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 الرّحیم الرّحمنبسم اهلل 

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

 مرحومم است.  مادرو  پدریک فاتحه به نیّت 

آموزان با استعدادی هستند که از داشتن دبیری مجرّب و در مناطقی از کشور عزیزمان، دانشچندی پیش دریافتم 

های کنکور موسّسات خصوصی را ندارند، بلکه از اند. این عزیزان، نه تنها شرایط شرکت در کالسای محرومحرفه

ی بر آن شهای آموز شاهده ناعدالتیآموزشی نیز عاجزند. با توجّه به شرایط موجود و مهای کمکخرید و تهیّه کتاب

در حق این عزیزان کرده باشم. در اسرع وقت دست به کار شدم و  -هر چند کوچک  –ی خود، خدمتی شدم به نوبه

ای را به صورت کامال رایگان در اختیار  اندازی کردم تا خدمات آموزشی گسترده کانال تلگرام و پیج اینستاگرامی راه

. و از همان هفته به تألیف جزواتی به صورت موضوعی اقدام نمودم تا در سریعترین زمان ممکن این عزیزان قرار دهم

روزی اینجانب، این جزوه و جزوات آرایه و دستور و  به دست این عزیزان برسد. اکنون به لطف الهی و تالش شبانه

 دیگر جزوات آماده شد و به صورت کامال رایگان در اختیارتان قرار گرفت.

ها را دارند. برای  نامه ترین درس جزء این جزوات خواهید فهمید که این جزوات کاملبخش و جزء مطالعه بخشبا  - 1

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

ل قرار دهم تا همه افراد به معنوی آن برخوردار شوم. ولی در این صورت اجازه نداشتم که این جزوات را در کانا

 اف آن استفاده کنند.  دی صورت رایگان از پی

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

تمرکز و  ها جزوات بنده خواهید دید که برای تالیف آن زحمت بسیاری کشیده شده است. اینجانب عالوه بر ساعت

 ام.  آرایی این جزوه و جزوات دیگر، مبلغ قابل توجّهی هزینه کرده نوشتن، برای تایپ و صفحه

 اند و در انتهای جزوه از شما یاد ام تایپ کرده سال گذشته دبیری پیام داد که با اجازه شما این جزوات را داده - 3

 خواهم کرد!!! 

بندی زیبا چه لزومی داشت  ل اینکه با این تایپ و صفحهاست؛ اوّ یح بودهبه چند دلیل این کار دور از انصاف و ناصح

ای در کار بوده باشد؟ دوم اینکه با حذف نام بنده از هر صفحه و انتقال آن به آخر  د تایپ شود جز اینکه قضیهمجدّ

ه از دالیل دیگر بسیار شناسنامه خواهد شد. سومین دلیل ک این اثر بی -توسط هر فردی -گیر  جزوه، عمال با یک غلط

های  کنم که پس از تایپ این جزوات توسط تایپست مهمتر است این است که صادقانه و حقیقتا خدمتتان عرض می

ام )اگر مالحظه  ماه وقت گذاشته 3بیش از  حداقل بندی هر کدام، قیمت موسسات مطرح، برای ویرایش و صفحه گران

و دیگر عالئم و موارد ویرایشی رعایت شده است تا  «فاصه نیم»و  «تشدید»بینید در تمام این جزوه حتّی  کنید می

اینطور نبوده که پس از تایپ با یک  تالیف این جزوات،تر کند(  آموز دلنشین مطالعه را برای دانش ،زیبایی جزوه

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

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

کردن  نهادن به تالیف و کار بنده، از کپیصمیمانه خواهشمندم، برای ارج ،مورد فوق، از دبیران ارجمند 3با توجّه به 

 اف استفاده کنند. دی پی  ه خودداری کنند. و از همینجزوات اینجانب، بدون نام بند

 



 

 

 کامالً رایگان در کانال تلگرام و پیج اینستاگرامادبیّات کنکور؛ صفر تا صد  2

 معرّفی و سوابق علمی و آموزشی بنده:

 ابوذر احمدی پَرگو؛ دانشجوی سال دکترای زبان و ادبیات فارسی

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

 15جلد( و همکاری )در بیش از  5ه تدریس دروس عمومی و تخصّصی زبان و ادبیات فارسی، تالیف )سال سابق 11

های مدرّسان شریف در آزمونسابق ، طرّاح سوال «مُنتا»افزار آموزشی جلد( کتاب کمک آموزشی، طرّاح سوال نرم

 و ... مقطع کارشناسی ارشد

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

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

 ها.های کنکور موسّسات و مدارس تهران و شهرستانکالس

 های شعر و ترانهکارگاهها و شاعر، نویسنده، منتقد ادبی و استاد کالس

مندان به ادبیّات فارسی نیز آموزان و عالقهاند امّا دانشگویی به سواالت سخت کنکوری تألیف شدهاین جزوات برای پاسخ توجّه:

توانند از آن بهره ببرند. با توجّه به حجم کم جزوه، امکان جستجوی مبحث مورد نظر آسان است. لذا از افزودن فهرست می

 مورد جلوگیری کرده باشم.بی اسرافاری کردم تا یک صفحه هم که شده از افزایش حجم جزوه و خودد

شود که کانال تلگرامی و های آتی قرار است اجرا کنم، پیشنهاد میهای تألیفی و خدماتی که در ماهباتوجّه به برنامه

ها، نامهها، درس، تستی دیگرهای و صوتی، جزوههای تصویرپیج اینستاگرام بنده را دنبال کنید تا از جدیدترین فایل

ای، اخبار و اطالعات کنکور و ... به صورت کامال رایگان استفاده کنید. موفّقیت و های آنالین، اطالعات مشاورهآزمون

    قبولی شما، آرزوی بنده است. این آرزو برای همه شماست.                                                 

 موفّق و سربلند باشید                                                                                      

 دکتر ابوذر احمدی                                                                                     
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 شود. تقسیم می بدیـعو  بیان )یا صُوَرِ خیال(های ادبی در یک نگاه کلّی به دو بخش  آرایه

 بیان )صُوَر خیال(

  شود. شعر را بر عهده دارند و در سطح کنکور موارد زیر را شامل میکردن  تصویرسازی و مخیّلگویند که کار  هایی را می آرایه
   بیان

 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 :مَجاز

 کنایه

 نماد

 بدیع 

تقسـیم   بـدیع معنـوی  و  بـدیع لفظـی  دهند. بدیع به دو دسته  گویند که موسیقی لفظی و معنوی را افزایش می هایی را می آرایه

 . شود می

آورند. مـالال   دهند و یکسانی یا مشابهت لفظی به وجود می هایی هستند که موسیقی لفظی کالم را افزایش می آرایه بدیع لفظی:

مشـابه، صـدای   تلفّـظ  ها شبیه به هـم اسـت و ایـن     آنتلفّظ از نظر معنایی با هم ارتباطی ندارند ولی « دَست و مَست»دو کلمه 

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

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

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

 

ایجاد  موسیقی معنویشوند و یک نوع  هایی هستند که با توجّه به روابط معنایی کلمات و عبارات حاصل می آرایه بدیع معنوی:

از بریم، این کلمات از نظر لفظی مشابهتی بـا هـم ندارنـد، ولـی      را در شعری به کار می« گل و باغ و شبنم»کنند. مالال وقتی  می

شود، این کارکرد را بـدیع  کنند که سبب لذّت ادبی می در ذهن شنونده ایجاد میدر ارتباط هستند و یک هماهنگی نظر معنایی 

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

 آمیزی، حُسن تعلیل، پارادوکس، تضاد، ایهام و ایهام تناسب، اسلوب معادله، تلمیح، تضمین،  حس

 لف و نشر، اغراق، مَالَل و تخلّص.مراعات نظیر، 

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

 تاثیر هستند. آیند و یا بی ها نمی سمت گروه دوم نروید! گروه چهارم هم معموال یا در تست

 ، اسلوب معادلهسن تعلیلپارادوکس، حُآمیزی،   حس گروه اول

 انواع تشبیه، انواع استعاره، انواع مجاز، کنایه، ایهام و ایهام تناسب گروه دوم: 

 جناس، تلمیح، اغراق، تضاد گروه سوم: 

 آرایی، سجع، تضمین، نماد و ... کرار، واجمراعات نظیر)تناسب(، ت گروه چهارم

 ادبیهای آرایه
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 تشبیه

بخش بیان یا صور خیال است. تشبیه هنگامی است که شاعر دو چیزی را که در اصل به هم شبیه نیستند، به هـم تشـبیه   ترین  مهمتشبیه 

کـه   تـرین تشـبیه   ترین و کامل تشبیه نیست، زیرا واقعیت است. ابتدایی« تو یار غمگسار هستی»تشبیه است، امّا « تو ماه هستی»کند. مالالً 

ولـی شـاعران بـرای    «. شـبه  بـه، وجـه   مشبّه، ادات تشبیه، مشـبّه »رکن دارد:  4  گویند، تشبیهی است که  گسترده می به آن تشبیه کامل یا

هـا را   یـا هـر دوی آن  گوینـد و   کنند که این حالت را نیز تشبیه کامل می را حذف میانگیز کردن کالم، گاهی ادات تشبیه یا وجه شبه  خیال

 گویند. ماند، که به آن تشبیه بلیغ یا فشرده می به باقی می ه و مشبّهط مشبّکنند و از تشبیه فق حذف می

 بـــــار بلـــــم آرام چـــــون قـــــویی ســـــبک
 

ــی    ــارون همـ ــر کـ ــر سـ ــی بـ ــه نرمـ ــتبـ  رفـ
 

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

ــو نخــل    ــد چ ــت برآی ــرت ز دس ــریمگ ــاش ک  ب
 

ــاش آزاد      ــرو ب ــو س ــد، چ ــت نیای ــه دس  ورت ب
 

 کریم و بخشندن بودنوجه شبه: نخل               به:  مشبّهچو              ادات تشبیه: )تو(            مشبّه: 

 

  شرم همچون گرم و روشن بود خانهقهوه
  به مشبّه ادات تشبیه         شبهوجه     مشبّه

 گویند. یا اجزا و ارکان اصلی تشبیه میطرفین تشبیه « به مشبّه»و « مشبّه»: به توجّه

گوینـد. تشـبیه بلیـغ بـه دو      آمده باشد آن تشبیه را، تشبیه بلیغ مـی به  فقط مشبّه و مشبّههرگاه از ارکان تشبیه،  تشبیه بلیغ:

   آید. شکل می

 

     تشبیه بلیغ
 تو دریا هستی، تو کـوهی، سـرویبه + فعل اسنادی:  مشبّه + مشبّهتشبیه بلیغ اسنادی:    

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

 

آیـد.  به میمشبّه آید. یعنی مشبّه، جلوتر ازمی« بهِ یا یِ + مشبّه-مشبّه + »اضافه تشبیهی، در معدود مواردی به صورت : *توجّه

 مانند: لبِ لعل و قدِ سرو، رویِ ماه...
 کنند. تر است، در کنکور نیز بیشتر از تشبیه بلیغ استفاده می درک تشبیه بلیغ، نسبت به تشبیه کامل، سخت *توجّه:

 کــه جــان مــرا گرفــتایــن عشــق آتشــی اســت 

ــاری  ــو به ــی ، ت ــو بُت ــانی ، ت ــش ج  ســروی، آت

 

ــم زان    ــاد و دل ــه دل نه ــی ب ــت  داغ ــان گرف  نش

ــم  ــان خــاک ره ــن هم ــنم ، م ــش عشــقت کف  آت
 

ــین ــد زمـ ــر چنـ ــود  هـ ــر بُـ ــهگیـ ــد دانـ  یِ امّیـ

ــا  ــم  تـ ــارِ غـ ــن خـ ــه در دامـ ــقت، آویختـ  عشـ

 

 دســــت کَــــرَم ابــــر گاهربــــار بلنــــد اســــت 

 هــا نظــری باشــد، رفــتن بــه گلســتان     کوتــه
 

 نیاز دارند.ت بیشتری باشند و به دقّ تر می های اسنادی، کمی دریاب بعضی از تشبیهتوجّه: *

 

  ها ز یکدیگر جداسـت  وصل، هجران است اگر دل
 

 ها به هم پیوسـته اسـت   هجر، باشد وصل اگر دل 
 

 بیان
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به طـرزِ، و ...    یِ، سان که، به شیوه ای که، آن سان، به کردارِ، شبیه، به گونه چو، چون، همچو، مالل، مانند، نظیر، به ادات تشبیه:

به رنـگ، بـه   »همچنین کلماتی مانندتوانند ادات تشبیه باشند.  و موارد مشابه نیز می «گفتیمانستن، ماند، گویی و »های  فعلو 

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

 

وش، گـون، وار، سـا،   »ماننـد:  ی مشتق )وندی( و با پسوندهای شباهت یک واژه تشبیه ممکن است به صورت: بسیار مهم *نکته

 آمده باشد.  « آسا و ...

ــه   ــد خواجـــ ــه بیامـــ ــوی خانـــ  اَش از ســـ
 

ــارغ،      ــت، فـ ــان بنشسـ ــر دکـ ــهبـ  وَشخواجـ
 

ماننـد:  باشـد.  به میآمده باشد که قسمت دوم، مشبّه و قسمت اوّل مشبّهی مرکّب  یک واژهتشبیه ممکن است به صورت *نکته: 

 و ... ، مهرآیینمسلک، گدامنشخصلت، درویشتن، سروقد، شاهسیمین

ــان را     ــی خوبرویـ ــد وقتـ ــا بیاراینـ ــه زیورهـ  بـ
 

 چنان خـوبی، کـه زیورهـا بیـارایی     تنسیمین تو 
 

ــاره ــاق مـــیوقتـــی کـــه چـ  کنـــی ی دل عشّـ
 

ــیم    ــه نـ ــرا بـ ــکرخنده درد مـ ــنشـ ــاره کـ  چـ
 

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

 نـــــداری نـــــاخن درّنـــــده تیـــــز چـــــون

ــو  ــ دَهم   چـــ ــ ــر گـا ــد دختـــ ــاه شـــ  آگـــ
 

ــتیز    ــری سـ ــم گیـ ــه کـ ــه، کـ ــا دَدان آن بِـ  بـ

ــم    ــت کــ ــن گشــ ــاالر آن انجمــ ــه ســ  کــ
 

 رود. تشبیه و مخصوصاً اضافة تشبیهی در نالر نیز بسیار به کار می*نکته: 

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

بپـرورد. درختـان را بـه    مهد زمین در بناتِ نبات را فرموده تا ی ابر بهاری  دایهرا گفته تا فرش زمرّدین بگسترد و فرّاش باد صبا 

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

 رحمت خداوند مانند باران گسترده است. بارانِ رحمت: 

 نعمت خداوند مانند سفره پهن شده است.خوانِ نعمت: 

 باد صبا مانند فرّاش )فرش گستراننده( در خدمت بود ...  فرّاشِ باد صبا: 

 ر پرورش بود ...ابر بهاری مانند یک دایه دیِ ابر بهاری:  دایه

 نباتات )گیاهان( مانند دختران، زیبا بودند و ...بناتِ نبات: 

 زمین مانند یک گهواره آرام است و...مهدِ زمین: 

 ها بود ... ورق )برگ( مانند قبا و پیراهن بر تن شاخهقبایِ سبز ورق: 

 شود. مشبّه، گاه ضمیر محذوف است که از فعل دریافت می :*توجّه

 خروشــــان و جوشــــان بــــه کــــردار مــــوج  
 

 از کـــــران فـــــوج فـــــوجآمدنـــــد فـــــراز  
 

 

 

 

ــحرا    ــاب ص ــیب و ت ــیل ز پ ــون س ــیچ ــت م   رف
 

ــی   ــردا مـ ــتح فـ ــه فـ ــحر، بـ ــراه سـ  رفـــت همـ
 

 

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

 وجه شبه به مشبّه ادات مشبّه

 جمع شدند. خروشان و جوشان موج به کردار ها( )آن
  وجه شبه به مشبّه ادات تشبیه مشبّه
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تشبیه « قبا»به « ورق»، «ورقسبز قبای »به و مشبّه بیاید. در ترکیب  ای بین مشبّهدر اضافه تشبیهی ممکن است واژه :نکته*

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

 گیرد. را، تشبیه می« یعنی تشبیه پنهانی و نامحسوستشبیه مُضمر؛ »توجّه: اخیرا کنکور 

 .است..................  یگزینه بیت در تشبیه دوم رکن زیر، عبارت در تشبیه نخست رکن -1

 خواستم می و بودیم نکرده باز سر، موی که بود ماه سه و بودیم ماننده دیوانگان به عاجزی و برهنگی از رسیدیم، بصره به چون»

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

 وار دیوانـــه زدم چـــون زلـفـــش  زنجیـــر در چنــگ ( 1

ــا( 2 ـــم ب ـــب مـحـتـسـب ـــویید عـی ــه مـگ ــز او ک  نی

 مــــا نـپـسـنـدیـــــم تـنـهــــات چـنـیــــن ایـــــن (3

 عــاجزان همچــو ستـــمی، کنــد مــا بـــه کـــس هـــر( 4

 

ــر  ـــر زیـ ـــش هـ ــه دلـــی مویـ ــر در دیوانـ ــود زنجیـ  بـ

ـــته ــو پیوسـ ــا چـ ــبِ در مـ ــیش طلـ ــدام عـ ــت مـ  اسـ

 مــــــا بــربـنـدیــــــم زُنـــــّار تـــــــو هـــچـــــــو

ـــر آه بـــــه خـــــود دیـــــوان ـــا بـــریم مـــی سحـ  مـ

 

 ........ جز به است؛ یکسان ها، تشبیه تعداد همه ابیات، در -2

ــرد( 1 ــمع گ ــت ش ــوخ ای رُخ ــن ش ـــوخته م ــانس  ج

 نالـــد مـــی مـــن سـیــــنه قـفـــــس در دل مـــــرغ ( 2

ــری (3 ــه سـ ـــون داغ کـ ـــت جـنـ ــاکش از برگـرفـ  خـ

ــرد( 4 ــوق ک ـــمن ش ـــل چ ــو ای وص ـــایه ت ـــازم  ی ن

 

 امشـــب پـــرواز بــه بــاز کنـــم پـــروانه چــو پــــر 

ـــل ــاز بـلبــ ـــو سـ ـــده را تــ ــم دیــ ـــب آواز هـ  امشـ

ـــو ـــاب چـــ ـــه آفـــتـ ـــسر بـ ـــی افــ ــد فــرونمـ  آیـ

ـــل ـــع بــلبــ ـــرا طبــ ـــیه مـ ـــرداز قافـ ـــب پــ  امشـ

 

 .................جز بهدر همه ابیات محذوف است « وجه شبه» - 3

ـــرّه( 1 ـــو هـــــای طــ ــرّاران کـمندافـــکن تـ  انــد ط

ـــشه( 2 ـــفبـــنــف ـــن زل ــروقد آن م ــیم س ــدام س  ان

ـــب (3 ــد دیــش ـــت آن درآم ــه بُ ـــب رویِم ــابش  نق

ــم و دادکـــــــه نـــی( 4 ــبر و حلـ ـــوهم، ز صـ  اَم، کـــ

 

ـــمزه  ــای غــــ ــو هـ ـــب تـ ـــماران دل طبیـــ ــد بیـ  انـ

 ســـــالم بـــه دم سپـــــیده وقـــت آمــــد مــــــن بـــر

 تـــاب فکنـــد شـــــب در و چنــــبر کشــــید مـــه بـــر

 کـــــــوه را کـــــــــی در رُبــــــــاید تـــــــند بــــاد

 

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

 بــادا حــالل رب یــا حســرت، تیــغ بــه خـــونش( 1

ـــورم( 2 ـــر و مـــ ــف گـــ ـــد او لطـ ـــق بــاشــ  رفیـ

 اللـــه چـــــو او داغ بـــا تـنــــها، کـــه دمــــی از آه (3

ــب و روز( 4 ـــن در شــ ـــدان صــحـــ ـــناش مـیــ  ثــ

 

 )تیـغ(         باشد هــرفت آزاد کـمـندت،  از که  صــیــدی 

 )مـن(         زنـم  مــی  سـلـیــمان  مـــلک  بـــر  تــاخــت

 ) او (باشـد          رفتـه  بـاد  چـون  باشـم،  نشسـته  خون در

 )ثنـا(          زنـم  مـــی  جـــوالن  خامــه  کـاـمـیـــت  بــر

 

*** 

 

 استعاره

ی دیگر به ای است که یک واژه در معنای واژه امّا در اصطالح ادبی، آرایه« گرفتن گرفتن و قرض عاریت  به»استعاره در لغت یعنی 

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

ی آمـده و  که رابطه بـین واژه استعاره در واقع، مجازی است دارد و درست هم هست. زیرا مجاز این تعریف مشابهتی به : توجّه*

کـه در ایـن بخـش از راه     استعاره، هم از راه مجاز قابل فهم است، هـم از راه تشـبیه.  است. به هر حال « شباهت»ی مدّ نظر  واژه

 ایم. تشبیه به آن پرداخته
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اسـتعاره مصـرّحه )آشـکار( و    که وارد بحث شویم ذکر این نکته ضروری است که دو نوع استعاره وجود دارد.  قبل از این: توجّه*

اشاره نشده باشـد، اسـتعاره   منظور از استعاره، معموالً استعاره مصرّحه است. اما اگر در کنکور به نوع آن  استعاره مکنیّه )پنهان(.

 گیریم. مصرّحه و یا مکنیّه را استعاره می

 استعاره مصرّحه -1

 شود.   میاستعاره مصرّحه را بیاورد به مشبّهشود و هرگاه شاعر از ارکان تشبیه، فقط  گفتیم که استعاره از تشبیه حاصل می

 کنــد  چمــان مــن چــرا میــل چمــن نمــی ســرو 
 

ــاد ســمن همــدم گــل نمــی  ــد نمــی شــود، ی  کن
 

 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

 «اسـتعاره »مصرّحه یا با تخفیـف   استعارهرا خارج کرده و در شعر به کار برده است. این کار را به  مشبّهسپس از این تشبیه فقط 

 گویند.   می

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

اسـت.   نرفتـه در معنای واقعی خود به کـار  « سرو»دارد که  اعالم می« رونده»به معنی « چمان»پاسخ راحت است. زیرا وجود کلمه 

وجـود نـدارد   ای  قرینهاست. چون هیب « معشوق»استعاره از « سرو»توانیم ادّعا کنیم که  ما نمی« من سروی دیدم»مالالً در عبارت 

ی  قرینـه ای )نشـانه « چمـان »ی  واژه« سرو چمـان »منصرف کند. امّا در ترکیب « سرو»شده و قاموسی برای که ما را از معنای وضع

ای در کـالم   کند. در واقع برای به کارگیری استعاره مصرّحه یا بایـد قرینـه   منصرف می« سرو»ما را از معنای اصلی است که صارفه( 

ای وجود نـدارد   که محتوای کالم نشان بدهد که آن کلمه در معنای اصلی خود به کار نرفته است. مالالً در بیت زیر واژه باشد یا این 

دانیم کـه حضـرت علـی )ع( بـا اژدهـا مبـارزه        ری دارد، امّا با توجّه به داستان جنگ خندق، میمعنای استعا« اژدها»که نشان دهد 

 از عَمرو بن عبدُوَد است.استعاره « اژدها»نکرده است و 

ــدا   ــیر خــ ــن و شــ ــازوی دیــ ــز بــ ــه جــ  بــ
 

ــب رزم آن    ــد طالــــ ــه شــــ ــاکــــ  اژدهــــ
 

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

 خطرناک بود. اژدها انندم عَمرو بن عبدود

 وجه شبه به مشبّه ادات تشبیه مشبّه

 های دیگر استعاره مصرّحه: نمونه

ــمع ای  ــردی   ش ــیفته ک ــخن ش ــه س ــا را ب ــه م  ک

 معشوق     

  

 زبانیربـــش از چـــــود را مکــــخروانه ـــــپ 
 عاشق 
 

ــارین  ــان خمــــ ــرآب نرگســــ ــرد پُــــ  را کــــ
 چشم                       

 خوشــــابمرواریــــد ، بــــر ریخــــت گــــلبــــه  
 اشک چشم         گونه، صورت                   

 انــدر میــان خانــه ماســت   درخــت گــل  یکــی 
 معشوق                          

 کـــه ســـروهای چمـــن پـــیش قـــامتش پســـتند 

 

 استعاره مکنیّه -2

کنـد. در   بـه را اسـتخراج مـی    سازد و از آن تشـبیه، مشـبّه   در استعاره مصرّحه گفتیم که شاعر ابتدا یک تشبیه در ذهن خود می

کنـد و در   را اسـتخراج مـی  شـبه  وجـه  ومشـبّه  سازد و از آن تشـبیه،   استعاره مکنیّه نیز شاعر ابتدا یک تشبیه در ذهن خود می

 گیرد.   ای به کار می جمله

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

 ما را از هم جدا کرد. با دستش انسان مانند قضا )و قدر(
  به وجه شبه یا وی گی مشبّه به مشبّه ادات تشبیه مشبّه
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ی صـارفه  اند، بـه قرینـه  به کار نرفتهای، چه مصرّحه و چه مکنیّه، برای اینکه نشان دهند در معنای حقیقی  هر استعاره :توجّه*

یابیم که در ذهن شـاعر تشـبیهی رخ    برای قضا و قدر، قرینه است. از این قرینه در می« دست»نیاز دارند. در عبارت فوق، وجود 

 کنیم. داده است و آن تشبیه را بازسازی می

گوینـد. در واقـع    . این ترکیب را اسـتعاره مکنیّـه مـی   آمده است« به وی گی مشبّهو مشبّه »بینیم از تشبیه فوق  طور که می همان

در « را در تشـبیهی کـه در ذهـن سـاخته اسـت     بـه   وی گی مشـبّه  ومشبّه »ای است که به موجب آن شاعر  استعاره مکنیّه آرایه

 گیرد.عبارتی دیگر به کار می

 «زد ها لبخند می و مرگ به روی آن»

شـویم.   رو می پس در ذهنمان با همچین زیرساختی روبه«. تواند لبخند بزند گ نمیمر»در عبارت فوق این است که قرینه صارفه 

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

 زد. می لبخند ها  به روی آن انسانی مانند مرگ
  به وی گی مشبّه   به مشبّه ادات تشبیه مشبّه

 زیر دقّت کنید.های مکنیّه  به استعاره 

ــن   -1 ــنو ای ــی بش ــون ن ــی چ ــکایت م ــد  ش  کن
 

ــدایی  ــا  از جـــ ــد حکایـــــت مـــــیهـــ  کنـــ
 

 استعاره مکنیّه کند  نی مانند یک انسان شکایت می  تواند شکایت کند. نی نمی

 .عشق باریده بودبه صحرا شدم  -2

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

 در هنـــــد رنـــــگ رخِ کفـــــر پریـــــد از  -3
 

ــت  ــد بـــ ــه تپیدنـــ ــگ خانـــ ــا در فرنـــ  هـــ
 

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

 گشـاده اسـت، ولـیکن بسـته اسـت      درِ آفاق  -4
 

ــر    ــا زنجیـ ــای دل مـ ــو در پـ ــف تـ ــر زلـ  از سـ
 

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

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

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

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

به محـذوف   غیر انسان. هرگاه در استعاره مکنیّه، مشبّه 4و  2های  باشد و در مالال انسان می 3و  1های  به محذوف در مالال مشبّه

 هم دارد. تشخیص باشد، آن استعاره مکنیّه، « انسان»

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 استعاره مکنیه

 درِ آفاق رخِ کفر

 ی استعاریاضافه

 کندبشنو از نی چون شکایت می

 به صحرا شدم عشق باربده بود

 تشخیص
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 باشد. قرار بگیرد، تشخیص و استعاره مکنیّه میغیرِ جاندار منادا هرگاه  :توجّه*

ــیم  ــت    ای نسـ ــار کجاسـ ــه یـ ــحر، آرامگـ  سـ
 

 کاــش عیّــار کجاســت   منــزل آن مــه عاشــق   
 

ــبا  ــی   صـ ــرا بینـ ــف ار دل مـ ــر زلـ ــر آن سـ  بـ
 

ــه دارد    ــا نگـ ــه جـ ــویش کـ ــف بگـ  ز روی لطـ
 

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

« دسـت »، «دست سبز روزگـار » آمده باشد. در ترکیب « مشبّه»و « به وی گی مشبّه»ای بین  ی استعاری، ممکن است واژهدر اضافه :نکته*

 ی استعاری است.اضافه« دستِ روزگار»صفت است. در واقع « سبز»مشبّه و « روزگار»به، وی گی مشبّه
 در ابیات زیر مجموعاً چند استعاره وجود دارد؟ -5

ــف ــان( الـ ــردن فغـ ــیر ز کـ ــق شـ ــاموز حـ  بیـ
 ســـروباال مـــاه مانـــد تــنـــــها چـــــو( ب
 

ــردی  ــون آه نکــ ــز پُرخــ ــه جــ ــاه در کــ  چــ
ـــد ــان از فــشــانــــ ــؤی نرگســــ  الال لؤلــــ

 

 سه( 4 چهار( 3 یک( 2 دو( 1
 است؟  بیشتر بیت کدام در استعاره آرایة - 1

 دامــن  کنــی  پُرشــــکر خــود  لــب از خنــده  بــه( 1

ــا( 2 ــاش، هرکجـ ــید لعلـــش و قامـــت نقـــش نقّـ  کشـ

ــره   (3 ـــف گـ ـــشه آن زلــ ــاد دل در اندیــ ــر افتـ  گیـ

ــه( 4 ــون ب ــو چ ــمی ت ــی محتش ــا ب ــخن به ــدهم س  ن

 

ـــرا  ــو مـــ ـــم چــ ــدازد چشـــ ــان از درانــ  دُر گریبــ

 ببـــین کـــوثر سرچشـــمة نـــــگر، طـــوبی جلـــوة

ــاد    ــر افتـ ــه زنجیـ ــه بـ ــه دیوانـ ـــ ده کـ ـــالن مـ  عاقــ

ـــده ـــعل ز بـــ ـــکربار لــــ ــد شــ ــتان و قنــ  دُر بِســ

 

 ؟نیست استعاری بیت کدام شدةمشخّص واژة کاربرد -7

 نقـــابشــــب رویمـــه بُــــت آن درآمـــد دیشــــب( 1

 ســــــپند بیچارگــــان دلِ و آتـــــش رخـــــسارش( 2

 نریـــزم خوکــــــانمـــن آنـــم کــــــه در پــــــای  (3

ــی( 4 ــه زد م ــر گالل ــل ب ــه  و گ ــر لحظ ــی ه ــت م  شکس

 

ــر  ــه بـ ــید مـ ـــبر کشـ ـــب در و چنـ ــد شـ ــاب فکنـ  تـ

ــل ـــش لعـ ــی لبــ ـــگر و مـ ــتگان جـ ـــباب خسـ  کـ

ــر ایــــــــــن قیمتـــــی لفــــــــــظ درّ دری را   مـــ

 خــــوابنـــیم بـــادام گوشــــة عشــــوه بـــه مـــن بـــر

 

  هاست؟ از سایر گزینه تر بیش« استعاره»در کدام بیت آرایه  -8

ـــواب در( 1 ـــگ از جــ ـــر تــنـ ــد شــکّـ ـــت قن  ریخ

 مســوز را خــویش بلبــل مــن، نســیم خــوش گــل ای( 2

ـــرغ آن (3 ـــه مـ ـــر کـ ـــرة بـ ــرش کـنــگـ ــیند ع  نش

ـــل( 4 ـــا گـ ـــه هــ ــرون خــاک ز ســر هــمـ ــد بی  کردن

 

 ریخــــت شــکّــرخــــند هـــــای لـــــب از شــکّـــــر 

 تــو دعــای شــب همــه  شــب کنــد، مــی صــدق ســر کــز

ــاییم ــه مـ ــاووس کـ ـــان طـ ـــم گلســتــ  جــنــانــیــ

ـــل اال ـــن گـ ـــه مـ ـــر کـ ـــرد سـ ــه فــروبـ ــاک ب  خ

 

 است؟ کمتر گزینه کدام در ها استعاره تعداد -9

 نیســــت غـمّـــــاز چــــــرا دانــــــی ات آیـنــــــه( 1

 کــــن نقــــاب مـشکـــــین ســــنبل ز را گلبــــرگ( 2

 داد آب را گــــل و فروباریــــد نــــرگس از ژالــــه (3

 شـــــب دامــــــن ز او تــقــدیــــــر دســــــت( 4

 

 نیســــت ممتـــاز رخـــــش از زنگـــار کـــه  چـــون 

ــی ــوش رخ کـــه یعنـ ـــراب جهـــانی و بپـ  کـــن خـ

ـــرگ وز ـــرور روح تــگــــ ــالش پـــ ــاب مـــ  داد عنّـــ

ـــر ـــی روز رخ بــــ ـــد مــــ ـــرد فــشــانـــــ  گــــــ
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 مجاز

اسـت. مـالالً معنـای     معنـای غیرحقیقـی از یـک واژه   گیرد و در اصطالح ادبـی،   مجاز )نانهاده( در مقابل حقیقت )نهاده( قرار می

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

ــه   ــکین، در خان ــدای مس ــرو ای گ ــی زن  ب  ی عل
 

 پادشــاهی، دهــد از کــرم گــدا را   نگــین کــه  
 

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

 

که بـین معنـای حقیقـی و     ای یک کلمه بگوئیم و معنای دیگر و مجازی از آن برداشت کنیم، مگر آن توانیم بدون هیب رابطه ما نمی :توجّه*

 هایی که در سطح کنکور عمومی اهمیّت دارد، موارد زیر است: ترین رابطه باشد. مهم وجود داشتهای  رابطهمجازی 

 ها( در سطح کنکور عمومی الزامی نیست.ها )یا عالقهدانستن این رابطه*توجّه: 

 

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

ــی  ــان بـ ــام جهـ ــاز و ز انجـ ــا ز آغـ ــریم مـ  خبـ
 

 افتــاده اســت کتــاب کهنــهاوّل و آخــر ایــن   
 

 است.« بودنقدیمی»ی شباهت بین آن ها  است. رابطهجهان کتاب مجاز یا استعاره مصرّحه از کهنه

آن آورد و به طـور مجـازی قصـدش     را می« محلّ»یکی از پُرکاربردترین مجازها، مجاز با عالقه محلّیّه است که شاعر  محلّیّه: -2

 چیزی است که در آن محل قرار دارد )حالّ(.

ــالمی دل  ــروزی  عـ ــذار برفـ ــو عـ ــوزی، چـ  بسـ
 

 کنـی مـدارا    تو از این چـه سـود داری، کـه نمـی     
 

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

ــی  ــدگان پُـــر ز خـــون    دشـــت یکـ  بـــا دیـ
 

ــرون    ــد ز آتــــش بــ ــی آیــ ــا او کــ ــه تــ  کــ
 

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

 آن نـــدارد امشـــب کـــه برآیـــد آفتـــابی  ســـر 
 

 هــا گــذر کــرد و گــذر نکــرد خــوابی چــه خیــال 
 

 ارد.جای داست که در سر « اندیشه»، «سر»منظور از 

آورنـد کـه بیشـترین    آن چیز است. )معمـوال جزئـی را مـی   کلّ آورند ولی منظور  در این مجاز، جزئی از چیزی را می جزئیّه: -3

 «اهمّیّت را دارد.

