااا (1ل
آرایه ها در گزینه )3(: تشبیه: همانند کردن »معشوق« به »چنگ« / استعاره: لعل روان )استعاره از اشک( / اغراق: اشک خونین به اندازه یک دامن ریختن / 

کنایه: زلف در دامن کشیدن )آراسته و با ناز راه رفتن(، یک دامن )خیلی زیاد(

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. بیت »ب«، تناقض ندارد؛ حذف گزینه های )1( و )4(. / بیت »د« تشبیه ندارد؛ حذف گزینه )3(./ بررسی آرایه های و ااا (1ل
پیشنهادی به ترتیب ابیات گزینه )2(: بیت »د«: استعاره: تبسم گل )تشخیص و اضافه استعاری است.(/ بیت »ج«: تلمیح: اشاره به سکونتگاه اصلی انسان، 
بهشت / بیت »ب«:  ایهام: کام )1ـ دهان 2ـ آرزو( / بیت »ه«: تشبیه )همانند کردن »دل« به »خاک راه«( / بیت »الف«: تناقض: اساس هستی از خرابی، 

آباد بودن

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. بیت تضاد، متناقض نما و حس آمیزی ندارد؛ حذف گزینه های )1(، )3( و )4(. / بررسی آرایه های پیشنهادی در و ااا (1ل
گزینه )2(: استعاره: نرگس )استعاره از چشم(/ تشبیه: طاق ابرو )اضافه تشبیهی ← ابرو: مشبه/ طاق: مشبه به( تناسب: )طاق و محراب(، )بی خبر و مستان(، 

)ابرو و چشم(

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بیت های اول، دوم و سوم، »حس آمیزی« ندارند؛ حذف گزینه های )1(، )2( و )3(./ بررسی آرایه های پیشنهادی و ااا (1ل
در گزینه )3(: تشبیه: همانند کردن »سخن تلخ یار« به »جان« / کنایه: رو ُترش کردن )کنایه از اظهار ناراحتی و تنفر کردن(، تیز شدن )کنایه از خشمگین و 
برافروخته شدن( / حس آمیزی: ترش بودن رو )چشایی + بینایی(، سخن تلخ )شنوایی + چشایی(/ تناقض: شیرین بودن سخن تلخ/ مراعات نظیر: )رو و لب(، 

)ترش، تلخ و شیرین(/ جناس: »رو« و »او« )ناهمسان( ]توجه! »خار مهر« در گزینه )2( متناقض  نماست.[

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. متناقض نما و تمثیل ندارد؛ حذف گزینه های )1(، )3( و )4(. / بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه )2(: استعاره: و ااا (1ل
نسبت دادن »کنجکاوی« به »گلوله« و »با سربلندی بیرون آمدن« به »ماه« تشخیص و استعاره است./ حس آمیزی: زمزمه لطیف )شنوایی + المسه(/ تضاد: 

ایستاده و نشسته/ حسن تعلیل: ایجاد گودال را به خاطر کنجکاوی گلوله توپ در خاک می داند.

کنایه در سایر گزینه ها: 2( زیر پا گذاشتن کنایه از نادیده گرفتن 3( فرونشستن کنایه از تمام شدن/ دل گرم کردن کنایه از امیدوار کردن 4( بال و ااا (1ل
درآوردن کنایه از بسیار خوشحال شدن

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. تشبیه و ایهام ندارد؛حذف گزینه های )1(، )2( و )3(./ بررسی آرایه های گزینه )4(: تشخیص: بیدار شدن بهار از و ااا (1ل
خواب شیرین و ... )تشخیص، استعاره نیز محسوب می شود.( / مجاز: عالم )مجاز از مردم/ حس آمیزی: خواب نوشین )بینایی + چشایی(، خاطرات شیرین 

)شنوایی + چشایی(
]توجه! »چو« به معنی »وقتی که« حرف ربط است؛ بنابراین، »تشبیه« وجود ندارد.[
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 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این گزینه، لبریز بودن زندگی از نفس های آخر )مرگ(، »پارادوکس« )متناقض نما( است ولی »اسلوب معادله« و ااا (1ل
وجود ندارد.

بررسی سایر آرایه ها دردیگر گزینه ها: 1( تضاد: صبح و شب / استعاره: »ماه« در مصراع اول و »خورشید« در مصراع دوم، استعاره از »سر شهید« است. 2( 
تلمیح: اشاره به داستان حضرت یوسف / حسن تعلیل: بیرون نیامدن حضرت یوسف )ع( از چاه به خاطر شرمندگی، دلیلی خیالی و شاعرانه است. 3( تشبیه: 

دادگاه عشق )اضافه تشبیهی← عشق: مشبه / دادگاه: مشبه به(/ تناسب: شاهد، گواه، دادگاه، محضر

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. »شیرین« در اینجا »اسم« است نه صفت؛ بنابراین »حس آمیزی« ندارد. بررسی سایر آرایه ها: تلمیح: اشاره به داستان و ااا (1ل
خسرو و شیرین / مجاز: زلف )مجاز از مو(، خال و زلف )مجاز از زیبایی های معشوق(/ ایهام: نظامی )1ـ حکیم نظامی 2ـ ارتشی(، قصر شیرین )1ـ شهر قصر 

شیرین 2ـ قصر و کاخ شیرین معشوقه خسروپرویز(

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در گزینه )1(، »پرده پندار«، تشبیه )اضافه تشبیهی( است؛ ولی »استعاره« وجود ندارد. در گزینه )2(، »دانه« و »دام« و للا (1ل
استعاره است؛ اما »تشبیه« دیده نمی شود. در گزینه )3( تشبیه و استعاره به کار نرفته است. در گزینه )4( »بازار حقیقته )اضافه تشبیهی( و »متاع« استعاره از 

»عشق و معرفت« است.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. بیت »تضاد«، »اسلوب معادله« و »تناقض« ندارد؛ حذف گزینه های )2(، )3( و )4(. / بررسی آرایه های پیشنهادی و الا (1ل
در گزینه )1(: واج آرایی: تکرار صامت »ن« / جناس: جان و جهان )ناهمسان(/ تشبیه: همانند کردن »تو« )معشوق( به »قوت روان«، »گنج نهان« و »جان 

جهان« / ایهام: روان )1ـ جان 2ـ جاری و همیشگی(

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بیت های اول، دوم و چهارم حس آمیزی و متناقض نما ندارند؛ حذف گزینه های )1(، )2( و )4(./ در گزینه )3(، و الا (1ل
»گل« استعاره از »لب و دهان معشوق« است. »سخن تلخ« به »گالب« تشبیه شده است. »سخن تلخ« )شنوایی + چشایی(، حس آمیزی دارد و »تازهو خوشبو 
شدن« از »دشنام« و »گالب بودن سخن تلخ« متناقض نماست. بررسی سایر گزینه ها: 1( »شعله دل« استعاره )اضافه استعاری( و »آتش قهر« تشبیه )اضافه 
تشبیهی( است و بین »آب« و »آتش« تضاد وجود دارد. 2( »آتش خشم«، تشبیه )اضافه تشبیهی( است و بین »آب« و »آتش« تضاد وجود دارد. 4( بین »دشمن« 

و »دوست« رابطه تضاد برقرار است.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. بیت های »ه« و »ب« حس آمیزی ندارند؛ حذف گزینه های )3( و )4(. / بیت »ه« حسن تعلیل نیز ندارد؛ حذف گزینه و الا (1ل
)1(. /بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه )2(: بیت »د«: اغراق: جاری شدن جوی هایی از خون از چشم شاعر، اغراق است. / بیت »ه« تشبیه: َگرد محنت 
)اضافه تشبیهی(/ بیت »الف«: حس آمیزی: بویی شنید )بویایی + شنوایی( / بیت »ب«: جناس: »چون و خون« )جناس ناهمسان(، »چون« در واژه »بی چن« 
به معنی »علت« و »چون« به معنی »چگونه« )جناس همسان( / بیت »ج«: حسن تعلیلک علت خانه کردن عشق در دل انسان این است که تمام دنیا را گشته 

و جایی برای گنجایش پیدا نکرده است. )علت شاهرانه و خیالی( 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بیت »حسن تعلیل« ندارد؛ ایهام دارد؛ )از چشم افتادن اشک: 1ـ جاری شدن 2ـ بی ارزش شدن( و الا (1ل
]توجه! علت اشک ریختن شاعر یا بی ارزش شدن اشک او افشای راز اوست که یک علت واقعی است و حسن تعلیل ایجاد نمی کند.[

بررسی سایر آرایه ها در گزینه های دیگر: 1( تشبیه: همانند کردن »زهر« به »نوشدارو« / تناقض: خوش بودن و گوارا بودن »زهر« چون »نوشدارو« 2( جناس 
تام )همسان(: شیرین )به معنی معشوقه فرهاد در مصراع اول( و شیرین )به معنی خوش در مصراع دوم( / تلمیح: اشاره به داستان شیرین و فرهاد4( استعاره: 
نسبت دادن عمل »دیدن« به »دل و »روی گرداندن« به »آیینه« تشخیص و استعاره است./ اسلوب معادله: مصراع دوم مصداق و نمونه ای برای مفهوم مصراع 

اول است.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بیت »ج«، پارادوکس ندارد؛ حذف گزینه های )2( و )4(./ بیت »ج« ایهام تناسب نیز ندارد؛ حذف گزینه )1(. / و الا (1ل
بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه )3(: بیت »ج«: واج آرایی : تکرار صامت »م« / بیت »الف«: ایهام تناسب: نگاه )1ـ نگاه داشتن: معنی اصلی 2ـ نگاه 
کردن و دیدن: متناسب با واژه »چشم دریده«( / بیت »د«: استعاره: نسبت دادن ویژگی های انسانی مانند »نقاب، زلف و قبا« به »گل، سنبل و غنچه« )استعاره 

تشخیصی( / بیت »ب«: پارادوکس: کشتن با انفاس عیسوی )انفاس عیسوی، زندگی بخش است.(
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 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این گزینه، لبریز بودن زندگی از نفس های آخر )مرگ(، »پارادوکس« )متناقض نما( است ولی »اسلوب معادله« و ااا (1ل
وجود ندارد.

بررسی سایر آرایه ها دردیگر گزینه ها: 1( تضاد: صبح و شب / استعاره: »ماه« در مصراع اول و »خورشید« در مصراع دوم، استعاره از »سر شهید« است. 2( 
تلمیح: اشاره به داستان حضرت یوسف / حسن تعلیل: بیرون نیامدن حضرت یوسف )ع( از چاه به خاطر شرمندگی، دلیلی خیالی و شاعرانه است. 3( تشبیه: 

دادگاه عشق )اضافه تشبیهی← عشق: مشبه / دادگاه: مشبه به(/ تناسب: شاهد، گواه، دادگاه، محضر

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. »شیرین« در اینجا »اسم« است نه صفت؛ بنابراین »حس آمیزی« ندارد. بررسی سایر آرایه ها: تلمیح: اشاره به داستان و ااا (1ل
خسرو و شیرین / مجاز: زلف )مجاز از مو(، خال و زلف )مجاز از زیبایی های معشوق(/ ایهام: نظامی )1ـ حکیم نظامی 2ـ ارتشی(، قصر شیرین )1ـ شهر قصر 

شیرین 2ـ قصر و کاخ شیرین معشوقه خسروپرویز(

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در گزینه )1(، »پرده پندار«، تشبیه )اضافه تشبیهی( است؛ ولی »استعاره« وجود ندارد. در گزینه )2(، »دانه« و »دام« و للا (1ل
استعاره است؛ اما »تشبیه« دیده نمی شود. در گزینه )3( تشبیه و استعاره به کار نرفته است. در گزینه )4( »بازار حقیقته )اضافه تشبیهی( و »متاع« استعاره از 

»عشق و معرفت« است.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. بیت »تضاد«، »اسلوب معادله« و »تناقض« ندارد؛ حذف گزینه های )2(، )3( و )4(. / بررسی آرایه های پیشنهادی و الا (1ل
در گزینه )1(: واج آرایی: تکرار صامت »ن« / جناس: جان و جهان )ناهمسان(/ تشبیه: همانند کردن »تو« )معشوق( به »قوت روان«، »گنج نهان« و »جان 

جهان« / ایهام: روان )1ـ جان 2ـ جاری و همیشگی(

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بیت های اول، دوم و چهارم حس آمیزی و متناقض نما ندارند؛ حذف گزینه های )1(، )2( و )4(./ در گزینه )3(، و الا (1ل
»گل« استعاره از »لب و دهان معشوق« است. »سخن تلخ« به »گالب« تشبیه شده است. »سخن تلخ« )شنوایی + چشایی(، حس آمیزی دارد و »تازهو خوشبو 
شدن« از »دشنام« و »گالب بودن سخن تلخ« متناقض نماست. بررسی سایر گزینه ها: 1( »شعله دل« استعاره )اضافه استعاری( و »آتش قهر« تشبیه )اضافه 
تشبیهی( است و بین »آب« و »آتش« تضاد وجود دارد. 2( »آتش خشم«، تشبیه )اضافه تشبیهی( است و بین »آب« و »آتش« تضاد وجود دارد. 4( بین »دشمن« 

و »دوست« رابطه تضاد برقرار است.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. بیت های »ه« و »ب« حس آمیزی ندارند؛ حذف گزینه های )3( و )4(. / بیت »ه« حسن تعلیل نیز ندارد؛ حذف گزینه و الا (1ل
)1(. /بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه )2(: بیت »د«: اغراق: جاری شدن جوی هایی از خون از چشم شاعر، اغراق است. / بیت »ه« تشبیه: َگرد محنت 
)اضافه تشبیهی(/ بیت »الف«: حس آمیزی: بویی شنید )بویایی + شنوایی( / بیت »ب«: جناس: »چون و خون« )جناس ناهمسان(، »چون« در واژه »بی چن« 
به معنی »علت« و »چون« به معنی »چگونه« )جناس همسان( / بیت »ج«: حسن تعلیلک علت خانه کردن عشق در دل انسان این است که تمام دنیا را گشته 

و جایی برای گنجایش پیدا نکرده است. )علت شاهرانه و خیالی( 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بیت »حسن تعلیل« ندارد؛ ایهام دارد؛ )از چشم افتادن اشک: 1ـ جاری شدن 2ـ بی ارزش شدن( و الا (1ل
]توجه! علت اشک ریختن شاعر یا بی ارزش شدن اشک او افشای راز اوست که یک علت واقعی است و حسن تعلیل ایجاد نمی کند.[

بررسی سایر آرایه ها در گزینه های دیگر: 1( تشبیه: همانند کردن »زهر« به »نوشدارو« / تناقض: خوش بودن و گوارا بودن »زهر« چون »نوشدارو« 2( جناس 
تام )همسان(: شیرین )به معنی معشوقه فرهاد در مصراع اول( و شیرین )به معنی خوش در مصراع دوم( / تلمیح: اشاره به داستان شیرین و فرهاد4( استعاره: 
نسبت دادن عمل »دیدن« به »دل و »روی گرداندن« به »آیینه« تشخیص و استعاره است./ اسلوب معادله: مصراع دوم مصداق و نمونه ای برای مفهوم مصراع 

اول است.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بیت »ج«، پارادوکس ندارد؛ حذف گزینه های )2( و )4(./ بیت »ج« ایهام تناسب نیز ندارد؛ حذف گزینه )1(. / و الا (1ل
بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه )3(: بیت »ج«: واج آرایی : تکرار صامت »م« / بیت »الف«: ایهام تناسب: نگاه )1ـ نگاه داشتن: معنی اصلی 2ـ نگاه 
کردن و دیدن: متناسب با واژه »چشم دریده«( / بیت »د«: استعاره: نسبت دادن ویژگی های انسانی مانند »نقاب، زلف و قبا« به »گل، سنبل و غنچه« )استعاره 

تشخیصی( / بیت »ب«: پارادوکس: کشتن با انفاس عیسوی )انفاس عیسوی، زندگی بخش است.(
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است. تضاد ندارد؛ حذف گزینه )1(./ تلمیح ندارد؛ حذف گزینه های )3( و )4(. / بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه و الا (1ل
)2(: ایهام تناسب: مجنون: 1ـ دیوانه )معنی اصلی( 2ـ لقب قیس بنی عامر، عاشق شیدایی لیلی که به مجنون شهرت یافت. )در این معنی با واژه »بید« تناسب 
دارد که بید مجنون را به یاد می آورد.( / اسلوب معادله: مصراع دوم، مصداق و نمونه ای برای تکمیل مفهوم مصراع اول است. )تنگ دستی مایه دیوانگی است 

]همان طور که[بی حاصلی سبب مجنون بودن بید است.( / در بیت کنایه نیز دیده می شود؛ »تنگ دستی«، کنایه از »تهی دستی و بی چیزی« است. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بیت های »ج« و »د« اسلوب معادله ندارند؛ حذف گزینه های )1( و )2(./ بیت »الف« ایهام ندارد؛ حذف گزینه )4(./ و الا (1ل
بررسی آرایه های پیشنهادی به ترتیب بیت های گزینه )3(: بیت »د«: تلمیح: »چشمه حیوان« به »چشمه آب حیات و ماجرای خضر نبی )ع(« اشاره دارد. / بیت 
»الف«: کنایه: گالب به پیرهن فشاندن )کنایه از خوشبو کردن( / بیت »ب«: اسلوب معادله: مصراع دوم مصداق و نمونه ای برای تأیید مفهوم مصراع اول 

است. )حریص، چشم طمع دارد از کریم و لئیم ]همان طور که[مگس هم به خوان شه و هم به کاسه گدا افتد.(/ بیت »ج«: ایهام: عهد )1ـ زمان 2ـ پیمان(

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. پارادوکس ندارد؛ حذف گزینه )1(./ اسلوب معادله ندارد؛ حذف گزینه های )2( و )4(./ بررسی آرایه های پیشنهادی و الا (1ل
در گزینه )3(: تشبیه: نقد دل )اضافه تشبیهی ← دل: مشبه/ نقد: مشبه به/ ایهام: قلب )1ـ دل 2ـ سکه دلی یا تقلبی(/ حسن تعلیل: دلیل مشغول شدن دل 

در همه  عمر به باده نوشی و عمل حرام را در این می داند که دل مانند سکه تقلبی، ناخالص و تیره بوده است.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. اسلوب معادله ندارد؛ حذف گزینه های )2( و )4(./ تشبیه ندارد؛ حذف گزینه )3(./ بررسی آرایه های پیشنهادی در و الا (1ل
گزینه )1(: کنایه: رخ و رخ )در مصراع اول به معنی »چهره« و در مصراعدوم، نام »مهره ای در شطرنج؛ همان »قلعه« است.( / ایهام: رخ در مصراع دوم )1ـ 

چهره 2ـ مهره ای در شطرنج(/ استعاره: رخ ماه )استعاره تشخیصی(

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. بیت اول تشخیص ندارد؛ حذف گزینه )1(./ بیت های سوم و چهارم تشبیه ندارند؛ حذف گزینه های )3( و )4(./ بررسی و لاا (1ل
آرایه های پیشنهادی در گزینه )2(: تشبیه: همانند کردن »کوه آهن« به »دریای آب«/ تشخیص: نسبت دادن ویژگی های انسانی »شنیدن« و »ترسیدن« به کوه 

آهن/ اغراق: اینکه، کوه آهن با شنیدن نام افراسیاب و ترس از او به دریا تبدیل شود.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. در این گزینه، واژه »دشت« در »معنای حقیقی« خود، یعنی »صحرا و بیابان« به کار رفته است. در سایر گزینه ها و ااا (1ل
»دشت«، مجاز از مردم است؛ محل حضور مردم )دشت( به جای مردم آمده است.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. واژه »پاک«، ایهام دارد: 1ـ بی گناه 2ـ پاکیزهو ااا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. کنایه در سایر گزینه ها: 1( سنگ بر سبو زدن ← کنایه از آزمودن 2( شب به روز آمدن ← کنایه از تیره و تاریک و ااا (1ل
شدن 4( دل شستن ← کنایه از آسوده خیال شدن / دل ُگِسل و کنایه از آزار دهنده و ناامید کننده

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. »چرخ« استعاره نوع اول )مصرحه( از »آسمان« است و »سوگند وردن چرخ« تشخیص و استعاره نوع دوم )مکنیه( است.و ااا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این گزینه، »استعاره« وجود ندارد؛ »خاک نعل به ماه برآمدن« کنایه از »به سرعت تاختن« است. بررسی آرایه های و ااا (1ل
سایر گزینه ها: 1( جناس:  شرم و نرم / حس آمیزی: سخن گفتن نرم )شنوایی + المسه( 2( تضاد: آب و آتش/ تلمیح: اشاره به ماجرای در آتش افکندن حضرت 

ابراهیم )ع( و سرد گشتن آتش بر وی 4( اغراق: روشن تر گشتن زمین از آسمان/ مجاز: جهان )مجاز از مردم(

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. بیت حس  آمیزی ندارد؛ حذف گزینه )1(. / متناقض نما ندارد؛ حذف گزینه )3(./ اسلوب معادله ندارد؛ حذف گزینه و ااا (1ل
)4(./ بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه )2(: اغراق: اشک باران وار/ تشبیه: همانند کردن اشک به باران )»وار« ادات تشبیه است.( / ایهام: مردم )1ـ 
مردمک چشم 2ـ انسان ها( حسن تعلیل: این که چشم مردم دارش در پاکی شهره شده، به خاطر این است که اشک بسیار، مردمک های چشمش را شسته 

است./ آرایه های دیگر: واج آرایی: تکرار صامت»ش« و مصوت »ا« / مجاز: دم )مجاز از لحظه( تناسب: اشک، پاکی و چشم
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آرایه های ادبی 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. بیت های »ج« و »ه«، اسلوب معدله ندارند؛ حذف گزینه های )3( و )4(. / بیت »ب«، تضمین ندارد؛ حذف گزینه )2(. و ااا (1ل
/ بررسی آرایه های پیشنهادی به ترتیب بیت های گزینه )1(: بیت »ج«: حس آمیزی: رنگ سخن )بینایی + شنوایی( / بیت »ه«: ایهام تناسب: رخ )1ـ چهره 
2ـ نام دیگر مهره قلعه در بازی شطرنج که با شطرنج تناسب دارد.( / بیت »ب«: تلمیح: اشاره به داستان حضرت ابراهیم )ع( و موسی )ع(/ بیت »د«: تضمین: 
»ال تلقوا بایدیکم« تضمین بخشی از آیه »ال تلقوا بایدیکم الی الّتهلکه« )به دست خویش، خود را به هالکت نیندازید.( بیت »الف«: اسلوب معادله: مصراع دوم، 

مصداق و معادل مفهوم مصراع اول است. )اشک سحر از لوح دل، سیاهی را می زداید ]همان طور که{ باران صبحگانی، چمن را خرم می کند.[

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. آرایه های نادرست: بیت »ب«، ایهام ندارد؛ ایهام تناسب دارد؛ »عزیز« به معنی »گرامی و محبوب« است که در و ااا (1ل
معنی »عزیز مصر و شوهر زلیخا« با »زلیخا و ماه مصر« تناسب دارد. / بیت »ه«، »اسلوب معادله« ندارد. مصراع دوم، بخش اول مصراع اول است: »صبا 
به غالیه سایی و گل به جلوه گری به عشق زلف رخ تو می روند و می آیند.«. بررسی سایر آرایه ها: بیت »الف«: حسن تعلیل: شاعر نمی خواهد بر گل و ریحان 
نظر بیندازد برای اینکه زلف و رخسار معشوق، گل و ریحان او باشد. )دلیل شاعرانه و زیبا( / بیت »ج«: پارادوکس: سود بودن زیان / بیت »د«: تشبیه: 

همانند کردن »ِخرد« به »ُگهر«

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. بیت های دوم، سوم و چهارم، حسن تعلیل ندارند؛ حذف گزینه های )2(، )3( و )4(./ بررسی آرایه های پیشنهادی و ااا (1ل
در گزینه )1(: تشبیه: رشته پیوند )اضافه تشبیهی ← پیوند: مشبه/ رشته: مشبه به( / استعاره: نسبت دادن »چهره زرد شدن« به »برگ خزان« )تشخیص و 

استعاره نوع دوم )مکنیه( / حسن تعلیل: زردی چهره برگ خزان به خاطر جدایی )دلیل خیالی و شاعرانه(/ واج آرایی: تکرار صامت های »ر« و »ز«

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بیت ایهام ندارد؛ حذف گزینه )1(./ تضاد ندارد؛ حذف گزینه )2(./ اسلوب معادله ندارد؛ حذف گزینه )3(./ بررسی و لاا (1ل
آرایه های پیشنهادی در گزینه )4(: تشبیه: صف مژگان )اضافه تشبیهی ← مژگان: مشبه / صف: مشبه به( / استعاره: دست به هم دادن مژگان، تشخیص 
و استعاره است. / کنایه: دست به هم دادن )کنایه از متحد شدن(/ حسن تعلیل: صف مژگان تو، به این دلیل دست به دست هم داده اند، تا دل مرا تاراج کنند. 

)دلیل خیالی و شاعرانه(

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در این گزینه، »ضرب المثل« وجود ندارد. بین »باز« در مصراع اول به معنی »پرنده  شکاری معروف« و »باز« در مصراع و ااا (1ل
دوم به معنی »گشوده« )مقابل بسته(، »جناس همسان« )تام( برقرار است. بررسی سایر گزینه ها: 2( ایهام تناسب: افتادگی )1ـ از پا افتادن و ناتوانی 2ـ تواضع 
)در این معنی با عشق، تناسب دارد.( 3( استعاره: »پنهان شدن ماه از شرم چهره معشوق« تشخیص و استعاره است. / حسن تعلیل: نهان بودن ماه در پشت ابر 
به دلیل شرم داشتن از چهره معشوق علتی خیالی و شاعرانه است. 4( تشبیه: بار جدایی )اضافه تشبیهی ← جدایی: مشبه/ بار: مشبه به( / کنایه: انگشت 

نمایی )کنایه از معروفیت و رسوایی(

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بیت های »الف« و »د« حس آمیزی ندارند؛ حذف گزینه های )2( و )3(. بیت »د« تشبیه نیز ندارد؛ حذف گزینه )1(./ و ااا (1ل
بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه )4(: بیت »د«: ایهام: دست آخر )1ـ سرانجام 3ـ نوبت آخر در بازی( بیت »ج«: اسلوب معادله: مصراع دوم مصداق و 
مثالی برای تکمیل مفهوم مصراع اول است. )عالمی را ُکشت و دست و تیغ او رنگین نشد. ]همان طور[ که تیزی شمشیر، شمشیر را از خون پاک می کند.( / بیت 

»ب«: حس آمیزی: رنگ عشق )بینایی + شنوایی( / بیت »الف«: تشبیه: همانند کردن »برگ گل« به »روی معشوق«

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. حسن تعلیل ندارد؛ حذف گزینه های )2( و )4(. / تضاد ندارد؛ حذف گزینه )1(. / بررسی آرایه های پیشنهادی در و ااا (1ل
گزینه )3(: استعاره: نسبت دادن »سخن گفتن و شیرین سخن بودن« به »مور«، تشخیص و استعاره است. / حس آمیزی: شیرین سخن )چشایی + شنوایی( / 
مجاز: »دست« در مصراع دوم مجاز از »قدرت و توانایی« / اسلوب معادله: مصراع دوم مصداق و مثالی برای تأیید مفهوم مصراع اول است. )دست نوازش، پایه 

معنی را بلند می گرداند ]همان طور که[ دست  سلیمان، مور را شیرین سخن کرده است(

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و ااا (1ل
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 گزینه 1 پاسخ صحیح است. بیت های »ج« و »ه«، اسلوب معدله ندارند؛ حذف گزینه های )3( و )4(. / بیت »ب«، تضمین ندارد؛ حذف گزینه )2(. و ااا (1ل
/ بررسی آرایه های پیشنهادی به ترتیب بیت های گزینه )1(: بیت »ج«: حس آمیزی: رنگ سخن )بینایی + شنوایی( / بیت »ه«: ایهام تناسب: رخ )1ـ چهره 
2ـ نام دیگر مهره قلعه در بازی شطرنج که با شطرنج تناسب دارد.( / بیت »ب«: تلمیح: اشاره به داستان حضرت ابراهیم )ع( و موسی )ع(/ بیت »د«: تضمین: 
»ال تلقوا بایدیکم« تضمین بخشی از آیه »ال تلقوا بایدیکم الی الّتهلکه« )به دست خویش، خود را به هالکت نیندازید.( بیت »الف«: اسلوب معادله: مصراع دوم، 

مصداق و معادل مفهوم مصراع اول است. )اشک سحر از لوح دل، سیاهی را می زداید ]همان طور که{ باران صبحگانی، چمن را خرم می کند.[

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. آرایه های نادرست: بیت »ب«، ایهام ندارد؛ ایهام تناسب دارد؛ »عزیز« به معنی »گرامی و محبوب« است که در و ااا (1ل
معنی »عزیز مصر و شوهر زلیخا« با »زلیخا و ماه مصر« تناسب دارد. / بیت »ه«، »اسلوب معادله« ندارد. مصراع دوم، بخش اول مصراع اول است: »صبا 
به غالیه سایی و گل به جلوه گری به عشق زلف رخ تو می روند و می آیند.«. بررسی سایر آرایه ها: بیت »الف«: حسن تعلیل: شاعر نمی خواهد بر گل و ریحان 
نظر بیندازد برای اینکه زلف و رخسار معشوق، گل و ریحان او باشد. )دلیل شاعرانه و زیبا( / بیت »ج«: پارادوکس: سود بودن زیان / بیت »د«: تشبیه: 

همانند کردن »ِخرد« به »ُگهر«

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. بیت های دوم، سوم و چهارم، حسن تعلیل ندارند؛ حذف گزینه های )2(، )3( و )4(./ بررسی آرایه های پیشنهادی و ااا (1ل
در گزینه )1(: تشبیه: رشته پیوند )اضافه تشبیهی ← پیوند: مشبه/ رشته: مشبه به( / استعاره: نسبت دادن »چهره زرد شدن« به »برگ خزان« )تشخیص و 

استعاره نوع دوم )مکنیه( / حسن تعلیل: زردی چهره برگ خزان به خاطر جدایی )دلیل خیالی و شاعرانه(/ واج آرایی: تکرار صامت های »ر« و »ز«

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بیت ایهام ندارد؛ حذف گزینه )1(./ تضاد ندارد؛ حذف گزینه )2(./ اسلوب معادله ندارد؛ حذف گزینه )3(./ بررسی و لاا (1ل
آرایه های پیشنهادی در گزینه )4(: تشبیه: صف مژگان )اضافه تشبیهی ← مژگان: مشبه / صف: مشبه به( / استعاره: دست به هم دادن مژگان، تشخیص 
و استعاره است. / کنایه: دست به هم دادن )کنایه از متحد شدن(/ حسن تعلیل: صف مژگان تو، به این دلیل دست به دست هم داده اند، تا دل مرا تاراج کنند. 

)دلیل خیالی و شاعرانه(

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در این گزینه، »ضرب المثل« وجود ندارد. بین »باز« در مصراع اول به معنی »پرنده  شکاری معروف« و »باز« در مصراع و ااا (1ل
دوم به معنی »گشوده« )مقابل بسته(، »جناس همسان« )تام( برقرار است. بررسی سایر گزینه ها: 2( ایهام تناسب: افتادگی )1ـ از پا افتادن و ناتوانی 2ـ تواضع 
)در این معنی با عشق، تناسب دارد.( 3( استعاره: »پنهان شدن ماه از شرم چهره معشوق« تشخیص و استعاره است. / حسن تعلیل: نهان بودن ماه در پشت ابر 
به دلیل شرم داشتن از چهره معشوق علتی خیالی و شاعرانه است. 4( تشبیه: بار جدایی )اضافه تشبیهی ← جدایی: مشبه/ بار: مشبه به( / کنایه: انگشت 

نمایی )کنایه از معروفیت و رسوایی(

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بیت های »الف« و »د« حس آمیزی ندارند؛ حذف گزینه های )2( و )3(. بیت »د« تشبیه نیز ندارد؛ حذف گزینه )1(./ و ااا (1ل
بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه )4(: بیت »د«: ایهام: دست آخر )1ـ سرانجام 3ـ نوبت آخر در بازی( بیت »ج«: اسلوب معادله: مصراع دوم مصداق و 
مثالی برای تکمیل مفهوم مصراع اول است. )عالمی را ُکشت و دست و تیغ او رنگین نشد. ]همان طور[ که تیزی شمشیر، شمشیر را از خون پاک می کند.( / بیت 

»ب«: حس آمیزی: رنگ عشق )بینایی + شنوایی( / بیت »الف«: تشبیه: همانند کردن »برگ گل« به »روی معشوق«

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. حسن تعلیل ندارد؛ حذف گزینه های )2( و )4(. / تضاد ندارد؛ حذف گزینه )1(. / بررسی آرایه های پیشنهادی در و ااا (1ل
گزینه )3(: استعاره: نسبت دادن »سخن گفتن و شیرین سخن بودن« به »مور«، تشخیص و استعاره است. / حس آمیزی: شیرین سخن )چشایی + شنوایی( / 
مجاز: »دست« در مصراع دوم مجاز از »قدرت و توانایی« / اسلوب معادله: مصراع دوم مصداق و مثالی برای تأیید مفهوم مصراع اول است. )دست نوازش، پایه 

معنی را بلند می گرداند ]همان طور که[ دست  سلیمان، مور را شیرین سخن کرده است(

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و ااا (1ل
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ادبیات فارسی

گزینه 3 پاسخ صحیح است. بیت »الف« اسلوب معادله ندارد؛ حذف گزینه های )1( و )2(./ بیت »الف« جناس همسان نیز ندارد؛ حذف گزینه و ااا (1ل
)4(. / بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه )3(: بیت »ه«: اسلوب معادله: مصراع دوم مصداق و نمونه ای برای تأیید مفهوم مصراع اول است. )دل چو از حق 
غافل شود، فرمان پذیر تن ُبَود، ]همان طور که[اسب، هرجا که بخواهد، خواب آلوده را می َبرد.( / بیت »ج«: استعاره: صدف )استعاره از دهان(، گوهر )استعاره 
از سخن(/ بیت »د«: پارادوکس: شنیدن آواز از بی صدا/ بیت »الف«: تشبیه: دانه خال )اضافه تشبیهی ← خال: مشبه / دانه: مشبه به( / بیت »ب«: جناس 

تام )همسان(، »دیوان« در مصراع اول به معنی »کتاب شعر« و در مصراع دوم به معنی »اهریمنان« )جمع دیو( است.

ندارد؛ حذف گزینه )1(./ بررسی و ااا (1ل ندارد؛ حذف گزینه )4(./ مجاز  تلمیح  ندارد؛ حذف گزینه )3(./  پاسخ صحیح است. اسلوب معادله   گزینه 2 
آرایه های پیشنهادی در گزینه انتخابی )2(: تشبیه: لعل لب )اضافه تشبیهی ← لب: مشبه/ لعل: مشبه به(، آتش رو )اضافه تشبیهی ← ری: مشبه / آتش: 
مشبه به(/ کنایه: خوی کردن )عرق کردن(: کنایه از خجالت کشیدن/ تشخیص: نسبت دادن »حیا« به »لب« و »خوی کردن« )عرق کردن( به »خورشید(/ 

تضاد: آب و آتش

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. استعاره: سرو سهی )استعاره از قامت یار(/ تضاد: برخاستن و نشستن/ کنایه: از سر جان برخاستن )کنایه از ترک و ااا (1ل
جان گفتن(/ بررسی سایر گزینه ها: 1( تشبیه: گلزار رخ )اضافه تشبیهی ← رخ: مشبه/ گلزار: مشبه به( و همانند کردن »گلزار رخ« به »تازه بهار« / استعاره: 
باد خزان )استعاره از حوادث روزگار(/ تضاد: بهار و خزان / البته اگر عبارت »تازه بهار بودن« را کنایه از »شادابی« بگیریم، این گزینه نیز می تواند پاسخ درست 
باشد. 2( تشبیه: چمن ُحسن )اضافه تشبیهی ← حسن: مشبه/ چمن: مشبه به( و همانند کردن »قد« به »سرو« / مجاز: جهان )مجاز از مردم( 4( تشبیه: 

همانند کردن »قد«  به حرف »الف«/ مجاز: حرف )مجاز از سخن(/ کنایه: بر حرفی قلم رد نبودن )کنایه از باطل نشدن( / تضاد: مقبول و رد

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. ایهام در سایر گزینه ها: 2( درنمی گیرد )1ـ اثر نمی کند 2ـ روشن و شعله ور نمی شود( 3( بو )1ـ رایحه 2ـ امید و آرزو( و ااا (1ل
4( زدی )1ـ طلوع کردی 2ـ کوبیدی / تنبیه کردی(

]توجه! در بیت گزینه )1( »ندیدن صدا« حس آمیزی دارد. )بینایی و شنوایی([
926ـ در گزینه های )1(، )2( و )4( استعاره نوع دوم )مکنیه( دیده می شود: 1( از صدایش ضجه می بارید. )ضجه: مشبه/ باران: مشبه به محذوف؛ ضجه مثل 
باران می بارید.( 2( دهان خوان هشتم )تشخیص دارد و تشخیص، استعاره نیز محسوب می شود.( 4( ِکشتن )کاشتن( نیزه و خنجر )نیزه و خنجر: مشبه / گیاه 

و درخت: مشبه به؛ نیزه و خنجر مثل درخت کاشته شده بود.(

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. عبارت متناقض نما ندارد؛ حذف گزینه های )1( و )3(./ حسن تعلیل ندارد؛ حذف گزینه )4(./ بررس آرایه های و ااا (1ل
پیشنهادی در گزینه )2(: تشبیه: چاهسار گوش )اضافه تشبیهی ← گوش: مشبه / چاهسار: مشبه( / استعاره: گنج مروارید )استعاره از لبخند( / ایهام: نابرادر 

)1ـ برادر ناتنی 2ـ ناجوانمرد(/ واج آرایی: تکرار مصوت »ِـ« و صامت های »گ« و »ش«

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. ایهام: داغ )1ـ گرم 2ـ مصیبت و رنج مرگ(/ تلمیح: اشاره به مرگ مظلومانه »سهراب، سیاوش و تختی« / تشبیه: و لاا (1ل
همانند کردن »این« شعر به »گلیم  تیره بختی و روکش تابوت« 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در این گزینه، »حس آمیزی« وجود ندارد؛ اما بین »سر« در مصراع اول به معنی »قصد« و »سر« در مصراع دوم، و ااا (1ل
»عضوی از بدن« جناس همسان )تام( برقرار است. ]توجه! »یکرنگی« کنایه است و »به رنگ« ادات تشبیه است، به معنی »مانند«[ / بررسی سایر آرایه ها: 2( 
تلمیح: اشاره به داستان حضرت یوسف )ع( / کنایه: دل مبند )کنایه از امیدوار نباش( 3( تشبیه: »دشت دل« و »گل روی« )اضافه تشبیهی(/ استعاره: زیبا 
زمین )استعاره از دل( / مخاطب قرار دادن »میهن« نیز تشخیص و استعاره است. 4( مجاز: دل )مجاز از انسان(/ تمثیل: عبارت »چوب یزدان صدا ندارد« 

ضرب المثل است.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. بیت »ه«، اسلوب معادله ندارد؛ حذف گزینه )3(./ بیت »الف«، متناقض نما ندارد؛ حذف گزینه های )1( و )4(./ و ااا (1ل
بررسیآرایه های پیشنهادی به ترتیب بیت های گزینه )2(: بیت »ه«: حس آمیزی: شعر تر )شنوایی + المسه(/ بیت »ب«: متناقض نما: دلیل بودن شبهه، زنده 
پیل بودن پشه مرده/ بیت »الف«: استعاره: نسبت دادن »هم نشین بودن« به سایه و »همدم بودن« به ناله )استعاره تشخیصی(، جام غم )اضافه استعاری(/ بیت 

»د«: تضاد: ظلمت و نور، کفر و ایمان/ بیت »ج«: اسلوب معادله: مصراع دوم، مصداق و مثالی برای تأیید مفهوم مصراع اول است.
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است. تشبیه ندارد؛ حذف گزینه های )1( و )3(. / جناس ندارد؛ حذف گزینه )4(./ بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه و ااا (1ل
)2(: حس آمیزی: زهد خشک )بینایی + المسه(/ ایهام تناسب: مدام 1ـ داپم و همیشگی )معنای اصلی( 2ـ شراب )در این معنی با واژه »باده« تناسب دارد.( 

/ واج آرایی: تکرار مصوت »ا« و صامت های »ب« و »د« / تضاد: خشک و تر

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.  در گزینه )2( »کسادی، موجب رونق بازار بودن«، در گزینه )3( »نقش بی نقشی«، »برگ بی برگی« و »باغ ارم بودن و ااا (1ل
هر شاخ در برگ بی برگی« و در گزینه )4( »جمعیت )آسودگی خاطر( را در پریشانی دیدن«، متناقض نماست.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بیت های اول، دوم و سوم، پارادوکس ندارند؛ حذف گزینه های )1(، )2( و )3(./ بررسی آرایه های پیشنهادی در و ااا (1ل
گزینه )4(: اغراق: موج اشک/ تشبیه: آتش عشق و موج بحر )اضافه تشبیهی(/ استعاره: آغوش دریا )تشخیص و اضافه استعاری(/ پارادوکس: در میان اشک 

و در آغوش دریا سوختن

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. جناس: )اوست و دوست(، )دست و دوست(/ ایهام تناسب: صبر: 1ـ شکیبایی )معنی اصلی( 2ـ گیاهی تلخ )در این و ااا (1ل
معنی با »تلخ« تناسب دارد.( / بررسی سایر گزینه ها: 1( اغراق: بیدار شدن با پریدن رنگ از گل / ضرب المثل: ندارد. 3( حسن تعلیل: دلیل گوژپشت )خمیده( 
آفریده شدن فلک را در بوسیدن پشت زمین از سر افتخار می داند. )دلیل غیر واقعی و خیالی(/ تناقض: ندارد. 4( تلمیح: اشاره به آیه »اال بذکر الله تطمئن 

القلوب« )آیه 82 از سوره رعد(/ اسلوب معادله: ندارد.

بررسی و ااا (1ل ندارد؛ حذف گزینه )4(./  ایهام  بیت »ه«،  و )3(./   )2( ندارد؛ حذف گزینه های  معادله  اسلوب  بیت »د«  پاسخ صحیح است.   گزینه 1 
آرایه های پیشنهادی به ترتیب ابیات گزینه )1(: بیت »ج«: تشبیه: همانند کردن »دست بی ریزش« به )شاخ بی پر(/ بیت »ه«: شبکه معنایی )تناسب(:  بهار، 
باغ و چمن/ بیت »د«: متناقض نما: سقف ساده بسیار نقش )سادگی در عین پر نقش بودن(/ بیت »الف«: ایهام: از نو )1ـ دوباره 2ـ از شعر نو( بیت »ب«: 
اسلوب معادله: مصراع دوم مصداق و نمونه ای برای تأیید مفهوم مصراع اول است. )سرکشان را فَکَند تیغ مکافات از پای ]همان طور که[شعله را زود نشانند به 

خاکستر خویش(

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. تشخیص و استعاره ندارد؛ حذف گزینه های )1(، )3( و )4(./ بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه )2(: تشبیه: و ااا (1ل
مانند کردن »روی« به »ماه« و »زلف« به »کمند« / ایهام: روی: 1ـ چهره 2ـ وجه )به هیچ روی: به هیچ وجه(/ جناس تام )همسان( روی )اولی و سومی( به 
معنی »صورت« و روی )دومی( به معنی »وجه«/ تاب )در بتابی( به معنی پیچیدن و تاب )در برمتاب( به معنی »برگرداندن« / کنایه:  روی برمتاب )کنایه از روی 

گردان و عصبانی نشو(

ندارد؛ حذف و ااا (1ل نیز  معادله  اسلوب  »الف«،  بیت   /.)4( و   )3( گزینه های  ندارد؛ حذف  تعلیل  »الف«، حسن  بیت  است.  پاسخ صحیح   1 گزینه   
گزینه )2(./ بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه )1(: بیت »ب«: حسن تعلیل: سریع به هوا برخاستن ابر به دلیل خبررسانی گریستن شاعر به ابر )دلیلی 
غیرواقعی و شاعرانه( / بیت »الف«: ایهام تناسب: سعی: 1ـ عملی در مناسک حج )معنی اصلی( 2ـ تالش )با »کوشیم« تناسب دارد.(/ بیت »ه«: استعاره: 
»د«:  بیت  تیراندازی(/  در  )نشانه  به »هدف«  »تن خاکی«  کردن  مانند  تشبیه:  بیت »ج«:   / اشک(  از  )استعاره  استعاری(، سیالب  )اضافه  فرصت  دامن 
که[قطره  ]همان طور  می کند،  تارومار  را  گران  خواب  آبی،  )مشت  است.  اول  مصراع  مفهوم  تکمیل  برای  نمونه ای  و  دوم مصداق  مصراع  معادله:  اسلوب 

اشکی برای ویران عالم بس است.(

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بیت سوم، تلمیح و تمثیل ندارد؛ بنابراین، مستقیم به سراغ گزینه )3( می رویم. استعاره های مصراع اول گزینه  )3(: و لاا (1ل
1ـ کافور )استعاره از موی سفید( 2ـ ُمشک )استعاره از موی سیاه(، بررسی سایر گزینه ها: گزینه )1( به حدیث »ُاطلبوا العلم من المهد الی الحد« و گزینه )3( به 
آیه »انا عرفنا االمانه علی السموات و االرض و...« )ماجرای آفرینش و پذیرفتن خلیفه الهی از سوی انسان( تلمیح دارد./ مصراع دوم بیت گزینه )2( تمثیل است. 

)دیوار موش دارد و موش هم گوش دارد.(

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. اسلوب معادله و حسن تعلیل ندارد؛ حذف گزینه های )2( و )3( و )4(. / بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه )1(: و ااا (1ل
استعاره: زال )استعاره از سپهر(، مهلت دادن سپهر )تشخیص و استعاره نوع دوم )مکنیه(( / ایهام تناسب: دستان: 1ـ حیله )معنی اصلی( 2ـ لقب زال )با واژه 

»زال« تناسب دارد.(/ کنایه: از راه مرو )کنایه از منحرف نشو، فریب نخور(
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است. تشبیه ندارد؛ حذف گزینه های )1( و )3(. / جناس ندارد؛ حذف گزینه )4(./ بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه و ااا (1ل
)2(: حس آمیزی: زهد خشک )بینایی + المسه(/ ایهام تناسب: مدام 1ـ داپم و همیشگی )معنای اصلی( 2ـ شراب )در این معنی با واژه »باده« تناسب دارد.( 

/ واج آرایی: تکرار مصوت »ا« و صامت های »ب« و »د« / تضاد: خشک و تر

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.  در گزینه )2( »کسادی، موجب رونق بازار بودن«، در گزینه )3( »نقش بی نقشی«، »برگ بی برگی« و »باغ ارم بودن و ااا (1ل
هر شاخ در برگ بی برگی« و در گزینه )4( »جمعیت )آسودگی خاطر( را در پریشانی دیدن«، متناقض نماست.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بیت های اول، دوم و سوم، پارادوکس ندارند؛ حذف گزینه های )1(، )2( و )3(./ بررسی آرایه های پیشنهادی در و ااا (1ل
گزینه )4(: اغراق: موج اشک/ تشبیه: آتش عشق و موج بحر )اضافه تشبیهی(/ استعاره: آغوش دریا )تشخیص و اضافه استعاری(/ پارادوکس: در میان اشک 

و در آغوش دریا سوختن

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. جناس: )اوست و دوست(، )دست و دوست(/ ایهام تناسب: صبر: 1ـ شکیبایی )معنی اصلی( 2ـ گیاهی تلخ )در این و ااا (1ل
معنی با »تلخ« تناسب دارد.( / بررسی سایر گزینه ها: 1( اغراق: بیدار شدن با پریدن رنگ از گل / ضرب المثل: ندارد. 3( حسن تعلیل: دلیل گوژپشت )خمیده( 
آفریده شدن فلک را در بوسیدن پشت زمین از سر افتخار می داند. )دلیل غیر واقعی و خیالی(/ تناقض: ندارد. 4( تلمیح: اشاره به آیه »اال بذکر الله تطمئن 

القلوب« )آیه 82 از سوره رعد(/ اسلوب معادله: ندارد.

بررسی و ااا (1ل ندارد؛ حذف گزینه )4(./  ایهام  بیت »ه«،  و )3(./   )2( ندارد؛ حذف گزینه های  معادله  اسلوب  بیت »د«  پاسخ صحیح است.   گزینه 1 
آرایه های پیشنهادی به ترتیب ابیات گزینه )1(: بیت »ج«: تشبیه: همانند کردن »دست بی ریزش« به )شاخ بی پر(/ بیت »ه«: شبکه معنایی )تناسب(:  بهار، 
باغ و چمن/ بیت »د«: متناقض نما: سقف ساده بسیار نقش )سادگی در عین پر نقش بودن(/ بیت »الف«: ایهام: از نو )1ـ دوباره 2ـ از شعر نو( بیت »ب«: 
اسلوب معادله: مصراع دوم مصداق و نمونه ای برای تأیید مفهوم مصراع اول است. )سرکشان را فَکَند تیغ مکافات از پای ]همان طور که[شعله را زود نشانند به 

خاکستر خویش(

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. تشخیص و استعاره ندارد؛ حذف گزینه های )1(، )3( و )4(./ بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه )2(: تشبیه: و ااا (1ل
مانند کردن »روی« به »ماه« و »زلف« به »کمند« / ایهام: روی: 1ـ چهره 2ـ وجه )به هیچ روی: به هیچ وجه(/ جناس تام )همسان( روی )اولی و سومی( به 
معنی »صورت« و روی )دومی( به معنی »وجه«/ تاب )در بتابی( به معنی پیچیدن و تاب )در برمتاب( به معنی »برگرداندن« / کنایه:  روی برمتاب )کنایه از روی 

گردان و عصبانی نشو(

ندارد؛ حذف و ااا (1ل نیز  معادله  اسلوب  »الف«،  بیت   /.)4( و   )3( گزینه های  ندارد؛ حذف  تعلیل  »الف«، حسن  بیت  است.  پاسخ صحیح   1 گزینه   
گزینه )2(./ بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه )1(: بیت »ب«: حسن تعلیل: سریع به هوا برخاستن ابر به دلیل خبررسانی گریستن شاعر به ابر )دلیلی 
غیرواقعی و شاعرانه( / بیت »الف«: ایهام تناسب: سعی: 1ـ عملی در مناسک حج )معنی اصلی( 2ـ تالش )با »کوشیم« تناسب دارد.(/ بیت »ه«: استعاره: 
»د«:  بیت  تیراندازی(/  در  )نشانه  به »هدف«  »تن خاکی«  کردن  مانند  تشبیه:  بیت »ج«:   / اشک(  از  )استعاره  استعاری(، سیالب  )اضافه  فرصت  دامن 
که[قطره  ]همان طور  می کند،  تارومار  را  گران  خواب  آبی،  )مشت  است.  اول  مصراع  مفهوم  تکمیل  برای  نمونه ای  و  دوم مصداق  مصراع  معادله:  اسلوب 

اشکی برای ویران عالم بس است.(

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بیت سوم، تلمیح و تمثیل ندارد؛ بنابراین، مستقیم به سراغ گزینه )3( می رویم. استعاره های مصراع اول گزینه  )3(: و لاا (1ل
1ـ کافور )استعاره از موی سفید( 2ـ ُمشک )استعاره از موی سیاه(، بررسی سایر گزینه ها: گزینه )1( به حدیث »ُاطلبوا العلم من المهد الی الحد« و گزینه )3( به 
آیه »انا عرفنا االمانه علی السموات و االرض و...« )ماجرای آفرینش و پذیرفتن خلیفه الهی از سوی انسان( تلمیح دارد./ مصراع دوم بیت گزینه )2( تمثیل است. 

)دیوار موش دارد و موش هم گوش دارد.(

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. اسلوب معادله و حسن تعلیل ندارد؛ حذف گزینه های )2( و )3( و )4(. / بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه )1(: و ااا (1ل
استعاره: زال )استعاره از سپهر(، مهلت دادن سپهر )تشخیص و استعاره نوع دوم )مکنیه(( / ایهام تناسب: دستان: 1ـ حیله )معنی اصلی( 2ـ لقب زال )با واژه 

»زال« تناسب دارد.(/ کنایه: از راه مرو )کنایه از منحرف نشو، فریب نخور(
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بیت »الف« اسلوب معادله ندارد؛ حذف گزینه های )1( و )2(. / بیت »ب«، جناس تام ندارد؛ حذف گزینه )4(./ و ااا (1ل
بررسی آرایه های پیشنهادی به ترتیب ابیات گزینه )3(: بیت »ب«: استعاره: آهوی وحشی )استعاره از معشوق(/ بیت »الف«: تشبیه: کیمیای کفر و دین )اضافه  
تشبیهی( / بیت »ه«: حس آمیزی: شنیدن بوی وفا/ بیت »د«: اسلوب معادله )مصراع دوم، مصداق و نمونه ای برای تأیید مفهوم مصراع اول است. )دل به 
دست آن نگار شوخ و شنگ افتاده است ]همان طور که[ طفل بازیگوش را آتش به چنگ افتاده است(/ بیت »ج«ک جناس تام )همسان(: شیرین )در مصراع 

اول: مزه شیرین / در مصراع دوم: معشوقه خسرو(

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بیت های اول و دوم، جناس همسان ندارند؛ حذف گزینه های )1( و )2(./ بیت سوم، جناس ناهمسان ندارد؛ حذف و ااا (1ل
گزینه )3(. / بررسی گزینه )4(: سی مرغ )سی پرنده( و سیمرغ )پرنده افسانه ای(: جناس همسان )تام(/ زود و بود: جناس ناهمسان )ناقص(/ بررسی سایر 

گزینه ها: 1( قدر و صدر: جناس ناهمسان 2( ُملک و ِملک: جناس ناهمسان 3( سی مرغ و سیمرغ: جناس همسان 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. کنایه ها در سایر گزینه ها: 1( گرم ُرو: کنایه از سریع و به شتاب رونده/ سرکش: نافرمان 3( پیش نظر نمایاندن: کنایه و ااا (1ل
از نشان دادن/ بی پا و سر: کنایه از بی انتها 4( از راه وانیامدن: کنایه از برنگشتن

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. گزینه )4( تشبیه ندارد؛ »بیابان« استعاره از »مرتبه توحید« / بررسی سایر گزینه ها: 1( شیرمرد: تشبیه )مرد: مشبه/ و ااا (1ل
شیر: مشبه به(/ دریا: استعاره از سختی های راه 2( آفتاب معرفت: تشبیه )اضافه تشبیهی← معرفت: مشبه/ آفتاب: مشبه به( / سپهر ره: استعاره )اضافه 
استعاری ← ره: مشبه/ مشبه به محذوف: زمین( / این ره مثل زمین سپهر دارد.( 3( وادی عشق: تشبیه )اضافه تشبیهی ← عشق: مشبه/ وادی: مشبه به( 

/ غرق آتش: استعاره )اضافه استعاری← آتش: مشبه/ مشبه به محذوف: دریا / آتش مثل دریایی است که عاشق خود را در آن، غرق می کند.(

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در این گزینه، »هفته« مجاز از »زمان کوتاه« است؛ ولی حس آمیزی وجود ندارد./ بررسی سایر گزینه ها: 2( راز و ااا (1ل
گفتن: کنایه از نزدیک شدن/ بازماندن: کنایه از نرسیدن، درمانده شدن/ خورشید: استعاره از خداوند 3( »هشت جنت« به »مرده« و »هفت دوزخ« به »یخ« مانند 

شده به استک تشبیه/ همچو یخ افسرده شدن هفت دوزخ: تناقض )متناقض نما( 4( جهان و نهان: جناس ناهمسان / آشکارا و نهان: تضاد

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. بیت حسن تعلیل ندارد؛ دلیل بیان شده، واقعی است؛ خیالی و شاعرانه نیست./ بررسی سایر آرایه ها: استعاره: گلشن و ااا (1ل
و گلزار )استعاره از بهشت(/ کنایه: به سر بردن )کنایه از زندگی کردن(/ تلمیح: اشاره به ماجرای طاووس و مار و رانده شدن آدم از بهشت 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بیت »د«، حس آمیزی ندارد؛ حذف گزینه )2(. / بیت »الف«، تناقض ندارد؛ حذف گزینه های )1( و )4(. / بررسی و ااا (1ل
آرایه های پیشنهادی به ترتیب ابیات گزینه )3(: بیت »د«: تضاد: رسید و نرسید / بیت »ب«: تناقض: رنگ سکوت داشتن فریاد / بیت »الف«: استعاره: نسبت 
دادن »بیداری« و عمل »در زدن« به »بخت« تشخیص و استعاره است./ بیت »ه«: ایهام: سرگرم )1ـ مشغول 2ـ گرم و پرنشاط از نوشیدن باده( / بیت »ج«: 

حس آمیزی: نسبت دادن رنگ به عشق )بینایی + شنوایی(

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بیت »پارادوکس« و »ایهام» ندارد؛ حذف گزینه های )1( و )2( و )3(. / بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه )4(: و ااا (1ل
اغراق: بزرگ نمایی در این که با جاری شدن عرق از چهره معشوق، قیامت به پا شود و دل ها را برقرار کند. / ایهام تناسب: آب 1ـ خود آب )یعنی اصلی( 2ـ آبرو 
)در این معنی با عرق تناسب دارد.( / کنایه: دل، آب شدن )کنایه از بی قرار و بی تاب شدن( / اسلوب معادله: مصراع دوم بیت؛ مصداق و نمونه ای برای تکمیل 
مفهوم مصراع اول آن است. )وقتی که از رخ عرق می افشانی، دل های مشتاقان، بی قرار می گردد ]همان طور که[ وقتی از آسمان ستارگان )اجرام آسمانی( فرو 
بریزند، قیامت می شود.( / عالوه بر اینها، در بیت، واج آرایی )تکرار صامت »ش« و مصوت »ا«( و نیز تلمیح )به آیاتی از سوره های تکویر، طور و... اشاره دارد که 

هنگام قیامت، آسمان و ستارگان دگرگون می شود.( دیده می شود.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این گزینه، »بلور اشک« تشبیه )اضافه تشبیهی( است. »متناقض نما« ندارد. بین واژه های »اولین« و »آخرین« و لاا (1ل
رابطه »تضاد« برقرار است. / بررسی سایر آرایه ها: 1( اسلوب معادله: مصراع دوم، مصداق و نمونه ای برای تکمیل مفهوم مصراع اول است. / استعاره: نسبت 
دادن »ایستادن و رفتن« به شمع، تشخیص و استعاره است. 2( تلمیح: یادآور داستان لیلی و مجنون / حسن تعلیل: ناز کردن خار به مجنون به دلیل گذشتن 

ناقه )شتر( لیلی از صحرا )دلیل خیالی و شاعرانه( 3( مجاز: سال )مجاز از عمر( / جناس: مو و رو

349

آرایه های ادبی 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. نمادها: 1( دریا← خداوند / شبنم ← هر چیز بی ارزش و زودگذر 3( سیمرغ ← خداوند )معشوق حقیقی(/ بلبل و ااا (1ل
← عاشق مجازی/ گل← معشوق مجازی 4( خورشید ← خداوند / ذره ← کوچکی و پستی

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. بیت های دوم و سوم، تمثیل ندارند؛ حذف گزینه های )2( و )3(. / بیت چهارم، تشبیه ندارد؛ حذف گزینه )4(./ و ااا (1ل
بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه )1(: تشبیه: آفتاب عمر )اضافه تشبیهی← عمر: مشبه/ آفتاب: مشبه به( / تمثیل )ضرب المثل(: آفتاب عمر لب بام 
آمده/ استعاره: مه )استعاره از معشوق( / کنایه: آفتاب عمر، لب بام آمدن )کنایه از زمان مرگ فرا رسیدن( ]توجه! در گزینه )3( »زود به سلطنت رسیدن گدا« 

متناقض نما و در گزینه )4( »دست باالی دست بودن« تمثیل و کنایه از »وجود داشتن نیرومندتر از نیرومند« است.[

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. استعاره و ایهام ندارد؛ حذف گزینه های )1(، )2( و )3(./ بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه )4(: تشبیه موی و ااا (1ل
میان )اضافه تشبیهی← میان: مشبه/ موی: مشبه به(، دو زلف مانند افعی، چهره مانند جام/ پارادوکس: هم وجود و هم عدم )نیستی(/ تلمیح: یادآور داستان 

ضحاک و جمشید / جناس ناهمسان: )جام و جم(، )جم و هم(

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. میان )کمر( مانند مو، باریک است )وجه شبه: باریکی(/ دو زلف مانند افعی ضحاک، پیچیده است. )وجه شبه: و ااا (1ل
پیچیدگی( / چهره مانند جام جم روشن است. )وجه شبه: روشنی( ]توجه! جام جم: جام جهان نما، جامی که جمشید پادشاه اساطیری ایران، اختراع نمود و 

اوضاع جهان را در آن می دید.[

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. بیت های »الف« و »ب«، حسن تعلیل ندارند؛ حذف گزینه های )1(، )3( و )4(./ بررسی آرایه های پیشنهادی به و ااا (1ل
ترتیب بیت های گزینه )2(:  بیت »د«: تشبیه: آتش سودای عشق )اضافه تشبیهی(، مانند کردن »او« به »دیگ« / بیت »ب«: استعاره: بخشیدن ماجرا به سرو 
لب جویبار )تشخیص و استعاره( ]توجه! در اینجا »سرو« در معنی حقیقی خود به کار رفته است.[ / بیت »ج«: حسن تعلیل: از نظر شاعر، دلیل اینکه مؤذن 
هنگام اذان گفتن دست بر گوش های خویش می گذارد، این است که کسی یارای شنیدن حرف حق را ندارد./ بیت »الف«: ایهام: دور از یار )1ـ در دوری و 
فراق یار2ـ از یار دور باد )جمله دعایی(( / بیت »ه«: اغراق: اینکه اشک های شاعر آن قدر زیاد است که حادثه ای همانند طوفان نوح به پا کرده، بزرگ نمایی و 

اغراق آمیز است.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در این گزینه، »تشبیه« وجود ندارد. »سوزندگی داغ جگر عاشق به طوری که حتی کوه هم از تحمل آن عاجز باشد و ااا (1ل
»اغراق« دارد./ بررسی سایر گزینه ها: 2( مجاز: عالم )مجاز از مردم و اهل دنیا(/ استعاره: قبا )استعاره از مرگ( [توجه: ترکیب »لباس مرگ« در اینجا اضافه 
تشبیهی است.[ 3( حسن تعلیل: دلیل تالطم دریا، شور و اشتیاق برای دیدن معشوق )دلیل خیالی و شاعرانه( / ایهام تناسب: شور: 1ـ تالطم )معنی اصلی( 2ـ 

مزه شور )متناسب با دریا( 4( جناس ناقص )ناهمسان(: باد، داد و یاد/ متناقض نما: ریختن خون کسی را عین عدل و انصاف دانستن

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. بیت اسلوب معادله ندارد؛ حذف گزینه )4(./ جناس تام )همسان( ندارد؛ حذف گزینه های )2( و )3(. / بررسی و ااا (1ل
آرایه های پیشنهادی در گزینه )1(: کنایه: ِگل زدِن در )کنایه از بستن در(/ جناس )ناهمسان(: ِگل )مصراع اول( و ُگل )مصراع دوم(/ استعاره: جوش گل 

)اضافه استعاری و تشخیص(/ تشبیه: شراب لعل فام )شراب همرنگ لعل(

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. حس آمیزی و حسن تعلیل ندارد؛ حذف گزینه های )1(، )3( و )4(./ بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه )2(: و ااا (1ل
تشبیه: دیگ شکم )اضافه تشبیهی ← شکم: مشبه / دیگ: مشبه به( / استعاره: 1ـ استعاره نوع اول )مصرحه(، کاه استعاره: از غذا و کاهدان استعاره از شکم 
2ـ استعاره نوع دوم )مکنیه(: هراسان بودن نان )تشخیص( / جناس: نان و جان / تمثیل: »کاه نباشد از تو کاهدان از توست«؛ ضرب المثل است؛ مفهوم کنایی 

آن این است که در خوردن باید اندازه را نگه داشت.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این گزینه، »گل« به عالقه شباهت به جای »معشوق« آمده است. بنابراین، گل »مشبه به« و معشوق »مشبه« و ااا (1ل
محذوف است.

