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 1- : اسلوب معادله 

 نکته در مصرع دوم با موضوعی متفاوت معادلی بیاورد.ای را بیان کند و برای همان نکته شاعر مصراعی را بگوید و در آن

  ی در اسلوب معادله دو مصراع، دو مرجع ضمیر، دو مصداق و دو موضوع متفاوت دارد؛ بنابر این بیتی که از ابتدا تا آخر در باره: 1نکته

 ارد.یک کس، یک چیز و یک موضوع بگوید، اسلوب معادله ند

  اول ناتمام و مصراع دوم مکمل آن باشد، اسلوب ندارد.مصراع اگر  :2نکته 

 مثال:
    خود شکن آیینه شکستن خطاس  ) اسلوب معادله ندارد(آینهههههه گهههههر ندههههه  تهههههو بنمهههههود راسههههه

  صراع را معادل مستدل برای توان دو مای میدر اسلوب معادله، دو مصراع با یکدیگر استدالل نحوی و معنایی دارند؛ به گونه: 3نکته

 یکدیگر دانس .

 چند نمونه:

     عشهههچ، چهههون آیهههد بهههرد ههههو  دل  رزانهههه را 

    ی اطفههههال را کههههر شههههنده، تلهههه  دارد جمههههع 

   ابلهههههی اسهههه  ز اظهههههار عیههههز  ههههی  ظههههال 

  جههها ندههههد ایهههر خیالههه  ا هههری    دخهههل بهههی 

� ��  از  ختگههههی اسهههه  گههههر نشههههد آواز مهههها بلنههههد 

  جهههرم مههها  یشهههانی عفهههو تهههو را  هههرچین نسهههازد

 کشهههههد اول چهههههرا  خانهههههه را  انههههها مهههههی دزد د

 ی  هههردا خهههو  اسههه اندیشههههعشهههرت امهههروز بهههی

 اشههههک کدههههاب موجهههها ط یههههان آتهههه  اسهههه   

 ی رسههههوایی تیرانههههداز اسهههه  تیههههر کهههه  مایههههه 

 کههههی از سهههههند سههههوخته گههههردد  ههههدا بلنههههد    

ههههاآیینهههه کهههی بهههر هههه  خهههورد از زشهههتی تم هههال 

 هایی از اسلوب معادله :نمونه 

    تههههی چشههه   هههر  را   سهههیری زمهههال نیسههه 

     قطههههع امیههههد کههههرده نخواهههههد نعههههی  دهههههر 

  لعهههههل را گهههههر ماههههههر ندهههههود بههههها  نیسههههه 

   شهههودعیههها  اکهههان زود بهههر مهههردم هویهههدا مهههی 

� ��  سههه شهههاهد  هههاکی طینههه ، سهههخن مههها کههها ی 

    انهههدروشهههن دخن خهههو  آمهههد شهههاهان نگفتهههه 

   در سهههخن گفهههتن خطهههای جهههاهالن  یهههدا شهههود 

     سههههیل از کشههههور ویرانههههه تهههههی دسهههه  رود 

  گیههههری دوران چههههه بهههها  عههههار  را  ز سههههخ 

    گیههر اسهه  دلههی کههه نیسهه  خراشههی در او زمههین 

    در نگیهههرد  هههحد  زاههههد بهههه  ههها ی مشهههربان 

        گههردد آدمههی  یههر چههو شههد  ههر  جههوان مههی 

        چههه  اجهه  اسهه  بههه تحصههیل علهه  عههار  را 

       آن را کهههه باهههو د م هههز و خهههرد خهههامو  اسههه

 اربهههههال را ز ک هههههرت  ا هههههل چهههههه  ایهههههده   

 را نظههههری بهههههر بهههههار نیسههههه   شههههای بریهههههده  

 عشهههههچ را دریهههههای اههههه  امنههههها  نیسههههه     

 شهههودمهههوی انهههدر شهههیر خهههالی زود  یهههدا مهههی    

 جههههوهرت ِاتههههیت چینههههی، ز  ههههدا معلههههوم اسهههه   

 شهههههودآیینهههههه عیههههها  هههههو ت سهههههکندر نمهههههی

 تیهههر کههه  چهههون از کمهههان بیهههرون رود رسهههوا شهههود 

 بههههاده بهههها مههههردم اا ههههل چههههه توانههههد کههههردن   

 ز قحههههل سههههال، همهههها بینههههوا نخواهههههد شههههد     

 باشهههههده نهههههدارد روان نمهههههی زری کهههههه سهههههک  

 زشههه  در یهههک دیهههدن از آیینهههه رو گهههردان شهههود   

 گههههرددخههههواب در وقهههه  سههههحرگاه گههههران مههههی 

 بایههههههدزخههههههود برآمههههههده را نردبههههههان نمههههههی 

ی  اههههههر،  ههههههدا نیایههههههد بیههههههرون از کاسههههههه
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 2- تعلیل نحس : 

 ند عدلی و منطدی نداشد، امّا کامالً شاعرانه و هنرمندانه باشد.ای بگوید و برای آن دلیلی بیاورد که هر چاینکه شاعر نکته

  ی آن با یکی از  رو  عل  : که، چون، زیرا و ... و یا معانی چرایی در در  اسن تعلیل  تماً باید اتفاق بیفتد، امّا دلیل شاعرانه: 1نکته

آن باشد.

        بههه یههک کرشههمه کههه در چشهه  آسههمان کههردی 

 گههههر گههههل شههههکف عیهههها نیسهههه  از خهههها  ا 

  چکهههد از ابهههربهههر جهههای عهههرق مهههیبهههاران همهههه 

     خهههون دل مشهههتاقان خهههورده اسههه  لههها لعلههه 

  راسهههههتی بهههههر زد علههههه  دارد چهههههو سهههههرو از 

      ِرّه را گهههههر ندهههههود همّههههه  عهههههالی  ههههها 

     چههههو  ههههدم  ههههادق آمههههد راسهههه  گفتههههار 

   ی سهههیراب بهههود دامهههن کهههوه  گهههر  هههر از خلهههه 

  بهههه  هههدق گهههو  کهههه خورشهههید زایهههد از نفسههه 

  کهههههن  سهههههیاه مهههههوی خهههههوی  نمهههههیمهههههن 

      برنههد و عدههل گههر شههاهدان نههه دنیهها و دیههن مههی 

     ی اندهههوه درخههه  تههها نهههه تاریهههک بهههود سهههایه 

     رسههه  بهههد عههههدی ایهههام چهههو دیهههد ابهههر بههههار

 ههههها  ههههرزد از شههههوق، چشهههه  کوکههههاهنههههوز مههههی

 کههههه چنههههدین گههههل انههههدام در خهههها  خ فهههه     

  یداسهههه  کههههه از روی لطیهههه  تههههو  یهههها کههههرد  

 ان بهههودنسهههری اسههه  لدههه  اینهههک منکهههر نتهههو    

 ندیههههههد انههههههدر جههههههههان تههههههارا  اههههههه  را   

 ی خورشههههید درخشههههان نشههههود طالهههها چشههههمه 

 جههههههههههان در زر گر تهههههههههی محتشههههههههه  وار  

 مههههرو از راه کههههه آن خههههون دل  رهههههاد اسهههه     

 کههههه از درو  سههههیه روی گشهههه   ههههدم نخسهههه   

 تهههها بههههاز نوجههههوان شههههوم و نههههو کههههن  گنههههاه    

 انهههد هههس زاههههدان بهههرای چهههه خلهههوت گزیهههده     

 سههن تعلیههل( زیههر هههر بههری چرااههی بنهههد از گلنار)   

ا  بر سمن و سهندل و نسهرین آمد) سهن تعلیهل(    گریه

 اند.مستدل از یکدیگر نیستند، بلکه معانی دو مصراع کامالً به یکدیگر وابستهدر  سن تعلیل دو مصراع : 3 نکته 

  تههههها چشههههه  تهههههو ریخههههه  خهههههون عشهههههاق 

       مگههر شههرمنده از تیهه  شههه و ابههروی جانههان شههد 

 شهها بههه ظلهه خههورد ایههن چههون جگههر عاشههدان مههی 

 زالههههههه  تهههههههو گر ههههههه  رنههههههه  مهههههههات    

 کههه امشهها مههاه عیههد انههدر ندههاب ابههر  نهههان شههد       

ددمههههدود سههههیاهی ظلهههه  بههههر دل شهههها مههههی   
 

 

 3- حس آمیزی : 
ن گانه که در عین  ال وقوع عملی نداشته باشد، م الً دیدن  دا، با نمک بودن قیا ه، زبادر آمیختن دو یا چند  س از  واس  ن 

 چرب، خواب لطی ، رنگینی سخن، سردی نگاه،  دای گرم، سکوت سرد، خاطرات تل ، سکوت سری،  وزخند نمگین و ...

 شههههنوموضههههاع جهههههان مههههیبههههوی بهدههههودی ز ا 

 ههههای رنگهههینههههای شهههیرین بهههه بهانههههبهههه ترانهههه 

   از ایهههن شهههعرتر شهههیرین ز شاهنشهههه عیههها دارم 

 ههههها و بههههه خههههزان آرزوههههها بههههه عههههزای خلههههه 

� �� ی سهههههوزنده ا رهههههها داردآخهههههر ایهههههن نالهههههه 

 شهههههادی آورد گهههههل و باد هههههدا شهههههاد آمهههههد    

 ههههای خهههوب خهههو  لدههها را د سهههوی خانههههیبکشههه

 گیهههردکهههه سهههرتا  هههای  ههها   را چهههرا در زر نمهههی 

 چهههه شهههد ای بههههار خلهههه کهههه شهههنیدم از تهههو بهههویی

 شههههههها تاریهههههههک  روزنهههههههده سهههههههحرها دارد 

 رود رو به تمامیمی رنگی روز، گیرد آرام، قصهآید، دس  میتیرگی می 

  منا  اس  نم ل این اس  که شا امنا  اس  / دیگران را ه  ا  به دل، ا  به لیک، امی 
 

 

 4- تضاد : 
 های جداگانه باشد.ها و مرجعآوردن کلمات ضد ه  که دارای مصدق

    بیهههها و کشههههتی مهههها در شههههل شههههراب انههههداز 

     منهههههدهنهههههر خهههههوار شهههههد، جهههههادویی ار 

  نهههههههههان گشهههههههه  آیههههههههین  رزانگههههههههان 

  سههههر آن نههههدارد امشهههها کههههه برآیههههد آ تههههابی 

� ��    شهههری اگههر بههه قصههد مههن جمههع شههدند و متفههچ 

       بیسههتون کنههدن  رهههاد، نههه کههاری اسهه  شههگف 

   و ولولهههههه در شهههههی  و شهههههاب انهههههداز وخهههههر

 نهههههههههان راسهههههههههتی، آشهههههههههکارا گزنهههههههههد 

  راکنهههههههههده شهههههههههد نهههههههههام دیوانگهههههههههان

 هههها گههه ر کهههرد و گههه ر نکهههرد خهههوابی چهههه خیهههال

 ا همهههه تیههه  برکشههه  و ز تهههو سههههر نیفکهههن      بههه

 شههور شههیرین بههه سههر تههو کههه  تههد کههوهکن اسهه       
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5- نما، پارادوکس(:تناقض )متناقض
 این که دو  ف  ضد ه  به یک کس و یا یک چیز برگردد که در عین  ال وقوع عملی نداشته باشد.

  : ای در آن وا د که ویژگی ِاتی خود را ندض کند؛ آت ه شود؛ یعنی آوردن ویژگیدر تناقض به قانون  فر و  د توجنکته مهم

سرد،  دای سکوت، شا روشن، سموم سرد، سوختن از خام، آرام  طو انی.

 ی بخهههههههه  مدههههههههدالن نشههههههههوددیههههههههده

  بههه دو چشهه  خههون  شههان ، هلههه ای نسههی  ر مهه

 جوشهههههد انهههههدرون ای آ تهههههاب خوبهههههان مهههههی

    ،ههد بحههر آتشههین اسهه   هههر شههدنمی در ایههن ره 

 اگههههههرت سههههههلطن   دههههههر بدخشههههههند ای دل

   انههههههدخلههههههه و گههههههل زخمههههههی خمیههههههازه

   آیهههد نسهههی  بهههاد نهههوروزی   ز کهههوی یهههار مهههی

  التیهههد از شهههرم سهههر رازی  لهههک در خههها  مهههی

  کههههههی شههههههود ایههههههن روان مههههههن سههههههاکن

  ایهرگهههههز وجهههههود  اضهههههرت اایههههها شهههههنیده

  زان سهههوی بحهههر آتههه  گهههر خهههوانی  بهههه لطههه

  خههی هههر دم بههه شههادی را م جههام امهه رمههی خههو 

 چنههههههههههین ندههههههههههل دارم ز مههههههههههردان راه

جههههههز بههههههدان خهههههها  آسههههههتان روشههههههن    

 کههههه ز کههههوی او ادههههاری بههههه مههههن آر توتیهههها را  

ی عنایههههه یهههههک سهههههاعت  بگنیهههههان در سهههههایه

دردا کههههه ایههههن معمهههها شههههر  و بیههههان نههههدارد    

کمتههههرین مالههههک تههههو از مههههاه بههههود تهههها مههههاهی 

عههههی  ایههههن گلشههههن خمههههاری بههههی  نیسهههه   

خهههواهی چهههرا ت دل برا هههروزی از ایهههن بهههاد ار مهههدد  

دیههههد معههههرا  از  هههها ا تههههادن مهههها را اگههههر مههههی

ایههههههن چنههههههین سههههههاکن روان کههههههه مههههههن 

مهههن در میهههان جمهههع و دلههه  جهههای دیگهههر اسههه 

تهههر اسههه ر هههتن بهههه سهههوی آتشههه  از آب خهههو   

خ ههههر م آن کههههس کههههه کوبیههههد اهههه  شههههادمانی   

 دیهههههههههران مهههههههههنع  گهههههههههدایان شهههههههههاه



6- سجع:
شود. ایان جمالت در ن ر گفته می به کلمات آهنگین

 هر چه نهاید، دلدستگی را نشاید 

 و زبان سعدی در کام خال  راه  واب اس  و ندض رای اولواخلداب که ِوالفدار علی در نیام

  هنوز بدیتی مانده بود که کتاب گلستان تمام گش  )در  ایان آهنگین نیس ؛ سیع ندارد(از گل بوستان

روزان، آشکارا و نهان شما را به رزم این مردم تیره روان خواندم )سیع ندارد چون تنها یک جمله دارد.( من  شدان و

 ایی نرود، عاشچ  ادق )سیع ندارد، چون یک جمله اس (فبه جفایی و ق 

 )الهی ترسان  از بدی خود بیامرز مرا به خوبی خود )سیع دارد 

 ود که بی  سر ندارد یا امید زر )سیع دارد(نصیح   ادشاهان کردن کسی را مسل   ب  

  شناخت  )سیع دارد(نه مردان به  ورت م رد / وای ک  خردان ناز  رورد / کا  شما را ندیده بودم و نمیای

 )که به خدا سوگند  ایان این آشنایی ندام  بود و دستاورد آن اندوه و  سرت بود . )سیع دارد 

  زور در بازوس  )سیع دارد(، هر که را زر در ترازوس 

 )طالا عل  عزیز اس  و طالا مال ِلیل )سیع دارد 



7- :جناس

ی ه  جنس، از نظر لف  و نوشتار یکسان، امّا در معنا متفاوت باشد.دو کلمهاینکه  ( جناس تام :1

  ضهههههههل تهههههههو  اجههههههه  رواای خهههههههدا ای 

 خزرامههههههههههان بشههههههههههد سههههههههههوی آب روان

  شههههههوری در نهههههههاد مهههههها نهههههههاد عشههههههچ

 سههههههه  خهههههههدا ز روی تعظهههههههی  خهههههههورده

  نیههههههههک خواههههههههها در آتشهههههههه  بگهههههههه ار

  سههههههخن کههههههز سههههههوز دل تههههههابی نههههههدارد

کههههههس ندههههههود رواهههههههی  تههههههو یههههههادبهههههها 

چنههههههان چههههههون شههههههده بههههههاز جویههههههد روان 

ی سههههههودا نهههههههاد جههههههان مهههههها در بوتههههههه  

سههههههوگند بههههههه روی ههههههه  چههههههو ماههههههه    

کههههههه بگهههههه ار  نویههههههن نصههههههیح  مکهههههه 

چکههههههههد گههههههههر آب از آن آبههههههههی نههههههههدارد 
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 :ی تکراری کنی  در  ورتی که قا یه باشد معموخً دو کلمهاگر  ایان دو مصرع کلمات تکراری بود به یک کلمه قدل از آن نگاه می نکته

 ردی  اس  در ایر اینصورت جناس تام و قا یه اس .

مثال:
 دخرام در بههههههههههههههههر دخرام جههههههههههههههههوی

   گیههههههر و رهههههههی طریدههههههی  ههههههرا  ههههههی

تـــام:  ساهـــای دیاـــر از آرایـــه جنـــنمونـــه
   اهههههالم آن لههههها ضهههههحّا  و چشههههه   ت هههههان

 گهههههدا را چهههههو  ا هههههل شهههههود نهههههان شهههههام

    نههه عیهها کههه قلهها دشههمن شههکنی بههه روز هییهها

  گهههر از شهههانه کهههرد تهههار زالفههه  را جهههدا مش هههاطه

 ی تدهههوا بهههه در ا تهههادم و بهههس نهههه مهههن از  هههرده

لهههها از تشههههنگی خشههههک بههههر طههههر  جههههوی    

همههههههی رو کههههههه از قیههههههد هسههههههتی رهههههههی 

ر بههه ضههحّا  و سههامری آموخههه کههه کیههد و سههح   

چنههههان شههههاد خسههههدد کههههه سههههلطان بههههه شههههام

تهههو کهههه قلههها دوسهههتان را بهههه مفارقههه  شهههگفتی   

دسههه  آن مش هههاطه را بایهههد جهههدا از شهههانه کهههرد     

 ههههدرم نیههههز بهشهههه  ابههههد از دسهههه  بهشهههه 

شند. که به سه قسم جنس، در یک  ر  از نظر تفاوت و یا ا زای  و یا در  رک  متفاوت بای ه که دو کلمهاین ( جناس ناقص :2

 شود.تدسی  میحرکتی، اختالفی و افزایشی 

یار( -دزمین( )یا-جمال( )زمان-)کمال

  امهال(-ر   ( )اهمال- ِکز ( )را  -) اک 

 یهههههشهد، ازالی و و هههوانهههار ازل  خهههههریههشه

 چ به لاههرود عشههه  و سهههه دسهم بهههد  دهههکلی

 ایانه(-زیان( ) ایان-شکوه( )زان-)کوه

 ندات(-اتبن)

ردمهی کهههزالههد اههههی  یهههزلههها اههد بههههد نشههب

دههههههههآییههههوار مههههههسهههای شدان شهههههههز انت

 :جنس بی  از یک  ر  باشد جناس ندوده بلکه اشتداق اس .ی ه اگر اختال  دو کلمه نکته

 دو (-)مصدا  –رو ( -)را   –ع( طال-طلع -)طلوع –مفتو ( -)مفتا 

 :نظر معنا متفاوت باشد  جناس چه تام و چه ناقی باید از نکته

یل( )جناس ندارد(–) یل 

 هایی از جناس تام و ناقص :نمونه
را چه شد )جناس ناقی  رکتی( هَزارانگل شکف  و بان  مرای برنخاس  / عندلیدان را چه  ی  آمد  هِزاران د  -1

تو در جانها )جناس ناقی اختال ی( سِرّها وی سَرها / وی شور تو در تو بر لا مُهرتو در دلها، وی  مِهرای  -2

ها هس  بسی، محرم اسرار کیاس  )جناس ناقی اختال ی(داند / نکته اشارتکه  بشارتآن کس اس  اهل  -3

داری دارند )جناس تام(و معنی که تو  صورتبر دیوارند / نه چنین  صورت ی  روی  دگران  -4

تابنده شدم )جناس ناقی اختال ی و  رکتی( یژُهرهشیر اس  مرا،  یزَهرهدیدۀ سیر اس  مرا، جان دلیر اس  مرا /  -5

جناس ناقی

بیامد بمالید و زین بر نهاد / شد از رخ  رخشان و از شاه شاد )جناس ناقی اختال ی( -6

داشتن )جناس ناقی ا زایشی( آیینهماس  سینه چو  آیین کفر اس  در طرید  ما کینه داشتن / -7

اس  )جناس تام( بازی من بر ری زیدای تو از همه عال  / تا دیده بازام دیده چو بر دوخته -8

ای )جناس تام(خوی ، شکل مدوّر گر ته دورای / در ندیمان  دیدهدورای آسمان چو  -9

هس  )جناس تام( غریب/ چون من در آن دیار هزاران نیس   غریبگر آمدم به کوی تو چندان  -01

وانکه گیسوی تو را رس  تطاول آموخ  / ه  توان  کرم  داد من مسکین داد )جناس تام( -00

دوستان را به مفارق  شکستی )جناس تام( قلبدشمن شکنی به روز هییا / تو که  قلبنه عیا که  -02

نیس  )جناس تام( چَنگاس  و دل در  چَنگکاین زمان  گو  بر دهی / با زمانی دیگر انداز، ای که  ندم می -03

)جناس ناقی  رکتی( گِلاز خارم برآوردی و خار از  ا و  ا از  گُلسی  اندام سنگین دل / گرم باز آمدی محدوب  -04

چند )جناس ناقی  رکتی( اَنعامیمدارید ز  اِنعامای گدایان خرابات، خدا یار شماس  / چش   -05

دین جاست ، نیس  )جناس ناقی  رکتی( دَردِ دُردگیر / همچو های جمله عال  خورده ا  -06

کزنی بی  خوی  )جناس ناقی  رکتی(ک نی میمکن تا توانی دل خلچ ری  / وگر می -07

)جناس ناقی اختال ی( دیدارو به  دادار / قس  خواهی به بیزار، بازاردل من هس  از این  -08
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/ ز درگاه برخاس  آوای کوس )جناس ناقی اختال ی( خروس خروشگه که خیزد بدان -09

 -2سیود و وجود: جناس ناقی اختال ی  -0) وجود/ هر که این دو ندارد عدم  به ز  سُجوداس  و کرام  به  جُودشر  مرد به  -21

 جود و سیود: جناس ناقی ا زایشی(

)جناس ناقی اختال ی( کام مابگو که کار جهان شد به  را / مطرب جامساقی به نور باده بر ا روز  -20

 توانند در صورت تکرار جناس تام باشند.هایی که میهایی از واژهنمونه

بار شکر - تن : باریکچین و تاب - چین: نام کشورسن و سال - زاد: توشهعیا و گناه - آهو: نام  یوان

 رداخ  –داد: عدل و داد باطن –: قرارداد دنهاباشد - باد: اس  بادرهایی - رهی: راه

 ور و  ری – ری:  ریدن  نیه –چن : نوعی ساز قصد –آهن : موسیدی کت  –دو : دیشا 

کتاب سعدی –گلستان: با  جاری –روان: رو   یاب – رده: موسیدی اجازه –بار: بار 

 دای ناز  –زیر:  ایین �روی  لز –روی: چهره  بیوی –جوی: رودخانه  محد  –مهر: خورشید 

بره –ده: روستا اجزای نماز –قام : اندام نام زندان –تامی: نی دل –قلا: وسل 

ننال –منال: مال و  روت دنیا –جهان: جهنده عشچ و آرزو –هوا: هواو ضا �گلت هستی –گلی :  ر  و گلی 

دوباره –باز: نوعی  رنده تاز-ای در سوریهن: منطدهجوخلا قلا و دهان سا ل و کناره رو گ اش  –بهش : جن  

بلدل -هزاران: عدد شمارشی قدر و گور –گور: گورخر  ر و بال – ر:  ریدن 



8- ی حروف(:آرایی )نغمهواج
ها که باعث آهنگین شدن کالم شود.ها و مصوتاز تکرار  ام 

 : باشد و باید به آن توجه شود.تر از  ام  میها نامحسوستمصووا  آرایی  نکته مهم 

 یت گلرنههه ِ تلههه ت تیهههزت خوشهههخوارت سهههدک    بهههاده

 خههههههههوابت نوشههههههههینت بامههههههههدادِ ر یههههههههل

    بیهههها و کشههههتی مهههها در شههههل شههههراب انههههداز

         بیهها کههه قصههر ازم ههل سههخ  سسهه  بنیههاد اسهه

      خیههال خههالت تههو بهها خههود بههه خهها  خههواه  بههرد

     و شههراب و شههیرینی شهها اسهه  و شههاهد و شههمع

 خههههههههوابت نوشههههههههینت بامههههههههدادِ ر یههههههههل

    ریاسههههه  بهههههه دسههههه  کسهههههانی خطاسههههه

        دلهه  بههه و ههل گههل ای بلدههل  ههدا خههو  بههاد

   نهههههرگس مسههههه  نوازشهههههگر مهههههرد مهههههدار

    ی آن دام مهههنخهههال  دانهههه زلههه  او دام اسههه

  ام مهیهههور از او دلخسهههته و رنیهههور از اومههن مانهههده

 ی خوبیهاسههههههه لدخنهههههههد تهههههههو خال هههههههه

مصوت هتهه( آراییخام)وا نگار ونزدل  از یاقوتاز لعل ن دل 

مصهههوت هتهههه(آرایهههیبهههاز دارد  یهههاده را زسهههدیل )وا 

خرو  و ولولهه در شهی  و شهاب انهداز )وا  آرایهی ) (     

ا( -س  -بیار باده که بنیاد عمر بر باد اس  )وا  آرایی ب 

ا( –که تاز خال تو خهاک  شهود عدیرآمیهز )وا  آرایهی ی     

("شِن"درآراییبینی)وا دوستانکهچنین شااس انیم 

("هتههه"مصههوت آرایههیبههاز دارد  یههاده را ز سههدیل )وا   

("س"در  آرایهی هها برخداسه  )وا   که از دستشان دس 

("ل"آرایی در همه گلدانک عاشدانه ماس  )وا درچمنکه

(" "درآراییخون عاشچ به قد  گربخورد نوش  باد)وا 

("ا"و"م"و"د"در  آراییای ا تاده در دام او)وا هبرامید دان

("و"ومصهوّت "م"درآراییرود)وا میدورازاودراستخوان نیشیکهگویی

("ی"در  آرایهی ی گهل زیداسه  )وا   لختی بخند، خنهده 
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 9- تلمیح: 
 ی چش  اشاره کردن اس .(ای شود )در ل   به گوشهشارهاینکه در کالم به آیه،  دیث، داستان و واقعه تاریخی ا

  آن  اسههههن اههههرید  کههههاروان آ ههههرین  را  مههههن 

 سههههههه  خهههههههدای زروی تعظهههههههی خهههههههورده 

   لعمههههههههر تههههههههو ط ههههههههرای جههههههههالل 

    بهههه تمنهههای تهههو در آتههه  محنههه  چهههو خلیهههل 

      شههعر اگههر اعیههاز باشههد بههی بلنههد و  سهه  نیسهه 

        تههو یههک سههاع  چههو ا ریههدون بههه میههدان بهها 

  سههههدز  لههههک دیههههدم و داس مههههه نههههو  مههههزرع 

 یوسه )ع(( داستانبهبناگوش )تلمیمبودنیلاخوانسیلیجایکه

 سههههههوگند بههههههه روی ههههههه  چههههههو ماههههههه    

 ("یعمههون سهکرته  لفیانه لعمر "یآیهبه)تلمیمتولوخ منشوروخی 

 یهههها در چمههههن خلههههه و ریحههههان بههههودم    گههههو ی

 هههها یکدسههه  نیسههه  وریهههد بیضههها همهههه انگشههه  

 کاویان بینهی  انا که روی آری در  تا زان  س به هر ج

 روی خههههوی  آمههههد و هنگههههام د شههههتهیههههادم از ک

 های رایج در کنکور:های درسی و تستمعرفی برخی تلمیحات و اشارات موجود در کتاب 

  آب زندگانی و ... –چشمه  یات  –آب  یوان  –اسکندر : آب  یات  –اشاره به داستان، خضر ندی 

 ام نشهههین، آتههه  دل  رونشهههان خیهههز و بهههه دیهههده دههههد نشهههانعهههل تهههو مهههیای کهههه ز آب زنهههدگی ل 

  درخ  سدره و... –دلیویی  ور لا  وض  –با  بهش ، سایه طوبی  –میوه ممنوعه  –اشاره به داستان آدم و  وّا و بهش : گندم 

 نههها خلههه  باشههه  اگهههر آن را بهههه جهههویی نفروشههه    ی رضهههوان بهههه دو گنهههدم بفروخههه   هههدرم روضهههه 

 به داستان خلد  و آ رین  انسان: اشاره

     ی امّهههازه شهههودخههها  چهههه دانسههه  کهههه او امهههزه آب چهههه دانسههه  کهههه او گهههوهر گوینهههده شهههود 

 : ) ( معرا   یامدر 

  وی قدههههههههی عههههههههر  تکیههههههههه گاههههههههه    ای از بهههههههههههر سهههههههههههدره شهههههههههههاهراه 

  ابراهی  و ... –آزر  –با   –داستان  ضرت ابراهی  )ع( و کلمات: گلستان

  سهههرد کهههن، آن سهههان کهههه کهههردی بهههر خلیهههل      تههه  کهههه در جهههان مهههن اسههه    یهههارب ایهههن آ

 :اشاره به داستان  ضرت عیسی )ع( و دم مسیحایی

 آیهههدکهههه ز انفهههاس خوشههه  بهههوی کسهههی مهههی    آیههههدمههههژده ای دل کههههه مسههههیحا نفسههههی مههههی 

 ... اشاره به داستان  ضرت نو  و طو ان و کشتی و

    بهان ز طو هان اه  مخهور    نهو  اسه  کشهتی    چون تهو را ای دل ار سههههیل  نهههها بنیههههاد هسههههتی برکنههههد

  ی سامری،  رعون و ... حرای سینا، وادی ایمن، یدبیضا، گوساله –داستان  ضرت موسی )ع(، آت  طور

   آتههههه  طهههههور کیههههها، موعهههههد دیهههههدار کیههههها  شهههها تههههار اسهههه  و ره وادی ایمههههن در  ههههی 

 ... ماجرای  ضرت سلیمان و بلدیس و دیو و خات  سلیمانی و

 ههههد مالههههک سههههلیمان  در زیههههر نگههههین باشههههد   تههههو گههههر یههههاب  انگشههههتری زنهههههار     از لعههههل 

  )یعدوب، برادران یوس ، ماجرای زلیخا، نیل مصر و... –کنعان  –داستان یوس  )ع

    در آن معرض کهه چهون یوسه  جمهال از  هرده بنمهایی      مالمهه  گههوی بههی  ا ههل تههرن  از دسهه  نشناسههد 

 شود.وب، شعیا،  الم، یحیی، یونس و ... در ابیات به  ورت تلمیم دیده میهایی از  ضرت داوود، ایهمچنین داستان 
 

 

 11- :اغراق 
 اینکه در کالم سخنی آورده شود که از نظر عدلی و منطدی محال باشد. ) فات ایر معمول و محال(

     گهههردمد بیهههدار مهههی هههری گهههل مهههیرنههه  از اگهههر راگههر چههه ندهه  دیههوارم بههه ظههاهر از گههران خههوابی 

 رود.معموخً در کاربردی ااراق آمیز به کار می "اشک و آه "در ادب  ارسی  : 1 نکته

      ر هه  کههن بههر جههان خههود  رهیههز کههن از تیههر مهها       تیهههر آن مههها ز گهههردون بگههه رد  ههها   خمههه 
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  های  ماسی اس .ترین شیوه برای آ رین   حنهااراق مناسا : 2نکته 

  و دریههههههای آب شههههههود کههههههوه آهههههههن چهههههه 

     وار بگههه ریههههر گهههه بهههه  هههد کرشهههمه  هههری 

   بههههه یههههاد یههههار و دیههههار آن چنههههان بگههههری  زار 

 گههههههر بههههههری گههههههل کنههههههی  یههههههراهن  را 

     بهههههه دندهههههال محمهههههل چنهههههان زار بگهههههری 

        تههو بههه هنگههام سههخن گههر نشههوی مههوی شههکا

 اگهههههههههر بشهههههههههنود نهههههههههام ا راسهههههههههیاب 

 بهههر چشههه  خهههود  رشهههته کشهههد خههها  راه تهههو را   

 فر برانهههههدازمکهههههه از جههههههان ره و رسههههه  سههههه  

 از نههههههههههازکی آزار رسههههههههههاند بههههههههههدن  را  

 ل نشههههههیندام ناقههههههه در گههههههکههههههه از گریههههههه

 کهههس نیابهههد ز دههههان تهههو نشهههان، یهههک سهههر مهههوی

در کنایه آوردن معنای دور منظور گوینده اس  و معنای نزدیک ااراق آمیز آن توجهی ندارد، امّا در ااراق هد  گوینده آوردن  : 3نکته 

 .سخنی اس  که محال عدلی باشد

  چهههون کهههوه نشههه  مهههن بههها تهههاب و تههها  نههههان 

 تههوان ر هه  بههه یههک چشهه   ریههدن تهها مصههر     مههی

 گههههاه کههههه برخیههههزم   ههههد زلزلههههه برخیههههزد آن  

 بهههههوی  یهههههراهن اگهههههر قا لهههههه سهههههاخر شهههههود 
 

 

 11- : )تضمین )درج 
 آوردن عین آیه،  دیث و یا مصراع و یا بیتی از شاعری دیگر در ضمن کالم.