ــد   ــاموش مانــ ــره و خــ ــان خیــ ــک چنــ  لیــ
 

ــخنی،    ــیرین سـ ــه شـ ــز همـ ــوش کـ ــدگـ  مانـ
 

 شنونده است.است که گوش، مهمترین جزء برای فرد « شنونده فرد»، «گوش»منظور از 

ــیرین    ــاد روی شـ ــه یـ ــت بـ ــیبیـ ــت  مـ  گفـ
 

 ســـفت زد کــوه مــی   چــو آتــش تیشــه مــی     
 

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

 مــن، دشــمن مــن خــاک بــه خــون گــر کِشــی 
 

ــن     ــن مـ ــل از گلشـ ــدر گـ ــل انـ ــد گـ  بجوشـ
 

 است که خاک، جزء اعظمی از کشور است.« کشور»، «خاک»منظور از 

 از آن منظور باشد.جزئی کلّ یک چیز را بگویند و  کلّیّه: -4

ــا نتــوان کــرد  در حلقــهدســت   ی آن زلــف دو ت
 

ــرد       ــوان ک ــبا نت ــاد ص ــو و ب ــد ت ــر عه ــه ب  تکی
 

 دارد.« کلّ»برای آن حکم « دست»است که « انگشتان دست»منظور 
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 ســرم ســپید شــد چــو درخــت شــکوفه دار     
 

ــرم    ــم اســت ب ــوه غ ــین می ــن درخــت هم  وز ای
 

 دارد.« کلّ»برای آن حکم « سر»است که « موی سر»منظور 
آورد و منظور خود آن کار است. مالال الزمه کشتن یک شخص، ریختن شاعر الزمه انجام یک کاری را میالزمیّه )همراهی(:  – 5

 خون او است.
  محتاج قصّـه نیسـت، گـرت قصـد خـون ماسـت      

 

 چون رخت از آن توست، به یغمـا چـه حاجـت اسـت؟     
 

شود. مانند آن کـه  و منظور کاری است که با آن ابزار انجام می کند ذکر میشاعر یا نویسنده آلت انجام کاری را آلیّه )ابزار(:  – 1
 است.سبک نوشتن خوبی دارد و منظورمان  قلمگوییم فالنی می

ــرم    ــت، محتـ ــرد نیسـ ــل خـ ــگاه اهـ   در پیشـ
 

ــردم      ــه م ــی ک ــر ملّت ــم  ه ــاحب قل ــتص  نداش
 

 ی صاحب اندیشه و تحلیل، و قلم یکی از ابزارهای اندیشه و تفکّر است.صاحب قلم یعن
آورند. چنان چه شاعر در بیـت  یک چیز را به جای خود آن میجنس گیرند. مالال های بسیاری شکل میمجازها با رابطه*توجّه: 

 است. « شمشیر»را گفته و منظورش « پوالد»زیر 
ــاران تیــــــر و بــــــرق   پــــــوالددر آن بــــ

 

ــتاخیز مـــــیمیـــــان    گشـــــتشـــــام رســـ
 

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

 

ــیاوش  ــیه ســ ــت ســ ــدی بتاخــ ــه تنــ  را بــ
 

 دل، جنــــگ آتــــش بســــاختنشــــد تنــــگ 
 

گوییم؛ پیر و جوان آمده بـود، یعنـی همـه آمـده      وقتی میسازد. مالال  مجاز میدو واژه متضاد به صورت معطوف، آمدن  *توجّه: 
 سال و پیر و ... بودند. کودک، نوجوان، جوان، میان

 ؟ندارد «مجاز» بیت کدام -11

 امشــب  کـه  جمـع این در مـیـاریـد شـمـع گــو( 1

 ز مستـــی بــر ســـر هـــر قطعــه زیـن خـاک  ( 2

 حــجاب  زو را جـان  و جسم باشد که آن نبیند دل (3

 ای؟ شـنیده  حــاضــرِغــایــب  وجـــود  هــرگــز( 4

 

ــا، مــجــــلس در  ــاه م  اســـت تمــام دوســـت رخ م

 خــــدا دانـــــد چــــه افســــــرها کـــــه رفـــــته

 سرســری ره، ایــن در پــا بنــهد  کــه  آن نـــدارد سـر 

 اسـت  دیــگر  جـای  دلــم  و جـمـــع  میـان  در مـن 

 

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

 مســت  کـافران  چـون  تـو  ترک چشـم هر لـحظه( 1

 گــردد  مـی  شـاد  چـون  دلم  مرغ قفس زندان بــه( 2

 مسکــین  عاشـق  بیـا  کـه  بگویی که دم آن خنک (3

 نیســت  داور دگـر  کـه  نــالــم  کـــه  بــه تــو از( 4

 

 بــرآورد مســلمان خــون  قــــصد بــــه  خــنــجـــر  

 گـردد  مـی  آزاد غـم  بنـد  ایــن  از کـه  روزی مــگــر

 نـداری  اغیـار  ســر  مـــایی  آشــفــتـــه  تــو کــه

 نیســـت بــــاالتر دســــت هـیـــب تــــو  دســــت وز

 

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

 نیسـت  بـاکی  سـر  و مـن  اینک ای تشنه خون به گر( 1

 نداشـت  بـاک  دلـم  رنـج  از و من از شـکــست بــر( 2

 مجـوی  جنـگ  و مکـن  سـودا  همه ایـن  رقیـب ای (3

 کجـا؟  بـه  تـــا  کـجـــا  ز دهـانــت و ســعدی لب( 4

 

 بدنــم  بـــر  بُـــود  کـه  زان بِــه،  تــو  فــتراک به که 

 بـرشــکــنم  او از کـه  توانـــم  کـه  آنـــم  نــه  مــن،

 بـرنکـــنم او از دیــــده مــــن کــه دیــــده بـرکــــنم

 دهـنم  بــر  لبــــت  نـام  رود کـــه  بـــس  قـدر ایـن 

 



 

 

 کامالً رایگان در کانال تلگرام و پیج اینستاگرامادبیّات کنکور؛ صفر تا صد  12

 ؟دارددر کدام گزینه مفهوم مجازی  «شمشیر»واژه  -13

 شــود برهنــه تــو شــمــــشیر کــــه دیــــار آن در( 1

 بــدعت ســوخته شــد تــو شــــمشیر بــه شــــرع در( 2

 تـنش  شـد،  محـارب  پیغمبـر  و یـزدان  بـا  کـه  هــر (3

 خلقــی خــون بــه دم هــر را غــمــــش پــروانــــة( 4

 

ـــه  ـــون بـ ـــشان خــ ــاک بدکن ــود او خ ــون ش  معج

ـــک در ـــه  مــلـ ـــرمان بـ ــو فـ ــد ت ــته ش ــداد کاس  بی

ــا خســته ــه شمشــیر ب  بنــد و زنجیــر در بســته یــــا بِ

 بینـــی تـــازه فرمـــان یـــابی، تــیــــز شــمــشــــیر

 

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

ـــی( الـــف ـــد خــروشــ ــهر ز و دشـــت ز بــرآمـ  شـ

 کــرد  نتــوان تــا دو زلــف  آن حلقــة در دســت( ب

ــی  ( ج ـــه م ــد کـــ ـــی آم ـــرد  شبـــ ــدا کــ ــد ف  بای

ـــزاران( د  ـــس هــ ـــرخ از نــرگــ ـــهانگرد چــ  جـ

 

 بهـــــر کــــار  آن از را جــهــــــان آمـــــد  غـــــم  

ـــه  ــر تـکی ـــد ب ــو عـه ــاد و ت ــبا ب ــوان ص ـــرد نت  ک

 مملکـــــــــت فــــــــــــرزند و زن رابـــــــــه راه 

 زرد گــــل یــــــک بـرآمـــــــد تــــــا فــروشـــــد 

 

 ( هشت4 ( هفت3 ( شش2  ( پنج1
 

 ؟نداردوجود « مجاز»در کدام بیت  - 15

 رســــیده عیّــــوق بــه تــو دو دســــت دســتــــان( 1

 لطـــف  بـه  را جهانـــی  بخشـد  همـی  آرامـش  جان( 2

ـــان (3 ـــت نـکــوگــویـ ــی نــصــیــحـ ـــنندم م  کـ

 بـاد  مجـروح  دل و دسـت   را جـان  مصـر  زنان چون( 4

 

ـــو آواز یآوازه  ـــر در تـــــ ـــاده شــــهــــ  فـــــتــــ

 اسـت  بسـتن  و اسـت  کشتن گردون همچو کارش چه  گر

 خامــوش  کــــه  آیـــــد  مــــی فــــریــــاد مــــن ز

 بـاد  بـازار  شورش  هــمـیشه  مـــصـــری یـــوســــف

 

*** 

 

 کنایه

معنـای  است. و آن عبارتی است که یک معنای آشکار و یـک معنـای پنهـان دارد و مـراد گوینـده      گفتن پوشیده سخنبه معنی 
او هنوز کـودک  آید( و یک معنی پنهان ) آن است. در بیت زیر مصراع اوّل یک معنی آشکار )هنوز از دهان او بوی شیر میپنهان 
 با دقّت و کشف هنری به دست آورد.( دارد. معنای پنهان را باید است

ــوز  ــدش    هنــ ــیر آیــ ــوی شــ ــان بــ  از دهــ
 

ــدش    ــر آیـــ ــیر و تیـــ ــی رایِ شمشـــ  همـــ
 

 
 های دیگر:مالال

ــر     ــه گ ــن ک ــان ک ــاش چن ــای  دال مع ــزد پ  بلغ
 

ــته  ــه دارد    فرشـ ــا نگـ ــت دعـ ــه دو دسـ  ات بـ
 

 .کردن اشتباهکنایه از خطا و « بلغزد پای»
ــد  ــید  نمانــ ــا روی خورشــ ــب بــ ــگ ایــ  رنــ

 

 آمــده خــاک بــر کــوه و ســنگ    بــه جــوش   
 

 .ترسیدنو کنایه از « پریدن رنگ»معادل « نماند رنگ»
 بیامـــــد کـــــه جویـــــد ز ایـــــران نبـــــرد  

 

ــر   ــمســ ــرد هــ ــرد نبــ ــه گَــ ــدر آرد بــ  انــ
 

 .کردن نابودکنایه از « گردآوردن سر به»
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ــدازد    ــای درانـ ــین دردی، از پـ ــه چنـ  آن را کـ
 

 هــا از همــه درمــانفــرو شــوید دســت بایــد کــه  
 

 آن چیز.کردن ترککنایه از « فرو شستن از چیزیدست »
 روی هســـــت چـــــون بســـــی ابلـــــیس آدم

 

ــاید     ــتی نشـ ــر دسـ ــه هـ ــس بـ ــتپـ  داد دسـ
 

 .اعتمادکردنکنایه از « دادن دست»

 آید. شدن یک واژه، کنایه دیگری به دست میهستند و با عوض« فرمولی»بعضی کنایات،  :توجّه*

 بودن عاشق مست بودن عشق از شراب 

 بودن بخشنده مست بودن بخشندگی از شراب 

 بودن عالم مست بودن علم از شراب 
 دست و ...گوش، تنگبهرو، حلقهرو، سرخمغز، سیهشوند. مانند: سبکبعضی صفات معنای کنایی دارند و کنایه محسوب می*توجّه: 

 شــکاف مــویتــو بــه هنگــام ســخن گــر نشــوی 
 

ــو نشــان، یــک ســر   ــد ز دهــان ت  مــوی کــس نیاب
 

  راه ســـــفر در پـــــیش دارنـــــددریـــــادالن 
 

 پــــا در رکــــاب راهــــوار خــــویش دارنــــد     
 

هایی هم بـا هـم دارنـد.     دارند، با هم مشترکند ولی تفاوتیک معنای آشکار و یک معنای پنهان از این منظر که هر دو کنایه و ایهام  :توجّه*

ایهـام معمـوال در قالـب    شود، امـا   مصدری )دست از جان شاستن( بیان می)دست از جان شاست( یا عبارت کنایه در قالب جمله ول اینکه؛  ا
آسـان  و درک معنای کنایی آن بسـیار  کشف کنایه یا گروه اسمی است. دوم اینکه؛ درک کنایه و ایهام بسیار متفاوت است. معموال  یک واژه
دارد. سوم اینکه؛ عبارت کنایی معموال در هر متنـی کنایـه   ای نیاز  است و به توجّه وی هسخت و درک معنای دوم کمی کشف ایهام است اما 

تـوان   های دیگـری نیـز مـی    دار لزوما همه جا ایهام ندارد. تفاوتاست، یعنی در هر متنی به هر صورتی به کار برود کنایه است، ولی واژه ایهام
 شود. مطرح نمود که از اطاله کالم پرهیز می

 است؟ نرفته ارک به کنایه آرایة بیت، کدام در -11

ــاو کســـــی( 1  کنــــــد فریــــــدون هـــــوای کـــ

 فرزانـــــــگان آیــــــین گــــــــشت نهــــــــان( 2

ــان (3 ـــاوه، همــ ــر آن کــ ــزه بــ ــر نیــ ــرد ســ  کــ

ــرد همــــی( 4 ــرد گاــ ــدرون مــ ــیش انــ ــت پــ  رفــ

 

ـــر  ــد از ســـ ـــّاک بنـــ ــرون ضحـــ ــد بیـــ  کنـــ

 دیـــــــوانگان نــــــام شــــــــد پــراکنــــــــده

ـــان ــه همـــ ــازار ز گـــ ــت بـــ ـــرد برخاســـ  گَـــ

 خاــــردســــپاهی بــــر او انجمــــن شــــد نــــه     

 

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

 گنــاه  بـی  نـازک  طبــع  زان کشـــم  مـی  زردرویی( 1

ـــا( 2 ـــت حــالـــی ـــت مصلحـ ــی آن در وق ــنم م  بی

 را مـا  خـرد  نمـی  چیــزی  بـه  دوســــت  اگر چـه  (3

ـــرده درون  راز( 4 ـــه پـ ــد چـ ـــک، دان ــوش فل  خم

 

ــاقیا  ــامی س ـــده ج ــا بـــ ـــهره ت ــون را چ ــنم گلگ  ک

ــه ـــت کشــم ک ــه رخـ ــه ب ـــوش و میخان  بنشــینم خـ

 دوســت ســر از مــویی نــفـروشــیـــم عــالمی بــه

ـــی ای ـــزاع مـــدّعـــ ــو ن ــا ت ــرده ب ــت؟ دار پ  چیس

 

 شود؟ کمتر یافت می« کنایه»در کدام بیت  -18

 وجـــود الفِ بحــر پــیش زنــد کــه ســـری سـبـــک( 1

ـــاده کـــــه هــــر( 2  انــدازد آب ســر بــر خــود ســجّ

ـــب اســت، ای کاســهســـیه سپیددســت، دهــر (3  صع

 دارد دگــر چشــم یگوشــه چشــمان تنــگ بــا فلــک( 4

 

 حبــاب همچــو بـــجاست ســر دهــد بــــاد بــــه اگــــر 

 اســت پــو  مـــردان همّــت نظــر در کــف هــمــچـــو

 میزبــانتــرش ایــن زبــانی خــوش بــــه مـــنـــگـــــر

 روشـن  گـدا  چشـم  شـود  آیـد،  کـور  فرزنـد  چـون  که
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 نماد

ی حتّ -های درسی شود. ولی کتاب بررسی می تشبیه، استعاره، مجاز و کنایههای  و در کنار آرایهدر مبحث بیان ای است که  رایهآ

هـای فارسـی    نماد را در قلمروهـای ادبـی کتـاب    درحالیکه خودِ .اند به این موضوع اشاره نکرده -صی استعلوم و فنون که تخصّ

 د.ان آورده

کـه معنـای    «کـوه »شود. ماننـد   شود و معنای دیگری از آن برداشت می دارد، زیرا یک کلمه آورده میاستعاره شباهتی به  ،نماد

 شود.  مقاومت و پایداری از آن برداشت می

 ســـوار  ام در انتظـــار ایـــن غبـــار بـــی نشســـته
 

ــغ کــز   ــین، ســپیده ســر نمــی شــبی دری ــد چن  زن
 

 نماد دوران ظلم و ستم و تباهی است. « شب » در بیت فوق 

معنای غایـب اشـاره داشـته باشـد. بـه      چند تواند به  معنای غایب داللت دارد ولی نماد مییک استعاره به  :تفاوت نماد با استعاره

و ... باشد. باید دید در متن مورد نظـر   آزادگی، پایداری، عظمتبلندی،  ی ازو نمادمعشوق تواند استعاره از  می «سرو»طور مالال 

. یـک مفهـوم  به اشاره دارد و نماد ت به یک چیز و هویّ معموال معنای استعاری مدّ نظر است یا معنای نمادین. همچنین استعاره

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

 د.ها را به خاطر بسپاری کنید و آنت به نمادهای مهم ادب فارسی دقّ

 

 نماد واژه نماد واژه

 رفاه و آسایش دنیوی نماد آب نماد زیبایی و لطافت گال

انسان غریب و دور از وطـن، نمـاد عـارف     نماد نِی

 دور افتاده از معشوق

من، ماتم و سوگواری مؤهای عابد و  انسان نماد بنفشه

 (و کبودی )به دلیل سر به زیری

 حرکت و تالشنماد  رود تپاکی و طراو نماد چشمه

 معشوقنماد  شمع رافراد ستمگر و خون خوانماد  نِرون

 عاشقنماد  پروانه های گرفتار انساننماد  گوَن

 بزرگی، عظمت و وسعتنماد  دریا های آزاد انساننماد  نسیم

 نابودی و ویرانی نماد سیل ، حکومت پهلویظلم، ظلمت ،تیرگی نماد شب

 تمانع و حجاب و محدودیّ نماد دیوار حاصلیسرگردانی و بینماد  باد

 خاموشی و سکوتنماد  صدف روشنی، امید و پیروزی نماد  سحر

 صلح و آرامشنماد  زیتون تکبّر و استبدادنماد  رضاخان

 ترس و لرزیدننماد  درخت بید عشق و طراوت نماد  گل سرخ

 عظمت و استواری نماد کوه شهید نماد گل الله

 وارسته از دنیاانسان عارف و نماد  گل نیلوفر راهنما و مرشدنماد  ضرخِ
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البته نیـاز نیسـت بـرای     .اند اند که در جدول زیر تماما آمده ای که دارند، نماد مفاهیمی شده ات وی هحیوانات نیز بنا به خصوصیّ

 ها را حفظ کنید. 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 ر و بلندپروازینماد تکبّ پلنگ

 وفایی و دزدی نماد بی گربه نماد ضعف و ناتوانی پشه

 دوست و های پول انسان، نماد شومی و نحسی جغد

 گیر گوشه

ست و مقام هایی که به پُ انسان، نماد نیک فالی باز

 خوشند زودگذر دنیا دل

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

 نماد درندگی و قدرت گرگ تنماد معصومیّ بره

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

های  انسان، باختگی و دل شیدایی، عاشقینماد  بلبل

 های عین مدّعی و عاشق زیبایی

سلطان یا حاکم زورگو ، نماد شجاعت و قدرت شیر

 و ساده لوح

 و بدخویی نماد زشتی، نحسی کفتار نماد غفلت خرگوش

 و هوشیاری نماد تقلید میمون ثباتی نماد چند رنگی و بی بوقلمون

 ظاهری و بدباطنینماد خوش مار نماد مکر و حیله روباه

 نماد زیرکی و خودنمایی عقرب نماد شیطنت بزغاله

 بختی نماد سعادت و خوش هُما و چابکی نماد دانایی بز

 نماد خوشی و شادی قناری نماد وفاداری سگ

 نماد زشتی قورباغه کاشی نماد ضعیف ببر

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

 نماد تنومندی و پُر زوری کرگدن جویینماد بهانه شترمرغ

 نماد زیبایی و غرور طاووس نماد نیکی و بهار رستوپ

 کاری نماد نفهمی، کودنی و سخت االغ توزی و همچنین مقاومت نماد کینه شتر

 طلبی خیالی و راحت نماد بی ملخ نماد تقلید طوطی

 نماد جهل، نادانی، و نسیان خفّاش عظمت، وارستگی، رتکبّ، نماد خودپسندی عقاب

 نماد مزاحمت  مگس خوری کرکس: نماد مفت کرکس

 ماد نادانین خر نماد شادی و نشاط لک لک

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

 

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

 در مالـال اوّل، در معنـای نمـادین   « شـب »و دید که آیا آن واژه در معنای نمادین به کار رفته است یا خیر. در عبارت زیـر واژه  

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

ــت     ــدن نداش ــا ش ــی دری ــو آب معن ــیش از ت  پ

ــب  ــه  ش ــدل، چ ــقان بی ــبعاش ــد ش  ی دراز باش
 

 مانــده بــود و جــرات فــردا شــدن نداشــتشــب  

ــز اوّل    ــا ک ــو بی ــبت ــد  ش ــاز باش ــبح ب  ، در ص
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 است؟« نماد»شده  در کدام گزینه واژه مشخّص -19

ــن ( 1 ــه در دامــ ــقت آویختــ ــم عشــ ــار غــ ــا خــ  تــ

ــت، نغمـــة ایـــن( 2 ــد تــــو و مـــن از بعـــد محبّـ  مانَـ

 اســــت بُرنــــایی هرکجــــا پـــیـــــــر، عــــالم در (3

 نــــور را پـــروانــــــه رســـــــد شــــمعی از چــــو( 4

 

 هـــا گلســـتان نظـــری باشـــد، رفـــتن بـــه     کوتـــه  

ـــا ـــانه در تـــ ــاقی زمـ ــت، بـ ــاد آوازِ سـ ــاران و بـ  بـ

ــق ــادا عاشـ ــه بـ ــق، کـ ــوش عشـ ــودایی خـ ــت سـ  اسـ

ـــد ـــان درآیــــــ ـــه پـــرزنـــــــ  دور از پـــروانـــــ

 

 ؟نرفته استبه کار « نماد»در کدام گزینه  -21

ــل  1 ــاش ای دغـــ ــده بـــ ــیر درنـــ ــرو شـــ  ( بـــ

ــور     2 ــو م ــینم چ ــی نش ــه کنج ــس ب ــن پ ــز ای  ( ک

 بخـــــت را شـــــیر خـــــورد( شـــــغال نگـــــون3

 زنـد کسـی، کسـی بـه در نمـی    ( در این سـرای بـی  4
  

ــل     ــاه شـــ ــو روبـــ ــود را چـــ ــداز خـــ  مینـــ

 کـــــه روزی نخوردنـــــد پـــــیالن بـــــه زور   

ــورد    ــیر خــ ــه از آن ســ ــه روبــ ــد آنچــ  بمانــ

ــی     ــر نم ــده پ ــا، پرن ــالل م ــر م ــت پُ ــه دش ــدب  زن
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 آرایی واج

کنـد. بـه    بیش از حد معمول استفاده مـی واج ای است که در آن شاعر یا نویسنده تعمّداً از یک  ، آرایهی حروفآرایی یا نغمه واج
 باشد.   تر می ، نسبت به سایر صداها، محسوستلفّظ آن واجطوری که 

ــر بگســی ت رشــته ــدارسســبیح اگ ــذورم ب  ت مع
ــت   ــر او راس ــب ــرد و خ ــم ک ــت چ ــرد راس  پ ک

 یرینیشـ راب و شـ مع و شـ اهد و شـ ب است و ش
ــو هســتم   مــن خــاکِ  کــفِ پــایِ ســگِ کــویِ ت

 

ــدر ســد  ــاقی ســاعد ســتم ان ــودســ یمینس  اق ب
 استخــــی بچــــاچـ خرچـــم خـــروش از خـــ

 ب کـه دوسـتان بینـی   شـ غنیمت اسـت چنـین   
ــو آن ــد    ک ــو باش ــویِ ت ــگِ ک ــایِ س ــفِ پ ــه ک  ک

 

باشد. زیرا صداها  تکرار یک حرکت )مصوّت کوتاه(آرایی ممکن است تکرار یک حرف نباشد و  شود واج طور که مالحظه می همان
 شوند. نیز واج محسوب می

کنـد کـه در    در واقع شاعر تعمّدا صدایی را تکرار مـی  بدون گزینش نیست.تکرار یک واج، دلبخواهی، شانسی، اتفاقی یا  :توجّه*

« خ ـ ز »هـای   نیـاز دارد، بنـابراین واج  های پاییزی در زیـر پـا    صدای خارد شدن برگمعنا به آن نیاز دارد. در ابیات زیر شاعر به 
 شوند.   تکرار می

 ان اســتزخــآریــد کــه هنگــام  زخـــید و زیخـــ
 ان اسـت  زر خآن شـا  ان بـین کـه بـر   زآن برگ ر

 

ــاد   ـــبـ ــانم  زنک اخـ ــجـ ــتزم وزوارخـ  ان اسـ
ــر  ــرهن رنگـ ــل پیـ ــه مالـ ــویی بـ ــتزگـ  ان اسـ

 

-گونه که ما نیـز هنگـام چـت    بیشتر استفاده کرده است. آن« خ»یا در بیت زیر شاعر قصد ارائه صدای لبخند را دارد. لذا از واج 

 خخخخخ.نویسم:  کردن برای خنده می
 هاســـت   وبیخـــ ی  الصهخــــ ند تـــو  خــــلب
 

ـــلَ  ـــتی بخـ ـــند، خـ ــت ندهخـ ــل زیباسـ  ی گـ
 

 برده است؟ بهره بیشتری« آرایی واج»شاعر در کدام بیت از آرایه  -21
 را ما ای داده تـو بـیـابان و کوه به سـر کــه را رعنا غزال آن بـگو لــطــف بـــه ( صــبـــا1
 را دهان دانــــه، و درم و درّ ز پـاـرکـــرده بــــرآیــد کـــه دریـــا ز دُرربـــار ابـــر ( آن2
 بود دوخـــتـه او قامـت بر که بـود ای جامه شهرآشوبی شیوة و کــشی عـــاشـــق ( رســـم3
 بینی دوسـتان که شب چنین است غنیمـت شیرینی و شراب و شمــع و شاهد و است ( شب4

 خورد؟ اضافه، بیشتر به چشم می در صامت و در کسره« آراییواج»در کدام بیت  – 22
ــروش  1 ــا خـ ــان بـ ــاط، قمریکـ ــا نشـ ــان بـ  ( بلبلکـ
 ای بدرخشـــید و مـــاه مجلـــس شـــد   ( ســـتاره2
 ی خــال تــو خــون از چشــم صــیاد آورد    ( دانــه3
 لـــب شـــیرین شـــورانگیز تـــو   ( زان نمکـــدان 4
 

ــوش    ــل، نـ ــن نحـ ــک، در دهـ ــه مشـ ــن اللـ  در دهـ
 دل رمیــــده مــــا را انــــیس و مــــونس شــــد    

ــوخ آتـــش    ــن ســـپند شـ ــه فریـــاد آورد  ایـ  را بـ
ــته      ــیمین بس ــرص س ــر ق ــیه ب ــال س ــه خ ــددان  ان

 

*** 

 آرایی(تکرار )واژه

معنای آن در هر دو مـورد  گیریم که  تکرار شود. تکرار یک کلمه را زمانی آرایه تکرار در نظر میدو یا چند بار کلمه، هر گاه یک 
 شود و تکرار نیست.می« همسان یا تامجناس »ای در دو معنای متفاوت تکرار شود باشد. )اگر واژه یکسان

ــرود   ــر ب ــان گ ــل   ج ــب وص ــا در طل ــتم  دوس
 

 ماسـت جـان  تـر از   ، دوسـت دوستحیف نباشد که  
 

 لفظیبدیع 
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 این دو واژه، باز هم آرایه تکرار دارند. ضمیر یا نشانه جمع و... بچسبد،ممکن است در تکرار یک واژه، به آن،  :*توجّه
 روی هســـــت چـــــون بســـــی ابلـــــیس آدم

ــه ــلای  از چــ ــا کَــ ـــ، بــ ــی؟ کَلــ  ان آمیختــ
 دارم یدرداز دوســـــــت بـــــــه یادگـــــــار 

 

ــر    ــه هـ ــس بـ ــتپـ ــاید داد دسـ ــتی نشـ  دسـ
ــی؟   ــن ریختــ ــه روغــ ــر از شیشــ ــو مگــ  تــ

ــدهم درد آن  ــان نــ ــزار درمــ ــد هــ ــه صــ  بــ
 

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

ــی  ــی آدم ــاکی نم ــالم خ ــت  در ع ــه دس ــد ب  آی
 

 آدمـــیعــالمی دیگـــر ببایـــد ســـاخت از نـــو،   
 

ــانی  ــوزه خاق ــه، دری ــن درگ ــن  از ای ــرت ک  ی عب
 

ــد      ــوزه کن ــس، دری ــو زان پ ــا از در ت ــانت  خاق
 

شناسـی نبایـد ردیـف را، آرایـه     شود. از نظـر زیبـایی   تکرار میدر معنای ثابت ها  ای است که در پایان مصراع، بعد از قافیه واژه ردیف :*توجّه

ای بـود   هـا بـه گونـه    تکرار در نظر گرفت. در کنکورهای قبل هم مالالی ندیدم که ردیف را آرایه تکرار محسوب کنند. ولی اگر سوال و گزینـه 
ز همطورنـد. بهتـر   نیـ حـروف اضـافه   توان آن ردیف را آرایه تکرار حساب کـرد.   که ردیف را تکرار در نظر گرفته بودند، نادرست نیست و می

ـا تکـرار در          هـا مـی   ها را آرایه تکرار حساب نکنیم. ولی با توجّه به سوال و گزینهاست تکرار آن تواننـد تکـرار محسـوب شـوند. یعنـی اگـر ب
 ها را تکرار بگیرید. ها به جواب نرسیدید یا تست جواب نداشت، آن نظرنگرفتن آن
 آرایه تکرار دارد زیرا در خودِ ردیف، تکرار شده است.« نیست»ردیف است و واژه « نیست که نیست»در بیت زیر 

  نیسـت کـه   نیسـت روشن از پرتو رویـت نظـری   
 

 نیسـت کـه  نیسـت  منّت خاک درت بـر بصـری    
 

 در بیت زیر:« رفت رفت»شود. مانند  های بلند دارند، دیده می این حالت در بسیاری از شعرها که ردیف
 رفـت  ، رفـت گر ز دست زلف مشـکینت خطـایی   

 

 رفــت، رفــتور زِ هنــدوی شــما بــر مــا جفــایی  
 

 آید. ، گاه بدون فاصله و در کنار هم میتکرار*نکته: 
ــو    ــریّ و مگـ ــن مگـ ــرای مـ ــغبـ ــغ! دریـ  !دریـ

ــازه ــو   جنـ ــی مگـ ــو ببینـ ــراقام چـ ــراق! فـ  ! فـ
 

ــد   ــغ آن باشــ ــی، دریــ ــو درافتــ  بــــه دام دیــ
 مــــرا وصــــال و مالقــــات آن زمــــان باشــــد 

 

، و واژگـانی کـه در   «گـاه، تندتنـد و...   پرسان، گاهپرس»شوند، مانند  که از تکرار یک تکواژ ساخته می دقّت شود واژگانی :*توجّه

. زیرا هنوز تکرار نداریم، اگر در بیتی بیایند، آرایه «ماالمال، لبالب، دمادم و ...»ها یک تکواژ تکرار شده است، مانند ساختمان آن
 یک واژه، دو بار تکرار نشده است.

ــغ  ــیدریـ ــی   مـ ــاه را حتّـ ــن نگـ ــی از مـ  کنـ
 
 خروشــــان و جوشــــان بــــه کــــردار مــــوج 

ــینه،  ــال س ــی ماالم ــا مرهم ــت ای دریغ  درد اس
ــــرد آفریدـــبـــــزد بــــــر کمـــ  ـربند گـا

 

ــه   ــز زمزمـــ ــاهو نیـــ ــاه  گـــ ــیگـــ  را حتّـــ
 

ــران   ــد از کـــ ــراز آمدنـــ ــوجفـــ ــوجفـــ  فـــ
ــد، خــدا را همــدمی  ــه جــان آم  دل ز تنهــایی ب

 ، بردریدیــک به یــکــرش، ـــزره بـــــر بــ
 

 است.تکرار همان آرایه  آراییواژه *یادآوری:

 فقط آرایه تکرار دارد.« دست»اشتباه نگیریم. در مالال زیر نقش تکرار را با آرایه تکرار توجّه داشته باشید که  *نکته:
 رفتــه نــه تنهــا مــنم در ایــن ســودا     دســت ز 
 متمّم     

 خداونـد اسـت  تـو بـر   دسـت  هـا کـه ز    دسـت چه  
 متمّم      نهاد                     

   
 ، نقش تکرار ندارد.«آرایه تکراری»، آرایه تکرار هم دارد، ولی برعکس آن صادق نیست. یعنی هر «نقش تکرار»هر  نکته:*
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 وجود دارد.  « آرایی یا تکرارواژه» های زیر، به جز گزینه .............. آرایهدر تمام گزینه -23

ــاش   1 ــل بــ ــه را قابــ ــی، آینــ ــان طلبــ  ( روی جانــ

ــه2 ــت  ( از جرعــ ــل یافــ ــین، دُرّ و لعــ ــو زمــ  ی تــ

 ( شــــاه گفــــتش ای ســـــرافکنده بــــه عشـــــق   3

ــد       4 ــن باش ــار م ــار، ی ــر ی ــوت اگ ــت خل ــوش اس  ( خ

 

 ور نـــه هرگـــز گـــل و نســـرین ندمـــد ز آهـــن و روی  

ــریم      ــاک کمتـ ــو از خـ ــیش تـ ــه پـ ــا کـ ــاره مـ  بیچـ

ــد ــون توانــ ــق  چــ ــه عشــ ــده بــ ــس زنــ ــود کــ  بــ

ــد   ــن باشــ ــمع انجمــ ــوزم و او شــ ــن بســ ــه مــ  نــ

 

 شود؟   دیده می« آراییواژه»در کدام بیت، در بیش از یک واژه،  -24

ــد    1 ــا نزننـ ــر جـ ــو هـ ــف تـ ــر زلـ ــام سـ ــا دم از شـ  ( تـ

ــه2 ــالم  ( بردوختــ ــه عــ ــاز از همــ ــو بــ ــده چــ  ام دیــ

ــوریم     3 ــاده خ ــدح ب ــد ق ــو چن ــن و ت ــر م ــود گ ــه ش  ( چ

ــه بهشــتی چــ    4 ــه دوزخــی چ ــه پــری   ( چ  ه آدمــی چ

 

ــت       ــه نیس ــت ک ــحری نیس ــنیدم س ــت و ش ــبا گف ــا ص  ب

 تــــا دیــــده مــــن بــــر رخ زیبــــای تــــو بــــاز اســــت

ــما    ــون شــ ــه از خــ ــت نــ ــون رزان اســ ــاده از خــ  بــ

ــاک      ــت امسـ ــت اسـ ــر طریقـ ــه کفـ ــذهب همـ ــه مـ  بـ

 

*** 

 سجع

الحاقیّـات. مـالالً رویّ در   حرف پایانی و اصلی یک کلمه است بـدون  حرف رویّ؛ . )هر دویا حرف رویّ یا وزن یکسانی دو واژه در 
 باشد.( می« د»، «ام پرورده»و در «  ر» ، «بهاران»و در « ت»، «دستم»

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

 ها متفاوت باشد.دو کلمه یکسان و وزن آنپایان هرگاه  :سجع مطرّف -1

 است. صبوح است و پیغام او در وقت صباح، مومنان را  روحبه 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 حساب بیاست و هنر شمار  بیفالن را کرم 

« سینا و عـادل »است نه وزن عربی. در وزن عروضی دو کلمه وزن عروضی و هجایی وزنی،  در سجع متوازن منظور از هم :نکته*

باشـد کـه بـر وزن     وزن مـی  فقـط بـا کلمـاتی هـم    « عادل»وزن عربی نیستند و  سازند، در حالیکه هم وزن هستند و سجع می هم
 باشند، مالل: ناصر، نادر و... . « فاعل»

وزنـی   هموزن عروضی هستند، سجع زیباتری دارند و  هم وزن عربی هستند، نسبت به کلماتی که فقط مسلّم است کلماتی که هم
 تر است. وزنی عروضی آهنگین عربی 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.

 .نعمته شکر اندرش مزید است و بقربت 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 

شان بخوانیم تا به سجع موجـود در آن دسـت بیـابیم. مـالال در مـتن زیـر تلفّـظ         باید کلمات را با تلفّظ اصلی و گذشته :توجّه*

 باشد. می« نَخَرد»، «نخورد»
 .«نَخَوردو مُسکری که نکرد الجمله نماند از معاصی منکری که  فی»
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الزامی است. مـالال  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. سجع ندارند. زیرا در یک جمله آمده« کمال و جمال»دو واژه  ،«کمال و جمال او را نهایت نیست»در عبارت 

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

ــتن جــان از  ــدندر رف ــوعی ب ــد هــر ن  ســخن، گوین
ــده   ــن مان ــور ام  م ــه و مهج ــور از او، دیوان  از اورنج

 

 رود دیـدم کـه جـانم مـی    خویشتن، من خود به چشم  
ــی    ــه نیش ــویی ک ــی دور گ ــتخوانم م  رود از او، در اس

 

 .است کار رفته به  سجع..................  گزینة جز به  ها، گزینه همة در -25
 .بالیید تیر آماج که نیایید، بیرون اندوه ( از1
 .است آن در تان رستگاری که بستیزید، آنان ( با2
 .است کرامت ی شایسته من ی دیده در که است، مالمت جای ( چه3
 .آمیزید درمی هم به را کار و ریزید می کامم به اندوه ی ( جرعه4
 

 رفته است؟ کار به« سجع»در کدام عبارت  -21
 گردان.روی او از حق و نهان گمراهی های پرده در او ( دل1
 کرده. به گرد پای و وارخواجه بود، نشسته خویشتن ( بی2
 باشم. روی سرخ شما چشم در تا مالیدم روی در ( خون3
 سر نهاده. بر شکوفه کاله ربیع موسم قدوم به را شاخ ( اطفال4

 
 در کدام گزینه نوع سجع متفاوت است؟  -27

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

 و مخروش، گرم باش و مجوش، شکسته باش و خاموش. ( مست باش2

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

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

 
 مشهود است؟ « آرایی و سجعاژهآرایی، وواج»های در کدام بیت، همه آرایه – 28

ــل     1 ــه گ ــد ب ــر فرومان ــون خ ــل، چ ــا اِب ــریم ت ــتم بگ  ( گف
ــی 2 ــا ســحر، م ــی ( شــب ت ــدر کســی م ــوم، و ان  نشــنومنغن
ــافظ مکـــن آهنـــگ او 3 ــر نیرنـــگ او، حـ  ( بـــا چشـــم پُـ
 نـــالم   ( زان نـــور همـــه عـــالم، هـــر شـــیوه همـــی     4

 

 رود ویــــن نیــــز نتــــوانم کــــه دل، بــــا کــــاروانم مــــی 
 رودروم، کــز کــف عنــانم مــی   مــیویــن ره نــه قاصــد   

ــرّه ــان طــ ــد کــ ــرّاری کنــ ــیار طــ ــبرنگ او، بســ  ی شــ
 تــــا بشــــنود احــــوالم، ای دوســــت مخســــب امشــــب

 
 

*** 
 
 

 جناس

ای که یا از یک جـنس هسـتند    . جناس یعنی دو کلمهدر لفظ است نه در معناجنسی  است و این همجنسی  همجناس به معنی 
جنـاس در واقـع   «. یـاد و یـار  »کنیم از یک جنس هسـتند، ماننـد    هستند که فکر می قدر شبیه به هم یا آن« دید و دیده»مالل 

اختالف دارند. حتّی گاه دو کلمه در تلفّظ یکسانند و فقـط معنـای    فقط در یک صامت یا مصوّتبودن دو کلمه است که همسان
 متفاوتی دارند.  

