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 بسم اهلل الرّحمن الرّحیم

مندان به ادبیّات شیرین فارسی، قرائت یک  آموزان، دبیران و دیگر عالقههزینه استفاده از این جزوه، برای دانش

 مرحومم است.    مادرو    پدرفاتحه به نیّت 
دانیم در شهرهای کوچک و مناطق محروم امکانات  دانیم امکانات آموزشی در همه جای کشور یکسان نیست. میهمه می

ام که از ناتوانی مالی برای خرید  آموزان روستایی دریافت کردههایی از دانش. در فضای مجازی پیامضعیف استآموزشی  

ها را هم خراب  دانیم این اوضاع اقتصادی حال شهریم؛ خوب میکرد. تعارف که نداریکتاب و جزوه و ... حکایت می

ام. با این حال من یک دبیرم و آنچه از  های آموزشی هر چه بگویم کم گفتهها و بااالخص نابرابری کرده است. از نابرابری

 گیرد. آید جزوات بنده است که به طور رایگان در اختیارتان قرار میدست من برمی

ها را دارند. برای نامهترین درسبخش و جزءجزء این جزوات خواهید فهمید که این جزوات کامله بخشبا مطالع  -  1

تر بود که این جزوات را در اختیار موسسه و انتشاراتی قرار دهم و از مزایای مادی و معنوی  بنده خیلی راحت و اقتصادی

زوات را در کانال قرار دهم تا همه افراد به صورت رایگان  آن برخوردار شوم. ولی در این صورت اجازه نداشتم که این ج

 اف آن استفاده کنند.  دیاز پی

شود. با نگاهی سطحی بر این جزوه و دیگر جزوات  قطعا برای تالیف هر جزوه و کتابی، زحمات بسیاری کشیده می  - 2

ها تمرکز و نوشتن، برای  الوه بر ساعتبنده خواهید دید که برای تالیف آن زحمت بسیاری کشیده شده است. اینجانب ع

 ام.  آرایی این جزوه و جزوات دیگر، مبلغ قابل توجّهی هزینه کردهتایپ و صفحه

اند و در انتهای جزوه از شما یاد  ام تایپ کردهبا اجازه شما این جزوات را داده»:  و گفت  پارسال دبیری پیام داد  –  3

ای به هیچ  است؛ اوّل اینکه بنده اصال همچین اجازهر از انصاف و ناصحیح بودهبه چند دلیل این کار دو   «خواهم کرد!!!

ای در کار  بندی زیبا چه لزومی داشت مجدّد تایپ شود جز اینکه قضیهام. دوم اینکه با این تایپ و صفحهدبیری نداده

با حذف نام بنده از هر صفحه و  ند و  خوانبسیاری افراد به اعتبار علمی یک مولّف آن اثر را میبوده باشد؟ سوم اینکه  

شناسنامه خواهد شد. چهارمین دلیل که از  این اثر بی -توسط هر فردی  -گیر انتقال آن به آخر جزوه، عمال با یک غلط

کنم که پس از تایپ این جزوات  دالیل دیگر بسیار مهمتر است این است که صادقانه و حقیقتا خدمتتان عرض می

تایپست گتوسط  و صفحهرانهای  ویرایش  برای  مطرح،  موسسات  کدام،قیمت  هر  از   بندی  بیش  وقت    3حداقل  ماه 

فاصه« و دیگر عالئم ویرایشی رعایت  بینید در تمام این جزوه حتّی »تشدید« و »نیمام )اگر مالحظه کنید میگذاشته

ین جزوات، اینطور نبوده که پس از تایپ  تر کند(. تالیف اآموز دلنشینشده است تا زیبایی جزوه، مطالعه را برای دانش

با یک ویرایش خدمتتان ارائه شده باشد. اگر آن دبیر محترم، نهایت انصاف را به خرج دهد و نام بنده را هم در هر  

 ای خواهد بود با هزار غلط تایپی و ...جفا کرده است، چرا که قطعا قطعا جزوهحق من صفحه جزوه بیاورد، باز هم در  

کردن  نهادن به تالیف و کار بنده، از کپیمورد فوق، از دبیران ارجمند، صمیمانه خواهشمندم، برای ارج  3ه به  با توجّ

 اف استفاده کنند. دیپی جزوات اینجانب، بدون نام بنده خودداری کنند و از همین
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 معرّفی و سوابق علمی و آموزشی 

 ادبیات فارسی ابوذر احمدی پَرگو؛ دانشجوی دکترای زبان و 

 کارشناسی:دانشگاه علّامه طباطبایی)سراسری(،کارشناسی ارشد: دانشگاه خوارزمی)سراسری(،دکتری: اراک )سراسری( 

  15جلد( و همکاری )در بیش از    5سال سابقه تدریس دروس عمومی و تخصّصی زبان و ادبیات فارسی، تالیف )  17

های مدرّسان شریف در  افزار آموزشی »مُنتا«، طرّاح سوال سابق آزمون نرم  ت جلد( کتاب کمک آموزشی، طرّاح سواال

 مقطع کارشناسی ارشد و ...

دبیرستان از  مدرّس  تهران  برتر  دبیرستان  های  فرهنگ،  دبیرستان  رشد،  دبیرستان  البرز،  ماندگار  دبیرستان  جمله: 

)قلم دانش  سرای  دبیرستان  شاهد،  دبیرستان  دبیرستان سالم،  مدرّس  خوارزمی،  و  تهران  برتر  مدارس  دیگر  و  چی( 

 ها. های کنکور موسّسات و مدارس تهران و شهرستانکالس

 های شعر و ترانهها و کارگاهسشاعر، نویسنده، منتقد ادبی و استاد کال

مندان به  آموزان غیر کنکوری و عالقهاند امّا دانشگویی به سواالت سخت کنکوری تألیف شدهاین جزوات برای پاسخ  *توجّه:

 توانند از آن بهره ببرند.  ادبیّات فارسی نیز می

و با حل تست  به صورت ویدئویی    تمام جزوات مبحثی بنده )آرایه، دستور، قرابت و عروض و قافیه(توجّه:  *

و مبحث    تومان  هزار  60با قیمت  ساعت و    8مباحث آرایه و دستور و قرابت هر کدام    .تدریس شده استکافی  

.  )به همراه آموزش عروض سماعی(  رسدبه فروش می   هزار تومان  120ساعت و با قیمت    15عروض و قافیه در  

  تهیه کنید.با کمترین هزینه  فیلم تدریس این جزوات را  برای بهتر یادگرفتن،  توانید  در صورت تمایل می 

فیلم ارسال می این  تلگرام  در  در سریعها  و  تهیه  شود  برای  به دستتان خواهد رسید.  زمان ممکن  ترین 

بهفیلم و  تگرام  ها  در  بنده  آیدی  به  جزوات  شماره  (  aboozar_ahmadi63@)روزترین  به  یا  و 

 در واتساپ پیام بدهید.   09123708476

 ن تهیه کنید. اتوم 800ای  توانید این جزوات را به صورت پرینت تمام رنگی با قیمت صفحههمچنین می 

 موفّق و سربلند باشید                                                                                      

 دکتر ابوذر احمدی                                                                                                      

 1400ماه   مهر                                                                                                                          
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 شود.تقسیم می  بدیـعو   بیان )یا صُوَرِ خیال(های ادبی در یک نگاه کلّی به دو بخش  آرایه کلیات:

 بیان )صُوَر خیال(

  شود. می شعر را بر عهده دارند و در سطح کنکور موارد زیر را شامل  کردن  تصویرسازی و مخّیل گویند که کار  هایی را می آرایه 

 تشبیه کامل، تشبیه بلیغ )تشبیه بلیغ اسنادی و تشبیه بلیغ اضافی یا اضافه تشبیهی(  :تشبیه

 ی استعاری، تشخیص(استعاره مصرّحه، استعاره مکنیّه )اضافه :استعاره

 های شباهت، محلّیّه، کلّیّه، جزئیّه و الزمیّه، آلت و ... با عالقه :َمجاز

 کنایه

 نماد 

 بدیع  

 .شودتقسیم می بدیع معنویو   بدیع لفظیدهند و به دو دسته گویند که موسیقی لفظی و معنوی را افزایش میهایی را میآرایه

آورند. مثال  دهند و یکـسانی یا مـشابهت لفظی به وجود میهایی هـستند که موـسیقی لفظی کالم را افزایش میآرایه بدیع لفظی:

مشـابه، صـدای تلفّظ  ها شـبیه به هم اسـت و این آنتلفّظ  معنایی با هم ارتباطی ندارند ولی   دو کلمه »دَسـت و مَسـت« از نظر

 شود.دهد. بدیع لفظی در سطح کنکور، موارد زیر را شامل میرا افزایش می  موسیقی کالمنواختی دارد و یک

 آرایی، سجع، جناس و اشتقاق. تکرار، واج  بدیع لفظی 

 اند.نیز دو آرایه بدیع لفظی هستند که مخصوص رشته انسانیموازنه و ترصیع  

 

ایجاد   موسیقی معنویشوند و یک نوع هایی هـستند که با توجّه به روابط معنایی کلمات و عبارات حاـصل میآرایه  بدیع معنوی:

از نظر  بریم، این کلمات از نظر لفظی مشابهتی با هم ندارند، ولی کنند. مثال وقتی »گل و باغ و شبنم« را در شعری به کار میمی

شــود، این کارکرد را بدیع  کنند که ســبب لذّت ادبی میدر ذهن شــنونده ایجاد میدر ارتباط هســتند و یک هماهنگی  معنایی  

 شود.گویند. بدیع معنوی در سطح کنکور، موارد زیر را شامل میمعنوی می

لوب معادله،  حس  بدیع معنوی:  ب، اـس اد، ایهام و ایهام تناـس ن تعلیل، پارادوکس، تـض آمیزی، حُـس

 تلمیح، تضمین، مراعات نظیر، لف و نشر، اغراق، مَثَل و تخلّص.

های ترکیبی، سعی کنید ابتدا با گروه اول پاسخ بدهید و اگر نشد با گروه دوم و تا جای ممکن  برای پاسخگویی به تستتوجّه: 

 تاثیر هستند. آیند و یا بیها نمیسوم نروید! گروه چهارم هم معموال یا در تست سمت گروه

 آمیزی، پارادوکس، حُسن تعلیل، اسلوب معادلهحس گروه اول 

 جناس، تلمیح، اغراق، تضاد  گروه دوم  

 انواع تشبیه، انواع استعاره، انواع مجاز، کنایه، ایهام و ایهام تناسب گروه سوم  

 آرایی، سجع، تضمین، نماد و ... مراعات نظیر)تناسب(، تکرار، واج چهارمگروه 

 ادبیهای آرایه
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 تشبیه

بخش بیان یا ـصور خیال اـست. تـشبیه هنگامی اـست که ـشاعر دو چیزی را که در اـصل به هم ـشبیه نیـستند، به هم تـشبیه  ترین  مهم تـشبیه  

ترین تـشبیه که  ترین و کامل غمگـسار هـستی« تـشبیه نیـست، زیرا واقعیت اـست. ابتدایی کند. مثالً »تو ماه هـستی« تـشبیه اـست، امّا »تو یار  

ترده می  بیه کامل یا گـس ت که  به آن تـش بیهی اـس ّبه رکن دارد: »   4  گویند، تـش بیه، مـش ّبه، ادات تـش به به، وجه مـش اعران برای  ـش «. ولی ـش

به را حذف می خیال  بیه یا وجه ـش بیه کامل می انگیز کردن کالم، گاهی ادات تـش ها را  گویند و یا هر دوی آن کنند که این حالت را نیز تـش

 گویند. ماند، که به آن تشبیه بلیغ یا فشرده می باقی می )طرفین تشبیه( به کنند و از تشبیه فقط مشّبه و مشّبه حذف می 

ــک ســـــب ــی  ــوی ق ــون  چ آرام  ــم  ــل ــار  ب  ب
 

ــمــی  ه ــارون  ک ــر  ســ ــر  ب ــی  ــرم ن ــه  ــت ب  رف
 

 به نرمی رفتنوجه شبه:                 قوبه:  مشبّه              چونادات تشبیه:         )قایق(      بلممشبّه: 

کریم بــا   نخــل  چو  برآیــد  ــت  دســ ز   گرت 
 

آزاد   ا   ـب ــرو  چو سـ د،  اـی نـی ه دســــت  ـب  ورت 
 

 بخشندن بودنکریم و وجه شبه:  نخل               به:  مشبّهچو               ادات تشبیه: )تو(            مشبّه: 

  شرم  همچون  گرم و روشن بود  خانهقهوه

  به  مشبّه ادات تشبیه         شبه وجه     مشبّه

آمده باشـد آن تشـبیه را، تشـبیه بلیغ  یعنی فقط طرفین تشـبیه به فقط مشـبّه و مشـبّههرگاه از ارکان تشـبیه،   تشببیه بلی::

   آید.گویند. تشبیه بلیغ به دو شکل میمی

 تشبیه بلیغ     
 عشق آتش است، تو کـوهی، سـرویبه + فعل اسنادی: مشبّه + مشبّهتشبیه بلیغ اسنادی:    

 آتشِ هجران، کمندِ زلف  به + ـِ  یا  یِ + مشبّه:مشبّهتشبیه بلیغ اضافی »اضافة تشبیهی«:    

آید.  به میآید. یعنی مـشبّه، جلوتر از مـشبّهمی«  بهمـشبّه یا یِ +  -ِ+  مـشبّه  »اـضافه تـشبیهی، در معدود مواردی به ـصورت  :  *توجّه

 مانند: لبِ لعل و قدِ سرو، رویِ ماه...

 کنند.تر است، در کنکور نیز بیشتر از تشبیه بلیغ استفاده میدرک تشبیه بلیغ، نسبت به تشبیه کامل، سخت *توجّه:

ــت   ــی اسـ ــق آتشـ ه ـجان مرا گرـفتاین عشـ  ـک

هــاری ـب و  ی،  ـت بُــت و  ش  ،  ـت یآـت  ســــروی ،  جــاـن
 

گرفــت  ــان  نشــ زان  دلم  و  نهــاد  دل  بــه   داغی 

 آتش عشـقت کفنم،  من همـــــان خاک رهـــــم
 

زمــیــن چــنــد  ــود  هــر  بُ ــر  ــهگــی ــیــددان امّ  یِ 

ــا   غـم  ت دامـنخــارِ  در  آویـخــتــه  ــقــت،   عشــ
 

ــت   اســ بــلــنــد  ــار  ــهــرب گُ ابــر  ــرَم  کَ ــت   دســ

ــتــانکوتــه گلسـ بــه  رفتن  ــد،  ــاشــ ب  هــانظری 
 

 بیان
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 باشند و به دقّت بیشتری نیاز دارند.تر میاسنادی، کمی دریابهای بعضی از تشبیه*توجّه:  

ت اگر دل ل، هجران اـس ت وـص  ها ز یکدیگر جداـس
 

ل اگر دل  د وـص ت هجر، باـش ته اـس  ها به هم پیوـس
 

طرزِ، و ...   به یِ،ـسان که، به ـشیوهای که، آنـسان، به کردارِ، ـشبیه، به گونهچو، چون، همچو، مثل، مانند، نظیر، به  ادات تشببیه:

تن، ماند، گویی و گفتی«فعلو   ابه نیز می های »مانـس ند. همچنین کلماتی مانندو موارد مـش بیه باـش »به رنگ، به  توانند ادات تـش

 نور است«در جای توانند ادات تشبیه باشند و تشبیه بسازند. »آب نیز می  جای، در حکم، در حقِّ و ...«

 .«مانستیو در پیش جمال او دُم طاووس به پر زاغ نمودی »از عکس ریاحین او، پر زاغ چون دُم طاووس            

ک ــر ـی ــر کس سـ ا دارد هــــ ل فـن اـه ا   رنگی  ـب
 

ه    د ـک اـی گـب ه رـن دد  ـب ــر خـن ــمع از رفتن سـ  شـ
 

و ، گون، وار، سا،  مانند: »ی مشتق )وندی( و با پسوندهای شباهت  یک واژه تشبیه ممکن است به صورت *نکته بسیار مهم: 

 « آمده باشد.  و ... ، دیس، انهآسا

ــه  ــواج خ ــد  ــام ــی ب ــه  ــان خ ســـــوی   اَ  از 
 

فــارغ،    ــت،  ــســ نشـ ـب دکــان  ر   وَ  خـواجــهـب
 

ورت    :بسبیار مهم  *نکته ت به ـص بیه ممکن اـس مت ی مرکّب  یک واژهتـش بّه و قـس مت دوم، مـش د که قـس بّهآمده باـش به اوّل مـش

 مسلک، گدامنش و ...خصلت، درویشتن، سروقد، شاهباشد. مانند: سیممی

ــیـــمای   ــو تـــن  ســـ گـــیســـ ــیـــاه   ســـ
 

ــردی  کـ ــاه  ــیـ ســـ ــرم  ســـ ــر  ــکـ فـ  از 
 

چــاره کــه  مــیوقــتــی  ــاق  ــّ عشـ دل   کــنــی  ی 
 

م    ـی ـن ــه  ب را  ـم نشــــکـرخـنــده  درد  ـک  چــاره 
 

 سازند.هند، ادات تشبیه نیستند و تشبیه نمی« بدوقتی یا وقتی که یا زیرا که« اگر معنای »چون« یا »چو» *توجّه:

تـــیـــز   چـــون درّنـــده  نـــاخـــن   نـــداری 

گُـــ دَهـــم  چـــو   دخـــتـــر  ــد  شـــ  آگـــاه 
 

ــتـیـز  ســ گـیـری  کـم  کــه  ــه،  بِ آن  دَدان  ــا   ب

ــم ک گشــــت  ــن  ــم ــج ان آن  ســــاالر  ــه   ک
 

 رود.در نثر نیز بسیار به کار می (مخصوصاً اضافة تشبیهی)تشبیه  *نکته:

 دریغش همه جا کشیده.بیخوان نعمت حسابش همه را رسیده و بیباران رحمت 

ــبا   ــترد و  فرّا  باد ص بپرورد. درختان را به  مهد زمین در بناتِ نبات  را فرموده تا  ی ابر بهاری دایهرا گفته تا فر  زمرّدین بگس

 بر سر نهاده. کاله شکوفهرا به قدوم موسم ربیع اطفال شاخ  در برگرفته و قبای سبز ورق  خلعت نوروزی 

 رحمت خداوند مانند باران گسترده است. بارانِ رحمت: 

 پهن شده است. (سفرهخوان )نعمت خداوند مانند  خوانِ نعمت: 

 باد صبا مانند فرّا  )فر  گستراننده( در خدمت بود ...  فرّا ِ باد صبا:  

 ابر بهاری مانند یک دایه در پرور  بود ...یِ ابر بهاری: دایه

 زیبا بودند و ... (دخترانبنات )نباتات )گیاهان( مانند  ات:  بناتِ نب
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 د گهواره محل آرامش است......نزمین مانمهد زمین: 

 ....که ( مانند پیراهنی سبز رنگ هستند هابرگ)  ورق قبای سبز ورق: 

 ها همچون کودکانی هستند که ....شاخهاطفال شاخ:  

 هستند که ....ها همچون کاله شکوفهکاله شکوفه: 

  شود.دریافت میفعل  شناسه مشبّه، گاه ضمیر محذوف است که از  *توجّه:

مــوج   کــردار  ــه  ب ــان  جــوشــ و  ــان   خــروشــ
 

فـــوج آمـــدنـــد  فـــراز    فـــوج  کـــران   از 
 

 

 

ــحرا   صـ تــاب  و  پیچ  ز  ــیــل  سـ    رفــتمیچون 
 

مــی  فــردا  فــتــح  ــه  ب ــحــر،  ســ  رفــتهــمــراه 
 

 

 رفت. و تاب صحرا می از پیچ  سیل چون  )او(

 وجه شبه  به مشبّه ادات  مشبّه

 

ورق«، »ورق« به »قبا« تشبیه سبز به و مشبّه بیاید. در ترکیب »قبای ای بین مشبّه در اضافه تشبیهی ممکن است واژه *نکته:

 ی تشبیهی است. « اضافهقبایِ ورق به است. در واقع »شده است. و »سبز« صفتِ مشبّه 

ط گیرد. مثال عبارت »من مانند رضا مهربان هستم« در محیکنکور، کوچکترین شباهت و تشبیهی را »تشبیه« می*توجّه:  

 گیرد.شود؛ چرا که به واقعیت نزدیک است ولی کنکور این را تشبیه میدانشگاهی غالبا تشبیه گرفته نمی

. مثال: دوست  آورددر سواالت کنکور می؛ یعنی تشبیه پنهانی و نامحسوس« را،  مُضمراخیرا کنکور »تشبیه    :نکته بسیار مهم*

)یعنی    بینیم. و ادات تشبیه هم نمی  میرو نیستظاهر با تشبیه و ساختار تشبیه روبهداشتم ماه را ببینم و عکست را دیدم. اینجا در  

ص است که عکس یا چهره او به ماه تشبیه شده است. اینگونه بینیم و نه اضافه تشبیهی( ولی مشخّنه حالت تشبیه گسترده می

 ند.  گویضمر میتشبیه را که در ظاهر با ساختار تشبیه سروکار ندارد، تشبیه مُ

ــتـانم  و  بـاغ  کـه  رخ  بنمـای   ــت  گلسـ  آرزوســ
 

ــبگشـــ  ــکلب ای  ــــ  فراوانم آرزوســـت قند  ه  ــــ
 

 

ــه سـجده برم بی  جمالت حفاظ پیش  چنین کـــ
 

ــن که   ــده روش ــتمآفتاب به عالمــــــی ش  پرس
 

 

  

 جمع شدند.  خروشان و جوشان  موج به کردار ها( )آن 

 وجه شبه  به مشبّه ادات تشبیه  مشبّه
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 ی .................. است.رکن نخست تشبیه در عبارت زیر، رکن دوم تشبیه در بیت گزینه -1

خواـستم  رـسیدیم، از برهنگی و عاجزی به دیوانگان ماننده بودیم و ـسه ماه بود که موی ـسر، باز نکرده بودیم و می»چون به بـصره  

 که در گرمابه روم؛ باشد که گرم شوم، که هوا سرد بود.«

 وار چنگ در زنجیر زلـــــفـــــش چـــــون زدم دیوانه( 1

 با مـــحـــتـــســـبـــم عـــیـــب مـــگـــویید که او نیز( 2

ــن (3 ــ ــا ای ــم م ــ ــدی ــن ــس ــپ ــات ن ــه ــن ــن ت ــی ــن  چ

 هــــر کــــس بــــه ما کند ستــــمی، همچو عاجزان ( 4
 

ــه در زنجیر بود  ــی دیوانـــ ــش دلـــ ــر مویـــ  زیر هـــ

اســــت  مـدام  عیش  بِ  در طـل ــتـه چو مـا  ــــــ  پیوسـ

ار بــــربــنــدیــــم مــــا ــّ  هــــــچــــــو تــــــو زُن

 بریم مـــا دیــــــوان خــــــود بــــــه آه سحـــر می
 

 

 جز ........ها، یکسان است؛ بههمه ابیات، تعداد تشبیهدر   -2

ــوخته( 1 ــــــ ــوخ من سـ  جان گرد شـــمع رُخت ای شـ

ــرغ ( 2 ـــ ــنه من میمـ ــیـ ــس سـ ـــ ــفـ  نالد دل در قـ

ــت از خاکش  (3 ــرفــ ــون برگــ ــنــ ری که داغ جــ  ـس

ــایه( 4 ــل تو ای مــ ــ ــمن وـص وق چــ ــازکرد ـش  ی نــ
 

ــب   ــرواز امـشــ ــم باز به پــ ــروانه کنــ ــر چو پــ ــــ  پــ

 آواز امشـــبــــــل ساز تــــــو را دیــــــده همبـــلب

 آید چـــــــــو آفـــــــــتـــاب بـــه افــــــسر فــــــرونمـــی

ــیه ــرا قافـ ــع مـ ـــ ــل طبـ ـــ ــلبـ ـــ ــببـ ــرداز امشـ ـــ  پـ
 

 

 .................جزبه»وجه شبه« در همه ابیات محذوف است   - 3

 اند هـــــــــای تــــــو کـــمندافـــکن طرّارانطـــــــــرّه( 1

ــشه( 2 ــفـ ـــ ــنـ ـــ ـــ ــن آن بـ ــف مـ  اندامسروقد سیمزلـ

 نقابرویِ شــــبدیــــــــشــــب درآمد آن بُــــت مه (3

ــه نی( 4 ـــ ـــ ـــ ــوهم، ز صبر و حلم و دادکـ ـــ ـــ  اَم، کـ
 

 اند های تو طبیـــــــــب دل بیـــمارانغــــــــــــمزه 

ــیده ـــ ــد وقت سپـ ــن آمـ ـــ ـــ ــالم بر مـ ـــ  دم به سـ

 بر مه کشــــــید چنـــــبر و در شـــــــــــب فکند تاب

 ــند بادکــــــوه را کــــــــــی در رُبــــــــاید تــــ
 

 

 شدة گزینة .................. ، رکن متفاوتی از ارکان تشبیهی است.بخش مشخّص  -4

بــه  (  1 ــونش  بــادا تیغ  خــــ حالل  رب  یــا  ــرت،   حسـ

 گـــــــــر لطف او بــــــاشــــــد رفیـــق مـــــــــورم و  ( 2

ــها، با داغ (3 ــنــ ــی که تــ ــو اللهاو  آه از دمــ ــــ  چــ

 ثـــنا  روز و شب در صــــــحــــــن مـــیـــدان  ( 4
 

 )تیغ(صــــیــــدی  که از  کــمــندت، آزاد رفتــــه باشد         

ــی ــمان م ــی ــل ــلک س ــ ــر م ــ ــت ب ــ ــاخ ــ  )من(زنم         ت

ــد         ــم، چون باد رفته باش ــته باش ــس  ) او (در خون نش

ــی ــ ــوالن م ــ ــه ج ــت خام ــ ــی ــم ــر کــُ ــ  )ثنا( زنم         ب
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 استعاره

ی دیگر به ای است که یک واژه در معنای واژهگرفتن« امّا در اصطالح ادبی، آرایهگرفتن و قرضعاریت اـستعاره در لغت یعنی »به

 رود. مثالً بگوئیم »سرو« و منظورمان »معشوق« باشد.  کار می

ابهتی به   *توجّه: ت  مجاز این تعریف مـش تهم  دارد و درـس تعاره در واقع،   . زیرااـس ت   مجازیاـس ی آمده و  واژهکه رابطه بین اـس

که در این بخش از راه  اسـتعاره، هم از راه مجاز قابل فهم اسـت، هم از راه تشـبیه.« اسـت. به هر حال شـباهتی مدّ نظر »واژه

 ایم.تشبیه به آن پرداخته

ت که قبل از این  *توجّه: روری اـس ویم ذکر این نکته ـض تعاره که وارد بحث ـش رّحه  وجود دارد.  دو نوع اـس تعاره مـص کار( و  اـس )آـش

منظور از اـستعاره، معموالً اـستعاره مـصرّحه اـست. اما اگر در کنکور به نوع آن اـشاره نـشده باـشد، اـستعاره    اـستعاره مکنیّه )پنهان(.

 گیریم.مصرّحه و یا مکنیّه را استعاره می

 استعاره مصرّحه  -1

 شود.  می استعاره مصّرحه  را بیاورد  به مشّبه شود و هرگاه شاعر از ارکان تشبیه، فقط  گفتیم که استعاره از تشبیه حاصل می 

ــرو   ــن نمیچـمان  سـ  کـند  من چرا مـیل چمــــ
 

نمی  گـل  نمیهمـدم  ــمن  سـ یـاد  ــود،   کنـدشـ
 
 شاعر برای خلق مصراع اول، ابتدا در ذهن خود این تشبیه را ساخته است:

 راست قامت و بلندقامت است چرا...  سرو مانند  که معشوق من 

 وجه شبه  به مشبّه ادات تشبیه    مشبّه

بّهـسپس از این تـشبیه فقط    اـستعاره مـصرّحه یا با تخفیف »اـستعاره« را خارج کرده و در ـشعر به کار برده اـست. این کار را  به  مـش

 گویند.  می

 

 به یک تشبیه است و در معنای اصلی خود به کار نرفته است؟ کجا بدانیم »سرو«، مشّبه آید این است که از  سؤالی که پیش می 

اسـت.  در معنای واقعی خود به کار نرفته دارد که »سـرو«  پاسـخ راحت اسـت. زیرا وجود کلمه »چمان« به معنی »رونده« اعالم می 

روی دیدم« ما نمی  ت. چون هیچ مثالً در عبارت »من ـس وق« اـس تعاره از »معـش رو« اـس وجود ندارد  ای  قرینه توانیم اّدعا کنیم که »ـس

ع  رو چمان« واژه که ما را از معنای وـض رف کند. امّا در ترکیب »ـس رو« منـص ی برای »ـس ده و قاموـس انه ـش ی قرینه ای ) ی »چمان« نـش

ارفه(  ت که ما را  ـص رف می اـس رو« منـص لی »ـس ّرحه یا باید قرینه از معنای اـص تعاره مـص لفظ ای در کند. در واقع برای به کارگیری اـس

د یا این   لی خود به کار نرفته اـست. مثالً در بیت زیر واژه کالم باـش ان بدهد که آن کلمه در معنای اـص ای وجود که محتوای کالم نـش

دانیم که حضرت علی )ع( با اژدها مبارزه  دارد، امّا با توّجه به داستان جنگ خندق، می   ندارد که نشان دهد »اژدها« معنای استعاری 

 از َعمرو بن عبُدَود است. استعاره «  اژدها نکرده است و » 
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ــدا  خ ــر  شـــــی و  ــن  دی ــازوی  ب ــز  ج ــه   ب
 

آن    رزم  ــب  ــالـ طـ ــد  شـــ ــه  ــاکـ  اژدهـ
 

 شاعر »اژدها« را از همچنین ترکیبی خارج کرده است.

 خطرناک بود.  اژدها مانند  عبدود َعمرو بن 

 وجه شبه  به مشبّه ادات تشبیه  مشبّه

نرگســت، کمندت، لعلت،  توانیم به معشــوق بگوییم: چشــمت، زلفت، لبت و ... ولی ترکیباتی مانند:  ما می *نکته بسبیار مهم:

 باشند.و ... استعاره مصرحّه می  یاقوتتشکرت، سنبلت، 

 مصرّحه:های دیگر استعاره  نمونه

ــمع  ای   ه کردیشـ ــیفـت ــخن شـ ه سـ را ـب ا  ه ـم  ـک

 معشوق      

 زبانی خــــود را مکـــــش از چـــربپـــــروانه  

 عاشق    
 

ــان  خـــمـــاریـــن   ُپـــرآب نـــرگســـ کـــرد   را 

 چشم                       

ــه    ــلب ــت    گ ــخ ری ــر  ــد  ب ــرواری ــوشــــاب م  خ

 اشک چشم      گونه، صورت                      

گــل  یکی   ــتدرخــت  مــاســ خــانــه  میــان   انــدر 

 معشوق                       

ای چم  ــروـه ه سـ ـــک دــــ ــتـن امتش پسـ  ن پیش ـق
 

 استعاره مکنیّه  - 2

رّحه  مبحث در  تعاره مـص بیه در ذهن خود میاـس اعر ابتدا یک تـش بیه، گفتیم که ـش ازد و از آن تـش بّهـس کند. در  می  خارجرا به مـش

ای  کند و در جمله می خارجرا  ـشبه  وجه ومـشبّه ـسازد و از آن تـشبیه، نیز ـشاعر ابتدا یک تـشبیه در ذهن خود میاـستعاره مکنیّه 

 گیرد.  به کار می

 ما را از هم جدا کرد.«  سرنوشت»دستِ                            .به جمله مقابل توجّه کنید

 ما را از هم جدا کرد.  با دستش  انسان مانند  سرنوشت 

  به وجه شبه یا وی گی مشبّه به مشبّه ادات تشبیه  مشبّه

تعاره *توجّه: ان  هر اـس رّحه و چه مکنیّه، برای اینکه نـش ارفه قرینهاند، به دهند در معنای حقیقی به کار نرفتهبای، چه مـص ی ـص

ت. از این قرینه در  ا و قدر، قرینه اـس ت« برای قـض بیهی رخ مینیاز دارند. در عبارت فوق، وجود »دـس اعر تـش یابیم که در ذهن ـش

 کنیم.داده است و آن تشبیه را بازسازی می

گویند. در واقع  « آمده اســت. این ترکیب را اســتعاره مکنیّه میبهوی گی مشــبّهو  مشــبّه  بینیم از تشــبیه فوق »طور که میهمان

در تشبیهی که در ذهن ساخته است در عبارتی  ا  « ربهوی گی مشبّه ومشبّه  ای است که به موجب آن شاعر »استعاره مکنیّه آرایه

 گیرد.                   دیگر به کار می
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 زد« ها لبخند می»و مرگ به روی آن

ـشویم.  رو میتواند لبخند بزند«. پس در ذهنمان با همچین زیرـساختی روبهدر عبارت فوق این اـست که »مرگ نمیقرینه ـصارفه 

 بینیم در متن مدّ نظر »مشبّه و وی گی مشبّه به« آمده است.میهمانطور که  

 زد. می لبخند ها  به روی آن  انسانی  مانند  مرگ

  به وی گی مشبّه   به مشبّه ادات تشبیه  مشبّه

 های مکنیّه زیر دقّت کنید.به استعاره  

از    -1 ــنو  ــون  نی  بشـ ت میچــــ  کنـد  حکـاـی
 

ــی  ــدای ج ــا  از  ــیه م ــت  ــای ــد شـــــک ــن  ک
 

 استعاره مکنیّه  کند  شکایت می  حکایت یا نی مانند یک انسان  تواند از موضوعی حکایت و شکایت کند.  نمینی  

 .عشق باریده بودبه صحرا شدم   -2

 استعاره مکنیّه عشق مانند باران باریده بود.    تواند ببارد.  عشق نمی

از    -3 ــد  ــری ــر  پ ــف ک ــگ رخِ  رن ــد  ــن ه  در 
 

فــرنــگخــانــهبــتتــپــیــدنــد    در   هــا 
 

 استعاره مکنیّه پرد  کفر مانند یک انسان، رخ دارد که رنگ از آن می  کفر رخ ندارد.  

ــت درِ آفاق    -4 ــته اس ــت، ولیکن بس ــاده اس  گش
 

زنــجــیــر   مــا  دل  پــای  در  تــو  زلــف  ــر  ســ  از 
 

 استعاره مکنیّه آفاق مانند یک خانه، دری دارد که باز شده است.  آفاق در ندارد.  

 وجود دارد؟ 4و   3های  با مثال 2و   1های  چه تفاوتی در مثال

 غیراضافی و آمده است. 2و   1های  و در مثال ی استعاریاضافهبه صورت   4و  3های  استعاره مکنیّه در مثال

بّه 4و   2با مثال   3و   1های  چه تفاوتی در مثال ان می  3و   1های  به محذوف در مثالوجود دارد؟ مـش د و در مثالانـس   2های  باـش

 هم دارد. تشخیص به محذوف »انسان« باشد، آن استعاره مکنیّه، غیر انسان. هرگاه در استعاره مکنیّه، مشبّه 4و  

 برای استعاره مکنیّه وجود دارد:های فوق، چهار حالت با توجّه به مثال

 (3هم باشد. )مثال   تشخیصباشد،  اضافه استعاری استعاره مکنیّه:   -الف 

 (4نباشد. )مثال  تشخیص باشد،  اضافه استعاری استعاره مکنیّه:   -ب 

 (1باشد. )مثال   تشخیصنباشد،  اضافه استعاری استعاره مکنیّه:   -ج 

 (2هم نباشد. )مثال  تشخیص نباشد.  اضافه استعاری استعاره مکنیّه:  -د  

 

 

 

 

 نواع استعاره مکنیها

 درِ آفاق رخِ کفر

 ی استعاریاضافه

 کندمیبشنو از نی چون حکایت 

 به صحرا شدم عشق باریده بود

 تشخیص
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 باشد.می استعاره مکنیّهو  تشخیصقرار بگیرد،  غیرِ جاندار منادا  هرگاه   *توجّه:

ــیم   نسـ ــحرای  ــت سـ کجــاســ یــار  آرامگــه   ، 
 

ــق  عــاشـ مــه  آن  ــتمنزل  کجــاســ عیّــار   کُش 
 

ی صــــبــا   ـن ـی ـب را  ـم دل  ار  ف  زـل ســــر  آن  ر   ـب
 

دارد   نــگــه  جــا  کــه  بــگــویــش  لــطــف  روی   ز 
 

صــحبت  داریم. چون ما با خود ماه اســتعاره مصــرّحه  « در این حالت ای ماه فدای چشــم مســتت گوییم » وقتی می   : بسبیار مهم   *نکته 

 کند. داریم. زیرا شاعر با خود ماه دارد صحبت می استعاره مکنّیه  ولی در مصراع »امشب ای ماه به درد دل من تسکسینی« اینجا   کنیم. نمی 

 ای، تشخیص نیست.مکنیّه هر تشخیصی استعاره مکنیّه است ولی هر استعاره  *یادآوری:

 ای، اضافه استعاری نیست.ای، استعاره مکنیّه است ولی هر استعاره مکنیّههر اضافه استعاری  *یادآوری:

روزگار«، »دست« سبز  به« و »مـشّبه« آمده باـشد. در ترکیب » دـست ای بین »وی گی مـشّبه ی اـستعاری، ممکن اـست واژه در اـضافه   *نکته: 

 ی استعاری است. ر واقع »دستِ روزگار« اضافه به، »روزگار« مشّبه و »سبز« صفت است. د وی گی مشّبه 

 «کاله شکوفه بر سر نهاده.ربیع موسم   قدوماطفال شاخ را به »

 را را بشناسیم. واژگان مستعد استعاره  ُپرکاربرد یا   مصّرحه   های باید استعاره  نکته: 

 : موی معشوق    کمند : لب معشوق    یاقوت : موی معشوق    سنبل : لب معشوق     لعل : چشم معشوق     نرگس : قد معشوق    سرو 

 صورت یا گونه     سیب:  لب       انار: چشم     بادام:  اشک       مروارید: : چهره شاداب     مس : چهره زرد عاشق    زر : لب معشوق     شکر 

 صورت معشوق   ایمان: موی معشوق      کفر: صورت     روز:       موی معشوق شب:     صورت یا گونه گل: اشک      ژاله: 

 

و با حل تست  تمام جزوات مبحثی بنده )آرایه، دستور، قرابت و عروض و قافیه( به صورت ویدئویی  توجّه:  *

هزار و مبحث    60با قیمت  ساعت و    8مباحث آرایه و دستور و قرابت هر کدام    .تدریس شده استکافی  

.  )به همراه آموزش عروض سماعی(  رسدبه فروش می   هزار تومان  120ساعت و با قیمت    15عروض و قافیه در  

ها در تلگرام  این فیلم  فیلم تدریس این جزوات را تهیه کنید.برای بهتر یادگرفتن،  توانید  در صورت تمایل می 

روزترین جزوات  ها و بهواهد رسید. برای تهیه فیلمترین زمان ممکن به دستتان خشود و در سریعارسال می 

 در واتساپ پیام بدهید.  09123708476( و یا به شماره  aboozar_ahmadi63@به آیدی بنده در تگرام )

 ن تهیه کنید. اتوم 800ای  توانید این جزوات را به صورت پرینت تمام رنگی با قیمت صفحههمچنین می 
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 ص کنید.را مشخّ  در ابیات زیر  های به کار رفتهاستعاره

 

ــدم  –  1 ق دمدر  ــر  ه ــن  دام ــه  ب ــو  ت ــال  ــی خ ــای   ه

 و در رویت بخندد گل مشـو در دامش ای بلبلـــــچ – 2

ــســــت   –  3 بشـ را  ــوان  ارغ و  ــل  گ ــس  ــرگ ن ــه               ب

ــکشــته چ – 4 ــاه زنخدان تـــ ــز هر طرف         ـــ  و اَم کـــ

ه  –  5 ل ســـاـی ــنـب ل ز سـ ه گرد ـگ ان دارد بتی دارم ـک  ـب

ــه  –  6 داد           ژال آب  را  گــل  و  ــد  ــاری ب ــرو  ف ــرگــس  ن  از 

ــت   -7 ــالی اس ــمم س  ماهم این هفته برون رفت و به چش

دم  –  8 چـمـن  رغ  ـم کــه  ن  ـی ـب ــهـب ســــالمب زار  ـه  دم 

بــی  –  9 ــاقــی  ســـ کــف  انــدر   حــجــابمــی 

زن   –  10 وی  در  ــت  دســ ــت  اســ خــرد  ــتــی   کشــ

واب    –  11 ـخ در  ــت ســــبــک  مســ س  رـگ ـن  چشــــم 

 در وداع شــــــب همــــانا خــــون گریســـت  – 12

ــی  م الال  ــو  ــول ل ــن  م ــادل  دری ــت چشـــــم  ــخ  ری

ــل اعتمادی نیست گر حسن جهان دارد ــر گـ ـــ ــه بـ  کـ

درســـــت  ــل  گ و  ــس  ــرگ ن ــد  ب ــار  ــم ــی ب ــه   ک

ــصــد هزار  گ ــر طوق غبغب اســتـــ  ردن جان زیـــ

ــه خون ارغوان دارد ــش خطی بـــــ ارضـ ــار ـع  بهـــــ

ــرگ روح ــ ــ ــ ــ ــ ــش عنّوز تگ ــ ــ ــ ــرور مال ــ ــ ــ ــ ــ  اب دادپ

ــه چه مشــکل حالی اســت   حال هجران تو ندانی کــــ

مـی ــبــا  صــ ــاد  ب ــت  دســ ــه  ابـالغب ــاغ  ب ــه  ب  کـنــد 

آفــتــاب  پــنــجــه  در  اســـــت  ــهــیــلــی   ســـ

ــا  دریـ ــن  ایـ ــدر  انـ ــردی  ــگـ نـ ــه  ــرقـ غـ ــا   تـ

شــــــد ــران  گـ ــل  رطـ ــدن  ــیـ آشــــــامـ  ز 

ــون خـ ــح روی  ــبـ صـــ ــود  ــمـ ــنـ بـ زان  ــود   آلـ

 
 

خــفــتــه  –  13 مــردمچــه  ــرا  کــاروانســ ایــن  در  ــد   ان

 لب از حســـرت تو ای بســـا شـــب که من خشـــک – 14

ینه  – 15 ــه پنهان دارمش در لوح ـس  یا رب این آتش کــ

برســــد  –  16 بلنـد   ــرو  دان سـ ـب اقبـت دســــت   ـع

ــت چون آتش – 17 ــق دوسـ ــمع و غم عشـ  منم چو شـ

نــد   –  18 ــاجــدارـن ت و  ـت ــت  مســ ــس  ـــــ رـگ ـن الم   ـغ

حــل    ـم ن  اـی حضـــور کــه  کــان  ـم ــه  ن ــت  اســ ور  ـب  ـع

ــده دی از  ــم  ــت ــخ ری ــن  ــی زم ــر  ــد ب ــرواری م ــر  ت  ی 

ــوان را ــ ــ ــ ــوزد بند بند استخ ــ ــر برافروزد بس ــ ــ ــ  گ

ــت یســ ـن قــاصــــر  او  مــت  ـه لــب  ـط در  را  کــه  ر   ـه

گــداز و  ســــوز  ــت  اســ ش  آـت آن  از  بــه  نصـــــی را   ـم

ــاده ب ــراب  ــد خ ــن ــاران ــوشـــــی ه ــو  ت ــل  ــع ل  ی 
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ه  -19 اـن پیـم گ را  ــار نیســــت ای دچهره گلرـن  ر کـــــ

ــرو بر دو  گلستان بار نیست سایه – 20 ــون ســ  اَم چــ

 زاری شـد بـــــه چشـم من جهان از نور عشـقالله – 21

نوروزی   –  22 اد  ـب ــق  ه عشـ را ـب ان  ـــت اغ و بسـ ـب  زمین 

ــیرینبــــــه خنده، ای بت بادم – 23 ــم ش  لــــــب چش

 خواهی چــــو روز روشــن دانی تـــو حـــال من  – 24

ــه خــان ـی ـم را  ور  خــم ـم س  رـگ ــتـن یســ ـن کــار  در   ای 

ــل آ ــون من کجاســت زادهدر جهان آب و گـــ  ای چـــ

د  ا کـن ــیـم ــین سـ ــس را آتشـ ه خــــ ــعـل ای شـ  کیمـی

د  اد خزان آـی از ـب ه  ــا جوری ـک ت بـــــ د ســــاـخ اـی  بـب

ــت ه دـهان کـــــــه تو راسـ ـــت ــکر بریزد از آن پسـ  شـ

ره ـی ـت ــتاز  اســ حـرم  ـم ز  ـی ـن او  کــه  رس  ـپ ـب ــب   شــ

 
 

ازنین گریخـت   –  25 ب آن ـن ه در ـل ـک ــم  اکی دلــــ  ـخ

اســــت   –  26 ــه در جـان من  این آتش کـــــ ا رب   ـی

ــر بازار چین ب – 27 ــوداگــــــرت ــــــدر س ــنبل س  ا س

ــیمی  –  28 گریزان چون نسـ و  ــتـابـان  شـ کـه   از بس 

 کنـــــم زان نرگس نیلوفری دسـت و پا گـــــم می – 29

ــش بندهــــــب – 30 ــرکش ــرو س ــد س  ه قامت تو که ش

ــق ای خامه  -31 ــو از حرف عشـ  زبان خامشآتش یمشـ

ــوخـت   –  32 ز آب سـ امیـدم  نگر کـه کشــــت   طـالع 

المی  –  33 ـع ــراغ  ــم و چــــ ت چشـ ه برج منزـل  ای ـم

راق   –  34 ـف یــان  ـب ــر  ـــــــ ســ ــدارد  ن خــامــه  ــان   زب

ــقان – 35 ــم عاش ــد در عشــق چش  دانی چرا چون ابر ش

ــمش   –  36 نبود چشـ ل  اـی ــه خون مردم ـم  هرگز بـــــ

 

ت   ــین گریـخ ــور آتشـ در آبخــــ اـن ه اســــت ـک ـــن  تشـ

ــه کردی ب ــان کـــــ ــرد کن زان سـ ــسـ لــــ  ر خلـی

ــکند  ــک اگــــــر در حلقه آید بش  بــــــازار خویشمش

ــت کــــــه دامان تو گیردــــــگ ــوده اس ــت گش  ل دس

انی می ـــم ــه عمری شـــد بالی آسـ ــم من کـــــ  کشـ

ت ت  دـم ه ـخ ـــب هــــ ـــت ده گشـ از بـن ــه   ای آزادو کـــــ

 کز این روشـــن بیان فانوس شـــمع طور شـــد گوشـــم

ــت اســ ن  رـم ـخ وادار  ـه رق  ـب ــــــــه  ـک ــوری  کشـ  در 

ــاده ــاد ب ب ــه  ــال ــی پ و  ــدح  ق در  ــمــت  دای ــاف  صــ  ی 

ا ـــت ــو داسـ ا تــــ ـب ــرح دهم  ه شـ ــر ـن  ن فراقو گــــ

ــود ان شـ ا پنـه ابرـه ــتر در  ه بیشـ ــه آن ـم  زیرا کـــــ

دل ــت  مســ ن  ردماـی ـک وشــــیــار  ـه ن  ـم را   ســــیــه 

 



 3/ نسخه  های ادبیآرایهدکتر ابوذر احمدی /  15 
 

 

           Telegram ID                                 Telegram Channel                          Instagram                         mobile 
    @aboozar_ahmadi63                     @adabiyat_ahmadi              @adabiyate_konkour        09123708476 
                                                                  @package_adabiyat 

ه  –  37 ــر حلـق د زلف تو سـ اســــت کمـن  ی نجـات من 

ــت   –  38 ــوانـــــ گیسـ تـار  وز  ــت  ابروانـــــ  از طـاق 

رب   –  39 ــا  ی ــراد  ــی ــم م ــس  ک ــده  ــک ــم غ ــن  ای  در 

ــت  –  40 ل من از او در آتش اسـ ه نـع ــین رویی ـک  آتشـ

ــز گری – 41 ــرم این شـد نتیجه در پی زلفش ـــ  ه آخـــ

ــح زود – 42 ـــ ــه دیدن خورشید صبـ ـــ ــاه آمده بـ ـــ  مـ

کــبــود   -43 بــرزخ  آن  در  بــود  رود  ــیــار   بســـ

لـب  –  44 آن  پیش  بنـدد  کـه  بـایـد  ــکر  کمر نیشـ  هـا 

ــه هر روزی بس تیغ  –  45 د کـــــ ـــی دخورشـ ان آـی  زـن

ب   –  46 د حبـی ه عـه د  قوی ـک ــه عـه  دال مگرد بـــــ

ــیوه – 47 ــاره ش ــت، ار نــــــهی لباش  های دوخته اس

ار می  –  48 این ـب ــر  ااگــــ ــتم گردن میـن ه دسـ ـب د   آـی

 

ــدم   ــید این کمند  ش ــتم از همــــــه تا ص  کــــــه رس

دیم  ه کمـن ـــت ــم بسـ انیم هــــ ه کـم ـــت ــم خسـ  هــــ

مــن ــم  ــت زیســ ــان  ــت دوســ ــی  ب کــه  ــرگــی  م ــه   ب

او ــران  ان حیــــ انـی قرـب ده  ــمـان چون دـی  ســــتآسـ

ــتم ــسـ نشـ اده  ــای خون فـت ان دو دریـــــ ه در مـی  ـک

مـاه  ــراغ  ــب سـ ــر شــ ــت سـ اســ رفتـه  ــیـد   خورشـ

ــت نـــداشـــ ــدن  دریـــاشـــ زهـــره  دریـــغ   امّـــا 

ــیرین ب شـ زان ـل ــم  ه نوشـ ـک د  اـی ــروی ـب ــکر خسـ  شـ

ــدازد ان ر  ســـــپ ر  آـخ ــب  شــ ر  ـه ش  رـخ ــک  رشــ  از 

مــی حــبــاب  عــهــد  چــو  ــعــیــف  ضــ ــنــد خــرد  ــی  ب

ــت اســ ــخن  سـ ــینــه  سـ بــه  خونین  نعره  ــزار   هــــ

ــت   دســ ــت  داشــ نخواهم  می  درد  مینــا چو  دامن   از 

 
 

 

 

 

  



 

 

 صفر تا صد ادبیات کنکور ؛ کامال رایگان   

           Telegram ID                                 Telegram Channel                          Instagram                         mobile 
    @aboozar_ahmadi63                     @adabiyat_ahmadi              @adabiyate_konkour        09123708476 
                                                                  @package_adabiyat 

 

 در بیت زیر مجموعاً چند استعاره وجود دارد؟  -5

ــروبــاال   ســـ مــاه  مــانــد  تــنــهــا   چــو 
 

الال  لــولــوی  ــان  نــرگســـ از  ــانــد   فشـــ
 

 ( چهار4 ( سه3 ( دو2 ( یک1

 

 آرایة استعاره در کدام بیت بیشتر است؟  –  6

ــب( 1 ــکـــ ــب خود ُپرش ــه خنده از لـــ  ر کنی دامنـــ

ــه( 2 ــش کشـــید رکجا نقّا ، نقش  ــــ  قامت و لعلــــ

ـــــــف گره (3 ـــــــشـه آن زلـــ  گیر افتاد دل در اندیـــ

ــمی بی(  4 ــون تو محتشـ ه چــــ دهم ـب ــخن ـن ا سـ  بـه
 

ــــــــــم دراندازد از گریب   دُر   ،انـــــمــــــــــرا چو چـش

ببین  کوثر  ــمــة  ــرچشـ سـ ــگر،  ــــــ نــــ طوبی   جلوة 

 عاقــــــــــالن مـــــ ده که دیوانه بـــــه زنجیر افتاد

ع ـل ز  ــده  دُر ــــــــب بِســــتــان  و  نــد  ـق ــار  رب شـــــک  ل 
 

 

 ؟نیستشدة کدام بیت استعاری ربرد واژة مشخّصکا  -7

ــب درآمد آن  ( 1 ــتدیشـــــ ــبمه  بُـــ  نقابروی شـــــ

ــــــــپند( 2 ار  آتــــش و دلِ بیچارگان ـس  رخـــــس

ــای   (3 ـــ ـــ ــه در پـ ـــ ـــ ــانمن آنم کـ ـــ ـــ  نریزم  خوکـ

لحظــه میمی(  4 هر  و  گــل  بر  گاللــه  ــتزد  ــکســ  شـ
 

ــــــــب فکند تابــــــب  ــید چنــــــبر و در ش  ر مه کش

ــش می و   لعل ـــــ ــبابلبـــ ــگر خســتگان کـــ  جـــ

ــظ درّ دری را  ـــ ـــ ـــ ـــ ــن قیمتی لفـ ـــ ـــ ـــ ـــ  مر ایـ

ــة   ــوه گوشــــــ ــواب نیم  بادامبر من به عشــــــ  خــــ
 

 

 هاست؟ از سایر گزینه تربیشدر کدام بیت آرایه »استعاره«   -8

ــت(  1 ــخ ری ــد  ــن ق ــر  شــــکّ ــگ  ــن ت از  ــواب  ج  در 

ــوز ای گـل خو (  2 را مسـ ل خویش  بلـب ــیم من،   نسـ

ــد  (3 ــن ــی نشــ عــر   ــرة  ــگ ــن ک ــر  ب ــه  ک ــرغ  م  آن 

ــدگــل(  4 کــردن ــیــرون  ب خــاک  ز  ــر  ســ هــمــه   هــا 
 

ــب  ــ ــر از ل ــ ــکّ ــ ــت ش ــند ریخ ــرخ ــ ــکّ ــ ــای ش ــ  ه

ــدق می ــر ص ــب همکز س ــب دعای تو ه ــــــکند، ش  ش

 ماییم که طاووس گلســــتــــان جــــنــــانــــیــــم 

 اال گــــل مــــن کــــه ســــر فــــروبــــرد به خاک
 

 

 ها در کدام گزینه کمتر است؟استعارهتعداد    -9

ــت آیـــنـــه(  1 نـــیســـ غـــمّـــاز  چـــرا  دانـــی   ات 

ن(  2 ـک قــاب  ـن ن  ـی مشـــــک بــل  ســـــن ز  را  رگ  ـب ـل  ـگ

داد  (3 آب  را  ــل  گ و  ــد  ــاری ــروب ف ــس  ــرگ ن از  ــه   ژال

دا(  4 ز  او  تـــقـــدیـــر  ــت  ــب مـــدســـ شـــ  ن 
 

ــون  ــت   چ ــیســ ن ــاز  ــت ــم م رخــش  از  ــار  ــگ زن ــه   ک

ن ـک ــراب  ـــــ ـخ ی  هــاـن ـج و  و   ـپ ـب رخ  کــه  ی  ـن ـع  ـی

روح تـــگـــرگ  دادپـــرور  وز  عـــنّـــاب   مـــالـــش 

ــی مــ روز  رخ  ــر  ــردبــ گــ ــد   فشـــــــانــ
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  مجاز

ــاز )نانهاده( در مقابل حقیقت )نهاده( قرار می اســت. مثالً معنای   معنای غیرحقیقی از یک واژهگیرد و در اصــطالح ادبی،  مجـــ

 به کار رفته است.انگشتر« حقیقی »نگین« خود نگین است امّا در بیت زیر در معنای مجازی آن یعنی »

در خـانـه ــکین،  مسـ ای گـدای  زن برو  علی   ی 
 

ــک  را نگین  ه  ـــــ دا  از کرم ـگ د  دـه ادشــــاهی،   ـپ
 

 « آن را. نگین« خود را به گدا داد نه »انگشتردانیم که حضرت علی )ع( در رکوع »می

ت کنیم، مگر آن توانیم بدون هیچ رابطه ما نمی  توّجه: * که بین معنای حقیقی و  ای یک کلمه بگوئیم و معنای دیگر و مجازی از آن برداـش

 هایی که در سطح کنکور عمومی اهمّیت دارد، موارد زیر است: ترین رابطه وجود داشته باشد. مهم ای رابطه مجازی 

 ها( در سطح کنکور عمومی الزامی نیست. ها )یا عالقه دانستن این رابطه  *توّجه: 

 « است. شباهت ی به کار رفته و معنای مجازی، » ی بین واژه است که رابطه استعاره مصّرحه  این رابطه همان  شباهت:  -1

بــی جــهــان  انــجــام  ز  و  آغــاز  ز   خــبــریــم مــا 
 

ــر این    هاوّل و آخــــ اب  کهـن اده اســـت کـت  افـت
 

 « است. بودن قدیمی ی شباهت بین آن ها » است. رابطه جهان کتاب مجاز یا استعاره مصّرحه از  کهنه 

اعر »محلّ« را میمحلّیّه:  - 2 ت که ـش د   یکی از ُپرکاربردترین مجازها، مجاز با عالقه محلّیّه اـس آن آورد و به طور مجازی قـص

 داری است. جگر مجاز از شجاعت است. جگرفالنی انسان  چیزی است که در آن محل قرار دارد )حالّ(.