  شههههر عشهههچ مهههن  شههههریار و چهههون  ههها   بهههه 

       چشهه   هها   زیههر بههام قصههر آن  ههوری سرشهه 

 تضمین ازآیه قرآن(" ت ی اِامطلع الفیر"الددرلیله-رو ای( 

  خیهههز تههها خهههاطر بهههدان تهههر  سهههمرقندی دههههی 

 نشههههود مههههر  چمههههن ههههه  نفههههس زا  و زاههههن 

    اگههههههر خههههههونین دلههههههی از جههههههور ایههههههام

 ضمین شهریاراز  ا  ()ت"ورزیدنبه عشچشهرمیشهرهکهمن "

 ی قهرآن( )تضمین از آیهداش  "اخنهارتح تیریجنات"یشیوه

 

 ازرودکی(از ا  )تضمین"آیدهمیمولیانجویبوی"کزنسیم 

 شههریاراز ا  ( )تضهمین "الی اس ع ابیناجنسرا حد رو "

از ها  ( مشیری ریدون)تضمین"جامبیاور چون لالا خندان"

 
 

 12- :تشبیه 

 کلمه یا گروهی از کلمات که به طر  دیگر مانند شود. مشبه: -0

 کلمه یا گروهی از کلمات که مشده، به آن مانند شود. مشبه به: -2

 باشد.کردار، گویی که و... که رابطه میان مشده و مشده به میسان، بهکلماتی شامل چون، م ل، به ادات تشبیه: -3

 باشد.ی تشدیه می ف  یا ویژگی مشتر  میان مشده و مشده به که عل  و بهانه وجه شبه: -4

 مههههرم بهههه جهههان رسهههید و بهههه عیّهههوق بهههر شهههدم   چههههون شههههدن  او تههههاده بههههودم،  ههههی  آ تههههاب 

 : باقی  بهشود و  دل دو رکن ا لی تشدیه یعنی مشده و مشدهتشدیه ادات تشدیه و یا وجه شده و یا هر دو     میدر گاهی  نکته

 گویند.می تشبیه بلیغماند که به آن می

 باشد.ی تشدیهی میو اگر این دو رکن به  ورت کسره به یکدیگر اضا ه شوند اضا ه

 یایی کرانه نا دید           ادات تشدیهرعشچ، د 

 و نگاه  م ل خنیر بود            وجه شده 

 اد           ادات و وجه شدهه  بهههدارد نیسه  نههن آتههه ایههر کهه               اد ه  بههای و نیسه  نههن بانهه  ایههه  اسههآت 

  باشد که وجه شده در آن بارزتر اس .تر از مشده میتر و  سیبه ملموسمشده نهاد جمله اس  و مشدههمیشه  :نکته 

 گر مربوط شوند.به، با ند  نمای اضا ه به یکدیاین که مشده و مشده ی تشبیهی :اضافه

 ی زل ، مهرری، چشمی خورشید، تیرمژگانی دل، طاق ابرو، سلسلهکوه  ضل، خانه 

 مهد زمین، قدای سدز ورق، اطفال بنات نداتی ابربهاری، ی روزی،  را  باد دا، دایهی ناموس، وظیفهباران ر م ، خوان نعم ،  رده ،

 ، کمند گیسو، اکسیر عشچشای، لعل لا، خواب افل ، شراب عشچ، خوان زمین

 اهو کام مهل تها لعهرآمد از لهر بهآخ 

 ههههههد  تیهههههر مالمههههه  بهههههر اایهههههار شهههههدم   ا بهههه دام سهههر زلههه  تهههو گر تهههار شهههدم     هههههت 
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 به شا زنییر آن  ری را یاد کردم 

 اهر مههن از تیهز کههود  رهیههخ انههن بر جههه  کهههو                           ر هه  خمهه رد  ا ههگههردون بهها ز گههره آه مهههتی 

  های ِهن  روشن بودچرا 

 راه آزادی به روی گیله مرد بسته بود 

 آید.ی تشدیهی، وجه شده در آن عدارت یا  عل میدر اضا ه : نکته 

 ی تشبیهیهای مهم اضافهنمونه: 
 

 دام تعلچ خا   فحه ضمیر د تر عشچ ی ِهنسراچه های تخیلجوانه

 گلدسته سرو بزم عشچ ی اندوهجرعه نسی  رو انی  تیر بال

 باران ایدی سکوت ی خواریجامه ی تدواجامه های اشکشکو ه  وض ندا 

 کت  عدم تیر گمراهی جریده عال  ی  ه کاسه خلوت انس

 بنات ندات ی ابر بهاریدایه  ر ا  باد  دا چرا  هدای   صار بردباری

 شاهد آرزو در  لم ن بار اما شای آرزو  ام عا ی 

   کیمیای سعادت نخل وخی  گورستان شک 

 خلچ همه یکسره نهال خدایند                    هی  نه برکن تو زین نهال و نه بشکن           

 شمع خرد بر روز، در دل و بشتاب                    با دل روشن به سوی عال  روشن 

 جور و جفا در این مدار  معدن                   معدن عل  اس  دل چرا بنشاندی
 

 هایی از تشبیهنمونه : 
 به(ی اهل طمع)مشده/چاه)مشدهدیده-0   ی اهل طمع به نعم  دنیا                ر نشود همچنان که چاه به شدن      دیده -0

 به(نعم  دنیا)مشده(/شدن )مشده-2                                                                                                          
 

 به(های اخگر)مشدههای نارن )مشده(/ ارهشاخه-0های اخگر اندر میان دود        های نارن  اندر میان ابر             چون  ارهآن شاخه -2

 به(ابر)مشده(/دود)مشده-2                                                                                                          

 

 -0    جترم گردون تیره و روشن در او آیات  دم         گویی اندر جان نادان خاطر      -3

                                                                                                          2- 

 

 به(گل)مشده(/شاه)مشده-0به چمن خرام و بنگر بر تخ  گل که خله    به ندی  شاه ماند که به ک  ایا  دارد    -4

 به(دهخله)مشده(/ندی  ایا )مش-2                                                                                                          

 

 به(خال سیه)مشده(/ندطه دوده)مشده-0    اس ا تادهجی یدر لدهکهدودهیندطه        چیس   دانیسیهخالتوآنزل خ در-5

 به( )مشدهخ  زل )مشده(/ لده جی-2                                                                                                          

 

 به(گل)مشده(/عکس روی یار)مشده ری-0ری گل را که عکس روی یار اس             هوا مشاطه، آب آینه دار اس               -6

 به(دهآب)مشده(/آینه دار)مش-2                                                                                                          

 به(هوا)مشده(/آ تاب)مشده-3                                                                                                          

 

 به(ماه)مشده(/آ تاب)مشده-0ی زل          آ تابی اس  که در  ی  سحابی دارد ماه خورشید نمای  ز  س  رده -7

 به(ی زل )مشده(/سحاب)مشده رده-2                                                                                                          
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 به(قرارگر تن مال)مشده( در/آب)مشده-0قرار در ک  آزادگان نگیرد مال           چون  در در دل عاشچ چوآب در اربال      -8

 به(عاشچ/اربال)مشدهدر ک  آزادگان)مشده(/دل-2                                                                                                          

 

 به(زل  تو)مشده(/کمند)مشده-0ای زل  تو هر خمی کمندی                چشم  به کرشمه چش  بندی               -9

 به(چشم )مشده(/چش  بندی)مشده-2                                                                                                          

 

 به(سرشک)مشده(/باران)مشده-0سرشک چو باران چکیدرو اس     کاندر ام  چوبرق شدروزگارعمر     گر از دیده -01

 به(روزگارعمر)مشده(/برق)مشده-2                                                                                                          

 ترین تشبیهات در ادب فارسی:برخی از رایج 
� کعده، شیشه، آینه، خانه، دریا، سن ، گوی و ... " به "دل"تشدیه"  ��

� و ... خورشید، مهر، ماه،  دم، گ ل، بهش "راخسار به  یا عارض، ع ار، روی، "چهره"تشدیه"    ��

� و ...  شام، شا، ابر، ماشک، چوگان، لسله، سکمند، زنییر، دام، سندل" یا زال  و گیسو به "مو"تشدیه"  ��

� نرگس، چرا ، شمع، بادام، آیینه و ... "به  "چش "تشدیه"  ��

� ات، انچه، قند، شکر، شراب و ... لعل، یاقوت، عدیچ، آب  ی"به  "لا"تشدیه"  ��

� و ...   ادی لعل،  سته، ت ن  شکر، ندطه"به  "دهان"تشدیه"  ��

� تیر، ناو ، خنیر و ... "به  "مژه"تشدیه"  ��

� کمان، طاق، هاللی، محراب، ماه نو و ... "به  "ابرو"تشدیه"  ��

� دانه، سهند، گندم، جو، ماشک و ... "به  "خال"تشدیه"  ��

� موی و ... "به  "میان یا کمر"تشدیه"  ��

� سرو،  نوبر، شمشاد و ... "به  "قام "تشدیه"  ��

� گوهر، مر ، طوطی،  رنده و ... "به  "جان"تشدیه"  ��

� بازار، کاروان سرا، رباط، قفس، دامگه دیو، مزرع، گلستان و ... "به  "دنیا"تشدیه"  ��

� خار، خنیر، عشچ، بند و ... بحر، دام، "به  "ا "تشدیه"  ��

 
 

 13- : استعاره 
 در ل   به معنی عاریه یا قرض گر تن اس  و در ا طال  آوردن لفظی در ایر معنای  دیدی اس .

 آید.به میده و یا مشدهآید، با این تفاوت که در استعاره یکی از دو رکن ا لی تشدیه یعنی یا مشاستعاره از تشدیه به وجود میتوضیح: 

 )بهاران که شادبا  ریزد سههر)شادبا :استعاره از باران 

 (لعل"تا عکس لعل بیفتاد به جام ما" )استعاره از لا 

 

زد خ  ابرو کز ناژ بر نرگس مس  تو  

 چش ( از استعاره "نرگس")

 ) زشاه آت  آید همی بر سرم)آت  استعاره از ظل 

 کرد جاامشا)ماه:چهره(رخا  خواه دکزدوری مهمی 

 ("موها"ازاستعارهانداخ :)سندلبراراوانع ارتکهزسندلی 

  چکیدمرواریدها میچشمان وازگریس آرام میدختر 

استعاره از اشک("�مروارید")

 استعاره از باران( "عشچ"شود.)به  حرا شدم، عشچ باریده بود و زمین تر گونه می

 روشههههههد تهههههها بههههههر آرد یههههههک گههههههل زرد    نههههرگس از چههههری جهههههان گههههرد    زارانهههههههه 

 استعاره از خورشید( "گل زرد"استعاره از آسمان و  "چری"استعاره از ستاره،  "نرگس")

  و یاقوت لعل"اس  و نیز کلمات  "معشوق"استعاره از  "تر ، شاهد، لعد  ساقی،با ،  ن ، نگار، " معموخً در ادب  ارسی  : 1نکته ،

 اس . "لا، گیسوان، چهره، چش  و قام  معشوق"معموخً به ترتیا استعاره از  "اه، نرگس، سرو شمشادسندل، م

 وان داردههههههههون اراهههههه خههب خَطی بهار عارضشان دارد                            ههههبهههسای سنبلرد گ ل ز ههه گههدارم ک بُتی 

 خطی: استعاره از دور  ورت( –بهار عارض : اضا ه تشدیهی  –اره از زل  سندل: استع -)بتی: استعاره از معشوق

  ی استعاری اس  و اگر این  ف  ای به ایر انسان، اشیاء و یا امورات ِهنی قرض داده شود اضا هاگر  ف  و یا ویژگی : 2نکته

 ای تشخیی نیس .(س  امّا هر استعارهآورد )یعنی هر تشخیصی استعاره اتشخیی را  دید میی ویژگی انسانی باشد آرایه
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 رواز خیال، عنان عدل، بام سعادت، اساس تزویر،  رو  ریریزان  واس، بال نسی ، بی  عشچ، بری  

 ی کدریا، دس  روزگار، گو  طرب، چش  خرد، عنان قل ، دام قل ، ارق  یرت، بوی محد ، آبروی  در و قناع ،  ی ی  رو  بنا، کنگره

 های دوستیی عشچ، گریدان  دم، کام جهان، ریشهایام، دامان قیام ، رو  کالم، ط ر ه مری، بدعهدی

  مخاطا کردن ایرانسان با )ای و یا( و همچنین کاربرد ضمیر شخصی برای ایرانسان تشخیی و استعاره اس . : 3نکته 

مثال: 
   ای آبشهههههار نو هههههه گهههههر از بههههههر چیسهههههتی 

   ای  ههههههدا هیههههههر بگههههههو یههههههار کیاسهههههه 

  زنهههیآسهههمان کهههه بهههر سهههر مههها چهههری مهههی  ای 

  در  شههههههان خلههههههه در وی چههههههون چرااههههههی 

     ههههدا بههههه لطهههه  بگههههو آن اههههزال رعنهههها را 

 چههههین بههههر جدههههین  کنههههده ز انههههدوه کیسههههتی  

 ای نسهههههی  سهههههحر آرامگهههههه یهههههار کیاسههههه    

 ای مشهههههه  زمههههههین بههههههر آسههههههمان شههههههو   

 ولیهههههههک از دود او بهههههههر جهههههههان  دااهههههههی   

ای مههها راکهههه سهههر بهههه کهههوه و بیابهههان تهههو داده     
�

 های مهم اضافه استعاریی / نمونهاستعاریی هانمونه 
 

 آاو  خوشدختی دستهای مری دس  شکوه چش  ناله دل شا

 ی  سد مله ی وه ارقه ساف  جان دس  هوا  لدوم چاه

 ارق بوسه خون خورشید زبان بری ی کدریاکنگره رو  بنا

 آواز گنیشک تنفس  دم ه گرسنگیسر نی ی دهردس  جفا یشه بال نسی 

 روییدن عشچ  ی ی  مری چنگال ستمکاران ی ا کار ایه  ای اوهام

 قلا کویر جان تیرگی های زمینچش  سرا ای معماری  رق  رقدان

 : ی اقترانیهای اضافهنمونهاضا ه استعاری با اضا ه اقترانی اشتداه نشود،  نکته 

  ای بطالن  ای تعدّی دس  رد های تشریمانگش  دس  دری 

 اشک شوق گو  استماع دس  اناب  دس  خر  بتکارگردن ا

 چون بگویی بفشانی گهر از  د ه لعل                          چون بخندی بنمای ز شک مروارید  

  ردا که  یشگاه  دید  شود  دید                          شرمنده رهروی که عمل بر میاز کرد      

 یدم                            خرد را دیده خواب آلود دیدمز عشچ آ اق را  ر دود د      

 در آ اق گشاده اس  ولیکن بسته اس                           از سر زل  تو در  ای دل ما زنییر
�

 ره:استعا از هایینمونه 
    

 دارد.بههههار عارضههه  خطهههی بهههه خهههون اراهههوان       بههان داردباتههی دارم کههه گههرد گ ههل ز سههندل سههایه    -0

 خطی به خون اراوان:استعاره از لا معشوق-4سندل استعار از زل  معشوق *-3گل استعاره از ورت معشوق*-2ب : استعاره از آت *-0

                               طراوت گل و بوی بهار من دارد.گال و تازه بهار / تویی که عارض تو  -2

 استعاره از معشوق "گل و بهار"-2گل و تازه بهار استعاره از انسان* -0

 ل زرد                               ههههههک گههههد یههههرآمهههههها بههروشد تههههه هههههههزاران نههههههرگس از چههههههری جهههههههانگردی  -3

  "خورشید"استعاره از  "گل زرد"-3استعاره از آسمان*  "چری"-2استعاره از ستاره*  "نرگس"-0

 د                               هههان زرم آمهههد وان کهههههرم آمههه  بهههههیهوان سو بصهههرم آمهههد  شهههمس و قمهههرم آمهههد، سهههمع     -4

 استعاره از معشوق "شمس و قمر و سمع و بصر و کان زر"

      ؤی خخ                         ههههههؤلهههههههان لهههههههسهاند از نرگههههشهه چهههههون تنهههههها مانهههههد مهههههاهِ سهههههرو بهههههاخ    -5

   "اشک"استعاره از  "لؤلؤ"-3* "چش "استعاره از  "نرگس"-2استعاره از انسان*  "ماه"-0

 ای با                               ههههههاشههههل تمههههههدهلهو بهههاید چههههشههنمههههههرا بههههههر  باریههههههده بههههههر  ههههههر زا       -6

  "موی سیاه جوانی" استعاره از " ر زا "-2استعاره از موی سهید  یری*  "بر "-0

  ههههسهخهوان را بهههل و اراههههدق گههههههنهه  ههببریهههههد و میهههههان را بهههههه گیسهههههو بدسههههه      -7
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 استعاره از  ورت "گل و اراوان"-2استعاره از ناخن*  " ندق"-0

                   ل  ر آب             ههههس و گ ههههههههههرگهههها نهرید بهههههفهنههببههههههههه آواز بههههههههر جههههههههان ا راسههههههههیاب   -8

   " ورت"استعاره از  "گل"-2* "چش "استعاره از  "نرگس"-0

                               "عشچ استعاره از باران"بههههه  ههههحرا شههههدم عشههههچ باریههههده بههههود      -9

                         ه چه ا تاده اس        ههن دامگههههه در ایههه  کههههمهدانهههنزننهههد  هههفیر ی عهههر  مهههی تهههو را از کنگهههره  -01

 معشوق  "قصر"استعاره از  "عر "

 ر                                هههردند و کههههههور گهههان کههههرکهههه زیههههههمهههقضهههها چههههون ز گههههردون  ههههرو هشهههه   ههههر    -00

 معشوق   " رنده"استعاره از  "قضا"

 ل بر میاز کرد                                ههه عمههههروی کهههههرهده هههههرمنهههش ههههردا کههههه  یشههههگاه  دیدهههه  شههههود  دیههههد  -02

  " رنده"استعاره از  " دید "

 :برخی از استعارات رایج در ادب فارسی 

 نرگس استعاره از چش  و ستاره 

  ،امگه، کاروان سرا، رباط، زندان، قفس، گلشن        استعاره از دنیادبازار 

 ،چرا ، طاووس آتشین  ر        استعاره از خورشید خسرو خاور، شمع 

  آسمانچری، گندد نیلو ری، گردون، مینا        استعاره از 

  دندان"و یا  "سخنان ارزشمند"لؤلؤ و مروارید، گوهر استعاره از"�

 و... استعاره ازمعشوق اس .تازه بهار، گ لو شی، شاهداز شاه، خسرو، بهار، و ا، شمع، آهویماه، بدر منیر، ماه دوهفته، خورشید، آ تاب 

 و... استعاره از عاشچ هزار دستان بلدل،  روانه، عندلیا 

 " استعاره از گیسوان معشوق "کا ور و بر 

استعاره از دهان    اده لعل، تن  شکر      ، سته 

 شکر، یاقوت، لعل        استعاره از لا 

 
 

 14- ز:مجا 
تواند از کل به جزء و یا از جزء به کل و یا از محل به ا راد محل و یا از سدا به آوردن لفظی در ایر معنای  دیدی اس  که می

 شود، دخل  داشته باشد.مسدا و نیز از آل  و ابزار کار به آن چه که از آن انیام می

 سنایی همه تو ید تو گویند )میاز از کل وجود( لب و دندان 

 (های جهانکند )میاز آدمز درد  راق تو آه و ناله می جهانی�

� اند کمان راند زود )میاز از تیر( گزتهمتن 

  میاز از گردن( یالبکوبم  زین گونه امروز( 

  درک  و معشوق به کام اس  )میاز از جام( میگل در بر و 

   و سرگرم با  )میاز از شراب( جام یا ی بک 

 ی مجاز :پر کاربرد آرایه "کلمات"هایی از نمونه

  دارد. "هامردم و ا راد آن محل"عال ، دنیا، جهان، شهر، کشور، دش ، میلس، خانه، گردون، ایران و ... دخل  بر 

  شراب دارد. ، قرابه و... دخل  بر جام،  یاله، قد ،  ارا ی،  یمانه، ساار، رطل، سدو، کوزه، خ 

 سخن"میاز از  " ر ".      "قصد و اندیشه"میاز از  "سر"باشد.       "قدرت و اختیار و توان"میاز از  تواندمی "دس "ی کلمه"      .

اجزای وجود انسان:  ”.  شعر"میاز از  "بی  و ازل".      "انگشتر"میاز از  "نگین".      "بهار و گلستان"به ترتیا میاز از  "گل و چمن"

 باشد. "کل وجود"تواند میاز از می " لچ طرهک ،  سر، دس ، دامن، گو ، رای و"

 "تیر" میاز از "گز و خدن "میاز از سخن و نوشته و شعر.    "قل  و خامه کلک و"میاز از سخن،  "زبان"میاز از کشتن:  "خون." 

میاز  "دیروز، امروز و  ردا"،  "زمان"میاز از  "دم، نفس، لحظه و ساع ".   "خلد  انسان"میاز از  "لآب و گِ"، "وطن"میاز از  "خا "

 اس . "گ شته،  ال و آینده"از 
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 هایی از ابیات مجاز :نمونه 

 و ههههههههه در گههههاد  لدههههه نهههههون کعدهههچ                      و        هههر جههه  ههههه سینههههههوی کعدهههههد سههههآم 

 یاز از انگشتری(که نگین  ادشاهی دهد از کرم گدا را )م 

 ) سر آن ندارد امشا که برآید آ تابی )میاز از قصد و تصمی 

 )من آن نگین سلیمان به هی  نستان  )میاز از انگشتری 

      در موسههه  خهههزان چهههه  مهههر  اسهههن خلهههچ را 

    از آن مهههههرد دانههههها دههههههان دوختهههههه اسههههه 

  ای بههه بعههض  ههرو بههود  ههر  عشههچ    چههون عادههده 

     خواننههههد چههههو  ههههردا نامههههه خوانههههان نامههههه

 ایههههام گههههل مالیمهههه  از باادههههان خههههو  اسهههه  

 کههههه بینههههد شههههمع از زبههههان سههههوخته اسهههه      

 ایهههن عدهههده تههها همیشهههه سهههر وا شهههدن نداشههه      

تههههههو را از نامههههههه خوانههههههدن ننگهههههه  آیههههههد  

 از مجاز:  دیار هایینمونه 

 بریدن  باشد سرطاق  -0

 ما نرسد دستاگر به زل  دراز تو -2

 

 را  ا  پیمانهچو آشامیدم این -3

 تو به که نال  که گر داور نیس  از-4

 ایهرگز وجود  اضر اایا شنیده-5

 بگویسعدییبشوی،گفتهد تر کرت-6

 کرددوتانتوانزل آنیدر لدهدست-7

 برآشف  عابد که خامو  با -8

 را حلقگرندندی زین سخن تو -9

چوع اربرا روزیبسوزی عالمیدل -01

 وز  دید  سر بریدن نیس 

 کوته ماس  دستونگناه بخ   ریشا

 

 در ا تادم ز مستی بر سرت خا 

 توهی  دس  باختر نیس  دستوز 

 جای دگر اس  دلممن در میان جمع و 

 بدار مجلسدامن گوهر بیاربرسرت

 تکیه برعهدِ تو و باد دا نتوان کرد

 با  گوشنیستی  زبانتو مرد 

 آتشی آید بسوزد خلچ را

مداراکنیسودداری که نمیتو از این چه

 میاز از قصد نوع عالقه: محلیّه "رس"

 دس )اول(: میاز از سرانگش 

 )دوم(: میاز از هم دس 

  "شراب"میاز از  " یمانه"

  "قدرت"میاز از  "دس "

   "توجه و عالقه"میاز از  "دل"

   "اهل میلس"میاز از  "میلس"

    "سر انگش "میاز از  "دس "

 میازازشنیدنگفتن/گو میازازسخنزبان

   "دهان"میاز از  "لچ "

  "مردم عال "میاز از  "عال "

 

 

 15-  :کنایه 
در ل   به معنی  وشیده سخن گفتن اس  و در ا طال ؛ کنایه عدارتی اس  که به دو معنای نزدیک و دور بیاید امّا منظور گوینده 

 تنها معنای دور آن باشد.

  ،بخیه روی کار ا تادن،  اید در  ، ال  بودن، دم زدن، خوشه چینی کردن، روی  یچیدن، گیاه بام شدنچند مرده آب در هاون کوبیدن

دامن آوردن، چین بر جدین ا کندن، سماق مکیدن، دور کسی خل کشیدن، دندان به دندان خاییدن، چش  داشتن، سن  در دندان 

اربال کردن، انگش  گزیدن، زبان در کشیدن، کمر بستن، عنان  به کفچه  یمودن، آب درمحیل آمدن،  ش  دو تا کردن، خش  زدن، 

گیر شدن، زردروی شدن، دم زدن، خوشه چینی کردن، خون در دل روی شدن، ماهر بر لا زدن، گوشمال دادن، زمین یچیدن، سیه

 ا تادن

 هایی از کنایه :نمونه 

 ("ماندن، ترسیدن و شرمندگینصیابی"کنایه از  "ردروی شدنز"نر ت  به محرومی از هی  کوی / چرا از در خلچ شوم زردروی) -0

 ("کودکی"کنایه از  "بوی شیر از دهان کسی آمدن"دهن بوی شیر آید  / همی رای شمشیر و تیر آید  )هنوز از  -2

 ("شومتسلی  نمی"یا"کن نا نمیاعت"کنایه از"آیدسرم  رو نمی"در سرماس )هاکها... از این  تنهآید/تدار عددی  رو نمیودینیبهسرم -3

 ("مرا رها کن"کنایه از  "دست  از دامن بدار"چو بشنید بیچاره بگریس  زار / که ای خواجه دست  زدامن بدار) -4

 ("وادار کردن به آموختن"کنایه از  "بنشاندت  ی  آموزگار"یکی ن ز بازی کند روزگار / که بنشاندت  ی  آموزگار ) -5

 ("کن .ممانع  نمی"کنایه از  "دست  نگیرم"شد دست  نگیرم / و گر تیرم زند من    یرم )به تی   گر ک -6

 ("وابستگی"کنایه از  "ری  در درس  دیگر دارد"هر که دل  ی  دلدری دارد / ری  در درس  دیگری دارد ) -7

 ("اشتداه کردن"کنایه از  "د  ایبل ز"ات به دو دس  دعا نگه دارد. )دخ معا  چنان کن که گر بل زد  ای /  رشته -8
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 16- : ایهام 
اس  و در ا طال  آوردن لفظی به دو یا چند معنا نزدیک و دور که منظور گوینده معنای دور  "وه ، گمان ا کندن"در ل   به معنی 

 آن باشد هر چند که به معنای نزدیک ه  توجه دارد.

  امههههههههههدآواز تیشههههههههههه از بیسههههههههههتون نی 

     رودکیسههه   ههها   تههها ننوشهههد بهههاده بهههی آواز
 خسرو(معشوق-2شیرین- رهادر ته باشد)اشیرینخواببهگویی

رودخانهه( -2سهاز نوعی-0باید )تحمّلچراچندینمسکینعاشچ

 در  ال نگریستن(-2مضطر ب -0خواهد )با من ایستاده سحر /  دم میناران 

  (مردمان-2مردمکان چش  -0چون اس . ) مردمانبدین که در طلا  ال|�

  تخل ی شاعر(-2 نهان-0شدن مانند بو در بری گل ) مخفیدر سخن 

�   مهههههالل در نکشهههههد امیهههههد هسههههه  کهههههه روی  

  دادی از خههههون جگههههر روانــــمشههههام اگههههر قههههوت 

 خنههدم کههه چههون شههمع انههدرین میلههسمیههان گریههه مههی

 با (-2سعدیگلستان-0اس )دلتنگیجاینهگلستانکهاز این سخن

 جههاری(-2رو -0مههرا )دادی جهه  از جههامروان دم یهها قههوت   هه

شهود( نمیروشن-2گ اردا رنمی-0گیرد)درنمیهس ،لیکنآتشین زبان

 هایی از ایهام :نمونه 
 کتاب سعدی(-2با  و گلزار -0نیس  ) گلستانیشخانه زندان اس  و تنهایی ضالل / هر که چون سعدی  -0

 اندیشد(کسی که به دوری و  راق می-2نگرآینده-0نیس  ) دوراندیشمزن / من االم آنکه ای دم  عیسی، دم از دوری  -2

 دارای مردمک(-2مردمی-0/ خون عاشچ به قد  گر بخورد نوش  باد ) مردمدارشنرگس مس  نوازشگر  -3

 شراب(-2همیشگی-0ما ) مُدامخدر ز ل ت شراب ای  / ای بیما در  یاله عکس ری یار دیده -4

 طر  چپ(-2ا وال-0چپ:-درس  و  ادقانه-2چش  راس -0:)راس  راستش  چپ خوی  برآرم / تا روی ندیدندت بیز چ -5

 کند(ا رنمی-2شودور نمیشعله-0.)گیردنمیمع اندرین میلس / زبان آتشین  هس  لیکن در خندم که چون شمیان گریه می -6

 ا طال ی در موسیدی(-2رودخانه-0کین چرا چندین تیمّل باید  )/ عاشدی مس رودآواز کیس   ا   تا ننوشد باده بی -7
 

 

 17- : ایهام تناسب 
ای به دو یا چند معنا باشد اما در آن معنایی که مورد نظر گوینده نیس  با کلمه و یا کلماتی از همان بی  و مصراع، که کلمهاین

 تناسا و همخوانی داشته باشد.