بررسی سایر گزینه ها: 1( ماه و پروین: مشبه/ انسان: مشبه به محذوف 2( ِکْلک )قلم(: مجاز از نوشته و سروده 2( پیمانه: مجاز از می
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است. نمادها: 1( دریا← خداوند / شبنم ← هر چیز بی ارزش و زودگذر 3( سیمرغ ← خداوند )معشوق حقیقی(/ بلبل و ااا (1ل
← عاشق مجازی/ گل← معشوق مجازی 4( خورشید ← خداوند / ذره ← کوچکی و پستی

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. بیت های دوم و سوم، تمثیل ندارند؛ حذف گزینه های )2( و )3(. / بیت چهارم، تشبیه ندارد؛ حذف گزینه )4(./ و ااا (1ل
بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه )1(: تشبیه: آفتاب عمر )اضافه تشبیهی← عمر: مشبه/ آفتاب: مشبه به( / تمثیل )ضرب المثل(: آفتاب عمر لب بام 
آمده/ استعاره: مه )استعاره از معشوق( / کنایه: آفتاب عمر، لب بام آمدن )کنایه از زمان مرگ فرا رسیدن( ]توجه! در گزینه )3( »زود به سلطنت رسیدن گدا« 

متناقض نما و در گزینه )4( »دست باالی دست بودن« تمثیل و کنایه از »وجود داشتن نیرومندتر از نیرومند« است.[

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. استعاره و ایهام ندارد؛ حذف گزینه های )1(، )2( و )3(./ بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه )4(: تشبیه موی و ااا (1ل
میان )اضافه تشبیهی← میان: مشبه/ موی: مشبه به(، دو زلف مانند افعی، چهره مانند جام/ پارادوکس: هم وجود و هم عدم )نیستی(/ تلمیح: یادآور داستان 

ضحاک و جمشید / جناس ناهمسان: )جام و جم(، )جم و هم(

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. میان )کمر( مانند مو، باریک است )وجه شبه: باریکی(/ دو زلف مانند افعی ضحاک، پیچیده است. )وجه شبه: و ااا (1ل
پیچیدگی( / چهره مانند جام جم روشن است. )وجه شبه: روشنی( ]توجه! جام جم: جام جهان نما، جامی که جمشید پادشاه اساطیری ایران، اختراع نمود و 

اوضاع جهان را در آن می دید.[

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. بیت های »الف« و »ب«، حسن تعلیل ندارند؛ حذف گزینه های )1(، )3( و )4(./ بررسی آرایه های پیشنهادی به و ااا (1ل
ترتیب بیت های گزینه )2(:  بیت »د«: تشبیه: آتش سودای عشق )اضافه تشبیهی(، مانند کردن »او« به »دیگ« / بیت »ب«: استعاره: بخشیدن ماجرا به سرو 
لب جویبار )تشخیص و استعاره( ]توجه! در اینجا »سرو« در معنی حقیقی خود به کار رفته است.[ / بیت »ج«: حسن تعلیل: از نظر شاعر، دلیل اینکه مؤذن 
هنگام اذان گفتن دست بر گوش های خویش می گذارد، این است که کسی یارای شنیدن حرف حق را ندارد./ بیت »الف«: ایهام: دور از یار )1ـ در دوری و 
فراق یار2ـ از یار دور باد )جمله دعایی(( / بیت »ه«: اغراق: اینکه اشک های شاعر آن قدر زیاد است که حادثه ای همانند طوفان نوح به پا کرده، بزرگ نمایی و 

اغراق آمیز است.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در این گزینه، »تشبیه« وجود ندارد. »سوزندگی داغ جگر عاشق به طوری که حتی کوه هم از تحمل آن عاجز باشد و ااا (1ل
»اغراق« دارد./ بررسی سایر گزینه ها: 2( مجاز: عالم )مجاز از مردم و اهل دنیا(/ استعاره: قبا )استعاره از مرگ( [توجه: ترکیب »لباس مرگ« در اینجا اضافه 
تشبیهی است.[ 3( حسن تعلیل: دلیل تالطم دریا، شور و اشتیاق برای دیدن معشوق )دلیل خیالی و شاعرانه( / ایهام تناسب: شور: 1ـ تالطم )معنی اصلی( 2ـ 

مزه شور )متناسب با دریا( 4( جناس ناقص )ناهمسان(: باد، داد و یاد/ متناقض نما: ریختن خون کسی را عین عدل و انصاف دانستن

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. بیت اسلوب معادله ندارد؛ حذف گزینه )4(./ جناس تام )همسان( ندارد؛ حذف گزینه های )2( و )3(. / بررسی و ااا (1ل
آرایه های پیشنهادی در گزینه )1(: کنایه: ِگل زدِن در )کنایه از بستن در(/ جناس )ناهمسان(: ِگل )مصراع اول( و ُگل )مصراع دوم(/ استعاره: جوش گل 

)اضافه استعاری و تشخیص(/ تشبیه: شراب لعل فام )شراب همرنگ لعل(

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. حس آمیزی و حسن تعلیل ندارد؛ حذف گزینه های )1(، )3( و )4(./ بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه )2(: و ااا (1ل
تشبیه: دیگ شکم )اضافه تشبیهی ← شکم: مشبه / دیگ: مشبه به( / استعاره: 1ـ استعاره نوع اول )مصرحه(، کاه استعاره: از غذا و کاهدان استعاره از شکم 
2ـ استعاره نوع دوم )مکنیه(: هراسان بودن نان )تشخیص( / جناس: نان و جان / تمثیل: »کاه نباشد از تو کاهدان از توست«؛ ضرب المثل است؛ مفهوم کنایی 

آن این است که در خوردن باید اندازه را نگه داشت.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این گزینه، »گل« به عالقه شباهت به جای »معشوق« آمده است. بنابراین، گل »مشبه به« و معشوق »مشبه« و ااا (1ل
محذوف است.

بررسی سایر گزینه ها: 1( ماه و پروین: مشبه/ انسان: مشبه به محذوف 2( ِکْلک )قلم(: مجاز از نوشته و سروده 2( پیمانه: مجاز از می
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است. تشبیه و تلمیح ندارد؛ حذف گزینه های )1(، )2( و )4(. / بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه )3(: مجاز: آتش و لاا (1ل
)مجاز از تانک( / کنایه: گل کاشتی )کنایه از کار بزرگی انجام دادی.( / استعاره: غرش تانک )جان بخشی و استعاره( / تمثیل: 1ـ مرده فیل صد تومن است؛ 
توانگری و چه در زمان فقر و  ثروتمند و  افراد باشخصیت و دارای اصالت چه در زمان  این است که  زنده اش صد تومن )ضرب المثل است؛ مفهوم کنایی آن 
تنگدستی، عزت و احترام خویش را حفظ می کنند( 2ـ هنوز دود از کنده بلند می شود. )ضرب المثل است؛ مفهوم کنایی آن این است که تجربه افراد سالمند با 

ارزش تر از نیروی جوانان است.(

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. »تشبیه«، »ایهام تناسب« و »متناقض نما« ندارد؛ حذف گزینه های )1(، )2( و )3(./ بررسی آرایه های پیشنهادی و ااا (1ل
در گزینه )4(: تضاد: فردای آن روز و دیروز/ کنایه: چو تیر از شست رفته )کنایه از کار از کار گذشتن(، / از ماست که برماست )کنایه از توبه کردن و پشیمانی(/ 
تمثیل: عبارت »از ماست که بر ماست« ضرب المثل است./ تضمین: عبارت »از ماست که برماست« بخشی از مصراع دوم این بیت ناصرخسرو است: »زی تیر 

نگه کرد پر خویش بر او دید / گفتا ز که نالیم؟ که از ماست که برماست«

گزینه 1 پاسخ صحیح است. سجع: اصرار و انکار / متناقض نما: وجود ندارد. / سایر گزینه ها: 2( حس آمیزی: اوقات تلخ )بینایی + چشایی( / و ااا (1ل
مجاز: سر )مجاز از ذهن( 3( جناس: شخص و شخیص / کنایه: دو دل ماندن )کنایه از تردید داشتن(، چشم دوختن )کنایه از نگاه کردن( 4( تضمین: بوی 

مست ... دامن از دست برود )برگرفته از گلستان سعدی( / کنایه: دامن از دست رفتن )کنایه از جمع بودن حواس(، شش دانگ حواس )کنایه از تمام حواس(

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این گزینه، پنج کنایه دیده می شود: 1ـ گرم شدن چانه: پرحرفی کردن 2ـ خوش زبانی: زیبا سخن گفتن 3ـ نوک و ااا (1ل
جمع را چیدن: به دیگران فرصت سخن گفتن ندادن 4ـ متکلم وحده شدن: تنها سخنگوی مجلس شدن 5ـ مجلس آرای بالمعارض: سخنران تک گوی جمع

بررسی سایر گزینه ها: 1( دو کنایه: 1ـ ماسیدن توطئه: شکل گرفتن نقشه 2ـ زیر بغل کسی را گرفتن: به کسی یاری رساندن 2( دو کنایه: 1ـ جان گرفتن نیرو 
پیدا کردن 2ـ چیزی دستگیر کسی شدن: موضوعی را فهمیدن 4( دو کنایه: 1ـ چند مرده حالج بودن: تا چه اندازه توانایی داشتن 2ـ پیدا کردن از زیر سنگ هم 

شده: انجام کار دشوار 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. این گزینه، استعاره ندارد؛ تشبیه و کنایه دارد؛ مانند قحطی زدگان: تشبیه/ به جان چیزی افتادن: کنایه از چیزی را و ااا (1ل
نابود کردن، َکَلک چیزی را کندن: کنایه از چیزی را نیست و محو کردن )از بین بردن(. بررسی سایر گزینه ها: 1( غول بی شاخ و دم: استعاره از مصطفی / شر 
کسی را کندن: کنایه از، از دست کسی خالص شدن 2( گره: استعاره از مشکل/ گره به دست گشودن: کنایه از مشکلی را حل کردن 4( دعاگو بودن انگشت: 

تشخیص و استعاره/ کشیده آب نکشیده: کنایه از سخت و محکم، گل انداخته: کنایه از سرخ شده

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. سجع در آخر جمله ها و یا عبارت ها به شکل قرینه می آید.و ااا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در این گزینه، »بلبل آسا« تشبیه است. )تشبیه شاعر به بلبل( / حس آمیزی ندارد. بررسی سایر گزینه ها: 1( تلمیح: و ااا (1ل
اشاره به ماجرای خضر نبی که به چشمه آب حیات دست یافت و عمر جاودان پیدا کرد./ حسن تعلیل؛ دلیل اینکه آب میکده )شراب( خوش تر از آب حیات است، 
این است که ساقی به یاد لب معشوق، باده می پیماید. )دلیل خیالی و شاعرانه( 3( ایهام: تاب )1ـ پیچ و تاب 2ـ عصبانیت( / استعاره: به هم برآمدن مو و سخن 
گفتن آن )تشخیص و استعاره نوع دوم )مکنیه(( 4( تضاد: سخت و نرم/ اسلوب معادله: مصراع دوم مصداق و نمونه ای برای تکمیل مفهوم مصراع اول است.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. بیت »ب« اسلوب معادله ندارد، حذف گزینه  ای )2( و )4(. / بیت »ج« جناس همسان ندارد؛ حذف گزینه )3(. بررسی و ااا (1ل
آرایه های پیشنهادی به ترتیب بیت های گزینه )1(: بیت »ج«: تشبیه: مانند کردن »عشق« به »مصر اعظم« )مصر: شهر( / بیت »الف«: جناس همسان )تام(: 
تار )دانه مو(، تار )تاریک( / بیت »ب«: تضمین: درج قسمتی از آیه 93 از سوره نجم )و َان لیس لالنسان اال ما سعی( در بیت/ بیت »ه«: حسن تعلیل: وجود 
خورشید در آسمان برای جست و جوی یار است. )دلیل خیالی و شاعرانه( / بیت »د«: اسلوب معادله: مصراع دوم، مصداق و نمونه ای برای تایید مفهوم مصراع 

اول است. )رفتن از عالم پرشور به از آمدن است؛ ]همان طور که[غنچه دل تنگ به باغ خندان می آید و برمی خیزد.(

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. ایهام ندارد؛ حذف گزینه )1(./ جناس همسان ندارد؛ حذف گزینه های )3( و )4(./ بررسی آرایه های پیشنهادی در و ااا (1ل
گزینه )2(: تشبیه: سروقد )اضافه تشبیهی ← قد: مشبه/ سرو: مشبه به( / استعاره: نسبت دادن »بندگی کردن و ولوله انداختن« به سرو، تشخیص و استعاره 

است./ پارادوکس: بندگی کردن و آزاد بودن سرو/ حسن تعلیل: آزاد بودن سرو به دلیل قبول بندگی در برابر قامت بلند بار )دلیل خیالی(
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 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در بیت سوم، واژه ایهام ساز دیده نمی شود؛ حذف گزینه )3(. / در بیت اول اگرچه واژه »شیرین« ایهام ساز است، در و ااا (1ل
اینجا ایهام ندارد؛ حذف گزینه )1(. در بیت دوم، واژه »بو« ایهام دارد ولی در بیت، »تشبیه« دیده نمی شود؛ حذف گزینه )2(./ بررسی آرایه ها در گزینه )4(: تضاد: 
هجران و وصل/ مجاز:  جهان )مجاز از مردم(/ تشبیه: پروانه وصل )اضافه تشبیهی← وصل: مشبه/ پروانه: مشبه به( همچنین تشبیه »خود«  به »شمع« / 

ایهام: پروانه )1ـ جواز و دستور 2ـ حشره معروف(

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در این گزینه، واژه »تاب«، ایهام تناسب دارد: 1ـ اضطراب و بی قراری )معنی اصلی( 2ـ پیج و شکن )به تناسب و لاا (1ل
»دو سنبل هندو«( / بررسی ایهام در سایر گزینه ها:  1( هزار: 1ـ عدد هزار 2ـ بلبل 3( بو: 1ـ بو و رایحه 2ـ امید و آرزو 4( پرده: 1ـ حجاب 2ـ نوای موسیقی/ 
راه مخالفت: 1ـ شیوه ناسازگاری 2ـ شعبه و مقامی در موسیقی / می زنی: 1ـ درپیش می گیری 2ـ می نوازی / بنواز: 1ـ ساز بزن 2ـ نوازش کن/ باری: 1ـ یک 
بار 2ـ به هرحال )خالصه(/ نوبتی: 1ـ یک نوبت 2ـ نقاره چی )نوازنده( / می زنی: 1ـ ضربه می زنی 2ـ می نوازی / عشاق: 1ـ عاشقان 2ـ گوشه ای در دستگاه نوا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. مجاز و جناس ندارد؛ حذف گزینه های )1(، )3( و )4(./ بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه )2(: تشبیه: همچون و ااا (1ل
ذره / استعاره:  »ذره« تشخیص دارد؛ پس استعاره نیز هست./ ایهام تناسب: مهر: 1ـ عشق و محبت )معنی اصلی( 2ـ خورشید )در این معنی با واژه »خورشید« 

تناسب دارد.(

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بیت های »الف« و »ج« حسن تعلیل ندارند؛ حذف گزینه های )1( و )2(./ بیت »الف«، جناس نیز ندارد؛ حذف گزینه و ااا (1ل
)3(./ بررسی آرایه های پیشنهادی به ترتیب بیت های گزینه )4(: بیت »ج«: جناس ناهمسان: َرفتم و ُرفتم )حرکت فعل »رفتم« در بیت به ترتیب: َرفتم، ُرفتم، 
َرفتم(/ بیت »ه«: مجاز: خون )مجاز از ُکشتن( / بیت »ب«: حس آمیزی: شنیدن تلخی )شنوایی + چشایی( / بیت »الف«: کنایه: تندراندن فرس یا اسب )کنایه 
از رفتار خصومت آمیز داشتن(، خون ریختن )کنایه از کشتن(/ بیت »د«: حسن تعلیل: شاعر علت جاری شدن سیل در صحرا و انعکاس صدا در کوه را گریستن 

صحرا و ناله کوه از غم خود می داند. )دلیل شاعرانه و خیالی(

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. ایهام، ایهام تناسب و مجاز ندارد؛ حذف گزینه های )1(، )2( و )4(./ بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه )3(: و ااا (1ل
کنایه: آب شدن )کنایه از خجالت زده شدن( / تضاد: آب و آتش / استعاره: شرمندگی آتش )تشخیص(/ حسن تعلیل: علت شرمندگی آتش، بی نقاب شدن یک 

فرد زیباروست. )دلیل غیرواقعی و شاعرانه(

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. استعاره: شکر عقیق رنگ )استعاره از لب(/ ایهام:  وجود ندارد./ بررسی سایر گزینه ها: 1( مراعات نظیر: آینه، و ااا (1ل
نگریدن، دیدار نمایی/  حسن تعلیل: دلیل نگریستن در معشوق را، آیینه بودن معشوق می داند. )دلیل غیرواقعی و خیالی( 3( تشبیه: مانند کردن »قد« به »تیر«، 
»رخ« به »زهره« و »معشوق« به »ماه« )مهوش( / جناس: جان و جهان )ناهمسان( 4( تضاد: شب و روز / اغراق بزرگ نمایی در توصیف معشوق، از نظر زیبا 

و نورانی بودن 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. حس آمیزی، ایهام و ایهام تناسب ندارد؛ حذف گزینه های )1(، )2( و )4(./ بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه )3(: و ااا (1ل
تشبه: مانند کردن »خنده« به »گل« / استعاره: شکفتن خنده )تشخیص و استعاره(، فرا خواندن گل آبی از سوی گل )تشخیص و استعاره( / تضاد: روز و شب/ 

مجاز:  عشق )مجاز از معشوق(، گل آبی و گل سرخ )مجاز از پرچم کشور شاعر(

آرایه های گزینه )2(: و ااا (1ل  گزینه 2 پاسخ صحیح است. عبارت های اول، سوم و چهارم، تشبیه ندارند؛ حذف گزینه های )1(، )3( و )4(./ بررسی 
تشخیص: مورد خطاب واقع شدن »خیال«/ استعاره: هر تشخیص استعاره نیز شمرده می شود./ تشبیه: کشتی خیال )اضافه تشبیهی← خیال: مشبه/ کشتی: 

مشبه به(/ کنایه: لنگر انداختن )کنایه از توقف کردن(

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این گزینه، »حس آمیزی« وجود ندارد؛ »دوا بودن درد« متناقض نماست. بررسی آرایه های سایر گزینه ها: 1( تلمیح و ااا (1ل
»یاد آوردن داستان حضرت یوسف )ع(« / ایهام تناسب: عزیز: 1ـ محبوب و گرامی )معنی اصلی( 2ـ نام مقام حکومتی مصر قدیم )در این معنی با واژه »یوسف« 
تناسب دارد.( 2( تشبیه: آیینه دل )اضافه تشبیهی ← دل: مشبه/ آیینه: مشبه به(/ اسلوب معادله: مصراع دوم، مصداق و نمونه ای برای تأیید مفهوم مصراع 
اول است. 4( استعاره:  نسبت دادن »دهن« به »صبح« و »خون« به »شفق«، تشخیص و استعاره است./ حسن تعلیل: صادق بودن صبح را دلیل به غروب 

گراییدن آن در هنگام شفق می داند. 
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 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در بیت سوم، واژه ایهام ساز دیده نمی شود؛ حذف گزینه )3(. / در بیت اول اگرچه واژه »شیرین« ایهام ساز است، در و ااا (1ل
اینجا ایهام ندارد؛ حذف گزینه )1(. در بیت دوم، واژه »بو« ایهام دارد ولی در بیت، »تشبیه« دیده نمی شود؛ حذف گزینه )2(./ بررسی آرایه ها در گزینه )4(: تضاد: 
هجران و وصل/ مجاز:  جهان )مجاز از مردم(/ تشبیه: پروانه وصل )اضافه تشبیهی← وصل: مشبه/ پروانه: مشبه به( همچنین تشبیه »خود«  به »شمع« / 

ایهام: پروانه )1ـ جواز و دستور 2ـ حشره معروف(

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در این گزینه، واژه »تاب«، ایهام تناسب دارد: 1ـ اضطراب و بی قراری )معنی اصلی( 2ـ پیج و شکن )به تناسب و لاا (1ل
»دو سنبل هندو«( / بررسی ایهام در سایر گزینه ها:  1( هزار: 1ـ عدد هزار 2ـ بلبل 3( بو: 1ـ بو و رایحه 2ـ امید و آرزو 4( پرده: 1ـ حجاب 2ـ نوای موسیقی/ 
راه مخالفت: 1ـ شیوه ناسازگاری 2ـ شعبه و مقامی در موسیقی / می زنی: 1ـ درپیش می گیری 2ـ می نوازی / بنواز: 1ـ ساز بزن 2ـ نوازش کن/ باری: 1ـ یک 
بار 2ـ به هرحال )خالصه(/ نوبتی: 1ـ یک نوبت 2ـ نقاره چی )نوازنده( / می زنی: 1ـ ضربه می زنی 2ـ می نوازی / عشاق: 1ـ عاشقان 2ـ گوشه ای در دستگاه نوا

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. مجاز و جناس ندارد؛ حذف گزینه های )1(، )3( و )4(./ بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه )2(: تشبیه: همچون و ااا (1ل
ذره / استعاره:  »ذره« تشخیص دارد؛ پس استعاره نیز هست./ ایهام تناسب: مهر: 1ـ عشق و محبت )معنی اصلی( 2ـ خورشید )در این معنی با واژه »خورشید« 

تناسب دارد.(

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بیت های »الف« و »ج« حسن تعلیل ندارند؛ حذف گزینه های )1( و )2(./ بیت »الف«، جناس نیز ندارد؛ حذف گزینه و ااا (1ل
)3(./ بررسی آرایه های پیشنهادی به ترتیب بیت های گزینه )4(: بیت »ج«: جناس ناهمسان: َرفتم و ُرفتم )حرکت فعل »رفتم« در بیت به ترتیب: َرفتم، ُرفتم، 
َرفتم(/ بیت »ه«: مجاز: خون )مجاز از ُکشتن( / بیت »ب«: حس آمیزی: شنیدن تلخی )شنوایی + چشایی( / بیت »الف«: کنایه: تندراندن فرس یا اسب )کنایه 
از رفتار خصومت آمیز داشتن(، خون ریختن )کنایه از کشتن(/ بیت »د«: حسن تعلیل: شاعر علت جاری شدن سیل در صحرا و انعکاس صدا در کوه را گریستن 

صحرا و ناله کوه از غم خود می داند. )دلیل شاعرانه و خیالی(

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. ایهام، ایهام تناسب و مجاز ندارد؛ حذف گزینه های )1(، )2( و )4(./ بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه )3(: و ااا (1ل
کنایه: آب شدن )کنایه از خجالت زده شدن( / تضاد: آب و آتش / استعاره: شرمندگی آتش )تشخیص(/ حسن تعلیل: علت شرمندگی آتش، بی نقاب شدن یک 

فرد زیباروست. )دلیل غیرواقعی و شاعرانه(

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. استعاره: شکر عقیق رنگ )استعاره از لب(/ ایهام:  وجود ندارد./ بررسی سایر گزینه ها: 1( مراعات نظیر: آینه، و ااا (1ل
نگریدن، دیدار نمایی/  حسن تعلیل: دلیل نگریستن در معشوق را، آیینه بودن معشوق می داند. )دلیل غیرواقعی و خیالی( 3( تشبیه: مانند کردن »قد« به »تیر«، 
»رخ« به »زهره« و »معشوق« به »ماه« )مهوش( / جناس: جان و جهان )ناهمسان( 4( تضاد: شب و روز / اغراق بزرگ نمایی در توصیف معشوق، از نظر زیبا 

و نورانی بودن 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. حس آمیزی، ایهام و ایهام تناسب ندارد؛ حذف گزینه های )1(، )2( و )4(./ بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه )3(: و ااا (1ل
تشبه: مانند کردن »خنده« به »گل« / استعاره: شکفتن خنده )تشخیص و استعاره(، فرا خواندن گل آبی از سوی گل )تشخیص و استعاره( / تضاد: روز و شب/ 

مجاز:  عشق )مجاز از معشوق(، گل آبی و گل سرخ )مجاز از پرچم کشور شاعر(

آرایه های گزینه )2(: و ااا (1ل  گزینه 2 پاسخ صحیح است. عبارت های اول، سوم و چهارم، تشبیه ندارند؛ حذف گزینه های )1(، )3( و )4(./ بررسی 
تشخیص: مورد خطاب واقع شدن »خیال«/ استعاره: هر تشخیص استعاره نیز شمرده می شود./ تشبیه: کشتی خیال )اضافه تشبیهی← خیال: مشبه/ کشتی: 

مشبه به(/ کنایه: لنگر انداختن )کنایه از توقف کردن(

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این گزینه، »حس آمیزی« وجود ندارد؛ »دوا بودن درد« متناقض نماست. بررسی آرایه های سایر گزینه ها: 1( تلمیح و ااا (1ل
»یاد آوردن داستان حضرت یوسف )ع(« / ایهام تناسب: عزیز: 1ـ محبوب و گرامی )معنی اصلی( 2ـ نام مقام حکومتی مصر قدیم )در این معنی با واژه »یوسف« 
تناسب دارد.( 2( تشبیه: آیینه دل )اضافه تشبیهی ← دل: مشبه/ آیینه: مشبه به(/ اسلوب معادله: مصراع دوم، مصداق و نمونه ای برای تأیید مفهوم مصراع 
اول است. 4( استعاره:  نسبت دادن »دهن« به »صبح« و »خون« به »شفق«، تشخیص و استعاره است./ حسن تعلیل: صادق بودن صبح را دلیل به غروب 

گراییدن آن در هنگام شفق می داند. 
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ادبیات فارسی

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. تلمیح و ایهام ندارد؛ حذف گزینه های )2(، )3( و )4(/ بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه )1(: جناس همسان و ااا (1ل
)تام(: لب )کناره دهان(، لب )کناره و لبه جام( / کنایه: خونین دل بودن )کنایه از ناراحت و در رنج بودن( / استعاره: جور ایام )اضافه استعاری و تشخیص(/ 
تضمین: مصراع چهارم، برگرفته از مصراع اول این بیت حافظ است که فریدون مشیری آن را در شعر خود آورده است: »با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام 

/ نی گرت زخمی رسد، آیی چو چنگ اندر خروش« 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بیت »ج«، ارسال المثل ندارد؛ حذف گزینه های )1( و )2(./ بیت »ه«، اسلوب معادله ندارد؛ حذف گزینه )4(./ بررسی و ااا (1ل
آرایه های پیشنهادی به ترتیب بیت های گزینه )3(: بیت »د«: ارسال المثل: زیره به کرمان بردن/ بیت »ب«: ایهام: سرگرم )1ـ مشغول 2ـ گرم و پرنشاط( / 
بیت »الف«: اسلوب معادله: مصراع دوم مصداق و نمونه ای برای تأیید مفهوم مصراع اول است./ بیت »ه«: پارادوکس:  بیگانه بودن با خود / بیت »ج«: حسن 

تعلیل: علت رنگین بودن انگشتان معشوق را در این می داند که او انگشتان خویش را با خون عاشقان خود رنگ کرده است؛ نه حنا. )دلیل خیالی و شاعرانه(

پیشنهادی در گزینه و لاا (1ل آرایه های  بررسی  و )3(./  ندارد؛ حذف گزینه های )1(، )2(  تناقض  و  پاسخ صحیح است. حس آمیزی، تضاد   4  گزینه 
)4(: استعاره: پامال نگاه )تشخیص و استعاره است( / کنایه:  پامال )پایمال( گردیدن )کنایه از تحقیر شدن و از بین رفتن(/ مراعات نظیر: گلشن و باغبن 
باغبان  با  نگاه می گردد ]همان طور که[گلشن  پامال  بی شرم  )چهره  است.  اول  بیت  مفهوم  برای درک  نمونه ای  و  دوم، مصداق  معادله: مصراع  اسلوب   /

خفته، به غارت می رود.(

آرایه های دیگر گزینه ها: 1( و ااا (1ل بررسی  به »کالم« حس آمیزی است. /  ندارد؛ نسبت دادن »نرمی«  اسلوب معادله  پاسخ صحیح است.   گزینه 3 
ابراهیم  به ماجرای حضرت  اشاره  تلمیح:  به »گلستان«/  تشبیه »آتش«  به( همچنین  آتش: مشبه  ← رخسار: مشبه/  )اضافه تشبیهی  آتش رخسار  تشبیه: 
)ع( 2( جناس: زرد و درد )ناهمسان( / حسن تعلیل: زردی چهره خورشید به دلیل درد بی درمان شاعر )دلیل خیالی( 4( استعاره: آفتاب )استعاره از معشوق(/ 

متناقض نما: از آفتاب طلب سایه کردن

گزینه 2 پاسخ صحیح است. »ایهام و ایهام تناسب« ندارد؛ حذف گزینه های )1(، )3( و )4(./ بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه )2(: تشبیه: و ااا (1ل
طبیب عشق )اضافه تشبیهی← عشق: مشبه/ طبیب: مشبه به(/ واج آرایی: تکرار صامت »د«/ کنایه: مسیحادم بودن )کنایه از درمان کننده و شفابخش(/ 

تلمیح: اشاره به معجزه حضرت مسیح )زنده کردن مردگان با َنَفس خویش(

گزینه 2 پاسخ صحیح است. با »حس آمیزی«، گزینه های )1( و )4( رد می شوند. در گزینه )2( »مصرع رنگین« و در گزینه )3( »شنیدن بو«، و ااا (1ل
حس آمیزی است. از آنجا که در گزینه )3( »مجاز« و »ایهام« وجود ندارد، گزینه )2( را انتخاب می کنیم. بررسی بقیه آرایه ها در گزینه )2(: مجاز: دو صد )مجاز 

از زیاد(، مصرع )مجاز از شعر(/ ایهام:  شیرین )دوم( )1ـ مزه شیرین 2ـ معشوقه فرهاد( / تلمیح: اشاره به ماجرای شیرین و فرهاد
]توجه! در گزینه )1( بین واژه »دور« در مصراع اول به معنی »حلقه« و در مصراع دوم به معنی »گردش و چرخیدن«، »جناس همسان« دیده می شود.[

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در میان بیت ها، واژه »شیرین« در بیت »ب« واژه ایهام ساز است که در دو معنی »مزه شیرین« و »معشوقه فرهاد« و ااا (1ل
به کار رفته است. با مشخص شدن ایهام، گزینه )1( حذف می شود. باتوجه به گزینه های باقیمانده و نحوه چینش بیت ها با بررسی تشبیه گزینه )3( نیز حذف 
می شود. در بیت »د« در عبارت »چه مطبوع درختی« )= چه مطبوع درختی هستی(، »معشوق« به »درخت« تشبیه شده است. از میان دو گزینه باقیمانده )2( و 
)4( با بررسی »واج آرایی« گزینه )2( نیز حذف می شود. در بیت »ج« تکرار صامت های »ر« و »ت« واج آرایی است. بررسی بقیه آرایه های پیشنهادی در گزینه )4(: 

بیت »ه«: استعاره: ُمشک )استعاره از مو( / بیت »الف«: کنایه:  پای به سنگ آمدن )کنایه از دچار مشکل شدن(

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بیت های »الف« و »ب«، تناقض ندارند؛ حذف گزینه های )1(، )2( و )4(./ بررسی آرایه های بیت های گزینه )3(: و ااا (1ل
بیت »د«: مجاز: سر )مجاز از روی(، خاک )مجاز از قیر(/ بیت »الف«: تشبیه: مانند کردن »سر« به »بهای فعل« / بیت »ج«: متناقض نما: عدل بودن بیداد، 

کرامت بودن جفا، خوش تر بودن دشنام از دعا/ بیت »ب«: جناس: ارزوم و ورزم )ناهمسان(

/ و ااا (1ل از گل«  به »دامانی  مانند کردن »دامن صحرا«  آرایه ها: تشبیه:  بررسی سایر  ندارد./  ایهام  و  پاسخ صحیح است. گزینه )1(، کنایه  گزینه 1 
استعاره: دامن صحرا )استعاره و تشخیص(، دیوانه )استعاره از مجنون یا خود شاعر(، لیلی )استعاره از معشوق شاعر(/ جناس: )تا و پا و جا(، )دامن و دامان(/ 

تلمیح: اشاره به ماجرای عاشقانه لیلی و مجنون/ مراعات نظیر: ناقه )شتر ماده( و صحرا، دامن و صحرا و گل
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آرایه های ادبی 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. »اسلوب معادله« ندارد؛ مصراع دوم، ادامه مصراع اول است. / »اغراق« هم ندارد؛ بیان اغراق آمیز و بزرگ نمایی در و ااا (1ل
آن دیده نمی شود. بررسی سایر آرایه ها: 1( تشبیه: مانند کردن »غبار دل« به »آسمان«/ کنایه: افتاده )کنایه از متواضع(، سرکشیدن )کنایه از باال رفتن و برتر 
شدن( 2( حسن تعلیل: شاعر، علت بلندی مژگان را دست دعا برداشتن او برای شفای چشم بیمار یار می داند. )دلیل خیالی و شاعرانه( / تضاد: بیماری و شفا 

3( تشخیص: زاری کردن و بدخو شدن تنبور )نوعی ساز(/ تشبیه: مانند کردن »تنبور« به »طفل«

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. اسلوب معادله و تلمیح ندارد؛ حذف گزینه های )2(، )3( و )4(./ بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه )1(: تشبیه: و ااا (1ل
یاقوت لب )اضافه تشبهی← لب: مشبه/ یاقوت: مشبه به( / استعاره: دهن الله )اضافه استعاری و تشخیص(/ مراعات نظیر: بوسه و لب/ حسن تعلیل: دلیل 

تا به جگر سوختن الله را در ربودن بوسه از لب یاقوت مانند معشوق می داند. )دلیل خیالی و شاعرانه(

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. اسلوب معادله و تلمیح ندارد؛ حذف گزینه های )2(، )3( و )4(. / بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه )1(: تشبیه: و ااا (1ل
مانند کردن »مژگان« به »خنجر« و »ابرو« به »کمان« / کنایه: خنجر کشیدن و کمان کشیدن )کنایه از بلند شدن و آماده مبارزه شدن( / مراعات نظیر: )مژگان 
و ابرو(، )ماه و خورشید(، )کمان و خنجر( / استعاره: نسبت دادن »خنجر کشیدن« به مژگان و »کمان زدن« )کمان کشیدن( به ابرو، تشخیص و استعاره دارد.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. اسلوب معادله و پارادوکس ندارد؛ حذف  گزینه های )2(، )3( و )4(./ بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه )1(: و لاا (1ل
تشبیه: باران اشک )اضافه تشبیهی← اشک: مشبه/ باران: مشبه به(/ استعاره: ابر )استعاره از غم(/ کنایه: پختگان و خام )کنایه از باتجربه  و بی تجربه / 

تضاد: پخته و خام 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. حس آمیزی ندارد؛ حذف گزینه )1(/ متناقض نما ندارد؛ حذف گزینه )3(./ حسن تعلیل ندارد؛ حذف گزینه )4(./ و ااا (1ل
بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه )2(: تشخیص: نسبت دادن عمل »دیدن« به »عشق« / تشبیه: صحیفه شعر )اضافه تشبیهی ← شعر: مشبه / صحیفه: 
مشبه به( / استعاره: تشخیص دارد، پس استعاره مکنیه نیز دارد. همچنین، »گرد و غبار و جراحات پیری«، استعاره از نشانه های پیری است. )استعاره نوع اول 

)مصرحه(/ تضاد: جوان و پیر

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. تناقض ندارد؛ ترکیب »غرق حیرت«، اضافه استعاری است. )استعاره نوع دوم )مکنیه(( حیرت مانند دریایی است و ااا (1ل
که در آن  غرق شده است. / سایر گزینه ها: 1( سجع: خویش و پیش / کنایه: سر خویش گرفتن )کنایه از دنبال کار خود رفتن و راه خود را در پیش گرفتن( 2( 
مجاز: سر )مجاز از »روی«( / حس آمیزی: با لطف و نرمی گفتن )المسه + شنوایی( 4( حس آمیزی: خاطرات تلخ )شنوایی + چشایی(/ تشبیه: صفحه ضمیر 

)اضافه تشبیهی ← ضمیر: مشبه/ صفحه: مشبه به(

گزینه 3 پاسخ صحیح است.و ااا (1ل
بیت های اول و چهارم، جناس ندارند؛ حذف گزینه های )1( و )4(./ بیت )2( کنایه ندارد؛ حذف گزینه )2(./ بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه )3(: جناس: 
ِنه و ِده )ناهمسان(/ تشبیه: داغ عشق )اضافه تشبیهی(، بیان آتشین )بیانی مانند آتش( / استعاره: نسبت دادن »جبین« )پیشانی( به »دل«، تشخیص و استعاره 
مکنیه است. / کنایه: بیان آتشین )کنایه از سخنان تأثیرگذار( ]توجه! در گزینه )1( »آتش« استعاره از »عشق« است و در گزینه )4( »پرتوانداز بودن لطف«، 

استعاره )نوع دوم( مکنیه است )لطف به »خورشید« مانند شده که »پرتو« دارد.( و »گنجینه راز« اضافه تشبیهی است.[

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. بیت »الف« اسلوب معادله ندارد؛ حذف گزینه های )2( و )4(./ بیت »د« جناس ندارد؛ حذف گزینه )3(./ بررسی و ااا (1ل
آرایه ها به ترتیب ابیات گزینه )1(: بیت »د«: ایهام: مو به مو )1ـ دقیق 2ـ هر تار مو( / بیت »ب«: ضرب المثل: آب از سر من که گذشته است. / بیت »ه«: 
جناس همسان: چین )در برچین( یا چین )چین خوردگی و شکن مو(/ بیت »الف«: حسن تعلیل: خمیدگی آسمان برای تواضع کردن نیست؛ بلکه خم شه است 
تا تیرهای بالیی را که بر مردم افکنده است، جمع کند. )دلیل غیرواقعی و شاعرانه(/ بیت »ج«: اسلوب معادله: )خواب راحت نکند هر که صفایی دارد ]همان طور 

که[ مژه بر هم نزند آینه از اندیشه چشم.(

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. متناقض نما و ایهام ندارد؛ حذف گزینه های )1(، )3( و )4(./ بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه انتخابی )2(: و ااا (1ل
یادآور  تلمیح:  تلخ و شیرین/  )تام(: شیرین )مزه شیرین( و شیرین )معشوقه فرهاد( / تضاد،  بینایی(/ جناس همسان  حس آمیزی: شیرین کاری )چشایی + 

داستان شیرین و فرهاد
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آرایه های ادبی 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. »اسلوب معادله« ندارد؛ مصراع دوم، ادامه مصراع اول است. / »اغراق« هم ندارد؛ بیان اغراق آمیز و بزرگ نمایی در و ااا (1ل
آن دیده نمی شود. بررسی سایر آرایه ها: 1( تشبیه: مانند کردن »غبار دل« به »آسمان«/ کنایه: افتاده )کنایه از متواضع(، سرکشیدن )کنایه از باال رفتن و برتر 
شدن( 2( حسن تعلیل: شاعر، علت بلندی مژگان را دست دعا برداشتن او برای شفای چشم بیمار یار می داند. )دلیل خیالی و شاعرانه( / تضاد: بیماری و شفا 

3( تشخیص: زاری کردن و بدخو شدن تنبور )نوعی ساز(/ تشبیه: مانند کردن »تنبور« به »طفل«

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. اسلوب معادله و تلمیح ندارد؛ حذف گزینه های )2(، )3( و )4(./ بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه )1(: تشبیه: و ااا (1ل
یاقوت لب )اضافه تشبهی← لب: مشبه/ یاقوت: مشبه به( / استعاره: دهن الله )اضافه استعاری و تشخیص(/ مراعات نظیر: بوسه و لب/ حسن تعلیل: دلیل 

تا به جگر سوختن الله را در ربودن بوسه از لب یاقوت مانند معشوق می داند. )دلیل خیالی و شاعرانه(

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. اسلوب معادله و تلمیح ندارد؛ حذف گزینه های )2(، )3( و )4(. / بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه )1(: تشبیه: و ااا (1ل
مانند کردن »مژگان« به »خنجر« و »ابرو« به »کمان« / کنایه: خنجر کشیدن و کمان کشیدن )کنایه از بلند شدن و آماده مبارزه شدن( / مراعات نظیر: )مژگان 
و ابرو(، )ماه و خورشید(، )کمان و خنجر( / استعاره: نسبت دادن »خنجر کشیدن« به مژگان و »کمان زدن« )کمان کشیدن( به ابرو، تشخیص و استعاره دارد.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. اسلوب معادله و پارادوکس ندارد؛ حذف  گزینه های )2(، )3( و )4(./ بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه )1(: و لاا (1ل
تشبیه: باران اشک )اضافه تشبیهی← اشک: مشبه/ باران: مشبه به(/ استعاره: ابر )استعاره از غم(/ کنایه: پختگان و خام )کنایه از باتجربه  و بی تجربه / 

تضاد: پخته و خام 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. حس آمیزی ندارد؛ حذف گزینه )1(/ متناقض نما ندارد؛ حذف گزینه )3(./ حسن تعلیل ندارد؛ حذف گزینه )4(./ و ااا (1ل
بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه )2(: تشخیص: نسبت دادن عمل »دیدن« به »عشق« / تشبیه: صحیفه شعر )اضافه تشبیهی ← شعر: مشبه / صحیفه: 
مشبه به( / استعاره: تشخیص دارد، پس استعاره مکنیه نیز دارد. همچنین، »گرد و غبار و جراحات پیری«، استعاره از نشانه های پیری است. )استعاره نوع اول 

)مصرحه(/ تضاد: جوان و پیر

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. تناقض ندارد؛ ترکیب »غرق حیرت«، اضافه استعاری است. )استعاره نوع دوم )مکنیه(( حیرت مانند دریایی است و ااا (1ل
که در آن  غرق شده است. / سایر گزینه ها: 1( سجع: خویش و پیش / کنایه: سر خویش گرفتن )کنایه از دنبال کار خود رفتن و راه خود را در پیش گرفتن( 2( 
مجاز: سر )مجاز از »روی«( / حس آمیزی: با لطف و نرمی گفتن )المسه + شنوایی( 4( حس آمیزی: خاطرات تلخ )شنوایی + چشایی(/ تشبیه: صفحه ضمیر 

)اضافه تشبیهی ← ضمیر: مشبه/ صفحه: مشبه به(

گزینه 3 پاسخ صحیح است.و ااا (1ل
بیت های اول و چهارم، جناس ندارند؛ حذف گزینه های )1( و )4(./ بیت )2( کنایه ندارد؛ حذف گزینه )2(./ بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه )3(: جناس: 
ِنه و ِده )ناهمسان(/ تشبیه: داغ عشق )اضافه تشبیهی(، بیان آتشین )بیانی مانند آتش( / استعاره: نسبت دادن »جبین« )پیشانی( به »دل«، تشخیص و استعاره 
مکنیه است. / کنایه: بیان آتشین )کنایه از سخنان تأثیرگذار( ]توجه! در گزینه )1( »آتش« استعاره از »عشق« است و در گزینه )4( »پرتوانداز بودن لطف«، 

استعاره )نوع دوم( مکنیه است )لطف به »خورشید« مانند شده که »پرتو« دارد.( و »گنجینه راز« اضافه تشبیهی است.[

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. بیت »الف« اسلوب معادله ندارد؛ حذف گزینه های )2( و )4(./ بیت »د« جناس ندارد؛ حذف گزینه )3(./ بررسی و ااا (1ل
آرایه ها به ترتیب ابیات گزینه )1(: بیت »د«: ایهام: مو به مو )1ـ دقیق 2ـ هر تار مو( / بیت »ب«: ضرب المثل: آب از سر من که گذشته است. / بیت »ه«: 
جناس همسان: چین )در برچین( یا چین )چین خوردگی و شکن مو(/ بیت »الف«: حسن تعلیل: خمیدگی آسمان برای تواضع کردن نیست؛ بلکه خم شه است 
تا تیرهای بالیی را که بر مردم افکنده است، جمع کند. )دلیل غیرواقعی و شاعرانه(/ بیت »ج«: اسلوب معادله: )خواب راحت نکند هر که صفایی دارد ]همان طور 

که[ مژه بر هم نزند آینه از اندیشه چشم.(

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. متناقض نما و ایهام ندارد؛ حذف گزینه های )1(، )3( و )4(./ بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه انتخابی )2(: و ااا (1ل
یادآور  تلمیح:  تلخ و شیرین/  )تام(: شیرین )مزه شیرین( و شیرین )معشوقه فرهاد( / تضاد،  بینایی(/ جناس همسان  حس آمیزی: شیرین کاری )چشایی + 

داستان شیرین و فرهاد
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ادبیات فارسی

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. »اغراق« ندارد، اسلوب معادله دارد؛ )آرزو در طبع پیران از جوانان بیش است ]همان طور که[ در خزان، هر برگ گل، و ااا (1ل
چندین رنگ پیدا می کند.(/ بررسی آرایه های سایر گزینه ها: 1( پارادوکس: عریان شدن را لباس نو داشتن/ تشیه: جامه ناموس و ننگ )اضافه تشبیهی ← 
ناموس و ننگ: مشبه / جامه: مشبه به( 2( حس آمیزی: سالم خشک )شنوایی و المسه( / استعاره: لعل تر )استعاره از اشک( 4( ایهام تناسب: شانه: 1ـ وسیله 

آرایش )معنی اصلی( 2ـ کتف )در این معنی با واژه »سر« تناسب دارد.(/ کنایه: رخ نتابیدن )کنایه از سرپیچی و نافرمانی نکردن(

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. »مهتاب« استعاره از »چهره یار« / بررسی سایر گزینه ها: 2( عالم: مجاز از مردم 3( ِمی: مجاز از جام / کف: مجاز و ااا (1ل
از دست 4( ِمی: مجاز از جام 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بیت »الف«، اسلوب معادله ندارد؛ حذف گزینه های )1( و )4(./ بیت »الف« تلمیح نیز ندارد؛ حذف گزینه )2(./ و ااا (1ل
بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه )3(: استعاره )بیت الف(: »به مهمانی آمدن سایه های غم« تشخیص و استعاره است./ تضمین )بیت ب(: عبارت »ماَرمیَت 
ِاْذ رمیَت« بخشی از آیه »و ما َرَمیَت اذ َرمیَت ولکّن الله َرمی« است )تو نبودی که تیر انداختی و این خدا بود که تیر انداخت که شاعر آن را در شعر خویش آورده 
است./ اسلوب معادله »ج«: مصراع دوم مصداق و نمونه ای برای تأیید مفهوم مصراع اول است / تلمیح )بیت د(: اشاره دارد به ماجرای آفرینش و سجده نکردن 

شیطان آدم را/ واج آرایی یا نغمه حروف )بیت ه(: تکرار صامت »د«

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. »حسن تعلیل« ندارد. »اسلوب معادله«؛ )چون سیاهی شد ز مو، هشیار می باید شدن ]همان طور که[صبح چون و ااا (1ل
روشن شود، بیدار می باید شدن(/ بررسی سایر گزینه ها: 1( ایهام: دستان )1ـ دست ها 2ـ حیله(/ مجاز: سرتا پای )مجاز از تمام وجود( 2( استعاره: نسبت دادن 
»غم« به »گل« و »زاری« به »بلبل«، تشخیص و استعاره است. / ایهام تناسب: هزار: 1ـ عدد هزار )معنی اصلی( 2ـ بلبل )تناسب با بلبل( 3( تشبیه: مانند کردن 

»پیگر« به »پری« / جناس همسان: پری )مصراع اول( فرشته/ پری )مصراع دوم(: بپری )مضارع التزامی از پریدن(

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در این گزینه، تداخل دو امر متضاد وجود ندارد؛ شاعر می گوید: زهر می خوریم ولی ساغر )جام( نمی شکنیم./ بررسی و للا (1ل
متناقض نماها: گزینه )1(: گل و ریحان بودن خار و خاشاک گزینه )3(: سرافرازی در سرافکندگی بودن گزینه )4(: با وجود پنهان بودن به شکل پیدایی کشتن 

)پنهان پیدا(

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این گزینه، برخالف گزینه های دیگر، مصراع دوم، مصداق و نمونه ای در تأیید مفهوم مصراع اول نیست. شاعر در و الا (1ل
هر دو مصراع، احساس خویش را نسبت به یار بیان می کند و بین دو مصراع نمی توان عبارت ]همان طور که[ را گذاشت.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در اینجا دلیل خیالی برای وصال ذکر نشده است؛ چن عاشق برای رسیدن به معشوق باید فراق و دوری را تحمل و الا (1ل
کند./ بررسی حسن تعلیل در گزینه ها: 1( شاعر از یارش می خواهد که موی خویش را شانه نزند چون جان او بسته به آن است و با شانه زدن، از هم گسسته 
می شود. )بیان دلیل خیالی و شاعرانه( 2( دلیل جشن گرفتن نوروز را، به پایان رسیدن یک سال زندگی مشقت بار می داند. )بیان دلیل غیر واقعی و شاعرانه( 3( 

علت پنهان شدن ماه در پشت ابر را به هنگام شب، در اثر شرمنده بودن از دیدن چهره زیبای یار می داند. )دلیل خیالی و شاعرانه(

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در این گزینه »ایهام تناسب« وجود دارد؛ واژه »قلب« در معنی اصلی خود، یعنی »بدلی و تقلبی« به کار رفته است؛ و الا (1ل
ولی در معنی غیر لصلی خد، یعنی عضوی از بدن با واژه »دل« تناسب دارد. بررسی ایهام در سایر گزینه ها: 2( جمع )1ـ آسوده خاطر 2ـ مجموعه ای از انسان ها( 

3( دور از )1ـ در دوری و هجران 2ـ دور از جان شما( 4( نهادم روی )1ـ روی آوردم 2ـ چهره ام را قرار دادم و بوسیدم(

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در این گزینه، ذکر صفت های »خشک و تر« برای »درختان و گل« طبیعی است و حس آمیزی ندارد. / حس آمیزی و الا (1ل
در گزینه ها: 1( گرم سخن )المسه + شنوایی( 3( دیدن بو )بینایی + بویایی( 2( قصه سرد )شنوایی + المسه(

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. بررسی آرایه ها: الف( تضاد: کوته و بلند / اسلوب معادله: )غافل کند از کوتهی عمر شکایت ]همان طور که[شب در و الا (1ل
نظر مردم بیدار، بلند است.( ب( تشخیص: راه نداشتن جلوه آزادگی در کوی عشق/ ایهام: ندارد؛ ایهام از نوع »ایهام تناسب« است: مجنون: 1ـ نوعی درخت 
بید )معنی اصلی( 2ـ مجنون )عاشق لیلی، به تناسب عشق( ج( تشبیه: مانند کردن »سخن« به »آب« / جناس همسان: روان )جان(، روان )جاری( د( تلمیح: 
اشاره به داستان لیلی و مجنون/ حسن تعلیل: علت عریان بودن عاشق را در یک پیرهن بودن با معشوق می داند. )دلیل خیالی و شاعرانه( ه( استعاره: نسبت 

دادن »خرامیدن و گفتن« به »موج« تشخیص و استعاره است./ متناقض نما: ندارد )تضاد دارد.(
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آرایه های ادبی 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. جناس تام )همسان( ندارد. اغراق دارد: »کاری که شوق خالی معشوق با او کرده، حتی آتش با دانه های اسفند نکرده و الا (1ل
است.« بزرگ نمایی و اغراق آمیز است./ بررسی سایر گزینه ها: 1( تناسب )خورشید و روز(، )مه و شب(، )خورشید، مه، و فلک، شب و روز( / تشخیص: نازیدن 
فلک 2( استعاره: سبو )استعاره از وجود و هستی انسان( / تشبیه: سنگ مالمت )اضافه تشبیهی ← مالمت:  مشبه / سنگ: مشبه به( 3( جناس: نوش و 

نیش )ناهمسان(/ تضاد: توش و نیش

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. بیت های »الف« و »ج« حس آمیزی ندارند؛ حذف گزینه های )2( و )4(./ بیت »ج« ایهام تناسب نیز ندارد؛ حذف و الا (1ل
گزینه )3(./ بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه )1(: بیت »ج«: اسلوب معادله: )جان محال است که در جسم بود فارغ بال ]همان طور که[خواب، آشفته بود 
مردم زندانی را / بیت »الف«: کنایه: سیه دل )کنایه از بدخواه و بداندیش( / بیت »د«: ایهام تناسب: هوا: 1ـ هوس )معنی اصلی( 2ـ باد و نسیم )در این معنی 
با واژه »باد« تناسب دارد.(/ بیت »ه«: حس آمیزی: شکرخنده )چشایی + بینایی( / بیت »ب«: حسن تعلیل: آوردن دلیل خیالی و غیرواقعی برای از بین رفتن 

دندان ها در دوره پیری )فلک دندان پیران را می گیرد تا از غفلت لب نگزند( 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. تشبیه ندارد؛ حذف گزینه های )3( و )4(./ ایهام ندارد؛ حذف گزینه )1(./ بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه و الا (1ل
)2(: استعاره: گل خندان )استعاره از معشوق(/ حس آمیزی: رنگ سخن )بینایی+ شنوایی( / کنایه: لب ز سخن بستن )کنایه از سکوت کردن و سخن نگفتن(

گزینه 4 پاسخ صحیح است. ایهام تناسب ندارد؛ حذف گزینه های )1(، )2( و )3(. / بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه انتخابی )4(: تشبیه: و الا (1ل
مانند کردن »عالم« )مردم( را در بی قراری به »زلف« / مجاز: عالم )مجاز از مردم(/ اغراق: بزرگ نمایی در اینکه »عالمی از دیدن زیبایی زلف یار بی قرار گردند.«/ 

جناس: دیده و دید )ناهمسان(/ تضاد: بی قرار و قرار

پیشنهادی و لاا (1ل آرایه های  بررس   /.)4( و   )2(  ،)1( گزینه های  ندارند؛ حذف  معادله  اسلوب  و »ب«،  بیت های »د«  پاسخ صحیح است.   3 گزینه   
در ابیات گزینه )3(: بیت »ج«: ایهام: مدام )1ـ پیوسته و دائم 2ـ شراب( / بیت »د«: استعاره: شکسته کشتی )استعاره از دل(، انگشت طوفان )اضافه 
استعاری(/ بیت »الف« اسلوب معادله: )ره عشق ار به سرآید، ندارد راه بیرون شد ]همان طور که[به ساحل گر رسد کشتی، همان دریا بود جایش(/ بیت 

»ب«: تناقض: نیک و بد کردی 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بیت های »الف« و »ب«، حسن تعلیل ندارند؛ حذف گزینه های )1( و )2(./ بیت »ب«، حس آمیزی نیز ندارد؛ حذف و ااا (1ل
گزینه )3(. / بررسی آرایه های پیشنهادی در بیت های گزینه )4(: بیت »د«؛ ایهام تناسب: چنگ: 1ـ نوعی ساز )معنی اصلی( 2ـ پنجه دست )در این معنی با 
واژه »دست« تناسب دارد.( / بیت »ج«: حسن تعلیل: دلیل یکرنگ بودن دل با چشم تر )گریان( را در »پای اشک خونین در میان بودن« می داند که دلیلی غیر 
واقعی و شاعرانه است./ بیت »الف« اغراق: »آه به عرش رسیدن« بزرگ نمایی و اغراق آمیز است./ بیت »ه«: حس آمیزی: دیدن صدا )بینایی + شنوایی( / بیت 

»ب«: تناقض: سوخته شدن کشت با آب، نگهبان خرمن بودن برق )جرقه آتش(

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. »اسلوب معادله و تضمین« ندارد؛ حذف گزینه های )1(، )2( و )4(./ بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه )2(: و ااا (1ل
کنایه: روی زردی )کنایه از شرمندگی و پژمردگی( / تشبیه: لب لعل )اضافه تشبیهی ← لب: مشبه/ لعل: مشبه به(، مانند کردن »او« به »دستان« / مراعات 

نظیر: )روی، لب و دستان(، )رستم و دستان(/ ایهام: اقبال )1ـ روی آوردن 2ـ نیک بختی( دستان: )1ـ دست ها 2ـ لقب زال(

آرایه های پیشنهادی در گزینه )2(: کنایه: لب و ااا (1ل ایهام ندارد؛ حذف گزینه های )1(، )3( و )4(./ بررسی   گزینه 2 پاسخ صحیح است. جناس و 
گشودن )کنایه از سخن گفتن(، انگشت خاییدن )کنایه از متحیر شدن( / تشبیه: مانند کردن »نیشکر« به »نی« و »معشوق« به »شکر« و برتر دانستن آن بر 

نیشکر/ حس آمیزی: نطق شکرین )شنوایی + چشایی(/ تشخیص: اینکه نیشکر با شنیدن سخنان معشوق، انگشت به دهان بخاید. )حیرت زده شود.(