مـی  دل   روزی  عــاـل رـف ـب عــذار  چـو   بســــوزی، 
 

ه نمی  ــود داری، ـک ه سـ از این ـچ دارا تو  ـم  کنی 
 

 جای دارند.« است که در عالم  مردم عالممنظور از »عالم«، »

ــی   ــک ــت  ی خــون  دشــ ز  ــر  ُپ ــان  ــدگ دی ــا   ب
 

بــرون   آتــش  ز  آیــد  کــی  او  تــا   کــه 
 

 جای دارند.« است که در دشت مردم دشتمنظور از »دشت«، »

ــر   آفتــابی  سـ برآیــد  کــه  ــب  امشــ نــدارد   آن 
 

خیــال  خوابی چــه  نکرد  گــذر  و  کرد  گــذر   هــا 
 

 های مهم و ُپرتکرار است.( » سر « یکی از مجاز محلیّهتوجّه: ) جای دارد.است که در سر اندیشه« قصد و »منظور از »سر«، 

 آورند.(را می ءآن چیز است. )معموال مهمترین جزکلّ آورند ولی منظور در این مجاز، جزئی از چیزی را میجزئیّه:  - 3

ــد   ــان م ــو   ــام خ و  ــره  ــی خ ــان  ــن چ ــک  ــی  ل
 

ن  رـی شــــی مــه  ـه ز  ی،  ـک ـن و   ســــخ ــدـگ  مــان
 

 برای فرد شنونده است.جزء « است که گو ، مهمترین شنونده فردمنظور از »گو «، »

ــیــریــن   شــ روی  ــاد  ی ــه   گــفــت مــیبــیــت  ب
 

ی  ـم ــه  یشــ ـت ش  آـت و  یـچ ـم وه  ـک  ســــفــت زد 
 

 « است که بیت، جزء مهمّی از شعر است.شعرمنظور از »بیت«، »

ــی   کِشـ خون گر  من  خــاک  بــه  ــمن  دشـ  من، 
 

ن  ـم لشــــن  ـگ از  گــل  ــدر  ان گــل  ــد  وشــ ـج  ـب
 

 « است که خاک، جزء اعظمی از کشور است.کشورمنظور از »خاک«، »
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 از آن منظور باشد.جزئی  یک چیز را بگویند و کلّ  کلّیّه:  - 4

نتوان کرد  در حلقـهدســــت   ا  ـت  ی آن زلف دو 
 

ت  د  ه بر عـه ــتکـی نتوان کردــــ ا  ـــب اد صـ ـب و   و 
 

 « است که »دست« برای آن حکم »کلّ« دارد.انگشتان دستمنظور »

ــد چ ــپید ش ــکوفه دار ــــــس ــرم و درخت ش  س
 

ــوز این درـخت همین میوه غ   ــت برم ــــ  م اسـ
 

 « است که »سر« برای آن حکم »کلّ« دارد.موی سرمنظور »

ــاعر الزمه انجام یک کاری را می  الزمیّه )همراهی(: –  5 ــتن یک شــخص،  ش ــت. مثال الزمه کش آورد و منظور خود آن کار اس

 ریختن خون او است.

ــد  ــت، گرت قص ه نیس ــّ ــت خون محتاج قص   ماس
 

ت، ب  ت؟ ه یغما چه حاجت ــــچون رخت از آن توـس  اـس
 

ــاعر یا نویســنده آلت  آلیّه )ابزار(:  – 6 شــود.  کند و منظور کاری اســت که با آن ابزار انجام میانجام کاری را ذکر می )ابزار( ش

 است.  یا تفکّر سبک نوشتنخوبی دارد و منظورمان   قلمگوییم فالنی  آن که می  :مانند

رم  ـت ـح ـم ــت،  یســ ـن رد  ـخ اهــل  ــگــاه  یشـ ـپ   در 
 

مردم    کــه  ملّتی  ــاحــب  هر  ــت  قلمصــ  نــداشــ
 

 صاحب قلم یعنی صاحب اندیشه و تحلیل، و قلم یکی از ابزارهای اندیشه و تفکّر است.

کــه   یدســــتــای  ـم کـنت  ـب کــاری  ــد،     رســ
 

ــار   ک ــچ  ــی ه ــد  ــای ــی ن ــو  ت ــز  ک آن  از  ــش  ــی  پ
 

 است.»قدرت و توانایی«  »دست« گفته ولی منظور  

آورند. چنان چه ـشاعر در بیت  یک چیز را به جای خود آن میجنس گیرند. مثال  بـسیاری ـشکل میهای مجازها با رابطه *توجّه:

 زیر »پوالد« را گفته و منظور  »شمشیر« است. 

ــرق   بـ و  ــر  ــیـ تـ ــاران  بـ آن  ــوالددر   پـ
 

ــی  م ــز  ــی ــاخ ــت رســ ــام  شــ ــان  ــی ــتم  گشــ
 

 را در نظر دارد.خود اسب را گفته و رنگ اسب یک چیز را بگوید و منظور، خود آن چیز باشد. مثال در بیت زیر شاعر  رنگیا  

تــاخــت ســــیــه  ســــیــاو    ـب نــدی  ـت ــه  ب  را 
 

تــنــگ  ــد  ــاخــت نشــ بســ آتــش  جــنــگ   دل، 
 

ت. مثال  *نکته بسبیار مهم: د که درون ظرف اـس ت ظرف یک چیزی را بگوییم و منظورمان آن چیزی باـش گوییم  می ممکن اـس

جام و  خورد. و منظورمان آن چیزی اـست که درون بـشقاب اـست. از مهمترین موارد آن در ابیات مانند نوـشیدن  بـشقاب فالنی دو 

ــد. و برعکس این نیز وجود دارد و درون ظرف را میمیه  ــــــپیال ــت. مثال  باش گوییم و منظورمان خود ظرف و محتوای آن اس

 وارد شد. و منظورمان فنجان و چای است.گوییم فالنی چای در دست  می

ــه  هــــر کجــــــا رندی است در میخـــــانه ای  ــرع از  ج ــام  ای  ــدهج ــوشـــــی ن ــا  ــد م   ان
ــت می  گل در بر و   ــوق به کام اس ــه چنین روز غالم اسـت    در کف و معش ــانم بـــ   سـلطان جهـــ

های چه رنگی بیاورم و  پرـسیم لباساز دوـستمان میـسازد. مثال وقتی  مجاز میدو واژه متـضاد به ـصورت معطوف،  آمدن  *توجّه:

   که داری بیاور.هر رنگی  را بیاور.  ها  همه رنگبیاور. یعنی  »سفید و سیاه« گوید:  او می

 سعی کنید واژگان مستعد مجاز را بشناسید.  صفحه بعدپس از حل تمرین  توجّه:  *
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 در ابیات زیر مجاز به کار رفته را مشخص کنید. 

 

ــنه  – 1 ــت گر به خون تش ــر باکی نیس  ای اینک من و س

گ مجوی   –  2 و جـن ــودا مکن  این همـه سـ ب   ای رقـی

ز کج  –  3 ت  اـن دی و دـه ـــع ب سـ ـــل اـــــ ه کـج ـب ا  ـت  ا 

ه  –  4 ــاـن اســــت در میخـــــ دی  ــر کجـا رـن  ای هــــ

ــتوبه ب – 5  ر لب، ســبحه بر کف، دل پر از شــوق گناه ـــ

کردیم           –  6 تو  ــتـان  ــر دسـ سـ ــر در  چنـد کـه سـ  هر 

دهــد  -7 بــر  ــاقــیــت  ب ــت  دول کــه  ــان  نشــ  بــیــخــی 

ــگشـــــاد   –  8 ب ــد  ــی ســـــپ ســـــر  ز  ــر  ــج ــع  م

ــاب  –  9 ــج ح ــی  ب ــی  ســـــاق ــف  ک ــدر  ان ــی   م

زن   –  10 وی  در  ــت  دســ ــت  اســ خــرد  ــتــی   کشــ

ــت   –  11 مســ س  رـگ ـن چشــــم  واب  ـخ در   ســــبــک 

 دشمن شـــود به دولــت دوستاگر جهان همــه   – 12

ب  تو  ــراک  فتــــ ه  ـب ــکـه  دنم ـــــ ـب بر  بود  زان کـه   ه 

ــم  ــن ــک ــرن ب او  از  ــده  دی ــن  م ــه  ک ــده  دی ــم  ــن ک ــر   ب

ــم  ــن ده ــر  ب ــت  ــب ل ــام  ن رود  ــه  ک ــس  ب ــدر  ق ــن   ای

ــه ــرعـ ــدهجـ ــیـ ــوشـــ نـ ــا  مـ ــام  جـ از  ــد ای   انـ

مـی خـنــده  را  ــیــت  مــا مـعصــ ــتـغـفــار  اســ ز   آیــد 

ــتــت  دســ ز  داد  نــتــوان  ــتــان  دســ هــمــه  ایــن  ــا   ب

ــ ــهــارســ ب گــاه  عــمــر  ــاغ  ب خــزان کــایــن  گــه  و   ت 

ــرداد بـ ــاد  بـ ــه  بـ ــن  ســــــمـ ــو  چـ ــوی   مـ

آفــتــاب  پــنــجــه  در  اســـــت  ــهــیــلــی   ســـ

ــا  دریـ ــن  ایـ ــدر  انـ ــردی  ــگـ نـ ــه  ــرقـ غـ ــا   تـ

شــــــد ــران  گـ ــل  رطـ ــدن  ــیـ آشــــــامـ  ز 

د ــتـن ان هسـ ــه در جـه از ایشــــان کـــــ دارم   خبر ـن

 
ــفردا ک  –  13 د ـــــ دـی ـپ ــود  ت شـ حقیـق ــگـاه  پیشـ  ه 

کـرد  –  14 ــه  وان دـی او  ود  آـل شــــرم  روی  را  مـی   عــاـل

ان برافشــــانم   –  15 ـج ا  ــرو روان ـت ا در جلوه ای سـ  بـی

 ششـآن پی مهر تو گیرد کـــــه که نگیرد پی خوی –  16

دار   –  17 ــو   گ ــی  ــوی گ ــه  ــچ آن ــوار  دی ــش  ــی  پ

نــد   –  18 ــاجــدارـن ت و  ـت ــت  مســ ــس  ـــــ رـگ ـن الم   ـغ

ب  مــل  ـع کــه  روی  رـه نــده  ــرـم ــشـ رد ـــــ ـک جــاز  ـم  ر 

ه ســــاخـت ان پرواـن جـه ک  ار ـی ـک انوس  ـف ــمع در   شـ

ایمبیفشــــان   ا  ـت افر کیش  ــزلف ـک  ان برافشــــانم ـــــ

انش  دارد غم ـج ــه ـن ــر وصـــل تو دارد کـــــ  و آن سـ

ــو  گـ ــوار  دیـ ــس  پـ از  ــاشـــــد  ــبـ نـ ــا   تـ

ــاده ب ــراب  ــد خ ــن ــاران ــوشـــــی ه ــو  ت ــل  ــع ل  ی 
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ــدســت در حلق  -19 ــی آن زلهـــ  ف دو تا نتوان کردـــ

ت ـــــر کف و معشـوق بگل در بر و می د – 20  ه کام اـس

خُ  –  21 در  ــز  ــی چ آن  ــد  ــوی گ ــرا  ــردچ م ــه  ــی  ف

ی  –  22 ـم ســــحـر  ــاد  ب از  ردهـمــت  ـب ـب گـر  م  ـب  طــل

 نقش مسـتوری و مسـتی نه به دسـت من و توسـت  – 23

ــد   –  24 ــاشــ ب ــکــش  دل مــطــرب  و  مــی  کــه  را   آن 

 

ب ــتکیـه  تــــ عهـد  ــر  نتوان کردــــ ــبـا  صـ بـاد  و   و 

ــت اســ الم  ـغ روز  ن  ـی ـن ـچ ــه  ب م  هــاـن ـج طــان   ســـــل

زرد روی  ــود  شـــ ــردد  گـ ــا   فـ ــر  گـ ــه   کـ

ه طرف   ه ـب ــه رفیقی ـک  چمن اســـت خبر از من بـــــ

ــردم  ک آن  ــن  ــک ب ــت  ــف گ ازل  ــطــان  ــل ســ ــچــه   آن

ــاشـــــد  ب مشـــــوّ   ــرا  چ ــل  گ ــوســـــم  م  در 

 
 

ــم  –  25 غ ــوردن  خ از  ــم  ــن شـــــادم ــو  ت ــای   ه

ــت ب –  26 ــلم اسـ ــمسـ ــمعــــ ــرافرازی ر آن شـ  ها سـ

و  –  27 ـت م  ـغ در  ــار  ب ــد  صــ زم  رـی ـب خـود  خـون  ر   ـگ

تو کم  –  28 پیش  ــی  نوشـ دح  ــجوزا چو ـق دد ــــ بـن  ر 

ــراحی می  –  29 ان و مردم دفتر  صـ ــم پنـه د کشـ ارـن  انـگ

ــن   –  30 ــی زم ــدر  ان ــو  ت ــاشــــی  ب ــه  ک ــد  ــای ــب  ن

 رف عشـق ای خامه آتش زبان خامشـــــمشـو از ح  -31

ــبوحی نو  کن قول مغنّی گ – 32  و  کنــــــجام ص

ــدم  –  33 ــال شــ وصــ از  خرّم  کـه دمی  ــزای من   سـ

ــن   –  34 ــی روی ــای  ن و  کــوس  ــگ  ــان ب ــون  ــن اک ــم   ه

زمـــانـــه  –  35 آفـــتـــاب  و  عـــدل  مـــلـــک   آن 

زلف    –  36 رخ و  نقش  کـه  ــی  اوکسـ  توســــت در دل 

 

ــل  گـ ــوردن  خـ از  عســــــل  ــور  ــبـ زنـ ــو   چـ

ــد خشــ ـب ن  ـم ـج اـن ــر  ـــــ ـب را  ود  ـخ ی  ــدگــاـن زن  کــه 

خــونــم  ــه  ب دهــی  ــت  رخصــ دیــگــر  ــار  ب کــه   دانــم 

ــی پیش کم ا پوشـ ــو آن دم کـــــــه قـب  رت میردــــ

ب گ ــعـج ــر نمی  زرق ر آتش این  ــــ د در دفتــــ  گنـج

ایـــن پـــادا   ــت  نـــیســـ آویـــخـــتـــن   جـــز 

ــک  ز این روشــن بیان فانوس شــمع طور شــد گوشــمـــ

گ بیدر کش می   ــن فرهـن امو  کــــ گ راو ـخ  فرهـن

داد ــی  ــدای ج ــم  غ از  عشـــــق  ــه  ــب ــرت م ــزار   ه

پـــرویـــن  و  مـــاه  بـــر  ــد  رســـ درگـــاهـــش   ز 

ــان  ــهـ ــیـ کـ ــی  ــایـ ــنـ روشـــ داد  ــدو  بـ ــده   زنـ

ه کفر و دین دارد ــیـن ــه در سـ دی اســـت کـــــ  موـح
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ــی  –  37 ه زر منزل کنـــــ اـن در ـخ ا  ـج ک   ک دل و ـی

ــزلف تو مرا عم  –  38  ر دراز اســــت ولی نیســــت ــــ

ــگر امـشب ـصبحدم ـس – 39  ردی کند در مجلس گرممــ

ه  –  40 اـن ت پیـم اک ریـخ ــه ـخ  ام ز رعشـــه پیری بـــــ

ــدل عالم – 41 ــی بســوزی چـــ ــو ع ـــ  ذار برفروزی ـــ

ــت   –  42 اســ تو حوری  ــم  چـه در چشـ گر  لیلی   کـه 

کــبــود   -43 بــرزخ  آن  در  بــود  رود  ــیــار   بســـ

ــیســـــت   –  44 ن دور  ــن  م ــه  ــال ن از  ــن  م  ســـــرّ 

دان چو تویی قضــــای  –  45 ــتمـن ای مسـ ه دـع  گردان ـب

د  –  46 د تو گوـی ه توحـی ائی هـم ـــن دان سـ  لـــــــب و دـن

ــرح  –  47 شــ خـواهـم  ــیـنــه  فـراق ســ از  ــرحــه   شــ

نــمــانــد   –  48 خــیــر   آثــار  و  رفــت   اگــر 

 

زر  ــا  ب ریــدی  ـخ ــه  خــان ن  اـی ود  ـخ کــه  دان  نــان  ـچ  آـن

درازم  ــر  ــم ع آن  از  ــی  ــوی م ســـــر  دســـــت   در 

چ برخیزم  ــینــه  سـ آه  ــبــه  ــانمــــ بنشــ ــبح  صـ  راغ 

ــیــد رســ مــن  ــه  ب ــت  ــوب ن کــه  دور  هــزار  از  ــعــد   ب

ن   اـی از  و  یـت ـم ـن کــه  داری  ســـود  مــداراچــه  ی  ـن  ؟ـک

ــت اســ ــوری  قصــ او  ــن  حســ ز  ــی  جــزئ هــر  ــه   ب

ــت نـــداشـــ ــدن  دریـــاشـــ زهـــره  دریـــغ   امّـــا 

ــیســــت  ن ــور  ن آن  را  ــو   گ و  چشــــم  ــک  ــی  ل

را قضـــــا  ــت  آف ره  ــردان،  ــگ ب ــا  م ــان  ج ز  ــه   ک

رهـــایـــی  روی  بـــود   دوزخ  آتـــش  از   مـــگـــر 

ــاق ــیـ ــتـ اشـــ درد  ــرح  شـــ ــم  ــویـ ــگـ بـ ــا   تـ

ــد ــوان خ ــد  ــم ــح ال ــش  ــرگ م از  ــس  پ ــد   نشـــــای
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 ؟نداردکدام بیت »مجاز«   -10

ــد در این جمــع که امشــب( 1 ــاری ــی ــو شــمــع م  گــ

ــر قطعــــه زین خاک ( 2 ــ ــر هــ ــ ــر ســ ــ ــــی ب  ز مستــ

ــجابدل نبیند آن (3  که باـشد جـسم و جان را زو حــ

ــایــب شنیده( 4 ــرِغــ ــاضــ ــود حــ ــز وجــ ــرگــ  ای؟هــ
 

 در مــــــجــــــلس ما، ماه رخ دوســـت تمام اســـت  

ــته  ــ ــ ــه رف ــ ــ ــرها ک ــ ــ ــ ــه افس ــ ــد چ ــ ــ ــدا دان ــ  خ

ــدارد آن ر نــ ری  ـس رـس ــهد پا در این ره، ـس  که بنــ

ــگر است  ــم جای دیـ ــع و دلـ ـــ ــمـ  من در میان جـ
 

 

 در همه ابیات آرایه مجاز به کار رفته است، به جز گزینه ......  -11

ــت ( 1 ــم ترک تو چون کافران مسـ ــحظه چشـ  هر لـ

ــه زندان قفس مرغ( 2 ـــ ــردد دلم چون شاد می بـ  گـ

 خنک آن دم که بگویی که بیا عاشـق مسـکـــــین (3

ــت ( 4 ــم که دگر داور نیس ــال ــ ــه ن ــ ــه ک ــ ــو ب ــ  از ت
 

ــه   ــ ــر ب ــ ــج ــ ــن ــ ــون مسلمان برآورد خ ــصد خ ــ  ق

 گردد مــــــگــــــر روزی که از ایـــن بند غم آزاد می

ــر اغیار نداری  ــایی س ــ ــه م ــ ــت ــ ــف ــ ــو آش ــ ــه ت ــ  ک

ــت ــ ــت  وز دس ــاالتر نیس ــ ــت ب ــ ــچ دس ــی ــو ه ــ  ت
 

 

 ای در معنای غیر حقیقی به کار نرفته است؟در کدام گزینه، هیچ واژه  -12

 ای اینک من و ســر باکی نیســتتشــنه  گر به خون( 1

 بــــر شــکــــست از من و از رن  دلم باک نداشت( 2

ــن  (3 ــب ایــ  همه ـسودا مکن و جنگ مجوی ای رقیــ

ــا به کجا؟( 4 ــ ــا ت ــ ــج ــت ز ک ــ ــان ــعدی و ده ــ  لب س
 

ــم   ــر بدن ــ ــود ب ــ ــه، زان که بُ ــو بِ ــتراک ت ــ  که به ف

ــرش ــم که از او ب ــ ــم که توان ــ ــه آن ــن، ن ــ ــنم م ــک  ــ

ــنم ــرنک ــده از او ب ــ ــن دی ــ ــده که م ــ ــنم دی ــ ــرک  ب

ــن   ــر دهنم ای ــت ب ــ ــ ــه رود نام لب ــ ــس ک ــ ــدر ب  ق
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 ؟داردواژه »شمشیر« در کدام گزینه مفهوم مجازی   -13

 در آن دیــــار کــــه شــــمــــشیر تو برهنه شود ( 1

ــمشیر تو شد سوخته بدعت ( 2 ـــ ــرع به شـ ـــ  در شـ

د، تنش (3  هــــــــــر که با یزدان و پیغمبر محارب ـش

 پــــروانــــة غــــمــــش را هر دم به خون خلقی( 4
 

ــشان خاک او شود معجون   ــون بدکنـ ـــ ـــ ــه خـ ـــ  بـ

 فــــــرمان تو شد کاسته بیداددر مــــــلــــــک بــــــه  

 خسـته با شـمشـیر بِه یــــــــــا بسـته در زنجیر و بند

ــز یابی، فرمان تازه بینی ــیـ ـــ ــیر تـ ــشـ ـــ ــمـ ـــ  شـ
 

 اند؟کار رفته در ابیات زیر، مجموعاً چند واژه در معنی مجازی به  -14

ــد ز دشت و ز شهر  ــرآمـ ـــ ــی بـ ـــ ــروشـ ـــ  الف( خـ

رد ـک وان  ـت ـن ــا  ت دو  ف  زـل آن  قــة  ـل ـح در  ــت  دســ  ب( 

 باید فدا کـــــــــرد ج( شبــــــــــــی آمد کــــــــــــه می

ــهانگرد  ـــــرخ جـ ـــــرگــــــس از چـ ــزاران نـ ـــ  د( هـ
 

ــان را از آن   ـــ ــهـ ـــ ــد جـ ـــ ــم آمـ ـــ ــر غـ ــار بهـ  کـ

ــه  ــکیــ ــردتــ با نتوان کــ ــد تو و باد ـص ــهــ  بر عــ

ـــــرزند و زن را  ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــت فـ ـــــه راه مملکـ ـــ  بـ

 فــــــروشــــــد تــــــا بـــرآمـــــــــد یــــــک گل زرد 
 

 ( هشت4 ( هفت3 ( شش2  ( پن 1

 ؟ندارددر کدام بیت »مجاز« وجود  – 15

ــیده( 1 ــ ــوق رس ــ ــت تو به عیّ ــ ــان دو دس ــ ــت ــ  دس

ــف همیجان آرامش ( 2 ـــ ــی را به لطـ ـــ  بخشد جهانـ

ــت می (3 ــحــ ــ ــی ــصــ ــ ــان ن ــ ــوی ــ ــوگ ــ ــک ــنندم ن ــ  ک

ت ( 4  و دل مجروح باد چون زنان مصــــــر جان را دـس
 

ــاده آوازه  ــ ــ ــت ــ ــ ــ ــ ــر ف ــ ــ ــه ــ ــ ــ ــو در ش ــ ــ ــ  ی آواز ت

 کار  همچو گردون کشـتن اسـت و بسـتن اسـت گر چه 

 مــو آیــــــــد کــــــه خاز مــــــــن فــــــــریــــــــاد مــــــــی

 یــــــوســــــــف مــــــصــــــری  هــــمــیشه  شور  بازار باد 
 

 *** 

 کنایه

معنای  اســت. و آن عبارتی اســت که یک معنای آشــکار و یک معنای پنهان دارد و مراد گوینده  گفتن  پوشــیده ســخنبه معنی  

او هنوز کودک  ( و یک معنی پنهان )آیدمیهنوز از دهان او بوی ـشیر آن اـست. در بیت زیر مـصراع اوّل یک معنی آـشکار )پنهان 

 ( دارد. معنای پنهان را باید با دقّت و کشف هنری به دست آورد.است

ــوز   ــن ــد   ه آی ــر  شـــــی ــوی  ب ــان  ده  از 
 

ــد    آی ــر  ــی ت و  ــر  ــی ــمشــ شــ رایِ  ــمــی   ه
 

 های دیگر: مثال

ر   ـگ کــه  ن  ـک نــان  ـچ عــا   ـم پــای  دال  زد  ـغ ـل  ـب
 

ه  ـــت ــه دارد فرشـ ا نگـــــ ه دو دســـت دـع  ات ـب
 

 .کردناشتباه« کنایه از خطا و  پایبلغزد »

ــد   ــان ــم ــد  ن ــی ــورشــ خ روی  ــا  ب ــچ  ــگ ای  رن
 

ســــنــگ   و  وه  ـک ر  ـب خــاک  آمــده  و   ـج ــه   ب
 

 .ترسیدن« و کنایه از پریدنرنگ« معادل »نماند رنگ»

ــرد   ــب ن ــران  ای ز  ــد  ــوی ج ــه  ک ــد  ــام ــی  ب
 

ــر    گَــردنــبــرد  هــمســـ بــه  آرد   انــدر 
 

 .کردننابود« کنایه از گردآوردنسر به»
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ــدازد  دران پــای  از  دردی،  چــنــیــن  کــه  را   آن 
 

ــت باید کــــــه   ــوید دس  ها از همه درمانفرو ش
 

 آن چیز.کردن ترک« کنایه از دست فرو شستن از چیزی»

آدم ــس  ــی ــل اب بســــی  ــون  هســــت  چ  روی 
 

ــاید    ــتی نش ــت پــــــس به هــــــر دس  داد دس
 

 .اعتمادکردن« کنایه از دادندست»

 آید.ی دیگری به دست میشدن یک واژه، کنایههستند و با عوضفرمولی« بعضی کنایات، » *توجّه:

 بودنبخشنده مست بودن بخشندگی از شراب                         بودنعاشق مست بودن عشق از شراب 

 شجاع بودن مست بودن شجاعت از شراب بودن                           عالم  مست بودن علم از شراب 

 دست و ... گو ، تنگ به رو، حلقه رو، سرخ مغز، سیه شوند. مانند: سبک معنای کنایی دارند و کنایه محسوب می صفات بعضی   *توّجه: 

ــام ســخن گر نشــوی   ــکاف مویتو به هنگـــ  ش
 

ک    تو نشــــان، ـی ان  د ز دـه اـب نـی ــر موی کس   سـ
 

ــادالن   ــددری دارن ــش  ــی پ در  ــر  ســـــف    راه 
 

دارنـــد  خـــویـــش  راهـــوار  رکـــاب  در   پـــا 
 

 

هایی هم با هم دارند.  دارند، با هم مشترکند ولی تفاوت یک معنای آشکار و یک معنای پنهان از این منظر که هر دو  کنایه و ایهام  *توّجه: 

ـستن( بیان می کنایه در قالب جمله  ّول اینکه؛  ا  ـست( یا عبارت مـصدری )دـست از جان شـُ ایهام معموال در قالب  ـشود، امّا )دـست از جان شـُ

آـسان  و درک معنای کنایی آن بـسیار ـشف کنایه ک یا گروه اـسمی اـست. دوم اینکه؛ درک کنایه و ایهام بـسیار متفاوت اـست. معموال   یک واژه 

ای نیاز دارد. سوم اینکه؛ عبارت کنایی معموال در هر متنی کنایه است و به توّجه وی ه سخت  و درک معنای دوم کمی کـشف ایهام  اـست اما 

ت، ولی واژه ایهام  ورتی به کار برود کنایه اـس ت، یعنی در هر متنی به هر ـص توان های دیگری نیز می ایهام ندارد. تفاوت دار لزوما همه جا  اـس

 شود. مطرح نمود که از اطاله کالم پرهیز می 

 است؟ نرفتهدر کدام بیت، آرایة کنایه به کار    -16

ــــــــد (  1 ـن ـک ــــــــدون  رـی ـف وای  ـه کــاو   کســـی 

خــت(  2 ـب رگشــــتــه  ـب روز  ســــیــه  آن  ــت  خســ  ـن

کــرد  (3 نــیــزه  ــر  ســ بــر  آن  کــــــــــاوه،   هــمــان 

ــی(  4 ــم ــرده گُ ــرد  م ــدرون  ان ــش  ــی پ ــت   رف
 

نــد  ـک رون  ـی ـب ــاک  ــّ ــــ ضــــح نــد  ـب از  ــر   ســــــــ

ــت  درخـ ــاخ  شـــ ــو  چـ ــازو  بـ ــت  ــراخـ ــرافـ  بـ

ــرد گَــــــ ــت  رخــاســ ـب ــازار  ب ز  گــه  ــــــــان  ـم  ـه

ــرد  خُ ــه  ن شــــد  ــن  ــم ــج ان او  ــر  ب ــی  ــاه  ســــپ
 

 

 ی ..................جز گزینهدر همه ابیات آرایه »کنایه« وجود دارد به   -17

ــع نازک بیزردرویی می( 1 ــم زان طبـ ـــ ــاه کشـ  گنـ

ــت در آن می( 2 ــت وق ــ ــا مصلح ــی ــ ــ ــال ــ  بینم ح

 خرد ما رااگر چه دوســـــــــت به چیـــزی نمی (3

ــک، خمو  راز درون ( 4 ــه داند فلـ ـــ ــرده چـ ـــ  پـ
 

 ساقیا جامی بــــــــــــــــده تا چــــهره را گلگون کنم 

ــو  بنشینم  ــــ ــت به میخانه و خــ ــــ  که کشم رخــ

 به عالمی نــــــفـــروشــــــیـــم مویی از سر دوست

ــی ـــ ـــ ـــ ــدّعـ ـــ ـــ ــزاع تو با پرده  ای مـ  دار چیست؟ نـ
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 شود؟در کدام بیت »کنایه« کمتر یافت می  -18

 ســــری که زند پیش بحر الفِ وجــــودســــبــــک( 1

 هــــــر کـــــــــه ســــــجّـــاده خود بر سر آب اندازد( 2

ــیه (3 ــ ت، ـس پیددـس هدهر ـس ــب کاـس عــ ت، ـص  ای اـس

ــهفـلک با تنگ( 4 ــمان گوشـ ــم دگر دارد چشـ  ی چشـ
 

 بــــــاد دهد سر بـــجاست همچو حباب اگــــــر بــــــه   

ــردان پو  است  ــو کف در نظر همّت مـ ــچـ ـــ ــمـ ـــ  هـ

ــه خو  ــ ــر ب ــ ــ ــگ ــ ــ ــن ــ ــ  میزبان زبانی این تر م

ــون فرزند کور آید، شــود چشــم گدا روشــن   که  چـــ
 

 

*** 

 نماد
حتّی   -های درـسیـشود. ولی کتاببررـسی می  تـشبیه، اـستعاره، مجاز و کنایههای و در کنار آرایهدر مبحث بیان ای اـست که آرایه

صـی اسـت های فارسـی  اند. درحالیکه خودِ نماد را در قلمروهای ادبی کتاببه این موضـوع اشـاره نکرده  -علوم و فنون که تخصـّ

 اند.آورده

مانند »کوه« که معنای  شـود.  شـود و معنای دیگری از آن برداشـت میدارد، زیرا یک کلمه آورده میاسـتعاره نماد، شـباهتی به  

 « نماد دوران ظلم و ستم و تباهی است. شب شود. در بیت زیر » مقاومت و پایداری از آن برداشت می

ــته ــسـ ــار بینشـ ــوار ام در انتظار این غبــــ  سـ
 

ــبی دریغ کــــــز    ــر نمیش ــپیده س  زندچنین، س
 

 

تعاره به   تفاوت نماد با اسبتعاره: د. به  چند تواند به نماد میمعنای غایب داللت دارد ولی  یک اـس ته باـش اره داـش معنای غایب اـش

و ... باـشد. باید دید در متن مورد نظر   بلندی، آزادگی، پایداری، عظمتو نمادی از معـشوق  تواند اـستعاره از طور مثال »ـسرو« می

تعاره معموال  ت یا معنای نمادین. همچنین اـس تعاری مدّ نظر اـس .  به یک مفهوماره دارد و نماد  اـشبه یک چیز و هویّت معنای اـس

 مثال در مثال فوق، معشوق یک هویّت است ولی پایداری و مقاومت یک مفهوم هستند.

. بلکه باید به معنای عبارت دقّت  نماد نیستندو در هر عبارتی همیشه توجّه داشته باشید که واژگان فوق    *نکته بسیار مهم: 

 « در مثال اوّل، در معنای نمادینشبنمادین به کار رفته است یا خیر. در عبارت زیر واژه »کرد و دید که آیا آن واژه در معنای 

 )زمان پیش از انقالب( و در مثال دوم، در هر دو مصراع در معنای حقیقی آمده است. 

داشــــت ـن ا شــــدن  درـی تو آب معنی  از   پیش 

ــب  ـــقان بیدل، چه شـ ــبعاشـ ــد  شـ  ی دراز باشـ
 

ــمانده بشــب    دن نداشــتود و جرأت فردا شـــــ

اوّل   ا کز  بـی اشــــدشــــبتو  از ـب ـب ــبح   ، در صـ
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 ها را به خاطر بسپارید.به نمادهای مهم ادب فارسی دقّت کنید و آن

 نماد  واژه نماد  واژه

 نماد رفاه و آسایش دنیوی آب  نماد زیبایی و لطافت گُل

ــان غرـیب و دور از وطن، نـماد ـعارف   نِی  نـماد انسـ

 دور افتاده از معشوق 

های عابد و مؤمن، ماتم و ـسوگواری  نماد انـسان بنفشه 

 )به دلیل سر به زیری و کبودی(

 نماد حرکت و تال  رود نماد پاکی و طراوت چشمه 

 نماد معشوق  شمع  نماد افراد ستمگر و خون خوار نِرون

 نماد عاشق پروانه های گرفتارنماد انسان گوَن 

 نماد بزرگی، عظمت و وسعت دریا های آزادنماد انسان نسیم

 نماد نابودی و ویرانی سیل نماد تیرگی، ظلمت، ظلم، حکومت پهلوی شب

 نماد مانع و حجاب و محدودیّت دیوار  حاصلینماد سرگردانی و بی باد 

 نماد خاموشی و سکوت صدف  نماد روشنی، امید و پیروزی  سحر 

 آرامشنماد صلح و   زیتون  نماد تکبّر و استبداد رضاخان

 نماد ترس و لرزیدن درخت بید نماد عشق و طراوت  گل سرخ

 نماد عظمت و استواری کوه نماد شهید گل الله 

 نماد عارف و انسان وارسته از دنیا گل نیلوفر نماد راهنما و مرشد خِضر 

   .اند تماما آمدهاند که در جدول زیر ای که دارند، نماد مفاهیمی شدهحیوانات نیز بنا به خصوصیّات وی ه

 ها را حفظ کنید.البته نیاز نیست برای کنکور همه این

 نماد  حیوان  نماد  حیوان

 نماد بلندی زرافه  گناهی نماد آزادگی و بی آهو

 نماد شومی، نحسی، و خبرچینی کالغ نماد نجابت و هوشیاری اسب 

 نماد زیبایی و امید  ماهی  نماد تکبّر و بلندپروازی  پلنگ

 وفایی و دزدی نماد بی گربه نماد ضعف و ناتوانی پشه

دوست و  های پول نماد شومی و نحسی، انسان جغد

 گیرگوشه 

هایی که به ُپست و مقام  نماد نیک فالی، انسان باز

 خوشندزودگذر دنیا دل

 دلی و قدرت و عظمت نماد یک فیل سردی و نادانی نماد خون گوسفند

 نماد درندگی و قدرت گرگ نماد معصومیّت  بره

 نماد درندگی و عظمت و بزرگی  نهنگ نماد ُپر خوری و بزرگی خرس 

های  باختگی، انساننماد شیدایی، عاشقی و دل بلبل

 های عینمدّعی و عاشق زیبایی

سلطان یا حاکم زورگو  نماد شجاعت و قدرت،  شیر 

 و ساده لوح

 بدخویی نماد زشتی، نحسی و   کفتار نماد غفلت خرگو  

 نماد تقلید و هوشیاری میمون  ثباتی نماد چند رنگی و بی بوقلمون 
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 ظاهری و بدباطنی نماد خو  مار نماد مکر و حیله روباه 

 نماد زیرکی و خودنمایی  عقرب نماد شیطنت بزغاله

 بختینماد سعادت و خو  هُما  نماد دانایی و چابکی  بز

 شادی نماد خوشی و  قناری نماد وفاداری سگ

 نماد زشتی  قورباغه کُشی نماد ضعیف ببر

 دهی و خبر خوب، رهبر و مرشد نماد م ده هُدهُد  نماد حقارت، تیزهوشی  مو 

 نماد تنومندی و ُپر زوری کرگدن جویینماد بهانه شترمرغ 

 نماد زیبایی و غرور طاووس نماد نیکی و بهار  پرستو 

 کارینماد نفهمی، کودنی و سخت االغ توزی و همچنین مقاومتنماد کینه شتر 

 طلبیخیالی و راحتنماد بی ملخ نماد تقلید  طوطی

 نماد جهل، نادانی، و نسیان  خفّا  عظمت، وارستگینماد خودپسندی، تکبّر،  عقاب

 نماد مزاحمت  مگس  خوری کرکس: نماد مفت کرکس 

 نماد نادانی  خر  نماد شادی و نشاط لک لک

 ی دنیا های دلبسته و فریفتهانساننماد  بط بلندپروازی و همت، علم و دانشنماد  سیمرغ 

 

 شده »نماد« است؟ در کدام گزینه واژه مشخّص -19

ــن(  1 دام در  ــه  ــت ــخ آوی ــت  ــق عشــ ــم  غ ــار  خ ــا   ت

ة  این  (  2 انَد نغـم ـم ــو  تــــ از من و  ــد   محبّـت، بعـــــ

 است بُرنایی  در عالم پـــــــــیـــــــــر، هــــــرکجــــــا  (3

 را نور پـــــــــروانــــــه چو از شمعی رســـــــــد ( 4
 

ــه  کـوتــه  ب رفـتــن  ــد،  ــاشــ ب ــتــاننـظــری   هــاگـلســ

ــانه باقی ســت، آوازِ باد و باران  ــا در زمـــ ـــــ ـــــ  تـــ

ــت  اســ ــودایی  سـ خو   ــق،  عشـ کــه  بــادا  ــق   عــاشـ

 درآیـــــــــد پـــــــــرزنــــــــــــان پـــــــــروانــــــه از دور
 

 ؟نرفته استدر کدام گزینه »نماد« به کار    -20

دغـــل 1 ای  بـــا   درنـــده  ــیـــر  شـــ بـــرو   ) 

ور 2 ـم چـو  م  ـن نشـــــی جـی  ـن ـک ــه  ب س  ـپ ن  اـی ز  ـک  ) 

ــون3 ــگ ن ــال  شــــغ ــورد (  خ ــر  شــــی را  ــت  ــخ  ب

ــرای بی4 ــه در نمی( در این س  زند کســی، کســی بـــ

  

ــل  شـــ ــاه  روبـ ــو  چـ را  ــود  خـ ــداز  ــنـ ــیـ  مـ

زور  ــه  بـ ــیـــالن  پـ ــد  ــوردنـ ــخـ نـ روزی  ــه   کـ

از   ــه  روب ــه  ــچ آن ــد  ــان ــم ــورد ب خ ــر  ســـــی  آن 

ــر نمی ده پــــ ا، پرـن ــر مالل ـم ه دشـــت پُــــ د ـب  زـن
 

و با حل تست  تمام جزوات مبحثی بنده )آرایه، دستور، قرابت و عروض و قافیه( به صورت ویدئویی  توجّه:  *

هزار و مبحث    60با قیمت  ساعت و    8مباحث آرایه و دستور و قرابت هر کدام    .تدریس شده استکافی  

.  )به همره آموزش عروض سماعی(  رسدبه فروش می   هزار تومان  120ساعت و با قیمت    15عروض و قافیه در  

گرام  ها در تل این فیلم  فیلم تدریس این جزوات را تهیه کنید.برای بهتر یادگرفتن،  توانید  در صورت تمایل می 

روزترین جزوات  ها و بهترین زمان ممکن به دستتان خواهد رسید. برای تهیه فیلمشود و در سریعارسال می 

 در واتساپ پیام بدهید.  09123708476( و یا به شماره  aboozar_ahmadi63@به آیدی بنده در تگرام )

 ن تهیه کنید. اتوم 800ای  توانید این جزوات را به صورت پرینت تمام رنگی با قیمت صفحههمچنین می 
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 آراییواج

کند. به  بیش از حد معمول اسـتفاده میواج ای اسـت که در آن شـاعر یا نویسـنده تعمّداً از یک ، آرایهی حروفآرایی یا نغمهواج

 باشد.  تر می، نسبت به سایر صداها، محسوستلفّظ آن واجطوری که 

 ت معذورم بدارســســبیح اگر بگســی ترشــته

ــت   راســ او  و  خبر  کرد  ــت چــم  راســ کرد   پ 

ت و ـش  یرینی ـشراب و  ـشمع و ـشاهد و ـشب اـس

خـاکِ ــتم    من  تو هسـ کویِ  ــگِ  ســ پـایِ   کفِ 
 

 اق بودســیمینســاقی  ســاعد  ســتم اندر  ســد 

ــ  خرچم  خرو  از  خ ــاچـــ ــی بچـــ  اسـتخـــ

 ب که دوســـتان بینیشـــغنیمت اســـت چنین  

آن ــدکو  بـاشــ تو  کویِ  ــگِ  ســ پـایِ   کـه کفِ 
 

باـشد. زیرا ـصداها    تکرار یک حرکت )مـصوّت کوتاه(آرایی ممکن اـست تکرار یک حرف نباـشد و  ـشود واجطور که مالحظه میهمان

 شوند.نیز واج محسوب می

ت.  :توجّه* ی، اتفاقی یا بدون گزینش نیـس انـس دایی را تکرار می تکرار یک واج، دلبخواهی، ـش اعر تعمّدا ـص کند که در  در واقع ـش

اعر به  دن برگمعنا به آن نیاز دارد. در ابیات زیر ـش دای خُرد ـش های »خ ـــــ ز« نیاز دارد، بنابراین واجهای پاییزی در زیر پا  ـص

 شوند.  تکرار می

ــ ــید و  زیخـــ  ان اسـت زخد که هنگام  آری زخـــ

ــازآن برگ ر ــت زر  خان بین ـکه بر آن شـ  ان اسـ
 

اد    ـــب اخــــ ک  اســــت زم وزوارخجـانم    زـن  ان 

ر ـگ رـن ن  رـه ـی ـپ ثــل  ـم ــه  ب ی  وـی ــت زـگ اســ  ان 
 

ــت. آن ــتفاده کرده اس ــتر اس ــدای لبخند را دارد. لذا از واج »خ« بیش ــد ارائه ص ــاعر قص گونه که ما نیز هنگام  یا در بیت زیر ش

 خخخخخ.نویسم:  میکردن برای خنده چت

ــلب ـــند تو  خــــ ــهخــــ ــت  وبیخی  الصـ  ـهاسـ
 

ــلَ  ــتی بخـــ ــند،  خـــ  ی گل زیباســت ندهخـــ
 

 

 برده است؟ بهره بیشتریآرایی« شاعر در کدام بیت از آرایه »واج  -21

 ا راـای مـر به کوه و بـیـابان تـو دادهـــکــه س ( صــبـــا بـــه لــطــف بـگو آن غزال رعنا را1

 ـرده ز درّ و درم و دانــــه، دهان راــــپـُـرکــ ابـــر دُرربـــار ز دریـــا کـــه بــــرآیــد( آن 2

 ودـه بر قامـت او دوخـــتـه بـــای بـود کجامه کــشی و شیوة شهرآشوبی( رســـم عـــاشـــق3

 تان بینیه دوســـب کـغنیمـت است چنین ش ( شب است و شاهد و شمــع و شراب و شیرینی4

 

 

 بدیع لفظی
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 خورد؟ اضافه، بیشتر به چشم می آرایی« در صامت و در کسرهدر کدام بیت »واج  – 22

بـا خرو  1 قمریکـان  ــاط،  نشــ بـا  ــان  بلبلکـــــ  ) 

ــتـاره2 سـ ــد(  شــ مجلس  مـاه  و  ــیـد  بـدرخشـ  ای 

دانــه3 آورد(  ــیــاد  صـ ــم  چشـ از  خون  تو  خــال   ی 

نمک4 زان  ــ(  تودان  ـــــ ــورانگیز  شـ ــیرین  شـ  لـب 
 

ــه    الل دهــن  نــو  در  ــحــل،  ن دهــن  در  ــک،   مشــ

شــــد  ــس  ــون م و  ــس  ــی ان را  ــا  م ــده  ــی رم  دل 

آورد ــاد  فـری ــه  ب را  آتـش  ــوخ  شــ ــپـنــد  ســ  ایـن 

ــتــه بسـ ــیمین  سـ قرص  بر  ــیــه  سـ خــال   انــد دانــه 
 

*** 

 آرایی(تکرار )واژه

ــود. تکرار یک کلمه را زمانی آرایه تکرار در نظر میدو یا چند بار  کلمه،  هر گاه یک  و مورد معنای آن در هر دگیریم که  تکرار ش

 شود و تکرار نیست.« میجناس همسان یا تامای در دو معنای متفاوت تکرار شود »باشد. )اگر واژه یکسان

برود   ــل  جــان  گر  وصــ طلــب  در  ــتمــا   دوســ
 

 ماســت جان تر از ، دوســتدوســتحیف نباشــد که  
 

 این دو واژه، باز هم آرایه تکرار دارند. ضمیر یا نشانه جمع و... بچسبد،ممکن است در تکرار یک واژه، به آن،  *توجّه:

آدم ــس  ــی ــل اب بســــی  ــون  هســــتچ  روی 

چــه ــلای  از  ــا  کَ ب ــــــــ،  آمـیـخـتـی؟ کَــل  ان 

یـــادگـــار   بـــه  ــت  دوســـ  دارم   یدرداز 
 

ــر    ه هــــ ــتپس ـب د داد  دسـ ــاـی ــتی نشـ  دسـ

ریــخــتــی؟  روغــن  ــه  ــیشــ شــ از  مــگــر   تــو 

ــم درد  آن   ــده ن ــان  درم ــزار  ه صـــــد  ــه   ب
 

 گویند. )گاه با کمی اختالف(میتصدیر  را   تکراری که در اوّل و آخر بیت باشد *توجّه:

اکی نمیآدمی   الم ـخ ــت  در ـع د بـــــــه دسـ  آـی
 

ت از نو،    د ســـاـخ اـی بـب ــر  المی دیگــــ  آدمیـع
 

ی   ــاـن وزهخــاق درـی درگــه،  ن  اـی ن  از  ـک رت  ـب ـع  ی 
 

نــد    ـک وزه  درـی س،  ـپ زان  و  ـت در  از  ــا   خــاقــان ت
 

راع، بعد از قافیه واژه  ردیف  *توّجه:  ت که در پایان مـص ود. از نظر زیبایی تکرار می در معنای ثابت ها  ای اـس ی نباید ردیف را، آرایه  ـش ناـس ـش

ای بود که  ها به گونه تکرار در نظر گرفت. در کنکورهای قبل هم مثالی ندیدم که ردیف را آرایه تکرار محسوب کنند. ولی اگر سوال و گزینه 

ت و می ردیف را تکرا  ت نیـس اب کرد. ر در نظر گرفته بودند، نادرـس افه  توان آن ردیف را آرایه تکرار حـس ت  حروف اـض نیز همطورند. بهتر اـس

وال و گزینه تکرار آن  اب نکنیم. ولی با توّجه به ـس وند. یعنی اگر با تکرار در نظرنگرفتن  ها می ها را آرایه تکرار حـس وب ـش توانند تکرار محـس

 ها را تکرار بگیرید. سیدید یا تست جواب نداشت، آن ها به جواب نر آن 

 در بیت زیر »نیست که نیست« ردیف است و واژه »نیست« آرایه تکرار دارد زیرا در خودِ ردیف، تکرار شده است.

ــن از پرتو رویت نظری  ــتروش ــت که   نیس   نیس
 

 نیســت که نیســت  منّت خاک درت بر بصــری  
 

 شود. مانند »رفت رفت« در بیت زیر:های بلند دارند، دیده مییفاین حالت در بسیاری از شعرها که رد

 رفت ،  رفتگر ز دســـت زلف مشـــکینت خطایی  
 

ایی    ا جـف ا بر ـم ـــم دوی شـ تور زِ هـن ت ،  رـف  رـف
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 آید.، گاه بدون فاصله و در کنار هم میتکرار *نکته:

ــو   ــگ م و  ــریّ  ــگ م ــن  م ــرای  ــغب ــغ!  دری  !دری

مــگــو  جــنــازه ــبــیــنــی  ب چــو   ! فــراق !  فــراق ام 
 

ــاشــــد   ب آن  ــغ  دری ــی،  ــت دراف ــو  دی دام  ــه   ب

ــد  ــاشــ ب زمــان  آن  مــالقــات  و  ــال  وصــ  مــرا 
 

«، و واژگانی که در  گاه، تندتند و...پرســان، گاهپرسشــوند، مانند »دقّت شــود واژگانی که از تکرار یک تکواژ ســاخته می  :*توجّه

. زیرا هنوز تکرار نداریم«، اگر در بیتی بیایند، آرایه  ماالمال، لبالب، دمادم و ...، مانند »ها یک تکواژ تکرار ـشده اـستـساختمان آن

 یک واژه، دو بار تکرار نشده است.

 کنــــی از مـــن نگــــاه را حتّیدریـــــغ می

مــوج   کــردار  ــه  ب ــان  جــوشــ و  ــان   خــروشــ

ه،   ــیـن ال  سـ االـم ا مرهمیـم ــت ای دریـغ  درد اسـ

 ـــــربند گُـــــرد آفریدبـــــزد بــــــر کمــ

 را حتّیگـــاه  گـــاهو نیــــــــز زمزمـــــــه   

ــران   کـ از  ــد  ــدنـ آمـ ــراز  ــوجفـ ــوج فـ  فـ

را همـدمی  خـدا  ه جـان آمـد،  ـب تنهـایی  ز   دل 

 ، بردریدیــک به یــکزره بـــــر بـــــــر ،  

 

   

 آرایی یا تکرار« وجود دارد.   »واژه .............. آرایههای زیر، به جز گزینه در تمام گزینه -23

ــا  1 ب ــل  ــاب ق را  ــه  ــن آی ــی،  ــب ــل ط ــان  ــان ج روی   ) 

ــه2 ــرع ج از  ــت (  ــاف ی ــل  ــع ل و  دُرّ  ــن،  ــی زم ــو  ت  ی 

ــق3 عشــ ــه  ب ــرافـکـنــده  ســ ای  گـفـتـش  ــاه  شــ  ) 

اشـــد 4 ار من ـب ار، ـی ــر ـی  ( خو  اســـت خلوت اگــــ
 

د ز آهن و روی   دـم ــرین ـن ل و نسـ ــز ـگ ه هرگــــ  ور ـن

مــا   ــیــچــاره  کــمــتــریــم ب خــاک  از  ــو  ت پــیــش   کــه 

عشـــــق  ــه  ب ــده  زن ــس  ک ــود  ب ــد  ــوان ت ــون   چ

ــد ــاشــ ب انـجــمــن  ــمــع  شــ او  و  ــوزم  بســ مـن  ــه   ن
 

 

 شود؟   آرایی« دیده میدر کدام بیت، در بیش از یک واژه، »واژه  -24

نــزنــنــد 1 جــا  هــر  تــو  زلــف  ــر  ســ ــام  شــ از  دم  ــا  ت  ) 

ــه2 ــت ــردوخ ب ــم(  ــال ع ــه  ــم ه از  ــاز  ب ــو  چ ــده  دی  ام 

نــد  3 ـچ و  ـت و  ن  ـم ر  ـگ ــود  شـ چــه  م (  ورـی ـخ ــاده  ب  قــدح 

ری  4 ـپ چــه  ی  آدـم چــه  ی  هشـــــت ـب چــه  ی  دوزـخ چــه   ) 
 

ــت   ــت که نیس ــحری نیس ــنیدم س ــبا گفــــــت و ش  با ص

اســـــت  ــاز  ب ــو  ت ــای  ــب زی رخ  ــر  ب ــن  م ــده  دی ــا   ت

ــا  شــــم ــون  خ از  ــه  ن اســــت  رزان  ــون  خ از  ــاده   ب

ــاک امســ ــت  اســ قــت  رـی ـط ر  ـف ـک مــه  ـه مــذهــب  ــه   ب
 
*** 
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 سجع

حرف پایانی و اصـلی یک کلمه اسـت بدون الحاقیّات. مثالً رویّ در  حرف رویّ؛ . )هر دویا  حرف رویّ یا  وزن یکسـانی دو واژه در 

 باشد.(« میدام«، »« و در »پرورده ر« و در »بهاران«، » ت»دستم«، »

 .مطرّف، متوازن، متوازیبا توجّه به تعریف فوق سه نوع سجع وجود دارد: 

 فاوت باشد.ها متدو کلمه یکسان و وزن آنپایان  هرگاه   :سجع مطرّف - 1

 است. صبوح است و پیغام او در وقت صباح، مومنان را روح به نام آن خدایی که نام او راحت 

 .درخورنده، خدایی او راست زیبندهپادشاهی او راست 

 .ذاتآید مفرِّح است و چون برمیحیات رود مُمدِّ  هر نفسی که فرو می

 ها متفاوت باشد.دو کلمه یکسان و پایان آنوزن عروضی یا وزن هجایی  هرگاه  :سجع متوازن  -2

 .  خالو بر روی دوستان خار ی دشمنان پشت و پناه سپاه من بود، در دیده

 .کریمو طبعی  متین . دارای عزمی است حساببیاست و هنر شمار بیفالن را کرم 

 

اـست نه وزن عربی. در وزن عروـضی دو کلمه »ـسینا و عادل«  جایی  وزن عروـضی و هوزنی،  در ـسجع متوازن منظور از هم *نکته:

باشد که بر وزن »فاعل«  وزن میوزن عربی نیستند و »عادل« فقط با کلماتی همسازند، در حالیکه هموزن هستند و سجع میهم

 باشند، مثل: ناصر، نادر و... . 