  ی به  ا کرده بود شورزن  قرآن که خسرو در شهناز یک روز 

ای از آن اس .(دستگاهی در موسیدی که شهناز گوشه-2شور و  ال -0 شور:)

    زیهههر  هههی  هههیل  بهههین شهههه مهههات شهههده نعمهههان   رخاز اسههها  یهههاده شهههود بهههر نطهههع زمهههین نهههه

  :ری شطرن  با اسا،  یل شه و مات، ایهام تناسا دارد.-2 ورت -0رخ

 تهههههههر اسههههههه  ههههههههزار بهههههههار خدیهههههههری  ایمهههها گشههههوده بیــــنشبههههه بهههها   دری کههههه

 ( نام  ردی اس ( که با بی  تناسا دارد. امر-2آ رین -0 مرحبا:)          به بازوان اندیشه و کردار   مرحبا

 سال که با بی  تناسا دارد.( 02/0 -2استعاره از معشوق -0 ما هم:این هفته برون ر   و به چشم  سالی اس . ) ما هم 

 هایی از ایهام تناسب :نمونه 
 همچو چنگ  سر تسلی  و ارادت در  ی  / تو به هر ضرب که خواهی بزن و بنوازم -0

 ضربه زدن-2ضرب: آهن  که با چن  نواختن تناسا دارد  -0

 کند هر دم  ریا چش  جادوی مس  می دارد نسی  جعد گیسوی  / خراب  می مدام -2

 همیشه-2سا دارد شراب که با مس  کردن تنا -0

 ما کش  کرد / زان زمان جز لط  و خوبی نیس  در تفسیر مااز لط  بر  آیتیروی خوب   -3

 نشانه-2ی قرآن که با تفسیر تناسا دارد آیه -0

 بسوخ  / کس ندارد ِوق مستی میگساران را چه شد عودشسازد مگر ژهره سازی خو  نمی -4

 نوعی چوب-2ساز تناسا دارد.  عود: نوعی ساز موسیدی که با ژهره و -0
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 دارفهرست برخی از لغات ایهام
 (آرزو: به خوابگاه عدم گر هزار سال بخسد  / به خواب عا ی  آن گه به بوی موی تو باش 2(عطر 0 بو: -0

 شد و گفت   نما عهد به جای آر / گفتا علطی خواجه در این عهد و ا نیس ( یمان: دی می2(زمان 0 عهد: -2

 ی شکسته هوا را نگه نداش (عشچ:  نهان نگش  در دل  د چا  راز عشچ / این خانه2شود (آن چه تنفس می0 هوا: -3

 رس  اکنون به سالم  نگران با کننده: دلدار که گفتا به توام دل نگران اس  / گو می(نگاه2(دلوا س 0 ناران: -4

 رای (( ول م ل جاری و2(رو  م ل  ول 0)نیس  نددروان رابرتومدداری هرچند / که من(جاری: ن ارخا  ره  نددجان2(رو  0روان: -5

 (همسر خسرو رویز: آواز تیشه امشا از بیستون نیامد / شاید به خواب شیرین  رهاد ر ته باشد.2(شکرین 0 شیرین: -6

 و شیرین شکر کیا گنید (یکی دیگر از همسران خسرو رویز: مرا شکرمنه و گل مریز درمیلس / مسان خسرو2(شیرینی 0 شکر: -7

(ا طال  موسیدی درقدی : بتی دارم که گرد گل زسندل سایدان دارد / بهارعارض  خطی به 3ای درچین (بتخانه2( صل بهار 0 بهار: -8

ی با خرم زار عمر / بازآ که ریخ  بی گل روی  بهار عمر )ا طال  موسیدخون اراوان دارد ) صل و بتخانه( و یا ای خرم از  رو  رخ  خله

 که آن ه  ا طال ی در موسیدی اس  ایهام تناسا دارد.(

(تسلسل: چش  بر دور قد  دارم و جان بر ک  دس  / به سر خواجه که تا آن ندهی 4(زمانه 3(گرد  جام شراب 2(اطرا  0 دور: -9

ا تد تسلسل باید  )گرد  جام شراب  نستانی )اطرا  و گرد  جام شراب( ساقیا در گرد  ساار تعلل تا به چند / دور چون با عاشدان

و زمانه. در این مورد دق   ]چش [و تسلسل( کس به دور نرگس  طر ی نیس  از عا ی  / به که نفروشند مستوری به مستان شما )اطرا  

یگری آن عضو ا  معنی اطرا  اس  و دشود که یک معنیو دور دیگر از اعضای معشوق این گونه ایهام می« دور لا« »دور نرگس»کنید 

شود شود  س میگویی  دور لا؛ لا میاز از یار میتواند معنای زمان بدهد. م الً میشود و در این  ال  دور میمیاز از معشوق می

 ای که یار هس  و یا اطرا  لا.(زمانه

 ده اس  / وز عمر مرا جز شا دییور نمانده اس (دور از جانت ... : دور از ری تو چش  مرا نور نمان2(وقتی از ... دور هست  0 :دور از ... -01

 کندر   به چین زل  او/زان سفر دراز خود عزم وطن نمیگردمن( ی  وتاب: تا دل هرزه2(کشور چین که مظهر زیدایی بوده 0 چین: -00

 (بری گل: بری درختان سدز در نظر هوشیار / هر ورق  د تری اس  معر   کردگار2(کاا  0 ورق: -02

 ای  / ای بی خدر ز ل ت شرب مدام ما(همیشگی: ما در  یاله عکس ری یار دیده2(شراب 0 دام:م -03

(اس  نوعی ساز اس : خدا را محتسا ما را به  ریاد د  و نی 3(اس  کتاب ابوعلی سینا در عل  طا 2(قاعده و مدررات 0 قانون: -04

 (بخ  / که ساز شرع از این بی قانون نخواهد شد )ایهام تناسا

 (نام کتابی از ابوعلی سینا: دی گفا از سر  سرت چو مرا دید / هیهات که رن  تو ز قانون شفا ر   )ایهام تناسا(2( ح  0 شفا: -05

 (نام کتابی از امام محمد ازالی: بیاموزم  کیمیای سعادت / ز ه   حد  بد جدایی جدایی2(راز خوشدختی 0 کیمیای سعادت: -06

همیشه ایهام « مهر ری)»ی دوری دلدر بگداخ  / جان  از آت  مهر ری جانانه بسوخ  شید: تن  از واسطه(خور2(محد  0 مهر: -07

 (ری مانند خورشید(2(عشچ چهره 0اس : 

(سکه تدلدی: یار دلدار من از قلا بدین سان شکند / بدرد زود به جانداری خود  ادشه  )دل و 3ی لشگر (میانه2(دل و  واد 0 قلب: -08

 بزن اکسیر مراد / یعنی از خا  در دوس  نشانی به من )سکه تدلدی و دل(ی لشگر( و یا قلا بی  ا ل ما را میانه

 (یک روز: شد    عمر  ا ل گر زان که با تو ما را / هرگز به عمر روزی، شود و الی2(رزق 0 روزی: -09

سههرت دهد ز راه مرو / ترا که گف  که این زال، تزر  ای که به عشوه (لدا زال  در رست :3( یله و مکر 2(دستها 0 دستان: -21

 دستان گف  )ایهام تناسا(

تا چه »گستردند(،  ورت، ملک: ای که زیر  ای اعدامی می(گستره ) ارچه2ها ( فحه شطرن  و مهره0 عرصه )تطع(، رخ، شاه: -20

نه ری / زیر  ی از اسا  یاده شو بر تطع زمین »و یا « س ی شطرن  رندان را میال شاه نیبازی ری نماید بیدقی خواهی  راند / عر ه

 « یل  بین شهمات شده نعمان

 ی شمع: ا شای راز خلوتیان خواس  کرد شمع / شکر خدا که سر دل  در زبان گر  ( تیله2(لسان 0 زبان: -22

و چه دانی که چه مشکل  الی اس  )ایهام (سی روز: ماه  این هفته برون ر   و به چشم  سالی اس  /  ال هیران ت2(قمر 0 ماه: -23

 تناسا(

 ی آن سرو سهی باخ بود )ایهام تناسا(شکفت  ز طرب ز آن که چو گل بر لا جوی / بر سرم سایه(کنار: می2(عضو بدن 0 لب: -24

 (چهره: من  که دیده به دیدار دوس  کردم بازا / چه شکر گویم  ای کارساز بنده نواز2(دیدن 0 دیدار: -25
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 ها رود (چش : از دیده، خون دل همه بر روی ما رود / بر روی ما ز دیده چه گوی  چه2(آن چه دیده شده 0 دیده: -26

 (آدم: نرگس مس  نوازشگر مردم دار  / خون عاشچ به قد  گر بخورد نوش  باد2(مردمک چش  0 مردم: -27

 ام روز ز آهن چه کن    )ایهام تناسا(/ نیس  چون آینه ی بدخواه ندیدم روی (نوعی  لز: آه کز طعنه2(چهره 0 روی: -28

 (دو رن  بودن: چون شا و چون روز دو رنگی مدار /  ورت رومی ری زنگی مدار2(دو رویی 0 دورنای: -29

ود ) ی  (عصدانی : چون دس  در سر زلف  زن  به تاب رود / ور آشتی طلد  با سر عتاب ر4(تا و تاب 3(گرما 2( ی  و تاب 0 تاب: -31

ی تاب داده ی دلگشای تو )زلف  بنفشهدرد خندهی انچه میی مشک سای تو /  ردهدهد طرهتاب بنفشه می»و تاب و عصدانی ( و یا 

 ا کند(اس  و یا زلف  بنفشه را به تا و تاب می

 ی(آ رو: خواب آمد و خواس  کآبروی  بدرد / ه  دیده که بر روی من آرد آب2(همان آب 0 آب: -30

ریزئ / اجر  دری اس  کز آن شای ندات  دادند )ایهام (گیاه تل  دارویی: این همه شهد و شکر کز سخن  می2(تحمل 0 صبر: -32

 تناسا(

( داب دور چرا : هر کو نکاش  مهر و ز خوبی گلی نچید / در رهگ ار باد نگهدان خله بود )این را کتاب درسی ایهام 2(گل 0 الله: -33

   بح ی نداری . اما خداوکیلی تا قدل از زمان قاجار خله به معنی  داب چرا  ا الً کاربرد نداشته اس  (گر ته و ما ه

 ا  سیاه اس : دیدم و آن چش  دل سیه که تو داری / جانا هی  آشنا نگاه ندارد(میانه2ر   بی(0سیاه دل:  -34

 ف  / چش  دریده ادب نگاه ندارد )ایهام تناسا(( ف  کردن: شوخی نرگس نگر که  ی  تو بشک2(دیدن 0 نااه: -35

 امگریزم از نظر مردمان رهی / عید  مکن که آهوی مردم ندیده(ایراد: گر می2(ازال 0 آهو: -36

 ی سکندر جام می اس  بنگر / تا بر تو عرضه دارد ا وال ملک دارا(دارنده:  آیینه2(شاه ایرانی، داریو  سوم 0 دارا: -37

 ی  ریشان  دیدم و به دل گفت  / این همه  ریشانی بر سر  ریشانی(عاشدی: طره2(به ه  ریختگی 0 پریشانی: -38

 دار(ا طال  موسیدی: م نی از آن  رده ندشی بیار / بگو تا چه گف  از درون  رده2(ستر و  یاب 0 پرده: -39

 اه بشد یار و ز ما یاد نکرد(ن مه: مطربا  رده بگردان و بزن راه عراق / که بدین ر2(مسیر 0 راه: -41

 های  ا   شیرازی عشچ در عراق و  یاز / نوای بان  ازل(ا طال  موسیدی:  کند زمزمه2(اس  مکان 0 حجاز و عراق: -40

 بخ  نوایی داردی عشاق مدادا خالی / که خو  آهن  و  ر (ا طال  موسیدی: عال  از ناله2(عاشدان 0 عشاق: -42

 اهلل اگر  ری  مایی )ایهام تناسا(نوایی / بس (دستگاه موسیدی: مایی  و نوای بی2ره ساز و چا(0 نوا: -43

ی شهر مشو تا ننه  سر در کوه / شور شیرین منما تا نکنی  رهادم )شور به (دستگاه موسیدی: شهره3(نمکدار 2(هییان 0 شور: -44

 و دم آه سرد ما / بازار شوق و گرمی شور و نوا ندود )هییان و موسیدی(معنی نمکدار ایهام تناسا دارد با شیرین( و یا گر نای دل ندود 

تر اس  )ایهام ا  خو  آهن نوای ما را ای عشچ / این ساز شکستهای در موسیدی: بشکن دل بی(گوشه2(خرد شده 0 شکسته: -45

 تناسا(

 ر ضرب که خواهی بزن و بنوازم )ایهام تناسا((نوعی ساز: همچو چنگ  سر تسلی  و ارادت در  ی  / تو به ه2(دس  0 چنگ: -46

 (ساز زدن: همچو چنگ  سر تسلی  و ارادت در  ی  / تو به هر ضرب که خواهی بزن و بنوازم2(نواز  کردن 0 نواختن: -47

 (ساز زد: همچو چنگ  سر تسلی  و ارادت در  ی  / تو به هر ضرب که خواهی بزن و بنوازم2(ضربه زد 0 زد: -48

ای در م ولستان که مشک و زیدارویان  در ادب  ارسی مشهورند: آن تر   ری چهره که دو  از بر (منطده2(اشتداه 0 ختا(:خطا) -49

 ما ر   / یا رب چه خطا دید که از راه خطا ر  

 من )ایهام تناسا( (قربانی و دین: گف  همره را گرو نه  ی  من / ور نه قربانی تو اندر کی 2(وسایل تیراندازی 0قربان و کیش:  -51

 آیدآرای یار ما ور نه / به هی  وجه دگر کار بر نمی( ال : مگر به روی دل2( ورت 0 وجه: -50

 (وسل: چو در میان مراد آورید دس  امید / ز عهد  حد  ما در میانه یاد آرید )ایهام تناسا(2(کمر 0 میان: -52

سازد مگر عود  بسوخ  / کس ندارد ِوق (نوعی ساز: زهره سازی خو  نمی2(چوبی که وقتی بسوزانند  بوی خو  دارد 0 عود: -53

 گساران را چه شد )ایهام تناسا(مستی می

 ام از دیده در کنار / بر بوی تخ  مهر که در دل بکارم  )ایهام تناسا((سا ل دریا:  د جوی آب بسته2آاو  (0 کنار: -54

 ه تن  جان  / خود کام تن  دستان کی زان دهن برآید )ایهام تناسا((دهان: از  سرت دهان  آمد ب2(آرزو 0 کام: -55

 ی  داب اس  )ایهام تناسا((در: گر آه و ناله داری در ملک عشچ باب اس  / بد یمن، شادمانی چون خانه2(رای  0 باب: -56
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لط  و خوبی نیس  در تفسیر ما )ایهام  (آیه قرآن: روی خوب  آیتی از لط ، بر ما کش  کرد / زان زمان جز2(نشانه 0 آیت)آیه(: -57

 تناسا(

 (کشور شام: دل به زل  یار ه  آرام نتوانس  کرد / این مسا ر منزلی در شام نتوانس  کرد2(شا 0 شام: -58

 (مدام مملکتی در مصر: عزیز مصر به را  برادران ایور / از قعر چاه برآمد به او  ماه رسید2(دوس  داشتنی 0 عزیز: -59

 ("کردن اشتداه
 

 

 11- : لف و نشر 
ای آاازی را ل  و توضیم آنها آوردن دو یا چند واژه در بخشی از کالم و توضیم همان کلمات در بخ  دیگری از کالم؛ که چند کلمه

 گویند.را نشر می

  منههههههههدبههههههههه روز ندههههههههرد آن ی ههههههههل ار 

  باریهههههههد و د ریهههههههد و شکسههههههه  و بد سههههههه 

 دارگهههار دسههه  و زبهههان و ههههو  گهههر دههههدت روز 

 روی و چشهههههههههمی دارم انهههههههههدر مههههههههههر او 

   از عفههو و خشههه  تهههو دو نمونههه اسههه ، روز و شههها

 بههههه شمشههههیر و خنیههههر بههههه گههههرز و کمنههههد     

 ی ههههههالن را سههههههر و سههههههینه و  هههههها و دسهههههه  

 آن چهههه بهههدانی مگهههوی و آن چهههه تهههوانی مکهههن     

 زنهههههدریهههههزد، آن زر مهههههیکهههههاین گههههههر مهههههی

وز مههههر و کهههین دو نمونهههه اسههه  شههههد و سههه      

 هایی از لف و نشر مرتب و مشوش :نمونه 
 )ل  و نشر مرتا( باردانیا  بنواز جامی  زین و  چَنایای نور چش  مستان در عین انتظارم /  -0

 )ل  و نشر مشو (اس  / وان نه باخی  نوبر که درخ  رطا اس   شباس  و  روزکه  گوشاس  و بنا زلفآن نه  -2

 )ل  و نشر مشو (چیس   خوشاوارو می  جویبار/ جز طر   ارمی و روضه زندگیمعنی آب  -3

 )ل  و نشر مرتا(من اس   پروینتو و اشک چو  روی/ از مه  دهرو زین   فلکیار من با  که زیا  -4

 یار / زمن رمیده که او خوی گفتگو دارد )ل  و نشر مرتا( گویاو  خموشو  رازتاس  و  آینهچو  -5
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                    (92)سراسری تیربی ...................................................................................................................................................وجود ندارد؟« اسلوب معادله»در کدام بیت  -1

 وجهههههی سهههههراب شهههههود  بهههههی  تشهههههنگی( از م0

 ( کامههههل عیههههار نیسهههه  بههههه میههههزان دوسههههتی  2

 کههههار را  ههههزون( اشههههک نههههدام  اسهههه  سههههیه 3

( مههههوی سههههفید ریشههههی طههههول امههههل بههههود     4

  روانههههههه را خنههههههک نشههههههود دل ز ماهتههههههاب   

 هههر کههس کههه ههه  خمههار نگههردد بههه ههه  شههراب       

 در تیرگهههههی زیهههههاده بهههههود ریهههههز  سهههههحاب    

 رابهههی سههههههوجههود مهههههه  بههههیهزار بورهههدر ش

(91)سراسری خار  از کشور  ........................................................................ وجود دارد.« اسلوب معادله»در همۀ ابیات، به استثنای بیت ...........  -2

 ( گههل در ایهههن گلشههن کیههها دارد سههر  هههروای مههها   0

 را ( دل گمهههان دارد کهههه  وشهههیده اسههه  راز عشهههچ 2

 جههها ندههههد ایهههر خیالههه  ا هههری   ( دخهههل بهههی 3

( زیهههور آیینهههی دل روشهههنی باشهههد، نهههه عکهههس     4

 رود در  هههای مهههاخهههار هههه  از سرکشهههی کهههی مهههی 

 شهههمع را  هههانوس  نهههدارد کهههه  نههههان کهههرده اسههه 

 تیههههر کهههه  باعههههث رسههههوایی تیرانههههداز اسهههه     

 د  ورت اس هه از  هی بههههک را شمعههاریهههانی تهههخ

(89)سراسری زبان  .................................................................................. به کار رفته است.« اسلوب معادله»ت ............. در همۀ ابیات، به جز بی -3

 ( شههههههههراب گههههههههردِ ندههههههههرد از دل مهههههههها 0

 ( دو منزلنههههد دل و دیههههده، هههههر دو خانههههی تههههو  2

 ( در خهههزان از عنهههدلیدان بانههه  ا سوسهههی نخاسههه 3

دیهههده بسهههتن زجههههان  هههیض و گشهههای  دارد     (4

 چهههو دانهههه سهههوخته باشهههد چهههه از سهههحاب آیهههد    

 چههه  اجهه  اسهه  کههه مههن گویمهه  کیهها بنشههین     

 چهههون ورق برگشههه  چشههه  یهههاری از یهههاران مهههدار  

 دههنهیهوایی بهههری و نههههود، بههور شههدا کهههون گههچ

 (89)سراسری هنر  .......................... ............................................................ فته است.اسلوب معادله به کار ر»در همۀ ابیات به جز بیت .............  -4

 گیههههری دوران چههههه بهههها  عههههار  را ( ز سههههخ 0

 گیههر اسهه  ( دلههی کههه نیسهه  خراشههی در او، زمههین  2

 ( بیشی ار خواهی بهه ههر  هس مانهده همراههی گهزین      3

تههو بگههویی  سههخن  (  ههدّ مهها نیسهه  کههه  ههی      4

 ز قحههههل سههههال، همهههها بینههههوا نخواهههههد شههههد     

 باشهههههدزری کهههههه سهههههک ه نهههههدارد روان نمهههههی  

 سهههههربلندی بایهههههدت دیهههههوار کوتهههههاهی گهههههزین 

  ههو  کنیهوی که ما گههی گها سخنها مههو بههه  تهههه

(88............................................................................................. )سراسری زبان .................................................... وجود ندارد؟« اسلوب معادله»در کدام بیت،  -5

 (  کههههر شههههنده تلهههه  دارد جمعههههی اطفههههال را    0

 گویهههان را بهههه خاموشهههی گههه ار   ( انتدهههام ههههرزه 2

 (  هههههزود آتههههه  مهههههن آب را خدهههههر بدریهههههد  3

( چههو اههوره ر سهه  ز خههامیت خههوی  شههد شههیرین     4

 رت امهههروز بهههی اندیشهههی  هههردا خهههو  اسههه   عشههه

 گویههههد جههههواب مههههر  ناهنگههههام را   تیهههه  مههههی 

 بهههههردم اههههه  ز کههههها رم بخریهههههد اسهههههیر مهههههی

 ودهههههد شهههد عیههههان رسیهایهه  ههاه روزه بهههو مههچ

 (87................................................................................ )سراسری تیربی................................................................ وجود ندارد؟« اسلوب معادله»در کدام بیت  -6
 ( ههههههههر کهههههههه دل  هههههههی  دلدهههههههری دارد  0

 (  ههههریی را نکنههههد نعمهههه  دو عههههال  سههههیر    2

 ( نخواهههد آتهه  همسههایه هههر کههس جههوهری دارد     3

تههر شههود نکوسهه   ( اقدههال خصهه  هههر چههه  ههزون    4

 ریههههههههههه  در دسههههههههههه  دیگهههههههههههری دارد

 همیشهههههههه آتههههههه  سهههههههوزنده اشهههههههتها دارد 

 کنهههد اییهههاد آتههه  را چنهههار از سهههینی خهههود مهههی  

 ودهههون شهههرنگهود سههههد شهههههون بلنههههواره چههه 

 (86................ )سراسری خار  از کشور ...................................................................................به کار نرفته است؟« اسلوب معادله»در کدام بیت، آرایۀ  -7

 ( رنگههههین سههههخنان در سههههخن خههههوی  نهاننههههد 0

 (  ههههاجا میههههوی کههههدورت خههههاطر ز عار ههههان  2

 ( سرکشههههان را  کنههههد تیهههه  مکا ههههات از  ههههای  3

انهههد ولهههی نزفسهههان( بلدهههل و گهههل، همهههه دم هههه   4

 از نکهههه  خهههود نیسههه  بهههه ههههر  هههال جهههدا گهههل 

 ایهههر از  هههفای وقههه ، در آیینهههه خانهههه نیسههه      

 عله را زود نشههههانند بههههه خاکسههههتر خههههوی    شهههه

  هویهههدر خههام از دلاندهههههدا مهههن که جههوا مهینههب

 
 
 

 

 تست اسلوب معادله 
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 (90................ )سراسری خار  از کشور ........................................................................................................................ وجود دارد؟« حسن تعلیل»در کدام بیت  -1
 خههورد ایههن شهها بههه ظلهه ( چههون جگههر عاشههدان مههی0

 ( جههان  اگههر  هها ی اسهه  د ردی لطهه  تههو اسهه       2

 ( بهههههر ا هههههر دل بهههههرو تههههها تهههههو بینهههههی درون3

( عاقلههههی شهههها تههههویی بههههاز رهههههان  ز ظلهههه   4

 دمههههددود سههههیاهیّ ظلهههه  بههههر دل شهههها مههههی   

 لطههه  تهههو  اینهههده بهههاد بهههر سهههر جهههان تههها ابهههد    

 روددمههههد جههههوی و هههها مههههیه و گههههل مههههیسههههدز

 دهههههر ر هههزن بههک راه بههههر  لهههی بههه  شدههههنی

 (88...... )سراسری انسانی ............................................................................................................................... وجود ندارد؟« حسن تعلیل»در کدام بیت آرایۀ  -9
 ( در وداع شهههههها همانهههههها خههههههون گریسهههههه  0

 ( تههههها چشههههه  تهههههو ریخههههه  خهههههون عش هههههاق2

 ( مهههرا چهههو  هههدم بهههه دسههه  دعههها نگهداریهههد     3

( مههههرا چههههو ازبلههههه بگهههه ار تهههها شههههوم  امههههال  4

 آلهههههههود زان بنمهههههههود  هههههههدم  روی خهههههههون

 زلههههههه  تهههههههو گر ههههههه  رنههههههه  مهههههههات    

 کهههه روشهههن اسههه  جههههان از نفهههس کشهههیدن مهههن 

 دن منهههی از رسیههس  یضهههک هههو بههد چههرسمیههن

 (88....... )سراسری خار  از کشور ............................................................................................................................. وجود ندارد؟« حسن تعلیل»در کدام بیت  -11
 کف ( عیههها نیسههه  از خههها  اگهههر گهههل شهههه     0

 نشهههین شهههد ( خورشهههید  روزنهههده شهههدی  هههرده   2

 ( اشهههک امّهههاز مهههن ار سهههری برآمهههد چهههه عیههها 3

وار بگههه ری( ههههر گهههه بهههه  هههد کرشهههمه  هههری   4

 کههههه چنههههدین گههههل انههههدام در خهههها  خفتههههه    

 کامهههههد بهههههه در از  هههههرده م هههههه چهههههارده تهههههو  

 دری نیسهه  کههه نیسهه   خیههل از کههردۀ خههود  ههرده  

 ه توا  راهههد خهههه کشهههود  رشتهههه  خهههر چشهههب

 (87.............................................................................................. )سراسری خار  از کشور  به کار رفته است؟« حسن تعلیل و استعاره»در کدام بیت  -11
 گفهه ( ز چنهه  زهههره شههنیدم کههه  ههدحدم مههی     0

 ( بهههه یهههک کرشهههمه کهههه در کهههار آسهههمان کهههردی 2

 دامههن هههر گههل مگیههر و گههرد هههر شههمعی مگههرد      (3

( خهههههدای را مهههههددی ای ر یهههههچ ره تههههها مهههههن4

 اهههههالم  ههههها   خهههههو  لهیهههههی خهههههو  آوازم 

 ههههها  ههههرد از شههههوق، چشهههه  کوکههههاهنههههوز مههههی

 طالهههها  اسههههن اریهههها و معنههههی بیگانههههه بهههها  

 رازمهههههرا ههه  بههر علزههگههههده دیههوی میکهههه کهههب

 (85...................................................................................................... )سراسری خار  از کشور  ه کار رفته است؟ب« حسن تعلیل»در کدام بیت آرایۀ  -12
 (  سههههته دهههههن بسههههته زان باههههو د کههههه نههههدارد  0

 نشهههههین اسههههه  ( در نظهههههرم آ تهههههابت سهههههایه 2

 ( هرگهههز ندهههود سهههرو بهههه بهههاخ کهههه تهههو داری      3

ر بهههههود سهههههرو روان و گهههههل خنهههههدان( بسهههههیا4

 چربهههههی و شهههههیرینی زبهههههان کهههههه تهههههو داری    

 سِهههههتان کهههههه تهههههو داری  زیهههههر ک لهههههه روی دل 

 یهههها مههههه بههههه  ههههفای ری زیدهههها کههههه تههههو داری 

 و داریهه تههاخ کهورت و بهن  هههدیهههه بهههیکن نههههل

 

 

 

 

 (92............................................. )سراسری تیربی  د؟وجود دار« آمیزیاستعاره، تشخیص، تشبیه و حسّ»های در کدام بیت همۀ آرایه -13

 ( نسهههههی  ناامیهههههدی بهههههد ورق گردانهههههدنی دارد 0

 قهههراری  ا هههلی ایهههر از  شهههیمانی  ( نهههدارد بهههی 2

 آیههد( ز رقههی مههر  بسههمل ایههن نههوا در گههو  مههی   3

( سههزای توسهه  چههون گههل گریههی تلهه   شههیمانی     4

 سهههههرا بگشهههههادر ایّهههههام برومنهههههدی درت بسهههههتان 

 میهههان خهههوی  را چهههون مهههو  در بحهههر بهههال بگشههها 

 کههه سهها ل چههون شههود نزدیههک بههازوی شههنا بگشهها     

�اها بگشههل، دهن  ی   دهی اا ههه  ای انچههه گفههک

نرسیده به درخت / کوچه باغی است که از خواب خدا سبزتر است / و در آن عشق به اندازۀ پرهای »... در منظومۀ  -14

به ترتیب « گیرد...آرد و تو را ترسی شفاف فرا میته آن کوچه که از پشت بلوغ، / سر به در میروی تا صداقت آبی است / می

 (90............ )سراسری انسانی .................................................................................................................................... آمیزی و چند تشبیه وجود دارد؟چند حس
 دو -( سه 4یک                     –( سه 3دو                    –( دو 2یک               –( دو 0

 تست حسن تعلیل

آمیزیتست حس  
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 (87........................................ )سراسری انسانی .............................................................................. به کار نرفته است؟« آمیزیحس»در کدام بیت، آرایۀ  -15
 ( با مهن بهه سهالم خ شهک، ای دوسه  زبهان، تهر ک هن        0