 
 غیرهمسان )ناقص( : جناس2: جناس همسان )تام( 1جناس در نگاه کلّی دو دسته است. 
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 تفاوت دارند.فقط در معنا جناسی است که دو کلمه در خوانش و نوشتار دقیقاً یکسانند و  جناس همسان )تام(: -1
 نهـــــاد مـــــا نهـــــاد عشـــــق شـــــوری در 

 

 ی ســـــودا نهـــــاد جـــــان مـــــا در بوتـــــه 
 

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

 

 ر ره برگیـــ زادِ بیـــا و بـــرگ ســـفر ســـاز و    
 

 زادکـــه عاقبـــت بـــرود، هـــر کـــه او ز مـــادر   
 

 به دنیا آمد )فعل( -2توشه و آذوقه  -1زاد: 
ــوان  ــه دیـ ــو و دیوانـ ــافظی تـ ــن  حـ ــو مـ  ی تـ

 

ــدن      ــه دیـ ــری، بـ ــا پـ ــوان امـ ــدیدیـ  نیامـ
 

 دیوها -2کتاب شعر، مجموعه شعر  -1دیوان: 

 
ناقص اختالفی ب( جناس ناقص حرکتی ج( جنـاس  این جناس خود سه نوع است: الف( جناس  جناس غیر همسان )ناقص(: -2

 ناقص افزایشی
 

توانـد در   با هم اختالف دارند. )این حرف متفـاوت مـی  فقط در یک حرف جناسی است که دو کلمه  الف( جناس ناقص اختالفی:
 ابتدا، وسط یا آخر باشد!(
ــزه ــیم  بـــــزد نیـــ ــی او بـــــه دو نـــ  ردکـــ

 یختـــهوآچـــوک ز شـــاخ درخـــت، خویشـــتن 
 و دیـــار آن چنـــان بگـــریم زار  ریـــا دیـــابـــه 

 

 ردگَــــنشســــت از بــــر اســــپ و برخاســــت  
 ـیختهمــــآزاغ ســــیه بــــر دو بــــال، غالیــــه 

ــدازم    ــفر برانـ ــم سـ ــان ره و رسـ ــه از جهـ  کـ
 

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

  هــاتــو بــر لــبمُهــر هــا، وی تــو در دلمِهــر ای 
 

 هـا تـو در جـان   سِـرِّ ها، وی سَـر وی شور تـو در   
 

ــان   ــه م گ ــد ب ــت بای ــینین  رُف ــور س ــرد از ط  گ
 

ــینه    ــه س ــد ب ــت بای ــا فلســطین رَف ــا ت ــن ج  زی
 

 
توانـد در   دارد. )این یک حرف میتر  فقط یک حرف اضافهجناسی است که یک واژه نسبت به دیگری ج( جناس ناقص افزایشی: 

 باشد(ابتدا، وسط یا آخر 
 آن چنـــان بگـــریم زاریـــار دو یـــار بـــه یـــاد 

 کنــد نمــیچمــن مــن چــرا میــل ن اچمــســرو 
 بـه اسـتخوان رسـد     دکـار دلم به جان رسد، کار 

 

ــدازم     ــفر برانـ ــم سـ ــان ره و رسـ ــه از جهـ  کـ
ــاد ســمن نمــی  همــدم گــل نمــی ــد شــود، ی  کن

 نالــه کــنم بگویــدم، دم مــزن و بیــان مکــن     
 

 
که نوع آن را خواسته باشند. مالالً گفته باشند در کـدام گزینـه جنـاس تـام      مهم نیست مگر اینها  س نوع جنادر کنکور عمومی  *نکته:

 توانیم لحاظ کنیم. وجود دارد. که باید دقیقاً جناس تام را پیدا کنیم. اما اگر گفته بودند جناس، هر کدام را می
 

ی تکـرار دارنـد و    ا و تلفّظ و نوشتار یکسان دارند، فقط آرایه. دو کلمه که معنی تکرار اشتباه نگیریم جناس تام را با آرایه *نکته:
 جناس ندارند امّا اگر معنا متفاوت و تلفّظ و نوشتار یکسان بود، جناس تام داریم و تکرار نداریم.
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 اشتقاق
 اند. باشند یا تصوّر شود از یک ریشهیک ریشه به کارگیری کلماتی که از 

  زنـــم ان همـــیمحبّـــگـــر تیـــغ برکشـــد کـــه 
 

 زنـــد مـــنم  محبّـــت  اوّل کســـی کـــه الف   
 

 دل سرگشــــته، خــــدا را مــــددیدلیــــل ای 

 

ــه    ــرد ره، بـ ــب ار نبـ ــه غریـ ــت کـ ــرودداللـ  بـ
 

 توختنــــــد و بســــــی تاختنــــــد بســــــی 
 

ــی   ــاختند بســـ ــی ســـ ــوختندو بســـ  ســـ
 

شبه »ها  ایناند.  شود از یک ریشه از یک ریشه نیستند ولی تصوّر می« سوختند»با « ساختند»و « توختند»با « تاختند»
 شوند. خوانده می« اشتقاق»هستند که با تخفیف « اشتقاق

 
چون « عاشق و معشوق»تواند بیش از یک حرف باشد. مالال  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 
که هم جناس دارند و هم اشتقاق. و در « عشق و عاشق»از موارد، دو کلمه که اشتقاق دارند، جناس هم دارند. مانند  در بسیاری

هـا هـم   دو کلمه فقط اشتقاق دارند و جناس ندارند. ) واضـح اسـت کـه بسـیاری جنـاس     « عاشق و معشوق»بعضی موارد مانند 
 اشتقاق ندارند.(

 
ی نکره، عالمت جمع، ضـمیر و  »شود. لذا اگر یک کلمه با لمه متفاوتِ شبیه به هم ایجاد میجناس و اشتقاق، بین دو ک*نکته: 

شده آرایه تکرار دارند و جناس ندارند. شود. در بیت زیر دو کلمه مشخّصسازد و آرایه تکرار میباشد، جناس نمی تکرار شده« ...
 نکره گرفته است.« ی»رو هستیم که اوی زیرا در هر دو مورد، با یک واژه روبه

ــیس آدم  ــی ابلــ ــون بســ ــتچــ  روی هســ
 

ــر     ــه هـ ــس بـ ــتیپـ ــاید داد  دسـ ــتنشـ  دسـ
 

 در کدام بیت جناس هست؟ -29

 دلــــــی دریــــاب و در یــــابزمــــــــان خــــوش( 1

 نیســت شــکیب میگــون لــب آن از ســاعتم یــک( 2

ـــا راه( 3 ـــیر دریـ ــر گــ ــؤی اگ ــت لؤل  هواســت عمّان

ـــدم( 4 ـــف آیــ ــو زل ــواب در ت ــانم و خ ــن از پریش  ای

 

ـــاشد    ـــوهر نبـــ ـــدف گـــ ـــم در صــــ ـــه دائــ  کـــ

ـــت ـــکیب را سرمــســـ ــا شــ ــد کجـ ــراب از باشـ  شـ

ــت ـــان دس ــوس درب ــر ب ــریف اگ ــلطان تش ــدت س  بای

ـــه ـــود کــ ــور بُــ ــال و ش ــدنِ ب ــان دی ــواب در ثعب  خ

 

 کار رفته است؟  به« جناس همسان»در کدام بیت آرایه  -31

 خوشـــم عـــالم همـــه وز کشـــم مـــی غمـــت بــــار( 1

ـــاری( 2 ـــت روزگــ ـــه اســ ــودازدة کـ ــواَم روی سـ  تـ

ـــعدی( 3 ــردة از س ــاق پ ــه عشّ ــوش چ ــی خ ــد م  گوی

ـــرا( 4 ـــه مـ ــا کـ ــو ب ــخن ت ــویم س ــخن و گ ــنوم س  ش

 

ــا التـــــفات نــکــنـــــد گـــــر  ـــترام نکــــند یـ  احــ

 تــواَم کـــوی ســـر خــاک مگــر نیســـت خوابــــگه

ـــرک  تــواَم  هـــندوی  کــه  بـــرانداز  پــــرده  مــن  تـا

 اســـتفهام هــــوش نـــه بمانـــد فهــــم گـــــوش نـــــه

 

 وجود ندارد؟« جناس همسان»در کدام گزینه  -31

 چیســــت کــه  دانـــی نمــی  چـــون چوگــان  حــال ( 1

 بـــاد بـــه شکســـته دل  دادم تـــو زلـــف بـــوی بــــه( 2

 کـــردم ســـتمگر تـــو تـــرک کـــه تـــرک ای بـــــرو( 3

ـــد  ( 4 ــاری بریـ ـــه از یـ ـــر کـ ـــف هـــ ـــی حریـــ  نــ

 

ـــت ای  ـــو، نــصــیــحـ ــه گـ ــرک ب ـــوی، ت ـــوی گ  گ

ـــا ـــدای عــــزیزم جــــان  کــــه بــیـ ـــوی ف ــو ب ــاد ت  ب

ــای در کــه عمــر آن از حیـــف ــو پ ـــن ت  کـــردم ســر م

ـــرده ـــرده پــ ـــش پــ ـــد هــایــ ـــا دریـ ـــای مـــ  هـ
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 شود؟ می دیده وضوح به  جناس آرایة زیر ابیات از تا چند در -32

ـش به ســـخن( الف  گویاسـت آدمــی چو شارک و طــوطی و گــر نه  گیرد پـــایـگه گـــویـنـد داـن

ــس آمــده دســت به  دیــر ای( ب  بــرفتی دود چون و من انـــــدر زدی آتـــــش  برفـــتـی زود ـب
ــر اشــتـران چـــون بارور های درخــــت( ج ـارـب  قطارها صــف کشــیده یکــدگر پشـت ز هــمی  ـب
ـاغـــبــان،( د  اســـت من چاالک بــــت غـــالم آزاد ســـــرو  سـرو؟ آزادی من پیش کند چــنـد ـب
 ( یکی4      ( دو تا3         ( سه تا2       تا ( چهار1

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

ــب( 1 ــت غریـ ــر نیسـ ــد اگـ ــویش ز شـ ــه خـ  بیگانـ

ـــر( 2 ـــرم اگــ ـــرود ســـ ــرِ در بـ ــای سـ ــما وفـ  شـ

 سلـــــب مکــــن دل کیــــــمیای ایــــن قلــــب، ز( 3

ـــرا( 4 ــه مـــ ــت بـ ــانگی علّـ ــویش ز بیگـ ــران خـ  مـ

 

ــر  ــب آن هـ ــه غریـ ــته کـ ــت گشـ ــنای اسـ ــما آشـ  شـ

ـــر ز ـــرون ســـ ـــرود بـــ ــزم نـ ــوای هرگـ ــما هـ  شـ

 قلـــــب دگـــــــر کـیمیـــــاهای آن هســــــت کــــه

ــه ـــان کـ ـــادار دوستـــ ــر وفـــ ــویش از بهتـ ــد خـ  انـ

 

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

ـــند  ( 1 ـــب هیرمـــ ـــا لــ ـــنان تـــ ـــد چـــ  بیــامــ

 پــروا بــرد  مهــر خوبــان دل و دیــن از همــه بــی    ( 2

 بــاد بــه شکســته دل  دادم تــو زلــــف بــوی بــه( 3

ــه روزی( 4 ـــال کـ ــرم جــــمـــ ــده دلبـ ـــود دیـ  شـ

 

 دل پـــــــر از بـــاد و لـــــــب پـــر ز پنــــد  همــــــه 

ــرد    ـــبا بـ ـــچه رخ زیـ ـــرد آنـــ ـــرنج نبـــ  رخ شطـــ

ـــا ـــه بــی ـــان کـــ ــزم  جـ ــدای عزی ــوی ف ــو ب ــاد ت  ب

ــرق از ـــرم ف ـــه تـــــا سـ ــده قـــــدم بـــ  شــود دی

 

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

ــردة( 1 ــربم پـ ـــت از مُطـ ــرون دسـ ــد بُـ ـــرد خواهـ  بُـ

 مکـــن عیـــب مـــن دلِ شـــد بـــرون  پـــرده از اگـــر( 2

 زنــــی دلــــم راهِ کــــه ســـــاز پـــــرده رودِ ای( 3

ـــرده( 4 ـــر پــ ـــم بــ ــان چــشـ ــین جهـ ـــد بـ  مَپسنـ

 

 بــــارم نباشــــد پـــــرده دریــــن زانکــــه اگـــــــر آه 

ـــر ــزد شکــ ــه ایـ ــه کـ ـــردة در نَـ ــدار پـ ــد پنـ  بمانـ

ـــردار ـــرده بـــ ـــاز و رُخ از پــــ ـــاب ســ ــن رُبــ  کــ

 ببنـــد دیـــده ازو اســـــت پـــــرده چـــــه هـــــر

 

 

*** 
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  حُسن تعلیل
است. و آن هنگامی است که شاعر یا نویسـنده بـرای یـک    زیبایی علّت و آوردن دلیلی غیر واقعی و ادبی حُسن تعلیل به معنای 

 بیاورد. انگیز  دلیلی غیرمنطقی و خیالموضوع، 
گفتـه و بنـا بـه دالیلـی از     ها را میکرده و حُسن آنسعدی در محفلی از زیبارویان تعریف می داستان تخیّلی توجّه کنید:به این 

-معشوقش تعریف نکرده. بعد از آن، معشوق سعدی از سعدی، گِله و شکایت کرده است که چرا وقتی از خوبرویـان تعریـف مـی   

کـرده  مالی و توجیه ماسته شده گاف بزرگی داده است، لذا با بیت زیر قضیه را کرده، از او چیزی نگفته است؟ سعدی هم متوجّ
 است!

 نه خالف عهد کردم که حـدیث جـز تـو گفـتم    
 

 همــه بــر ســر زباننــد و تــو در میــان جــانی       
 

 بیت فوق حُسن تعلیل دارد. زیرا دلیل واقعی آن چیزی نیست که شاعر گفته است.
 داند. میبدعهدی روزگار شاعر در بیت زیر علّت باریدنِ باران را، 

 رســم بدعهــدی ایّــام چــو دیــد ابــر بهــار      
 

ــه  ــد    گری ــرین آم ــنبل و نس ــمن و س ــر س  اش ب
 

را بشناسـیم.   حروف تعلیل و سبب و علّـت که حُسن تعلیل، معموالً با آوردن علّت همراه است، بهتر است  با توجّه به این *نکته:
به این »اگر به معنای « که، از، زِ، از آن، زان، تا، چون و ...»ابیاتی که این حروف را داشته باشند، حُسن تعلیل نیز دارند.  معموالً

نیـز  « دلیـل »و « سـبب »، «علّـت »سازند. واژگان  باشند، معموال حسن تعلیل می« که ... که، به خاطر این دلیل که، زیرا که، چون
 بیایند، به احتمال زیاد حُسن تعلیل خواهند ساخت. همینطورند و اگر در بیتی

 
ــان  ــته ده ــه نــدارد   زانبســته پس ــود ک  ب

 

ــو داری      ــه تـ ــان کـ ــیرینی دهـ ــوبی و شـ  خـ
 

 زبان نیست.بسته است که مانند تو خوب و شیریندهان« به این دلیل»پسته 
 

ــت  از آن  ــه اسـ ــان دوختـ ــا دهـ ــرد دانـ  مـ
 

ــه  ــت    ک ــوخته اس ــان س ــمع از زب ــه ش ــد ک  بین
 

بازشـدن دهـانش و سـوختن زبـانش     بـه سـبب   بیند شـمع،   ساکت است و دهانش را بسته است که می« به این سبب»دانا مرد 
 سوزد. اش( می )فتیله

 
ــین  ــل حــواد  کم ــرف ز خی ــر ط ــی اســت در ه  گه

 

ــانزان   ــر   رو عنـ ــوارِ عمـ ــد سـ ــته دوانـ  گسسـ

 

 گذرد. زود می است که عمر« به این دلیل»در اطراف انسان حواد  بسیاری در کمین است، 
ــت     ــار اس ــدان در به ــو خن ــوق ت ــل از ش  گ

 

 شـــمار اســـت  هـــای بـــی رنـــگ از آنـــش  
 

 شوق دیدار توست.« به سبب»ها های متفاوت گالاین همه رنگ
ــل شــکفت    عجــب نیســت بــر خــاک اگــر گا

 

ــه   ــلکـ ــدین گـا ــت  چنـ ــاک خفـ ــدام درخـ  انـ
 

 روید. خاک گل میاند، از  اندام در خاک دفن شده های گل  انسان« به این دلیل که»

 معنوی بدیع
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ــا  ــدت روی  تـــ ــر نبینـــ ــم بشـــ  چشـــ
 

 بنهفتـــــه بـــــه ابـــــر چهـــــرِ دلبنـــــد     
 

 ای. ات را در ابرها فرو برده چشم بشر، رویت را نبیند، چهره« که به خاطر این»
 است. )سؤال و تعجّب(انگیز به یک سؤال  پاسخ خیالگاه حسن تعلیل  *توجّه:

 دیـده؟! گردنـد پیـران جهـان    چرا خم گشـته مـی  
 ایــن سلســلة زلــف بُتــان از پــیِ چیســت؟گفــتم 

 

 جوینـــد ایّـــام جـــوانی را بـــه زیـــر خـــاک مـــی 
 کـــرد ای از دل شـــیدا مـــی گفـــت حـــافظ گِلـــه

 

ــر اســت؟   ــک پُرگاه ــان فل ــی ز چــه دام ــیب دان  ه
 لـرزد قلـم؟  دانی چرا در سیر خود بر خـویش مـی  

 

ــد      ــاری بکن ــو نال ــای ت ــه پ ــبح ب ــر ص ــت ه  خواس
 رقـم ترسد کـه ظلمـی را زنـد، در حـقّ مظلـومی      

 

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

 کـنم سـیاه   من موی خـویش را نـه از آن مـی   

 هـا بـه وقـت مصـیبت سـیه کننـد       چون جامه

 

ــاه    ــنم گنـ ــو کـ ــوم و نـ ــوان شـ ــاز نوجـ ــا بـ  تـ

 مـــن مـــوی از مصـــیبت پیـــری کـــنم ســـیاه

 

 

ــپیده  ــام ســ ــحری  هنگــ ــروس ســ  دم خــ

 یعنــــی کــــه نمودنــــد در آیینــــه صــــبح
 

 گـــری؟ دانـــی ز چـــه رو کنـــد همـــی نوحـــه  

ــی  ــو بـ ــت و تـ ــبی گذشـ ــر شـ ــری از عمـ  خبـ

 

 چند بیت دیگر:

 چشـــم تـــو ریخـــت خـــون عشّـــاق    تـــا 

 برنـد و عقـل    گر شاهدان نه دُنیـی و دیـن مـی   

ــر   ــام عم ــون در تم ــد مجن ــرد بی ــاال نک ــر ب  س
 

ــاتم     ــگ مـــ ــت رنـــ ــو گرفـــ ــف تـــ  زلـــ

ــرای چــه پــس زاهــدان  ــدهب ــوت گزی ــد خل  ؟!ان

 شــرمندگیحاصــلی نبــود بــه جــز  حاصــل بــی
 

. مالال در بیـت زیـر علّـت کـاری     هر علّتی نمی تواند حُسن تعلیل باشداست. پس زیبابودن علّت حُسن تعلیل به معنای  *توجّه:

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

ــا مــــیهدیــــه ــر درویــــش را هــ  داد هــ
 

ــا  ــویش را  تـــ ــرغ خـــ ــق مـــ ــد نطـــ  بیابـــ
 

 ممکن است معنای تعلیل نداشته باشند....« که، از، چون و »حروف  *توجّه:

 است؟ نبردهسود « حُسن تعلیل»در کدام گزینه شاعر از آرایه  -31

 نکــرد گـــم راه آن از مشــــرق ســوی خـورشــــید( 1

ــه از( 2 ـــد چ ـــق شـ ـــمر؟ شـ ــی الق ــوق ز دان  او روی ش

 ماهم این هفته  برون رفـت و بـه چشـمم سـالی اسـت     ( 3

 ســرو کــه گلشــن در ایــن آور دســت بــه همّــت دامــن( 4

 

ـــز  ــم روی  کـــ ـــوه ــاه چ ــو م ــر روز ت ــور ه ـــت ن  یافـ

ـــنه ــه را سیـ ــاک مـ ـــت در زد، چـ ـــیراهن وقــ  دریپـ

 حــال هجــران تــو نــدانی کــه چــه مشــکل حــالی اســت 

ــی ـــم راه ط ـــا عــالــ ــه بــالــ ـــک ب ــا  یـ ــی پ ــد م  کن

 

 ؟نداردوجود « حُسن تعلیل»در کدام گزینه  -37

ــی  ( 1 ــرا نمــ ـــیاهی چــ ـــبه داغ ســ ــدز کعـــ  افتــ

ــیده    ( 2 ــت کشـ ــان مالمـ ــی کمـ ــا بسـ ــر مـ ــد بـ  انـ

 نگـــه داریـــد دعـــا دســـت بـــه صـــبح چـــو مـــرا( 3

ـــب وداع در( 4 ــا شــــ ــون همانـــ ـــست خـــ  گریـــ

 

 رویـــان اســــتی عشــــق اللـــهاگــــر نــــه ســـوخته 

 ایــــم جانــــان گشــــادهتــــا کــــار خــــود ز ابــــروی 

 مـــن کشـــیدننفـــس از جهـــان اســـت روشـــن کـــه

ـــون روی ـــود خـــ ـــود زان آلــــ  صــــبح بــنــمـــ
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 ی ....وجود دارد به جز گزینه« حُسن تعلیل»ی ابیات آرایه در همه -38

 مقــیم جــای یــک بــه اســت گرفتــه پــای آن از ســرو( 1

ــه گــدا و شــاه( 2 ــدة ب ـــان دی ـــکی دریــادلــ  اســت یـ

ــم از( 3 ــاده دل ــرش افت ـــه اخگ ـــان بـــ  گـــریـــبــ

ــه( 4 ــک ب ــه کرشــمه ی ـــار در ک ـــمان کــ ــردی آسـ  ک

 

ــا اگـــــر کـــه  ــو بـ ــرمش رود تـ ــد ســـاق آن از شـ  آیـ

 آب در زمــــین بلـــــند و پَســـــت اســــت پوشــــیده

ـــی ـــب بــ ــف آن ســبـــ ــیب  زلـ ــاب پـ ــدارد و تـ  نـ

ـــوز ــی هنــ ــرد مـ ـــوق، از پـ ــم شــ ــب چشـ ــا کوکـ  هـ

 

 است؟ نرفتهبه کار « حُسن تعلیل»در کدام گزینه  -39

 دانــی چــرا چــون ابــر شــد در عشــق چشــم عاشــقان( 1

ــط( 2 ــکین خ ــته زان مش ــر نوش ــش ب ــک رخ ــا کل  قض

ــدارد، جهــان در کــس( 3 ــک ن ــده ی  حــافظ چــوهــم بن

ــران( 4 ـــور اختـ ـــر نــــــ ـــد در مــــهــــ  دزدنــــ

 

ـــهان    ـــرها پنـ ــه بیشـــتر در ابـ ـــرا کـــه آن م  شــودزی

ــا ــود ت ــع از بهــر ب ـــد چشــم دف ـــرز بــ ـــا و حـــ  دعــ

 نـــــدارد جهـــان در کــس شــاهی، تــو چــون کــه زیــرا

ـــایند روی هـــیــــــــب بــــــــدو آن ز  نـــنـــمــــ

 

 کار رفته است. به« حُسن تعلیل»جز گزینه .....................   ها به در همه بیت -41

 پـــاره کنـــد مـــی شــــوق از پـــیـــــرهن هــــــزار( 1

ــه ( 2 ــیش ب ــت پ ــخی دس ــو س ــت از ت ــرم و خجال  ش

ــل از آفتـــاب هـــوای در شـــبنم برداشـــت نظـــر( 3  گـا

ــایة( 4 ــرو س ـــی س ــر ســهـ ــر گ ــی ب ـــج زمین ــد ک  فت

 

ـــه  ـــوش بـ ـــنچه گـ ـــو غ ـــگ چ ــزار بان ــی ه ــد م  آی

ــه ــرة جــــای  ب ـــرق بــاران قط  ســحاب ز چـکـــد ع

 بـــردارم چشـــم او عـــارض از مـــن کـــه امّیــــدی بـــه

ــج ــد ک ـــر در نمای ــا نظ ــه امّ ـــت ب ــت قام ــت راس  اس

 

*** 
 آمیزیحس
بـا یکـدیگر را   )بینایی، شنوایی، بویـایی، چشـایی، المسـه(    آمیختن دو حس از حواس پنجگانه آید  طور که از نام آن برمی همان

 گویند. آمیزی می حس

ــو در ســحرگه    ــوی ت ــوده همــره، ب ــاد ب ــا ب  ب
 

 ت، خـود را بـه بـاد داده   بویـ شـنیده  هـا   گل 
 

 و...اند  شنیدهتو را بوی ها  گوید: گل مسلّم است که رایحه مربوط به حس بویایی است، ولی شاعر می

ــز   ــه جــ ــر چــ ــی گــ ــام تلخــ ــد ایّــ  ندیــ
 

ــواهی     ــه خ ــر چ ــخنش ه ــیرین س ــتش  اس
 

 .شیرینهای  سخنو دیدن را تلخی آمیزی وجود دارد:  در بیت فوق دو حس

 در آیـی  خنـده  شـکر  گر تو شیرینِ شـکرلب بـه   
 

ــه   ــکر ب ــدهش ــیرین ی  خن ــاییش ــی برب  دل خلق
 

 آن اشاره دارد.طعم آن، امّا بیت فوق به قابل دیدن است یا شنیدنِ صدای خنده یا 

 های دیگر: نمونه

 ایـــن دیوانـــه مفتـــونمشـــیرین صـــورت چنـــان بـــر 

 رنگـــینهـــای بهانـــه، بـــه شـــیرینهـــای ترانـــهبـــه 

ــان از  ــکوت جـ ــرد سـ ــی سـ ــر مـ ــب دلگیـ ــد شـ  شـ
 

ــاطر    ــه در خ ــیک ــزم   نم ــک پروی ــال مل ــد خی  گنج

 لقـــا رابکشــید ســوی خانـــه، مــه خـــوب خــوش    

ــی   ــر مـــ ــا پیـــ ــاب آرزوهـــ ــددل در رکـــ  شـــ
 

 تر است. تر و دیرفهم ( باشد. دیریابخشک، سرد، زِبر، سفت، لطیف و ...)المسه ها،  ای که یکی از حس آمیزی حس :*توجّه

 ، ای دوسـت زبـان تـرکن    خشـک سـالم  با من به 
 

ــا از مــ ه هــر   ــرت افشــانم ســاعت، لعــلِ ت  ت
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و ... که مربوط بـه حـواس    ،نگاه کردن و انواع رنگ یا مزهتوجّه داشته باشید، آمدن کلماتی مانند: دیدن، شنیدن، بوییدن *نکته:

. مالال صفتی ناهمگون گوییمآمیزی میدو حس ناهمگون را حسآمیختگی بلکه سازند. آمیزی نمیباشند، لزوما حسپنجگانه می

ببیـنم و  »هـایی ماننـد   (. در دو بیت زیـر بـاوجود آمـدن واژه   گرمای سخنالیهی نامتعارف )( یا مضافجیغ بنفشبرای موصوف )

 آمیزی هستند.، ابیات فاقد حس«بشنوم

 تــــا رفتــــنش ببیــــنم و گفتــــنش بشــــنوم            

ــی ــوش  مــ ــوی او گــ ــه ســ ــدر بــ ــت پــ  داشــ
 

ــدم      ــر ش ــمع و بص ــه س ــر هم ــه س ــا ب ــای ت  از پ

ــنید   ــه شــ ــن قصّــ ــاموش  ایــ ــت خــ  و گشــ
 

و مـواردی از  « منشی نرم، بوی محبّت، تنهایی تلخ، شیرینرنگ عشق، اندیشه» توجّه داشته باشید در ترکیباتی مانند:*توجّه: 

اند، ولی با توجّه به اینکه یک حس، در جایگاه نامناسـب آمـده اسـت، ایـن گونـه       حس با هم ترکیب نشده 2این دست، در واقع 

اند. در این ترکیبات یکی از دو واژه اصال مربوط به هیب یک از حواس پنجگانه نیست و قاعدتا آمیزی گرفتهحسها را نیز  ترکیب

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

 نمک نگاه، قند وصالحس دارد:  شود که ای استفاده می آمیزی زمانی است که به جای حس از واژه توجّه: نوع دیگری از حس
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ـــتر   ( 1 ــدم خوشــ ـــق ندی ـــخن عشــ ـــدای سـ  از صـ

ـــا( 2 ـــو تـــ ـــو آن را تــــ ـــشد بــ ــوی کـ ــان س  جن

ــب دارم   ( 3 ــه عج ــیرین، ز شاهنش ــرِ ش ــعر ت ــن ش  از ای

ـــلم آن( 4 ــه بلبـ ـــون ک ــم چ ـــیر دل از کش ــرم صف  گ

 

ـــان     ـــبد دوّار بمـ ـــن گنـ ـــه در ایــ ـــاری کــ  یادگــ

ـــوی ـــل بـــ ـــد گــــ ـــل بـــاشــ ـــبُنان دلیــ  گلــ

ــی      ــرا از زر نم ــافظ را، چ ــای ح ــا پ ــر ت ــه س ــردک  گی

ـــوی ـــت بــ ـــم از محبـّـ ـــی نَفَســ ــوان مـ ـــید تـ  شنـ
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 نــه ســر بــر و کــن افســر را، ســلــــطان در خــــاک( 1

ـــر( 2 ـــوزن بــ ـــ گانم، سـ ــد مــ ــته ص ــر دارم رش  گه

 فرمــایی چــه اســت، جــانی عــالــــم، از مــن معلــوم( 3

ـــد    ( 4 ـــرم دیــ ـــر شــ ـــاووس پـــ ـــاه کـــ  رخ شــ

 

ــا  ـــر ت ـــه سـ ـــه ب ـــر داری، کالـ ـــرت ب ــانم افســ  افش

 افشـــانم در بــــــرت یـــا ریـــــزم، تــــــو دامـــــن در

ــر ـــجر ب ـــو خنـ ـــم، ت ــا پـاش ـــر ی ـــرت ب ــانم سـ  افش

 گفتــــــنش بـــا پســـــــر نــــــرم دیــــدســـــــخن
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 بشـــنو مــن  ز غافــل  مشــو  دوران آمیــزی  رنــگ  ز( 1

ـــت ( 2 ـــی دشــــــمن اســ  مــــــرا در نهـــــانی یکــ

ــر( 3 ــد گ ــاد ده ــبا ب ــ ده ص ـــلت ی م ــو وصـــ  خواج

ــی( 4 ــورم م ــر خ ــت زه ــه را غم ـــالوت ب ــاد دل  حـ  ش

 

ــی  ـــین م ــه رنگ ــام ب ــداز ج ــارض و ان ــوانی ع ــن ارغ  ک

ــت     ـــن اس ـــخن روش ـــن سـ ـــردان ای ـــر بخ ـــه بـ  کـ

ـــو ــان مشنـ ـــمه ک ــون ه ــری در چ ــاد نگ ــت ب  هواس

ـــی ـــه را ماتــمـ ــود ک ــود ب ــده س ــت ندی ــی اس  کس
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ــران( 1 ــب را اخت ــل ش ــت وص ــار و اس ــت نال ــار و اس  نال

ــز شــمس( 2 ـــح آن در تبری ـــه صــبــ ــو کـ ــابی ت  درت

ـــری( 3 ـــب مــشــتــ ــد اسـ ــوی دوانی ــر س ــل پی  زح

 لطیــف نواهــای ز نگنجــد خــویـــش در زهــــره( 4

 

ــون  ــوی چ ـــرخ س ــی چ ــت عروس ــاه ز اس ــار ده م  و چ

ــن روزِ ـــود روش ـــو روی از شــ ــت چـ ــب ماه ــار ش  ت

ـــه ـــی کـ ــو جــوانـ ــر ســـر ز ت ــر و گی ــ ده او ب ــار م  بی

ـــچو ـــبل همـ ــار فصــل گــل ز مســت شـــود کــه بل  به
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 پارادوکس )متناقض نما، تناقض(

ای باشد که قسمتی از کالم، متناقض و ضـدِّ قسـمت دیگـری از کـالم     گویی است. یعنی عبارت به گونهضد و نقیض پارادوکس 

 باشد. یا دو وی گی متضاد، در یک مفهوم جمع شود. 

 چشـــم دل بـــاز کـــن کـــه جـــان بینـــی     
 

ــت   آن  ــدنی اســـ ــه نادیـــ ــی، چـــ  آن بینـــ
 

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

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

 ای  دو جمله – 2ای یک جمله – 1پارادوکس در جمله:  -1

 ای الف( یک جمله

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

ــن      ــه م ــام ک ــب ک ــادت بطل ــد ع ــالف آم  از خ
 

ــب   ــت کس ــان از آن زلــف جمعیّ  کــردمپریش
 

 کند، پارادوکس دارد. می طلب جمعیّت خاطر و آسودگیمعشوق، از زلف پریشان اینکه شاعر 

 بــه پــاس یــک دل ابــری دو چشــم بـــارانی     
 

 از یـــک حضـــور نـــورانیخلـــوتم اســـت پـــر  
 

 ای ب( دو جمله

 آیــد نســیم بــاد نــوروزی     زِ کــوی یــار مــی  
 

 برافـروزی ار مـدد خـواهی، چـراغ دل     باداز این  
 

 کنی. تر می چراغ را روشن، از این باد کمک بگیریگوید: اگر  که حافظ می کند. حال آن باد معموالً و قاعدتاً چراغ را خاموش می

ــعت او   ــه وس ــی ک ــی کس ــان نم ــد در جه  گنج
 

 مهمـــانی اســـتی دل مـــن آمـــده  بـــه خانـــه 
 

 گیرد؟ای جای میگنجد، چگونه در خانهکسی که وسعت او در جهان نمی

 پارادوکس ترکیب -2

رود و آن آوردن  در شعر و نالر به کار مـی « صدایِ سکوت»ترکیب اضافی یا « تبِ سرد»ترکیب وصفی پارادوکس اکالراً به صورت 

 است.« ترکیب اضافه شده»دو کلمه متضاد به صورت 
 ذوق و هنــر، خــون جگــر بــود مــرا    حاصــل 

 گــوش مروتـــی کـــو کــز مـــا نظـــر نپوشـــد؟   

 چنـــــــین نَقـــــــل دارم ز مـــــــردان راه  
 

 

 
ــم از   ــن ه ــیای ــری ب ــر   هن ــایِ هن ــرا ه ــود م  ب

ــی   ــق یعنـ ــت غریـ ــیدسـ ــادِ بـ ــداییم فریـ  صـ

ــرانِ مُــــــنعم   گــــــدایانِ شــــــاه ، فقیــــ
 

 است.دو وی گی متضاد در یک چیز کردن پارادوکس گاه جمع

ــل پرتـــاب و   زلـــف پُـــر چیـــنشبـــه یـــاد کاکـا
ــار      ــت و کن ــوج اس ــت م ــزش او الف ــن آمی ــا م  ب

ــق   ــال عشــــ ــان مالــــ ــدایی و پنهــــ  پیــــ
 

 اسـت هـم جمـع و هـم پریشـان     است که دل من  
ــه دم  ــزان از مــن    دم ب ــته گری ــا مــن و پیوس  ب
ــدم  ــانی   ندیـــ ــدا نهـــ ــو پیـــ ــو تـــ  همچـــ

 

آمـده  « ......... + ـِ  یـا یِ + ..............  »صـورت  باشد که به هم اضافه شده باشـند و بـه    آوردن دو کلمه متضاد زمانی پارادوکس می *توجّه:
 سازد. میتضاد یا جدا از هم، آرایه ..........« و + ».......... + ی متضاد به صورت  باشند، و گر نه آوردن دو کلمه

 سـخنم شـب  ها کار مـن ایـن اسـت و همـه     روز
ــد، زهــرا      ــو باش ــده خریــدار ت ــه نادی ــن چ   ای

 

ــوال دل    ــل از احـ ــرا غافـ ــه چـ ــتنم کـ  خویشـ
ــد روز و شــب  ــاس کن ــه کــه عبّ ــو، نال ــم ت  در غ
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 چند مثال دیگر برای پارادوکس
 گـــر تـــو خـــواهی تـــا شـــوی مـــرد ای پســـر      
ــدان دلیــل نیســتی اســت   ــن می  دعــوی هســتی در ای

ــدگی ز  ــزارم   بنــ ــد هــ ــما صــ ــتآزادی شــ  اســ
 

 ای پســردرد نیســت چــون  درمــان هــیب  
 دانـیم مـا   مـی موجـود  شـود   مـی فـانی  هر که 
 شــما گــدایکنــد آن کــاو بُــود  ســلطنتکــه 

 

 ی دیگری آمده باشد. در بیت زیر در پارادوکس ترکیب، ممکن است بین دو کلمه متضاد، کلمه*نکته: 
 است.« رونقِ کسادی» پارادوکس 

ــیب  ــا ه ــیم   م ــدر رواج ــل از ق ــان خج  متاع
 

ــور م  ـــدر کش ــقا ـ ــازار  رون ــادی ب ــتکس  اس
 

 پوشآباد، عریانخرابباشد. مانند: در یک واژه مرکّب پارادوکس ممکن است *نکته: 
 

 ؟شود نمیدیده « نمامتناقض»در کدام بیت آرایه  -45

 واژگـــون بخــت از شــنو عـــجـــب قــصــــة ایــــن( 1

 نبینـد  روی ایــن  خــــود  بیـگـــانه  کـه  بـردار  پرده( 2

 باشـم  خـود  در بنـد  همـان  بگــریزم  هر چنـد  خود ز( 3

ـــش( 4 ـــردی آتــ ـــه ســ ـــگذارد کـ  را ســنگ درون ب

 

ـــا  ـــت را مــ ــار بــکـــشــ ــه ی ـــاس ب ـــسوی انف  عی

 ننمـــایی کوچــــک آییــــنة در و بــــزرگـــــی تــــــو

ـــوی رَم ـــویرم آهـــ ـــتاب ، تــصــ ــاکنی شـ  دارد سـ

ــد مــی ســرد آه بودســت را کــه هــــر  چیســـت کــه دان

 

 کار رفته است؟ به« متناقض نما»در کدام ابیات، آرایه -41
ــف( ــان آن از ال ــین کــه زم ـــوسزم ـــتان ب ــواَم آسـ  ت

ـــان ــع، ب( مــیــ ـــریشان جم ـــدی پ ــده شاه  ام ش
ـــه ج( ـــاد بـ ــاب کـــاکل یــ ــف و پُرت  پرچینــــش زل
ـــی د( ـــه مــهـ ــن راز کــ ــرده از م ــکارا پ ـــرد آش  ک