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بیت های اول و سوم، تشبیه ندارند؛ حذف گزینه  های )1( و )3(./ بیت دوم، کنایه ندارد؛ حذف گزینه )2(./ بررسی و ااا (1ل
آرایه های پیشنهادی در گزینه )4(: تشبیه: مانند کردن »شب« به »َشَبه« )نوعی سنگ سیاه(/ استعاره: نسبت دادن »روی شستن« به »شب«، تشخیص و 
استعاره است./ مراعات نظیر: بهرام، کیوان و تیر )شبکه ای از اجرام آسمانی(/ کنایه: روی به قیر شستن )کنایه از سیاه بودن(/ جناس ناهمسان: )قیر و تیر(، 

)شب و شبه(
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آرایه های ادبی 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. جناس تام )همسان( ندارد. اغراق دارد: »کاری که شوق خالی معشوق با او کرده، حتی آتش با دانه های اسفند نکرده و الا (1ل
است.« بزرگ نمایی و اغراق آمیز است./ بررسی سایر گزینه ها: 1( تناسب )خورشید و روز(، )مه و شب(، )خورشید، مه، و فلک، شب و روز( / تشخیص: نازیدن 
فلک 2( استعاره: سبو )استعاره از وجود و هستی انسان( / تشبیه: سنگ مالمت )اضافه تشبیهی ← مالمت:  مشبه / سنگ: مشبه به( 3( جناس: نوش و 

نیش )ناهمسان(/ تضاد: توش و نیش

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. بیت های »الف« و »ج« حس آمیزی ندارند؛ حذف گزینه های )2( و )4(./ بیت »ج« ایهام تناسب نیز ندارد؛ حذف و الا (1ل
گزینه )3(./ بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه )1(: بیت »ج«: اسلوب معادله: )جان محال است که در جسم بود فارغ بال ]همان طور که[خواب، آشفته بود 
مردم زندانی را / بیت »الف«: کنایه: سیه دل )کنایه از بدخواه و بداندیش( / بیت »د«: ایهام تناسب: هوا: 1ـ هوس )معنی اصلی( 2ـ باد و نسیم )در این معنی 
با واژه »باد« تناسب دارد.(/ بیت »ه«: حس آمیزی: شکرخنده )چشایی + بینایی( / بیت »ب«: حسن تعلیل: آوردن دلیل خیالی و غیرواقعی برای از بین رفتن 

دندان ها در دوره پیری )فلک دندان پیران را می گیرد تا از غفلت لب نگزند( 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. تشبیه ندارد؛ حذف گزینه های )3( و )4(./ ایهام ندارد؛ حذف گزینه )1(./ بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه و الا (1ل
)2(: استعاره: گل خندان )استعاره از معشوق(/ حس آمیزی: رنگ سخن )بینایی+ شنوایی( / کنایه: لب ز سخن بستن )کنایه از سکوت کردن و سخن نگفتن(

گزینه 4 پاسخ صحیح است. ایهام تناسب ندارد؛ حذف گزینه های )1(، )2( و )3(. / بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه انتخابی )4(: تشبیه: و الا (1ل
مانند کردن »عالم« )مردم( را در بی قراری به »زلف« / مجاز: عالم )مجاز از مردم(/ اغراق: بزرگ نمایی در اینکه »عالمی از دیدن زیبایی زلف یار بی قرار گردند.«/ 

جناس: دیده و دید )ناهمسان(/ تضاد: بی قرار و قرار

پیشنهادی و لاا (1ل آرایه های  بررس   /.)4( و   )2(  ،)1( گزینه های  ندارند؛ حذف  معادله  اسلوب  و »ب«،  بیت های »د«  پاسخ صحیح است.   3 گزینه   
در ابیات گزینه )3(: بیت »ج«: ایهام: مدام )1ـ پیوسته و دائم 2ـ شراب( / بیت »د«: استعاره: شکسته کشتی )استعاره از دل(، انگشت طوفان )اضافه 
استعاری(/ بیت »الف« اسلوب معادله: )ره عشق ار به سرآید، ندارد راه بیرون شد ]همان طور که[به ساحل گر رسد کشتی، همان دریا بود جایش(/ بیت 

»ب«: تناقض: نیک و بد کردی 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بیت های »الف« و »ب«، حسن تعلیل ندارند؛ حذف گزینه های )1( و )2(./ بیت »ب«، حس آمیزی نیز ندارد؛ حذف و ااا (1ل
گزینه )3(. / بررسی آرایه های پیشنهادی در بیت های گزینه )4(: بیت »د«؛ ایهام تناسب: چنگ: 1ـ نوعی ساز )معنی اصلی( 2ـ پنجه دست )در این معنی با 
واژه »دست« تناسب دارد.( / بیت »ج«: حسن تعلیل: دلیل یکرنگ بودن دل با چشم تر )گریان( را در »پای اشک خونین در میان بودن« می داند که دلیلی غیر 
واقعی و شاعرانه است./ بیت »الف« اغراق: »آه به عرش رسیدن« بزرگ نمایی و اغراق آمیز است./ بیت »ه«: حس آمیزی: دیدن صدا )بینایی + شنوایی( / بیت 

»ب«: تناقض: سوخته شدن کشت با آب، نگهبان خرمن بودن برق )جرقه آتش(

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. »اسلوب معادله و تضمین« ندارد؛ حذف گزینه های )1(، )2( و )4(./ بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه )2(: و ااا (1ل
کنایه: روی زردی )کنایه از شرمندگی و پژمردگی( / تشبیه: لب لعل )اضافه تشبیهی ← لب: مشبه/ لعل: مشبه به(، مانند کردن »او« به »دستان« / مراعات 

نظیر: )روی، لب و دستان(، )رستم و دستان(/ ایهام: اقبال )1ـ روی آوردن 2ـ نیک بختی( دستان: )1ـ دست ها 2ـ لقب زال(

آرایه های پیشنهادی در گزینه )2(: کنایه: لب و ااا (1ل ایهام ندارد؛ حذف گزینه های )1(، )3( و )4(./ بررسی   گزینه 2 پاسخ صحیح است. جناس و 
گشودن )کنایه از سخن گفتن(، انگشت خاییدن )کنایه از متحیر شدن( / تشبیه: مانند کردن »نیشکر« به »نی« و »معشوق« به »شکر« و برتر دانستن آن بر 

نیشکر/ حس آمیزی: نطق شکرین )شنوایی + چشایی(/ تشخیص: اینکه نیشکر با شنیدن سخنان معشوق، انگشت به دهان بخاید. )حیرت زده شود.(

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بیت های اول و سوم، تشبیه ندارند؛ حذف گزینه  های )1( و )3(./ بیت دوم، کنایه ندارد؛ حذف گزینه )2(./ بررسی و ااا (1ل
آرایه های پیشنهادی در گزینه )4(: تشبیه: مانند کردن »شب« به »َشَبه« )نوعی سنگ سیاه(/ استعاره: نسبت دادن »روی شستن« به »شب«، تشخیص و 
استعاره است./ مراعات نظیر: بهرام، کیوان و تیر )شبکه ای از اجرام آسمانی(/ کنایه: روی به قیر شستن )کنایه از سیاه بودن(/ جناس ناهمسان: )قیر و تیر(، 

)شب و شبه(
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ادبیات فارسی

گزینه 2 پاسخ صحیح است. »سرو« در مصراع دوم در معنای حقیقی استفاده شده است.و ااا (1ل
سرو باال )در مصراع اول(: اضافه تشبیهی است، باالی )قد( تو مانند سرو است. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. ترکیب »دِر احسان«، اضافه استعاری است؛ »احسان« به »خانه ای« تشبیه شده است که »در« دارد.و ااا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این گزینه، »ادبار« به معنی »نگون بختی و پشت کردن« با »اقبال« به معنی »خوشبختی و روی آوردن« تضاد و ااا (1ل
دارد؛ اما جناس وجود ندارد. بررسی سایر گزینه ها: 1( نسبت دادن »حالوت« به »معنی« حس آمیزی دارد. / »چاشنی« استعاره از »زیبایی سخنن« است. 2( 
»سر« و »دل«، مجاز از »وجود« است. / به آیه »تعّز من تشاء و تذّل من تشاء« )خداوند هر که را بخواهد عزیز و یا ذلیل می کند.( تلمیح دارد. 4( تکرار صامت 

»ر«، واج آرایی است. / »در تیره رایی ماندن« کنایه از »گمراهی« 

آرایه های گزیه )1(: و ااا (1ل بنابراین، گزینه های )2(، )3( و )4( رد می  شوند. بررسی سایر   گزینه 1 پاسخ صحیح است. در بیت تضاد دیده نمی شود. 
استعاره: نسبت دادن ویژگی های انسانی مانند »پا« و »کار« به »توفیق« و »تدبیر و رای« تشخیص دارد و تشخیص، استعاره هم محسوب می شود. / کنایه: پا به 

یک سو نهادن )کنایه از کناره گیری و همراهی نکردن( / واج آرایی: تکرار صامت »ر« در مصراع دوم / جناس ناهمسان )ناقص(: پای و رای

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. پیل جنگی )مشبه( / چو: ادات تشبیه / روباه: مشبه به وجه شبه، در سایر گزینه ها: 1( درنده بودن و انداختن 2( و ااا (1ل
نشستن 4( رگ و استخوان ماندن

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. مجاز در سایر گزینه: 1( سر ← مجاز از انسان / مغز ← مجاز از عقل و خرد 3( رنگ ← مجاز از حال و وضع 4( و لاا (1ل
بازو ← مجاز از قدرت و عمل / سعی ← مجاز از حاصل و نتیجه کار و تالش 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. قافیه های جناس دار )متجانس( در گزینه ها: 1( مور و زور 2( جیب و غیب 3( هوش و گوشو ااا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این گزینه، دو تشبیه دیده می شود: 1( تشبیه »آفاق« )عالم( به »گلزار« 2ـ تشبیه »تو« به »بلبل دستان سرا( و ااا (1ل
)نغمه پرداز(. سایر گزینه ها، هرکدام، یک تشبیه دارند: 1( تشبیه »دختر زیبا« به »بلبالن بهاری« 2( شبیه »معشوق« به »پروانه« )پروانه وار = مثل پروانه( 4( 

تشبیه »تو« به »من« )خود شاعر(

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این گزینه مشبه شامل »امید« و »آرزوها« است، یعنی »امید« و »آرزوها« به »لشکر به هم پاشیده از مرگ سرداری« و ااا (1ل
تشبیه شده است. مشبه در سایر گزینه ها یک چیز است: 1( دل 2( سرشک)اشک( 4( اندوه ناکامی

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. کنایه ها و معنای آنها در سایر گزینه ها 1(شوریدگی رنگ )آشفتگی و پریشان حالی( 2( نگون بخت )بیچاره و بدبخت( و ااا (1ل
4( دست گرفتن )یاری کردن( / خود را افکندن )اظهار ناتوانی کردن( 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در این گزینه، »ابر« نماد »بارش و زایندگی« و »تشنه« نماد »فرد عاشق و شیفته«است.و ااا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این گزینه، »نوا« در مصراع اول به معنی »برگ و توشه« و در مصراع دوم به معنی »نغمه و آواز« است؛ بنابراین، و ااا (1ل
جناس همسان )تام( دارد.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در این گزینه، سه جناس ناهمسان )ناقص( وجود دارد: 1ـ بار و یار )اختالف در حرف اول( 2ـ یاد و یار )اختالف در و ااا (1ل
حرف آخر( 3ـ یار و دیار )داشتن یک حرف اضافی »دیار« بر »یار« در اول(. جناس در سایر گزینه ها: 1( دو جناس ناهمسان )ناقص( دارد: 1ـ ساقی و باقی 2ـ کام 
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آرایه های ادبی 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. شاخ عمر ← اضافه استعاری )عمر مانند درخت شاخ دارد.( / مرغ جوانی ← اضافه تشبیهی )جوانی به مرغ، و ااا (1ل
تشبیه شده است.( بررسی سایر گزینه ها: 2( آفتاب عمر ← اضافه تشبیهی )همچنین می تواند استعاره از معشوق باشد.( 3( باغ عمر ← اضافه تشبیهی )عمر 

به باغ، تشبیه شده است.( 4( در این گزینه هیچ یک از دو اضافه تشبیهی و استعاری وجود ندارد. )طایر خجسته، ترکیب وصفی و استعاره از معشوق است.(

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در بیت »حس آمیزی« و »تضاد« وجود ندارد؛ بنابراین در همان نگاه اول گزینه های )1(، )2( و )3( رد می شوند. و ااا (1ل
بررسی آرایه های درست گزینه )4(: تشبیه: تشبیه من )شاعر( به غنچه پژمرده / استعاره: بهار زندگی )استعاره از دوره جوانی( / مجاز: کف )مجاز از دست(

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در گزینه های دیگر، تشبیه، وجود ندارد؛ سایر گزینه ها رد می شوند. بررسی آرایه ها در گزینه )3(: کنایه: دوختن چشم و لاا (1ل
امید )کنایه از ناامید شدن( / تشبیه: تیر ندامت )اضافه تشبیهی ← ندامت: مشبه / تیر: مشبه به( / تکرار: امید

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این گزینه، نسبت دادن »تلخی« به »هجران« حس آمیزی دارد؛ ولی مجاز دیده نمی شود. بررسی سایر گزینه ها: و ااا (1ل
1( تضاد: هجران )دوری( و وصل / مراعات نظیر: وصل، هجران و عشق 2( تشبیه: باغ جان )اضافه تشبیهی( / استعاره: ُبستان )استعاره از جان( 3( استعاره: 

)استعاره از معشوق( / جناس: جمع و شمع )جناس ناهمسان(

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بیت »ب«، متناقض نما ندار؛ حذف گزینه های )1( و )2(، بیت »الف«، تشبیه ندارد؛ حذف گزینه )4( / بررسی آرایه های و ااا (1ل
گزینه )3(: بیت »د«: متناقض نما: پاداش دعا بودن دشنام / بیت »ب«: تلمیح: اشاره به داستان حضرت یعقوب )ع( و یوسف )ع( / بیت »اِلف«: اغراقک ولوله 

انداختن ناله عاشق در میان مرغان چمن / بیت »ه«: تشبیه: همانند کردن خون به شراب / بیت »ج«: کنایه: لب گزیدن )کنایه از افسوس خوردن(

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. »ایهام« و »جناس« در بیت وجود ندارد؛ بنابراین گزینه های )1( و )4( حذف می شوند. ]توجه! »بر« و »در« حرف و ااا (1ل
اضافه هستند؛ هیچگاه دو حرف، جناس نمی سازند.[ کنایه و مجاز هم ندارد؛ پس گزینه )3( نیز حذف می شود، »همچون ذّره« تشبیه است. همچنین نسبت دادن 
عمل »گرفتار بودن« به »ذّره« تشخیص است؛ پس استعاره هم دارد. واژه های »مهر« و »هوا« ایهام تناسب دارند؛ مهر به معنی »محبت« است که در معنی دوم 

)خورشید( با »خورشید« تناسب دارد. واژه »هوا« به معنی »هوس« آمده است که در معنی »هوا و جو« با »خورشید و مهر« تناسب دارد.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در بیت »ب«، »جواب تلخ« حس آمیزی است؛ بنابراین گزینه های )1( و )2(، رد می شوند. در بیت »د« »با آزاد و ااا (1ل
شدن، گرفتار شدن« متناقض نماست؛ بنابراین از میان دو گزینه باقی مانده )3 و 4(، گزینه )4( را انتخاب می کنیم؛ بررسی آرایه های دیگر: بیت »الف«: جناس 

ناهمسان: سخت و ساخت / بیت »ج«: ایهام: نگران )1ـ بیننده 2ـ دلواپس و مضطرب( / بیت »ه«: تشخیص: غلغله انداختن قلم

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. فقط گزینه )1( تشخیص دارد. بررسی آرایه ها در گزینه )1(: کنایه: شیشه عمر شکستن )کنایه از نابود کردن( / و ااا (1ل
جناس همسان )تام(: »مینا« در مصراع اول، صفت آسمان به معنی »آبی« و »مینا« در مصراع دوم به معنی »شیشه شراب« است. / استعاره: نسبت دادن ویژگی 
انسانی »شیشه با سنگ شکستن« به چرخ مینا )آسمان آبی(، تشخیص و استعاره است. / تشبیه: شیشه عمر )اضافه تشبیهی( عمر: مشبه / شیشه: مشبه به

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. با »حسن تعلیل« و »سجع« گزینه )1(، با »جناس« گزینه )3( و با »تضاد« گزینه )4( رد می شوند. بررسی آرایه های و ااا (1ل
گزینه )2(: کنایه: روترش کردن )ناراحت و عصبانی شدن( / تشبیه: »رو ترش کردن شیرین به شکر« / تلمیح: اشاره به داستان شیرین و فرهاد ]توجه! در این 

بیت، واژه »شور« به معنی »هیجان« و »شیرین و شکر« نام »همسران خسرو پریز« با واژه »تلخ« ایهام تناسب دارد؛ در اینجا در معنی »مزه« به کار نرفته اند.[

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. کنایه در سایر گزینه ها : 1( رخت به جایی کشیدن )کنایه از کوچ کردن( 3( پای باز کشیدن )کنایه از ترک کردن( 4( و ااا (1ل
خامی )کنایه از بی تجربگی( / از خامی سوختن )کنایه از بی تجربگی زیان دیدن(

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. جناس در سایر گزینه ها: 1( تیزرو و تیزدو 3( )زاغی و راغی(، )فراغی و راغی( 4( عرصه و عرضو ااا (1ل
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ادبیات فارسی

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. ایهام و تضاد در بیت دیده نمی شود؛ بنابراین، گزینه های )2(، )3( و )4( رد می شوند؛ بررسی آرایه های گزینه درست: و ااا (1ل
واج آرایی: تکرار صامت »ق« و »م« / جناس همسان: می کشید )برمی داشت(، می کشید )رسم می کرد و می نوشت( / مجاز: قلم مجاز از نوشته / تکرار: قدم، او

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در بیت »الف« و »ب«، متناقض نما دیده نمی شود. گزینه های )1( و )4( حذف می شوند. »ایهام«، در بیت »الف« و لاا (1ل
دیده نمی شود؛ گزینه )2( نیز حذف می شود. بررسی سایر آرایه ها: بیت »د«: جناس ناهمسان )پای و جای( / بیت »الف«: استعاره )دامان کوه: تشخیص و 

استعاره دارد.( / بیت »ج«: کنایه: متقارب بودن خطوات )کنایه از جذاب بودن راه رفتن(

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. بررسی »مجاز« در سایر گزینه ها: 2( خون، مجاز از کشتن 3 و 4( سر: مجاز از قصدو ااا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. تشبیه ها: 1ـ الله رخان 2ـ همچو شرر / کنایه ها: 1ـ دل بستن )عشق ورزیدن( 2ـ یک چشم به هم زدن )زمان و ااا (1ل
اندک(. بررسی سایر گزینه ها: 1( تشبیه؛ زهره همچو بلبل/ کنایه: در خویش نگنجد )کنایه از خوشحالی زیاد( 2( تشبیه: من به غنچه / کنایه: 1ـ خنده بر لب 

گره داشتن )نخندیدن و نشکفتن( 2ـ سر به گریبان رفتن )در خود فرور رفتن( 4( تشبیه: مانند نسیم / کنایه: دامن برچیدن )ترک کردن(

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. با تشبیه و جناس گزینه های )1(، )3( و )4( رد می شوند. بررسی آرایه های گزینه )2(: اغراق: توصیفات همراه با مبالغه و و ااا (1ل
بزرگ نمایی است. / استعاره: خورشید و سرو روان: استعاره از چهره و قامت معشوق / مجاز: قلم مجاز از نوشته / واج آرایی: تکرار صامت های »ر« و »ن«

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در این گزینه، »طوفان بال«، تشبیه )اضافه تشبیهی( است. / »تلمیح« وجود ندارد. )در اینجا، طوفان و کشتی به و ااا (1ل
داستان حضرت نوح )ع( اشاره ندارد.( بررسی سایر گزینه ها: 1( مجاز: کف مجاز از دست / تناسب )مراعات نظیر(: )جام، غزل، یار(، شور، شوق، ذوق(، )سر، 
تن، کف، دل، گوش( 3( استعاره: َمه و خورشید استعاره از معشوق / متناقض نما: خورشید داشتن در شب 4( جناس ناهمسان: جان و جهان / کنایه: چشم 

امید برداشتن )کنایه از ناامیدی(، دل برداشتن )کنایه از بی عالقه شدن(

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در بیت »ج، د« حس آمیزی نیست؛ گزینه های )2( و )3( حذف می شوند. تشبیه، در بیت »د« دیده نمی شود؛ گزینه و ااا (1ل
)1( نیز حذف می شود. بررسی سایر آرایه ها: بیت »ج« تشبیه: بیابان فنا، قافلۀ شوق / بیت »بیت«: استعاره: مزرعه استعاره از دل / بیت »ب«: مجاز: جگر مجاز 

از جرئت و دلیری / بیت »الف«: کنایه: پای بر چرخ نهادن )کنایه از به کمال رسیدن(، سر پذشتن )کنایه از خود را نادیده گرفتن(

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این گزینه، تشخیص وجود دارد و تشخیص، استعاره نیز محسوب می شوند. / در بیت حس آمیزی وجود ندارد. و ااا (1ل
بررسی سایر گزیننه ها: 1( تشخیص هواداری غنچه / واج آرایی: تکرار صامت های »د« و »ر« 2( ایهام تناسب: راستی )1ـ درست 2ـ راست قامت بودن به تناسب 
سرو( / مراعات نظیر: )صدق، راست، آزادگی(، )سرو، چمن(، )سرو، آزادگی( 3( تشبیه: عروس غنچه )اضافه تشبیهی ← غنچه: مشبه / عروس مشبه به( 

/ کنایه: دل بردن )عاشق کردن(

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. گزینه )2( استعاره ندارد، بررسی سایر گزینه ها: 1( »دیر نپاییدن« کنایه از »زودگذر بودن« / »غنچه« استعاره از و ااا (1ل
»معشوق« 3( »سردی« کنایه از »بی رونقی« و »دلسرد شدن« کنایه از »ناامید شدن« / »مشک« و »کافور« به ترتیب، استعاره از »موی سیاه« و »موی سفی« 4( 

»خودشکنی« کنایه از »بی توجهی به خود« و »دست بوسیدن« کنایه از »ارزش و احترام قائل شدن« / صنم )ُبت( استعاره از »خود انسان«

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بیت »ج« پارادوکس ندارد، گزینه های )2( و )4( حذف می شوند. بیت »د« ایهام تناسب ندارد، گزینه )1( حذف و ااا (1ل
می شود. بررسی آرایه های گزینه )3(: بیت »ج«: واج آرایی )تکرار صامت »م« و مصوت » ِـ « / بیت »الف«: ایهام تناسب )1ـ نگه داشتن 2ـ نگاه، به تناسب 

چشم( / بیت »د«: تشخیص: نقاب گل، زلف سنبل / بیت »ب«: پارادوکس: کشتن به انفاس عیسوی 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این گزینه، تشبیه و تشخیص وجود ندارد. بررسی سایر گزینه ها: 1( پارادوکس )متناقض نما(: ساکِن روان / و ااا (1ل
کنایه: ساکن شدن روان )به آرامش رسیدن( 2( جناس ناهمسان: سوز و ساز / تشبیه: ساز عشق )اضافه تشبیهی( 4( جناس ناهمسان: دام و دم / مجاز: َدم 

در مصراع دوم )مجاز از سخن( 
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آرایه های ادبی 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. گزینه های دیگر جناس ندارند؛ حذف سایر گزینه ها؛ استعاره: شهسوار / مراعات نظیر: )شب و روز(، )دست و لب(، و لاا (1ل
)سرود و لب( / تضاد: صبح و شب / جناس ناهمسان: لب و شب

گزینه 1 پاسخ صحیح است. حس آمیزی: بویت شندیه ام )بویایی + شنوایی( / استعاره: نور چشم استعاره از معشوق / جناس تام )همسان(: و ااا (1ل
دیده ام )فعل ماضی نقلی( و دیده ام )چشمم( 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در این گزینه دو تشبیه وجود دارد: 1ـ َگرد مالل )اضافه تشبیهی( 2ـ آیینه صبحیم )تشبیه ما به آیینه صبح( / سایر و ااا (1ل
گزینه ها هر کدام یک تشبیه دارند: 1( تشبیه به خورشید )خورشید منیریم( 3( تشبیه به چشمه نور )ما چشمه نوریم( 4( تشبیه به اشک سحرگه )چون اشک سحرگاه(

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این گزینه، مثال »دانه کاشتن و روییدن«، تمثیل است؛ متناقض نما ندارد. بررسی سایر گزینه ها: 1( ایهام تناسب: و ااا (1ل
روان )1ـ رونده 2ـ روح و جان به تناسب تابوت( کنایه: روان بودن تابوت )کنایه از مردن( 2( استعاره: دیو )استعاره از شیطان و هواهای نفسانی( / واج آرایی: تکرار 

صامت های »ر« و »د« 4( تلمیح: اشاره به داستان حضرت یوسف )ع( / تشبیه: یوسف جان )اضافه تشبیهی ← جان: مشبه / یوسف: مشبه به(

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. با تشبیه و حسن تعلیل، گزینه های )2(، )3( و )4( حذف می شوند. بررسی آرایه های گزینه )1(: جناس ناهمسان و ااا (1ل
)ناقص(: ساز و راز / ایهام: پرده )1ـ نغمه و نوای موسیقی 2ـ پوشش و حجاب( / کنایه: ساز خویش را با کسی ساز کردن )هماهنگ شدن با دیگران(، در پرده 

گفتن )پنهان داشتن راز از دیگران( / تکرار: تکرار واژه »ساز«؛ سه بار

 بیت های »ب، ج« متناقض نما ندارند؛ گزینه های )2( و )3( حذف می شوند. بیت »د« تلمیح ندارد، پس گزینه )1( نیز حذف می شود. بررسی و ااا (1ل
آرایه های گزینه )4(: بیت »ج«، تلمیح دارد )اشاره به خلقت انسان( / بیت »ه«، مجاز: سر زلف )مجاز از وجود( / بیت »الف«؛ متناقض نما: شادمانی بودن غم 

/ بیت »د«، تشبیه: جویبار چشم ← )اضافه تشبیهی( / بیت »ب«، استعاره: مه )استعاره از معشوق(

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این گزینه، واژه »چنگ« به معنی »دست و پنجه« به کار رفته است که در معنی دیگر آن، یعنی »نوعی ساز«، با و ااا (1ل
عبارت »سِر ِشکوه واکنم«، تناسب دارد، بنابراین، ایهام تناسب دارد. اما در سایر گزینه ها ایهام دیده می شود: 1( قلب )1ـ دل 2ـ سکه تقلبی( 2( بازی )1ـ سرگرمی 

2ـ باز شکاری بودن( 4( قلم کرد )1ـ تبدیل به قلم کرد / قلم درست کرد 2ـ شکست / قطع کرد( 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. متناقض نما در گزینه )2( دیده می شود. )سهل بودن ستم بردن(؛ بنابراین گزینه های )1(، )3( و )4( حذف می شوند. و ااا (1ل
بررسی آرایه های دیگر در گزینه )2(: استعاره: خار )سختی و ناخوشی(، گل )راحتی و خوشی( و بوستان )جهان( / تضاد: گل و خار / جناس: بوستان و دوستان

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. حس آمیزی و حسن تعلیل ندارد؛ بنابراین گزینه های )1( و )3( حذف می شوند؛ از طرفی واژه ای هم که به دو معنی و ااا (1ل
به کار رفته باشد تا ایهام بسازد، وجود ندارد؛ پس گزینه )2( نیز حذف می شود. بررسی آرایه های به کار رفته: اغراق )از سر گذشتن اشک( / مجاز: گل در ترکیب 
فصل گل )مجاز از بهار( / تشبیه: اشک گلگون و بستان عشق )تشبیه رنگ اشک به رنگ گل و تشبیه عشق به بستان( / کنایه: گل به سر زدن )زیبا جلوه کردن(

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. تشبیه: شکر خنده )خنده مثل شکر( / استعاره: ماه )استعاره از معشوق( همچنین »بر خویشتن خندیدن شکر« و ااا (1ل
تشخیص دارد و تشخیص، استعاره هم محسوب می شود. بررسی سایر گزینه ها: 1( تشخیص و استعاره )ابر گریان و خورشید خندان( 2( تشخیص و استعاره )زبان 

سوسن آزاده( / دیر کهن )استعاره از دنیا( 3( تشبیه )آتش محنت ← اضافه تشبیهی و تشبیه آتش به چمن الله و ریحان(

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. واژه »ُمدام« در مصراع اول به دو معنی »پیوسته« و »شراب« به کار رفته است؛ بنابراین، »ایهام« دارد. بین دو واژه و لاا (1ل
»مدام« در مصراع اول و مصراع دوم جناس تام )همسان( برقرار است. همچنین بین واژه های »مدام« و »دام«، جناس ناقص )ناهمسان( وجود دارد. تکرار 

صامت »س« نغمه حروف یا واج آرایی ایجاد کرده و واژه »دام«، استعاره از »عشق« است.
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آرایه های ادبی 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. گزینه های دیگر جناس ندارند؛ حذف سایر گزینه ها؛ استعاره: شهسوار / مراعات نظیر: )شب و روز(، )دست و لب(، و لاا (1ل
)سرود و لب( / تضاد: صبح و شب / جناس ناهمسان: لب و شب

گزینه 1 پاسخ صحیح است. حس آمیزی: بویت شندیه ام )بویایی + شنوایی( / استعاره: نور چشم استعاره از معشوق / جناس تام )همسان(: و ااا (1ل
دیده ام )فعل ماضی نقلی( و دیده ام )چشمم( 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در این گزینه دو تشبیه وجود دارد: 1ـ َگرد مالل )اضافه تشبیهی( 2ـ آیینه صبحیم )تشبیه ما به آیینه صبح( / سایر و ااا (1ل
گزینه ها هر کدام یک تشبیه دارند: 1( تشبیه به خورشید )خورشید منیریم( 3( تشبیه به چشمه نور )ما چشمه نوریم( 4( تشبیه به اشک سحرگه )چون اشک سحرگاه(

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این گزینه، مثال »دانه کاشتن و روییدن«، تمثیل است؛ متناقض نما ندارد. بررسی سایر گزینه ها: 1( ایهام تناسب: و ااا (1ل
روان )1ـ رونده 2ـ روح و جان به تناسب تابوت( کنایه: روان بودن تابوت )کنایه از مردن( 2( استعاره: دیو )استعاره از شیطان و هواهای نفسانی( / واج آرایی: تکرار 

صامت های »ر« و »د« 4( تلمیح: اشاره به داستان حضرت یوسف )ع( / تشبیه: یوسف جان )اضافه تشبیهی ← جان: مشبه / یوسف: مشبه به(

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. با تشبیه و حسن تعلیل، گزینه های )2(، )3( و )4( حذف می شوند. بررسی آرایه های گزینه )1(: جناس ناهمسان و ااا (1ل
)ناقص(: ساز و راز / ایهام: پرده )1ـ نغمه و نوای موسیقی 2ـ پوشش و حجاب( / کنایه: ساز خویش را با کسی ساز کردن )هماهنگ شدن با دیگران(، در پرده 

گفتن )پنهان داشتن راز از دیگران( / تکرار: تکرار واژه »ساز«؛ سه بار

 بیت های »ب، ج« متناقض نما ندارند؛ گزینه های )2( و )3( حذف می شوند. بیت »د« تلمیح ندارد، پس گزینه )1( نیز حذف می شود. بررسی و ااا (1ل
آرایه های گزینه )4(: بیت »ج«، تلمیح دارد )اشاره به خلقت انسان( / بیت »ه«، مجاز: سر زلف )مجاز از وجود( / بیت »الف«؛ متناقض نما: شادمانی بودن غم 

/ بیت »د«، تشبیه: جویبار چشم ← )اضافه تشبیهی( / بیت »ب«، استعاره: مه )استعاره از معشوق(

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این گزینه، واژه »چنگ« به معنی »دست و پنجه« به کار رفته است که در معنی دیگر آن، یعنی »نوعی ساز«، با و ااا (1ل
عبارت »سِر ِشکوه واکنم«، تناسب دارد، بنابراین، ایهام تناسب دارد. اما در سایر گزینه ها ایهام دیده می شود: 1( قلب )1ـ دل 2ـ سکه تقلبی( 2( بازی )1ـ سرگرمی 

2ـ باز شکاری بودن( 4( قلم کرد )1ـ تبدیل به قلم کرد / قلم درست کرد 2ـ شکست / قطع کرد( 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. متناقض نما در گزینه )2( دیده می شود. )سهل بودن ستم بردن(؛ بنابراین گزینه های )1(، )3( و )4( حذف می شوند. و ااا (1ل
بررسی آرایه های دیگر در گزینه )2(: استعاره: خار )سختی و ناخوشی(، گل )راحتی و خوشی( و بوستان )جهان( / تضاد: گل و خار / جناس: بوستان و دوستان

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. حس آمیزی و حسن تعلیل ندارد؛ بنابراین گزینه های )1( و )3( حذف می شوند؛ از طرفی واژه ای هم که به دو معنی و ااا (1ل
به کار رفته باشد تا ایهام بسازد، وجود ندارد؛ پس گزینه )2( نیز حذف می شود. بررسی آرایه های به کار رفته: اغراق )از سر گذشتن اشک( / مجاز: گل در ترکیب 
فصل گل )مجاز از بهار( / تشبیه: اشک گلگون و بستان عشق )تشبیه رنگ اشک به رنگ گل و تشبیه عشق به بستان( / کنایه: گل به سر زدن )زیبا جلوه کردن(

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. تشبیه: شکر خنده )خنده مثل شکر( / استعاره: ماه )استعاره از معشوق( همچنین »بر خویشتن خندیدن شکر« و ااا (1ل
تشخیص دارد و تشخیص، استعاره هم محسوب می شود. بررسی سایر گزینه ها: 1( تشخیص و استعاره )ابر گریان و خورشید خندان( 2( تشخیص و استعاره )زبان 

سوسن آزاده( / دیر کهن )استعاره از دنیا( 3( تشبیه )آتش محنت ← اضافه تشبیهی و تشبیه آتش به چمن الله و ریحان(

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. واژه »ُمدام« در مصراع اول به دو معنی »پیوسته« و »شراب« به کار رفته است؛ بنابراین، »ایهام« دارد. بین دو واژه و لاا (1ل
»مدام« در مصراع اول و مصراع دوم جناس تام )همسان( برقرار است. همچنین بین واژه های »مدام« و »دام«، جناس ناقص )ناهمسان( وجود دارد. تکرار 

صامت »س« نغمه حروف یا واج آرایی ایجاد کرده و واژه »دام«، استعاره از »عشق« است.
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ادبیات فارسی

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. تلمیح، در بیت »الف« وجود دارد. )اشاره به داستان حضرت خضر، از پیامبران که به چشمه آب حیات دست یافت و و ااا (1ل
عمر جاودانگی یافت(. بنابراین، گزینه های )3( و )4(، حذف می شوند. جناس تام در بیت »ج« وجود دارد. )سر در مصراع اول به معنی »قصد« و در مصراع دوم 
به معنی »عضو بدن«(. پس گزینه )1( نیز حذف می شود. بررسی آرایه های دیگر در گزینه )2(: بیت »ب«: مجاز )سر در مصراع دوم، مجاز از وجود انسان است.( 

/ بیت »د«: ایهام )»تمام« دو معنی دارد: 1ـ کامل است 2ـ بس است(

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. حس آمیزی و ایهام ندارد؛ بنابراین، گزینه های )2(، )3( و )4(، حذف می شوند. بررسی آرایه های گزینه )1(: تشبیه و ااا (1ل
)چو گل بودن( / مجاز: حرف )مجاز از سخن( / کنایه: گوش افکندن )به دقت گوش دادن( و راه به جایی نبردن )موفق نشدن( / استعاره: باغ )استعاره از دنیا(، 

نسبت دادن »گوش« به »گل« نیز تشخیص و استعاره است.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. استعاره: ُبت )معشوق( / تشبیه: همچ من / کنایه: دل دادن )عشق ورزیدن( / تضاد: سنگ و شیشه / مراعات و ااا (1ل
نظیر: سنگ، شیشه و شکستن

بررسی و ااا (1ل و )4( حذف می شوند.   )3(  ،)1( بنابراین، گزینه های  نمی شود؛  دیده  »تلمیح« در متن  و  آمیزی«  پاسخ صحیح است. »حس   گزینه 2 
آرایه های گزینه )2(: واج آرایی: تکرار صامت »ش« در ابتدای متن / متناقض نما: شیخ همیشه شاب )پیر همیشه جوان( و پیرترین و جوان ترین شاعر / استعار: 

حفره )استعاره از مشکل و نقص(

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در این گزینه، »سعدی« در معنای حقیقی خود به کار رفته است؛ ولی در سایر گزینه ها »سعدی« مجاز از »شعر و و ااا (1ل
سخن سعدی« است.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. با »سجع« و »ایهام«، گزینه های )1(، )2( و )3( حذف می شوند. بررسی آرایه ها ی گزینه 4( تشبیه: مانند کردن و ااا (1ل
»رفیق« به عندلیب )بلبل( / مجاز: پهلو )مجاز از کنار( / متناقض نما: زبان بی زبانی

نما و ااا (1ل بر دعا« هر یک متناقض  بودن دشنام  بودن جفا« و »خوش تر  بیداد«، »کرامت  بودن  این گزینه، »عدل  پاسخ صحیح است. در   گزینه 3 
)پارادوکس( هستند.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در این گزینه »آب« و »آتش« جدا از هم آمده اند؛ )بی پروایی عاشق از آب و آتش مطرح است.( / در گزینه )1( »آتش و ااا (1ل
سرد«، در گزینه )3( »از خود گریختن و در بند خود بودن« و »شتاب ساکن« و در گزینه )4(، »خوش بودن جور و جفا با هم« و »نکو بودن مهر و وفا با هم« و 

صالح ُحسن بودن جفا« متناقض نما هستند.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. »آرامش طوفانی« متناقض نماست.و ااا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بیت »تمثیل« ندارد؛ پس گزینه های )1( و )4( حذف می شوند. »استعاره« هم ندارد؛ بنابراین گزینه )2( نیز حذف و لاا (1ل
می شود. بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه )3(: تشبیه: تشبیه »ما« به »کمان و تیر« )چون کمان ....( و تشبیه »روزگار« به »وحشت سرا« / متناقض نما: با 

به هم پیوستن از هم جدا افتادن / تناسبت )مارعات نظیر(: کمان و تیر

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در گزینه های )1(، )3( و )4(، پارادوکس )متناقض نما( وجود دارد؛ بنابراین، گزینه )2( حذف می شود. در گزینه )1( و ااا (1ل
»از بی حاصلی، حاصل گرفتن و از این بی حاصلی خوش تر نباشد.«، در گزینه )3( »هم در آشتی و هم در جنگ بودن« و در گزینه )4( »آب آتشگون« متناقض 
نما هستند. در گزینه )2( »گل روی« و »کفر زلف« تشبیه )اضافه تشبیهی( است. در بین گزینه های دارای متناقض نما، »تشبیه« فقط در گزینه )4( دیده می شود؛ 

)آب آتشگون( پس گزینه )4( را انتخاب می کنیم؛ در گزینه )4(، »آتش«، استعاره از »غم عشق« است.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. متناقض نما )پارادوکس( در سایر گزینه ها: 1( »آزاد بودن در عین بندگی« در مصراع اولی و »سلطنت کردن گدا« و ااا (1ل
در مصراع دوم 3( »فریاد زدن در عین خاموشی« در مصراع اول و »زبان داشتن در عین بی زبانی« در مصراع دوم 4( »نیست بودن در عین هستی« در مصراع 

اول و »موجود دانستن هر موجود فانی و نابودشدنی« در مصراع دوم.
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است. ابتدا به سراغ »حس آمیزی« می رویم. بیت »ب« حس آمیزی دارد. )شنیدن بو(، بنابراین گزینه های )1( و )3( حذف و ااا (1ل
می شوند. بعد »متناقض نما« را بررسی می کنیم؛ فقط در بیت »د« دیده می شود. )هوشیارتر بودن مست(؛ پس گزینه )4( را حذف و گزینه )2( را انتخاب می کنیم. 
آرایه های باقی مانده بیت »هـ« تشبیه )تشبیه عشق به آتش( بیت »الف« ایهام قربان )1ـ کشته و قربانی 2ـ کمان دان( بیت )ج(: تلمیح اشاره به ایه »إّنا عرضنا 

األمانه ...« )داستان آفرینش(

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این گزینه، »تضاد« وجود دارد، زیرا گاهی زنگ می آورد و گاهی زنگ را می برد و همچنین باد گاهی ابرها را جمع و ااا (1ل
و گاهی آنها را پراکنده می کند. بررسی »متناقض نما« در گزینه های دیگر 1( بی قیمتی بودن ما از گرانمایگی 2( جمع بودن خورشید به دلیل پراکندگی 3( ایمان 

داشتن به کفر

کنار هم جمع و ااا (1ل در  دو  این  و  بی هنری  نه  است  ذات هنر، هنرآفرین  زیرا  نماست؛  متناقض  ما هنر«  »بی هنری  است.  پاسخ صحیح   4 گزینه   
نمی شوند؛ مانند ارتفاع پست، فریاد بی صدا، حاضر غایب و ....

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. تناقض )متناقض نما( در سایر گزینه ها: 1( جمع بودن پریشانی 3( گویایی سکوت، بی تابی درنگ، تمکین بی قراری و ااا (1ل
4( گویای خاموش

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. متناقض نما در سایر گزینه ها: 1( عار )ننگ( بودن فخر 2( خمار بودن عیش گلشن 4( َزهر ِشکر بودنو ااا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این گزینه، بین »آشنا« و »نامحرم«، تضاد وجود دارد. متناقض نما در گزینه ها: 1( دشمن بودن دوستان 2( در و ااا (1ل
کنار بودن و فراری بودن 4( وجود راحتی در ترک امید راحت

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در گزینه )1(، »شهد و نمک بودن شیرینی« متناقض نماست و »شیرینی گفتار« حس آمیزی دارد. در گزینه )2( و ااا (1ل
این که »سردی آه از گرمی باشد« متناقض نماست؛ ولی حس آمیزی ندارد.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. مثنوی )به همین دلیل در سرودن داستان ها و حکایت های بلند بیشتر از قالب مثنوی استفاده می کنند.(و لاا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. مثنوی؛ زیرا هر بیت آن، قافیه ای جداگانه دارد.و ااا (1ل

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. تشبیه در گزینه ها: 1( خوان عشق: اضافه تشبیهی )عشق: مشبه/ خوان: مشبه به( 2( هدهد باد صبا: اضافه و ااا (1ل
تشبیهی )باد صبا: مشبه / هدهد: مشبه به( / بلقیس َوشی )کسی مثل بلقیس( 3( غنچه دهان )دهان مثل غنچه( / مرا غنچه سان )مرا مثل غنچه(

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. بیت، »متناقض نما« ندارد؛ بنابراین گزینه های )2( و )4( حذف می شوند؛ »تشبیه« هم ندارد. پس گزینه )3( نیز و ااا (1ل
حذف می شود. بررسی آرایه های گزینه )1( ایهام تناسب: در اینجا »مهر« به معنی »عشق و محبت« است؛ اما در معنی »خورشید« با واژه  های »تاب و َمه« تناسب 

داد. / جناس ناهمسان: تاب و تب / استعاره: َمه )استعاره از معشوق(

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. شراب عشق )عشق: مشبه / شراب: مشبه به(و ااا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. تشبیه؛ چون کعبه / مجاز: سینه )مجاز از دل( / کنایه: حلقه در گوش نهادن )کنایه از بندگی و گوش به فرمان و ااا (1ل
شدن( / جناس: جوش و گوش )جناس ناهمسان(

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. استعاره: َمه )استعاره از چهره لیلی( / تشبیه: 1( رایت عشق )اضافه تشبیهی( 2ـ رایت عشق چون مه لیلی )تشبیه و ااا (1ل
رایت عشق به مه لیلی( / کنایه: جهانگیر )کنایه از پرآوازه( / آسمان گیر شدن رایت )مشهور و همه گیر شدن(
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است. ابتدا به سراغ »حس آمیزی« می رویم. بیت »ب« حس آمیزی دارد. )شنیدن بو(، بنابراین گزینه های )1( و )3( حذف و ااا (1ل
می شوند. بعد »متناقض نما« را بررسی می کنیم؛ فقط در بیت »د« دیده می شود. )هوشیارتر بودن مست(؛ پس گزینه )4( را حذف و گزینه )2( را انتخاب می کنیم. 
آرایه های باقی مانده بیت »هـ« تشبیه )تشبیه عشق به آتش( بیت »الف« ایهام قربان )1ـ کشته و قربانی 2ـ کمان دان( بیت )ج(: تلمیح اشاره به ایه »إّنا عرضنا 

األمانه ...« )داستان آفرینش(

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این گزینه، »تضاد« وجود دارد، زیرا گاهی زنگ می آورد و گاهی زنگ را می برد و همچنین باد گاهی ابرها را جمع و ااا (1ل
و گاهی آنها را پراکنده می کند. بررسی »متناقض نما« در گزینه های دیگر 1( بی قیمتی بودن ما از گرانمایگی 2( جمع بودن خورشید به دلیل پراکندگی 3( ایمان 

داشتن به کفر

کنار هم جمع و ااا (1ل در  دو  این  و  بی هنری  نه  است  ذات هنر، هنرآفرین  زیرا  نماست؛  متناقض  ما هنر«  »بی هنری  است.  پاسخ صحیح   4 گزینه   
نمی شوند؛ مانند ارتفاع پست، فریاد بی صدا، حاضر غایب و ....

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. تناقض )متناقض نما( در سایر گزینه ها: 1( جمع بودن پریشانی 3( گویایی سکوت، بی تابی درنگ، تمکین بی قراری و ااا (1ل
4( گویای خاموش

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. متناقض نما در سایر گزینه ها: 1( عار )ننگ( بودن فخر 2( خمار بودن عیش گلشن 4( َزهر ِشکر بودنو ااا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این گزینه، بین »آشنا« و »نامحرم«، تضاد وجود دارد. متناقض نما در گزینه ها: 1( دشمن بودن دوستان 2( در و ااا (1ل
کنار بودن و فراری بودن 4( وجود راحتی در ترک امید راحت

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در گزینه )1(، »شهد و نمک بودن شیرینی« متناقض نماست و »شیرینی گفتار« حس آمیزی دارد. در گزینه )2( و ااا (1ل
این که »سردی آه از گرمی باشد« متناقض نماست؛ ولی حس آمیزی ندارد.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. مثنوی )به همین دلیل در سرودن داستان ها و حکایت های بلند بیشتر از قالب مثنوی استفاده می کنند.(و لاا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. مثنوی؛ زیرا هر بیت آن، قافیه ای جداگانه دارد.و ااا (1ل

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. تشبیه در گزینه ها: 1( خوان عشق: اضافه تشبیهی )عشق: مشبه/ خوان: مشبه به( 2( هدهد باد صبا: اضافه و ااا (1ل
تشبیهی )باد صبا: مشبه / هدهد: مشبه به( / بلقیس َوشی )کسی مثل بلقیس( 3( غنچه دهان )دهان مثل غنچه( / مرا غنچه سان )مرا مثل غنچه(

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. بیت، »متناقض نما« ندارد؛ بنابراین گزینه های )2( و )4( حذف می شوند؛ »تشبیه« هم ندارد. پس گزینه )3( نیز و ااا (1ل
حذف می شود. بررسی آرایه های گزینه )1( ایهام تناسب: در اینجا »مهر« به معنی »عشق و محبت« است؛ اما در معنی »خورشید« با واژه  های »تاب و َمه« تناسب 

داد. / جناس ناهمسان: تاب و تب / استعاره: َمه )استعاره از معشوق(

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. شراب عشق )عشق: مشبه / شراب: مشبه به(و ااا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. تشبیه؛ چون کعبه / مجاز: سینه )مجاز از دل( / کنایه: حلقه در گوش نهادن )کنایه از بندگی و گوش به فرمان و ااا (1ل
شدن( / جناس: جوش و گوش )جناس ناهمسان(

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. استعاره: َمه )استعاره از چهره لیلی( / تشبیه: 1( رایت عشق )اضافه تشبیهی( 2ـ رایت عشق چون مه لیلی )تشبیه و ااا (1ل
رایت عشق به مه لیلی( / کنایه: جهانگیر )کنایه از پرآوازه( / آسمان گیر شدن رایت )مشهور و همه گیر شدن(
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گزینه 4 پاسخ صحیح است. تشبیه: روی مهوشان )روی مانند ماه( / تشخیص: نسبت دادن »دل برداشتن« به »چشم« / مجاز: دم )مجاز از و ااا (1ل
لحظه(، چشم )مجاز از خود شاعر( / کنایه: دل برداشتن )ترک کردن و بی عالقه شدن(

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این گزینه، تلمیح وجود ندارد؛ عبارت های »به روی کسی بستن« )اجازه ورود ندادن(، »در به در شدن« )آواره و ااا (1ل
شدن( و »حلقه در شدن« )روی آوردن و متوسل شدن(، کنایه هستند. بررسی سایر گزینه ها: 1( واج آرایی: تکرار صامت »ش« / تشخیص: مورد خطاب واقع 
شدن شمع )ای شمع( 2( متناقض نما: افروخته تر شدن آتش با آب / تشبیه: آتش شوق )اضافه تشبیهی ← شوق: مشبه / آتش: مشبه به( 3( حس آمیزی: 

بخت سیه / استعاره: »با خبر شدن ایام«، تشخیص است و تشخیص، استعاره نیز محسوب می شود. ]توجه! رهزن ایام، اضافه تشبیهی است.[

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. حس آمیزی و متناقض نما در بیت »الف« وجود ندارد؛ گزینه های دیگر حذف می شوند. بررسی سایر آرایه ها: بین و ااا (1ل
»ب«: تشبیه: سیل بال )اضافه تشبیهی ← بال: مشبه، سیل: مشبه به( / بیت »الف«: استعاره: یاقوت )استعاره از لب معشوق( / بیت »ه«: کنایه: بی دل 

)کنایه از عاشق و شیدایی( / بیت »ج«: متناقض نما: درمان بخش بودن چشم بیمار معشوق / بیت »د«: حس آمیزی: شرینی شیوه و ناز

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. »ایهام تناسب« در بیت »الف، د« دیده نمی شود؛ گزینه های )1( و )4(، حذف می شوند. استعاره در بیت »د« نیست؛ و لاا (1ل
»الف«:  بیت  استعاره؛  تناسب »مطرب«(  به  نغمه،  2ـ  )1ـ حجاب  پرده  بیت »ج«؛  تناسب:  ایهام   :)2( گزینه  آرایه های  بررسی  نیز حذف می شوند.   )3( گزینه 
»گلستان صفا« استعاره از معشوق / کنایه: بیت »ب«، عبارت »دامن گل بردن« کنایه از »سختی کشیدن، الزمه رسیدن به مقصود است.« / حس آمیزی: بیت 

»د«: گفتن تلخ ]توجه! در مصراع دوم، بین »کام« اول به معنی »مقصود« و »کام« دوم ب معنی »دهان«، جناس همسان وجود دارد.[

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. بیت، فاقد آرایه »حسن تعلیل« است. بررسی سایر گزینه ها: 2( کنایه: 1ـ سرمست بودن: کنایه از »سرخوش و به و ااا (1ل
خویشتن توجه نداشتن« 2ـ شب، سحر نداشتن: در اینجا برخالف کاربرد غالب آن یعنی »بی پایان بودن رنج و اندوه« کنایه از »عیش و نوش دائمی« است. 3( 

استعاره: لب قدح: تشخیص و استعاره 4( ایهام: ُمدام: 1ـ پیوسته و دائم 2ـ شراب

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. کنایه: جان به لب رسیدن )کنایه از به ستوه آمدن و خسته شدن( / مجاز: حرف )مجاز از سخن( / حس آمیزی: و ااا (1ل
کالم شیرین، حرف تلخ / تضاد: شیرین و تلخ

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. این گزینه، فقط »کنایه« دارد. بررسی سایر گزینه ها: 2( استعاره: نرگس )استعاره از چشم( / کنایه: چشم داشتن و ااا (1ل
)کنایه از انتظار داشتن( 3( استعاره: مخاطب قرار دادن »اشک«، تشخیص و استعاره است. / کنایه: مسکن دادن )کنایه از پناه دادن و مراقبت کردن( 4( 
استعاره: کمان فلک )تشخیص و استعاره دارد( / کنایه: 1ـ کمان به کمان فلک نهادن )کنایه از قدرت شکارگری بیشتر بهره مند شدن( 2ـ نشانه تیر نگاه بودن 

)کنایه از مورد توجه واقع شدن / هدف بودن(

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در این گزینه، هر دو واژه »آهنگ« به معنی »قصد« به کار رفته است. جناس ندارد؛ تکرار است. بررسی سایر گزینه ها: و ااا (1ل
2( جناس همسان )تام(: چنگ )اول(: نوعی ساز / چنگ )دوم(: دست 3( جناس ناهمسان )ناقص(: دیده و دیدن 4( جناس ناهمسان )ناقص(: باز و بار

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در این گزینه، واژه های »بگریزد« و »آویزد« از نوع سجع مطّرف هستند؛ زیرا حروف پایانی آنها مشترک است.و ااا (1ل

گزینه 1 پاسخ صحیح است. در سجع، طرفین سجع باید یکی از این ویژگی ها را داشته باشند: 1ـ هم وزن باشند. 2ـ دارای حروف مشترک پایانی و ااا (1ل
باشند. 3ـ هم هم وزن و هم دارای حروف مشترک پایانی باشند. در گزینه )1(، وازه های »طوع« و »طواف«، هیچ یک از سه ویژگی مذکور را ندارند. واژه های گزینه 

)2(، دارای ویژگی شماره دو و واژه های گزینه )3( و )4( دارای ویژگی های شماره های سه )یک + دو( هستند.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. جفت واژه های این گزینه، هیچ یک از ویژگی های سه گاه سجع را ندارند. بررسی سایر گزینه ها: 1( هم وزن و دارای و ااا (1ل
حروف مشترک پایانی 2( هم وزن و دارای حروف مشترک پایانی 4( دارای حروف مشترک پایانی 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. با بررسی متناقض نما و تشخیص، گزینه های )2(، )3( و )4( حذف می شوند. بررسی آرایه های گزینه )1(: تشبیه: و ااا (1ل
باران محبت )اضافه تشبیهی ←محبت: مشبه / باران: مشبه به( / جناس: ِگل و دل )جناس ناهمسان( / سجع: ِگل )اول( و دل
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آرایه های ادبی 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. با »تضاد«، گزینه های )1( و )2( و با »استعاره« گزینه )4( رد می شوند. بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه )3(: و ااا (1ل
تضاد: دیو و دد با انسان / مجاز: دی )مجاز از دیرباز و زمان گذشته( / استعاره: دیو و دد )استعاره از انسان های پلید( / تلمیح: اشاره به داستان »دیوجانس« 
)دیوژن( فیلسوف یونانی که در روز، چراغی روشن به دست داشت؛ از او پرسیدند: به دنبال چه می گردی؟ گفت: به دنبال انسان ]توجه! گزینه )4( به آیه 301 از 

سوره انعام: »ال ُتدِرُکه االبصاُر َو ُهَو ُیدرُِک االبصاَر« )چشم ما او )خدا( را درنمی یابند؛ ولی او )خدا( چشم ها را در می یابد.( تلمیح دارد[

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در نگاه اول با بررسی آرایه های »مناقض نما« و »ایهام«، گزینه های )1(، )2(، )4( حذف می شوند. بررسی آرایه های و للا (1ل
گزینه )3(: تشبیه: گنج معرفت )اضافه تشبیهی( ← معرفت: مشبه / گنج: مشبه به / استعاره: خانه آب و گل )استعاره از جسم( / تضمین، درج آیه 17 از سوره 

»ص« )اّنی خالُق بشرًا من طین.( / تضاد: ازل و بد )ازل: زمان بی آغاز / ابد: زمان بی پایان(

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. با »متناقض نما« و »حس آمیزی«، گزینه های )1( و )4( و با »تضاد«، گزینه )3( حذف می شود. بررسی آرایه های و الا (1ل
گزینه )2(: تشبیه: شبنم عشق )اضافه تشبیهی ← عشق: مشبه / شبنم: مشبه به( / سرنشتر عشق )اضافه تشبیهی ← عشق، مشبه / سرنشتر: مشبه به( 

/ استعاره: رگ روح )تشخیص و اضافه استعاری( / تلمیح: اشاره به داستان خلقت انسان / مراعات نظیر: )خاک، گل( و )سرنشتر، رگ، خون(

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این گزینه، »متناقض نما« وجود ندارد؛ تشبیه وجود دارد: »چشم« به »کوکبیان« )ستارگان( و »کوکبیان چشم« به و الا (1ل
»طاق« و »باغ معلق« تشبیه شده است. / بررسی آرایه های سایر گزینه ها: 1( جناس: ناز و نیاز )جناس ناهمسان( / تشخیص: نسبت دادن ویژگی انسانِی »َدم 

زدن« و »بهانه گیری« به »خوی« 3( استعاره: گل )استعاره از معشوق( / تناسب: چمن، گل، شکفتن 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. بیت »متناقض نما« و »حس آمیزی« نداردۀ بنابراین، گزینه های )1(، )3( و )4( حذف می شوند. بررسی آرایه های و الا (1ل
گزینه )2(: جناس همسان )تام(: چنگ )دست(، چنگ )نوعی ساز( / تشبیه: آبگون ساغر )تشبیه ساغر )جام( در روشنی به آب(، پاب آتش رنگ )تشبیه آب، 
در درخشندگی به آتش( / مجاز: دم )لحظه( / چنگ )دست( / تضاد: آب و آتش ]توجه! ترکیب »آِب آتش رنگ«، متناقض نما نیست؛ زیرا در اینجا رنگ آتش 

مطرح است؛ همان گونه که گفته شد، آب در درخشندگی به آتش تشبیه شده است.[

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بیت »ب، ه«، حس آمیزی ندارد؛ گزینه های )2( و )4( حذف می شوند. در بیت »د«، متناقض نما نیست؛ گزینه و الا (1ل
)1( حذف می شود. / بررسی آرایه های گزینه )3(: بیت »د«: استعاره: بوی محبت )اضافه استعاری یا استعاره نوع دوم )مکنیه( است، چون »محبت« به چیزی 
تشبیه شده که بو دارد.( همچین »خاک در میخانه را با رخساره ُرفتن« استعاره مکنیه است؛ زیرا »رخساره« )چهره( به »جارویی« تشبیه شده است که می توان با 
آن، خاک در میخانه را ُرفت. / بیت »ه« : کنایه: سر بر خط فرمان بودن )کنایه از اطاعت کردن( / بیت »ج«: حس آمیزی: شنیدن بو / بیت »الف«: جناس: 

کویش و پویش )کوی و بوی( / بیت »ب«: متناقض نما: غریب شهر خود بودن

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بیت »جناس« ندارد، بنابراین، گزینه های )2( و )3( حذف می شوند. »استعاره« هم ندارد؛ پس گزینه )1( نیز حذف و الا (1ل
می شود. بررسی آرایه های گزینه )4(: تشبیه: ← »دار« به »نخل« و »رایت« به )پرچم( / ایهام تناسب: منصور )1ـ یاری شده و پیروز 2ـ منصور حالج، عارف 
نامی قرن سوم که به دار آویخته شد و در اینجا با »دار« تناسب دارد.( / تناقض: »سور بودن ماتم« )جشن شادی بودن غم و عزا( و »رایت و پرچم پیروزی بودن 

دار« / تلمیح: اشاره به داستان منصور حالج

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. »جناس تام« )همسان( فقط در گزینه )3( )بیت سوم( وجود دارد؛ »باد« در مصراع اول این گزینه به معنی »جریان و الا (1ل
هوا« و در مصراع دوم، فعل دعایی به معنی »باشد« است. / بقیه آرایه های گزینه )3(: کنایه بر باد رفتن )کنایه از دست رفتن(، هر چه بادا باد )هرچه می خواهد، 

پیش بیاید.( / تشبیه: تشبیه »دل« به »سر زلف« و دام عشق )اضافه تشبیهی( / جناس ناقص )ناهمسان(: بادا و باد

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. با »تکرار«، گزینه های )1(، )3( و )4( رد می شوند. بررسی آرایه های گزینه )2(: کنایه: چشم و چراغ بودن )کنایه از و الا (1ل
عزیز بودن، داغ بر دل نهادن کنایه از )آزردن و اندوهگین ساختن( / استعاره: نرگس و الله )استعاره از معشوق(، چشم چمن )اضافه استعاری و تشخیص( / 