 ایههه  لیهههک( مههها گرچهههه مهههردِ تلههه  شهههنیدن نهههه 2

 ( تهههها تههههو را آن بههههو کشههههد سههههوی جنههههان     3

( آن بلهههدل  کهههه چهههون کشههه  از دل  هههفیر گهههرم  4

 تهههها از مههههژه هههههر سههههاع  لعههههلت تزههههرزت ا شههههان  

 ز زبهههان تهههو آیهههد شهههنیدنی اسههه     تلخهههی کهههه ا 

 بههههههوی گههههههل باشههههههد دلیههههههل گلسههههههتان    

 دههههوان شنیههتیهههه  مهههسه  از نزفزههههدهوی محهههب

 (86.................................................... )سراسری خار  از کشور  وجود دارد؟« آمیزیحس»های زیر، به غیر از بیت ............ آرایۀ در هم بیت -16
 ( از ایههن شههعر تههرت شههیرین ز شاهنشههه عیهها دارم     0

 هههای رنگههین هههای شههیرین، بههه بهانههه   ( بههه ترانههه 2

 شههههنوم ( بههههوی دهههههن تههههو از چمههههن مههههی    3

( منگهههر بهههدین ضهههفی  تهههن  زآن کهههه در سهههخن  4

 گیههردکههه سههر تهها  ههای  هها   را چههرا در زر نمههی      

 لدههها رابکِشهههید سهههوی خانهههه، م هههه خهههوب خهههو    

 مشهههههنورنههههه  تهههههو ز خلهههههه و سهههههمن مهههههی  

 ر مراه  ا ههزون اسهههاره  ههههرستهههری  اههههن چهههزی

 (85)سراسری تیربی ............................................................................................................................  مشهود نیست؟« آمیزیحس»در کدام بیت، آرایۀ  -17

 دههههر خههههدایا بههههه مههههن ارزانههههی دار  ( دولهههه   0

 (  ههد میکههده خههون بههی  کشههیده اسهه  لهها مههن   2

 ( بههههی چشههههمی نوشههههی نشههههود نالههههه گلوسههههوز 3

( تشهههنی دیهههدار سهههاقی رونهههچ مسهههتی شکسههه     4

 کههاین کرامهه  سههدا  شههم  و تمکههین مههن اسهه     

 تهههها کههههار بههههه رنگینههههی گفتههههار کشههههیده اسهههه  

 شهههیرین سهههخنی نهههی ز لههها یهههار کشهههیده اسههه    

 دهه و ساار ندیهی در شیشههویی ز مهههس بهه  کهههیههه

 (85سراسری زبان ........................................................................................................................... ) به کار رفته است؟« آمیزیحس»در کدام بیت، آرایۀ  -11
 گیههر( یهها بههرو همچههون زنههان رنگههی و بههویی  ههی     0

 ( هههر خسههی از رنهه  گفتههاری بههدین ره کههی رسههد    2

 برگهههی نهههداری، خ  درویشهههی نهههزن  ( بهههری بهههی 3

رسههاند تهها بههه چههاه( چههری گههردون ایههن رسههن را مههی4

 یههها چهههو مهههردان انهههدر آی و گهههوی در میهههدان  کهههن

 زنسههههوز و مههههرد بایههههد گههههام  درد بایههههد  ههههرده 

 ری چههو عیّههاران نههداری، جههان چههو نههامردان م ک ههن      

 نههه  درزن دررسهههرات باید، چنههی  حهههر همهههگ

 (85................................................................................. )سراسری خار  از کشور  مشهود است؟« آمیزیحس»در هر بیت، به جز بیت ................  -19
 ( بهههه مهههن نوبههه  نهههداد آن چشههه   اهههر  هههر      0

 ن کشههه  از دل  هههفیر گهههرم ( آن بلهههدل  کهههه چهههو 2

 انههههد( گویهههها ز شهههه  چههههه  درت امّیههههد بسههههته 3

( بهههه زبهههانت چهههرب ای جهههان بنهههواز جهههانت مههها را   4

  ههههههس از عمههههههری کههههههه راهِ  ههههههر  واشههههههد

 تههههوان شههههنید بههههوی محدّهههه  از نفسهههه  مههههی   

 رسهههدکهههز ههههی  لههها بهههه گهههو  نهههوایی نمهههی     

 ا راههوانت مهههههن دلت ناتههو  کهک خههه سالم خشهههب

 (85........................................................................ )سراسری هنر  به کار رفته است؟« آمیزیحس»به جز بیت ............... آرایۀ  در همۀ ابیات -21

 ( آخهههههر ایهههههن نالهههههی سهههههوزنده ا رهههههها دارد   0

 ( زان لههها کهههه مهههژدۀ نفسههه  آب زنهههدگی اسههه  2

 ( ز اضهههههطراب دل و لکنههههه  زبهههههان  یداسههههه   3

( رنگههههین سههههخنان در سههههخن خههههوی  نهاننههههد 4

 شههههههها تاریهههههههک  روزنهههههههده سهههههههحرها دارد 

 رسههههددشههههنام تلهههه  ههههه  بههههه دعههههاگو نمههههی   

 کهههههه شهههههمع هههههه  دم مهههههردن و هههههیّتی دارد  

 لههدا گههال جههر  ههه ههه  بهههود نیسهه  خههاز نکه

 (84........................................................................................ )سراسری تیربی ..................................... مشهود نیست؟« آمیزیحس»در کدام بیت، آرایۀ  -21
 ( تلههههههه  منشهههههههین شهههههههراب اگهههههههر داری  0

 ( هرگههز نمیههرد آن کههه دلهه  زنههده شههد بههه عشههچ    2

 ( ری شهههههههاه کهههههههاووس  رشهههههههرم دیهههههههد   3

ایههه  لیهههک( مههها گرچهههه مهههرد تلههه  شهههنیدن نهههه 4

 اریسههههههور کهههههه  کههههههن کدههههههاب اگههههههر د    

  دههههه  اسههههه  بهههههر جریهههههدۀ عهههههال  دوام مههههها 

 سهههههخن گفتهههههن  بههههها  سهههههر نهههههرم دیهههههد   

  ههههی اسهههد شنیدنههو آیههان تههه از زبههی کههههتلخ

 (84......... )سراسری هنر .........................................................................مشهود است؟« آمیزیحس»در همۀ ابیات به جز بیت ............... آرایۀ  -22
 ( بهههه زبهههان چهههرب ای جهههان بنهههواز جهههان مههها را   0

 ( گههههر مکههههر ر سههههخن تلهههه  بگویههههد معشههههوق  2

 ( دل در طلهههات خنهههدۀ شهههیرین تهههو خهههون شهههد   3

( ز طدهههع خسهههتی مهههن عههه ر خامشهههی مهههه یر     4

 بهههه سهههالم خشهههک خهههو  کهههن دل نهههاتوان مههها را  

 عاشهههچ آن نیسههه  کهههه ایهههن نکتهههه مسهههل   دارد     

 ی تههههو ا تههههاد جههههان در طمههههع لعههههل شههههکرخا  

 و دهههه باههههع بستههههو طدهههد چهههره نگشایههخن گهس
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 (80.......... )سراسری زبان..................................................... به کار رفته است؟« آمیزیحس»ها به جز گزینۀ ................ آرایۀ در همۀ گزینه -23
 نومشهههه ( بههههوی دهههههن تههههو از چمههههن مههههی    0

 هههای رنگههین هههای شههیرین بههه بهانههه   ( بههه ترانههه 2

 ( هههی  جوینههده ندانسهه  کههه جههای تههو کیاسهه      3

تههر از آنههی کههه بههه شههکر خنههده کههه گوینههد ( شههیرین4

 شهههههنومرنههههه  تهههههو ز خلهههههه  و سهههههمن مهههههی 

 لدههها رابکشهههید سهههوی خانهههه مهههه خهههوب خهههو     

 برانههههداز سههههرای تههههو کیاسهههه  آخههههر ای خانههههه

 یههههانهن زمهههیرههو شیههه تهههان کهههرو خوبههای خس

، چند حس را «گیرداز این شعر تر شیرین ز شاهنشه عجب دارم / که سر تا پای حافظ را چرا در زر نمی»حافظ در بیت:  -24

 (80.......................................................................... )سراسری انسانی .................................................................................................. در یک ترکیب به هم آمیخته است؟
 ( ن 4( چهار                        3( سه                        2( دو                       0

 

 

 

 

 (90ی ریاضی ...................................................................................................................... )سراسر................. در کدام بیت بیشترین آرایۀ تضاد وجود دارد؟ -25

 ( شههور  رهههادم بههه  رسهه  سههر بههه زیههر ا کنههده بههود 0

 یههاب کههن  بهها درد چههون درمههان نمههی  ( قناعهه  مههی 2

 ( شههههیرین ننمایههههد بههههه دهههههان  شههههکر و ههههل3

( گهههردون مهههرا ز محنههه  هسهههتی رهههها نخواسههه   4

 ای لهههها شههههیرین جههههواب تلهههه  سههههرباخ چههههرا   

 بیههن کههن  بهها زخهه  چههون مههره  نمههی    تحمههل مههی 

 آن را کهههههه  لهههههک زههههههر جهههههدایی بچشهههههاند   

  هههدا نخواسههرا خهن چههود و لیکهده بهه  رسیههرگههم

 ............................................................................................................. )المهیاد ادبی( شود.ها به جز بیت ................ دیده مینوعی تضاد در همۀ بیت -26
 هههی  کههار نیههایی  ( چههو عمههر ر تههه تههو کههس را بههه 0

 ( روزم بهههه اههه   روشهههد خبهههل کهههه عمهههر نیهههز     2

 ( دیهههر خدهههر یههها تی کهههه یهههار تهههو گههه  شهههد      3

مهههن اسههه  ای سهههلی  دل( گفتهههی جفههها نهههه کهههار 4

 چههههو عمههههر نامههههده ههههه  اعتمههههاد را بنشههههایی    

  هههال  بهههه هههه  برآمهههد خبهههل کهههه کهههار هههه        

 جهههه  از دسهههه  اختیههههار تههههو گهههه  شههههد  جههههام

 ایار زادهههههن کههههههی ایهههادر از  هههههود ز مههو خههت

 

 

 

 

  (95............................................................ )سراسری خار  از کشور ... نما )پارادوکس( وجود دارد، به جز ..............در همۀ ابیات زیر، متناقض -27
 ( ز بنهههههدگی شهههههما  هههههدهزارم آزادی اسههههه   0

 ( بههههه روز ا  ههههانی و شهههها یهههها ربههههی داشهههه   2

 ههههای بهههد بهههه  ریهههادم رسهههید( خامشهههی از کهههرده3

( دعههوی هسههتی در ایههن میههدان دلیههل نیسههتی اسهه  4

 ود گهههدای شهههما کهههه سهههلطن  کنهههد آن کهههاو بههه   

 بههههه یمههههن عشههههچ خههههو  روز و شههههدی داشهههه  

 ههههها زبههههان عهههه رخواهی شههههد مههههرا  زبههههانبههههی

 اه  مهدانییهود مههوجهود مههشیههی مههانهه  ههر کهههه

  (89............................ )سراسری ریاضی ............................................................... نما )=پارادوکس( به کار رفته است؟در کدام گزینه آرایۀ متناقض -21

 لهههرزد( دلههه  امهههروز چهههو کهههاه از نفسهههی مهههی     0

 ( گهههر چهههو شهههدن  نفسهههی هههه  نفهههس گهههل بهههودم2

 ( یا ههههه  باشهههههکوه ره زنهههههدگی مهههههن  ایهههههان 3

(  ا هههل ِوق و هنهههر خهههون جگهههر بهههود مهههرا     4

 یهههاد آن روز کهههه چهههون کهههوه جگهههر بهههود مهههرا      

 بههههره زان و ههههل همهههان دیههههدۀ تهههر بههههود مههههرا   

 ن جههههرس نالههههی مههههن زادِ سههههفر بههههود مههههراچههههو

 راهههود مهههر بههههای هنهههریهههنیهه  از بهههن ههههای
 (89انسانی )سراسری .. ................................................................ به کار رفته است؟« نمامتناقض»در همۀ ابیات به استثنای بیت .......... آرایۀ  -29

 مهههن  رسهههتار دو چشههه  خهههو  بیمهههار تهههوام      (0

 (  لهههک بهههه مهههردم نهههادان دههههد زمهههام مهههراد      2

 ( خههههههت   ایههههههانی ، مهههههههر آاههههههاز کههههههن   3

دانسهههت ( مهههن عههههد تهههو سهههخ  سسههه  مهههی   4

 گرچههههه بیمار رسههههتی ب تههههر از بیمههههاری اسهههه     

 تهههو اههههل  ضهههلی و دانههه  همهههین گناهههه  بهههس   

 ای کههههههههه در آاههههههههاز  ایههههههههانی هنههههههههوز   

  ههههتههسهههدانیهههه  مههههن آن درسههتههسهههکههبش

 تست تضاد

 تست تناقص
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  (89.................................................................................... )سراسری هنر  مشهود است.« نمامتناقض»در همۀ ابیات، به جز بیت ................ آرایۀ  -31
 ( بههه هههر امههی کههه رسههد از تههو خههاطرم شههاد اسهه   0

  هههای طالههها دوسههه   ( سهههفر دارز نداشهههد بهههه   2

 ( ههههزار سهههختی اگهههر بهههر مهههن آیهههد آسهههان اسههه 3

(   هههان کهههه داد ز دسههه  سهههتمگری اسههه  مهههرا   4

 کههههه بنههههدۀ تههههو ز بنههههد کههههدورت آزاد اسهههه      

 کههه خههار دشهه  محدّهه  گههل اسهه  و ریحههان اسهه      

 کهههههه دوسهههههتی و ارادت ههههههزار چنهههههدان اسههههه 

  هههداد اسهههه بیهوان گف  این چههز  نتهههه هرگهههک

  (87.............. )سراسری ریاضی ............................................................................................................................. وجود دارد؟« نمامتناقض»ایۀ در کدام بیت آر -31
 دارمهههه  بههههه بانهههه  بلنههههد     ( دوسهههه  مههههی  0

 را( مههها را ز هههه  جهههدا کهههرد ایّهههام ور نهههه مههها      2

 ( آتهههه  سههههردی کههههه بگههههدازد درون سههههن  را 3

ای اسه  ( ما و دشمن دوسهتی، ایهن رسه ، رسه  تهازه     4

 تههههههها کهههههههی آهسهههههههته و نههههههههان گفهههههههتن

 بهههها دولهههه ِ و ههههال  خههههو  بههههود روزگههههاری    

 دانههد کههه چیسهه   هههر کههه را بودسهه  آه سههرد مههی   

  ههههن اسههن، دشمههن ایّامت دشمهههو بر تههر مهه ههور ن

  (87............................................ )سراسری هنر ............................................................................................................................. د ندارد؟در کدام بیت تناقض وجو -32

 ( همههههه اسههههداب  ریشههههانی مهههها جمههههع آمههههد   0

 را ( جمعیهههه  خههههاطر ندهههههد دسهههه ، کسههههی   2

 تهههههابی درنههههه  ( گویهههههای سهههههکوت  و بهههههی  3

( گروهههههی سههههر بههههه سههههر گویههههای خههههامو    4

 ایهههه تهههها ز میموعههههی آن زلهههه   ریشههههان شههههده  

 کاشهههههههفتگی از زلههههههه   ریشهههههههان تهههههههو دارد

 قهههههرار ههههههی  قهههههراری  و بهههههی تمکهههههین بهههههی

 و ههههرده در جههههر کههههر در بهههحهههون بههی چههول

  (86راسری انسانی .......................................................................................................................... )س ه است؟به کار رفت« نمامتناقض»در کدام بیت آرایۀ  -33
 ( کشهههتی عشهههچ وی از زنهههدۀ جاویهههد بهههه اسههه     0

 ( ماههرد م از  رقهه  جانههان و عچهها نیسهه  از آنههک     2

 ر تهههو شهههدبنهههد سهههر زلفهههین چهههو ینییههه  (  هههای3

( گههههر شههههکرخندۀ آن  سههههتی شههههیرین ندههههو د    4

 درد کهههز وی رسهههدم، مایهههی درمهههان مهههن اسهههه      

 جههان نتههوان بههودن و او جههان مههن اسهه      زنههده بههی 

 و شههه  چههون نهههه بههه  رمهههانت مههن اسههه    دل دیوانههه 

  ههن اسهه او را دهههههوان کرد کههوم تههه معلههه چهههب

  (86ریاضی  ..................................................................................................................... )سراسری ته است؟به کار رف« نمامتناقض»در کدام ابیات، آرایۀ  -34
 الههه ( از آن زمهههان کهههه زمهههین بهههوس آسهههتان تهههوام

 امب( میههههان جمههههع،  ریشههههان شههههاهدی ش ههههده   

 ( بههههه یههههاد کاکههههل  ارتههههاب و زلهههه   ههههرچین  

 ملهههو  جههههان جملهههه بهههر زمهههین مهههن اسههه  سهههر

 ا  میمعههههی  ریشههههان اسهههه   کههههه از مشههههاهده 

  هههان اسهههه   ریشه  که ه  جمع و هههن اسههدل م

  (85........ )سراسری خار  از کشور ....................................................................................... نما )=پارادوکس( وجود دارد؟در کدام بیت آرایۀ متناقض -35

 ( بگهههههو چگونهههههه کهههههن  دعهههههوی مسهههههلمانی  0

 ( بههه عشههچ زلهه  و رخهه ،  ههارا  ز دیههر و  ههرم      2

 ( مهههههی کههههه راز مههههن از  ههههرده آشههههکارا کههههرد 3

( بههههه یههههاد کاکههههل  رتههههاب و زلهههه   ههههرچین  4

 کهههه در کمهههین مهههن آن چشههه  نامسهههلمان اسههه    

 کهههه ایهههن معاملهههه بیهههرون ز کفهههر و ایمهههان اسههه    

 ت او زیههههر  ههههرده  نهههههان اسهههه   هنههههوز  ههههور 

  ههههان اسههریشههع و ه   هه  که ه  جمههدل من اس

  .......... )المهیاد ادبی(........................................................................................................................................... بیشتری وجود دارد؟« تناقض»در کدام گزینه  -36
 آیهههد نسهههی  بهههاد نهههوروزی   ( ز کهههوی یهههار مهههی  0

 التیهههد از شهههرم سهههرا رازی(  لهههک در خههها  مهههی2

 ( چنهههههههههین ندهههههههههل دارم ز مهههههههههردان راه  3

( دولهههه   دههههر خههههدایا بههههه مههههن ارزانههههی دار   4

 از ایهههن بهههاد ار مهههدد خهههواهی، چهههرا  دل برا هههروزی 

 دیههههد معههههرا  ز  هههها ا تههههادن مهههها را اگههههر مههههی

 گهههههههههدایان شهههههههههاه  دیهههههههههران مهههههههههنع ،

  ههن اسهن مهه  و تمکیههه  سدا  شمههن کرامههکای

 

 

  

 

 (95ریاضی .............. )سراسری ...................................................................................... های کدام گزینه، طرفین سجع نیستند؟در عبارتِ زیر، واژه  -37
 داتی  لک بوقلمون و شداوت مردم دون و مکر و  ریا دو ی بخور بخور که منظرۀ  نا و زوال ااز خدا بیامرز، مرا به یاد بیدر همان بح»

 «جهان  تیاره و وقا   این مصطفای بدقواره انداخته بود باز  دای تلفن بلند شد.  بیرون جست  و  وراً برگشت .

 (  نا، خدا4( بوقلمون، دون                    3تیاره، بدقواره                    (  2( جست ، برگشت                      0

 تست سجع
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الجمله زبان از مکالمۀ او در کشیدن قوّت نداشتم و روی از محادثۀ او گردانیدن، مروّت ندانستم فی»با توجه به عبارت  -31

 (82................................ )سراسری  جع درست مشخّص شده است؟های سدر کدام گزینه همۀ کلمه«. که یار موافق بود  و ارادت صادق

 ( مکالمه و محاد ه / قوّت و مروّت 2( نداشت  و ندانست  / موا چ و  ادق                                                   0

 ( مکالمه و محاد ه / کشیدن و گردانیدن4              ( درکشیدن و گردانیدن / موا چ و  ادق                                3

 (80...................................................................................... )سراسری ریاضی  ها به جز گزینۀ ................، آرایۀ سجع مشهود است؟در همۀ گزینه -39

 اجل، در خشک نمیرد .له نگیرد و ماهی بیروزی، ماهی در دج(  یّاد بی0

 ( نصیح   ادشاهان کردن، کسی را مسل   بود که بی  ندارد یا امید زر.2

 کنند.( با چندین  ضیل  که دس  راس  را هس ، خات  در انگش  چپ می3

 چون، یکی را از تخ  شاهی  روآرد و دیگری را در شک  ماهی، نکو دارد.( ارادت بی4

 (75...................................................................................... )سراسری ریاضی  ها، به جز گزینۀ .................، سجع به کار رفته است؟گزینه در همۀ -41
 ( از اندوه بیرون نیایی که آما  تیر بالیید.0

 ( با آنان بستیزید که رستگاریتان در آن اس .2

 ( چه جای مالم  اس  که در دیدۀ من شایستی کرام  اس .3

 آمیزید.ریزد و کار به ه  در می( جرعی اندوه به کام  می4

 

 

 

 

 (91........................................... )سراسری انسانی ................................................................................................... در کدام بیت، جناس تام به کار نرفته است؟ -41
 خواههههههههها در آتشهههههههه  بگهههههههه ار( نیههههههههک0

 ندینهههههههی کهههههههه دد را و دام( مگهههههههر مهههههههی2

 ( سهههعدی کهههه داد و ههه  همهههه نیکهههوان بهههداد    3

عشههدی ز جههان  بههرده طاقهه ، ور نههه مههن   ( درد بههی4

 ویههههههن نصههههههیح  مکههههههن کههههههه بگهههههه ار  

 نینهههههداخ  جهههههز  هههههر  خهههههوردن بهههههه دام   

 بمانههههههد در تههههههو زبههههههان  صهههههها ت عههههههاجز 

  ههههتههی داشهههههانههها آرام جهههههه  آرام تهههتهههداش

 (88)سراسری اختصا ی انسانی ........... ............................................................................................................................. در کدام بیت، جناس تام وجود ندارد؟ -42
 ( منگههر کههه شههه و میههری، بنگههر کههه همههی میههری    0

 ( دو  از در میخانهههههه کشهههههیدند بهههههه دوشههههه  2

 سههههرای بههههدیع ( آیهههها اههههزال سههههرای و اههههزل  3

( طومههههههار نههههههدام  اسهههههه  طدههههههع مههههههن 4

 برخهههوان « کههه  ترکهههوا »در زیهههر یکهههی تهههوده رو   

 تههههها روز جهههههزا مسههههه  ز کیفیّههههه  دوشهههههه     

 رایبگیهههر چنههه  بهههه چنههه  انهههدر و اهههزل بسههه    

 ارمهههومهههی ز طههههر آتشهههه  ههههههی اسهههههر ه 

 (88 ضیریا................... )سراسری ............................................................................................................................. در کدام بیت، آرایۀ جناس تام وجود ندارد؟ -43

 بسههههههتی هسههههههتی کههههههه دوران  ( مشههههههو دل0

 ( گههههر چههههه سههههر عربههههده و جنهههه  داشهههه     2

 ( نهههههههرگس ا سهههههههونگر  آههههههههو شهههههههده  3

( گهههر چهههین سهههر زلههه  تهههو مش هههاطه گشهههاید     4

 هههههههههههر آن را زاد، زاد از بهههههههههههر کشههههههههههتن

 تزنهههههه  شههههههکر در دهههههههن تزنهههههه  داشهههههه  

 مسهههههههتی آههههههههو بهههههههر  آههههههههو شهههههههده 

 ن راههههههیههی چههههرد نا ههو نخههک جههه یههطار بههع

 (86.............................................................................................. )سراسری زبان  به کار رفته است.« جناس تام»بیت ................  جزدر همۀ ابیات،   -44
 ( عیههها نیسههه  از خههها  اگهههر گهههل شههههکف      0

 ( نهههههههرگس ا سهههههههونگر  آههههههههو شهههههههده  2

   گیههههههر و رهههههههی( طریدههههههی  ههههههرا  ههههههی3

( از خطههر خیههزد خطههر، زیههرا کههه سههودِ ده چهههل     4

 انههههدام در خهههها  خ فهههه   کههههه چنههههدین گههههل  

 مسهههههههتی آههههههههو ب هههههههرز  آههههههههو شهههههههده 

 همههههههی رو کههههههه از قیههههههد هسههههههتی رهههههههی 

 انههههازارگههر بههههطهههد از خههرسهههر بتههدد گههرندنهب

 

 

 

 تست جناس
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 (85............................................................................... )سراسری خار  از کشور  شود.یبه جز  بیت ................... جناس تام دیده مدر همۀ ابیات،  -45
  هههرور اسههه  بهههه لطههه  ( اگرچهههه بهههاد  هههدا رو  0

 ( بیههههها و بهههههری سهههههفر سهههههاز و زادِ ره برگیهههههر2

 ( بیهههها بیهههها باهههه  رضههههوان اههههالم  ههههور نهههههاد 3

د( بهههه گلسهههتان راخزههه  بلدلهههی چهههو مهههن ندهههو     4

 رسههد   ههدای تههو بههاد  بههه گههرد لطهه  تههو کههی مههی    

 کههههه عاقدهههه  بههههرود هههههر کههههه او ز مههههادر زاد    

 که  چ ههر آن چهه جمهال اسه  و  سهن، بهر تهو نههاد        

 ادهههههه   ریههکنیهههل نمههو بلدهن که چهههو آن مدیههت

 (84................................................................................................... )سراسری تیربی ........................................ به کار نرفته است؟« جناس تام»در کدام بیت  -46
 ( دادگهههههههر آسهههههههمان کهههههههه دادِ بشهههههههر داد 0

 س  سر بهر دو  مهن خهواه   کنهدن بهار، مهن      ( باری2

 ( بههادت بههه دسهه  باشههد اگههر دل نهههی بههه هههی       3

اد دههههههی تهههههو ( داد تهههههو را داد تههههها کهههههه د  4

 داد کههههههه تهههههها خاکیههههههان رهنههههههد ز بیههههههداد 

 کشهه  بههر دو  ههه  بههار شههما   بههاری چههو بههاری مههی  

 در معرضههههی کههههه تخهههه  سههههلیمان رود بههههه بههههاد

 د دادههههو کنهههی داد، داد از تههههههههدههههر نههههههههگ

 (83بی ................................................................................................................. )سراسری تیر...................................................... هست؟« جناس تام»در کدام بیت  -47

 ( یهها دل بههه مهها دهههی چههو دل مهها بههه دسهه  تسهه    0

 ( ای بههههرق  اگههههر بههههه گوشههههی آن بههههام بگهههه ری2

 ( ای مهههر   اگهههر  هههری بهههه سهههر کهههوی آن  هههن   3

 هههههدوری و دوری بسهههههوختی  ( بهههههازآی کهههههز  4

 یهههها مهههههر خویشههههتن از دل مهههها بههههه در بههههری    

 جهههها کههههه بههههاد زهههههره نههههدارد خدههههر بههههری   آن

  ی ههههههام دوسههههههتان برسههههههانی بههههههدان  ههههههری

 ری ههههرابهههی بهههه معنههه بههر کههها از نظهههایههای ا

 (80......................................................................................................... )سراسری هنر ....................................... به کار رفته است؟« جناس تام»در کدام بیت،  -41
 کشههه  وز همهههه عهههال  خوشههه  ( بهههار امههه  مهههی 0

 سهههه  کههههه سههههودازدۀ روی تههههوام   ( روزگههههاری2

 گویههد ( سههعدی از  ههردۀ عش ههاق چههه خههو  مههی     3

سهههخن شهههنوم( مهههرا کهههه بههها تهههو سهههخن گهههوی  و 4

 گهههههر نکنهههههد التفهههههات یههههها نکنهههههد ا تهههههرام   

 خوابگهههه نیسههه  مگهههر خههها  سهههر کهههوی تهههوام     

 ت هههر  مهههن  هههرده برانهههداز کهههه هنهههدوی تهههوام      

 امهههههو  استفههههه هههد، نههه  بمانهههو   هههه گههن

 (78........................................... )سراسری انسانی ............. موجود است.« جناس تام»در همۀ ابیات زیر به جز بیت .................، آرایۀ لفظی  -49
 ( ای گههههدایان خرابههههات، خههههدا یههههار شماسهههه    0

 ( خههههههر م تههههههن او کههههههه چههههههون روانهههههه   2

 ( گههر آمههدم بههه کههوی تههو چنههدان اریهها نیسهه       3

( نهههال  ز دل چهههو نهههای مهههن انهههدر  صهههار نهههای   4

 چشهههههه  اِنعههههههام مداریههههههد ز ازنعههههههامی چنههههههد

 از تههههههههن بههههههههرود، سههههههههخن روان اسهههههههه  

 چهههون مهههن در آن دیهههار ههههزاران اریههها هسههه      

 ایههد جههههن بلنههن زیهه  مههه  همّهههی گر ههه ست

 (89.................................. )سراسری زبان  به کار رفته است؟« النظیر،تضاد و جناساستعاره، مراعات»های در کدام گزینه، همۀ آرایه -51

 بههه لهها ( کلیههد  ههدم بههه دسهه  و سههرود عشههچ     0

 شهههنوید(  هههدای اوسههه  بهههه  لدهههوم بهههاد مهههی   2

 خیهههزد( جههههان بهههرای تماشههها بهههه  هههای مهههی     3

هههها بهههه امگسهههاری عشهههچ ( بهههه سهههوگواری گهههل 4

 آیههههههدز انتهههههههای شههههههدان شهسههههههوار مههههههی 

 آیهههههدخهههههرو  اوسههههه  کهههههه از آبشهههههار مهههههی

 آیهههههدبوسهههههی او روزگهههههار مهههههی  بهههههه  هههههای 

 دهههههآییههههرار مهههقیههها بهی مههههتهههسهههرار ههههق

 (85.............................................................................................. )سراسری زبان  در همۀ ابیات به جز بیتِ ............... نوعی جناس به کار رفته است. -51
 ( هههههههی  یههههههادم نههههههرود ایههههههن معنههههههی    0

 ( قههههههههدر اسههههههههتاد، نکههههههههو دانسههههههههتن   2

 یهههههههاد ( گفههههههه  اسهههههههتاد مدهههههههر درس از  3

(  ههههههس مههههههرا من هههههه  از اسههههههتاد باههههههو د   4

 کهههههههه مهههههههرا مهههههههادر مهههههههن نهههههههادان زاد  

  یهههههه  اسههههههتاد بههههههه مههههههن یههههههاد نههههههداد

 یههههاد بههههاد آنچههههه بههههه مههههن گفهههه  اسههههتاد      

 تادهههههتاد، اسههههن اسههههه  مههههیههلهههعههه تههه بههک

 (84................................................................................... )سراسری زبان .................. وجود دارد.« جناس»ها به جز بیت .............. نوعی در همۀ بیت -52
 ( گههر تههو را آهنهه  و ههل مهها نداشههد، گههو مدهها       0