ــم   ــین درد خاموشـ ــه در عـ ــدار کـ ــب مـ ـــ( عجـ  هـ
 ســاقی دهــد مــی بــاده لبــت یــــاد بــــه و( مــگــــر

 

 اسـت  مـن  زمـین  بـر  جملـه  جــهان،  ملــوک  ســــر 
 اســـت پریشـــان مجمعـــی اش مشـــاهده از کــــه

 اســت پریشــان  هــم  و جمـع  هـم  کـه  اسـت  مـن  دل
 اســت پـــنهان پـــــرده زیــــر او صــــورت هــنــــوز

 اســت درمــان عــین چــهـــرهپــــری یــــار درد کــــه
 اســت حیــوان آب ز خوشــتر مـیـــکده خـــاک کـــــه

 

 و -ج  -( هـ 4 ج -د  –( ب 3 هـ -ج  –( الف 2 د  -ب  –( الف 1

 
  .است کار رفته به ( پارادوکس) نمامتناقض آرایة..................  گزینة جز به ، ها گزینه همة در -47

 تـــو رکـــاب در بُـــــوَد کـــــه ای بــنـــــده آزاد( 1

 گــــو بخشــــندگان عمرنــــدخـــــوبان پارســــــی ( 2

ـــا( 3 ـــر بــ ـــف سـ ـــراکنده زلــ ــا پـ ـــمع در بیـ  مجـ

ــن( 4 ــر و م ــو زه ــه ت ــم ک ــری ه ــم و زه ــاقی ه  تری

 

ـــرّم  ـــی خـ ـــه والیـتـ ـــو کـ ـــا تـ ــفر آنــج ــی س  کن

ـــا را  ـــدان پارســ ـــارت، رنـــ ـــده بشــــ ـــاقی بـ  ســـ

 منــی ســودای ســرمـــایة کــــه بــدانــنــــد تــــا

 درمــانی هـــم و دردی هــم کــــه تــــو درد و مـــن

 

 مشهود است.« نمامتناقض»آرایة ..................  بیت جز به ابیات، همة در -48

ـــغان( 1 ـــه ف ـــت ز داد ک ـــتمگری دس ــت س ــرا اس  م

ـــر( 2 ـــاشد دراز ســف ــه نــبـ ــای  ب ــب پ ــت طال  دوس

ــر اگـــر سـخـتـــی هــــزار( 3 ــد مــن ب  اســت آســان آی

ــه( 4 ــو از رســد کــه غمــی هــر ب  اســت شــاد خــاطرم ت

 

ـــتوان هـرگـــزش کـــه  ــن گفــت ن  اســت بیــداد چــه ای

ــت دشــت خــار کــه  اســت ریـحـــان و اســت گــل محبّ

 اســت چــنـــدان هـــــزار ارادت و دوسـتـــی کــــه

ـــه ـــدة کـ ـــو بــنـ ـــند ز تـ ـــدورت بـ ـــت آزاد ک  اس
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 خورد به جز گزینه......به چشم می« پارادوکس» در همه ابیات زیر آرایه  -49

ــت( 1 ــاطر جمعیّــ ــد خــ ــت، ندهــ ــی دســ  را کســ

 آمـــد جمـــع مـــا پریشـــانی اســـباب هــــــمه( 2

ـــی (3 ــکوتم گــویــایــ ــی و ســ ــابی بــ ــگ تــ  درنــ

ـــی( 4 ــربه گــروهـــ ــر ســ ــای ســ ــاموش گویــ  خــ

 

 دارد تـــــو پریشـــــان زلـــــــف از کـاشـفـتـگــــــی 

 ایـــم شـــده پریشـــان زلـــــف آن مجموعـــة ز تـــا

 هیــــب قـــرار بـــی و اَمقــــراری بــــی غـمـگـیــــن

ـــی ـــون ولـــ ـــحر چـــ ــرده در بــ ــوش در برکــ  جــ

 

 ؟ندارد وجود تناقض گزینه کدام در -51

ـــزل از( 1 ــیش تـزلـ ــم بـ ــد محکـ ــای شـ ــتم بنـ  غفلـ

ــرّ( 2 ــودای سِـ ــو سـ ـــینه در تـ ــدی سـ ــان بمانـ  پنهـ

ــدوه عشــق  ( 3 ــز ان ــه ج ــن نشــاطی را نمــی جــویم ب  م

ــا( 4 ـــی بـ ـــک زِ مـشـربـ ــلیمان مـلـ ــیع سـ ــر وسـ  تـ

 

ـــة  ـــری رعـشـ ـــرا پـیــ ـــاه مـ ـــتوانست آگـ ــرد نـ  کـ

ـــم ـــن چـشـ ـــر تَـردامــ ــاش اگـ ـــردی فـ  رازم نکــ

 را نمــی خــواهم بــه غیــر از کــوی دوســتمــن بهشــتی 

 مــا بریـــم مــی ســر بــه مــور تـــنگ  چــشــــم در

 

*** 

 تضاد

 گویند.   آوردن دو واژه متضاد در یک بیت یا یک عبارت را تضاد می
 چـــه دریابــــد دشــــمنان ، دل دوســـت ز روی 

ــردد روز   ــک گــ ــاخش خشــ ــه شــ ــرمانــ  ســ
 کــــنعمــــارت ی دل مــــا را از کَــــرَم  خانــــه

 برخیزنـد ، بنشـینند به عمری یک نفس با ما چـو  
 خـویش را آتـش  و آب زدم بـر   که گـاهی مـی   این 

 

 چـــراغ مـــرده کجـــا شـــمع آفتـــاب کجـــا      
ــردد روز   ــرگش زرد گــــ ــه بــــ ــانــــ  گرمــــ

ــیش از آن ــه    پ ــد ب ــه رو نه ــن خان ــه ای ــیک  ویران
ــو   ــاطر چ ــوق در خ ــال ش ــدنه ــانند، برخیزن  بنش

 روشــنی در کــار مــردم بــود مقصــودم چــو شــمع
 

 آن رخ دهد. یک فعل و حالت منفیآرایه تضاد ممکن است در  *توجّه:
 هسـت کـه  هسـت  از وجودم قـدری نـام و نشـان    

 

 نیسـت کـه  نیسـت  جا اثـری   ور نه از ضعف در آن 
 

 ی متضـاد بـه هـم اضـافه     اشتباه بگیریم. هرگاه دو کلمهنباید تضاد را با پارادوکس ترین نکته در تضاد این است که  مهم *توجّه:
 (رجوع شود به آرایه پارادوکسشوند، آن پارادوکس است و تضاد نیست. )

 گـــوی، بخشـــندگان عمرنـــد  خوبـــان پارســـی
 

ــارت،   ــاقی بــــده بشــ ــا ســ  رارنــــدانِ پارســ
 

بلکـه بـه یـک گـروه     دو واژه رند و پارسا متضاد یکدیگرند امّا در بیت فوق از دو گروه رندها و پارسایان سخن بـه میـان نیامـده،    
نما  اشاره شده است و از آنجایی که جمع این دو با هم ممکن نیست، سخن به نوعی تناقض دارد و آن را متناقض «پارسا رندانِ»

 گوئیم. یا پارادوکس می
 دار  خـــدایا بـــه مـــن ارزانـــی    دولـــتِ فقـــر  

 

 کاین کرامت سبب حشـمت و تمکـین مـن اسـت     
 

. اگر این دو جدا از هم بیایند، بیت یا عبـارت، تضـاد دارد، امّـا    دولت به معنی سعادت و خوشبختی و فقر به معنی بدبختی است
 شود. ها با هم پارادوکس می جمع آن
 تضاد بین دو واژه ممکن است محسوس و آشکار نباشد. *توجّه:

ــورت  ــت   صــ ــیب نیســ ــاهر هــ ــای ظــ  زیبــ
 

 زیبـــــــا بیـــــــارســـــــیرت ای بـــــــرادر  
 

« سـفید و سـیاه  »)مانند «. مراعات نظیر»گیریم نه می« تضاد»ها را آندر مراعات نظیری که دو واژه، متضاد هم باشند،  *توجّه:
 هستند(. « رنگ»که در اصل مراعات نظیر هستند، چون زیر مجموعه یک چیز، یعنی 
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 است؟ بیشتر بیت کدام در تضاد، آرایة -51
ـــده1 ـــر ( شـــ ــدی بـــ ــت بــ ــوان دســ  دراز دیــ
ــان2 ــت ( نهـــــ ــین گشـــــ ــان آیـــــ  فرزانگـــــ
ـــدان3 ــی ( بــ ــا بــ ــزاوار بهــ ـــت ناســ  پـــــوســـ
ـــر4 ـــوار ( هـنـــ ــد، خــ ــادویی شــ ــد جــ  ارجمنــ
 

ـــکی  ــودی ز نیـــ ــخن نبـــ ــز ســـ ــه جـــ  راز بـــ
 دیوانگــــــان نــــــام شـــــــد پـــراکـــــــــنده

ــد ــد پدیــــ ـــمن آوای آمــــ ــت ز دشــــ  دوســــ
ـــان ـــتی، نـــهـــــ ــکارا راســــ ـــزند آشــــ  گــــ

 

 است؟ تر بیش تضاد آرایة گزینه کدام در -52

ــان1 ــر ( باغب ـــج گ ـــت روزی پـن ــدش گــل صـحـبـ  بای

 بـو  نشنــیده اسـت   عشـق  از تنـدخو،  پوش( پـشـمینه2

 آرنـد  نـاز  آرنـد،  نیـاز  مشـتاقان  چـو  حضـرت،  ( در این3

ـــوس4 ـــق و عـشـــق ( نــامـ ـــاق رون ـــی عـشّـ ــد م  برن

 

ــر  ـــای ب ـــار جـفـ ـــران خـ ـــبر هـج ــل ص ــدش بلب  بای

ـــتی از ــزی اش مـس ــو، رم ــا بگ ــرک ت ــیاری ت ــد هش  کن

 راننــد مــی واننــد،خ مــی چــو را حــافظ درگــاه بــدیـــن

ـــع ـــوان منـ ـــش و جـ ـــر ســرزنـ ـــی پــیـ ــدمـ  کنن

 

*** 

 ایهام  

از آن برداشـت شـود. توجّـه شـود     قابل قبول دو یا چند معنایِ ای به کار ببرد که  و یا عبارت را به گونهیک واژه هرگاه شاعر یا نویسنده 
 ای به معنای شعر وارد نکند. دو معنی لطمهو هیب کدام از در ایهام باید هر دو معنی قابل قبول باشند که 

 عهــد کــردی کــه کاشــی فرصــت خــود را روزی 

 

 فرامـــوش نکـــنعهـــد ار یـــافتی، آن فرصـــت  
 

 )اگر فرصت یافتی آن روزگار را فراموش نکن(روزگار  -2)اگر فرصت یافتی آن پیمان را فراموش نکن(پیمان  -1عهد: 
 ( را یافتیشاعر)فرصت اگر  – 2( یافتی زمان) فرصتاگر  - 1فرصت در این بیت تخلّص شاعر است. و خودش ایهام دارد.  *توجّه:

ــت    ــو مس ــم ت ــر دو چش ــدام اگ ــود  مُ ــد ب  خواه

 

 خــروش و مســتی مــا بــر دوام خواهــد بــود      

 

 تو، مست شراب خواهد بود...()اگر دو چشم شراب  -2)اگر دو چشم تو، پیوسته مست خواهد بود...( پیوسته  -1: مدام

ــر  ــوی ب ــش   ب ــر آت ــود ب ــو چــون ع ــف ت ــر زل  س

 

 ســازم و بــاد اســت بــه دســتم ســوزم و مــی مــی 

 

 سوزم( )بر امید سر زلف تو... میامید  -2سوزم(  ی سر زلف تو... می )با رایحهرایحه  -1: بوی

 ز گریـه مـردم چشـمم نشسـته بـر خـون اســت       

 

 اسـت؟ چـون  مردمـان  ببین که در طلبت حـال   

 

هایم برای رسیدن به تـو    )ببین حال مردمکها  مردمک -2)ببین حال مردم برای رسیدن به تو چگونه است؟( مردم  -1: مردمان

 چگونه است؟(

ــیش    ــلیم و ارادت در پ ــر تس ــنگم س ــو چ  همچ

 

ــه هــر   ــو ب ــزن و بنــوازم ضــرب ت  کــه خــواهی ب

 

 ساز -2ضربه  -1: ضرب

 ای دمــــــت عیســــــی، دم از دوری مــــــزن 

 

 نیســــتدورانــــدیش مــــن غــــالم آن کــــه  

 

 اندیشد کسی که به دوری می -2نگر  آگاه و آینده -1: دوراندیش

 دهد. گاه ایهام بسیار هنرمندانه است و یک کلمه بیش از دو معنا می*توجّه: 

ــد    ــتون نیامـ ــه از بیسـ ــدای تیشـ ــب صـ  امشـ

 

ــه   ــه باشــد خــواب شــیرین گــویی ب ــاد رفت  فره

 

 کنایه از مرگ!خواب شیرین  -3اش(  )نام معشوقهخواب شیرین را دیدن  -2 خوش خوابی -1خواب شیرین: 
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 تواند ایهام داشته باشد.   مییک کلمه بسیار ساده گاه *توجّه: 

 باخته را / بلکه خبر... جان خواهد از من / کز مبارک دم او / آورم این قوم به با من استاده سحر/ صبح مینگران 

 کناننگاه -2 ناراحت -1نگران: 

  مـــرغ دل بـــاز هـــوادار کمـــان ابـــروی اســـت

 

 بـــاش کـــه شـــاهین آمـــدنگـــران ای کبـــوتر  

 

 

 چـون جـام شــفق مـوج زنـد خــون بـه دل مــن      

 

 مـرا چهـره زردی اسـت   دور از تـو  با ایـن همـه    

 

 دور از جان تو -2دور از وجود تو، در فراق تو  -1

 ایهام تناسب

معنای دیگر آن با کلمـه یـا کلمـاتی در بیـت فقـط      و یک معنای آن قابل قبول ای به کار ببرد که  ای را به گونه هرگاه شاعر واژه

 داشته باشد.ارتباط و تناسب معنایی 

ــد  ــرد؟  روی گوین ــه زرد ک ــو ســعدی ک  ســرخ ت

 

 شـــدمزر م افتـــاد و مســـاکســـیر عشـــق بـــر  

 

 فلز روی -2چهره  -1: روی

 دارد.تناسب معنایی فقط با کلماتی مالل مس و زر معنای دوم )چهره( است و معنای اوّل فقط منظور  مسلّم است که

 چـــون شـــبنم اوفتـــاده بـــدم پـــیش آفتـــاب  

 

ــرم  ــدم    مِه ــوق برش ــه عَیّ ــید و ب ــان رس ــه ج  ب

 

عشـق مـن را بـه بلنـدی     ». از این دو معنا فقط معنای اول در شعر قابـل قبـول اسـت:    خورشید -2عشق  -1دو معنا دارد:  مِهر

قبول. اما معنای دوم بـا کلمـاتی ماننـد آفتـاب و عَیّـوق تناسـب        غیرقابل« خورشید من را به بلندی رساند»قبول و  قابل« رساند

 گوییم. گونه ایهام را ایهام تناسب می اینمعنایی دارد. 

ــت  ــا کشــف کــرد   ازآیتــی روی خوب ــر م  لطــف ب

 

 ز آن زمان جز لطف و خـوبی نیسـت در تفسـیر مـا     

 

آیـد و معنـای دوم آن بـا واژه تفسـیر      )جزئی از قرآن(. مسلّم است که فقط معنای اوّل آن به کار شعر میآیه  -2نشانه  -1: آیت

 فقط تناسب معنایی دارد.

ــاد    ــون فره ــه چ ــی ک ــو کن ــت خواج  چــرا مالم

 

ــد     ــت درافکن ــای دوس ــه پ ــیرین  ب ــان ش  را؟ج

 

. مسـلّم اسـت کـه فرهـاد جـان      جان شیرین معشوقه فرهـاد  - 2 جان ارزشمند - 1می تواند دو معنا داشته باشد: جان شیرین 

 است. امّا شیرین در این معنیِ« جان عزیز و گرانقدر»افکند و در این بیت جان شیرین به معنی  اش را به پای کسی نمی معشوقه

 گویند.می« ایهام تناسب»این ایهام را نام شیرین، با خود فرهاد تناسب دارد. لذا 

 چنـــــان ســـــایه گســـــترد بـــــر عـــــالمی 

 

 ی نیندیشــــــد از رســــــتمیزالــــــکــــــه  

 

 پدر رستم -2پیر و ناتوان  -1: زال

 نترسد. -حتّی رستم  -چنان امنیتی در جهان به وجود آورد که هیب شخص ناتوانی از هیب کس  آن

-است. وقتی به معنی کلمات زیر دقّت کنید، متوجّه میدانستن معنی کلمات  ،ترین تبحّراصلیدر دریافت آرایه ایهام، *نکته: 

 دانید. های ایهام را درست جواب بدهید. چون بسیاری از این معانی را نمیتوانستید تستشوید چرا نمی

 اند. پس این واژگان را به خاطر بسپارید.ایهام، در کنکور آمدهی این واژگان، به صورت و جالب اینجاست که همه
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 سازند( . ) این واژگان جناس تام نیز میواژگانی که قابلیّت ایهام دارند

 معانی واژه معانی واژه

 اساس و قاعده، نام نوعی ساز قانون جاری، روح و جان روان

 اصطالح موسیقیطریق و راه،  راه رودخانه، ابزار موسیقی، فرزند رود

 حشره پروانه، جواز و اجازه پروانه چهره، باال، فلز روی روی

 گنج، اصطالح موسیقی گوشه پیر و ناتوان، پدر رستم زال

 ساز تاریک، رشته مو، نام  تار سمت و جهت، نور و روشنایی و بینایی سو

 مایع نوشیدنی، رونق و آبرو آب مشغول، مست سرگرم

 قصد و نیّت انجام کاری، نغمه و صدا آهنگ وسیله موسیقیچنگ دست، نام  چنگ

 «باشد»جریان هوا، فعل دعایی  باد حجاب و پرده، پرده موسیقی، پرده گوش پرده

 نام حیوانی، غزال، عیب و نقص آهو طعم شور، اصطالح موسیقی، هیجان  شور

 جهت باال، قد و قامت باال چشم، مالل و مانند عین

 جنّت، رها کرد )فعل ماضی از مصدر هشتن( بهشت قسمتی از لشکر و سپاه، تقلّبیعضو بدن،  قلب

 «النساء زیب»پوشیده و پنهان،تخلّص شاعر مخفی قبر، گورخر گور

 ها ها، مردمک مردم و انسان مردم آغوش، ساحل کنار

 مال و اموال دنیوی، ناله نکن؛ فعل امر منال نام گل، نام چراغ الله

 شکیبایی، گیاهی تلخ صبر صاحب ثروت، نام شخصیتی مالک دینار

 مبهوت شدن،  باختن در شطرنج مات عشق، خورشید مِهر

سرشت و ضمیر و باطن انسان، قرار دادن.  نهاد

 فعل ماضی از نهادن

ماده شیرین و خوراکی، نام زنی در داستان  شکر

 خسرو و شیرین

 ارزشمندخطرناک،  خطر مکر و فریب، پدر رستم دَستان

 وزن، کم ارزش، بدون وزن شعری کم وزن بی نفس، خون، لحظه دَم

 نغمه، قصد )آهنگ چیزی کردن( آهنگ عدل و داد،  فعل ماضی از دادن داد

 شادمانی، شراب راح نام شخصیت قیس بن بنی عامر، دیوانه مجنون

 آرزو، دهان کام شراب، پیوسته مُدام

محمد حسین بهجت پادشاه، تخلّص شاعر؛  شهریار

 تبریزی

های رایج، در، قسمت و بخش، مانند باب باب

 بوستان و گلستان

 آیه، نشانه آیت عدد هزار، بلبل و هزار دستان هزار

 شب، وعده غذایی، کشور سوریه شام سازی بود، نام چوبی خوش عود

 داشتنی، معادل وزیر در مصرباستاندوست عزیز خریدار، سیاره مشتری مشتری

 چهره، مهره شطرنج رخ دوست، حضرت ابراهیم خلیل

 پرنده شکاری و شاهین، دوباره، باز باز ابزار نوشتن، شکسته )مانند پای قلم شده( قلم

 پنبه زن، منصور حلّاج حلّاج چین و چروک و شکن، کشور چین چین

های کنکوری است و بدون شک از سواالت اصلی کنکور است. در اهمیّت ایهـام، همـین نکتـه را    ایهام از مهمترین آرایه*توجّه: 

سوال دیگر هـم، ایهـام در    4سوال فقط ایهام بود و در  2سوال آرایه،  8، از 98در ادبیّات تخصّصی رشته انسانی سال بگویم که 

را استخراج کرده و با هـر دو  دار واژگان ایهامقبل داشتم، کلّ های با بررسی و تحلیلی که از سواالت سالها وجود داشت!  گزینه

بینیـد یـا خیـر؟ بـه     ها را مـی ام. در هر سوالی که آرایه ایهام مطرح شده بود؛ ابتدا باید ببینید این واژهیا سه معنی برایتان آورده

ی کنکـوری گذاشـته باشـد.    ؛ ممکن است طرّاح تلهها باشد. ولی باید توجّه داشته باشیداحتمال زیاد ایهام مدّ نظر از همین واژه
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و در یک معنا به کار رفته باشند. )توجّه داشته باشید که گفتیم: این واژگـان   یعنی این واژگان را بیاورد، ولی ایهام نداشته باشند

   سازند.(ایهام مینگفتیم که قطعا ایهام بسازند و  توانندمی

داشت و هر دو معنـا  دو معنا کنیم. اگر ها را بررسی میبیت یا عبارتی به کار رفتند، معنی آن ، درسازکلمات ایهاماگر  *یادآوری:

یـا کلمـاتی در بیـت یـا عبـارت،       برداشت شد و معنای دیگر فقط با کلمـه یک معنا داریم. ولی اگر « ایهام»از شعر برداشت شد 

برداشت شد و معانی دیگر کلمه، نه به کار معنی شعر آمـد و   و اگر فقط یک معناشود. می« ایهام تناسب»تناسب معنایی داشت 

 ای تناسب داشت، در این صورت؛ نه ایهام داریم و نه ایهام تناسب.نه با کلمه

 وجود دارد.« ایهام تناسب»استالنای بیت..............  در همه ابیات به  -53

 بکـــند قـــراری وصــــل با و بـازآیــد یـار بـکند گـــذاری بــاز اگـــر دولـــت ( طــایـــر1
 کرد نتوان قضا تغییر که هســـت قـــدر این  بـــنــمـــایـم طلبت اندر من است سعی ( آنچه2

 اوفـــتاد شــکّر بر و آمــد پســته بــوی بـر لبت سوی جـــانم طـــوطــی نـــگـــر ( روزی3

 شورم در من که اســت دیده که نمکــدان یا مخمورم من که دوش عجب است خورده چه ( دل4

 دارد؟« ایهام»کدام بیت  -54

ــی آواز رود  ( 1 ــد بــــاده بــ ــت حــــافظ تــــا ننوشــ  کیســ

 خـویش  خـوان  از چـرخ  کـه  خـوردن غـم  به سلمان مخور ( غم2

 نیســــت و شــــنید گفــــت در از عشــــقت ( اســــرار3

ــتر از ( درگذشــــت4 ــن ســ ــر ولــــی آب مــ ــدم گــ  دهــ

 

ــدین   ــرا چنـ ــکین چـ ــق مسـ ــدش عاشـ ــل بایـ  تجمّـ

 دهــد مــی اســتخوانی بینــی کــــه را هــمــــایی هـــر 

 شـنید  نـه  و گفـت  کـس  نـه  کـه  بوالعجـب  است سرّی

ـــی ـــددی آشــنـــایـ ـــی مــ ــایی و دســتــ ــزنم پ  ب

 

 کار رفته است؟ به « ایهام»در کدام یک از ابیات زیر  -55

ــک ( در1 ــود و مشـ ــر و عـ ــال و عنبـ ـــبات امالـ  طیّـ

ـــدام2 ـــانی از ( مــــــ ـــار پــــریـــشـــــ  روزگـــ

 روی نهـــادم آســـتان ایـــن بـــر کـــه زمـــان آن ( از3

 اشـــمب گــو گوی، خــوش مطــرب چنــگ ( آواز4

 نیســت طیـــب هــیب دگـــر دوســت بــوی ز تــر خــوش 

ـــش ـــر دلــ ـــرت، ز پـــ ـــش حـــســ ــوگوار تـن  س

 اســت مــن گــاه تکـــیه خورشــید مــــســـند فــــــراز

 است تر خوش خوی خـوش همـــدم ثــــحدی را مــا
 دارد؟ ایهام بیت کدام-51

 اســت از پــیش بــیش  تــو عشــق بــادیـــه ( خــطـــر1

 بهــار فصــل اگــر کــردن  نـتـــوان بـلـبـــل ( عـیــب 2

 خـراب  و مسـت  اگــر  دارد شـرف  مـن  بـر  ره ( خاک3

 ـود؟ـبـ خواهد تهـی هـــکیس زرت و سیم از کی ( تا4

 اسـت؟  پـیش  در مـرا  تـو  از دور کـه  اسـت دام چه ایـن 

ـــرک ـــان ـت ـــد جـ ـــت و گـــوـی ــه سـرمـس ــزار ب ــد گل  آی

 نیسـت  سـنجاب  از خوشـتر  خـفـتــن  مـیـخــانه  در بر

نــده ـرخـــ و ــوـش مــن ـب  تنان سیم ـهــــمهــ ز ـورـــب
 وجود دارد؟« ایهام»در کدام گزینه آرایه  -57

ــاد ( اشــکم1 ــه او فرورفــت رو زان از نظــر افت  خــاک ب

 آیــد خـواب  کـه  بـو  آســتانت از مـن،  خـواب  ( نـدارم 2

 بشکســتم همـه  عهـد  دربـــستم، تـــو  عــهـــد  ( تـا 3

 نشــد شــیرین مــن شــور اشــک وصــل، حــــریم ( در4

 

ـــدم  ـــه بــرکــشــیـ ــا را نــال ـــریّا از ت ـــت ث  برگذش

 کــن گریــان چشـــم آن خوابــة هـــم را خــاک آن بیــار

 هــا پیمــان هـــمه نقــض بــــاشد، روا تــــو از بــعــــد

ـــه ـــتوانست کــعــبـ ــردننـ ــزم از تلخــی ک ــدا زم  ج

 
 جز گزینه ............... کار رفته است: به  به« ایهام»در همه ابیات آرایه  - 58
ــی1 ــرگ ( بلبل ــی ب ــگ خــوش گل ــار در رن  داشــت منق
 گرفـت  سـر  در عجـب  حـافظ  را تـو  مـهـــر  ( آتـش2
 کشـی؟  چـه  م گـان  خنجـر  دل، صـف  بـر  نزنی ( گر3
 یارشــهشـ تــیاف نخواهند دور هــیــــب هــبــ( 4

ــدر و  ــرگ آن ان ــوا، و ب ــه خــوش ن ــای نال  داشــت زار ه
ــه کـــی دل آتــــش  ــده آب  ب  شــمع؟ چــو بنشــانم دی

 کنــی؟ چــه میــدان ســر بــر شــکنقلــب نــشـــوی ور
 است ازل بادة مست اـــمـ ظــحـافـ ـهـــک چـنـیـن

*** 
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 اسلوب معادله
آفرینی، مفهوم یک مصراع را با حالتی تشبیهی، در مصراع دیگر بیـان   شاعر برای تأکید و زیباییای است که  اسلوب معادله، آرایه

باشند ولی آنچنان شـباهتی بـین آن دو اسـت     . در اسلوب معادله دو مصراع از نظر معنایی و مفهومی کامل و مستقل میکند می
قـرار  « طور کـه  همان»ها لفظ  د یا جای دو مصراع را عوض کرد یا بین آنقرار داتوان بین دو مصراع عالمت مساوی ) = (  میکه 
 داد.
 

 نیســتشــعله اگـر بــاال نشـیند کســر شـأن    دود 
 

 نگیـرد گـر چـه او بـاالتر اسـت     ابـرو  چشم جای  
 

ولـی از چشـم   ابرو از چشم بـاالتر قـرار دارد   « طور که همان»ایستد اما از آتش ارزشمندتر نیست.  دود اگر چه باالتر از آتش می
 تر نیست. باارزش

 

ــی ــالی ب ــای کم ــان  ه ــخناز انس ــود   س ــدا ش  پی

 

 رسـوا شــود لـب واکنـد   چـون   مغـز  بـی ی  پسـته  

 

بـودن پسـته بـا    مغـزی و پـو    بی« طور که همان»شود  ها مشخّص می گفتن آنها از طرز سخن ارزش بودن انسان کمالی و کم بی

 شود. بازشدن دهان آن معلوم می

ــب  ــان عی ــی  پاک ــدا م ــردم هوی ــر م ــود  زود ب  ش

 

ــوی   ــدر م ــیر ان ــی ش ــدا م ــالص زود پی ــود خ  ش

 

مـو، در شـیر بسـیار زود پیـدا     « طـور کـه   همـان »شـود   های خوب، خیلی زود برای دیگران مشخّص می عیب و کار زشت انسان

 شود. می

 

آورد کـه   مصراع دوم را مـی  نای تشبیه، تر است. در واقع شاعر برمب تر و محسوس مصراع دوم در اسلوب معادله، قابل فهم *توجّه:

 مصراع اول بهتر فهمیده شود.

ــتگان    ــا دلشکسـ ــوی ز مـ ــان مجـ ــن بیـ  حُسـ

 

 ی شکســـته نخیـــزد صـــدا، دُرســـت از کاســـه 

 

ایم، زیبایی گفتار انتظار نداشـته بـاش. ایـن     گوید از مایی که دلشکسته کند و می را بیان میمفهومی ذهنی شاعر در مصراع اول 

گویـد:   آورد تا مفهوم و منظور خود را برساند و مـی  میمالالی عینی موضوع و مفهوم به راحتی قابل درک و فهم نیست، لذا شاعر 

 دهد.   خورد را به خوبی انعکاس نمیای که به آن می ای ضربهای که تَرَک داشته باشد، صد طور که کاسه و چینی و شیشه همان

 

در هر مصراع حداقل دو واژه وجود دارد که بـا دو واژه در مصـراع دیگـر    ی تشبیه مرکّب است. لذا  اسلوب معادله بر پایه *توجّه:

 تشابه و تناسب داشته باشد.

ــق  ــد  عش ــون آی ــرد چ ــوش ب ــه را دله  فرزان

 

 راخانـــه چـــراغ اول کشـــد  مـــیدزد دانـــا  

 

 

 ســـیرنعمـــت دو عـــالم   نکنـــدرا حـــریص 

 عارفـــانخـــاطر ز مجـــو کـــدورت  صـــائب 

 تـر اسـت   از جـوان افـزون  سـال   نخل کهـن  ریشه

 تـــو کـــافی اســـت  چشـــم کیفیّـــت  مـــرا

 انـــد  نگفتـــهشـــاهان آمـــد  خـــوشروشـــندالن 

 

 اشـــــتها داردســـــوزنده آتـــــش همیشـــــه  

ــر از  ــت غی ــفای وق ــه، در ص ــه  آیین ــتخان  نیس

ــتر  ــا دلبســـتگی بیشـ ــر باشـــد بـــه دنیـ  راپیـ

 بســـــازدبـــــادامی بـــــه  کِـــــش ریاضـــــت

ــه  ــبآیینـ ــوش  عیـ ــکندر پـ ــیسـ ــود نمـ  شـ
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درست است یا غلط است و یا بگوییم چطـور  »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.میی تشبیه، دلیلی تاکیدی یا تمالیلی و در مصراع دوم شاعر بر پایه« و چرا

ــیه  ــت سـ ــدامت اسـ ــک نـ ــزون اشـ ــار را فـ  کـ

 گیــری دوران چــه بــاک عــارف را؟     ز ســخت

 شــــراب گَــــرد کاــــدورت نبــــرد از دل مــــا 

ــر    ــیم دهـ ــد نعـ ــرده نخواهـ ــد کـ ــع امیـ  قطـ

 گــردد آدمــی پیــر چــو شــد حــرص جــوان مــی

 ی کســـی صـــورت نبســـت در دل مـــا کینـــه

 

 )چرا؟(

 )چرا؟(

 )برای چه(

 )چرا؟( 

 )چرا؟(

 )چطور؟( 

 در تیرگـــی زیـــاده بُـــود ریـــزش ســـحاب    

ــط ــد   ز قحـ ــد شـ ــوا نخواهـ ــا بینـ ــال، همـ  سـ

ــه ســوخته باشــد چــه از ســحاب آیــد؟   چــو دان

ــت    ــار نیسـ ــر بهـ ــری بـ ــده را نظـ ــاخ بریـ  شـ

ــی    ــران م ــحرگاه گ ــت س ــواب در وق ــردد خ  گ

 کنـــد آیینـــه هـــر چـــه دیـــد فرامـــوش مـــی

 

 دارد؟سوال: آیا بیت زیر اسلوب معادله 

ــی   ــن روزی نم ــردّد دام ــی ت ــت  ب ــه دس ــد ب  آی

 

ــه تلقــین آســیا   مــی  ــن نکت ــا کــاهالن ای ــد ب  کن

 

مالال اگر مصراع دوم اینگونه بود، اسلوب معادله  دوم مستقل نیست و صریحا به مصراع اوّل اشاره دارد. عجواب: خیر. زیرا مصرا

 «خورد تا گندمی حاصل کند آسیا خون می» داشت: 
 

 است.  به کار نرفته« اسلوب معادله»بیت کدام  در -59
 ی مــن عــذر خامشــی مپــذیر    ( ز طبــع خســته 1
ــری دارد  2 ــیش دلبــــ ــه دل پــــ ــر کــــ  ( هــــ
 ( نخواهد آتـش از همسـایه هـر کـس جـوهری دارد     3
ــزون 4 ــه ف ــر چ ــال خصــم ه ــر شــود نکوســت ( اقب  ت
 

ــود    ــته بـ ــع بسـ ــو طبـ ــاید چـ ــره نگشـ  ســـخن گـ
ــری دارد  ــت دیگـــــــ ــش در دســـــــ  ریـــــــ

ــود مــی    ــینه خ ــار از س ــدچن ــاد آتــش را  کن  ایج
 فــــوّاره چــــون بلنــــد شــــود ســــرنگون شــــود

 

 به کار نرفته است؟ « اسلوب معادله»در کدام بیت آرایه  –11
ــخت1 ــارف را ( ز سـ ــاک عـ ــه بـ ــری دوران چـ  گیـ
 گیـر اسـت  ( دلی که نیسـت خراشـی در او، زمـین   2
ــه 3 ــه از هم ــد ک ــه ش ــی   ( چ ــوی درد م ــا ب ــد ج  آی
ــافی    4 ــه ص ــد ب ــحبت زاه ــرد ص ــربان( در نگی  مش
 

ــد ز قحــــط  ــد شــ ــوا نخواهــ ــا بینــ ــال همــ  ســ
ــی    ــدارد روان نمــ ــکّه نــ ــه ســ ــدزری کــ  باشــ

 آیـــد شـــنوم آه ســـرد مـــی   ز هـــر کـــه مـــی  
 زشــت در یــک دیــدن از آیینــه روگــردان شــود     

 

 در چند بیت از ابیات زیر آرایه اسلوب معادله وجود دارد؟  –11
 الــف( ســعدی از ســرزنش غیــر نترســد هیهــات     

 گـردد مـی ب( به زندان قفس مـرغ دلـم چـون شـاد     
ــت     ــاکی نیس ــد ب ــو آزار رس ــه ت ــردم ب ــر ز م  ج( گ

ــی ــان م ــی  د( ج ــی نم ــه دل پ ــه ک ــم نهفت ــردده  ب
 لوحــان زود مــی گیرنــد رنــگ همنشــینهـــ( ســاده

ــرون    ــد بی ــک، دل آی ــوض اش ــن در ع ــد از ای  و( بع
 

ــاران را      ــد بـ ــه کنـ ــه اندیشـ ــل چـ ــه در نیـ  غرقـ
ــی     ــم آزاد م ــد غ ــن بن ــه از ای ــر روزی ک ــرددمگ  گ

ــرد   ــه مـ ــو بـ ــز تـ ــن کـ ــد کـ ــد آزاریجهـ  م نرسـ
ــی ــون م ــی  خ ــر نم ــبم ت ــه ل ــان ک ــورم چن ــودخ  ش

ــی  ــخنور مـ ــوطی سـ ــحبت طـ ــه راصـ ــد آیینـ  کنـ
ــرون    ــد بی ــل آی ــمه گ ــود از چش ــم ش ــون ک  آب چ

 

 ( پنج4 ( چهار3 ( سه2 ( دو1

 

*** 
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 تلمیح
هـای   داسـتان کـردن بـه آیـات، احادیـث،      اشـاره است و در اصطالح ادبی « ی چشم نگریستن گوشه به»تلمیح در لغت به معنای 

 است. و... ، مَالَلعاشقانه و تاریخی
ــی  ــود و نمـ ــون بـ ــرق خـ ــرت   غـ ــرد ز حسـ ــادمـ  فرهـ

ــت    ــی نیسـ ــافی بزرگـ ــان مُنـ ــه درویشـ ــردن بـ  نظرکـ
ــد رَه،  ــده صـــ ــوح از آب دیـــ ــان نـــ ــدمطوفـــ  دیـــ

 نــه خــدا تــوانمش خوانــد نــه بشــر تــوانمش گفــت      
ــه    ــه بـ ــان کـ ــواَم کـ ــل تـ ــب لعـ ــات طالـ ــادظالمـ  افتـ

 

 خــوابش کــردم و بــه ی شــیرین  افســانهخوانــدم  
 ســلیمان بــا چنــان حشــمت، نظرهــا بــود بــا مــورش 
ــل    ــت زایـ ــز نگشـ ــت، هرگـ ــینه نقشـ ــوح سـ  وز لـ

ــک   ــه ملـ ــامم شـ ــه نـ ــرم چـ ــی»متحیّـ  را؟« ال فتـ
ــمهطلـــب  ــوان  چشـ ــد،ی حیـ ــد؟  نکنـ ــون نکنـ  چـ

 

 آورند. کردن است اما گاه ترجمه کامل را می اصل تلمیح اشاره
ــت    ــر راســ ــت پیغمــ ــین گفــ ــوی  چنــ  گــ

 

 دانـــــش بجـــــویز گهـــــواره تـــــا گـــــور  
 

ی تلمیحات اشاره به لیلی و مجنون و مانند آن باشند و زود به دست آیند. بعضی از تلمیحـات   انتظار نداشته باشیم همه *توجّه:
هستند و ممکن است به راحتـی قابـل تشـخیص نباشـد.     ها و تفاسیر قرآنی های اصیل ایرانی یا بعضی داستان داستانمربوط به 

حضـرت  . یا بیـت دوم بـه مـاجرای    اند که اسم عاشق و معشوقی در ادب فارسی بودهدر بیت اول از ابیات زیر « مهر و وفا»مانند 
اسـت،  « آیـه امانـت  »ای از قرآن که معروف بـه  اشاره دارد و بیت سوم هم به آیهکوه طور کردن با خدا در کنار و مناجات موسی

کم با تلمیحات آشنا بشوید و اطالعات ادبی و تلمیحی خـود را بـاال   ید کماشاره دارد که ممکن است شما آن را نشنیده باشید. با
 تر نیست!ببرید، چرا که تلمیحات کنکور در همین سطح است و از این راحت

 ســــر و زر و دل و جــــانم فــــدای آن یــــاری 
 عشق کو؟ تـا گــرم سـازد ایـن دل رنجـــور را؟     

 باری رواست رید از گرانــــر خون بگــآدمی گـ

ــه   ــحبت کـ ــقّ صـ ــاحـ ــر و وفـ ــه دارد مهـ  نگـ
 را؟ چــراغ طــور  در حــریم سیـــنه افـــروزد   

 ر دوش اوستـ، بمانـآنچه نتوانست بردن آســک

 است.  کار رفته  به تلمیح آرایة..................  بیت جز  به ابیات همة در -12
 را خلیـل نفــریبد ای دیـــــدهشـــوخ هــــر بُـرد راه زِ نتواند مرا مـــَه و ( خــورشــیـــد1
 (حیله=  ریو) را رنگ و ریو نبود اثر راسـتان در محو کلیم، عصای ز ساحران ســـِحر ( شـــد2
 باشد؟ چه روستا در نباشی اگر بــیـش زیـــن روستایش است عقل اعظم، مصر است ( عشق3
 است همین خاتم اعــــظـم اســـــم کـــــه دل در نــقــش مــــوری آزار ( مَــبــنــــد4

 است؟ کار رفته  به تلمیح آرایة..................  بیت استالنای به  ابیات همة در -13
 تــا بــــر تـــــو عرضــــه دارد احوال ملک دارا ( آییـــنه سکـــندر، جام می اســـت بنگر1
 کــرداین بود کـــه اســـرار هــویدا میجرمــش  ( 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
 (شراب پیالة)=  قَدَح دعای و من قرآن، تالوت و تو زاهد رسد نمی جــــایـــی به  تو ( نصیحت4

 سعی کنید بدانید: خلیل )ابراهیم(، کلیم )موسی(، مسیحا )عیسی( و ...القاب مربوط به پیامبران را توجّه: 

*** 
 تضمین

در اثـر خـود را تضـمین    ی دیگـر  شاعر یـا نویسـنده  مصراع، بیت یا قسمتی از شعر و نالرِ بخش کاملی از آیه، حدیث و یا آوردن 

بیاورند. قسمت آخر شعر زیـر، از موالناسـت کـه دکتـر     »   « شده را باید داخل گیومه گویند. معموالً و قاعدتاً عبارت تضمین می

 شفیعی کدکنی در شعر خود آورده است. 