مراعات نظیر: نرگس، الله، چمن و یاسمن / تکرار: تکرار واژه من

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. بررسی تشبیه سایر گزینه ها: 1( تشبیه »امواج« به »کوه« 3( تشیه »جالل الدین« به »آتش« 4( تشبیه »بادپا« )اسب( و الا (1ل
به »کشتی«
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است. با »تضاد«، گزینه های )1( و )2( و با »استعاره« گزینه )4( رد می شوند. بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه )3(: و ااا (1ل
تضاد: دیو و دد با انسان / مجاز: دی )مجاز از دیرباز و زمان گذشته( / استعاره: دیو و دد )استعاره از انسان های پلید( / تلمیح: اشاره به داستان »دیوجانس« 
)دیوژن( فیلسوف یونانی که در روز، چراغی روشن به دست داشت؛ از او پرسیدند: به دنبال چه می گردی؟ گفت: به دنبال انسان ]توجه! گزینه )4( به آیه 301 از 

سوره انعام: »ال ُتدِرُکه االبصاُر َو ُهَو ُیدرُِک االبصاَر« )چشم ما او )خدا( را درنمی یابند؛ ولی او )خدا( چشم ها را در می یابد.( تلمیح دارد[

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در نگاه اول با بررسی آرایه های »مناقض نما« و »ایهام«، گزینه های )1(، )2(، )4( حذف می شوند. بررسی آرایه های و للا (1ل
گزینه )3(: تشبیه: گنج معرفت )اضافه تشبیهی( ← معرفت: مشبه / گنج: مشبه به / استعاره: خانه آب و گل )استعاره از جسم( / تضمین، درج آیه 17 از سوره 

»ص« )اّنی خالُق بشرًا من طین.( / تضاد: ازل و بد )ازل: زمان بی آغاز / ابد: زمان بی پایان(

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. با »متناقض نما« و »حس آمیزی«، گزینه های )1( و )4( و با »تضاد«، گزینه )3( حذف می شود. بررسی آرایه های و الا (1ل
گزینه )2(: تشبیه: شبنم عشق )اضافه تشبیهی ← عشق: مشبه / شبنم: مشبه به( / سرنشتر عشق )اضافه تشبیهی ← عشق، مشبه / سرنشتر: مشبه به( 

/ استعاره: رگ روح )تشخیص و اضافه استعاری( / تلمیح: اشاره به داستان خلقت انسان / مراعات نظیر: )خاک، گل( و )سرنشتر، رگ، خون(

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این گزینه، »متناقض نما« وجود ندارد؛ تشبیه وجود دارد: »چشم« به »کوکبیان« )ستارگان( و »کوکبیان چشم« به و الا (1ل
»طاق« و »باغ معلق« تشبیه شده است. / بررسی آرایه های سایر گزینه ها: 1( جناس: ناز و نیاز )جناس ناهمسان( / تشخیص: نسبت دادن ویژگی انسانِی »َدم 

زدن« و »بهانه گیری« به »خوی« 3( استعاره: گل )استعاره از معشوق( / تناسب: چمن، گل، شکفتن 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. بیت »متناقض نما« و »حس آمیزی« نداردۀ بنابراین، گزینه های )1(، )3( و )4( حذف می شوند. بررسی آرایه های و الا (1ل
گزینه )2(: جناس همسان )تام(: چنگ )دست(، چنگ )نوعی ساز( / تشبیه: آبگون ساغر )تشبیه ساغر )جام( در روشنی به آب(، پاب آتش رنگ )تشبیه آب، 
در درخشندگی به آتش( / مجاز: دم )لحظه( / چنگ )دست( / تضاد: آب و آتش ]توجه! ترکیب »آِب آتش رنگ«، متناقض نما نیست؛ زیرا در اینجا رنگ آتش 

مطرح است؛ همان گونه که گفته شد، آب در درخشندگی به آتش تشبیه شده است.[

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بیت »ب، ه«، حس آمیزی ندارد؛ گزینه های )2( و )4( حذف می شوند. در بیت »د«، متناقض نما نیست؛ گزینه و الا (1ل
)1( حذف می شود. / بررسی آرایه های گزینه )3(: بیت »د«: استعاره: بوی محبت )اضافه استعاری یا استعاره نوع دوم )مکنیه( است، چون »محبت« به چیزی 
تشبیه شده که بو دارد.( همچین »خاک در میخانه را با رخساره ُرفتن« استعاره مکنیه است؛ زیرا »رخساره« )چهره( به »جارویی« تشبیه شده است که می توان با 
آن، خاک در میخانه را ُرفت. / بیت »ه« : کنایه: سر بر خط فرمان بودن )کنایه از اطاعت کردن( / بیت »ج«: حس آمیزی: شنیدن بو / بیت »الف«: جناس: 

کویش و پویش )کوی و بوی( / بیت »ب«: متناقض نما: غریب شهر خود بودن

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بیت »جناس« ندارد، بنابراین، گزینه های )2( و )3( حذف می شوند. »استعاره« هم ندارد؛ پس گزینه )1( نیز حذف و الا (1ل
می شود. بررسی آرایه های گزینه )4(: تشبیه: ← »دار« به »نخل« و »رایت« به )پرچم( / ایهام تناسب: منصور )1ـ یاری شده و پیروز 2ـ منصور حالج، عارف 
نامی قرن سوم که به دار آویخته شد و در اینجا با »دار« تناسب دارد.( / تناقض: »سور بودن ماتم« )جشن شادی بودن غم و عزا( و »رایت و پرچم پیروزی بودن 

دار« / تلمیح: اشاره به داستان منصور حالج

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. »جناس تام« )همسان( فقط در گزینه )3( )بیت سوم( وجود دارد؛ »باد« در مصراع اول این گزینه به معنی »جریان و الا (1ل
هوا« و در مصراع دوم، فعل دعایی به معنی »باشد« است. / بقیه آرایه های گزینه )3(: کنایه بر باد رفتن )کنایه از دست رفتن(، هر چه بادا باد )هرچه می خواهد، 

پیش بیاید.( / تشبیه: تشبیه »دل« به »سر زلف« و دام عشق )اضافه تشبیهی( / جناس ناقص )ناهمسان(: بادا و باد

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. با »تکرار«، گزینه های )1(، )3( و )4( رد می شوند. بررسی آرایه های گزینه )2(: کنایه: چشم و چراغ بودن )کنایه از و الا (1ل
عزیز بودن، داغ بر دل نهادن کنایه از )آزردن و اندوهگین ساختن( / استعاره: نرگس و الله )استعاره از معشوق(، چشم چمن )اضافه استعاری و تشخیص( / 

مراعات نظیر: نرگس، الله، چمن و یاسمن / تکرار: تکرار واژه من

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. بررسی تشبیه سایر گزینه ها: 1( تشبیه »امواج« به »کوه« 3( تشیه »جالل الدین« به »آتش« 4( تشبیه »بادپا« )اسب( و الا (1ل
به »کشتی«
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ادبیات فارسی

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. بررسی استعاره در سایر گزینه ها: 2( دریای خون )استعاره از میدان نبرد و مبارزه( 3( برگ )استعاره از سربازان مغول( و الا (1ل
/ شاخه )استعاره از لشکر مغول( 4( سد روان )استعاره از رود سند(

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در این گزینه، »خوناب شفق« اضافه تشبیهی و »دامن شام«، اضافه استعاری )استعاره مکنیه( و تشخیص است. و لاا (1ل
بررسی سایر گزینه ها: )1( تشبیه ندارد؛ »دامن شب« اضافه استعاری )استعاره مکنیه( و تشخیص است. 3( تشبیه ندارد؛ »رقص مرگ« و »رقصیدن اخترها« 

)ستارگان(، تشخیص و استعاره )مکنیه( است. 4( استعاره ندارد؛ »بنای زندگی« اضافه تشبیهی است.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بررسی کنایه در سایر گزینه ها: 1( در خون نشستن جهان )کنایه از کشتار بسیار زیاد( 2( عافیت سوز )کنایه از کشنده( و ااا (1ل
4( بر هیچ باختن )کنایه از خوار و بی ارزش شمردن(

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. این گزینه، »حس آمیزی« ندارد، کنایه دارد؛ »خیال تازه در خواب دیدن« )کنایه از فکر و نقشه جدید داشتن( / بررسی و ااا (1ل
آرایه های سایر گزینه هاک 1( تشبیه: باران تیر )اضافه تشبیهی( / مجاز: پوالد )مجاز از شمشیر( 3( استعاره: آتش )استعاره از حمله و جنگ( / تناسب: )ترک و 

تازیک(، )سند و جیحون( 4( تشخیص: نسبت دادن عمل »رقصیدن« به »مرگ و اخترها« / متناقض نما: رقص مرگ

گزینه 4 پاسخ صحیح است. در بیت »ه، ج« تضاد دیده نمی شود؛ گزینه های )1( و )3( حذف می شوند. در بیت »الف«، مجاز وجود ندارد؛ گزینه و ااا (1ل
)2( نیز حذف می شود. بررسی آرایه های گزینه )4(: بیت »د«: کنایه: راه بستن )کنایه از ایستادگی و جلوی تجاوز را گرفتن( / بیت »ج«؛ واج آرایی: تکرار صامت 
»ر« / بیت »الف«: استعاره: اهریمن )استعاره از دشمن( / بیت »ه«: مجاز: خاک )مجاز از سرزمین و کشور(، افسر )مجاز از شاه و فرد بزرگ( / بیت »ب«: 

تتضاد: دشوار و آسان

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. گزینه های )1 و 4( جناس ندارند، گزینه )2( تشخیص ندارد. بررسی آرایه های گزینه )3(: تشبیه: »زبان« به و ااا (1ل
»زبانه« / استعاره: آتش )استعاره از سخن( همچنین تشخیص )ای دل(، استعاره نوع دوم )مکنیه( است. / کنایه: زبان درکش1 )کنایه از سکوت کن( / 

جناس: زبان و زبانه

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. بیت »جناس و تضاد« ندارد؛ پس سایر گزینه ها حذف می شوند؛ بررسی ارایه ها: نغمه حروف: تکرار واج »ش« / تشبیه: و ااا (1ل
تشبیه خود به فرهاد / تلمیح: اشاره به داستان شیرین و فرهاد / ایهام تناسب: شور و شیرین )1ـ هیجان و نام معشوق فرهاد 2ـ یادآور طعم، به تناسب یکدیگر(

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در این گزینه »آتش عشق« اضافه تشبیهی است و »زبانه کشیدن آتش عشق« و »از دل سنگ آه عاشقانه برخاستن« و ااا (1ل
امری و اغراق آمیز است. بررسی سایر گزینه ها: 1( »دم« مجاز از »لحظه« است و استعاره ندارد. 3( »پیدایی پنهان و پنهانی پیدا« تناقض است؛ ایهام ندارد. 4( 

»چنگ« در مصراع اول به معنی »دست« و در مصراع دوم به معنی »نوعی ساز« است؛ بنابراین جناس همسان یا تام دارد. استعاره ندارد.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بیت »ب«: تشبیه )تو ← آفتاب( / استعاره: چشم فلک )اضافه استعاری و تشخیص( / بیت »د«: تشبیه: دام زلف و ااا (1ل
)اضافه تشبیهی( / استعاره: ای صبا )تشخیص و استعاره نوع دوم )مکنیه(( / بررسی سایر بیت ها: بیت »الف«: تشبیه )شب وصال چون با(، استعاره ندارد. / 

بیت »ج«: تشخیص و استعاره )پیوند روح کردن باد(، تشبیه ندارد.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این گزینه، واژه »غریب« دارای دو معنی است: 1ـ عجیب )که در اینجا مورد نظر است.( 2ـ غریبه و ناآشنا )که در و ااا (1ل
اینجا مورد نظر نیت و با واژه »بیگانه« تناسب دارد.( بررسی آرایه های سایر گزینه ها: 1( تناقض ندارد. / شمع رخ: اضافه تشبیهی )تشبیه( 2( تشبیه ندارد ← نور 

چشم: استعاره از معشوق 3( تشخیص ندارد / دوستی و دشمنی: تضاد )متناقض نما نیست.( / خون دل خوردن: کنایه از غم خوردن و رنج دیدن

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. بررسی جناس تام در سایر گزینه ها: 2( »آهوِی« اول و دوم به معنی »غزال« با »آهوِی« سوم به معنی »عیب« 3( و ااا (1ل
»رهی« در مصراع اول به معنی »راهی« )یک راه( و در مصراع دوم به معنی »رهایی یابی« )=برهی(. 4( »خطر« اول و سوم به معنی »حادثه« و »خطر« دوم به 

معنی »ارزش« / در گزینه )1( هر دو »ُگل« به یک معنی است.
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بررسی استعاره ها در سایر گزینه ها: 1( َگردی زعفران رنگ )استعاره از پرتوهای خورشید هنگام غروب( 2( شیر و لاا (1ل
)استعاره از پهلوان، سهراب پسر رستم( 4( چشم، چراغ و َمه )استعاره از معشوق(

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. تشبیه در سایر گزینه ها: 1( تشبیه »شهر« به »روز محشر« 2( تشبیه »فکر حمله روس« به »بختک« 4( تشبیه و ااا (1ل
»سینه« به »سپر«

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در این گزینه، بر خالف سه گزینه دیگر، استعاره نوع اول )مصرحه( به کار رفته اس؛ یعنی »مشبه به« حضور دارد؛ اما و ااا (1ل
گاهی: مشبه به محذوف( / در گزینه های دیگر، استعاره نوع دوم )مکنیه(  گاهی« )در: مشبه به / آزادی و آ مشبه محذوف است. »درها« استعاره از »آزادی و آ
به کار رفته است؛ یعنی »مشبه« به همراه یکی از ویژگی های »مشبه به« آمده است. 1( شکفتن صبح )صبح: مشبه / مشبه به محذوف: ُگل( 3( نهیب و صفیر 

گلوله )نسبت دادن »نهیب« و »سفیر« به »گلوله« تشخیص است و تشخیص، استعاره مکنیه هم هست.( 4( سایه وحشت )اضافه استعاری یا استعاره مکنیه(

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. کنایه در سایر گزینه ها: 2( دوخته شدن نگاه )کنایه از توجه کردن به چیزی و امید داشتن( 3( جا در دل کسی باز و ااا (1ل
کردن )کنایه از مورد مهر و محبت کسی واقع شدن( 2( لعاب به رو داشتن )کنایه از ظاهر آراسته و درون خواب(

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. مجاز در سایر گزینه ها: 1( شهر )مجاز از مردم( 2( گنجه )مجاز از مردم گنجه( 3( اروپا )مجاز از مردم اروپا(و ااا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. »تضاد« در متن وجود ندارد. بنابراین گزینه های )1( و )4( حذف می شوند، از »متناقض نما« نیز خبری نیست. پس و ااا (1ل
گزینه )3( هم حذف می شود. در نتیجه گزینه )2( را انتخاب می کنیم. بررسی آرایه های گزینه 2( تشبیه: تشبیه اختالفات و جنگ های داخلی به کارد / استعاره: 

»پهلوی کشور« اضافه استعاری و تشخیص است.  

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. ایهام ندارد. سایر آرایه   ها: تضاد: شیشه و سنگ / استعاره: ای روح جنون )تشخیص و استعاره( / جناس: رنگ و و ااا (1ل
سنگ )سنگ و ننگ( 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در این گزینه، »تضاد« وجود ندارد. آیه »کّل یوم فی شأن« تضمین است. / بررسی ارایه های سایر گزینه ها: 2( تناقض و ااا (1ل
)متناقض نما(: در بیدلی، دلبسته دیدن / تشبیه: تشبیه »دل« به »دام« 3( مجاز: خون )مجاز از کشتن( / تلمیح: اشاره به داستان سیاوش 4( جناس همسان: 

چین و چین )چین در مصراع اول به معنی »تاب و شکن« و در مصراع دوم به معنی »کشور چین« است. / استعاره: بت )استعاره از معشوق(

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. ایهام تنها در گزینه )3( دیده می شود، بنابراین سایر گزینه ها حذف می شوند. بررسی سایر آرایه های گزینه )3(: تشبیه: و ااا (1ل
تیغ غم )اضافه تشبیهی( / استعاره: صنم )بت( )استعاره از معشوق( / تضاد: شب و صبحدم / ایهام: بو )1ـ رایحه 2ـ امید و آرزو(

ندارد، گزینه )2( حذف و ااا (1ل بیت »د« تضاد  و )4( حذف می شوند،  ندارند، گزینه های )1(  »پارادوکس«  ه«  بیت »د،  پاسخ صحیح است.   گزینه 3 
می  شود. بررسی سایر آرایه ها: بیت »د«: تشیه: تیغ نگاه )اضافه تشبیهی( / بیت »ه«: حس آمیزی: رنگین بودن سخن / بیت »ب«: ایهام تناسب: ماه )استعاره 

از معشوق، در معنی »ماه سال« با واژه »هفته و سال« تناسب دارد. / بیت »الف«: پارادوکس: درد بی دردی / بیت »ج«: تضاد: می روند و می آیند

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این گزینه »ایهام« وجود ندارد؛ »عنان دل، به دست کسی دادن« کنایه از عاشق و بی اختیار شدن. بررسی سایر و لاا (1ل
گزینه ها: 1( ایهام: بو )1ـ رایحه 2ـ امید و آرزو( / کنایه: هواخواه بودن )کنایه از طرفدار و خواهان بودن( 2( ایهام: شیرین )1ـ معشوقه فرهاد 2ـ مزیه شیرین( 
/ کنایه: الله دمیدن از خون دیده )کنایه از ماتم داشتن و اشک ریختن( 4( ایهام: قلب )1ـ دل 2ـ مرکز سپاه( / کنایه: خیال پختن )هوس انجام کاری کردن(

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. »تشبیه«، فقط در بیت »ج« دیده می  شود. در این بیت، تشبیه پوشیده وجود دارد؛ »دهان یار« به »شیرینی شکر« و و ااا (1ل
»خرامیدن یار« به »سرو« تشبیه شده است؛ بنابراین هر سه گزینه )1(، )3( و )4( حذف می شوند. بررسی سایر آرایه ها: بیت »ب«: »خورده شدن به وسیله خاک«، 
کنایه از »مردن« است. / بیت »الف«: ایهام: روزی )1ـ یک روز 2ـ رزق(، بیت »ه«: استعاره: دست عقل )تشخیص و استعاره )اضافه استعاری(( / بیت »د«: 

جناس: مالل و مالم )جناس ناهمسان(
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است. »تضاد« در متن وجود ندارد. بنابراین گزینه های )1( و )4( حذف می شوند، از »متناقض نما« نیز خبری نیست. پس و ااا (1ل
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است. ایهام تنها در گزینه )3( دیده می شود، بنابراین سایر گزینه ها حذف می شوند. بررسی سایر آرایه های گزینه )3(: تشبیه: و ااا (1ل
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ندارد، گزینه )2( حذف و ااا (1ل بیت »د« تضاد  و )4( حذف می شوند،  ندارند، گزینه های )1(  »پارادوکس«  ه«  بیت »د،  پاسخ صحیح است.   گزینه 3 
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از معشوق، در معنی »ماه سال« با واژه »هفته و سال« تناسب دارد. / بیت »الف«: پارادوکس: درد بی دردی / بیت »ج«: تضاد: می روند و می آیند

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این گزینه »ایهام« وجود ندارد؛ »عنان دل، به دست کسی دادن« کنایه از عاشق و بی اختیار شدن. بررسی سایر و لاا (1ل
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/ کنایه: الله دمیدن از خون دیده )کنایه از ماتم داشتن و اشک ریختن( 4( ایهام: قلب )1ـ دل 2ـ مرکز سپاه( / کنایه: خیال پختن )هوس انجام کاری کردن(

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. »تشبیه«، فقط در بیت »ج« دیده می  شود. در این بیت، تشبیه پوشیده وجود دارد؛ »دهان یار« به »شیرینی شکر« و و ااا (1ل
»خرامیدن یار« به »سرو« تشبیه شده است؛ بنابراین هر سه گزینه )1(، )3( و )4( حذف می شوند. بررسی سایر آرایه ها: بیت »ب«: »خورده شدن به وسیله خاک«، 
کنایه از »مردن« است. / بیت »الف«: ایهام: روزی )1ـ یک روز 2ـ رزق(، بیت »ه«: استعاره: دست عقل )تشخیص و استعاره )اضافه استعاری(( / بیت »د«: 

جناس: مالل و مالم )جناس ناهمسان(
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است. »تشخیص« فقط در گزینه )3( دیده می شود؛ بنابراین آرایه های مورد نظر را در گزینه )3( بررسی می کنیم: تشخیص: و ااا (1ل
نسبت دادن »روی« به »ماه« و »چشم« به »روز« / استعاره: چون تشخیص دارد، استعاره نیز محسبو می شود. / کنایه: روی زرد شدن )کنایه از شرمندگی( / 

چشم، خیره شدن )کنایه از متحیر شدن( 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در بیت »تضاد و حس آمیزی« وجود ندار؛ بنابراین، گزینه های )1(، )2( و )3( حذف می شوند؛ بررسی آرایه های و ااا (1ل
پیشنهادی در گزینه )4(: تشبیه: چنبر نفس )اضافه تشبیهی( / استعاره: بت ها استعاره از وابستگی ها و تعلقات دنیوی / متناقض نما: پرواز کردن با دست 
بسته / تلمیح: »شکستن بت ها« یادآور بت شکنی حضرت ابراهیم )ع( و »پرواز با دستان بسته« اشاره به سرگذشت غّواصانی که در جنگ با دست های بسته به 

شهادت رسیدند. 

 در این گزینه، »حسن تعلیل« وجود نداردۀ »فردا« مجاز از »آینده و روشنی« است. بررسی سایر آرایه ها: 2( تشبیه: مانند کردن »رود« به »جوشش و ااا (1ل
چشمه« / تشخیص: نسبت دادن »جست و جو« به »رود« 3( جناس: رازی و بازی / استعاره: برنگدگان استعاره از شهدا 4( متناقض نما: با بال شکسته پر 

گشودن / کنایه: پر گشودن کنایه از پرواز کردن

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. »حس آمیزی« ندارد، بنابراین گزینه های )2( و )4( حذف می شوند. »ایهام« هم ندارد؛ پس گزینه )1( نیز حذف و ااا (1ل
می شود. بررسی آرایه های گزینه )3(: تشبیه: یِم تو )اضافه تشبیهی( تو )حضرت اباالفضل )ع(( به »َیم« )دریا( تشبیه شده است. / حسن تعلیل: علت شاعرانه 
نیلی پوش بودن کعبه )عزادار بودن کعبه( به خاطر »داغ ماتم« و »در جوش و خروش بودن فرات« به خاطر »تشنگی حضرت اباالفضل )ع(« / متناقض نما: 
مشک به دوش کشیدن دریا )زیرا کسی که مشک به دوش می کشد، نیازمند آب است؛ حال آن که برای دریا، تشنگی و نیاز به آب داشتن، بی معنی است( / 

استعاره: »نیلی پوش بودن کعبه«، »در جوش و خروش بودن فرات« و »مشک به دوش کشیدن دریا«، تشخیص و استعاره مکنیه است.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. جلوه های تقدیر: تقدیر، مانند منظره ای جلوه دارد. )حذف مشبه به( / بام جهان: جهان، مانند خانه ای بام دارد. و ااا (1ل
)حذف مشبه به( / ِکل کشیدن خورشید: خورشید مانند زنی ِکل می کشد. )حذف مشبه به( / بررسی سایر گزینه ها: 2( صبح آزادی ← اضافه تشبیهی )آزادی 
اضافه   ← آسمان  به محذوف: خورشید / دف زدن  تابناک است.(؛ مشبه  مانند خورشید  استعاری )خاطره  اضافه   ← تابناکی خاطره   / مانند صبح است.(، 
استعاری )آسمان مانند انسان دف می زند؛ مشبه به محذوف: انسان( 3( رنگین کمان شوق ← اضافه تشبیهی )شوق مانند رنگین کمان است.( / یال کوه ← 
اضافه استعاری )کوه مانند شیر، یال دارد؛ مشبه به محذوف: شیر( / سایه خورشید ← اضافه استعاری )خورشید مثل کس یا چیزی سایه دارد؛ مشبه به محذوف: 
کس یا چیزی( 4( محوطه انقالب ← اضافه استعاری )انقالب مثل خانه ای محوطه دارد؛ مشبه به محذوف: خانه( / لبخند نهضت ← اضافه استعاری )نهضت 

مانند انسان لبخند می زند؛ مشبه به محذوف: انسان( / کالف ابر ← اضافه تشبیهی »ابر مانند کالف )نخ و ریسمان( است.(

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. »حس آمیزی« ندارد؛ بنابراین، گزینه )4(، حذف می شود. »حسن تعلیل« هم ندارد؛ پس گزینه های )1( و )3( نیز و ااا (1ل
حذف می شوند: بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه )2(: تشبیه: صبح آزادی )اضافه تشبیهی( / استعاره: یال کوه، محوطه انقالب )اضافه استعاری: ضمن 

گاهی بخشیدن و روشنگری اینکه »یال کوه« جان بخشی هم دارد.( / متناقض نماک سایه خورشید / کنایه: خورشیدی بودن کنایه از آ

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. شاعر دلیل توفندگی باد را در دیوانگی و بی قراری به خاطر ندیدن چهره زیبای معشوق می داند که دلیلی کامال غیر و ااا (1ل
واقعی و شاعرانه است.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. دلیل ارائه شده در این گزینه، غیر واقعی و شاعرانه نیست؛ شاعر می گوید: چون در دل، کدورت ندارم، از غم و و ااا (1ل
ناراحتی که از تو به من می رسد، وجودم شاد می شود. حسن تعلیل در سایر گزینه ها: 1( باریدن ابر و وزیدن باد به دلیل عاشق و شیدا شدن 2( گریستن شمع 
به دلیل نزدیک بودن صبح و خاموش گشتن و فرا رسیدن شب تاریک خود 4( سیاهی درون گل الله و رنگ کبود سرو )داغدار و سیاه پوش بودن آنها( به دلیل 

رفتن زیبارویان از جهان

)منظور، و لاا (1ل است.  ایجاد شده  بدنش  بر  که  و جراحت هایی می داند  زخم ها  را  نی  نالیدن  دلیل  گزینه،  این  در  است. شاعر  پاسخ صحیح   4 گزینه   
سوراخ های تعبیه شده روی نی است.(
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در این گزینه »بی تأثیر گشتن دارو به سبب کهنگی«، دلیل واقعی است؛ بنابراین، حسن تعلیل ندارد. حسن تعلیل در و ااا (1ل
گزینه ها: 1( لب معشوق به سبب خوردن خون عاشقان، مانند لعل سرخ شده است. 3( به سبب اینکه آیینه، تصویر معشوق را در بر گرفته است، از آن بوی خوش 

برخاسته است. 4( صبح نخست )کاذب( به سبب دروغگویی، تاریک و روسیاه به نظر می آید.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. شاعر خطاب به معشوق خود می گوید: »چون ابر، صورت لطیف تو را دیده است، شرمسار گشته و به جای باران، و ااا (1ل
عرق شرم از ان می بارد« که هم دلیل شاعرانه است و هم اغراق دارد. در سایر گزینه ها فقط »اغراق« دیده می شود.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در بیت »د«، متناقض نما نیست؛ گزینه های )2( و )3( حذف می شوند. در بیت »الف«، »حسن تعلیل« نیست، گزینه و ااا (1ل
)1( نیز حذف می شود. بررسی آرایه  های گزینه )4(: بیت »د«: ایهام، ُمدام )1ـ دائم و پیوسته 2ـ شراب( / بیت »ج«: متناقض نما: توتیا بودن غبار / بیت »ه«؛ 

مجاز: سینه )مجاز از دل( / بیت »الف«: تمثیل: مصراع دوم / بیت »ب«: حسن تعلیل )گریه )بارش( ابر بهاری را به دلیل بدعهدی روزگار می داند.(

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در بیت، تشبیه به کار نرفته است؛ بنابراین، گزینه های )1( و )4( حذف می شوند. در بیت، ایهام وجود ندارد؛ پس و ااا (1ل
گزینه )2( را حذف و گزینه )3( را انتخاب می کنیم؛ بررسی سایر آرایه ها: استعاره: نسبت دادن ویژگی »دانستن« به الله و »بی وفایی« به دهر، تشخیص و استعاره 
است. / مجاز: کف مجاز از دست / حسن تعلیل: اینکه الله از زمان تولد تا مرگ، جام ِمی را در دست دارد و بر زمین ننهاده است، به این دلیل است که از 

بی وفایی َدهر )روزگار( باخبر است.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در بیت، تناقض )متناقض نما( دیده نمی شود و حسن تعلیل نیز وجود ندارد؛ چون در آن هیچ دلیل شاعرانه و ادبی و ااا (1ل
نیامده است. بررسی سایر آرایه ها: ایهام: از واژه »مدام« در مصراع اول دو معنی »دائم و همیشه« و »شراب« برداشت می شود. / جناس تام )همسان(: مدام 
در مصراع اول به معنی »دائم« و در مصراع دوم به معنی »شراب« )از واژه »مدام« در مصراع دوم، فقط معنی »شراب« برداشت می شود. ( / نغمه حروف )واج 

آرایی(: تکرار صامت »س« / استعاره: دام استعاره از عشق / جناس ناقص )ناهمسان(: دام و مدام

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. شاعر در گزینه )1(، دلیل رویش گلها را افراد زیبا اندامی می داند که در خاک خفته اند. در گزینه )2(، دلیل پنهان و ااا (1ل
شدن خورشید، را در شب، نمایان شدن چهره زیبا و درخشان معشوق می داند و و در گزینه )3( دلیل سرخی اشک خود را، در شرمنده بودن آن می داند که راز 
عاشقی وی را آشکار کرده است. در گزیننه )4( حسن تعلیل به کار نرفته است. شاعر خطاب به معشوق خود می گوید: هرگاه همانند ُپری، با ناز و کرشمه بسیار 

عبور کنی، فرشتگان، خاک راه تو را، به عنوان ُسرمه به چشم خود می کشند.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بررسی گزینه ها: 1( علت سرخی آسمان را هنگام طلوع خورشید، در خون گریستن صبح در وداع با شب می داند. و ااا (1ل
2( علت سیاهی زلف معشوق را در کشتن عاشقان، از سوی چشم معشوق می داند )این که عاشقان زیادی را کشته و اکنون در ماتم و سوگ آنها سیاه پوش شده 
است.( 3( علت روشنی جهان را در نفس کشیدن خود می داند. 4( علت شاعرانه و ادبی بیان نشده است؛ شاعر می گوید: حاال که لطف و فیضی از من به کسی 

نمی رسد، بهتر است که مثل آبله پایمال شوم.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این بیت، شاعر علت خمیدگی قامت افراد پیر را در این می داند که خم شده اند تا در خاک، روزگار از دسته رفته و ااا (1ل
جوانی را جست و جو کنند. در سایر بیت ها دلیل شاعرانه دیده نمی شود. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در این گزینه، شاعر با دلیل شاعرانه و زیبا، دلیل گریه )بارش( ابرها را، دل تنگی برای دیدار معشوق )امام زمان( و ااا (1ل
می داند. در سایر گزینه ها هیچ دلیل شاعرانه و ادبی دیده نمی شود.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در این گزینه، شاعر با اغراق و دلیل شاعرانه خطاب به معشوق می گوید: اینکه ستارگان هنوز در آسمان چشمک و لاا (1ل
می زنند، به علت آن است که چشم تو در برابر آسمان یک کرشمه کرده و گوشه چشمی نشان داده است.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. با »تشبیه«، گزینه های )1( و )2( و با »حسن تعلیل« گزینه )4( رد می شود. / بررسی آرایه های گزینه )3(: ایهام: و ااا (1ل
هوا )1ـ فضا و آسمان 2ـ عشق و آرزو( / مجاز: سینه: مجاز از دل با تمام وجود / کنایه: پر کشیدن )پرواز کردن( / استعاره: کبوتر چاهی زخمی )استعاره از قلب(
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در این گزینه »بی تأثیر گشتن دارو به سبب کهنگی«، دلیل واقعی است؛ بنابراین، حسن تعلیل ندارد. حسن تعلیل در و ااا (1ل
گزینه ها: 1( لب معشوق به سبب خوردن خون عاشقان، مانند لعل سرخ شده است. 3( به سبب اینکه آیینه، تصویر معشوق را در بر گرفته است، از آن بوی خوش 

برخاسته است. 4( صبح نخست )کاذب( به سبب دروغگویی، تاریک و روسیاه به نظر می آید.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. شاعر خطاب به معشوق خود می گوید: »چون ابر، صورت لطیف تو را دیده است، شرمسار گشته و به جای باران، و ااا (1ل
عرق شرم از ان می بارد« که هم دلیل شاعرانه است و هم اغراق دارد. در سایر گزینه ها فقط »اغراق« دیده می شود.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در بیت »د«، متناقض نما نیست؛ گزینه های )2( و )3( حذف می شوند. در بیت »الف«، »حسن تعلیل« نیست، گزینه و ااا (1ل
)1( نیز حذف می شود. بررسی آرایه  های گزینه )4(: بیت »د«: ایهام، ُمدام )1ـ دائم و پیوسته 2ـ شراب( / بیت »ج«: متناقض نما: توتیا بودن غبار / بیت »ه«؛ 

مجاز: سینه )مجاز از دل( / بیت »الف«: تمثیل: مصراع دوم / بیت »ب«: حسن تعلیل )گریه )بارش( ابر بهاری را به دلیل بدعهدی روزگار می داند.(

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در بیت، تشبیه به کار نرفته است؛ بنابراین، گزینه های )1( و )4( حذف می شوند. در بیت، ایهام وجود ندارد؛ پس و ااا (1ل
گزینه )2( را حذف و گزینه )3( را انتخاب می کنیم؛ بررسی سایر آرایه ها: استعاره: نسبت دادن ویژگی »دانستن« به الله و »بی وفایی« به دهر، تشخیص و استعاره 
است. / مجاز: کف مجاز از دست / حسن تعلیل: اینکه الله از زمان تولد تا مرگ، جام ِمی را در دست دارد و بر زمین ننهاده است، به این دلیل است که از 

بی وفایی َدهر )روزگار( باخبر است.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در بیت، تناقض )متناقض نما( دیده نمی شود و حسن تعلیل نیز وجود ندارد؛ چون در آن هیچ دلیل شاعرانه و ادبی و ااا (1ل
نیامده است. بررسی سایر آرایه ها: ایهام: از واژه »مدام« در مصراع اول دو معنی »دائم و همیشه« و »شراب« برداشت می شود. / جناس تام )همسان(: مدام 
در مصراع اول به معنی »دائم« و در مصراع دوم به معنی »شراب« )از واژه »مدام« در مصراع دوم، فقط معنی »شراب« برداشت می شود. ( / نغمه حروف )واج 

آرایی(: تکرار صامت »س« / استعاره: دام استعاره از عشق / جناس ناقص )ناهمسان(: دام و مدام

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. شاعر در گزینه )1(، دلیل رویش گلها را افراد زیبا اندامی می داند که در خاک خفته اند. در گزینه )2(، دلیل پنهان و ااا (1ل
شدن خورشید، را در شب، نمایان شدن چهره زیبا و درخشان معشوق می داند و و در گزینه )3( دلیل سرخی اشک خود را، در شرمنده بودن آن می داند که راز 
عاشقی وی را آشکار کرده است. در گزیننه )4( حسن تعلیل به کار نرفته است. شاعر خطاب به معشوق خود می گوید: هرگاه همانند ُپری، با ناز و کرشمه بسیار 

عبور کنی، فرشتگان، خاک راه تو را، به عنوان ُسرمه به چشم خود می کشند.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بررسی گزینه ها: 1( علت سرخی آسمان را هنگام طلوع خورشید، در خون گریستن صبح در وداع با شب می داند. و ااا (1ل
2( علت سیاهی زلف معشوق را در کشتن عاشقان، از سوی چشم معشوق می داند )این که عاشقان زیادی را کشته و اکنون در ماتم و سوگ آنها سیاه پوش شده 
است.( 3( علت روشنی جهان را در نفس کشیدن خود می داند. 4( علت شاعرانه و ادبی بیان نشده است؛ شاعر می گوید: حاال که لطف و فیضی از من به کسی 

نمی رسد، بهتر است که مثل آبله پایمال شوم.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این بیت، شاعر علت خمیدگی قامت افراد پیر را در این می داند که خم شده اند تا در خاک، روزگار از دسته رفته و ااا (1ل
جوانی را جست و جو کنند. در سایر بیت ها دلیل شاعرانه دیده نمی شود. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در این گزینه، شاعر با دلیل شاعرانه و زیبا، دلیل گریه )بارش( ابرها را، دل تنگی برای دیدار معشوق )امام زمان( و ااا (1ل
می داند. در سایر گزینه ها هیچ دلیل شاعرانه و ادبی دیده نمی شود.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در این گزینه، شاعر با اغراق و دلیل شاعرانه خطاب به معشوق می گوید: اینکه ستارگان هنوز در آسمان چشمک و لاا (1ل
می زنند، به علت آن است که چشم تو در برابر آسمان یک کرشمه کرده و گوشه چشمی نشان داده است.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. با »تشبیه«، گزینه های )1( و )2( و با »حسن تعلیل« گزینه )4( رد می شود. / بررسی آرایه های گزینه )3(: ایهام: و ااا (1ل
هوا )1ـ فضا و آسمان 2ـ عشق و آرزو( / مجاز: سینه: مجاز از دل با تمام وجود / کنایه: پر کشیدن )پرواز کردن( / استعاره: کبوتر چاهی زخمی )استعاره از قلب(
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در گزینه )2(، »جناس« وجود ندارد؛ »جغد«، استعاره از »منکران امام زمان )عج(« است. / بررسی سایر گزیننه ها: و ااا (1ل
1( تناقض )متناقض نما(: کینه داشتن مهربانی / تضاد: صبح و بعد از ظهر )مهربانی و کینه( 3( تشخیص: نسبت دادن »آزاررسانی به عشق« / واج آرایی: 

تکرار صامت های »د« و »ر« 4( تشبیه: قفل تیرگی )اضافه تشبیهی ← تیرگی: مشبه، قفل: مشبه به( / کنایه: کلید در دست داشتن )مشکل گشا بودن(

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. گزینه های )1( و )3( را حذف می کنیم؛ چون »متناقض نما« در گزینه های )2( و )4( دیده می شود، در گزینه )2(، و ااا (1ل
»بلند بودن فریاد در عین خاموشی« و در گزینه )4( »بدون پا و سر رقصیدن«، متناقض نماست. اما از آنجا که در گزینه )2(، استعاره وجود دارد، گزینه )2( را 

انتخاب می کنیم؛ »الله ها«، استعاره از »شهیدان« و »باغ« استعاره از »کشور« است.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. بیت های »ب« و »د« پارادوکس ندارند؛ پس گزینه های )2( و )3( حذف می شوند؛ بیت )د( تضمین ندارد؛ پس گزینه و ااا (1ل
)4( نیز حذف می شود. بررسی سایر آرایه ها: تشبیه: بیت »د«: زخم انکار )اضافه تشبیهی ← انکار: مشبه، زخم: مشبه به( / استعاره: بیت »ب«: دست خون 
)تشخیص و اضافه استعاری است( / تضمین: بیت »الف«: مصراع دوم این بیت از سید حسن حسینی است و قیصر امین پور آن را تضمین کرده است. / جناس 

بیت »ج«: جان و هان )جناس(

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بیت، »حس آمیزی و ایهام« ندارد؛ پس گزینه های )1(، )2( و )4( حذف می شود. بررسی آرایه های پیشنهادی در و ااا (1ل
گزینه )3(: تشبیه: گل رخ )رخ مثل گل( / استعاره: سرو )استعاره از قامت یار( / جناس: جوی و روی )جناس ناهمسان( / کنایه: خون دل )رنج و ناراحتی(

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. »تشخیص« در گزینه های )3( و )4( دیده نمی شود؛ »اغراق« در گزینه )1( دیده نمی شود؛ بنابراین گزینه )2( را و ااا (1ل
انتخاب می کنیم. بررسی بقیه آرایه های این گزینه: استعاره: ماه )استعاره از معشوق(، گوش فلک: اضافه استعاری و تشخیص / اغراق: بزرگ نمایی در توصیف 

معشوق خود )این که ستاره، زیور فلک، در دالویزی به پای گوشواره معشوقش نمی رسد.(

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. بیت »تضاد« ندارد؛ بنابراین گزینه های )1( و )3( حذف می شوند. »حسن تعلیل« هم در بیت دیده نمی شود؛ پس و ااا (1ل
گزینه )4( نیز حذف می شود. بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه )2(: جناس: سر و زر )جناس ناهمسان( / تشبیه: مانند کردن »کسی که به زر بپردازد« به 
»غنچه« / استعاره: باغ )استعاره از دنیا( / کنایه: سر به گریبان بودن )کنایه از شرمنده و اندوهگین بودن( ]توجه! در بیت آرایه »مجاز« نیز وجود دارد؛ »زر« 

مجاز از »پول و ثروت« است.[

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در این گزینه تناقض دیده نمی شود، بین واژه های تنگ )به معنی گرفته( و تنگ )بار( جناس همسان )تام( وجود و ااا (1ل
دارد. بررسی آرایه های سایر گزینه ها: 2( تشبیه: گل و نرگس رخسار )اضافه تشبیهی ← رخسار: مشبه / گل و نرگس: مشبه به( / حسن تعلیل: »علت سیرابی 
گل رخسار معشوق را در آب خوردن از چشم پر از اشک خود می داند.« که دلیلی غیر طبیعی و شاعرانه است. 3( مجاز: حرف )مجاز از سخن( / حس آمیزی: 

حرف سرد )شنوایی + المسه( 4( تضاد: پس و پیش / ایهام: از واژه »نگران«، دو معنی برداشت می شود: 1ـ دلواپس و مضطرب 2ـ بیننده و نظاره گر

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. »متناقض نما« در سایر ابیات دیده نمی شود. بررسی سایر آرایه ها: تشبیه: »نمک چون شک« و »لب لعل« )اضافه و ااا (1ل
تشبیهی ← لب مانند لعل( / مجاز: جهانی )مجاز از مردم جهان( / ایهام تناسب: »شور« در اینجا به معنی »هیجان و اشتیاق« است که در معنی »مزه شور« 

با واژه »نمک« تناسب دارد. / متناقض نما: نمکی بس شیرین )نمک نمی تواند شیرین باشد.(

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بیت های »ه« و »د« متناقض نما ندارند پس گزینه های )1(، )2( و )4( حذف می شوند. بررسی سایر آرایه ها: بیت و لاا (1ل
»د«: استعاره: رخ شب )تشخیص( / بیت »ج«: تلمیح: اشاره به داستان حضرت ابراهیم)ع( / بیت »الف«: حسن تعلیل: نسبت دادن علت خیالی به گوش 
گرفتن مؤذن هنگام اذان گفتن )مؤذن هنگام اذان گفتن برای تنظیم صدای خود، گوش هایش را می گیرد؛ شاعر علت آن را نشنیدن صدایی می داند که حق 

نیست( / بیت »ه«: کنایه: خن جگر خوردن )کنایه از رنج کشیدن( / بیت )ب(: متناقض نما: از ویرانگی ایجاد شدن آبادی

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. »تشخیص« ندارد؛ بنابراین، گزینه )1( حذف می شود. »استعاره« هم ندارد؛ پس گزینه های )3( و )4( نیز حذف و ااا (1ل
می شود. »استعاره« هم ندارد؛ پس گزینه های )3( و )4( نیز حذف می شوند. بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه )2(: تشبیه »روی چون مه« و »کمند زلف« 
)اضافه تشبیهی ← زلف: مشبه / کمند: مشبه به( / ایهام: کلمه »باری« دو معنی دارد: 1ـ به هر حال، خالصه 2ـ یک بار / جناس تام: »روی« در مصراع 

دوم: اولی به معنای »وجه« و دومی به معنای »چهره« / کنایه: روی متاب )کنایه از بی توجهی نکن.(
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 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این گزینه، »حسن تعلیل« وجود ندارد؛ اما اغراق و بزرگ نمایی در شدت دردمندی و گریستن دیده می شود. بررسی و ااا (1ل
سایر گزیننه ها: 1( جناس تام: زنم )=بزنم(، زنم )= زن هستم( / ایهام: از »زنم« دوم دو معنی برداشت می شود: 1ـ زن هستم 2ـ بزنم )مرا بزن( 2( جناس 

ناقص: می ُکنم و می َکنم / استعاره: دیده بخت )اضافه استعاری و تشخیص( 3( مجاز: شهر )مجاز از مردم شهر( / تضاد: »تیغ کشیدن« با »سپر افکندن«

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در بیت »الف«، »زمین بوِس آستان کسی بودن« )بنده و زیردست کسی بودن( در حالی که »سر ملوک جهان بر زمین خود و ااا (1ل
داشتن« )سروری کردن بر حاکمان جهان(، در بیت »ج«، »هم جمع و هم پریشان بودن دل« و در بیت »ه«، »عین درمان بودن درد«، متناقض نما است.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. تخم نیکی ← نیکی )مضاف الیه(: مشبه / تخم )مضاف(: مشبه به / تشبیه در سایر گزینه ها »غیر اضافی« است: و ااا (1ل
1( اژدها پیکر ← پیکر: مشبه / اژدها: مشبه به 3( اژدهافش ← ضحاک: مشبه )نهاد فعل »کشید«، ضحاک است.( / اژدها: مشبه به / فش: ادات تشبیه 

4( ضحاک چون نوند )اسب( ← ضحاک: مشبه / نوند: مشبه به / چون: ادات تشبیه

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. واژه های قافیه در این گزینه، »برنا« و »دانا« هستند؛ بین آنها »جناس« برقرار نیست، قافیه متجانس )جناس دار( و ااا (1ل
در سایر گزینه ها: 2( َکرد و َگرد 3( َنو و َغو )تلفظ قدیمی( 4( خاک و پاک )همه جناس ها از نوع جناس »ناهمسان« )ناقص( هستند.(

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. کنایه ها: 1( هوای کسی کردن، طرفداری کردن / دل از بند کسی بیرون کردن: فراموش کردن و اطاعت نکردن 2( و ااا (1ل
پشت راست کردن: قدرت یافتن و سربلند زیستن 3( نهان گشتن کردار: نادیده گرفتن و بی ارزش شدن عمل / پراگنده شدن نام: به شهرت رسیدن و معروف شدن

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این گزینه، چهار تضاد وجود دارد: 1ـ هنر و جادویی 2ـ خوار و ارجمند 3ـ نهان و آشکارا: 1( روز و شب 2( برنا و ااا (1ل
)جوان( و پیر 2( دشمن و دوست

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. ابتدا، »جناس« را پیدا می کنیم؛ در گزینه )3( بین واژه های »دیو« و »خدیو« و در گزینه )4( بین واژه های »روی« و ااا (1ل
و »اوی« جناس وجود دارد؛ بنابراین گزینه های )1( و )2( حذف می شوند. سپس به سراغ »استعاره« می رویم؛ در گزینه )3(، »دیو«، استعاره از »ضحاک« است. 

پس پزینه )4( نیز حذف می شود؛ پاسخ درست، گزینه )3( است؛ در این گزینه، »دل بریدن« کنایه از »فراموش کردن و بی اعتنا شدن« است.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. »متناقض نما« و »تمثیل« ندارد؛ پس گزینه های )3( و )4( حذف می شوند. »ایهام« هم ندارد )از واژه »داد«، دو و ااا (1ل
معنی برداشت نمی شود(؛ بنابراین، گزینه )2( نیز حذف می شود. بررسی آرایه های گزینه )1(: تشبیه ... چو باد )تشبیه فریدون به باد( / کنایه: چو باد رفتن )سریع 

رفتن( / جناس: باد و داد )جناس ناهمسان( / مجاز: سر مجاز از اندیشه / در ضمن »چو باد رفتن« اغراق نیز دارد.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این گزینه، »پارادوکس« )متناقض نما( وجود ندارد؛ »به کردار باد رفتن« اغراق دارد. بررسی سایر آرایه ها: 1( و لاا (1ل
تضاد: برنا )جوان( و پیر / استعاره: اژدها استعاره از ضحاک 2( تشبیه: اژدهافش / کنایه: به تنگی فراز کشیدن کنایه از خوار و بینوا شدن 2( مجاز: جهان مجاز 

از مردم / ایهام تناسب: واژه »داد« در اینجا به معنی »عدالت« است که در معنی دوم خود، یعنی »داد و فریا« با واژه »فریا« در مصراع نخست، تناسب دارد.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در بیت »ه«، حس آمیزی نیست؛ بنابراین گزینه های )3( و )4( حذف می شوند. ترتیب »د« و »ب«، در گزینه های )1( و ااا (1ل
و )2( یکسان است؛ پس »استعاره« را پیدا می کنیم. در بیت »ه«، »آتش« استعاره از »ستم« است و مجاز ندارد. در نتیجه گزینه )1( را انتخاب می کنیم. بررسی 
سایر آرایه ها: تشبیه: بیت »ب«: این مهتر )ضحاک( آهرمن است. )ضحاک به اهریمن مانند شده است.( / کنایه: بیت »الف«: هم داستان کنایه از موافق و 

هم فکر / مجاز: بیت »ج«: بازار گاه مجاز از مردم

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. »تضاد«، »تناقض« و »جناس« در بیت وجود ندارد؛ پس گزینه های )1(، )3( و )4( حذف می شوند. بنابراین، گزینه و ااا (1ل
)2( درست است. آرایه های آن را بررسی می کنیم: مجاز: یک ساعت )مجاز از مدتی( / تلمیح: اشاره به داستان »فریدون و کاوه« / کنایه: به میدان بودن کنایه 

از آماده کارزار شدن، درفش کاویان دیدن کنایه از پیروز شدن / نما: درفش کاویان نماد پیروزی
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 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این گزینه، »حسن تعلیل« وجود ندارد؛ اما اغراق و بزرگ نمایی در شدت دردمندی و گریستن دیده می شود. بررسی و ااا (1ل
سایر گزیننه ها: 1( جناس تام: زنم )=بزنم(، زنم )= زن هستم( / ایهام: از »زنم« دوم دو معنی برداشت می شود: 1ـ زن هستم 2ـ بزنم )مرا بزن( 2( جناس 

ناقص: می ُکنم و می َکنم / استعاره: دیده بخت )اضافه استعاری و تشخیص( 3( مجاز: شهر )مجاز از مردم شهر( / تضاد: »تیغ کشیدن« با »سپر افکندن«

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در بیت »الف«، »زمین بوِس آستان کسی بودن« )بنده و زیردست کسی بودن( در حالی که »سر ملوک جهان بر زمین خود و ااا (1ل
داشتن« )سروری کردن بر حاکمان جهان(، در بیت »ج«، »هم جمع و هم پریشان بودن دل« و در بیت »ه«، »عین درمان بودن درد«، متناقض نما است.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. تخم نیکی ← نیکی )مضاف الیه(: مشبه / تخم )مضاف(: مشبه به / تشبیه در سایر گزینه ها »غیر اضافی« است: و ااا (1ل
1( اژدها پیکر ← پیکر: مشبه / اژدها: مشبه به 3( اژدهافش ← ضحاک: مشبه )نهاد فعل »کشید«، ضحاک است.( / اژدها: مشبه به / فش: ادات تشبیه 

4( ضحاک چون نوند )اسب( ← ضحاک: مشبه / نوند: مشبه به / چون: ادات تشبیه

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. واژه های قافیه در این گزینه، »برنا« و »دانا« هستند؛ بین آنها »جناس« برقرار نیست، قافیه متجانس )جناس دار( و ااا (1ل
در سایر گزینه ها: 2( َکرد و َگرد 3( َنو و َغو )تلفظ قدیمی( 4( خاک و پاک )همه جناس ها از نوع جناس »ناهمسان« )ناقص( هستند.(

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. کنایه ها: 1( هوای کسی کردن، طرفداری کردن / دل از بند کسی بیرون کردن: فراموش کردن و اطاعت نکردن 2( و ااا (1ل
پشت راست کردن: قدرت یافتن و سربلند زیستن 3( نهان گشتن کردار: نادیده گرفتن و بی ارزش شدن عمل / پراگنده شدن نام: به شهرت رسیدن و معروف شدن

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این گزینه، چهار تضاد وجود دارد: 1ـ هنر و جادویی 2ـ خوار و ارجمند 3ـ نهان و آشکارا: 1( روز و شب 2( برنا و ااا (1ل
)جوان( و پیر 2( دشمن و دوست

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. ابتدا، »جناس« را پیدا می کنیم؛ در گزینه )3( بین واژه های »دیو« و »خدیو« و در گزینه )4( بین واژه های »روی« و ااا (1ل
و »اوی« جناس وجود دارد؛ بنابراین گزینه های )1( و )2( حذف می شوند. سپس به سراغ »استعاره« می رویم؛ در گزینه )3(، »دیو«، استعاره از »ضحاک« است. 

پس پزینه )4( نیز حذف می شود؛ پاسخ درست، گزینه )3( است؛ در این گزینه، »دل بریدن« کنایه از »فراموش کردن و بی اعتنا شدن« است.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. »متناقض نما« و »تمثیل« ندارد؛ پس گزینه های )3( و )4( حذف می شوند. »ایهام« هم ندارد )از واژه »داد«، دو و ااا (1ل
معنی برداشت نمی شود(؛ بنابراین، گزینه )2( نیز حذف می شود. بررسی آرایه های گزینه )1(: تشبیه ... چو باد )تشبیه فریدون به باد( / کنایه: چو باد رفتن )سریع 

رفتن( / جناس: باد و داد )جناس ناهمسان( / مجاز: سر مجاز از اندیشه / در ضمن »چو باد رفتن« اغراق نیز دارد.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این گزینه، »پارادوکس« )متناقض نما( وجود ندارد؛ »به کردار باد رفتن« اغراق دارد. بررسی سایر آرایه ها: 1( و لاا (1ل
تضاد: برنا )جوان( و پیر / استعاره: اژدها استعاره از ضحاک 2( تشبیه: اژدهافش / کنایه: به تنگی فراز کشیدن کنایه از خوار و بینوا شدن 2( مجاز: جهان مجاز 

از مردم / ایهام تناسب: واژه »داد« در اینجا به معنی »عدالت« است که در معنی دوم خود، یعنی »داد و فریا« با واژه »فریا« در مصراع نخست، تناسب دارد.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در بیت »ه«، حس آمیزی نیست؛ بنابراین گزینه های )3( و )4( حذف می شوند. ترتیب »د« و »ب«، در گزینه های )1( و ااا (1ل
و )2( یکسان است؛ پس »استعاره« را پیدا می کنیم. در بیت »ه«، »آتش« استعاره از »ستم« است و مجاز ندارد. در نتیجه گزینه )1( را انتخاب می کنیم. بررسی 
سایر آرایه ها: تشبیه: بیت »ب«: این مهتر )ضحاک( آهرمن است. )ضحاک به اهریمن مانند شده است.( / کنایه: بیت »الف«: هم داستان کنایه از موافق و 

هم فکر / مجاز: بیت »ج«: بازار گاه مجاز از مردم

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. »تضاد«، »تناقض« و »جناس« در بیت وجود ندارد؛ پس گزینه های )1(، )3( و )4( حذف می شوند. بنابراین، گزینه و ااا (1ل
)2( درست است. آرایه های آن را بررسی می کنیم: مجاز: یک ساعت )مجاز از مدتی( / تلمیح: اشاره به داستان »فریدون و کاوه« / کنایه: به میدان بودن کنایه 

از آماده کارزار شدن، درفش کاویان دیدن کنایه از پیروز شدن / نما: درفش کاویان نماد پیروزی
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است. برای شکل گیری »سجع« دست کم به دو جمله نیاز داریم و از طرفی، کلمات سجع باید آهنگین باشند و در آخر و ااا (1ل
جمله ها واقع شوند. بر این اساس، گزینه )3( که یک جمله است، حذف می شود. گزینه های )1( و )4( نیز، اگر چه هر کدام دو جمله ای هستند، چون در پایان 
آنها کلمات آهنگین دیده نمی شود، حذف می شوند. در گزینه )2( بین واژه »الیق« در پایان جمله اول و قرینه آن، واژه »فایق« در پایان جمله دوم، »سجع متوازی« 

برقرار است.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در عبارت »جناس« دیده نمی شود؛ بنابراین، گزینه های )2( و )3( حذف می شوند. از »تناقض« نیز در عبارت، نشانی و ااا (1ل
به چشم نمی خورد؛ پس گزینه )4( نیز حذف می شود. بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه )1(: تشبیه: تشبیه »بدر« به »هالل« و »رستم« به »زال« )پیر و 
فرتوت( / تضاد: بدر )ماه کامل( و هالل )ماه نو( همچنین بین رستم و زال تضاد مفهومی وجود دارد. )»زال« در معنی »پیر«، نماد »افراد ضعیف« و »رستم« 
نماد »افراد قوی« است.( / ایهام تناسب: »دستان« در اینجا به معنی »دست ها« به کار رفته است؛ اما در معنی »دستان« )پدر زال( با واژه »رستم« تناسب دارد. 
همچنین واژه »زال« در اینجا به معنی »پیر و فرتوت« است؛ اما در معنی »پدر رستم« با واژه »رستم« تناسب دارد. / سجع: بین واژه های »هاللی« و »زالی«، 

سجع مطرف )هم قافیه( برقرار است.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این گزینه »سر« مجاز از »اندیشه و قدرت تصمیم گیری« است؛ »متناقض نما« ندارد. بررسی سایر گزیه ها: 1( و ااا (1ل
ایهام: واژه »دوروی« دو معنی دارد: 1ـ دو طرف شانه 2ـ دورنگی و ریاکاری / تشخیص: نسبت دادن »دورویی« و »صدزبانی« به شانه 2( تلمیح: اشاره به داستان 
اخراج حضرت آدم از بهشت / تشبیه: تشبیه »عارض« )چهره( به »طاووس«، »روی« به »بهشت«، »زلف« به »مار« 4( کنایه: الف زدن کنایه از خودستایی / 

حسن تعلیل: دلیل انیکه هر کس دهان پسته را پاره می کند، این است که پیش دهان معشوق، الف تنگی زده است.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. »حس آمیزی« در بیت »الف، د« وجود ندارد؛ گزینه های )3( و )4( حذف می شوند. »متناقض نما« در بیت »د« و ااا (1ل
نیست؛ پس گزینه )1( نیز حذف می شود. بررسی آرایه های گزینه )2(: پارادوکس یا متناقض نما: بیت »ج«: از پنهان و پیدایی در پرده بودن / بیت »ه«: حس 
آمیزی )گریه تلخ و خنده های شکرین( / حسن تعلیل: بیت »الف«: دلیل ناله مرغان چمن این است که باد سحر، نقاب از چهره گل کشیده است. )دلیل غیر 
واقعی و شاعرانه( / ایهام تناسب: بیت »د«: »ماه« در این بیت، استعاره از »معشوق« است؛ ولی در معنی »ماه سال« با واژه های »هفته« و »سال« تناسب دارد. 