 دهههی( بهها زمههانی دیگههر انههداز ای کههه  نههدم مههی     2

 ( چشههه  از آن روز کهههه بهههر کهههردم و رویههه  دیهههدم 3

تههههدت( ای نسههههی   ههههدم  اگههههر بههههاز ات فههههاقی ا 4

 دوسههتان را جههز بههه دیههدار تههو هههی  آهنهه  نیسهه      

 کاین زمان  گو  بر چنه  اسه  و دل در چنه  نیسه     

 بهههه همهههین دیهههده سهههر دیهههدن اقهههوام  نیسههه      

  هههر آن  ضرت که ما را بار نیسههی بههویهن گههریههآ 
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 (82........................................................................... )سراسری زبان ................... به کار رفته است؟«  جناس تام و ناقص»در کدام بیت، هر دو نوع  -53
 ( بارههههها بههههار بههههه دربههههار تههههو دارنههههد رقیدههههان 0

 ( شههادبا ، ای موسههی عمههران بههه چابههک معیههزه     2

 ( بهههههههر دل مهههههههؤمن و جهههههههام مهههههههؤمنین  3

( خههههود را درم خریههههدِ رضههههای خههههدای کههههن    4

 را بهههار نهههدارم مهههن کهههه بهههارت بهههرم، ای یهههار  چههه  

 دیهههرزی، ای رسهههت  دسهههتان  بهههه شهههیرین داسهههتان  

 اممِهههههههر و ماهههههههر دیههههههن مهیّهههههها دیههههههده    

 انهههرو  شههان،  هههروشههدای  هههن خهههن از ایهههدام

 (80...... )سراسری تیربی ........................................... استفاده کرده است؟« جناس»شاعر در کدام گزینه برای بیان منظور خود از آرایۀ  -54
 ( کهههههههههدامین  یهههههههههک را دادی  یهههههههههامی 0

 ( کههههههدامین جامههههههه بههههههر یههههههادم دریههههههدی2

 ( کهههههدامین سهههههاع  از مهههههن یهههههاد کهههههردی  3

( عنایههههههه  گرچهههههههه زههههههههر تهههههههاب دارد   4

 کهههههههدامین شههههههها  رسهههههههتادی سهههههههالمی   

 کهههههههدامین خهههههههواری از بههههههههرم کشهههههههیدی 

 کهههههههدامین روزم از خهههههههود شهههههههاد کهههههههردی 

 اب داردهههههههوشهههههی نهههههمهههشهههر چههه ر بهههههگ

 (81...................................................................................... )سراسری تیربی  وجود دارد.« جناس»ها به جز گزینۀ ............... آرایۀ در همۀ گزینه -55

 ( بههههر ایههههن گونههههه ر تنههههد هههههر دو بههههه رزم    0

 ( بدردنهههههههد و  وشهههههههید روشهههههههن بهههههههر   2

 ( چهههههو شهههههد روز، رسهههههت  بهوشهههههید گدهههههر   3

( کمنههههدی بههههه  تههههرا  زیههههن بههههر بدسهههه     4

 تههههو گفتههههی کههههه انههههدر جهههههان نیسهههه  بههههزم  

 نههههههههاد آن کهههههههاله کیهههههههی بهههههههر سهههههههر 

 نگهدههههههان تههههههن کههههههرد بههههههر گدههههههر بدههههههر 

  هههههسههشههکر نههههههیهل  هههههیهارۀ  ههههر آن  ههههب

 

  

 

 (93هنر .............................................................................................. )سراسری  رده است؟بهرۀ بیشتری ب« آراییواج»شاعر در کدام بیت از آرایۀ  -56
 (  ههههدا بههههه لطهههه  بگههههو آن اههههزال رعنهههها را   0

 ( آن ابهههههر دار ر بهههههار ز دریههههها کهههههه برآیهههههد     2

 کشهههی و شهههیوۀ شههههر آشهههوبی   ( رسههه  عاشهههچ 3

یرینی( شهها اسهه  و شههاهد و شههمع و شههراب وشهه    4

 ای مههها راکهههه سهههر بهههه کهههوه و بیابهههان تهههو داده     

  ههههههر کههههههرده ز دّر و درم و دانههههههه دهههههههان را   

 ای بهههود کهههه بهههر قامههه  او دوختهههه بهههود     جامهههه

 یهههه دوستان بینها کههن شههه  چنیههه  اسهههانیم

 (77................................................................... )سراسری انسانی ................................ هاست؟تر از دیار گزینهمحسوس« آراییواج»در کدام گزینه  -57
 ا  را در کفن  یچیدم( با تمام دل / تمام چهارده سالگی0

 خورد( در کوچی قدیمی دوآبه / عطر آسمانی شهادت مو  می2

 کرد( مظلوم کوچک من / با نان بیات شدانه / چاش  می3

 سالی مرا / وسع  وسیع کدام سیاده گسترده شدنین  ماسی چهارده( نماز خو4

 

 

 

 

  (83....... )سراسری هنر ....................................................................................................................................................... در کدام بیت آرایۀ تلمیح وجود ندارد ؟ -51
 ( آسهههههمان بهههههار امانههههه  نتوانسههههه  کشهههههید  0

 ( اگرچههههههه تلهههههه  باشههههههد   رقزهههههه  یههههههار   2

 سههههههه  خهههههههدا ز روی تعظهههههههی ( خهههههههورده3

( بهههه تمن هههای تهههو در آتههه  محنههه  چهههو خلیهههل  4

 قرعههههی کههههار بههههه نههههام مههههن دیوانههههه زدنههههد     

 در او شههههههههیرین باههههههههو د امّیههههههههد دیههههههههدار 

 سههههههههوگند بههههههههه روی همچههههههههو ماههههههههه  

 ودمهههههههان بهههحهه و ریههههخل نههههمها در چهیهویههگ

  ی(....... )المهیاد ادب................................................................................................................................................................ در کدام بیت گزینه تلمیح وجود ندارد ؟ -59

 زدگف  امّا خش  میگف  زیاد ه  می( شعر ه  می0

 ( مش ول تماشا و ورانداز کردن این مخلوق کمیاب و شیء عیاب بودم.2

 ( خیسته باد نام خداوند، نیکوترین آ ریدگار که تو را آ رید3

 وس .( عیسی گف : ای ر یچ، موا چ کل  اناء یترش م بما  یه، از کوزه همان برون تراود که در ا4

آراییتست واج  

 تست تلمیح
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......................... )المهیاد ادبی(.............................................................................................................................در کدام گزینه تلمیح، یادآور ماجرایی نیست؟ -61

 ( از مههههه او مههههه شههههکا   دیههههدن او برنتا هههه    0

( بههههرو ای گههههدای مسههههکین در خانههههی علههههی زن 2

( تو یک ساع  چو ا ریدون به میدان بها  تهازان  هس   3

( چنهههههههین گفههههههه   ی مدهههههههر راسهههههههتگوی4

مهههاه چنهههان بخههه  یا ههه  او کهههه کمیتهههه گداسههه . 

کههههه نگههههین  ادشههههاهی دهههههد از کههههرم گههههدا را  

بههه هههر جانهها کههه روی آری در هه  کاویههان بینههی     

ویهههههیههه  بهههههههور دانهههها گهههواره تههههههههز گ

 (86.......................................................... )سراسری خار  از کشور  به کار رفته است؟« تشخیص، اغراق و تشبیه»در کدام بیت،هر سه آرایۀ  -61
 ( دولهههه   دههههر خههههدایا بههههه مههههن ارزانههههی دار   0

 ( شههههههود کههههههوه آهههههههن چههههههو دریههههههای آب2

 ی بنههههواختی چنهههه ( چههههو رامههههین کههههه گههههه 3

( مشههنو ای دوسهه  کههه ایههر از تههو مههرا یههاری هسهه  4

کههاین کرامهه  سههدا  شههم  و تمکههین مههن اسهه     

اگهههههههههر بشهههههههههنود نهههههههههام ا راسهههههههههیاب 

ز شههههههادی بههههههر سههههههرت آب آمههههههدی سههههههن  

  هههسهاری هههوام کههر تهههکهز  هها و روز به جها شهی

(86...... )سراسری انسانی................................................................................................................................................... به کار رفته است؟« اغراق»در کدام بیت  -62

 ( دل و کشههههههورت جمههههههع و معمههههههور بههههههاد  0

 ( گههههر بههههری گههههل سههههری کنههههی  یههههرهن  را 2

 ( بگهههههوی  تههههها بدانهههههد دشهههههمن و دوسههههه    3

خلههههچ نمههههودی  بههههه همّهههه   (  ههههاجا  مههههدد  4

ز ملکههههههههههه   راکنهههههههههههدگی دور بهههههههههههاد 

از نههههههههههازکی آزار رسههههههههههاند بههههههههههدن  را  

کههههههه مههههههن مسههههههتی و مسههههههتوری نههههههدان  

 هههههودیهههاری ندههههک دینهههالههر مهههر اگههههدر ظاه

(85......................................................... )سراسری خار  از کشور ................................................... به کار برده است؟« اغراق»شاعر درکدام بیت، آرایۀ  -63

 سهتان، بها دوسهتان در بوسهتان    جا کهه بهود آن دل  ( آن0

 ( ربع از دله   ارخهون کهن ، خها  دمهن گلگهون کهن        2

 ( ای سههاربان منههزل مکههن جههز در دیههار یههار مههن      3

ر( ابر اسه  بهر جهای قمهر، زههر اسه  بهر جهای شهک         4

شد گری و روبهه را مکهان، شهد گهور و کهرکس را وطهن      

اطهههالل را جیحهههون کهههن ، از آب چشههه  خویشهههتن   

تهها یههک زمههان زاری کههن  بههر ربههع اطههالل و دمههن       

 نهههای س م هه  برجههار اسههسن  اس  بر جای گهر، خ

وجود دارد؟« اغراق»در کدام عبارت، آرایۀ  -64
 ( همی گرد رزم اندر آمد به ابر2 ( بیامد که جوید ز ایران ندرد         0
( برآمد ز هر دو سهه بوق و کوس4( همی بر خروشید برسان کوس           3

(93تیربی ........ )سراسری ....................................... شود؟بیت یافت می همای در کدام« ایهام، نغمۀ حّروف، تشبیه، تضمین»های آرایه -65

کهههن آور نهههه قصهههی شهههیرین   ( تهههو شهههور کهههوه  0

( بهههه بهههوی زلههه  تهههو در  یشهههگاه بهههاد سهههحر     2

( بههههه زیههههر زلهههه   رنههههدین بامههههداد و ههههال    3

( بهههه شههههر عشهههچ مهههن  شههههریار و چهههون  ههها  4

کهههه کههههوه عشهههچ بههههه نهههاخن تههههوان تراشههههیدن   

ه سهههان شهههمع شدسهههتان خهههو  اسههه  لرزیهههدن بههه

تههههویی چههههو چشههههمی خورشههههید در درخشههههیدن  

 دنههههههههچ ورزیهههههرم به عشههرۀ شهههه شهه  کههمن

« حسن تعلیل، ایهام تناسب، لفّ و نشر، تضمین»های چنان چه ابیات زیر را بخواهیم به لحاظ دارا بودن یکی از آرایه -66

(88.......................... )سراسری خار  از کشور ............................................................................................................................. است؟مرتّب نماییم، کدام ترتیب درست 

( بیهههههههاض امهههههههزۀ روز و طهههههههر ۀ شههههههها  0

( چشهههم  بهههه امهههزه، خانهههی مهههردم خهههراب کهههرد 2

 الهههههههههههر  من الهههههههههههر  ی ( بسهههههههههه  اهلل 3

(  هههههی  دهنههههه   سهههههته ز تنگهههههی زده خ    4

ز روی و مههههوی نمههههود آن نگههههار شههههیرین لهههها    

رویات مدهههاد کهههه خهههو  مسههه  مهههی   مخمهههوری

هسهههههههه  کلیههههههههد درت گههههههههن   کههههههههی    

 دههههههنهاره کهه   ههههس دهنههر کهه  که هههزان اس

ال  –   –د  –( ب 2   –ال    -د  –( ب 0

 –ال  –ب  –( د 4ال         –   –ب  –( د 3

تست اغراق

تست تضمین
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  (81.................... )سراسری ریاضی ................................ کدام بیت را عیناً از شعر حافظ نقل کرده است؟« همای رحمت»شهریار، در شعر  -67
 ( بههه امیههد آن کههه شههاید برسههد بههه خهها   ایهه       0

 ( چههه زنهه  چههو نههای هههر دم، ز نههوای شههوق او دم     2

 ( ز نهههوای مهههر  یههها چ بشهههنو کهههه در دل شههها   3

( همههه شهها در ایههن امیههدم کههه نسههی   ههدحگاهی   4

 هههها سههههردم همهههه سهههوز دل  هههدا را   چهههه  یهههام 

 د ایهههن نهههوا راتهههر بنهههوازکهههه لسهههان ایههها، خهههو 

 اهه  دل بههه دوسهه  گفههتن چههه خههو  اسهه  شهههریارا  

 ا راههههههنهوازد آشهههی بنههههایههههههنهام آشهههیهه  هههب

 (63)سراسری ریاضی و تیربی .......... .............................................................................................................................. کند؟کدام پاسخ تعریف زیر را کامل می -61
 «تضمین در ا طال  ادب، یعنی: آوردن ............. »

 ( تخل ی شاعری در ضمن شعر2( بی  یا مصراعی از شاعری در ضمن شعر                                           0

 ( نام شاعری در ضمن شعر4                                     (  کر و اندیشی شاعری در ضمن شعر            3

 

 

  

  (94تیربی ... )سراسری ....................................................................................................................................................... در منظومۀ زیر چند تشبیه وجود دارد؟ -69
کن  بیرون / مرا هر شعر دریایی اس  لدریز از شراب خون / کیا شهد اس  این اشکی که در هر دانی مرا هر لف   ریادی اس  کز دل می»

 «لف  اس  / مرا این، کاسی خون اس ، / چنین آسان منوشید .

 ( ش 4                     (  ن   3( چهار                 2( سه                    0

 (94.............................. )سراسری زبان ............................................................................................................................. در کدام بیت، وجه شبه، محذوف است؟ -71
 ز چشههه  آسهههمان بچکهههد ( سهههتازه خهههون شهههود ا 0

 ( نهههاتوان بهههودم بهههه  هههوی  نهههی  شههها برخاسهههت  2

 ( مدهههام کعدهههی و هههل تهههو دور ا تهههاده اسههه  از مههها3

( آتشههین داری زبههان زان دل سههیاهی چههون چههرا     4

 ز شههههرم چهههههرۀ چههههون آ تابهههه  انههههدر  ههههدم   

 امتهها بههه کههوی  چههون نسههی  ا تههان و خیههزان بههوده    

 نههه سههاز ر ههتن اسهه  آنیهها مههرا نههه بههری نههار تن       

 اههیهون آسههی چههردامنهههردی از آن تهود گههههرد خهگِ

 (93..... )سراسری خار  از کشور ............................................................................................................................. در کدام بیت بیشتر است؟« تشبیه»تعداد  -71

 یه  ههی خورشههید رخهه  چههون نههرود   چههو سهها ( ههه 0

 ( گشهههت  از اشهههک نهههدام  مخهههزن گهههن  گههههر    2

 شهههام زلفهههین تهههو ای  ورا هههف ( ههههر سهههحر بهههی3

ام چههههون مههههور راه( در شههههکرزار قناعهههه  بههههرده 4

 دل کههه در گههردن  از زلهه  تههو مشههکین رسههن اسهه   

 خانههی مههن چههون  ههد  معمههور از ایههن بههاران شههده    

 چشهههمی چشهههم   هههر از گهههوهر شهههود دریا هههف     

  ههههن اسهان مهه  سلیمهه  دسهههی خاتههرچشمههسی

  (93)سراسری ریاضی ..... .................................................................................................................................................... آرایه تشبیه در کدام بیت بیشتر است؟ -72
  ههههد خههههار بههههال از دل دیوانههههی مهههها خاسهههه  ( 0

 ( ای سهههیل اشهههک خههها  وجهههودم بهههه بهههاد ده     2

 ( سهههروی اسههه  قامههه  تهههو از نهههاز سهههر کشهههیده  3

( مهههر  دل تههها دام زلههه  و دانهههی خهههال تهههو دیهههد  4

 سهههاقی گهههل چههههره نشسهههتی    ههههر روز کهههه بهههی  

 تههههها بهههههر دل کسهههههی ننشهههههیند ادهههههار مهههههن  

 مههههاهی اسهههه  عههههارض تههههو از نههههور آ ریههههده     

 وسههههاد در دام ههههههتهههام ا ههههههههدیشهههر انهههطای

  (93..................... )سراسری تیربی ............................................................................................................................. در کدام گزینه، ذکر نشده است؟« مشبّه» -73
 رم و روشن بود همچون شرمخانه گ( قهوه0

 ( چوب دستی منتشا مانند در دست 2

 ( گرد بر گرد  به کردار  د  بر گرد مروارید /  ای تا سر گو 3

 آور.انگیز و شگف شرمی  ناباور / و ا ( چاه چونان ژر ی  و  هنا ، بی4

 (90..................................................................................................... )سراسری خار  از کشور .............................. بیشتر است؟« تشبیه»در کدام بیت، آرایه  -74

 ( از درون تههههو بههههود تیههههره جهههههان چههههون دوزی 0

 هههها بهههه نالهههه درآینهههد چهههون ج هههرزس    ( تدخهههال2

 ( گههههر هسهههه  در دمهههها ، تههههو را بههههاد نزخ ههههو تی 3

هههار شههوق ط یههان کههرده اسهه    ( دجلههی اشههک از ب 4

 دل اگههههر تیههههره نداشههههد همههههه دنیاسهههه  بهشهههه 

 از درد چههون شههود بههه   ههان آشههنا لههد  )ج رزس زنهه (  

 آمههههادۀ شکسههههتن خههههود چههههون  دههههاب بهههها   

  هههرده اسههان کههها  طو ههاشههه را خههرازهای سین

 

 تست تشبیه
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 (89.......................................................................................... )سراسری ریاضی ...................... است؟« اضافه تشبیهی»ها در  کدام گزینه همۀ ترکیب -75
 قدّی عر  –روی تعظی   –روی ماه  –( گوشی کاله 0

 تدصیر خوی  –او  بالا   –جمال عشچ  –( آبروی بندگان 2

 موس  ربیع –شهر  ایچ  –عصارۀ تا   –( دروگر زمان 3

 تیر مژگان –مهد زمین  –بحر مکاشف   –( بنات ندات 4

 (89کشور ............................................................................................................ )سراسری خار  از  است؟« اشافۀ تشبیهی»ها کدام مجموعه از ترکیب -76
 کاله شکو ه  –مر  سحر  –شرط انصا   –( مزید نعم  0

 قصی عشچ –دیوار امّ   –امید اجاب   –( جیا مراقد  2

 درگاه خدا –سرور کاینات  –کاله شکو ه  –(  ردۀ ناموس 3

 آت  عشچ –شکو ی اشک  –شا چهل  –( دریای معر   4

 (81....................................................................... )سراسری انسانی ....................... شوند؟شبه محسوب میدر کدام گزینه، هر دو کلمۀ قافیه، وجه -77

 ههها( ای د تههر  سههن تههو را  هرسهه  خههل و خههال    0

 ( ری گهههههل را کهههههه عکهههههس روی یهههههار اسههههه 2

 کنهههدگهههری مهههی( روی تهههو چهههون نوبههههار جلهههوه 3

( روزی کهههه در جهههام شهههفچ م هههل کهههرد خورشهههید  4

 ههههار  هههردۀ اجمهههال هههها  نههههان شهههده د  تفصهههیل

 دار اسهههههههه هههههههههوا مش ههههههههاطه آب آیینههههههههه

 کنهههددری مهههیزلههه  تهههو چهههون روزگهههار  هههرده    

 دههههههورشیهههرد  خههها گل کزهههوب نیهک چههر خشهب

 

 

 

 (94................................................... )سراسری خار  از کشور ................................................................................... در منظومۀ زیر چند تشخیص وجود دارد؟ -71
شنوم / و  دای  ای قانونی خون را در ری، / ته  قلا شا آدینه، / شیهی  ا   دید  از دور، / و  دای من  دای قدم خواه  را می»

 «وسیدی امنا  بلو کف  ایمان در کوچی شوق، / و  دای باران روی  لک تر عشچ، / روی م

  ( هف 4( ش                     3(  ن                        2( چهار                      0

 (89............................ )سراسری تیربی ............................................................................................... اند؟ها، اضافۀ استعاریدر کدام گزینه، همۀ ترکیب -79
 ( لا استخر، گل همیشه بهار، سای  بال، عطر الهام0

 ( دس  مهربان مری، درخ  عزیز، گل خیال، ار ی بلند آسمان2

 بختی، سد  شا، دس  طدیع ( سینی کویر، آاو  خو 3

 (  رندۀ خیال، چشمی موّا  نواز ، سایی  رواز، زبان گویای خدا4

 (89هنر  ..................................................................................................................... )سراسری است؟« اضافۀ استعاری»ها، در کدام گزینه همۀ ترکیب -11

 قالا قصیده –بیابان ضالل   –گردن استکدار  –( خصل  طمع 0

 تیه گمراهی  -قدر نعم   – ای تعدّی  –( جام عا ی  2

  وزۀ عاطفی –لیا  شهوت  – ردۀ عفا   –(  ملی  سد 3

  ول  خش  –رو  کالم  –دامن خا   –(  ریاد هستی 4

 (89...................................................... )سراسری انسانی ........................................................................ اند؟ها، اضافۀ استعاریدر کدم گزینه، همۀ ترکیب -11
 ( عتاب معل ، مراان بیشه،  فحی ضمیر، امید دیدار0

 ( سر خوی ، لطا   طدع، زبان تدریس،  رق  یار2

 ( آ تاب و ا، همی شاگردان، بان  طرب، خار ا 3

 ان مکاشف ( شتاب مری، طر ۀ  رچین عشچ، قفای مراقد ، گرید4

 (83................................................................................................. )سراسری انسانی  دو بار به کار رفته است؟« جان بخشی»در کدام عبارت، آرایۀ  -12
 نهاد.ل زید و بر  یشانی خا  بوسه میها میها به روی گونه( اشک0

 نهاد.ل زید و بر  یشانی خا  بوسه میها میها به روی گونهک( اش2

 گ ری .( در عمچ وجدان خوی ، به  ایمردی خیال، از  حراهای سیاه قرون تهی می3

 شنیده اس .( نوروز، روزگاری در کنار م ان، اوراد مهر رستان را خطاب به خوی  می4

 تست استعاره مکنیه
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 . )المهیاد ادبی(............................................................................................................................. شود؟می در عبارت زیر چند استعاره و چند تشبیه دیده -13
درختان را به خلع    را  باد  دا را گفته تا  ر  زامر دین بگسترد و دایی ابر بهاری را  رموده تا بنات ندات در مهد زمین بهرورد. »

 «نوروزی قدای سدز ورق در بر گر ته و اطفال شای را به قدوم موس  ربیع کاله شکو ه برسر نهاده.

 استعاره 4تشدیه و  6( 2استعاره                                                                    3تشدیه و  7( 0

 استعاره 3تشده و  8( 4                                                     استعاره               2تشدیه و  7( 3

 

 

 

 

 (85................................................ )سراسری انسانی  استفاده شده است؟« مجاز به عالقۀ شباهت»در کدام بیت، بیش از دیار ابیات از   -14
 ( مههههههرا بههههههر  باریههههههده بههههههر  ههههههر  دا     0

 ( بههههههههه آواز بههههههههر جههههههههان ا راسههههههههیاب  2

 ( یههههک مههههر  گر تههههار در ایههههن گلشههههن ویههههران3

( چههههههو تنههههههها مانههههههد مههههههاه سههههههروباخ    4

 نشهههههههاید چهههههههو بلدهههههههل تماشهههههههای بههههههها 

 بنفریههههههد بهههههها نههههههرگس و گههههههل  اههههههر آب    

 تنههههها بههههه قفههههس مانههههد ه ههههزاران همههههه ر تنههههد

�ؤی خخههههههؤلهههههههان لهههههسهههرگههد از نهههانههشهه 

 (84................................................................................ )سراسری زبان .................................................................................... هست؟« مجاز»ایۀ در کدام گزینه آر  -15

 ام ( از دیگههههههران  ههههههدیث جههههههوانی شههههههنیده 0

 ام هههههزار خراسههههان نهفتههههه اسهههه   ( در سههههینه3

 ام( همچهههون بنفشهههه سهههر بهههه گریدهههان کشهههیده   2

 ( نهههال  بهههه دل چهههو نهههای مهههن انهههدر  صهههار نهههای4

 (81...................................................... )سراسری هنر ........................................... به کار رفته است؟« مجاز»کدام واژه در ابیات زیر تناسب با آرایۀ  -16

  رامههههههو  کههههههردی تههههههو سههههههگزی مگههههههر  »

 بکوبمهههههه  زیههههههن گونههههههه امههههههروز یههههههال    

 کمهههههههههان و بهههههههههر مهههههههههرد  رخاشهههههههههخر

 «کههههههزین  ههههههس ندینههههههد تههههههو را زنههههههده زال

 ( یال4( سگزی                   3( زال                   2(  رخاشخر                 0

 (78................................................................ )سراسری هنر  است.« مجاز»در همۀ ابیات زیر، به جزبیت .............، دارای آرایۀ « دشت»واژۀ  -17

 ( یکههههی دشهههه  بهههها دیههههدگان  ههههر ز خههههون    0

 ( نهادنههههههد بههههههر دشهههههه  هیههههههزم دو کههههههوه2

 ( سههههههههههواران لشههههههههههکر، برانگیختنههههههههههد 3

( سراسهههههر همهههههه دشههههه  بریهههههان شهههههدند   4

 کهههههه تههههها او کهههههی آیهههههد ز آتههههه  بهههههرون    

 جهههههههههانی نظههههههههاره شههههههههده همگههههههههروه   

 همهههههههه دشههههههه ،  یشههههههه  درم ریختنهههههههد 

�دههههههههدنههههان شهههریه  گهههدانهههه خنههر آن چههب

  (77...................................................... )سراسری هنر ............................. به کار رفته است؟« مجاز»با توجه به عبارت زیر کدام کلمه، به عنوان   -11
تا یکی از دوستان که در کیاوه انیس من بودی و در  یره جلیس، به رس  قدی  از در درآمد چندان که نشاط مالعد  کرد و بساط »

 «مداعد  گسترد، جواب  نگفت .