 بیداری زمان را با من بخوان به فریاد

 ور مرد خواب و خفتی،

 «رو سر بنه به بالین، تنها مرا رها کن»
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 مصراع اوّل بیت زیر نیز از سعدی است که دکتر شفیعی کدکنی در شعر خود آورده است.

ــر» ــابی    س ــد آفت ــه برآی ــب ک ــدارد امش   «آن ن
 

 تو خود آفتاب خـود بـاش و طلسـم کـار بشـکن      
 

کند. مانند تضمین بیت دوم از شـعر  گاه شاعر یا نویسنده پیش از آوردن بیت یا متن تضمینی، به نام شاعر یا نویسنده اشاره می

 است.اشاره کرده )لسان الغیب( حافظ که شهریار در بیت اوّل به اسم حافظ 

ــوق او دم    ــوای ش ــر دم، ز ن ــای ه ــو ن ــم چ ــه زن  چ

 همه شـب در ایـن امیـدم کـه نسـیم صـبحگاهی       »
 

 تـر، بنـوازد ایـن نـوا را     خـوش « لسان غیـب »که  

ــنا را   ــوازد آشــ ــنایی، بنــ ــام آشــ ــه پیــ  «بــ
 

 اند. کردهاشاره  ها به اسم آن و فردوسی الدین عبدالرزّاق کاشانی کمال هاینیز پیش از تضمین از شعرو سعدی حافظ 

ــی  ــاورت نمـ ــر بـ ــدیث  گـ ــن حـ ــده ایـ ــود از بنـ  شـ

ــر   » ــو مِهـ ــردارم از تـ ــو و بـ ــرکنم دل از تـ ــر بـ  گـ

 پــــــاکزاد« فردوســــــی»چنــــــین گفــــــت  

ــه   » ــه دانــ ــوری کــ ــازار مــ ــت  میــ ــش اســ  کــ

 

ــه  ــال»ی  از گفتــــ ــاورم« کمــــ ــی بیــــ  دلیلــــ

ــرم؟    ــا بـ ــنم آن دل کجـ ــه افکـ ــر کـ ــر بـ  «آن مِهـ

ــاد  - ــاک بــ ــت پــ ــر آن تربــ ــت بــ ــه رحمــ  -کــ

 «خـــوش اســـت کـــه جـــان دارد و جـــان شـــیرین

 

 در کتاب دهم، بسیار از این آرایه استفاده شده است.« خسرو»های بسیار دارد. در داستان  تضمین در نالر نیز نمونه *توجّه:

 «.من گوش استماع ندارم، لِمَن تَقول»آمد، با زهرخندی گفت: داد نزن:  با صدایی که به قول معروف، از ته چاه درمی

وی را بـه مِـی و   « نظر و عنـودان بـدگهر   حسودان تنگ»کردند. ولی چه سود که  ستودند و تکریمش می شناختند و می همه می

الجملـه نمانـد از معاصـی مُنکـری کـه نکـرد و        فـی »معشوق و لهو و لَعِب کشیدند. ... این شکست او را به منجالب فساد کشید 

 و کارش به ولگردی کشید.ای شد  تریاکی و شیره «مُسکری که نخَورد.

 نیست.« تلمیح»باشد و می« تضمین»آوردن کلّ آیه یا حدیث *توجّه: 

 ای پســر« أنـــوَ فی شَـــومٍ هُـــکالّ ی»  این فــرمود رحمـــان ای پســر  رـــبه

 «کادَ الفقرا ان یکونَ کفراً»معرفت نیارامد تا فقرش به کفر انجامد؛ درویش بی

 سازد. تضمین نمی و ...« عَمَّ نَوالاهُ»یا « اولی االلباب»، «عزّ و جلّ»مانند آمدن یک اصطالح یا اسم عربی  *توجّه:

 ها به جز گزینه ......... آرایه تضمین به کار رفته است.  در همه گزینه -14

 ( ایّــوب بــا چنــدین بــال، کانــدر بــال شــد مبــتال1

 نسشـت  این مه که چون منیـ ه سـر چـاه مـی    ( 2

ــد روی   3 ــه بگردان ــا ک ــو حاش ــور ت ــافظ از ج  ( ح

 گ استــزا ماهرانه در جن انـط طوفــدر محی( 4

 پیوســته ایــن بــودش دعــا: الصّــبرا و مِفتــاحُ الفَــرَج 

ــه  ــه تازیانــ ــان بــ ــت  گریــ ــیاب رفــ   ی افراســ

 مـــــن از آن روز کـــــه در بنـــــد تـــــواَم آزادم

 دای آزادیـــــــداد با خــــــدای استبــــاخــن

 ها آرایه تضمین به کار رفته است؟  در کدام بیت –15

ــار    ــان روزگـ ــاکش طوفـ ــته در کشـ ــف( سرگشـ  الـ

 ب( چشــم حــافظ زیــر بــام قصــر آن حــوری سرشــت

ــیم     ــمرقندی ده ــرک س ــدان ت ــاطر ب ــا خ ــز ت  ج( خی

ــله ــی   د( در سلســـ ــیمه لیلـــ ــف سراســـ  ی زلـــ

 

ــویش    ــت خـ ــوا بهشـ ــو آدم و حـ ــرده همچـ ــم کـ  گـ

ــت      ــار داشـ ــا االنهـ ــری تحتهـ ــات تجـ ــیوه جنّـ  شـ

 کـــز نســـیمش بـــوی جـــوی مولیـــان آیـــد همـــی 

ــت؟    ــا چیســ ــده مــ ــون پراکنــ ــال دل مجنــ  حــ

 

 ( الف ، د4      ( ب ، ج3       ( ج ، د2      ( الف ، ب1
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 اغراق

بیـان موضـوعی بـه    . و آن وقتـی اسـت کـه شـاعر یـا نویسـنده در       نمـایی  بـزرگ ای اسـت مبنـی بـر     آرایـه اغراق، مبالغه یا غالاو 
و در اصـل تفـاوت        طور غیر باوری بـزرگ  هـایی دارنـد کـه در سـطح کنکـور حـائز اهمیـت         نمـایی کنـد. اغـراق و مبالغـه و غالـا

 شوند. نیست و یکی گرفته می
ــتوران در آن پهـــــن دشـــــت   زِ سُـــــم ســـ
 شــــود کـــــوه آهـــــن چـــــو دریـــــای آب 
ــگ   ــید رنــ ــا روی خورشــ ــب بــ ــد ایــ  نمانــ
 فلـــک باخـــت از ســـهم آن جنـــگ رنـــگ    

 ی هــــم انـــدر زمــــان جـــان بــــداد    کشـــان 
 بـــــه تنـــــها یکـــــی گـــور بــریان کنی

 

ــت       ــت هش ــمان گش ــد و آس ــش ش ــین ش  زم
ــیاب  ــام افراســـــ ــنود نـــــ ــر بشـــــ  اگـــــ
ــنگ      ــوه و س ــر ک ــاک، ب ــده خ ــوش آم ــه ج  ب
 بــــود ســــهمگین جنــــگ شــــیر و پلنــــگ 
ــزاد   تــــو گفتــــی کــــه هرگــــز ز مــــادر نــ
 هـــــــوا را بـــــه شمشیـــر گــــریان کنی

 
 

هـر نـوعِ ادبـی دیگـر نیـز      ، اما باید دقّت داشت که آثـار غنـایی و عاشـقانه و    شود اغراق معموالً در آثار حماسی دیده می*نکته: 
 تواند اغراق داشته باشد. می

 بـــه یـــاد یـــار و دیـــار آن چنـــان بگـــریم زار 
ــدان      ــود چن ــای خ ــردیم پ ــغ فش ــر تی ــه زی  ب

ــده ــی  دی ــا م ــردامنم ت ــر آب  ی ت ــی ب ــد نقش  زن
ــا ب  ــذار تـ ــاران  بگـ ــر در بهـ ــون ابـ ــریم، چـ  گـ

 ــاور با هـمــای مجــدیــــده از دور دو دریـــ
 مـوال آب چشمـــویید، احـــــبا ســاربان بگــ

ــرهنش را   ــی پیـ ــرخ کنـ ــل سـ ــرگ گـ ــر بـ  گـ
 دلـــم گـــرفته از این روزهــا دلــم تنگ است

 

 کــــه از جهــــان ره و رســــم ســــفر برانــــدازم 
 کـــه کـــوه بســـت کمـــر پیشـــن بـــرداری مـــا 

 کنـد  خاک کویت را به خون هر شـب مـنقّش مـی   
 کــــز ســــنگ نالــــه خیــــزد روز وداع یــــاران

 ـره را تا برودـشکـــند پنجــ ن میـــم مــچشــ
 ـه روز بارانـــل بـــتــا بــر شــتر نبندد محمــ

ــدنش را  ــاند بــــــ ــازکی آزار رســــــ  از نــــــ
 میــان مـــا و رسیــدن هــــزار فــرسنگ است

 
 ی کنکوری باشد. امّا ممکن است تلهسازد.  معموالً اغراق میصد، هزار، هزاران و... آمدن اعدادی مانند  *نکته:

ــینه  ــر از س ــرده  اگ ــعیفی پ ــور ض ــرداری  ی م  ب
ــد  ــد بیامـــ ــرد آتـــــشدو صـــ ــروز مـــ  فـــ

ــید     ــون رســ ــردنش چــ ــر گــ ــغ بــ  دم تیــ
 
 

 کــوه غــم بــر دل از آن مــوی کمــر داردهــزاران  
ــه روز    ــد بــ ــب آمــ ــی شــ ــد گفتــ  دمیدنــ

ــرو  ــر عَمــ ــدســ ــد  صــ ــن پریــ ــام از تــ  گــ
 

ای از آن است. لذا در بیشتر آثار حماسی اغراق دیده  است که اغراق نمونه« خَرق عادت»های آثارحماسی  یکی از وی گی *توجّه:

 شود. ای که در تمام ابیات پیوسته زیر اغراق دیده می شود. به گونه می

 خـــــروش ســـــواران و اســـــپان ز دشـــــت

ــون   ــاعد ز خـ ــغ و سـ ــه تیـ ــل  همـ ــود لعـ  بـ

ــگ   ــید، رنــ ــا روی خورشــ ــب بــ ــد ایــ  نمانــ

ــکبوس  ــام او اشــــ ــا نــــ ــری کجــــ  دلیــــ

 بشد تیـــــز رُهّــــــام بـــا خــود و گبـــــر

 ز بهـــــرام و کیـــــوان، همـــــی برگذشـــــت 

ــل   ــر نعـــ ــاک در زیـــ ــان دلِ خـــ  خروشـــ

 بــه جــوش آمــده خــاک بــر کــوه و ســنگ      

ــوس    ــان کــ ــر ســ ــید بــ ــی برخروشــ  همــ

 رـــــه ابــد بـــدر آمــــــرد رزم انــــگهمی

 



 

 

 کامالً رایگان در کانال تلگرام و پیج اینستاگرامادبیّات کنکور؛ صفر تا صد  14

 در کدام بیت واضح است؟« اغراق»آرایه  -11

 بــودم  تــا  کــه عقــارم بــده  جــام  و ( بیــا1

ــه2 ــط از ( چگون ــم خ ــو حک ــر ت ــردانم س  بگ

 بگذشـتم  کـه  شـارعی  هـر  به تو بی و ( شدی3

 و پیش پس  از یــحرام ردـــیگ که از آنچه مرا( 4

ـــق عــــقار بـــــا نـــه   ضــیاع نــه امگرفتــه تعلّ

 مطـاع  بنـده  پـیش  تـو  حکـم  و مطیعم من که

 شـراع  ببسـت  سـرم  بـر  هـــوا  سـیـنــه دود ز

 متاع ز خورم غم چه گرفتم خویش ترک وــچ

 (امالک:ضیاع و عقار)

 (شده اطاعت: مطاع)

 (بانسـایه: شـراع)

 (کــــاال: مــتاع)

 به کار نرفته است؟« اغراق»در کدام بیت آرایه  -17

ـــد1 ــاه، و ( خــورشــیـ ــه م ـــوست جمـــال دار آین  تـ

 نـنشیـنی  پـــای ز انـــخــرامــ سـرو تــو رــ( اگ2

 نهـان  سـازی  اگــر  ســــوز عـالم  روی مـا  از دم ( یک3

 کـــوه غـم و درد کـه سیـالب سرشـ( منم آن کــ4

ـــر روز  ــه شـــب و هـ ــدمتگر، چــو گرفت  آینــه خ

ــه چــه ــا فتن ــه ه ـــیزد ک ــان بخـ ــل می  نشســـت اه

ــش ــد آتـ ـــرخ، درون در افتـ ــن دود و آه ز چــ  مـ

 آیدن تــا به کــمر مـیــن مـــر دم از دامــــهـــ

 .است کار رفته  به اغراق آرایة ،..................  بیت غیر از به  زیر، ابیات همة در -18

 ببنـــد؟ رســـتم دســـت بـــرو گفتـــت ( کـــه1

ــه  2 ــین گـ ــو رامـ ــگ  ( چـ ــواختی چنـ ــی بنـ  گهـ

ــم3 ـاالی آورد ( خـــ ــرو بــــ ـان ســـ ــهی نهــــ  ســـ

 ـباح بیــنـــزاران ایـــن چنــین اشــ( صـدهــ4

 بلنــــد چــــرخ دســـــــت مــــــرا نــبــنــــــدد 

 ز شـــــادی بـــــر ســـــر آب آمـــــدی ســـــنگ 

 فـــرّهـــــــی و دانـــــــــش شـــــــــد دور او از

 ـاله راه بیـــنــــرقشـــان هفـــــتاد ســــفــــ

*** 
 لف و نشر

دو یـا چنـد   ، یـک پـاره کـالم   است. و آن وقتی است که شاعر یا نویسنده در باز کردن به معنای « نشر»و بستن به معنی « لف»

 بیاورد که با موارد پاره اوّل در ارتباط باشند.دو یا چند مورد دیگر و در ادامه  مورد

 پاره دوم: ایران و عراق                 پاره اول: تهران و بغداد  هستند.عراق و ایران های  ، پایتختبغدادو تهران 

 دانیم تهران با ایران و بغداد با عراق در ارتباط است.  طور که می همان

 لف و نشر دو نوع است:   

 موارد پاره دوم به ترتیب به موارد پاره اوّل مرتبط هستند. لف و نشر مرتّب: -1

 به ترتیب به موارد پاره اول مرتبط نیستند.« دوم»موارد پاره  لف و نشر مشوّش: -2

 مــا را فراغتــی اسـت کـه جمشید جم نداشت  تهی است می و مال من از جام و جیب هر چند 

   

 

ــر  ــن  ب ــدیث م ــو  و ح ــن ت ــس حُس ــد ک  نیفزای
       1     2 

ــایی و ســـخندانی حـــد همـــین اســـت    رازیبـ
    1   2 

 

 بشــــنومو گفتــــنش ببیــــنم تــــا رفتــــنش 
    1 2 

ــه ســر، همــه    ــا ب  شــدمبصــر و ســمع از پــای ت
    2    1  
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 ز من آموختل ــگـز من ع ــشمــز من پــروانه 
   1                      2                    3  
 

 دریدنــهـجامـو ــوختن ـســـو روختن ـافــــ 

        2                          1                          3 

 

 استنامــرد و مــرد کــینِ و مهــر ایـن عـیار    
                   1           2        1           2            

 تر است. * لف و نشر مرتّب هنری
 های لف و نشر است.  ترین نمونه دو بیت زیر که منسوب به فردوسی است، از بهترین و هنرمندانه

 

 

ــد   ــل ارجمنــــ ــرد آن یــــ ــه روز نبــــ  بــــ

  

ــه  ــیر بـ ــر و شمشـ ــه خنجـ ــرز بـ ــدو گـا  کمنـ
  1 2  3    4 

ــد  ــد و بریـــ ــت و دریـــ ــتو شکســـ  ببســـ
   1               2                 3                   4 

ــالن را  ــریــ ــینهو  ســ ــاو  ســ ــتو  پــ  دســ
        1    2 3    4 

 

 

 

 در روز نبرد، آن یل ارجمند

 شمشیر سر یالن را برید.با 
 با خنجر سینه یالن را درید.
 با گارز پای یالن را شکست.

 یالن را بست.با کمند دست 

 های دیگر: نمونه

 مغــــزو خــــون باشـــدم  زن و فرزنــــد چـــو  
           1          2                        1            2         

 

 کــــه را بــــیش بیــــرون شــــود کــــار نغــــز 
 

 مــــــور و مــــــار  مهیــــــا کــــــن روزیِ  
                                   1    2 

ــد    ــر چنــ ــیاگــ ــت و پا بــ ــد و دســ  زورینــ
 1  2 

 

 شود؟دیده می« لف و نشر»در کدام بیت آرایه  –19

ــر سرگشــته 1 ــرد بــاد    ( از س ــرداب و رقــص گ  گ

 اسـت کسـی جـز چشـمت    ( مست هوشـیار ندیـده  2

 ( کشد سر در گریبـان خموشـی، شـمع از خجلـت    3

 ر کوهکن استـــونی چندین کمــاش خهــسای (4

 آرام اوســـتتـــوان دانســـت بـــرّ و بحـــر بـــیمـــی 

ــه  ــد   خاص ــیاری چن ــزن هوش ــود ره ــه ش ــی ک  وقت

ــدا   ــن پی ــون در انجم ــو چ ــوز ت ــن گلوس ــود حُس  ش

 ق تو تنها برداشتــــه دل از عشـــوه دردی کـــک

 به کار نرفته است؟ « لف و نشر»در کدام بیت آرایه  –71

ــی1 ــه زار    ( همـ ــان بـ ــر ایشـ ــاهی بـ ــرغ و مـ  مـ

ــا  2 ــون دریـ ــان و دل ز خـ ــه بیابـ ــت خانـ  ( مراسـ

 آبو رخ و زلــف تــو بــی   ( در بــاغ شــد از قــد  3

 رپیشهـــرجوی و هنـــربند و هنـــ( عدوبند و ظف4

ــزار    ــه مرغــــ ــا و بــــ ــه دریــــ ــد بــــ   بگریــــ

ــر و بــر دارد       ــرا میــر بح ــه م ــق بــین ک ــو عش  ت

ــیراب   ــنبل سـ ــهی، سـ ــرو سـ ــری، سـ ــرگ تـ  گلبـ

 اگسترــاقد و سخــبارخش و سمـش و صـــعطابخ



 

 

 کامالً رایگان در کانال تلگرام و پیج اینستاگرامادبیّات کنکور؛ صفر تا صد  42

 مراعات نظیر 

داشته باشند. مراعات نظیر اگر در دو واژه باشد معمـوالً آن را  ای غیر از تضاد  تناسب و رابطهآوردن دو یا چند واژه که با یکدیگر 

 .گیرند تناسب و مراعات نظیر را یکسان در نظر میگویند، امّا در کنکور  تناسب می

ــاه و دی و تیـــــر بســـــی   اردیبهشـــــتمـــ

 خـــــروش ســـــواران و اســـــپان ز دشـــــت

ــو  ــه ای ت ــه  رم ــپرده ب ــرگ س ــان گ ــعچوپ  طب

ــک  ــری ــت   بال ک ــه اس ــه چشــمت نهفت ــکوه ب  ش
 

ــا     ــه مـ ــد کـ ــاک برآیـ ــیم و خـ ــتباشـ  خشـ

ــرام ز  ــوان و بهـــ ــتکیـــ ــی برگذشـــ  همـــ

ــن  ــبان  ایـ ــز بگـــذرد  گرگـــی شـ  شـــما نیـ

ــه ای  ــم روضـــ ــاه مجســـ ــودال قتلگـــ  گـــ
 

مراعات نظیر و تناسب واژگان ممکن است کمی غیرمحسوس باشد. توجّه به آرایه تناسب، گاه منجـر بـه کشـف، آرایـه      *توجّه:

 شود.تناسب میایهام 

ــفا  ــیشـــ ــه دل  مـــ ــکارا بـــ ــد آشـــ  دهـــ

 ؟ پیـــکرســـد آیـــا کـــدام  از دور دســـت مـــی
 

ــارات   ــواشـــــ ــم تـــــ ــانی چشـــــ  پنهـــــ

ــلم ای  ــی  مس ــا م ــه کج ــرف ب ــاه؟  ش ــی نگ  کن
 

نیز بـا  « پیک»با یکدیگر ارتباط ومراعات نظیر دارند، زیرا نام دو اثر از ابن سینا می باشند و « اشارات»و « شفا»در دو بیت قبل 

 رتباط دارد، زیرا مسلم بن عقیل، پیک و فرستاده امام حسین )ع( به کربال بود.ا« مسلم»

 

 از نظـر « بـدن و دسـت  »آرایه تناسب را نباید با تناسب واژگان در دستور، اشتباه بگیریم. چرا که به طور مالال دو واژه  *توجّه:

از « رنگ و بـنفش »گیریم. یا  میرا تناسب )مراعات نظیر(  ها از نظر ادبی آندارند و تناسب ندارند اما دستوری با یکدیگر تضمُّن 

نظر دستوری تضمُّن دارند ولی از نظر ادبی آرایه تناسب دارند. در بیت زیر نیـز دو واژه چشـم و سـر از نظـر دسـتوری تناسـب       

 ندارند ولی از نظر ادبی آرایه تناسب دارند.

 

در بیتی که تلمیح وجود دارد، اکالرا تناسب هم وجود دارد، زیرا معموال کلمات مربوط به یک داستان، با یکدیگر تناسب  *توجّه:

 هم دارند.

 

ــود و نمــیخــون غــرق  ــرد ز حســرت ب ــاد م  فره

 

ــدم   ــانه خوان ــیرین افس ــردم ش ــوابش ک ــه خ  و ب

 

 تر است؟محسوس« مراعات نظیر»در کدام گزینه آرایه  -71

 کــــــرد تــــــو مــــــرگ نــــــام مــــــادرم ( مــــــرا1

ـــاده2 ــدی ( پیــــ ــه ندیــــ ـــگ کــــ  آورد جنـــــ

ــزد3 ـــر ( ســـ ــداری گـــ ـــرش بـــ ــار در ســـ  کنـــ

ــه4 ــهر ( بــ ــو شــ ــیر تــ ــگ و شــ ــگ و نهنــ  پلنــ

 

 کـــــرد تـــــو تـــــــرگ پتــــــک مـــــــرا زمانـــــه 

 آورد؟ ســـــــــنگ زیـــــــر ســــــــرکشان ســـــــر

 کــــــــارزار  از بــرآســــایـــــــــی  زمــــــــــانی 

ــوار ــدر ســ ــد انــ ــر آینــ ــه هــ ــه ســ ــگ؟ بــ  جنــ

 

 یافت؟      « مراعات نظیر»توان آرایه در کدام بیت نمی –72

ــه ســمن خواهــد داد ( 1  ارغــوان جــام عقیقــی ب

 ( بیستون کندن فرهاد نه کاری اسـت شـگفت  2

ــته   3 ــیمان گشـ ــتن پشـ ــال گشـ ــم( از طـ  ایـ

 تــــــار او بخـــــه دل ز کـــــــ( برداشت4

ــه شــقایق نگــران خواهــد شــد    ــرگس ب  چشــم ن

 هـر کـه فتـد کـوهکن اسـت     شور شیرین به سـر  

 مرحمــــت فرمــــوده مــــا مــــس کنیــــد    

 تـــــار او سخــــه کـــــدر بـــاند پـــــدرم

ــر    ــمی دِگــ ــه چشــ ــه بــ ــر نــ ــد پیمبــ  دیــ

 

 ایـــن چشـــمِ ســـرســـر چشـــمِ بلکـــه بـــدین  
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 کند؟   مرتّب می« تلمیح، تضمین و مراعات نظیر»های ها را به ترتیب داشتن آرایهکدام گزینه، بیت – 73

ــرهن ــف( پیـ ــروز  الـ ــودی امـ ــده بـ ــرون آمـ ــاک بـ  چـ

ــد و ورق   ــو را دیــ ــان تــ ــغ عریــ ــدب( تیــ  برگردانــ

 ج( داشــت تــا گــوهر مــن در دل ایــن دریــا، جــان      

 ت:ــه گفــراز کــظ شیــزل حافـــد( صائب این آن غ

 کـــردتـــا دگـــر چشـــم کـــه را بـــوی تـــو بینـــا مـــی 

 کــــردآن کــــه دایــــم ز خــــدا عمــــر تمنّــــا مــــی
ــی   ــا مــ ــوه دریــ ــر جلــ ــاحل از آب گاهــ ــردســ  کــ

 ردـــا می کـــه مسیحـــم بکنند، آنچـــران هــــدیگ
 الف -ج  –( ب 4 ب -د  –( الف 3 ج –الف  –( د 2 ج -د  –( الف 1

*** 

 المثل( مَثَل )یا تمثیل یا ارسال

و افزایـد   مَالَل، بر تاثیرگذاری کـالم مـی  المالل تبدیل شده باشد.  ای حکیمانه که بعدها به ضرب المالل یا گفتن جمله آوردن ضرب

 ی آرایش کالم است.   بخش و مایه زینت

ــت    ــرای درشــ ــم ســ ــت رســ ــین اســ  چنــ

 گنــــــه کــــــرد در بلــــــخ آهنگـــــــری   

ــته  ــیمان گشـــ ــتن پشـــ ــم از طالگشـــ  ایـــ

ــد     ــویش در او دی ــر خ ــرد و پ ــه ک ــر نگ  زی تی

 

 گهــی پشــت بــه زیــن و گهــی زیــن بــه پشــت  

ــگری    ــردن مســ ــد گــ ــتر زدنــ ــه شوشــ  بــ

 مرحمــــت فرمــــوده مــــا مــــس کنیــــد    

 از ماسـت کـه بـر ماسـت    گفتا ز کـه نـالیم کـه    

 

، بیش از دیگران در ایـن زمینـه بـه خلـق و     سعدیها هنر و شاهکار سخنورانند. در میان سخنوران فارسی، ضرب المالل *توجّه:

المالل در آمده و  ای که قریب به چهارصد جمله و مصراع و بیت از بوستان و گلستان به صورت ضربابداع پرداخته است. به گونه

 بخش کالم سخنوران دیگر شده است. زینت

 ان بشوید، هر چه در دل دارد بگوید.هر که دست از ج

 هر چه نپاید، دلبستگی را نشاید.

 تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی

ها بسیار زیاد است. توجّه به معنا، بهترین راه ها را حفظ کنیم، چون تعداد آنها نیازی نیست آنبرای شناختن مَالَل*توجّه: 

 نیز بسیار مهم هستند.قرابت معنایی ها در شناخت مَالَل است. شناخت مَالَل

هـا   ماَلَلها در این است که اواّل  اسلوب معادله و ماَلَل نیز از این جهت که زیرساخت تشبیهی دارند، شبیه هستند ولی تفاوت آن *توجّه:

شـود.( ثانیـا اسـلوب     ای که بسیار معروف شود بـه ماَلَـل تبـدیل مـی     )در واقع اسلوب معادله ها هستند. تر از اسلوب معادله بسیار معروف

  تواند یک جمله یا یک مصراع باشد. آید و می در نالر هم می« ماَلَل»آید و حتما دو مصراع است ولی  معادله لزوما در شعر می

*** 

 تخلُّص

 گویند.لّص میدر بیت آخر یا یکی مانده به آخر را تخآمدن نام شاعر 

 

ــی حــافظ   آلــود بــه خــود نپوشــد، ایــن خرقــه مِ

 

ــاک   ــیخ پـ ــذور دار مـــا را   ای شـ  دامـــن، معـ

 

ــر دل  ســعدی،  ــه روزگــاران، مِهــری نشســته ب  ب

 

 بیــرون نمـــی تـــوان کـــرد، اال بـــه روزگـــاران  

 

   موالناست.در بیت زیر تلخّص « خمُش»ها آشکار نیستند و به نام اصلی شاعر اشاره ندارند.  بعضی از تخلّص

 

ــان دار و  ــشراز نه ــود  خمُ ــخ ب ــی تل  ، ور خمُش

 

ــود      ــازه ش ــاز جگرس ــود، ب ــوزه بُ ــه جگرس  آنچ
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 یادآوری

یکسان در دو معنی آمده ولـی  دو واژه جناس تام، جناس تام و ایهام، از این جهت که دو معنا دارند شبیه هستند امّا در  *توجّه:

 در دو معنی آمده است. یک واژه  ایهام،در 

زنی شوید به این نکته توجّه داشته باشید، در سواالتی که چند آرایه در آن مطرح شده اسـت،  پیش از آن که وارد تست *توجّه:

  تر هستید، بروید. هایی که در آن مسلّط تر یا آرایهتر و زودیابهای آسان ابتدا سراغ آرایه

ای که جناس دارد، ایهام هم داشته باشد. پس  ممکن است همان واژه مالال کننده آرایه دیگر نیست! وجود یک آرایه، نفی *توجّه:

  ردِ گزینه در این مبحث خیلی کاربرد ندارد، مگر اینکه کامال مطمئن شده باشید. 

خواهند، به این نکته توجّه داشته باشید که ممکن است یـک بیـت،    هایی که چینش چند آرایه را به ترتیب می در تست *توجّه:

ای را لحاظ کنید که در ابیات  شده را داشته باشد! یا یک آرایه در دو بیت دیده شود، در هر بیت آرایه های مطرح از آرایهدو مورد 

 دیگر وجود نداشته باشد.