وزنی  هموزن عروـضی هـستند، ـسجع زیباتری دارند و  ه فقط هموزن عربی هـستند، نـسبت به کلماتی کمـسلّم اـست کلماتی که هم

 تر است.وزنی عروضی آهنگینعربی از هم

یکسان باشند. در واقع سجع متوازی، جمع دو سجع مطرّف هم در حروف پایانی و هم در وزن هرگاه دو کلمه سجع متوازی:   -3

 و متوازن است.

 .نعمتاست و به شکر اندر  مزید  قربت منّت خدای را عزّوجلّ که طاعتش موجب 

 است.جوشیدن است؛ چاره کم  کوشیدن اند: دولت، نه به بزرگان گفته

 .بنهد، بِـه از عابد که روزه دارد و  بدهدجوانمرد که بخورد و 

ــته *توجّه: موجود در آن دســت بیابیم. مثال در متن زیر تلفّظ  شــان بخوانیم تا به ســجع باید کلمات را با تلفّظ اصــلی و گذش

 باشد.« مینَخَرد»نخورد«، »

 .«نَخَوردو مُسکری که نکرد  الجمله نماند از معاصی منکری که »فی
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است. مثال  الزامی  جمله    2وجود  آید. لذا برای ایجاد سجع  معموالً هر کدام از دو رکن و پایه سجع در پایان یک جمله می   *نکتة بسیار مهم: 

 اند. در عبارت »کمال و جمال او را نهایت نیست«، دو واژه »کمال و جمال« سجع ندارند. زیرا در یک جمله آمده 

 آید.ها و میو معموال در وسط و پایان مصراع در شعر نیز کاربرد داردرود اما  سجع، بیشتر در نثر به کار می *توجّه:

از   جــان  رفتن  نوعی  بــدندر  هر  گوینــد  ــخن ،   سـ

 از اورنجـــــور از او، دیوانه و مهجـــــور ام  من مانده 
 

 روددیدم که جانم میخویشـــتن،  من خود به چشـــم  

ــی   نیشـ کــه  ــتخوانم میدور  گویی  اسـ در  او،   روداز 
 

 

 کار رفته است.گزینة .................. سجع به  جزبه ها،  در همة گزینه  -25

 ید، که آماج تیر بالیید.( از اندوه بیرون نیای1

 تان در آن است.( با آنان بستیزید، که رستگاری2

 ی کرامت است.ی من شایسته( چه جای مالمت است، که در دیده3

 آمیزید.ریزید و کار را به هم درمیی اندوه به کامم می( جرعه4

 

 کار رفته است؟در کدام عبارت »سجع« به  -26

 گردان.های گمراهی نهان و حق از او رویپرده( دل او در 1

 وار و پای به گرد کرده.خویشتن نشسته بود، خواجه( بی2

 روی باشم.( خون در روی مالیدم تا در چشم شما سرخ3

 ( اطفال شاخ را به قدوم موسم ربیع کاله شکوفه بر سر نهاده.4

 

 در کدام گزینه نوع سجع متفاوت است؟   -27

 چه سود اگر آب خو  در جوار است و خار را چه حاصل از آن که بوی گل در کنار است؟( تلخ را 1

 ( مست با  و مخرو ، گرم با  و مجو ، شکسته با  و خامو .2

 ( الهی، اگر کاسنی تلخ است، از بوستان است و اگر عبداهلل مجرم است، از دوستان است.3

 و این چه باغی است که افروختن شبنم اوست؟( الهی، این چه داغی است که سوختن مرهم اوست 4

 

 آرایی و سجع« مشهود است؟ آرایی، واژههای »واجدر کدام بیت، همه آرایه  – 28

بـه گـل1 فرومـانـد  اِبـل، چون خر  تـا  ــم  بگریــــ گفتم   ) 

ــحر، می2 ا سـ ــب ـت ــی می( شـ در کسـ ــنومنغنوم، و اـن  نشـ

او 3 نــگ  آـه ن  ـک ـم ظ  حــاـف او،  رنــگ  ـی ـن پُـر  چشــــم  ــا  ب  ) 

ــور  4 ن زان  هــمــی(  ــیــوه  شــ هــر  ــم،  عــال ــم  هــمــه  ــال  ن
 

ــی  م ــم  ــاروان ک ــا  ب دل،  ــه  ک ــم  ــوان ــت ن ــز  ــی ن ــن   رود وی

ی ـم ــد  قــاصــ ــه  ن ره  ن  یوـی ـم م  نــاـن ـع ف  ـک ز  ـک  رودروم، 

طــرّه کــنــد کــان  طــرّاری  ــیــار  بســ او،  ــبــرنــگ  شــ  ی 

ــنود احوالم، ای دوســـت مخســـب امشـــب  ــا بشـ  تـــــ
 
 

*** 
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 ی انسانی()رشته عموازنه و ترصی

انجامد. که موجب افزایش ها میهای متوازن یا متوازی در دو یا چند جمله است که به هماهنگی آنتقابل سجع  موازنه

 موسیقی لفظی در شعر است.  

 

 شودنمیجان           همدم              او            روی  امید            به  دل                

 کبندنمیتبن            خدمت            او            کوی  هوای            به  جان              

 

 و می     است                      نقل           عرض   کنی          تا  نظر                                                    

 و نی         است                 چنگ            حرف کشی            تا  نفس                                                 

 

     نباشد               هدف                 دل  جز                  او را   بالی                  تیر                                     

 نباشد                  سپر                   جانجز                او را  جفای                 تی:                                   

 رود.موازنه در نثر نیز به کار میتوجّه:  *

 بود. گاه  و  تخت  نهایت  بود و در  چاه  و  بند  ،  بدایتدر  

 متوازی باشد.های آن  ای است که همه سجعموازنه: ترصیع 

 جمالنجوم                به               تو                منور                 ای                                                   

 کمال           رسوم     به               تو                مقرّر                وی                                                  

 

 به هم                 متناسب                  حرکاتش                هم                                              

 به هم                     متقارب                خطواتش                   هم                                              

 

 رویم می                اال ببو                 م بباالییز                   ما                                             

 رویم می                  دریا  و                   دریاییم  ز                   ما                                             

***  
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 جناس

ی  همجناس به معنی   ت و این همجنـس ی اـس ت نه در معناجنـس تند  . جناس یعنی دو کلمهدر لفظ اـس ای که یا از یک جنس هـس

کنیم از یک جنس هســـتند، مانند »یاد و یار«. جناس در واقع  قدر شـــبیه به هم هســـتند که فکر میمثل »دید و دیده« یا آن

ان ت که همـس امت یابودن دو کلمه اـس وّت  فقط در یک ـص انند و فقط معنای   مـص اختالف دارند. حتّی گاه دو کلمه در تلفّظ یکـس

 متفاوتی دارند.  

 : جناس غیرهمسان )ناقص(2: جناس همسان )تام(  1 جناس در نگاه کلّی دو دسته است.

 تفاوت دارند.فقط در معنا  جناسی است که دو کلمه در خوانش و نوشتار دقیقاً یکسانند و    جناس همسان )تام(:  -1

در   شـــــوری  ــاد  عشـــــق  ــه ــا  ن ــاد  م ــه  ن
 

بــوتــه  در  مــا  نــهــاد جــان  ــودا  ســـ  ی 
 

 قرار داد )فعل( -2ضمیر و درون و باطن    -1:  نهاد

جناس تام  یا تکرار بار به کار روند، ممکن است آرایه  2اند، اگر در متنی آمدهدر مبحث ایهام  کهساز واژگان ایهام *توجّه:

 بسازند. 

و   ــاز  ســ ر  ســـــف رگ  ـب و  یــا  ر  زادِ  ـب ـی رـگ ـب  ره 
 

مــادر    ز  او  کــه  هــر  ــرود،  ب عــاقــبــت   زاد کــه 
 

 به دنیا آمد )فعل(  -2توشه و آذوقه   -1: زاد

ان )ناقص(:  -2 ت: الف( جناس ناقص اختالفی ب( جناس ناقص حرکتی ج( جناس   جناس غیر همـس ه نوع اـس این جناس خود ـس

 ناقص افزایشی

ــت که دو کلمه  اختالفی:الف( جناس ناقص   ــی اس تواند در  با هم اختالف دارند. )این حرف متفاوت میفقط در یک حرف جناس

 ابتدا، وسط یا آخر باشد!(

نـــیـــزه نـــیـــم  بـــزد  دو  بـــه  او   رد کـــی 

ــتن   خویشـ درخــت،  ــاخ  شــ ز   یختــه وآچوک 

ــه   ــاب ــا  دی زار    ری بـگـریـم  چـنــان  آن  ــار  دی  و 
 

برخـاســــت    و  اســــپ  بر  از  ــســــت   ردگَنشـ

دو بر  ــیــه  سـ غــالیــه    زاغ  ــیختــه مآبــال،   ــــ

ــدازم  ران ـب ر  ســــف رســـم  و  ره  هــان  ـج از   کــه 
 

 اختالف داشته باشند.  فقط در یک حرکت یا مصوّت کوتاهجناسی است که دو کلمه ب( جناس ناقص حرکتی: 

ا، وی  تو در دلمِهر  ای   ــر  ـه بمُهــــ ا تو بر ـل    ـه
 

رِّ تو وی شـــور    ــِ رها، وی سـ ــَ  هادر جانتو در سـ
 

م گــان   بــه  ــینین رُفــت  بــایــد  سـ طور  از   گرد 
 

ه    ــیـن ه سـ ـب د  اـی ت  ـب ــطین رـَف فلسـ ا  ـت ا   زین ـج
 

افهجناـسی اـست که یک واژه نـسبت به دیگری  ج( جناس ناقص افزایـشی:  تواند در  دارد. )این یک حرف میتر فقط یک حرف اـض

 ابتدا، وسط یا آخر باشد(

ــاد   ی ــه  ــار  ب ــار  دو  ی زار ی بـگـریـم  چـنــان   آن 

ــرو   ــن  من چرا مـیل  ن  اچـمسـ  کـند نمیچمــــ

ــد،  کار   ــد   دکاردلم به جان رس ــتخوان رس  به اس
 

ــدازم   ران ـب ر  ســــف رســـم  و  ره  هــان  ـج از   کــه 

نمی گـل  نمیهمـدم  ــمن  سـ یـاد  ــود،   کنـدشـ

ن ـک ـم یــان  ـب و  زن  ـم دم  ویــدم،  ـگ ـب م  ـن ـک ــه  ــال  ن
 

ت مگر این ها  س نوع جنا در کنکور عمومی    *نکته:  ند.  مهم نیـس ته باـش ند در کدام گزینه جناس تام که نوع آن را خواـس مثالً گفته باـش

 توانیم لحاظ کنیم. وجود دارد. که باید دقیقاً جناس تام را پیدا کنیم. اما اگر گفته بودند جناس، هر کدام را می 
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تباه نگیریمجناس تام را با آرایه *نکته: ان دارند، فقط آرایهی تکرار اـش تار یکـس کرار دارند و  ی ت. دو کلمه که معنا و تلفّظ و نوـش

 جناس ندارند امّا اگر معنا متفاوت و تلفّظ و نوشتار یکسان بود، جناس تام داریم و تکرار نداریم.

 اشتقاق 

 اند. باشند یا تصوّر شود از یک ریشهیک ریشه به کارگیری کلماتی که از 

کــه   ــد  رکشــ ـب غ  ـی ـت ر  حـبّـگ مـیـم ـه م  ان   زـن
 

الف    کــه  ــی  کســ ــت  اوّل  مــنــممــحــبّ ــد   زن
 

مــددی دلیــل  ای   را  خــدا  ــتــه،  ــرگشـ سـ  دل 
 

ــه    ب ره،  ــرد  ــب ن ار  ــب  غــری ــت  کــه  ــروددالل  ب
 

ــی   ــد  بســ ــن ــت ــاخ ــی  ت بســ ــد  و  ــن ــت ــوخ  ت
 

نــد  بســـی    ـت ــاـخ بســـی  ســ نــد و  ـت  ســـوـخ
 

ها »شبه اند. اینشود از یک ریشه»تاختند« با »توختند« و »ساختند« با »سوختند« از یک ریشه نیستند ولی تصوّر می

 شوند. »اشتقاق« خوانده میاشتقاق« هستند که با تخفیف 

تواند بیش از یک حرف باشد. مثال »عاشق و معشوق« چون اختالف حروف میاشتقاق، مشابه جناس است با این تفاوت که 

 هستند، اشتقاق دارند. یک ریشه بیش از یک حرف اختالف دارند جناس نیستند ولی چون از 

س هم دارند. مانند »عـشق و عاـشق« که هم جناس دارند و هم اـشتقاق. و در  در بـسیاری از موارد، دو کلمه که اـشتقاق دارند، جنا

ها هم  جناساز  بعضـی موارد مانند »عاشـق و معشـوق« دو کلمه فقط اشـتقاق دارند و جناس ندارند. )واضـح اسـت که بسـیاری  

 اشتقاق ندارند.(

ـــــه متفاوتِ شبیه به هم ایجاد می *نکته: های جمع، ی نکره، عالمتلذا اگر یک کلمه با »  شود.جناس و اشتقاق، بین دو کلمـ

شـده آرایه تکرار دارند و  شـود. در بیت زیر دو کلمه مشـخّصسـازد و آرایه تکرار میباشـد، جناس نمی  « تکرار شـدهضـمیر و ...

 رو هستیم که اوی »ی« نکره گرفته است.جناس ندارند. زیرا در هر دو مورد، با یک واژه روبه

ــی   بســ آدمچــون  ــیــس  ــل ــت اب هســ  روی 
 

ر    ـه ــه  ب س  یـپ ـــت داد    دسـ ــایــد  ــتنشــ  دســ
 

 در کدام بیت جناس هست؟  -29

آمــوخــتــی(  1 نــی  جــوانــی  لــب  ــکــر   شـــ

ب نیســـت (  2 ــکـی ب میگون شـ ک ســـاعتم از آن ـل  ـی

 راه دریــــــــا گــــــــــــیر اگر لؤلؤی عمّانت هواست ( 3

ــف تو در خواب و پریـشانم از این( 4 ــدم زلــ ــــ ــــ  آیــ
 

دل  ــه  ــی  ک ن ــو  چ ــش  آت ــر  ب ــا  ــی ه ــت  ســـــوخ

ــکیب کجا باشد از شراب  ـــ ــت را شـ ـــ ـــ ــسـ ـــ  سرمـ

ــلطان بایدت  ــریف سـ ــان بوس اگر تشـ ــت دربــــ  دسـ

 کـــــــــه بُـــــــــود شور و بال دیدنِ ثعبان در خواب 
 

 کار رفته است؟ در کدام بیت آرایه »جناس همسان« به  -30

ــار غمـت می(  1 ــمبـــــ الم خوشـ ـع وز همـه  ــم   کشـ

ــه سودازدة روی ( 2 ــت کــ ــــ ــاری اـســ ــــ  تواَمروزگــ

ه خو  می(  3 ــّـاق ـچ دی از پردة عشـ ـــع ــــــ د سـ  گوـی

خن( 4 ــه با تو ـس ــــ ــرا کــ ــــ نوممــ خن ـش  گویم و ـس
 

 گــــــر نــــــکــــــنــــــد التــــــفات یا نکـــند احــــــترام  

ــوی تواَم  ــر کــ ــت مگر خاک ـســ ــگه نیـســ ــــ  خوابــ

ــندوی تواَم  ــرانداز که هــ ــرده بــ ــــ ــــــرک من پــ  تُــ

ــو  استفهام  ــم بماند نه هــ ــو  فهــ ــــ ــه گــ ــــ  نــ
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 ؟نداردکدام گزینه »جناس همسان« وجود در   -31

نمی(  1 چون  چوگــان  ـــــــــتحــال  چیسـ کــه   دانی 

ــه بوی زلف تو دادم دل  (  2 ادبـــــ ـب ه  ه ـب ـــت ــکسـ  شـ

ــتمگر کردم(  3 ه ترک تو سـ ــرو ای ترک ـک ــــــ  بــــ

ــعــدی(  4 ســ جــز  ــاه  شــ ــام  ای در  فــتــنــه  ــد   نــمــان
 

ــت  ــ ــح ــ ــی ــ ــص ــ ــوی ای ن ــوی، گ ــو، به ترک گ ــ  گ

ــان   ــ ــه ج ــ ــا ک ــ ــی ــ ــوی تو بادب ــدای ب ــزیزم ف ــ  ع

ر کـــــردم  حیـــــف از آن عمر که در پای تو مـــــن ـس

ــخنش  سـ بر  خلق  و  ــت  اســ فتنــه  تو  جمــال  بر   کــه 
 

 شود؟وضوح دیده میدر چند تا از ابیات زیر آرایة جناس به   -32

ــایـگه گیرد  ـش گـــویـنـد ـپ  گویاسـتو گــر نه طــوطی و شارک چو آدمــی    الف( ســـخن به داـن

ــس زود برفـــتـی دســت ب( ای دیــر به    آتـــــش زدی انـــــدر من و چون دود بــرفتی  آمــده ـب

ــر ج( درخــــت  ـارـب  هــمی ز پشـت یکــدگر کشــیده صــف قطارها  های بارور چـــون اشــتـران ـب

ـاغـــبــان، چــنـد کند پیش من آزادی سـرو؟   ســـــرو آزاد غـــالم بــــت چاالک من اســـت  د( ـب

 ( یکی4      ( دو تا3         ( سه تا2       ( چهار تا1

 کار رفته است؟جز گزینه .............. هر دو آرایه »جناس همسان و تضاد« به  ها بهدر همه گزینه  -33

ه(  1 بیگـاـن ز خویش  شــــد  ــر  اگــــ نیســــت  ب   غرـی

ــبــــرود در ساگــــــــر ســــــــــــرم  ( 2  رِ وفای شماــ

ــب( 3 ــمیای دل مکن ســـلــــ ــــــ  ز قلب، این کیــــ

ــرا ب( 4 ــــ ــــ ــمــ ــه علّــ  ت بیگانگی ز خویش مران ــ
 

ــمـا   ای شـ ـــن آشـ ه اســــت  ـــت ه گشـ ـک ب  آن غرـی  هر 

ــرود هرگزم هوای شما ــرون نــ ــــ ــــ ــر بــ ــــ ــــ  ز ســ

 که هســــــت آن کـــیمیـــاهای دگـــــــــر قلـــب 

ــادار بهتر از خویش ــــ ــــ ــان وفــ ــــ ــــ  اندکه دوـستــ
 

 کدام گزینه دو جناس »همسان« وجود دارد؟در   -34

 بیــــامــــد چــــــنان تــــــا لــــب هیرمــــــند ( 1

ی(  2 ـب مــه  ـه از  ن  دـی و  دل  ــان  خـوب هـر  رد  ـم ـب روا   ـپ

ــف تو دادم دل  ( 3 ــــــ  شـــکســـته به باد به بوی زلــــ

ــود( 4 ــال دلبرم دیده شـ ـــ ـــ ــمـ ـــ ـــ ـــ  روزی که جـ
 

 همـــــــــه دل پــــــــــــر از باد و لــــــــــــب پر ز پنـــد 

ــر ـــ ـــ ــبا بردرخ شطـ ــچه رخ زیـ ـــ ـــ ــرد آنـ ـــ ـــ  ن  نبـ

ــان ـــ ــه جـ ـــ ـــ ـــ ــا کـ ــیـ ـــ  عزیزم فدای بوی تو باد  بـ

 از فرق ســــــرم تـــــــــا بــــــــــــه قـــــــــدم دیده شود 
 

 جز گزینة ................سازد به  ها آرایة جناس میواژه »پرده« در همة گزینه  -35

ــپردة مُطرب( 1 ــردـــ ــت بُرون خواهد بُـــ  م از دســـــ

از  (  2 ر  رون  اـگ ـب رده  نـپ ـک ـم یــب  ـع ن  ـم دلِ  ــد   شــ

ــی ( 3 ــم زنـ ــه راهِ دلـ ــاز کـ ـــ ــرده سـ ـــ  ای رودِ پـ

ــم جهان( 4 ــشـ ـــ ــر چـ ـــ ــرده بـ ـــ ــدپـ  بین مَپسنـ
 

ــرده نباشــد بارم  ــر زانکه درین پـــ ـــــ ـــــ  آه اگـــ

ــردة پندار بماند  ــه نَه در پـــ ــر ایزد کـــ ـــــ  شـکـــ

 بــــــــردار پــــــــــــرده از رُخ و ســــاز رُبــــاب کن

ــت از ـــ ــرده اسـ ـــ ــه پـ ـــ ــر چـ ـــ  و دیده ببندهـ
 

 

*** 
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 حُسن تعلیل  

ن تعلیل به معنای   نده برای یک  زیبایی علّت و آوردن دلیلی غیر واقعی و ادبی  حُـس اعر یا نویـس ت که ـش ت. و آن هنگامی اـس اـس

 بیاورد. انگیز دلیلی غیرمنطقی و خیالموضوع، 

گفته و بنا به دالیلی از ها را میکرده و حُســن آنســعدی در محفلی از زیبارویان تعریف می  به این داســتان تخیّلی توجّه کنید:

معشــوقش تعریف نکرده. بعد از آن، معشــوق ســعدی از ســعدی، گِله و شــکایت کرده اســت که چرا وقتی از خوبرویان تعریف  

مالی و توجیه  ماـستاـست، لذا با بیت زیر قـضیه را   کردهبزرگی   اـشتباهکرده، از او چیزی نگفته اـست؟ ـسعدی هم متوجّه ـشده  می

 کرده است!

ث جز تو گفتم دـی ه ـح د کردم ـک ه خالف عـه  ـن
 

انی   ان ـج د و تو در مـی انـن ــر زـب ــر سـ ه بــــ  هـم
 

 بیت فوق حُسن تعلیل دارد. زیرا دلیل واقعی آن چیزی نیست که شاعر گفته است.

 داند.می بدعهدی روزگارشاعر در بیت زیر علّت باریدنِ باران را، 

اب د  ایّـام چو دـی دی  دعـه ــم ـب ــرسـ ارــــ بـه  ر 
 

ه  د گرـی ــرین آـم ل و نسـ ــنـب ــمن و سـ  ا  بر سـ
 

 

یم.    حروف تعلیل و ـسبب و علّتکه حُـسن تعلیل، معموالً با آوردن علّت همراه اـست، بهتر اـست با توجّه به این *نکته: ناـس را بـش

به این  « اگر به معنای »که، از، زِ، از آن، زان، تا، چون و ...معموالً ابیاتی که این حروف را داـشته باـشند، حُـسن تعلیل نیز دارند. »

« نیز دلیل« و »سـبب«، »علّتسـازند. واژگان »« باشـند، معموال حسـن تعلیل میکه ...که، به خاطر ایندلیل که، زیرا که، چون

 نطورند و اگر در بیتی بیایند، به احتمال زیاد حُسن تعلیل خواهند ساخت.همی

ــتـه دهـان ــتـه  پسـ نـدارد  زانبسـ کـه   بود 
 

داری   تـو  کــه  دهــان  ــیـریـنـی  شــ و   خـوبـی 
 

 زبان نیست.بسته است که مانند تو خوب و شیرین« دهانبه این دلیلپسته »

آن   ــتاز  اســ دوخــتــه  دهــان  ــا  دان  مــرد 
 

ه  ــت   ـک ه اسـ ــوخـت ان سـ ــمع از زـب ه شـ د ـک  بیـن
 

بازشـدن دهانش و سـوختن زبانش  به سـبب بیند شـمع، « سـاکت اسـت و دهانش را بسـته اسـت که میبه این سـببمرد دانا »

 سوزد.ا ( می)فتیله

عشــــّــاقتــا   خــون  ریــخــت  تــو   چشـــــم 
 

ــم  ــاتـ مـ ــگ  رنـ ــت  ــرفـ گـ ــو  تـ ــف   زلـ
 

 . شدگان چشم تو نشسته استکشتهزلف تو سیاه است که در ماتم « است به این دلیل»

 معنوی بدیع
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ت   تند پیران جهاناز آن خمیده پـش  دیده  گـش
 

ی  ـم خــاک  ــدر  ان را کــه  ی  واـن ـج ــام  ایّ نــد  وـی  ـج
 

 وجوی جوانی هستند. اند که در خاک در جست« خمیده قامت گشتهبه آن سبب پیران »

ت  ــکـف اک اگر گُـل شـ ب نیســـت بر ـخ  عـج
 

ــه    ــلک گُ ــن  ــدی ــن ــت چ ــف خ ــاک  درخ ــدام   ان
 

 روید.اند، از خاک گل میاندام در خاک دفن شدههای گل« انساندلیل کهبه این »

ــا   رویت ــدت  ــن ــی ــب ن بشــــر   چشــــم 
 

ــد   ــن ــب دل ــرِ  ــه چ ــر  اب ــه  ب ــه  ــت ــف ــه ــن  ب
 

 ای.ات را در ابرها فرو برده« چشم بشر، رویت را نبیند، چهرهکهبه خاطر این»

 است. )سؤال و تعجّب( انگیز به یک سؤال پاسخ خیالگاه حسن تعلیل  *توجّه:

مــی ــفــا  خــل مــرگ  ــه  ب ــغــداد  ب  گــریــد خــاک 

ــت؟  ـــلة زلف بُـتان از پیِ چیسـ ــلسـ  گفتم این سـ
 

ــت؟   ــط روان چیســت که در بغداد اس  ور نه این ش

گِـلــه ظ  حــاـف فــت  یـگ ـم شـــیــدا  دل  از  رد ای   ـک
 

ــت؟  اســ ُپرگُهر  فلــک  دامــان  چــه  ز  دانی   هیچ 

ــیر خود بر    لرزد قلم؟ خویش میدانی چرا در سـ
 

بکنـد  نثـاری  تو  پـای  بـه  ــبح  ــت هر صـ  خواســ

رقم در حقّ مظلومی  د،  را زـن ه ظلمی   ترســــد ـک
 

 گیرد.شکل میبیت موقوف المعانی   2در حسن تعلیل گاه   *توجّه:

از آن می ه  اه من موی خویش را ـن ـــی  کنم سـ

ــه وقت مصـیبت سـیه کنند چون جامه  ها بـــ
 

گــنــا  کــنــم  نــو  و  ــوم  شــ نــوجــوان  ــاز  ب ــا   هت

اه ـــی ــری کنم سـ ت پیــــ ــیـب  من موی از مصـ
 

 

ــپـیــده ســ ســــحـری هـنـگــام  خـروس   دم 

ح صـــــب نــه  ـی آـی در  ــد  مـودن ـن کــه  ی  ـن ـع  ـی
 

نــوحــه  هــمــی  کــنــد  رو  چــه  ز   گــری؟ دانــی 

ی ـب و  ـت و  ــت  گــذشــ ی  شــــب ر  ـم ـع ری از  ـب  ـخ
 

 چند بیت دیگر:

 گهــــی است در هر طرف ز خیل حوادث کمین

ــر شــاهدان نه دُنیی و دین می  برند و عقل  گـــ

ــر   ام عمــــ د مجنون در تـم اال نکردبـی ــر ـب  سـ
 

رو    عمرعنــانزان  ــوار  سـ دوانــد  ــتــه  ــسـ  گسـ

زاهــدان   س  چــه  ـپ رای  زیــدهـب ـگ وت  ـل ــدـخ  ؟! ان

ــه جز حاصــل بی  شــرمندگی حاصــلی نبود بـــ
 

. مثال در بیت زیر علّت کاری  حُسـن تعلیل باشـدهر علّتی نمی تواند اسـت. پس  زیبابودن علّت حُسـن تعلیل به معنای   *توجّه:

 شده منطقی است، حُسن تعلیل ندارد.بیان شده، ولی چون علّت زیبا و ادبی نیست و دلیل آورده

مــیهــدیــه را هــا  درویــش  هــر   داد 
 

ــا  را   ت ــش  ــوی خ ــرغ  م ــق  ــط ن ــد  ــاب ــی  ب
 

 حروف »که، از، چون و ...« ممکن است معنای تعلیل نداشته باشند. *توجّه:
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 است؟ نبردهدر کدام گزینه شاعر از آرایه »حُسن تعلیل« سود   -36

ــم نکرد( 1 ــرق از آن راه گـ ـــ ــید سوی مشـ ـــ ــورشـ  خـ

را(  2 عــلــم  بــرزد  ــتــی  راســـ از  ــرو  ســـ  چــو 

ــت( 3 ــالی اس ــمم س  ماهم این هفته  برون رفت و به چش

ــه دســت آور در این گلشــن که ســرودامن  ( 4  همّت بـــ
 

 ر روز نور یافــــــت ــــــو ماه تو هـــچهمکــــــــــــز روی  

را  ــم  غـ ــاراج  تـ ــان  ــهـ جـ ــدر  انـ ــد  ــدیـ  نـ

الی اســــت  ل ـح ـــک ه مشـ ه ـچ دانی ـک ال هجران تو ـن  ـح

ــک   ـــ ــه یـ ـــ ــم باال بـ ـــ ـــ ــالـ ـــ  کند پا میطی راه عـ
 

 

 ؟ندارددر کدام گزینه »حُسن تعلیل« وجود   -37

اهی چرا نمی(  1 ـــی ــــــ ه داغ سـ ـــب ــــــ د ز کعــــ  افـت

ــیــده(  2 کشــ مــالمــت  کــمــان  ــی  بســ مــا  ــر  ــد ب  ان

داریــد(  3 گــه  ـن دعــا  ــت  دســ ــه  ب ح  صـــــب و  ـچ را   ـم

ــــــــب همانا خ( 4 تــــــــدر وداع ـش  ون گریـــــس
 

 رویان اســــــت ی عشــــــق اللهاگـــــر نـــــه سـوخته 

ــان   ــان ج ــروی  اب ز  ــود  خ ــار  ک ــا  ــم گشـــــادهت  ای

ــس ان از نفــــ ــت جـه ــن اسـ ه روشـ دن منـک ـــی  کشـ

ــون ـــ ــود صبح روی خـ ـــ ــمـ ـــ ــنـ ـــ ــود زان بـ ـــ ـــ  آلـ
 

 

 ی ....ی ابیات آرایه »حُسن تعلیل« وجود دارد به جز گزینهدر همه  -38

ت به یک جای مقیم( 1 رو از آن پـــــای گرفته اـس  ـس

ــکی است ( 2 ــ ــان ی ــ ــ ــادل ــ  شاه و گدا به دیدة دری

ــان از دلم  ( 3 ــ ــ ــب ــ ــ ــری ــ ــ ــه گ ــ ــ ــ  افتاده اخگر  ب

 به یک کرشمه که در کـــــــــار آســــــمان کردی ( 4
 

ــر با تو رود شــرمش از آن ســاق آید   ـــــ ــه اگـــ  کـــ

ــــــــت و بلــــــند زمین در آب ــت َپس ــیده اس  پوش

ــی ــ ــب آن زلب ــ ــ ــب ــ ــس ــف پیــ ــو تچ ــ  اب نداردــ

ــــــــــوق، چشـم کوکبهنــــــــــوز می  ها پرد از ـش
 

 

 است؟ نرفتهحُسن تعلیل« به کار در کدام گزینه »  -39

 دانی چرا چون ابر شـــد در عشـــق چشـــم عاشـــقان ( 1

ک قضـــا(  2 ه بر رخش کـل ـــت ــکین زان نوشـ  خط مشـ

ده هم(  3 ک بـن دارد، ـی ان ـن افظکس در جـه ــو ـح  چــــ

ــد( 4 ــ ــ ــ ــر در دزدن ــ ــ ــ ــه ــ ــ ــ ــور م ــ ــ ــ ــ ــ  اختران ن
 

ــهان شود   ـــ ــرها پنـ ـــ ــتر در ابـ ــه آن مه بیشـ ــرا کـ  زیـ

 بهر دفع چشم بـــــــــد حــــــــــــرز و دعـــــــــاتا بود از 

ــدارد  ــــ ــــ ــان نــ  زیرا که چون تو شاهی، کس در جهــ

ــایند  ــ ــ ــم ــ ــ ــن ــ ــ ــچ روی ن ــ ــ ــ ــی ــ ــ ــدو ه ــ ــ ــ  ز آن ب
 

 

 کار رفته است.جز گزینه ..................... »حُسن تعلیل« به ها بهدر همه بیت  -40

ــوق می( 1 ــرهن از شـ ـــ ــیـ ـــ ـــ ــزار پـ ـــ ـــ  کند پاره هـ

ه  (  2 ــرمـب ت و شـ از خجـاـل تو  ــخی   پیش دســــت سـ

اب از گُل(  3 ــبنم در هوای آفـت ــت شـ ــر برداشـ  نظــــ

ــ  فتد ( 4 ــی گر بر زمینی کــ ــــ ــهــ ــــ  سایة سرو ســ
 

 آید بــــــه گــــــو  غـــنچه چـــو بانـــگ هزار می 

ــد ز ـسحاب به ــکــ ــرق چــ ــای قطرة باران عــ ــــ  جــ

بردارم  ــم  چشـ او  عــارض  از  من  کــه  امّیـــــــدی   بــه 

ــر امّا   ــت راســـت اســـت ک  نماید در نظــــ  به قامــــ
 
*** 
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 آمیزیحس

با یکدیگر را )بینایی، شــنوایی، بویایی، چشــایی، المســه(  آمیختن دو حس از حواس پنجگانه  آید  طور که از نام آن برمیهمان

 گویند.آمیزی میحس

ــحــــــرگه    با باد بوده همــــــره، بوی تو در س
 

ــنیــده  هـا  گـل  دادهبویــشـ بـاد  بـه  را  خود   ت، 
 
 و...اند  شنیدهتو را بوی ها  گوید: گلمسلّم است که رایحه مربوط به حس بویایی است، ولی شاعر می

جــز   چــه   نــدیــد  ایّــام  تــلــخــی  گــر 
 

ه خواهی    ــخنش  هر ـچ ــیرین  سـ  اســــت شـ
 

 .شیرینهای  سخنو دیدن  را تلخی ،  ایامتلخی  آمیزی وجود دارد: در بیت فوق سه حس

 در آیی خنده  شــکر گر تو شــیرینِ شــکرلب به 
 

ه    ــکر  ـب دهشـ ــیرین  ی  خـن اییشـ برـب  دل خلقی 
 

 آن اشاره دارد.طعم  آن، امّا بیت فوق به قابل دیدن است یا شنیدنِ صدای خنده یا  

 های دیگر:نمونه

ــر   بــــ ــورت  چنـان  ــیرین  صـ مفتونمشـ دیوانـه   این 

ــیرینهـای  ترانـهبـه   بشـ ــ،   رنگینهـای  بهـانـهه  ـــــ

ان از   ــکوت  ـج ــرد  سـ ــب دلگیسـ ــشـ ــد  ر میــــ  شـ
 

ــر نمی  پرویزمکـه در خـاطــــ ک   گنجـد خیـال مـل

ــــــــوی خانه، مه خ ــید س  لقا را وب خو ــــــبکش

مـــی پـــیـــر  آرزوهـــا  رکـــاب  در  ــددل   شـــ
 

 تر است. تر و دیرفهم دیریاب   ، ( باشد خشک، سرد، ِزبر، سفت، لطیف و ... ) المسه  ها،  ای که یکی از حس آمیزی حس  *توّجه: 

ــالم  با من به  ــکس ــت زبان ترکن خش  ، ای دوس
 

لِ    ت، لـع ا از م ه هر ســـاـع  ترت افشـــانم ـت
 

نگاه کردن و انواع رنگ یا مزه و ... که مربوط به حواس   توجّه داشته باشید، آمدن کلماتی مانند: دیدن، شنیدن، بوییدن،  *نکته:

. مثال ـصفتی ناهمگون  گوییمآمیزی میدو حس ناهمگون را حسآمیختگی بلکه  ـسازند.  آمیزی نمیباـشند، لزوما حسپنجگانه می

ــوف ) ــافجیغ بنفشبرای موص ــخنالیهی نامتعارف )( یا مض هایی مانند »ببینم و  وجود آمدن واژه  (. در دو بیت زیر باگرمای س

 آمیزی هستند.بشنوم«، ابیات فاقد حس

ــنــو  بشــ گــفــتــنــش  و  بــبــیــنــم  رفــتــنــش  ــا   م        ت

گــو مــی او  ــوی  ســـ بــه  پــدر   داشـــــت 
 

ــدم  ــر ش ــمع و بص ــــــــر همه س  از پای تا به س

خــامـو  ــت  گشــ و  ــنــیــد  شــ ــه  ــّ قصـ  ایـن 
 

« ، ایمان روـشن، ترس ـسردی نرم، بوی محبّت، تنهایی تلخ»رنگ عـشق، اندیـشه  توجّه داـشته باـشید در ترکیباتی مانند: *توجّه:

ت، در واقع   دهحس با هم تر 2و مواردی از این دـس ت،  کیب نـش ب آمده اـس اند، ولی با توجّه به اینکه یک حس، در جایگاه نامناـس

ــ. در این ترکیبات یکی از دو واژه اصــال مربوط به هیگیریممیآمیزی  ها را نیز حساین گونه ترکیب چ یک از حواس پنجگانه  ـــ

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

 نمک نگاه، قند وصالشود که حس دارد: ای استفاده میاز واژه  ،آمیزی زمانی است که به جای حسنوع دیگری از حس *توجّه:
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 آمیزی دارد.کار« حسمرکّب »شیرین شود. در بیت زیر واژهایجاد میی مرکّب واژهآمیزی گاه در یک  حس *توجّه:

ــتو خود چ    کارشــیرینلعبتی ای شــهســوار   هـــ
 

ری   ـظ ـن از  غــایــب  و  ی  چشـــــم ر  راـب ـب در   کــه 
 

سـخن«  شـیرین»مثال واژه ایه دیگر نیسـت.« رمنافی وجود آ  ،»وجود یک آرایهشـود؛  همچنین مجدد این نکته اعالم می نکته:*

 هم دارد.آمیزی حسو  «سخن استخو »از کنایه  

 ؟نرفته استآمیزی« به کار در کدام بیت آرایه »حس  -41

ــتر ( 1 ــ ــ ــق ندیدم خوش ــ ــ ــخن عش ــ ــدای س ــ  از ص

ــشد سوی جنان ( 2 ــ ــو ک ــ ــ ــو را آن ب ــ ــ ــ ــ ــا ت ــ ــ ــ  ت

ــه عجب دارم ( 3 ــاهنشـ ــیرین، ز شـ ــعر ترِ شـ  از این شـ

ــیر گرم( 4 ــون کشم از دل صفــ ــلم که چــ ــــ  آن بلبــ
 

ــبد دوّ  ــن گنـ ـــ ــه در ایـ ـــ ــاری کـ ـــ ــاند یادگـ  ار بمـ

 بــــــوی گــــــــل بــــــاشــــد دلیــــل گلــــبُنان 

ی ـم ـن زر  از  را  ـچ را،  ظ  حــاـف پــای  ــا  ت ســـر  ردکــه  ـی  ـگ

ــی ــم مـ ـــ ــت از نَفَسـ ـ ــّ ــوی محبـ ـــ ــید بـ  توان شنـ
 

 آمیزی« ندارد؟کدام بیت »حس  -42

دارد(  1 ــا  ــره اث ــده  ســـــوزن ــه  ــال ن ــن  ای ــر   آخ

خـــون (  2 بـــه  ــتـــه  آغشـــ دل  آن  کـــز   دیـــد 

ــاه  ( 3 ــ ــ ــد رخ ش ــ ــ ــرم دی ــ ــ ــر ش ــ ــ ــ ــاووس پ ــ ــ ــ  ک

ان و مســــت شــــد(  4 ایـم د قصــــه  ــنـی ــم شـ  گوشـ
 

دارد   ــا  ــرهـ اثـ ــده  ــروزنـ فـ ــم  ــاریـ تـ  شــــــب 

ــگ  ــنـ آهـ ــن  ایـ ــرون  بـ ــه  آهســــــتـ ــد   آیـ

 گفتــــــنش با پســــــــر نــــــرم دیــدســــــــخن

ــت  آرزوســ م  مــاـن اـی صــــورت  چشــــم؟  قســــم  و   ـک
 

 آمیزی« دارد؟کدام بیت »حس  -43

ــز رن( 1 ــآمیگـــ  من بشــنو زی دوران مشــو غافل ز ـــ

 مــــــرا در نهــــانی یکــــی دشــــــمن اســــت( 2

با م ده( 3 ــلت خواجو گر دهد باد ـص ــــ ــــ ــــ ــ  ی وـص

ــالوت دل  می( 4 ــــــ  شـــادخورم زهر غمت را به حــــ
 

ارغوانی کن  عــارض  و  انــداز  جــام  بــه  ــین  رنگــــ  می 

ـــــر بخـــردان ایـــن ســــــخن روشـــن است  ـــــه بـ  کـ

ــمه چون در نگری باد هواسـت  ــو کان هـــ ـــــ  مشـنـــ

ــم ــــ ــه بود ـسود ندیده اـست کـسیماتــ ــی را کــ ــــ  ــ
 

 آمیزی« ندارد؟کدام بیت »حس  -44

ــکســـت(  1 ــتی شـ دار ســـاقی رونق مسـ ه دـی ـــن  تشـ

بــگــذر (  2 خــاک  ــاط  بســـ از  گــرم   چــنــان 

 فـــای لطیـــزهــــــره در خــــــویـــش نگنجد ز نواه( 3

 شمس تبریز در آن صــــــبـــــــــح کــــــه تو درتابی ( 4
 

د  دـی ـن ــیشــــه و ســــاغر  ز می در شـ بویی   هیچ کس 

ــه ــی  کـ ــاشـــ بـ ــده  ــنـ آیـ ــردم  مـ ــع  ــمـ  شـــ

ــود مـست ز گل فـصل بهار ــبل که ـشــ ــچو بلــ ــــ  همــ

 روزِ روشن شــــــــــــود از روی چــــــــو ماهت شب تار
 

تمام جزوات مبحثی بنده )آرایه، دستور، قرابت و عروض و قافیه( به صورت ویدئویی و با حل تست کافی *توجّه:  

هزار و مبحث عروض و قافیه در   60ساعت و با قیمت  8تدریس شده است. مباحث آرایه و دستور و قرابت هر کدام 

توانید . در صورت تمایل میوض سماعی()به همره آموزش عر  رسدهزار تومان به فروش می  120ساعت و با قیمت    15

ترین شود و در سریع ها در تلگرام ارسال میبرای بهتر یادگرفتن، فیلم تدریس این جزوات را تهیه کنید. این فیلم

فیلم تهیه  برای  رسید.  خواهد  دستتان  به  ممکن  بهزمان  و  تگرام ها  در  بنده  آیدی  به  جزوات  روزترین 

(@aboozar_ahmadi63)    در واتساپ پیام بدهید.  09123708476به شماره  و یا 

 ن تهیه کنید.اتوم   800ای  توانید این جزوات را به صورت پرینت تمام رنگی با قیمت صفحههمچنین می
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 پارادوکس )متناقض نما، تناقض( 

قسـمت دیگری از کالم  ای باشـد که قسـمتی از کالم، متناق  و ضـدِّ  گویی اسـت. یعنی عبارت به گونهضـد و نقی  پارادوکس  

 باشد.  « میچه نادیدنی استآن« متناق ِ »آن بینیباشد. یا دو وی گی متضاد، در یک مفهوم جمع شود.در مصراع دوم بیت زیر »

ــی ــن ــی ب ــان  ج ــه  ک ــن  ک ــاز  ب دل  ــم   چشــ
 

اســـــتآن  ــی  ــدن ــادی ن ــه  ــی ،  چ ــن ــی ب  آن 
 

پســــر  ای  رد  ـم شــــوی  ــا  ت ی  خـواـه و  ـت ر   ـگ

ــمـا صــــد هزارم  بنـدگی  ز    اســــت آزادی  شـ
 

ان    هیچ  ــت چدرـم ــنیسـ ــردرد  ون  ــــ  ای پسـ

ت ــلطـن ه سـ دای  ـک بُود ـگ او  د آن ـک ا  کـن ـــم  شـ
 

 پارادوکس در واژه – 3پارادوکس در ترکیب  -2پارادوکس در جمله   -1 آید:صورت می  سهنما به متناقض

 ای دو جمله –  2ای یک جمله  – 1پارادوکس در جمله:  - 1

 ایالف( یک جمله

 قسمت دیگر را نق  کند یا ضدّ قسمت دیگر باشد. هر گاه قسمتی از یک جمله،  

کــام لــب  ـط ـب عــادت  آمــد  الف  ـخ ن    ،از  ـم  کــه 
 

آن زلف  جمعیّـت  کســــب    ــان  از   کردمپریشــ
 

 کند، پارادوکس دارد.می طلب جمعیّت خاطر و آسودگیمعشوق، از زلف پریشان اینکه شاعر 

ی ــاراـن ب چشــــم  دو  ری  اـب دل  یــک  پــاس  ــه   ب
 

ــخلوتم  اســــت  پر    ک حضـ ــاز ـی  رانی ور نوــــ
 

 ایب( دو جمله

مــی ــار  ی کــوی  نــوروزی  زِ  ــاد  ب ــیــم  نســ  آیــد 
 

این    چراغ دل    بـاداز  خواهی،  مـدد   برافروزی ار 
 

 کنی.تر میچراغ را روشن، از این باد کمک بگیریگوید: اگر که حافظ میکند. حال آنباد معموالً و قاعدتاً چراغ را خامو  می

ــدر جهکســـی که وســـعت او   گنجدنمیان  ــــ
 

ــه  خــان ــه  ــتب اســ آمــده  من  دل   مهمــانی  ی 
 

 گیرد؟ای جای می گنجد، چگونه در خانهکسی که وسعت او در جهان نمی 

 پارادوکس ترکیب - 2

رود و آن آوردن « در ـشعر و نثر به کار میـصدایِ ـسکوت»ترکیب اـضافی  « یا  تبِ ـسرد»ترکیب وـصفی پارادوکس اکثراً به ـصورت 

 رت »ترکیب اضافه شده« است.دو کلمه متضاد به صو

را ـم ود  ـب ر  ـگ ـج ون  ـخ ر،  ـن ـه و  ذوق  ــل   حــاصــ

ــد؟   وشــ ـپ ـن ظـر  ـن مــا  ز  ـک و  ـک ی  روـت ـم و    ـگ

راه  مـــردان  ز  دارم  نَـــقـــل   چـــنـــیـــن 
 

 

 

از   هــم  ــیایــن  هــنــر  هــنــریب مــرا هــایِ  ــود   ب

ی   ـن ـع ـی ق  رـی ـغ ــت  یدســ ـب ــادِ  ری م ـف ـی ــداـی  صــ

مُـــنـــعـــم ــاه ،  فـــقـــیـــرانِ  شـــ  گـــدایـــانِ 
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ــِ  یا یِ + .............. باـشد که به هم اـضافه ـشده باـشند و به ـصورت » آوردن دو کلمه متـضاد زمانی پارادوکس می  *توّجه:  « آمده  ......... + ــ

 سازد. می تضاد ی متضاد به صورت ».......... + و + ..........« یا جدا از هم، آرایه  باشند، و گر نه آوردن دو کلمه 

 ســـخنم شـــب همه   ها کار من این اســـت وروز

اشـــد، زهرا  ــو ـب دار تــــ ده خرـی ادـی ه ـن  این ـچ
 

م   ـن ویشـــــت ـخ دل  وال  اـح از  غــافــل  را  ـچ  کــه 

دروز و شــــب   ه عبّـاس کـن ه ـک اـل ـن تو،   در غم 
 

 است. یک چیزدو وی گی متضاد در کردن پارادوکس گاه جمعدر نکته باال باید دقت داشته باشیم که   *نکته بسیار مهم: 

ُپ زلــف  و  ــاب  پــرت ــل  کــاکُ ــاد  ی ــه  چــیــنــش ب  ر 

ار  ــت موج اســـت و کـن ا من آمیز  او الفـــــ  ـب

عشـــــق   ــال  ــث ــی  م ــدای ــی ــان   وپ ــه ــن  پ
 

 اســـت هم پریشـــان  وهم جمع اســـت که دل من   

ه دم   ا من  دم ـب ه    وـب ـــت ــزان  پیوسـ  از منگریــــ

تــو  نــدیــدم    نــهــانــی پــیــدا  هــمــچــو 
 

 

رونقِ  ی دیگری آمده باشـــد. در بیت زیر پارادوکس » در پارادوکس ترکیب، ممکن اســـت بین دو کلمه متضـــاد، کلمه *نکته:

 « است.کسادی

چ ـی ـه م مــا  ـی رواـج قــدر  از  ـخجــل  تــاعــان   ـم
 

 اسـت کسـادی  بازار  رونقدر کشـور مــــــــــا   
 

 پو آباد، عریانخرابباشد. مانند:  در یک واژه مرکّب ممکن است   پارادوکس پارادوکس در واژه:  – 3

 

 

 ؟ شودنمینما« دیده »متناق در کدام بیت آرایه  -45

ــاقـی(  1 تـری هـم  و  زهـری  هـم  کــه  تـو  زهـر  و   مـن 

 پرده بردار که بیــگــــانه خــــــود ایــن روی نبیند( 2

ــریزم همان در بند خود باشــم( 3  ز خود هر چند بگــــ

ــگدازد درون سنگ را ( 4 ــه ب ــ ــردی ک ــ ــ ــش س ــ ــ  آت
 

ــم درمانی   ــه هم دردی و هـ ـــ ــو کـ ـــ ــن و درد تـ  مـ

 زرگــــی و در آییــنة کوچــک ننماییتــــــو بــــــــ

ــتاب ساکنی دارد  ــویرم ، شـ ـــ ــصـ ـــ ــوی تـ ـــ ـــ  رَم آهـ

رد می ت آه ـس ــر که را بودـس ــــ ــت هــ ــ  داند که چیـس
 

 

 کار رفته است؟در کدام ابیات، آرایه»متناق  نما« به  -46

دار کالف(   ـم ــعجـب  ــم ـــــ اموشـ  ه در عین درد ـخ

 امب( مــــــیـــــــــان جمع، پـــریشان شاهـــدی شده

 بــــه یــــــاد کــاکل ُپرتاب و زلف پرچینــــش ج( 

 د( مــــــهــــــی کـــــــــه راز من از پرده آشکارا کـــرد

ــ( از آن زمان ک ــهــــ  ه زمین بوس آســـتان تواَم  ــــ

 دهد ساقی و( مــــــگــــــر بــــــه یــــــاد لبت باده می
 

ــری  ــ ــار پ ــ ــه درد ی ــ ــره عین درمان است ک ــه ــ  چ

ده ــاـه ــتکـــــــه از مشـ ــان اسـ  ا  مجمعی پریشـ

ت دل من   ـــــان اـس ت که هم جمع و هـــــم پریـش  اـس

ــنهان است  ــرده پ ــ ــ ــر پ ــ ــورت او زی ــ ــوز ص ــ ــن ــ  ه

ــهان، جمله بر زمین من است  ــوک جـ ــر ملـ ـــ ـــ ـــ  سـ

 کـــــــــه خـــاک مـــیـــکده خوشتر ز آب حیوان است 
 

 و -ج    -( هـ  4 ج -د   –( ب  3 هـ  -ج   –( الف 2 د   -ب   –( الف 1
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 کار رفته است. نما )پارادوکس( به .................. آرایة متناق جز گزینة ها ، بهدر همة گزینه  -47

ــده( 1 ـــ ــنـ ـــ ــوَد در رکاب توآزاد بـ ـــ ــه بُـ ـــ  ای کـ

ـــــــی( 2 ــوبان پارســــ ـــــ  گو بخشـندگان عمرندخـــ

 بــــــــا ســــر زلــــــــف پــــراکنده بیا در مجــــمع( 3

ــون ( 4 ــب شنو از بخت واژگ ــج ــ ــ ــة ع ــ ــص ــ ــن ق ــ  ای
 

 ــــو آنــــجــا سفر کنیخــــرّم والیــتــــی کــــه ت 

 ســــــاقی بــده بشــــــــارت، رنــــــدان پارســــا را 

 تــــا بــــدانــــنــــد کــــه ســــرمــایة سودای منی

ــسوی  ــاس عی ــت یار به انف ــ ــ ــش ــ ــ ــک ــ ــا را ب ــ ــ  م
 

 