 ( مالعد 4( کیاوه                  3         ( جلیس           2( انیس                0

 (70............................... )سراسری انسانی  به کار رفته است.« مجاز»ها به جز گزینۀ ............. به عنوان صنعت در همۀ گزینه« جهان» -19
 ( جهان ز درد  راق تو آه و ناله کند2                   ( جهان، متفچ بر الهیّت                                              0

 ( جهان، دل نهاده بر این داستان4( جهان، ای  سر ملک جاوید نیس                                                     3

 (68........................................................................................................ )سراسری انسانی .............................................. معنی مجازی دارد؟« دنیا»در کدام جمله  -91
 ( این دنیا نیز روزی به  ایان خواهد رسید2( دنیا ارز  مردم آزاری ندارد.                                                          0

  ( دنیا کمر به نابودی مردمان بسته اس .4دهی                                           دوس  را بر دنیا و آخرت ترجیم می( 3
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 (94.......................... )سراسری ریاضی ............................................................... در کدام بیت هر سه آرایۀ )تشبیه، استعاره و کنایه(، وجود دارد؟  -91
 ( تههههو قل ههههی خیههههالی و تسههههخیر تههههو محههههال    0

 ام( بعههههد یههههک عمههههر قناعهههه  دگههههر آموختههههه 2

 ( چهههون کهههه گهههل ر ههه  و گلسهههتان درگ شههه     3

( بههه  ههحرای هههوس تهها کههی دخ سههر در هههوا گههردی 4

 بخههه  منهههی کهههه خهههوابی و تعدیهههر تهههو محهههال      

 اسهه ا  از انفههاق عشههچ گنیههی اسهه  کههه ا زونههی   

 نشههههههنوی زان  ههههههس ز بلدههههههل سرگ شهههههه    

�ردیهردی چو وا گههی، ترس  که گ  گههی رهههبینیههنم

 (94راسری هنر ....................................................................................................................... )س در کدام بیت آمده است؟« سپرانداختن»مفهوم کنایی   -92

 ( اگههههر قدههههول کنههههی سههههر نهههههی  بههههر قههههدم 0

 ( تهههو رهههها کهههن سهههر بهههه مههههر ایهههن واقعهههه       2

 ( بهههه کهههن  میکهههده گریهههان و سهههر کنده شهههوم    3

( شهههربان را سههیر چشهه  از جههود کههردن همهه  اسهه  4

  رسههه  کهههه در  هههی  بههه  نمهههاز آرد   چهههو بههه  

 مههههرد  ههههچ شههههو روز و شهههها چههههون رابعههههه     

 چهههرا کهههه شهههرم همهههی آیهههدم ز  ا هههل خهههوی    

�د زدنههابهههییهه  نمهههاتهون  هه چهههان خیمههابدر بی

 (93سری انسانی ........................................................................................................................ )سرا مفهوم کنایی کدام بیت در مقابل آن نادرست است؟  -93
 ا نتوانههههد از زمههههین کن ههههد( سههههیالب ریشههههی مهههه0

 تهههر از مهههری خدهههر بایهههد کهههرد( خهههوی  را  هههی 2

 چهههه او ریخههه  بهههه  یمانهههی مههها نوشهههیدی      ( آن3

کنهههههان هههههف  رقهههههی( بهههههه ههههههواداری او ِرّه4

 خهههار عالیهههچ از بهههس دامهههان مههها گر ته) ایهههداری(   

 بینی و عدم افل (در ضزر کرسرانیام سفر بایدکرد) ی 

 مس )تسلی  و رضها( اگر از خمر بهش  اس  و گر از بادۀ 

�تا لا چشمی خورشید درخشان بروم)کش  وکوش (

 (93..... )سراسری خار  از کشور ............................................................................................................................. شود؟در کدام بیت کمتر یافت می« کنایه»  -94
 سهههری کهههه زنهههد  هههی  بحهههر خ ِ وجهههود( سهههدک0

 ( ههههر کهههه سهههیّاده خهههود بهههر سهههر آب انهههدازد    2

 ای اسههه   هههعا( دههههر سهیددسههه  سهههیه کاسهههه3

(  لههک بهها تنهه  چشههمان گوشههی چشهه  دیگههر دارد   4

 اگههر بههه بههاد دهههد سههر بیاسهه  ههه  چههو  دههاب        

 چهههو کههه  در نظهههر همّههه  مهههردان  هههو  اسههه هههه 

 میزبههههانزبههههانی ایههههن تههههر منگههههر بههههه خههههو 

�نههه  گدا روشههد کور آید، شود چشههون  رزنههچ هههک

 (89........................................................................ )سراسری هنر  های )تشبیه، مجاز، کنایه، تشخیص(، وجود دارد؟در کدام بیت، همۀ آرایه  -95

 ( بهههه تخههه  گهههل بنشهههان  بتهههی چهههو سهههلطانی    0

 لهها خنههدان بههه یههاد میلههس شههاه   ( چههو انچههه بهها 2

 ( ز روی دوسههه  مهههرا چهههون گهههل مهههراد شهههکف   3

ام لیهههک وقههه  مسهههتی بهههین   ( گهههدای میکهههده 4

 بنههد(کن ز سههندل و سههمن  سههاز طههوق و یاره)دسهه   

  یالههههه گیههههرم و از شههههوق جامههههه  ههههاره کههههن     

  والههههی سههههر دشههههمن بههههه سههههن  خههههاره کههههن 

�ن هههاره کههههتههر سههه  بهههک و  کههر  لههاز بههه نهک

 (89................................................................. )سراسری انسانی  های )مجاز، اغراق، کنایه، تشبیه( وجود دارد؟ترتیب آرایهدر کدام بیت، به  -96
 ام از سههیل عشههچ خانههه کزههن  ( گشههته ویههران خانههه  0

 (  صل گل گهر اشهک گلگونه  ز سهر خواههد گ شه       2

 سهه  در ایههوان  سههنرشههیدی نتابیههده( چههون تههو خو3

( نههو  را کشههتی شکسهه  از لطمههی طو ههان عشههچ     4

 چشههه  آبهههادی مهههدار از خانمهههان ویهههران عشهههچ      

 گههل بههر سههر خههواهی زدن از گلههدن بسههتان عشههچ       

 ای چههون مههن نرقصههیده اسهه  در میههدان عشههچ     ِرّه

�چهههان عشهایه یهههر بههار از بحههر کنهد بهههامهس نیهک

 (88ری تیربی ....................................................................................................................... )سراس های ادبی وجود دارد؟ام گروه آرایهدر کدام بیت، کد  -97
�چههان عشههن بستههی زدن از گلدههر خواههل به سهههگ صههل گههل گههر اشههک گلگونهه  ز سههر خواهههد گ شهه   

 تضاد –تشخیی  –جناس  -( ااراق 2جناس                                                       –ایهام  –تشدیه  –( میاز 0

 استعاره –کنایه  –نما متناقض –النظیر ( مراعات4ااراق                                                        –تشدیه  –میاز  –( کنایه 3

 (83.......................................................................................................... )سراسری زبان  مفهوم کنایی کدام عبارت است؟« ادّعای چیزی را داشتن» -91

 ( چین به  ورت انداختن2    ( از چیزی در محظور گیر کردن                                                    0

 ( در طریچ سدعیّ  گام برداشتن4( کدّادۀ چیزی را کشیدن                                                                 3

 

 

 تست کنایه
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 (80........................................... )سراسری ریاضی ................................................ در کدام بیت، سه جملۀ کنایی، در یک مفهوم به کار رفته است؟ -99
 ههها زایههد کههه مههردم را بفرسههاید    ( ز عدههل اندیشههه 0

 نشههین مههن خههال  عدههل دیههن مههن   ( گروهههی ههه  2

 ( گههرم بههاز آمههدی محدههوب سههی  انههدام سههنگین دل  3

( اگههر عاقههل بههود دانههد کههه مینههون  ههدر نتوانههد      4

 اقهههلگهههرت آسهههودگی بایهههد بهههرو عاشهههچ شهههو ای ع 

 بگیرنههد آسههتین مههن کههه دسهه  از دامههن  بگسههل      

 گهههل از خهههارم بهههرآوردی و خهههار از  ههها و  ههها از گهههل 

�زلههههنههو د مههی را باهههد که لیلههی بخوابانههر جایههشت

 ............................................................................................... )المهیاد ادبی(............................................................................ اشعار زیر در کدام ویژگی مشترکند؟  -111
 شههههههعر سهههههههید مههههههن روسههههههیاه مانههههههد    »

روزی تههههههههر و خشههههههههک مهههههههها بسههههههههوزد  

 وزنههههی او تههههاد کههههه در  ضههههای تههههو بههههه بههههی  

� ههههههوداسهههه  سهههر دیهههههه زیهه به  کهههههههآت

 «خواهد / با  تو میدان چش  در راه بهاری نیس نروید / هر چه در هر جا که خواهد یا نمی گو بروید یا

 ( کنایه4( تشخیی                3( استعاره            2نما            ( متناقض0

 

 

 

 

 (88...................................................................................... )سراسری خار  از کشور ...................................... به کار رفته است؟« ایهام»در کدام بیت، آرایۀ  -111
 ( شهههام اگهههر قهههوت روانههه  دادی از خهههون جگهههر    0

 ( گهههر چهههین سهههر زلههه  تهههو مش هههاطه گشهههاید      2

 ( تهههها ط ههههرۀ طههههر ارت زد دسهههه  بههههه طههههر اری  3

( تهها خههود نشههنوی شههانه بههه زلفهه  نزنههی چنهه      4

  ههههدم یههههاقوت روان از جههههام جهههه  دادی مههههرا    

 عط ههههار بههههه یههههک جههههو نخههههرد نا ههههی چههههین را  

 دسههههه  همهههههه بربسهههههتی  ریهههههاد ز دسهههههتان   

� ههههری نیسههای دگههههارگشهی کهههه  کسهههگشههان

 (85.......................................................................... )سراسری انسانی ............................................................ به کار نرفته است؟« ایهام»در کدام بیت، آرایۀ  -112

�ازیهههد بههکنن که میههس بیههده مگهوی دیهههو شهههت( بهههه راسهههتی کهههه نهههه همدهههازی تهههو بهههودم مهههن  0

 شرم(شوی دیده مگس ) مگس بی
 ام خهههها ِ درت میکههههده را بسههههتر خههههوی  ( کههههرده2

 و طههوا  دلههی کههن کههه کعدههی مخفههی اسهه      ( بههر3

( در راه تهههو  ههها   چهههو قلههه  کهههرد ز سهههر  هههای  4

 گهه ارم چههو سههدو دسهه  بههه زیههرت سههرت خههوی      مههی

 کههه آن خلیههل بنهها کههرد و ایههن خههدا خههود سههاخ       

�یههههه  نخوانههه  از لطههرا یک د م هههه چههون نامههچ

 (84.................................................. )سراسری انسانی ...................... سود جسته است؟شاعر در کدام بیت، سه بار از تشبیه  و دو بار از ایهام  -113
 ( همچهههو چهههنگ  سهههر تسهههلی  و ارادت در  هههی    0

 گهههه بیهههد مهههن  ( چشهههمی خورشهههید تهههویی، سهههایه2

 خندم که چون شمع انهدر ایهن میلهس   ( میان گریه می3

گلهههی نچیهههد ( ههههر کهههاو نکاشههه  مههههر و ز خهههوبی4

 تهههو بهههه ههههر ضهههرب کهههه خهههواهی بهههزن و بنهههوازم   

 چههون کههه زدی بههر سههر مههن،  سهه  و گدازنههده شههدم   

 گیههههردزبههههان آتشههههین  هسهههه ، لههههیکن در نمههههی

�ودههههههههه بههههان خلهههدهههههههگهاد نهه ار بههگههدر ره

 (82......................................................................................................... )سراسری انسانی ............................. به کار نرفته است؟« ایهام»در کدام بیت، آرایۀ  -114
 تهههر ( از  هههدای سهههخن عشهههچ ندیهههدم خهههو     0

 خندم که چون شمع انهدر ایهن میلهس    ( میان گریه می2

 ( جههان ریختههه شههد بهها تههو، آمیختههه شههد بهها تههو       3

گهههه بیهههد مهههن  ید تهههویی، سهههایه( چشهههمی خورشههه4

 یادگهههههاری کهههههه در ایهههههن گندهههههد دوّار بمانهههههد  

 گیههههردزبههههان آتشههههین  هسهههه ، لههههیکن در نمههههی

 چهههون بهههوی تهههو دارد جهههان، جهههان را هلهههه بنهههوازم 

�دمهههده شه  و گدازنههن،  سهر مههون که زدی بر سهچ

  (81ی................................................................................................................ )سراسری ریاض..................... به کار رفته است؟« ایهام»در کدام گزینه، آرایۀ  -115
 ( گههر بگههوی  کههه مههرا بهها تههو سههر و کههاری نیسهه      0

 ( بههههههدنامی  یههههههات، دو روزی ندههههههود بههههههی  2

 ( بهههه خوابگهههاه عهههدم گهههر ههههزار سهههال بخسهههد    3

چهون جهویی، گهر او را مهال دِه گهویی       ( عطا از خلهچ  4

 در و دیهههههوار گهههههواهی بدههههههد کهههههاری هسههههه  

 آن هههه  کلهههی  بههها تهههو بگهههوی  چهههه سهههان گ شههه  

 بههه خههواب عا یهه  آن گههه بههه بههوی مههوی تههو باشهه     

�ی هههدان بیناهی، گر او را ایههوی عیا، چون  ویهبه س

 

 تست ایهام
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، کدام کلمه «ق مسکین چرا چندین تجمّل بایدشآواز رود / عاشکیست حافلظ تا ننوشد باده بی»با توجه به بیت: -116

 (79.............................. )سراسری انسانی ........................................................................................................................................................................................................ دارد؟« ایهام»

 ( رود4( تیمّل                    3( باده                 2( آواز                     0

 (77.................................................................. )سراسری انسانی ...................................................................... به کار رفته است؟« ایهام»در کدام بیت، آرایۀ  -117

 (  ههههی لدمههههه چههههون سهههه ، تمل ههههچ مکههههن    0

 ( تواضهههههع کهههههن آن را کهههههه دانشهههههور اسههههه   2

 ( دم  ههههههدحگاهان چههههههو گههههههردان سههههههههر  3

( ز نهههههههادان کهههههههه اسهههههههراردان سهههههههخن    4

 بهههههههه  تهههههههرا  دونهههههههان تعل هههههههچ مکهههههههن

 اسههههه  بهههههه دانههههه  ز تهههههو قهههههدرت او برتهههههر  

 بهههههر آ هههههاق مگشهههههای جهههههز چشههههه  مههههههر   

�نههههههههخههانت سههههنههههردان عههههههگههد بهههاشههدهن

 (73انسانی)سراسریاست؟« ایهام»، دارای «کوه را هم تیغ داد و هم کمر / تا به سرهنای او افراخت سر»کدام گزینه دربیت: -111
 ( تی  و کمر4( تی  و کوه                 3       ( کوه و کمر            2( کوه و سرهنگی               0

 

 

 

 (94هنر ری .......... )سراس................................................................................................................................................... روی کدام بیت، درست است؟آرایۀ روبه -119
 ( بهههه یهههاد شهههمع رخههه  آههههی از دلههه  سهههرزد    0

 ( ای نههههور چشهههه  مسههههتان درعههههین انتظههههارم    2

 ( ههههر دوسهههتی کهههه کهههردم تههه  یر دشهههمنی داد    3

خوانههد( چههو بههار آشههنا مهها را اههالم خههوی  مههی      4

 کهههه در دل شههها تاریهههک روشهههنایی داد )تنهههاقض(   

 چنگههی  ههزین و جههامی بنههواز یهها بگههردان )تشههدیه(     

 ام روان شهد )تشهخیی(  ز دیهده هر خون دل که خهوردم ا 

�تناسا(بنشیند)ایهامبیگانهچنانهرساع کهایناس اریا

 (89انسانی )سراسری .......... ............................................................................................................ به کار رفته است؟« ایهام تناسب»در کدام بیت، آرایۀ  -111
 ( تفسههههیر لطیفههههی اسهههه  ز  ههههاکیت دل کههههوه    0

 گههههِ بیهههد مهههن  ( چشهههمی خورشهههید تهههویی، سهههایه2

 شهههود ادهههار تهههن   (  یهههاب چههههرۀ جهههان مهههی  3

( گههههر قلهههها دلهههه  را ننهههههد دوسهههه  عیههههاری   4

 ایهههن چشهههمه کهههه از چشههه  دماونهههد گشهههوده اسههه 

 چههون کههه زدی بههر سههر مههن،  سهه  و گدازنههده شههدم   

 ه  ههههرده بههههر کن خوشهههها دمههههی کههههه از آن چهههههر

�ارمهههههمهههده شهه  از دیهههد روان در دمههدهههن نههم

 (86نسانی ................................................................................................................... )سراسری ا به کار نرفته است؟« ایهام تناسب»در کدام بیت، آرایۀ  -111

 ( هنهههههر بیهههههار و زبهههههان آوری مکهههههن سهههههعدی0

 دارد نسهههی  جعهههد گیسهههوی  ( مهههدام  مسههه  مهههی2

 سهازد مگهر عهود  بسهوخ     سازی خهو  نمهی  ( زهره3

( چشهههههههه  چههههههههپ خویشههههههههتن بههههههههرآرم 4

 چههه  اجهه  اسهه  کههه گویههد شههکر کههه شههیرین        

 کنهههد ههههر دم  ریههها چشههه  جادویههه  خهههراب  مهههی

 گسههاران را چههه شههد  کههس نههدارد ِوق مسههتی مههی   

� ههههههز راسهههههه جهههههدت بهههههههههنهیهدها روی نهت

 (81..................... )المهیاد ادبی ............................................................................................................................. کدام آرایه، بر زیبایی شعر زیر افزوده است؟ -112
 «. یچیدما  را در قنداق میا  را در کفن  یچیدم / با همان شور شیرین گونه / که کودکیتمام چهارده سالگی»

 (  سن تعلیل4( ایهام تناسا               3( ایهام                    2( استعارۀ مصر  ه              0

 

 

 

 شود؟به ترتیب در کدام ابیات یافت می« ناس، ایهام و لف و نشر مرتباسلوب معادله، تضاد، ج»های هر کدام از آرایه -113
 (92......................................................................... )سراسری انسانی ................................................................................................................................................................................................

 الهه ( گههل اسهه  بههادۀ گههل رنهه  بههاده خههواران را       

 ب( آسههههوده بههههود عشههههچ ز بههههی تههههابی عش ههههاق   

  ( از ندههه  چهههپ و راسههه  خدهههر نیسههه  نگهههین را 

 رسهههههدد( آه هوا رسههههه  بهههههه مدصهههههد نمهههههی  

و همّههه  اسههه    ه(  دهههر سهههیاه رو محهههک بخهههل   

 مهههههدام  صهههههل بههههههار اسههههه  میگسهههههاران را    

 از زلزلههههی خهههها  چههههه اهههه  چههههری بههههرین را     

 نههههه کفههههر شناسههههد دل  یههههران و نههههه دیههههن را  

 نتههههههوان زدن بههههههه تیههههههر هههههههوایی نشههههههانه را

�  راهیهههئههد لههههاسههههه  شنههههریههها  از کهههحتههم

 ( د، ه، ال ، ب،  4( د، ه، ب،  ، ال                 3      ( ب، د، ه، ال ،               2( ب، ه، د، ال ،             0

 تست ایهام تناسب

 تست لفّ و نشر
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 (82. )سراسری انسانی ............................................................................................................................. به کار رفته است؟« لفّ و نشر»در کدام بیت، آرایۀ -114
 سهههه  و گوشههههوار س ههههمن ( ردای سههههدزه ربههههوده0

 سههه  تههها نخنهههدد خهههو   ( دههههان کدهههک گر تهههه2

 سهه  و باههرده اسهه  بههه عنهه  ( ربههوده اسهه  و گر تههه3

ای بههه گلسههتان چههه ظلهه  کههرده خههزان      ( شههنیده4

 سههههه  و طیلسهههههان بههههههار  اِزار خلهههههه دریهههههده 

 سههههه  تههههها بگریهههههد زارگلهههههوی ابهههههر گشهههههاده

 رز خلههههه تهههها  و ز گههههل یههههاره از سههههمن د سههههتا  

�زارهههاد و زرد و نههک بههه ِ او خشههوکههای شههه شههک

 (81............................................................................... )سراسری انسانی  به کار رفته است؟« لفّ و نشر»در هر بیتی به جز بیت ............، آرایۀ   -115
 اهر از گههران خههوابی ( اگرچههه ندهه  دیههوارم بههه ظهه   0

 ( دل و کشههههههورت جمههههههع و معمههههههور بههههههاد   2

 (  ههههههرو ر هههههه  و بههههههر ر هههههه  روز ندههههههرد 3

( یههار مههن بههها  کههه زیهها  لهههک و زینهه  دههههر      4

 گهههردمبهههرد، بیهههدار مهههیاگهههر رنههه  از ری گهههل مهههی

 ز ملکههههههههههه   راکنهههههههههههدگی دور بهههههههههههاد 

 بههههه مههههاهی نهههه  خههههون و بههههر مههههاه، گههههرد      

� هن اسهن مههههو  رویههک چهههو و اشهههِ روی تهههاز م
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 های ادبیآرایه نامهپاسخ 

 « اکریذاستاد » 

                             41                                     31                                   21                                 11                                       1              

                            42                                     32                                  22                                 12                                      2 

                            43                                    33                                  23                                 13                                     3        

                            44                                    34                                   24                                 14                                     4 

                            45                                    35                                   25                                15                                     5 

                            46                                    36                                   26                                 16                                     6          

                            47                                   37                                   27                                 17                                     7 

                            41                                   31                                  21                                  11                                    1 

                            49                                   39                                   29                                  19                                     9 

                            51                                    41                                   31                                  21                                     11  

 
                            91                                      11                                   71                                  61                                   51              

                            92                                     12                                  72                                 62                                   52  

                            93                                    13                                  73                                 63                                  53 

                            94                                    14                                   74                                 64                                  54 

                            95                                    15                                   75                                65                                   55 

                            96                                    16                                   76                                 66                                   56          

                            97                                   17                                   77                                 67                                  57 

                            91                                   11                                  71                                  61                                  51 

                            99                                   19                                   79                                  69                                   59 

                            111                                    91                                   11                                  71                                    61 

 
                                                                                                                                                  111                                   111              

                                                                                                                                                 112                                  112 

                                                                                                                                                 113                                  113        

                                                                                                                                                 114                                  114 
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                                                                                                                                                                                         116                  

                                                                                                                                                                                         117      
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 (95 –)سراسری ریاضیمجاز( کدام است؟ –اسلوب معادله  –ایهام تناسب  –های )تشبیه ترتیب ابیات زیر از لحاظ داشتن آرایه -1

 الف( گـر نخـواهد دادمـن امـروز دادآن شاه حُسن

 ب( مـا کـه بستیـم بـه دل نقـش قــد مـوزونش  

 هـاـده اسـت در گلستـانج( شکـوفـه شـور فکن

 پذیـر تـن  بود د( دل چو شـد غافـل زحق فرمـان
 د –ال   –ب  –(   0

 ال  –د  –   –( ب 3

 دامنـش فـردا بـه نـزد دادگـر خواهــم گرفــت  

 گــو مـؤذّن ز پـــی بسـتــن قـامــت باشــد    

 هـاشـده است خوان زمیـن گـم در ایـن نمکـدان

 آلوده را د  اسـب، خـواببرد هرجـا کـه خواهـمی
 ال  –د   -ب  –(   2

 د –ال   –   –( ب 4

 (95 –)سراسری ریاضی                                                                های کدام گزینه در بیت زیر موجود نیست؟                          آرایه -2

 کجا سرویچـون آب آشفته جان بر کف دوانـم تا »

 ( استعاره، مراعات نظیر0

 ( تشدیه، تشخیی3

 «بـه قد و قامتـت بینـم روان در پــای او ریــزم 

 ( ایهام تناسا، میاز2

 ( کنایه، جناس4

 (95 –تیربی)سراسری                                                                 ی مقابل کدام بیت نادرست است؟             آرایه -3

 ( بههه لطههه  اگههر بخههوری خههون مههن روا بهاشههد      0

 

 ( تهو کهه زاهدی بهرهیهز تهو کهه عهابههدی سهحرخیههز  2

 

 شنهههوم( بهههوی جهههان از لههها خنههههدان قهههد  مهههی 3

 

 شهویهد ز شههرب مههدام دوسه ( چهون مسهه  می4

 بهههه قههههرم از نظهههر خویشتههههن مههههران ای دوسهههه   

 تعلیهل( ) سن                                                     

 سهرمهههن مهههدام مسههه  و شههها مهههن سهههحر نههههدارد 

 )کنایههه(                                                             

 بشنههههو ای خهواجهههه اگهههر زان کهههه مشهامهههی داری   

 )اسههتعاره(                                                           

 مسهههههتی بنهههههده هههههه  بههههه دعههههها آرزو کنیهههههد  

 )ایهام(                                                                                      

 (95 –)سراسری تیربی                                             در بیت زیر وجود دارد؟                                              « تماماً»کدام آرایه  -4

 پوشـد اگــر فـرومـاه و پرویـن از خجـالـت رخ »
 استعاره –تشدیه  –کنایه  –( میاز 0

 کنایه –تضاد  –اسلوب معادله  –( میاز 3

 «آسـا کنـد در شـب تجـلّـی روی تــوآفتــاب 
 تشدیه – سن تعلیل  –تلمیم  –( استعاره 2

 نمامتناقض –جناس  – سن تعلیل  –تشخیی ( 4

 (95 –)سراسری تیربی        به ترتیب در کدام ابیات آمده است؟      « تشبیه، استعاره، حسن تعلیل، ایهام و اغراق»های آرایه -5

 الف( زسـوز شـوق دلـم شـد کبـاب، دور از یــار 

 ب( یــا رب بـه وقـت گـل گنـه بنده عفـو کــن  

 د شنیـدکـه حـرف حق کسی دردهر نتوانج( بـس

ـــش   ـــودای  عشـق ـــش  سـ ـــاب  آت  د( ز  تـ

 از آب دیـده صـد ره طـوفـان نــو  دیـــدم  ه( 

 خـورم ز خــوان فـــراق   مـدام خـون جـار مـی

 ویـن مـاجـرا بـه سـرو لــب جـویبـار بـخــش 

ـــوش را  ـــؤذّن گ ـــن م ـــرد اول در اذان گفت  گیـ

ـــی   ـــم م ـــگ دام ـــان دی ـــوش بسـ ـــد ج  زن

 ت زایــلـشـت هـرگـز نـاشـوز لـو  سینـه نق
 ه( ب،  ، ال ، د، 4، ب، ال ،  ، د                 ( ه 3ه                ( د، ب،  ، ال ، 2، ال                  ه ( د،  ، 0

 (95 –)سراسری زبان                                      های بیت زیر کدامند؟                                                                               آرایه -6

 لب ببستم ز سخـن ای گـل خـنـدان کـه مبــاد »
 ( ایهام،  سن تعلیل، کنایه0

 ( استعاره، ایهام تناسا، تشدیه3

 «مـردمـان بـوی تـو یـابـنـد ز رنـگ سـخـنـم
 آمیزی، کنایه( استعاره،  س2

 آمیزی( ایهام، تشدیه،  س4

 (95 –)سراسری زبانوجود دارد؟                                                                     « تشبیه و استعاره»ی در کدام بیت، هر دو آرایه -7

 رقصنههد (  ههد بههاد  دههها اینیهها بهها سلسلههه مههی      0

 ( اگهههر چهههه مههههر بهریهههدی و عهههههد بهشکسهههتی   2

 ن  هههورت بهههر دیهوارنههههد (  هیههه  رویههه  دگهههرا 3

 ( مهها چهو دادیهه  دل و دیههده  بهه  طهو ههان بههال4

 ایهههن اسهههه   ههههر  ای دل تههها بهههاد نهیهمهههایی      

 هنههههوز بههههر سههههر  یمههههان و عههههد و سههههوگندم     

 نهههه چنیههن  ههورت و معنهههی کهه تههو داری، دارنههههد      

 بدهر  هادههه  ایهن خهانهه ز بنیههل اههههها سهیههههو بیههگ
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 (95 –)سراسری زبان به ترتیب، در کدام ابیات وجود دارند؟                     « آمیزی، تلمیح، کنایه و جناس تامحس»های: آرایه -1

  گـرچه صـد بـار غمت خاک مـرا داد بـه بـاد -الف

  بــرد چشمت بـه خـواب چشـم مرا خواب می -ب

  آری گذشـتاز سر یـک دانـه گنـدم در نمـی -ج

  چنان بـرصورت شیرین این دیوانـه مفتـونــم -د

  بــرد نیست بـر خـاطـر مـن از تـو غبــاری مـی  

  بــرد زلفـت بـه تــاب جــان مــرا تــاب مـی     

ـــدت  ــوان بـای ـــاغ رض ـــزهت دل ب ـــرای ن   وز ب

  گنجـد خیـال ملـک پـرویـزمکه در خـاطـر نمی

 ( د، ب، ال ،  4( د،  ، ال ، ب                 3ال ، د، ب،                       (2( ال ،  ، ب، د                 0

 (95 –)سراسری هنر                                                                هاست؟بیت زیر فاقد کدام آرایه -9

 «ت بـرق خنـدان بـر سحـاببا وجود جـود دستـباشکـوه کـوه فـضلـت ابـر گـریـان بـر جبـال»
 ( تشخیی، مراعات نظیر4آمیزی             ( ایهام،  س3( استعاره، جناس                  2( تشدیه، تضاد                0

 (95 –)سراسری هنر ترتیب در کدام ابیات آمده است؟ به«تناسب،استعاره،تشبیه واسلوب معادلهتعلیل،ایهامحسن»هایآرایه -11

 الف( احـرام چه بندیـم چو آن قبله نه اینجاســت 

 ب( خبـر چشـم تـر مـن کـه رسانیـد بـه ابــر؟ 

در سعـی چـه کوشیـم کـه از مـروه صفـا رفــت  

کـه بـه تعجیـل تمام از سـر دریــا بـرخـاســت  

  ج( تـن خـاکـی هـدف نـاوک دلـدوز قضاســت 

  و مارکند خـواب گـران را تـار د( مشت آبـی مـی

  دامن  فـرصت،  دلِ  بی تـاب  نـتـوانـد  گرفـته( 

  خبـر از خـویـش نـداری کـه کجـایـی در خـواب

  ی اشـکی پـی ویـرانـی عـالـم بـس اسـتقطـره

  مشت خـاکـی پیـش ایـن سیـالب نتـوانـد گرفت

 هال ،  ، ب، د،  -4، د               ه ل ، ب،  ، ا -3،  ، د، ال                ه ب،  -2،  ، د          ه ب، ال ،  -0

 (95 –)سراسری هنر                                                                               های موجود در بیت زیر کدام است؟                آرایه -11

 ی  دیـوانـاـی استدر حقیقت تنادستـی  مایـه»
 کنایه  –تضاد   -( تشدیه 0

تلمیم  – سن تعلیل  –( کنایه 3

 «حـاصـلی مـجـنـون شوددر چمـن بید از غم بی
 اسلوب معادله -ایهام تناسا  -(  سن تعلیل 2

 تملیم –اسلوب معادله  –( جناس 4

 (95 –)سراسری انسانی                                 های مقابل کدام بیت، نادرست است؟                                             یکی از آرایه -12
 گیهران قهفهس را نهکههه  گلشهن بهس اسه ( گوشهه0
  
 ( از دل  ههرخهون تهراو  کههه  کنههد اسههرار عشههچ    2
 
 چههو طهوق قمهریهان آاهو  مها گستهای نیهسه ( هه 3
 
( خههههل  عهههه ار یههههار کههههه بهگهر هههه  مهههههاه از او  4

 کنعهانیهههان را بهههوی  یهراههههن بهههس اسههه   ی دیهههده
 )تلمیم ، جنهاس(                                                    

 ی دریهها بههس اسهه     ههرده  ههو  راز گهوهههر سینههه   
 )استعار ،  کنایه(                                                                                

 ن مههها را بهههس اسههه ای از دور از آن سهههرو رواجههههلوه
 آرایی ، استعاره()وا                                               

 ای اسههه  لیهههک بههه در نیسههه  راه از اوخهههو   لدهههه
 )ایهام ، تشهدیه(                                                     

 (95 –)خار  از کشور  د، به جز :                                                         ی ابیات زیر، متناقض نما )پارادوکس( وجود داردر همه -13 
 ( ز بهنهههدگی شهمههها  ههههد ههههزارم آزادی اسهههه     0

 ( یهههه روز ا ه هانهههی و شههها یههها ربهههی داشهههه      2

 هههای بههد بههه  هریههادم رسیههد     ( خهامشهی از کههرده 3

هل نیستهی اسهه   ( دعهوی هستهی در ایهن میهدان دلی4

 کههههه سلطنهههه  کنههههد آن کههههاو گههههدای شمهههها    

 بهههههه یمههههن عشههههچ خههههو  روز و شدههههی داشهههه 

 ههها زبهههان عههه ر خهواههههی شهههد مهههرا   بههههی زبهانهههی

 ه  مهاهههدانیود مهیهههود مهوجهههشههر کهه  هانهی مهی

 (95 –)خار  از کشورکدام است؟« زی،جناس و تناقضآمیاستعاره،کنایه،حس»های:ترتیب توالی ابیات، به لحاظ داشتن آرایه -14

 الف( ز کـویـــش نـسـیــم صبــا بــوی بــرد     

 ب( غریب نیسـت زمـن گـر غـریـب شهـر خودم

 ج( بـا بـاده بـوده همـره بـوی تـو در سحـرگــه 

 د( تـا ابـد بـوی محبـت بـه مشـامـش نـرســد 

 خـواهـی نـکنـد خـطـش از دایـره بیـرونـته( 
 ،  ، ب، ده ال ،  (0

 ،  ، ال ، به (د، 3

 بـــه بـویـــش دلـــم پـــی بـــدان کـــوی بـــرد

 کـه کـرد عشـق تــو بیـاـانــه آشنـایــان را   

 هـا شنیـده بـویـت خـود را بــه بــاد داده  گـل

 هـر کـه خـاک در میخـانـه بـه رخسـاره نـرفـت

 هـر کـه فـرمـایـد سـر بـر خـط فـرمـان بـاش
 ،  ، به  ( د، ال ،2

 ،  ، ب، ال ، د( ه 4
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 (95 –)خار  از کشور                                                  درست است؟                                 « تماماَ»های مقابل کدام بیت آرایه -15

 ( سههههر منهههزل  هرااههه  نهتههههوان ز دسهههه  دادن   0

 

 داسهتههان نهدیههدم   ( بهها هیههه  کههس نهشهانههی زان   2

 

 ( ههر شدنمهی در ایهن ره  ههد بحههر آتشیههن اسهه     3

 

 خوانههدت بههه عشههرت   ( چنه  خمیهده قهامه  مههی 4

 