/ استعاره: بیت »ب«: »بهار« در مصراع دوم این بیت، استعاره از »معشوق« است.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. »تشبیه« در بیت دیده نمی شود؛ پس گزینه های )2( و )3( حذف می شوند. »جناس« و »استعاره« آرایه های مشترک و ااا (1ل
گزینه های )1( و )4( است، »ایهام« را بررسی می کنیم؛ واژه دو معنایی )ایهام ساز( دیده نمی شود. بنابراین، گزینه )1( را نیز حذف می کنیم. بررسی آرایه های 
گزینه )4(: استعاره: زارتر بودن ناله و گوشمال دادن عشق »تشخیص و استعاره« است. / کنایه: گوشمال دادن )تنبیه کردن( / جناس: زیر و زار )ناهمسان( / 

واج آرایی: تکرار صامت های »ز« و »ر« و مصوت »ا«

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بیت »الف« تشبیه ندارد؛ حذف گزینه )1(، در بیت »ب« حس آمیزی نیست؛ گزینه )2( حذف می شود؛ بیت »د« و ااا (1ل
اغراق ندارد؛ گزینه )3( نیز حذف می شود. بررسی آرایه ها در گزینه )4(: بیت »الف« اغراق: شاعر ادعا می کند آن قدر تهی دست و بی چیز است که می توان تمام 
دارایی و ثروتش را در چشم مورچه ای فرض کند. بیت »ب«: ایهام تناسب: واژه »شیرین« در این بیت، به معنی عزیز، گوارا و ارزشمند به کار رفته است که در 
معنی »معشوقه فرهاد« با واژه »فرهاد« تناسب دارد. / بیت »ه«: تشبیه: »اجل« )مرگ( به »رهزن« و »عمر« به »َره« مانند شده است. / بیت »د«: تلمیح: یادآور 

معجزه حضرت موسی)ع( در برابر ساحران فرعون است.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در بیت، »حس آمیزی« وجود ندارد؛ بنابراین، گزینه های )1( و )3( حذف می شوند. »ایهام« نیز ندارد؛ زیرا واژه ای که و ااا (1ل
دارای دو معنی و ایهام ساز باشد، دیده نمی شود؛ پس گزینه )4( نیز حذف می شود. بررسی آرایه های گزینه )2(: استعاره: نرگس استعاره از چشم / مراعات نظیر: 
)شربت، قند و گالب(، )شربت، طبیب و بیمار( / تشبیه: تشبیه »لب« به »شربت قند و گالب« و »نرگس« )چشم( به »طبیب« / تشخیص: طبیب بودن چشم

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در گزینه )1( خطاب آهنین کوه به »عمرو« و کوه فوالد گشتن رزمگه، در گزینه )3( با نگاه چشم، نابود شدن و در و لاا (1ل
گزینه )4( به محض رسیدن دم تیغ، سر جدا شدن و صد متر پرتاب شدن، بزرگنمایی و اغراق است.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. کنایه ها: 1( نظر گشودن )منتظر ماندن( / کمر بستن )آماده انجام کاری شدن( 2( ساخته شدن کار )نابود شدن( و ااا (1ل
3( سر در گریبان فرو بردن )خجالت زده و شرمنده بودن(
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بیت »ج« جناس ندارد. در بیت »الف«، زمین و زمان، در بیت »ب«، راست و خواست و در بیت »د«، سوی و روی و ااا (1ل
»جناس ناهمسان« دارند.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. واژه »اله« با واژه »اژدها« قافیه نمی شود؛ حروف پایانی آنها مشترک نیست؛ اله به »اه« و اژدها به »ها« ختم شده است.و ااا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در گزینه )1( بازو به شاخ درخت، در گزینه )3( آرزو به شاهد )زیبارو( و در گزینه )4( عمرو به کوه تشبیه شده است.و ااا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. بیت »الف«: تشبیه: رزمگه به کوه فوالد / استعاره: آهنین کوه )استعاره از عمرو( / بیت »ج«: تشبیه؛ َیم قدرت و ااا (1ل
)اضافه تشبیهی: قدرت به یم )دریا( تشبیه شده است.( / استعاره: غضنفر )شیر( )استعاره از حضرت علی )ع((. سایر بیت ها: بیت »ب«: فقط استعاره دارد: شیر 

)استعاره از حضرت علی )ع((، اژدها )استعاره از عمرو( / بیت »د«: فقط استعاره دارد: شیر )استعاره از حضرت علی )ع((

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در این گزینه، »به باد رفتن«، کنایه از »نابود شدن« است و بین واژه »باد« در مصراع اول به معنی »جریان هوا« و و ااا (1ل
»باد« در مصراع دوم، به معنی »باشد« )فعل دعایی(، جناس همسان )تام( برقرار است. بررسی سایر گزینه ها: 1( تضاد: یزدان و اهریمن / حسن تعلیل ندارد. 

3( مجاز: حرب، )مجاز از ابزار جنگ( / تناقض ندارد. 4( استعاره: غضنفر )استعاره از حضرت علی )ع(( / اغراق ندارد.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. »جناس« و »واج آرایی« در گزینه )3(، کامال مشهود است، بنابراین، مستقیم سراغ گزینه )3( می رویم و آرایه های و ااا (1ل
آن را بررسی می کنم: واج آرایی: تکرار صامت »گ« / استعاره: شیر )استعاره از حضرت علی )ع( و پلنگ استعاره از عمرو( / جناس: رنگ و جنگ )جناس 

ناهمسان( / کنایه: رنگ باختن )کنایه از ترسیدن(

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. »حس آمیزی و تضاد«؛ در بیت وجود ندارد؛ گزینه های )1(، )2( و )3( حذف می شود؛ بررسی آرایه های گزینه )4(: و ااا (1ل
استعاره: »رخ کفر« اضافه استعاری و تشخیص / اغراق: رنگ پریدن از رخ کفر و لرزیدن بت خانه ها، بزرگنمایی و اغراق است. / کنایه: رنگ پریدن کنایه از 

ترسیدن / جناس: رنگ و فرنگ )ناهمسان(

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این گزینه، »شمع رخ«، تشبیه )اضافه تشبیهی( است؛ »حسن تعلیل« وجود ندارد. بررسی سایر گزینه ها: 1( و ااا (1ل
خون جگر خوردن )کنایه از درد و رنج کشیدن( / متناقض نما: درد بی دردی 2( ایهام: دارا )1ـ داریوش سوم( / تلمیح: اشاره به داستان اسکندر و داریوش 3( 
جناس همسان )تام(: »دور« در مصراع اول به معنی »جمع و دور هم بودن« و در مصراع دوم به معنی »گردش و چرخیدن« / استعاره: منادا واقع شدن »آسمان« 

تشخیص و استعاره است.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بیت »ب« و »ج« حسن تعلیل ندارد؛ حذف سایر گزینه ها. بررسی آرایه های بیت ها: بیت »ب«: »شنیدن بو«: حس و لاا (1ل
آمیزی / بیت »د«: حسن تعلیل دارد؛ )»دلیل جا به جایی باد صبا را، آشفتگی از بوی یار می داند.( / بیت »ج«: مجاز: َنَفس )مجاز از سخن( بیت »ه«: تضمین 

)در این بیت، حافظ در مصراع دوم بخشی از آیه هشتم سوره »البّینه« را تضمین کرده است.( / بیت »الف«: تشبیه: تشبیه »غبار تن« به »حجاب«

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. بیت حسن تعلیل و ایهام ندارد. پس گزینه های )1(، )3( و )4( حذف می شوند. بررسی سایر آرایه ها: استعاره: انگشت و ااا (1ل
خاییدن )جویدن( نیشکر، تشخیص دارد؛ پس استعاره هم دارد. / نغمه حروف )واج آرایی(: تکرار صامت »ش« و مصوت »ی« / کنایه: انگشت خاییدن )کنایه 

از تعجب کردن(

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. »تشبیه« و »استعاره« در بیت دیده نمی شود؛ بنابراین، گزینه های )1(، )2( و )3( حذف می شوند. در گزینه انتخاب و ااا (1ل
)گزینه 4(، »پرده دریدن« کنایه از »رسوا کردن« و »از پرده برگشتن« کنایه از »تغییر آهنگ دادن« است. همچنین »پرده« در مصراع دوم، »ایهام تناسب« دارد. 
»پرده« در اینجا به معنی »پرده و پوشش« است که در معنی »نوای موسیقی« با واژه »چنگ« و »مطرب« تناسب دارد. واژه »چنگ« نیز در اینجا »ایهام تناسب« 

دارد؛ در معنی اول، »نوعی ساز« است و در معنی دوم، یعنی »پنجه دست« با واژه »درید« تناسب دارد.
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بیت »ج« جناس ندارد. در بیت »الف«، زمین و زمان، در بیت »ب«، راست و خواست و در بیت »د«، سوی و روی و ااا (1ل
»جناس ناهمسان« دارند.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. واژه »اله« با واژه »اژدها« قافیه نمی شود؛ حروف پایانی آنها مشترک نیست؛ اله به »اه« و اژدها به »ها« ختم شده است.و ااا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در گزینه )1( بازو به شاخ درخت، در گزینه )3( آرزو به شاهد )زیبارو( و در گزینه )4( عمرو به کوه تشبیه شده است.و ااا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. بیت »الف«: تشبیه: رزمگه به کوه فوالد / استعاره: آهنین کوه )استعاره از عمرو( / بیت »ج«: تشبیه؛ َیم قدرت و ااا (1ل
)اضافه تشبیهی: قدرت به یم )دریا( تشبیه شده است.( / استعاره: غضنفر )شیر( )استعاره از حضرت علی )ع((. سایر بیت ها: بیت »ب«: فقط استعاره دارد: شیر 

)استعاره از حضرت علی )ع((، اژدها )استعاره از عمرو( / بیت »د«: فقط استعاره دارد: شیر )استعاره از حضرت علی )ع((

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در این گزینه، »به باد رفتن«، کنایه از »نابود شدن« است و بین واژه »باد« در مصراع اول به معنی »جریان هوا« و و ااا (1ل
»باد« در مصراع دوم، به معنی »باشد« )فعل دعایی(، جناس همسان )تام( برقرار است. بررسی سایر گزینه ها: 1( تضاد: یزدان و اهریمن / حسن تعلیل ندارد. 

3( مجاز: حرب، )مجاز از ابزار جنگ( / تناقض ندارد. 4( استعاره: غضنفر )استعاره از حضرت علی )ع(( / اغراق ندارد.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. »جناس« و »واج آرایی« در گزینه )3(، کامال مشهود است، بنابراین، مستقیم سراغ گزینه )3( می رویم و آرایه های و ااا (1ل
آن را بررسی می کنم: واج آرایی: تکرار صامت »گ« / استعاره: شیر )استعاره از حضرت علی )ع( و پلنگ استعاره از عمرو( / جناس: رنگ و جنگ )جناس 

ناهمسان( / کنایه: رنگ باختن )کنایه از ترسیدن(

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. »حس آمیزی و تضاد«؛ در بیت وجود ندارد؛ گزینه های )1(، )2( و )3( حذف می شود؛ بررسی آرایه های گزینه )4(: و ااا (1ل
استعاره: »رخ کفر« اضافه استعاری و تشخیص / اغراق: رنگ پریدن از رخ کفر و لرزیدن بت خانه ها، بزرگنمایی و اغراق است. / کنایه: رنگ پریدن کنایه از 

ترسیدن / جناس: رنگ و فرنگ )ناهمسان(

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این گزینه، »شمع رخ«، تشبیه )اضافه تشبیهی( است؛ »حسن تعلیل« وجود ندارد. بررسی سایر گزینه ها: 1( و ااا (1ل
خون جگر خوردن )کنایه از درد و رنج کشیدن( / متناقض نما: درد بی دردی 2( ایهام: دارا )1ـ داریوش سوم( / تلمیح: اشاره به داستان اسکندر و داریوش 3( 
جناس همسان )تام(: »دور« در مصراع اول به معنی »جمع و دور هم بودن« و در مصراع دوم به معنی »گردش و چرخیدن« / استعاره: منادا واقع شدن »آسمان« 

تشخیص و استعاره است.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بیت »ب« و »ج« حسن تعلیل ندارد؛ حذف سایر گزینه ها. بررسی آرایه های بیت ها: بیت »ب«: »شنیدن بو«: حس و لاا (1ل
آمیزی / بیت »د«: حسن تعلیل دارد؛ )»دلیل جا به جایی باد صبا را، آشفتگی از بوی یار می داند.( / بیت »ج«: مجاز: َنَفس )مجاز از سخن( بیت »ه«: تضمین 

)در این بیت، حافظ در مصراع دوم بخشی از آیه هشتم سوره »البّینه« را تضمین کرده است.( / بیت »الف«: تشبیه: تشبیه »غبار تن« به »حجاب«

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. بیت حسن تعلیل و ایهام ندارد. پس گزینه های )1(، )3( و )4( حذف می شوند. بررسی سایر آرایه ها: استعاره: انگشت و ااا (1ل
خاییدن )جویدن( نیشکر، تشخیص دارد؛ پس استعاره هم دارد. / نغمه حروف )واج آرایی(: تکرار صامت »ش« و مصوت »ی« / کنایه: انگشت خاییدن )کنایه 

از تعجب کردن(

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. »تشبیه« و »استعاره« در بیت دیده نمی شود؛ بنابراین، گزینه های )1(، )2( و )3( حذف می شوند. در گزینه انتخاب و ااا (1ل
)گزینه 4(، »پرده دریدن« کنایه از »رسوا کردن« و »از پرده برگشتن« کنایه از »تغییر آهنگ دادن« است. همچنین »پرده« در مصراع دوم، »ایهام تناسب« دارد. 
»پرده« در اینجا به معنی »پرده و پوشش« است که در معنی »نوای موسیقی« با واژه »چنگ« و »مطرب« تناسب دارد. واژه »چنگ« نیز در اینجا »ایهام تناسب« 

دارد؛ در معنی اول، »نوعی ساز« است و در معنی دوم، یعنی »پنجه دست« با واژه »درید« تناسب دارد.
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در گزینه های )1(، )3( و )4(، نه »اغراق« دیده می شود، نه »حسن تعلیل«؛ بنابراین، مستقیم سراغ گزینه )2( و ااا (1ل
می رویم: »این که معشوق با یک کرشمه و ناز، تمام ستارگان را عاشق و شیفته خود سازد و آنها را به چشمک زدن وا دارد.« بزرگ نمای یو اغراق است و از طرفی 

»دلیل کم و زیاد شدن نور ستارگان و چشمک زدن آنها را، کرشمه معشوق می داند.« پس حسن تعلیل است.

آرایه های و ااا (1ل بررسی  می شوند.  حذف   )3( و   )2(  ،)1( گزینه های  بنابراین  ندارد؛  »تناقض«  و  آمیزی«  »حس  بیت  است.  صحیح  پاسخ   4 گزینه   
پیشنهادی در گزینه )4(: تشبیه: همانند کردن »الله« به »چراغ« / استعاره: نسبت دادن »جان« به »گل الله«، تشخیص و استعاره است. / ایهام تناسب: در 
اینجا »الله« در معنی »ُگل« به کار رفته است؛ اما در معنی »نوعی چراغ قدیمی به شکل الله«، با »چراغ« و »دود« و »درفشان« تناسب دارد. / حسن تعلیل: 

شاعر علت داغداری )سیاهی درون الله( را ناشی از دود زدگی چراغ می داند.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در بیت »متناقض نما« دیده نمی شود؛ سایر آرایه ها: تشبیه: همانند کردن »شقایق« به »جام باده« / استعاره: »روی و ااا (1ل
پا ایستادن شقایق« تشخیص و استعاره است. / تناسب: جام و باده 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این گزینه، »تجارب« )تجربه ها( به »سالح« تشبیه شده است. )تجارب: مشبه / سالح: مشبه به(و ااا (1ل

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در اینجا »جوی« استعاره از »اشک فراوان« است. / »بند بال« و »ِزه آب دیدگان« هر دو »اضافه تشبیهی«اند؛ »بال« و ااا (1ل
به »بند« و »دیدگان« به »زه  آب« )چشمه( مانند شده است.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. کنایه در سایر گزینه ها: 1( گرازان )جلوه کنان و با ناز راه رونده( 2( سر خویش گرفتند )دنبال کار خود رفتند( 3( دل و ااا (1ل
برنگیرد )نا امید نمی شود، جدا نمی شود(

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. گزینه )3( و )4( حس آمیزی ندارند پس حذف می شوند. گزینه )2( نیز تضاد ندارد و حذف می شود. بررسی آرایه های و ااا (1ل
بیت: »لعل آبدار« استعاره از »لب« / »لب« در مصراع دوم مجاز از »دهان و تمام وجود عاشق« / جواب خشک: حس آمیزی / خشک و آبدار: تضاد

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این گزینه، بین »چنگ« در مصراع اول به معنی »پنجه و دست« و »چنگ« در مصراع دوم به معنی »نوعی ساز«، و للا (1ل
جناط همسان )تام( وجود دارد؛ ولی »حسن تعلیل« وجود ندارد. بررسی سایر آرایه ها: 1( تلمیح: اشاره به معجزه حضرت عیسی )ع( که با نفس خویش، مردگان 
را زنده می کرد. / پارادوکس: کشتن با انفاس عیسوی )انفاس عیسوی زندگی بخش است.( 2( تشبیه: همانند کردن »فراق یار« به »کاه برگ« و »کوه الوند« / 
اغراق: بزرگ نمایی در توصیف فراق که آن را همچون کوه الوند می داند. 3( استعاره: ستاره استعاره از معشوق / ایهام تناسب: در اینجا »مهر« به معنی »عشق 

و محبت« است؛ در معنی »خورشید« با واژه »ماه، خورشید و ستاره« تناسب دارد.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در بیت »د« و »ب« حس آمیزی نیست. پس گزینه های )1(، )3( و )4( حذف می شود. بررسی سایر آرایه ها در این و الا (1ل
گزینه: تمثیل: بیت »ج«: در واقع همان َمَثل »چاه نکن بهر کسی، اول خودت، دوم کسی« است. حسن تعلیل: بیت »ب«: ناز کردن نسیم به خاطر گذشتن از 
شیراز که شهر معشوق است. / مجاز: بیت »ه«: عالم مجاز از مردم / حس آمیزی بیت »الف«: از راه گوش دیدن / کنایه: بیت »د«: سپر انداختن کنایه: بیت 

»د«: سپر انداختن کنایه از تسلیم شدن

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در بیت، نه تنها دلیل شاعرانه بلکه غیر شاعرانه هم، دیده نمی شود؛ بنابراین آرایه »حسن تعلیل« وجود ندارد. بررسی و الا (1ل
سایر آرایه ها: تناسب )مراعات نظیر(: سیل، اشک، آب / کنایه: ره زدن کنایه از مانع شدن، نقش بر آب زدن کنایه از کار بیهوده کردن / تشبیه: سیل اشک 

)اضافه تشبیهی(

)3( و الا (1ل گزینه  ندارد؛  »تلمیح«  »د«،  بیت  می کنیم.  حذف  را   )4( و   )1( گزینه های  ندارد؛  نما  متناقض  »ج«  بیت  است.  پاسخ صحیح   2 گزینه   
حذف و گزینه )2( انتخاب می شود. بررسی آرایه ها: تلمیح: بیت »ب«؛ اشاره به داستان شیرین و فرهاد / تشبیه: بیت »د«: دانه اشک )اضافه تشبیهی( / 
تناقض: بیت »الف«: عزیز کردن کسی با دشنام / بیت »ج« استعاره: نسبت دادن »سر به فلک« و اینکه »قلک، نتواند از دست افغان سعدی رها شود.« 

تشخیص و استعاره است.
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 گزینه 1 پاسخ صحیح است. »حس آمیزی« و »جناس« ندارد، گزینه های )2(، )3( و )4( حذف می شوند. بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه و الا (1ل
)1(: تشبیه: همانند کردن »کلک« )قلم( حافظ به »شکرین میوه نبات« / استعاره: »باغ« استعاره از »اشعار حافظ« / مجاز: ِکلک )قلم( مجاز از سروده )نوشته( 

/ کنایه: »ثمر ندیدن« کنایه از بهره ندیدن و »شکرین« کنایه از شیرین

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. چون در گزینه های )2(، )3(، و )4(، »مجاز« به کار نرفته است؛ بهتر است که در گزینه )1(، آرایه ها را بررسی کنیم: و الا (1ل
»سرو روان« استعاره از معشوق / »خون« در مصراع اول مجاز از »کشتن« / »جهان« مجاز از »مردم« است. بررسی سایر گزینه ها: 2( »آهوان« استعاره از 
»زیبارویان« است و »کمند محبت« و »خون شیر« اضافه تشبیهی هستند. »مجاز« در بیت دیده نمی شود. 3( »لعل«، استعاره از »لب یار« است و »عشوه فروش 
بودن چشم« و »باده گسار بودن لعل« نیز تشخیص و استعاره است؛ »مجاز« در بیت دیده نمی شود. 4( »گل« استعاره از »معشوق«، »بلبل« استعاره از »عاشق« 

و »خار« استعاره از »جفای معشوق« است. »مجاز« در بیت دیده نمی شود.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در گزینه )1(، »حادثه« به »روز«، در گزینه )2( راوی )نویسنده( به »شتر افسار گسیخته« و در گزینه )4( »شکل و الا (1ل
بینی« به »عقاب« و »عینک« به »بادام« تشبیه شده است.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. کنایه در گزینه ها: 1( 1ـ به َعَلم یزید ماندن )بلند قد بودن( 2ـ می خواهید از آسمان شوربا بیاورید )بسیار بلندقد بودن( و الا (1ل
2( 1ـ دریادل )بخشنده(، 2ـ کار شاهان کردن )بذل و بخشش کردن( 3( 1ـ قوز باال قوز )افزوده شدن مشکلی به مشکلی دیگر( 2ـ پدرمرده )بدبخت و بیچاره( 

4ـ کاسه ای زیر نیم کاسه بودن )نقشه ای در کار بودن(

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این گزینه »کالس« مجاز از دانش آموزان است.و الا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در عبارت »تشبیه، ایهام و حسن تعلیل« دیده نمی شود؛ پس گزینه های دیگر رد می شود. بررسی آرایه های گزینه )1(: و الا (1ل
سجع: سرد و گرم )سجع متوازن( / جناس: شدت و حدت )جناس ناهمسان( / استعاره: آتش استعاره از عشق و امیدواری / تضمین: عبارت »که آتشی که نمیرد 

همیشه در دل« بخشی از مصراع دوم این بیت حافظ است: »از آن به ِدیر مغانم عزیز می دارند / که آتشی که نمیرد، همیشه در دل ماست«

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در بیت، هیچ گونه تناقضی مشاهده نمی شود؛ پس »پارادوکس« ندارد. / سایر آرایه ها: حس آمیزی: مهتاب سرد و لاا (1ل
)بینایی + المسه( / مجاز: شهر مجاز از فضای سیاسی و اجتماعی جامعه / استعاره: سرما استعاره از ظلم، آتش استعاره از شور و اشتیاق مبارزه با ظلم ]توجه! 

واژه های »سردی و سرما« و »آتش« در مفهوم »نمادین« به کار رفته اند.[

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. عبارت تلمیح ندارد؛ »تشبیه فضای خنده آمیز کالس به آمدن زلزله و شکستن کوه« بیانی اغراق آمیز است. بررسی و ااا (1ل
سایر گزینه ها: 1( مجاز: زبان مجاز از سخن / حس آمیزی: شیرین زبان )چشایی + شنوایی( 3( تشبیه: سنگر ظلم، سنگر عدل )هر دو اضافه تشبیهی( / 

تضاد: ظلم و عدل 4( استعاره: غول بی شاخ و دم استعاره از رضاخان / کنایه: کدام جهنمی ظهور کرده کنایه از شرارت داشتن

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. »متناقض نما« فقط در گزینه )3( دیده می شود؛ حذف سایر گزینه ها، »درد بی درمان بودن بی دردی« و »درد را و ااا (1ل
دوای درمان کردن« متناقض نماست. بررسی سایر آرایه ها در این گزینه: واج آرایی: تکرار صامت های »د« و »ر« / تضاد: درد و دوا / استعاره: »اسیر شدن دل« 

تشخیص و استعاره است.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در این گزینه »شمع رخ«، اضافه تشبیهی است )رخ به شمع ماننند شده است( / پارادوکس ندارد. چون شمع، در دل و ااا (1ل
تاریکی، می تواند روشنایی بدهد. بررسی سایر آرایه ها: 2( »ای نسیم« تشخیص و استعاره است. / بین »باز« و »بار« جناس ناهمسان وجود دارد. 3( کلمه »بو« 
ایهام دارد؛ از آن، هر دو معنی »رایحه« و »آرزو« دریافت می شود. دم مجاز از لحظه است. 4( به داستان »خسرو و شیرین« تلمیح دارد. »گفتار تلخ« )شنوایی + 

چشایی( حس آمیزی است.
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 گزینه 1 پاسخ صحیح است. »حس آمیزی« و »جناس« ندارد، گزینه های )2(، )3( و )4( حذف می شوند. بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه و الا (1ل
)1(: تشبیه: همانند کردن »کلک« )قلم( حافظ به »شکرین میوه نبات« / استعاره: »باغ« استعاره از »اشعار حافظ« / مجاز: ِکلک )قلم( مجاز از سروده )نوشته( 

/ کنایه: »ثمر ندیدن« کنایه از بهره ندیدن و »شکرین« کنایه از شیرین

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. چون در گزینه های )2(، )3(، و )4(، »مجاز« به کار نرفته است؛ بهتر است که در گزینه )1(، آرایه ها را بررسی کنیم: و الا (1ل
»سرو روان« استعاره از معشوق / »خون« در مصراع اول مجاز از »کشتن« / »جهان« مجاز از »مردم« است. بررسی سایر گزینه ها: 2( »آهوان« استعاره از 
»زیبارویان« است و »کمند محبت« و »خون شیر« اضافه تشبیهی هستند. »مجاز« در بیت دیده نمی شود. 3( »لعل«، استعاره از »لب یار« است و »عشوه فروش 
بودن چشم« و »باده گسار بودن لعل« نیز تشخیص و استعاره است؛ »مجاز« در بیت دیده نمی شود. 4( »گل« استعاره از »معشوق«، »بلبل« استعاره از »عاشق« 

و »خار« استعاره از »جفای معشوق« است. »مجاز« در بیت دیده نمی شود.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در گزینه )1(، »حادثه« به »روز«، در گزینه )2( راوی )نویسنده( به »شتر افسار گسیخته« و در گزینه )4( »شکل و الا (1ل
بینی« به »عقاب« و »عینک« به »بادام« تشبیه شده است.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. کنایه در گزینه ها: 1( 1ـ به َعَلم یزید ماندن )بلند قد بودن( 2ـ می خواهید از آسمان شوربا بیاورید )بسیار بلندقد بودن( و الا (1ل
2( 1ـ دریادل )بخشنده(، 2ـ کار شاهان کردن )بذل و بخشش کردن( 3( 1ـ قوز باال قوز )افزوده شدن مشکلی به مشکلی دیگر( 2ـ پدرمرده )بدبخت و بیچاره( 

4ـ کاسه ای زیر نیم کاسه بودن )نقشه ای در کار بودن(

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این گزینه »کالس« مجاز از دانش آموزان است.و الا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در عبارت »تشبیه، ایهام و حسن تعلیل« دیده نمی شود؛ پس گزینه های دیگر رد می شود. بررسی آرایه های گزینه )1(: و الا (1ل
سجع: سرد و گرم )سجع متوازن( / جناس: شدت و حدت )جناس ناهمسان( / استعاره: آتش استعاره از عشق و امیدواری / تضمین: عبارت »که آتشی که نمیرد 

همیشه در دل« بخشی از مصراع دوم این بیت حافظ است: »از آن به ِدیر مغانم عزیز می دارند / که آتشی که نمیرد، همیشه در دل ماست«

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در بیت، هیچ گونه تناقضی مشاهده نمی شود؛ پس »پارادوکس« ندارد. / سایر آرایه ها: حس آمیزی: مهتاب سرد و لاا (1ل
)بینایی + المسه( / مجاز: شهر مجاز از فضای سیاسی و اجتماعی جامعه / استعاره: سرما استعاره از ظلم، آتش استعاره از شور و اشتیاق مبارزه با ظلم ]توجه! 

واژه های »سردی و سرما« و »آتش« در مفهوم »نمادین« به کار رفته اند.[

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. عبارت تلمیح ندارد؛ »تشبیه فضای خنده آمیز کالس به آمدن زلزله و شکستن کوه« بیانی اغراق آمیز است. بررسی و ااا (1ل
سایر گزینه ها: 1( مجاز: زبان مجاز از سخن / حس آمیزی: شیرین زبان )چشایی + شنوایی( 3( تشبیه: سنگر ظلم، سنگر عدل )هر دو اضافه تشبیهی( / 

تضاد: ظلم و عدل 4( استعاره: غول بی شاخ و دم استعاره از رضاخان / کنایه: کدام جهنمی ظهور کرده کنایه از شرارت داشتن

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. »متناقض نما« فقط در گزینه )3( دیده می شود؛ حذف سایر گزینه ها، »درد بی درمان بودن بی دردی« و »درد را و ااا (1ل
دوای درمان کردن« متناقض نماست. بررسی سایر آرایه ها در این گزینه: واج آرایی: تکرار صامت های »د« و »ر« / تضاد: درد و دوا / استعاره: »اسیر شدن دل« 

تشخیص و استعاره است.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در این گزینه »شمع رخ«، اضافه تشبیهی است )رخ به شمع ماننند شده است( / پارادوکس ندارد. چون شمع، در دل و ااا (1ل
تاریکی، می تواند روشنایی بدهد. بررسی سایر آرایه ها: 2( »ای نسیم« تشخیص و استعاره است. / بین »باز« و »بار« جناس ناهمسان وجود دارد. 3( کلمه »بو« 
ایهام دارد؛ از آن، هر دو معنی »رایحه« و »آرزو« دریافت می شود. دم مجاز از لحظه است. 4( به داستان »خسرو و شیرین« تلمیح دارد. »گفتار تلخ« )شنوایی + 

چشایی( حس آمیزی است.
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 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بیت »ه« حسن تعلیل ندارد؛ گزینه های )1 و 2( حذف می شوند. بیت »د« تشبیه ندارد؛ گزینه )3( نیز حذف می شود. و ااا (1ل
بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه )4(: بیت »ج«: حسن تعلیل؛ روییدن گل  های زیبا در اثر به خاک رفتن زیبارویان / بیت »ه«: ایهام تناسب: کلمه »دستان« 
در »دستانت« به معنی »حیله« است که در معنی »دست ها« با کلمه »دست« تناسب دارد. / بیت »الف«: جناس همسان: »تنگ« به معنی »باریک« )دهن 
تنگ( و »تنگ« به معنی »بار« )تنگ شکر« به معنی »ب«: تشبیه؛ عروس طبع / بیت »د«: استعاره: با »ُخم« سخن گفتن و به آن دستور دادن، تشخیص و 

استعاره است.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. واژه »میل« به معنای »خواست، تمایل و رغبت« از جمله واژه های »ایهام ساز« نیست. اما هر کدام از واژه های دیگرف و ااا (1ل
به شکل »ایهام» یا »ایهام تناسب« در جاهای مختلف به کار رفته اند. در اینجا واژه »نوا« دارای ایهام تناسب و سایر واژه ها دارای ایهام هستن. واژه »نوا« در این 
بیت از الحان و دستگاه های موسیقی ایرانی است. اما در معنی »نعمه و آواز« با واژه »نغمه« تناسب دارد. همچنین واژه »شاهد« با معانی »گواه« و »زیبارو« در 
جاهای دیگر به عنوان ایهام و یا ایهام تناسب به کار رفته است، ولی در اینجا فقط به معنی »زیبارو« به کار رفته است. بقیه واژه ها ایهام دارند. اصفهان: 1ـ شهر 
اصفهان 2ـ گوشه ای در دستگاه ماهور )اصطالح موسیقی( / عراق: 1ـ کشور عراق 2ـ گوشه ای از دستگاه موسیقی )اصطالح موسیقی( / عشاق: 1ـ عاشقان 

2ـ گوشه ای از دستگاه نوا )اصطالح موسیقی(

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در بیت دوم، آرایه »استعاره« وجود دارد؛ »شکر عقیق رنگ« استعاره از »لب« است؛ اما در این بیت، آرایه »ایهام« و ااا (1ل
وجود ندارد. در بیت اول، علت شاعرانه ذکر شده؛ یعنی برای نگریستن به آینه، دلیل آورده که معشوق را آینه می داند و نیز بین واژه های »آینه، نگریدن و دیدارنما« 
مراعات نظیر دیده می شود. در بیت سوم قد به »تیر«، »رخ« به »ُزهره« و »معشوق« به »ماه« تشبیه شده است و بین واژه های »جان« و »جهان« جناس ناهمسان 
دیده می شود. در بیت چهارم، بین واژه های »شب« و »روز« تضاد برقرار است اینکه »معشوق هنگامی که رخ می نماید، شب مانند روز روشن می شود«، »اغراق« 

دارد. ]توجه! طراح محترم در گزینه »2« به ایهام کلمه »باز« توجه نداشته است.[

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. بیت های »د، الف، ج«، حس آمیزی ندارند؛ گزینه های )1( و )3( و )4( حذف می شوند. بررسی آرایه ها: بیت »د«: و ااا (1ل
تشبیه: »عشق« به »ُدردانه«، »من« به »غواص« و »دریا« به »میکده« / بیت »الف«: استعاره: لعل استعاره از لب معشوق / بیت »ب«: حس آمیزی، سخن 

سخت / بیت »ج«: مجاز: پیمانه مجاز از شراب

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. چون فقط در بیت گزینه )3(، تلمیح دیده می  شود، مستقیم به سراغ بیت سوم می رویم و آرایه های آن را بررسی و ااا (1ل
می کنیم: مراعات نظیر: لعل، انگشتری، نگین / استعاره: لعل استعاره از لب / تلمیح: اشاره به داستان حضرت سلیمان و فرمانروایی وی بر همه موجودات / 

کنایه: انگشتری زنهار یافتن )امان یافتن از کسی(، در زیر نگین داشتن )تسلط داشن(

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. تلمیح: اشاره به داستان عارف نامی، حسین بن منصور حالج / کنایه: چند َمرده حالج بودن کنایه از چه اندازه توانا و ااا (1ل
بودن / ایهام تناسب: حالج: 1ـ پنبه زن مجاز از شکافنده 2ـ حسین بن منصور حالج )متناسب با منصور(

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. فقط در گزینه )4( حس آمیزی دیده می شود؛ حذف سایر گزینه ها؛ ترکیب »سالم خشک«: حس آمیزی / »خشک« و لاا (1ل
و »تر«: تضاد و »لعل«: استعاره از »اشک«

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در این گزینه، »آفتاب«، مجاز از »خورشید« است، ولی »حس آمیزی« وجود ندارد. بررسی سایر گزینه ها: 1( تناسب و ااا (1ل
)مراعات نظیر(: شعلیه و روشنایی / استعاره / استعاره: سپاس گزاری کردن از شعله )تشخیص و استعاره است.( 3( تضاد: ممکن و ناممکن / تشخیص: 
پرسیدن ممکن از ناممکن 4( کنایه: به دوش کشیدن کنایه از حمل کردن، تحمل کردن / تشبیه: بار وظیفه )اضافه تشبیهی ← وظیفه: مشبه / بار: مشبه به(

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. با »تشبیه« گزینه های )2( و )3( و با »متناقض نما« گزیه )4( حذف می شود، بررسی آرایه های گزینه )1(: سجع: و ااا (1ل
بارد و فرآرد )سجع مطرب( / مجاز؛ تاج )مجاز از شکوه و بزرگی( / استعاره: »باریدن تاج« اضافه استعاری است. )ابتدا »تاج« به »باران« تشبیه شده و سپس، بعد 

از حذف باران، »باریدن« به عنوان یکی از ویژگی های آن، ذکر شده است.( / کنایه: سر فرود آوردن کنایه از فروتنی کردن، تسلیم شدن
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 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این گزینه، »تشبیه« وجود دارد، »دلبران و خوبان« به »گل« و »معشوق« به »سرو« تشبیه شده است. استعاره در و ااا (1ل
سایر گزینه ها: 1( لعل استعاره از لب 2( گل استعاره از معشق / بلبل استعاره از شاعر )عاشق( 3( نسبت دادن »خندیدن« به »برق«، »گریه« به »ابر« و »خنده« 

به »باغ« استعاره و تشخیص است.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بیت »جناس« و »تلمیح« ندارد؛ بنابراین، گزینه های )1(، )2( و )4( حذف می شوند. بررسی آرایه های پیشنهادی و ااا (1ل
در گزینه )3(: تشبیه: مانند کردن »جواب تلخ« به »شکر« / استعاره: کام جان )تشخیص و اضافه استعاری( / ایهام تناسب: شور: 1ـ هیجان و برانگیختگی 

)معنی اصلی( 2( مزه شور )در این معنی با واژه »شیرین« تناسب دارد.( / پارادوکس: شیرین تر بودن جواب تلخ از شکر / واج آرایی: تکرار واج صامت »ش«

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. متناقض نما فقط در گزیه )3( دیده می شود؛ حذف سایر گزینه ها، متناقض نما: »دریای آتش« / تشبیه: درای آتش و ااا (1ل
)اضافه تشبیهی ← آتش: مشبه / دریا: مشبه به( / استعاره: نسبت دادن »سرکشی« عشق و »فریاد کشیدن آتش« تشخیص و استعاره است. / واج آرایی: 

تکرار مصوت بلند »ا« و صامت های »ش«، »ر« و »د« / جناس عاشق و عشق

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در بیت »ب« شاعر دلیل زردی برگ درختان را در پاییز، بر اثر جدایی و در بیت »ج« دلیل روشنی جهان را از نفس و ااا (1ل
کشیدن خود می داند، که هر دو دلیلی غیر واقعی و شاعرانه هستند.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. با »تشبیه« گزینه های )1( و )2( رد می شوند، زیرا در بیت، تشبیه به کار نرفته است. )واژه »چون« به معنی »وقتی و ااا (1ل
که«، حرف ربط است و ادات تشبیه نیست.( از طرفی »حسن تعلیل« هم در بیت دیده نمی شود، پس گزینه )3( نیز رد می شود. بررسی آرایه های گزینه )4(: واج 
آرایی: تکرار صامت های »ر« و »ب« / تلمیح: اشاره به داستان حضرت سلیمان )ع( / استعاره: حباب )استعاره از انسان فناپذیر( / کنایه: گره بر باد زدن کنایه 

از اعتماد کردن بر عمر

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در این گزینه، »خونخوار« کنایه از »قاتل و کشنده« و »پرخون« کنایه از »آزرده و غمگین« است؛ ولی »تناقض« وجود و ااا (1ل
ندارد.. بررسی سایر گزینه ها: 1( استعاره: خس )انسان پست و بی ارزش( / جناس: شب خیز و شبدیز )جناس ناهمسان( 3( مجاز: خون مجاز کشتن / تلمیح: 

اشاره به داستان خسرو و شیرین 4( تشبیه: همانند کردن »خطه تبریز« به »جّنت« / حس آمیزی: فکر رنگین

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. »حسن تعلیل و جناس ناهمسان« در بیت »ب« دیده نمی شود؛ گزینه های )2(، )3( و )4( رد می شوند. بررسی و ااا (1ل
آرایه های گزینه )1(: بیت »د«: حسن تعلیل: آه کشیدن برای بیرون کردن هوای دیگران از دل / بیت »ج«: متناقض نما »دوخته چشم بودن بیننده« و »گنگ 
زبان بودن گوینده« / بیت »ه«: جناس تام: 1ـ پری: فعل 2ـ پری: زیباروی / بیت »الف«: ایهام: قلب 1ـ دل 2ـ سکه تقلبی / بیت »ب«: استعاره: نسبت دادن 

»خندیدن« به »صبح« و منادا قرار گرفتن »دم صبح« )تشخیص و استعاره(

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در ابیات دیگر ایهام نیست؛ حذف سایر گزینه ها: بررسی آرایه  های گزینه )2(: در گزینه )2( »شیرین سخن« و و لاا (1ل
در گزینه )3( »تلخی جان شیرین«، حس آمیزی است. ایهام تناسب: »شکر« به معنی »شکر خوردنی« به کار رفته است، ولی در معنی »معشوقه خسرو پرویز« 
با واژه های »خسرو و شیرین« تناسب دارد. / ایهام: از واژه »شیرین« هر دو معنی »نوعی مزه« و »معشوقه خسرو« دریافت می شود. / بیت به داستان خسرو و 

شیرین تلمیح دارد. در گزینه )3( اگرچه واژه دو معنایی »شیرین« دیده می شود ولی در اینجا ایهام یا ایهام تناسب ندارد.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در بیت »د، ج«، »حسن تعلیل« نیست؛ گزینه های )3( و )4( رد می شوند. بیت »ج« تشبیه ندارد؛ گزینه )1( رد و ااا (1ل
می شود. بررسی آرایه های گزینه )2(: بیت »ج«: ایهام: »دور از تو«: 1ـ دور بودن از تو 2ـ الهی از تو دور باشد. / بیت »الف«: حسن تعلیل؛ سرخی لب معشوق به 

علت خوردن خون عاشقان، بیت »ب«: تشبیه: در مصراع اول »نسیم« به »دم جان بخش« و در مصراع دوم، »بناگوش« به »سیم« تشبیه شده است.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بیت این گزینه، حسن تعلیل ندارد. بررسی سایر گزینه ها: در گزینه )1( »نوش دارو پس از مرگ سهراب« به »جنگ رستم و ااا (1ل
و سهراب« تلمیح دارد. در گزینه )2( »موجز« )مختصر( با »اطناب« )مفّصل( تضاد دارد. در گزینه )3( »دست« در مصراع دوم، مجاز از »توانا و دارا بودن« است.
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 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این گزینه، »تشبیه« وجود دارد، »دلبران و خوبان« به »گل« و »معشوق« به »سرو« تشبیه شده است. استعاره در و ااا (1ل
سایر گزینه ها: 1( لعل استعاره از لب 2( گل استعاره از معشق / بلبل استعاره از شاعر )عاشق( 3( نسبت دادن »خندیدن« به »برق«، »گریه« به »ابر« و »خنده« 

به »باغ« استعاره و تشخیص است.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بیت »جناس« و »تلمیح« ندارد؛ بنابراین، گزینه های )1(، )2( و )4( حذف می شوند. بررسی آرایه های پیشنهادی و ااا (1ل
در گزینه )3(: تشبیه: مانند کردن »جواب تلخ« به »شکر« / استعاره: کام جان )تشخیص و اضافه استعاری( / ایهام تناسب: شور: 1ـ هیجان و برانگیختگی 

)معنی اصلی( 2( مزه شور )در این معنی با واژه »شیرین« تناسب دارد.( / پارادوکس: شیرین تر بودن جواب تلخ از شکر / واج آرایی: تکرار واج صامت »ش«

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. متناقض نما فقط در گزیه )3( دیده می شود؛ حذف سایر گزینه ها، متناقض نما: »دریای آتش« / تشبیه: درای آتش و ااا (1ل
)اضافه تشبیهی ← آتش: مشبه / دریا: مشبه به( / استعاره: نسبت دادن »سرکشی« عشق و »فریاد کشیدن آتش« تشخیص و استعاره است. / واج آرایی: 

تکرار مصوت بلند »ا« و صامت های »ش«، »ر« و »د« / جناس عاشق و عشق

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در بیت »ب« شاعر دلیل زردی برگ درختان را در پاییز، بر اثر جدایی و در بیت »ج« دلیل روشنی جهان را از نفس و ااا (1ل
کشیدن خود می داند، که هر دو دلیلی غیر واقعی و شاعرانه هستند.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. با »تشبیه« گزینه های )1( و )2( رد می شوند، زیرا در بیت، تشبیه به کار نرفته است. )واژه »چون« به معنی »وقتی و ااا (1ل
که«، حرف ربط است و ادات تشبیه نیست.( از طرفی »حسن تعلیل« هم در بیت دیده نمی شود، پس گزینه )3( نیز رد می شود. بررسی آرایه های گزینه )4(: واج 
آرایی: تکرار صامت های »ر« و »ب« / تلمیح: اشاره به داستان حضرت سلیمان )ع( / استعاره: حباب )استعاره از انسان فناپذیر( / کنایه: گره بر باد زدن کنایه 

از اعتماد کردن بر عمر

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در این گزینه، »خونخوار« کنایه از »قاتل و کشنده« و »پرخون« کنایه از »آزرده و غمگین« است؛ ولی »تناقض« وجود و ااا (1ل
ندارد.. بررسی سایر گزینه ها: 1( استعاره: خس )انسان پست و بی ارزش( / جناس: شب خیز و شبدیز )جناس ناهمسان( 3( مجاز: خون مجاز کشتن / تلمیح: 

اشاره به داستان خسرو و شیرین 4( تشبیه: همانند کردن »خطه تبریز« به »جّنت« / حس آمیزی: فکر رنگین

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. »حسن تعلیل و جناس ناهمسان« در بیت »ب« دیده نمی شود؛ گزینه های )2(، )3( و )4( رد می شوند. بررسی و ااا (1ل
آرایه های گزینه )1(: بیت »د«: حسن تعلیل: آه کشیدن برای بیرون کردن هوای دیگران از دل / بیت »ج«: متناقض نما »دوخته چشم بودن بیننده« و »گنگ 
زبان بودن گوینده« / بیت »ه«: جناس تام: 1ـ پری: فعل 2ـ پری: زیباروی / بیت »الف«: ایهام: قلب 1ـ دل 2ـ سکه تقلبی / بیت »ب«: استعاره: نسبت دادن 

»خندیدن« به »صبح« و منادا قرار گرفتن »دم صبح« )تشخیص و استعاره(

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در ابیات دیگر ایهام نیست؛ حذف سایر گزینه ها: بررسی آرایه  های گزینه )2(: در گزینه )2( »شیرین سخن« و و لاا (1ل
در گزینه )3( »تلخی جان شیرین«، حس آمیزی است. ایهام تناسب: »شکر« به معنی »شکر خوردنی« به کار رفته است، ولی در معنی »معشوقه خسرو پرویز« 
با واژه های »خسرو و شیرین« تناسب دارد. / ایهام: از واژه »شیرین« هر دو معنی »نوعی مزه« و »معشوقه خسرو« دریافت می شود. / بیت به داستان خسرو و 

شیرین تلمیح دارد. در گزینه )3( اگرچه واژه دو معنایی »شیرین« دیده می شود ولی در اینجا ایهام یا ایهام تناسب ندارد.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در بیت »د، ج«، »حسن تعلیل« نیست؛ گزینه های )3( و )4( رد می شوند. بیت »ج« تشبیه ندارد؛ گزینه )1( رد و ااا (1ل
می شود. بررسی آرایه های گزینه )2(: بیت »ج«: ایهام: »دور از تو«: 1ـ دور بودن از تو 2ـ الهی از تو دور باشد. / بیت »الف«: حسن تعلیل؛ سرخی لب معشوق به 

علت خوردن خون عاشقان، بیت »ب«: تشبیه: در مصراع اول »نسیم« به »دم جان بخش« و در مصراع دوم، »بناگوش« به »سیم« تشبیه شده است.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بیت این گزینه، حسن تعلیل ندارد. بررسی سایر گزینه ها: در گزینه )1( »نوش دارو پس از مرگ سهراب« به »جنگ رستم و ااا (1ل
و سهراب« تلمیح دارد. در گزینه )2( »موجز« )مختصر( با »اطناب« )مفّصل( تضاد دارد. در گزینه )3( »دست« در مصراع دوم، مجاز از »توانا و دارا بودن« است.
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در ابیات دیگر حس آمیزی وجود ندارد؛ در گزینه )2(، عبارت های »به تلخی جان بر آمدن« و »حکایت های شیرین« و ااا (1ل
حس آمیزی دارند. بررسی سایر آرایه ها: ایهام تناسب: شیرین: 1ـ خوش و دلپذیر )معنی اصلی( 2ـ معشوقه فرهاد )در این معنی با واژه »فرها« تناسب دارد( / 

کنایه: جان برآمدن کنایه از مردن / تشبیه: مانند کردن »خود« )شاعر( به »فرهاد«

گزینه 2 پاسخ صحیح است. مراعات نظیر: سرو، باغ، سوسن و چمن / تشخیص: »سرفرازی کردن باغ« و »زبان دارازی کدرن سوسن« / کنایه: و ااا (1ل
سرفرازی  کردن )کنایه از سروری کردن و برتری جستن(، زبان درازی )کنایه از نازیدن و تفاخر کردن(

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در گزینه )2(، »بوی مهر«، در گزینه )3( »روح حماسه« و در گزینه )4( »گریه ابر« اضافه استعاری و سایر ترکیب ها، و ااا (1ل
اضافه تشبیهی هستند.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بین واژه های »حیات« و »ذات«، سجع مطرف برقرار است. )در سجع مطرف، واژه ها فقط در حروف پایانی، اشتراک دارند.(و ااا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. کنایه ها: 2( َسر خوردن کنایه از نا امید شدن 3( سرپیچی کنایه از نافرمانی 4( اب و نان شدن کنایه از سرمایه زندگی و ااا (1ل
شدن، سود داشتن

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در عبارت شعری، واژه »ایهام ساز« دیده نمی شود؛ پس گزینه های )1( و )4( حذف می وند. همچنین »حسن تعلیل« و ااا (1ل
وجود ندارد؛ بنابراین، گزینه )3( نیز حذف حذف می شود. بررسی آرایه های پیشنهادی در گزینه )2(: استعاره: نسبت دادن »مجاز: »شرق، غرب، شمال و جنوب« 
مجاز از تمام است. / تلمیح: اشاره به آیه 511 از سوره بقره »و لّلِه المشرُق و المغرُب ...« )و شرق و غرب از آن خداست( / کنایه: »در دستان خدا بودن« کنایه 
از تحت فرمان الهی بودن )تسلط داشتن خداوند( / آرایه های دیگر شبکه معنایی )مراعات نظیر(: شمال، جنوب، مغرب و مشرق / تضاد: )شمال و جنوب(، 

)مغرب و مشرق(

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. هر چند در عبارت، کلمه چند معنایی »باز« دیده می شود؛ »ایهام« ندارد؛ چون جز معنی اصلی آن)مقابل بسته(، و ااا (1ل
معنی دیگری از آن دریافت نمی شود. سایر آرایه ها: تضاد: است و نیست / واج آرایی: تکرار واج صامت »س« / تشبیه: صحرای بی کرانه عدم )اضافه تشبیهی 

← عدم: مشبه / صحرای بی کرانه: مشبه به( 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در، بر، گر و سر: جناس ناهمسان / خاک بر سر کردن: کنایه از بدبخت و بیچاره کردنو لاا (1ل

استعاره: و ااا (1ل آرایه های گزینه )3(:  بررسی  رد می شوند.   )4( تعلیل، گزینه  با حسن  و   )2( و   )1( تضاد، گزینه های  با  پاسخ صحیح است.   گزینه 3 
»شوریدن دریا« تشخیص و استعاره است. / مجاز: »عالم« )مجاز از مردم( / واج آرایی: تکرار صامت های »ر« و »س« / ایهام تناسب: شور )1ـ هیجان و 

برانگیختگی 2ـ مزه شور به تناسب دریا(

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. با »تشبیه« گزینه های )1( و )3( رد می شوند؛ از میان گزینه های تشبیه دار )2( و )4(، گزینه )4( نیز رد می شود؛ چون و ااا (1ل
ایهام ندارد. اما در گزینه )2( واژه هوا ایهام دارد. )1ـ آرزو 2ـ حال و هوا( / سایر آرایه ها در گزینه )2( تسبیه: خورشیدم )تشبیه »من« به »خورشید«( / استعاره: 

ماه استعاره از چهره زیبا و درخشان معشوق / مراعات نظیر: )خورشید، پرتو، ماه، روشن(، )بگداخت و سوختم(

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. حسن تعلیل ندارد. »روان« ایهام دارد: 1ـ روح 2ـ رونده / سایر آرایه ها: 1( تشبیه: سر تا قدمش چون َپری و َبری و ااا (1ل
)جناس ناهمسان( 2( واج آرایی: تکرار صامت های »م« و »ن« / استعاره: ماه استعاره از معشوق 4( ایهام تناسب: مهر: 1ـ محبت 2ـ خورشید به تناسب اختر / 

تشخیص نسبت دادن »به در کردن از چنگ به اختر« و »فتنه گری به دور قمر«

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در بیت »د« متناقض نما نیست؛ گزینه )2( و )3( رد می شود. در بیت »ب« تلمیح دیده نمی شود؛ گزینه )4( نیز رد و ااا (1ل
می شوند. بررسی آرایه هاا: بیت »د«: تلمیح: اشاره به خلقت آدم از آب و گل / بیت »ه«: کنایه: گره افکندن کنایه از مشکل ایجاد کردن /  بیت »ب«: استعاره: 
»از اختران شنیدن« تشخیص دارد  تشخیص، استعاره نوع دوم )مکنیه( نیز محسوب می شود. همچنین در مصراع دوم »مه« استعاره مصرحه از »معشوق« است. 
/ بیت »الف«: تشبیه: تشبیه: مانند کردِن »تو« به «گل«، »روزگار« به »چمن«، »من« به »مرغ« و »مرغ من« به »بلبل« / بیت »ج«؛ خوشتر از شادمانی بودن غم
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 گزینه 4 پاسخ صحیح است. تشبیه: آتش ستم )اضافه تشبیهی ← ستم: مشبه / آتشک مشبه به( / حسن تعلیل: »داغ بر جگر الله را )لکه های و ااا (1ل
سیاه رنگ درون الله را( نتیجه آتش ستم معشوق می داند.« که دلیلی غیر طبیعی و شاعرانه است. / » با الله سخن گفتن و نسبت دادن داغ جگر به آن« 
تشخیص و استعاره مکنیه است. همچنین »داغ« استعاره از »لکه های سیاه رنگ درون الله« است. )واژه دو معنایی الله )1ـ گل الله 2ـ چراغ قدیمی به شکل 

الله( در اینجا »ایهام« ندارد؛ اما به تناسب »سوختگان«، ایهام تناسب داشتن آن، محتمل است.(

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. بیت »ب، ج« پاردوکس ندارد؛ گزینه ها )2( و )4( رد می شوند. در بیت »الف« »تلمیح« نیست؛ گزینه )3( نیز رد و ااا (1ل
می شود. بررسی آرایه ها: بیت »ج«: ایهام: افتاده )1ـ افتادن بر زمین 2ـ از دست دادن ارزش( / بیت »د«: پارادوکس: ننگ بودن نان / بیت »الف«: مجاز: 

پیکان )نوک فلزی تیر( مجاز از خوِد تیر / بیت »ب«: تلمیح: اشاره به داستان خضر و آب حیات

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. با »تلمیح« گزینه های )1( و )3( رد می شوند؛ چون در بیت تلمیح دیده نمی شود. در گزینه های باقیمانده، چون وقتی و ااا (1ل
»تشخیص« وجود داشته باشد، »استعاره« نیز محسوب می شود؛ بنابراین، آرایه »تضاد« را بررسی می کنیم؛ »ظلم« با »عدل« تضاد دارد. پس گزینه )4( نیز رد 

می شود. در این بیت »سیالب ظلم«، تشبیه )اضافه تشبیهی( است و » نسبت دادن رسم عدل به برف«، تشخیص و استعاره است.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. »تضاد« فقط در بیت گزینه )2( دیده می شود؛ بنابرین، مستقیم به سراغ گزینه )2( می رویم و از درستی آرایه ها و ااا (1ل
اطمینان حاصل می کنیم؛ تضاد: دوست و دشمن / جناس ناقص )ناهمسان(: دوست و دست / تشبیه: بار عشق )اضافه تشبیهی ← عشق: مشبه / بار: مشبه 

به( / از پا درآمدن کنایه از ناتوان شدن، دست گیری کنایه از یاری و کمک رسانی / مراعات نظیر: دست و پا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. استعاره: لعل استعاره نوع اول )مصرحه( از لب معشوق / تلمیح: اشاره به داستان حضرت سلیمان )ع( / کنایه: و ااا (1ل
چیزی در زیر نگین داشتن کنایه از فرمانروا و مسلط بودن ]توجه! همچنین در این بیت »نگین« مجاز از »انگشتر« است. )جزء به جای کل آمده است.([

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. شاعر با دلیل غیر طبیی، اما شاعرانه و زیبا، علت خمیدگی قامت افراد پیر و کهنسال را در این می داند که »در خاک، و لاا (1ل
دنبال جوانی گم گشته خود می گردند.«

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. ـ در بیت سوم »کوثری ـ خوش تری« سجع دارند، تشبیه معشوق به چشمۀ خضر، کوثر و آب حیات و تشبیه هجر به و ااا (1ل
تش وجود دارد. بین »چشمه و آب« مراعات نظیر وجود دارد. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. ـ در بیت نخست واژه »مهر« »ایهام تناسب« دارد. بررسی سایر گزینه ها:و ااا (1ل
گزینۀ »2«: بو = 1( رایحه 2( آرزو

گزینۀ »3«: عزیز = 1( محبوب 2( وزیر مصر
گزینۀ »4«: شیرین = 1( طعم شیرین 2( شخصیت شیرین

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. ـ آرایه های گزینۀ »4«: و ااا (1ل
کنایه: 1( ترش نشستن: کنایه از اخم کردن و عصبانی شدن 2( تیزی کردن: کنایه از خشم گرفتن و تندی کردن / حس آمیزی: ترش نشستن و شیرین گفتن 

/ ایهام تناسب: شور: 1( شور و هیجان و اشتیاق )معنای اصلی( 2( مزه تند و تیز داشتن )معنای غیراصلی(، در این معنا با »ترش، شور، شیرین« تناسب دارد

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. ـ در گزینه »1« ایهام دیده نمی شود. بررسی سایر گزینه ها:و ااا (1ل
گزینۀ »2«: جان و جهان = جناس / دفتر گل = تشبیه

گزینۀ »3«: یاقوت استعاره از دهان و شمشاد استعاره از قد معشوق / واج آرایی »آ« و »ز« و »ش«
گزینۀ »4«: مژگان = تشخیص و استعاره / اغراق در دلبری مژگان معشوق
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 گزینه 4 پاسخ صحیح است. تشبیه: آتش ستم )اضافه تشبیهی ← ستم: مشبه / آتشک مشبه به( / حسن تعلیل: »داغ بر جگر الله را )لکه های و ااا (1ل
سیاه رنگ درون الله را( نتیجه آتش ستم معشوق می داند.« که دلیلی غیر طبیعی و شاعرانه است. / » با الله سخن گفتن و نسبت دادن داغ جگر به آن« 
تشخیص و استعاره مکنیه است. همچنین »داغ« استعاره از »لکه های سیاه رنگ درون الله« است. )واژه دو معنایی الله )1ـ گل الله 2ـ چراغ قدیمی به شکل 

الله( در اینجا »ایهام« ندارد؛ اما به تناسب »سوختگان«، ایهام تناسب داشتن آن، محتمل است.(

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. بیت »ب، ج« پاردوکس ندارد؛ گزینه ها )2( و )4( رد می شوند. در بیت »الف« »تلمیح« نیست؛ گزینه )3( نیز رد و ااا (1ل
می شود. بررسی آرایه ها: بیت »ج«: ایهام: افتاده )1ـ افتادن بر زمین 2ـ از دست دادن ارزش( / بیت »د«: پارادوکس: ننگ بودن نان / بیت »الف«: مجاز: 

پیکان )نوک فلزی تیر( مجاز از خوِد تیر / بیت »ب«: تلمیح: اشاره به داستان خضر و آب حیات

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. با »تلمیح« گزینه های )1( و )3( رد می شوند؛ چون در بیت تلمیح دیده نمی شود. در گزینه های باقیمانده، چون وقتی و ااا (1ل
»تشخیص« وجود داشته باشد، »استعاره« نیز محسوب می شود؛ بنابراین، آرایه »تضاد« را بررسی می کنیم؛ »ظلم« با »عدل« تضاد دارد. پس گزینه )4( نیز رد 

می شود. در این بیت »سیالب ظلم«، تشبیه )اضافه تشبیهی( است و » نسبت دادن رسم عدل به برف«، تشخیص و استعاره است.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. »تضاد« فقط در بیت گزینه )2( دیده می شود؛ بنابرین، مستقیم به سراغ گزینه )2( می رویم و از درستی آرایه ها و ااا (1ل
اطمینان حاصل می کنیم؛ تضاد: دوست و دشمن / جناس ناقص )ناهمسان(: دوست و دست / تشبیه: بار عشق )اضافه تشبیهی ← عشق: مشبه / بار: مشبه 

به( / از پا درآمدن کنایه از ناتوان شدن، دست گیری کنایه از یاری و کمک رسانی / مراعات نظیر: دست و پا

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. استعاره: لعل استعاره نوع اول )مصرحه( از لب معشوق / تلمیح: اشاره به داستان حضرت سلیمان )ع( / کنایه: و ااا (1ل
چیزی در زیر نگین داشتن کنایه از فرمانروا و مسلط بودن ]توجه! همچنین در این بیت »نگین« مجاز از »انگشتر« است. )جزء به جای کل آمده است.([

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. شاعر با دلیل غیر طبیی، اما شاعرانه و زیبا، علت خمیدگی قامت افراد پیر و کهنسال را در این می داند که »در خاک، و لاا (1ل
دنبال جوانی گم گشته خود می گردند.«

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. ـ در بیت سوم »کوثری ـ خوش تری« سجع دارند، تشبیه معشوق به چشمۀ خضر، کوثر و آب حیات و تشبیه هجر به و ااا (1ل
تش وجود دارد. بین »چشمه و آب« مراعات نظیر وجود دارد. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. ـ در بیت نخست واژه »مهر« »ایهام تناسب« دارد. بررسی سایر گزینه ها:و ااا (1ل
گزینۀ »2«: بو = 1( رایحه 2( آرزو

گزینۀ »3«: عزیز = 1( محبوب 2( وزیر مصر
گزینۀ »4«: شیرین = 1( طعم شیرین 2( شخصیت شیرین

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. ـ آرایه های گزینۀ »4«: و ااا (1ل
کنایه: 1( ترش نشستن: کنایه از اخم کردن و عصبانی شدن 2( تیزی کردن: کنایه از خشم گرفتن و تندی کردن / حس آمیزی: ترش نشستن و شیرین گفتن 

/ ایهام تناسب: شور: 1( شور و هیجان و اشتیاق )معنای اصلی( 2( مزه تند و تیز داشتن )معنای غیراصلی(، در این معنا با »ترش، شور، شیرین« تناسب دارد

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. ـ در گزینه »1« ایهام دیده نمی شود. بررسی سایر گزینه ها:و ااا (1ل
گزینۀ »2«: جان و جهان = جناس / دفتر گل = تشبیه

گزینۀ »3«: یاقوت استعاره از دهان و شمشاد استعاره از قد معشوق / واج آرایی »آ« و »ز« و »ش«
گزینۀ »4«: مژگان = تشخیص و استعاره / اغراق در دلبری مژگان معشوق
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 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این گزینه سجع مطرف وجود ندارد. بررسی سایر گزینه  ها:و ااا (1ل
گزینه »1«: بنازد ـ بپردازد

گزینه »2«: داغ ـ چراغ
گزینه »3«: بسوختند ـ بیفروختند )همه این موارد سجع مطّرف هستند.( 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.: زیرا واژه های سجع در اصل »پایه« و »سرمایه« هستند. بررسی سایر موارد: و ااا (1ل
گزینه »1«: ترسکار ـ اسُتوار: سجع متوازی

گزینه »3«: رها ـ جفا: سجع متوازی
گزینه »4«: می داند ـ نمی تواند: سجع مطّرف 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در متن گزینه »1« یک سجع به کار رفته: گزیدم ـ بریدم )سجع متوازی( بررسی سایر گزینه ها:و ااا (1ل
گزینه »2«: صنعت ـ بالغت / بدیدند ـ بشنیدند: دو سجع
گزینه »3«: صورت ـ صفت / متساوی ـ متوازی: دو سجع

گزینه »4«: آرزو ـ ترازو / نرود ـ نبَود: دو سجع 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این بیت جناس تام وجود ندارد. واژه »جای« در هر دو مصراع یک معنی دارد. بررسی سایر گزینه ها:و ااا (1ل
گزینه »1«: چین )اول(: کشور چین، چین )دوم(: چین و شکن مو

گزینه »2«: نی )اول(: ساز، نی )دوم(: چوب نی
گزینه »4«: صورت )اول(: نقش و تصویر، صورت )دوم(: ظاهر 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. جناس حرکتی: ُگل )ابتدای مصراع دوم( ـ ِگل )پایان مصراع دوم(.و ااا (1ل
جناس اختالفی: ِدل ـ ِگل. بررسی سایر گزینه ها:

گزینه »1«: بار ـ باز: جناس اختالفی / جناس حرکتی ندارد.
گزینه »2«: فتنه )اول(: آشوب، فتنه )دوم(: عاشق و شیفته )جناس تام(

گزینه »4«: قّصه ـ غّصه: جناس حرکتی / جناس اختالفی ندارد. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. موازنه در ابیات »الف« و »ب« به کار رفته. و لاا (1ل
بریدیم بود  یار  پیوند  نه  هرچه  الف( 

شکستیم بود   دوست  پیمان  نه  وان چه   
ببرید تو  از  که  کسی  بی چاره   ب( 

پیوست تو  با  که  تنی  آسوده   
)مژده عنبران( )پایه دهم ـ موازنه و ترصیع(

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در این بیت آرایه ترصیع به کار رفته و همه سجع های آن متوازی هستند اما در گزینه های »2«، »3« و »4« سجع های و ااا (1ل
متوازن و متوازی به کار رفته است. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این بیت سه واژه تکرار شده است: »صاحب ـ حسن ـ که« بررسی سایر گزینه ها:و ااا (1ل
گزینه »1«: توبه )یک واژه(/ گزینه »2«: مرد ـ که )دو واژه( / گزینه »4«: ما )یک واژه( 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در این بیت واج آرایی مصوت کوتاه به کار نرفته است. بررسی سایر گزینه ها:و ااا (1ل
گزینه »2«: مصوت کوتاه »ِــ«: پیِش ناوِک هجِر

گزینه »3«: مصوت کوتاه »ِــ«: عاشِق صادِق دیداِر
گزینه »4«: مصوت کوتاه »ُــ«: خوُر خواُب خشُم شهوُت 
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است.: واج آرایی صامت »ب« و »ن« / واج آرایی مصوت کوتاه ندارد. بررسی سایر ابیات: و ااا (1ل
گزینه »1«: در این بیت واج آرایی مصوت »َــ« در واژه های: َسَحر می َنغَنَوم َونَدرِز َکس می َنشَنَوم ـ می َرَوم َکز َکف / و صامت »ن« وجود دارد.