 نما« مشهود است.بیت .................. آرایة »متناق  جزبهدر همة ابیات،    -48

ــه داد ز ( 1 ــغان کــ ــتمگری اـست مرافــ ــت ـســ  دـســ

ــاشد به( 2 ـــ ــبـ ـــ ــر دراز نـ ــفـ ـــ  پای طالب دوست سـ

ــر بر من آید آسان است ( 3 ــی اگـ ــتـ ــخـ ــزار سـ ـــ  هـ

ــت(  4 ــاد اسـ اطرم شـ ــد از تو ـخ ه رسـ ه هر غمی ـک  ـب
 

ــتوان گفت این چه بیداد اـست   ــز  نــ ــرگــ ــه هــ  کــ

ــان اســت  ــحـــ  که خار دشــت محبّت گل اســت و ریـــ

 ــــنــدان است کــــه دوســتــی و ارادت هــــــزار چ

ــت  ــدورت آزاد اس ــند ک ــ ــو ز ب ــ ــدة ت ــ ــن ــ ــه ب ــ  ک
 

 

 خورد به جز گزینه......در همه ابیات زیر آرایه » پارادوکس« به چشم می  -49

را (  1 ــی  کســ ــت،  دســ ــدهــد  ن خــاطـر  ــت   جـمـعـیّ

ــمه اســباب پریشــانی ما جمع آمد( 2 ــــــ ــــــ  هــــ

ــی سـکوتم و بی (3 ــایـــ ـــــ ــویـــ ـــــ  تابی درنگگـــ

ــربه( 4 ــی س ـــــ ــروهـــ ـــــ ــر گگـــ  ویای خامو س
 

ــف پریشان تو دارد   ــــ ــی از زلــ ــگــ ــتــ ــفــ ــاشــ  کــ

ــف پریشـــان شـــده ــــــ ة آن زلــــ ا ز مجموـع  ایمـت

ــی ــن بــ ــیــ ــگــ ــمــ ــراریغــ ــچاَم و بیقــ  قرار هیــ

ــحر در برکرده در جو   ــون بـــ ـــــ ــی چـــ ـــــ  ولـــ
 

 

 ؟ندارددر کدام گزینه تناق  وجود   -50

ای غفلتم(  1 بـن ــزل بیش محکم شــــد  ــزلــــ  از تــــ

ــودای تو  (  2 رّ سـ ــِ انسـ دی پنـه اـن ه بـم ــیـن ــــــ  در سـ

ــق(  3 عشـ انـدوه  جز  بـه  جویم  نمی  را  ــاطی  نشــ  من 

یع( 4 لیمان وـس ــک ـس ــلــ ــی زِ مــ ــربــ ــ ـــش  تر با مــ
 

 رعـــشـــة پـــیــــــری مـــرا آگـــاه نـــتوانست کرد 

ــردی رازم  ـــ ــر فا  نکـ ــن اگـ ـــ ــردامـ ــم تَـ ــشـ  چـ

از کوی دوســــت ه غیر  ـب را نمی خواهم  ــتی  بهشـ  من 

ــم ــــ ـــشــ ــــ ــنگ مور به ـسر   در چــ ــم مامیتــ  بریــ
 

 

*** 

 تضاد

 گویند.  آوردن دو واژه متضاد در یک بیت یا یک عبارت را تضاد می

روی   ــتز  دل  دوســ ــمنــان  ،  دریـابــد دشـ  چـه 

روز   گـردد  ــک  خشــ ــاخـش  شــ ــه   ســــرمــان

ــه ــان ــرَم  خ کَ از  را  ــا  م دل  ــارت  ی  ــم ــن ع  ک

ــری یک نفس با ما چو   برخیزند، بنـشینندبه عمــ

میاین  گــاهی  بر  کــه  را آتش  و  آب  زدم   خویش 
 

کــجــا   ــتــاب  آف ــمــع  شــ کــجــا  مــرده   چــراغ 

روز   ــردد  گـ زرد  ــرگـــش  بـ ــه  ــانـ ــرمـ  گـ

ــه  پیش از آن د بـــــ ه رو نـه اـن ه این ـخ  ویرانیـک

اطر چو   ــوق در ـخ ال شـ دنـه د،  برخیزـن  بنشـــانـن

ــار مردم بود مقصــودم چو شــمع   روشــنی در کـــ
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 آن رخ دهد.  یک فعل و حالت منفیآرایه تضاد ممکن است در  *توجّه:

 هســـتکه هســـت از وجودم قدری نام و نشـــان 
 

ــعف در آن  ــت جا اثری  ور نه از ض ــت که نیس  نیس
 

ت که  مهم *توجّه: اد این اـس اد را با پارادوکس  ترین نکته در تـض تباه بگیریم. هرگاه دو کلمهنباید تـض افه  اـش اد به هم اـض ی متـض

 (رجوع شود به آرایه پارادوکسآن پارادوکس است و تضاد نیست. )شوند،  

ــی پــارسـ عمرنــد  خوبــان  ــنــدگــان  بخشـ  گوی، 
 

ــارت،    بشــ بــده  ــاقی  ــا  ســ پــارســ  را رنــدانِ 
 

ــخن به میان نیامده،   ــایان س ــاد یکدیگرند امّا در بیت فوق از دو گروه رندها و پارس ــا متض بلکه به یک گروه  دو واژه رند و پارس

 اشاره شده است و از آنجایی که جمع این دو با هم ممکن نیست، سخن به نوعی تناق  و پارادوکس دارد.  »رندانِ پارسا«

ــر   ــق ف ــتِ  ــی  دول ارزان ــن  م ــه  ب ــا  ــدای  دار خ
 

ــبب حشــمت و تمکین من اســت   کاین کرامت س
 

ت. اگر این دو جدا از هم بیایند، بیت یا عبارت، تضـاد دارد، امّا   بختی و فقر به معنی بدبختی اـس عادت و خوـش دولت به معنی ـس

 شود.ها با هم پارادوکس میجمع آن

 ار نباشد.تضاد بین دو واژه ممکن است محسوس و آشک *توجّه:

ــورت   ــت صــ ــیســ ن هــیــچ  ظــاهــر  ــبــای   زی
 

ــرادر    بـ ــیـــرت  ای  ــار ســـ ــیـ بـ ــا  ــبـ  زیـ
 

)مانند »ـسفید و ـسیاه« گیریم نه »مراعات نظیر«. ها را »تـضاد« میآندر مراعات نظیری که دو واژه، متـضاد هم باـشند،   *توجّه:

 « هستند(. رنگکه در اصل مراعات نظیر هستند، چون زیر مجموعه یک چیز، یعنی »

 

 آرایة تضاد، در کدام بیت بیشتر است؟  -51

ــر بدی دســت دیوان دراز 1 ـــــ ــده بـــ ـــــ ـــــ  ( ش

فـــرزانـــگـــان 2 آیـــیـــن  ــت  گشـــ نـــهـــان   ) 

 بها ناسزاوار پــــــــــــــــــــوســــــــت ( بــــدان بی3

ــد، جادویی ارجمند 4 ــوار ش ــر خـــ ـــــ ــنـــ  ( هـــ
 

راز   ــه  ب جــز  ــخــن  ســ ــبــودی  ن ــیــــــــــکــی  ن  ز 

ـــــد نام دیوانگان  پـــــــــــــــراکـــــــــــــــنده ـش

آوای   ــد  آم ــد  ــدی ــتپ دوســ ز  ــــــــــمــن   دشــ

کارا گــــزند  ــــتی، آـش  نــــــــــــهــــــــان راـس
 

 

 تر است؟در کدام گزینه آرایة تضاد بیش  -52

ـــــت گل باید  1 ــبـ ــحـ ــ  روزی صـ ــنـ  ( باغبان گر پـ

 پو  تندخو، از عشق نشنـــیده است بو( پـــشـــمینه2

ــان نیاز آرند، ناز آرند3  ( در این حضــرت، چو مشــتاقـــ

ــ4 ــ ــشّ ــق ع ــق و رون ــش ــوس ع ــ ــام ــ ــی( ن  برند اق م
 

ــبر بلبل باید    ــران صـ ــجـ ــار هـ ـــ ــای خـ ـــ ــفـ  بر جـ

ــتی ــســـــ  ا  رمزی بگو، تا ترک هشــیاری کنداز مـــ

 رانندخوانند، میبــــــــــدیـــــن درگاه حافظ را چو می

ــی ــ ــر م ــ ــی ــ ــش پ ــ ــرزن ــ ــوان و س ــ ــع ج ــ  کنند من
 
*** 
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 ایهام  

نده   اعر یا نویـس ود قابل قبول دو یا چند معنایِ  ای به کار ببرد که و یا عبارت را به گونه یک واژه هرگاه ـش ود. توّجه ـش ت ـش از آن برداـش

 ای به معنای شعر وارد نکند. و هیچ کدام از دو معنی لطمه در ایهام باید هر دو معنی قابل قبول باشند  که  

ــت  ــته بر خون اس ــس ــمم نش  ز گریه مردم چش
 

ت؟ مردمان ال  ـــــببین که در طلبت ح   چون اـس
 

یدن به تو چگونه اـست؟( مردم   -1:  مردمان یدن به تو )ببین حال مردمکها  مردمک  -2)ببین حال مردم برای رـس هایم برای رـس

 چگونه است؟(

ر   وی  ـب ش  ـب آـت ر  ـب ود  ـع ون  ـچ و  ـت ف  زـل  ســــر 
 

 ســـازم و باد اســـت به دســـتممیســـوزم و می 
 

 سوزم()بر امید سر زلف تو... میامید   -2سوزم( ی سر زلف تو... می)با رایحهرایحه   -1: بوی

ــت   مســ تو  ــم  چشـ دو  بود  مُــدام  اگر   خواهــد 
 

ود  ـب واهــد  ـخ دوام  ر  ـب مــا  ی  مســــت و  رو    ـخ
 

 )اگر دو چشم تو، مست شراب خواهد بود...(شراب  -2)اگر دو چشم تو، پیوسته مست خواهد بود...(  پیوسته   -1:  مدام

ــت خود را روزی  ــی فرصـ ه کُشـ د کردی ـک  عـه
 

ــت    رصــ آن  ـف ـتی،  ــاـف ی ـکن ـعهــد  ار  ـن راـمو    ـف
 

 )اگر فرصت یافتی آن روزگار را فرامو  نکن(روزگار  -2)اگر فرصت یافتی آن پیمان را فرامو  نکن(پیمان    -1عهد:  

 ( را یافتی شاعر ) فرصت  اگر    –   2( یافتی  زمان )   فرصت اگر    -   1فرصت در این بیت تخّلص شاعر است. و خود  ایهام دارد.    *توّجه: 

ــلیم و ارادت در پیش  ـــــهمچ ــر تس  و چنگم س
 

ــتو ب  ــه هـــ  که خواهی بزن و بنوازم ضــرب  ر  ـــ
 

 ساز -2ضربه   -1: ضرب

ــزن  م دوری  از  دم  ــیســـــی،  ع ــت  دم  ای 
 

ــه    ک آن  ــالم  غ ــن  ــش  م ــدی ــت دوران ــیســ  ن
 

 اندیشدکسی که به دوری می  -2نگر  آگاه و آینده -1:  دوراندیش

 دهد.کلمه بیش از دو معنا میگاه ایهام بسیار هنرمندانه است و یک  *توجّه: 

د   اـم ــتون نـی  امشـــب صـــدای تیشـــه از بیسـ
 

ــاید به   ــیرین ش ــد ـــــفرهخواب ش  اد رفته باش
 

 کنایه از مرگ!خواب شیرین  -3ا ( )نام معشوقهخواب شیرین را دیدن  -2 خو خوابی -1خواب شیرین: 

 کناننگاه  -2 ناراحت  -1نگران: اژه تواند ایهام داشته باشد. مانند ومییک کلمه بسیار ساده  گاه  *توجّه: 

ــت  اســ ابــروی  کــمــان  هــوادار  ــاز  ب دل   مــرغ 
 

ــران  ای کبوتر    دنگــــ ه شــــاهین آـم ا  ـک  ـب
 

 

من   دل  بـه  خون  زنـد  موج  ــفق  شـ  چون جـام 
 

ه    این هـم ا  از تو  ـب  مرا چهره زردی اســــت دور 
 

 دور از جان تو  -2دور از وجود تو، در فراق تو   -1
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 ایهام تناسب 
معنای دیگر آن با کلمه یا کلماتی در بیت فقط  و  یک معنای آن قابل قبول ای به کار ببرد که ه گونهـــــای را بشـاعر واژههرگاه  

 غذا به مشامش برسد.(بوی امیدوارم )  داشته باشد.ارتباط و تناسب معنایی  

د   ه زرد کرد؟  روی  گویـن دی ـک ـــع ــرخ تو سـ  سـ
 

ــق بر    ــیر عشـ ــاکسـ اد و  مسـ افـت  شــــدمزر  م 
 

 باالی  - 3 فلز روی  -2چهره   -1: روی

 دارد.تناسب معنایی  فقط با کلماتی مثل مس و زر معنای دوم  )چهره( است و معنای اوّل  فقط منظور مسلّم است که 

ش   ـی ـپ ــدم  ب تــاده  اوـف م  ـن شـــــب ون  تــاب ـچ  آـف
 

ه    مِهرم  ـب و  ــیـد  ه جـان رسـ  برشــــدمَعیّوق  ـب
 

ــید -2عشــق    -1دو معنا دارد:  مِهر ــت: »عشــق من را به بلندی    . از این دو معناخورش ــعر قابل قبول اس فقط معنای اول در ش

ای  )که ـستاره  ا معنای دوم با کلماتی مانند آفتاب و َعیّوق قبول. امّقبول و »خورـشید من را به بلندی رـساند« غیرقابلرـساند« قابل

 گوییم.میگونه ایهام را ایهام تناسب  اینتناسب معنایی دارد.   هاست(در بلندی

ف کرد ـــــاز لطـــــف بآیتی روی خوبت   ر ما کـش
 

 ما تفســـیر  ز آن زمان جز لطف و خوبی نیســـت در  
 

ــآی -2نـشانه    -1: آیت آید و معنای دوم آن با واژه تفـسیر )جزئی از قرآن(. مـسلّم اـست که فقط معنای اوّل آن به کار ـشعر میه  ــ

 فقط تناسب معنایی دارد.

ت خواج ــچرا مالـم اد  ــــ ه چون فرـه ـک  و کنی 
 

د    ای دوســــت درافکـن ـپ ه  ــیرین  ـب ان شـ  را؟ ـج
 

. مسـلّم اسـت که فرهاد جان  جان شـیرین معشـوقه فرهاد  - 2  جان ارزشـمند  - 1می تواند دو معنا داشـته باشـد:  جان شـیرین 

وقه ی نمیمعـش یرین»افکند و در این بیت ا  را به پای کـس یرین در این    «جان ـش ت. امّا ـش به معنی »جان عزیز و گرانقدر« اـس

 گویند.این ایهام را »ایهام تناسب« میمعنیِ نام شیرین، با خود فرهاد تناسب دارد. لذا  

ــمــی   ــال ع ــر  ب ــرد  ــت گســ ــه  ــای ســ ــان   چــن

 

ــه    ــک ــی زال ــم رســــت از  ــدیشــــد  ــن ــی ن  ی 

 
 پدر رستم  -2پیر و ناتوان   -1: زال

 نترسد. -حتّی رستم  -چنان امنیتی در جهان به وجود آورد که هیچ شخص ناتوانی از هیچ کس  آن

دقّت کنید، متوجّه   صفحه بعدکلمات    است. وقتی به معنی دانستن معنی کلمات    ،ترین تبحّراصلیدر دریافت آرایه ایهام،    *نکته:

دانید. و جالب  را درست جواب بدهید. چون بسیاری از این معانی را نمیو ایهام تناسب  های ایهام  توانستید تستشوید چرا نمیمی

 سپارید. اند. پس این واژگان را به خاطر ب، در کنکور آمدهیا ایهام تناسب ی این واژگان، به صورت ایهاماینجاست که همه
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 واژگانی که قابلیّت ایهام دارند.  

 این واژگان برای مبحث جناس تام نیز بسیار مهم هستند.

 معانی واژه معانی واژه

 اساس و قاعده، نام ابزار موسیقی قانون چنگ دست، نام ابزار موسیقی چنگ

 طریق و راه، اصطالح موسیقی راه رودخانه، فرزند، ابزار موسیقی رود

 غیر موافق، اصطالح موسیقی  مخالف  ، اصطالح موسیقیو دارایی ساز و برگ  نوا 

 تاریک، رشته مو، نام ابزار موسیقی تار  قصد و نیّت انجام کاری، نغمه و صدا آهنگ

 کُن ، اصطالح موسیقی گوشه اصطالح موسیقیحجاب و پرده،  پرده

 بو، نام ابزار موسیقیچوبی خو   عود طعم شور، هیجان، اصطالح موسیقی   شور

 زدن، نواختن ساز ضربه  زدن  عاشقان، اصطالح موسیقی  عشّاق 

 قسمتی از لشکر و سپاه، تقلّبی، عضو بدن قلب  مهره شطرن ، عضو بدن رخ

 باال، فلز روی، عضو بدن روی مثل و مانند، عضو بدن )چشم(   عین 

 آرزو، عضو بدن )دهان(  کام  ها( ها، عضو بدن )مردمکمردم و انسان مردم

 ( دو ابزار آرایشگری، عضو بدن )کتف و  شانه ساحل، عضو بدن )آغو ( کنار 

 جهت باال، قد و قامت باال جاری، روح و جان  روان

 نام حیوانی، عیب و نقص آهو  عدد هزار، بلبل و هزار دستان هزار

 قبر، گورخر  گور پروانه، جواز و اجازه حشره  پروانه 

 جغد، آشیانه و سرزمین بوم پرنده شکاری و شاهین، دوباره، باز باز

 اموال دنیوی، فعل امر از مصدر »نالیدن«  منال  سرشت و ضمیر و باطن ، فعل ماضی از »نهادن«   نهاد

 مصدر »مالیدن«دارایی، فعل امر از  مال  عدل و داد،  فعل ماضی از مصدر »دادن«  داد 

 جریان هوا، فعل دعایی »باشد«  باد توشه، فعل ماضی از مصدر »زادن«  زاد 

 شهد و عسل، فعل امر از مصدر »نوشیدن«  نو   جنّت و فردوس، فعل ماضی از مصدر »هشتن« بهشت

ـ  پری  »گرفتن« دلگیر شدن، فعل ماضی از مصدر   گرفت  موجود زیبا روی، فعل مضارع التزامی بدون ب

 زن، منصور حلّاجپنبه  حلّاج صاحب ثروت، نام شخصیتی مالک دینار 

 دوست، حضرت ابراهیم خلیل نام زنی، طعم شیرین شیرین

 النساء« پوشیده و پنهان، تخلّص شاعر»زیب مخفی  ماده شیرین و خوراکی، نام زنی )هووی شیرین(  شکر

 تخلّص شاعر؛ بهجت تبریزیپادشاه،   شهریار  پادشاه، خسرو پرویز  خسرو

 ساکت و خامو ، تخلص موالنا  خمو  نام شخصیت قیس بن بنی عامر، دیوانه  مجنون

 دارای ارز ، شیخ بهایی  بهایی  روشخصیتی در شاهنامه، خنده ضحّاک 

 پدر رستم، پیر و ناتوان زال داشتنی، معادل وزیر در مصر باستاندوست عزیز

 پدر رستم، مکر و فریب دَستان  محبت، نام دو عاشق و معشوق مهر و وفا و  مهر و وفا 
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 صفا، نام محلی  صفا  چین و چروک و شکن، کشور چین چین

 جنّت، رها کرد )فعل ماضی از مصدر هشتن( بهشت وعده غذایی، شب، کشور سوریه  شام 

 باغ و بستان، گلستان سعدی  گلستان  کشور مصر، شهر  مصر

 رنگ سپید، شعر سپید سپید  چهارچوب در) دو لنگه در(بیت شعر، خانه،  بیت

 ارز ، بدون وزن شعریوزن، کمکم وزنبی مصراع بیت، یک لنگه در  مصراع 

 شراب، شادمانی  راح شراب، پیوسته  مُدام 

 پیمان و میثاق، روزگار و ایام گذشته  عهد  دُور و اطراف، روزگار و ایّام  دُور

 سمت چپ، چپکی و چپول چپ ، را استدقیقمخالف چپ، درست و  راست

 دستور و فرمان، وزیر  دستور  رایحه، امید و آرزو بوی 

 تقدیر، قدر و ارز  و اندار و مقدار  قدر  نفس، خون، لحظه دم 

 خطرناک، ارزشمند خطر ی دار، درختچوبه  دار 

 بوستان و گلستان(های در، موضوع )باب باب مایع نوشیدنی، آبرو و رونق و اعتبار آب

 آیه، نشانه آیت خریدار، سیاره مشتری  مشتری 

 شکیبایی، گیاهی تلخ  صبر  ابزار نوشتن، شکسته )مانند پای قلم شده(  قلم 

 باد هوا، میل و خواسته )تمایل( هوا  سمت و جهت، نور و روشنایی و بینایی  سو

 تودر فراق نو، دور از جان  دور از تو نام گل، نام چراغ الله 

 مبهوت شدن،  باختن در شطرن   مات  عشق، خورشید  مهر

 خود و خویشتن، اقوام  خویش قربانی، وسیله جنگی  قربان

 دوباره، از نگاه شعر نو  از نو اعتبار شدناز چشم افتادن، بی از نظر افتادن 

 ها، نام کتابی از ابن سینا اشاره اشارات  درمان، نام کتابی از ابن سینا شفا 

 

ی کنکوری تلهتوانند  شوند. این کلمات دقیقا مینباید فکر کنیم که این کلمات حتما ایهام یا ایهام تناسب می  کته بسیار مهم:*ن

سر زلف تو در بوی داشته باشند. )به ایهام ممکن است . در کل کلمات فوق سه حالت دارند: باشند و ایهام یا ایهام تناسب نسازند

نه غذا به مشامش برسد.( و ممکن است نه ایهام داشته باشند و  بوی  امیدوارم  داشته باشند. )تناسب    ایهامتالشم.( ممکن است  

ها ایهام یا  این اغلب موارد  گیریم که در  ها را به این دلیل یاد می. این واژه. )بوی غذای مادر در خانه پیچیده است.(ایهام تناسب

 کنیم. میبررسی ها را در بیت سازند. در واقع اول این واژهایهام تناسب می

 شود.نیز مطرح میبحث جناس تام  بار بیایند، به جز بحث بودن یا نبودن ایهام،  2اگر این کلمات   *توجّه:

ت. در اهمیّت ایهام، همین نکته را ایهام از مهمترین آرایه *توجّه: لی کنکور اـس واالت اـص ک از ـس ت و بدون ـش های کنکوری اـس

ال  بگویم که  انی ـس ته انـس ـصی رـش وال آرایه،   8، از  98در ادبیّات تخصـّ وال فقط ایهام بود و در   2ـس وال دیگر هم، ایهام در   4ـس ـس

را دار واژگان ایهامهای قبل داـشتم، کلّ  که از ـسواالت ـسال  با بررـسی و تحلیلیکننده داـشت! ها وجود داـشت و نقش تعیینگزینه
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در هر سـوالی که آرایه ایهام مطرح شـده بود؛ ابتدا  کنم  مجددا تاکید میام. اسـتخراج کرده و با هر دو یا سـه معنی برایتان آورده

ها باشــد. ولی باید توجّه داشــته باشــید؛  واژه بینید یا خیر؟ به احتمال زیاد ایهام مدّ نظر از همینها را میباید ببینید این واژه

ت طرّاح تله د.  ممکن اـس ته باـش ندی کنکوری گذاـش ته باـش ب نداـش و در یک   یعنی این واژگان را بیاورد، ولی ایهام یا ایهام تناـس

   سازند.(ایهام میقطعا  نگفتیم که ایهام بسازند و   توانندمیمعنا به کار رفته باشند. )توجّه داشته باشید که گفتیم: این واژگان 

. ص کنیدها را مشّخها و ایهام تناسب در ابیات زیر ایهام تمرین:  
ــازی خو  نمی زهره  – 1 ــوخت س ــازد مگر عود  بس  س

دامم مســــت می  –  2 تـم ــوـی د گیسـ ــیم جـع  دارد نسـ

ــان  -  3 زب و  یــار  ـب ــر  ــعــدیهـنــــــ ســ مـکـن   آوری 

ــاری   -  4 ــی ع ــت  دوســ ــد  ــه ــن ن را  ــم  دل ــب  ــل ق ــر   گ

ــب  –  5 ه  ـــــ ه ـن ــتی ـک ــو بودم منهمه راسـ ازی تــــ  ـب

افظ چو قلم ک  -  6 ــو ـح ــدر راه تــــ ای ــــ ــر ـپ  رد ز سـ

دهــنــت   -7 ــر  ب ــم  زن ــه  ــوســ ب ــکــی  ی کــه  ــم  ــت ــف  گ

تیره هی  -  8 ب  ــجز قـل نشــــد حـاصــــل و هنوزــــ  چ 

ــچون ک  - 9  خواهد دوســتســوخته میه پیوســته دل ـــ

چـمـن  -  10 در  کــه  لـبــل  ـب زاری  ز  غـم  چــه  را   گــل 

ــر نطع زمین رخ ن  -  11 اده و بــــ ــاز اســـب پـی  هـــــ

 آیندروند و میبـــه بـــوی زلــــف و رخـــت می  – 12

ــتی، می  ــاران را چکس ندارد ذوق مس ــد؟ــــــگس  ه ش

ی ـم م  راـب جــادویــتـخ چشــــم  ریــب  ـف دم  ر  ـه نــد   ـک

ــیرینم؟ ه شـ ــکر ـک د شـ ه گوـی ت اســـت ـک اـج ه ـح  ـچ

شــــمــارم دیــده  از  ــش  ـــــ دـم در  روان  قــد  ـن ن   ـم

می کـــــــه  بین  مگس  دیــده  ــوخ  شـ بــازی تو   کنــد 

از   دمــش  یــک  چــرا  ــامــه  ن نــخــوانــی؟ چــون   لــطــف 

دهـــنـــم  بـــر  زد  کـــه  بـــود  دهـــنـــم   انـــدر 

مــی ــیــر  اکســ کــه  خــیــال  ایــن  در  ــاطــل   کــنــنــدب

ــر ن ــگــــ  ه قلبی تو درآتش رو و بگذار ای دوســتــــ

م ـه ــت  اســ زار  عــاشــــق  زار  ـه را  ناو  ـم ــو   چــــــ

مــان ـع ـن ــده  شــ مــات  شـــــه ن  ـی ـب ش  ـل ـی ـپ ی  ـپ ر   زـی

غـالیـه ــه  بـــــ ــبـا  بـه جلوهصـ گـل  و  ــایی   گریســ

 

 

ــیرین دهـنان   –  13 ــرو شـ ــاد ـقدان خسـ ــمشـ ــاه شـ  شـ

ــهریار و چون حافظ  – 14 ــر عشـــق منم شـ ــهــــ  به شـ

ــر ای مط  -  15 ــآخــــ ــّـاق بگرد ــــ  رب از این پرده عشـ

ــف  ب همـه صـ قـل ــکنـد  ه م گـان شـ ـب ــکنـانکـه   شـ

ــق عشــ ــه  ب ــهـرم  شــ ــهـره  شــ کــه   ورزیــدن مـنـم 

دریــد  و  ـت چـنــگ  ــه  ب رده  ـپ مـرا  کــه  گـویـی   چـنــد 
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ــتم   -  16 ــت و سـ ه جور اسـ  از تو گر لطف و کرم ور هـم

ــچنان با باده عشــق تو ســرگرم  - 17  م در این گلشــن ـــ

تلخ  -  18 ــودای من و  ــور سـ ــشـ ذار ــــ بـگ ــم  عیشـ  ی 

ن  -19 ز  ا  ـت ــه  ــگفتی کـــــ هــــ تو دورم چگوـن  ای؟ زد 

ــب  -  20 دمرغ شـ ــاق زـن  خوان کـــــــه دم از پرده عشـ

ــد پرده میـــــب – 21 ــان چنگ بـــــه ص  نهفتم راز ه س

خ  -  22 ــغرق  نمیــــ و  بود  ــرت فرهـاد ون  ز حسـ  مرد 

ــت حاف  - 23 ــــــــد باده بیــــــکیس  آواز رود؟ظ تا ننوش

 ای کآخـــر صــبا زان طرّه بگشایدبـــه بــوی نافه  – 24

ــچ ــه ایاز آنچه کند محمود اســـت؟ــــ  ه تفاوت؟ کــــ

ــی م ــه  ــان ــح ری ــا  پ ــر  زی در  او  راه  ــار  خ ــه  ــد ک  آی

ــخنم سـ ــیرین  چـه شـ خوبـان کـه  ــرو  ای خسـ  بنگر 

آن تــو  از  هــیــچدور  مــنــم  کــه  مــبــادچــنــان   کــس 

ــب شــ ن  ـم از  وا  ـن ــو  ـــــ ـــگ امشــ وز  یــاـم ـب ز  ـی  بـخ

بـی ــه  ــال ن کـــــــــه  ــازفـغــان  غـمّ ــد  شــ  اخـتـیــار 

ــه خوابش کردم بـــــ و  ــیرین  ه شـ ــاـن افســ دم   خواـن

د   اـی دین تجمّـل ـب ــرا چـن ــکین چــــ ــق مسـ اشـ  ـع

در دل افتـاده  چـه خون  ــکینش  مشـ جعـد  تـاب   هـا ز 

 
   

د  –  25 ــتـن ــکسـ ال شـ ــه را ـب ــوختـــــ ل دلسـ  چون بلـب

ــت اســـت –  26  در مجلس دهر ســـاز مســـتی پســـــــ

ــبری ک  -  27 از صـ ــخ  ه تلــــ ـــن اوســـت ه بر  ـــــ اد   ـی

ده  -  28 ه بغ  فچون عـق ــای ـب ــقــــ  رو بود حرف عشـ

ــان   -  29 ــدادگـ دلـ ــوی  کـ در  ــد  ــدنـ  کشـــــیـ

او  -  30 از  ــاه  م ــت  ــرف ــگ ب ــه  ک ــار  ی ــذار  ع ــط   خ

داری  -31 ــو  ت کــه  ــیــه  ســ دل  ــم  چشــ آن  و   دیــدم 

ــمن از هوای ت  -  32 ه کنمــــ ــتین ـچ ــرو راسـ  و ای سـ

نظری  ز  –  33 افتـد  منـت  ــر  بــــ ار  بگـذرم  ــمـان   آسـ

نــیــامــد  پــرواز  بــه  بــاز  چــمــن  طــرف   بــر 

ه دف بر دســـت اســـت انون و ـن ه ـق گ ـب ــه چـن  نـــــ

از دســــت دوســــت اشــــد  ــکر ـب ــه تلخی شـ  کـــــ

ــت نـداشــ ــدن  واشــ ــر  سـ ــه  تـا همیشــ عقـده   این 

و دل  دیـــــوارهـــــا   مـــــیـــــان   کـــــام 

ه از اوخو  حلـق ه در نیســــت راه  ک ـب  ای اســــت لـی

ــدارد نـ ــاه  ــگـ نـ ــا  ــنـ آشـــ ــچ  ــیـ هـ ــب  ــانـ  جـ

کــنــم  چــه  ــیــن  ــازن ن جــان  ای  ــو  ت جــفــای  از   مــن 

ــرســـــد ن ــا  ــریّ ث ــه  ب ــد  ــن ــی ــب ن ــر  ــه م ــا  ت  ذرّه 
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 برون رفت و به چشــمم ســالی اســتماهم این هفته   - 34

جــان  35 طــلــب  در  رســـــدم  گــر  او     پــروانــه 

 ــر مردمــان، رهیـــزم از نظـــگریـــــر میـگــ –  36

 

ــحال هج  ران تو چه دانی که چه مشـکل حالی اسـتـــ

ــپـارم بسـ جـان  ــه دمی  بـــــ دم  ــمع همـان   چو شـ

ــده ــدی ن ــردم  م ــوی  آه ــه  ک ــن  ــک م ــم  ــب ــی  ام ع

 
 «: معنای مد نظر در شعر »ابزار موسیقی« و در معنای »چوب خوشبو« تناسب با سوختن.عودی »ایهام تناسب در واژه – 1

 «: معنای مد نظر در شعر »پیوسته« و در معنای »شراب« تناسب با مست و خراب.مدامی »ایهام تناسب در واژه – 2

 «: معنای مد نظر در شعر »ماده خوراکی« و در معنای »معشوقه فرهاد« تناسب با شیرین.شکری »ایهام تناسب در واژه – 3

 «: معنای مد نظر در شعر »مزه شیرین« و در معنای »معشوقه فرهاد« تناسب با شکر.شیرینی »ایهام تناسب در واژه      

 نظر در شعر »تقلّبی« و در معنای »عضوی از بدن« تناسب با دل و دیده.  «: معنای مدقلبی »ایهام تناسب در واژه – 4

   معنای دوم: باز )پرنده شکاری(. –«: معنای نخست؛ بازی و تفریح بازیی »ایهام در واژه – 5

 معنای دوم؛ قطع کرد و شکست. –«: معنای نخست؛ به قلم تبدیل کرد  قلم کردایهام در ترکیب » –  6

 .نامه« تناسب با خواندن« و در معنای »دعوت نکنی«: معنای مد نظر در شعر »نخوانیی »ب در واژهایهام تناس      

 معنای دوم؛ بوسه زد. –«: معنای نخست؛ ضربه زد زدایهام در واژه » – 7

 معنای دوم؛ محصول تقلّبی. –«: معنای نخست؛ عضو بدن قلبی »ایهام در واژه – 8

 «: معنای مد نظر در شعر »تقلةبی و غیر اصلی« و در معنای »عضوی از بدن« تناسب با دل.  قلبی »ایهام تناسب در واژه – 9

 «: معنای مد نظر در شعر »عدد هزار« و در معنای »عندلیب و بلبل« تناسب با بلبل.هزاری »ایهام تناسب در واژه – 10

 « همگی ایهام تناسب دارند. )توجّه به اصطالحات شطرن (.شدناسب، نطع، رخ، پیل و شهمات واژگان » – 11

 معنای دوم: رایحه. –«: معنای نخست؛ امید و آرزو بو ی » ایهام در واژه – 12

«: معنای مد نظر در شعر »مرکز و میانه لشکر« و در معنای »عضوی از بدن« تناسب با دهن  قلبی »ایهام تناـسب در واژه – 13

 و م گان.

 معنای دوم؛ پادشاه. –«: معنای نخست؛ محمدحسین بهجت تبریزی شهریاری »ایهام در واژه – 14

« در مصراع دوم: معنای مد نظر در شعر »حجاب و پوشش« و در معنای »اصطالح موسیقی« پردهی »ایهام تناسب در واژه  –  15
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 تناسب با مطرب و عشاق چنگ. 

 معنای دوم, چنگ دست. –؛ وسیله موسقی«: معنای نخستچنگی »ایهام در واژه      

«: معنای مد نظر در شعر »پسندیده و خوب« و در معنای »سلطان محمود غزنوی« محمودی »ایهام تناسب در واژه – 16

 با ایاز.  تناسب

 ب.معنای دوم؛ گرم شدن سر به سبب نوشیدن شرا –«: معنای نخست؛ مشغول و سرگرم بودنگرمسرمی »ایهام در واژه  - 17

 «: معنای مد نظر در شعر »شور و هیجان« و در معنای »طعم شور« تناسب با تلخ. شوری »ایهام تناسب در واژه  - 18

 نیز ایهام تناسب دارند. «خسرو و شیرین»واژگان         

 معنای دوم؛ دور از جان تو. –«: معنای نخست؛ در دوری از تودور از توایهام در ترکیب »  - 19

 معنای دوم؛ پرده موسیقی.  –«: معنای نخست؛ عاشقانعشاق ی »ایهام در واژه – 20

 معنای دوم؛ دستگاه موسیقی. –«: معنای نخست؛ صدا و نغمهنوای »ایهام در واژه          

 معنای دوم؛ امید و آرزو. –«: معنای نخست؛ رایحهبوی »ایهام در واژه  - 24

 .بلبل« تناسب با  پرنده شکاری« و در معنای »دوباره و مجدد«: معنای مد نظر در شعر »بازی »ایهام تناسب در واژه  - 25

 «: معنای مد نظر در شعر »ابزار موسیقی« و در معنای »چنگ دست« تناسب با دست.چنگی »ایهام تناسب در واژه  -  26

 «: معنای مد نظر در شعر »شکیبایی« و در معنای »نوعی دارو« تناسب با تلخ.صبری »تناسب در واژهایهام    - 27

 معنای دوم؛ گِرِه.  –«: معنای نخست؛ بیماری روحی و روانیعقدهی »ایهام در واژه  - 28

 » دهان« تناسب با دل.«: معنای مد نظر در شعر »آرزو و خواسته قلبی« و در معنای  کامی »ایهام تناسب در واژه  - 29

 معنای دوم؛ گرفتن و اخذ کردن.  –«: معنای نخست؛ گرفتگی ماهبگرفتی »ایهام در واژه  - 30

 معنای دوم؛ دارای مرکز سیاه.  –رحم«: معنای نخست؛ بیدل سیهی »ایهام در واژه  - 31

 کند.؛ نگاه نمیمعنای دوم  –کند«: معنای نخست؛ محافظت نمینگاه نداردایهام در ترکیب »        

 معنای دوم؛ میل و تمایل. –«: معنای نخست؛ جریان هواهوای »ایهام در واژه  - 32

 معنای دوم؛ خورشید.  –«: معنای نخست؛ عشق و محبت و مهربانیمهری »ایهام در واژه  - 33

روز« تناـسب با   30و در معنای »  «: معنای مد نظر در ـشعر »ماه آـسمان و اـستعاره از معـشوق«ماهی »ایهام تناـسب در واژه  - 34

 هفته و سال.

 «: معنای مد نظر در شعر »مجوز و اجازه« و در معنای »نوعی حشره زیبا« تناسب با شمع.پروانهی »ایهام تناسب در واژه – 35

 .عیب« تناسب با  عیب« و در معنای »حیوان«: معنای مد نظر در شعر »آهوی »ایهام تناسب در واژه  -  36
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 استثنای بیت.............. »ایهام تناسب« وجود دارد. در همه ابیات به  -53

 راری بکـــندـــیـار بـازآیــد و با وصــــل قـــ ( طــایـــر دولـــت اگـــر بــاز گـــذاری بـکند1

 ردـــنتوان کقـــدر هســـت که تغییر قضا این  ( آنچه سعی است من اندر طلبت بـــنــمـــایـم2

 ر بــوی پســته آمــد و بر شــکّر اوفـــتادـــبـ ( روزی نـــگـــر طـــوطــی جـــانم سوی لبت3

 ا نمکــدان که دیده اســت که من در شورمـــی ( دل چه خورده است عجب دو  که من مخمورم4

 کدام بیت »ایهام« دارد؟  -54

رود 1 آواز  بــی  بــاده  نــنــوشــــد  تــا  حــافــظ  کــیســــت   ) 

ه غم 2 ان ـب ه چرخ از خوان خویش ( غم مخور ســلـم  خوردن ـک

ــنیـد نیســــت 3 و شـ از در گفـت  ــقـت  ــرار عشـ اسـ  ) 

دهــدم 4 ــر  گ ــی  ول آب  ــن  م ــر  ســ از  ــت  درگــذشــ  ) 
 

د    اـی دین تجمّـل ـب ــرا چـن ــکین چــــ ــق مسـ اشـ  ـع

 دهد هــــر هــــمــــایی را کــــه بینی استخوانی می

ــنید ــت بوالعجب که نه کس گفت و نه شـ ــرّی اسـ  سـ

ــی و پایی بزنم  ــ ــ ــت ــ ــددی دس ــ ــ ــی م ــ ــای ــ ــ ــن ــ  آش
 

 کار رفته است؟در کدام یک از ابیات زیر »ایهام« به   -55

ات 1 ـــب ال طیّــــ امـث عنبر و  و  عود   ( در مشــــک و 

 ( مــــــــدام از پــــــــریــــــشــــــانی روزگــار2

د 3 ــتـن ــکسـ ال شـ ه را ـب ــوخـت  ( چون بلبـــــــل دلسـ

 مبـــا گوی، گــو  ( آواز چنــگ مطــرب خــو 4

ــر هیچ طیـــــب نیسـتخو    تر ز بوی دوسـت دگـــ

ــش سوگوار  ــن ــرت، ت ــ ــ ــس ــ ــ ــر ز ح ــ ــ ــ ــش پ ــ ــ  دل

ــد  ــام ــی ن ــرواز  پ ــه  ب ــاز  ب ــن  ــم چ ــرف  ط ــر   ب

 تر استخوی خو مــا را حدیــــث همـــدم خـو 

 کدام بیت ایهام دارد؟-56

 از پیش است ( خــــــطـــر بــــــادیـــه عشق تو بیش  1

 ردن اگر فصل بهار( عــیــب بــلــبــل نــتــوان کــ2

ــر مســت و خراب 3  ( خاک ره بر من شــرف دارد اگـــ

 ( تا کی از سیم و زرت کیســـه تهـی خواهد بـــود؟4

ــت که دور از تو مرا در پیش اـست؟  ــن چه دام اـســ  ایــ

ــت به گلزار آید  ــس ــرم ــد و س ــ ــوی ــ ــ ــان گ ــ ــرک ج ــ  ت

 بر در مــیــخــانه خــفــتــن خوشتر از سنجاب نیست

نــده مــن  ـرخــــــور ز هــمـــــه سیم  ـب  تنان شـــو و ـب

 در کدام گزینه آرایه »ایهام« وجود دارد؟  -57

اک 1 ه ـخ او ـب ت  از نظر زان رو فرورـف اد  افـت ــکم   ( اشـ

د 2 ه خواب آـی بو ـک ت  اـن ـــت از آسـ دارم خواب من،   ( ـن

 ( تا عــــهــــد تــــو دربــستم، عهد همه بشکستم3

ور من 4 ــریم وـصل، اـشک ـش ــــ یرین نـشد ( در حــ  ـش
 

ــت   ــریّا برگذش ــه را تا از ث ــال ــ ــدم ن ــ ــی ــ ــش ــ ــرک ــ  ب

ــم ــم گریان کن بیار آن خاک را هـــ  خوابة آن چشــــ

 ها بــــعــــد از تــــو روا بــــاشد، نق  هــمه پیمان

 کردن تلخی از زمزم جداکــــــعــــــبــــــه نــــــتوانست
 

 ..............جز گزینه .کار رفته است: به در همه ابیات آرایه »ایهام« به  - 58

خو 1 گلی  برگ  بـلبلی  ــت(  داشــ منقــار  در   رنــگ 

ــر تو را حافظ عجب در سر گرفت 2 ـــ ــهـ ــش مـ  ( آتـ

ــی؟ 3 ه کشـ ان ـچ ــف دل، خنجر م ـگ  ( گر نزنی بر صـ

 ( بــــه هــیــــچ دور نخواهند یافــت هشـــیار 4

ه  اـل ـن نوا، خو   و  آن برگ  در  اـن زار داشــــتو   هـای 

ــش   ــــ ــی به آب آتــ انم چو ـشمع؟دل کــ  دیده بنـش

ــوی قلب ــ ـــش ــــ ر میدان چه کنی؟ ور نــ  ـشکن بر ـس

 چـنـیـن کــــه حـافـــظ مــــا مست بادة ازل است

*** 
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 اسلوب معادله

در اسلوب معادله دو  ، در مصراع دیگر بیان کند.  تشبیهی، مفهوم یک مصراع را با حالتی  آفرینیزیبایی وتأکید  شاعر برای هر گاه  

توان بین دو مصـراع میباشـند ولی آنچنان شـباهتی بین آن دو اسـت که میمسـتقل  و  کامل  مصـراع از نظر معنایی و مفهومی  

 « قرار داد.طور کههمانها لفظ »قرار داد یا جای دو مصراع را عوض کرد یا بین آنعالمت مساوی ) = (  

ــأن دود   ــعله  اگر باال نشــیند کســر ش  ت نیســش
 

ــنگیرد گابرو  چشـم جای    ر چه او باالتر اسـت ـــ
 

طور که« ابرو از چشـم باالتر قرار دارد ولی از چشـم  ایسـتد اما از آتش ارزشـمندتر نیسـت. »هماندود اگر چه باالتر از آتش می

 تر نیست.باارز 

الیبی ایکـم ــخناز  انســـان    ـه ــود   سـ دا شـ  پـی
 

ــب واکند  چون   مغزبیی  پســته   رســوا شــود لـــ
 

بودن پســته با  مغزی و پو « بیطور کههمانشــود »ها مشــخّص میگفتن آنها از طرز ســخنارز  بودن انســانکمالی و کمبی

 شود.بازشدن دهان آن معلوم می

ــردم هویدا میپاکان  عیب  ــر مـــ  شــود زود بـــ
 

ــیر  انــدر  موی    میشـ پیــدا  زود  ــودخــالص   شـ
 

 شود.طور که« مو، در شیر بسیار زود پیدا میشود »همانبرای دیگران مشخّص میهای خوب، خیلی زود عیب و کار زشت انسان

آورد که  مـصراع دوم را میتر اـست. در واقع ـشاعر بر مبنای تـشبیه، تر و محـسوسمـصراع دوم در اـسلوب معادله، قابل فهم *توجّه:

 مصراع اول بهتر فهمیده شود.

ــتگــان   ــکسـ دلشـ مــا  ز  مجوی  بیــان  ــن   حُسـ
 

 ی شـــکســـته نخیزد صـــدا، دُرســـت هاز کاســـ 
 

راع اول  اعر در مـص تهکند و میرا بیان میمفهومی ذهنی  ـش کـس ته با . این  گوید از مایی که دلـش ایم، زیبایی گفتار انتظار نداـش

اعر  ت، لذا ـش وع و مفهوم به راحتی قابل درک و فهم نیـس اند و میمیمثالی عینی  موـض :  گویدآورد تا مفهوم و منظور خود را برـس

 دهد.  خورد را به خوبی انعکاس نمیای که به آن میای که تَرَک داشته باشد، صدای ضربهطور که کاسه و چینی و شیشههمان

در هر مصراع حداقل دو واژه وجود دارد که با دو واژه در مصراع دیگر  است. لذا تشبیه مرکّب ی اسلوب معادله بر پایه *توجّه:

 .داردتشابه و تناسب  

آیــد  عشــــق   ون  رد  ـچ و   ـب را   دلـه ــه  رزان ــا     ـف دان ــیدزد  ــد  م ــراغ  اول  کشــ ــه  چ ــان   را خ
 

ــائــب   کــدورت  صــ ز  مـجـو   عــارفــانخــاطـر 

 تر اســـت از جوان افزونســـال نخل کهن ریشـــه

ــت    مــرا ــم  کــیــفــیّ ــت چشــ اســ کــافــی   تــو 

 اند نگفـتهشاهـــان  آمد خــــو روشنـــدالن  

تغیر از    ای وـق ـــف ه، در  صـ ه  آییـن اـن  نیســــت ـخ

ــتر   ــتگی  بیشـ دنیــا  دلبسـ بــه  ــد   را پیر  بــاشــ

ــاضـــــت ــشری ــه    کِ ــی  ب ــادام  بســـــازدب

 شـــودنمیسکنــــدر  پو   عیـــــبآییــــنه 
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درست است یا غلط است و یا بگوییم چطور توانیم بگوییم »و ما میکند یک حکم کلّی صادر میدر اسلوب معادله شاعر   *نکته:

 آورد تا آن را قبول کنیم یا مطلب برای ما جا بیفتد. ی تشبیه، دلیلی تاکیدی یا تمثیلی می« و در مصراع دوم شاعر بر پایهو چرا

 

ــیـه اســــت سـ دامـت  ـن فزوناشــــک  را   کـار 

ــخــت سـ را؟ ز  عــارف  بــاک  چــه  دوران   گیری 

ــ ــب ن ــدورت  کُ ــرد  گَ ــا  شــــراب  م دل  از   رد 

دهــر نــعــیــم  نــخــواهــد  کــرده  امــیــد   قــطــع 

ــآدمی پی ــد حرص جوان میــــ  گردد ر چو شـ

ه ا کیـن ـم ــورت نبســــت در دل  ــی صـ  ی کسـ
 

 )چرا؟(

 )چرا؟(

 )برای چه( 

 )چرا؟( 

 )چرا؟( 

 )چطور؟( 

ــحــاب ســ ریــز   ــود  بُ ــاده  زی ــیــرگــی  ت  در 

ــســــال، همز قحط د شــــدـــــ بینوا نخواـه  ا 

ــه از ســحاب آید؟  چو دانه ســوخته باشــد چـــ

ــاخ ــت  شــ یســ ـن هــار  ـب ر  ـب ری  ـظ ـن را  ریــده   ـب

ی ـم ران  ـگ رگــاه  ســـــح وقــت  در  واب  ردد ـخ  ـگ

مــی فــرامــو   دیــد  چــه  هــر   کــنــد آیــیــنــه 
 

 آیا بیت زیر اسلوب معادله دارد؟  سوال:

ی ـم ـن روزی  ن  داـم ردّد  ـت ی  ــت ـب دســ ــه  ب  آیــد 
 

ــیــامی  آسـ تلقین  نکتــه  این  کــاهالن  بــا   کنــد 
 

خیر. زیرا مصراع دوم مستقل نیست و صریحا به مصراع اوّل اشاره دارد. مثال اگر مصراع دوم اینگونه بود، اسلوب معادله   جواب:

 خورد تا گندمی حاصل کند« » آسیا خون میداشت: 

خّ  *نکته بسبیار مهم: ت و مـش لوب معادله اـس رایط اـس راع یکی از ـش تقل بودن معنای هر مـص ت،مـس ت آنچه که الزم اـس   ص اـس

تقالل  راع اـس د. چنانچه بیت زیر در هر مـص ته باـش لوب معادله نداـش ت بیت اـس ت. یعنی فقط با همین مورد ممکن اـس کافی نیـس

 معنایی دارد، ولی اسلوب معادله ندارد زیرا مصراع دوم حالت تاکیدی و تشبیهی از مصراع اول نیست.

 

ــد  تو خون شــ ــیرین  شـ خنـده  طلـب  در   دل 
 

ـت  رخــای  ـــک شـ عــل  ـل ع  ـم ـط در  تــادجــان  اـف  و 
 

 

 «. را« دارد یا حرف »  فعل اسنادی وجود  یا »  معموال  در پایان ابیاتی که اسلوب معادله دارند، *نکته بسیار مهم: 

 ؟در کدام بیت »اسلوب معادله« به کار نرفته است  -59

ــتــه1 خسـ طبع  ز  مپــذیر(  ــی  خــامشـ عــذر  من   ی 

دارد2 ــبـــری  دلـ ــیـــش  پـ دل  ــه  کـ ــر  هـ  ) 

د آتش از  3 ه هر کس جوهری دارد( نخواـه  همســـاـی

ه فزون4 ــم هر ـچ ال خصـ اقـب ــود نکوســــت (   تر شـ
 

ه بود  ـــت د چو طبع بسـ ــره نگشــــاـی ــخن گــــ  سـ

دارد  دیــــگــــری  ــت  دســــ در   ریــــش 

ه خود می ــیـن از سـ ار  را چـن ــاد آتش  ایجـــــ د   کـن

ــود  شــ گـون  ــرـن ســ ــود  شــ لـنــد  ـب چـون  وّاره   ـف
 

 در کدام بیت آرایه »اسلوب معادله« به کار نرفته است؟   –60

ســــخــت1 ز  را (  عــارف  ــاک  ب چــه  دوران  ری  ـی  ـگ

 گیر اســت ( دلی که نیســت خراشــی در او، زمین2

همــه3 از  کــه  ــد  چــه شــ می  (  درد  بوی   آیــد جــا 

ه صـــافی4 د ـب ت زاـه ــحـب ان ( در نگیرد صـ ــرـب  مشـ
 

قــحــط  ــدز  شــ نــخــواهــد  بــیــنــوا  هــمــا  ــال   ســ

ــی ــم ن روان  ــدارد  ن ــه  ــکّ ســ ــه  ک ــد زری  ــاشــ  ب

ــی م ــه  ک ــر  ه ــیز  م ســــرد  آه  ــوم  ــد شــــن  آی

آی از  دیــدن  یــک  در  ــت  ــود زشــ شـ روگردان   ینــه 
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 در چند بیت از ابیات زیر آرایه اسلوب معادله وجود دارد؟  –61

ات نترســــد هیـه ــرزنش غیر  از سـ دی  ـــع  الف( سـ

دان قفس مرغ دلم چون شــــاد می ه زـن  گردد ب( ـب

ــت  نیســ بـاکی  ــد  رســ آزار  تو  بـه  مردم  ز  گر   ج( 

ی ـم جــان  ید(  ـم ـن ی  ـپ دل  کــه  تــه  ـف ـه ـن م  رد دـه  ـب

 گیرند رنگ همنشــین لوحان زود می  هــــــ( ســاده

بیرون  آیــد  دل  ــک،  اشــ عوض  در  این  از  بعــد   و( 
 

را   ــاران  ب کـنــد  ــه  ــدیشــ ان چــه  یــل  ـن در  رقــه   ـغ

ی ـم آزاد  م  ـغ نــد  ـب ن  اـی از  کــه  روزی  گـر   گـردد ـم

آزاری  ــد  ــرســ ن مــردم  ــه  ب ــو  ت کــز  کــن   جــهــد 

ی ـم ون  یـخ ـم ـن ر  ـت م  ـب ـل کــه  نــان  ـچ ورم   شـــود ـخ

ی ـم ور  ـن ـــخ سـ وـطی  ـط بــت  ـــح را صـ نــه  ـی آـی نــد   ـک

گــل   ــمــه  از چشـ ــود  شـ بیرون آب چون کم   آیــد 
 

 ( پن 4 ( چهار3 ( سه2 ( دو1

 

*** 

 

و با حل تست  تمام جزوات مبحثی بنده )آرایه، دستور، قرابت و عروض و قافیه( به صورت ویدئویی  توجّه:  *

هزار و مبحث    60با قیمت  ساعت و    8مباحث آرایه و دستور و قرابت هر کدام    .تدریس شده استکافی  

.  )به همره آموزش عروض سماعی(  رسدبه فروش می   هزار تومان  120ساعت و با قیمت    15عروض و قافیه در  

ها در تلگرام  این فیلم  فیلم تدریس این جزوات را تهیه کنید.برای بهتر یادگرفتن،  توانید  در صورت تمایل می 

روزترین جزوات  ها و بهاهد رسید. برای تهیه فیلمترین زمان ممکن به دستتان خوشود و در سریعارسال می 

تگرام   بنده در  به شماره    (aboozar_ahmadi63@) به آیدی  یا  پیام    09123708476و  واتساپ  در 

 بدهید.

 ن تهیه کنید. اتوم 800ای  توانید این جزوات را به صورت پرینت تمام رنگی با قیمت صفحههمچنین می 
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 تلمیح 

های  کردن به آیات، احادیث، داســتاناشــاره« اســت و در اصــطالح ادبی  ی چشــم نگریســتنگوشــهبهمعنای »تلمیح در لغت به 

 است.  عاشقانه و تاریخی، مَثَل و...