 ای سهاربهههان  هروکههه  کهایهههن ره کهههران نههههدارد    

 )کنایه ، استعاره(                                                  

 هشهههان نههههدارد یهههها مههههن خهدهههر نههههدارم یههها او ن   

 )جناس ، اسهتعاره(                                                 

 دردا کهههه ایهههن مهعهمهههها شههههر  و بیهههان نههههدارد     

 معادله()ااراق ، اسلوب                                           

 بهشهنههههو کهههه  هنهههد  هیهههران هیچههه  زیهههان نههههدارد

 آمیزی ، تشخیی() س                                                  

 (95 –)سراسری اختصا ی انسانی ی ابیات درست است، به جز :                                                            ی مقابل همههر دو آرایه -16
 ها زان لعهل نوشیهن کامهران بهودیهه  و اکنههون  ( سهال0

 

 ه جهانهههی بههههه تنههه  بهههاز آیهههد( عشهههچ بهههاز آی کههه2

 

 ( شمهع لهرزان شدهانهگاهه  و جهانه  بهه سههر دسهه   3

 

 ( مهاه کنعهان چهو بهه تلخهی به دل چاه کند جهان 4

 

 بهاری از آن تیر مژگان گهر کهه نیه  آیههد خهو  آیههد

 )تشدیه ، استعاره(                                                 

 زار کههههه دلهدهههههر بههههه سهههههر نههههاز آیهههههددل نهیهههها

 تام ، استعاره()جناس                                             

 تها نسیه  سهحههرم بههال و  ههر ا هشههان بههه بهرآیهههد      

 )تشدیه  ، کنایهه(                                                   

 هر آیههههدکهههاروان گهههو همهههه بههها بهههار گهههالب و شهکههه

 )استعاره ، کنایه(                                                                     

 (95 –)سراسری اختصا ی انسانی                                           های بیت زیر در کدام گزینه درست ذکر شده است؟ی آرایههمه -17

 کـمـان ابـروی او گـر کـمـیـن غـمـزه گشـود»
 شدیه، ایهام، کنایه، میاز( ت0

 ( استعاره، کنایه، تشدیه، جناس3

 «آیدبه شوق سـیـنـه سـپـر کـن کـه تـیـر مـی
 ( استعاره، جناس، میاز، ایهام2

 ( جناس، ایهام تناسا، استعاره، مراعات نظیر4

 (95 –)سراسری اختصا ی انسانی          کدام است؟« اغراق، جناس، تشبیه و کنایه»های ترتیب ابیات زیر از جهت داشتن آرایه -11

 الف( گفتـی کـه آتشـم بنشـانی ولـی چـه سـود

 ب( بـا رنگ و بویـت ای گـل، گـل رنگ و بو ندارد

 ام هنـوزج( بـا صـد هـزار زخـم زبـان زنـده

 د( مـا همـه چـشـمـیـم و تـو نـور ای صـنــم
   -ب –د  –( ال  0

 ال  –د  –ب  –(   3

 ـاستـی کـه بــر ســر آتــش نشـانـیــم    بـرخ

 بـا لعلـت آب حیــوان آبــی بــه جــو نــدارد     

 گـردون گمـان نـداشـت بـه ایـن سخـت جانیـم

ـــم  ـــو دور ای صـن ـــد از روی تـ ـــم بـ  چـشـ
 ب –ال   –د  –(   2

 ال  –   –ب  –(د 4

 (95 –)سراسری ریاضیجز:                                                       های ایهام و کنایه، هر دو وجود دارند، به ی ابیات آرایهدر همه -19
 ( مهن بههه بههوی تههوام ای دوسهه  ههواخههواه بهههار      0

 بهیهنههه ( ز  سهههرت لههها شهیههههرین ههنهههوز مههی   2

 ( مههههن ههمههههان روز ز  هرهههههاد طمههههع بهدهریههههدم3

( خیههال شهسهههواری  خههه  و ناگههه شههد دل مسههکین  4

 نهسیهمه  بههه دمهااهه  همههه بههوی تههو رسهههد       کهز

 ی  هرهههههاددمههههد از خهههون دیههههدهکهههه خلههههه مهههی

 کههههه عنههههان دل شیههههدا بههههه کهههه  شیههریههههن داد

 هه بهر قهلها سههواران زدهه دار  کههههدا نهگههداونههخ 

 (95 –)سراسری ریاضی                                                                  هاست؟                                      بیت زیر دارای کدام آرایه -21

 ی زیـر و زار مـن، زارتـر اسـت هـر زمـاننـالـه»
 ( استعاره، میاز، جناس، ایهام0

 ( کنایه، تشدیه،  سن تعلیل، وا  آرایی3

 «دهد عشـق تو گـوش مال منبـس که به هجر می
 یاز، تشدیه،  سن تعلیل( کنایه، م2

 ( استعاره، کنایه، جناس، وا  آرایی4
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 (95 –)سراسری ریاضی                به ترتیب، در کدام ابیات آمده است؟                    « اغراق، تضاد، تشبیه و ایهام»های آرایه -21

 ی قانـون عشقـت بایـد ای بیمار نفـسالف( نسخه

 ـه شبنــم را  ریحانــی تــو   ب( ای بـه جـام الل

 ج( چون شفـق رنایـن کنـد محـراب سیمین افق

کنندخواهی که سودا مـید( سوداز این بهتر چه می

 تــا شفـــا بـخـشـــد دوا بــا درد نـادانـــی تـــو 

 سـرو و گـل مستنـد و سـاقـی ابـر نیسـانی تــو 

 روز و شـب محونـد در سـیـمـای روحــانی تــو  

 ی فـانی تـوه ایـن بـیـغـولـهـــی بـت باقـجنّـ
 ( ال ، د،  ، ب4( ال ،  ، د، ب                3(  ، ب، ال ، د              2(  ، د، ب، ال                0

 (95 –)سراسری تیربی             درست است؟                                                                   « تماماً»های مقابل کدام بیت، آرایه -22

 ( در چنههه  آرزویههه  سهههوزم چهههو عههههود و سهههازم  0

 

 ( تها در امه  گریان شهدم ه  شاد و ه  خندان شهدم2

 

 یابهه  کههه هسهه    ( کهی به اقیانوس و ل  دسه  می3

 

 ( چهشهمهههههه  هیههههوان بههههه تاریهکهههههی در اسهههه 4

 

 چهههون چنگههه  ار بسهههازی، چهههون عهههودم ار بسهههوزی  

 تعلیهل( تناسا ،  سن)ایهام                                     

 ایهههن گریهههی مستهانهههه شهههد سهرمهایههههی خندیدنههه    

 آمیهزی( ) ارادوکس ،  س                                       

 طالهعهههه  طهو هانههههی از ههیههههران طهوخنهههی تههههو   

 )جناس ، تضهاد(                                                    

 لؤلهههؤ انهههههدر بهحهههههر و گهنههههه  انههههدر خهههههراب   

 )تلمیم ، استعاره(                                                                    

 (95 –)سراسری تیربی به ترتیب، در کدام ابیات آمده است؟       « تشبیه، اسلوب معادله، ایهام، استعاره و اغراق»های آرایه -23

 ها که رسید از دلـم بـه خـرمن مـاه    لف( چـه نالها

 ب( بهـرۀ خواجه ز اسباب بـه جـز محنـت نیسـت    

 گــذرم زنـان مــی  ج( بــر گرفتــاری دل خنـده  

 د( دل همچو سنات ای دوست به آب چشم سعدی

ـــاق را  ه(  ـــم آفــ ـــش درزنـ ـــم آتـ گـفـتـ

 چـو یـاد عــار  آن مـــاه خـرگـهـــی آورد   

 قسمــت حــمّال شـــود    عـرق از بــار گــران 

 همچـو دیوانـه کـه از پیــش دبستــان گـــذرد   

 عـجـب اسـت اگـر ناـردد کـه باـردد آسیـابـی

 ـدی درنـاـیــرد بــا مـنــتـگـفــت: سـعـ
 ه( د، ال ، ب،  ، 4،                ه ( د، ب، ال ، 3، د         ه (  ، ب، ال ، 2، ال ، د          ه (  ، ب، 0

 (95 –)سراسری تیربیهای کدام گزینه، در بیت زیر وجود دارد؟                                                                            همۀ آرایه -24

 تـرش بنشین و تیزی کن که مـا را تلـخ ننمایــد   »
 ( ایهام، تلمیم، تضاد0

 آمیزی( تضاد، تلمیم،  س3

 «رین که شوری در من افکنـدی گویی چنین شیچـه می
 ( ایهام تناسا، ااراق،  سن تعلیل2

 آمیزی، ایهام تناسا( کنایه،  س4

 (95 –)سراسری زبان                                                                   های مقابل کدام بیت، تماماً درست است؟آرایه -25

 شهههد مههها را ( زلههه  کها هههر بهههه رخههه  راهنمهههون 0
 
 (  هد  و هی  ا هی بهه یکههی جههرعه کنههد مسهه     2
 
 ( جهز  ههر   ههو  قسمهه  زاهههد ز عشههچ نیسهه       3
 
 گیههری بههودم چههو چشهه  مستهه      ( در عیهن گوشهه 4
 

 ایهههه از ره کفههههر بههههه سههههر منههههزل ایمههههان شههههده
 آمیهزی( ) ادوکس ،  س                                         

 ده کهههه در جهههام ز مینهههای تهههو بهاشهههد     ههههر بههها  
 )ااراق ، تشهدیه(                                                    

 هههههاکهههه  بهاشههههد از محهههیل نصیهههها کنههههاره    
 معادله ، تضاد()اسلوب                                            

 و اکنهون شهدم بهه مستههان چههون ابههروی تههو مایههل     
 ، تشدیه( تناسا)ایهام                                                           

 (95 –)سراسری زباناست؟آمدهابیاتترتیب، درکدامبه«تعلیلوحسنآمیزیاسلوب معادله،کنایه،ایهام تناسب،حس»هایآرایه -26

 داننــد آه از ایـن قـوم سیه دل که گران می -الف

 گیــرد مـی  از آن دندان زپیران گردش افـالک  -ب

 جان محال است که در جسم بـود فـارغ بــال    -ج

 دل آگــاه ز تحـریـک هـوا آسـوده اســـت  -د

سرا تا یک نفس چون صبح مهمانـیدر این ماتم-ه

 بــه زر قـلــب، وصـال مـــه کـنـعـانـــی را  

 که از غفلت نینـدازی بـه پـیـری لـب گزیـدن را

ـــی  ـــردم زنـدانـ ـــود م ـــه ب ـــواب، آشفت  را خ

ـــاد، خـــطر تخـــت سلیمانــــی را   نیســـت از ب

 ـان راـدار که کام تلخ کامبـه شکـر خنـده شیرین
 ه( د، ب، ال ،  ، 4، ب                 ه ( د، ال ،  ، 3، ال ، ب               ه (  ، د، 2، ب            ه (  ، ال ، د، 0
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 (95 –)سراسری زبان                                                                                                    اند؟              های بیت زیر، کدامآرایه -27

 ای ز مـژگـان تـو در چشـم گلستـان خـارهـا»

 ( تشدیه،  ارادوکس، مراعات نظیر، تضاد0

 ( ایهام تناسا، اسلوب معادله، تشخیی، کنایه3

 «رخــت افـتــاده در بـازارهــا    گــل ز سـودای

 ( تشدیه، ایهام تناسا، کنایه، تشخیی2

 ( ایهام، تضاد، اسلوب معادله، مراعات نظیر4

 (95 –)سراسری هنر                                                های مقابل کدام بیت، هر دو درست است؟                                      آرایه -21

 ( ای  ستهههه تهههو خنهههده زنهههده بهههر  دیهههث قهههند   0

 

 شنهههوم( بههههوی بهدههههود ز اوضهههاع جههههان مهههی    2

 

 ( از کیمیههههای مهههههر تههههو زر گشهههه  روی مههههن   3

 

 ام از دیهههده بهههر کنهههار  (  هههد جهههوی آب بستهههه  4

 

 مشتهاقهههه  از بههههرای خههههدا یههههک شههههکر بخنههههد   

 )تشدیه ، استعاره(                                                 

 شهههادی آورد گههههل و بهههههاد  هدههههها شهههههاد آمههههد  

 تام(آمیزی ، جناس) س                                        

 آری بهههه یمهههن لطهههه  شهمهههها خهههها  زر شههههود    

 تناسا ،  ارادوکس()ایهام                                       

 ر دل بهکهارمههه بهههر بههههوی تهخهههه  مههههههر کهههه د  

 تعلیل ، ااراق() سن                                                              

 (95 –)سراسری هنرترین تشبیه را دارد؟                                                     است و بیش« تلمیح»ی کدام بیت، دارای آرایه -29

 هههه دار گهههرت چهههون عدیههههچ آبهههی ههس  ( نهگهههاه0

 ( انچه چون عیسی به گفتهار آمهده اسه  از مهههد شههای     2

 ( چهههون زلیخهها مشههربان مهها را تههال  قههرب نیسهه    3

( بههههه جهههوی شیهههر چهههو  رههههاد تیشههه  رسهههودن  4

 کههههه خضهههر بادیهههی عشهههچ، آتشیهههن جهههگر اسههه    

 گههل چههو مهری  مههر خاموشههی بهه لها بنههاده اسههه        

 ه دیهههدۀ یعدهههوب مههها را بهههوی  یراههههن بهههس اسهه   

 ه اسه ههالنههههههای طفههههی بهازیچهههی ز جمهلههیهکه

 (95 –)سراسری هنر  های مجاز، تشبیه، تناقض و جناس، کدام است؟                         ترتیبِ ابیات زیر به لحاظ داشتن آرایه -31

 گـردست دهـد دولـت آنـم کـه سـر خویش -الف

 تــو ورزم  مـن خـود به چـه ارزم کـه تمنّـای    -ب

 بیـداد تـو عـدل اسـت و جفـای تو کرامــت  -ج

د( شایـد که به خـون بـر سـر خـاکم بنویسنــد     

 در پـای سـمند  تـو کـنــم نـعــل بـهـایـــی    

 حـضـرت سـلـطان کـه بـرد نـام گدایـــی؟    در 

 تـر کــه ز بیاـانه دعـایـــی دشـنام تـو خـوش

یــیایـن بـود کـه بـا دوسـت بـه سـر بـرد وفـا
 ( د، ب، ال ،  4( د، ال ،  ، ب                     3(  ، د، ال ، ب               2(  ، ال ، ب، د                    0

 (95 –)سراسری انسانی                                                                                     در بیتِ:                        « نام مشبهِ محذوف» -31

 در کدام بیت، آمده است؟« هوای روشن از رناش مغبَر گشت و شد تیره / چو جان کافر کشته ز تیغ خسرو واال»
 ( گههههریه آبههههی بههههه ری سوختههههگان بهههههاز آورد   0

 ( تهنههههور خلههههه چنههههان بهر روخهههه  بههههاد بهههههار 2

 ( خلهههه بهههوی مهههی نوشیهههن بنشینهههد از دم  دهههم   3

رسهههت  بدعهههههدی ایّهههام چهههو دیهههد ابهههر بهههههار   ( 4

 نهالهههههه  هریهههههادرس عهاشههههچ مسکیههههن آمهههههد    

 کهه انچههه اهرق عهرق گشه  و گهل بهه جهو  آمهههد        

 دا  دل بهههههود بههههه امهیّههههد و ههههها بهههههاز آمهههههد    

 ریهن آمههدههههل و نهسهههن و سندهها  بهر سمههههگریه

 (95 –)سراسری انسانی                                                                                     ها همای در بیت زیر، وجود دارد؟کدام آرایه -32

 اکـنـون نـه مـرا کشتـی از آن ابـرو و مـژگـان»

 ( تشدیه نهفته، اشتداق، استعاره0

 ( مراعات نظیر، جناس ناقی، استعاره مکنیه3

 «ـر و کمـانـمدیـری اسـت کـه مـن کشتـۀ آن تی

 ( جناس، ل  و نشر مرت ا، استعاره مصر ه2

 ( تشدیه نهفته، ل  و نشر مشو ، مراعات نظیر4

 (95 –)سراسری انسانیترتیب،کدام است؟ونشر،پارادوکس،استعاره،تشبیه،ایهام(بههای )لفتوالیِ ابیات زیر، را براساس آرایه -33
 مــن الف( شـاد ز تو روان من، زنده به بـوت جـان   

 ب( زهـر قهرت گرچه شیرین است اندرکام عاشـق
ـــم را   ـــو دلــ ـــف تــ ـــر رخ و زلــ  ج( ذکــ
 د( روز تاریـک و شــب تیــره و اقبــال سیــاه    

ـــراب زده  ه(  ــر شـ ـــده بـ ـــت خنــ  ای لـبــ
 ه(  ، ال ، ب، د، 0
 ه( د، ب،  ، ال ، 3

 ذکــر تـو بـر زبان مـن مخفــی و آشـکار هــم   
 باشـد و گـاهی نباشــد   لیک قهر آن به که گـاهی  

ـــام دارم   ـــح و شـ ـــه صـبـ ـــت ک  وردی اسـ
ـــن دارم  ــرّه مشکی ــط و ط ــال و خ ـــه زان خ  هم
ـــالب زده  ـــت گـ ـــر رهــ ـــن بـ ـــم مـ  چشـ

 ، د، ال ه (  ، ب، 2
 ، ب،  ه ( د، ال ، 4
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 (95 –)خار  از کشور                                در کدام ابیات، تشبیه و استعاره هر دو به کار رفته است؟                                       -34

 الف( شـب وصـال تـو چـون بـاد بـی وصـال بـود

 تــر بــه خــواب نبینــد    ب( رو  ز تـو خــوب 

 بیــز کنـد ایـن بــاد مشـک  ج( پیونـد رو  مـی

فشــاند ها ز دام زلـف چو بر خــاک مـی  د( جـان

 غـم فــراق تــو گـویــی هــزار ســال بــود      

ـــد   ـــاب نبین ـــو آفت ـــون ت ـــک چ ـــم فل  چش

 هنـاام نوبـت سـحـر اســت ای نـدیــم خیــز   

 ـه گذشـت ای صبـا باـوــا چــبـر آن غریـب م
 د –(   4د                     –( ب 3                 –( ال  2ب                  –( ال  0

 (95 –)خار  از کشورآمده است؟                                                                  های بیتِ زیر، در کدام گزینه تماماً درست آرایه -35

 نیشکـر بـا همـه شیرینـی اگـر لـب باشـایـی»
 آمیزی، میاز،  سن تعلیل( استعاره،  س0

 ( تشدیه، میاز،  سن تعلیل، ایهام تناسا3

 «پیش نطـق شکـرینـت چـو نـی اناشـت بخایـد
 ی  رو ، کنایهآمیزی، ن مه( استعاره،  س2

 ( تشدیه، ایهام، ن می  رو ، مراعات نظیر4

 (95 –)خار  از کشور، کدام است؟   «آمیزیایهام تناسب، استعاره، کنایه، حس»های ترتیبِ ابیات زیر به لحاظ داشتن آرایه -36

 رود از عمـر و به ده روز کشیــد ای میالف( هفتـه

 مـن از خـار بترسـم نبـرم دامـن گــل   ب( گــر 

 ج( آخـر ای مطـرب از ایـن پـرده عشّـاق باــرد    

تر اندر حق مـن خواهـد گفــت   د( هر چه زان تلخ

 کـز گلستـان صفـــا بــوی وفــایــی ندمیــد    

 کـــام در کـــام نهنـــگ اســـت ببایـــد طلبیـــد

 چنـد گویـی کـه مـرا پرده به چنـگ تـو دریــد   

 ن که لطیف است و لذیـذریـو از لب شیـــو باـگ
 (د، ال ، ب،  4(  ، د، ب، ال           3(  ، ال ، ب، د                2( ال ، ب،  ، د                 0

    (95 –دو)گزینه                                  ............            یها درست است به جز گزینهی گزینهی نوشته شده مقابل همهآرایه -37

 کننهههد( جهههن و ملهههک بهههر آدمیهههان نهو هههه مههی   0

 ای ای جههههان( چنهههان تهههو در دل مهههن جههها گر تهههه2

 ( نوبهههار اسهه  در آن کههو  کههه خههو  دل باشههی    3

ام خههههراب و بدنههههام و هنههههوز امیههههدوارم ( شههههده4

 گهویههههها عههههزای اشهههههر  اوخد آدم اسههههه )تشدیه( 

 )میههاز( کهههه هههی  کهههس نتوانههد گر هه  جهههای تهههو را 

 کهه بسهی گ ل بدمهد بهاز و تههو در گِهل باشهی )جنهاس(    

 ی )تضاد(هههک نامه  عزیهزان برس  به نیههه همههکهه به

 (95 –)گزینه دو                                        ی ..................ها درست است، به جز گزینهی گزینهتوضیح همه  -31

گ اره.  هلوی اهل من بمیرم و تو بمیری نیس ؛ گردن ی من درآوردیت که به امر اعلی  ضرت گردن نمیخانهی شما یک وزارت( مدرسه0

 شکونه. )سه کنایه وجود دارد.(آدمو می

 آمیزی(شنف . ) س( آره، همی جاس؛ بوشو می2

 استعاره( –تشدیه  – مداران هف  خطه که تو این بازی قهر و آشتی کوتاه بیایی . )کنایه( بعید از ما قدرت3

 تشخیی( –تشدیه  –( شود کوه آهن چو دریای آب / اگر بشنود نام ا راسیاب )ااراق 4

                 (95 –)گزینه دو                      ی ................                      ها درست است، مار گزینهی گزینههای ادبی در مقابل همهآرایه -39
 کهههه گهفهتهههه  بههههرو دسهههه  رستهههه  بهدهنههههد   (0
 
 ( بههههها بههادا هههههره ایهههههن گهنهاهههههه  مهگهیهههههر  2
 
 ( خههههههه  آورد بههههههههاخی سهههههههرو سهههههههههی  3
 
( ز سهههههه ّ سهتههههههوران در آن  ههههههههن دشهههههه  4

 نهدهنهههههدد مهههههههرا دسهههههه  چههههههرای بهلهنههههههد 
 اسهتعاره(  -کنایه  -)ااراق                                        
 ی مهههههههههاه و تههیهههههههرتههویهههههههی آ ههریههنههنههههههههده

 میاز( -مراعات نظیر -)ایهام تناسا                                         
 از او دور شهههههههههد دانهههههههههه  و  هههر ههههههههههی  

 تضهاد(  -ایهام  -)استعاره                                         
 هد و آسهمهههههان گهشههههه  هههشههههه زمهیهههههن شهههه  شهههه

 آرایی(وا  -ااراق  -)جناس                                                                                       
 (95 –)گزینه دو        ها آمده است؟     به ترتیب در کدام گزینه« حسن تعلیل، کنایه، تناقض، جناس تام و ایهام»های آرایه -41

 تـو در آب روان دیـدالف( دل، عـکس رخ خـوب 
 ب( عجـایب ره عشـق ای رفیـق بسیـار اسـت
 ج( روزی سـرت ببوسـم و در پـایـت اوفتـم
 د( بـدین نشان که تویی ای دل نشسته به خون

 ماـر تو شانه زدی زلـف عنبـر افشان راه( 
 د –ب  –ال   –   -( ه 0
 د –   -ه  –ب  –( ال  3

 آورد کـه ماهــی  والـه )= عاشـق( شـد و فریاد بر
 ز پیـش آهـوی این دشــت، شیــر نــر بــرمد    

ـــه  ـــت پروان ــه حاج ـــه را چ ـــول؟پـروان  ی دخ
 بمـان کـه تیـر امـان تـو در کمــان مـن اســت   

 سـا گشـت و خـاک عنبــر بوســت     کـه باد غالیه
 ال  –   –ب  –د  -( ه 2
 ال  -ه  –   –د  –( ب 4
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 (95 –)گزینه دو ؟                                                                                               ی مقابل چند گزینه نادرست استآرایه -41

 الف( عاقالن را تا در این موسم چو خود دیوانه دیـد 

 

 ی سیـراب و قـدش سروســهی ب( عارضـش الله

 

 ج( بـه بـوی زلف تو دادم دل شکسـته بــه بــاد  

 

 پایان دوستره بـردم به گنـج حسن بید( من کـه 

 

صـد میکده خـون بیش کشیده است دل مــن ه( 

ـا آورده اســت بیدمجنــون، سجـده ه ج  ی شکـری ـب

ــه()اســلوب                                                                     معادل

 بر سـر سـرو سهـی،الله بـه بــار اسـت آن جــا   

 )تشـــخیص(                                                         

 بـیــا کـه جـان عـزیـزم فـدای بـوی تـو بــاد    

 )جنــــاس(                                                            

 صدگدای همچو خـود را بعـد ازیـن قـارون کنــم     

ــتعاره(                                                             )اسـ

 تـا کـار بـه رناینــی گفتــار کشیــده اســت    

 آمیزی()حس                                                      

 ( چهار4( دو                3( یک                  2( سه                 0

 (95 –)گزینه دو                                                                   ی درج شده در مقابل کدام گزینه درست است؟              آرایه -42
 ( عشههههچ و درویشهههی و انگشههه  نمههههایی و مالمههه 0

 ( دسههه  از مهههس وجههود چههو مهههردان ره بشهههوی    2

 ( مهاجهههههرای عهدههههههل  هرسیههههههدم ز عهشههههههچ 3

( خهدایههههه  تیههههه  نصهههههرت داده در چهنههههه   4

 ن  بههار جههدایی )تضههاد(همهههه سهههل اسهه  تحمههل نکهه 

 تهههها کیمیههههای عشهههچ بیهههابی و زر شههههوی )ایههههام(  

 گهفهههه  معهههزول اسهه  و  رمههانی  نیسههه  )تشههدیه( 

 ه  )میاز(ههر سنههه  بههد بسهه  دانههههز آههن ندههک

 (95 –)گزینه دو                                      ی مشترک ابیات زیر چیست؟                                                                     آرایه -43

 الف( ز مـرگ تلخ بـه مــا بـدگمان مشـو زنهــار     

 ی رناـین چـو اللـه قـانع شـو     ب( ز من بـه نکتـه  

 ج( کارفرمایی چو شـیرین در جهـان تلـخ نیسـت    

د( در مذاق مـن، شـراب تلـخ، آب زنـدگی اسـت      

ــی  ـــم آزاد م ـــه از طلســـم غ ـــو راک ـــم ت  کنی

 انـــد مـــرا ز بـــرای درودن نکشتـــه کـــه ا

 ورنــه چــون فرهــاد دســتی در هنــر داریــم مـــا 

 امون خالی شد از من، پر شود پیمانهــه چــشیش
 (تضاد4( اسلوب معادله                  3آمیزی             (  س2( تشدیه             0

 (95 –)گزینه دو                                                                          های بیت زیر در کدام گزینه به درستی آمده است؟   آرایه -44

 به ملک جم مشو غرّه که ایـن پیـران رویـین تـن    »

 ایهام تناسا –جناس تام  –( تشدیه 0

 کنایه – سن تعلیل  –( جناس 3

 «به دستانت به دست آرنـد اگـر خـود پوردسـتانی    

 آمیزی س –جناس  –( تلمیم 2

 تشدیه -تشخیی  –( اسلوب معادله 4

 (95 –)گزینه دوی ................ کامالً درست است.                                                های مقابل تمام گزینه ها به جز گزینهآرایه -45

 ( خهامههههو  کههههه تهههها در دهههههن خلههههچ نیفتههههی0

 

 از جهان و جههان  ( از عشهچ آن جهان جههان، بگ شهت     2

 

 ( چهههو اتصهههال  دیدهههی بهههود میهههان دو دوسههه     3

 

( تهههها کههههی اهههه  دنیههههای دنههههی ای دل دانهههها    4

 در ملههههک  صها هههه  چههههو زبههههان کههههام نهرانههههی  

 کنایه( -)تشدیه                                                    

 وز مههههههر آن سهههههرو روان از نههههارون بهههههاز آمهههههدم

 ایهام( -)جناس                                                    

 کهیههها زیهوسهههه  مهصهههری جهههدا بهههود یعدههههوب     

 تلمهیم(  -)تضاد                                                    

  هیههه  اسههه  زخهوبهههی کهههه شهههود عهاشهههچ زشتهههی    

 آرایی(وا  -)استعاره                                                               

 (95 –)گزینه دو مراعات نظیر( وجود دارد؟                                     –تشخیص  -حسن تعلیل»ی در کدام بیت هر سه آرایه -46

 ( سههههاعد دل چهههون نداشههه  قهههوت بهههازوی  دههههر 0

 ( سهههوزی کههه مههرا بههر جگههر از آتهه  عشههچ اسههه    2

 دههههد یهههادی ز آاهههو  وداعی گهههل مهههی( خنههههده3

ایی مههههاه مههههن چههههرا ستهههه  از سههههر گر تههههه( ا4

 ی نیهههروی مهههن دسههه  امههه  در شکهههس   نیهههه 

 جههههز شهربهههه  مهرگهههه  ندههههود هیهههه  دوایههههی   

 ی مهههر  چمهههن بیههههوده نیسهههه   در بهههههاران نالهههه 

 ایههههر گر تههر بههههه نظهای کهدههههه دیههن چههاز مه
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 (95 –)گزینه دولیل به کار رفته است؟                                               تشخیص، تضاد و حسن تع»های در کدام گزینه آرایه -47
 ( ننههههه  دارد مههههری از وضههههع رسههههوم زنههههدگی 0

 ( چهههون بمیههری آتهه  انههدر تههو رسههد زنههده شههوی    2

 گههاه خورشههید اسههه   ( نشیههها  ضههرت او سههیده  3

( رسههههه  بههههد عهههههدی ایههههام چههههو ابههههر بهههههار 4

 ی مههات  سهیهههد هن رو جامههههمهههرده را کهههردند از ایهه  

 چهههون شهههوی بیمههار، بهتههر گههردی از گهههردن زدن     

  هههههراز رایههههه  او بهوسهههههه گهههههاه  رویهههههن بهههههاد

 هدههن آمهریهههل و نسهههن و سندهها  بهر سمهریهههگه

 (95 –)گزینه دو ها آمده است؟    به ترتیب در کدام گزینه« آمیزی، استعاژه و مجازاسلوب معادله، جناس، حس»های آرایه -41

 ی شیرین تو خـون شــد  الف( دل در طلـب خنده

 ب( آه را گــر بـود اشکی بـه قفـا نیسـت عجـب

 ج( آه مشتـاقـان، نسیـم نوبهــار یــاد اوســت   

 د( اگـر جهان همه دشمــن شــود ز دامـن تــو    

ـــدت ه(  ــاقی افت ــاز اتف ــر ب ـــم صــبح اگ ای نسی

ـــاد   ــو افت ـــرخای ت ــل شکـ ــع لع ـــان در طم  ج

ـــاران آردب  ــــاد را خاصیـــت آن اســـت کـــه ب

 ها خفتـه اسـت بیـدل! در صـدای عندلیـبرنـگ

 به تیـغ مـرگ شـود دسـت مـن رهـا ای دوسـت 

 آفرین گویـی بـر آن حضـرت کـه مـار بار نیسـت

 د –ال   –   -ه  –( ب 2                                                          ب –د  –   -ه  –( ال  0