 بسیار کارساز است و بیشتر از رد گزینه استفاده کنید.رد گزینه زنی آرایه،  در تست *توجّه:
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 (99)تجربی ..... وجود دارد به جز گزینة« آمیزی و جناس حس»ی  ها هر دو آرایه در تمام گزینه -74

ــف( جــام شــراب مــرهم    ی خســته اســتهــا دلال

 نغمــة چنــگ اســت   تنــگ دلی گشــا گــرهب( 

ــذار      ــازی واگ ــرق ت ــروّت ب ــی م ــبای ب  ج( ای ص

 تـر اسـت   یرینشـ د( پیش ما دشنام جانان از شـکر  

 

 مــاه شکســته اســت )تشــبیه، اســلوب معادلــه(خورشــید مومیــایی  

ــبیه(     ــت)جناس، تش ــگ اس ــراب گلرن ــدان ش ــیب زنخ ــهیل س  س

ــام(    ــیح، ایهـ ــت )تلمـ ــراهن اسـ ــره پیـ ــا همـ ــار زلیخـ  روح بیمـ

 یـزی( آم حـس تناسب،  تر است )ایهام یرینشروح تلخ بحر از آب گهر 

 

 ( ب، د4   ( ب، ج3   ( الف، د2   ( الف، ب1
 (99)تجربی وجود دارد؟« ایهام تناسب، تشبیه و استعارهایهام، »در کدام بیت  -75
 دلــــــم گشــــــت هــــــواگیر از راه نظــــــر مــــــرغ ( 1
ــه   ( 2 ــل پروانـــ ــمع، وصـــ ــمر ای شـــ ــی شـــ  غنیمتـــ
ــرغ ( 3 ــت    مــ ــی اســ ــان ابرویــ ــوادار کمــ ــاز هــ  دل بــ
ــه  ( 4 ــمع یافـــت پروانـ ــون شـ ــو چـ ــل تـ ــه وصـ ــی بـ  کسـ

 

ــاد    ای دیـــده نگـــه کـــن کـــه بـــه دام کـــه درافتـ
ــا صـــبحدم نخ  ــن معاملـــه تـ ــدکـــه ایـ ــد مانـ  واهـ

 ای کبـــوتر نگـــران بـــاش کـــه شـــاهین آمـــد     
ــر دارد    ــری دگـ ــر دم سـ ــو هـ ــغ تـ ــر تیـ ــه زیـ  کـ

 

 (99)تجربی های ادبی بیت زیر، در کدام گزینه درست آمده است؟ آرایه - 71

 «ماند داند که این شادی دم دیگر نمی ها دارد                      نمی روز تیرة ما صبح، شکرخنده به »           
   

 امـــآمیزی، ایه سـیه، حـص، تشبـ( تشخی2        ــص          اد، تشخیــــاره، تضــاز، استعــــ( مج1

 زی، پارادوکس، استعارهـآمی یه، حســ( تشب4      آمیزی            س، ایهام تناسب، مجاز، حس( پارادوک3

  (99)تجربی ... جز درست است؛ به« کامالً»های مقابل همة ابیات  آرایه - 77
ــه دارد  ( 1 ــا را نگـ ــة مـ ــونین گریـ ــان خـ ــان م گـ ــه سـ  چـ
ــی  ( 2 ــدی مــ ــات ابــ ــه حیــ ــو بــ ــف پهلــ ــد آن زلــ  زنــ
ــخن    ( 3 ــت در مصـــر سـ ــز قـــدردانی نیسـ  ســـنجی عزیـ
 اگـــــر چـــــه تخـــــم طمـــــع زردرویـــــی آرد بـــــار( 4

 

 )اسلوب معادله،ایهام( زور پنجه دریا را نگه دارد؟ کجا مرجان به  
 )ایهـام تناسـب،کنایه(   مطابقاین است سوادی که به اصل است 

 )ایهام،اســتعاره( نــدارد ور نــه جنســی غیــر یوســف کــاروان مــا
ــدح     ــدای ق ــد گ ــن ده ــه گلش ــگ ب ــات رن ــبیه( زک  )مجاز،تش

 

 (99)ریاضی تعداد تشبیهات کدام بیت بیشتر است؟    - 78
 ( والـــه و شیداســـت دائـــم همچـــو بلبـــل در قفـــس     1
ــت     2 ــاک قناعـ ــرص، خـ ــوار حـ ــب خونخـ ــر لـ ــال بـ  ( بمـ
ــت     3 ــة نظرهاسـ ــاکش پیرایـ ــرمه، خـ ــنگ سـ ــون سـ  ( چـ
ــه 4 ــف    ( ب ــوج ازک ــون م ــده چ ــورش م ــر ش ــن   ه ــا دام  دری

 

 طـــوطی طـــبعم ز عشـــق شـــکر و بـــادام دوســـت   
ــا     ــور تمنّـ ــت آب شـ ــنگی افزاسـ ــه تشـ ــر نـ  و گـ

 ســا را   چشــمی کــه یــک نظــر دیــد آن چشــم ســرمه
ــه   ــوهر خوش ــد گ ــد عق ــه باش ــا  ک ــرمن دری  ای از خ

 

 (99)ریاضی کار رفته است؟ به« تشبیه، استعاره، جناس»های ایهدر کدام بیت همه آر - 79
 ( حـــافظ در ایـــن کمنـــد ســـرِ سرکشـــان بســـی اســـت 1
 ای؟ ( در چـــــین زلفـــــش ای دل مســـــکین چگونـــــه 2
ــود؟     3 ــه سـ ــی چـ ــتم، ولـ ــده بشسـ ــرای دیـ ــحن سـ  ( صـ
ــت      4 ــردم، بشکسـ ــه کـ ــه کـ ــم از توبـ ــه، دلـ ــون پیالـ  ( چـ

 

ــو      ــال تـ ــد مجـ ــه نباشـ ــز، کـ ــج مَپـ ــودای کـ  سـ
ــو       ــال تـ ــرح حـ ــبا شـ ــاد صـ ــت بـ ــفته گفـ  کاشـ
ــو        ــال ت ــل خی ــور خی ــت در خ ــه، نیس ــاین گوش  ک

 خانــه بســوخت همچــو اللــه، جگــرم بــی مــی و خــم
 

 تست جامع
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 (99)ریاضی به جز:؛ درست است آرایه های مقابلِ ابیّات در همه گزینه ها تماماً - 81

 شوی هر روز از روز دگر  تر می ( نازنین1
 

 ی( ـتا پای تو )حسن تعلیل، واج آرایناز چندانی که می ریزد ز سر  

ــران    2 ــویش م ــیمم ز در خ ــو نس ــان همچ  (  باغب
 

 ایه(ــــنچـو گلنار من است )ایهــــام،ککآب گلـزار تـو از اشک  

 ( در غبــار خــاطر مجنــون حصــاری گشــته اســت   3
 

 یه(  ـدیده آهـــو ز شـــرم نرگــس شهـالی تو )استعــاره،تشبــ 

ــرده4 ــای دیــده  ( پ ــف شــود       ه ــراهن یوس  اش پی
 

 )تلمیح، ایهام تناسب( هرکه یک شب را به روز آورد در سودای تو 

 (99)ریاضی ترتیب، در کدام ابیات آمده است؟ به« آمیزی و ایهام تناسب تشبیه، استعاره، حس»آرایه های  - 81

 الـــف( چـــون شـــبنم اســـت بســـتر و بـــالین مـــن ز گـــل  
ــی   ــه نـ ــتین   ب( نالـ ــکر در آسـ ــگ شـ ــد تنـ ــت صـ  راسـ

 بـــودم؟   رفـــتم چـــرا بیمـــار مـــی ج( چـــرا از دســـت مـــی 
ــروردی        ــایه پــ ــرم دارد ســ ــاه گــ ــاب نگــ ــا تــ  د( کجــ

 

 بـــــین خـــــویش   در خـــــارزار از نظـــــر پـــــاک 
ــد ــاش      بن ــو مب ــد گ ــکّر نباش ــر از ش ــر پ ــدش گ  بن

ــی  ــر م ــیب زنخــدانش      اگ ــالین مــن س ــر ب  بــود ب
 کــه گــردد آفتــابی چهــره از گلگشــت مهتــابش     

 

 ب د، الف، ج،( 4                    د ب، الف، ج،( 3                    الف ج، د، ب،( 2                     ج د، الف، ب، (1
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ــی     ــاه مـ ــان نگـ ــوش خوبـ ــت خـ ــه قامـ ــف( بـ ــردم الـ  کـ
 ب( اگـــر جمـــال تـــو بـــا عاشـــقان کرشـــمه نکـــرد       
 دوانـــم از چـــپ و راســـت ج( دو اســـبه پیـــک نظـــر مـــی 
 د( بـــــه غمـــــزه گـــــر نربـــــودی دل همـــــه عـــــالم  

 

ــک     ــر ی ــد ه ــه ق ــدم ب ــو دی ــاس حســن ت  راســت  لب
ــر چـــه شـــر و آشـــوب از جهـــان برخاســـت   ز بهـ
ــت    ــدة ماسـ ــه نوردیـ ــاری کـ ــتجوی نگـ ــه جسـ  بـ
 ز عشـــق تـــو دل جملـــه جهـــان چـــرا شیداســـت

 

 (99)انسانی جز: های مقابلِ همة ابیات تماماً درست است؛ به آرایه - 83
 ( راســــــتی را بنــــــدة شمشــــــاد بــــــاالی تــــــوام 1
ــی    2 ــن مـ ــون مـ ــه خـ ــت بـ ــه غمـ ــدی کـ ــد ( دیـ  کوشـ
ــوریده دل  3 ــن شــ ــان مــ ــو در جــ ــار تــ ــر رخســ  ( مهــ
ــده 4 ــه نرنجیــ ــر زان کــ ــایی  ( گــ ــه خطــ ــا بــ  ای از مــ

 

 یهـام( ور نه من آزادم از هر سرو بستانی کـه هسـت )اسـتعاره، ا    
ــه(   ــاز، کنایـ ــتی )مجـ ــان دربسـ ــتنم میـ ــه کشـ ــز بـ ــو نیـ  تـ
 همچو ماه چارده در کـنج ویـران تافتـه اسـت )تشـبیه، ایهـام(      

 تعلیل،جناس( چین درخم ابروی تو ای ترک ختا چیست؟)حسن
 

 (99)انسانی اند؟ هایِ بیتِ زیر، کدام آرایه - 84

 

 «سلمان»زنی  ز مهر روی او عمری است تا دم می»
 

 «صادقی چون صبح از آن مشهور آفاقیبه مهرش  

 ازــــام تناسب، مجــــیه، ایهـــام، تشبـــــایه (2      ایه            ـــآمیزی، کن ســاره، حــــام، استعــیه( ا1

 ( حسن تعلیل، استعاره، ایهام تناسب، جناس ناقص4آمیزی                  ل، ایهام، ایهام تناسب، حس( حسن تعلی3

 

 (99)انسانی وجود دارد؟« چند ایهام تناسب و چند جناس»در بیتِ زیر،  - 85

 ودــسوختم چو ع ساختم چو بربط و می می»
 

 «ودـــاز بــــن ســوز و ســزیرا کــه چارة دل مــ 

 سه –( دو 4دو                             –( یک 3سه                          –( سه 2دو                       –( دو 1
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 (99)انسانی خارجدرست است؟   « تناقض، اغراق، مجاز، لفّ و نشر و ایهام»های: در کدام گزینه ترتیبِ ابیات با در نظر گرفتن آرایه - 81
ــت      ــراب اس ــروای ش ــه پ ــو چ ــال ت ــا را ز خی ــف( م  ال
ــیاه  ــو در آن زلــــف ســ ــاه تــ ــو روی چومــ  ب( پرتــ

ــا  ــر شــاهد اســت  ج( ت ــداری کــه ســلمان را نظــر ب  نپن
 د( چنــان کانــدر پریشــانی ســرافرازی کنــد زلفــش     
ــت ره    ــد بس ــان توان ــا م گ ــکم را کج ــیل سرش ـــ( س  ه

 

 خانــه خــراب اســتخــم گــو ســر خــود گیــر کــه خــم 
ــت     ــابی اس ــوش مهت ــره و خ ــب تی ــه ش ــتی را چ  راس
 مســت جــام عشــق را بــا شــاهد رعنــا چــه کــار       

ــاتوانی     ــاحرش در نــ ــم ســ ــایی چشــ ــودتوانــ  بــ
ــا خــار و خــس کــی مــی  ــوان بســتن ره ســیالب راب  ت
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 (99خارج)انسانی  در همة ابیات، هر دو آرایة تشبیه و استعاره وجود دارد؛ به جز: - 87
 ( دفتـــر گـــل را بـــه آب چشـــم خواهـــد پـــاک شســـت 1
 ( هـــر خســـی قیمـــت ندانـــد نـــالّ شـــب خیـــز را      2 
ــت  3  ــا و گف ــی دری ــت  و( خامش ــاک اوس ــس و خاش ــو خ  گ
ــدل   4  ــزان ع ــت در می ــنگ اس ــبک س ــاهی س ــوکت ش  ( ش

 

ــز را     ــبنم خیـ ــار شـ ــل آن رخسـ ــد بلبـ ــر ببینـ  گـ
 خســـروی بایـــد کـــه دانـــد قـــدر ایـــن شـــبدیز را

 ایــن بحــر گــوهر خیــز راپــاک کــن از خــار و خــس 
ــی ــق مـ ــز  عشـ ــوهکن پرویـ ــون کـ ــه خـ ــرد بـ  گیـ

 

  (99)انسانی خارج اند؟آرایه هایِ بیتِ زیر کدام - 88

ــنت » ــی    روشـ ــش را بینـ ــال و خطـ ــردد اگرخـ  گـ
 

ــت       ــار اس ــران ت ــب هج ــراق و ش ــرا روز ف ــه چ  «ک
 

 اره، ایهام، پارادوکسـل، استعــتعلی( حسن 2     اره                      ــــاز، استعــاد، مجـیه، تضــتشب (1

 ( تشبیه، لفّ و نشر، ایهام تناسب، پارادوکس4اد                            ـــاره، لفّ و نشر، مجاز، تضــستع( ا3

 

 (99)انسانی خارج خورد؟به چشم می« لفّ و نشر و ایهام»آرایة در کدام بیت،  - 89
ــت    1 ــخ اسـ ــو تلـ ــوش تـ ــب نـ ــامم ز لـ ــه کـ ــا( گرچـ  امّـ
 ( ز ســــودای رخ و زلفــــش غمــــی دارم شــــبانروزی   2 
ــاز     3  ــد بـ ــدیث آمـ ــه حـ ــا بـ ــو گویـ ــیرین تـ ــب شـ  ( لـ
 ( بـــا خیـــال روی و مـــویش غـــرق نـــور و ظلمــــتم     4 

 

ــیرین دارم   ــة شــ ــد قصّــ  گرکســــی گــــوش دهــ
ــی  ــال او نمـ ــبح وصـ ــرا صـ ــبی روزیمـ ــردد شـ  گـ

 کــــه بــــرآورده بســــی شــــور ز هــــر شــــیدایی
ــد     ــن کن ــام م ــبح و ش ــیر ص ــه س ــازی ک ــو نظرب  ک

 

 (99)هنر به ترتیب در کدام ابیات آمده است؟« استعاره، حسن تعلیل، پارادوکس، کنایه و تضاد» های  آرایه - 91

ــف(  ــی    ال ــل از آن م ــه تعجی ــاد ب ــون ب ــر چ ــذرد عم  گ

ــی ــویش    ب( برنم ــام خ ــود ک ــکین دل خ ــه تس ــم ب  آی

ــاک     ــق پـ ــه عشـ ــدد پـ ــد نبنـ ــرا امیـ ــق چـ  ج( عاشـ

 است نقدد( حــرص بـــر من دردهای نسیــه را کــرده 

ــاد    ــرش دراز بـ ــه عمـ ــو دام کـ ــف همچـ ـــ( آن زلـ  هـ
 

 کــه تــو غافــل کنــی از کــاه جــدا دانــة خــویش        

 ام آرام خـــویشقـــراری دیـــدهچـــون فلـــک در بـــی

 شـــبنم عزیـــز بـــاغ شـــد از چشـــم پـــاک خـــویش

 افتـــم به فکــر شـام خویش صبـــح ناگـــردیده می

 هرگــــز نکــــرد یــــاد اســــیران خــــاک خــــویش
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 (99)هنر شود؟ بیشترین مجاز در کدام بیت، یافت می - 91
ــی     1 ــن م ــور حس ــه و خ ــر م ــه ب ــروقد ک ــر س ــت ( ه  فروخ
ــال بلبـــل اگـــر بـــا منـــت ســـر یـــاری اســـت      2  ( بنـ
ــک 3 ــی ( یـ ــر بـ ــت  سـ ــاک نیسـ ــرود زار خـ ــر در نمـ  کبـ
ــی4 ــوی دوســت   ( م ــگ و ب ــد از رن ــه دم زن ــل ک  خواســت گ

 

 چـــون تـــو درآمـــدی، پـــی کـــاری دگـــر گرفـــت  
ــا زاری اســت      ــار م ــم و ک ــق زاری ــا دو عاش ــه م  ک

 بیـنم ازیـن صـهبا پـر اسـت     کاسة هر کـس کـه مـی   
ــت   ــان گرفــ ــش در دهــ ــبا نفســ ــرت صــ  از غیــ

 



 

 

 کامالً رایگان در کانال تلگرام و پیج اینستاگرامادبیّات کنکور؛ صفر تا صد  48

 (99)هنر اند؟های بیت زیر، کدام آرایه - 92

 ارادوکســـه، پــــاز، کنایــــه، مجــــ( تشبی2بیه، ایهام تناسب، استعاره، تضاد                            ( تش1
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 (99)هنر های همة ابیات در مقابل آنها درست است؛ به جز: آرایه - 93
 گـــرت ســـودای آن باشـــد کـــزین ســـودا بـــرون آیـــی ( 1
ــتم ( 2 ــت بگذشـــ ــن دوش، مســـ ــاه چمـــ ــه بزمگـــ  بـــ
 فغـــانزنـــم صــائب بـــر آهنــگ    چــون دل شـــب مــی  ( 3
 ببـــر زیـــن خاکـــدان زنهـــار بـــا خـــود ســـرمة بیـــنش( 4

 

تام، مجـاز(  یافت فردا از چنین سودا )جناس زهی سودا که خواهی   
ــام(    ــاز، ایه ــداخت )مج ــان ان ــه در گم ــوام غنچ ــان ت ــو از ده  چ

ــی ــتعاره(    م ــراق، اس ــد را )اغ ــمان ناهی ــین از آس ــر زم ــانم ب کش  
آرایـی( وگرنه کور هیهات است در محشر شود بینـا )تشـبیه، واج    

 

  (99)زبان کدام است؟« حسن تعلیل، ایهام، اغراق، مجاز و استعاره»های  ترتیب ابیات زیر، با توجّه به آرایه - 94

 الف( بر آنم که ابر گرینده از ایـن پـس پـیش اشـک مـن     

ــیم   ــه دم آتشــ ــوبم کــ ــه کــ ــرد چــ ــن ســ  ب( آهــ

ــقبازان  ــرار عشــــ ــد اســــ ــتان نیایــــ  ج( در داســــ

 آید فرهــــاد از آن بیرون نمید( ز کــــــوه بیستـــون 

ــتم     ــدم گفـ ــام بدیـ ــب بـ ــون ز لـ ــو چـ ــاه نـ ـــ( مـ  هـ
 

ــیل    ــم س ــدیث چش ــا دارد    ح ــر حی ــد گ ــان نران  افش

 نکنـــــد هـــــیب اثـــــر در دل چـــــون آهـــــن او 

 گانجــا کــه قــاف عشــق اســت دســتان چــه کــار دارد 

 گـــــردد دو بـــاال نالـه در کهسار عاشق را کـــه می

 ی جســـتای دل از چنبـــر ایـــن مـــاه کجـــا خـــواه
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  (99)زبان در کدام بیت، تعداد تشبیه با دیگر ابیات تفاوت دارد؟ - 95
ــد دام  1 ــو شــ ــین تــ ــه و زلفــ ــا دانــ ــو تــ ــال تــ  ( خــ
 ( گــــل بســــتان خــــرد لفــــظ دالرای مــــن اســــت 2
ــدف   3 ــز دل هـــ ــالی او را جـــ ــر بـــ ــاید( تیـــ  نشـــ
ــاگوش دل4 ــراغ   ( آن بنـ ــا چـ ــه یـ ــا مَـ ــت یـ ــروز اسـ  افـ

 

ــد   ــش از دام برآمـــ ــرغ دلـــ ــه مـــ ــت کـــ  کیســـ
ــت    ــن اسـ ــای مـ ــق گویـ ــخن منطـ ــاغ سـ ــل بـ  بلبـ
ــد  ــپر نباشــ ــان ســ ــز جــ ــای او را جــ ــغ جفــ  تیــ
 کز شـب زلـف تـو چـون شـمع شبسـتان تافتـه اسـت        

 

 (99)زبان  های ادبی بیت زیر، تماماً در کدام گزینه درست است؟ آرایه - 91

 

ــد دنــدان حیرتــی دارم    در » ــگ دهــن زان عق  آن تن

 

ــاره پنهــان شــده    ــن ســی پ  «کــه چــون در نقطــة موهــوم ای

 
 ازــه، مجــه، کنایـ( پارادوکس، تشبی2  هــاره، کنایـــ( ایهام، اغراق، استع1

 آرایی، استعاره، مجاز تعلیل، واج ( حسن4 آرایی ( اغراق، استعاره، تشبیه، واج3

 

 (99)زبان  درست است؛ به جز« کامالً»همة ابیات های مقابل  آرایه - 97
 ام زان لـــب شـــیرین ســـخن   ( تـــا ســـخنی گفتـــه  1
ــور    2 ــة قصـــ ــورم و اندیشـــ ــال حـــ ــا در خیـــ  ( تـــ
ــک   3 ــای ملــ ــر تماشــ ــک بهــ ــاش فلــ ــت نقّــ  ( دســ
ــان     4 ــه میـ ــد بـ ــو باشـ ــاالی تـ ــوة بـ ــا جلـ ــر کجـ  ( هـ

 

 آمیـزی، ایهـام(   خسرو ایران نمود گوش به گفتار من )حس 
 نمـاز مـن )جنـاس، حسـن تعلیـل(     جز مایة قصور نگـردد  

 آرایـی(  هر شب آراسته در پرده نگـار عجبـی )جنـاس، واج   
 راستی سرو کجا قامت موزون دارد )ایهام تناسـب، تشـبیه(  

 

 «آهوست آن صحــرای قنـاعت رو کــه بیراــبه صح  گــس را چون ســازی نفـرص بر آهو چه تز بند ح»
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 (99)عمومی خارج دارند؟« ایهام»کدام دو واژه در بیتِ زیر  - 98

 

 «راگوشمالی نیست حاجت ساز سیر آهنگ  کشند آزار خلق از نواهای مخالفه می»

 ساز، آهنگ( 4                نوا، مخالف( 3     آهنگ، نوا                           ( 2                        نوا، ساز( 1

 

  (99)عمومی خارج های بیتِ زیر در کدام گزینه درست آمده است؟ آرایه - 99

 «خندان تو شدپسته از بس خجل از غنچه  کند خنده خونین به ته پوست نهان می»

 کنایه، استعاره، تشخیص، حسن تعلیل( 2 ارهــاز، استعــراق، مجــض، اغــتناق (1

 اس، مجاز، حسن تعلیلـاره، جنــاستع( 4 اغراق، تشخیص، تشبیه، ایهام تناسب( 3

 

 (99)عمومی خارج شود؟ در کدام بیت. بیشتر یافت می« تشبیه»آرایه  - 111
ــت از   ( 1 ــاغ رخــ ــت بــ ــبز گشــ ــط سرســ ــار خــ  بهــ
ــداخت   ( 2 ــس بینــ ــان عکــ ــه جــ ــو در آیینــ  روی تــ
ــراد    ( 3 ــل مـ ــدهم از آن نخـ ــی چیـ ــیش بسـ ــوه عـ  میـ
 حلقــــه دام نجــــات اســــت خــــم طــــره دوســــت  (4

 

ــو    ــاه تـــ ــم از نگـــ ــر دلـــ ــزود مهـــ ــی فـــ  یعنـــ
ــم      ــه رنگـ ــت از همـ ــاک بگشـ ــن پـ ــه تـ ــا تختـ  تـ
ــن    ــر از ایـ ــری بهتـ ــت ثمـ ــاغ محبـ ــد بـ ــی دهـ  کـ
ــود     ــن دام نبـ ــه در ایـ ــی کـ ــت مرغـ ــر حالـ  وای بـ

 

 

 (99)عمومی خارج جز؛ های مقابل همه ابیات تماماً درست است؛ به آرایه - 111

ــارا   1 ــم مـ ــاکوه غـ ــزان وفـ ــه میـ ــنجی بـ ــر سـ  ( اگـ
 بهار عمـر خـواه ای دل، وگرنـه ایـن چمـن هرسـال      ( 2
ــق ( 3 ــالک عش ــد؟   در آن دل از ه ــا مان ــم کج ــازان غ  ب

 باشـد ز هـم کشـتی    مسلسل چون شود امـواج، مـی  ( 4 

 

انصــاف، ســنگ کــم کجــا مانــد؟)اغراق، جنــاس(     تــو را در پلــه     
 چو نسرین صدگل آرد بار و چین بلبل هزار آرد)ایهام تناسب، استعاره(

ــد؟)واج   ــا مان ــبنم کج ــید از ش ــاطر خورش ــره در خ ــتعاره( گ آرایی،اس  
 به حال خویش دل در زلف خم در خم کجا ماند؟)اسلوب معادله،ایهام(
 

 (99)اختصاصی است؟     «مجاز و ایهام»کدام بیت فاقد تشبیه و دارای  - 112

 ( خــــواهم ز پــــس پــــرده تقــــوا بــــه درافــــتم     1
 ســــوخته را بــــال شکســــتند   ( چــــون بلبــــل دل 2
 هــــای تــــار مــــن دارد ات غــــم شــــب ( نــــه طــــره3
ــی 4 ــن آن نـ ــن    ( مـ ــاب از مـ ــار اجتنـ ــد یـ ــه کنـ  ام کـ

 

 کــس چــون خبــر افــتم     چنــدی بــه زبــان همــه    
 برطـــــرف چمـــــن بـــــاز بـــــه پـــــرواز نیایـــــد 

ــو ف   ــت تـ ــم مسـ ــه چشـ ــن دارد  نـ ــار مـ ــر خمـ  کـ
 همیشـــه صـــحبت آتـــش بـــه شـــمع درگیـــرد     

 

 (99)اختصاصی های بیت زیر کدام اند؟ آرایه - 113

 ز باغ حسن خود برخور کـه مـن در سـایه سـروت     »
 

 «بیـــنم جهـــانی را ز بـــاغ عشـــق برخـــوردار مـــی  
 

 امـ( استعاره، مجاز، کنایه، ایه2 هــ( تشبیه، جناس، ایهام، کنای1

 آرایی ( کنایه، ایهام، مجاز، واج4 استعاره، جناس، مجاز( تشبیه، 3

 

 (99)اختصاصی های بیت زیر کدام اند؟ آرایه - 114

 تو داری طاق ابرویی کـه جفـتش نیسـت در عـالم    »
 

 «کسـی کـه در عـالم بـه جفـت ابـروان طـاقی        تویی آن 
 

 اسب، تضادـتناز، ایهام ــه، مجــ( تشبی2 امـاس تــام، جنـــاد، ایهــ( تشبیه، تض1

 سـام، اغراق، پارادوکـــاره، ایهــ( استع4 راقـ( پارادوکس، جناس ناقص، کنایه، اغ3
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 (99)اختصاصی کدام بیت فاقد مجاز است؟ - 115
ــزی    1 ــینی و برخیـ ــن بنشـ ــاک مـ ــر خـ ــر سـ ــر بـ  ( گـ
ــون   2 ــت خـ ــتت بریخـ ــرگس مسـ ــزه نـ ــه غمـ ــم ( بـ  دلـ
ــت    3 ــنم دوری نیسـ ــو کـ ــار تـ ــرِ کـ ــر در سـ ــر اگـ  ( سـ
 بــه خــون مــن اگــر دســت بــر آری     ( ســهل اســت  4

 

ــینم     ــزم و بنشـ ــادی برخیـ ــن شـ ــر از ایـ ــا محشـ  تـ
 ولـــیکن از بـــر  مـــن جـــان بـــه نـــاتوانی بـــرد      

ــت  ــه در دسـ ــان کـ ــد  کـ ــر نندیشـ ــاد ز سـ ــو افتـ  تـ
ــد  ــوار نباشـــ ــای تـــــو دشـــ  جـــــان دادن در پـــ

 

 (99)اختصاصی جز: های تشبیه، استعاره و جناس وجود دارد؛ به در همه ابیات آرایه - 111
 گــــوش دلــــم زمزمــــة نغمــــة چنــــگ ( نشــــد از1
ــگ را  2 ــد چن ــگ بنه ــز چن ــی ک ــذار مطــرب را دم  ( مگ
ــش   3 ــار آن آب آتـ ــش رخ بیـ ــرک آتـ  فـــام را ( ای تـا
 ( ای رخـــت آینـــة جـــان، مـــی چـــون زنـــگ بیـــار 4

 

ــرا     ــگ مــ ــد از چنــ ــیدا بشــ ــان دل شــ ــا عنــ  تــ
 در آبگـــون ســـاغر فکـــن آن آب آتـــش رنـــگ را    
 ویـــن جامـــة نیلـــی ز مـــن بســـتان و در ده جـــام را

ــا ز  ــرا تـــ ــاطر ببـــــرد زنـــــگ مـــ  آیینـــــة خـــ
 

 (99)اختصاصی جز: آرایه مقابل همه ابیات کامالً درست است؛ به - 117

 (99)اختصاصی به ترتیب، در کدام گزینه آمده است؟ «تعلیل، کنایه آمیزی، حسن اغراق، تشبیه، حس»های  آرایه - 118

 الف( تو کز سنگین رکابی لنگری، سامان کشتی کن

 ای از دل ب( کامت شکرین باد که هر رخنه

 ج( ریحان که رخ گلشن ازو تازه و تر بود

 د( شد شـــوق من به الفــــت لیلــــی یکـــی هـــزار

ــر     ــو ب ــوی ت ــوش آه ــوی خ ـــ( ب ــرد ه ــذر ک ــت گ  دش
 

 که بـر خـار و خـس مـا هـر کفـی سـاحل توانـد شـد          

ــیرین ز شــکرخند تــو چــون کــنج دهــن شــد        ش

ــد     ــن شــ ــویم کهــ ــو تقــ ــط تــ ــازگی خــ  از تــ

 دـــر وحشـــــی کـــه بــــا مـن دیوانه رام شـــه

ــد    ــتن شــ ــاف خــ ــتان نــ ــه ســ ــر اللــ  داغ جگــ
 

 (99)اختصاصی خارج ؟یستاستعاره مکنیه در کدام بیت، تشخیص ن - 119
 ( در شــــامگه هجــــرتش بگــــداخت تــــن و جــــانم1
ــارض روز   2 ــب از ع ــط ش ــد خ ــه زن ــیش از آن دم ک  ( پ
 ای از دســـت مـــن( در فـــراقش مـــی نویســـم نامـــه3
 ( گرچــه چشــمم بســته اســت امــا ســر شــکم مــی رود4

 

 در دامگــــه عشــــقش بشکســــت پــــر و بــــالم     
 از ســر زلــف و رخــت لیــل و نهــاری بــوده اســت      

 کنـد مـی گریـد وخـط خـاک بـر سـر      خامه خـون مـی  
 گویـــد بـــه مـــردم مـــاجرای چشـــم مـــنبـــاز مـــی

 

 (99)اختصاصی خارج آرایه های بیتِ زیر کدام اند؟ - 111

ــد    » ــا خری ــوة دنی ــت داد و عش ــه دل از دس ــر ک  ه
 

 «یوسف خود را به سیم قلب سودا کرد و رفت 
 

 ام، ایهام تناسبـــتشبیه، ایهاره، ــ( استع2ام                            ــ( استعاره، کنایه، حسن تعلیل، ایه1

 ( تشبیه، حسن تعلیل، مجاز، ایهام تناسب 4از، اسلوب معادله                            ــ( تشبیه، کنایه، مج3

 (99)اختصاصی خارج است؟« تشبیه و جناس»کدام بیت، فاقد استعاره و دارای  - 111
ــود  1 ــین رخ نم ــور آی ــاهِ رخشــان خ ــان م ــان ک  ( آن زم
ــون را    ( 2  ــو مجن ــرب چ ــربِ ع ــه و ح ــم ز حرب ــه غ  چ
ــت   3 ــال غمـ ــه اقبـ ــه بـ ــن خیمـ ــا زدی در دل مـ  ( تـ
 یاه چیست؟ــال ســــو خـــر عذار تـــه بـــ( دانی ک4

ــود        ــگ ب ــر اورن ــاخ، پ ــت و ک ــر گش ــر گلچه ــاغ، پ  ب
ــود     ــد بــ ــام خواهــ ــی مقــ ــر در لیلــ ــیم بــ  مقــ

ــم   ــن غـ ــان مـ ــادی از جـ ــت شـ ــه اسـ  زده بگریختـ
 تـــی نشسته اســـرة باغناــر کــــه بــــی کـــزاغ

ــود از ســیلی اخــوان  1 ــر شــد کب  ( مشــو در هــم رخــت گ
ــرون    2 ــد بـ ــالف آیـ ــری از غـ ــام پیـ ــرص در هنگـ  ( حـ
 ( حرف حق گفـتن بـه خـون خـویش فتـوی دادن اسـت      3
ــم ده 4  ( تـــا روی کنـــد عـــیش و طـــرب پشـــت بـــه خـا

 

 این نیل از چشم خریداران خطـرداری )مجـاز، تلمـیح(    که بی 
 تر )استعاره، اسـلوب معادلـه(   و پر کند چون مور ماند بیش  بال

 پنبه چـون حلّـاج از مسـتی ز مینـا برمـدار )ایهـام، اسـتعاره(       
 تا پشت کند محنت و غم روی به می کن)تضاد، حسن تعلیـل( 
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 (99)اختصاصی خارج وجه شبه در کدام بیت، محذوف است؟ - 112
ــنمش    1 ــر کـ ــه روی برابـ ــه بـ ــد کـ ــه باشـ ــه چـ  ( مَـ
ــی  2 ــو مـ ــه تـ ــت بـ ــر ( نگویمـ ــزی عمـ ــد از عزیـ  مانـ
ــوی 3 ــرخود گـ ــواهم سـ ــیکن ( خـ ــت ولـ ــفت باخـ  صـ
ــی  4 ــان مـ ــن جـ ــو از جوشـ ــان تـ ــر م گـ ــذرد( تیـ  گـ

 

ــایی     ــه جـ ــه بـ ــویم کـ ــو گـ ــار تـ ــا ز رخسـ ــدیـ  مانـ
 مانـــدکـــه عمـــر اگرچـــه عزیـــز اســـت هـــم نمـــی 

ــد    ــو باش ــان ت ــه چوگ ــه ب ــر ک ــدین س ــت ب ــرط اس  ش
ــن     ــویی در دل م ــه ت ــان ک ــزن ای ج ــن م ــر دل م  ب

 

 (99)اختصاصی خارج آرایه هایِ مقابل همة ابیات درست است؛ به جز: - 113
ــحرگه     1 ــو در سـ ــوی تـ ــره بـ ــوده همـ ــاد بـ ــا بـ  ( بـ
 کـــه ز چشـــم خـــوش و لعـــل لـــب تـــو( یادبـــاد آن2
 ( دل خـــراب مـــن از عشـــق کـــی شـــود خـــالی     3
 ( کــــوس بــــدنامی مــــا بــــر ســــر بــــازار زدنــــد 4

 

 آمیزی،تشـخیص( ها شنیده بویت خود را به بـاد داده )حـس  گل 
 نقل مجلـس همـه بـادام و شـکر بـود مـرا )لـف و نشر،تشـبیه(        
 چرا که جایگه گنج، کنج ویـران اسـت )اسـلوب معادلـه،جناس(    

ــازار ن      ــرِ ب ــو مــا را س ــی روی ت ــه ب ــود )مجاز،کنایــه( گرچ  ب
 

 (99)اختصاصی خارج آرایه های بیتِ زیر، در کدام گزینه تماماً درست است؟ - 114

  

 کنـیم ما به خـون خـود دهـان تیشـه شـیرین مـی      »
 

 «تلخ ننشیند عبث معشوق شیرین کار ما 
 

  آمیزی، ایهام، کنایه( استعاره، حس2( تشخیص، مجاز، تضاد، جناس                       1

 آمیزی، مجاز، پارادوکس، ایهام( حس4( جناس، استعاره، ایهام، تشخیص                    3

 (99)اختصاصی خارج به ترتیب، در کدام ابیات یافت می شود؟« جناس تام، لف و نشر، تشبیه، ایهام تناسب»آرایه های  - 115
ــه  ــف( ور لحظـ ــذرم   الـ ــاه بگـ ــو ناگـ ــوی تـ ــه کـ  ای بـ

 خوبــــان ز روی توســــت ب( وز روی آن کــــه رونــــق
ــت     ــف توسـ ــار و زلـ ــه رخسـ ــر همـ ــان و کفـ  ج( ایمـ
ــل     ــیم گـ ــو دارد نسـ ــوی تـ ــه بـ ــوی آن کـ ــر بـ  د( بـ

 

 عیــــبم مکــــن کــــه روضــــة رضــــوانم آرزوســــت 
ــت  ــانم آرزوســـــ ــارة رخ خوبـــــ ــم نظـــــ  دانـــــ
ــانم آرزوســـــت   در بنـــــد کفـــــر مانـــــده و ایمـــ
 پیوســــته بــــوی بــــاغ و گلســــتانم آرزوســـــت    

 

 ( د، ب، ج، الف4( د، ج، ب، الف                 3د              ( ب، ج، الف،2( ب، د، الف، ج          1

 )98تجربی (   تعداد تشبیهات کدام بیت، بیشتر است؟   -111

ــتی1 ــا  ( ای بهشــ ــید لقــ ــد خورشــ ــوبی قــ  رخ طــ

ــوانت   2 ــار گیســــ ــت وز تــــ ــاق ابروانــــ  ( از طــــ

 ( تــــو مهــــر درخشــــنده و مــــن ذرّة محتــــاج    3

ــونم  4 ــی مجنــ ــیرین روشــ ــوة شــ ــاهی از جلــ  ( گــ

 

ــنو ایـــن بیـــت خـــوش از خســـرو جاویـــدلقا        بشـ

ــدیم   ــتة کمنــ ــم بســ ــانیم هــ ــتة کمــ ــم خســ  هــ

 فروزنـــده و مـــن خانـــه بـــه دوشـــم     تـــو خانـــه 

 منشـــــی فرهـــــادمگـــــاهی از خنـــــدة شـــــیرین
 

 )98تجربی (  اند؟  های بیتِ زیر کدام آرایه -117

 چــو غنچــه بــر ســرم از کــوی او گذشــت نســیمی »

 

ــدم      ــوی او بدری ــه ب ــونین ب ــر دل خ ــرده ب ــه پ  «ک
 

 هــاس، کنایـــه، جنــام، تشبیـــ( ایه2     ــاد                     ح، تضــ( تشبیه، مجاز، تلمی1

 آمیزی ( مجاز، ایهام، مراعات نظیر، حس4آمیزی، مجاز                         ( کنایه، تشبیه، حس3

 )98تجربی ( های مقابل همة ابیات تماماً درست است؛ به جز:    آرایه -118

 بندد ( الله، دل در دم جان بخش سحر می1

 ( از آن دلبسـتگی دارد دل ما با سر زلفش2

 ( به روز حشــر چـو بوی تو بشنود خواجو3

 ( چنان کــاندر پریشانی سرافرازی کند زلفش4

 آرد غنــچه جان پیشکــش باد صبا می 

 که هرتاری زگیسویش رگی با جـان مادارد

 و کفن بدردز خــاک مسـت برون افتد 

 توانایی چشــم سـاحرش در ناتوانی بود

 وب معادله(ــ)استعاره، اسل

 )حسن تعلیل،مراعات نظیر(

 از(ــزی، مجــآمی )حس

 اره(ـــض، استعـــ)تناق
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 )98تجربی ( در کدام ابیات است؟ « جناس، تشخیص، مجاز، تضاد»های  ترتیبِ آرایه -119

ــت از    ــا برنگرفـ ــو پـ ــار تـ ــیش رفتـ ــف( پـ ــتالـ  خجلـ

 ب( ای نســیم کــوی معشــوق ایــن چــه بــاد خــرّم اســت

ــه   ــر کوچـ ــرامش سـ ــدن خـ ــی دیـ ــتادم ج( پـ ــا سـ  هـ

ــردانم   ــر بگــ ــو ســ ــم تــ ــط حکــ ــه از خــ  د( چگونــ

 

ــت      ــت برخاس ــد و قام ــاز از ق ــه ن ــه ب ــرکش ک ــرو س  س

ــی    ــازه م ــانم ت ــه ج ــودی ک ــا ب ــا کج ــوی  ت ــه ب ــردد ب  گ

ــه   ــالش در خانــ ــوة جمــ ــی جلــ ــتم  پــ ــا نشســ  هــ

 مطـــاعکــه مـــن مطــیعم و حکـــم تــو پـــیش بنــده     
 

 ( د، ب، ج، الف4 ( ب، الف، د، ج3 ( ب، الف، ج، د2 ( الف، ب، د، ج1

 )98ریاضی (    در کدام تشبیه وجه شبه ذکر نشده است؟    -121

 خــورده دل افتــد بــه پــیب و تــاب ( چــون مــار زخــم1

ــین     2 ــگ زمـ ــت رنـ ــده اسـ ــن شـ ــون رخ مـ  ( چـ

 ( جهـــــان چـــــون نـــــی هـــــزاران نالـــــه دارد3

 ع ـو شمـــانم چـور خوبــو مشهـق تـ( در وفای عش4

ــو را       ــد تـ ــان کنـ ــرّة پیچـ ــاد طـ ــه یـ ــه کـ ــر گـ  هـ

ــان    ــع زمــ ــت طبــ ــده اســ ــن شــ ــون دَم مــ  چــ

 کـــــه یـــــک نـــــی دیـــــد از شکّرســـــتانی؟    

 ـعــو شمـازان و رندانم چــــربــوی ســنشین ک شب
 

 )98ریاضی ( های بیتِ زیر، کدام است؟    آرایه -121

ــخن » ــت س ــده اس ــای خن ــت  ج ــیرین پیش ــتن ش  گف

 