گزینه »2«: واج آرایی صامت »ر« و »ص ـ س« / واج آرایی مصوت »َــ«: َدر َچَمنی َدر َتَصّور.
گزینه »4«: واج آرایی مصوت کوتاه »ِــ«در: سِر زلِف پریشاِن / واج آرایی صامت »م« )همچنین واج آرایی صدای »یی« در کلمات هیچ، ندیدم، پریشان و نیست 

مشاهده می شود.( 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در این بیت جناس از نوع »حرکتی« است: »مِهر ـ ُمهر« اما در سایر گزینه ها جناس ناقص اختالفی به کار رفته و ااا (1ل
است: 1( سرود ـ سرور 2( یار ـ یاد 3( بخت ـ رخت 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. آرایه ها به ترتیب عبارتند از: و ااا (1ل
اشتقاق: صبح و صباحت که جناس اشتقاق دارند. / تکرار: شب ـ صبح / واج آرایی حرف »ر« در مصراع اول و حرف »س ـ ص« و »ن« در مصراع دوم. 

بررسی سایر گزینه ها: 
گزینه »1«: جناس ندارد. تکرار: حیران / واج آرایی حروف »د« و »ن«

گزینه »2«: جناس: مالک و ملک جناس اشتقاق دارند. / تکرار ندارد. / واج آرایی »ک«
گزینه »4«: جناس: دلیل و دالیل جناس اشتقاق دارند. / تکرار ندارد. / واج آرایی »ت« و »د« 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. ـ »پیر کنعان و یوسف«: تلمیح / سفید شدن دیده کنایه از نابینایی / شنیدن بو: حس آمیزی / گریبان سخن: و ااا (1ل
استعاره و تشخیص 

گزینۀ »1«: جوشن داوودی = تلمیح / تختۀ مشق شکستن کردن کنایه از امتحان کردن است.
گزینه »3«: فرهاد و شیرین = تلمیح / تلخی افسانه = حس آمیزی / به خواب شدن کنایه از مردن

گزینه »4«: فیل مست = تشخیص و استعاره

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در بیت چهارم تلمیح وجود ندارد. روی تافتن کنایه از دوری کردن است.و ااا (1ل
گزینۀ »1«: »کین ـ کمین« = جناس / قلب = ایهام تناسب )1ـ درون 2ـ دل که با دل تناسب دارد.(

گزینۀ »2«: »بزنی ـ بنوازی« = تضاد / »ضرب«، »چنگ« و »نواختن« = مراعات نظیر
گزینۀ »3«: »پریرو« و »گل اندام«= تشبیه / لعبت استعاره از معشوق

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در بیت سوم واج آرایی »ت« دیده می شود ولی اسلوب معادله وجود ندارد.و ااا (1ل
گزینۀ »1«: بازی کنند = ایهام )1ـ ادای پرندۀ باز را درآوردند 2ـ بازی کنند.( / تو شاهبازی = تشبیه

گزینه »2«: »عنان، فرس، مرکب« / »شاهباز، تیهو، عنقا« / »خون، شهید، قتیل، تیغ«= مراعات نظیر / شستن با خون = تناقض
گزینۀ »3«: تازی و نتازی = جناس / عنان مرکب گرفتن کنایه از متوقف کردن 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. استعاره: عتاب شیشه بر سنگ می زد )تشخیص(، عقیق: لب / کنایه: شیشه بر سنگ زدن: با عتاب و خشم سخن و لاا (1ل
گفتن، در جنگ نرخ بریدن: ارزش و قیمت گذاشتن برای چیزی در جنگ )دنبال صلح بودن( بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه »1«: استعاره: ماه )صورت و چهره(، مه )چهره( و مروارید )قطره های اشک( / کنایه: مروارید فشاندن: اشک ریختن
گزینه »2«: کنایه: پر آتش شدن چشم: کور شدن )آتش در چشمم باد و کور شوم( / استعاره ندارد.

گزینه »3«: کنایه: هم حّقه ساختن: هم جای ساختن )هم ظرف ساختن ـ در یکجا قرار دادن )می گوید مرا با آن شخص در یک جای قرار می دهی؟(، حقه بازی 
ساختن: کنایه از جادوگری کردن / استعاره ندارد.
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است.: واج آرایی صامت »ب« و »ن« / واج آرایی مصوت کوتاه ندارد. بررسی سایر ابیات: و ااا (1ل
گزینه »1«: در این بیت واج آرایی مصوت »َــ« در واژه های: َسَحر می َنغَنَوم َونَدرِز َکس می َنشَنَوم ـ می َرَوم َکز َکف / و صامت »ن« وجود دارد.

گزینه »2«: واج آرایی صامت »ر« و »ص ـ س« / واج آرایی مصوت »َــ«: َدر َچَمنی َدر َتَصّور.
گزینه »4«: واج آرایی مصوت کوتاه »ِــ«در: سِر زلِف پریشاِن / واج آرایی صامت »م« )همچنین واج آرایی صدای »یی« در کلمات هیچ، ندیدم، پریشان و نیست 

مشاهده می شود.( 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در این بیت جناس از نوع »حرکتی« است: »مِهر ـ ُمهر« اما در سایر گزینه ها جناس ناقص اختالفی به کار رفته و ااا (1ل
است: 1( سرود ـ سرور 2( یار ـ یاد 3( بخت ـ رخت 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. آرایه ها به ترتیب عبارتند از: و ااا (1ل
اشتقاق: صبح و صباحت که جناس اشتقاق دارند. / تکرار: شب ـ صبح / واج آرایی حرف »ر« در مصراع اول و حرف »س ـ ص« و »ن« در مصراع دوم. 

بررسی سایر گزینه ها: 
گزینه »1«: جناس ندارد. تکرار: حیران / واج آرایی حروف »د« و »ن«

گزینه »2«: جناس: مالک و ملک جناس اشتقاق دارند. / تکرار ندارد. / واج آرایی »ک«
گزینه »4«: جناس: دلیل و دالیل جناس اشتقاق دارند. / تکرار ندارد. / واج آرایی »ت« و »د« 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. ـ »پیر کنعان و یوسف«: تلمیح / سفید شدن دیده کنایه از نابینایی / شنیدن بو: حس آمیزی / گریبان سخن: و ااا (1ل
استعاره و تشخیص 

گزینۀ »1«: جوشن داوودی = تلمیح / تختۀ مشق شکستن کردن کنایه از امتحان کردن است.
گزینه »3«: فرهاد و شیرین = تلمیح / تلخی افسانه = حس آمیزی / به خواب شدن کنایه از مردن

گزینه »4«: فیل مست = تشخیص و استعاره

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در بیت چهارم تلمیح وجود ندارد. روی تافتن کنایه از دوری کردن است.و ااا (1ل
گزینۀ »1«: »کین ـ کمین« = جناس / قلب = ایهام تناسب )1ـ درون 2ـ دل که با دل تناسب دارد.(

گزینۀ »2«: »بزنی ـ بنوازی« = تضاد / »ضرب«، »چنگ« و »نواختن« = مراعات نظیر
گزینۀ »3«: »پریرو« و »گل اندام«= تشبیه / لعبت استعاره از معشوق

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در بیت سوم واج آرایی »ت« دیده می شود ولی اسلوب معادله وجود ندارد.و ااا (1ل
گزینۀ »1«: بازی کنند = ایهام )1ـ ادای پرندۀ باز را درآوردند 2ـ بازی کنند.( / تو شاهبازی = تشبیه

گزینه »2«: »عنان، فرس، مرکب« / »شاهباز، تیهو، عنقا« / »خون، شهید، قتیل، تیغ«= مراعات نظیر / شستن با خون = تناقض
گزینۀ »3«: تازی و نتازی = جناس / عنان مرکب گرفتن کنایه از متوقف کردن 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. استعاره: عتاب شیشه بر سنگ می زد )تشخیص(، عقیق: لب / کنایه: شیشه بر سنگ زدن: با عتاب و خشم سخن و لاا (1ل
گفتن، در جنگ نرخ بریدن: ارزش و قیمت گذاشتن برای چیزی در جنگ )دنبال صلح بودن( بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه »1«: استعاره: ماه )صورت و چهره(، مه )چهره( و مروارید )قطره های اشک( / کنایه: مروارید فشاندن: اشک ریختن
گزینه »2«: کنایه: پر آتش شدن چشم: کور شدن )آتش در چشمم باد و کور شوم( / استعاره ندارد.

گزینه »3«: کنایه: هم حّقه ساختن: هم جای ساختن )هم ظرف ساختن ـ در یکجا قرار دادن )می گوید مرا با آن شخص در یک جای قرار می دهی؟(، حقه بازی 
ساختن: کنایه از جادوگری کردن / استعاره ندارد.
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 گزینه 1 پاسخ صحیح است. بررسی آرایه ها: الف( نرگس: استعاره از ستاره ها و گل زرد: استعاره از خورشید / ب( مجاز: می در دست: ِمی مجاز و ااا (1ل
است )جاِم ِمی در دست باید باشد( / ج( تشبیه: سِر شب و تِن روز: اضافه ی تشبیهی )توضیح: نباید شب را یک فرد و روز را یک فرد دیگر به حساب آوریم چون 
َسر را از تن یک نفر جدا می کنند، نه اینکه َسر یک فردی را از تِن یک فرد دیگر جدا کنند. شاعر می گویند شب که مانند سر است از تن که مانند روز است جدا 
شد؛ به عبارتی دیگر شاعر آسمان را مانند فردی در نظر گرفته است که شب به عنوان َسِر او و روز به عنوان تِن او است و خورشید شب )سر( را از روز )تن(. جدا 
می کند و روز می شود.( / د( دل دادن: کنایه از دلگرمی و امید دادن )دقت کنید که مصراع دوم بیت )ج( کاًل یک کنایه است: سر شب را از تن روز جدا کردن: 

روز شدن( )مژده عنبران( )پایه یازدهم ـ آرایه های ادبی ـ ترکیبی(

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. جناس: ِگل و ُگل / تضاد: اول و آخر / تشبیه: مرا همچو گل از پای سود، مرا همچو ُگل از دست داد. دوست و و ااا (1ل
دست جناس افزایشی دارند.

بررسی سایر گزینه ها:
گزینه »1«: سرای وصل: تشبیه )اضافه تشبیهی( / تضاد و جناس ندارد. )دل گام نهاد: تشخیص دارد.(

گزینه »2«: تشبیه: خنجر چون پرند )شمشیر( با زینت است، خون دل حاسدان مانند نقش پرند تو باشد. / تضاد و جناس ندارد.
گزینه »4«: تشبیه: یار عیسی لب است. / جناس: َدم، قدم / تضاد ندارد.

)مژده عنبران( )پایه دهم و یازدهم ـ آرایه های ادبی ـ ترکیبی(

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. سِر اّیام )اّیام مانند انسانی که سر دارد(، عشق کاله نهاد بر سر اّیام: تشخیص، قد امید: امید مانند انسانی که قد و و ااا (1ل
قامت دارد، مهر قبا برقد امید برید: تشخیص )4 استعاره وجود دارد.( بررسی سایر گزینه ها:

گزینه »2«: دل چرخ سای و ستاره فسای بود، چرخ کمین گشاد و ستاره کمان کشید: همگی تشخیص هستند )3 استعاره(
گزینه »3«: دست غمزه )غمزه به انسان تشبیه شده(، دیده )چشم( تیغ را آب می دهد )تشخیص( )2 استعاره( 

گزینه »4«: نرگس استعاره از چشم، خندیدن گلبن و گفتن بلبل تشخیص است. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. سر من کم مباد کنایه/ سرو استعاره/ باال و باال جناس تام/  سرو باالن مانند رحمتی استو ااا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بارم و باری / اشک و رشک = جناسو ااا (1ل
اغراق در اشک / کنار = ایهام تناسب )1ـ اطرافم 2ـ ساحل که با دریا تناسب دارد.( بررسی سایر گزینه ها:

گزینه »1«: جناس )من ـ تن( و اغراق )در ضعیف بودن( دارد اما ایهام تناسب ندارد.
گزینه »2«: »شیرین و شیرین« جناس تام دارند. شیرین مصراع دوم، ایهام تناسب دارد. این بیت اغراق ندارد.

گزینه »4«: جناس در )زر ـ سر( و )ِشَکر ـ شکار( وجود دارد اّما ایهام تناسب و اغراق دیده نمی شود.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. ـ دم مجازًا آه / فلک مثل کافوردان شود = تشبیه / غالیه دان استعاره از زلف ـ اغراق در آه کشیدنو ااا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. »الف«، اسلوب معادله دارد. »ب«، تشبیه است زیرا معشوق از  خورشید زیباتر دانسته شده است. »ج«، تضاد دارد به و ااا (1ل
خاطر »لیل و نهار« و »د«، پارادوکس دارد به خاطر جمعیتی که از دل ویران می رسد. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. مصراع اول کنایه از بی رونق و بی ارزش شدن و »کام صدف« تشخیص و استعاره است. استعاره: لعِل شکربار، استعاره از و ااا (1ل
دهان است. مجاز: هر استعاره ای )استعارۀ مصرحه ای(، مجاز نیز هست، بنابراین »لعل« مجاز نیز هست. گو این که واژۀ »حرف« را هم می توان مجازًا کالم دانست. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. راز عشق از شکستن و آشکار شدن، پوشیده می شود. پاره شدن مکتوب )نامه(، آن را سربسته می کند. )تناقض( و ااا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. ـ در این گزینه دو مورد تضاد وجود دارد: دشمن ـ دوست / زهر ـ تریاک )پادزهر( بررسی سایر گزینه ها: )در سایر و لاا (1ل
گزینه ها فقط یک مورد تضاد وجود دارد.(

گزینه »1«: آشنایان ـ بیگانگان / گزینه »2«: تلخ ـ شیرین / گزینه »4«: خار ـ گل 
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در این بیت تناقض وجود ندارد. بررسی سایر ابیات:و ااا (1ل
گزینه »1«: از هیچ پر شدن تناقض دارد.

گزینه »3«: بالی عافیت ترکیبی پارادوکسی است.
گزینه »4«: یک قطره دریا بودن تناقض است. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. »آتش تر« پارادوکس است. و ااا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. ـ کور )لف 1( ـ کر )لف2( / چشم )نشر 1( ـ گوش )نشر 2( و ااا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. خدنگ غمزه ← اضافۀ تشبیهی است. غمزه: مشبه ـ خدنگ: مشبه به / سپر انداختن ← کنایه است / عقل سپر و ااا (1ل
اندازد تشخیص و استعاره است / ناوک: استعاره از نگاه است. بررسی سایر گزینه ها:

گزینه »1«: اسلوب معادله: ــــــــــ . / کو مصراع اول: کوه / کوه مصراع دوم: کجاست
گزینه »2«: سرو سهی استعاره از معشوق است / متناقض نما: ــــــــــــ .

گزینه »4«: مرگ و زندگانی تضاد است / ایهام: ـــــــــ . 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. دست نوازش اضافه استعاری/ دست مجاز/ مور شیرین سخن حس آمیزی/ مصراع اول معادل مصراع دوم است و ااا (1ل
اسلوب معادله

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بررسی موارد:و ااا (1ل
الف( سرور و سرود ← جناس ناهمسان  اختالفی

ب( بیت اسلوب معادله دارد: مصراع دوم مثال و مصداقی برای مصراع اول است )دقت داشته باشید در اسلوب معادله نباید رابطه نحوی بین دو مصراع برقرار باشد(
ج( شیرین سخن ترکیبی است که حس آمیزی ساخته است.

د( باال در مصراع اول: قامت / باال در مصراع دوم: متضاد پایین، مرتفع و جناس همسان »تام« ساخته است.
هـ( آتش سرد ترکیبی است که متناقض نما دارد.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این گزینه اشتقاق دیده نمی شودو ااا (1ل

تاج داران اندتومتنرگسغالم


هوشیاران اندتولعلبادهخراب

دو به دو واژه ها با هم سجع متوازن دارند و موجب پدید آمدن آرایه »موازنه« شده اند.
گزینه »1«: دوش اول ← دیشب / دوش دوم ← کتف )جناس همسان( / دوش اول و سوم )واژه آرایی(

گزینه »2«: جان و نان )جنانس ناهمسان( / واج آرایی صامت »ن«، »ج« و مصوت »ا«.
گزینه »4«: چین ← شکن / چین ← کشور چین )جناس همسان( / واج آرایی مصوت بند »ا« و صامت »ن«.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. داد ← حق / داد ← فعل دادنو ااا (1ل
در سایر گزینه ها، گروهی و گروهی / شیشه و شیشه / دیر دیر، بیش از یک معنا ندارند و واژه آرایی محسوب می شوند.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. دقت داشته باشید؛ واژگان سجع در انتهای دو جمله قرار می گیرد. در عبارت »الف« نداشتم و ندانستم و در عبارت و ااا (1ل
»ب« آرمیده و رسیده نیز واژگان سجع اند. )پایه دهم ـ درس ششم(

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و لاا (1ل
»الف«: بیازارد ـ بیارد )مطرب( / »ب«: کس ـ دسترس )مطرف( / »ج«: بسته ـ نشسته )مطرف( / »د«: عزیز ـ ذلیل )متوازن( 
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ب( بیت اسلوب معادله دارد: مصراع دوم مثال و مصداقی برای مصراع اول است )دقت داشته باشید در اسلوب معادله نباید رابطه نحوی بین دو مصراع برقرار باشد(
ج( شیرین سخن ترکیبی است که حس آمیزی ساخته است.

د( باال در مصراع اول: قامت / باال در مصراع دوم: متضاد پایین، مرتفع و جناس همسان »تام« ساخته است.
هـ( آتش سرد ترکیبی است که متناقض نما دارد.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این گزینه اشتقاق دیده نمی شودو ااا (1ل

تاج داران اندتومتنرگسغالم


هوشیاران اندتولعلبادهخراب

دو به دو واژه ها با هم سجع متوازن دارند و موجب پدید آمدن آرایه »موازنه« شده اند.
گزینه »1«: دوش اول ← دیشب / دوش دوم ← کتف )جناس همسان( / دوش اول و سوم )واژه آرایی(

گزینه »2«: جان و نان )جنانس ناهمسان( / واج آرایی صامت »ن«، »ج« و مصوت »ا«.
گزینه »4«: چین ← شکن / چین ← کشور چین )جناس همسان( / واج آرایی مصوت بند »ا« و صامت »ن«.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. داد ← حق / داد ← فعل دادنو ااا (1ل
در سایر گزینه ها، گروهی و گروهی / شیشه و شیشه / دیر دیر، بیش از یک معنا ندارند و واژه آرایی محسوب می شوند.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. دقت داشته باشید؛ واژگان سجع در انتهای دو جمله قرار می گیرد. در عبارت »الف« نداشتم و ندانستم و در عبارت و ااا (1ل
»ب« آرمیده و رسیده نیز واژگان سجع اند. )پایه دهم ـ درس ششم(

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و لاا (1ل
»الف«: بیازارد ـ بیارد )مطرب( / »ب«: کس ـ دسترس )مطرف( / »ج«: بسته ـ نشسته )مطرف( / »د«: عزیز ـ ذلیل )متوازن( 
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 گزینه 1 پاسخ صحیح است. و ااا (1ل
راقالوننگریمرابرونما


راحالوبنگریمرادرونما

همه ی واژه ها با هم سجع متوازی دارند و ترصیع است.
ما و را ← واژه هایی هستند که تکرار شده اند.

بررسی سایر گزینه ها: 
گزینه »2«: موازنه / گزینه »3«: موازنه / گزینه »4«: نه موازنه است و نه ترصیع. 

993ـ گزینه 3 پاسخ صحیح است.و ااا (1ل
شماربخیلرانیلاوسخاوتبر


شمارذیلراپیلاوشجاعتبر
دو به دو واژه ها با هم سجع متوازی دارند. واژه های نیل و پیل جناس ناهمسان هستند. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در این گزینه آرایه موازنه دیده می شود.و ااا (1ل
عقل و شرع سجع متوازن دارند. / سایر گزینه ها دو به دو واژه ها با هم سجع متوازی دارند. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. رخسار را به »ما« و »جّنت« و گفتار را به »شهد« و »شکر« تشبیه کرده است. بنابراین »4« تشبیه دارد.و ااا (1ل
گزینۀ »1«: عقرب زلف / همچو شمع

گزینه »2«: تشبیه رخ به گل، زلف به سنبل و دهان به تنگ شکر
گزینه »3«: چاه زنخدان ـ دل بیچارگان در زنخدان معشوق مانند ملک محبوس در چاه بلبل ـ زندان چاه

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. تشبیه پنهانی »قد« به »نهال« و »خط« به »شکر« / »شکر« و »شیرین« = ایهام تناسب )شکر: 1( شکر خوراکی 2( و ااا (1ل
نام معشوقه خسرو که با »شیرین« تناسب دارد. / شیرین: 1( طعم شیرینی 2( شخصیت داستانی شیرین که با »شکر« تناسب دارد.( / اغراق در زیبایی معشوق 

/ »چمن« ـ »نهال« و »شکر« ـ »نبات« = مراعات نظیر

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در بیت چهارم کف مجاًز دست است ولی این بیت تلمیح ندارد.و ااا (1ل
گزینه »1«: قدح پیمودن دیده کنایه از اشک ریختن / قدح، ساغر، صهبا = مراعات نظیر

گزینه »2«: نام و ننگ = تضاد / »نام« و »ننگ« = تکرار
گزینه »3«: ُدر استعاره از اشک / اغراق در اشک

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و ااا (1ل
الف( اسلوب معادله دارد.

ب( سینه مجازًا دل
ج( تشخیص در »اشک« و »چشم«

د( علت شکل گیری ابر، آه ماست = حسن تعلیل

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این بیت مجاز وجود ندارد / بیابان غفلت: تشبیه بررسی سایر گزینه ها:و ااا (1ل
گزینه »1«: شهر: مجاز از مردم شهر / مجنون و لیلی: تلمیح

گزینه »2«: باد و باده: جناس / باد در سر داشتن: کنایه از غرور و تکبر داشتن
گزینه »3«: باغ حسن و باغ ُحسن چون تو: تشبیه / رخساره ی زمین: استعاره
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است. بررسی آرایه ها: و ااا (1ل
الف( ایهام تناسب: کام در مصراع اول:1( مراد و آرزو 2( دهان که با حلق ارتباط دارد.

ب( باری )هر دو در مصراع دوم( ایام دارد: 1( یک بار 2( بار و غم عشق
ج( مختار، گوهر است، اسالفش آفتاب هستند: تشبیه

د( تناقض )پارادوکس(: آشوب خوشت

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در بیت سئوال ایهام وجود ندارد. بررسی آرایه ها:و لللا (1ل
باده: مجاز از جام باده )جام در کف دست( / کنایه: دریاکشان کنایه از کسانی که بسیار شراب می نوشند و دیر مست می شوند. کوه جگر: کنایه از دلیر و شجاع 

/ کف و َتف: جناس 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این بیت واژه ی »مدام« به معنای همیشه است و در معنای دیگرش، )شراب( با ِمی و میکده تناسب دارد. پس و اللا (1ل
ایهام تناسب است نه ایهام. بررسی سایر ابیات:

بیت »1«: 1( َمردم: مردمک چشم 2( مردمان و انسان ها
بیت »2«: پرده کشیدن: 1( نقاشی کشیدن 2( پرده مرا کنار زدن

بیت »3«: روان: 1( رایج 2( روح و جان

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. حسن تعلیل: علت خاموش شدن شمع: اجازه دادن روِی معشوق بر آن / تشبیه: روی به شمع تشبیه شده / ایهام و اللا (1ل
تناسب: پروانه: 1( اجازه و رخصت 2( پروانه )از جانداران( که با شمع تناسب دارد. / استعاره )تشخیص(: شمع جان به صبا داد.

توجه: این بیت کنایه نیز دارد: جان دادن: خاموش شدن

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. حسن تعلیل: علت رفتن آفتاب بر در و بام دیدن پرتو روی معشوق است. / رفتن آفتاب مانند سایه بر در و بام به و اللا (1ل
صورت مداوم، اغراق دارد. بررسی سایر ابیات:

بیت »1«: بنفشه گفت )تشخیص( / علت تاب بنفشه، طّره ی فالنی )معشوق( است )حسن تعلیل( / تاب ایهام دارد: 1( پیچ و تاب 2( اضطراب / اغراق ندارد.
بیت »2«: حسن تعلیل و اغراق ندارد. / بیدار و خفته تضاد دارند. / بخت خواب زده تشخیص دارد.

بیت »4«: فلک جنیبه کش شاه: اغراق دارد. / ملک دست در رکاب شاه زده: اغراق. / فلک جنیبه کش شاه: 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. الف( ماه: 1( ماِه اسمان 2( ماه )سی روز( که با تیر )تیرماه( تناسب دارد. / تیر: 1( تیر کمان 2( ماه تیر که با ماه و اللا (1ل
تناسب دارد. در این بیت دو مورد ایهام تناسب وجود دارد.

د( صبر: 1( تحّمل 2( ماّده ای تلخ که با تلخی تناسب دارد.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در بیت چهارم »حسن تعلیل« وجود ندارد. »سرود« و »رود« جناس دارند.و اللا (1ل
گزینه »1«: »همچو بلبل« و »چو خفاش« = تشبیه / بلبل و خورشید = تشخیص و استعاره 

گزینه »2«: »بخل« و »سخا« = تضاد / بیت اسلوب معادله دارد.
گزینه »3«: عیش تلخ = حس آمیزی / اغراق در تلخی روزگار 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در بیت دوم پارادوکس و استعاره وجود ندارد.و اللا (1ل
گزینه »1«: آفتاب استعاره از معشوق / سایه داشتن آفتاب = پارادوکس

گزینه »3«: فلک = تشخیص و استعاره / شستن با می = پارادوکس
گزینه »4«: ای دل = تشخیص و استعاره / سلطنت فقر = پارادوکس 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بیت »الف«: واج آرایی »ر«و اللا (1ل
بیت »ب«: جام مجازًا شراب

بیت »ج«: »چین« و »چین« جناس تام دارند )1ـ کشور چین 2ـ پیچ و تاب(
بیت »د«: تشبیه »من« به »مرغک«
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است. بررسی آرایه ها: و ااا (1ل
الف( ایهام تناسب: کام در مصراع اول:1( مراد و آرزو 2( دهان که با حلق ارتباط دارد.

ب( باری )هر دو در مصراع دوم( ایام دارد: 1( یک بار 2( بار و غم عشق
ج( مختار، گوهر است، اسالفش آفتاب هستند: تشبیه

د( تناقض )پارادوکس(: آشوب خوشت

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در بیت سئوال ایهام وجود ندارد. بررسی آرایه ها:و لللا (1ل
باده: مجاز از جام باده )جام در کف دست( / کنایه: دریاکشان کنایه از کسانی که بسیار شراب می نوشند و دیر مست می شوند. کوه جگر: کنایه از دلیر و شجاع 

/ کف و َتف: جناس 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این بیت واژه ی »مدام« به معنای همیشه است و در معنای دیگرش، )شراب( با ِمی و میکده تناسب دارد. پس و اللا (1ل
ایهام تناسب است نه ایهام. بررسی سایر ابیات:

بیت »1«: 1( َمردم: مردمک چشم 2( مردمان و انسان ها
بیت »2«: پرده کشیدن: 1( نقاشی کشیدن 2( پرده مرا کنار زدن

بیت »3«: روان: 1( رایج 2( روح و جان

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. حسن تعلیل: علت خاموش شدن شمع: اجازه دادن روِی معشوق بر آن / تشبیه: روی به شمع تشبیه شده / ایهام و اللا (1ل
تناسب: پروانه: 1( اجازه و رخصت 2( پروانه )از جانداران( که با شمع تناسب دارد. / استعاره )تشخیص(: شمع جان به صبا داد.

توجه: این بیت کنایه نیز دارد: جان دادن: خاموش شدن

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. حسن تعلیل: علت رفتن آفتاب بر در و بام دیدن پرتو روی معشوق است. / رفتن آفتاب مانند سایه بر در و بام به و اللا (1ل
صورت مداوم، اغراق دارد. بررسی سایر ابیات:

بیت »1«: بنفشه گفت )تشخیص( / علت تاب بنفشه، طّره ی فالنی )معشوق( است )حسن تعلیل( / تاب ایهام دارد: 1( پیچ و تاب 2( اضطراب / اغراق ندارد.
بیت »2«: حسن تعلیل و اغراق ندارد. / بیدار و خفته تضاد دارند. / بخت خواب زده تشخیص دارد.

بیت »4«: فلک جنیبه کش شاه: اغراق دارد. / ملک دست در رکاب شاه زده: اغراق. / فلک جنیبه کش شاه: 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. الف( ماه: 1( ماِه اسمان 2( ماه )سی روز( که با تیر )تیرماه( تناسب دارد. / تیر: 1( تیر کمان 2( ماه تیر که با ماه و اللا (1ل
تناسب دارد. در این بیت دو مورد ایهام تناسب وجود دارد.

د( صبر: 1( تحّمل 2( ماّده ای تلخ که با تلخی تناسب دارد.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در بیت چهارم »حسن تعلیل« وجود ندارد. »سرود« و »رود« جناس دارند.و اللا (1ل
گزینه »1«: »همچو بلبل« و »چو خفاش« = تشبیه / بلبل و خورشید = تشخیص و استعاره 

گزینه »2«: »بخل« و »سخا« = تضاد / بیت اسلوب معادله دارد.
گزینه »3«: عیش تلخ = حس آمیزی / اغراق در تلخی روزگار 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در بیت دوم پارادوکس و استعاره وجود ندارد.و اللا (1ل
گزینه »1«: آفتاب استعاره از معشوق / سایه داشتن آفتاب = پارادوکس

گزینه »3«: فلک = تشخیص و استعاره / شستن با می = پارادوکس
گزینه »4«: ای دل = تشخیص و استعاره / سلطنت فقر = پارادوکس 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بیت »الف«: واج آرایی »ر«و اللا (1ل
بیت »ب«: جام مجازًا شراب

بیت »ج«: »چین« و »چین« جناس تام دارند )1ـ کشور چین 2ـ پیچ و تاب(
بیت »د«: تشبیه »من« به »مرغک«
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 گزینه 1 پاسخ صحیح است. ـ شور = ایهام تناسب )1ـ عشق 2ـ طعم شوری که با »»شکر« تناسب دارد.( / »سینه« مثل »آتشکده« و »دیده« و اللا (1ل
مثل »جیحون« = تشبیه / سینه مجازًا دل / اغراق در غم عشق 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. این بیت تلمیح ندارد. واژه های سوزن و رشته با یکدیگر مراعات نظیر دارند. بررسی گزینه ها:و اللا (1ل
گزینه ی »1«: دعا و دشنام، تلخ و شیرین: تضاد / حرف تلخ، شیرین است: تناقض

گزینه ی »2«: جناس: گردان و گردون ـ واج آرایی حرف »پ« »د« و در مصراع دوم واج »ن«
گزینه ی »4«: تضاد: خزان و بهار ـ مراعات نظیر: خس و خار و خزان، خزان و بهار )از این نظر که هر دو فصل هستند.(

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.: تضاد: مست و هوشیار / تناقض: مست چو چشمان هوشیار )چشمان هوشیار مست( / مراعات نظیر: دل، کف، و لالا (1ل
چشم، بررسی سایر گزینه ها:

گزینه  ی »1«: مراعات نظیر: جام، می، میخانه / تضاد و تناقض ندارد.
گزینه ی »3«: کسب جمعیت از زلف پریشان کردن تناقض دارد. / تضاد: جمعیت و پریشان / مراعات نظیر ندارد.

گزینه ی »4«: تضاد: خراب، آباد / مراعات نظیر و تناقض ندارد.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این گزینه تلمیح وجود ندارد. بررسی سایر ابیات:و االا (1ل
1( اشاره به بینا شدن حضرت یعقوب )ع( با پیراهن یوسف )ع(

2( اشاره به داستان حسین بن منصور حالج و بر دار شدن او
3( مصراع اول اشاره دارد به پرستش گوساله در زمان حضرت موسی)ع( و مصراع دوم اشاره به داستان آلوده کردن گوشت بزغاله به زهر در زمان پیامبر اکرم )ص(

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. این بیت از سعدی است و در آن تضمین صورت نگرفته، بررسی سایر ابیات:و االا (1ل
1( حافظ مصراع دوم را از سعدی تضمین کرده است، بیت سعدی:

من از آن روز که در بند توام آزادم / پادشاهم که به دست تو اسیر افتادم
3( حافظ بخشی از مصراع اول را از این بیت سعدی گرفته است:

دنبال تو بودن گنه از جانب ما نیست / با غمزه بگو تا دل مردم نستاند
4( حافظ مصراع اول را از این بیت سعدی تضمین کرده است:

جز این قدر نتوان گفت در جمال تو عیب / که مهربانی از آن طبع و خو نمی آید 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. تشبیه: گوی خیر )خیر مانند گوی( / کنایه: گوی بردن کنایه از توفیق یافتن و کامیاب شدن. بررسی سایر گزینه ها:و االا (1ل
گزینه ی »1«: مرکب بودن مور کنایه از ناتوان بودن و با سلیمان راندن کنایه از برابر کردن است. )نکته: پشت صبا اضافۀ استعاری است(

گزینه ی »2«: دست در دامن زدن: توسل جستن و مدد خواستن )کنایه(
گزینه ی »3«: مژده بر هم زدن: نشان دادن کوچکترین ترس یا توجه و اعتنا به خود )کنایه( 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. می گوید این کوره ی پر آتش )دل( با دم، سرد نمی شود. بررسی سایر گزینه ها:و االا (1ل
گزینه ی »2«: آتش خاموش / گزینه ی »3«: کسوت )پوشش( عریان تنی / گزینه ی »4«: دریای خشک همگی تناقض دارند. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بررسی آرایه ها:و االا (1ل
الف( شیرین: 1ـ خوش )خواب خوش( 2ـ معشوق فرهاد یا خسرو که با کوهکن )فرهاد( تناسب دارد.

ب( مصراع دوم اسلوب معادله است برای مصراع اول.
ج( دامن جان: جان به شخصی تشبیه شده که دامن دارد )تشخیص و استعاره( و امید رجعت، دامن جان را گرفت تشخیص 

د( ایهام: در بند او مشو: 1ـ دل مشغول او )زلف( مشو 2ـ خود را در زندان او )زلف( نیفکن
)آرایه های ادبی ـ ترکیبی(
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 گزینه 1 پاسخ صحیح است. ایهام: مهر )1ـ خورشید 2ـ دلبستگی و عالقه( / جناس: َمَلک، فلک / استعاره: لعل و لب معشوق / مراعات نظیر: و االا (1ل
ماه، فلک، دو پیکر، مهر )در معنای خورشید( )آرایه های ادبی ـ ترکیبی(

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. مراعات نظیر: چمن، صنوبر و سرو / ایهام ندارد. بررسی آرایه ها:و االا (1ل
گزینه »1«: تلمیح به داستان قارون / زیر خاک سیه رفتن: کنایه از حقیر شدن

گزینه »2«: تکرار قلب و لسان / قلب اول )دل(، قلب دوم: ریاکار
گزینه »3«: کنایه: لعل بر آتش بودن )بی قرار بودن( / تشبیه: سیل حوادث )اضافه تشبیهی(

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. عشاق: 1( عاشقان 2( نام یکی از 12 مقام موسیقی / چنگ: 1( پنجه دست 2( از سازهای زهی قدیم .و االا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. بررسی آرایه ها:و االا (1ل
الف( به خون کسی تشنه بودن: سخت دشمنی داشتن با او

ب( عهد )در مصراع اول(: 1( دوران، روزگار 2( پیمان
ج( حس آمیزی: حرف نرم )شنیداری و المسه(

د( بیت اسلوب معادله دارد
هـ( ملک وحدت: اضافه ی تشبیهی

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. استعاره: ماه مجلس استعاره از معشوق / تضاد: آزاد ـ گرفتار و لالا (1ل
بررسی سایر گزینه ها:

گزینه »2«: تضاد: مست ـ هوشیار / بیدار ـ خواب آلوده / استعاره ندارد.
گزینه »3«: تضاد: صالحان: گنهکاران / بهشت ـ دوزخ / استعاره ندارد.

گزینه »4«: تضاد: مستان ـ هوشیاران / استعاره ندارد.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در بیت سوم تشبیه وجود ندارد.و االا (1ل
گزینه »1«: بادام چشم و چون پسته = تشبیه / پسته = تشخیص

گزینه »2«: باغ رخ و چو گل = تشبیه / گل = تشخیص
گزینه »4«: کوی عشق = تشبیه / عقل = تشخیص

 گزینه »2«ـ بیت دوم تناقض ندارد. در این بیت اغراق در درد دیده می شود.و االا (1ل
گزینه »1«: نیش مژگان = تشبیه / سر نیش در جگر شکستن کنایه از ماندگار شدن

گزینه »3«: نفس باد = تشخیص / علت سرد بودن باد صبح دم این است که فرستادۀ عاشق است = حسن تعلیل / رسول بودن باد صبح دم = تشخیص
گزینۀ »4«: رخش = تلمیح / عالم مجازًا مردم

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. و االا (1ل
بیت »الف«: با ـ باد = جناس

بیت »ب«: قلب = ایهام )1ـ دل 2ـ مرکز سپاه(
بیت »ج«: بخت تیره = حس آمیزی

بیت »د«: شکر مجازًا دهان

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. خندۀ شیرین و گریۀ تلخ = حس آمیزی / چاه استعاره از چال گونه و ماه استعاره از صورت / دو دریا اشک ریختن و االا (1ل
= اغراق / شیرین و تلخ = تضاد 
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 گزینه 1 پاسخ صحیح است. ایهام: مهر )1ـ خورشید 2ـ دلبستگی و عالقه( / جناس: َمَلک، فلک / استعاره: لعل و لب معشوق / مراعات نظیر: و االا (1ل
ماه، فلک، دو پیکر، مهر )در معنای خورشید( )آرایه های ادبی ـ ترکیبی(

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. مراعات نظیر: چمن، صنوبر و سرو / ایهام ندارد. بررسی آرایه ها:و االا (1ل
گزینه »1«: تلمیح به داستان قارون / زیر خاک سیه رفتن: کنایه از حقیر شدن

گزینه »2«: تکرار قلب و لسان / قلب اول )دل(، قلب دوم: ریاکار
گزینه »3«: کنایه: لعل بر آتش بودن )بی قرار بودن( / تشبیه: سیل حوادث )اضافه تشبیهی(

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. عشاق: 1( عاشقان 2( نام یکی از 12 مقام موسیقی / چنگ: 1( پنجه دست 2( از سازهای زهی قدیم .و االا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. بررسی آرایه ها:و االا (1ل
الف( به خون کسی تشنه بودن: سخت دشمنی داشتن با او

ب( عهد )در مصراع اول(: 1( دوران، روزگار 2( پیمان
ج( حس آمیزی: حرف نرم )شنیداری و المسه(

د( بیت اسلوب معادله دارد
هـ( ملک وحدت: اضافه ی تشبیهی

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. استعاره: ماه مجلس استعاره از معشوق / تضاد: آزاد ـ گرفتار و لالا (1ل
بررسی سایر گزینه ها:

گزینه »2«: تضاد: مست ـ هوشیار / بیدار ـ خواب آلوده / استعاره ندارد.
گزینه »3«: تضاد: صالحان: گنهکاران / بهشت ـ دوزخ / استعاره ندارد.

گزینه »4«: تضاد: مستان ـ هوشیاران / استعاره ندارد.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در بیت سوم تشبیه وجود ندارد.و االا (1ل
گزینه »1«: بادام چشم و چون پسته = تشبیه / پسته = تشخیص

گزینه »2«: باغ رخ و چو گل = تشبیه / گل = تشخیص
گزینه »4«: کوی عشق = تشبیه / عقل = تشخیص

 گزینه »2«ـ بیت دوم تناقض ندارد. در این بیت اغراق در درد دیده می شود.و االا (1ل
گزینه »1«: نیش مژگان = تشبیه / سر نیش در جگر شکستن کنایه از ماندگار شدن

گزینه »3«: نفس باد = تشخیص / علت سرد بودن باد صبح دم این است که فرستادۀ عاشق است = حسن تعلیل / رسول بودن باد صبح دم = تشخیص
گزینۀ »4«: رخش = تلمیح / عالم مجازًا مردم

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. و االا (1ل
بیت »الف«: با ـ باد = جناس

بیت »ب«: قلب = ایهام )1ـ دل 2ـ مرکز سپاه(
بیت »ج«: بخت تیره = حس آمیزی

بیت »د«: شکر مجازًا دهان

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. خندۀ شیرین و گریۀ تلخ = حس آمیزی / چاه استعاره از چال گونه و ماه استعاره از صورت / دو دریا اشک ریختن و االا (1ل
= اغراق / شیرین و تلخ = تضاد 
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 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بررسی آرایه ها:و االا (1ل
الف( مدام: 1( همیشه 2( شراب )با شراب تناسب دارد( / ب( دیدۀ گریان خنده بر شمع دارد: تناقض / ج( بوی: 1( امید و آرز 2( بو و رایحه: ایهام / د( صبا 

بیخ صنوبر برکند، بهشت از حور زیور بر کند: تشخیص )استعاره( 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. تشبیه: من مانند درخت بید سرسبزی ندارم، استعاره: الله )چهره( و بنفشه: موی.و االا (1ل
بررسی سایر ابیات:

گزینه »1«: بوی شیر از دهان )دندان( آمدن: کنایه از به سن بلوغ نرسیدن )بی تجربه بودن(، در خون کسی شدن: کنایه از کشتن کسی را، چون شیرـ تشبیه 
/ استعاره ندارد.

گزینه »3«: طشت زر: استعاره از خورشید و طشت زر دادن صبح: تشخیص )استعاره(/ دست شستن از خود: از وجود جسمانی خود دست برداشتن )کنایه(
گزینه »4«: تشبیه: مرغ طرب و مرغ ثرّیا )اضافه تشبیهی( / استعاره: هفت پر ثرّیا )ثرّیا را به مرغی تشبیه کرده که هفت پر دارد. / مرغ، طرب نامه به پر بست: 

استعاره و تشخیص( این بیت دو تشبیه و دو استعاره دارد. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در چرخ آمدن: کنایه از رقصیدن صوفیانه / مجاز ندارد.و االا (1ل
بررسی سایر ابیات: 

گزینه »2«: عالم: مردم عاَلم )مجاز( / خون ریختن: کنایه از کشتن
گزینه »3«: سر: در مصراع اول )موی(، در مصراع دوم )مجاز از ذهن و فکر( / کنایه: سر سپید کردن: پیر کردن، از سر به در رفتن: کنایه از فراموش کردن

گزینه »4«: شهر: مجاز از مردم شهر / کنایه: در آتش عشق سوختن: با تمام وجود عاشق شدن، غرق شدن در دریای غم: با تمام وجود اندوهناک شدن )شدت 
اندوهناکی را می رساند(. 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بررسی آرایه ها: الف( تناقض: از سرما سوختن / ب( مجاز: مهتاب نور ماه است که به جای ماه به کار رفته / ج( و االا (1ل
تلمیح: اشاره به داستان سامری که در زمان موسی)ع( گوساله ای از زر ساخت. / د( جناس: روان اول: روح و جان، روان دوم: نافذ و الزم االجرا / هـ : تشبیه: 

مِن پروانه صفت 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.  شاعر در این گزینه در کالم خود از دلیل شاعرانه استفاده نمی کند و عّلت رسوایی زلیخا )بیرون آمدن از پردۀ و االا (1ل
عصمت( را عشق او به یوسف می داند که این دلیل، واقعی و غیر شاعرانه است؛ بنابراین در این بیت آرایۀ »حسن تعلیل« وجود ندارد.

بررسی سایر گزینه ها:
گزینه 1 پاسخ صحیح است.: شاعر دلیل خندۀ الله و گلزار )شکوفایی گل ها( را گریۀ بی سبب ابر می داند.

گزینه 3: شاعر دلیل گریستن ابرها )باریدن باران( را بهانه  گیری برای معشوق خویش می داند و صاف شدن هوای بارانی را نیز به خاطر آمدن یار خویش می داند. 
گزینه 3: شاعر دلیل پاره کردن دهان پسته )باز کردن پسته( را اّدعای تنگ دهانی او در برابر تنگی دهان معشوق می داند.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. حسن تعلیل: شاعر دلیل »دژم« بودن غنچه را گستاخی نرگسی و نازک دلی غنچه دانسته است.و لالا (1ل
استعاره: نسبت دادن »شوخ دیدیگ« به نرگس و »نازک دلی و دژم شدن« به غنچه

کنایه: شوخ دیدگی / از سر نهادن / نازک دل بودن

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. بررسی سایر گزینه ها:و االا (1ل
گزینه1: تکرار صامت های »ز / ظ« و »ل«

گزینه2: تکرار صامت های »خ« و »ز«
گزینه4: تکرار صامت »خ«

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. بررسی سایر گزینه ها:و االا (1ل
گزینه 1: تکرار واژۀ »دنیا«

گزینه 3: تکرار واژۀ »درگه«
گزینه 4: تکرار واژۀ »دوست«
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است. تکرار مصّوت بلند »ا« در این گزینه برجسته تر است.و االا (1ل

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. واج آرایی: تکرار صامت های »س / ث«، »ث« و »ن« و مصّوت بلند »ا«و االا (1ل
واژه آرایی: بر، زی، آسمان

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در این گزینه تشبیه و تشخیص به کار نرفته است.و االا (1ل
بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه »1«: ساکن شدن روان )روح(، به آرامش رسیدن روح و پارادوکس در ترکیب ساکن روان
گزینه »3«: سوز و ساز جناس / ساز عشق )راز مهر(: تشبیه

گزینه »4«: دام و دم: جناس / دم مجاز از سخن )سراسری 09( 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در بیت چهارم استعاره وجود ندارد. بررسی سایر گزینه ها: و االا (1ل
گزینه »1«: گوش جان و چشم عقل = استعاره و تشخیص / گلرخ = تشبیه

گزینه »2«: همچون مگس و چو شکر = تشبیه / عقیق استعاره از لب
گزینه »3«: شمشاد = تشخیص و استعاره / تشبیه پنهان معشوق به شمشاد و سرو 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. شکر استعاره از دهان / شکر = ایهام تناسب )1ـ شکر خوراکی 2ـ نام معشوقۀ خسرو که با پرویز و شیرین تناسب و االا (1ل
دارد.( / به نسیم جو نخرد کنایه از بی توجهی کردن و بی ارزش بودن / تلمیح به داستان خسرو و شیرین 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در این گزینه »منصور« یعنی پیروز. بررسی سایر گزینه ها:و االا (1ل
گزینه »1«: اشاره به داستان جمشید »جم« و چاه بیژن

گزینه »3«: اشاره به بیرون افتادن آدم )ع( از بهشت
گزینه »4«: اشاره به داستان اناالحق گفتن حسین بن منصور حالج و بردار شدن او. )مژده عنبران( )پایه دوازدهم ـ درس سوم ـ آرایه های ادبی(

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. ـ بررسی ابیات و آرایه ها:و االا (1ل
الف( مجاز: حرف مجاز از سخن

ب( تناقض: قهر لطف اندود ـ زهر شکّرآمیز
ج( تشبیه: کمند هوس )هوس مانند کمند(

د( جناس: جمال و کمال )مژده عنبران( )ترکیبی ـ آرایه های ادبی(

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. تشبیه: آب صبوری »صبوری مانند آب« / کنایه: سنگدالن کنایه از معشوقان بی  رحم / دل نهادن: کنایه از تسلیم و لالا (1ل
شدن و پذیرفتن بررسی سایر ابیات:

گزینه »1« سرو خرامان استعاره از معشوق / باغ بهشت است و تو حوری: دو تشبیه / کنایه ندارد.
گزینه »2«: بازوی تقوا اضافۀ استعاری است؛ نه تشبیه / بازی کردن: کنایه از ریشخند کردن

گزینه »3«: سیل راندن چون ابر بهار: تشبیه / خیل راندن: کنایه از کبر و ناز کردن 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. جناس: چشم ـ چشمه / استعاره: چشمۀ سیماب استعاره از اشک / تشبیه: روی چون زر و االا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. جناس در این بیت: قمر اول: استعاره از معشوق ـ دوم: ماه )جناس تام( / تناقض ندارد. بررسی سایر گزینه ها: و االا (1ل
گزینه »2«: دست غم و دامن عمر: استعاره / دامن عمر چاک زدن کنایه از عمر را تباه و فدا کردن و به پایان رساندن

گزینه »3«: مجاز: چمن مجاز از باغ / الله مانند ندیم شاه: تشبیه 
گزینه »4«: ای پسر: تشخیص / پسر، پیکان، تیر: مراعات نظیر 
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است. تکرار مصّوت بلند »ا« در این گزینه برجسته تر است.و االا (1ل

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. واج آرایی: تکرار صامت های »س / ث«، »ث« و »ن« و مصّوت بلند »ا«و االا (1ل
واژه آرایی: بر، زی، آسمان

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در این گزینه تشبیه و تشخیص به کار نرفته است.و االا (1ل
بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه »1«: ساکن شدن روان )روح(، به آرامش رسیدن روح و پارادوکس در ترکیب ساکن روان
گزینه »3«: سوز و ساز جناس / ساز عشق )راز مهر(: تشبیه

گزینه »4«: دام و دم: جناس / دم مجاز از سخن )سراسری 09( 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در بیت چهارم استعاره وجود ندارد. بررسی سایر گزینه ها: و االا (1ل
گزینه »1«: گوش جان و چشم عقل = استعاره و تشخیص / گلرخ = تشبیه

گزینه »2«: همچون مگس و چو شکر = تشبیه / عقیق استعاره از لب
گزینه »3«: شمشاد = تشخیص و استعاره / تشبیه پنهان معشوق به شمشاد و سرو 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. شکر استعاره از دهان / شکر = ایهام تناسب )1ـ شکر خوراکی 2ـ نام معشوقۀ خسرو که با پرویز و شیرین تناسب و االا (1ل
دارد.( / به نسیم جو نخرد کنایه از بی توجهی کردن و بی ارزش بودن / تلمیح به داستان خسرو و شیرین 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در این گزینه »منصور« یعنی پیروز. بررسی سایر گزینه ها:و االا (1ل
گزینه »1«: اشاره به داستان جمشید »جم« و چاه بیژن

گزینه »3«: اشاره به بیرون افتادن آدم )ع( از بهشت
گزینه »4«: اشاره به داستان اناالحق گفتن حسین بن منصور حالج و بردار شدن او. )مژده عنبران( )پایه دوازدهم ـ درس سوم ـ آرایه های ادبی(

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. ـ بررسی ابیات و آرایه ها:و االا (1ل
الف( مجاز: حرف مجاز از سخن

ب( تناقض: قهر لطف اندود ـ زهر شکّرآمیز
ج( تشبیه: کمند هوس )هوس مانند کمند(

د( جناس: جمال و کمال )مژده عنبران( )ترکیبی ـ آرایه های ادبی(

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. تشبیه: آب صبوری »صبوری مانند آب« / کنایه: سنگدالن کنایه از معشوقان بی  رحم / دل نهادن: کنایه از تسلیم و لالا (1ل
شدن و پذیرفتن بررسی سایر ابیات:

گزینه »1« سرو خرامان استعاره از معشوق / باغ بهشت است و تو حوری: دو تشبیه / کنایه ندارد.
گزینه »2«: بازوی تقوا اضافۀ استعاری است؛ نه تشبیه / بازی کردن: کنایه از ریشخند کردن

گزینه »3«: سیل راندن چون ابر بهار: تشبیه / خیل راندن: کنایه از کبر و ناز کردن 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. جناس: چشم ـ چشمه / استعاره: چشمۀ سیماب استعاره از اشک / تشبیه: روی چون زر و االا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. جناس در این بیت: قمر اول: استعاره از معشوق ـ دوم: ماه )جناس تام( / تناقض ندارد. بررسی سایر گزینه ها: و االا (1ل
گزینه »2«: دست غم و دامن عمر: استعاره / دامن عمر چاک زدن کنایه از عمر را تباه و فدا کردن و به پایان رساندن

گزینه »3«: مجاز: چمن مجاز از باغ / الله مانند ندیم شاه: تشبیه 
گزینه »4«: ای پسر: تشخیص / پسر، پیکان، تیر: مراعات نظیر 
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 گزینه 4 پاسخ صحیح است. آرایه های بیت صورت سئوال:و االا (1ل
تشبیه: خرمن سکون )سکون مانند خرمن( / تناقض: دریای آتشین / آتش در خرمن سکون زدن: آرامش را از بین بردن 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. علت وجود شبنم روی گل گرم بودن بازار تماشای معشوق است = حسن تعلیل / گل = تشخیص و استعاره / بازار و االا (1ل
تماشا = تشبیه / گرم بودن بازار کنایه از رونق داشتن. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در بیت نخست دو عبارت کنایی وجود دارد: »گشاده ابرو بودن« کنایه از ظاهر خوش داشتن و »بسته کیسه بودن« و االا (1ل
کنایه از خسیس بودن. 

بررسی سایر گزینه ها:
گزینه »2«: پرده برداشتن کنایه از آشکار کردن.

گزینه »3«: پنبه در گوش کردن کنایه از بی توجهی کردن
گزینه »4«: طبل زیر گلیم زدن کنایه از تالش  برای پنهان کردن چیزی آشکار 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در بیت »3« ایهام تناسب وجود ندارد. بررسی سایر گزینه ها:و االا (1ل
گزینه »1«: چمن مجازًا باغ

راست دو معنا دارد: 1( راستی و درستی 2( راست قامت و زیبا
گزینه »2«: عنبر زلف: اضافه تشبیهی / سنبل خط تو بر یاقوت برات می آورد: تشخیص و استعاره

گزینه »4«: مصراع اول خامی مثل من را ببین که سوخته: پارادوکس / مصراع دوم: پخته وو خام: تضاد

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. پارادوکس در مورد »ب« وجود دارد، پس گزینه های »2« و »4« حذف می شود / استعاره در قسمت »د« هست / و االا (1ل
ایهام تناسب در مورد »الف« در ترکیب نگاه داشتن آمده. نگاه ندارد یعنی حفظ  نمی کند اما نگاه به معنی نگریستن، با چشم تناسب ایجاب کرده است. 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. بین واژه های »خاک، هوا و آب« مراعات نظیر است. و االا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در این بیت تلمیح وجود ندارد. »آیت رحمت« یعنی نشانه رحمت. بررسی سایر گزینه  ها:و االا (1ل
گزینه »2«: تلمیح به داستان در آتش انداختن حضرت ابراهیم خلیل )ع(.

گزینه »3«: تلمیح به داستان حضرت یوسف و حضرت یعقوب )ع(.
گزینه »4«: تلمیح به داستان خسرو پرویز و معشوقان او شیرین و شکر.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در این بیت تشبیه وجود ندارد. بررسی سایر گزینه ها: و لالا (1ل
گزینه »1«: راه انتظار: انتظار به راه تشبیه شده است.