ــمــی ن و  ــود  ب خــون  ــرت  غــرق  حســ ز  ــرد  ــرهــادم  ف

ــت  یســ ـن ی  زرـگ ـب ی  مُـنــاـف ــان  درویشــ ــه  ب ردن  رـک ـظ  ـن

رَه،   ــد  صـــ دیــده  آب  نــوح  از   دیــدمطــوفــان 

ــ ــــــ بشـ ه  ـن د  توانمش خواـن ه خـدا  توانمش گفـتـن  ر 

ــه   ب کــه  کــان  ــواَم  ت ــعــل  ل ــب  ــلــمــات  طــال ــتــاد ظُ  اف
 

ــانــهخوانــدم    ــیرین  افســ شـ کردمی  خوابش  بــه   و 

 ســلیمان بــــــا چنان حشــمت، نظرها بود با مور  

ل ــت زاـی ــت، هرگز نگشـ ه نقشـ ــیـن ــوح سـ  وز لــــ

ک » امم شـــه مـل ــه ـن  « را؟ال فتی ...متحیّرم چـــــ

لــب   وان  چشـــمــهـط ـی ـح نــد،ی  ـک نــد؟  ـن ـک ـن ون   ـچ
 

 

 آورند.کردن است امّا گاه ترجمه کامل را میاصل تلمیح، اشاره *توجّه:

ــت راســ ــر  ــم ــغ ــی پ ــت  ــف گ ــن  ــی ــن ــوی  چ  گ
 

بـــجـــوی   دانـــش  گـــور  تـــا  گـــهـــواره   ز 
 

 

ی تلمیحات اشاره به لیلی و مجنون و مانند آن باشند و زود به دست آیند. بعضی از تلمیحات انتظار نداشته باشیم همه *توجّه:

تانمربوط به  تانداـس ی داـس یل ایرانی یا بعـض یر قرآنی  های اـص د.  ها و تفاـس خیص نباـش ت به راحتی قابل تـش تند و ممکن اـس هـس

حضـرت . یا بیت دوم به ماجرای اندکه اسـم عاشـق و معشـوقی در ادب فارسـی بودهزیر  در بیت اوّل از ابیات»مهر و وفا«  مانند  

« اسـت، آیه امانتای از قرآن که معروف به »اشـاره دارد و بیت سـوم هم به آیهکوه طور  کردن با خدا در کنار و مناجات موسـی

نا بـشوید و اطالعات ادبی و تلمیحی خود را باال   کم با تلمیحاتاـشاره دارد که ممکن اـست ـشما آن را نـشنیده باـشید. باید کم آـش

 تر نیست!ببرید، چرا که تلمیحات کنکور در همین سطح است و از این راحت

ــاری   ی آن  فــدای  ــم  جــان و  دل  و  زر  و  ــر   ســ

ــور را؟  ـــ ــرم سازد این دل رنجـ  عشق کو؟ تا گـ

 باری رواستآدمی گــــر خون بگـــرید از گران

بــت    صـــــح قّ  ـح ــا  کــه  وف و  ر  ـه دارد ـم گــه   ـن

ــروزد   ــ ــنه اف ــ ــریم سی ــ ــوردر ح ــراغ ط  را؟  چ

 ، بـر دو  اوستآنچه نتوانست بردن آسـمانکــ

 

 کار رفته است.  جز بیت .................. آرایة تلمیح به در همة ابیات به  -62

 ای نفــریبد خلیـل رادیـــــدههــــر شـــوخ ( خــورشــیـــد و مـــَه مرا نتواند زِ راه بُـرد1

 در راسـتان اثر نبود ریو و رنگ را )ریو = حیله( ( شـــد ســـِحر ساحران ز عصای کلیم، محو2

 زیـــن بــیـش اگر نباشی در روستا چه باشد؟ ( عشق است مصر اعظم، عقل است روستایش3

 ــــم اعــــظـم خاتم همین استکـــــه اسـ ( مَــبــنــــد آزار مــــوری نــقــش در دل4



 3/ نسخه  های ادبیآرایهدکتر ابوذر احمدی /  59 
 

 

           Telegram ID                                 Telegram Channel                          Instagram                         mobile 
    @aboozar_ahmadi63                     @adabiyat_ahmadi              @adabiyate_konkour        09123708476 
                                                                  @package_adabiyat 

 کار رفته است؟ بیت .................. آرایة تلمیح به استثنایبه در همة ابیات    -63

 تــا بــــر تـــــو عرضــــه دارد احوال ملک دارا ( آییـــنه سکـــندر، جام می اســـت بنگر1

 کــردجرمــش این بود کـــه اســـرار هــویدا می ( گفــت آن یار کز او گشــت سـر دار بلند2

 ماه چــنان بخــت یافـت، او کـه کمیـنه گداسـت ( از مه او مه شــکافت، دیدن او بر نــتافت3

 تو و تالوت قرآن، من و دعای قَدَح )= پیالة شراب( رسد زاهدجــــایـــی نمی( نصیحت تو به 4

 ( و ...عیسی(، مسیحا )موسی(، کلیم )ابراهیمپیامبران را سعی کنید بدانید: خلیل )القاب مربوط به توجّه:  *

*** 

 

 تضمین

در اثر خود را تضــمین ی دیگر  شــاعر یا نویســندهآوردن بخش کاملی از آیه، حدیث و یا مصــراع، بیت یا قســمتی از شــعر و نثرِ 

آورند؛ چون تضمین مشخّص بیاورند. ولی در کنکور نمی»   «  شده را باید داخل گیومه  گویند. معموالً و قاعدتاً عبارت تضمینمی

 شود. قسمت آخر شعر زیر، از موالناست که دکتر شفیعی کدکنی در شعر خود آورده است. می

 بیداری زمان را با من بخوان به فریاد

 ور مرد خواب و خفتی،

 »رو سر بنه به بالین، تنها مرا رها کن«

الین، تنه  رو ـب ه  ه ـب ــر بـن ــسـ ا کن  ـــــ  ا مرا رـه
 

کــن   مــبــتــال  ــبــگــرد  شــ خــراب  مــن   تــرک 
 

 مصراع اوّل بیت زیر نیز از سعدی است که دکتر شفیعی کدکنی در شعر خود آورده است.

ابی« آفـت د  برآـی ه  امشــــب ـک دارد  ــر آن ـن    »سـ
 

کن   م کار بـش  تو خود آفتاب خــــود با  و طلـس
 

کند. مانند تـضمین بیت دوم از ـشعر  یت یا متن تـضمینی، به نام ـشاعر یا نویـسنده اـشاره میگاه ـشاعر یا نویـسنده پیش از آوردن ب

 اشاره کرده است.)لسان الغیب( حافظ، که شهریار در بیت اوّل به اسم حافظ  

ــوق او دم  ــر دم، ز نوای شـ ای هــــ ه زنم چو ـن  ـچ

 »همه شـــب در این امیدم که نســـیم صـــبحگاهی  
 

ه    ب«  ـک  تر، بنوازد این نوا را خو »لســــان غـی

را«  ــنــا  آشــ بـنـوازد  ــنــایـی،  آشــ پـیــام  ــه   ب
 

 اند.ها اشاره کردهالدین عبدالرزّاق کاشانی و فردوسی به اسم آنحافظ و سعدی نیز پیش از تضمین از شعرهای کمال

نــمــی ــاورت  ب حــدیــث گــر  ایــن  بــنــده  از  ــود   شــ

ــهــر »گــ مِ ــو  ت از  ــردارم  ب و  ــو  ت از  دل  ــم  ــن ــرک ب  ر 

« گــفــت  ــیچــنــیــن  پــاکــزاد فــردوســـ  » 

دانـــه کـــه  مـــوری  ــت »مـــیـــازار  اســـ  کـــش 
 

ــه  ــت ــف گ »از  ــالی  ــم ــاورم ک ــی ب ــی  ــل ــی دل  » 

بــرم؟«  کــجــا  دل  آن  افــکــنــم  کــه  بــر  ــهــر  مِ  آن 

ــاد- ب ــاک  پ ــت  ــرب ت آن  ــر  ب ــت  ــم رح ــه   - ک

ــت«  اســ خو   ــیرین  شـ جــان  و  دارد  جــان   کــه 
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 « در کتاب دهم، بسیار از این آرایه استفاده شده است. خسرو های بسیار دارد. در داستان » تضمین در نثر نیز نمونه   *توّجه: 

 »من گو  استماع ندارم، لِمَن تَقول«.آمد، با زهرخندی گفت: داد نزن: با صدایی که به قول معروف، از ته چاه درمی

وی را به مِی و  نظر و عنودان بدگهر«  »حســودان تنگد. ولی چه ســود که کردنســتودند و تکریمش میشــناختند و میهمه می

الجمله نماند از معاصــی مُنکری که نکرد و  »فیمعشــوق و لهو و لَعِب کشــیدند. ... این شــکســت او را به منجالب فســاد کشــید  

 ای شد و کار  به ولگردی کشید.تریاکی و شیره مُسکری که نخَورد.«

 « نیست.تلمیحباشد و »« میتضمینه یا حدیث »آوردن کلّ آی *توجّه:

 ای پســر»کُلّ یـــومٍ هُـــوَ فی شَـــأن«    بهـــر این فــرمود رحمـــان ای پســر 

 »کادَ الفقرُ أن یکونَ کفراً«معرفت نیارامد تا فقر  به کفر انجامد؛  درویش بی

 .سازدنمیتضمین   مانند »عزّ و جلّ«، »اولی االلباب« یا »عَمَّ نَوالُهُ« و ...آمدن یک اصطالح یا اسم عربی   *توجّه:

 در چند مورد از ابیات زیر آرایه تضمین به کار رفته است؟    -64

در بال شــــد مبتال اـن دین بال، ـک ا چـن  الف( ایّوب ـب

ــر چاه می ــتب( این مه که چون منی ه س ــش  نس

از   د رویج( حـافظ  کـه بگرداـن  جور تو حـاشــــا 

 زا ماهرانه در جنــگ استد( در محیــط طوفـان

الفَرَج   احُ  برُ و مِفـت ــّ ا: الصـ ه این بود  دـع ـــت  پیوسـ

ــه ــان ــازی ت ــه  ب ــان  ــری ــت گ رف ــاب  ــی ــراســ اف  ی 

آزادم  ــواَم  ت ــد  ــن ب در  ــه  ک روز  آن  از  ــن   م

 نــاخــــدای استبــــــداد با خـــــــدای آزادی

 ( دو4( یک                                3( چهار                             2                   ( سه               1

 

 ها آرایه تضمین به کار رفته است؟  در کدام بیت  –65

روزگــار  طوفــان  ــاکش  کشــ در  ــتــه  ــرگشـ سـ  الف( 

 ب( چشــم حافظ زیر بام قصــر آن حوری ســرشــت 

دهیم   ــمرقنــدی  سـ ترک  ــدان  ب خــاطر  ــا  ت خـیز   ج( 

ــلـه ــلسـ در سـ زلد(  ــی  لیلی  ــــ ــیمـه  ــراسـ  ف سـ
 

ش   خـوـی ــت  هشــ ـب حـوا  و  آدم  هـمـچـو  کـرده   گـم 

ــت  داشــ هــار  االـن هــا  ـت ـح ـت ری  ـج ـت ــات  نّ ـج وه   شــــی

مـی ـه آیــد  یــان  وـل ـم جـوی  وی  ـب مـش  نســـــی ز   ـک

ــت؟  چــیســ ــا  م ــده  ــن ــراک پ ــون  ــجــن م دل   حــال 
 

 ( الف ، د4      ( ب ، ج3       ( ج ، د2      ( الف ، ب1

 

*** 
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 غُلو(اغراق )مبالغه،  

روی در توصــیف یــا مــدح یــا ذم اســت. اغــراق در لغــت بــه معنــی ســخت کشــیدن کمــان اســت و در اصــطالح بــدیع، زیــاده

انگیز و زیبـا باشـد. بـه عبـارت دیگـر بـازنمود دگرگونـه مفـاهیم و چنان کـه از حـد معمـول بگـذرد و بـرای شـنونده شـگفت

نــد و معـانی بــزرگ را خُــرد بنمایـد تــا تــاثیر ســخن را موضـوعات ســخن اســت؛ بـه صــورتی کــه معـانی خُــرد را بــزرگ گردا

و )عقـال شـدنی و عادتـا اتفـاق نیفتـاده اسـت؛بیت دوم.(    اغـراق )عقـال و عادتـا شـدنی اسـت؛ بیـت اول.(،    مبالغـهبیشتر کند.  

 شوند.هایی دارند که در کنکور یکی گرفته میدر اصل تفاوت )عقال و عادتا نشدنی است؛ بیت سوم(، ُغلُو

مرا انــدرو ــت  اســ گرفتــه  انس  چنــان  تو  بــا   ن 

دوزم ــر  ب ــده  دی ــه  ک ــم  ــوان ــت ن ــت  ــدن دی  ز 

ــ ســ ــمّ  ــُ سـ دتــز  پــهــن  آن  در  ــوران   ت شــ

رنــگ  جـنــگ  آن  ــهـم  ســ از  ــاخــت  ب  فـلــک 

ــداد   ب ــان  ج ــان  زم ــدر  ان ــم  ه ــی   کشـــــان

 گــــید رنـا روی خورشــــچ بــــاند ایــــنم

مـی  جـهــان  خـلـق  هـمــه  ز  مـاللـم   آیــدکــه 

تــیــر   کــه  بــیــنــم  مــعــایــنــه  گــر   آیــد مــیو 

 زمین شـــش شـــد و آســـمان گشـــت هشـــت 

نــگ  ـل ـپ و  ر  شـــــی نــگ  ـج ن  ـی ـگ ـم ســـــه ود   ـب

ــزاد  ن ــادر  م ز  ــز  ــرگ ه ــه  ک ــی  ــت ــف گ ــو   ت

 وه و سنگـر کــاک، بـــو  آمده خـــه جـــب

ــی دیده می *نکته: ــوداغراق معموالً در آثار حماس ــقانه و ش ــت که آثار غنایی و عاش هر نوعِ ادبی دیگر نیز ، امّا باید دقّت داش

 اغراق داشته باشد.تواند  می

زار  بـگـریـم  چـنــان  آن  ــار  دی و  ــار  ی ــاد  ی ــه   ب

نــدان  ـچ ود  ـخ پــای  م  فشــــردـی غ  ـی ـت ر  زـی ــه   ب

ده ا میدـی ــر آب ی تردامنم ـت ــی بــــ د نقشـ  زـن

ــهــاران ب در  ــر  اب چــون  ــگــریــم،  ب ــا  ت ــگــذار   ب

 دیــــده از دور دو دریـــــای مجــــاور با هـم

 با ســاربان بگــــویید، احــــوال آب چشمـــم

رگ   ـب را گـر  یـرهـنـش  ـپ کـنـی  ــرخ  ســ  گــل 

 هیـــچ است آن دهــان و نبینــم از آن نشــان

ــدازم   ران ـب ر  ســـــف رســــم  و  ره  جـهــان  از   کــه 

ه کوه بســــت کم ـــک ــن بردــــ ا ـبر پیشـ  اری ـم

ــاک کویت را به خون هر ـشب منقّش می  کند خــ

ــاران ی وداع  روز  ــزد  خــی ــه  ــال ن ــنــگ  ســ  کــز 

 شکـــند پنجــــره را تا برودچشــــم مـــن می

 ر شــتر نبندد محمـــــل بــــه روز بارانتــا بــ

را بـــدنـــش  ــانـــد  رســـ آزار  نـــازکـــی   از 

 مـــوی است آن میــان و ندانم کــه چیسـت آن

 

 باشد.(ی کنکوری تلهمّا ممکن است )اسازد.  اغراق میمعموالً صد، هزار، هزاران و...  آمدن اعدادی مانند   *نکته:

ــور ضـــعیفی پردهاگر از ســـینه  برداری   ی مــــ

 دلــــــم گــــــرفته از این روزهــــا دلـــم تنگ است 

ــد  رســــی ــون  چ ــش  ــردن گ ــر  ب ــغ  ــی ت  دم 
 

زاران    داردـه ر  ـم ـک وی  ـم آن  از  دل  ر  ـب م  ـغ وه   ـک

 فــرسنگ است هــــزار میــــان مــــــا و رسیـــدن  

 ریدـــن پ ــام از تــــــگ  صدرو  ـــــر َعمـــــس
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اغراق   ،ای از آن است. لذا در بیشتر آثار حماسی« است که اغراق نمونهخَرق عادتهای آثارحماسی »یکی از وی گی *توجّه:

 شود.ای که در تمام ابیات پیوسته زیر اغراق دیده میشود. به گونهدیده می

ــت  دشــ ز  ــان  ــپ اســ و  ــواران  ســ  خــرو  

لـعــل  بـود  خـون  ز  ــاعــد  ســ و  تـیـغ   هـمــه 

ر ــد،  ــی خــورشــ روی  ــا  ب ــچ  ای ــد  ــان ــم ــگ ن  ن

ــکــبــوس  اشـــ او  نــام  کــجــا   دلــیــری 

 بشد تیـــــز رُهّــــــام بـــا خــود و گبـــــر

ــت   ــرگــذشــ ب ــمــی  ه ــوان،  ــی ک و  ــرام  ــه ب  ز 

ــل ــع ن ــر  زی در  ــاک  خ دلِ  ــروشـــــان   خ

ســــنــگ  و  وه  ـک ر  ـب خــاک  آمــده  و   ـج ــه   ب

کــوس  ــان  ســ ــر  ب ــد  ــی ــرخــروشــ ب  هــمــی 

 گــــرد رزم انــــــدر آمـــد بــه ابـــــرهمی

 

 

 »اغراق« در کدام بیت واضح است؟آرایه   -66

بــودم 1 ــا  ت کــه  ــده  ب عــقــارم  جــام  و  بــیــا   ) 

م2 رداـن ـگ ـب ــر  سـ و  ـت م  ـک ـح ط  ـخ از  ــه  ون ـگ ـچ  ) 

ــتم3 ــارعی که بگذش ــدی و بی تو به هر ش  ( ش

 و پیش مرا از آنچه که گیـــرد حرامــی از پس ( 4

 ام نه ضیاعنـــه بـــــــــا عــــــقار تعلّـــق گرفته 

بنـده   پیش  تو  و حکم  مطیعم  من   مطـاعکـه 

ــوا بر سرم ببست شراع  ــ ــه ه ــ ــن ــی  ز دود س

 چــو ترک خویش گرفتم چه غم خورم ز متاع 

 )عقار و ضیاع:امالک( 

 )مطاع: اطاعت شده( 

 بان()شـراع: سـایه

 )مــتاع: کــــاال(

 در کدام بیت آرایه »اغراق« به کار نرفته است؟  -67

د و م1 ـــی ــ( خورشـ هـــــ آیـن ال توســــت اه،   دار جـم

 ( اگــر تــو سـرو خــرامـــــان ز پـــای نـنشیـنی 2

ــر سازی نهاندم از ما روی عالم( یک3 ــوز اگـ ـــ ـــ  سـ

 ( منم آن کـــوه غـم و درد کـه سیـالب سرشـــک4

آینـه  چو خـدمتگر،  ــب گرفتـه  ـــــــ شـ روز و   هر 

 ها که بخــــــــــیزد میان اهل نشـســــــتچه فتنه

ــن م دود  و  آه  ز  ــرخ،  چ درون  در  ــد  ــت اف ــش   آت

 آیدـــر دم از دامــــن مـــن تــا به کــمر مـیهــ

 

 کار رفته است. غیر از بیت ............... ، آرایة اغراق بهدر همة ابیات زیر، به   -68

نــد؟1 ـب ـب م  رســـــت ــت  دســ رو  ـب تــت  ـف ـگ کــه   ) 

گــه2 رامــیــن  چــو  چــنــگ (  بــنــواخــتــی   گــهــی 

ــان 3 ــه ن ــی  ــه ســ ــرو  ســ ــاالی  ب آورد  ــم  خ  ) 

 باه بیــنـن اشــــایـــن چنــی   ( صـدهــــزاران4

بـــلـــنـــد   چـــرخ  ــت  دســـ مـــرا   نـــبـــنـــدد 

ــگ ســــن ــدی  آم آب  ســــر  ــر  ب شــــادی   ز 

ــی  ــرّهـ ـــ ـــ ــش و فـ ـــ ـــ ــد دانـ ـــ ـــ  از او دور شـ

 ــان هفـــــتاد ســــــاله راه بیـــنـفـــــــرقشـ

*** 
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 لف و نشر

دو یا چند  ،  یک پاره کالماسـت. و آن وقتی اسـت که شـاعر یا نویسـنده در  باز کردن « به معنای  نشـرو »بسـتن « به معنی  لف»

 بیاورد که با موارد پاره اوّل در ارتباط باشند.دو یا چند مورد دیگر  و در پاره دوم   مورد

 راق ایران و ع پاره دوم:  تهران و بغداد                 پاره اول: هستند.  عراق و ایران های  ، پایتختبغدادو تهران 

 دانیم تهران با ایران و بغداد با عراق در ارتباط است. طور که میهمان

 تر است.()لف و نشر مرتّب هنری  لف و نشر مرتّب و  لف و نشر مشوّش    لف و نشر دو نوع است:

 موارد پاره دوم به ترتیب به موارد پاره اوّل مرتبط هستند.  لف و نشر مرتّب:  -1

 موارد پاره »دوم« به ترتیب به موارد پاره اول مرتبط نیستند.  مشوّش:لف و نشر  - 2

 مــا را فراغتــی اسـت کـه جمشید جم نداشت  تهی است می  و مال  من از جام  و جیب هر چند  

   

 

ث من  بر   دـی ــو  و  ـح ــن تــــ د کسحُسـ  نیفزاـی

       1     2 

ــت    اســ همین  ــخنــدانی  حــد   را زیبــایی  و  سـ

    1    2 
 

ش   ـن ـت رـف ــا  م  ت ـن ـی ـب ش  ـب ـن ـت ـف ـگ وم و   بشـــــن

    1 2 

ــر، هـمه    ــمع از ـپای ـتا ـبه سـ ــر و  سـ ــدمبصـ  شـ

    2    1  

 دریدنجامــــهو ســــــوختن  و افـــــروختن                ز من آموختگـــل  ز من  شمــــع ز من  پــروانه           

            1                     2                     3                                                     2                     1                         3 

 

 استنامــرد  و مــرد  کــینِ  و مهــر  ایـن عـیار     
                  1           2        1           2            

 های لف و نشر است. ترین نمونهب به فردوسی است، از بهترین و هنرمندانهدو بیت زیر که منسو

 

ارجـــمـــنـــد  یـــل  آن  نـــبـــرد  روز   بـــه 

  

ــه   ر  ب ـــی ــمشـ ر  و  شـ ـج ـن ــه  ـخ نــد و  گُـرز  ب ـم  ـک
  1     2  3    4 
ــت  و  دریــد  و  بــریــد   ــکســ ــت و  شــ  بــبســ
   1                2                 3                   4 

را   الن  نــهو    ســــرـی ــت و    پــاو    ســـــی  دســ
        1    2 3    4 

 

 

 

 در روز نبرد، آن یل ارجمند

 شمشیر سر یالن را برید.با  
 با خنجر سینه یالن را درید.
 با گُرز پای یالن را شکست.
 با کمند دست یالن را بست.
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 های دیگر: نمونه

ــد  چــو   ــدم  زن  و  فــرزن ــاشــ  مــغــز و  خــون  ب
            1           2                         1             2          

ــز   ــغ ن ــار  ک ــود  شــ ــرون  ــی ب ــش  ــی ب را  ــه    ک

روزیِ   ــن  کـ ــا  ــیـ ــهـ ــار  مـ ــور و  مـ  مـ
                                               1       2 

ــد    ــن چ ــر  ــیاگ ــاب پ و  و  دســــت  ــد  ــن  زور ی
 1  2 

 

 شود؟در کدام بیت آرایه »لف و نشر« دیده می  –69

ه1 ـــت ــرگشـ ــر سـ از سـ اد   (  ـب  گرداب و رقص گرد 

 اســت کســی جز چشــمت ( مســت هوشــیار ندیده2

 ( کشــد ســر در گریبان خموشــی، شــمع از خجلت 3

 ا  خــونی چندین کمـــر کوهکن است( سایــه4

ی  یـم ـب حـر  ـب و  رّ  ـب ــت  دانســ وان  ــت ـت اوســ  آرام 

ــود   ه شـ اصـــه وقتی ـک دـخ اری چـن ـــی  رهزن هوشـ

دا پـی انجمن  ــوز تو چون در  ــن گلوسـ ــود حُسـ  شـ

 کـــوه دردی کـــه دل از عشــــق تو تنها برداشت

 

 در کدام بیت آرایه »لف و نشر« به کار نرفته است؟   –70

هــمــی1 زار   (  ــه  ب ــان  ایشــ ــر  ب مــاهــی  و   مــرغ 

دریــا2 خون  ز  دل  و  بیــابــان  خــانــه  ــت  مراســ  ) 

و  3 رخ  و  قــد  از  ــد  شــ ــاغ  ب در  ی(  ـب و  ـت ف   آبزـل

 ( عدوبند و ظفـــربند و هنـــرجوی و هنـــرپیشه4

ــزار   ــرغـ مـ ــه  بـ و  ــا  دریـ ــه  بـ ــد  ــریـ ــگـ  بـ

دارد  ر  ـب و  حـر  ـب ر  ـی ـم را  ـم کــه  ن  ـی ـب عشــــق  و   ـت

ــگلبرگ تری، ســـ  رو ســـهی، ســـنبل ســـیراب ــــ

 عطابخـــش و صـبارخش و سمــاقد و سخــاگستر

*** 

 مراعات نظیر  

اد  تناـسب و رابطهآوردن دو یا چند واژه که با یکدیگر   ند،  ای غیر از تـض ته باـش د. مراعات نظیر اگر در دو  میمراعات نظیر داـش باـش

 .گیرندتناسب و مراعات نظیر را یکسان در نظر میگویند، امّا در کنکور میتناسب واژه باشد معموالً آن را 

ــی   ــر  بســ ــی و  دی  و  ت ــاه  ــت م ــهشــ ــب  اردی

ــت خــرو    دشــ ز  ــان  ــپ اســ و  ــواران   ســ

و   ـت ــه  رمــه  ای  ب رده  ـــپ رگسـ ـگ وپــان  ع ـچ ـب  ـط

ک   ــت کربال  ـی ه اسـ ت نهفـت ـــم ه چشـ ــکوه ـب  شـ
 

مــا    کــه  رآیــد  و  خــاک  ـب م  ـــی ــاشـ ــت ب  خشــ

ــرام  ز   ــه ــوان  و  ب ــی ــتک ــذشــ ــرگ ب ــمــی   ه

ن   شــــبــان  اـی ی  رـگ گــذردـگ ـب ز  ـی ـن  شــــمــا 

ــه  ای   ــم  روضــ ــجســ ــاه م ــگ ــل ــت ق ــودال   گ
 

وس *توجّه: ت کمی غیرمحـس ب واژگان ممکن اـس ف، آرایه   مراعات نظیر و تناـس ب، گاه منجر به کـش د. توجّه به آرایه تناـس باـش

 شود.ایهام تناسب می

ــفــا   دلمــیشـــ بــه  ــکــارا  آشـــ  دهــد 

می ــت  دســ دور  کــدام  از  آیــا  ــد   ؟ پیــکرســ
 

ــارات    تـــواشـــ ــم  چشـــ ــانـــی   پـــنـــهـ

ــا میمســلم  ای  ــه کجـــ  کنی نگاه؟ شــرف بـــ
 
ارات« با یکدیگر ارتباط ومراعات نظیر دارند،   فا« و »اـش ند و »پیک« نیز با  در دو بیت قبل »ـش ینا می باـش زیرا نام دو اثر از ابن ـس

 »مسلم« ارتباط دارد، زیرا مسلم بن عقیل، پیک و فرستاده امام حسین )ع( به کربال بود.
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، اـشتباه بگیریم. چرا که به طور مثال دو واژه »بدن  تناـسب واژگان در مبحث دـستور زبان فارـسیآرایه تناـسب را نباید با   *توجّه:

ــت«   ــم ن   از نظرو دس ــتوری با یکدیگر تض ــب ندارند امّا  دس ــب )مراعات نظیر( های ادبی آناز نظر آرایهدارند و تناس ها را تناس

ب دارند. در بمی م ن دارند ولی از نظر ادبی آرایه تناـس توری تـض م و  گیریم. یا »رنگ و بنفش« از نظر دـس یت زیر نیز دو واژه چـش

 سر از نظر دستوری تناسب ندارند ولی از نظر ادبی آرایه تناسب دارند.

داستان، با یکدیگر  وجود دارد، اکثرا تناسب هم وجود دارد، زیرا معموال کلمات مربوط به یک  تلمیح در بیتی که  *توجّه:

 تناسب هم دارند. 

 

ــرت  بود و نمیخون  غرق   ــرد ز حسـ اد  مــــ  فرـه
 

دم    ه  خواـن ــیرین  افســــاـن ه خوابش کردمشـ ـب  و 
 

 

 تر است؟در کدام گزینه آرایه »مراعات نظیر« محسوس  -71

ــرد 1 کـ ــو  ـت ــرگ  مـ ــام  ـن ــادرم  مـ ــرا  مـ  ) 

 ه جنــــــــــگ آورد ـــــ( پیـــــاده ندیدی ک2

ــر  در  3 ــــــ داری سـ ــر ـب ــزد گــــ ار( سـ  کـن

نــگ4 ـل ـپ و  نــگ  ـه ـن و  ر  شــــی و  ـت ر  شــــه ــه  ب  ) 
 

ــرگ تو کرد  ـــــ ــک تـــ ــرا پتـــ ـــــ  زمانه مـــ

ــــــــــــــنگ آورد؟  ــان زیر س ــــــــرکش ــر س  س

 زمــــــــانی بــــــــرآســــــــــــــــایــــی از کارزار 

جــنــگ؟  ــه  ب ــه  ســ هــر  ــد  ــن آی ــدر  ان ــوار   ســ
 

 

 توان آرایه »مراعات نظیر« یافت؟    در کدام بیت نمی –72

داد(  1 ــمن خواهـد  بـه سـ عقیقی   ارغوان جـام 

 بیسـتون کندن فرهاد نه کاری اسـت شـگفت( 2

ــتــه3 گشـ مــان  ـــی پشـ ن  ـــت گشـ ـطال  از  م (   اـی

 ( برداشتـــــــه دل ز کـــــار او بخـــــــت4

ــقایق نگران خواهد شــد  ــس به ش  چشــم نرگـــ

ــت ــر هر که فتد کوهکن اس ــیرین به س ــور ش  ش

ــد  ــی ــن ک ــس  م ــا  م ــوده  ــرم ف ــت  ــم ــرح  م

 درمـــــاند پـــدر بـــــه کــــار او سخـــــت

 

 کند؟  های »تلمیح، تضمین و مراعات نظیر« مرتّب میها را به ترتیب داشتن آرایهکدام گزینه، بیت  – 73

ــن ــره ــی پ ــف(  ــروز ال ام ــودی  ب ــده  آم ــرون  ب ــاک   چ

ــد  ــردان ــرگ ب ورق  و  ــد  دی را  ــو  ت ــان  ــری ع ــغ  ــی ت  ب( 

جــان ــا،  دری ن  اـی دل  در  ن  ـم ر  وـه ـگ ــا  ت ــت  داشــ  ج( 

 گفــت:د( صائب این آن غـــزل حافــظ شیــراز کــه 

مــی  بــیــنــا  تــو  بــوی  را  کــه  ــم  چشــ دگــر  ــا   کــرد ت

ــی م ــا  ــنّ ــم ت ــر  ــم ع ــدا  خ ز  ــم  دای ــه  ک ــردآن   ک

ــی م ــا  دری ــوه  ــل ج ــر  ــه گُ آب  از  ــل  ــرد ســــاح  ک

 دیگــــران هـــم بکنند، آنچـــه مسیحـــا می کـــرد

 الف  -ج  –( ب  4 ب  -د   –( الف 3 ج  –الف  –( د  2 ج  -د   –( الف 1

*** 

  

ــر  دِگ ــی  چشــــم ــه  ب ــه  ن ــر  ــب ــم ــی پ ــد   دی
 

بــدین    ــمِ  بلکــه  ــر  چشـ ــر سـ سـ ــمِ  چشـ  این 
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 المثل(ارسالَمثَل )یا تمثیل یا 

و  افزاید  مَثَل، بر تاثیرگذاری کالم میالمثل تبدیل شـده باشـد.  ای حکیمانه که بعدها به ضـربالمثل یا گفتن جملهآوردن ضـرب

 ی آرایش کالم است.  بخش و مایهزینت

ــت  درشــ ســــرای  رســــم  ــت  اســ ن  ـی  چــن

آهـــنـــگـــری بـــلـــخ  در  کـــرد   گـــنـــه 

ــتــه گشــ ــیــمــان  پشــ ــتــن  طــالگشــ  ایـم از 

و   رد  ـک گــه  ـن ر  ـی ـت دیــدزی  او  در  ش  وـی ـخ ر   ـپ
 

ه پشــــت  ه زین و گهی زین ـب  گهی پشــــت ـب

ــگــری مســ گــردن  ــد  زدن ــتــر  ــوشــ شــ ــه   ب

ــد  ــی ــن ک ــس  م ــا  م ــوده  ــرم ف ــت  ــم ــرح  م

ــتگفتا ز کـــــه نالیم که  ــت که بر ماس  از ماس
 

رب المثل *توجّه: ی،  ـض خنوران فارـس خنورانند. در میان ـس اهکار ـس عدیها هنر و ـش ، بیش از دیگران در این زمینه به خلق و  ـس

المثل در آمده و  ای که قریب به چهارـصد جمله و مـصراع و بیت از بوـستان و گلـستان به صورت ضربع پرداخته اـست. به گونهابدا

 بخش کالم سخنوران دیگر شده است.زینت

 هر که دست از جان بشوید، هر چه در دل دارد بگوید.

 هر چه نپاید، دلبستگی را نشاید.

 اتیتو قدر آب چه دانی که در کنار فر

ها بسیار زیاد است. توجّه به معنا، بهترین راه ها را حفظ کنیم، چون تعداد آنها نیازی نیست آنبرای شناختن مَثَل *توجّه:

 نیز بسیار مهم هستند.قرابت معنایی  ها در شناخت مَثَل است. شناخت مَثَل

ها در این اســت که اّوال اســلوب معادله و َمَثل نیز از این جهت که زیرســاخت تشــبیهی دارند، شــبیه هســتند ولی تفاوت آن  *توجّه:

شـود.( ثانیا  ای که بسـیار معروف شـود به َمَثل تبدیل می )در واقع اسـلوب معادله   ها هسـتند. تر از اسـلوب معادله ها بسـیار معروف َمَثل 

  تواند یک جمله یا یک مصراع باشد. آید و می آید و حتما دو مصراع است ولی »َمَثل« در نثر هم می ر می اسلوب معادله لزوما در شع 

*** 

 تخلُّص

 گویند. در بیت آخر یا یکی مانده به آخر را تخلّص میآمدن نام شاعر  

 

مِیحــافظ   خرقــه  این  ــد،  نپوشــ خود   آلود  بــه 
 

پــاک  ــیــخ  شــ را ای  ــا  م دار  مــعــذور   دامــن، 
 

ـــعدی،   ــته بر دل  سـ ــسـ  به روزگاران، مِهری نشـ
 

روزگــاران   ــه  ب اال  کــرد،  تــوان  نــمــی  ــیــرون   ب
 

   »خمُش« در بیت زیر تلخّص موالناست.ها آشکار نیستند و به نام اصلی شاعر اشاره ندارند.  بعضی از تخلّص

ــان دار و    ، ور خمُشـــی تلخ بود  خمُشراز نهــــ
 

ــود   از جگرســــازه شـ ـب بُود،  ــوزه   آنچـه جگرسـ
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 یادآوری

یکسان در دو معنی آمده ولی  دو واژه جناس تام،  جناس تام و ایهام، از این جهت که دو معنا دارند ـشبیه هستند امّا در  *توجّه:

 در دو معنی آمده است. یک واژه   ایهام،در 

زنی ـشوید به این نکته توجّه داـشته باـشید، در ـسواالتی که چند آرایه در آن مطرح ـشده اـست،  پیش از آن که وارد تـست *توجّه:

  تر هستید، بروید.هایی که در آن مسلّطتر یا آرایهتر و زودیابهای آسانابتدا سراغ آرایه

دارد، ایهام هم داشــته باشــد.   ای که جناسمثال ممکن اســت همان واژه کننده آرایه دیگر نیســت!وجود یک آرایه، نفی  *توجّه:

  پس ردِ گزینه در این مبحث خیلی کاربرد ندارد، مگر اینکه کامال مطمئن شده باشید.  

ید که ممکن اـست یک بیت،  هایی که چینش چند آرایه را به ترتیب میدر تـست *توجّه: ته باـش خواهند، به این نکته توجّه داـش

ای را لحاظ کنید که در ابیات باشد! یا یک آرایه در دو بیت دیده شود، در هر بیت آرایه  شده را داشتههای مطرحدو مورد از آرایه

 دیگر وجود نداشته باشد.

 بسیار کارساز است و بیشتر از رد گزینه استفاده کنید. رد گزینه زنی آرایه، در تست  *توجّه:

 

 

و با حل تست  تمام جزوات مبحثی بنده )آرایه، دستور، قرابت و عروض و قافیه( به صورت ویدئویی  توجّه:  *

هزار و مبحث    60با قیمت  ساعت و    8مباحث آرایه و دستور و قرابت هر کدام    .تدریس شده استکافی  

.  روض سماعی()به همراه آموزش ع  رسدبه فروش می   هزار تومان  120ساعت و با قیمت    15عروض و قافیه در  

ها در تلگرام  این فیلم  فیلم تدریس این جزوات را تهیه کنید.برای بهتر یادگرفتن،  توانید  در صورت تمایل می 

روزترین جزوات  ها و بهترین زمان ممکن به دستتان خواهد رسید. برای تهیه فیلمشود و در سریعارسال می 

تگرام   بنده در  یا  (aboozar_ahmadi63@) به آیدی  پیام    09123708476به شماره    و  واتساپ  در 

 بدهید.

 ن تهیه کنید. اتوم 800ای  توانید این جزوات را به صورت پرینت تمام رنگی با قیمت صفحههمچنین می 
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 (1400)ریاضی                                                                جز:به  ،درست هستند  «ابیات »کامالً ةمقابل هم هایِآرایه  -74

ر1 ـه ـچ ز  ور  ـخ ـم ر  ة(  ـف گــل  ونِ  ـگ ـل مــال  یــبـگ  ـج

ه بود چه2 ــ( اگر دو هفـت ــرخ   ةرــــ ان سـ ـــت  گلسـ

ــ( چراغ دل ز جگ3  روشـــن   شـــودیر گوشـــه مــــ

گر4 بــه  ا  یــه(  ــائــل  روگســ رنگ  یر  کنــد   ینخود 
 

رخ )جن  اهان ـس ت رخت ـش  (یهامس، ااکه در مقام جالل اـس

ــتعاره( یاســت رو  لعلییاز ممدام   ــرخ )مجاز، اس  جانان س

ــبیه(  ــتعاره، تش ــرخ )اس ــان س  بود ز لعل لب او رخ بدخش

 از آن به اـست که گردد به ابر احـسان ـسرخ )جناس، تـشبیه( 
 

 ( 1400)ریاضی                                                         در کدام بیت، دو تشبیه و بیشترین استعاره به کار رفته است؟ -75

ــادیــ1 ب در  ر  شـــــی شــــود  ة(  ــاه  روب و  ـت  عشــــق 

ــا2 ی ــاه  (  شــ آن  زهــرهرب  مــاهــرخ   جــبــیــن  و  

ــت دایم همچ3 ــیداس  و بلبل در قفس ــــــ( واله و ش

ــ( خون شـــد دل4  م به یاد تو، هرگه که در چمنــــ
 

 ی خطری نیسـت که نیسـت وه در  ـــــآه از این راه ک 

کــه    درّ ــیـکـتــای  یـکــدان گـوهـر  ــت؟   ةو   کـیســ

ــت دوســ بــادام  و  ــکر  شـ ــق  عشـ ز  طبعم   طوطی 

ــ ــچ ــن غ ــای  ــب ق ــد  ــن ــی  ةب م ــل  ــادگ ب ــاد   گشــ
 

 (1400)ریاضی                                                                                                    های بیت زیر کدامند؟آرایه  -76

ــخسـروی به شـیرینی تل» ــخ  ـــ ــرد کامکـــ  را   مـــ
 

ــ  ــل زکـــ  « ب شــکرخند  نرخ شــکر ارزان شــدهـــ
 

 اد، اغراق ــتض  ،ایهــ( تشبیه، کن2 اســاد، جنـــام، تضــ( تشبیه، ایه1

 ( تشبیه، ایهام، پارادوکس، مجاز4 یل، اغراق ل( استعاره، کنایه، حسن تع3

 ( 1400)ریاضی                                                                               استعاره« در کدام بیت، بیشتر است؟»تعداد   -77

اگر1 خواهنـد   (  نقـل  ــق  ــتـان عشـ مسـ تو  لعـل   ز 

ــده را ق2ُ ــت ــــــوت جان از لب لع( دل ش  ل وی اس

ــحرخیز برخیز  3 ــیم س ــپردیما( با این نس  گر جان س

ــتان ب4 ــبی از مجلس مس  چنگش ةر آمد نالـــــ( ش
 

بریزبــه    ــتــه  پسـ ز  ــکر  شـ و  ــا  بگشــ لــب   خنــده 

ــر ــر   ه ــوث ک ــد  ده آب  ــود  ب ــی  ــت ــهشــ ب ــه   ک

اغ می ـب ار من و تودر  ادـگ ـی ل  ای دوســــت ـگ د  اـن  ـم

آهنگش  زهره  گو   ــه  ب تـیزی  غــایــت  از  ــیــد   رسـ
 

 (1400ربی )تج                                              آمده است؟ یتدر کدام ب  استعاره و جناس تام« تماماً یهام،ا» هایِآرایه –78

ــمشـــک ختن گ  ةناف( 1  ین ز چ  یزدخر زانکه میــــ

ه بم(  2 ــتم آن دم ـک اک بر  یرممسـ ــر ـخ ه سـ دـب  ـی

ــت( 3 ــاهد دلبند  یمس ــم ش ــت  به چش  ما خو  اس

ــ  یــدمد(  4 سـ دل  ــم  چشـ آن  دار  یــهو  تو   ی کــه 
 

 توسـت یدر شـکن  مو ینرا بفشـان که صـد چ زلف 

ــر سـ ا  ق  ـت ه  ـب برآرم  ــرمســــت  یـامـتاز خـاک   سـ

ــرده  زان ــپ ســ ــرو  ــت مســ ــه  ب ــد  ــا   یان م ــام   زم

نـــگـــاه  یـــچهـــ  جـــانـــب ــنـــا   نـــدارد  آشـــ
 

 ( 1400)تجربی                                                                     درست است، به جز:  کامالً یاتاب ةمقابل هم هایِآرایه  –79

داز(  1 اـن ــنظ  یاگر بر نرگس  اظرــــ ـن ــود   ر نرگس شـ

ــاز جام لبش گ یدنبوســ( 2  ی کاشــک یروز یســتر نـــ

ــ(  3 ــمشـ از عکس شـ اب  ــت  یرآفـت  فروغ  یردگو میــــ

ــ(  4 مــجــلســ ــه  ــان  یب زب قــلــمــت   یآورکــه   کــنــد 
 

ن آغاز  وگر  وـس ود گو یبا ـس ن ـش وـس خن ـس تعاره(  یهام،ا)  یاـس  اـس

ــ  یجرعه افتاد  چون  مجاز(  یهام،)ا  یدمیکه من خاک در  بوس

ان ـــم ار احســـان تو می  آسـ ــباز ـب ا )تشـ ه،گردد دوـت  اغراق(  ـی

دعو  بـه زبـان  آتش  ــد  درکشــ ــتعـاره(  یکـام  اسـ  را )مجـاز، 
 

 تست جامع آرایه
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 ( 1400)تجربی                                                                                                   اند؟کدام  یر،ز یتِب هایِآرایه  –80

ــمم ا» ــ  یآهو  یتُرک آهو چشـ ت شـ ـــم  یرگیر چشـ
 

ــ  ــ یآهو  یدصـ ــآه یشخو  یدتوام بر صـ  یر«و مگــــ
 

 یهکنا  تام، جناس یه،( استعاره، تشب2  یهاما  یه،( استعاره، اغراق، کنا1

 یهامجناس ناقص، اغراق، ا یه،( تشب4 استعاره، مجاز یه،( جناس ناقص، تشب3

 (1400)تجربی                                                                             است؟  یهای ادبیه»فاقد« کدام آرا یرز بیتِ –81

ــحّــــــل  یشپ » ــوب ــــــاک تب ض  و بس فتنه و آش
 

تـو    زلـف  ــر  ســ مــار  افـتــدکـز  جـم  مـلــک   «در 
 

 یهاما  یح،( تلم4 یهام( مجاز، ا3 ( جناس، تشبیه2 یه( استعاره، کنا1

 ( 1400)انسانی                                                                           است، به جز: یکسان یاتاب ةدر هم  یهتشب تعداد –82

ر  (1 ـت  ـی ـم ز  رشــــوق  مـ  ـی ـن م  جــدیســـــت  رـن

ت ل( شــــد  2 اـف ــن و لـط ان در چمن حسـ  یکنچـم

ــ( زل3 ــت  یلیف لــــ ــفـتت دام دل مجنون اسـ  صـ

ــ( چون سـواد زل4 ــف شـبرنـــ  یاد گ تو را آرم به ـــ
 

تــ  ز  ــق  عشــ ــمــ  یــغقــتــیــل  ن ــد یجــفــا   تــرســ

ـن  در ش  ــاـل وصــ لســــتــان  مـمـچـگ رفــت  یــدـی ـب  و 

ــ دان ر  ـب قــل  ــ  ةـع سـ هــتخــال  ــت   ـی اســ ون  ـت ـف  ـم

ا  از ـپ ا  ــرم ـت ــو  یسـ ــمع آتش سـ ت  داچون شـ  گرـف
 

 ( 1400)انسانی                     :                                                جزدرست است، به  اًابیات تمام  ةمقابل هم یِهایهآرا  –83

ــوخــت 1 ســ چــمــن  مــرغــان  دل  حــالوت  مــوج  از   ) 

ــک  بمرشـــک شـــانه در تا ( ز2  ها یه با کوتاه دســـتــــ

دا3 ه دارم در ـگ ان  یی( من ـک ــلـط ه دســـت  یگن  سـ  ـب

ــعـاع  4 ــمـچ( شـ اســــتمهر    ةشـ ــار  فروغ رخســ  از 
 

د  ه خـام  هرچـن ـب د  دـن ــتعـاره، مجـاز( )ثمرم را    یفشــــاـن  اسـ

 (نایهمو را )جناس، ک ینکشـد آن عنبرمیبر  صـد آغو  در به

تعاره  یتیطمع در گرد  گ  کی  پارادوکس(  ،دون پرور کنم )اـس

ــراب، ــکربار اســت )حســن تعل ش ــگوار از لب ش  یهام(ا یل،نوش
 

 

 ( 1400)انسانی                                                                      شود؟می  یافتتناسب«  یهاما  یا یهاما» یتچند ب در –84

تو نخج  یالف( آهو دار  اـن ــم کـم ت   یرمچشـ  ســــاـخ

کشــــم بــت  چشـــم  از  زدم  دم  جــا  رـک ـه رم ب(   ـی

د را  مــاه  آن  طـلـعــت  فـروغ  ــا  ت  یفـروغـ  یــدمج( 

ــچ  یروند( ب ه میـــــ  مهوشـــان   ینرود از که گوـن

ــه ــب یدنمو گوشــت ار ز خروشــ( دـــ  ه تنگ آمدـــ
 

شــــ  کــه  ن  رانـم ـم  ـی ـک نــد  هــاـن نـج ـج  ـی ـخ رم ـن  ـی

ــرم  ــی ــگ ــان ــب ــری گ ــد  ــردی گ ــه  ــم ه ــردم  م ــون   خ

ــعشــق فارغ ک ــرده اســت از تابش مهـــ  نیرمر مـــ

تــنــم   یمــهــر در  رفــتــه  فــرو  روح  هــمــچــو   کــه 

ــم  ینچن نخروشـ چنــگ  چو  ــتــت  دسـ ز  کــه   مزن 
 

 ( پن 4 ( چهار3 ( سه2 ( دو1

                                                                                                                                                  ( 1400)انسانی  شود؟می یافت یاتدر کدام اب یب،به ترتاسلوب معادله«    –تشبیه   –  یهکنا  –استعاره    – یلن تعلس»ح یِهاآرایه  –85

اـمالف( می ـن ت  داـم اشــــک ـن د  ــف  ةکـن ددل را سـ  ـی

ــت ار  یب( بهشـ دم گون  یآن رو  ةشــــد مرا نـظ  گـن

ــعج( نگردد   ــیلباســینبا رنگ جمـــ  دیدن یر پا  ز ـــ

ــ د آن آتشـ ــپـن ا سـ درخســـار را در بزم دیند( ـت  ـی

ز گــل  آغــو     یکــ   ه(  در   افــت یــخــار 
 

ر  ـت اـخ از  ح  ــاـنفصـــــب یپــاک  یشــ ـم ن   شــــود داـم

را  آدم  ــردوس  ف از  ــداخــت  ان ــرون  ب ــدم  ــن گ ــر   اگ

طــاووسِ ود  کــه  رآـخ ـپ از  چشــــم  ر  را  ـم  ـب  دارد یـن

ــد فر ــر آتش که ص ــت از س ــت   یادآنچنان جس  داش

ــ ــرین ــ  شـــــک راســـــت ــو     یاز  ن ــآن  ــتی  اف
 

 ج –د  –الف  –ب   –  ـ( ه4 ج –الف  –ب  –د   –  ـ( ه3 ـه – ج –ب  –الف  –  ( د2 الف –ب   – ج –ـ  ه –  ( د1
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 ( 1400)هنر                                               شود؟یم  یافت  «یاغراق، تضاد و تشبیه«، »همگ»های  یهآرا  یت،در کدام ب  -86

رقــ(  1 ـخ را  و  ـت ــت  هســ ر  ـق ـف رد  ـم و  ةای  ــاج  ـت  ت

 چون شـود هرگز  یسـروصـال تو به شـب کس را م( 2

ــتو را ب( 3  چون باشــد   یلدوســت م یه مثل من اـــ

مالمــت  یزعز(  4 را  مــا  اگر  ــر  ــامصـ شــ بود   یــد گر 
 

ــب یســتکه ن ییســلطان تو   یاجه ســلطانت احتــــ

 خود شـبسـتان را یه روـــــب  یتو چون روز گردان که

ــحا که ــمص ــت و جان  یلم همه چش ــک   یتر اس  خش

ــن    تو ــفیحسـ ــو من مه  یدار  یوسـ اییر زلــــ  یـخ
 

 ( 1400)هنر                                                                                                       اند؟کدام یر،ز یتِهای بیهآرا -87

ــذار  » ع ــط  ــخ اوی از  ــاه  م ــت  ــرف ــگ ب ــه  ک  ار 
 

ــت ل  یاخو  حلقه  ــته در نبــــــ یکاس  « راه از او یس
 

 ازـمج  یل،حسن تعل  یه،اـکن یه،( تشب2 ازـــراق، مجــتمثیل، اغ  یه،ــ( تشب1

 یل( استعاره، جناس، مجاز، حسن تعل4 یلحسن تعل  یهام،( استعاره، تشبیه، ا3

 ( 1400)هنر                                                                        درست است، به جز:  ابیات تماماً  ةهای مقابل همیهآرا -88

تســــب(  1 ـح ـم ــا  و  یــبـع  مب ـگ یــدـم ـن  ـی او  ز کــه   ـی

د عنبر(  2 ــیاز چ  یکمـن اســــت   نــــ د   زلف دلبـن

ــرو(  3 ــشاب ــ  ی ــاق ط ــاه  م ــر  ــود  یب ب ــه   بســــت

ســــر  (  4 س  رـک ـه دارد  نــا  ـف اهــل  ــا  گـی ب کـرـن  ـی
 

هپ   ـــت ا در طـلب ع   یوسـ اس، ا  یشچو ـم ــت )جـن امـمدام اسـ  (یـه

 ز(امج  یل،دلدار اسـت )حسـن تعل یاز عکس رو  یمشـتر  فروغ

بود    بر  مردمی ــتــه  ــسـ بنشـ أو  ــتعــاره  یــه،کنــا)طــاق   (اسـ

ــک  باید  مجاز، تشــبیه( )ســر خندد  ه به رنگ شــمع از رفتنِـــ
 

 (1400)هنر                                                                                 است؟ یشترتعداد استعاره ب ینه،در کدام گز  -89

ــا(  1 ــب سـ اهم از شـ انـم ــت  یـب ه اسـ داخـت اب اـن  بر آفـت

ــته( 2 ــ  ینر انداخته کاــــــبر قم  یارش ــت  یاهمار س  اس

 اسـت یثحد یسـت؟چ ینکا یختهخود ر  ةلؤلؤ از پسـت( 3

ده  (  4 ــاـن ه نشـ اهیبرطرف ـم ـــی ــت  سـ ل اسـ ــنـب ه سـ  ـک
 

ــروم  اناز ر  سـ ه اســـت   یـح داخـت اب اـن ل نـق  تر، بر ـگ

ه ه ا  یانقـط ده ـک ــکر افکـن ــت   ةهرمُ  ینبر شـ ار اسـ  ـم

ک نهان کرده که ا الله ت؟چ  یندر مـش ت   یـس  عذار اـس

غبـار  بر ــانـده  فشــ گـل  ــت   یبرگ  اســ عنبر   کـه 
 

 ( 1400)زبان                                                                     استعاره« وجود دارد؟ یکو »  «یهام»دو ا یتکدام ب در  –90

ــ  یــک(  1 شــ ــه  ب آو  یــدایـیروز  و  ـت ف  زـل  یـزمدر 

ــدسـت ب ینار باده از ا  یسـاق( 2 ــه جـــ  ام اندازدـــ

 نگشـــت یعشـــام و ســـحر شـــکر که ضـــا  ریةگ( 3

و(  4 ـب کــه  م  ـت ـف رد   یـگ ـک م  ـم عــاـل راه  ـم ـگ فــت   زـل
 

شـــ  زان  لــب  نــتدو  رـی ـگ  ـی راـن ـب ــدشـــور  زم صــ  ـی

ــان ــارف ــدازد  ع ان ــدام  م شـــــرب  در  ــه  ــم ه  را 

ــرة ــط ــر    ق ــوه گ ــا  م ــاران  ــکب شــــد  ی ــه   دان

ــا ــت ــف ــ  گ ــدان ب ــر  آ  یاگ ــر  ــب ره اوت  ــم  ــده  ی
 

 (1400)زبان                                                                      جز:بهدرست است،   ابیات تماماً ةهم  های مقابلِآرایه –91