 «شـــیرین چـــو بخنـــدی بـــرود از شـــکرتکـــه آب  
 

 مجاز، حسن تعلیل ام، ـه، ایهــ( تشبی2   حـــه، تلمیـــاز، کنایـــ( استعاره، مج1

 ( تشبیه، ایهام، استعاره، ایهام تناسب4 ( استعاره، ایهام تناسب، تلمیح، تناقض3

 )98ریاضی (  های ادبی است؟   کدام آرایه« فاقد»بیت زیر  -122

ــا  » ــامش گویــ ــی دل خــ ــر خموشــ ــود از مُهــ  شــ

 

ــم ز ســـر بســـته بـــود    «جـــوش مـــی در جگـــر خـا
 

 ( مجاز، اسلوب معادله4 ( تشبیه، مراعات نظیر3 ( استعاره، تناقض2 آمیزی ( ایهام، حس1

 )98ریاضی (  در ابیات زیر کدام است؟  « استعاره، تشبیه، پارادوکس و حسن تعلیل»های  ترتیب آرایه -123

ــو مــیالــف( دلــم  ــه پــیش ت  خواســت جــان فرســتادن ب

ــبکباریم   ــتان سـ ــن بوسـ ــه در ایـ ــر چـ ــوه گـ  ب( ز میـ

 ای ج( مگــــر ای زلــــف ز حــــال دلــــم آگــــه شــــده

ــوی    ــو گــ ــادن چــ ــایش افتــ ــدر پــ ــواهم انــ  د( خــ

 

ــوّت بـــــال    ولـــــی کبـــــوتر جـــــان را نبـــــود قـــ

ــی گرفتــــاریم      ــرو بــــه آزادگــ ــان چــــو ســ  همــ

 کــــــه پراکنــــــده و شــــــوریده و ســــــرگردانی   

 مگــــــویور بــــــه چوگــــــانم زنــــــد هــــــیچش 
 

 ( د، ب، الف، ج4 ( ج، د، ب، الف3 ( الف، د، ب، ج2 ( الف، ب، د، ج1

 )98انسانی     (  در کدام بیت، هر دو تشبیه گسترده و فشرده وجود دارد؟ -124

 ( هـر کـه از مهـر تـو چـون ذرّه شـود سـرگردان       1

 ( من کـه بـا زلـف چـو چوگـان تـو گـویی نـزنم        2

 پــرواز( چنــد چــون مــرغ کنــی ســوی گلســتان 3

ــر  4 ــش مه ــر از آت ــداری خب ــک ذرّه ن ــه ی ــو ک  ( ت

 

 دورش از روی چــــو خورشــــید درخشــــان مگــــذار    

ــذار   بـــیش از ایـــن گـــوی دلـــم در خـــم چوگـــان مگـ

ــذار    ــاز گــ ــبا بــ ــه صــ ــتان بــ ــدِ بســ ــد شــ  راه آمــ

ــی ــاز گــــذار      ذرّة بــ ــوا بــ ــا را بــــه هــ ــر و پــ  ســ
 

 )98انسانی (  اند؟ های بیت زیر، کدام  آرایه -125

 اــــپوش شمخورشید شب ردـــــب آب آتش می»

 

ــی  ــما   مـ ــوش شـ ــمة نـ ــات از چشـ  «رود آب حیـ
 

 ام، تضاد، تلمیحــاز، جناس تــ( مج2 ح، تضادــص، تلمیـــ( استعاره، تشخی1

 از، ایهام، تشخیص، پارادوکســ( مج4 ( ایهام، استعاره، جناس تام، پارادوکس3
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 )98انسانی (  هر دو آرایة مقابل کدام بیت، درست است؟  -121

 ( پیمانــة حیــاتم پــر شــد فغــان کــه نتــوان 1

ــتخیز   2 ــود روز رس ــای ش ــه پ ــا ب ــز ت  ( برخی

 ( شد چمـن انجمـن از بـوی خوشـش پنـداری     3

 ( اســباب پریشــانی جمــع اســت بــرای مــن   4

 

ــدن    ــد از او بریـ ــرفتن پیونـ ــان از او گـ  پیمـ

 وانگه بین شـهید غمـت در چـه حالـت اسـت     

ــان دارد   ــه گریب ــل ب ــل و گ ــه ســمن در بغ  ک

 اگر خـواهی زان طـرّة پریشـان بـاش    جمعیّت 
 

 )حسن تعلیل ـجناس(

 ام(ــــح ـ ایهـــ)تلمی

 آمیزی( )جناس ـ حس

 از(ـــ)پارادوکس ـ مج

 (98انسانی (  شود؟  به ترتیب، در کدام ابیات یافت می« آمیزی اسلوب معادله، تلمیح، تشبیه، حس»های  آرایه -127

 جداستها ز یکدیگر  الف( وصل، هجران است اگر دل

 دهد ب( آبی که زندگانی جاوید می

 ج( نیست پروا عاشقان را از نگاه تلخ یار

 مغزی است امید گشاد از ماه عید  د( از تهی

 

 ها به هم پیوسته است هجر باشد وصل اگر دل 

 دارد اگر وجود، شراب شبانه است

 دود خشک شمع ریحانِ ترِ پروانه است

 ناخن تنها برای پشت سر خاریدن است
 

 ( د، ج، ب، الف4 ( د، ب، الف، ج3 ( ج، ب، د، الف2 ( ج، ب، الف، د1

 (98)هنر    است؟ « تلمیح، تضمین و حسن تعلیل»کدام بیت، دارای  - 128

ـا شـعرم تخلّـص خواجـه خـود فرمـود       ( 1  نیازی نیسـت ب

 شـهر ری خـالی شــد از مهـر و محبّــت خواجـه گفــت    ( 2

ــت    3 ــرش خداس ــراغ ع ــلیمان چ ــک س ــین مل  ( نگ

 وهــز کـــــاللـــه چون تاج فریدون بدرخشد کـ( 4

ــام شــهریاران زد    ــه ن ــت ب ــن ســکّة دول  کــه چــرخ، ای

ــد   ــه شـ ــهریاران را چـ ــرآمد شـ ــی سـ ــانی کـ  مهربـ

 گـــرش نـــه حلقـــه برانگشـــت اهـــرمَن باشـــد     

 دــــپــــــــرچم کــــــاوة نـــــوروز پدیـــدار آم

 

 (98)هنر     اند؟ های بیتِ زیر، کدام آرایه -129

ــت     » ــزی نداش ــدم چی ــگ ع ــر آهن ــتی غی ــاز هس  س

 

ــی      ــی م ــدم خموش ــه وادی ــوایی را ک ــر ن ــرود ه  «س
 

 ه، حسن تعلیلــاز، پارادوکس، کنایــ( تشبیه، مج2 اد، حسن تعلیلـام، تضــ( استعاره، مجاز، ایه1

 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 -131

 ( ایــــن عــــالم پرشــــور کــــه آرام نــــدارد 1
ــن   2 ــازگی حُسـ ــود تـ ــار بُـ ــرگس بیمـ  ( از نـ
ــزا گریـــة تلخـــش 3  ( در دل فکنـــد شـــور جـ
 مجنون چه کند مسـت نگردد،کـه در ایـن دشـت    ( 4

 

 از دامــن صــحرای تــو یــک مــوج ســراب اســت  
ــاق ز دل  ــوری آفـ ــت  معمـ ــراب اسـ ــای خـ  هـ

ــو هــر دل کــه کبــاب اســت   از آتــش رخســار ت
 هــر مــوج ســرابی کــه بــود مــوج شــراب اســت  

 

 )تشبیه، مجاز(

 )تناقض، استعاره(

 آمیزی، ایهام تناسب( )حس

 )تلمیح، جناس(

 (98)هنر   درست است؟در کدام گزینه « مجاز، تشبیه، استعاره، ایهام تناسب و تلمیح»های  ترتیبِ ابیات به لحاظ داشتن آرایه -131
 زنـــد حلقـــة زلـــف تـــو درِ غـــارت جـــان الـــف( مـــی

ــو مــردم را مســت  ــدین شــیوه کنــد چشــم ت  ب( گــر ب
ــافی    ــدورت صـ ــام کـ ــد از جـ ــوفی نشـ ــان صـ  ج( جـ
ــرا      ــه م ــس ک ــاقی مجل ــیار ده ای س ــه هش ــی ب  د( م
 هـ( خوردم از دست تو جامی کـه جهـان جرعـة اوسـت    

 

ــت    ــانی در بسـ ــه جـ ــو بـ ــف تـ ــر زلـ ــا سـ ــوان بـ  نتـ
ــت  ــوان گفـ ــت   نتـ ــیاری هسـ ــو هشـ ــه در دور تـ  کـ

ــم   ــن خ ــد در ت ــا نش ــت   ت ــه نشس ــو دُردی ب ــه چ  خان
 ای هســـت هنـــوز از مـــی بـــاقی الســـت     نشـــئه

ــرود زود ز دســت   ــی ب ــن دســت خــورَد م ــه زی ــر ک  ه
 

 ( هـ، ج، الف، ب، د4 ( هـ، الف، ب، د، ج3 ( ج، ب، هـ، الف، د2 ( ج، الف، د، ب، هـ1
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 (98)زبان     اند؟ های بیتِ زیر، کدام آرایه -132
ــتاق   » ــانی مشــ ــانی و جهــ ــور جهــ ــکرت شــ  شــ

 

ــر آب زالل    ــه پــ ــالم همــ ــنه و عــ ــالمی تشــ  «عــ
 

 هـ( ایهام، مجاز، مراعات نظیر، تشبی2 رــاد، مراعات نظیــ( استعاره، ایهام، تض1
 ( استعاره، ایهام تناسب، مجاز، اغراق4 ( تشبیه، ایهام تناسب، جناس تام، تضاد3

 
 (98)زبان     کدامند؟ های بیتِ زیر آرایه -133

ــی» ــن را     ب ــت چم ــاط اس ــرگ نش ــا ب ــی م  برگ

 

ــا      ــس مـ ــار و خـ ــود خـ ــزار بـ ــیرازة گلـ  «شـ
 

 از، حسن تعلیلـاره، پارادوکس، مجــ( استع2 ازــ( تشبیه، استعاره، پارادوکس، مج1
 ( استعاره، حسن تعلیل، اسلوب معادله، مجاز4 ( تشبیه، تضاد، کنایه، اسلوب معادله3

 
 (98)زبان     درست است؟« هر دو»های مقابل کدام بیت،  آرایه -134
ــارم  1 ــمان غبـ ــرد آسـ ــارم بـ ــتان یـ ــر آسـ  ( بـ
 تشــنه گردیــدم ســکندروار در ظلمــت بســی لــب( 2
 شـود  خواسـت گویـا مـی    سخن بـی  آن لب رنگین( 3
 افشـان  ( چون به چهره بفشـانی،چین زلـف مشـک   4

 

 بــــاال گرفــــت کــــارم در منتهــــای پســــتی 
ــاده شــد    سرچشــمة آب بقــای مــنکــه جــام ب

 شـود  غنچه چـون افتـاد بـازیگوش خـود وا مـی     
ــین را      ــة چ ــار ناف ــتاند، ب ــیب نس ــه ه ــس ب  ک

 

ــس، مجــارادوکــ)پ  از(ــ

ــ)تلمی ــ ــح، استعـ  اره(ــ

 آمیزی، تشخیص( سـ)ح

 جناس تام، حسن تعلیل() 

 (98)زبان    ، کدام است؟«استعاره و ایهامآمیزی،  مجاز، حسن تعلیل، حس»های:  ترتیبِ ابیات به لحاظ داشتن آرایه -135

 الف( چـو چشـمة خِضِـر ار شـعر مـن روان افزاسـت      
ــی   ــگ مـ ــن آن روز رنـ ــد مـ ــل امیـ ــرد ب( گـ  گیـ

 ج( مـــردم دریـــا نیندیشـــد ز طوفـــان زان ســـبب
ــا  ــابوس تـــو دارم مـــن و هیهـــات کجـ  د( ســـر پـ
 هـ( فشـاند سـنبل و چـون گـل ز غنچـه رخ بنمـود      

 

 اســـتعجـــب مـــدار کـــه آن عـــین آب حیـــوان   
ــراب    ــوی شـ ــار بـ ــل یـ ــب لعـ ــنوم ز لـ ــه بشـ  کـ
ــم ســر در آب   ــرده اســت دای ــرو ب ــردم چشــمم ف  م

 ســـروپایی برســـد نـــه چنـــان پایـــه چنـــین بـــی 
ــت     ــن بنشس ــرو در چم ــون س ــت و چ ــید قام  کش

 

 ( د، هـ، ب، الف، ج4 ( د، ج، ب، هـ، الف3 ( ب، د، هـ، ج، الف2 ( ب، ج، الف، هـ، د1
 

 (98)انسانی تخصّصی   ها در بیتِ زیر آرایة ایهام یا ایهام تناسب دارند؛ به جز:     همة واژه - 131

ــت    » ــالت دریاف ــک وص ــون مل ــه چ ــت ک ــرو آن اس  خس

 

ــرد آورد    ــکر گـ ــد و شـ ــو را دیـ ــیرین تـ ــل شـ  «لعـ
 

 ( وصال4 ( شکر3 ( شیرین2 ( خسرو1
 (98)انسانی تخصّصی                                                                     های بیت زیر، کدام است؟  آرایه -137

ــر     » ــن وا مگیـ ــوی ز مـ ــواَم بـ ــوی تـ ــه بـ ــده بـ  زنـ

 

ــن آب   ــاز مـــــدار از مـــ ــواَم بـــ  «تشـــــنة روی تـــ
 

 ه، جناس همسانـــاره، تشبیه، کنایــ( استع2 ازـــام تناسب، مجـ( کنایه، تشبیه، ایه1
 ( استعاره، ایهام تناسب، مجاز، جناس همسان4 تشبیه، ایهام، جناس ناهمسان( کنایه، 3

 (98)انسانی تخصّصی      شود؛ به جز:   یافت می« تشبیه و استعاره»در همة ابیات، آرایة  -138

 بـردار ای قمـر پنهـان مکـن تانـگ شـکر        ( پرده1
 ( مشک و عنبر گر ز مشک زلـف یـارم بـو کنـد    2
ــا  3 ــه ک ــود هم ــکر ش ــگ ش ــن ( تن ــان م  م و ده
 ( چنـــگ را در عشـــق او از بهـــر آن آمـــوختم4

 

 تــا بـــر ســـیمین تـــو احــوال مـــا زرّیـــن کنـــد   
ــد   ــو کن ــد در حــال و زلفــش ب ــوی خــود را واهِل  ب

 دهــان کنــد چــون دل خیــال آن بــت شــیرین   
 کـــس ندانـــد حالـــت مـــن نالـــة مـــن او کنـــد 

 



 

 

 2 های ادبی/ نسخه دکتر ابوذر احمدی/آرایه 55

 (98)انسانی تخصّصی     است؟   « ایهام»کدام بیت، فاقد  -139
ــود 1 ــه س ــل    ( چ ــیحت بلب ــت را نص ــرگس سرمس  ن
ــه روی  2 ــز چـ ــدوت کـ ــنبل هنـ ــابم از دو سـ  ( در تـ
 اش حاصـل  ( دلی کز خـرمن شـادی نشـد یـک دانـه     3
 زنـــی ( در پـــرده از ناراســـتی راه مخـــالف مـــی   4

 

 کــــه هــــیب فایــــده نبــــود اگــــر هــــزار بگویــــد 
 ســــر بــــر کنــــار نســــترن و ارغــــوان نهــــاد     
ــیند     ــه بنش ــوی دان ــه ب ــی ب ــا ک ــم ت ــین در دام غ  چن

ــ ــواز بـ ــی بنـ ــون مـ ــوبتی چـ ــاق را اری نـ ــی عشّـ  زنـ
 

 (98)انسانی تخصّصی        وجود دارد؟« همگی»در کدام بیت تشبیه، استعاره و مجاز  -141
ــینی    1 ــن بنش ــه چم ــدان ب ــتة خن ــدین پس ــر ب  ( گ
ــینی  2 ــه نشــ ــیالی خرگــ ــن، لــ ــو در حســ  ( تــ
ــه3 ــر بوسـ ــب را  ( گـ ــاقوت آن دو لـ ــوان زد یـ  ای تـ
 ( خـــاک ســـر راهـــت شـــدم ای لعبـــت چـــاالک4

 

ــزد    غن  ــان برخیـ ــد آه و فغـ ــه صـ ــاخ بـ ــه از شـ  چـ
 مـــــن از عشـــــق، مجنـــــون صـــــحرا نشـــــینم
ــوان زد     ــر ت ــون در جگ ــا خ ــن تمنّ ــر از ای ــک عم  ی
 برخیــــز پــــی جلــــوه کــــه بــــرداریم از خــــاک 

 

 (98)انسانی تخصّصی   ی ...      درست است؛ به جز گزینه« کامالً»های مقابل همة ابیات  آرایه -141
 ایـم  مانـده ( گر چـه در مصـر فراموشـی مقیّـد     1
 ( حسرت برم از خسـرو و فرهـاد کـه در عشـق    2
 کاســه مجــوی ( نظــر لطــف ز مهــر و مــه کــم 3
 ( معنی رنگـین بـه نازکـدل رسـاند خـویش را     4

 

 رسد چون جامة یوسـف بـه کنعـان بـوی مـا      می 
 نـــه زر بـــه تـــرازویم و نـــه زور بـــه بـــازو     
 خـــواب آســـودگی از چشـــم نگهبـــان مطلـــب

ــا ن  ــر از مینـ ــدارد بهتـ ــون نـ ــادة گلگـ ــاب بـ  قـ
 

 )تلمیح، ایهام(

 آرایی( )لف و نشر، واج

 )ایهام تناسب، اسلوب معادله(

 آمیزی( )تشبیه، حس

 (98)انسانی تخصّصی  به ترتیب، در کدام ابیات آمده است؟  « مجاز، ایهام، حسن تعلیل و استعاره»های  آرایه -142
 الــف( بــه خــون از نعمــت الــوان قناعــت کــن کــه مشــک تــر

ــر    ــل اگــ ــین قابــ ــی  ب( زمــ ــر مــ ــر فکــ ــی بهــ  طلبــ
ــت  ــکّرخند نیســ ــا را بــــرگ شــ ــر مــ ــة دلگیــ  ج( غنچــ
 د( تــــا دور از آن لــــب شــــکرین همچــــو نــــی شــــدیم

 

 بــه خــون خــوردن شــد از نــاف غــزاالن خــتن پیــدا  
ــدا   ــود پیــ ــتر شــ ــا بیشــ ــرع مــ ــیش مصــ  ز پــ
ــا   ــوی مـ ــن از کـ ــبگیر کـ ــت، شـ ــیم عافیـ  ای نسـ

ــع ــا  ترجیـــ ــد مـــ ــود بندبنـــ ــه بـــ ــد نالـــ  بنـــ
 

 ( ج، د، ب، الف4 ( ج، الف، د، ب3 ج( ب، د، الف، 2 ( ب، الف، ج، د1
 (98)انسانی تخصّصی   در کدام ابیات است؟« آمیزی، حسن تعلیل، ایهام و لف و نشر استعاره، حس»های  ترتیب آرایه -143

ــت     ــی رویـ ــب و روز بپوشـ ــرده شـ ــاش در پـ ــف( کـ  الـ
ــت     ــید رُخ ــک خورش ــز رش ــود ک ــدا ش ــر از آن پی  ب( اب

ــتان نـــ     ــه گلسِـ ــو دم زد بـ ــم تـ ــر ز چشـ  رگسج( مگـ
ــیرین را    ــان شــ ــد جــ ــو کردنــ ــدای تــ ــه فــ  د( همــ
 هـــــ( تنــــگ شــــکّر تلخکــــام از خنــــدة شــــیرین او

 

ــید و مهـــش    ــه خورشـ ــفله بـ ــازد فلـــک سـ ــا ننـ  تـ
ــن تـــر آفتـــاب      ــد بـــا دامـ ــتین بـــر رخ نهـ  آسـ
ــالتی دژم دارد  ــحر حــــ ــار ســــ ــه از خمــــ  کــــ
ــیرینی   ــان شـ ــر ز جـ ــه بهتـ ــاهدی تـــو کـ  چـــه شـ

 روی از گریـــة رنگـــین مـــن  گلـــبن تـــر ســـرخ  
 

 ( ج، هـ، ب، د، الف4 ( ج، د، الف، ب، هـ3 ( ب، هـ، الف، د، ج2 ، الف( ب، د، هـ، ج1

ـ تناقض»های  ترتیب ابیات زیر، برمبنای داشتن آرایه -144 ـ استعاره  ـ تضاد   (98)تالیفی   در کدام گزینه آمده است؟« حسن تعلیل 

ــی   ــانی م ــل مع ــر خــرد نق ــف( دل چــو از پی ــرد ال  ک

ــود از    ــن نب ــا م ــرخ را ب ــازگاری چ ــف ب( س  راه لط

 گریـــد ج( خـــاک بغـــداد بـــه مـــرگ خلفـــا مـــی 

 د( من که دارم در گـدایی گـنج سـلطانی بـه دسـت     

 

 گفـت بـه شـرح آن چـه بـر او مشـکل بـود        عشق می 

 چنـــد روزی بهـــر ویرانـــی مـــرا آبـــاد داشـــت     

 ور نــه ایــن شــطّ روان چیســت کــه در بغــداد اســت؟

 پــرور کــنم؟  کــی طمــع در گــردش گــردون دون   

 

 ( 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
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 (98)تالیفی  وجود دارد؟« حسن تعلیل کنایه، استعاره، تشبیه،»های  ی آرایه در کدام بیت همه -145

ــداد  1 ــکرخواب بامـ ــبوح و شـ ــی صـ ــی مـ ــا کـ  ( تـ

ــرد  2 ــا نکـ ــوی مـ ــر سـ ــود و نظـ ــذار بـ  ( دی در گـ

ــه را  3 ــر کـ ــت هـ ــا نیسـ ــیط فنـ ــه از محـ  ( اندیشـ

 گهـی اسـت    ( در هر طـرف ز خیـل حـواد  کمـین    4
 

 هشـــیار گـــرد، هـــان کـــه گذشـــت اختیـــار عمـــر 

 بیچـــاره دل کـــه هـــیب ندیـــد از گـــذار عمـــر     

 بــــر نقطــــه دهــــان تــــو باشــــد مــــدار عمــــر 

ــان ــر   زان رو عنــ ــوار عمــ ــد ســ ــته دوانــ  گسســ
 

 (98)تالیفی  شوند؟   ها دیده می در بیت زیر کدام آرایه -141

ــف   » ــی زل ــنگم در برآی ــو چ ــر چ ــانگ ــن، کش  در دام
 

ــاند    ــواهم فشـ ــل روان خـ ــت لعـ ــک دامنـ ــ ه یـ  از مـ
 

 ام، مجازــ( کنایه، تشبیه، ایه2 ( تشبیه، استعاره، تناسب، اغراق1

 ( ایهام، تشبیه، استعاره، مجاز4 هــب، کنایـام، تناسـ( مجاز، ایه3

 (98)تالیفی  ..... گزینةوجود دارد به جز « آمیزی و جناس حس»ی  ها هر دو آرایه در تمام گزینه -147

 ی مــن عــذر خامشــی مپــذیر    ( ز طبــع خســته 1

ــخ   2 ــرد تل ــه م ــر چ ــا گ ــه  ( م ــنیدن ن ــک  ش ــم لی  ای

ــه  3 ــه از هم ــد ک ــه ش ــی   ( چ ــوی درد م ــا ب ــد ج  آی

 ( هــر خســی از رنــگ گفتــاری بــدین ره کــی رســد4

 

ــود    ــته بـ ــع بسـ ــو طبـ ــاید چـ ــره نگشـ  ســـخن گـ

 تلخـــی کـــه از زبـــان تـــو آیـــد شـــنیدنی اســـت 

 آیـــد آه ســـرد مـــی شـــنوم  ز هـــر کـــه مـــی  

 زن ســـوز و مـــرد بایـــد گـــام    درد بایـــد پـــرده 

 

مرتّب کنیم، کدام گزینه این ترتیب و « آرایی تناقض ـ کنایه ـ جناس ـ اغراق ـ واج    »های  اگر ابیات زیر را با توجّه به آرایه -147

 (98)تالیفی     دهد؟ توالی را به درستی نشان می

 بنیـاد اسـت   الف( بیا کـه قصـر امـل سـخت سسـت     

ــل غمــش در دل شکســته  ــن ب( نشســته خی  ی م

 ج( ســفر دراز نباشــد بــه پــای طالــب دوســت     

 د( کســــی را کــــه آمــــد زمــــانش بــــه ســــر 

 خبــر افتــد مــدهوش  هـــ( تــا ابــد از دو جهــان بــی
 

ــت      ــاد اسـ ــر بـ ــر بـ ــاد عمـ ــه بنیـ ــاده کـ ــار بـ  بیـ

 درســت شــد همــه کــاری از ایــن شکســت مــرا      

 کــه خــار دشــت محبّــت گــل اســت و ریحــان اســت 

ــه  ــردی بــــ ــرز مــــ ــد هنــــ ــار جویــــ  گفتــــ

ــد    ــوش کن ــا ن ــی از ســاغر م ــه م ــک جرع ــه ی ــر ک  ه
 

 ( ج ـ د ـ ب ـ هـ ـ الف2 ( 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 -149

ــد    » ــه ش ــوی او چ ــر ک ــدم ز س ــر ش ــروم اگ  مح
 

ــنید    ــا شـ ــوی وفـ ــه بـ ــه کـ ــن زمانـ  «از گلشـ
 

 لــ( تناسب، استعاره، ایهام، حسن تعلی2 ازـــاسب، مجــآمیزی، تن ســ( تشبیه، ح1

 هـــام، تشبیـــراق، ایهــــاز، اغــ( مج4 آمیزی، استعاره، حسن تعلیل ( اغراق، حس3

 (98)تالیفی     وجود دارد؟« آمیزی کنایه، تشخیص، تشبیه، حس»در کدام گزینه  -151

 ی نفســش آب زنــدگی اســت ( ز آن لــب کــه مــ ده1

 ات از سـر گذشـته اسـت    ( ای گـل کـه مـوج خنـده    2

ــد    3 ــون کلی ــس چ ــرد در ک ــتنم گِ ــد گش ــا نبای  ( ت

ــده 4 ــب خن ــد   ( دل در طل ــون ش ــو خ ــیرین ت  ی ش

 

 رســـد دشـــنام تلـــخ هـــم بـــه دعـــاگو نمـــی      

ــه  ــاش گریـــ ــاده بـــ ــالب را  آمـــ ــخ گـــ  ی تلـــ

ــکیبایی   زدمبـــــــر در دل ز آرزو قفـــــــل شـــــ

 جـــان در طمـــع لعـــل شـــکرخای تـــو افتـــاد     

 



 

 

 2 های ادبی/ نسخه دکتر ابوذر احمدی/آرایه 57

 (98)تالیفی     ی مقابل آن، به درستی نوشته نشده است؟ آرایه 3در کدام گزینه، هر  -151

 ( به تیه حرص چون آهو،چه تازی نفس همچون سگ1
 

 )تشبیه، ایهام، تناسب(راـآهوست آن صح  به صحرای قناعت شو که بی 

 

 نشــــیند بــــر ســــرم ( بــــرف پیــــری مــــی2 
 

ـ استعاره ـ تضاد(دـکن ی میـــم جوانـــان طبعـــهمچن   )تشخیص 

ــروی  3 ــه س ــدد ب ــه خن ــل ک  ( عجــب نیســت از گ
 

 (مراعات نظیر -تشخیص  -)جناسل نشیندــن پای در گـکه در این چم 

ــت   4 ــود نیسـ ــدرو سـ ــخن کانـ ــوی آن سـ  ( مگـ
 

 استعاره ـتشبیه( -)جناسز دود نیستـره جـــز آن آتشت بهــک 

دهـد؟    به ترتیب نشان می« استعاره ـ تشبیه ـ اسلوب معادله ـ تلمیح   »های  کدام گزینه ابیات زیر را به لحاظ داشتن آرایه -152

 (98)تالیفی   

 پـذیر تـن بـود    الف( دل چو شد غافل ز حق فرمان

ــد     ــامش نرس ــه مش ــت ب ــوی محبّ ــد ب ــا اب  ب( ت

ــاه  ــی هســت     ج( نگ ــق آب ــرت چــوق عقی  دار گ

 هـا کـه رسـید از دلـم بـه خـرمن مـاه         د( چه نالـه 

 

 آلـوده را  خواهـد اسـب، خـواب    بـرد هـر جـا کـه      می 

ــت      ــاره نرف ــه رخس ــه ب ــاک در میخان ــه خ ــر ک  ه

ــه  ــر بادی ــه خض ــت   ک ــر اس ــین جگ ــق، آتش  ی عش

ــی آورد    ــاه خرگهــ ــارض آن مــ ــاد عــ ــو یــ  چــ

 

 ج -( الف ـ ب ـ د 2 ( ج ـ د ـ ب ـ الف1

 ج -لف ( د ـ ب ـ ا4 ( ب ـ د ـ الف ـ ج3

 

 (98)تالیفی   ی مقابل آن به درستی نیامده است؟ در کدام گزینه هر دو آرایه -153

ــرَد 1  ( سرشــک مــن کــه ز طوفــان نــوح دســت بَ

ــاب  2 ــود کبـ ــایی شـ ــه داغ رهـ ــا بـ ــذار تـ  ( بگـ

 ( چون سـایه دویـدیم بـه سـر در عقـبش لیـک      3

ــه 4 ــن و جمل ــون م ــر خ ــزی  ( گ ــو بری ــالم ت  ی ع

 

ــر    تــو شســتز لــوح ســینه نیارســت نقــش مهِ

 صــیدی کــه همچــو تــاب نپیچــد بــر آن کمنــد

ــیدیم   ــان نرســ ــرو خرامــ ــایه آن ســ  در ســ

 اقـــرار بیـــاریم کـــه جـــرم از طـــرف ماســـت 

 

 )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 -154

ــون   » ــت داد کنـــ ــواهم ز دســـ ــاد نخـــ ــان بـــ  عنـــ

 

ــادم     ــز بـ ــت جـ ــت نیسـ ــه در دسـ ــاد کـ ــته بـ  «گسسـ

 

 آرایی ـ تشبیه ـ تکرار ( جناس ناقص ـ واج2 آرایی ( جناس تام ـ استعاره ـ کنایه ـ واج1

 ( جنــاس ناقص ـ تشبــیه ـ کنایه ـ مجاز4 از ـ تشبیهــی ـ مجآرایــ نایه ـ واج( کــ3

 

 (98)تالیفی   هر دو آرایه مقابل بیت به درستی آمده است؟در کدام گزینه  -155

ــار   1 ــان زنهــ ــد طبیبــ ــر از درد ندارنــ  ( خبــ

 آیـد خبــر  ( سـوی مـا از یــار مـا بـا آن کــه مـی     2

 ی شـوق تـو بـه صـد حیلـه نشـاندیم       ( ما شعله3

ــن  4 ــر شــراب ک ــدحی پ ــاقیا ق  ( صــبح اســت س

 

 چاره زان جوی که کرده است چنین بیمارت 

 ایـم  خبر افکنـده  تن را بیما در این ره خویش

ــیده   ــش پوش ــن آت ــزن ای ــن م ــا را دام  ی م

ــن   ــتاب کـ ــدارد شـ ــگ نـ ــک درنـ  دور فلـ

 

 )مراعات نظیرـ ایهام(

 از(ــاره ـ مجــ)استع

 ایه(ـــه ـ کنــ)تشبی

 ارادوکس(ـاد ـ پـ)تض
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 (98)تالیفی    گزینه به درستی آمده است؟در کدام « آمیزی ـ مجاز حسن تعلیل ـ ایهام ـ حس»های  ابیات زیر، به لحاظ داشتن آرایه -151
 الف( شـاید کـه بـه خـون بـر سـر خـاکم بنویسـند        

 گیـرد  ب( از آن دندان ز پیران گـردش افـالک مـی   
ـانی        ج( در این ماتم ـا یـک نفـس چـون صـبح مهم  سـرا ت

 د( ز ســوز شــوق دلــم شــد کبــاب، دور از یــار      
 

 ایــن بــود کــه بــا دوســت بــه ســر بــرد وفــا را         
ــت   ــه از غفل ــب  ک ــری ل ــه پی ــدازی ب ــدن را نین  گزی

 کامـــان را دار کـــام تلـــخ بـــه شـــکّرخنده شـــیرین 
 خـــورم ز خـــوان فـــراق مـــدام خـــون جگـــر مـــی

 

 ( ب ـ د ـ ج ـ الف4 ( ب ـ ج ـ الف ـ د3 ( ج ـ د ـ ب ـ الف2 ( ج ـ ب ـ الف ـ د1
 (98)تالیفی   ی مقابل آن به درستی آمده است؟ در کدام گزینه هر دو آرایه -157

ــت   ( 1 ــاری رواس ــد از گرانب ــون بگری ــر خ ــی گ  آدم

ــدش   2 ــل بای ــحبت گ ــنج روزی ص ــر پ ــان گ  ( باغب

 آیـــد نســـیم بـــاد نـــوروزی ( ز کـــوی یـــار مـــی3

ــد   4 ــان آیــ ــه در جهــ ــو کــ ــی نــ ــر گلــ  ( هــ

 

 کان چه نتوانسـت بـردن آسـمان، بـر دوش اوسـت      

 بــر جفــای خـــار هجــران صـــبر بلبــل بایـــدش    

ــروزی   ــدد خــواهی، چــراغ دل براف ــاد ار م ــن ب  از ای

ــا  ــتانیم مـــــ ــقش هزاردســـــ ــه عشـــــ  بـــــ

 

 ح(ــــایه ـ تلمیـــــ)کن

ـ حسن تعلیل(  )مراعات نظیر 

 ام(ـــارادوکس ـ ایهـــ)پ

 (آمیزی اره ـ حســ)استع

 (98)تالیفی      های بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟ آرایه -158
ــن اســت    خورشــیدی و آن» ــی عجــب ای ــه شــب آی  گــه ب
 

 «شــــب روز نمایــــد چــــو تــــو دیــــدار نمــــایی  
 

 ( تضاد ـ اغراق ـ تشبیه ـ پارادوکس2 راق ـ حسن تعلیلـ( تضاد ـ تکرار ـ اغ1
 ( ایهام ـ تشبیه ـ تکرار ـ پارادوکس4 ( تکرار ـ تشبیه ـ حسن تعلیل ـ ایهام3
 (98)تالیفی      شود؟ آمیزی دیده می ی ایهام و حس در کدام بیت هر دو آرایه -159
ــد   1 ــده آم ــزاران خن ــی و صــد ه ــا لب ــاغ ( ب ــه ب ــل ب  گ
 ( شـــــیرینی گفتـــــار تـــــو افکنـــــد در آفـــــاق 2
 ( هرگــز نمیــرد آن کــه دلــش زنــده شــده بــه عشــق 3
 ( ز اضـــــطراب دل و لکنـــــت زبـــــان پیداســـــت4
  

 ای بــــویی شــــنید از کریمــــی گوییــــا در گوشــــه 
 شـوری ز چـه ز آن روی کـه شـهد اسـت و نمـک هـم       
ــالم دوام مــــا      ــر جریــــده عــ ــت اســــت بــ  ثبــ
 کـــــه شـــــمع هـــــم دم مـــــردن وصـــــیّتی دارد

 

 (98)تالیفی     مرتّب کنیم، کدام گزینه درست است؟« پارادوکس ـ تناسب ـ ایهام ـ استعاره»های  ی آرایه اگر ابیات زیر را بر پایه -111 
 الــف( مــاه آمــده بــه دیــدن خورشــید، صــبح زود      

 هـــای آخـــرت  ب( لبریـــز زنـــدگی اســـت نفـــس   
ــد     ــر آورنـ ــه در محضـ ــت کـ ــاز نیسـ ــاهد نیـ  ج( شـ

 رســــد آیــــا کــــدام پیــــک  د( از دور دســــت مــــی
 

ــاه     ــراغ مـ ــب سـ ــر شـ ــت سـ ــه اسـ ــید رفتـ  خورشـ
ــاه    ــو پنــ ــوش تــ ــه آغــ ــرم بــ ــرگ، گــ  آورده مــ
ــواه   ــت گــــ ــق، رگ گردنــــ ــاه عشــــ  در دادگــــ

ــی   ــا مـ ــه کجـ ــرف، بـ ــلم شـ ــاه؟  ای مُسـ ــی نگـ  کنـ
 

 ( 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
 (98)تالیفی     شود؟ کدام گزینه، تماماً در بیت زیر دیده نمیهای  آرایه -111
 ی شـــیرین تـــو خـــون شـــد  دل در طلـــب خنـــده»
 

ــکر   ــل شـ ــع لعـ ــان در طمـ ــاد جـ ــو افتـ ــای تـ  «خـ
 

 ع ـ استعارهـ( تشخیص ـ تناسب ـ سج2 آمیزی ـ کنایه  حس ( تشخیص ـ تناسب ـ 1
 ع ـ تناقضـاره ـ سجــاستعام ـ ــ( ایه4 امـع ـ ایهــه ـ سجــآمیزی ـ کنای ( حس3
 (98)تالیفی     ی ..... ها هر دو آرایه ی مقابل بیت صحیح است به جز گزینه در تمام گزینه -112
 ( با من آمیـزش او الفـت مـوج اسـت و کنـار     1
 ( اگـــر ملـــول شـــوی یـــا مالمـــتم گـــویی2
ــاک  3 ــدورت پ ــگ ک  ســازد ســینه را ( آه از زن
 مشبه اـع کـو شمع میارید در این جمــ( گ4

 دم به دم با مـن و پیوسـته گریـزان از مـن     
ــالم    ــالل و م ــد از م ــق نیندیش ــیر عش  اس