گزینه »3«: چوگان حادثات: حادثات مانند چوگان / سر مانند گوی در خم چوگان حادثات افتد
گزینه »4«: دیوان سحرگاه: سحرگاه را به دیوان و محکمه تشبیه کرده است.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این بیت »فتنه« مجاز از معشوق است که سبِب فتنه دانسته می شود. و االا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این بیت واژه »کمند« به »عشق« اضافه شده و اضافه تشبیهی ساخته است. در سایر ابیات »کمند« استعاره از و االا (1ل
زلف معشوق است. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در بیت دوم تلمیح وجود ندارد. / تشبیه: دود شوق )شوق مانند دود(و االا (1ل
بررسی سایر ابیات:

گزینه »1«: جناس: قمر ـ سمر / استعاره: ُبت استعاره از معشوق
گزینه »4«: واج آرای: صامت »ر« / تشبیه: تشبیه معشوق به گل و سپس برتر دانستن او نسبت به گل، و تشبیه دوباره چهره معشوق به آفتاب
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است. ـ موارد »الف« و »د« کنایه دارند:و االا (1ل
»الف«: از راه رفتن کنایه از منحرف و گمراه شدن

»د«: در آستین داشتن کنایه از حاضر و آماده داشتن

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این بیت تلمیح به کار نرفته. بررسی سایر موارد:و االا (1ل
تشبیه: 1( کوه غم ـ موی کمر / 2( جناس: موی ـ مور / 3( کنایه: پرده برداشتن کنایه از آشکار کردن

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. ـ بررسی ابیات:و االا (1ل
بیت »الف«: بس ـ بسا )جناس(

»ب«: حرف )مجاز از سخن( ـ دهن )مجاز از زبان(
»ج«: تلمیح به داستان حضرت موسی )ع( و عصای او

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.ـ  صحرای هوس: تشبیه / دال: تشخیص و استعاره / سر در هوا گشتن: کنایه از حواس جمع نبودن و توجه کافی نداشتنو االا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در این بیت تضاد: دعا و دشنام ـ تلخ و شیرین / تناقض: دشنام به تلخ، شیرین است. بررسی سایر گزینه ها: و االا (1ل
گزینه »2«: تضاد: صالح و گناهکار ـ بهشت و دوزخ / تناقض ندارد

گزینه »3«: تضاد ندارد. / تناقض: شبنم بحر آتشین است. )بحر آتشین(
گزینه »4«: تضاد ندارد. / تناقض: به ِمی، طهارت کردن. )ِمی نجس است(

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. جناس: قلب 1( میان لشکر 2( عضوی از بدن / مراعات نظیر: مبارز، دشمن، قلب )میان لشکر( / تضاد: دشمنان و االا (1ل
و دوستان 

بررسی سایر گزینه ها:
گزینه »1«: غربت و قربت: جناس ناقص / تضاد و مراعات نظیر ندارد

گزینه »3«: تاریکی و شب: مراعات نظیر / تضاد: دوش )شب( و روز، هجر و وصل / جناس ندارد.
گزینه »4«: خال، زنخدان، سر، زلف، دل: مراعات نظیر / تضاد و جناس ندارد.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در این گزینه »منصور« یعنی پیروز. بررسی سایر گزینه ها:و لالا (1ل
گزینه »1«: اشاره به داستان جمشید »جم« و چاه بیژن

گزینه »3«: اشاره به بیرون افتادن آدم )ع( از بهشت
گزینه »4«: اشاره به داستان اناالحق گفتن حسین بن منصور حالج و بردار شدن او.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. شاعر در این بیت ابتدا لّفها را آورده: 1( دست 2( زبان، سپس نثرهای آن ها را نامرتب ذکر کرده: 2( مگوی 1( مکن و االا (1ل
)زبان ← مگوی، دست ← مکن( بررسی سایر گزینه ها:

گزینه »1«: فروشد به ماهی ← نیزه، برشد به ماه: قّبه
گزینه »2«: فرزند ← خون، زن ← مغز

گزینه »3«: نازش ← اقبال، نالش ← ادبار

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. شنیدن بو حس آمیزی دارد. )مژده عنبران( )پایه دوازدهم ـ درس دوازدهم ـ آرایه های ادبی(و االا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. ـ مصراع های این بیت از یکدیگر جدا نیستند بلکه در مجموع یک جمله ی مرکب را تشکیل داده اند.و االا (1ل
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است. ـ موارد »الف« و »د« کنایه دارند:و االا (1ل
»الف«: از راه رفتن کنایه از منحرف و گمراه شدن

»د«: در آستین داشتن کنایه از حاضر و آماده داشتن

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این بیت تلمیح به کار نرفته. بررسی سایر موارد:و االا (1ل
تشبیه: 1( کوه غم ـ موی کمر / 2( جناس: موی ـ مور / 3( کنایه: پرده برداشتن کنایه از آشکار کردن

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. ـ بررسی ابیات:و االا (1ل
بیت »الف«: بس ـ بسا )جناس(

»ب«: حرف )مجاز از سخن( ـ دهن )مجاز از زبان(
»ج«: تلمیح به داستان حضرت موسی )ع( و عصای او

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.ـ  صحرای هوس: تشبیه / دال: تشخیص و استعاره / سر در هوا گشتن: کنایه از حواس جمع نبودن و توجه کافی نداشتنو االا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در این بیت تضاد: دعا و دشنام ـ تلخ و شیرین / تناقض: دشنام به تلخ، شیرین است. بررسی سایر گزینه ها: و االا (1ل
گزینه »2«: تضاد: صالح و گناهکار ـ بهشت و دوزخ / تناقض ندارد

گزینه »3«: تضاد ندارد. / تناقض: شبنم بحر آتشین است. )بحر آتشین(
گزینه »4«: تضاد ندارد. / تناقض: به ِمی، طهارت کردن. )ِمی نجس است(

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. جناس: قلب 1( میان لشکر 2( عضوی از بدن / مراعات نظیر: مبارز، دشمن، قلب )میان لشکر( / تضاد: دشمنان و االا (1ل
و دوستان 

بررسی سایر گزینه ها:
گزینه »1«: غربت و قربت: جناس ناقص / تضاد و مراعات نظیر ندارد

گزینه »3«: تاریکی و شب: مراعات نظیر / تضاد: دوش )شب( و روز، هجر و وصل / جناس ندارد.
گزینه »4«: خال، زنخدان، سر، زلف، دل: مراعات نظیر / تضاد و جناس ندارد.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در این گزینه »منصور« یعنی پیروز. بررسی سایر گزینه ها:و لالا (1ل
گزینه »1«: اشاره به داستان جمشید »جم« و چاه بیژن

گزینه »3«: اشاره به بیرون افتادن آدم )ع( از بهشت
گزینه »4«: اشاره به داستان اناالحق گفتن حسین بن منصور حالج و بردار شدن او.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. شاعر در این بیت ابتدا لّفها را آورده: 1( دست 2( زبان، سپس نثرهای آن ها را نامرتب ذکر کرده: 2( مگوی 1( مکن و االا (1ل
)زبان ← مگوی، دست ← مکن( بررسی سایر گزینه ها:

گزینه »1«: فروشد به ماهی ← نیزه، برشد به ماه: قّبه
گزینه »2«: فرزند ← خون، زن ← مغز

گزینه »3«: نازش ← اقبال، نالش ← ادبار

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. شنیدن بو حس آمیزی دارد. )مژده عنبران( )پایه دوازدهم ـ درس دوازدهم ـ آرایه های ادبی(و االا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. ـ مصراع های این بیت از یکدیگر جدا نیستند بلکه در مجموع یک جمله ی مرکب را تشکیل داده اند.و االا (1ل



390

ادبیات فارسی

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. بررسی آرایه ها:و االا (1ل
الف( مِی لعل: تشبیه

ب( علت گرفتن نفس در دهان گل، غیرت صبا است
ج( چشم به جای نگاه: مجاز

د( بیت اسلوب معادله دارد
هـ( نرگس )چشم(: استعاره

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. بررسی آرایه ها:و االا (1ل
الف( هوای چیزی را پختن: کنایه از خیال باطل کردن، هوای چیزی داشتن: در آرزوی آن چیز بودن

ب( عزیز مصر و جان بیگناه و زندان: تلمیح دارد به داستان حضرت یوسف
ج( آتش سرد: تناقض

هـ( دور از روی تو: 1ـ دور از روی تو بادا 2ـ به خاطر دوری از روی تو

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. سلیمان: تلمیح / »جهان« و »جان«: جناسو االا (1ل
گزینه »1«: بیت پارادوکس ندارد. »دین«، »دل«، »فارغ« و »شما« = تکرار

گزینه »2«: بیت تشخیص ندارد. »تیرباران جفا«: تشبیه
گزینه »4«: بیت جناس تام ندارد. »دم زدن«: کنایهه ازسخن گفتن«

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در بیت دوم یک تشبیه وجود دارد: »میل زوال« در ابیات دیگر دو تشبیه دید می شود.و االا (1ل
گزینه »1«: اشک مانند طوفان / عشق مانند نوح
گزینه »3«: سینه مانند گوهر / سینه مانند صدف

گزینه »3«: تن من مانند سوزن عیس / لبان او مانند رشتۀ مریم

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. تلخ گویی باعث شیرینی تو شد: تناقض / تلخ گویی: حس آمیزی / شیرین شدن کنایه از دل پذیر شدن / چشم و االا (1ل
مجازًا نگاه 

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. بیت »الف«: آغوش گلبن و گل = تشخیص و استعارهو االا (1ل
بیت »ب«: دامن افشاندن کنایه از ترک تعّلق کردن

بیت »ج«: عّلت رام شدن آهوی وحشی با من، عشق معشوق است = حسن تعلیل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. ـ در این گزینه ایهام تناسب وجود ندارد.و لالا (1ل
بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه »1«: کام ونام: جناس ناقص دارند. ایهام تناسب ندارد.
گزینه »2«: شور: 1( اشتیاق 2( مزه شور که با شیرین )مزه( ایهام تناسب دارد؛ همچنین شیرین نیز دو معنی دارد: 1( معنی اصلی )معشوق فرهاد( 2( معنی 

ثانوی )یکی از مزه ها که با شور )یکی از مزه ها( تناسب دارد.(
گزینه »3«: روی: 1( سمت و طرف )معنی اصلی(، 2( چهره و صورت )معنی ثانوی که با بدن تناسب دارد.(

گزینه »4«: رود: 1( نوعی ساز )در معنی اصلی(، 2( رود به معنی رودخانه )در معنی ثانوی که با آب تناسب دارد.(

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بررسی آرایه ها: الف: َمه استعاره از یار و معشوق / ب( بین بیا، بیار و باد، باده جناس ناقص وجود دارد./ ج( دور از و االا (1ل
سعادت تو ایهام تام دارد: 1( من دور از سعادت تو پیچان و سوگوار هستم. 2( من پیچان و سوگوارم و این پیچان و سوگوار بودن از سعادت و بخت تو دور باد. / د( 

زنخدان )چانه(، جان، غبغب با یکدیگر مراعات نظیر ساخته اند. )مژده عنبران( )ترکیب یازدهم، دهم و دوازدهم ـ آرایه های ادبی(

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. ـ بررسی آرایه ها: الف: شّکر استعاره از سخن، یاقوت استعاره از لب / ب: باده مجاز از جام )جام در دست( / ج: و االا (1ل
تلمیح به داستان سلیمان و هدد و خبر آوردن از سبا / د: من مانند اقبال تو در عالم نمی گنجم )تشبیه(
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 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این گزینه تناقض وجود ندارد.و االا (1ل
بررسی سایر گزینه ها:

گزینه »1«: غمی به غیر از بی غمی وجود ندارد. / گزینه »2«: شمع را با آب روشن کردن / گزینه »3«: بیماری من صحت )سالمتی( است. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و االا (1ل
»قامت« خود را به »کمان« و »یار« را به »تیري« تشبیه کرده است. در سایر گزینه ها 3 تشبیه وجود دارد.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.و االا (1ل
بررسی همۀ گزینه ها:

گزینۀ 1: وجه شبه بین »سوزن و شاعر«، »الغري« است که نیامده 
گزینۀ 2: وجه شبه رنگ سرخ 

گزینۀ 3: وجه شبه رقصیدن و بالیدن 
گزینۀ 4: وجه شبه درازی و بلندي

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و االا (1ل
در بیت آخر آرایۀ جناس دیده نمی شود.

گزینۀ 1: واج آرایی در حرف »ر« / جناس: برگ - بر 
گزینۀ 3: اخگر واژه ای کهن است، »بمیرد« در معنای خاموش شدن است. 

گزینۀ 4: مفهوم این است که پس از هر دشواری آسانی فرا می رسد.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این گزینه عالوه بر واج آرایی در واج »ا« واژه آرایی در کلمۀ »نهاد« نیز وجود دارد.و االا (1ل
نکته: واژه آرایی همان تکرار است.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در بیت گزینۀ 4 واج آرایی )م( موجود است، اما تشخیصی به چشم نمی خورد.و االا (1ل
بررسی سایر گزینه ها: 

گزینۀ 1: واج آرایی )م(- واژه آرایی )مست(
گزینۀ 2: پرده زلف )تشبیه(، آفتاب، ماه، خورشید، سحاب )تناسب(

گزینۀ 3: دنیی و عقبی )تضاد(- سر فرود آوردن در برابر چیزی )کنایه(

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. سجع در این گزینه )مخروش - مجوش( از نوع مطرف و در سایر گزینه ها از نوع متوازی استو االا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و لالا (1ل
بر: صحرا/ بر: روي/ بر و بحر - بر و تر

بررسی سایر گزینه ها: 
گزینۀ »1«: بر و سر: جناس ناهمسان 
گزینۀ »2«: کر و در: جناس ناهمسان 

گزینۀ »4«: بر و تر: جناس ناهمسان

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در گزینۀ 4 آرایۀ اسلوب معادله که مصراع دوم تمثیلی بر مصراع اّول است و خواب غفلت: اضافۀ تشبیهی است و االا (1ل
بکار رفته است و استعاره ای دیده نمی شود.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. بیت گزینۀ »1« فاقد آرایۀ مجاز است.و االا (1ل
در سایر ابیات: )2( »چه« مجاز از گودی چانه. / )3( »نرگس« مجاز از چشم معشوق. / )4( »آتش« مجاز از شراب.
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 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این گزینه تناقض وجود ندارد.و االا (1ل
بررسی سایر گزینه ها:

گزینه »1«: غمی به غیر از بی غمی وجود ندارد. / گزینه »2«: شمع را با آب روشن کردن / گزینه »3«: بیماری من صحت )سالمتی( است. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و االا (1ل
»قامت« خود را به »کمان« و »یار« را به »تیري« تشبیه کرده است. در سایر گزینه ها 3 تشبیه وجود دارد.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.و االا (1ل
بررسی همۀ گزینه ها:

گزینۀ 1: وجه شبه بین »سوزن و شاعر«، »الغري« است که نیامده 
گزینۀ 2: وجه شبه رنگ سرخ 

گزینۀ 3: وجه شبه رقصیدن و بالیدن 
گزینۀ 4: وجه شبه درازی و بلندي

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و االا (1ل
در بیت آخر آرایۀ جناس دیده نمی شود.

گزینۀ 1: واج آرایی در حرف »ر« / جناس: برگ - بر 
گزینۀ 3: اخگر واژه ای کهن است، »بمیرد« در معنای خاموش شدن است. 

گزینۀ 4: مفهوم این است که پس از هر دشواری آسانی فرا می رسد.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این گزینه عالوه بر واج آرایی در واج »ا« واژه آرایی در کلمۀ »نهاد« نیز وجود دارد.و االا (1ل
نکته: واژه آرایی همان تکرار است.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در بیت گزینۀ 4 واج آرایی )م( موجود است، اما تشخیصی به چشم نمی خورد.و االا (1ل
بررسی سایر گزینه ها: 

گزینۀ 1: واج آرایی )م(- واژه آرایی )مست(
گزینۀ 2: پرده زلف )تشبیه(، آفتاب، ماه، خورشید، سحاب )تناسب(

گزینۀ 3: دنیی و عقبی )تضاد(- سر فرود آوردن در برابر چیزی )کنایه(

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. سجع در این گزینه )مخروش - مجوش( از نوع مطرف و در سایر گزینه ها از نوع متوازی استو االا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و لالا (1ل
بر: صحرا/ بر: روي/ بر و بحر - بر و تر

بررسی سایر گزینه ها: 
گزینۀ »1«: بر و سر: جناس ناهمسان 
گزینۀ »2«: کر و در: جناس ناهمسان 

گزینۀ »4«: بر و تر: جناس ناهمسان

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در گزینۀ 4 آرایۀ اسلوب معادله که مصراع دوم تمثیلی بر مصراع اّول است و خواب غفلت: اضافۀ تشبیهی است و االا (1ل
بکار رفته است و استعاره ای دیده نمی شود.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. بیت گزینۀ »1« فاقد آرایۀ مجاز است.و االا (1ل
در سایر ابیات: )2( »چه« مجاز از گودی چانه. / )3( »نرگس« مجاز از چشم معشوق. / )4( »آتش« مجاز از شراب.
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و االا (1ل
صبح چون آب .../روشنایی نیلگون/صبح سایه وش/صبح به شیرگونگی/کودك صبح/ 5 تشبیه

توجه: در عبارت یاد شده  »نیلگون« به معنی به رنگ نیل، یا به مانند نیل است. 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.و االا (1ل
آرایۀ تشبیه در دیگر گزینه ها:

گزینۀ 1: »آتِش شوق« اضافۀ تشبیهی، »آتش« مشبه به و »شوق« مشبه 
گزینۀ 2: »قمری به سان مؤذنی بر بام مأَذن«، »قمري« مشبه، »به ساِن« ادات، »مؤذن« مشبه به 

گزینۀ 3: »چاه مالمت« اضافۀ تشبیهی، »چاه« مشبه به، »مالمت« مشبه 

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و االا (1ل
در مورد »الف« دو تشبیه وجود دارد: تشبیه شاعر به پرگار/ تشبیه دوران به نقطه

در مورد »ب« یک تشبیه به چشم می خورد: غبار به سرمه تشبیه شده است. 
درمورد »پ« دو تشبیه وجود دارد: چهره به خورشید/ تشبیه معشوق به خورشید 

در مورد »ت« چهار تشبیه به کار رفته: مو به مشک/ تشبیه لعل به شهد/ تشبیه لعل به شکر/ تشبیه لعل به شیر

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. همان گونه که در این گزینه مشخص شده است، واژه »چشم و چراغ عالم « مشبه به است.و االا (1ل
بررسی گزینه های دیگر: 

گزینۀ »1«: مشبه به← دیوان حافظ 
گزینۀ »2«: مشبه به← زنگی 
گزینۀ »4«: مشبه به← آفتاب

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در این گزینه »مجاز« به کار نرفته است، اما در گزینه های دیگر:و االا (1ل
گزینۀ 2: »نان« مجاز از خوردنی و غذا 

گزینۀ 3: »چمن« مجاز از باغ و گلستان 
گزینۀ 4: »نگین« مجاز از انگشتري

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. همان گونه که می دانیم نام دیگر آرایۀ استعاره، »مجاز به عالقۀ شباهت« است که این آرایه در گزینه های )الف و االا (1ل
و پ( دیده می شود.

الف( نرگس استعاره از چشم 
پ( هندو استعاره از خال 
ب( جهان مجاز از مردم 

ت( در این گزینه فقط تشبیه وجود دارد و استعاره یا مجاز دیده نمی شود./

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. بیت گزینۀ 2، اسلوب معادله دارد، ولی تشبیه ندارد.و االا (1ل
توجه: »چو« »درحالی که، هنگامی که« است و ادات تشبیه نیست. 

بررسی موارد در سایر گزینه ها: 
گزینۀ »1«: استعاره: »آن ملک« استعاره از عشق و سیالب استعاره از »اشک« / تناقض: »آباد شدن خانه با سیالب« 
گزینۀ »3«: تشخیص، »خامه، حدیث چشم طوفان بار مرا بر زبان دارد«. »معذور است« / اغراق: »چشم طوفان بار« 

گزینۀ »4«: »چشمۀ خورشید« تشبیه/ »عّلت نوربارانی صبح این است که در چشمۀ خورشید خود را شسته است« حسن تعلیل 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. سلطنت فقر: پارادوکس / دل: مجاز از وجود انسانو لالا (1ل
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بیت حسن تعلیل دارد. ابر به این دلیل باران بر چمنزار می ریزد چون بدعهدی روزگار را دیده است، ولی اسلوب و االا (1ل
معادله ندارد.

تشریح گزینه های دیگر: 
گزینۀ »1«: »سیل حوادث« )اضافۀ تشبیهی( تشبیه / »سیل حوادث بلند می گوید« تشخیص و استعاره / »این خاکدان« استعاره از »دنیا« است. 

گزینۀ »2«: »رنگین سخنان« حس آمیزی / ایهام: »صاحب نام« دو معنا دارد: 1- حک شدن نام روی عقیق  2- مشهور شدن 
گزینۀ »4«: »بی نمکی در نمک اوست« )پارادوکس( / »سیه کاسه بودن« کنایه از »بخیل بودن«

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در گزینۀ 3 اسلوب معادله بکار نرفته است.و االا (1ل
گزینۀ »1«: پای کوبان: کنایه / بیستون عشق: اضافۀ تمثیلی و آرایه تشبیه 
گزینۀ »2«: استغنای فقر: تناقض / ای هوس: تشخیص و استعاره مکنیه 

گزینۀ »4«: تلمیح به داستان شاهنامه / داستان و زال: ایهام تناسب

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.و االا (1ل
»پا و دست«، »بلبل و گلزار« تناسب دارند.

واج »س« تکرار شده است. 
تشبیه در بیت به کار رفته: پای تویی، دست تویی و ...

گزینه 3 پاسخ صحیح است. در بیت گزینۀ »3« جناس وجود ندارد.و االا (1ل
تشریح گزینه های دیگر: 

گزینۀ »2«: »سیر« مجاز از خسته و بیزار 
گزینۀ »4«: واژه آرایی »دانه«

گزینه 2 پاسخ صحیح است. »روان« در گزینۀ 2 جناس تام دارد و آرایۀ واژه آرایی به شمار نمی رود. روان در مصراع اول در معنای صفت روان و و االا (1ل
جاری است و در مصراع دوم از نظر دستوری اسم و در معنای روح و روان است.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این گزینه فقط واج آرایی در حرف »ش« دیده می شود و واژه ای تکرار نشده است اما در گزینه های دیگر به ترتیب  و االا (1ل
عقل و جان/  عشق/  دل، بر، دوش واژه آرایی ساخته اند.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. ج( واج آرایی )ك(و االا (1ل
الف( تشبیه  دلم همچون باغ بهاران گشته است. 

د( واژه آرایی پیشانی و نیست 
ب( استعاره  چرخ کبود )آسمان( 

نکته: واژه آرایی همان آرایۀ »تکرار« است.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. سجع: کینه - سینهو االا (1ل
واج آرایی در صامت »د«، »ر« و مصوت کوتاه »-«

گزینه 2 پاسخ صحیح است. در گزینۀ »2« فقط واج آرایی )در واج »د« ( دیده می شود.و االا (1ل
بررسی سایر گزینه ها: 

گزینۀ »1«: واژه آرایی: تکرار »سلطان«/ واج آرایی: واج »س« 
گزینۀ »3«: واژه آرایی: تکرار »مستی« و »ناز«/ واج آرایی: واج »آ«

گزینۀ »4«: واژه آرایی: تکرار »دلبر«/ واج آرایی: واج »د«
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بیت حسن تعلیل دارد. ابر به این دلیل باران بر چمنزار می ریزد چون بدعهدی روزگار را دیده است، ولی اسلوب و االا (1ل
معادله ندارد.

تشریح گزینه های دیگر: 
گزینۀ »1«: »سیل حوادث« )اضافۀ تشبیهی( تشبیه / »سیل حوادث بلند می گوید« تشخیص و استعاره / »این خاکدان« استعاره از »دنیا« است. 

گزینۀ »2«: »رنگین سخنان« حس آمیزی / ایهام: »صاحب نام« دو معنا دارد: 1- حک شدن نام روی عقیق  2- مشهور شدن 
گزینۀ »4«: »بی نمکی در نمک اوست« )پارادوکس( / »سیه کاسه بودن« کنایه از »بخیل بودن«

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در گزینۀ 3 اسلوب معادله بکار نرفته است.و االا (1ل
گزینۀ »1«: پای کوبان: کنایه / بیستون عشق: اضافۀ تمثیلی و آرایه تشبیه 
گزینۀ »2«: استغنای فقر: تناقض / ای هوس: تشخیص و استعاره مکنیه 

گزینۀ »4«: تلمیح به داستان شاهنامه / داستان و زال: ایهام تناسب

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.و االا (1ل
»پا و دست«، »بلبل و گلزار« تناسب دارند.

واج »س« تکرار شده است. 
تشبیه در بیت به کار رفته: پای تویی، دست تویی و ...

گزینه 3 پاسخ صحیح است. در بیت گزینۀ »3« جناس وجود ندارد.و االا (1ل
تشریح گزینه های دیگر: 

گزینۀ »2«: »سیر« مجاز از خسته و بیزار 
گزینۀ »4«: واژه آرایی »دانه«

گزینه 2 پاسخ صحیح است. »روان« در گزینۀ 2 جناس تام دارد و آرایۀ واژه آرایی به شمار نمی رود. روان در مصراع اول در معنای صفت روان و و االا (1ل
جاری است و در مصراع دوم از نظر دستوری اسم و در معنای روح و روان است.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این گزینه فقط واج آرایی در حرف »ش« دیده می شود و واژه ای تکرار نشده است اما در گزینه های دیگر به ترتیب  و االا (1ل
عقل و جان/  عشق/  دل، بر، دوش واژه آرایی ساخته اند.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. ج( واج آرایی )ك(و االا (1ل
الف( تشبیه  دلم همچون باغ بهاران گشته است. 

د( واژه آرایی پیشانی و نیست 
ب( استعاره  چرخ کبود )آسمان( 

نکته: واژه آرایی همان آرایۀ »تکرار« است.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. سجع: کینه - سینهو االا (1ل
واج آرایی در صامت »د«، »ر« و مصوت کوتاه »-«

گزینه 2 پاسخ صحیح است. در گزینۀ »2« فقط واج آرایی )در واج »د« ( دیده می شود.و االا (1ل
بررسی سایر گزینه ها: 

گزینۀ »1«: واژه آرایی: تکرار »سلطان«/ واج آرایی: واج »س« 
گزینۀ »3«: واژه آرایی: تکرار »مستی« و »ناز«/ واج آرایی: واج »آ«

گزینۀ »4«: واژه آرایی: تکرار »دلبر«/ واج آرایی: واج »د«
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گزینه 3 پاسخ صحیح است. واج آرایی: تکرار مصوت »-ِ«و للاا (1ل
واژه آرایی: تکرار واژه ی »او«

سجع: واژه های »نیرنگ، آهنگ، شبرنگ« سجع دارند.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. واژگان پدید آورنده ی سجع در سایر گزینه ها:و الاا (1ل
گزینه ی »1«: برافشانیم - اندازیم - بشکافیم - دراندازیم 

گزینه ی »3«: تندخو - بو - بگو 
گزینه ی »4«: عیب - غیب

گزینه 1 پاسخ صحیح است. سجع های این گزینه همگی از نوع متوازی هستند: دیدار، پرکار و خّمارو الاا (1ل
تشریح گزینه های دیگر: 

گزینۀ )2(: »غّماز و آغاز« سجع متوازی دارند و با واژه »ناز« سجع مطّرف ایجاد می کنند.
گزینۀ )3(: »اندوه و انبوه«: سجع متوازی دارند و با واژه »کوه« سجع مطّرف ایجاد می کنند. 

گزینۀ )4(: »لب و شب« سجع متوازی دارند و با واژه »غبغب« سجع مطّرف ایجاد می کنند.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. ارزش سجع متوازی از همۀ سجع ها بیشتر است؛ در این گزینه واژه های «نراند» و «نماند» سجع متوازی هستند. و الاا (1ل
در سایر گزینه ها سجع مطّرف به کار رفته است.

سجع ها در سایر گزینه ها: 
گزینۀ »1«: نبخشاید- آید 

گزینۀ »2«: خوب- مکتوب
گزینۀ »4«: سیر- دلیر

گزینه 1 پاسخ صحیح است. واژه های ریش )ریشش( و پیش )پیشش( سجع متوازی دارند و ارزش این نوع سجع، از سجع های دیگر بیش تر است.و الاا (1ل

گزینه 2 پاسخ صحیح است. در گزینۀ »2« برخالف سه گزینۀ دیگر، سجع مطّرف بین »بی سپاس« با »ناحق شناس« و »برگردد با در نوردد« و الاا (1ل
وجود دارد.

بررسی سایر گزینه ها: 
گزینۀ »1«: در این گزینه بین کلمات »پنداشتی و برداشتی« سجع متوازی وجود دارد. 

گزینۀ »3«: در این گزینه بین کلمات »کفایت و درایت« سجع متوازی وجود دارد. 
گزینۀ »4«: در این گزینه بین کلمات »بروب و مکوب« سجع متوازی وجود دارد.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. بین کلمات »خوردن - مردن« سجع متوازي، »بیش از - پیش از« سجع متوازي، »رزق - وقت« سجع متوازن و و الاا (1ل
»مقسوم - معلوم« سجع متوازی وجود دارد.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. حس آمیزی )جواب تلخ( /ت ناقض )جواب تلخ شیرین تر از شکر می گشت(/  کام )دهان( جان= اضافۀ استعاری  و الاا (1ل
استعاره / ایهام تناسب: شور: به معنی »شور و هیجان« معنای مورد نظر و با معنی »مزه شور« )با کلمۀ شیرین مراعات نظیر می سازد.(

گزینه 3 پاسخ صحیح است. شمع صفت - بهار نومیدی - گل انجام - خانۀ گردون - هالل وار )5 تشبیه به کار رفته است(و الاا (1ل

گزینه 2 پاسخ صحیح است. تضاد: بنشاندم )کاشتم( و برکندی )ریشه کن کردي( / تشبیه: درخت وصل )اضافۀ تشبیهی( / استعاره: بیخ مهر و الاا (1ل
)اضافۀ استعاري(
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گزینه 1 پاسخ صحیح است. در بیت سؤال آرایۀ »تضاد« ، »تلمیح« و »جناس«  به کار نرفته است.و لااا (1ل
خرابات فنا: تشبیه/ »ساغر« مجاز از شراب 

دل مخمور که ساغر کشد: تشخیص 
بررسی آرایه های دیگر: 

مخمور بودن دل و ساغر کشیدن دل ؟ استعاره 
هوا ؟ ایهام: 1- باد و هوا 2- امید و آرزو

گزینه 3 پاسخ صحیح است. حسن تعلیل: »درون گل الله را علت داغ دیدگی او می داند.«/  مراعات نظیر: »الله، چمن و داغ دیده«/  تشبیه: و اااا (1ل
»رخسار تو اللۀ بی داغ است.«/  داغ دیدن و بی داغ بودن: تضاد

گزینه 3 پاسخ صحیح است. در تشبیه نخست بین گزینه »3«، »قد همه دلبران عالم« مشبه، »چو« ادات تشبیه و »نون« مشبه به است. وجه شبه و اااا (1ل
در این تشبیه، خمیده بودن است که حذف شده است. »الف قد« نیز اضافه ی تشبیهی است و ادات تشبیه و وجه شبه در آن حذف شده است.

تشریح گزینه های دیگر: 
گزینه ی »1«: نسیم: مشبه / چون: ادات تشبیه / دم عیسی: مشبه به / جان آوردن: وجه شبه 

گزینه ی »2«: تشبیه نخست: لبت: مشبه/  لطافت: وجه شبه/  الله ی سیراب: مشبه به/  ماند: ادات تشبیه- تشبیه دوم: دلم: مشبه/  بی قراري: وجه 
شبه/  چشمه ی سیماب: مشبه به/ ماند: ادات تشبیه 

گزینه ی »4«:گوهرشناسان راز: مشبه / صدف: مشبه به / وار: ادات تشبیه / کل مصراع دوم: وجه شبه  

گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل
بررسی گزینه ها:

گزینۀ )1( : تو )مشّبه(، شمع انجمن )مشّبه به(
گزینۀ )2( : من )مشّبه (، نی)مشّبه به(، همچون )ادات تشبیه(، می نالم و می زارم )وجه شبه(

من)مشبه(، عود)مشّبه به(، همچون )ادات تشبیه(، می سوزم و  می سازم )وجه شبه(
 گزینۀ )3(: بال )مشّبه(، طوفان )مشّبه به( 

گزینۀ )4(: سرکش )مشّبه(، باران )مشّبه به(، چو )ادات تشبیه(، چکد )وجه شبه(
روزگار عمر )مشّبه(، برق )مشّبه به(، چو )ادات تشبیه(، بشد )وجه شبه(

گزینه 3 پاسخ صحیح است. در گزینۀ 1 تشبیه فشردۀ اضافی )شراب عشق(، در گزینه های 2 و 4 تشبیه گسترده و در گزینۀ 3 تشبیه بلیغ اسنادی و اااا (1ل
وجود دارد: من )مانند( اللۀ آزاد هستم.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. زندگی به یک آتشگاه تشبیه شده است و وجه شبه آن دیرنده بودن و پابرجا بودن است. ادات در این تشبیه حذف و اااا (1ل
شده است.

گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل
گزینۀ 1: لب: مشبه / اللۀ سیراب: مشبه به / ماند: ادات / لطافت: وجه شبه

گزینۀ 2: انبیا: مشبه / چون: ادات / ساروان: مشبه به / وجه شبه محذوف
گزینۀ 3: قامت: مشبه / سرو: مشبه به / ادات و وجه شبه محذوف

گزینۀ 4: نگاه: مشبه / خنجر: مشبه به / مثل: ادات / وجه شبه محذوف

 گزینۀ »4«و اااا (1ل

بوتیمارمانند من/   بلبلمثل من/   گلمانند  تو
مشبه بهمشبهمشبه بهمشبهمشبه بهمشبه
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گزینه 1 پاسخ صحیح است. در بیت سؤال آرایۀ »تضاد« ، »تلمیح« و »جناس«  به کار نرفته است.و لااا (1ل
خرابات فنا: تشبیه/ »ساغر« مجاز از شراب 

دل مخمور که ساغر کشد: تشخیص 
بررسی آرایه های دیگر: 

مخمور بودن دل و ساغر کشیدن دل ؟ استعاره 
هوا ؟ ایهام: 1- باد و هوا 2- امید و آرزو

گزینه 3 پاسخ صحیح است. حسن تعلیل: »درون گل الله را علت داغ دیدگی او می داند.«/  مراعات نظیر: »الله، چمن و داغ دیده«/  تشبیه: و اااا (1ل
»رخسار تو اللۀ بی داغ است.«/  داغ دیدن و بی داغ بودن: تضاد

گزینه 3 پاسخ صحیح است. در تشبیه نخست بین گزینه »3«، »قد همه دلبران عالم« مشبه، »چو« ادات تشبیه و »نون« مشبه به است. وجه شبه و اااا (1ل
در این تشبیه، خمیده بودن است که حذف شده است. »الف قد« نیز اضافه ی تشبیهی است و ادات تشبیه و وجه شبه در آن حذف شده است.

تشریح گزینه های دیگر: 
گزینه ی »1«: نسیم: مشبه / چون: ادات تشبیه / دم عیسی: مشبه به / جان آوردن: وجه شبه 

گزینه ی »2«: تشبیه نخست: لبت: مشبه/  لطافت: وجه شبه/  الله ی سیراب: مشبه به/  ماند: ادات تشبیه- تشبیه دوم: دلم: مشبه/  بی قراري: وجه 
شبه/  چشمه ی سیماب: مشبه به/ ماند: ادات تشبیه 

گزینه ی »4«:گوهرشناسان راز: مشبه / صدف: مشبه به / وار: ادات تشبیه / کل مصراع دوم: وجه شبه  

گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل
بررسی گزینه ها:

گزینۀ )1( : تو )مشّبه(، شمع انجمن )مشّبه به(
گزینۀ )2( : من )مشّبه (، نی)مشّبه به(، همچون )ادات تشبیه(، می نالم و می زارم )وجه شبه(

من)مشبه(، عود)مشّبه به(، همچون )ادات تشبیه(، می سوزم و  می سازم )وجه شبه(
 گزینۀ )3(: بال )مشّبه(، طوفان )مشّبه به( 

گزینۀ )4(: سرکش )مشّبه(، باران )مشّبه به(، چو )ادات تشبیه(، چکد )وجه شبه(
روزگار عمر )مشّبه(، برق )مشّبه به(، چو )ادات تشبیه(، بشد )وجه شبه(

گزینه 3 پاسخ صحیح است. در گزینۀ 1 تشبیه فشردۀ اضافی )شراب عشق(، در گزینه های 2 و 4 تشبیه گسترده و در گزینۀ 3 تشبیه بلیغ اسنادی و اااا (1ل
وجود دارد: من )مانند( اللۀ آزاد هستم.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. زندگی به یک آتشگاه تشبیه شده است و وجه شبه آن دیرنده بودن و پابرجا بودن است. ادات در این تشبیه حذف و اااا (1ل
شده است.

گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل
گزینۀ 1: لب: مشبه / اللۀ سیراب: مشبه به / ماند: ادات / لطافت: وجه شبه

گزینۀ 2: انبیا: مشبه / چون: ادات / ساروان: مشبه به / وجه شبه محذوف
گزینۀ 3: قامت: مشبه / سرو: مشبه به / ادات و وجه شبه محذوف

گزینۀ 4: نگاه: مشبه / خنجر: مشبه به / مثل: ادات / وجه شبه محذوف

 گزینۀ »4«و اااا (1ل

بوتیمارمانند من/   بلبلمثل من/   گلمانند  تو
مشبه بهمشبهمشبه بهمشبهمشبه بهمشبه
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گزینه 1 پاسخ صحیح است. تشبیه فشردۀ ترکیبی باید ترکیب اضافی باشد و مضاُف الیه به مضاف یا برعکس تشبیه شده باشد. در حالی که »مه و اااا (1ل
نو« ترکیب وصفی است و »کشتۀ خویش« و »هنگام درو« با اینکه ترکی اضافی اند. ولی در آن ها تشبیهی دیده نمی شود.

← فلک مانند مزرع سبز در این بیت دو تشبیه وجود دارد: مزرع سبز فلک 
← مه نو مانند داس داس مه نو 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. هر گاه چون در معنای مثل و مانند به کار رود از ادات تشبیه است و هر گاه در معنای »هنگامی که« و »زیرا که« به و اااا (1ل
کار رود از ادات تشبیه محسوب نمی شود، مانند گزینۀ 3 که »چون« در معنای »هنگامی که« است.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. و لااا (1ل
درخت دوستی: دوستی به درخت مانند شده است.

نهال دشمنی: دشمنی به نهال مانند شده است.
تشبیه فشرده گاه به صورت ترکیب اضافی )مضاف و مضاف الیه( می آید.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. تشبیه گسترده، تشبیهی را گویند که در آن چهار رکن یا سه رکن تشبیه وجود داشته باشد، مانند »دل را مانند مصحف و اااا (1ل
)قرآن( عزیز بدار« که ارکان تشبیه عبارت اند از: 1( دل: مشّبه 2( مصحف: مشّبه به 3( چو: ادات 4( عزیز داشتن: وجه شبه

دو تشبیه فشرده نیز در بیت دیده می شود: دل ]مانند[ خانۀ خداست / سیِل شراب
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یادآوری: تشبیه بلیغ، تشبیهی است که فقط 2 رکن اصلی آن )مشبه و مشبه به( وجود دارد و ادات و وجه شبه حذف گردیده است.

گزینه 2 پاسخ صحیح است. گاهی اوقات ممکن است مشّبه یا مشّبه به یک واژه باشد و گاهی ممکن است یک عبارت یا جمله باشد؛ مانند بیت و اااا (1ل
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رازهای سینه خاشاِک طوفان شده است: تشبیه فشردۀ غیر اضافی
گزینۀ 1: دو تشبیه گسترده )چون پیاله – همچو الله(

← یک تشبیه فشردۀ اسنادی گزینۀ 3: تو دیوان حافظ هستی 
گزینۀ 4: فقط تشبیه اضافی )زندان عشق( دارد.
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در بیت اول با دو تشبیه مواجه هستیم. در مصراع اول »جان« به »آینه« تشبیه شده است و در مصراع دوم شاعر »دل« را در فرو رفتن در زلف معشوق، به »شانه« 

مانند کرده است.
در ابیات 2 و 3 مصراع اول مجموعه ای است که به مصراع دوم تشبیه شده است. در این موارد، تنها یک تشبیه به حساب می آوریم، مانند:

اجرام کوه هاست نهان در میان برفمانند پنبه دانه که در پنبه تعبیه است
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گزینۀ »4«و اااا (1ل
← 1 مورد گزینۀ 1: لب لعل 

← 1 مورد گزینۀ 2: تشبیه شب به َشَبه )سنگ سیاه( 
← 5 مورد گزینۀ 3: معشوق به ماه، معشوق به خورشید، معشوق به ابر، معشوق به نسیم و تشبیه خود به گل پژمرده و خزان دیده 

← 4 مورد گزینۀ 4: تشبیه روی به آتش، زلف به دود، غمزۀ معشوق به شیر، دل به بیشه 

گزینه 1 پاسخ صحیح است. و اااا (1ل
تشبیه مرجح: برتر دانستن مشبه بر مشبه به را تشبیه مرجح گویند که معمواًل بین دو چیز که وجه اشتراکی دارند مقایسه ای پیش می آید و یکی بر دیگری ترجیح 

داده می شود.
در بیت اول آفتاب وقتی رخسار یار را می بیند رخ خود را با ابر می پوشاند و شرمنده می شود، پس رخسار کسی که مورد خطاب است از خورشید زیباتر است.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. آسمان به انسانی مانند شده است که مفاخره )فخرفروشی( می کند و از زیبای ستاره دم می زند؛ بنابراین »آسمان« و اااا (1ل
جان بخشی یا تشخیص است و هر تشخیصی، آرایه »استعاره« است، زیرا مشّبه )آسمان( باقی مانده و مشّبه به )انسان( حذف گردیده است.

گزینه 2 پاسخ صحیح است.و لااا (1ل
اضافه استعاری به ترتیب:

1ـ رخ اندیشه )اندیشه به انسانی مانند شده که رخساری دارد.(
2ـ زلف سخن )سخن به انسانی مانند شده که زلف دارد.(

گزینه 4 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل
گزینه 1: ساغر محبت ← محبت مانند ساغر است )ساغر مجاز از شراب است( در نشاط آوری.

گزینه 2: باتوجه به معنی عبارت، عشق و ربوبیت به چیزی یا کسی مانند نشده اند، پس استعاره نیست.
معنی : همه انسان ها با عشق دربرابر ربوبیت تو پیشانی بر خاک نهاده اند.

گزینه 3: آتش عشق و خرمن وجود اضافه تشبیهی است.
گزینه 4: سبزینه محبت اضافه تشبیهی است / برگ های وجودم اضافه استعاری ← وجود من مانند درختی است که برگ هایش زرد شده است.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. آفتاب عمر استعاره از محبوب و یار است.و اااا (1ل

گزینه 2 پاسخ صحیح است. »سرو« در بیت 2 استعاره از یار است: آن لحظه که یارم رسید.و اااا (1ل

گزینه 3 پاسخ صحیح است. در گزینه 3، »اختران« تشخیص دارند، زیرا ویژگی قسم خوردن که انسانی است به اختران نسبت داده شده است.و اااا (1ل

گزینه 2 پاسخ صحیح است. واژه »ماه« در این گزینه استعاره مصرحه از یار است. در سایر گزینه ها »رکاب آرزو«، »بخت بیدار« و »دل باغ« استعاره و اااا (1ل
مکنیه هستند.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. »ماه« در مصراع اول استعاره مصرحه از »یار« است.و اااا (1ل
اینکه »ماه فلک« خانه داشته باشد و خانه اش زیر و زبر شود، تشخیص است.

بررسی سایر گزینه ها:
گزینه 1: »گریبان سپهر«، »دامن خاک« و »پنجه عشق« تشخیص دارند.

گزینه 2: »شمع رو« تشبیه است/ عقل و عشق تشخیص دارند.
گزینه 3: هیچ استعاره ای موجود نیست.
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گزینه 2 پاسخ صحیح است. در این بیت »خون« مجاز از کشتن است. عالقه ای که کشتن و خون را به هم می پیوندد، »عالقه الزمّیه« یا »عالقه و اااا (1ل
همراهی« نام دارد، زیرا کشتن معمواًل با خون ریزی همراه است.

اضافه شدن »قصد« به خون هم  قرینه ای است که این مجاز را نشان می دهد. ← قصد و هدف برای انجام کاری معنا دارد، قصد و هدف برای »کشتن« معنا می دهد. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. در تمام گزینه ها »سر« مجاز از »اندیشه، قصد و تصمیم« است به عالقه محلیه چون سر »محل و جایگاه« فکر و و اااا (1ل
اندیشه است. در گزینه 3 »سر« به معنای عضو بدن است.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. مجاز به عالقه شباهت همان استعاره مصرحه است که در گزینه 3 »زندان« استعاره از »دنیا« است.و اااا (1ل

گزینه 3 پاسخ صحیح است. در همه ابیات »جهان« مجاز از مردم جهان است درحالی که در بیت سوم »جهان« در معنای حقیقی به کار رفته است.و لااا (1ل

گزینه 3 پاسخ صحیح است. »دست« در این بیت مجاز از »انگشتان« است، زیرا با کل دست، از کتف تا نوک انگشت گره، نمی زنند، بلکه فقط و اااا (1ل
با انگشتان گره می زنند.

بررسی سایر گزینه ها: 
بیت 1: عدل پادشاه کل جهان را مانند بهشت کرد.

بیت 2: در ماه تیر گل نرگس از باد پاییزی ایمن است.
بیت 4: گردن او را زد و تن بدون سر او را در آتش انداخت.

گزینه 1 پاسخ صحیح است. مجاز به عالقه شباهت یعنی استعاره مصرحه و فقط در گزینه 1 استعاره مصرحه وجود دارد ← کمند استعاره از و اااا (1ل
زلف یار است.

گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل
بررسی سایر گزینه ها:

گزینه 1: بیت ← شعر: جزء به جای کل 
گزینه 2: ساغر ← محتویات درون آن: محل به جای محتویات

گزینه 3: زر ← ثروت و مال: جزء به جای کل
گزینه 4: گل ← بهار: جزء به جای کل

گزینه 4 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل
گزینه 1: دست مجاز از قدرت است.

گزینه 2: قلم مجاز از نوشته و اثر است.
گزینه 3: مژگان مجاز از چشم است.

گزینه 4 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل
آفتاب روی: اضافه تشبیهی یا تشبیه بلیغ فشرده است. )روی و رخسار مانند آفتاب است.(

چهره مه: اضافه استعاری است. )ماه به انسانی مانند شده است که چهره و رخساری دارد.(
معنی بیت: ماه از خجالت صورت تو که مانند آفتاب است بر چهره خود نقاب زده است.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. در گزینه 4، »ُبتا« مجاز با رابطه شباهت از »یار، محبوب، معشوق« است.و اااا (1ل
بررسی سایر موارد: 

گزینه 1: »شکسته پیمان« صفت معشوق است و مجاز با رابطه شباهت نیست.
گزینه 2: »عالم« مجاز از مردم عالم است اما به عالقه شباهت نیست.

گزینه 3: »خامه« انسان فرض شده و این تشخیص و استعاره مکنیه است. استعاره مکنیه مجاز نیست. / در این گزینه »سر« مجاز از قصد است، اما رابطه آن شباهت نیست.

399

آرایه های ادبی 

گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل
تشبیه این گزینه: زلف چو زنجیر )وجه شبه محذوف : بلند و حلقه حلقه(

در بیت 1 »خندان« و »در خروش آمدن« وجه شبه است. در بیت 2 »بی دانه بودن« وجه شبه است. در بیت 4 »شیرین شدن« وجه شبه است. 

گزینه 1 پاسخ صحیح است. در این گزینه نرگس مشّبه و انسان مشّبه به محذوف است؛ چرا که ویژگی »از خواب برخاستن« را به نرگس نسبت و اااا (1ل
داده است. در گزینه های دیگر، نرگس استعاره از چشم معشوق است )استعاره آشکار(.

گزینه 4 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل
بررسی گزینه ها:

گزینه 2: من چو غنچه پیاله می گیرم. گزینه 1: گفتار چون شکر است. 
گزینه 4: لب لعل تشبیه بلیغ اضافی است و گسترده نیست. گزینه 3: تو چون آفتاب از آشیان من سفر کردی. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. در بیت »الف« کلمه »شهر« مجاز از مردم شهر و در بیت »د« کلمه »سر« مجاز از قصد و اندیشه است.و لااا (1ل

گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل
تشبیه های اسنادی: تو )به مانند( بهار هستی ـ تو )مانند( بت هستی ـ تو )مانند( آتش جان هستی ) که جان را می سوزانی( ـ تو )مانند( سرو هستی ـ من )مانند( 

خاک ره هستم ـ آتِش عشق، تو )مانند( کفِن من است.
تشبیه اضافی: آتِش عشق )عشق مانند آتش است در سوزاندن(؛ به این نوع تشبیه، »اضافه تشبیهی« نیز می گویند.

گزینه 4 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل
بررسی گزینه ها:

گزینه 3: خنده گل گزینه 2: پای عقل  گزینه 1: پیشگاه حقیقت 

گزینه 1 پاسخ صحیح است. خون در اینجا به معنای حقیقی )غیرمجازی( است، اما در سایر گزینه ها معنای غیرحقیقی )مجازی( واژه ها مدنظر است.و اااا (1ل
سینه ← وجود / گوش ← شنونده / بیت ← شعر

گزینه 4 پاسخ صحیح است. در همه تشبیه های این بیت »وجه شبه« حذف شده است.و اااا (1ل
جهان    چون     شب    و        تیغ ها   چون      چراغ چو  دریای خون شد همه دشت و راغ 

ادات   مشّبه به                     مشّبه                                             مشّبه    ادات   مشّبه به          مشّبه    ادات   مشّبه به

گزینه 4 پاسخ صحیح است. و اااا (1ل
دیده سیر دارم، جان دلیر دارم، َزهره شیر دارم، من  مانند  زهره تابنده  شدم 

                                                                       مشّبه           مشّبه به 

گزینه 4 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل
گزینه 1: نگارم    چو      ماِه نو    ابرو نمود و جلوه گری کرد و رو ببست

              مشّبه    ادات   مشّبه به                   وجه شبه

گزینه 2: گالب  سرشک /   من      چو      گل       یک روز خنده کردم و عمری گریستم
            مشّبه به    مشّبه      مشّبه   ادات  مشّبه به                    وجه شبه

گزینه 4:  رو     چون        َمه 
            مشّبه    ادات   مشّبه به
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گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل
تشبیه این گزینه: زلف چو زنجیر )وجه شبه محذوف : بلند و حلقه حلقه(

در بیت 1 »خندان« و »در خروش آمدن« وجه شبه است. در بیت 2 »بی دانه بودن« وجه شبه است. در بیت 4 »شیرین شدن« وجه شبه است. 

گزینه 1 پاسخ صحیح است. در این گزینه نرگس مشّبه و انسان مشّبه به محذوف است؛ چرا که ویژگی »از خواب برخاستن« را به نرگس نسبت و اااا (1ل
داده است. در گزینه های دیگر، نرگس استعاره از چشم معشوق است )استعاره آشکار(.

گزینه 4 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل
بررسی گزینه ها:

گزینه 2: من چو غنچه پیاله می گیرم. گزینه 1: گفتار چون شکر است. 
گزینه 4: لب لعل تشبیه بلیغ اضافی است و گسترده نیست. گزینه 3: تو چون آفتاب از آشیان من سفر کردی. 

گزینه 3 پاسخ صحیح است. در بیت »الف« کلمه »شهر« مجاز از مردم شهر و در بیت »د« کلمه »سر« مجاز از قصد و اندیشه است.و لااا (1ل

گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل
تشبیه های اسنادی: تو )به مانند( بهار هستی ـ تو )مانند( بت هستی ـ تو )مانند( آتش جان هستی ) که جان را می سوزانی( ـ تو )مانند( سرو هستی ـ من )مانند( 

خاک ره هستم ـ آتِش عشق، تو )مانند( کفِن من است.
تشبیه اضافی: آتِش عشق )عشق مانند آتش است در سوزاندن(؛ به این نوع تشبیه، »اضافه تشبیهی« نیز می گویند.

گزینه 4 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل
بررسی گزینه ها:

گزینه 3: خنده گل گزینه 2: پای عقل  گزینه 1: پیشگاه حقیقت 

گزینه 1 پاسخ صحیح است. خون در اینجا به معنای حقیقی )غیرمجازی( است، اما در سایر گزینه ها معنای غیرحقیقی )مجازی( واژه ها مدنظر است.و اااا (1ل
سینه ← وجود / گوش ← شنونده / بیت ← شعر

گزینه 4 پاسخ صحیح است. در همه تشبیه های این بیت »وجه شبه« حذف شده است.و اااا (1ل
جهان    چون     شب    و        تیغ ها   چون      چراغ چو  دریای خون شد همه دشت و راغ 

ادات   مشّبه به                     مشّبه                                             مشّبه    ادات   مشّبه به          مشّبه    ادات   مشّبه به

گزینه 4 پاسخ صحیح است. و اااا (1ل
دیده سیر دارم، جان دلیر دارم، َزهره شیر دارم، من  مانند  زهره تابنده  شدم 

                                                                       مشّبه           مشّبه به 

گزینه 4 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل
گزینه 1: نگارم    چو      ماِه نو    ابرو نمود و جلوه گری کرد و رو ببست

              مشّبه    ادات   مشّبه به                   وجه شبه

گزینه 2: گالب  سرشک /   من      چو      گل       یک روز خنده کردم و عمری گریستم
            مشّبه به    مشّبه      مشّبه   ادات  مشّبه به                    وجه شبه

گزینه 4:  رو     چون        َمه 
            مشّبه    ادات   مشّبه به
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گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل
ادات تشبیه در سایر گزینه ها:

گزینه 4 ← به کردار گزینه 3 ← چو  گزینه 1 ← چو 
واژه »چو« در بیت گزینه 2 به معنی »هنگامی که« به کار رفته است، بنابراین ادات تشبیه محسوب نمی شود: هنگامی که خورشید درخشان سر بر آورد )طلوع 

کرد( زاغ سیاه پرنده )شب( سرش را فرو برد )پنهان شد(.

گزینه 4 پاسخ صحیح است. شاعر مجموعه ترکیبی »قطره های آب روی گل سرخ« را به مجموعه ترکیبی »اشک عروس روی رخسار سرخ و اااا (1ل
رنگش« تشبیه کرده است. 

گزینه 2 پاسخ صحیح است. سطح آب را به گهواره، سیالب را به دایه و موج را به مادر مانند کرده است.و اااا (1ل

گزینه 1 پاسخ صحیح است.و لااا (1ل

گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل

گزینه 4 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل

گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل

گزینه 3 پاسخ صحیح استو اااا (1ل

گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل

گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل

گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل

گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل

گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل

گزینه 1 پاسخ صحیح است.و لااا (1ل

گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل

گزینه 4 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل

گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل

گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل

گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در این گزینه بلبل مجاز از همدم، سر مجاز از اندیشه و همراهی، عاشق زار مجاز از دلشکسته، زاری مجاز از ناله و اااا (1ل
و خروش

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.، گزینه یک خاک مجاز از قبر، گزینه 3 سر مجاز از فکر و اندیشه، گزینه 4 خون مجاز از کشتنو اااا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.، گزینه 2 نمی ماند، گزینه 3 صفت باختن و گزینه 4 جوشن جان می گذرد وجه شبه هستندو اااا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.، همه ی گزینه ها 2 تشبیه دارند و گزینه یک چهار تشبیه دارد.و لااا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. لعل، عشق نقل، شکر ز پسته بریز همگی استعاره هستندو اااا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. همه ی گزینه ها یک تشبیه دارند و گزینه یک 2 تشبیه دارد.و اااا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. سایبان بر آفتاب، سرو بر ریحان و گل بر نقاب استعاره هستندو اااا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. آب از سر گذشتن، آب دادی، دود او بر جانش داغی وجه شبه هستندو اااا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در این گزینه وجه شبه محذوف استو اااا (1ل

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این گزینه ادات تشبیه محذوف استو اااا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. دم مجاز و ایهام، دم مزن کنایه از سکوت کردن، تلمیح به داستان حضرت عیسیو اااا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.، گزینه یک تشبیه ندارد، گزینه 2 کنایه ندارد، گزینه 4 تشبیه نداردو اااا (1ل

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.و لااا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. خیال خاتم اضافه تشبیهی، تلمیح به داستان جمشید پادشاه افسانه ای، آفاق را کشیدن تشخیصو اااا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. داد به دل نداد کنایه، عزا در گلو شکست استعاره و تشخیصو اااا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. حالوت سخن تلخ حس آمیزی و متناقض نما، ماهی، آب، دریا مراعات نظیر، مصراع اول معادل مصراع دومو اااا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. مصراع اول تشبیه دارد، به دام عشق در افتاد کنایه، باد و باد جناس تام، بادا باد جناس ناقصو اااا (1ل

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. خاک، آسمان، ستاره مراعات نظیر،/ گزید، بزاید جناس،/ بزاید آسمان استعاره و تشخیصو اااا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. برخاستن از سر جان کنایه/ سرو استعاره از قامت/ برخاستم، بنشینم تضادو اااا (1ل
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در این گزینه بلبل مجاز از همدم، سر مجاز از اندیشه و همراهی، عاشق زار مجاز از دلشکسته، زاری مجاز از ناله و اااا (1ل
و خروش

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.، گزینه یک خاک مجاز از قبر، گزینه 3 سر مجاز از فکر و اندیشه، گزینه 4 خون مجاز از کشتنو اااا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.، گزینه 2 نمی ماند، گزینه 3 صفت باختن و گزینه 4 جوشن جان می گذرد وجه شبه هستندو اااا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.، همه ی گزینه ها 2 تشبیه دارند و گزینه یک چهار تشبیه دارد.و لااا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. لعل، عشق نقل، شکر ز پسته بریز همگی استعاره هستندو اااا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. همه ی گزینه ها یک تشبیه دارند و گزینه یک 2 تشبیه دارد.و اااا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. سایبان بر آفتاب، سرو بر ریحان و گل بر نقاب استعاره هستندو اااا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. آب از سر گذشتن، آب دادی، دود او بر جانش داغی وجه شبه هستندو اااا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در این گزینه وجه شبه محذوف استو اااا (1ل

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این گزینه ادات تشبیه محذوف استو اااا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. دم مجاز و ایهام، دم مزن کنایه از سکوت کردن، تلمیح به داستان حضرت عیسیو اااا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.، گزینه یک تشبیه ندارد، گزینه 2 کنایه ندارد، گزینه 4 تشبیه نداردو اااا (1ل

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.و لااا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. خیال خاتم اضافه تشبیهی، تلمیح به داستان جمشید پادشاه افسانه ای، آفاق را کشیدن تشخیصو اااا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. داد به دل نداد کنایه، عزا در گلو شکست استعاره و تشخیصو اااا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. حالوت سخن تلخ حس آمیزی و متناقض نما، ماهی، آب، دریا مراعات نظیر، مصراع اول معادل مصراع دومو اااا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. مصراع اول تشبیه دارد، به دام عشق در افتاد کنایه، باد و باد جناس تام، بادا باد جناس ناقصو اااا (1ل

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. خاک، آسمان، ستاره مراعات نظیر،/ گزید، بزاید جناس،/ بزاید آسمان استعاره و تشخیصو اااا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. برخاستن از سر جان کنایه/ سرو استعاره از قامت/ برخاستم، بنشینم تضادو اااا (1ل
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 گزینه 1 پاسخ صحیح است. نیست پیدا تضاد/ انسان دلی اضافه تشبیهی/ باقی و باقی جناس تامو اااا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. ماه زرد شود استعاره و تشخیص/ زرد شدن کنایه از بیماریو اااا (1ل

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. صبا افسر اضافه تشبیهی/ صبا و سبا جناس ناقص/ تلمیح به داستان هدهد و پادشاه سباو للاا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. پستم ایهام دارد و دارای سه تشبیه استو الاا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.و الاا (1ل

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. طوفان بالاضافه تشبیهی/ سیل غم اضاقه استعاریو الاا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. کام صدف تلخ کند کنایه و تشخیص/ شکر مجاز/ لعل استعارهو الاا (1ل

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.و الاا (1ل

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. تکرار حرف )ش( نغمه حروف/ مصراع اول تشبیه دارد، تضمین ذکر بیتی از حافظو الاا (1ل

گزینه 4 پاسخ صحیح است. تلخ پشیمانی اضافه استعاری/ مصراع اول تشبیه دارد/ گریه ی تلخ حس آمیزیو الاا (1ل

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. صحرای هوس اضافه استعاری/ سر در هوا گشتن کنایه/ مصراع دوم تشبیه داردو الاا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و الاا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. مصراع دو اغراق دارد/ زلف در دامن کشیدن کنایه/ لعل روان اضافه استعاری/ مصراع اول تشبیه داردو لااا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.  شکر بر خویشتن خندد استعاره/ آن ماه تشبیه و اااا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. نو عروسان استعاره؛ گل روی اضافه تشبیهی؛ چمن مجاز؛ جهان آرایند کنایه، کل بیت اغراق داردو اااا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. مصراع اول استعاره دارد؛ خون، جهان، خاک همگی مجاز هستندو اااا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. شیرین با خسرو وکوهکن ایهام تناسب دارد/ شکر لب حس آمیزی/ شکر ایهام دارد؛ شکر معشوقه خسرو و لب و اااا (1ل
زیبا/ کل بیت تلمیح دارد به داستان خسرو و شیرین

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. پسته خندان اضافه تشبیهی/ چمن مجاز/ مصراع دوم استعاره مکنیهو اااا (1ل
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است. صحن سرای اضافه تشبیهی/ صحن سرای دیده بشستم استعاره مکنیه/  خیال جناس تامو اااا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. ناله شب خیز اضافه استعاری/ مصراع دوم تشبیه داردو اااا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. کبوتر با شاهین ایهام تناسب دارد/مرغ دل اضافه استعاری/ مصراع اول تشبیه داردو لااا (1ل

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بربط با ساز و عود با سوز ایهام تناسب دارد/ می ساختم و می سوختم؛ سوز، ساز؛ عود، بود جناس دارندو اااا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. باز با بلبل ایهام تناسب دارد؛ چمن هم مجاز داردو اااا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. چین و چین جناس تام/ چین دوم با ختن ایهام تناسب دارد/ شکنج موی استعاره از تاب مویو اااا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. فوران گل، پرش شادی، بارش شبنم، حسرت از خاک، خندق مرگ همگی اضافه استعاریو اااا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. مصراع اول و دوم تشبیه دارندو اااا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. جام ایهام دارد/ مصراع اول استعاره مکنیه یا همان تشخیص را داردو اااا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. کل بیت اغراق دارد/ مصراع دوم تشبیه دارد/ شب و روز تضاد دارندو لااا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. لب کوه اضافه تشبیهی/ کوه جنون اضافه استعاری/ تیشه با فرهاد ایهام تناسب دارد/ خنده شیرین حس آمیزیو اااا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. زهره استعاره، زهره با نواختن ایهام تناسب دارد ) زهره در ادبیات فارسی نوازنده فلک می باشد(و اااا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. نرگس استعاره/ طاق ابرو اضافه تشبیهی/ ابرو؛ خواب؛ محراب تناسبو اااا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. روی من زرد کنایه/ لب لعلش اضافه تشبیهی/ رستم، دستان مراعات نظیر/ دستان با رستم ایهام تناسب داردو اااا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. گل به سر خواهی زدن کنایه/ سر مجاز/ گلبن بستان اضافه تشبیهی/ کل بیت اغراق داردو اااا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. بر در خانه بودن کنایه/ بر، در جناس/ من، من تکرار/ مه استعارهو اااا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. رسید باد صبا تشخیص/ از خود برون شدن کنایه/ باد صبا استعاره از پیکو اااا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. صبا ای کاش می گفتی تشخیص/ رام گردیدن کنایه/ آهوی ختن استعاره ازمعشوق، باد صبا استعاره از پیکو اااا (1ل
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است. صحن سرای اضافه تشبیهی/ صحن سرای دیده بشستم استعاره مکنیه/  خیال جناس تامو اااا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. ناله شب خیز اضافه استعاری/ مصراع دوم تشبیه داردو اااا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. کبوتر با شاهین ایهام تناسب دارد/مرغ دل اضافه استعاری/ مصراع اول تشبیه داردو لااا (1ل

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بربط با ساز و عود با سوز ایهام تناسب دارد/ می ساختم و می سوختم؛ سوز، ساز؛ عود، بود جناس دارندو اااا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. باز با بلبل ایهام تناسب دارد؛ چمن هم مجاز داردو اااا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. چین و چین جناس تام/ چین دوم با ختن ایهام تناسب دارد/ شکنج موی استعاره از تاب مویو اااا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. فوران گل، پرش شادی، بارش شبنم، حسرت از خاک، خندق مرگ همگی اضافه استعاریو اااا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. مصراع اول و دوم تشبیه دارندو اااا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. جام ایهام دارد/ مصراع اول استعاره مکنیه یا همان تشخیص را داردو اااا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. کل بیت اغراق دارد/ مصراع دوم تشبیه دارد/ شب و روز تضاد دارندو لااا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. لب کوه اضافه تشبیهی/ کوه جنون اضافه استعاری/ تیشه با فرهاد ایهام تناسب دارد/ خنده شیرین حس آمیزیو اااا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. زهره استعاره، زهره با نواختن ایهام تناسب دارد ) زهره در ادبیات فارسی نوازنده فلک می باشد(و اااا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. نرگس استعاره/ طاق ابرو اضافه تشبیهی/ ابرو؛ خواب؛ محراب تناسبو اااا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. روی من زرد کنایه/ لب لعلش اضافه تشبیهی/ رستم، دستان مراعات نظیر/ دستان با رستم ایهام تناسب داردو اااا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. گل به سر خواهی زدن کنایه/ سر مجاز/ گلبن بستان اضافه تشبیهی/ کل بیت اغراق داردو اااا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. بر در خانه بودن کنایه/ بر، در جناس/ من، من تکرار/ مه استعارهو اااا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. رسید باد صبا تشخیص/ از خود برون شدن کنایه/ باد صبا استعاره از پیکو اااا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. صبا ای کاش می گفتی تشخیص/ رام گردیدن کنایه/ آهوی ختن استعاره ازمعشوق، باد صبا استعاره از پیکو اااا (1ل
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است. باران اشک اضافه تشبیهی/ پختگان گوی اضافه استعاری/ سخن سوزش نباشد کنایه/ پختگان؛ خام تضادو اااا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. آه روان اضافه تشبیهی/ بلقیس و صبا تناسب/ تلمیح به داستان بلقیس/ صبا، سبا جناس/ پیک صبا روانه کردن تشخیصو لااا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. نور چشم من حس آمیزی/ نور چشم استعارهو اااا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. چرخ گرد استعاره از دنیا/ گرد ننگ اضافه تشبیهی/ گر، گو جناس/ هستی من گر بر آرد کنایهو اااا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. مصراع اول تشبیه/ خنجر به رخ ماه کشیدن کنایه/ مژگان، رخ، سر و ماه، خورشید مراعات نظیر/ کمان استعارهو اااا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در این بیت ایهام و تناقض وجود نداردو اااا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. گل خندان استعاره/ بوی تو یابند از رنگ سخنم حس آمیزی/ بوی تو یابند کنایهو اااا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. عرق از شرم کنایه/ آتش و آب تضاد/ زهره جبین استعاره از معشوق/ مصراع دوم دلیلی است برای مصراع اولو اااا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. گل زد کنایه/ گر، گل جناس/ لعل فام استعاره/ جوش گل تشبیهو اااا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. مهلت دادن سپهر تشخیص/ مصراع اول معادل مصراع دوم است اسلوب معادله/ مصراع دو دلیلی برای مصراع و اااا (1ل
اول است حسن تعلیل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. هنوزم چنان مست بو کنایه/ سر مجاز/ مصراع دو دلیلی برای مصراع اول است حسن تعلیلو اااا (1ل

گزینه 2 پاسخ صحیح است.و لااا (1ل

گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل

گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل

گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل

گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل

گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل

گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل

گزینه 4 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل

گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل
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گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل

گزینه 4 پاسخ صحیح است.و لااا (1ل

گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل

گزینه 4 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل

گزینه 4 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل

گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل
گزینه الف : حس آمیزی : صحبت رنگین

 گزینه ب: تشبیه : کعبه حاجت  
گزینه ج: اسلوب معادله 
گزینه د: دم گرم : مجاز

گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل

گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل

گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل

گزینه 4 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل

گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل

گزینه 2 پاسخ صحیح است.و لااا (1ل

گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل

گزینه 4 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل

گزینه 4 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل

گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل

گزینه 2 پاسخ صحیح است. در این گزینه ترکیب های »مس وجود؛ اکسیر عشق« تشبیه فشرده ترکیبی یا اضافی )تشبیه بلیغ اضافی( است. و اااا (1ل
»چو مردان ره«، »)مانند( زرشوي« تشبیه گسترده اند. 