در(  1 آن  ــایدر  ــار  ی ت دشـــــت  در  ــون  ــکخ  ی

ا  یــلم(  2 مکن  دم  یرفتن  ــت،   بــا   مــا  بــا  یدوســ

ـپ(  3 کــه  م  واـه شـخ رمــتـم  ـی یــب یـب  یا  ـی ـب ـط ــا   وف

ــ(  4 ــب ــنب ــه  ی ــاالل ــیه ــاســــت  ی م ــاغ  ب در  ــه   ک
 

ــه  ـگ  ب ـن ـچ ســــر  بــال  زدـن ی  ـی راق(ـم اـغ نــاس،  )ـج ــت   گشــ

 )جناس تام، مجاز( یرو به کف ســاغر گ  یطرب جو ی،لب جو بر

ــار از  بیمـــــ ا  ـب ــتعـاره،  )اسـ انتظـارمـت  در   (یهـامپرس کـه 

د ـــن ادشـــانو فر  خموشـ ا  ـی ارادوکس،  داســـت )ـپ ا ـخ امـت  (یـه
 

 ( 1400)زبان                                                                                                      اند؟کدام یرز  یتِب هایِآرایه  –92

ــتا هســت تاج عشــق توام ب» ــســ  رـــ  غزال یا رـــ
 

نشــــ  رـی ر  ـی شـــــه زل  ـغ ر  شـــــه ــه  ب ود  م« ـب ــارـی  ی
 

 امـــیها یه،ــناس، تشبــاره، جـــ( استع2 یهـاد، تشبـاس، تضـ( استعاره، جن1

 یلحسن تعل  یه،کنا یزی،آم( جناس، حس4 یهاماغراق، ا یزی،آمحس یه،( تشب3
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 ( 1400)زبان                                                                       ابیات است؟ یراز سا  یشب یت،در کدام ب  یهتشب  تعداد  –93

ت  یغم(  1 بگرـف ک دل  گ مـل ــپـه زـن  کـه چون سـ

را(  2 ــون  ــتچ ــ  ی ــگ ــان ــه ج آن  ــرعشـــــق   ی

ــ(  3 ب ــ  صـــــورتیصـــــورت  ــدیب ــب  ح ــی  غ

ــتأمل چون عرق ب  یب( 4 ــخوب یر روــ  یم رومی انــ
 

خــیــل  ــاد  ز  زدا  یشـــ رخــت   بــاز  یــدروم 

ــ  شــــد ل ــه  م ــون  ــیچ ــل ــ  ی گ ــان  ــر آســــم  ی

ــةآ  ز ــن ــوســــ  ی م ــر  ب ــت  ــاف ت ــ  یدل  ج ــب ز   ی

زل  چون ــکمنـد  برــــ ــتـاخ  ــ  ف گسـ ا  یمو دوشـ  ـم
 

 (1400)مشترک خارج                                                         دو« وجود دارد؟ هر»استعاره و مجاز،   یاتدر کدام اب –94

ف(   هــااـل ـب و  ــرم  شــ ز  ر  ـپ ــر  یســ ــت   ـی  مـراســ

ــرداب حســـــرت  ب(   م آن  ــواب  خ ــه  ب ــرم  ــب  ن

ل را ب  یســـاقج(    یســـتن  یتو رنگ  یرویچمن ـگ

راـبد(   ـخ ــه  رم  یب ـک ز  ردا  ـف کــه  روز  اـم وشــــم   ـخ
 

بـــ  رهـــایاگـــر  ــت   یـــیگـــنـــاهـــم   مـــراســـ

ــت  اســ ــه  ــت خــف ــب  شــ ــت  دشــ درون  ــآرام   ک

ــ ب ــاغ  ب ــا  ت کــن  ــان  خــرام ــاد  ــمشــ ــیشــ ــارای  ی

ــمّ ــه پ ــرت  ــ  ی ــم ــع ت ــد  ــن ک ــات  ــراب ــرم خ  ی
 

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

 ( 1400)مشترک خارج                                                                       است؟ یشترب یت،در کدام ب «یهاما» تعداد –95

ا ذک(  1 ــملـک تو گوــــ اک  یمر  ـپ تو  ه  دا  یـک ـخ  یی و 

 ه غم نبود ز مات ـــآن رو ک زرخ نهم   بتاس  یشپ ( 2

ــ(  3 ام رود  ــدوارمچــون  ــ  ی ــمیب ــاب ــ  ت ب ــرارم یو   ق

ــمآدولت صــحبت ( 4 ــن ش ــعادت پرتـــ ــع س  وـــ
 

راهــنــمــا  تــوام  کــه  ره  هــمــان  ــه  ب جــز   یــی نــروم 

کــجــا  یــتافــو  در ــا  ت بــبــازم  ــ  جــان   وفــات  بــمای

ن ســــویـم  ـم ــا،در  یروم  و  یجــا  ی ـت و  ن  ـم رار   ـق

ــ از پرسـ دـب دا را ک  ـی ـــخ ه کـــــ ه پرواـن  یســــت ه ـب
 

 ( 1400)مشترک خارج                                                       جز:« درست است، به»کامالً یاتاب ةهم  مقابلِ  هایِآرایه –96

ر  (  1 ـب ـخ ســــر  ر  ســـِـرّـه ــت  ز  بّ ـح شــــود  ـم جــا   ـک

آخر  (  2 ــیــد  کشـ چوندل  م  عنــان   نبود  یــدانــتمرد 

ر(  3 ـه ـم ـمـهر   از  ـهمــه  ــان  ـب  یـخوب ـج ــه  ــد  ـینب  دارن

ک  (  4 ــبز فـل ار مزرع سـ ککـن ارهـی ــت  ـب  شــــد یر مــــ
 

ــر  د  یاال سـ ـــج ه سـ اس  ةـک ه کرد )جـن اـن ـــت از(  ،آن آسـ  مـج

 هام، استعاره(یرد چون همدست دستانت نبود )اــگم ک  یصبر پ 

ـــید اـحت را ـطالع ز جب  خورشـ ـــب  (یـهامجـناس، ا)  ینب  ینشصـ

ب  یهدر گر اگـــــر بیاره موّفرا    یدهها دـش  ( یهکردم )اغراق، تـش
 

 ( 1400)مشترک خارج                                                                                         اند؟کدام یر،ز  یتِب هایِآرایه  –97

ــگ» ــوداـــ ــر س ــرت خود در س  رودیزلفش م یر س
 

ــزان ســ   « غم مخور یشــانمکن خاطر پر ییر موــــ
 

 ییآرااد، واجـــناس، تضــــاره، جــــ( استع2 یهاــکن  ام،ـــیهاز، اـــمج  اس،ـــن( ج1

 یلحسن تعل یر،اس، استعاره، مراعات نظن( ج4 جناس، تضاد  یر،مراعات نظ  یی،راآ( واج3

 (1400)انسانی خارج                                            و چند استعاره وجود دارد؟ یهچند تشب یب،به ترت یرز ةدر منظوم  -98

 گذر حادثه از پشت کالم« /از خندق مرگ   یپل خواب / پر  شاد یگل حسرت از خاک / بار  شبنم رو »فوران

 شش  -( چهار 4 پن   -( چهار 3 شش –( سه 2 پن  –( سه 1

 (1400)انسانی خارج                           :                              « درست است، به جز»کامالً یاتاب ةمقابل هم هایِیهآرا  -99

ــآاز  (  1 شـ آب دهن چون گالب  ــت  یریننش   اســ

ــ( 2 ــتان  یفهرجا که سـ ــد بسـ  یش وســـت رواباشـ

 اســت  یشمصــر که فرعون در او صــد ب ینگو در ا( 3

ــروران(  4 م  یسـ ان  ـن ــنـه  ه هر گرسـ ـب د یکـه   دادـن
 

 ( یلحسن تعل یی،دهنش )واج آرا ةپست  هـست همچو شکر مغزِ که 

ــتعاره، تضــم)  «ید نوبهاراب  یاســت حال بســتان ا  چون»  (یناس

 ، تـشبیه( بتناـس  یهام)ا  یگندم چاه یوـسفاـست که ـشد   یزعز  نان

 )مجاز، اســـتعاره(  یشـــده همچو ســـگ درگاه  یجو  اســـتخوان
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 (1400)انسانی خارج                                                              آراسته شده است؟ها« یهبه کدام »آرا یر،ز بیتِ  -100

ــته دو تا چ  یکتــــــایقامت  »  ون هاللــــــمن گش
 

ــر  ق ــو  ت ــا  ــنت ــرده  ی ک ــا  دوت ــف  زل ــر  ــم  ی« اق
 

 تناسب  یهاماد، اــضتاز،  ــ( تشبیه، مج2 یهامام، اتناس ــاره، جــاد، استعــ( تض1

 جناس ناقص  یه،کنا یی،آرا( تشبیه، واج4 جناس ناقص، مجاز یی،آرااستعاره، واج( 3

 آمده است؟ یاتدر کدام اب یب،ترتتناسب« به  یهامو ا یل»جناس، اسلوب معادله، استعاره، حسن تعل هایِآرایه  -101

 (1400)انسانی خارج                                                                                                                                  

ر ـــــب یبرم روزیر تا مـــــخورم خون جگیمالف(   ه ـس

ــت ــــــر من و زلف تــــــزان عمب(    و کوتاه و بلند اس

 تر رســد ســلطان عشــقکاملچون شــود اخالص ج( 

رود(   را  ــخن  از ق  یسـ ــ  یـدگرم  آرد   یخـاموشـ  برون 

ــب د شـ آـم الشخ  یه(  ــ  ـی هدر صــــدر سـ  جـا کرد  یـن
 

ــقســمت از خوان قضــ  ــا بنگـــ  اند ونم دادهچر که ـــ

ــــــــک یراز ــت و فراز   یبه به هر ورطه نش ــتاس  اس

 افســـر شـــود ینآن چه بود افســـار در ســـر بعد از ا

ســــوزان   ش  آـت از  نــد  ـمســـــپ نــدآواز  ـل ردد یـب  ـگ

ــ خــراب ــجــد  مســ ــت  یدر  ــهب کــرد   یاخــان ــا  ــن  ب
 

 ب  -ج   -ه   -د    -( الف 2  د -ب   -ه    -ج  -( الف 1

 فال  -ب   - ه  -د  -( ج  4  ه  -الف   -د   -ب   -( ج  3

 (1400)علوم و فنون     :                                                  جزدرست هستند، به  کامالً یاتاب ةهای مقابل همیهآرا –102

ه در زلف ت  یشزان پ (  1 ـــک دیــــ  یشدل خو  مو بـن

ــا  اتـ(  2 از ســ رخـت بردمـد  و  ــن  یـهزلف  روشـ  و 

ــدور از ل( 3 ـــــ ــ تو یرینب ش ــمع س  روز  یهچون ش

گـر4 ــا  ب ــة(  خـنــد  یـنخـونــ  ی و   مـهــتــاب  ةمـن 

 

ة  ـــت ا رشـ از هم  ـم ــمهر  ـــــــ هه بگسـ از، تضــــاد( )  یمبود  یخـت  مـج

ــرو چم  ةشــــاـخ  از ــسـ هن آوــــ از()  یمبود  یخـت ــر، مـج  لف و نشـ

آب  خو  و  ــبـه ه  یآتش  آمــــ ــ)  یمبود  یختـهم   (یهـاما  ،رهتعـااسـ

بنم و گل ر یرخ آب تعار)  یمبود  یختهاز ـش تعاره مکن  هاـس رحه، اـس  ( یهمـص

 

 (1400)علوم و فنون        :                                           است، به جز یکسان یربا شعر ز  یاتاب ةاستعاره در هم نوعِ –103

ی ـم»ـم تــاب،  ـه ـم راود  ــدیـت ــب    درخشــ  ابتــشــ

 یکشـکند خواب به چشـم کس و ل  یکـــــدم یسـتن

 شـــکند یخفته چند، خواب در چشـــم ترم م ینغم ا
 

ــکام حرص اســت ک( 1  یرینه از شــهد نگردد شـــــ

ســـالم  2 ــاغ  ب ی(  ـقـم ســـرو  نــد  ی  یــامـک نــد ـم  ـک

ــگ ییاز ترشــرو( 3  اســت  یانصــافیردون گله بــــ

تــو4 لــعــل  از  ــ  رگــ  (  ــتــری انــگشــ  زنــهــار   یابــم 
 

ز  ور  ع  ــاـن ق ــه  ی  یـن  ن ـم ر  شــــک ــک  نــد ـچخشــ  ـی

ــبزه ادهپ   سـ ــوار میـــــــغنچ  رودیم  ـی ــده سـ  رسـ

دة ــب  خـن ــنــــ دیرق شـ ه کرد  ـی ار ـچ ه خس و ـخ  ـب

ــل  صـــد ک سـ انممـل ــیدر ز  یـم اشـــد   یننگ  رــــ  ـب
 

 (1400)علوم و فنون         شود؟می یافت «یزیآمتناسب و حس  یهام»تشبیه، استعاره، ا هایِیهآرا ةهم یت،در کدام ب –104

ــا(  1 ــ  یپ ــر  یــدهخــواب ف ــه  ــادب ــ  ی ب ــگــردد   یــدارن

ــدا2 صــ از  نــد  ی(  ــق  عشـ ــخن   تر خو   یــدمسـ

ـب3 و(  ـک لــب  نــد  هر  ـخ ون  ـن نشــــ  ةـج رـی هــار   ـی  ـب

ــ( ه4 ــکاشـت مهنر کاو  ـــ  یدنچ  یگل یز خوب و رـــ
 

ــد  ــن ــ  ب ب ــق  عــاشــ ــا  کــردن  یــدلب ــد  ــوان ت  چــه 

ــاری ــادگ ا  ی در  ــه  ــنک دوّ  ی ــد  ــب ــن ــد گ ــان ــم ب  ار 

ه از ت  یزخم  نقش ــت ـک ــةاسـ ت  یشـ ــکـف اد شـ  فرـه

بــودارهــگــذ  در اللــه  نــگــهــبــان  بــاد   ر 
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 ( 1400)علوم و فنون                                                                         چند وجه شبه مشهود است؟ یرز  یاتدر اب  –105

ف رواـل مــا  ی(  ـن ـب خـورشــــیــد  قــاب  یچـون  ـن  از 

ــ ب را  یب(  ــم  ــن ت ــر  شـــــک ــون  چ ــب  ل  آن 

ز روح  ــ  ج(  ــب ن ــواب  خ ــه  ب ــر  ــت ــوب خ ــو  ــد ت ــن  ی

و در  ــه  الل درفشـــــان  ــ  ید(  ــراغ چ ــون   ی چ
 

ــ  ن هــمــچــو  ــر  ســ از  ــت  یــلــوفــرکــآبــم   گــذشــ

ــر   شــــــکـ ــون  ــچـ ــمـ دادهـ آب  ــدر   یانـ

ــ ــب ن ــاب  ــت آف ــو  ت ــون  چ ــک  ــل ف ــم  ــد چشــ ــن  ی

ــ او  یـــکولـ دود  ــر  از  ــ  بـ داغـ ــانـــش   ی جـ
 

 ( چهار4 ( سه3 ( دو2 یک( 1

 (1400؟                                                                  )علوم و فنون درست است  یات،کدام اب یروهای روبهیهآرا –106

ـــن یالف( عمر ــت ـکه چون ـجام جگر تشـ ــقم  ةاسـ  عشـ

ــب( در ب ــمع برافروزــــ  زم ز رخســـار دو صـــد شـ

ــق را در پرد ــک  یدنناموس د  ةج( عش ــتــــــمش  ل اس

 جان در او درج اسـت  یمکه ب  یوه تاج سـلطانـــــد( شـک

 

ــانــــــه من جرع ــــــب یامو ا  ــخ یده جامت نرس  ( یص)مجاز، تش

ــکربار مـــــوز لع ــر، موازنه(  یزرو رـــــو نقل ف  یل ش  )لف و نش

 ( یصمشـکل اسـت )موازنه، تشـخ  یدنفانوس د ةشـمع را در جام

ت اما ب  یکاله ر نمـــــدلکش اـس  ( یه)جناس، کنا ارزدیه ترک ـس

 

 د – ( الف4 ج –( ب  3 د –( ج  2 ب –( الف 1

 (1400)علوم و فنون                                      :                      جزوجود دارد، به یههمه ارکان تشب یاتدر تمام اب –107

ــم من  ةدر غمش چون داـن(  1 ار اســـت آب چشـ  ـن

چو2 از  ـب ان چمن  مرـغ ــ  (  و مسـ ــق  اشـ ـع دتمن   ـن

ــ(  3 رو  یــدخورشـ بــه  ــب  یرا  تشـ کنم  یــهتو   چون 

ــرد و گ  ی( پروا4 ــسـ ار نــــ  یســـت رم خزان و بـه
 

روا  کــام  لـبـش  ــاردانـنـوز  ن ــتنـ  یـشبـ  یم   یســ

ان دان من ا  ـک ل خـن اســـت نرگس مســـت و ـگ  ینـج

او ــهمچ  ـک ابــــ د بوســــه بر جـن دـه ـب ان  دـگ  و بـن

ــنوبر قباــــــرا که همچ آن ــرو و ص ــت  یکی  و س  اس
 

 

 در کدام ابیات آمده است؟  یب،لف و نشر( به ترت –استعاره  –تناسب   یهاما –جناس  – یهکنا)های یهآرا –108

 ( 1400)علوم و فنون                                                                                                                                    

االف ــرم کـه جـف آن سـ بر  ه جـان بخرم   ی(  ـب را   تو 

ــک ب( من مات صـورت تو ــه در کارگـــ  اه حسـن ـــ

ــرو اب و  ــ ه  م د  یج(  ــدماو  دل  ی ــا  ب ــم   و  ــت ــف  گ

ادا ب ـــــــــد( کس مـب ــق  یروزـیهه سـ  ـما در ره عشـ

ــه ــفی( بـــ  از مالل ییسـرکشـش سـر سـودا زلـــ
 

ا  بــکــنــد   یــندر  ــا  وف مــن  عــمــر  گــر   مــعــامــلــه 

ــ دخورشـ ــدا و تـگرا    ـی د و را شــــاه میــــ ـــن  کشـ

ــرآن ت  یکه به جان از پ  ــو کم  یــ ــرف  یدان باــ  تــ

ـت  کــه لــک  رهـف ـت  ـی از  ــد  یشــ رـگ مــا  ـی وکــب   ـک

و     زاـن ــر  ســ ر  ـب ــه  نـفشــ ـب هــادههـمـچـون  م اـن  ـی
 

 ج –  ـه –ب  –الف   –( د2  ب –  ـه –ج  –  د –( الف 1

 ج –الف  –ب  –د   –  ـ( ه4  ب –الف  –ج   –ـه –  ( د3

 (1400)علوم و فنون خارج     :                                              خورد، به جز یمجاز به چشم م یةابیات، آرا ةدر هم  -109

ــ(  1 و    رودیم ــح  ــاصـــــب م ــد یشـــــارت  ــن  ک

کـتــ(  2 ـن زار  ــار  ةـه ریــکب ا  ز  ـت و  ــت ـم جــاســ ـن   ـی

و(  3 ــ  یــمغــافــلــ  تــو  مــن  خــورشــ و  مــاه   یــد و 

بــر(  4 تــالوت  کــتــاب   از  دارد  حــق   تــو 
 

نکــا  نــده  ـی ـخ لســــتــان  شـب  یوارـگ ــتـن  ـی  یســ

ــر   ســ کــه  هــر  ــه  قــلــنــدرن ــد  ــد  یبــتــراشــ  دان

ــر ــنا  ب ــ  ی ن ــردان  گ ــردون  ــل   یســـــتگ ــاف  غ

ــو او    ت ــاز  ــک ــ  یام م ــه  ــییک ــواه ــ  خ ــابب  ی
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 (1400)علوم و فنون خارج                     آمده است؟ یتدر کدام ب  ی»جناس، استعاره، موازنه و اغراق« همگ هایِیهآرا  -110

ــم(  1 ک ــور  ســ از  ــت  ــف ــگ ــوب گ ــر  ــا  یت ــور   ب  م

ار  هم  یبهار( 2 مس و قمر خ  یکز دو رخـس     یزدـش

ــت و امــــــپرواز ب( 3 ــاط اس ــت   یده آنجا که نش  اس

ــب(  4 د نفس صـ ــآـم ت نرســــانــــ ــالـم دح و سـ  ـی
 

ــو   خ ــت  ــاع ــن ق را  ــوران  م ــه  ســــور ک از  ــر   ت

ــکر ر  یز دو یاقوتش همــــــک  نگاری ــهد و ش  یزد ش

ــت  ه آنجاــــــب پرواز ــرور اس ــت و س ــرود اس  که س

ــوی ــ  ب ن ــو  ــاوردت ــ  ی پ ــتو  ــام ــ  ی ــرســــان ــد ن  ی
 

 

 ( 1400)علوم و فنون خارج                                                                              کدام است؟ یر،ز یتِب هایِیهآرا -111

ــ» ــه ــرد  یم ک ــارا  ــک آشــ ــرده  پ از  ــن  م راز  ــه   ک
 

ز  او  ــورت  صــ ــت  یـرهـنـوز  اســ پـنـهــان   « پـرده 
 

 

 متناقص نما -تکرار   -ب تناس  امـیها –  یه( کنا2 تضاد  - یهاـکن –  امـیها –اره  ـ( استع1

 مجاز  -پارادوکس   -استعاره   -سان  مه س( جنا4 ییآراواج –  یهکنا  -استعاره   -( تضاد  3

 

 (1400)علوم و فنون خارج                                                :شود، به جز  یافت میارکان تشبیه  ةابیات هم ةدر هم  -112

ــب هجر تو چ  ییگو(  1 ــشـ ــــــ هو بـخت سـ  من  ـی

ـم(  2 ــب  ل از  ن  ونـم ـگ مســـــت  ـی و  ـب  یـت ـل   یــدمـط

آ(  3 ص  و  یــدمرـق ـت ــاز  ســ ر  از  زـه ون  ـگ  ةـچ ـن  ی ـچ

ــن  یــشپــ(  4 روشــ آرخ  از  ایــیــنــهتــر   مــاه   یات 
 

ــار  ت ــه  ــت ــوخ آم ــو  ت ــف  زل ســـــر  ــار  ت  یاز 

ار تشــــد   ــم خـم ــلم از چشـ اصـ ـــح ارــــ  یو خـم

ــور ــب ــن ت ــت  ــب ــع ل ا  یای  ــت  یو  ــاری   آف  ت

ــ آرزو  یـــدخـــورشـــ ــد   داری یـــنـــهآ  یکشـــ
 

 

 (1400)علوم و فنون خارج                                      شود؟یم  یافتو استعاره »هر دو«    یهاما هایِیهآرا یت،در کدام ب  -113

 کز شـفق، رخسـار، در خون شـسـته اسـت  ی( آفتاب1

از  زهره( 2 وخت خو  نمی یـس ازد مگر عود  بـس   ـس

دور  (  3 ــزم  ب ــکدر  ــرو  ی ب و  ــش  درک ــدح  ق  دو 

هــار(  4 وـب ـن ــاد  ب چـون  ر  گســـــت ـب طـرب  ر    ی ـف
 

ــداغِ ناخ  ــن خـــ  زارِ حســنِ اوســت از الله یاوردهـــ

ــت  کس ــاران را چیم یندارد ذوق مس ــگس ــدـــ  ه ش

را  مـــدار  مـــعطـــ  یـــعـــنـــی دوام  ــال   وصـــ

ــبوســـتان گشـــت نق فرا   ا  گلســـتان شـــد ــــ
 

 

 (1400)علوم و فنون خارج       :                                                    درست است، به جز یاتاب  ةمقابل هم هایِیهآرا  -114

ــفتگ  از(  1 ه حلـق  یآشـ ــجمع  ةـب ــ  یــــ دهرسـ  ام ـی

د(  2 ز  فــارغم  رخــت  و  زلف  ــق  عشـ حرم   یربــه    و 

ــه  (  3 ــادب ُپ  ی ــاکــل  ُپک ــف  زل و  ــاب  ــنــش رچــرت  ی

ــم من آن رو(  4 افروز اســــت   یچراغ چشـ  مجلس 

 

ابکز حلقـه  ـت تو  زلف  )ا  یهـای  ــتنـد  داشـ ارادوکس( یـن ـپ  هـام، 

 اسـتعاره، لف و نشـر( )اسـت  یمانز کفر و ا  یرونمعامله ب ینا که

 پارادوکس(  یه،اـست)کنا  یـشانمن اـست که هم جمع و هم پر دل

 عنبر افشـــان اســـت )جناس، تشـــبیه(  یمر من آن موع  طناب
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  آمده است؟ یاتدر کدام اب یب،تناسب و لف و نشر« به ترت یهاما  یهام،های »استعاره، ایهآرا  -115

 (1400)علوم و فنون خارج                                                                                                                          

ــه گ( چو ذرّالف ــب ینبب  یرمر چه حقـ  ه دولت عشقـ

ــق را هرکه ند یــــــرب( ت    ینبب گو  یده،و کمان عش

ــمعش پ ج(  ــود یرمم  یشگر چو ش  بر غمم خندان ش

ا ــد  آخر چـه شــ کـه د  ید(  تـازه  گـل   یـداربرگ 
 

وا  ـه در  ـپ  یکــه  ر  ـه ـم ــه  ب ون  ـچ مرخــت  وســـــت  ـی

ــ خــم ــت  ــدةپشــ ــرا  ی ــ  م کشــ ــد  ــدةق را  ی ــو   ت

ــن  م ز  ــد  ــان ــج ــرن ب ــازک  ن ــر  ــاط خ ــجــم  ــرن ب  ور 

بــ  زا نــوایبــلــبــل  و   بــازگــرفــتــی   بــرگ 
 

 ب  -الف   - ج  -( د  4 ب  -ج   -الف   -( د  3 د –ب   -ج   -( الف 2 ج –د    -ب   -( الف 1

 

 (99)ریاضی تعداد تشبیهات کدام بیت بیشتر است؟     - 116

قفس1 در  بلبـل  ــو  همچــــ دائم  ــت  ــیـداســ شـ و  والـه   ) 

ــنــاعــت  2 ق خــاک  حــرص،  ــخــوار  خــون لــب  ــر  ب ــمــال  ب  ) 

ــت  3 نظرهـاســ پیرایـة  خـاکش  ــرمـه،  سـ ــنـگ  سـ  ( چون 

ــه  4 ب ف(  ازـک وج  ـم ون  ـچ مــده  شــــور   ر  ن    ـه ــاداـم  دری
 

ــک  شـ ــق  عشـ ز  طـبعم  ــت   طوطی  دوســ ــادام  ب و   ر 

نّا  ـم ـت شـــور  آب  ــت  زاســ اـف ی  ـگ تشــــن ــه  ن ر  ـگ  و 

 ســـا را   چشـــمی که یک نظر دید آن چشـــم ســـرمه

د گوهر خوشــــه عـق اشــــد  ـب ه  اـک  ای از خرمن درـی
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 ( حافظ در این کمند ســـرِ ســـرکشـــان بســـی اســـت 1

ــه(  2 ون ـگ ـچ ن  ـی مســـــک دل  ای  ش  ـف زـل ن  ـی ـچ  ای؟ در 

ــود؟  3 ــتم، ولی ـچه سـ ــسـ ــرای دـیده بشـ ــحن سـ  ( صـ

ــم از توبه ک4 ــ( چون پیاله، دلـــ ــکســت   ـــ  ه کردم، بش
 

تــو  مــجــال  ــد  نــبــاشــ کــه  مَــپــز،  کــ   ــودای   ســ

و    ـت حــال  شـــرح  صـــبــا  ــاد  ب فــت  ـگ تــه   کــاشــــف

تو    خیــال  خیــل  خور  در  ــت  نیســ ــه،  گوشــ  کــاین 

ــهمچ ــو الله، جگـــ  خانه بســوخت خمرم بی می و  ـــ
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نازنین1 می(  دگر  تر  روز  از  روز  هر   شوی 
 

 ناز چندانی که می ریزد ز سر تا پای تو )حسن تعلیل، واج آرایـی(   

یمم ز در خویش مران  ـــــان همچـــــ(  باغب2  و نـس
 

 کآب گلـزار تـو از اشک چـو گلنار من است )ایهــــام،کنــــایه( 

 ( در غبار خاطر مجنون حصـــاری گشـــته اســـت   3
 

 دیده آهـــو ز شـــرم نرگــس شهـالی تو )استعــاره،تشبـــیه(    

ــای دیده( پرده4 ــا  پیراههـــ  ن یوســف شــود    ـــ
 

 هرکه یک شب را به روز آورد در سودای تو )تلمیح، ایهام تناسب(  
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گــل    ز  من  بــالین  و  ــتر  بسـ ــت  اســ ــبنم  شـ چون   الف( 

ــتین  آسـ ــکر در  گ شـ تـن راســــت صــــد  نی  ه  اـل ـن  ب( 

ی  ـم ــت  دســ از  را  ـچ یج(  ـم مــار  ـی ـب را  ـچ م  ـت ودم؟   رـف  ـب

ــروردی     پ ــه  ــای ســ دارد  ــرم  گ ــاه  ــگ ن ــاب  ت ــجــا  ک  د( 
 

پـــاک  نـــظـــر  از  خـــارزار  خـــویــش   در   بـــیـــن 

د ا بـن اشــــد گو مـب ــکّر نـب از شـ ــر پر  د  گــــ  بـن

ی ـم ر  ش اـگ خــداـن زـن ســــیــب  ن  ـم ن  ـی ــاـل ب ر  ـب ود   ـب

ابش  مهـت از گلگشــــت  ابی چهره  آفـت ــه گردد   کـــــ
 

 ب  د،  الف، ج،( 4                     د ب،  الف، ج،( 3                     الف ج،  د، ب،( 2                      ج د، الف، ب،( 1
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ــراب مرهم دل ــت الف( ـجام شـ ه اسـ ـــت  ـهای خسـ

اســــت  گشــــای دلب( گره  تنـگ نغمـة چنـگ 

ــرق ت  ــج( ای صــبای بی مروّت بـــ  ازی واگذارـــ

 تر اســتد( پیش ما دشــنام جانان از شــکر شــیرین
 

ــلوب معادله(   ــبیه، اس ــت )تش ــته اس ــکس ــید مومیایی ماه ش  خورش

ــراب گلرنگ  ــیب زنخدان شـ ــهیل سـ ــبیه( سـ ــت)جناس، تشـ  اسـ

هــام( اـی ح،  ـی ـم ـل )ـت ــت  اســ ن  راـه ـی ـپ ره  ـم ـه خــا  ـی زـل مــار  ـی ـب  روح 

یرین ت )ایهامروح تلخ بحر از آب گهر ـش ب، حستر اـس  آمیزی( تناـس
 

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

 (99)تجربی ، ایهام تناسب، تشبیه و استعاره« وجود دارد؟در کدام بیت »ایهام -121

ــرغ  (  1 م ــر  ــظ ن راه  ــر از  ــی ــواگ ه گشـــــت  ــم   دل

ــه (  2 روان ـپ ــل  وصــ شــــمـع،  ای  شــــمـر  ی  مــت ـی ـن  ـغ

ــرغ  (  3 اســــت م ــی  ــروی اب ــان  ــم ک ــوادار  ه ــاز  ب  دل 

پروانــه(  4 یــافــت  ــمع  شـ تو چون  ــل  وصــ بــه  ــی   کسـ
 

ــاد   ــت دراف ــه  ک دام  ــه  ب ــه  ک ــن  ک ــه  ــگ ن ــده  دی  ای 

ــا   ت ــه  ل عــاـم ـم ن  اـی ــدکــه  مــان واهــد  ـخ ـن حــدم   صــــب

ــد آم ــن  ــی ــاه شــ ــه  ک ــا   ب ــران  ــگ ن ــر  ــوت ــب ک  ای 

دارد  ــر  دگ ســــری  دم  ــر  ه ــو  ت ــغ  ــی ت ــر  زی ــه   ک
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  ماند« داند که این شادی دم دیگر نمیها دارد                      نمیروز تیرة ما صبح، شکرخنده»به            
 

 

 آمیزی، ایهـــام ( تشخیـص، تشبـیه، حـس2( مجــــاز، استعــاره، تضــــاد، تشخیــص                  1

 آمیـزی، پارادوکس، استعاره( تشبــیه، حس4آمیزی                 حس( پارادوکس، ایهام تناسب، مجاز، 3
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 چه سـان م گـــــان خونین گریـــــة ما را نگه دارد( 1

ــی(  2 م ــدی  اب ــات  حــی ــه  ب ــو  ــل ــه ــف پ زل آن  ــد   زن

ــر ( 3  ســنجی ســخنعزیز قدردانی نیســت در مصـــــ

ــار(  4 ب آرد  ــی  زردروی ــع  ــم ط ــم  ــخ ت ــه  چ ــر   اگ
 

لوب معادله،ایهام( کجا مرجان به    زور پنجه دریا را نگه دارد؟ )اـس

ب،کنایه(  ت مطابق )ایهام تناـس ل اـس وادی که به اـص ت ـس  این اـس

ــه جنســی غیر یوســف کاروان ما )ایهام،اســتعاره(  ندارد ور نـــ

ه( ــبـی دح )مجـاز،تشـ دای ـق ـگ د  ــن دـه ه گلشـ گ ـب ات رـن  زـک
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ــی  م ــاه  ــگ ن ــان  ــوب خ ــو   خ ــت  ــام ق ــه  ب ــف(  ــردمال  ک

کـرد  ـن کـرشــــمــه  ــقــان  عــاشــ ــا  ب و  ـت جـمــال  اگـر   ب( 

ــک نظر می  ه پیـــــ ـــب پ و راســــت ج( دو اسـ از ـچ  دوانم 

ــم   ــال ع ــه  ــم ه دل  ــودی  ــرب ن ــر  گ ــزه  ــم غ ــه  ب  د( 
 

یــکلبــاس    هر  قــد  بــه  دیــدم  تو  ــن  ــت   حسـ  راســ

اســـت ان برـخ ــوب از جـه ــر و آشـ ه شـ ــر ـچ  ز بهــــ

ن ه  ـک ــتجوی نگـاری  ه جسـ ـــب اســــت  ورــــ ـم دة   دـی

ــت  داسـ ـــی ان چرا شـ ه جـه ــو دل جمـل ــق تــــ  ز عشـ
 

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

 ( 99)انسانی جز:های مقابلِ همة ابیات تماماً درست است؛ بهآرایه - 125

ــوام 1 ت ــاالی  ب شـــــمشـــــاد  ــدة  ــن ب را  ــی  راســـــت  ) 

ــی2 م ــن  م ــون  خ ــه  ب ــت  ــم غ ــه  ک ــدی  دی ــد(  ــوشــ  ک

دل3 ــده  ــوری شــ ــن  م جــان  در  ــو  ت ــار  رخســ ــر  ــه م  ) 

ــده4 ــی ــج ــرن ن ــه  ک زان  ــر  گ ــی (  ــای ــط خ ــه  ب ــا  م از   ای 
 

 اسـتعاره، ایهام( ور نه من آزادم از هر سـرو بسـتانی که هسـت ) 

کنــایــه(  )مجــاز،  ــتی  دربسـ میــان  ــتنم  کشـ بـــــــه  نیز   تو 

ــهمچو م  اه چارده در کن  ویران تافته اســت )تشــبیه، ایهام( ـــ

 تعلیل،جناس(چین درخم ابروی تو ای ترک ختا چیـست؟)حسن
 



 3/ نسخه  های ادبیآرایهدکتر ابوذر احمدی /  77 
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می دم  تا  است  عمری  او  روی  مهر   »سلمان«زنی  »ز 
 

 به مهر  صادقی چون صبح از آن مشهور آفاقی«  

 ( ایهـــــام، تشبـــیه، ایهــــام تناسب، مجــــاز2آمیزی، کنـــایه                  ( ایهــام، استعــــاره، حــس1

 ایهام تناسب، جناس ناقص( حسن تعلیل، استعاره، 4آمیزی                 ( حسن تعلیل، ایهام، ایهام تناسب، حس3

 

 ( 99)انسانی در بیتِ زیر، »چند ایهام تناسب و چند جناس« وجود دارد؟  - 127

می»می و  بربط  چو  عــودساختم  چو   سوختم 
 

 زیرا کــه چارة دل مــــن ســوز و ســــاز بـــود« 

 سه  –( دو 4دو                             –( یک 3سه                          –( سه 2دو                       –( دو 1
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ی ـم آن  از  یــل  ـج ـع ـت ــه  ب ــاد  ب ون  ـچ ر  ـم ـع ف(   گــذرد اـل

ی ـم رـن ـب کــام  ب(  ود  ـخ دل  ن  ـی ـــک تسـ ــه  ب م  شآـی وـی  ـخ

پــاک  عشــــق  پــه  نــدد  ـب ـن یــد  اـم را  ـچ عــاشــــق   ج( 

 د( حــرص بـــر من دردهای نسیــه را کــرده است نقد

ــاد  ب دراز  ر   ـم ـع کــه  دام  و  ـچ ـم ـه ف  زـل آن  ــ(  ــــ  ـه
 

ش   خـوـی ــة  دان جــدا  کــاه  از  کـنـی  غــافــل  و  ـت  کــه 

بــی در  فــلــک  دیــدهچــون  خــویــشقــراری  آرام   ام 

ـخوـیش پــاک  ــم  چشـ از  ــد  شــ ــاغ  ب ـعزـیز  ـــبـنم   شـ

 افتـــم به فکــر شـام خویشصبـــح ناگـــردیده می

ــش  خــوی خــاک  ــران  ــی اســ ــاد  ی ــرد  ــک ن ــز  ــرگ  ه
 

 ( ج، ب، د، هـ، الف 4( ج، الف، ب، هـ، د             3( الف، د، ب، هـ، ج         2( الف، ج، د، هـ، ب                        1
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بر  1 کـه  ــروقـد  سـ هر  می(  ــن  خور حسـ و   فروخـتمـه 

ــت 2 اســ ــاری  ی ســــر  نــت  ـم ــا  ب ر  اـگ بــل  ـل ـب نــال  ـب  ) 

ی3 ـب ســـر  یــک  ــت (  یســ ـن خــاک  زار  رود  ـم ـن در  ر  ـب  ـک

ــت( می4 گ و بوی دوسـ د از رـن ه دم زـن ل ـک ــت ـگ  خواسـ
 

ــت   ــرف گ ــر  دگ ــاری  ک ــی  پ ــدی،  درآم ــو  ت ــون   چ

ــت  اســ زاری  مــا  کــار  و  زاریم  ــق  عــاشـ دو  مــا   کــه 

ه می اســـة هر کس ـک ا پر اســـت ـک ــهـب  بینم ازین صـ

ــت از   ــرف گ ــان  ده در  ــش  ــفســ ن ــا  ــب صــ ــرت  ــی  غ
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 مجــــاز، کنایــــه، پـــارادوکس( تشبیــــه، 2( تشبیه، ایهام تناسب، استعاره، تضاد                            1

 ( استعاره، پارادوکس، ایهام تناسب، مراعات نظیر4( استعاره، ایهام تناسب، مجـاز، تضاد                             3

 

 (99)هنر های همة ابیات در مقابل آنها درست است؛ به جز:آرایه - 131

ــودا برون آیی ( 1  گرت ســودای آن باشــد کزین ســـــ

اه چم(  2 ه بزمـگ ـــب ــتم ــــ ذشـ  ن دو ، مســــت بـگ

 زنم صــائب بــــــر آهنگ فغان چون دل شــب می( 3

بینش(  4 ــرمـة  خود سـ بـا  زنهـار  زین خـاکـدان   ببر 
 

 تام، مجاز(یافت فردا از چنین سـودا )جناسزهی سووا ک  خ ااکهی  

ایهـام( داخـت )مجـاز،  اـن توام غنچـه در گمـان  ــان  از دهـــــ  چو 

ــمـان  می از آسـ زمین  بر  ــانم  ــتعـاره(کشــ اسـ )اغراق،  را  اهیـد   ـن

ــبیه، واج ــود بینا )تش ــر ش ــت در محش  آرایی( وگرنه کور هیهات اس
 

 آهوست آن صحــرا« به صحــرای قنـاعت رو کــه بی  »ز بند حرص بر آهو چه تـازی نفــس را چون ســگ
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  (99)زبان های »حسن تعلیل، ایهام، اغراق، مجاز و استعاره« کدام است؟ترتیب ابیات زیر، با توجّه به آرایه  - 132

ــک من ده از این پس پیش اشـ ه ابر گریـن  الف( بر آنم ـک

ــم ــوب ک ــه  چ ــرد  ســ ــن  آه ــم  ب(  ــی آتشــ دم  ــه   ک

ــازان ــب ــق عشــ ــرار  اســ ــد  ــای ــی ن ــان  ــت داســ در   ج( 

 آیدد( ز کــــــوه بیستـــون فرهــــاد از آن بیرون نمی

گـفـتـم ــدیــدم  ب ــام  ب ــب  ل ز  چـون  نـو  مــاه  ــ(   هـــــ
 

ل  ـــی ــم سـ ث چشـ دـی ا دارد ـح د گر حـی  افشــــان نراـن

او ــن  آه ــون  چ دل  در  ــر  اث ــچ  ــی ه ــد  ــن ــک  ن

ــانجا کک ــتان چه کار دارد ـــ ــت دس  ه قاف عشــق اس

 گـــــردد دو بـــاال نالـه در کهسار عاشق رامیکـــه  

ــت  جســ ی  واـه ـخ جــا  ـک مــاه  ن  اـی ر  ـب ـن ـچ از  دل   ای 
 

 ( د، ج، الف، ب، هـ 4 ( د، ب، الف، هـ، ج 3 ( الف، ج، د، ب، هـ 2 ( الف، ج، ب، د، هـ 1

 

  (99)زبان در کدام بیت، تعداد تشبیه با دیگر ابیات تفاوت دارد؟  - 133

و  1 ــه  دان ــا  ت ــو  ت ــال  خ دام(  شــــد  ــو  ت ــن  ــی ــف  زل

ــت 2 اســ ــن  م دالرای  ــظ  ــف ل خــرد  ــان  ــت بســ گــل   ) 

ــد 3 نشـــــای ــدف  ه دل  ــز  ج را  او  ــالی  ب ــر  ــی ت  ) 

دل4 ــاگــو   ــن ب آن  چــراغ (  ــا  ی ــه  مَ ــا  ی ــت  اســ ــروز   اف
 

بــرآمــد   دام  از  دلــش  مــرغ  کــه   کــیســـــت 

ــت  اســ ن  ـم ویــای  ـگ ق  ـط ـن ـم ن  ســــخ ــاغ  ب بــل  ـل  ـب

ــد  نــبــاشــ ــپــر  ســ جــان  جــز  را  او  جــفــای   تــیــغ 

ــتان   ــبس ــمع ش ــب زلف تو چون ش ــت کز ش  تافته اس
 

 

 (99)زبان  های ادبی بیت زیر، تماماً در کدام گزینه درست است؟آرایه - 134

 ( پارادوکس، تشبیـه، کنایــه، مجــاز2  ( ایهام، اغراق، استعـــاره، کنایــه1

 آرایی، استعاره، مجازتعلیل، واج( حسن4 آرایی( اغراق، استعاره، تشبیه، واج3

 

 (99)زبان                            های مقابل همة ابیات »کامالً« درست است؛ به جزآرایه - 135

تــه1 ـف ـگ ی  ـن ـــخ سـ ــا  ت ن (  ـــخ سـ ن  رـی ـــی شـ لــب  زان   ام 

در  2 ــا  ت قصـــــور (  ــدیشـــــة  ان و  ــورم  ح ــال  ــی  خ

مــلــک3 ــای  تــمــاشــ بــهــر  فــلــک  ــا   نــقّ ــت  دســ  ) 

مــیــان 4 ــه  ب ــد  ــاشــ ب ــو  ت ــاالی  ب ــوة  جــل کــجــا  هــر   ) 
 

ــرو ایران نمود گو  ـبه گفـتار من )حس   آمیزی، ایـهام(خسـ

ــن تعلـیل( از من )جـناس، حسـ ــور نگردد نـم ة قصـ اـی  جز ـم

ــته در پرده نگار عجبی )جناس، واج ــب آراسـ  آرایی( هر شـ

رو کجا قام تی ـس بیه( راـس ب، تـش  ت موزون دارد )ایهام تناـس
 

 

 (99)مشترک خارج کدام دو واژه در بیتِ زیر »ایهام« دارند؟   - 136

 گوشمالی نیست حاجت ساز سیر آهنگ را« قـــکشند آزار خلف میــ»از نواهای مخال

 ساز، آهنگ( 4                نوا، مخالف(  3آهنگ، نوا                                ( 2                        نوا، ساز ( 1

 

 ( 99)مشترک خارج های بیتِ زیر در کدام گزینه درست آمده است؟ آرایه - 137

 پسته از بس خجل از غنچه خندان تو شد« کند خنده خونین به ته پوست نهان»می

 یلکنایه، استعاره، تشخیص، حسن تعل( 2 تناقــ ، اغــراق، مجــاز، استعــاره (1

 استعــاره، جنـاس، مجاز، حسن تعلیل( 4 اغراق، تشخیص، تشبیه، ایهام تناسب( 3

 پاره پنهان شد« که چون در نقطه موهوم این سی  »در آن تنگ دهن زان عقد دندان حیرتی دارم



 3/ نسخه  های ادبیآرایهدکتر ابوذر احمدی /  79 
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 (99)مشترک خارج شود؟ آرایه »تشبیه« در کدام بیت. بیشتر یافت می - 138

خــط (  1 ــهــار  ب از  رخــت  ــاغ  ب ــت  گشــ ــبــز  ــرســ  ســ

ــداخــت (  2 ــن ــی ب ــکــس  ع جــان  ــه  ــن ــی آی در  ــو  ت  روی 

مـراد (  3 خــل  ـن آن  از  چـیــدهـم  بســــی  عـیـش   مـیـوه 

ــت  (4 دوســ طــره  خــم  ــت  اســ ــجــات  ن دام  ــقــه   حــل
 

تــو  نــگــاه  از  دلــم  مــهــر  فــزود   یــعــنــی 

رنــگــم  هــمــه  از  ــت  بــگشــ پــاک  تــن  تــخــتــه  ــا   ت

ایــن از  ــهــتــر  ب ــمــری  ث مــحــبــت  ــاغ  ب دهــد   کــی 

ــود ــب ن دام  ــن  ای در  ــه  ک ــرغــی  م ــت  حــال ــر  ب  وای 
 

 

 (99)مشترک خارج جز؛های مقابل همه ابیات تماماً درست است؛ بهآرایه - 139

مــارا(  1 غــم  ــاکــوه  وف مــیــزان  ــه  ب ــنــجــی  ســ  اگــر 

ه این چمن هرســــال(  2 ار عمر خواه ای دل، وگرـن  بـه

ــق(  3 عشـ از هالک  آن دل  مـانـد؟ در  کجـا  غم  ازان   ـب

 باشــد ز هم کشــتیمســلســل چون شــود امواج، می( 4 
 

جنــاس(   مــانــد؟)اغراق،  کجــا  ــنــگ کم  سـ ــاف،  انصــ پلــه  در  را   تو 

)ایهام تناـسب، اـستعاره( چو نـسرین ـصدگل آرد بار و چین بلبل هزار آرد  

ــبنم کج ــید از ش ــتعاره( ا ماند؟)واجــــــگره در خاطر خورش آرایی،اس  

 به حال خویش دل در زلف خم در خم کجا ماند؟)اـسلوب معادله،ایهام( 
 

 های: »تناق ، اغراق، مجاز، لفّ و نشر و ایهام« درست است؟ در کدام گزینه ترتیبِ ابیات با در نظر گرفتن آرایه- 140

 (99)انسانی خارج                                                                                                                                    

ــت  اســ ــراب  شـ پروای  چــه  تو  خیــال  ز  را  مــا   الف( 

ــاه ــی ســ ــف  زل آن  در  ــو  ت ــاه  چــوم روی  ــو  ــرت پ  ب( 

ــلمان را نظر برــــــج( تا نپنداری ک ــت ه س ــاهد اس  ش

زلفش ــرافرازی کنـد  سـ ــانی  پریشــ در  چنـان کـاـن  د( 

 ا م گان تواند بسـت رهـــــهـــــ( سـیل سـرشـکم را کج
 

گیر کـه خم  ــر خود  سـ گو  ــت خم  اســ  خـانـه خراب 

ابی اســـت  ه شـــب تیره و خو  مهـت ــتی را ـچ  راسـ

ار ا چـه ـک رعـن د  ا شــــاـه ـب را  ــق   مســــت جـام عشـ

بــود ــاتــوانــی  ن در  ــاحــر   ســ ــم  چشــ ــایــی   تــوان

می کی  و خس  خــار  را توابــا  ــیالب  سـ ره  ــتن  بسـ  ن 
 

 ( د، هـ، ج، ب، الف4( د، هـ، ج، الف، ب                3( الف، هـ، ج، ب، د                   2الف، ج، ب، هـ، د                  (1

 

 ( 99)انسانی خارج در همة ابیات، هر دو آرایة تشبیه و استعاره وجود دارد؛ به جز: - 141

ــت1 ــســ شـ پــاک  خواهــد  ــم  آب چشـ بــه  را  گــل  دفتر   ) 

را 2  خـیـز  ــب  شــ ــالّ  ن ــد  ــدان ن قـیـمــت  ــی  خســ هـر   ) 

ت3  ا و گـف ــی درـی امشـ اشـــاک اوســـت و( ـخ  گو خس و ـخ

 ( شـــوکت شـــاهی ســـبک ســـنگ اســـت در میزان عدل 4 
 

ــز را   ــبنم خیــــ ـــــــــار شـ  گر ببیـند بلـبل آن رخسـ

را  ز  شـــبــدـی ن  اـی قــدر  ــد  دان کــه  ــایــد  ب  خســـروی 

را  خیز  گوهر  بحر  این  و خس  خــار  از  ــن  کــــ  پــاک 

ــی م ــق  ــکــعشــ ــوه ک خــون  ــه  ب ــرد  ــی ــز گ ــروی پ  ن 
 

   (99)انسانی خارج اند؟آرایه هایِ بیتِ زیر کدام - 142

ی  »روشــــنــت   ـن ـی ـب را  ش  ـط ـخ و  خــال  ر  اـگ ردد   ـگ
 

ــت«   اســ تــار  هجران  ــب  شــ و  فراق  روز  چرا   کــه 
 

 ( حسن تعلیــل، استعـاره، ایهام، پارادوکس 2تشبــیه، تضـاد، مجــاز، استعــــاره                            (1

 ( تشبیه، لفّ و نشر، ایهام تناسب، پارادوکس 4( استعــاره، لفّ و نشر، مجاز، تضـــاد                            3

 ( 99)انسانی خارج خورد؟ام« به چشم میآرایة »لفّ و نشر و ایهدر کدام بیت،  - 143

امّا1 ــت  اســ ــخ  ــل ت ــو  ت ــو   ن ــب  ل ز  ــم  ــام ک ــرچــه  گ  ) 

روزی 2  ــبــاـن شــ دارم  غـمـی  فـش  زـل و  رخ  ــودای  ســ ز   ) 

ــاز3  ب ــد  آم ــث  حــدی ــه  ب ــا  ــوی گ ــو  ت ــن  ــری ــی شــ ــب  ل  ) 

ــمــتــم 4  ظــل و  ــور  ن غــرق  مــویــش  و  روی  خــیــال  ــا  ب  ) 
 

دارم  ــیــریــن  شــ ــة  ــّ قصـ دهــد  گــو   ــی   گــرکســ

او نمی ــبح وصــــال  ــرا صـ روزی مــــ ــبی   گردد شـ

ــی ــیــدای شــ هــر  ز  ــور  شــ ــی  بســ ــرآورده  ب  کــه 

کنــد من  ــام  شــ و  ــبح  ــیر صـ سـ کــه  نظربــازی   کو 
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 (99)علوم و فنون  است؟     «مجاز و ایهام»کدام بیت فاقد تشبیه و دارای  - 144

ــم 1 ــت دراف ــه  ب ــوا  ــق ت ــرده  پ ــس  پ ز  ــم  ــواه خ  ) 

دل2 بــل  ـل ـب ون  ـچ نــد (  شـــکســــت ــال  ب را  تــه   ســـوـخ

ــره3 ط ــه  ن شـــــب(  ــم  غ داردات  ــن  م ــار  ت ــای   ه

مــن  4 ــی(  ن مــنآن  از  ــاب  ــن اجــت ــار  ی ــد  ــن ک کــه   ام 
 

هــمــه  ــان  زب ــه  ب افــتــم چــنــدی  خــبــر  چــون   کــس 

نــیــایــد  پــرواز  بــه  بــاز  چــمــن   بــرطــرف 

دارد مــن  خــمــار  فــکــر  تــو  ــت  مســ ــم  چشــ ــه   ن

رد ـی درـگ ع  شــــم ــه  ب ش  آـت بــت  صــــح ــه  یشــ ـم  ـه
 

 

 (99)علوم و فنون  های بیت زیر کدام اند؟آرایه - 145

ــایه ســروت  ز باغ حســن خود بر»  خور که من در س
 

ی  ـم وردار  رـخ ـب عشــــق  ــاغ  ب ز  را  ی  هــاـن مـج ـن ـی  «ـب
 

 ( استعاره، مجاز، کنایه، ایهـام 2 ( تشبیه، جناس، ایهام، کنایــه1

 آرایی( کنایه، ایهام، مجاز، واج4 ( تشبیه، استعاره، جناس، مجاز 3

 

 (99)علوم و فنون  های بیت زیر کدام اند؟آرایه - 146

المتو  » ــت در ـع ه جفتش نیسـ اق ابرویی ـک  داری ـط
 

اقیتویی آن  ت ابروان ـط ه جـف ـب الم  ـع ه در  ــی ـک  « کسـ
 

 ( تشبیــه، مجــاز، ایهام تنـاسب، تضاد 2 ( تشبیه، تضــاد، ایهـــام، جنــاس تـام1

 ( استعــاره، ایهـــام، اغراق، پارادوکـس 4 ( پارادوکس، جناس ناقص، کنایه، اغـراق3

 

 (99)علوم و فنون  کدام بیت فاقد مجاز است؟ - 147

زی 1 رخــی ـب و  ی  ـن نشـــــی ـب ن  ـم خــاک  ســــر  ر  ـب ر  ـگ  ) 