 شود روشـن ز خاکسـتر سـواد آیینـه را     می
 اه رخ دوست تمام استـا مـس مــدر مجل

 ض(ــب ـ تناقـــ)تناس

 اره(ـــاس ـ استعـ)جن

 )اسلوب معادله ـ مجاز(

 ام(ـــه ـ ایهــــ)تشبی
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 (98)تالیفی وجود دارد؟   « کنایه ـ حسن تعلیل ـ تشبیه ـ مراعات نظیر»های  ی آرایه در کدام گزینه همه -113
 ( بر طرب حمـل مکـن سـرخی رویـم کـه چـو جـام       1
 ( نخواستم کـه بگـویم حـدیث عشـق و چـه حاجـت      2
ــن عاشــقی و در خــط و خــال رخ توســت  3  ( نقــش م
 ( چه حاجت اسـت بـه اظهـار عشـق پـیش تـو مـا را       4
 

ــی   ــرون مـ ــس بـ ــون دل عکـ ــارم خـ ــد از رخسـ  دهـ
 ی زردم ی ســـرخم بگفـــت و چهـــره کـــه آب دیـــده

 همـــه چـــون زلـــف تـــو آشـــفتن و شـــیدا گشـــتن
ــار زرد و رنـــگ پریـــده   کـــه اشـــک گویـــد و رخسـ

 

به درستی « استعاره ـ تشبیه ـ حسن تعلیل ـ اسلوب معادله   »در کدام گزینه ترتیب قرار گرفتن ابیات بر مبنای آرایه های -114
 (98)تالیفی  آمده است؟  

ــی ــف( ب ــد    ال ــوالن کنن ــالمی ج ــس در ع ــر نف ــراران ه  ق
ــت      ــار هشیاراس ــه ک ــاین ن ــان ک ــب جه ــور فری  ب( مخ
 ج( بنیـــاد خـــاک بـــر ســـر آب اســـت از ایـــن ســـبب 

ــر   د(  ــادر دهـــ ــار مـــ ــدر کنـــ ــرورش انـــ  دوام پـــ
 

 جــا آرمیــدن مشــکل اســت چــو بــوی گــل بــه یــک هــم 
ــت       ــار اس ــی ی ــا کس ــر روز ب ــه ه ــوزه ب ــن عج ــه ای  ک
ــی  ــا تزلزلــــ ــی یــــ ــد از خللــــ ــالی نباشــــ  خــــ
 طمـــع مکـــن کـــه در او بـــوی مهربـــانی نیســـت     

 ج

 ( 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  کنایه ـ حسن تعلیل ـ»های  آرایه -115
ــرش   ــن بــ ــید روشــ ــد و پوشــ ــف( ببردنــ  الــ
 ب( شــــقایق بــــر یکــــی پــــای ایســــتاده    
ــدت روی  ــر نبینــــ ــم بشــــ ــا چشــــ  ج( تــــ
ــاهد آرزو  ــود رخ، شــــــ ــو ننمــــــ  د( چــــــ

 

 نهـــــاد آن کـــــاله کـــــی ای بـــــر ســـــرش 
 دهچـــــو بـــــر شـــــاخ زُمـــــرّد جـــــام بـــــا

 بنهفتــــــه بــــــه ابــــــر چهــــــر دلبنــــــد
 بــــه هــــم حملــــه کردنــــد بــــاز از دو ســــو

 

 ( 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
 

 (98)تالیفی   در کدام بیت دو کنایه و دو تشخیص وجود دارد؟  -111
 ( پریــــــد از رخ کفــــــر در هنــــــد رنــــــگ1
ــال 2 ــرت اقبـ ــد از غیـ ــن آب شـ ــاب ( دل مـ  حبـ
 داننـــد دیـــدگان نمـــی ( ز دســـت رفـــتم و بـــی3
 ( مهلت عمـر کـم و فرصـت خـدمت تنـگ اسـت      4
 

 تپیدنــــــد بــــــت خانــــــه هــــــا در فرنــــــگ 
 که بـه یـک چشـم زدن غوطـه بـه عمّـان زد و رفـت       

ــم  ــه زخـ ــی    کـ ــیر مـ ــر بصـ ــر بـ ــای نظـ ــد هـ  آیـ
 مگـــر از خـــاک چـــو نـــی بســـته میـــان برخیـــزم 

 

 (98)تالیفی   ی تشبیهی نیامده است؟  در کدام بیت اضافه -117
ــان1 ــه  ( ای مهرب ــرگ در بوس ــر از ب ــاران  ت ــای ب  ه
 ( آیینـــه نگاهـــت، پیونـــد صـــبح و ســـاحل    2
 ( پیش از من و تـو بسـیار بودنـد و نقـش بسـتند     3
ــد    4 ــو مان ــن و ت ــد از م ــت، بع ــه محبّ ــن نغم  ( وی
 

ــاران   ــم جویبــــ ــتاره در چشــــ ــداری ســــ  بیــــ
ــاه ــاران  لبخنــــد گــ ــتاره بــ ــبح ســ  گاهــــت، صــ

 ادگـــــارانگونـــــه ی دیـــــوار زنـــــدگی را زیـــــن
 تـــا در زمانـــه بـــاقی اســـت آواز بـــاد و بـــاران     

 

 (98)تالیفی     در مصراع اول بیت زیر کدام آرایه نیامده است؟ -118
 چـــــــــو ننمـــــــــود رخ شـــــــــاهد آرزو  

 

ــو   ــاز از دو ســ ــد بــ ــه کردنــ ــم حملــ ــه هــ  بــ
 

 ( ایهام4 ( کنایه3 ( استعاره2 ( تشبیه1
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 (98)تالیفی  شود؟ دیده می« تشبیه ـ کنایه ـ تناسبآمیزی ـ  حس»ی  در کدام گزینه هر چهار آرایه -119
ــرم   1 ــفیر گ ــم از دل ص ــون کش ــه چ ــبلم ک  ( آن بل
ــه  2 ــه از هم ــد ک ــه ش ــی  ( چ ــوی درد م ــا ب ــد ج  آی
ــد    3 ــار ش ــان م ــون ده ــم چ ــخ گوش ــواب تل  ( از ج
ــه    4 ــنیدن ن ــخ ش ــرد تل ــه م ــا گرچ ــک  ( م ــم لی  ای
 

ــی   ــم مــ ــت از نفســ ــوی محبّــ ــنید بــ ــوان شــ  تــ
ــنوم آه ســــرد  ز هــــر کــــه مــــی  آیــــد مــــیشــ
ــاده  ــان از س ــن هم ــی   م ــر در م ــه ب ــوحی حلق ــم ل  زن

ــت    ــنیدنی اسـ ــد شـ ــو آیـ ــان تـ ــه از زبـ ــی کـ  تلخـ
 

 (98)تالیفی  های بیت زیر در کدام گزینه به درستی آمده است؟     آرایه -171

 دولــت عشــق بــین کــه چــون از ســر فقــر و افتخــار»

 

 «شــکند گــدای تــو   ی تــاج ســلطنت مــی   گوشــه 

 

 راقـآمیزی ـ اغ ( کنایه ـ پارادوکس ـ حس2 تعلیل ـ تشخیص( تشبیه ـ ایهام ـ حسن 1

 هـراق ـ تشبیـــام ـ اغــص ـ ایهــ( تشخی4 بــه ـ تناسـ( تشبیه ـ پارادوکس ـ کنای3

 

 (98)تالیفی     ای وجود دارد که در بیت زیر نیامده است؟ در کدام گزینه آرایه -171

ــو ســـعدی کـــه زرد کـــرد   گوینـــد روی ســـرخ تـ

 

ــیر   ــاد و زر شـــدم    اکسـ ــم افتـ ــر مسـ ــق بـ  عشـ

 

  اره ـ مراعات نظیرــ( تشبیه ـ استع2 ام  ـــه ـ ایهــــاس ـ کنایــــ( جن1

 امــــاره ـ ایهــه ـ استعـــ( تشبی4 ( حسن تعلیل ـ کنایه ـ پارادوکس3

 

 (98)تالیفی     های بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟ آرایه -172

 ام زارینالـــــــه بـــــــرآد ز کـــــــوه از اثـــــــر 

 

ــته   ــر بســ ــو کمــ ــا تــ ــن تــ ــی آزار مــ  ای از پــ

 

 ه ـه ـ کنایــ( اغراق ـ تشبی2  ( اغراق ـ تشخیص ـ کنایه1

 ( تناسب ـ تشخیص ـ مجاز4  ه ـ تناسبـ( مجاز ـ تشبی3

 

 (98)تالیفی        ی... ی مقابل بیت به درستی آمده است به جز گزینه ها، هر دو آرایه در تمام گزینه -173

ــف 1 ــد   ( زلـ ــی فرمایـ ــار همـ ــو زنّـ ــدار چـ  دلـ

ــت   2 ــلم اس ــت مس ــک قناع ــه مُل ــش را ک  ( دروی

 بهره صورت پرست از حسـن معنـی، حسـرت اسـت    ( 3

 این مقرر شد کـه هرگـز نیسـت راحـت در جهـان     ( 4

 

 بــرو ای شــیخ کــه شــد بــر تــن مــا خرقــه حــرام 

ــام  ــش نـ ــت    درویـ ــالم اسـ ــلطان عـ  دارد و سـ

ــدار گــل را، تشــنه  ــر ســازد گــالب تشــنه ی دی  ت

 گــر هســت در تــرکِ امیــدِ راحــت اســت راحتــی

 

 )تشخیص ـ تشبیه(

 )پارادوکس  ـ تشبیه(

 آرایی( واج-)اسلوب معادله 

 )پارادوکس ـ تشخیص(

 (98)تالیفی   شود؟    دیده می« مجاز ـ تشبیه ـ ایهام ـ کنایه»های  به ترتیب در کدام ابیات آرایه -174

 الف( چـون شـوم خـاک، بـه خـاکم گـذری کـن چـو صـبا         

ــد    ب(  ــی پزنــ ــا همــ ــت دنیــ ــوای نعمــ ــومی هــ  قــ

ــی   ــالم عقبـ ــه در آن عـ ــا کـ ــالم دنیـ ــن عـ ــه در ایـ  ج( نـ

 د( چنـــان بـــه دام تـــو الفـــت گرفـــت مـــرغ دلـــم      

 

 تــــا بــــه بویــــت ز زمــــین رقــــص کنــــان برخیــــزم  

ــت    ــوای دوســ ــا را هــ ــی و مــ ــوای عقبــ ــومی هــ  قــ

 همچنـــان بـــر ســـر آنـــم کـــه وفـــادار تـــو باشـــم       

 نکنــــد عهــــد آشــــیان ای دوســــت کــــه یــــاد مــــی

 

 ( ج ـ د ـ ب ـ الف2 ب ـ الف ( د ـ ج ـ1

 ( د ـ ج ـ الف ـ ب4 ( ج ـ د ـ الف ـ ب3
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 (98)تالیفی   هر دو وجود دارد؟  « تشبیه و استعاره»ها  در کدام گزینه -175

 پرست بـه صـورت چنـان شـدی مشـغول      الف( چو بت

ــود    ــرخ کبـ ــر چـ ــه زیـ ــم کـ ــت آنـ ــالم همّـ  ب( غـ

ــه ی ــاط     ج( خیم ــه رب ــن کهن ــر در ای ــزن ب ــس م  ان

 جهــــان مبنــــد کــــه ایــــن نونهــــال را  د( دل در

 

ــت      ــانی نیسـ ــذّت معـ ــر از لـ ــرت خبـ ــه دیگـ  کـ

ــت      ــذیرد آزاد اسـ ــق پـ ــگ تعلّـ ــه رنـ ــر چـ  ز هـ

ــی   ــع و ب ــی موق ــه ب ــش هم ــه اساس ــت ک ــاد اس  بنی

ــرده  ــبز کــ ــر ســ ــرزمین دگــ ــر ســ ــد از بهــ  انــ

 

 ( 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 -171

ــارتی » ــو بــــه زینــــب اشــ ــارت تــ  دارد اســ

 

ــید راه؟    ــه چشــمت کش ــتیاق کیســت ک  «از اش

 

 اسـح، کنایه، جنـ( تلمی2 اسـام، جنـ( تلمیح، ایه1

 اسـه، جنـام، کنایـ( ایه4 هـح، کنایـ( ایهام، تلمی3

 (98)تالیفی     شده در کدام گزینه تشبیه هستند؟مشخّصهر دو قسمت  -177

ـازی نفـس هـم چـون سـگ       تیه حرصبه ( 1  چون آهو چـه ت

ــن از  دل آزاد( 2 ــق مـــ ــرد تعلـــ ــات گـــ  هیهـــ

ــریم 3 ــت ( حـ ــن کویـ ــا   گلشـ ــیمن مـ ــد نشـ  نشـ

ــرای 4 ــان( ب ــردن ج ــت  گ ــت نیس ــوق لعن ــم ز ط  ک

 

ــه   ــت ب ــحرای قناع ــی  ص ــوکه ب ــحرا  ش ــت آن ص  آهوس

 ایــن خانــه گذشــت  بارهــای ســیل تهــی دســت از    

 و خســـــی اعتبـــــار خـــــار نیـــــافتیم دریـــــغ  

ــت ز  ــار منّـ ــود     بـ ــده شـ ــدت خمیـ ــر قـ ــس گـ  کـ

 

 (98)تالیفی  شود؟ های استعاره، تناسب و تشبیه دیده می در کدام گزینه آرایه - 178

 بس و است هـمـوار چـرخ، تـا زمـیـن از تمیز نـفروشد پـسـت و بـلـنـد ( گـر1

 بـس و اسـت بـازار سـودا به ایــن شـور نیـست خانه در زیان و سـود ( مبحث2

 بس و است بیکار اسـت، کـار در هـرکـه برد پـیـش نـتـوان تدبـیـر از ( کاری3

 بس و است بار نفس خود رَسـتی ز چون شـرار دوش بـر بـسـت نـتـوان ( دود4

 ( 98)تالیفی  ؟«تشبیه»، داریم و هم «مجاز»در کدام بیت هم -179

 ام خـامـه بـایـد بــاز آتـــش که زان ام نامه بسوزد شـرحـش دهــم گــر( 1

 خـویـش یار هجر ز شد گوهرافشــان خویش گـوهـربـار چشم ابر از ( همچو2

 فـتـاد دســتـم از دل او نــگـاه کــز فتاد؟ مسـتـم نـرگس رب یــا که ( بر3

 غم هیب  نباشـد مایی بـا تــو چــون قـدم هـــر بـاشــد دام هـزاران ( گـر4

 ( 98)تالیفی  است؟        نادرست بیت کدام مقابل های آرایه از یکی - 181

 (تشخیص-تشبیه) را خفته خاک در گلِ آن کردی بیدار زینـح بلبلی من چو های نــالــه کـاش  ( ای1

 (ایهام - استعاره) را سُفته گــهرهـای دیــده به ام آورده بتاب خـود گلوبند بـند اللــه، ( بــرخــیــز2

 (تشبیه – کنایه) را گــفــته راز این کس ز نشنود باز تا دهر گـفـت راز بدو که را که هر دوخت ( لب3

 (تضاد - تشبیه) را نرفتـه راه همه این  خواهی رفت چون خاک رهـروان از کـس نــرفــت عــدم ( راه4

 ( 98)تالیفی  است؟ نادرست بیت، کدام مقابل های آرایه از یکی - 181

 (تشخیص تعلیل، حُسن) ارشــمنق در هــتعبی زلـغـ و قـول همه این         نبود ورنه سخن آموخت گل فیــض از ( بلبــل1

 (تناسب ایهام استعاره،)دارم  ماه رــمه نه و خورشید عشق نه رــدگ هـک       برآمد ای ستاره که امشب رب یا است شب ( چه2

 (جناس تام ،آمیزی حس) نوش اندر نیش و گشـته نهان نیـش در نـوش       با هــم شــیرین خــندة و تــو تلــخ ( پاســخ3

 استعاره( تعلیل، حُسن) منــچـ این در ها لــگــ نــظارة ـرتــحیـ از        خشـک اســت گردیده آیــنه چــو روان ( آب4



 

 

 کامالً رایگان در کانال تلگرام و پیج اینستاگرامادبیّات کنکور؛ صفر تا صد  62

 (  98)تالیفی   شود؟ می یافت بیت کدام در همگی« تضمین تشبیه، حروف، نغمة ایهام،»های  آرایه - 182

 تراشـیدن توان ناخن به عشــق کــوه کــه شیرین قصّة نه آور کن کــوه شــور (تــو1

 لرزیدن است خوش شبستان شـمع سان به  سحر باد پیـشگاه در تــو زلف بــوی ( به2

 درخشیدن در خورشـید چشمة چو تــویی وصال بامداد پــرنــدین زلــف زیــر ( به3

 ورزیدن عشق به شـهـرم شــهــرة که منم حافظ چون و شهریار منم عشق شهر ( به4

 (98)تالیفی  است؟ نادرست بیت کدام روی رو به کمانک در ذکرشده های آرایه -183

 (جناس) کوشیدن سود چه سـو، آن  از نبود چو کشش ور نه واثــقــم تــو زلــف ســر رحــمــت ( به1

 (تناقض) بازی شکر با نکردی کردی، این فکر گر مگس نینـدیشد کشتن از عشق بازد که هر لب آن ( به2

 (تعلیل حُسن) شود دریا گنجینة وگو گفـت بی اش سینه نهد دندان سر بر دندان که هرکس صدف ( چون3

 (اغراق) کند می خماری چشم آن کـه هــا خــرابی زان جـهـان در مـانـد کـه نپـنـدارم آبادان ( یک دل4

 اند؟ در کدام گزینه آمده« های باران / بیداری ستاره، در چشم جویباران تر از برگ، در بوسه ای مهربان»های بیت  آرایه -184

 ( 98)تالیفی  

 یــآرایـ واج ه،ـــکنای تناســب، ( استـعاره،2 معادله وبــاسل تشخیص، آرایی، واج ( تناسب،1

 هــکنای ام،ـــایه تشخیــص، ( تـنـاســب،4 جناس تـشـبـیـه، آرایـی، واج ( تـشـخـیـص،3

  

 ( 98)تالیفی     :جز به است؛ آمده درست ابیات تمام مقابل های آرایه -185

 (تشبیه – استعاره) شود زر من مس این عشقت اکسیر از شاید سرزند محبّـت وی کز کن لطـف را ( دانشی1

خورده چون هشـیار داند مدام مسـت عــشـقش شــراب ( ســر2ّ  (تضاد – ایهام) باشد؟ چه خبر را او است ـن

یـش چمن اشـجـار ز اسـت بـلنـد اگر چند ( سرو3 ـخـل ـپ د ـن  (مجاز – جناس) است پَسـتان از تو رعنای ـق

 (تلمیح – تشخیص) کند؟ سر بر انجمن در چرا خاکسـتر شمع است پروانه رفتن از داغدار صـائـب ( گـر نـه4

 ( 98)تالیفی  مشهود است.« تعلیل حسن و تشخیص و تشبیه»های  آرایه..................  بیت جز به ابیات همة در -181

ــر( 1 ــر گ ــان ب ــد، زب ــز بران ــر ج ـــت ذک ــق دوس  عاش

 دانســـت تـــوان مـــی خامـــه کــــند کـــه ای نالـــه ز( 2

 اســت پُرگهــر فـــلک دامــان چــه ز دانــی  هــیب (3

ـــاه( 4 ـــر از مــ ـــر اثــ ــت مـِـهــ ــت رخـ ــانی یافـ  نشـ

 

ـــم  ــد، قلــــم چــــون هــ  بریـــدن زبـــان را او ببایـ

ــه ـــوه کــ ــه درد کــ ـــب دل بــ ــخن صاحــ  دارد ســ

 بکنـــد نالـــاری تـــو پـــای  بـــه صـــبح هـــر خواســــت

ـــهانی روی زان ــه جــ ـــش بــ ــران جمالــ ــد نگــ  شــ

 

 ( 98)تالیفی  وجود دارد.   « تشبیه و استعاره»جز ..............،  در همه ابیات به -187

ــه، در عاشــقی ببینــی گــر( 1  اشــک چــو زاهــد ای گری

 خــودیم مهمــان اســت عمــری هــوس خــوان ســر بـر ( 2

ــن مهــد و جـــان اســــت طــفــــلی (3 ــاه را او ت  قرارگ

 گفــتن درفــشـــان گاــهــربــــار ابــــر بــــه یــــا و( 4

 

 اســت رحمــت ابــر ز بــاران کــان مگریــز از نــــظر 

 ماســـت الـــوان نعمـــت حــــسرت، رنگارنـــگ خـــوان

 طــرف  یــک مهــد فکنــد راهــرو گــشـــت چــــون

ـــه ـــر کـ ـــات بـ ـــبات بــنـ ــق از ن ــف طری ــار لط  بب

 

 (98)تالیفی  وجود دارد؟  « ایهام تناسب و جناس»در کدام بیت هر دو آرایه  -188

ـــف در( 1 ــویی  زل ــو گ ــه ت ــد، ک ــنم ای فکن ــین ص  چ

ــم( 2 ــاق، رس ــا، عشّ ــوی وف ــان، خ ــدی بت ــت بدعه  اس

ــرو (3 ـــم س ــدام ســی ــون ان ــوی چ ــیّادی دع ــد ص  کن

ـــر( 4 ـــر و شـی ــه شـک ــل ب ــان طف ــبیل مزاج ــن س  ک

 

ـــندان  ـــقه و زره چـ ــدان و حلـ ــکن چنـ ــین؟ و شـ  چـ

ــن ـــت ای ــه حکای ــه ن ـــهد ب ــو ع ــن دوران و ت ــت م  اس

 آورد انــدام بــه سنــــبل از گــــل بــــر هـــا دل دام

ـــع ـــوان ز قــانـ ــه رزق خـ ــر ب ــخ ه ــور و تل ــاش ش  ب
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 کـدام  کنـیم،  مرتّب« کنایه و تشبیه آمیزی، حس مراعات نظیر،» های آرایه داشتن لحاظ به را زیر ابیات بخواهیم چنانچه -189

 ( 98)تالیفی  است؟  درست گزینه

 بَــــرد پایـــان بـــه چـــو ره مــــن بــــر در( الـــف

ـــون( ب ـــشایم چــ ــر ز بـگـ ــو سـ ـــن مـ  شکـ

 مانـــد خامــــوش و خیـــره چنـــان لیـــک( ج

 زلزلـــه یــــکی مــانـنــــد بـــــه  راســــت( د
 

ـــلی از  ـــر خـجــ ـــه ســ ـــریبان بــ ــرد گــ  بــ

ــاه ـــد مــ ـــود رخ ببینــ ـــه را خـــ ـــن بـــ  مــ

 مانــــد گـــوش  ســـخنی  شــــیرین همـــه  کـــز 

ـــش داده ـــر تـنــ ـــن بــ ـــل تــ ــه سـاحــ  یَلــ
 

 ب -ج  –د  –( الف 4الف         –د  –ج  –( ب 3ج          –د  –ب  –( الف 2ج        –د  –الف  –( ب 1 

 (98)تالیفی  ی .......  بیت گزینه جز به توان یافت  را در همه ابیات زیر می« کنایه»و « جناس تام»های آرایه -191

  

 گذشـت  خواهـد  دگـــر  بـار  اگـر  قاتل سـرم ( بر1

 بـس  و در افتـادم  بـه  ی تقـوی پـرده  از مـن ( نه2

 گشــود انقـــالب یـــک را چــین عـــقدة هــــزار( 3

 جنّــت چـــون تــــو از بــــــاغ شـــــده ( خـــرّم4
 

ــا را زندگـــــی   گرفــت خــواهم ســر ز تــیغش دم ب

ــدرم ــد بهشــت نیــــز پ ـــت دســت، از اب  بـهــشــ

 مــا یشــانه شکــســــت زلفــت دو چــین بــه ولــی

 عالـــم در بــاغ نـــــیست تـــــو بــــــاغ چـــــون
 

 (98)تالیفی  کار رفته است؟  به« ایهام»و « حُسن تعلیل»در کدام گزینه، آرایه  - 191

 عشّـــاق خــون ریـــــخت تــــو چــشــــم ( تــــــا1

 کننـد  ســـیه  مصیــبــت  وقـت  بـه  هـا  جامه ( چون2

 نفَســت  از زایـد  خورشـید  کـه  کـوش  صـدق  ( بــه3

 حـافظ  چـو  هـم  بنـده  یـک  نـدارد،  جهان در ( کس4
 

ـــف  ـــو زلــــ ـــت تــ ـــگ گـــرفــ ـــاتم رنــ  م

ـــن ـــوی مــ ـــت از مــ ــری مصیب ــنم پی ــیاه ک  س

ـــه ـــیه دروغ از کـ ــت رویس ــبح گش ــت ص  نخس

 نـدارد  جهـان  در کـس  شـاهی،  تـو  چـون  کـه  زیرا
 

 (98)تالیفی  کدام است؟« تناقض و تعلیل حُسن آمیزی، حس»های آرایه داشتن جهت از زیر، ابیات توالی ترتیب -192

 رخـت  خورشـید  رشـک  کـز  شـود  پیدا آن از ابر( الف

 بـــریـــدم راهــــی چـــــه رســیــــدن بــــرای( ب

 اسـت  افتـاده  و شـنگ  شـوخ   نگار آن دست به دل( ج

 ندیـد  ایّـــــام  از تــلــخـــی  جــــز  گــر چــه( د 
 

 آفتـاب  تـر،  دامــن  بـا  نــهد  رخ بـر آســتــیـــن 

 رســــیدم پــایـــان بـــــه رفــتـــــن آغـــــاز  در

 اسـت  افتـاده  چنـــگ  بـه  آتش را بازیگوش طـفل

 اسـت  شـیرین  سـخنش  خــواهـــی  هـــر چــــه 
 

 ب -الف -( د4             ب -ج  –( د 3ج                –الف  -( د2د                     –ج  –( الف 1

 (98)تالیفی  کار رفته است؟      به « شیوه بالغی»در کدام بیت  -193

 ام رمیـده  دل دیـد  گـل  و خـار  ز جفـا  کـه  ( بـس 1

ـــانی یحــــدیــــقـــــه ســـــــرو ( ای2  مــعـ

 کنـد؟  نمـی  چمـن  میـل  چـرا  مـن  چمـان  ( سرو3

 مجــاز بــه ای کـــرده نـــــام دل کـــــه  ( ایــــن4 
 

 ام کشـیده  بـرون  پـای  چمـن  ایـن  از نسـیم  همچو 

 جــــهــــانــــــی یلطـــیــــفـــــه و جــانی

 کــنــــد  نـــمی  سَـمَن  یـاد  شـود  نمـی  گل همدم

ـــه  رو ـــان پـــیـــــش بـ ـــوی، ســـگـ ــداز کــ  ان
 

 (98)تالیفی  است؟ نرفتهدر کدام بیت شیوه بالغی به کار  -194

 را مــا دل آرد دســـت بــه شــیرازی تــرک آن ( اگــر1

 را جـــام دِه در و بـــرخــــیــــز ( ســـاقـــیــــــا2

ــی ( دوش3 ـــار ز آگه ـــرده ی ــاد داد ســفــــرکــ  ب

 بـاد  فـزون  در هـــمــیـــشه  تــــو  ( حـــســـن4 
 

ــه  ــدویش خــال ب ــارا و ســمرقند بخشــم، هن  را بخ

ـــاک،  ـــر خـ ـــر ســ ـــن ب ـــم کــ ـــام غـــ  را ایّــ

 بــاد بــاد هرچــه دهــم بــاد بــه دل نــیــــز مـــــن

ـــت ـــه رویــ ـــه هـــمـــ ــه ســــالـ ــون الل ــاد گ  ب
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 (98)تالیفی  کار رفته است؟                                           به « آرایی ایهام و واج»در کدام بیت  -195

 ماسـت  دل خـون   کـه  حنّاسـت  بـه  نه دستت ( رنگ1

 فریـاد  بـــرآرم  کـــه  دمـــادم  اســـت  آن ( بــیــم2

 دیـدن  حســرت  بـه  دور از گـل  پــــای  در ( خـــار3

 چنـد  تـا  زنخـدان سیــم  ســنـــگــدل ای ( آخــر4 
 

 چنــد؟ تــا دســـتان بـه  خلـــق دل خـــون  خـوردن  

 چنــد؟ تــا پنــــهان جـــگرخوردن و پیـــدا صبــــر

 چنــد؟ تــا ی حـــیوانچشــمه از بازآمــدن تـشـــنه

 چنـد؟  تـا  پــریشان  تــو  از مـا  و فـارغ  مـــا  ز تــو
 

 (98)تالیفی  کدام است؟   « جناس تام ـ حسن تعلیل ـ تشخیص ـ تشبیه»های  ترتیب قرار گرفتن ابیات به لحاظ داشتن آرایه -191

ــال خـــود کنـــد      ــف( تـــا تماشـــای وصـ  الـ

ــر راه   ــر س ــن ب ــی ب ــت ب ــاهی اس ــان چ  ب( جه

 ج( نــه هــر درخــت تحمّــل کنــد جفــای خــزان

ــر  ــاز و زاد ره برگیـ ــفر سـ ــرگ سـ ــا و بـ  د( بیـ

 

ــود در    ــور خـــ ــاد نـــ ــا نهـــ ــده بینـــ  دیـــ

 نشــــاید مســــت خفــــتن بــــر ســــر چــــاه

ــدم دارد   ــن قـ ــه ایـ ــروم کـ ــت سـ ــالم همّـ  غـ

ــادر زاد  ــه او ز مـ ــر کـ ــرود هـ ــت بـ ــه عاقبـ  کـ

 

 ( 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؟ دیده می« تشبیه ـ جناس استعاره ـ »در کدام بیت هر سه آرایه  -197

 ( هــر کــه دودی نرســیده اســت بــدو ز آتــش عشــق 1

 ی هجـــران تـــو لـــیکن ( صـــبر اســـت مـــرا چـــاره2

 ( مـــرد ثابـــت قـــدم آن اســـت کـــه از جـــا نـــرود3

 ( مــرد حــق را چــون شناســد زاهــد خــود ناشــناس 4
 

 گـــانش چـــه خبـــر؟ از تـــب و تـــاب جگـــر ســـوخته 

ــدور      ــه مق ــرد ک ــوان ک ــبر ت ــون ص ــت چ ــده اس  نمان

 ور چــه سرگشــته بــود گــرد زمــین همچــو فلــک      

 چون رسـد در دیگـری هـر کـس کـه از خـود بازمانـد؟       
 

 (98)تالیفی     های بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟ آرایه -198

ــر آن شــیرین» ــه شــکّرخنده بگشــاید گ ــب را ب  دهــن ل
 

 «کــف خســرو بــه خــاک تیــره ریــزد خــون شــیرین را  
 

 اره، تناسب، پارادوکســاز، استعــ( مج2 آمیزی، استعاره حس( کنایه، پارادوکس، 1

 معادله اسلوب ایهام، تلمیح، اسب،ــتن( 4 زیــآمی حس از،ــمج ام،ـــایه تلمیح،( 3

 

 (98)تالیفی       ی مقابل آن به درستی آمده است؟ در کدام بیت هر دو آرایه -199

ــت    1 ــاه اسـ ــویی گنـ ــر گـ ــق اگـ ــدیث عشـ  ( حـ

 بایـد  گـوش صـدف آمـاده مـی     ( لبی خامش تـر از 2

ــرآرم   3 ــتن بــــ ــپ خویشــــ ــم چــــ  ( چشــــ

 رمــد آن نــو گــل خنــدان از مــن ( نــه همــین مــی4
 

ــوّا بــــــــــود و آدم  ــاه اول ز حــــــــ  گنــــــــ

 طلبکــــــار وصــــــال دُرّ شــــــهوار معــــــانی را

ــه جـــــز راســـــت     ــا روی نبینـــــدت بـــ  تـــ

 کشـــد خـــار در ایـــن بادیـــه دامـــان از مـــن مـــی
 

 ح(ـه ـ تلمیــ)تشبی

 استعاره( -)تشخیص

 پارادوکس()ایهام ـ 

 اره(ـرار ـ استعــ)تک

 (98)تالیفی   در کدام گزینه هر دو آرایه کنایه و ایهام به کار رفته است؟   -211

ــه 1 ــش از خانـ ــایه ( آتـ ــواه  ی همسـ ــش مخـ  ی درویـ

ــواهی آزردن   2 ــی دل نخـ ــه کنـ ــر چـ ــه هـ ــرا بـ  ( مـ

 ( گرچه با دلق ملمّع )رنگارنگ( مِی گلگون عیب است3

ــان آوری   4 ــار و زبــ ــر بیــ ــعدی ( هنــ ــن ســ  مکــ
 

ــت   ــذرد دود دل اســ ــی گــ ــه از روزن او مــ  کآنچــ

 ه دوست پسندد به جای دوست رواستــر چــه هــک

 مــی کــنم عیـــب کــز او رنــگ ریـــا مــی شـــویم     

ــیرینم    ــه ش ــکر ک ــد، ش ــه گوی ــه حاجــت اســت ک  چ
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 نامه آرایه پاسخ
 

1 1 2 3 4  11 1 2 3 4  101 1 2 3 4  111 1 2 3 4 
2 1 2 3 4  12 1 2 3 4  102 1 2 3 4  112 1 2 3 4 
3 1 2 3 4  13 1 2 3 4  103 1 2 3 4  113 1 2 3 4 
4 1 2 3 4  14 1 2 3 4  104 1 2 3 4  114 1 2 3 4 
1 1 2 3 4  11 1 2 3 4  101 1 2 3 4  111 1 2 3 4 
6 1 2 3 4  16 1 2 3 4  106 1 2 3 4  116 1 2 3 4 
7 1 2 3 4  17 1 2 3 4  107 1 2 3 4  117 1 2 3 4 
8 1 2 3 4  18 1 2 3 4  108 1 2 3 4  118 1 2 3 4 
9 1 2 3 4  19 1 2 3 4  109 1 2 3 4  119 1 2 3 4 
10 1 2 3 4  60 1 2 3 4  110 1 2 3 4  160 1 2 3 4 
11 1 2 3 4  61 1 2 3 4  111 1 2 3 4  161 1 2 3 4 
12 1 2 3 4  62 1 2 3 4  112 1 2 3 4  162 1 2 3 4 
13 1 2 3 4  63 1 2 3 4  113 1 2 3 4  163 1 2 3 4 
14 1 2 3 4  64 1 2 3 4  114 1 2 3 4  164 1 2 3 4 
11 1 2 3 4  61 1 2 3 4  111 1 2 3 4  161 1 2 3 4 
16 1 2 3 4  66 1 2 3 4  116 1 2 3 4  166 1 2 3 4 
17 1 2 3 4  67 1 2 3 4  117 1 2 3 4  167 1 2 3 4 
18 1 2 3 4  68 1 2 3 4  118 1 2 3 4  168 1 2 3 4 
19 1 2 3 4  69 1 2 3 4  119 1 2 3 4  169 1 2 3 4 
20 1 2 3 4  70 1 2 3 4  120 1 2 3 4  170 1 2 3 4 
21 1 2 3 4  71 1 2 3 4  121 1 2 3 4  171 1 2 3 4 
22 1 2 3 4  72 1 2 3 4  122 1 2 3 4  172 1 2 3 4 
23 1 2 3 4  73 1 2 3 4  123 1 2 3 4  173 1 2 3 4 
24 1 2 3 4  74 1 2 3 4  124 1 2 3 4  174 1 2 3 4 
21 1 2 3 4  71 1 2 3 4  121 1 2 3 4  171 1 2 3 4 
26 1 2 3 4  76 1 2 3 4  126 1 2 3 4  176 1 2 3 4 
27 1 2 3 4  77 1 2 3 4  127 1 2 3 4  177 1 2 3 4 
28 1 2 3 4  78 1 2 3 4  128 1 2 3 4  178 1 2 3 4 
29 1 2 3 4  79 1 2 3 4  129 1 2 3 4  179 1 2 3 4 
30 1 2 3 4  80 1 2 3 4  130 1 2 3 4  180 1 2 3 4 
31 1 2 3 4  81 1 2 3 4  131 1 2 3 4  181 1 2 3 4 
32 1 2 3 4  82 1 2 3 4  132 1 2 3 4  182 1 2 3 4 
33 1 2 3 4  83 1 2 3 4  133 1 2 3 4  183 1 2 3 4 
34 1 2 3 4  84 1 2 3 4  134 1 2 3 4  184 1 2 3 4 
31 1 2 3 4  81 1 2 3 4  131 1 2 3 4  181 1 2 3 4 
36 1 2 3 4  86 1 2 3 4  136 1 2 3 4  186 1 2 3 4 
37 1 2 3 4  87 1 2 3 4  137 1 2 3 4  187 1 2 3 4 
38 1 2 3 4  88 1 2 3 4  138 1 2 3 4  188 1 2 3 4 
39 1 2 3 4  89 1 2 3 4  139 1 2 3 4  189 1 2 3 4 
40 1 2 3 4  90 1 2 3 4  140 1 2 3 4  190 1 2 3 4 
41 1 2 3 4  91 1 2 3 4  141 1 2 3 4  191 1 2 3 4 
42 1 2 3 4  92 1 2 3 4  142 1 2 3 4  192 1 2 3 4 
43 1 2 3 4  93 1 2 3 4  143 1 2 3 4  193 1 2 3 4 
44 1 2 3 4  94 1 2 3 4  144 1 2 3 4  194 1 2 3 4 
41 1 2 3 4  91 1 2 3 4  141 1 2 3 4  191 1 2 3 4 
46 1 2 3 4  96 1 2 3 4  146 1 2 3 4  196 1 2 3 4 
47 1 2 3 4  97 1 2 3 4  147 1 2 3 4  197 1 2 3 4 
48 1 2 3 4  98 1 2 3 4  148 1 2 3 4  198 1 2 3 4 
49 1 2 3 4  99 1 2 3 4  149 1 2 3 4  199 1 2 3 4 
10 1 2 3 4  100 1 2 3 4  110 1 2 3 4  200 1 2 3 4 

 

 

 