نوع تشبیه در دیگر گزینه ها »گسترده« است: 
گزینۀ1( تشبیه »رخ به خرمن گل«، »لب به غنچه«/ گزینۀ3( تشبیه »مشت زر به گل«، »گلبرگ تری به غنچه« / گزینۀ 4( تشبیه » لب دلبر به جان«: تشبیه 

»رخ جانان به مه«



405

آرایه های ادبی 

گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل

گزینه 4 پاسخ صحیح است.و لااا (1ل

گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل

گزینه 4 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل

گزینه 4 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل

گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل
گزینه الف : حس آمیزی : صحبت رنگین

 گزینه ب: تشبیه : کعبه حاجت  
گزینه ج: اسلوب معادله 
گزینه د: دم گرم : مجاز

گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل

گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل

گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل

گزینه 4 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل

گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل

گزینه 2 پاسخ صحیح است.و لااا (1ل

گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل

گزینه 4 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل

گزینه 4 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل

گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل

گزینه 2 پاسخ صحیح است. در این گزینه ترکیب های »مس وجود؛ اکسیر عشق« تشبیه فشرده ترکیبی یا اضافی )تشبیه بلیغ اضافی( است. و اااا (1ل
»چو مردان ره«، »)مانند( زرشوي« تشبیه گسترده اند. 

نوع تشبیه در دیگر گزینه ها »گسترده« است: 
گزینۀ1( تشبیه »رخ به خرمن گل«، »لب به غنچه«/ گزینۀ3( تشبیه »مشت زر به گل«، »گلبرگ تری به غنچه« / گزینۀ 4( تشبیه » لب دلبر به جان«: تشبیه 

»رخ جانان به مه«
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل
گزینۀ2( فاقد تشبیه است. تشبیه گسترده موجود در دیگر گزینه ها چنین است:

گزینۀ1( تو چو خاک تحّمل کن
گزینۀ3( دشت و راغ چو دریای خون شد / جهان چون شب شد / تیغ ها چون چراغ شد 

گزینۀ4(: شبی چون شبه):سنگ سیاه( روی شسته به قیر بود. /

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل
الف( حس آمیزي: حافظ شیرین سخن )آمیختن حس شنوایی و چشایی(

ب( تشبیه: نقد دل
ج( تشخیص: لغزیدن و شعبده باز بودن سپهر )آسمان(

د( کنایه: دل ربودن )عاشق ساختن، شیفته کردن(

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. نوع تشبیه از نظر ارکان، در دیگر گزینه ها، »تشبیه فشرده« است اما گزینۀ »4« تشبیه گسترده دارد.و اااا (1ل
گزینۀ 4( روزگارم: مشُبه؛ سر زلف: مشبه به؛ ماند: ادات تشبیه؛ پریشان: وجه شبه

سایر گزینه ها چنین است: 
گزینۀ1( »گنج سالمت«، سالمت: مشّبه؛ گنج: مشبه به
گزینۀ2( »ملک عافیت«، عافیت: مشّبه؛ ملک: مشبه به

گزینۀ3( »کیمیای سعادت«، سعادت: مشّبه؛ کیمیا: مشبه به

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در گزینه های 1 و 2 و 3 گزاره ها و قلمروها هماهنگ هستند. اما گزاره ها صحیح نمی باشند. یعنی جناس قلمرو و اااا (1ل
ادبی است اما ابیات جناس ندارند. »پاك« قید است و معنای »کاماًل« می دهد )قلمرو زبانی(. تلمیح نیز قلمرو ادبی است اما ابیات تلمیح ندارند. 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در گزینۀ )4( هیچ تشبیهی به کار نرفته است.و لااا (1ل
بررسی سایر گزینه ها: 

گزینۀ )1(: دامگه خاك / گزینۀ )3(: تشبیه »بو« به »جاندارو« و تشبیه »سخن« به »مهر« / گزینۀ )4(: تشبیه »مو« به »سلسله«

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در این بیت وجه شبه حذف شده است. اما مشبه )وفای تو(، مشبه به )عمر من( ادات )چون( وجود دارند.و اااا (1ل
بررسی سایر گزینه ها: 

گزینۀ1(: مشبه: هر که / مشبه به: شمع / ادات: وار / وجه شبه: در نظر بودن 
گزینۀ 3(: مشبه: چشم بخت / مشبه به: نرگس / ادات: چو / وجه شبه: برخاستن از خواب 

گزینۀ 4(: مشبه: مرد / مشبه به: شمع / ادات: چون / وجه شبه: سوختن

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل
1- تشبیه جان به چشم: مشبه: جان / مشبه به: چشم / ادات: به سان / وجه شبه: دژم

2- تشبیه زلف به پشت: مشبه: زلف / مشبه به: پشت / ادات: به سان / وجه شبه: دایم به خم 
در گزینه های دیگر یک تشبیه به کار رفته است البته در گزینۀ )4( یک اضافۀ تشبیهی نیز به کار رفته که همان گونه که می دانیم فقط مشبه و مشبه به دارد: 

دام عشق

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این گزینه »لعل لب« تشبیه بلیغ اضافی است اما در گزینه های دیگر تشبیهات غیر اضافی وجود دارد:و اااا (1ل
1( تو دی ماهی - آن دلبر بهار است 

2( دیده مردم دریاست 
3( تو قطره ای - تو بحری - تو لطفی - تو قهری - تو قندی - تو زهري
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این گزینه فقط یک اضافۀ تشبیهی دیده می شود: دّر دری. اما در گزینه های دیگر:و اااا (1ل
1( سیل اشک - خاك و دود 

2( بهار عدل - نهال روضۀ شاهی - باغ ملک 
3( مس وجود - کیمیای عشق

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در این گزینه تشبیۀ فشرده وجود دارد: سرو قد - سیم تنو اااا (1ل
در گزینه های دیگر: 

1( تیغ بال به مژه تشبیه شده که یک تشبیه گسترده است. 
3( ماه به خورشید تشبیه شده

4( می به زنگ تشبیه شده

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این گزینه 5 تشبیه وجود دارد: لب به خضر/ دهان به آب حیوان/ قد به سرو/ میان به موي/ بر به هیئت عاجو اااا (1ل
گزینۀ1 : اشک به گوگرد/ رخسار به زر/ رخسار به مس: 3 تشبیه

گزینۀ2 : چشم به ابر/ آه به برق: دو تشبیه 
گزینۀ3 : تشبیه کسی که در مصرع اول توصیف شده به زلف معشوق

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این گزینه فقط تشبیه گسترده آمده است: عشق به آتش موسی/ حسن به آب خضر / اما در گزینه های دیگر:و اااا (1ل
1( ابرو به کمان/ مژگان به تیر تشبیهات گسترده/ تیر غم: تشبیه فشرده

2( وصف تو به صیقل آینه دل: گسترده/ آیینۀ دل: تشبیه فشرده
3( سرشک به سیماب: تشبیه گسترده/ کیمیای صبوري: تشبیه فشرده

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این گزینه تعداد تشبیهات فشرده بیشتری به کار رفته پنج مورد است: دام زلف - مرغ دل - دانۀ خیال - دام و اااا (1ل
هوس - طایر اندیشه گزینه های دیگر:

1( هوا مشاطه است - آب آیینه دار است - عکس یار همان رخ گل است: سه تشبیه فشرده
2( سه تشبیه فشرده: کوه صبر - آتش عشق - آب عشق

3( دو تشبیه فشرده: گوی زمین - چوگان عدل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در ابیات »الف«، »پ« و »ث« هر چهار رکن تشبیه وجود دارد.و اااا (1ل
الف( روان است )وجه شبه( / حکم تو )مشبه( / همچون )ادات تشبیه( / قضا )مشبه به( / بلند است )وجه شبه( / قدر تو )مشبه( / همچون )ادات تشبیه( / 

قدر )مشبه به( 
پ( جوی )مشبه( / همچون )ادات تشبیه( / نهر فرهاد )مشبه به( / سرشار از لبن )وجه شبه( / باغ )مشبه( / همچون )ادات تشبیه( / تخت پرویز )مشبه به( 

/ مشحون از نگار )وجه شبه( 
ث( به ظاهر بادپیماییم )وجه شبه( / ما )مشبه( / همچون )ادات تشبیه( / حباب )مشبه به( / از هواداران دریاییم )وجه شبه( / ما )مشبه( / همچون )ادات 

تشبیه( / حباب )مشبه به(

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این گزینه ادات تشبیه و وجه شبه ذکر نشده است؛ بنابراین تشبیه فشرده در این بیت به کار رفته است.و لااا (1ل
اما در گزینه های دیگر ادات تشبیه وجود دارد: 

گزینۀ »1«: هم چون غریق 
گزینۀ »2«: چو طفالن 

گزینۀ »4«: روز چو شمعی/ شب چو چراغی
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این گزینه فقط یک اضافۀ تشبیهی دیده می شود: دّر دری. اما در گزینه های دیگر:و اااا (1ل
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 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این گزینه 5 تشبیه وجود دارد: لب به خضر/ دهان به آب حیوان/ قد به سرو/ میان به موي/ بر به هیئت عاجو اااا (1ل
گزینۀ1 : اشک به گوگرد/ رخسار به زر/ رخسار به مس: 3 تشبیه

گزینۀ2 : چشم به ابر/ آه به برق: دو تشبیه 
گزینۀ3 : تشبیه کسی که در مصرع اول توصیف شده به زلف معشوق

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این گزینه فقط تشبیه گسترده آمده است: عشق به آتش موسی/ حسن به آب خضر / اما در گزینه های دیگر:و اااا (1ل
1( ابرو به کمان/ مژگان به تیر تشبیهات گسترده/ تیر غم: تشبیه فشرده

2( وصف تو به صیقل آینه دل: گسترده/ آیینۀ دل: تشبیه فشرده
3( سرشک به سیماب: تشبیه گسترده/ کیمیای صبوري: تشبیه فشرده

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این گزینه تعداد تشبیهات فشرده بیشتری به کار رفته پنج مورد است: دام زلف - مرغ دل - دانۀ خیال - دام و اااا (1ل
هوس - طایر اندیشه گزینه های دیگر:

1( هوا مشاطه است - آب آیینه دار است - عکس یار همان رخ گل است: سه تشبیه فشرده
2( سه تشبیه فشرده: کوه صبر - آتش عشق - آب عشق

3( دو تشبیه فشرده: گوی زمین - چوگان عدل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در ابیات »الف«، »پ« و »ث« هر چهار رکن تشبیه وجود دارد.و اااا (1ل
الف( روان است )وجه شبه( / حکم تو )مشبه( / همچون )ادات تشبیه( / قضا )مشبه به( / بلند است )وجه شبه( / قدر تو )مشبه( / همچون )ادات تشبیه( / 

قدر )مشبه به( 
پ( جوی )مشبه( / همچون )ادات تشبیه( / نهر فرهاد )مشبه به( / سرشار از لبن )وجه شبه( / باغ )مشبه( / همچون )ادات تشبیه( / تخت پرویز )مشبه به( 

/ مشحون از نگار )وجه شبه( 
ث( به ظاهر بادپیماییم )وجه شبه( / ما )مشبه( / همچون )ادات تشبیه( / حباب )مشبه به( / از هواداران دریاییم )وجه شبه( / ما )مشبه( / همچون )ادات 

تشبیه( / حباب )مشبه به(

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این گزینه ادات تشبیه و وجه شبه ذکر نشده است؛ بنابراین تشبیه فشرده در این بیت به کار رفته است.و لااا (1ل
اما در گزینه های دیگر ادات تشبیه وجود دارد: 

گزینۀ »1«: هم چون غریق 
گزینۀ »2«: چو طفالن 

گزینۀ »4«: روز چو شمعی/ شب چو چراغی
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است. موارد )الف( و )د( از دو تشبیه فشرده برخوردارند.و اااا (1ل
الف( سیالب اشک/ تشبیه آبروی دردمندان به آب جوی : دو مورد 

ب( گنج مقصود/ تشبیه دعای صبح و آه شب به کلید: سه مورد 
ج( کیمیای دولت/ چشمۀ خورشید/ تشبیه صحبت روشن ضمیران به کیمیای دولت: سه مورد 

د( آتش عشق/ تشبیه عشق به برق: دو مورد

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در این گزینه سه تشبیه به کار رفته است: دام زلف - دانۀ خال - مرغ دلو اااا (1ل
بررسی گزینه های دیگر: 

گزینۀ »1«: مرغ دل - طوطی جان: دو تشبیه 
گزینۀ »3«: مرغ دل - دامگه ندامت: دو تشبیه 

گزینۀ »4«: کفر زلف: یک تشبیه

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. هر دو تشبیه فشرده موجود در این بیت تشبیه فشرده اضافی یا همان اضافۀ تشبیهی هستند: »تیغ جفا« و »تختۀ و اااا (1ل
هستی« شاعر جفا را به تیغ یا شمشیری تشبیه کرده است و هستی را به تخته ای مانند کرده است که در آن اتفاقات را می نویسند. 

بررسی سایر گزینه ها: 
گزینۀ »1«: دل ویرانه است )تشبیه بلیغ( نقد عشق )اضافه تشبیهی(

گزینۀ »2«: دل های پاك صدف هستند. )تشبیه بلیغ یا فشرده غیراضافی(/ گوهر مقصود )اضافۀ تشبیهی(
گزینۀ »3«: زبان خاموش کلید گنج سعادت است. )تشبیه بلیغ( / گنج سعادت )اضافۀ تشبیهی( 

نکته: در تشبیه بلیغ )فشرده غیراضافی( ادات و وجه شبه نباید موجود باشد.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در ابیات سؤال آرایۀ تضاد به کار نرفته است.و اااا (1ل
»قلم در نقش کشیدن« کنایه از »از بین بردن« / واج آرایی »ح« و »ج« / »جان« و »جهان« جناس دارند. / بیت سوم تلمیح به داستان حضرت خضر و آب حیات 

دارد. / »دال« تشخیص دارد./ چون خضر: »تشبیه«

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. »زنگ انده« و »گوهر عمر«: تشبیه فشردۀ اضافیو اااا (1ل
بررسی سایر گزینه ها: 

گزینۀ »1«: ابروی همچون هالل  مشبه: ابرو / مشبه به: هالل / ادات تشبیه: همچون 
گزینۀ »2«: این کوزه چو من عاشق زاری بوده است  مشبه: این کوزه / مشبه به: من / وجه شبه: عاشق زار بودن / ادات شبه: چو 

گزینۀ »4«: قانع به یک استخوان چو کرکس بودن  مشبه: محذوف / مشبه به: کرکس / وجه شبه: قانع بودن / ادات شبه: چو

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل
تشبیهات فشرده اضافی: فرعون تخیل - گل بوسۀ زخم ها - باده مهر - تازیانۀ هشتاد زخم - باغ بینش

تشبیهات فشرده غیراضافی: تو آن بلندترین هرم هستی - من آن کوچک ترین مور هستم - پیشانی بلند تو کتاب خداوند است - تنت را دشت شقایق کرده بود.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل
تشخیص ها: درخت ها قیام کرده اند / گودال، خون را مکیده است / وجدان تاریخ / لبان اراده

تشبیه های فشرده: فلق، محراب است / صداقت ، شیرین ترین لبخند است.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بیت گزینه »3« وجه شبه ندارد.و اااا (1ل
پیکرم در مهر ماه روی تو= مشبه/ چون- ادات تشبیه/ تار قصه )کتان( بر مهتاب= مشبه به

بررسی سایر گزینه ها:
گزینه »1«: خواجو= مشبه/ چون- ادادت تشبیه/ فرهاد= مشبه به/ جان شیرین در پای دوست درافکندن= وجه شبه

گزینه »2«: دلم= مشبه/ چون= ادات تشبیه/ مار= مشبه به/ پیچیدن=وجه شبه
رخ= مشبه/ چون= ادات تشبیه/ ماه= مشبه به/ تابیدن=وجه شبه

گزینه »4«: من= مشبه/ چو= ادات تشبیه/ لب الله= مشبه به/ خنده ناک=وجه شبه
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 گزینه 4 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل
الف( تشبیه: کلک زبان

پ( تشبیه: گیسوی حور، دام فسون بود.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و للاا (1ل
بررسی سایر گزینه ها:

گزینه »1«: جان )مشبه( / آینه )مشبه به( / نقش در دل گرفتن )وجه شبه(/ دل )مشبه(/ شانه )مشبه به(/ در زلف فرو رفتن )وجه شبه(
گزینه »2«: جام بلورین )مشبه(/ اشک)مشبه به(/ خون دل در آن پنهان بودن )وجه شبه(

گزینه »4«: من )مشبه(/ بید)مشبه به(/ لرزیدن )وجه شبه(/ کمان ابرو: اضافۀ تشبیهی

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در بیت گزینۀ »3« تشبیه گسترده به کار رفته است.و الاا (1ل
بهشت )مشابه( / هم چون )ادات تشبیه( / کف دست )مشبه به( 

بررسی سایر گزینه ها: 
گزینۀ »1«: خم زلف تو، ]مانند[ دام است: تشبیه فشرده غیراضافی 

گزینۀ »2«: کمان ابرو: تشبیه فشرده اضافی 
گزینۀ »4«: الله رخ: تشبیه فشرده

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و الاا (1ل
تشبیه فشرده غیراضافی: رخسارش آتش[است[/ دل بیچارگان سپند [است[/ لعل لبش، می [است[

تشبیه فشرده اضافی: لعل لب 
بررسی سایر گزینه ها: 

گزینۀ »1«: بر سان آتش = تشبیه گسترده 
گزینۀ »2«: می عشق = تشبیه فشرده اضافی 

گزینۀ »4«: مصراع اول و دوم = دو تشبیه فشرده غیراضافی

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. »غبار هستی« در بیت »الف«، »مرغ جان« در بیت »ب« و »عشق، سلطانی است« در بیت »ج« تشبیه هستند.و الاا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.در بیت صورت سؤال و بیت گزینۀ »1« تشبیه فشرده غیراضافی به کار رفته است:و الاا (1ل
بیت صورت سؤال: تو ]مانند[ دانه هستی. 

بیت گزینۀ »1«: من ]مانند[ برگ خشک هستم. 
بررسی سایر گزینه ها: 

گزینۀ »2«: من همچون برق سوختم: تشبیه گسترده 
گزینۀ »3«: چراغ دیده: تشبیه فشرده اضافی 
گزینۀ »4«: کتاب عمر: تشبیه فشرده اضافی

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در بیت  گزینۀ »4« تشبیه دیده نمی شود.و الاا (1ل
بررسی سایر گزینه ها: 

گزینۀ »1«: »-َم« در »تیغم« که منظور همان عاشق است به »سایه« استعاره شده است و »تو« که منظور همان معشوق است به »آفتاب« مانند گردیده است.
گزینۀ »2«: »لعل« که منظور همان »لب یار« است به »باده« تشبیه شده است و »مهر یار« به »گنج« مانند شده است.

گزینۀ »3«: »لب« به »شکر« و »شراب« و »دل« به »نمک« و »کباب« تشبیه شده است. »لب میگون« نیز تشبیه دارد.
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 گزینه 4 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل
الف( تشبیه: کلک زبان

پ( تشبیه: گیسوی حور، دام فسون بود.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و للاا (1ل
بررسی سایر گزینه ها:
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در بیت گزینۀ »3« تشبیه گسترده به کار رفته است.و الاا (1ل
بهشت )مشابه( / هم چون )ادات تشبیه( / کف دست )مشبه به( 

بررسی سایر گزینه ها: 
گزینۀ »1«: خم زلف تو، ]مانند[ دام است: تشبیه فشرده غیراضافی 

گزینۀ »2«: کمان ابرو: تشبیه فشرده اضافی 
گزینۀ »4«: الله رخ: تشبیه فشرده

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و الاا (1ل
تشبیه فشرده غیراضافی: رخسارش آتش[است[/ دل بیچارگان سپند [است[/ لعل لبش، می [است[

تشبیه فشرده اضافی: لعل لب 
بررسی سایر گزینه ها: 

گزینۀ »1«: بر سان آتش = تشبیه گسترده 
گزینۀ »2«: می عشق = تشبیه فشرده اضافی 

گزینۀ »4«: مصراع اول و دوم = دو تشبیه فشرده غیراضافی

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. »غبار هستی« در بیت »الف«، »مرغ جان« در بیت »ب« و »عشق، سلطانی است« در بیت »ج« تشبیه هستند.و الاا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.در بیت صورت سؤال و بیت گزینۀ »1« تشبیه فشرده غیراضافی به کار رفته است:و الاا (1ل
بیت صورت سؤال: تو ]مانند[ دانه هستی. 

بیت گزینۀ »1«: من ]مانند[ برگ خشک هستم. 
بررسی سایر گزینه ها: 

گزینۀ »2«: من همچون برق سوختم: تشبیه گسترده 
گزینۀ »3«: چراغ دیده: تشبیه فشرده اضافی 
گزینۀ »4«: کتاب عمر: تشبیه فشرده اضافی

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در بیت  گزینۀ »4« تشبیه دیده نمی شود.و الاا (1ل
بررسی سایر گزینه ها: 

گزینۀ »1«: »-َم« در »تیغم« که منظور همان عاشق است به »سایه« استعاره شده است و »تو« که منظور همان معشوق است به »آفتاب« مانند گردیده است.
گزینۀ »2«: »لعل« که منظور همان »لب یار« است به »باده« تشبیه شده است و »مهر یار« به »گنج« مانند شده است.

گزینۀ »3«: »لب« به »شکر« و »شراب« و »دل« به »نمک« و »کباب« تشبیه شده است. »لب میگون« نیز تشبیه دارد.



410

ادبیات فارسی

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و الاا (1ل
تشبیه های بیت: آتش دل / پروانه وار / شمع چون رخش

آرایه های تشبیه در سایر ابیات: 
گزینۀ »1«: روز نو چون بهشت / روز خصم تو چون روز محشر است. 

گزینۀ »2«: تو چون سلطانی / تو سلیمانی 
گزینۀ »4«: شکوفۀ اشکی هستم

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. همانطور که مشاهده می شود تعدد فعل ها نشان دهنده کوتاهی جمالت است و »را« نیز در معنای حرف اضافه و الاا (1ل
»به« است و مشابه متمم است و »را«ی مفعولی نیست.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. مفهوم عبارت بر ارزشمندی و اهمیت عقل اشاره دارد که در گزینۀ 4 به تقابل عقل و عشق اشاره شده است.و الاا (1ل
»ساالر خرد« و »باطن ایشان چون غور دریاست«: تشبیه هیچ پناهی مرا: هیچ پناهی برای من »هیچ پناهی مرا به از سایۀ عقل و هیچ کس دست گیرتر از ساالر 

خرد نیست«: در جملۀ اول فعل »نیست« بعد از عقل، به قرینۀ لفظی حذف شده است.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. نوع ادبی بیت گزینۀ »1« تعلیمی است. )شاعر، مخاطب را به خدا ترس بودن دعوت می کند.( و الاا (1ل
نوع ادبی سایر ابیات غنایی است. )در سایر ابیات، سخن از معشوق و هالك شدن به دست اوست.(

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. این گزینه آرایۀ تشبیه دارد )هم چو نور، هم چو نار( ولی جناس تام ندارد.و لااا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در بیت گزینه ی »1« »دست« در مصراع دوم مجاز از توانایی و قدرت است. دست وسیلۀ قدرت و توانایی است، و اااا (1ل
بنابراین عالقۀ میان آن ها »آلیه« است.

تشریح گزینه های دیگر: 
گزینه ی »2«: »جگر« مجاز از جرأت است با عالقۀ محلیه
گزینه ی »3«: »پیاله« مجاز از شراب است با عالقۀ محلیه 

گزینه ی »4«: »ایران« مجاز از مردم ایران است با عالقۀ محلیه 

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در تعریف »مجاز« خواندیم، »مجاز« کاربرد واژه در معنی نانهاده )غیر حقیقی( آن است در گزینۀ دو، واژه »نرگس« و اااا (1ل
در معنی حقیقی خود؛ یعنی گل نرگس آمده است.

از این رو حقیقت است نه مجاز. 
در دیگر گزینه ها »فصل گل« مجاز از فصل بهار، »سینه« مجاز از »دل« و »خسرو خاور« مجاز از خورشید است.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در گزینۀ « » همۀ واژه ها به ویژه واژه «عالم» در معنای نهاده و حقیقی خود به کار رفته است؛ از این رو مجاز ندارد.و اااا (1ل
در گزینۀ »1«، »سینه« مجاز از دل وجود، گزینۀ »3«، »سر« مجازًا قصد، نیت و اندیشه و در گزینۀ »4«،  »جهان« مردم جهان یا جهانیان است. ً

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. واژۀ »سر« در گزینۀ »3« معنای نهاده )حقیقی( خود به کار رفته است. معنای مجازی »سر« در دیگر گزینه ها چنین و اااا (1ل
است: گزینۀ1( قصد، اندیشه و اراده 2( نوک 3( قصد و نیت

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در گزینه 3 واژه »نگین« در معنای حقیقی و نهاده خود به کار رفته است.و اااا (1ل
مفهوم مجازی واژه های مشّخص شده در دیگر گزینه ها چنین است: 

گزینۀ1: مجازًا مردم شهر
گزینۀ2: خورشید: مجازًا چهره معشوق )به عالقه شباهت(

گزینۀ4: ماه مهرافروز: مجازًا معشوق زیبا )به عالقه شباهت(
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در گزینه های 1، 2 و4، واژۀ »عالم« در معنای اصلی و نهادۀ خود آمده است اّما در گزینۀ »3« »عالم« مجازًا مردم و اااا (1ل
عالم یا عالمیان است.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل
تشریح سایر گزینه ها:

گزینۀ »1«: »خورنده اژدرها« مجاز از دنیا است. 
گزینۀ »2«: »آب« مجاز از دریا است. 

گزینۀ »3«: »تن« مجاز از سر است.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل
کف: مجاز از دست / تشبیه های بیت: زبان   برنده تیغ، دل   دریا، کف   بارنده میغ

تشریح سایر گزینه ها: 
گزینۀ »1«: پسته مجاز از لب، بادام مجاز از چشم است. / تشبیه: سیب زنخدان 

گزینۀ »2«: بیت مجاز ندارد. / تشبیه های بیت: روی )چهره(   سنگ / من )نهاد پیوسته َـم( شانه 
گزینۀ »4«: مژه مجاز از چشم / بیت تشبیه ندارد.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این گزینه »شباب« در معنای حقیقی خود به کار رفته و مجاز نیست.و اااا (1ل
در گزینه های دیگر: 

گزینۀ 1: فصل گل مجاز از بهار 
گزینۀ 2: طاق مینا مجاز از آسمان

گزینۀ 4: لعل رمانی مجاز اشک

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در این گزینه همۀ واژه ها در معنای حقیقی خود به کار رفته اند.و لااا (1ل
در گزینه های دیگر: 

گزینۀ »2«: خاك  مجاز از قبر 
گزینۀ »3«: خون  مجاز از کشتن 

گزینۀ »4«: سر  مجاز از قصد و نیت

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل
بیت »الف«: تلمیح: اشاره به آیۀ امانت )آیۀ 27 سوره احزاب(

بیت »ب«: مراعات نظیر: میان کلمات »دست« و »پا« مراعات نظیر وجود دارد.
بیت »ج«: حافظ مصراع دوم را از سعدی تضمین کرده است.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. تشبیه های به کار رفته در بیت: کمان صبر- تیر غمزه.و اااا (1ل
مراعات  نظیر میان کلمات »کمان ، زه ، تیر و سپر« برقرار است.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل
بیت ب( تضمین: »اّنی جاعٌل« بخشی از یکی از آیات سورۀ بقره است.

بیت ث( مراعات نظیر: شهد- قند- نبات. 
بیت ت( تلمیح: داستان هدهد و بلقیس. 

بیت الف( تشبیه: لب تو )مانند( خضر و دهان تو )مانند( آب حیوان است. 
بیت پ( مجاز: »آهن« مجاز از شمشیر است.
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در گزینه های 1، 2 و4، واژۀ »عالم« در معنای اصلی و نهادۀ خود آمده است اّما در گزینۀ »3« »عالم« مجازًا مردم و اااا (1ل
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گزینۀ »4«: مژه مجاز از چشم / بیت تشبیه ندارد.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این گزینه »شباب« در معنای حقیقی خود به کار رفته و مجاز نیست.و اااا (1ل
در گزینه های دیگر: 
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 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در این گزینه همۀ واژه ها در معنای حقیقی خود به کار رفته اند.و لااا (1ل
در گزینه های دیگر: 
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بیت »الف«: تلمیح: اشاره به آیۀ امانت )آیۀ 27 سوره احزاب(

بیت »ب«: مراعات نظیر: میان کلمات »دست« و »پا« مراعات نظیر وجود دارد.
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل
مراعات نظیر  مهر و ماه

ایهام تناسب  مهر: - محبت - خورشید که در این معنا با ماه تناسب دارد. 
استعاره  ماه استعاره از معشوق است.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل
بیت »پ«: مراعات نظیر: چش و گوش و لب

بیت »ت«: اشتقاق: خنده و بخند 
بیت »ث«: جناس تام: باز )در مصراع اول نام پرنده ای است و در مصراع دوم مقابل بسته.( 

بیت »ب«: به داستان حسین بن منصور حالج تلمیح دارد. 
بیت »الف«: جناس ناقص: نوح و روح

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. بیت گزینه ی »3« تلمیح ندارد و دارای دو استعاره است:و اااا (1ل
1- گل، سر شبنم را به خورشید رسانید )تشخیص و استعاره(. 

2- سر شبنم )اضافه ی استعاری و تشخیص(.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. اشتیاق: عشق- عاشقان/ تلمیح: به داستان شیرین و فرهاد / جناس: تیشه- ریشه/ مراعات نظیر: تیشه- کوهنو اااا (1ل

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در بیت گزینه »4« واژه های »شیرین« )معشوقه ی خسرو پرویز( و »شیرین« )نوعی مزه( جناس تام دارند اما و اااا (1ل
تشبیهی در بیت به کار نرفته است.

تشریح گزینه های دیگر: 
گزینه ی»1«: تضاد: غریب و قریب و هست و نیست/ جناس: غریب، قریب

گزینه ی »2«: اغراق: سیالب سرشک و طوفان بال از چشم شاعر جاری شده است. / ایهام دور از رخ تو: 1( در دوری تو، 2( از تو دور باد.
 گزینه ی »3«: تلمیح: اشاره به داستان حضرت یوسف )ع( / تناقض: زیاد شدن عزت از خواري

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل
بیت الف: به داستان «اصحاب کهف و سگی که همراه آن ها بود» تلمیح دارد.

بیت ب: »معامله، خریدن و ارزیدن« مراعات نظیر دارند. 
بیت ج: »یاران، یاری و یارا« اشتقاق دارند. 

بیت د: »خویش و خویش« جناس تام دارند. »خویش« اول و سوم به معنای »خود« و »خویش« دوم به معنای »خویشاوند« است. 
بیت ه: »آستین وآستان« جناس ناقص اختالفی دارند.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و لااا (1ل
تلمیح: داستان سلیمان نبی )ع(

تشبیه: تشبیه دهان به ملک سلیمان  
مراعات نظیر: خاتم- لعل- نگین   
مجاز: نگین مجاز از انگشتر است. 

جناس: »دهان« و »جهان»

413

آرایه های ادبی 

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در بیت گزینۀ »4« تضاد وجود ندارد. در این بیت تلمیح )به نفس حضرت عیسی که مردگان را زنده می کرد( و و اااا (1ل
تناقض )کشتن با نفس های زنده کننده( وجود دارد.

تشریح گزینه های دیگر: 
گزینه ی »1«: سود و زیان- عروسی و عزا: تضاد / بیت اسلوب معادله دارد. 

گزینه ی »2«: نگاه تلخ: حس آمیزی / زهر و تلخ، زهر و ساغر، زهر و چاشنی، نگاه و تبسم: تناسب
گزینه ی »3«: تلمیح به پنهان کردن سر امام حسین )ع( در تنور و زیر خاکستر / مصراع دوم تضمین: بیتی از حافظ است.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در بیت گزینۀ »1« میان واژه های »قصه، زبان و شنیدن« مراعات نظیر وجود دارد اما این بیت تلمیح ندارد.و اااا (1ل
تشریح گزینه های دیگر: 

گزینۀ )2(: به داستان »شیرین و فرهاد« تلمیح دارد. / میان کلمات »بیستون، فرهاد، شیرین و کوهکن« مراعات نظیر وجود دارد. 
گزینۀ )3(: به ماجرای »روز الست« تلمیح دارد. / میان کلمات »بلی، الست و مناجات« مراعات نظیر وجود دارد. 

گزینۀ )4(: به داستان »طوفان نوح« تلمیح دارد. )روایت شده است که طوفان از تنور پیرزنی آغاز شده است.( / میان کلمات »طوفان، تنور و پیرزن« مراعات 
نظیر وجود دارد.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل
تشریح سایر گزینه ها:

گزینۀ »1«: تلمیح به حدیث »الّدنیا سجن المؤمنین«. 
گزینۀ »2«: تلمیح به نزول قرآن در شب قدر. 

گزینۀ »4«: تلمیح به واقعۀ سجده نکردن شیطان بر آدم و دشمنی او.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. الف( تلمیح به داستان حضرت یوسف )ع( / ت( مصرع دوم تضمین از حافظ است. / پ( گوهر و دریا و ساحل و اااا (1ل
مراعات  نظیر دارند.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل
گزینۀ »1«: تشبیه: پرده عصمت / تلمیح به داستان هجرت پیامبر )ص( و تار بستن عنکبوت در ورودی غار

گزینۀ »2«: مصراع دوم تضمین شعری از سعدی است / تشبیه: چون سعدی  
گزینۀ »3«: تشبیه )تو← رحمت( / فاقد تضمین

گزینۀ »4«: مراعات نظیر بین پراندن، کمان، تیر و تیرانداز / تلمیح به آیۀ »و ما رمیت ِاذ رمیَت ولکن الّله رمی«

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. الف( تلمیح به داستان سگ اصحاب کهف./  پ( مصرع دوم تضمین از سعدی است./  ب( تن و دوش مراعات و اااا (1ل
نظیر دارند./  ت( چو عود، آتش هجز، چو نی آرایه تشبیه دارند.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل
تشریح گزینه های دیگر:

گزینۀ )1(: بین کلمات خاك، باد، آتش و آب مراعات نظیر برقرار است. )از جهت عناصر اربعه( 
گزینۀ )2(: مصراع دوم توسط صائب از حافظ تضمین شده است. 

گزینۀ )3(: تلمیح به داستان بهرام گور و دالوری های او.
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 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در بیت گزینۀ »4« تضاد وجود ندارد. در این بیت تلمیح )به نفس حضرت عیسی که مردگان را زنده می کرد( و و اااا (1ل
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 گزینه 3 پاسخ صحیح است. شاعر در بیت گزینۀ »3« دو بار از آرایۀ »تلمیح« بهره جسته است و بیت مذکور فاقد آرایۀ تضمین است.و اااا (1ل
بررسی سایر گزینه ها: 

گزینۀ »1«: حافظ در این بیت، مصراع »بوی جوی مولیان آید همی« را از رودکی تضمین کرده است. 
گزینۀ »2«: تلمیح دارد به آیۀ امانت )انا عرضنا االمانۀ علی..................(

گزینۀ »4«: )قد - رخ - زلف و خط( و )سرو - گل - سنبل - ریحان( مراعات نظیر دارند.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. »یاقوت جان فزا« استعاره از »لب«/ »شمشاد« استعاره از »قد و باالی معشوق«/ در این بیت به علت پیوستگی و اااا (1ل
مصراع ها با هم اسلوب معادله دید نمی شود.

تشریح گزینه های دیگر: 
گزینۀ »1«: »داد« اول به معنای »انصاف، عدالت« و »داد« دوم، بن ماضی از مصدر »دادن«/ »رسم تطاول به گیسو آموختن« تشخیص 

گزینۀ »2«: »بو« ایهام دارد: 1- رایحه 2- آرزو/ »مجانین، قید و دیوانه« مراعات نظیر 
گزینۀ »4«: »لعل« استعاره از »لب«/ »جواب خشک«: حس آمیزي

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در بیت گزینه ی »1«: »شراب انس« تشبیه بلیغ اضافی است.و لااا (1ل
گزینه ی »2«: »سیالب غم« تشبیه بلیغ اضافی است. 

گزینه ی »4«: »تیر بال« تشبیه بلیغ اضافی

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در بیت گزینه ی »4« آرایه ی تشبیه وجود دارد نه استعاره ی مکنیهو اااا (1ل
تشریح گزینه های دیگر: 

گزینه ی »1«: »چشم شب« استعاره ی مکنیه و تشبیه است. 
گزینه ی »2«: »دست غم« استعاره ی مکنیه و تشخیص است. 

گزینه ی »3«: »در آفاق« و » پای دل« استعاره ی مکنیه اند. اولی بدون تشخیص و دومی با تشخیص

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بیت گزینه ی »4« استعاره ی مصرحه ندارد. »گوش صدف« استعاره ی مکنیه و تشخیص است و »دّر شهوار و اااا (1ل
معانی« تشبیه بلیغ اضافی.
تشریح گزینه های دیگر: 

گزینه ی »1«: » سرو« در ابتدای بیت استعاره ی مصرحه است از یار. 
گزینه ی »2«: »کوکب« استعاره ی مصرحه است از اشک. 

گزینه ی »3«: »لعل« استعاره ی مصرحه از لب است.

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در بیت گزینه ی »3« »دیده ی حرص« تشخیص و استعاره ی مکنیه است. »دام« هم تشخیص دارد، زیرا نگران و اااا (1ل
است. بیت استعاره ی مصرحه ندارد.

تشریح گزینه های دیگر :
گزینه ی »1«: دهن الله : تشخیص / یاقوت لب : تشبیه بلیغ

گزینه ی »2«: هوای منزل یار آب زندگانی ماست: تشبیه بلیغ اسنادي/ مخاطب قرار دادن صبا: استعاره ی مکنیه و تشخیص
گزینه ی »4«: سرو روان: استعاره ی مصرحه از یار / گلشن وصل: تشبیه بلیغ اضافی

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. »امید« و »نیاز« مشبه به هستند و به صورت عقلی و ذهنی آمده اند نه حّسی.و اااا (1ل
تشریح گزینه های دیگر:

گزینۀ »2«: الله میان کشت- مشبه/ پنجۀ خضاب بستۀ عروس= مشبه به  تشبیه حّسی
گزینۀ »3«: روی و قد معشوق= مشبه / ماه و سرو= مشبه به  تشبیه حّسی

گزینۀ »4«: اشک روی زلف= مشبه/ دانه های گهر بر سبزه= مشبه به  تشبیه حّسی
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 گزینه 2 پاسخ صحیح است. کاربرد فراوانی از آرایه های ادبی در بیت گزینۀ »2« دیده می شود:و اااا (1ل
»ماه« استعاره از شخصیت داستانی - »نرگسان« استعاره از چشمان - »لؤلؤ« استعاره از اشک - »سرو باال« = تشبیه - واج آرایی »ا«

تشریح گزینه های دیگر: 
گزینۀ »1«: شکر و زهر = تضاد 

گزینۀ »3«: دانی = تکرار 
گزینۀ »4«: آمده و گذشته = تضاد

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در این گزینه اضافۀ استعاری وجود ندارد و ترکیب »مرغ وصل« تشبیه فشرده به صورت ترکیب اضافی )اضافۀ و اااا (1ل
تشبیهی( است. »سرو« استعاره مصّرحه از معشوق است.

اضافه استعاری در گزینه های دیگر: 
گزینۀ 1(: رگ روح / سر نشتر عشق: اضافۀ تشبیهی 

گزینۀ 3(: چهره جان / غبار تن: اضافۀ تشبیهی
گزینۀ 4(: دامن حسن

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در این گزینه استعاره )مجاز به عالقۀ شباهت به کار نرفته است چون نرگس در مصراع نخست در معنای حقیقی و اااا (1ل
اش؛ یعنی گل نرگس به کار رفته و در مصراع دوم در یک تشبیه فشرده )نرگس چشم( به کار گرفته شده است.

اما در گزینه های دیگر: 
گزینۀ »1«: بتان  استعاره از زیبارویان 

گزینۀ »2«: سرا  استعاره از دنیا 
گزینۀ »4«: گوهر  استعاره از باران

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این گزینه »نرگس« در معنای حقیقی خود؛ یعنی گل نرگس به کار رفته است؛ در حالی که در گزینه های دیگر و اااا (1ل
این واژه استعاره از چشم است.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در این گزینه واژه »اختیار« در معنای حقیقی اش به کار رفته است؛ اما در گزینه های دیگر:و اااا (1ل
گزینۀ »1«: پیمانه: مجاز از شراب 

گزینۀ »3«: عالم: مجاز از مردم 
گزینۀ »4«: دشت: مجاز از مردم

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در این گزینه مجاز با رابطۀ شباهت )استعاره( به کار رفته است:و لااا (1ل
ب( ماه دل فروز: استعاره از معشوق 

ت( سرو سهی: استعاره از معشوق

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این گزینه صنایع یادشده بسیار کم دیده می شود.و اااا (1ل
بررسی گزینه های دیگر: 

گزینۀ »1«: تشبیه - تناسب 
گزینۀ »2«: سجع - مراعات نظیر - استعاره 

گزینۀ »3«: تشبیه - اغراق - تشخیص
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 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این گزینه مجاز به کار نرفته است. «عزیز» معنای واقعی و حقیقی خود را دارد.و اااا (1ل
اما در گزینه های دیگر: 

 گزینۀ 1: دست مجاز از قدرت 
 گزینۀ 2: سر مجاز از قصد و نیت

گزینۀ 3: سراچه مجاز از دنیا

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این گزینه گهر استعاره از سخن ارزشمند، حقه لعل استعاره از دهان، شکر استعاره از لب، مروارید استعاره از و اااا (1ل
دندان، در سایر گزینه ها یک یا دو استعاره بیشتر استفاده نشده است.

گزینه 3 پاسخ صحیح است. در همه ی گزینه ها مصراع دوم معادل مصراع اول است و می توان بین آنها عالمت = گذاشت اما در گزینه فوق و اااا (1ل
این امکان وجود ندارد.

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. در گزینه ی یک آرایه ی پارادوکس وجود دارد، گزینه 2 حسن بینایی میکده خون، گزینه 3 حس چشایی شیرین و اااا (1ل
سخنی، گزینه 4 حس عطش و بویایی تشنه دیدار ساقی و بویی ز می در شیشه

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. در سایر گزینه ها اضافه ها از نوع تشبیهی و اضافی هستند فقط در گزینه فوق که کلیه ی ترکیبات استعاری اندو اااا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. ، در گزینه یک کم همتان، در گزینه 2 زخمی عیش و در گزینه 4 زهر شکرو اااا (1ل

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. بی هنری های هنر آرایه پارادوکس استو اااا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.، در این گزینه زاد و زاد به معنی به دنیا آمدن است و جناس تام نیستندو اااا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.، در این گزینه روان دو معنی دارد جاری و روح، که آرایه ایهام را ایجاد می کندو لااا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.، غایبی از مرگ حاضر آرایه متناقض نما می باشد.و اااا (1ل

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.، فقط در گزینه4 تمام ترکیبات اضافه تشبیهی هستند، در سایر گزینه ها اضافات از نوع دیگری می باشند.و اااا (1ل

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.، در سایر گزینه ها مصراع دوم دلیلی برای مصراع اول است اما در این گزینه هیچگونه دلیل و توضیحی وجود ندارد.و اااا (1ل

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.، هم جمع و هم پریشان آرایه متناقض نما می باشد.و اااا (1ل

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.، در هردو مصراع بلبل یک نوع پرنده است و تفاوت معنایی باهم ندارند بنابراین در این گزینه جناس تام وجود ندارد.و اااا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.، در همه ی گزینه ها مصراع دوم معادل مصراع اول است و می توان بین آنها عالمت = گذاشت اما در گزینه فوق و اااا (1ل
این امکان وجود ندارد.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.، در گزینه یک خوش بیمار، گزینه 3 ختم پایانیم، گزینه 4 پاسخ صحیح است. سخت سست متناقض نما می باشند.و اااا (1ل

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.، در سایر گزینه ها مصراع دوم دلیلی برای مصراع اول است اما در این گزینه هیچگونه دلیل و توضیحی وجود ندارد.و اااا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.، کشته ی عشق وی از زنده جاوید آرایه متناقض نما می باشدو اااا (1ل
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 گزینه 4 پاسخ صحیح است.، در سایر گزینه ها اضافه ها از نوع تشبیهی و اضافی هستند فقط در گزینه فوق که کلیه ی ترکیبات استعاری اندو لااا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.، صدای قدم، صدای پای قانون، تپش قلب شب آدینه، شیهه ی پاک حقیقت و صدای کفش ایمان تشخیص هستند.و اااا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.، در گزینه 2 افتان و خیزان، در گزینه 3 ساز رفتن و در گزینه 4 تر دامن بودن، وجه شبه هستند.و اااا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.، هر لفظ فریادی است، هر شعر دریایی است، لبریز از شراب خون، شهد است این اشک، کاسه ی خون تشبیه می باشند.و اااا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.، در گزینه یک قهوه خانه، گزینه 2 چوب دستی و گزینه 4 چاه مشبه هستندو اااا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.، در همه ی گزینه ها مصراع دوم معادل مصراع اول است و می توان بین آنها عالمت = گذاشت اما در گزینه فوق و اااا (1ل
این امکان وجود ندارد.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.، سجع در آخر دو عبارت یا جمله می آید لذا در گزینه فوق چون دو واژه در یک جمله ذکر شده اند سجع نمی باشد.و اااا (1ل

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.، در این بیت مرغ دل، دل به مرغ/ دام زلف، زلف به دام/ دانه ی خال، خال به دانه/ طایر اندیشه، اندیشه به و اااا (1ل
طایر تشبیه شده اند و دارای چهار تشبیه می باشد. گزینه یک خار بال و گل چهر ) 2 تشبیه(، گزینه 2 سیل اشک، خاک وجود )2 تشبیه(، گزینه 3 قامت به سرو 

و عارض به ماه ) 2 تشبیه(

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.، گهواره تا گور استعاره از تمام عمرو اااا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.، شور، شیرین، تلخ همگی تضاد هستند.و اااا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.، گل، سر شبنم را به خورشید رسانید ) تشخیص و استعاره(/ سر شبنم )اضافه ی استعاری و تشخیص(و لااا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.، سجاده بر آب انداختن کنایه از کرامات داشتن است ) یک کنایه(، گزینه یک، سبک سر کنایه از بی عقل، سه و اااا (1ل
به باد دان کنایه از نابود شدن )2 کنایه(، گزینه 3 سپید دست بودن کنایه از بخشندگی، سیه کاسه بودن کنایه از لئیم و فرومایه بودن، ترش بودن کنایه از اخم 
کردن و بدخلقی ) 3 کنایه(، گزینه 4 تنگ چشم بودن کنایه از حریص بودن، گوشه چشم داشتن کنایه از عنایت توجه داشتن، روشن شدن چشم کنایه از خوش 

دل شدن )3 کنایه(

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.، روز و شب در این گزینه تضاد هستندو اااا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.، در همه ی گزینه ها مصراع دوم معادل مصراع اول است و می توان بین آنها عالمت = گذاشت اما در گزینه فوق و اااا (1ل
این امکان وجود ندارد.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.، در این گزینه تکرار واجهای )ا، د، ر( زیبایی خاصی به شعر بخشیده است.و اااا (1ل

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.، آرام در هر دو مصراع به معنای آهسته است و جناس تام نمی باشد.و اااا (1ل

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. حس آمیزی: خواب خدا سبزتر، پرهای صداقت آبی، ترسی شفاف/ تشبیه: عشق به اندازه ی پرهای صداقت، و اااا (1ل
پشت بلوغ اضافه تشبیهی

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. تلمیح داستان حضرت عیسی و روزه سکوت حضرت مریم/ تشبیه غنچه چون عیسی و گل چون مریمو اااا (1ل

  گزینه 4 پاسخ صحیح است. و اااا (1ل
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 گزینه 4 پاسخ صحیح است.، در سایر گزینه ها اضافه ها از نوع تشبیهی و اضافی هستند فقط در گزینه فوق که کلیه ی ترکیبات استعاری اندو لااا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.، صدای قدم، صدای پای قانون، تپش قلب شب آدینه، شیهه ی پاک حقیقت و صدای کفش ایمان تشخیص هستند.و اااا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.، در گزینه 2 افتان و خیزان، در گزینه 3 ساز رفتن و در گزینه 4 تر دامن بودن، وجه شبه هستند.و اااا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.، هر لفظ فریادی است، هر شعر دریایی است، لبریز از شراب خون، شهد است این اشک، کاسه ی خون تشبیه می باشند.و اااا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.، در گزینه یک قهوه خانه، گزینه 2 چوب دستی و گزینه 4 چاه مشبه هستندو اااا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.، در همه ی گزینه ها مصراع دوم معادل مصراع اول است و می توان بین آنها عالمت = گذاشت اما در گزینه فوق و اااا (1ل
این امکان وجود ندارد.

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.، سجع در آخر دو عبارت یا جمله می آید لذا در گزینه فوق چون دو واژه در یک جمله ذکر شده اند سجع نمی باشد.و اااا (1ل

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.، در این بیت مرغ دل، دل به مرغ/ دام زلف، زلف به دام/ دانه ی خال، خال به دانه/ طایر اندیشه، اندیشه به و اااا (1ل
طایر تشبیه شده اند و دارای چهار تشبیه می باشد. گزینه یک خار بال و گل چهر ) 2 تشبیه(، گزینه 2 سیل اشک، خاک وجود )2 تشبیه(، گزینه 3 قامت به سرو 

و عارض به ماه ) 2 تشبیه(

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.، گهواره تا گور استعاره از تمام عمرو اااا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.، شور، شیرین، تلخ همگی تضاد هستند.و اااا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.، گل، سر شبنم را به خورشید رسانید ) تشخیص و استعاره(/ سر شبنم )اضافه ی استعاری و تشخیص(و لااا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.، سجاده بر آب انداختن کنایه از کرامات داشتن است ) یک کنایه(، گزینه یک، سبک سر کنایه از بی عقل، سه و اااا (1ل
به باد دان کنایه از نابود شدن )2 کنایه(، گزینه 3 سپید دست بودن کنایه از بخشندگی، سیه کاسه بودن کنایه از لئیم و فرومایه بودن، ترش بودن کنایه از اخم 
کردن و بدخلقی ) 3 کنایه(، گزینه 4 تنگ چشم بودن کنایه از حریص بودن، گوشه چشم داشتن کنایه از عنایت توجه داشتن، روشن شدن چشم کنایه از خوش 

دل شدن )3 کنایه(

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.، روز و شب در این گزینه تضاد هستندو اااا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.، در همه ی گزینه ها مصراع دوم معادل مصراع اول است و می توان بین آنها عالمت = گذاشت اما در گزینه فوق و اااا (1ل
این امکان وجود ندارد.

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.، در این گزینه تکرار واجهای )ا، د، ر( زیبایی خاصی به شعر بخشیده است.و اااا (1ل

 گزینه 4 پاسخ صحیح است.، آرام در هر دو مصراع به معنای آهسته است و جناس تام نمی باشد.و اااا (1ل

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. حس آمیزی: خواب خدا سبزتر، پرهای صداقت آبی، ترسی شفاف/ تشبیه: عشق به اندازه ی پرهای صداقت، و اااا (1ل
پشت بلوغ اضافه تشبیهی

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. تلمیح داستان حضرت عیسی و روزه سکوت حضرت مریم/ تشبیه غنچه چون عیسی و گل چون مریمو اااا (1ل

  گزینه 4 پاسخ صحیح است. و اااا (1ل
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 گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.، عالقه  جزئیه است، خون که جزئی از کشتن است را ذکر کرده است.و لااا (1ل

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. در این گزینه دولت ایهام دارد، سعادت و خوشبختی،حکومتو اااا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.، در سایر گزینه ها لعبت، فتنه ی ایام، دامن آفاق استعاره هستند.و اااا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل

 گزینه 2 پاسخ صحیح است. در سایر گزینه ها نرگس و بوی و پرده ایهام دارند.و اااا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است. میوه عیش، نخل مراد، باغ محبت همگی اضافه تشبیهی هستند.و اااا (1ل

 گزینه 3 پاسخ صحیح است.و اااا (1ل

 گزینه 4 پاسخ صحیح است. تشبیهات گزینه فوق: شورش مده چون موج، کف از دامن دریا، خرمن دریاو اااا (1ل

 گزینه 1 پاسخ صحیح است. گزینه ی فوق دارای اضافه تشبیهی هست ) مرغ دل، دام زلف، دانه خال، طایر اندیشه( سایر گزینه ها اضافه تشبیهی ندارد.و للاا (1ل
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پا خ ؤ1لپا خ ؤ1لپا خ ؤ1لپا خ ؤ1لپا خ ؤ1ل

الاااااااااااااااااا

ااااالاااااااااااااا

ااااااااالاااااااااا
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ااااااااااااااااالاا
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پا خ ؤ1لپا خ ؤ1لپا خ ؤ1لپا خ ؤ1لپا خ ؤ1ل
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الااااااااااااااااااااااا

اااااالاااااااااااااااااا

ااااااااااالااااااااااااا

ااااااااااااااااللااااااا

ااااااااااااااااالااالااا

ااااااااااااااااالااااااا



428

ادبیات فارسی

پا خ ؤ1لپا خ ؤ1لپا خ ؤ1لپا خ ؤ1لپا خ ؤ1ل

ااااا

ااااا

ااااا

ااااا

اللاا

 



 