خـون2 بـریـخــت  ــتــت  مســ نـرگـس  غـمـزه  ــه  ب  دلـم ( 

ــت 3 یســ ـن دوری  م  ـن ـک و  ـت کــار  ســــرِ  در  ر  اـگ ســــر   ) 

ه خ4 ــت ـب ل اسـ ـــه ــ( سـ ــت بر آری ــــ  ون من اگر دسـ
 

ــر از این شـــادی برخی  ا محشـ ـــت ــینمــــ  زم و بنشـ

ــی   ــوان ــات ن ــه  ب ــان  ج ــن  م ــر   ب از  ــن  ــک ــی ــردول  ب

ــت دســ در  کــه  ــد کــان  ننــدیشــ ــر  سـ ز  افتــاد   تو 

ــاشـــــد  ــب ن دشـــــوار  ــو  ت ــای  پ در  دادن  ــان   ج
 

 

 (99)علوم و فنون  جز: های تشبیه، استعاره و جناس وجود دارد؛ بهدر همه ابیات آرایه  - 148

چــنــگ 1 ــغــمــة  ن زمــزمــة  ــم  دل گــو   از  ــد  نشــ  ) 

ذار مطرب را دمی ک2 ــ( مـگ گ را ــــ د چـن گ بنـه  ز چـن

رخ  3 ــش  آت ــرک  تُ ای  ــش(  آت آب  آن  ــار  ــی را ب ــام   ف

ــار 4 ــی ب ــگ  زن چــون  مــی  جــان،  ــة  ــن آی رخــت  ای   ) 
 

ــرا  م ــگ  چــن از  ــد  بشــ ــدا  ــی شــ دل  ــان  ــن ع ــا   ت

را  رنــگ  آتــش  آب  آن  فــکــن  ــاغــر  ســ آبــگــون   در 

ة نیل اـم ــوین ـج ام را ــــ ان و در ده ـج ـــت  ی ز من بسـ

مــرا زنــگ  بــبــرد  خــاطــر  آیــیــنــة  ز   تــا 
 

 

 (99و فنون  )علوم جز:آرایه مقابل همه ابیات کامالً درست است؛ به - 149

 

ــیلی اخوان 1 ــد کبود از سـ ت گر شـ ــو در هم رـخ  ( مشـ

ــرون2 ب ــد  آی غــالف  از  ــیــری  پ هــنــگــام  در  حــرص   ) 

ه خون خویش فتوی دادن اســــت3  ( حرف حق گفتن ـب

ده 4 خُـم  ــه  ب ــت  پشــ رب  ـط و  ش  ـی ـع نــد  ـک روی  ــا  ت  ) 
 

از، تلمیح(  داران خطرداری )مـج ــم خرـی ل از چشـ ه بی این نـی  ـک

 تر )اـستعاره، اـسلوب معادله( ماند بیشو پر پیدا کند چون مور   بال

اره(  ــتـع ام، اسـ دار )ایـه ا برـم ــتی ز میـن ه چون حلّـاج از مسـ  پنـب

 تا پشت کند محنت و غم روی به می کن)تضاد، حســن تعلیـل(
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 (99)علوم و فنون  به ترتیب، در کدام گزینه آمده است؟ «آمیزی، حسن تعلیل، کنایهاغراق، تشبیه، حس»های آرایه - 150

کن  کشتی  سامان  لنگری،  رکابی  سنگین  کز  تو   الف( 

رخنه  هر  که  باد  شکرین  کامت  دل ب(  از   ای 

بود  تر  و  تازه  ازو  گلشن  رخ  که  ریحان   ج( 

 د( شد شـــوق من به الفــــت لیلــــی یکـــی هـــزار

ذر   ــت ـگ ــو بر دشـ ــ( بوی خو  آهوی تــــ  کردهــــ
 

ــد   د شـ ل تواـن ــاـح ا هر کفی سـ ار و خس ـم ه بر ـخ  ـک

ــد ــو چون کن  دهن شـ ــکرخند تــــ ــیرین ز شـ  شـ

شــــد ــن  ــه ک ــم  ــوی ــق ت ــو  ت ــط  خ ــی  ــازگ ت  از 

 هـــر وحشـــــی کـــه بــــا مـن دیوانه رام شـــد

ــد شــ ــن  ــت خ ــاف  ن ــان  ــت ســ ــه  الل ــر  ــگ ج  داغ 
 

 ( هـ، ب، د، ج، الف4ب، هـ، الف           ( د، ج،  3( د، هـ، ب، الف، ج            2ج، د، الف، ب، هـ            (1

 (99)علوم و فنون خارج  ؟یستاستعاره مکنیه در کدام بیت، تشخیص ن - 151

م1 جــاـن و  ن  ـت گــداخــت  ـب ش  رـت ـج ـه گــه  ــاـم شــ در   ) 

روز 2 ارض  ـع از  د خط شــــب  زـن کـه  از آن دم  پیش   ) 

ه3 اـم ــم ـن ــــــ ــت من( در فراقش می نویسـ  ای از دسـ

ــر 4 ــت اما س ــته اس ــمم بس ــکم می رود( گرچه چش  ش
 

ــالــم   ب و  پــر  ــت  ــکســ بشــ ــقــش  عشــ دامــگــه   در 

ــت  اری بوده اسـ ت لیـــــــل و نـه ــر زلف و رـخ  از سـ

ه خون می ــر میخـاـم بر سـ و خط خـاک  د  د گرـی  کـن

مــی ــاز  مــنب ــم  چشــ مــاجــرای  مــردم  ــه  ب  گــویــد 
 

 

 (99)علوم و فنون خارج  آرایه های بیتِ زیر کدام اند؟  - 152

د ا خرـی ــوة دنـی و عشـ از دســــت داد  ه دل   »هر ـک
 

رفت«   و  کرد  سودا  قلب  سیم  به  را  خود   یوسف 
 

 ( استعــاره، تشبیه، ایهـــام، ایهام تناسب2( استعاره، کنایه، حسن تعلیل، ایهــام                            1

 ( تشبیه، حسن تعلیل، مجاز، ایهام تناسب 4( تشبیه، کنایه، مجــاز، اسلوب معادله                            3

 

 ( 99)علوم و فنون خارج کدام بیت، فاقد استعاره و دارای »تشبیه و جناس« است؟  - 153

نمود 1 رخ  آیین  ــان خور  رخشــ مــاهِ  کــان  زمــان  آن   ) 

ـچ2  رب  ـع ربِ  ـح و  ــه  رب ـح ز  م  ـغ چــه  را (  ون  ـن ـج ـم  و 

غــمــت 3 اقــبــال  ــه  ب خــیــمــه  مــن  دل  در  زدی  ــا  ت  ) 

 ( دانی کـــه بـــر عذار تـــو خــــال ســیاه چیست؟4

ود  ـب اورنــگ  ر  ـپ کــاخ،  و  ــت  گشــ ر  ـه ـچ ـل ـگ ر  ـپ ــاغ،   ب

ــود ب ــد  ــواه خ ــام  ــق م ــی  ــل ــی ل در  ــر  ب ــم  ــی ــق  م

م ـغ ن  ـم جــان  از  ــادی  ــت شــ اســ تــه  ـخ رـی ـگ ـب  زده 

 اســـتزاغـــی کــــه بــــر کــنارة باغـــی نشسته 

 ( 99)علوم و فنون خارج وجه شبه در کدام بیت، محذوف است؟ - 154

کـنـمـش 1 بـرابـر  روی  ــه  ب کــه  ــد  ــاشــ ب چــه  ــه  مَ  ) 

مــی2 تــو  ــه  ب نــگــویــمــت  عــمــر (  عــزیــزی  از  ــد   مــان

وی3 ـگ ود  ســـرـخ م  واـه ـخ ن (  ـک ـی وـل ــاخــت  ب  صـــفــت 

مــی4 جــان  ــن  جــوشــ از  تــو  مــ گــان  تــیــر   گــذرد( 
 

ــد   مــان جــایــی  ــه  ب کــه  گــویــم  تــو  ــار  رخســ ز  ــا   ی

اـگ ر  ـم ـع یکــه  ـم ـن م  ـه ــت  اســ ز  زـی ـع ــد رچــه   مــان

 شــرط اســت بدین ســــــــر که به چوگان تو باشــد 

ن  ـم دل  در  ی  وـی ـت کــه  جــان  ای  زن  ـم ن  ـم دل  ر   ـب
 

 ( 99)علوم و فنون خارج آرایه هایِ مقابل همة ابیات درست است؛ به جز: - 155

ــحــرگــه 1 ســ در  ــو  ت ــوی  ب هــمــره  ــوده  ب ــاد  ب ــا  ب  ) 

آن2 ــاد  ــادب ی و (  ـت ــب  ل عــل  ـل و  و   ـخ چشــــم  ز   کــه 

خــراب3 دل  ــی   (  خــال ــود  شــ کــی  ــق  عشــ از   مــن 

ــد4 زدن ــازار  ب ســـــر  ــر  ب ــا  م ــی  ــام ــدن ب ــوس  ک  ) 
 

ــنیده بویت خود را به باد داده )حسگل  ــخیص( ها ش  آمیزی،تش

ــه بادام و شــکر بود مرا )لف و نشــر،تشــبیه(   نقل مجلس همـــ

 چرا که جایگه گن ، کن  ویران اســـت )اســـلوب معادله،جناس( 

نبود   ازار  ـب ــرِ  را سـ ا  ــو ـم ه بی روی تــــ ه(گرـچ اـی از،کـن  )مـج
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 ( 99)علوم و فنون خارج آرایه های بیتِ زیر، در کدام گزینه تماماً درست است؟ - 156

  

ــیرین می ان تیشـــه شـ ه خون خود دـه ا ـب  کنیم »ـم
 

ما«  کار  شیرین  معشوق  عبث  ننشیند   تلخ 
 

 آمیزی، ایهام، کنایه  ( استعاره، حس2( تشخیص، مجاز، تضاد، جناس                                1

 آمیزی، مجاز، پارادوکس، ایهام ( حس4( جناس، استعاره، ایهام، تشخیص                             3

 

 ( 99و فنون خارج)علوم  های »جناس تام، لف و نشر، تشبیه، ایهام تناسب« به ترتیب، در کدام ابیات یافت می شود؟آرایه - 157

ــحــظــه ل ور  ــف(  ــال ت ــوی  ک ــه  ب ــگــذرمای  ب ــاه  ــاگ ن  و 

ــت  تــوســ روی  ز  ــان  خــوب رونــق  کــه  آن  روی  وز   ب( 

ــت  وســ ـت ف  زـل و  ــار  رخســ مــه  ـه ر  ـف ـک و  مــان  اـی  ج( 

ــل گ ــم  ــی نســ دارد  ــو  ت ــوی  ب ــه  ک آن  ــوی  ب ــر  ب  د( 
 

ــت   آرزوســ م  رضــــواـن ــة  روضــ کــه  کـن  ـم م  ـب ـی  ـع

ــت  آرزوســـ ــم  ــانـ ــوبـ خـ رخ  ــارة  ــظـ نـ ــم   دانـ

آرزوســــت  ــم  ــان ــم ای و  ــده  ــان م ــر  ــف ک ــد  ــن ب  در 

ــت  آرزوســ م  گـلســــتــاـن و  ــاغ  ب وی  ـب وســــتــه  ـی  ـپ
 

 ( د، ب، ج، الف4( د، ج، ب، الف                 3( ب، ج، الف، د             2ب، د، الف، ج          ( 1

 

 )98ریاضی  ( در کدام تشبیه وجه شبه ذکر نشده است؟      -158

ار زخم1 ه پی( چون ـم د ـب ــخورده دل افـت ابــــ  چ و ـت

زمــیــن2 ــگ  رن ــت  اســ ــده  شــ مــن  رخ  چــون   ) 

هــزاران  3 نــی  چــون  جــهــان  دارد (   نــالــه 

 ( در وفای عشـق تـو مشهــور خوبـانم چــو شمــع 4

را    ــو  ت ــد  ــن ک ــان  ــچ ــی پ ــرّة  ط ــاد  ی ــه  ک ــه  گ ــر   ه

ــان  زم ــع  ــب ط اســـــت  شـــــده  ــن  م دَم  ــون   چ

ــی؟  ــان ــرســـــت شـــــکّ از  ــد  دی ــی  ن ــک  ی ــه   ک

 نشین کــوی ســربــازان و رندانم چـــو شمـــعشب

 

 )98ریاضی  ( های بیتِ زیر، کدام است؟   آرایه  -159

ــخن  »ـجای خـنده ــت سـ ــت اسـ ــیرین پیشـ  گفتن شـ
 

ــیرین چ  ه آب شـ ـــک ــکرت« ــــ دی برود از شـ  و بخـن
 

 مجاز، حسن تعلیل( تشبیــه، ایهـام،  2 ( استعاره، مجـــاز، کنایـــه، تلمیـــح  1

 ( تشبیه، ایهام، استعاره، ایهام تناسب4 ( استعاره، ایهام تناسب، تلمیح، تناق 3

 

 )98ریاضی  (  های ادبی است؟  بیت زیر »فاقد« کدام آرایه -160

ــا  گـوی خــامـش  دل  خـمـوشــــی  مُـهـر  از   »شــــود 
 

ود«  ـب بســــتــه  ســــر  ز  خُـم  ر  جــگ در  ی  ـم  جـو  
 

 ( مجاز، اسلوب معادله4 ( تشبیه، مراعات نظیر3 ( استعاره، تناق 2 آمیزی( ایهام، حس1

 

 )98ریاضی  (  های »استعاره، تشبیه، پارادوکس و حسن تعلیل« در ابیات زیر کدام است؟  ترتیب آرایه -161

می تو  پیش  بـه  دلم  ــتـادنالف(  فرسـ ــت جـان   خواســ

بــارـیم  ـک ـــب سـ ــتــان  وسـ ـب اـین  در  چــه  ـگر  وه  ـی ـم ز   ب( 

شــــده ــه  آگ ــم  دل ــال  ح ز  ــف  زل ای  ــر  ــگ م  ایج( 

ــوی  گ ــو  چ ــادن  ــت اف ــش  ــای پ ــدر  ان ــم  ــواه خ  د( 
 

کـــبـــوتـــر    بـــالولـــی  قـــوّت  نـــبـــود  را   جـــان 

ــم  ــاری ــت ــرف گ ــی  آزادگ ــه  ب ســـــرو  ــو  چ ــان  ــم  ه

ــی  ــردان ســـــرگ و  ــده  شـــــوری و  ــده  ــن ــراک پ ــه   ک

مــگــوی  هــیــچــش  زنــد  چــوگــانــم  بــه   ور 
 

 ( د، ب، الف، ج4 ( ج، د، ب، الف3 ( الف، د، ب، ج2 ( الف، ب، د، ج1
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 )98تجربی (   تعداد تشبیهات کدام بیت، بیشتر است؟   -162

ــتـی1 بـهشــ ای  لـقــا (  ــیــد  خـورشــ قــد  طـوبـی   رخ 

ــوانــت 2 گــیســـ تــار  وز  ابــروانــت  طــاق  از   ) 

ــاج 3 ــت ــح م ذرّة  ــن  م و  ــده  ــن درخشــ ــر  ــه م ــو  ت  ) 

م 4 جـنـوـن ـم روشــــی  ن  شــــیـرـی وة  جــل از  گــاهـی   ) 
 

قــا  ــدـل جــاوی خســــرو  از  و   ـخ یــت  ـب ن  اـی و   بشـــــن

م کـمـنــدـی ــتــة  بســ هـم  یـم  کـمــاـن ــتــة  خســ  هـم 

ــه ــان خ ــو  دوشــــمت ــه  ب ــه  ــان خ ــن  م و  ــده  ــروزن  ف

ــن ــیــری شــ خــنــدة  از  ــرهــادمگــاهــی  ف ــی   مــنشــ
 

 

 )98تجربی  (  اند؟  های بیتِ زیر کدامآرایه -163

ــیمی ــت نسـ ــرم از کوی او ـگذشـ  »چو غنـچه بر سـ
 

ــدریــدم«   ب او  وی  ـب ــه  ب ن  ـی وـن ـخ دل  ر  ـب رده  ـپ  کــه 
 

 ایهـــام، تشبیــه، جنـــاس، کنایــه(  2از، تلمیــح، تضــاد                          ـ( تشبیه، مج1

 آمیزی( مجاز، ایهام، مراعات نظیر، حس4آمیزی، مجاز                        ( کنایه، تشبیه، حس3

 )98تجربی  ( های مقابل همة ابیات تماماً درست است؛ به جز:   آرایه -164

 بندد ( الله، دل در دم جان بخش سحر می1

 د دل ما با سر زلفش( از آن دلبسـتگی دار2

 ( به روز حشــر چـو بوی تو بشنود خواجو 3

 ( چنان کــاندر پریشانی سرافرازی کند زلفش 4

 آردغنــچه جان پیشکــش باد صبا می 

 که هرتاری زگیسویش رگی با جـان مادارد 

 ز خــاک مسـت برون افتد و کفن بدرد 

 توانایی چشــم سـاحر  در ناتوانی بود 

ـوب معادله(   )استعاره، اسـل

 )حسن تعلیل،مراعات نظیر( 

 آمیــزی، مجــاز( )حس

 )تناقـــ ، استعـــاره( 

 

 )98تجربی  ( های »جناس، تشخیص، مجاز، تضاد« در کدام ابیات است؟ ترتیبِ آرایه -165

خـجـلــت  از  بـرنـگـرفــت  پــا  تـو  رفـتــار  پـیـش   الـف( 

ــت  اد خرّم اسـ ــوق این ـچه ـب ــیم کوی معشـ  ب( ای نسـ

وچــه ـک ســــر  ش  خـراـم دیــدن  ی  ـپ ســــتــادمج(   هــا 

ــم  ــگــردان ب ــر  ســ ــو  ت حــکــم  خــط  از  ــه  چــگــون  د( 
 

اســـت   ت برـخ اـم د و ـق از از ـق ه ـن ه ـب ــرکش ـک ــرو سـ  سـ

ی ـم ــازه  ت م  جــاـن کــه  ودی  ـب جــا  ـک ــا  وی ت ـب ــه  ب ردد   ـگ

ــه خــان در  ــش  جــمــال ــوة  جــل ــمپــی  ــت ــســ نشـ ــا   ه

طــاع  ـم نــده  ـب ش  ـی ـپ و  ـت م  ـک ـح و  م  ـع طــی ـم ن  ـم  کــه 
 

 ( د، ب، ج، الف4 الف، د، ج( ب،  3 ( ب، الف، ج، د2 ( الف، ب، د، ج1

 

 )98انسانی     (  در کدام بیت، هر دو تشبیه گسترده و فشرده وجود دارد؟  -166

ــرگردان 1 ــود سـ ه از مهر تو چون ذرّه شـ  ( هر ـک

ــی نزنم2 ان تو گویــــ ا زلف چو چوـگ ه ـب  ( من ـک

ان پرواز3 ـــت ــوی گلسـ د چون مرغ کنی سـ  ( چـن

ــ( ت4 داری خبر از آتش مهرــــ ک ذرّه ـن ه ـی  و ـک
 

مــگــذار  ــان  درخشــ ــیــد  خــورشــ چــو  روی  از   دور  

مــگــذار  چــوگــان  خــم  در  ــم  دل گــوی  ایــن  از  ــیــش   ب

ــذار گ ــاز  ب ــا  ــب صــ ــه  ب ــان  ــت بســ ــدِ  شــ ــد  آم  راه 

بـــی گـــذارذرّة  بـــاز  هـــوا  بـــه  را  پـــا  و  ــر   ســـ
 

 )98انسانی (  اند؟ های بیت زیر، کدامآرایه -167

 پو  شمــــا بـــــرد خورشید شب»آب آتش می

 

ی  از  ـم یــات  ـح آب  شـــمــا«رود  و   ـن  چشـــمــة 

 
 ( مجــاز، جناس تــام، تضاد، تلمیح2 ( استعاره، تشخیـــص، تلمیــح، تضاد1

 ( مجــاز، ایهام، تشخیص، پارادوکس4 ( ایهام، استعاره، جناس تام، پارادوکس3

 



 

 

 صفر تا صد ادبیات کنکور ؛ کامال رایگان   

           Telegram ID                                 Telegram Channel                          Instagram                         mobile 
    @aboozar_ahmadi63                     @adabiyat_ahmadi              @adabiyate_konkour        09123708476 
                                                                  @package_adabiyat 

 )98انسانی  (  هر دو آرایة مقابل کدام بیت، درست است؟  -168

ه  1 ان ـک پر شــــد فـغ اتم  ة حـی اـن پیـم  نتوان ( 

ــتخیز 2 رسـ ــود روز  شـ ای  ـپ ه  ـب ا  ـت برخیز   ) 

ــد چمن انجمن از بوی خوشـــش پـنداری 3  ( شـ

ــت برای من  4 ــانی جمع اسـ ــباب پریشـ  ( اسـ
 

ریــدن   ـب او  از  ــد  ون ـی ـپ ن  ـت رـف ـگ او  از  مــان  ـی  ـپ

ت  هید غمت در چـــــه حالت اـس  وانگه بین ـش

ان دارد  ه گریـب ـب ل  ل و ـگ ــمن در بـغ ه سـ  ـک

ان با ــــجمعیّت اگ  ر خواهی زان طرّة پریـش
 

 )حسن تعلیل ـجناس(

 )تلمیـــح ـ ایهــــام(

 آمیزی()جناس ـ حس

 )پارادوکس ـ مجـــاز(

 

 ( 98انسانی (  شود؟  آمیزی« به ترتیب، در کدام ابیات یافت میهای »اسلوب معادله، تلمیح، تشبیه، حسآرایه -169

دل  اگر  است  هجران  وصل،  جداست الف(  یکدیگر  ز   ها 

می جاوید  زندگانی  که  آبی   دهد ب( 

یار  تلخ  نگاه  از  را  عاشقان  پروا  نیست   ج( 

تهی از  ماه  د(  از  گشاد  امید  است   عید  مغزی 
 

دل  اگر  وصل  باشد  است هجر  پیوسته  هم  به   ها 

است شبانه  شراب  وجود،  اگر   دارد 

است  پروانه  ترِ  ریحانِ  شمع  خشک   دود 

است  خاریدن  سر  پشت  برای  تنها   ناخن 
 

 ( د، ج، ب، الف4 ( د، ب، الف، ج3 ( ج، ب، د، الف2 ( ج، ب، الف، د1

 

 ( 98)هنر    کدام بیت، دارای »تلمیح، تضمین و حسن تعلیل« است؟  - 170

ــرم تخّلص خواجه خود فرمود ( 1  نیازی نیســت با شــعـــ

 شــهر ری خالی شــد از مهـــــر و محّبت خواجه گفت ( 2

ــت 3 عر  خـداســ چراغ  ــلیمـان  سـ ملـک  نگین   ) 

 ( اللـــه چون تاج فریدون بدرخشد کــــز کــــوه4

ه چرخ، این    اران زدـک ــهرـی ام شـ ه ـن ت ـب ــکّـة دوـل  سـ

ــد چــه شــ را  ــهریــاران  شـ ــرآمــد  سـ کی   مهربــانی 

ــد ــاشــ ب رمَـن  اـه ــت  گشــ راـن ـب قــه  ـل ـح ــه  ن ر    ـگ

 پــــــــرچم کــــــاوة نـــــوروز پدیـــدار آمــــد

 

 (98)هنر     اند؟ های بیتِ زیر، کدامآرایه  -171

داشــــت دم چیزی ـن ـع گ  ــتی غیر آهـن  »ســــاز هسـ
 

ــدم  ــر نوایی را که وادیـــ  ســرود«خموشــی می  هـــ
 

 ( تشبیه، مجــاز، پارادوکس، کنایــه، حسن تعلیل2 ( استعاره، مجاز، ایهــام، تضـاد، حسن تعلیل1

 آمیزی( استعاره، اغراق، ایهام تناسب، جناس، حس4 آمیزی( تشبیه، تضاد، ایهام، پارادوکس، حس3

 

 (98)هنر      های مقابل همة ابیات تماماً درست است، به جز:  آرایه  -172

ــدارد1 ن آرام  ــه  ک ــور  ــرشــ پ ــم  ــال ع ــن  ای  ) 

ــن 2 حُســ ــازگـی  ت بُـود  یـمــار  ـب رگـس  ـن از   ) 

ـخش3 ـل ـت ــة  ری ـگ زا  ـج ــور  شـ نــد  ـک ـف دل  در   ) 

ــه کند مـست نگردد، که در این دـشت ( 4  مجنون چــ

 

ــو یک موج ســراب اســت    از دامن صــحرای تـــ

دلمــعــمــوری   ز  ــت آفــاق  اســ خــراب   هــای 

اب اســــت  ه کـب  از آتش رخســــار تو هر دل ـک

ــراب اســـت  ه بود موج شـ ــرابی ـک  هر موج سـ

 

 )تشبیه، مجاز(

 )تناق ، استعاره(

 آمیزی، ایهام تناسب( )حس 

 )تلمیح، جناس(
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 (98)هنر    کدام گزینه است؟ های »مجاز، تشبیه، استعاره، ایهام تناسب و تلمیح« در ترتیبِ ابیات به لحاظ داشتن آرایه  -173

مــی ــف(  جــانال غــارت  درِ  ــو  ت ــف  زل ــة  ــق حــل ــد   زن

ــتـــــب( گ ــم تو مردم را مس ــیوه کند چش  ر بدین ش

ــافی  صــ کــدورت  جــام  از  ــد  نشــ ــوفی  جــان صـ  ج( 

مرا کــه  مجلس  ــاقی  ســ ای  ده  ــیــار  هشـ بــه  می   د( 

ت  ت تو جامی که جهان جرعة اوـس  هـــــ( خوردم از دـس
 

ــت  بســ در  جــانـی  ــه  ب تـو  زلـف  ــر  ســ ــا  ب  نـتـوان 

ــت هســ هشـــیــاری  و  ـت دور  در  کــه  فــت  ـگ وان  ـت  ـن

ا نشــــد در تن خم ــســــت ـت ه نشـ ه چو دُردی ـب اـن  ـخ

ــت نشــــئــه الســ ی  ــاـق ب ی  ـم از  وز  ـن ـه ــت  هســ  ای 

ــت  دســ ز  زود  برود  ــت خورَد می  دســ زین  کـه   هر 
 

 ( هـ، ج، الف، ب، د4 ( هـ، الف، ب، د، ج3 ( ج، ب، هـ، الف، د2 ( ج، الف، د، ب، هـ1

 (98)زبان     اند؟ کدامهای بیتِ زیر، آرایه  -174

مشــــتــاق ی  هــاـن ـج و  ی  هــاـن ـج شــــور  رت   »شـــــک
 

زالل«  آب  پــر  هــمــه  ــم  عــال و  ــنــه  تشــ ــمــی   عــال
 

 ( ایهام، مجاز، مراعات نظیر، تشبیـه2 ( استعاره، ایهام، تضــاد، مراعات نظیــر1

 ( استعاره، ایهام تناسب، مجاز، اغراق 4 ( تشبیه، ایهام تناسب، جناس تام، تضاد3

 

 (98)زبان     های بیتِ زیر کدامند؟ آرایه  -175

ــت چمن را»بی ــاط اسـ ــرگ نشـ  برگی ـما بــــ
 

ــا«   م خــس  و  ــار  خ ــود  ب ــزار  ــل گ ــرازة  ــی  شــ
 

 ( استعــاره، پارادوکس، مجـاز، حسن تعلیل2 ( تشبیه، استعاره، پارادوکس، مجــاز1

 مجاز( استعاره، حسن تعلیل، اسلوب معادله،  4 ( تشبیه، تضاد، کنایه، اسلوب معادله3

 

 (98)زبان     های مقابل کدام بیت، »هر دو« درست است؟آرایه -176

ارم 1 ان غـب ـــم ــرد آسـ ارم بــــ ان ـی ـــت  ( بر آسـ

 تشــنه گردیدم ســکندروار در ظلمت بســی لب ( 2

ــخن بی آن لب رنگین ( 3 ــت گویا می س ــود خواس  ش

 افشــان ( چون به چهره بفشــانی،چین زلف مشــک 4
 

ــتــی  پســ مــنــتــهــای  در  کــارم  گــرفــت  ــاال   ب

ــه جام باده شــد ســرچشــمة آب بقای من  کـــ

وا می خود  ازیگو   ـب افتـاد  ــودغنچـه چون   شـ

را چین  ــافــة  ن ــار  ب ــد،  ــتــان نسـ هـیچ  ــه  ب  کس 
 

ـاز(  ــ ــس، مجـ ـارادوک  )ـپ

ـاره(  ــ ــح، استعـ ــ  )تلمـی

 آمیزی، تشخیص( )حـس 

 جناس تام، حسن تعلیل( )   

 

 ( 98)زبان    آمیزی، استعاره و ایهام«، کدام است؟ علیل، حس های: »مجاز، حسن ت ترتیِب ابیات به لحاظ داشتن آرایه   - 177

ــت  ــعر من روان افزاس ر ار ش ــِ ــمة خِض  الف( چو چش

ــی م ــگ  رن روز  آن  ــن  م ــد  ــی ام ــل  گ ــرد ب(  ــی  گ

ب ـــب زان سـ ان  دیشــــد ز طوـف نیـن ا   ج( مردم درـی

جــا  ـک هــات  ـی ـه و  ن  ـم دارم  و  ـت وس  پــاـب ســــر   د( 

ــ( فشــاند ســنبل و چون گل ز غنچه رخ بنمود  هـــ
 

کــه    مــدار  جــب  ــت ـع اســ وان  ـی ـح آب  ن  ـی ـع  آن 

ــراب  شــ بــوی  ــار  ی لــعــل  ــب  ل ز  ــنــوم  بشــ  کــه 

ــر در آب ــمم فرو برده اســــت دایم سـ  مردم چشـ

ــن بی ه چنیــــ اـی ـپ ان  ه چـن ایی برســــدـن ــروـپ  سـ

ــکشــید قامت و چون ســ  رو در چمن بنشــســت ـــ
 

 ( د، هـ، ب، الف، ج4 ( د، ج، ب، هـ، الف3 ( ب، د، هـ، ج، الف2 ( ب، ج، الف، هـ، د1

 

 (98)علوم و فنون   ها در بیتِ زیر آرایة ایهام یا ایهام تناسب دارند؛ به جز:    همة واژه - 178

ــه چون ملک وصـــالت دریافت   »خســـرو آن اســـت کــــ
 

آورد«   ــکر گرد  و شـ د  را دـی تو  ــیرین  ــل شـ  لعـــــ
 

 ( وصال4 ( شکر3 ( شیرین2 ( خسرو1
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 (98)علوم و فنون                                                                     های بیت زیر، کدام است؟ آرایه  -179

ــر  ــی ــگ م وا  ــن  م ز  ــوی  ب ــواَم  ت ــوی  ب ــه  ب ــده   »زن
 

آب«   مــن  از  مــدار  بــاز  تــواَم  روی  ــنــة   تشـــ
 

 تشبیه، کنایـــه، جناس همسان( استعــاره،  2 ( کنایه، تشبیه، ایهـام تناسب، مجـــاز1

 ( استعاره، ایهام تناسب، مجاز، جناس همسان4 ( کنایه، تشبیه، ایهام، جناس ناهمسان3

 

 (98)علوم و فنون     شود؛ به جز:  در همة ابیات، آرایة »تشبیه و استعاره« یافت می -180

پرده1 ــکر   (  گ شـ تُـن ان مکن  پنـه  بردار ای قمر 

 زلف یارم بو کند( مشـــک و عنبر گر ز مشـــک 2

ــود همـه کـام و دهـان من3 ــکر شـ گ شـ تـن  ) 

ــر آن آموختم 4 ــق او از بهــــ  ( چـنگ را در عشـ
 

نــد  ـک ن  زرّـی مــا  احـوال  و  ـت ن  مــی ســـــی ر  ـب ــا   ت

د ال و زلفش بو کـن د در ـح ــود را واهِـل  بوی خــــ

ــیرین ت شـ ال آن ـب دچون دل خـی ــان کـن  دهـــــ

کــنــد او  مــن  ــة  ــال ن مــن  حــالــت  ــد  ــدان ن  کــس 
 

 

 (98)علوم و فنون     کدام بیت، فاقد »ایهام« است؟    -181

ــیـحت بلـبل1 ــت را نصـ ــرمسـ ــود نرگس سـ  ( ـچه سـ

ه روی 2 دوت کز ـچ ــل هـن ــنبـــــ ابم از دو سـ  ( در ـت

 ا  حاصـــل( دلی کز خرمن شـــادی نشـــد یک دانه3

مـی4 مـخــالـف  راه  ــتـی  ــاراســ ن از  پـرده  در   زنـی( 
 

ــد  ــوی ــگ ب ــزار  ه ــر  اگ ــود  ــب ن ــده  ــای ف ــچ  ــی ه ــه   ک

ــ نســــت ــار  ــن ک ــر  ب ــادســــر  ــه ن ــوان  ارغ و   رن 

د ــیـن ه بنشـ ــوی داـن ه بــــ ا کی ـب ـت  چنین در دام غم 

مــی چــون  نــوبــتــی  ــاری  ب را بــنــواز  ــاق  ــّ عشـ  زنــی 
 

 

 (98)علوم و فنون       در کدام بیت تشبیه، استعاره و مجاز »همگی« وجود دارد؟ -182

ــینی1 بنشـ چمن  بــه  خنــدان  ــتــة  پسـ بــدین  گر   ) 

ــیــنــی2 نشــ خــرگــه  لــیــالی  ــن،  حســ در  تــو   ) 

ــه3 وســ ـب ر  ـگ را  ای(  لــب  دو  آن  وت  ــاـق ی زد  وان   ـت

چــاالک 4 لعبــت  ای  ــدم  شــ راهــت  ــر  سـ خــاک   ) 
 

زد   ـی رـخ ـب غــان  ـف و  آه  ــد  صــ ــه  ب ــاخ  شــ از  چــه  ـن  ـغ

ــیــنــم  نشــ ــحــرا  صــ مــجــنــون  ــق،  عشــ از   مــن 

زد وان  ـت ر  ـگ ـج در  ون  ـخ ــا  نّ ـم ـت ن  اـی از  ر  ـم ـع  یــک 

ــاک خ از  ــم  ــرداری ب ــه  ک ــوه  ــل ج ــی  پ ــز  ــی ــرخ  ب
 

 (98)علوم و فنون   ی ...    های مقابل همة ابیات »کامالً« درست است؛ به جز گزینهآرایه  -183

ــر فراموشـی مقیّد مانده1  ایم ( گر چه در مصــــ

 ( حســرت برم از خســرو و فرهاد که در عشــق 2

کم3 مــه  و  مهر  ز  لطف  نظر  مجوی(  ــه   کــاســ

ــه نازکدل رســاند خویش را4  ( معنی رنگین بـــ
 

د چون جمی  ف به کنعان بوی ما رـس  امـــــة یوـس

ــازو  ب ــه  ب زور  ــه  ن و  ــم  ــرازوی ت ــه  ب زر  ــه   ن

ــان مطلب ــم نگهبــــ ــودگی از چشـ  خواب آسـ

قــاب  ـن نــا  ـی ـم از  ر  ـت ـه ـب ــدارد  ن ون  ـگ ـل ـگ ــادة   ب
 

 )تلمیح، ایهام(

 آرایی()لف و نشر، واج

 )ایهام تناسب، اسلوب معادله( 

 آمیزی()تشبیه، حس

 (98)علوم و فنون  های »مجاز، ایهام، حسن تعلیل و استعاره« به ترتیب، در کدام ابیات آمده است؟  آرایه  -184

تر الوان قنـاعـت کن کـه مشــــک  از نعمـت  ه خون  ـب  الف( 

ــی م ــر  ــک ف ــر  ــه ب ــر  اگ ــل  ــاب ق ــن  ــی زم ــی ب(  ــب ــل  ط

ــت  یســ ـن نــد  شــــکّـرـخ رگ  ـب را  مــا  ر  ـی ـگ دـل چــة  ـن ـغ  ج( 

م  ــدـی شــ ی  ـن مـچـو  ـه ن  شــــکـرـی لــب  آن  از  دور  ــا  ت  د( 
 

پیــدا   غزاالن ختن  نــاف  از  ــد  شــ خون خوردن   بــه 

پــیــدا ــود  شــ ــتــر  بــیشــ مــا  ــرع  مصــ پــیــش   ز 

از ک ــبگیر کن  شـ ت،  افـی ـع ــیم  ــای نسـ ا ــــ ـم  وی 

ــع ــی ــرج ــا ت م ــد  ــن ــدب ــن ب ــود  ب ــه  ــال ن ــد  ــن  ب
 

 ( ج، د، ب، الف4 ( ج، الف، د، ب3 ( ب، د، الف، ج2 ( ب، الف، ج، د1
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 ( 98علوم و فنون )    تعلیل، ایهام و لف و نشر« در کدام ابیات است؟ آمیزی، حسن  های »استعاره، حس ترتیب آرایه   - 185

رویــت  وشــــی  ـپ ـب روز  و  ــب  شــ رده  ـپ در  کــا   ف(   اـل

ت  د رُـخ ـــی ــود کز رشــــک خورشـ دا شـ ابر از آن پـی  ب( 

س  رـگ ـن لســـِـتــان  ـگ ــه  ب زد  دم  و  ـت چشــــم  ز  ر  ـگ ـم  ج( 

را ــن  ــری ــی شــ ــان  ج ــد  ــردن ک ــو  ت ــدای  ف ــه  ــم ه  د( 

ــیرین او دة شـ ــام از خـن ــکّر تلخکـــــ گ شـ ــ( تـن  هــــ
 

ا  د و مهش  ـت ـــی ــه خورشـ ه بـــــ ــفـل ک سـ ازد فـل  نـن

ــاب  ــت آف ــر  ت ــن  دام ــا  ب ــهــد  ن رخ  ــر  ب ــن  ــی ــت  آســ

دارد  دژم  ــی  ــت ــال ح ــر  ســـــح ــار  ــم خ از  ــه   ک

ــیرینی ان شـ بهتر ز ـج ــه  تو کـــــ دی  ه شــــاـه  ـچ

ــرخ ســ تــر  مــنگــلــبــن  رنــگــیــن  ــة  گــری از   روی 
 

 ( ج، هـ، ب، د، الف4 ( ج، د، الف، ب، هـ3 ( ب، هـ، الف، د، ج2 ( ب، د، هـ، ج، الف1

 

 ( 98علوم و فنون خارج )          بیت، فاقد »تشبیه« است؟                                                                         کدام    -186

ذار تو حصـــاری شـــده اســـت 1 ــرم ـع اه از شـ  ( ـم
 

ــاین ن   ه هاله اســت که بر گرد قمر گردیده اســتـــ
 

 ( غافل از خال و خط و زلف و دهان تو شــده اســت 2
 

ــت  ــنجیده اس ــید تو را س ــاده لوحی که به خورش  س
 

ــ( شــور مرغ 3  ان چمن حوصــله ســوز اســت امروز ـــ
 

ی  ـب ــت؟گــل  اســ نــده  ـخ ر  دـگ کــه  روی  ــه  ب  درد 
 

خــال 4 چـون  گـردد  ـن ــاز  ب گـرهـش  یــامــت  ـق ــا  ت  ) 
 

ــت  اســ یــده  ـچ ـی ـپ ــه  ب ف  زـل ــر  سـ ر  ـک ـف را  رکــه   ـه
 

 

 ( 98علوم و فنون خارج )                                                                      تعداد جناس در کدام بیت، بیشتر است؟            -187

ه آب 1 افـت ـی دت  ــرو ـق از سـ ــم من  ة چشـ ـــم  ( چشـ
 

تــاب  یــافتــه  رخــت  ــمع  شـ از  من  جــان  ــتــة   رشـ
 

دل2 ــکــنــم  ــرن ب رخــش  مــهــر  از  ــود  ب جــان  ــا  ت  ) 
 

مــیــر    پــنــد گــر  دهــد  پــیــر  گــر  و  بــنــدم   نــهــد 
 

ــد 3 ــان ــم ب دل  در  ــم  غ و  ــار  ی ــت  دســ ــه  ب دل   ) 
 

ــد   ــان ــم ب ــل  گِ در  ــا  پ و  ــای  پ ــدر  ان ــارم   خ
 

تــب 4 در  ــوختــه  سـ و  ــاختــه  ســ دل  غم  بــا  من   ) 
 

ــاب  ت در  ــه  ــت دلســـــوخ ــن  م دود  دم  از  او   و 
 

 ( 98علوم و فنون خارج  ) های بیتِ زیر، کدم است ؟                                                                                 آرایه -188

م  ـن ـی ـم ـک در  ــت  ــســ نشـ ـب رو  اـب مــان  ـک ــا  ب ــا  ت  « 
 

ــینم«   د از تیر دل نشـ  در خون خویش بنشـــاـن
 

 ( تشبیه، جناس، کنایه، ایهام  2   استعاره، مجاز، تلمیح، ایهام     (1

 ( جناس، تشبیه، ایهام تناسب، مجاز4  استعاره، اغراق، جناس، پارادوکس  (3

 ( 98ج علوم و فنون خار)        های ادبی است؟                                                          بیتِ زیر، »فاقد« کدام آرایه -189

دل ن  ـی ـگ ـــن سـ وه  ـک رفــت  رو  ـف عــل  ـل ون  ـخ ــه  ب  « 
 

اد«  فرـه ــیرین هالک شــــد   چو در محبّـت شـ
 

 ( تلمیح، حسن تعلیل  4       ( اغراق، تشخیص3            ( مجاز، جناس  2    تشبیه، کنایه  (1

 ( 98علوم و فنون خارج )                جز؛                                       های مقابل همة ابیات کامالً درست است؛ بهآرایه  -190

ــرق   -1 ف ــه  ب ــم  ــالک ه ــغ  ــی ت ــی  زن ــو  ت ــر   گ

ــدارم  -2 ن ــرواز  پ ســـــر  ــت  ــام ب ــوشـــــة  گ  از 

ــیعقوب چ  -3 ــو چشــمش بـــ  ه تو زیبا پســر افتدـــ

 در کفر و دین بردم به سر شام و سحر  زان زلف و رخ -4
 

ــو  ت ــای  پ ــف  ک ــاک  خ و  ــن  م ــرق   ف

د ال و پر افـت ه مرغ دلم از ـب ا  ـک  ای ـک

ــر از نظر افـتد  ــف مصـ  اوّل نظر  یوسـ

ــبیح  خوانی را ببینزنّار بندی را نگر تسـ
 

 )جناس تام، تشبیه( 

 از(ـــیه، مجـ) تشب

 ایه(  ــراق، کنـــ)اغ 

 اد(ـ)لف و نشر، تض
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رویم    -1 بــه  دلبنــد  در  ــایی  نگشــ ار  رقیــب   ای 

رویـت  -2 هواداری  بـه  نمـایم  ــت  انگشــ من   نـه 

بگویی  -3 تلخ  ــخن  را سـ تو خواهی کـه یکی   گر 

ــتمدر    -4 ــکسـ ــتم قلم وهم شـ دیشــــه ببسـ  اـن
 

ت  ت فالـن گـف ا  ه دـع ـک ازنمـایی  ـب در  ـق  این 

ت  نگراـن و خالیق  انگشــــت نمـایی  تو  ه   ـک

ت  اـن ه دـه د ـب ــد چو برآـی اشـ ــخن تلخ نـب  سـ

ــف و بیانت  که تو زیباتر از آنی که کنم وصـ
 

 )ایهام تناسب، حسن تعلیل( 

 )ایهام، کنایه(  

 آمیزی(  ) اغراق، حس

 استعاره() لف و نشر،  

 

 ( 98علوم و فنون خارج )               های » جناس، تشبیه، حسن تعلیل و پارادکس« در کدام ابیات است؟      ترتیبِ آرایه  -192

ــرو ــت از دل سـ ه ـخاسـ اـل اـمت او ـن ــک ـق  الف( ز رَشـ
 

مــاه   رخ  بــر  ــت  بســ ــه  هــال او  عــارض  ــرم  شــ  ز 
 

ــراب  شـ دریــای  ــه  ب م  نــدـی ـک ـف قــل  ـع ی  ـــت کشـ  ب( 
 

از    ــه  چ ــم  ــی ــن ــی ــب ب ــا  ــیت م ــرون  ب ــد آب   آی
 

ــد  ــی رســ رویــش  غــم  از  دل  ــروز  ام ــادی  شــ  ج( 
 

اوســـــت  ــردای  ف ره  در  ــن  م ــد  ــی ام ــدة   دی
 

ــا  م دل  زحــمــت  ــر  ب آورد  رحــمــت  ــه  ــیــگــان ب  د( 
 

ــرد   ک ــوان  ت ــا  ــن آشــ ــا  ب ــطــاول  ت ــدر  ــق آن ــی   ک
 

 ( د، ب، ج، الف 4          ( د، ب، الف، ج3                 ( ب، د، الف، ج2             ب، الف، ج، د (1

آمیزی« در کدام گزینه درـست های: » ایهام تناـسب، حـسن تعلیل، اـستعاره، حسترتیبِ قرارگرفتن ابیات با توجه به آرایه  -193 

 ( 98علوم و فنون خارج  )                است؟                                                                                                         

ا   ــت ای ـک د اسـ ــود بلـن ة مقصـ ام آن کعـب  الف( ـب

ـــمم چشـ ــت  ـنیســ خــاـلی  ــک  اشــ از  آن  از   ب( 

اغ  ــبـحدم در ـب ــرو، مـیل چمن کن ـکه صـ  ج( چو سـ

 د( هشــیاری ســری کز می ســودای تو مســت اســت 
 

ـمی  ــق  نعشـ اـی از  ر  ـت ـه ـب ری  ـپ و  ــال  ب را  ـم  داد 

ــت  اســ ــگ  رن ــه  الل ــراب  شــ ــدارم  ــن پ ــه   ک

ن   رـی ـــی شـ بــل  ـل ـب ــمــاع  ودسـ ـب واهــد  ـخ الم   ـک

ــت  اســ خــراب  ــدار  دل ــم  غ ــز  ک ــی  دل ــاد   آب
 

 ( د، ب، الف، ج 4              ( د، الف، ب، ج3    ( ج، ب، د، الف2             ج، الف، ب، د (1

ـ تناق « در کدام گزینه آمده است؟ ترتیب ابیات زیر، برمبنای داشتن آرایه   - 194 ـ استعاره  ـ تضاد   ( 98)تالیفی     های »حسن تعلیل 

یا ـم ی  عــاـن ـم قــل  ـن رد  ـخ ر  ـی ـپ از  و  ـچ دل  ف(  ردـل  ـک

لطف راه  از  نبود  من  ــا  ب را  چرخ  ــازگــاری  ســ  ب( 

مــی خــلــفــا  مــرگ  ــه  ب بــغــداد  خــاک   گــریــد ج( 

ت لطانی به دـس  د( من که دارم در گدایی گنـــــ  ـس
 

ــرح آن چه بر او مشــکل بودعشــق می   گفت به شـــــ

ــت داشــ ــاد  آب ــرا  م ــی  ــران وی ــر  ــه ب روزی  ــد   چــن

ــه این شـطّ روان   چیسـت که در بغداد اسـت؟ور نـــ

دون گــردون  گــرد   در  طــمــع  کــنــم؟ کــی   پــرور 
 

 ( ج ـ د ـ الف ـ ب2 ( ب ـ د ـ ج ـ الف1

 ( ج ـ ب ـ الف ـ د4 ( د ـ ب ـ الف ـ ج3

 (98)تالیفی   حسن تعلیل« وجود دارد؟کنایه، استعاره،های »تشبیه، ی آرایه در کدام بیت همه -195

ــامــ1 ب واب  رـخ ـــک شـ و  وح  ـــب صـ ی  ـم ی  ـک ــا  ت  داد ( 

نـکـرد2 مــا  ــوی  ســ نـظـر  و  بـود  گــذار  در  دی   ) 

ه را3 ــر ـک ا نیســـت هــــ دیشـــه از محیط فـن  ( اـن

ز خیـل حوادث کمین4 اســــت  ( در هر طرف   گهی 
 

عمر  اختیــار  ــت  گــذشــ کــه  هــان  گرد،  ــیــار   هشـ

عــمــر  گــذار  از  ــد  ــدی ن هــیــچ  کــه  دل  ــیــچــاره   ب

ــر  ــم ع ــدار  م ــد  ــاشــ ب ــو  ت ــان  ده ــه  ــط ــق ن ــر   ب

عــنــان رو  عــمــر زان  ــوار  ســ ــد  دوان ــتــه  ــســ  گسـ
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 (98)تالیفی   شوند؟  ها دیده میدر بیت زیر کدام آرایه -196

ــف در دامن، کشـــان  »گر چو چنگم در برآیی زلــــ
 

د   روان خواهم فشــــاـن ــل  لعـــــ ت  ک دامـن  از م ه ـی
 

 ( کنایه، تشبیه، ایهــام، مجاز2 ( تشبیه، استعاره، تناسب، اغراق 1

 تشبیه، استعاره، مجاز( ایهام،  4 ( مجاز، ایهـام، تناسـب، کنایــه3

 

 (98)تالیفی   ..... آمیزی و جناس« وجود دارد به جز گزینةی »حس ها هر دو آرایهدر تمام گزینه -197

ــتــه1 ز طبع خسـ مپــذیر(  ــی  خـامشـ عـذر   ی من 

تلخ2 ــرد  ا گر چـه مــــ ـم ه(  ـن دن  ــنـی ک شـ لـی  ایم 

همــه3 از  کــه  ــد  شــ چــه  می  (  درد  بوی   آیــد جــا 

دین  4 اری ـب گ گفـت ــی از رـن ــد( هر خسـ  ره کی رسـ
 

ه بود   ـــت د چو طبع بسـ ــره نگشــــاـی ــخن گــــ  سـ

اســــت  دنی  ــنـی د شـ ان تو آـی از زـب ه  ــی ـک  تلخــــ

ــی م ــه  ک ــر  ه ــیز  م ســــرد  آه  ــوم  ــدشــــن  آی

ــرده پ ــد  ــای ب ــامدرد  گ ــد  ــای ب ــرد  م و  ــوز   زن ســ
 

 

گزینه این ترتیب و  آرایی« مرتّب کنیم، کدام  های »تناق  ــ کنایه ــ جناس ــ اغراق ــ واجاگر ابیات زیر را با توجّه به آرایه  -198

 (98)تالیفی      دهد؟ توالی را به درستی نشان می

ــســت ــخت س ــر امل س ــت الف( بیا که قص  بنیاد اس

ــته ــکس ــته خیل غمش در دل ش ــس  ی منب( نش

ب دوســـت  اـل ای ـط ه ـپ اشـــد ـب ــفر دراز نـب  ج( سـ

ــر  ســ ــه  ب ــش  ــان زم ــد  آم ــه  ک را  ــی  کســ  د( 

ان بی از دو جـه د  اـب ا  ـت ــ(  دهو   هــــ د ـم  خبر افـت
 

ــت   اســ ــاد  ب ــر  ب عــمــر  ــاد  ــی ــن ب کــه  ــاده  ب ــار  ــی  ب

ــه کاری از این شــکســت مرا  درســت شــد همــــ

ــت ــت و ریحان اس ــت محبّت گل اس ــار دش  که خـــ

هـــنـــر  جـــویـــد  گـــفـــتـــار  بـــه  مـــردی   ز 

کنــد نو   مــا  ــاغر  ســ از  می  جرعــه  یــک  کــه   هر 
 

 لف( ج ـ د ـ ب ـ هـ ـ ا2 ( الف ـ د ـ هـ ـ ب ـ ج1

 ( ج ـ هـ ـ ب ـ د ـ الف4 ( الف ـ هـ ـ ب ـ د ـ ج3

 (98)تالیفی    های بیت زیر در کدام گزینه تماماً درست آمده است؟   آرایه  -199

ه شـــد   ــر کوی او ـچ  »محروم اگر شـــدم ز سـ
 

د«  ــنـی ا شـ ــه بوی وـف ه کـــــ اـن ــن زـم  از گلشـ
 

 استعاره، ایهام، حسن تعلیــل( تناسب،  2 آمیزی، تنــاسب، مجـــاز( تشبیه، حــس1

 ( مجــاز، اغــــراق، ایهـــام، تشبیـــه4 آمیزی، استعاره، حسن تعلیل( اغراق، حس3

 (98)تالیفی      آمیزی« وجود دارد؟در کدام گزینه »کنایه، تشخیص، تشبیه، حس -200

ــب که م ده1  ی نفســش آب زندگی اســت ( ز آن لـــ

ــر گذ( ای گل که موج خنده2 ــت ات از سـ ــته اسـ  شـ

د 3 ــرد در کس چون کلـی ــتنم گِــــ د گشـ اـی ا نـب  ( ـت

خنـده4 در طلـب  ــد( دل  ــیرین تو خون شــ شـ  ی 
 

ــمــی  ن دعــاگــو  ــه  ب هــم  ــلــخ  ت ــنــام  ــددشــ  رســ

گـــریـــه بـــا   را آمـــاده  گـــالب  تـــلـــخ   ی 

زدم  ــی  ــای ــب ــی شــــک ــل  ــف ق آرزو  ز  دل  در  ــر   ب

افــتــاد تــو  ــکــرخــای  شــ لــعــل  طــمــع  در   جــان 
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 (98)تالیفی      به درستی نوشته نشده است؟ ی مقابل آن،  آرایه  3در کدام گزینه، هر  -201

 ( به تیه حرص چون آهو،چه تازی نفس همچون سگ 1
 

 )تشبیه، ایهام، تناسب( آهوست آن صحـرا   به صحرای قناعت شو که بی  

ــی2  م ــری  ــی پ ــرف  ب ــرم(  ســ ــر  ب ــد  ــن ــی  نشــ
 

 )تشخیص ـ استعاره ـ تضاد( کنـد همچنـــان طبعـــم جوانـــی می 

ل  3 ب نیســـت از ـگ ــروی( عـج ه سـ دد ـب ه خـن  ـک
 

 ( مراعات نظیر   - تشخیص   - )جناس که در این چمـن پای در گــل نشیند 

ــت 4 نیســ ــود  سـ ــدرو  کــان ــخن  سـ آن  مگوی   ) 
 

 استعاره ـ تشبیه(  -)جناسکــز آن آتشت بهـــره جـز دود نیست 

 

                                        دهد؟                                                                                                                         های »استعاره ـ تشبیه ـ اسلوب معادله ـ تلمیح« به ترتیب نشان میکدام گزینه ابیات زیر را به لحاظ داشتن آرایه  -202

ــد ـغاـفل ز حق فرـمان  ـپذیر تن بودالف( دل چو شـ

نرســــد ه مشــــامش  ـب بوی محبّـت  د  اـب ا  ـت  ب( 

گــاه   ـن ــتج(  هســ ی  آـب ق  ـی ـق ـع وق  ـچ رت  ـگ  دار 

ه اـل ه ـن اه  د( ـچ ه خرمن ـم د از دلم ـب ـــی ه رسـ ا ـک  ـه
 

کـه  می  جـا  هر  خواببرد  ــب،  اســ را خواهـد   آلوده 

نرفــت ــاره  رخســ بــه  میخــانــه  در  خــاک  کــه   هر 

ــر بادیه ــت کــــــه خض ــین جگر اس ــق، آتش  ی عش

آورد  ــی  ــه ــرگ خ ــاه  م آن  ــارض  ع ــاد  ی ــو   چ
 

 ج  -( الف ـ ب ـ د 2 ( ج ـ د ـ ب ـ الف1

 ج  -( د ـ ب ـ الف 4 ( ب ـ د ـ الف ـ ج3

 

 (98)تالیفی    ی مقابل آن به درستی نیامده است؟در کدام گزینه هر دو آرایه  -203

ــه ز طوفان نوح دســت  1  بَرَد( ســرشــک من کـــ

کـبــاب2 شــــود  ی  رهــاـی داغ  ــه  ب ــا  ت گــذار  ـب  ) 

ــه ســر در عقبش لیک3  ( چون ســایه دویدیم بـــ

لــه4 ـم ـج و  ن  ـم ون  ـخ ر  ـگ زی (  رـی ـب و  ـت م  عــاـل  ی 
 

 ز لوح ســـینه نیارســـت نقش مهِر تو شـــســـت 

د د بر آن کمـن اب نپیـچ ه همچو ـت دی ـک ـــی  صـ

ـــیدیم  ــرو خرامـــــــان نرسـ ــاـیه آن سـ  در سـ

ــت مــاســ رف  ـط از  رم  ـج کــه  م  یــارـی ـب رار   اـق
 

 )کنایه ـ تشبیه(

 )تناسب ـ تشبیه(

 )کنایه ـ استعاره(

 )مجاز ـ کنایه(

 

 (98)تالیفی      های بیت زیر در کدام گزینه به درستی آمده است؟  آرایه  -204

ــون   ــن ک داد  دســـــت  ز  ــم  ــواه ــخ ن ــاد  ب ــان  ــن  »ع
 

ادم«   ـب ــت جز  نیســ ــت  دســ در  کـه  اد  ـب ــتـه  ــسـ  گسـ
 

 آرایی ـ تشبیه ـ تکرار( جناس ناقص ـ واج2 آراییواج( جناس تام ـ استعاره ـ کنایه ـ  1

 ( جنــاس ناقص ـ تشبــیه ـ کنایه ـ مجاز4 آرایــی ـ مجــاز ـ تشبیه( کــنایه ـ واج3

 

 (98)تالیفی    در کدام گزینه هر دو آرایه مقابل بیت به درستی آمده است؟ -205

ــهــار 1 زن ــبــان  ــی طــب ــد  ــدارن ن درد  از  خــبــر   ) 

از  2 ا  ــوی ـم ه می( سـ ا آن ـک ـب ا  ـم ار  د خبر ـی  آـی

ــعله3 ــاندیم ( ما ش ــد حیله نش ــوق تو به ص  ی ش

ــراب کن4 ــاقیا قدحی پر شـ ــت سـ ــبح اسـ  ( صـ
 

ت چنین بیمارت    چاره زان جوی که کرده اـس

ــتن را بی  ایم خبر افکـندهـما در این ره خویشـ

ده ـــی ــزن این آتش پوشـ ا را دامن مــــ  ی ـم

کــن ــتــاب  شــ ــدارد  ن درنــگ  فــلــک   دور 
 

 نظیرـ ایهام()مراعات 

 )استعــاره ـ مجــاز(

 )تشبیــه ـ کنـــایه(

 )تضـاد ـ پـارادوکس(
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 (98)تالیفی   آمیزی ـ مجاز« در کدام گزینه آمده است؟ابیات زیر، به لحاظ داشتن »حسن تعلیل ـ ایهام ـ حس -206

ــند  ــر خاکم بنویس ــاید کــــــه به خون بر س  الف( ش

ــرد    دان ز پیران گــــ  گیرد افالک میب( از آن دـن

ـــک نف ج( در این ماتم   س چون صـبح مهمانی ــــسـرا تا ـی

یــار  از  دور  کبــاب،  ــد  شــ دلم  ــوق  شـ ــوز  سـ ز   د( 
 

را   ــا  وف ــرد  ب ــر  ســ ــه  ب ــت  دوســ ــا  ب ــه  ک ــود  ب ــن   ای

ــب ل ـیری  ـپ ــــــــه  ـب نــدازی  ـی ـن لــت  ـف ـغ از  را کــه   ـگزیــدن 

ن   رـی شـــــی شــــکّـرخـنــده  ــه  خب ـل ـت کــام  را دار   کــامــان 

مــی جــگــر  خــون  فــراقمــدام  خــوان  ز   خــورم 
 

 ( ب ـ د ـ ج ـ الف4 ( ب ـ ج ـ الف ـ د3 ( ج ـ د ـ ب ـ الف2 ـ ب ـ الف ـ د  ( ج1

 

 (98)تالیفی    ی مقابل آن به درستی آمده است؟در کدام گزینه هر دو آرایه  -207

ت 1  ( آدمی گر خون بگریـــــد از گرانبـــــاری رواـس

د  2 اـی ـب ت گـل  ــحـب روزی صـ پن   گر  ان  اغـب ـب  ) 

مــی3 ــار  ی کــوی  ز  نــور(  ــاد  ب ــیــم  نســ  وزی آیــد 

ــد4 آی ــان  ــه ج در  ــه  ک ــو  ن ــی  ــل گ ــر  ه  ) 
 

 کان چه نتوانســت بردن آســمان، بر دو  اوســت  

د  اـی ـب ل  بلـب ــر  ــبــــ ای خـار هجران صـ  بر جـف

روزی  راـف ـب دل  راغ  ـچ ی،  واـه ـخ مــدد  ار  ــاد  ب ن  اـی  از 

ــتــانــیــم هــزاردســـ ــقــش  عشـــ بــه   مــا 
 

 )کنـــــایه ـ تلمیــــح(

ـ حسن تعلیل(   )مراعات نظیر 

 ایهـــام()پـــارادوکس ـ  

 (آمیزی)استعــاره ـ حس

 

 (98)تالیفی      های بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟ آرایه  -208

 

ــیدی و آن ــت  »خورش ــب آیی عجب این اس  گــــــه به ش
 

ــی«   ــای ــم ن ــدار  دی ــو  ت چــو  ــد  ــای ــم ن روز  ــب   شــ
 

 ( تضاد ـ اغراق ـ تشبیه ـ پارادوکس2 ( تضاد ـ تکرار ـ اغـراق ـ حسن تعلیل1

 ( ایهام ـ تشبیه ـ تکرار ـ پارادوکس4 تکرار ـ تشبیه ـ حسن تعلیل ـ ایهام( 3

 

 (98)تالیفی      شود؟ آمیزی دیده میی ایهام و حسدر کدام بیت هر دو آرایه -209

اغ1 ـب بـه  گـل  آمـد  هزاران خنـده  ــد  و صــ لبی  بـا   ) 

ــاق 2 آف در  ــد  ــکــن اف ــو  ت ــار  ــت ــف گ ــنــی  ــری ــی شــ  ) 

ده شــــده  3 ه دلش زـن ــق( هرگز نمیرد آن ـک ه عشـ  ـب

ــت4 یــداســ ـپ ــان  زب نــت  ـک ـل و  دل  راب  اضـــــط ز   ) 

  

ــه  وشــ ـگ در  یــا  وـی ـگ ی  ـم رـی ـک یــد از  شــــن ی  وـی ـب  ای 

ــت و نمک هم ــهد اسـ ــوری ز چه ز آن روی که شـ  شـ

ــا م دوام  ــم  ــال ع ــده  ــری ج ــر  ب اســـــت  ــت  ــب  ث

دارد  ــی  ــت وصــــیّ ــردن  م دم  ــم  ه ــع  شــــم ــه   ک
 

 (98)تالیفی   م، کدام گزینه درست است؟ی  »پارادوکس ـ تناسب ـ ایهام ـ استعاره« مرتّب کنیابیات زیر را بر پایه -210

زود ــبح  صـ ــیــد،  خورشـ دیــدن  بــه  آمــده  مــاه   الف( 

ــفــس ن ــت  اســ ــدگــی  زن ــز  ــبــری ل آخــرت ب(   هــای 

آورنــد ــر  محضـ در  کــه  ــت  نیســ نیــاز  ــاهــد  شــ  ج( 

ــی م ــت  دســ دور  از  ــک د(  ــی پ ــدام  ک ــا  آی ــد   رســ
 

اه  ـم ــراغ  ــر شــــب سـ ه اســــت سـ د رفـت ـــی  خورشـ

پـــنـــاه  تـــو  آغـــو   بـــه  گـــرم  مـــرگ،   آورده 

ــاه   دادگـ ــواهدر  گـ ــت  ــردنـ گـ رگ  ــق،   عشـــ

ی ـم کـجــا  ــه  ب شــــرف،  م  مُســـــل گــاه؟ ای  ـن  کـنـی 
 

 ( ج ـ الف ـ ب ـ د4 ( الف ـ ب ـ د ـ ج3 ( ب ـ د ـ الف ـ ج2 ( ب ـ الف ـ د ـ ج1
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 ( 98)تالیفی    شود؟های کدام گزینه، تماماً در بیت زیر دیده نمیآرایه  -211

ده ــد »دل در طـلب خـن ــو خون شـ ــیرین تــــ  ی شـ
 

لـ  طـمـع  در  ــکـرجــان  شــ افـتــاد«عــل  و  ـت  خــای 
 

 ( تشخیص ـ تناسب ـ سجـع ـ استعاره2 آمیزی ـ کنایهحس( تشخیص ـ تناسب ـ 1

 ( ایهــام ـ استعــاره ـ سجـع ـ تناق 4 آمیزی ـ کنایــه ـ سجــع ـ ایهـام( حس3

 

 (98)تالیفی      ی ..... ها هر دو آرایه ی مقابل بیت صحیح است به جز گزینه در تمام گزینه -212

 وج اسـت و کنارـــــ( با من آمیز  او الفت م1

ی 2 وـی ـگ م  ـت الـم ـم ــا  ی شــــوی  ول  ـل ـم ر  اـگ  ) 

ــگ کدورت پاک  3  ســازد ســینه را ( آه از زنـــ

 ( گــو شمع میارید در این جمـع کـه امشب4

ته گریزان از من  ــه دم با من و پیوـس  دم بــ

ــد از مالل و مالم  ــق نیـندیشـ ــیر عشـ  اسـ

 خاکســتر ســواد آیینه را شــود روشــن ز می

 در مجلــس مـا مـاه رخ دوست تمام است

 تناســـب ـ تناقــ ()

 )جنـاس ـ استعـــاره(

 )اسلوب معادله ـ مجاز(

 )تشبیــــه ـ ایهـــام(

 

 (98)تالیفی  های »کنایه ـ حسن تعلیل ـ تشبیه ـ مراعات نظیر« وجود دارد؟    ی آرایهدر کدام گزینه همه  -213

بر  1 چو جـام(  رویم کـه  ــرخی   طرب حمـل مکن سـ

ــق و چه حاجت2  ( نخواســتم که بگویم حدیث عشـــــ

ال رخ توســـت 3 ــقی و در خط و ـخ اشـ  ( نقش من ـع

ــار عشــق پیش تو ما را 4  ( چه حاجت اســت به اظهـــ
 

مــی  ــرون  ب عــکــس  دل  ــارم خــون  رخســ از   دهــد 

ده ه آب دـی ت و چهرهـک ــم بگـف ــرخــــ  ی زردم ی سـ

ــ دا گشـ ـــی ــفتن و شـ ــو آشـ ه چون زلف تــــ  تن هـم

پریـده  رنـگ  و  زرد  ــار  رخســ و  گویـد  ــک  اشــ  کـه 
 

 

ــ اسلوب معادله« به   -214 ــ حسن تعلیل ــ ــ تشبیه ــ در کدام گزینه ترتیب قرار گرفتن ابیات بر مبنای آرایه های »استعاره ــ

 (98)تالیفی   درستی آمده است؟  

ی ـب ف(  نــداـل ـن ـک والن  ـج ی  ـم عــاـل در  س  ـف ـن ر  ـه راران   ـق

اراســــت ـــی ار هشـ ه ـک ـن این  ان ـک ب جـه  ب( مخور فرـی

ــبــب سـ این  از  ــت  اســ آب  ــر  سـ بر  خــاک  بنیــاد   ج( 

ــر دهـ ــادر  مـ ــار  ــنـ کـ ــدر  انـ ــرور   پـ دوام   د( 
 

ک  ه ـی ـب ل  ل اســــت همچو بوی ـگ ـــک دن مشـ ا آرمـی  ـج

ار اســـت  ــی ـی ا کسـ ه هر روز ـب ــوزه ـب ه این عجــــ  ـک

ــی ــزل ــزل ت ــا  ی ــی  ــل ــل خ از  ــاشـــــد  ــب ن ــی  ــال  خ

ــت  نـیســ ــانـی  مـهـرب بـوی  او  در  کــه  مـکـن   طـمـع 
 

 ( الف ـ ب ـ د ـ ج4 ( ب ـ الف ـ د ـ ج3 ( د ـ ب ـ ج ـ الف2 ( ب ـ د ـ ج ـ الف1

 

 (98)تالیفی   به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ استعاره ـ جناس«  های »کنایه ـ حسن تعلیل ـآرایه  -215

بــر   ــن  روشــ ــیــد  پــوشــ و  ــد  ــبــردن ب ــف(   ال

ــاده ــت ایســ ــای  پ ــی  ــک ی ــر  ب ــق  ــای ــق شــ  ب( 

روی ــدت  ــن ــی ــب ن بشـــــر  چشـــــم  ــا  ت  ج( 

آرزو  ــاهـــد  شـــ رخ،  نـــنـــمـــود  چـــو   د( 
 

ســـــر    بــر  ای  کــی  کــاله  آن   نــهــاد 

ــام جـ ــرّد  زُمـ ــاخ  شـــ ــر  بـ ــو  ــاده   چـ  بـ

ــد  ــن ــب دل ــر  ــه چ ــر  اب ــه  ب ــه  ــت ــف ــه ــن  ب

ــو  ســ دو  از  ــاز  ب ــد  ــردن ک ــه  ــل حــم ــم  ه ــه   ب
 

 ( د ـ ج ـ ب ـ الف4 ( ج ـ الف ـ د ـ ب3 ( د ـ ب ـ ج ـ الف2 ب ـ ج ـ د( الف ـ  1

 

  



 3/ نسخه  های ادبیآرایهدکتر ابوذر احمدی /  93 
 

 

           Telegram ID                                 Telegram Channel                          Instagram                         mobile 
    @aboozar_ahmadi63                     @adabiyat_ahmadi              @adabiyate_konkour        09123708476 
                                                                  @package_adabiyat 

 (98)تالیفی    در کدام بیت دو کنایه و دو تشخیص وجود دارد؟  -216

رنــگ 1 هــنــد  در  کــفــر  رخ  از  پــریــد   ) 

از  2 ــد  شــ آب  ن  ـم دل  بــاب (  ـح بــال  اـق رت  ـی  ـغ

ی3 ـب و  م  ـت رـف ــت  دســ ز  ی(  ـم ـن نــددیــدگــان   داـن

ــت4 ــت ـخدـمت تـنگ اسـ  ( مهـلت عمر کم و فرصـ
 

فــرنــگ  در  هــا  خــانــه  بــت   تــپــیــدنــد 

ت ه عمّـان زد و رـف ه ـب ــم زدن غوـط ک چشـ ه ـی ه ـب  ـک

ــم زخ ــه  ــیک م ــر  بصــــی ــر  ب ــر  ــظ ن ــای  ــد ه  آی

زم  ـی رـخ ـب یــان  ـم بســــتــه  ی  ـن و  ـچ خــاک  از  ر  ـگ  ـم
 

 

 (98)تالیفی    ی تشبیهی نیامده است؟ در کدام بیت اضافه -217

مهربــان1 ای  ــه(  بوســ در  برگ  از  بــارانتر   هــای 

ل2 ــبح و ســـاـح د صـ ــت، پیوـن اهـــــ ه نـگ  ( آییـن

ــتـند3 ـــیار بودـند و نقش بسـ  ( پیش از من و تو بسـ

د 4 اـن از من و تو ـم د  بـع ــت،  ه محبّـــــ  ( وین نغـم
 

ــاران   ــب ــوی ج چشـــــم  در  ــاره  ســـــت ــداری  ــی  ب

گــاه ــاران لـبـخـنــد  ب ــتــاره  ســ ــبـح  صــ  گــاهــت، 

زیــن را  زنــدگــی  یــادگــاران دیــوار   گــونــه 

ــاران  ب و  ــاد  ب آواز  ــت  اســ ــی  ــاق ب ــه  ــان زم در  ــا   ت
 

 

 (98)تالیفی      در مصراع اول بیت زیر کدام آرایه نیامده است؟  -218

آرزو  ــد  شــــــاهـ رخ  ــود  ــمـ ــنـ نـ ــو   چـ
 

ــو  ســ دو  از  ــاز  ب ــد  ــردن ک ــه  ــل ــم ح ــم  ه ــه   ب
 

 ایهام( 4 ( کنایه3 ( استعاره2 ( تشبیه1

 

 (98)تالیفی   شود؟ آمیزی ـ تشبیه ـ کنایه ـ تناسب« دیده میی »حس در کدام گزینه هر چهار آرایه -219

گرم1 ــفیر  صـ دل  از  ــم  کشـ چون  کــه  بلبلم  آن   ) 

همــه2 از  کــه  ــد  شــ چــه  می(  درد  بوی   آیــد جــا 

ــد3 شــ مــار  دهــان  چون  ــم  گوشـ تلخ  جواب  از   ) 

ه م4 ا گرـچ ـم ــ(  هــــ ـن دن  ــنـی تلخ شـ کرد   ایم لـی
 

مــی  ــم  ــفســ ن از  ــت  مــحــبّ ــوی  ــنــیــد ب شــ ــوان   ت

ــی م ــه  ک ــر  ه ــیز  م ســـــرد  آه  ــوم  ــد شـــــن  آی

ــاده از ســ بر در میمن همـان  حلقـه  ــی   زنم لوحــــ

ــت  اســ ــنیـدنی  شـ آیـد  تو  ان  زـب از  کـه  ــی   تلخــــ
 

 

 (98)تالیفی   های بیت زیر در کدام گزینه به درستی آمده است؟   آرایه  -220

ار  افتـخ ــر فقر و  ه چون از سـ ــق بین ـک ت عشـ  »دوـل
 

ــلطنـت میگوشــــه  اج سـ ـت تو« ی  گـدای  ــکنـد   شـ
 

 آمیزی ـ اغـراق ( کنایه ـ پارادوکس ـ حس2 ( تشبیه ـ ایهام ـ حسن تعلیل ـ تشخیص1

 ( تشخیــص ـ ایهــام ـ اغـــراق ـ تشبیـه4 ( تشبیه ـ پارادوکس ـ کنایـه ـ تناســب3

 

 (98)تالیفی      ؟ای وجود دارد که در بیت زیر نیامده استدر کدام گزینه آرایه  -221

ه زرد کرد دی ـک ـــع ــو سـ ــرخ تــــ د روی سـ  گویـن
 

ــدم  اد و زر شـ ــم افـت ــــــ ــق بر مسـ ــیر عشـ  اکسـ
 

  ( تشبیه ـ استعــاره ـ مراعات نظیر 2 ( جنــــاس ـ کنایــــه ـ ایهـــام  1

 ( تشبیـــه ـ استعــاره ـ ایهــــام4 ( حسن تعلیل ـ کنایه ـ پارادوکس3
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 (98)تالیفی      در کدام گزینه آمده است؟ های بیت زیر آرایه  -222

زاری ــر  اثـ از  ــوه  کـ ز  ــرآد  بـ ــه  ــالـ  ام نـ
 

ــه  بســـــت ــر  ــم ک ــو  ت ــا  ــنت م آزار  ــی  پ از   ای 
 

 ( اغراق ـ تشبیــه ـ کنایـه 2  ( اغراق ـ تشخیص ـ کنایه1

 ( تناسب ـ تشخیص ـ مجاز4  ( مجاز ـ تشبیـه ـ تناسب3

 (98)تالیفی        ی...مقابل بیت به درستی آمده است به جز گزینهی ها، هر دو آرایهدر تمام گزینه -223

ــد 1 ــای ــرم ف ــمــی  ه ــار  زنّ چــو  ــدار  دل ــف  زل  ) 

ــلم اســـت 2 ت مسـ اـع ک قـن ه مُـل  ( درویش را ـک

 بهره صـورت پرسـت از حسـن معنی، حسـرت اسـت ( 3

ت راحت در جهان ( 4 ــه هرگز نیـس د کــ  این مقرر ـش
 

ه حرام   ا خرـق بر تن ـم ه شــــد  ــیخ ـک  برو ای شـ

ــام ن ش  ــت   دروـی اســ م  عــاـل طــان  ســــل و   دارد 

ــل را، تشــنه  تر ســازد گالبتشــنه ی دیدار گـــ

ت اســـت  دِ راـح امـی  راحتی گر هســـت در ترکِ 
 

 یه(ــص ـ تشبــــ)تشخی

 یه(ــس  ـ تشبـــ)پارادوک

لوب معادله    آرایی( واج-)اـس

 ص(ـس ـ تشخیــ)پارادوک

 (98)تالیفی    شود؟   های »مجاز ـ تشبیه ـ ایهام ـ کنایه« دیده میبه ترتیب در کدام ابیات آرایه -224

ا ـــب ذری کن چو صـ اکم ـگ ه ـخ اک، ـب ــوم ـخ  الف( چون شـ

ــد ــزن پ ــی  ــم ه ــا  ــی دن ــت  ــم ــع ن ــوای  ه ــی  ــوم ق  ب( 

عـقـبـی  م  عــاـل آن  در  کــه  یــا  دـن م  عــاـل ن  اـی در  ــه  ن  ج( 

ــم  دل ــرغ  م ــت  ــرف گ ــت  ــف ال ــو  ت دام  ــه  ب ــان  ــن چ  د( 
 

ــا    ــزم ت ــی ــرخ ب ــان  ــن ک ــص  رق ــن  ــی زم ز  ــت  ــوی ب ــه   ب

دوســــت ــوای  ه را  ــا  م و  ــی  ــب ــق ع ــوای  ه ــی  ــوم  ق

ــم ــاشــ ب ــو  ت ــادار  وف کــه  ــم  آن ــر  ســ ــر  ب  هــمــچــنــان 

مــی ــاد  ی ــتکــه  دوســ ای  ــان  ــی آشــ عــهــد  ــد  ــکــن  ن
 

 ( ج ـ د ـ ب ـ الف2 ( د ـ ج ـ ب ـ الف1

 ( د ـ ج ـ الف ـ ب4 ( ج ـ د ـ الف ـ ب3

 

 (98)تالیفی    ها »تشبیه و استعاره« هر دو وجود دارد؟  در کدام گزینه -225

ــغول الف( چو بت ــدی مش ــورت چنان ش ــت به ص  پرس

ــود  ــب ک ــرخ  چ ــر  زی ــه  ک ــم  آن ــت  ــمّ ه ــالم  غ  ب( 

مــه ی ـی ـخ ــاطج(  رب نــه  ـه ـک ن  اـی در  ر  ـب زن  ـم س   اـن

را ــهــال  ــون ن ــن  ای کــه  ــنــد  ــب م جــهــان  در  دل   د( 
 

ــت  ــیســ ن ــی  مــعــان ــذّت  ل از  خــبــر  دیــگــرت   کــه 

ــر   ه ــت ز  اســ آزاد  ــرد  ــذی پ ــق  ــلّ ــع ت ــگ  رن ــه   چ

بی و  موقع  ــش همـه بی  اســــاسـ اســــت کـه   بنیـاد 

ــرده ک ــز  ــب ســ ــر  دگ ــن  ــی ــرزم ســ ــر  ــه ب ــد از   ان
 

 ( ب ـ د4 ( الف ـ د3 ( الف ـ ج2 ( ب ـ ج1

 

 (98)تالیفی   های به کار رفته در بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟   آرایه -226

ــی ــارت اشــ ــنــب  زی ــه  ب ــو  ت ــارت  اســ  »دارد 
 

ــتیاق    ــید راه؟« از اش ــمت کش ــت که چش  کیس
 

 ( تلمیـح، کنایه، جنـاس2 ( تلمیح، ایهـام، جنـاس1

 ( ایهـام، کنایـه، جنـاس4 ( ایهام، تلمیـح، کنایـه3

 (98)تالیفی      شده در کدام گزینه تشبیه هستند؟هر دو قسمت مشخّص -227

ــه حرص به  ( 1 ـــ  چون آهو چه تازی نفس هم چون ســگ   تی

آزاد(  2 از    دل  ــن  ــقم ــل ــع ت ــرد  ــات  گ ــه ــی  ه

م  3 رـی ـح ویــت(  ـک ــن  لشـ مــا   ـگ ن  ـم ـــی نشـ ــد   نشــ

ان( برای  4 ــت  گردن ـج ت نیسـ ــم ز طوق لعـن  کــــ
 

ــحرای قناعتبــــــه   ــوکه بی  ص ــحرا ش ــت آن ص  آهوس

ذشـــت ه ـگ اـن ل تهی دســـت از این ـخ ـــی ای سـ ارـه  ـب

ــغ   دری ــم  ــی ــت ــاف ــی ــارن خ ــار  ــب ــت خســـــی   اع  و 

ــتز   ــنّ م ــار  ــود   ب شــ ــده  خــمــی ــدت  ق ــر  گ  کــس 
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 (98)تالیفی   شود؟های استعاره، تناسب و تشبیه دیده میدر کدام گزینه آرایه - 228

 از زمـیـن تـا چـرخ، هـمـوار است و بس ( گـر بـلـنـد و پـسـت نـفروشد تمیز1

 شـور ایــن سـودا به بـازار اسـت و بـس ( مبحث سـود و زیان در خانه نیـست2

 هـرکـه در کـار اسـت، بیکار است و بس کاری از تدبـیـر نـتـوان پـیـش برد( 3

 چون ز خود رَسـتی نفس بار است و بس ( دود نـتـوان بـسـت بـر دو  شـرار4

 ( 98)تالیفی   در کدام بیت هم»مجاز«، داریم و هم »تشبیه«؟ -229

 امبــاز بـایـد خـامـهزان که آتـــش   ام( گــر دهــم شـرحـش بسوزد نامه1

 گوهرافشــان شد ز هجر یار خـویـش ( همچو ابر از چشم گـوهـربـار خویش2

 کــز نــگـاه او دل از دســتـم فـتـاد ( بر که یــا رب نـرگس مسـتـم فتاد؟3

 چــون تــو بـا مایی نباشـد  هیچ غم ( گـر هـزاران دام بـاشــد هـــر قـدم4

 ( 98)تالیفی   است؟       نادرستهای مقابل کدام بیت یکی از آرایه  - 230

 تشخیص(-بیدار کردی آن گلِ در خاک خفته را )تشبیه های چو من بلبلی حـزینکـا  نــالــه ( ای1

 ایهام( -)استعاره ام به دیــده گــهرهـای سُفته را آورده ( بــرخــیــز اللــه، بـند گلوبند خـود بتاب2

 تشبیه( –تا باز نشنود ز کس این راز گــفــته را )کنایه  ( لب دوخت هر که را که بدو راز گـفـت دهر3

 تضاد( -همه راه نرفتـه را )تشبیه چون رفت خواهی این  ( راه عــدم نــرفــت کـس از رهـروان خاک4

 

 ( 98)تالیفی   است؟ نادرستهای مقابل کدام بیت، یکی از آرایه  - 231

 همه قـول و غــزل تعبیــه در منقــار  )حُسن تعلیل، تشخیص(( بلبــل از فیــ  گل آموخت سخن ورنه نبود        این 1

 مهــر ماه دارم )استعاره، ایهام تناسب(ای برآمد       کـه دگــر نه عشق خورشید و نه ( چه شب است یا رب امشب که ستاره2

 آمیزی، جناس تام(( پاســخ تلــخ تــو و خــندة شــیرین با هــم       نـو  در نیـش نهان گشـته و نیش اندر نو  )حس3

 ستعاره(ها در این چـــمن )حُسن تعلیل، ا( آب روان چــو آیــنه گردیده اســت خشـک        از حیــــرت نــظارة گــــل4

 

 (  98)تالیفی    شود؟ های »ایهام، نغمة حروف، تشبیه، تضمین« همگی در کدام بیت یافت میآرایه - 232

 کــه کــوه عشــق به ناخن توان تراشـیدن کن آور نه قصّة شیرین(تــو شــور کــوه1

 سان شـمع شبستان خو  است لرزیدنبه  ( به بــوی زلف تــو در پیـشگاه باد سحر2

 تــویی چو چشمة خورشـید در درخشیدن ( به زیــر زلــف پــرنــدین بامداد وصال3

 منم که شــهــرة شـهـرم به عشق ورزیدن ( به شهر عشق منم شهریار و چون حافظ4

 

 (98)تالیفی   است؟ نادرستهای ذکرشده در کمانک رو به روی کدام بیت آرایه  -233

 سـو، چه سود کوشیدن )جناس(کشش چو نبود از آن  زلــف تــو واثــقــم ور نه( به رحــمــت ســر 1

 مگس گر فکر این کردی، نکردی با شکر بازی )تناق ( ( به آن لب هر که بازد عشق از کشتن نینـدیشد2

 تعلیل(وگو گنجینة دریا شود )حُسن گفـتا  بیسینه ( چون صدف هرکس که دندان بر سر دندان نهد3

 کند )اغراق(هــا کـه آن چشم خماری میزان خــرابی ( یک دل آبادان نپـنـدارم کـه مـانـد در جـهـان4
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 اند؟های باران / بیداری ستاره، در چشم جویباران« در کدام گزینه آمدهتر از برگ، در بوسههای بیت »ای مهربانآرایه  -234

 ( 98)تالیفی   

 آرایـــی( استـعاره، تناســب، کنایـــه، واج2 تشخیص، اسلــوب معادله آرایی،( تناسب، واج1

 ( تـنـاســب، تشخیــص، ایهـــام، کنایــه4 آرایـی، تـشـبـیـه، جناس( تـشـخـیـص، واج3

  

 ( 98)تالیفی   :   جزبههای مقابل تمام ابیات درست آمده است؛ آرایه  -235

 تشبیه(   – شاید از اکسیر عشقت این مس من زر شود )استعاره   محبّـت سرزند( دانشی را لطـف کن کز وی 1

خورده است او را خبر چه باشد؟ )ایهام   ( ســرّ شــراب عــشـقش مسـت مدام داند2  تضاد(   – هشـیار چون ـن

د رعنای تو از َپسـتان است )جناس   ( سرو اگر چند بـلنـد اسـت ز اشـجـار چمن3 ـخـل ـق یـش ـن  مجاز(   – ـپ

 تلمیح(   – شمع خاکسـتر چرا در انجمن بر سر کند؟ )تشخیص   ( گـر نـه صـائـب داغدار از رفتن پروانه است4

 ( 98  )تالیفی های »تشبیه و تشخیص و حسن تعلیل« مشهود است.بیت .................. آرایه جزبهدر همة ابیات  -236

ــق (  1 اشـ ــت ـع ـــــــ د، جز ذکر دوسـ ان براـن  گر بر زـب

ه(  2 اـل ـن ه میز  د خـاـم ـــن ه کــــ  توان دانســــتای ـک

ــت   هیچ  (3 اســ ُپرگهر  ــلـک  فــــ چـه دامـان  ز   دانی 

ــر رخت یافت نشانی ( 4 ـــ ــهـ ـ ــِ ــر مـ ـــ ــاه از اثـ ـــ  مـ
 

 هــــــــــــم چــــــون قلــــــم بباید، او را زبان بریدن 

ــخن دارد  ــاحـــــــب سـ ه دل صـ ــوه درد ـب ه کــــ  ـک

ــت هر   ـــــــ بـهخواسـ ــبح  بکنـد  صـ نثـاری  تو   پـای 

نگران شــــد ــش  ه جمـالــــ ـب ــهـانی   زان روی جــــ
 

 ( 98)تالیفی   جز ..............، »تشبیه و استعاره« وجود دارد.   در همه ابیات به -237

د چو اشــــک (  1 ه، ای زاـه ــقی در گرـی اشـ  گر ببینی ـع

ان خودیم(  2 ــر خوان هوس عمری اســــت مهـم  بر سـ

 طــــــفــــــلی اســــــت جـــان و مهد تن او را قرارگاه (3

ــان گفتن( 4 ــش ــ ــار درف ــ ــرب ــ ــه ــ ــر گُ ــ ــه اب ــ ــا ب ــ  و ی
 

ــت   اران ز ابر رحـمت اسـ ــظر مگریز ـکان ـب ــــــ  از نــــ

اســــت ت الوان ـم ــرت، نعـم ــسـ گ حــــ ارـن  خوان رنـگ

ــت راهرو فکند مهد یک ـــشــ ــــ ــون گــ ــــ  طرف   چــ

ــبات از طریق لطف ببار ــات نـ ـــ ــنـ ـــ ــر بـ ـــ ــه بـ ـــ  کـ
 

 (98)تالیفی   در کدام بیت هر دو آرایه »ایهام تناسب و جناس« وجود دارد؟   -238

ــنم چین (  1 ای صـ فکنـد،  کـه  تو گویی  ــف  زلــــ  در 

دی اســـت (  2 دعـه ان، ـب ا، خوی بـت ــم عشـــّـاق، وـف  رسـ

ــــــــــیـــــم (3 رو ـس  اندام چون دعوی صـیّادی کند ـس

ــر به طفل مزاجان ـسبیل کن( 4 ــکــ ــر و ـشــ ــیــ  ـشــ
 

ــقه و چندان  ــندان زره و حلــــ ــکن و چین؟   چــــ  شـ

ــت  ــهد تو و دوران من اسـ ــت نه به عــــ  این حکایــــ

ــبل به اندام آورد دام دل ـــ ــل از سنـ ـــ ــر گـ ـــ ــا بـ  هـ

 قــــــانــــــع ز خــــــوان رزق به هر تلخ و شور با 
 

 

ــتن آرایه  -239 آمیزی، تشــبیه و کنایه« مرتّب کنیم، کدام  های» مراعات نظیر، حسچنانچه بخواهیم ابیات زیر را به لحاظ داش

 ( 98)تالیفی   گزینه درست است؟ 

ــرد ــن ره چو به پایان بَــــ ــر مــــ  الف( در بــــ

ــن  ـــشایم ز ـسر مو ـشکــ ــگــ ــون بــ ــــ  ب( چــ

د  اـن ــو  ـم امــــ ــره و ـخ ان خیــــ ک چـن  ج( لـی

ــه ـــ ــت بـ ــکی زلزله  د( راسـ ــد یـ ــنـ ــانـ ـــ  مـ
 

ــریبان برد  ــه گـــ ــر بـــ ــلی ســـــ ــجـــ  از خـــ

 ماه ببینـــــد رخ خــــــــــود را بــــــــــه مـــــن 

ن ــیـرـی شــ هـمــه  ــدکـز  مــان گـو    ســــخـنـی 

ــــاحــــل یَله   داده تــــنــــش بــــر تــــن ـس
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 (98)تالیفی   ی .......  بیت گزینه جزبه توان یافت های»جناس تام« و »کنایه« را در همه ابیات زیر میآرایه  -240

  

 ( بر ســـرم قاتل اگر بار دگــــــر خواهد گذشت1

ــن از پرده2 ــه مــ  ی تقوی به در افتادم و بس( نــ

ــزار عـــقدة چین را یـــک انقـــالب گشود 3 ـــ  ( هـ

ــ4 ــ ــ ــ ــده ب ــ ــ ــرّم ش ــون جنّت ( خ ــو چ ــ  اغ از ت
 

ــی را با دم تیغش ز سر خواهم گرفت  ــــ ــــ  زندگــ

 پدرم نیــــز بهشت ابد از دست، بــهــــشــــــت 

ــت شانه ـــ ــسـ ـــ  ی ماولی به چین دو زلفت شکـ

ــم  ــیست باغ در عال ــ ــ ــو ن ــ ــ ــاغ ت ــ ــ ــ ــون ب ــ ــ  چ
 

 

 (98)تالیفی   رفته است؟نکار   در کدام گزینه، آرایه »حُسن تعلیل« به - 241

ــاق1 ــخت خون عشّ ــ ــ ــو ری ــ ــم ت ــ ــش ــ ــا چ ــ ــ ــ  ( ت

 وقت مصیــــــبـــت ســــــیه کنند ها به( چون جامه2

 ( بــــــــه صدق کو  که خورشید زاید از نفَســــت 3

ده هم چو حـافظ4 بـن ک  ـی دارد،  ان ـن  ( کس در جـه
 

ــاتم   ــگ م ــ ــ ــت رن ــ ــ ــرف ــ ــ ــو گ ــ ــ ــف ت ــ ــ ــ ــ  زل

 مـــــــــن مـــــــــوی از مصیبـــت پیری کنم سیاه

ــیه ــه از دروغ ـســ ــــ  روی گـشت ـصبح نخـست کــ

دارد ـن ان  ه چون تو شــــاهی، کس در جـه  زیرا ـک
 

 

 ( 98)تالیفی   آمیزی، ُحسن تعلیل و تناق « کدام است؟ های»حس ترتیب توالی ابیات زیر، از جهت داشتن آرایه   - 242

ــید رخت  ــک خورش ــود کز رش  الف( ابر از آن پیدا ش

ــه   ــ ــ ــدن چ ــ ــی ــ ــرای رس ــ ــدم ب( ب ــری ــ ــ ــی ب ــ  راه

 و شــنگ افتاده اســت ج( دل به دســت آن نگار شــوخ 

ــام ندید   ــ ــ ــ ــی از ایّ ــخــ ــ ــل ــ ــز ت ــ ــه جــ ــر چــ  د( گــ
 

ــن تر، آفتاب  ــهد با دام ــر رخ ن ــن ب ــ ــ ــی ــ ــت ــ  آس

ــیدم  ــان رســ ــای ــ ــه پ ــ ــ ــن ب ــ ــ ــت ــ ــاز رف ــ ــ ــ  در آغ

ــگ افتاده است  ـــ ــفل بازیگو  را آتش به چنـ  طـ

ــو ــ ــه خ ــ ــ ــر چ ــ ــ ــی سخنش شیرین است ه ــ  اه
 

 ب  -الف  -( د4             ب - ج  –( د  3ج                – الف  -( د2د                       –ج  –( الف 1

 (98)تالیفی   کار رفته است؟    در کدام بیت »شیوه بالغی« به  -243

ده1 د دل رمـی ل دـی ار و ـگ ـخ ز  ا  ه جـف  ام( بس ـک

ــه2 ــ ــق ــ ــ ــ ــدی ــ ــ ــ ــرو ح ــ ــ ــ ــانی ( ای س ــع ــ  ی م

نمی3 میـل چمن  چرا  ــرو چمـان من  سـ  کنـد؟ ( 

ــن4  ــ ــرده  ( ای ــام ک ــ ــ ــه دل ن ــ ــ  ای به مجازک
 

ده  ـــی ای برون کشـ ــیم از این چمن ـپ  امهمچو نسـ

ــه ــ ــ ــف ــ ــ ــ ــی ــ ــی جانی و لطــ ــ ــ ــ ــان ــ ــ ــهــ ــ ــ  ی جــ

 کــــنــــــد شود یاد سَمَن نــــمیهمدم گل نمی

ــه   ــ ــان  رو ب ــ ــگ ــ ــ ــش س ــ ــ ــی ــ ــ ــوی، انداز پ ــ ــ  ک
 

 (98)تالیفی   است؟ نرفتهدر کدام بیت شیوه بالغی به کار  -244

ــت آرد دل ما را 1 ـــــ ــیرازی به دس  ( اگر آن ترک ش

ــز و در دِه جام را 2 ــی ــ ــ ــ ــرخ ــ ــ ــا ب ــ ــ ــی ــ ــ ــاق ــ ــ  ( س

ــرده داد باد3 ــ ــ ــرک ــ ــ ــ ــف ــ ــار س  ( دو  آگهی ز ی

ــشه در فزون باد4  ــیــ ــمــ ــ ــو هــ ــ ــ ــن ت ــ ــســ ــ  ( حــ
 

ارا را   د و بـخ ــمرقـن ــم، سـ دویش بخشـ ال هـن ه ـخ  ـب

ــاک،   ــ ــام را خ ــ ــ ــم ایّ ــ ــ ــ ــن غ ــ ــ ــر ک ــ ــ ــر س  ب

 مـــــــــن نــــــیــــــز دل به باد دهم هرچه باد باد

ــه ــ ــ ــ ــم ــ ــ ــت ه ــ ــ ــه اللهروی ــ ــال ــ ــ ــ  گون بادس
 

 (98فی  )تالی کار رفته است؟                              آرایی« به در کدام بیت »ایهام و واج -245

 دل ماســت ( رنگ دســتت نه به حنّاســت که خون  1

ــرآرم فریاد 2 ــ ــه ب ــ ــادم ک ــ ــت دم ــ ــم آن اس ــ ــی ــ  ( ب

ــرت دیدن3 ــای گل از دور به حس ــ ــ ــار در پ ــ ــ  ( خ

ــم4  ــدل سی ــ ــگ ــ ــ ــن ــ ــر ای س ــ  زنخدان تا چند( آخ
 

ــون   ــتان تا چند؟خوردن خــ ــق به دســ  دل خلــ

 تا چند؟صبــــــر پیـــدا و جـــگرخوردن پنــــــهان 

 ی حــــیوان تا چند؟تــــشــــنه بازآمدن از چشمه

 تــــــو ز مــــــا فارغ و ما از تـــو پـــریشان تا چند؟
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 (98تالیفی  ) های »جناس تام ـ حسن تعلیل ـ تشخیص ـ تشبیه« کدام است؟ترتیب ابیات به لحاظ داشتن آرایه  -246

کـنــد خـود  ــال  وصــ ــای  تـمــاشــ ــا  ت  الـف( 

ــر   بر سـ بن  بی  اســــت   راه ب( جهـان چـاهی 

خزان  جفــای  کنــد  تحمّــل  درخــت  هر  نــه   ج( 

ــاز و زاد ره برگیر  ــفر سـ ــرگ سـ ا و بــــ  د( بـی
 

نـــهـــاد  بـــیـــنـــا  دیـــده  در  خـــود   نـــور 

چــاه ــر  ســ بـر  خـفـتـن  ــت  مســ ــایــد   نشــ

دارد  ــدم  ق ــن  ای کــه  ــروم  ســ ــت  هــمّ  غــالم 

زاد  مــادر  ز  او  کــه  هــر  ــرود  ب ــبــت  عــاق  کــه 
 

 ( الف ـ ب ـ د ـ ج4 الف ـ ب ـ ج ـ د           (3( د ـ ج ـ الف ـ ب             2( د ـ الف ـ ج ـ ب          1

 (98)تالیفی      شود؟تشبیه ـ جناس« دیده میدر کدام بیت هر سه آرایه »استعاره ـ  -247

ــق1 ــت ـبدو ز آتش عشـ ـــیده اسـ  ( هر ـکه دودی نرسـ

چــاره2 را  ـم ــت  اســ ر  صــــب ن(  ـک ـی ـل و  ـت ران  ـج ـه  ی 

رود 3 ـن جــا  از  کــه  ــت  اســ آن  قــدم  ــابــت  ث رد  ـم  ) 

ـــناس ( مرد حق را  4 ــد زاـهد خود ـناشـ ـــناسـ  چون شـ
 

تــه  ســـوـخ ر  ـگ ـج ــاب  ت و  تــب  ر؟ از  ـب ـخ چــه  ش   گــاـن

ــت  اســ نمــانــده  مقــدور  کــه  کرد  توان  ــبر  صـ  چون 

ـفلــک ـچو  ـهـم زـمـین  ـگرد  ـبود  ــتــه  ــرگشـ سـ چــه   ور 

د؟  اـن ازـم ه از خود ـب  چون رســـد در دیگری هر کس ـک
 

 (98)تالیفی      های بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟ آرایه  -248

ــیرین ــاید ـــــل دهن»گر آن ش ــکّرخنده بگش  ب را به ش
 

را«   ــیرین  ریزد خون شـ تیره  خـاک  بـه  ــرو   کف خسـ
 

 ( مجــاز، استعــاره، تناسب، پارادوکس2 آمیزی، استعاره( کنایه، پارادوکس، حس1

 معادله اسلوب  ایهام، تلمیح،  تنــاسب،( 4 آمیــزیحس  مجــاز،  ایهـــام،  تلمیح،( 3

 (98)تالیفی      ی مقابل آن به درستی آمده است؟  در کدام بیت هر دو آرایه -249

ــت 1 اســ نــاه  ـگ ی  وـی ـگ ر  اـگ عشــــق  حــدیــث   ) 

اده می2 امش تر از گو  صـــدف آـم د ( لبی ـخ اـی  ـب

بـــرآرم 3 ــتـــن  خـــویشـــ چـــپ  ــم  چشـــ  ) 

می4 هـمین  ــه  ن من (  از  خنــدان  گــل  نو  آن   رمــد 
 

آدم  و  بــــود  حــــوّا  ز  اول   گــــنــــاه 

ــهــوار شــ دُرّ  ــال  وصــ ــکــار  ــب را  طــل ــی  ــان ــع  م

ــت  راســـ جــز  بــه  نــبــیــنــدت  روی   تــا 

مــن مــی از  دامــان  ــادیــه  ب ایــن  در  خــار  ــد   کشــ
 

 )تشبیــه ـ تلمیـح(

 استعاره(  -)تشخیص

 )ایهام ـ پارادوکس(

 )تکــرار ـ استعـاره(

 (98)تالیفی    در کدام گزینه هر دو آرایه کنایه و ایهام به کار رفته است؟   -250

ــه1 خــان از  ش  آـت ــایــه(  مســ ـه واه ی  ـخ ـم ش  دروـی  ی 

آزردن 2 ــخــواهــی  ن دل  کــنــی  چــه  هــر  ــه  ب مــرا   ) 

 ( گرچه با دلق ملمّع )رنگارنگ( مِی گلگون عیب اسـت 3

ــدی 4 ــع ســ ــن  ــک م آوری  ــان  زب و  ــار  ــی ب ــر  ــن ه  ) 
 

گــذ  مــی  او  روزن  از  ــچــه  ــت کــآن اســ دل  دود   رد 

 کــه هــر چــه دوست پسندد به جای دوست رواست

م  شــــوـی ی  ـم ــا  ری رنــگ  او  کـز  یــب  ـع م  کــن ی   ـم

ــیرینم ه شـ ــکر ـک د، شـ ه گوـی ــت ـک ت اسـ اـج ه ـح  ـچ
 

تمام جزوات مبحثی بنده )آرایه، دستور، قرابت و عروض و قافیه( به صورت ویدئویی و با حل تست کافی *توجّه:  

هزار و مبحث عروض و قافیه در   60ساعت و با قیمت  8تدریس شده است. مباحث آرایه و دستور و قرابت هر کدام 

توانید  روض سماعی(. در صورت تمایل میرسد )به همراه آموزش عهزار تومان به فروش می  120ساعت و با قیمت    15

ترین شود و در سریع ها در تلگرام ارسال میبرای بهتر یادگرفتن، فیلم تدریس این جزوات را تهیه کنید. این فیلم

فیلم تهیه  برای  رسید.  خواهد  دستتان  به  ممکن  بهزمان  و  تگرام ها  در  بنده  آیدی  به  جزوات  روزترین 

(@aboozar_ahmadi63)  در واتساپ پیام بدهید.  09123708476به شماره    و یا 

 ن تهیه کنید.اتوم   800ای  توانید این جزوات را به صورت پرینت تمام رنگی با قیمت صفحههمچنین می



 3/ نسخه  های ادبیآرایهدکتر ابوذر احمدی /  99 
 

 

           Telegram ID                                 Telegram Channel                          Instagram                         mobile 
    @aboozar_ahmadi63                     @adabiyat_ahmadi              @adabiyate_konkour        09123708476 
                                                                  @package_adabiyat 

 نامه آرایهپاسخ

 

1 1 2 3 4  51 1 2 3 4  101 1 2 3 4  151 1 2 3 4  201 1 2 3 4 
2 1 2 3 4  52 1 2 3 4  102 1 2 3 4  152 1 2 3 4  202 1 2 3 4 
3 1 2 3 4  53 1 2 3 4  103 1 2 3 4  153 1 2 3 4  203 1 2 3 4 
4 1 2 3 4  54 1 2 3 4  104 1 2 3 4  154 1 2 3 4  204 1 2 3 4 
5 1 2 3 4  55 1 2 3 4  105 1 2 3 4  155 1 2 3 4  205 1 2 3 4 
6 1 2 3 4  56 1 2 3 4  106 1 2 3 4  156 1 2 3 4  206 1 2 3 4 
7 1 2 3 4  57 1 2 3 4  107 1 2 3 4  157 1 2 3 4  207 1 2 3 4 
8 1 2 3 4  58 1 2 3 4  108 1 2 3 4  158 1 2 3 4  208 1 2 3 4 
9 1 2 3 4  59 1 2 3 4  109 1 2 3 4  159 1 2 3 4  209 1 2 3 4 
10 1 2 3 4  60 1 2 3 4  110 1 2 3 4  160 1 2 3 4  210 1 2 3 4 
11 1 2 3 4  61 1 2 3 4  111 1 2 3 4  161 1 2 3 4  211 1 2 3 4 
12 1 2 3 4  62 1 2 3 4  112 1 2 3 4  162 1 2 3 4  212 1 2 3 4 
13 1 2 3 4  63 1 2 3 4  113 1 2 3 4  163 1 2 3 4  213 1 2 3 4 
14 1 2 3 4  64 1 2 3 4  114 1 2 3 4  164 1 2 3 4  214 1 2 3 4 
15 1 2 3 4  65 1 2 3 4  115 1 2 3 4  165 1 2 3 4  215 1 2 3 4 
16 1 2 3 4  66 1 2 3 4  116 1 2 3 4  166 1 2 3 4  216 1 2 3 4 
17 1 2 3 4  67 1 2 3 4  117 1 2 3 4  167 1 2 3 4  217 1 2 3 4 
18 1 2 3 4  68 1 2 3 4  118 1 2 3 4  168 1 2 3 4  218 1 2 3 4 
19 1 2 3 4  69 1 2 3 4  119 1 2 3 4  169 1 2 3 4  219 1 2 3 4 
20 1 2 3 4  70 1 2 3 4  120 1 2 3 4  170 1 2 3 4  220 1 2 3 4 
21 1 2 3 4  71 1 2 3 4  121 1 2 3 4  171 1 2 3 4  221 1 2 3 4 
22 1 2 3 4  72 1 2 3 4  122 1 2 3 4  172 1 2 3 4  222 1 2 3 4 
23 1 2 3 4  73 1 2 3 4  123 1 2 3 4  173 1 2 3 4  223 1 2 3 4 
24 1 2 3 4  74 1 2 3 4  124 1 2 3 4  174 1 2 3 4  224 1 2 3 4 
25 1 2 3 4  75 1 2 3 4  125 1 2 3 4  175 1 2 3 4  225 1 2 3 4 
26 1 2 3 4  76 1 2 3 4  126 1 2 3 4  176 1 2 3 4  226 1 2 3 4 
27 1 2 3 4  77 1 2 3 4  127 1 2 3 4  177 1 2 3 4  227 1 2 3 4 
28 1 2 3 4  78 1 2 3 4  128 1 2 3 4  178 1 2 3 4  228 1 2 3 4 
29 1 2 3 4  79 1 2 3 4  129 1 2 3 4  179 1 2 3 4  229 1 2 3 4 
30 1 2 3 4  80 1 2 3 4  130 1 2 3 4  180 1 2 3 4  230 1 2 3 4 
31 1 2 3 4  81 1 2 3 4  131 1 2 3 4  181 1 2 3 4  231 1 2 3 4 
32 1 2 3 4  82 1 2 3 4  132 1 2 3 4  182 1 2 3 4  232 1 2 3 4 
33 1 2 3 4  83 1 2 3 4  133 1 2 3 4  183 1 2 3 4  233 1 2 3 4 
34 1 2 3 4  84 1 2 3 4  134 1 2 3 4  184 1 2 3 4  234 1 2 3 4 
35 1 2 3 4  85 1 2 3 4  135 1 2 3 4  185 1 2 3 4  235 1 2 3 4 
36 1 2 3 4  86 1 2 3 4  136 1 2 3 4  186 1 2 3 4  236 1 2 3 4 
37 1 2 3 4  87 1 2 3 4  137 1 2 3 4  187 1 2 3 4  237 1 2 3 4 
38 1 2 3 4  88 1 2 3 4  138 1 2 3 4  188 1 2 3 4  238 1 2 3 4 
39 1 2 3 4  89 1 2 3 4  139 1 2 3 4  189 1 2 3 4  239 1 2 3 4 
40 1 2 3 4  90 1 2 3 4  140 1 2 3 4  190 1 2 3 4  240 1 2 3 4 
41 1 2 3 4  91 1 2 3 4  141 1 2 3 4  191 1 2 3 4  241 1 2 3 4 
42 1 2 3 4  92 1 2 3 4  142 1 2 3 4  192 1 2 3 4  242 1 2 3 4 
43 1 2 3 4  93 1 2 3 4  143 1 2 3 4  193 1 2 3 4  243 1 2 3 4 
44 1 2 3 4  94 1 2 3 4  144 1 2 3 4  194 1 2 3 4  244 1 2 3 4 
45 1 2 3 4  95 1 2 3 4  145 1 2 3 4  195 1 2 3 4  245 1 2 3 4 
46 1 2 3 4  96 1 2 3 4  146 1 2 3 4  196 1 2 3 4  246 1 2 3 4 
47 1 2 3 4  97 1 2 3 4  147 1 2 3 4  197 1 2 3 4  247 1 2 3 4 
48 1 2 3 4  98 1 2 3 4  148 1 2 3 4  198 1 2 3 4  248 1 2 3 4 
49 1 2 3 4  99 1 2 3 4  149 1 2 3 4  199 1 2 3 4  249 1 2 3 4 
50 1 2 3 4  100 1 2 3 4  150 1 2 3 4  200 1 2 3 4  250 1 2 3 4 