 ه –   –ب  –د  –( ال  4       –د  –ال   -ه  –( ب 3

 (95 –)گزینه دو                                     در کدام گزینه وجود دارد؟                « تضاد، تشبیه، استعاره و تلمیح»های آرایه -49

 روی ای شاه خوبهان تاکیها  ( خهو  خهو  خرامان می0

 ایای، ظلهه  آشکههارا کههرده   ا  خههو واکههرده  ( ز انصه2

 رویروی تیهز آمهدی که  مههی ( بهردل چو آته  می3

( گههههره ره دههههه   ریههههاد را، از دم بسههههوزم بههههاد را 4

 روی  هروانههه جهویههان تهاکیههها    شمعهی و  نههان مهی

 ای خون کههرده  نهههان تهاکیههها    هها کهردهخونریهز دل

 روی ای آب  یههوان تهاکیههها   درجهوی جان خو  مهی 

 ها ه هدی اسه  هر بیهداد را، ایهن  هد هیهران تهاکیه

 (95 –)گزینه دو ی ................. درست است.                                                             های به جز گزینهی گزینههای همهآرایه -51
 و بهار، بهارت خهاطر اسه ( بهری مهن بهی بهرگهی اسه  0
 
 ( ندینهههد روی مهههن زردی بهههه اقدهههال لههها لعلههه   2
 
 ( دامهههن دوسههه  بهههه دسههه  آر و ز دشمهههن بگسهههل3
 
( شهمهههع مهههن روز نیههامهههد کهههه شدههه  بفهههروزی   4

 بهههههاد یهههها رب روزیت بهههههرق بههههال بهههههری و ب هههههرزم 
 رادوکس( ا -تشدیه  -)جناس                                   

 بمیهرد  یه  مهن رسته  چهو از دستههان مههن بهاشههد   
  ارادوکس( -تشدیه  -)کنایه                                    

 مههههرد یههههزدان شههههو و  ههههار  گهههه ر از اهرمنهههان   
 تضهاد(  -استعاره  -جناس  -)کنایه                             

 ن بههاز آیهههی  جههان مهههن وقهه  نیامههد کههه بههه تهه      
 استعاره( -تضاد  -)ایهام                                                        

 (95 –)گزینه دوی ................                                                   ی ابیات درست است، مار گزینهی همههای نوشته شدهآرایه -51
 ب رو هانهههی( سهاقهیهههها بههههده جهامهههی زان شهههرا  0
 
 ( راز، نهههههان دار و خمههه  ور خمشهههی تهلههه  بهههود 2
 
 ی جهههان گهههره زدسههه  ( دسههه  ههههوا بهههه رشتهههه 3
 
( نهسههههوزد جههههان مههههن یههههک بههههاره در تهههههاب  4

 تههها دمهههی بهههر آسهاییههه  زیهههن  یهههاب ظلمهانهههی    
 تناسا( -میاز  -)استعاره                                       

 ر سههوزه بههود بههاز جهگههر سههازه شههود      آن چهه جهگه
  ارادوکس( -آمیزی  س -)ایهام                              

  هرسهتهمهههه نههههزد گههههره گهشههههای هههههوا مهههی    
 میاز( -استعاره  -)ایهام                                          

 کههههه امهیهههههدت زنهههههد گهههههه گهههههه بهههههر او آب   
 تعلیل( سن -جناس  -)کنایه                                          

 (95 –)گزینه دوهای درج شده در مقابل کدام گزینه تماماً درست است؟                                                                       آرایه -52
 ی نههو  ( آن کهه  یه  لهها شهیرین تهو ای چشهمه    0
 
 د از لههههو  دل سیهاهههههی ( اشهههک سهحههههر زدایههه   2
 
 ی چشهه  تهو زههی چشهه     ( نههرگهس طلدههد شیههوه  3
 
 ( بههار امهههی کههه خاطههر مهها خستههه کههرده بههود       4

 آ هریهههن گهفهتههههه و دشهنهههام شنیهههده اسههه  منههه   
 نمها( متناقض -)استعاره                                           

 گاهیخههههر م کهنهههههد چهمهههههن را یههههاران  دحهههه    
 تعلیل( سن -آمیزی ) س                                     

 مهسهکهیهن خهدههر  از سههر و در دیهده  یهها نیسهه   
 تشهخیی(  -)ایهام                                                 

 عهیهسههههی دمههههی خههههدا بهفهرستههههاد و برگهر هههه   
 تلمیم( -)تشدیه                                                        
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 (95 –)گزینه دو به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟              « اسلوب معادله، ایهام تناسب، جناس و استعاره»های آرایه -53

 الف( دســت از جـهـان بشـوی که اطفال حادثات
 ب( شـبـنــم نـکـرد داغ دل اللـه را عـالج

 شـود پیـدار بهاری مـیج( هـزاران همچو بلبل ه
 د( در این محیـط کـه هـر مـوج مـد احسانی است

 د –   –ب  –( ال  0
 ب –ال   –   –( د 3

 ی ایــن شــاخ پســت را   انـد مـیـوهافـشانـده
 نتـوان بـه گریـه شســت خــط سـرنوشــت را   

 شـود پیـدانـواسنجی چـو مـن در روزگـاری مـی
 ـت همچـو حبـاب تـالش بـاختن سـر، بـه جـاس

   –د  –ال   –( ب 2
 ال  -د  –   –( ب 4

 (95 –)گزینه دوشود؟                                     به ترتیب در کدام ابیات یافت می« تملیح، تضاد، تشبیه و جناس»های آرایه -54

 گـویــم سـخــن  الف( دوسـتــان در پـرده مـی

 شـب جداییب( ز دو دیـده خون فشـانم ز غمـت 

 ها زماســت ج( آفرینـش سر به سر زیباست زشتی

انــد د( کـوه و دریـا و درختـان همـه در تسبیـح

 گفتـه خواهـد شــد بــه دستــان نیــزه هــم     

 ها گـل باغ آشنـایــی چـه کنـم کـه هسـت ایـن

 چشـــم دل باشـــا و صنـــع آن دل آرا را ببیـــن

 اسـرارـم کنـد ایـن ـی فهـــه مستمعـــنـه هم
 ( د، ال ، ب،  4(  ، ب، ال ، د               3( د،  ، ب، ال                      2(  ، د، ب، ال                0

 (95 –)گزینه دوبه کار رفته است؟                                                             « تشبیه و تشخیص»ی در کدام بیت هر دو آرایه -55

 ایام تههها تهههو زجههها خهاستهههه  ( خهانههههه  هرداختهههه 0

 ( اشهههک رنگیهههن بسهههی از دیهههده  شهههاند ابهههر بههههار2

 ( آخههههر از نالههههه بههههه جهایههههی نهرسیههههدی ای دل 3

(  هههی بهههه سهههر منهههزل مدصهههود نخهواههههی بهههردن  4

 ایام تههها تهههو بهههه جهنهههه  آمهههده  سههههر انهداختهههه 

 ایبهههه رنهههه  آمهههده تههها تهههو ای شهههای گهههل تهههازه  

 ایهمهه جها شیشههه  فهه  بههر سههر سنههه  آمههده      

 ایهدهه  آمههها لنههههههه بها مهرکهههو کهه در بهادیههت

 (95 –)گزینه دوی ...................                     های مقابل درست نوشته شده است، مار گزینههای زیر، آرایهی گزینهدر همه -56

 گفتهی بدان آههوی مشهکین مههو   ا ای کها  مهی(  ده0

 

 ( ای د م هههههه  عهیهسهههههههی دم از دوری مهههههههزن  2

 

 ( دل چهو روشهن شهد کنههد کوتههاه دسهه  نفههس را    3

 

 ( در قمهار عشهچ او ههر کهس دل و جهان باخه ، بههرد      4

 کهههه بعهههد از رام گردیههدن، خطاکههاری اسهه  رم کهههردن

 اسهتعاره(  -کنایه �–یی )تشخ                                  

 مهههههن اهههههالم آن کهههههه دور انهدیههههه  نهیهسههههه 

 تلمهیم(  -ایهام  –کنایه  –)میاز                                

  هرتو مهتههاب بها دزدان کههند کههار ع س هس ) اسهدانان(      

 کنایه( -تضاد  –معادله اسلوب -تشخیی  –)استعاره       

 نههد ا تهههاد، ر سههه در کمنهههد زلهه  او هههر کهههس بههه ب 

 میاز( -معادله اسلوب -کنایه  –)تشدیه                               

 (95 –)قل  چی                                      کدام آرایه در بیت زیر نیست؟                                                                               -57

 «پــرورد دامـن مــنگــل صبــر مـیـاک آزادگــانـــممــن آزاده از خـ»
 (تشدیه4( تضاد                  3( میاز                  2( تکرار                  0

 (95 –)قل  چی                                       وجود دارد؟                       « تشبیه، استعاره و کنایه»ی در کدام بیت هر سه آرایه -51

 ی  خورشیهههد بههه شههدن  نتههوان تا ههه     ( سهههر نیه0

 کنههد( سهههرو چمههان مههن چههرا میههل چمههن نمههی     2

 زنههد اشههک ( بهههه امیههد چکیههدن دسهه  و  ههایی مههی  3

( از زخهههه  زبهههان نیسههه  گزیهههر اههههل رقههه  را      4

 ی مستهههاندل  ههها  کهههن ای محتسههها از کینهههه   

 هدکنههشهههود یهههاد سمهههن نمههی  همهههدم گهههل نمههی  

 تنههههزل در نظههههر معههههرا  باشههههد همهههه  دون را    

 ه  راهههان قلههه  گریدهههده اسهههه دیههها  کههچهبهی

در کدام گزینه درست ذکر شده « آمیزی، جناسایهام تناسب، تشبیه، تضاد، حس»های با توجه به ابیات، ترتیب آرایه -59

 (95 –)قل  چی                                                                                                                  است؟                                                
 الف( هیچ کار از سعی ما چون کوهکن صورت نیست
 ب( کـار هر بی ظـرف نبـود دل زجـان برداشتــن 
ـ   ـرج( یـک دلِ صـد پـاره آیـد عارفـان را در نظ
 د( تـا چو زنبور عسل در چشم هم شـیرین شـوند  

بهـره از آمیـزش نیـکان ندارد بـد کـه هسـت ه( 

 ماند به جــا وقـت آن کـس خـوش کـز او آثار می
 شـود ساغــر جــدا   زان لب میاون به تلخی مـی 

 زار از هــم جــدا  گرچه باشـد بـرگ بـرگ اللــه    
 هـای دوستـان از هـم جــدا بـه کـه باشـد خانـه

 ـر جـداـــع فـرد بـاطـل از دفتـان جمــدر میـ
 ،  ، د، ال ، ب( ه 4، د                 ه ( ال ، ب،  ، 3، ب، ال              ه ( د،  ، 2، د            ه ( ب، ال ،  ، 0
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کدام گزینه وجود های آرایه« ی ما گل / باغ از گره غنچه دهد روی نما گلرناین سخنی چون کند از خامه»در بیت  -61

 (95 –)قل  چی                                                         دارد؟                                                                                                         

 تناسا –تناقض  –تشخیی  –(  س آمیزی 0

 کنایه –تضاد  –تشدیه  –( اسلوب معادله 2

 میاز –جناس تام  –استعاره  –( مراعات نظیر 3

 تشدیه –استعاره  - س آمیزی –( کنایه 4

 (95 –)قل  چی به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟                         « آمیزیتناقض، تشبیه، کنایه، تضاد، حس»های آرایه -61

 یدر اسـتالف( تـو گـر نباشی کـج بیـن، چاونه اَ

 ب( غبـار کوی تنــزّل بــه دیــده تــا نکشــی     

 باید در میخـانـه واکردنج( شـب عیـد اسـت، می

 ای کـه بـتـوانــی د( خـدا نـصـیـب کنـد دیـده

مـند بودز صدق دوسـتی آن کـس کـه بـهـرهه( 

 ز خـاک بــودن و خــود را بـر آسـمان دیــدن؟     

ـ   نـمـی  ـدنتـوانـی مـسـنــد بــر آستــان دی

 داران را دوا کــردن بـه مـی خشکـی زهــد روزه 

ـــدن    ـــان دی ـــود در زی ـــی او س ـــه روشنای  ب

 ه دل شـود از مـرگ دشمنـان دیـدنـــشکسـت

 ، د،  ، به ( ال ، 4، ال ، ب،                      ه ( د، 3،  ، د                 ه ( ال ، ب، 2، ال ،                 ه ( د، ب، 0

    (95 –)قل  چی ی ...................کامالً درست است.                                      استثنای گزینهها بهی گزینههای مقابل همهآرایه -62

 گهویهههد( خهههرو  سهیههههل  هههوادـ بهلنههههد مهههی  0

 

 ( تههها خهراشیهههده نهگههههردد نهشهههود  ها ههها نهههام  2

 

 م چهههو دیهههد ابهههر بههههار( رسهههه  بهههد عههههههدی ایههها3

 

 ای اسهه ، مهها همههه مهمههان او    ( دههر سیهه کهاسههه 4

 باشهههدکهههه خهههواب امهههن در ایهههن خهاکهههدان نمهههی  

 اسهتعاره(  -)تشدیه                                                 

 چهههو عدیهههچ یمهههن اسههه  دل رنگیهههن سخنهههان هههه 

 ایهام( -آمیزی ) س                                             

 ا  بهههر سمهههن و سندهههل و نسهریهههن آمهههد   گهریهههه

 تعلیل( سن -معادله )اسلوب                                   

 نمهکهههی تهعهدهیههههه اسهههه  در نمهههک اخهههوان او بهههی

 کنایه( -) ارادوکس                                                                

 (95 –)قل  چیکدام است؟         « اغراق، ایهام، اسلوب معادله، استعاره»های توالی ابیات زیر از جهت داشتن آرایهترتیب  -63

 الف( حسن و عشق پاک را شرم و حیا در کار نیست

 ام بــاز کــه شــایدب( چشــمی بــه رهــت دوختــه

 ج( دورم از یار و نیارم سـوی او رفـتن کـه اشـک    

جـان از فنـا ایمـن    د( به لعل یار تـا پیوسـت شـد   

 کشــد پروانــه را  پیـش مـردم شمـع در بر مـی 

 ام از چشــم بــه راهــی   بـازآیـی و بـرهـانــی 

 ساخـت دریـا گـرد مـن فرسنـگ در فرسنـگ را

 ت آبـی را که در دسـت گهـر افتـدـچکیـدن نیس
   –ب  –د  –( ال  4ب                 –د  –ال   –   (3ب                    –   –ال   –( د 2د               –ال   –ب  –(   0

 (95 –)قل  چیکدام است؟ « پارادوکس –حسن تعلیل  –جناس  –ایهام »های ترتیب توالی ابیات زیر به دلیل داشتن آرایه -64

 الف( ای دل آن دم که خـراب از مـی گلاـون باشی

 ب( اگـر صـد بـار برخیـزد همان برخاک بنشینـد

 ـر سـر تربـت مـن با مـی و مطرب بنشیــن ج( ب

د( در این زمین چو تو، خورشید طلعتی بوده اسـت

 بـی زر و گنـج به صــد حشـمت قـارون باشــی    

 به بال دیاران هر کـس بُـود چـون تیـر، پـروازش     

 تـا بـه بـویت ز لحــد رقــص کنتـان برخیــزم    

 گردیـداه بـه دور زمـیــن نمـیــه مـــوگـرنـ
  ( ال ، د،  ، ب4( ال ،  ، د، ب                       3(  ، ب، د، ال                   2ب، ال                  (  ، د،0

 (95 –)قل  چی                              وجود دارد؟                  « تناقض، کنایه، تلمیح و تشبیه»های ی آرایهدر کدام بیت همه -65

 ینهههه کدهابههه ، ز سیهههل دیهههده خرابههه   ( ز سهههوز س0

  ایهان دوسهه   ( مهن که ره بهردم به گنه   سههن بهی  2

 ( لههههها چههههون آتهشهههه  آب  هیهههههات اسهههه   3

ی عدهههل کنهههی گهههو  ( هاههه  کهههه گهههر زمهزمهههه 4

 تهههو شمهههع بهههزم کسهههانی و مهههن در آتههه  و آبههه     

  هد گهدای ه  چهو خهود را بعهد از ایهن قههارون کنهه       

 آتهشههههههی در مهههههها گر هتههههههه اسههههه   از آن آب، 

 هیهههههه درآیههههوان بهههی رضههههه  از روضههآدم  ف
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های کدام آرایه« زندسیر چشمان را نسازد تنگ دستی در به در / حلقه، خود را از تهی چشمی به هر در می»در بیت  -66
 (95 –)قل  چی                                                                                              گزینه به کار رفته است؟                                          

 ( تشخیی، تشدیه، تلمیم0
 ( کنایه، تشدیه، تضاد3

 ( کنایه، استعاره، اسلوب معادله2
 ( ایهام، اسلوب معادله، تناقض4

  (95 –)قل  چی ی بیت .............. درست است.                                                              ی ابیات به استثنای مقابل همهآرایه -67

 ( وقههه  اسههه  تههها بهههری سهههفر بههر بهههاره بندیههه    0

 ( از بهههس کههه گر تهههار بههه خههون خههوردن خویشههه    2

 ( دل از هیهههههوم درد تهههههو شهرمهدگهههههی کشیهههههد3

در او کهههی گنیهههد  ( دامههن ار دامهههن  حهراسههه   4

 دل بههر عدهههور از سهههدّ خهههار و خهههاره بنههدی  )جنههاس( 

 انگشه  ندامهه  نتوانهه  بههه دهههان بههرد )وا  آرایهی(      

 ویرانهه  یه  درخهور سهیالب جها نداشهه  )تشهخیی(      

 در سهر کوه تو سنگی که به  ای آمده اسه  )جناس تام(
در کدام گزینه آمده « / هر زیر و بم که گفت قضا، من نواختم ننواخت هیچ گاه مرا، گرچه بی دریغ»های بیت آرایه -61

 (95 –)قل  چی                                          است؟                                                                                                                        
 اس، تضاد( تلمیم، تشدیه، جن0
( تضاد، استعاره، تناقض، تلمیم3

 ( وا  آرایی، استعاره، اسلوب معادله، جناس2
 ( استعاره، تناسا، تشخیی، تضاد4

 (95 –)قل  چی                 به کار رفته است؟        « کنایه، تشبیه، جناس تام و جناس ناقص»های ی آرایهدر کدام بیت همه -69
 بسهههی بهههر سهههرم سههههاس نههههاد ( زمهانهههه گهرچهههه 0

 سههه  و زنهههدگی بهههر بهههاد  ( جههههان بهههر آب نهههاده 2

 رود بههر بههاد  ( دله  کهه چههون سههر زلهه  تههو مههی     3

( گهههههره ز دل بگشههههها وز سهههههههر یهههههاد مکهههههن 4

 کمنههههد زلهههه  تههههو بههههاری دگههههر بههههه دستهههه  داد

 اههههالم همّهههه  آنههههه  کههههه دل بههههر او ننهههههاد     

 هههههر چههههه بههههادا بههههاد بههههه دام عشههههچ در ا تههههاد

 هره نگشهادههن گههدس چنیهههه  مهنههههر هیهههکهه  ک

 کند؟مرتب می« مجاز، ایهام تناسب، حس آمیزی، تشبیه، تضاد»های های زیر را به ترتیب داشتن آرایهکدام گزینه بیت -71
 (95 –)قل  چی                                                                                                                                                                           

 الف( عجـب مـدار ز هر مـو چو چنـگ اگـر نالــم   

 های گـرم را از بـس کـه تأثیـری نمانــد ب( نالـه

 زنــی گیـری و بـر سـر مـی    ج( گل زدست غیر می

 خ واعـظ آشنـای هـر مــذاق د( نیسـت پنـد تلـ

ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالی استه( 

 کـه عشـق زمـزمـه بـر تــار پیـرهــن بنــدد   

 بایـد کشیــد  بعـد از ایـن از سینـه آه سـرد مـی 

 در میـان عاشقـان ایــن سرزنــش مـا را بــس    

 برد از هوش ایـن مـی کبـک صـاحب هـوش را     می

 چه مشکل حالی استال هجران تو چه دانی که ــح
 ، ب، ال ،  ه ( د، 4، ب            ه ( ال ،  ، د، 3، د                ه (  ، ال ، ب، 2، د، ال ، ب               ه (  ، 0

 (95 –قل  چی)                                 آمده است؟    « ایهام، تلمیح، تشبیه و مراعات نظیر»های ی آرایهدر کدام گزینه، همه -71
 ( دارم ایهن یههک چشهمه کهار از  یهر کنعهان، یادگههار      0

 ( آن کههس کههه چههو یوسه  بهودن  چشه  عزیههزی       2

 ( عهزیهههز مصهههر چمهههن شهههد جمهههال یوسههه  گهههل 3

شهدی ههر کهس بهه آسهانهی عههزیز ( در وطهن گهر می4

 چهشههههه  را از گهریههههه در راه عهزیهههههز انهداختهههههن  

 د بهههه زنهههدان بنشینهههدشهههرط اسههه  کههه یهههک چنههه 

  دهههها بههههه شهههههههر درآورده بهههههوی  یهرهنهههه     

   بهه زنهدان آمهدی ههههدر، یوسههههو   هههکهی ز آاه
به ترتیب در کدام گزینه « تشبیه، ایهام، تلمیح، اسلوب معادله»های اگر ابیات زیر را از پایین به باال تنظیم کنیم آرایه -72

 (95 –)قل  چی                                                                                                                                       آمده است؟                 
 الف( بـه هیـچ دور نخـواهنـد یافـت هشیــارش 
 ب( بـر دوش مـن افکنــد فلــک بــار امانــت    

 دمنـــدی گفـــتج( در خـــواب بُـــدم مـــرا خـر
د( از عالیـق نیسـت پروایــی دل بــی تــاب را   

 ی ازل اســت چنیـن که حافظ مـا مســت بــاده  
 زان چـرخ زنـان اســت کــه ایــن بـار نــدارد     
 کـز خــواب کســی را گــل شــادی نشکفــت     

 ـردد آب راـاــــع از جـوالن نـهیـچ دامـی مان
 (  ، ب، ال ، د4( ال ، ب،  ، د             3د                  (  ، ال ، ب،2( ال ، د، ب،               0

 (95 –)قل  چیکدام است؟                      « ایهام تناسب، تشبیه، تلمیح، اغراق»های ترتیب ابیات زیر به لحاظ داشتن آرایه -73
 الف( نـفـع دارد نوشـداروی جهـان نـاخـوردنـش

ـــو د  ـــن چ ـــوه آه ـــود کـ ـــای آبب( شـ  ریـ
 ج( تسکیـن ده عاشق نه فراق و نه وصـال اســت  
د( همچو خسروجان شیرین بـاختم در راه عشــق  

 منفعت زاین به که زین سان نامی از سـهراب مانـد  
 اگـــــر بـشـنــــود نــــام افــراسـیـــاب   
 پیـری اسـت غــم عشــق کـه تــدبیر نــدارد     

 یابـم هنـوزدار میـــرت دلـــلیـک در دل حس
 (  ، د، ب، ال 4( د، ال ،  ، ب             3( ب،  ، د، ال                2،  ، ال ، ب              ( د0
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 (95 –)قل  چی                                های مقابل کدام بیت نادرست ذکر شده است؟                                                     آرایه -74

 ن گههل شهکف  و بانهه  مراهی برنخواسه      (  دهزارا0

 

 ( عاشدهان، مر  و ههوا عشههچ و جههان هسه  قفههس     2

 

 ( از زبهههههان لعههههل لدهههه  تلخههههی گفتههههار ندههههرد 3

 

 ( دولهههه  خهواههههی، مهههده ز کههه  دامهههن  هدههههر   4

 عنهههدلیدان را چههه  ههی  آمههد  ههههزاران را چههه شهههد   

  هرو ( ین مه )جناس ،                                         

 خهواهنهههدبهههها قفهههس انهههس نهدارنهههد ههههوا مهههی     

 نظیهر( )ایهام ، مراعات                                             

 نمههههک سههههن  کههههیا تههههلخی بههههادام کشههههد      

 معادله ، تضاد()اسلوب                                            

 شههههاننهکههههز دولهههه   هدههههر شههههد همهههها، شههههاه  

 ) ارادوکس ، تشخیی(                                                          

 (95 –)قل  چی                                   ( آرایه در کدام گزینه نادرست آمده است؟                                                                  75

 ه بهههر دل( سعهههدی بهههه روزگهههاران مههههری نشستههه  0

 

 ( ای  دهم شهها نشینههان جانهه  بههه طاقهه  آمههد      2

 

 ( ههههر کهههاو شهههراب  رقههه  روزی چشیهههده بهاشهههد  3

 

 ( بگهههه ار تهههها بگریهههه  چهههون ابههههر در بههههههاران   4

 تههههوان کههههرد ال ههها بهههههه روزگههههاران  بیههههرون نمهههی

 )کنایهههههههه(                                                       

 دارانه دیهههر مانهههدی چهههون شهههام روزه  از بهههس کههه 

 )تشههههخیی(                                                       

 دانهههههد کههههه سخههههه  باشههههد قهطههههع امهیههههدواران

 )تشههههههدیه(                                                       

 کههههههز سنهههههه  نالهههههه خیهههههزد روز وداع یههههههاران

 )تضاد(                                                                      

منظم کنیم، کدام ترتیب صحیح « استعاره، تشبیه، ایهام، جناس»های ی داشتن آرایهاگر بخواهیم ابیات زیر را بر پایه -76

 (95 –)قل  چی                                                                  است؟                                                                                               

 الف( زبـان ناطقه در وصـف حُســن او الل اســت  

 ب( آن سیـه چـرده که شیرینـی عالـم با اوسـت

 ج( دل دادمـش به مژده و خجلــت همــی بــرم   

د( دریـای عشـق را به حقیقــت کنــار نیســت   

 ـک بریـده زبــان بیهـده گوســت   چـه جـای کل

 چشم میاون، لـب خندان، دل خـرّم بــا اوســت  

 زین نقـد قلب خویش که کــردم نثــار دوســت   

 ـار اوسـتــت کنــورهسـت پیـش اهـل حقیقـ
 ( ال ، د، ب،  4( ب،  ، د، ال                  3( ب، ال ،  ، د              2( ال ، ب،  ، د              0

 (95 –)قل  چیقرار دارد؟                                « استعاره، کنایه، تناسب، جناس»های در ابیات کدام گزینه به ترتیب، آرایه -77

 الف( خـاک سیـه بـر سر او کز غم تـو تـازه نشـد   

 ی دل مـــا را از کـــرم عمـــارت کـــنب( خانـــه

ـــه   ـــب و روز آب و دانـ ـــد او را شــ  ج( دهــ

کسـی سـرخ نشـد بـی مـدد لعـل لبـتد( روی 

 یـا همای رنـگ شــود یــا همــه آوازه شــود    

 پیـش از آن کـه ایـن خـانـه رو نهـد به ویرانــی 

ـــانه   ـــاج خــ ـــود و ســ ـــد او را ز عـ  کنــ

 ـودــازه شـــر غــبـی تـو اگر سـرخ بـود، از اث
 ( د، ال ،  ، ب4 ، ب، د،                        ( ال3(  ، د، ب، ال           2( ب، ال ،  ، د          0

                          (95 –)قل  چی              اند؟                                                                                   های بیت زیر، در کدام گزینه آمدهآرایه -71

 چـو الله قانـع شـوی رنایـن ز مـن بـه نکتـه»

 ( اسلوب، معادله، تشخیی، مراعات نظیر0

( اسلوب معادله، تشدیه، تشخیی3

 «ـدـــانـهـــرای درودن نـکشـتـــکــه از بـ

 ( استعاره، تشدیه، جناس2

( استعاره، تشدیه، تناسا4

                          (97)سراسری ریاضی                                                                  های بیت زیر، کدام است؟                                             آرایه -79

 قضای الزم است آن را که بر خورشید عشق آرد»

 ( تشدیه، ایهام، میاز0

( استعاره، کنایه، میاز3

 «کــه همچـو ذره در مهـرش گرفتار هوا مانــــد

 اره، ایهام تناسا( تشدیه، استع2

( استعاره، ایهام تناسا،جناس4
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                          (97سراسری ریاضی )های مقابل آن نادرست ذکر شده است؟                                                         در کدام بیت یکی از آرایه -11
 ( چهههون قهههد سهههرو خهههرام تهههو بگهههوی  سهههخنی    0

 بنهههدد ندهههابو بهههر کههها ور مهههی ( عندهههر زلههه  تههه 2

 (  یههر چههون زنههده دل ا تههد ز جههوان کمتههر نیسهه     3

( خامی چو من بهین سهوخته و جهان ز آته  ا روختهه     4

 مانهد راسه )میاز،ایهام(  در چمن سرو چو بهاخی تهو مهی   

 آرد برات)تشدیه،اسههتعاره(سههندل خههل توبریههاقوت مههی  

 سها( تنامعادله،ایهامسفید)اسلوبگیسویبه دمزدلبردزن می

را)تضاد، ارادوکس(خامدرده ختهوآنمکنای،خامیگر خته

                          (97)سراسری ریاضی               ؟به ترتیب در کدام ابیات آمده است« آرایی، ایهام تناسب، استعاره و پارداوکسواج»های آرایه-11
 شههوخی نههرگس نگههر کههه  ههی  تههو بشههکف      ( الهه 

 شهههنو از بخهههه  واژگههههون  ایهههن قصههههی عیهههها ( ب

 ( جهههام مینهههایی مهههی سهههدّ ره تنههه  دلهههی اسههه   

( ندههههههاب گههههههل کشههههههید و زلهههههه  سههههههندلد

 چشهههههههه  دریههههههههده ادب نگههههههههاه نههههههههدارد  

 مههههها را بکشههههه  یهههههار بهههههه انفهههههاس عیسهههههوی

 منههههه از دسهههه  کههههه سههههیل امهههه  از جهههها بدههههرد  

گهههههههره بنهههههههدِ قدهههههههای انچهههههههه وا کهههههههرد

 ( د، ال ، ب،  4 ، ال ، د، ب              ( 3( ب، ال ، د،                2( ال ،  ، د، ب             0

                          (97 تیربی)سراسری جز:                                                                                ها یکسان است؛ بهدر همۀ ابیات، تعداد تشبیه -12
 سههههههههرو ر تههههههههاری  ههههههههنوبر قههههههههامتی( 0

 گر تههههار عشههههچ دلههههداری  مههههرا دلههههی اسهههه ( 2

 ( همهههای  هههر ی طهههاووس  سهههنی و طهههوطی نطهههچ3

( بنفشههههه زلفههههی نسههههرین بههههری سههههمن بههههویی4

 مههههههههاه رخسههههههههاری مالیههههههههک منظههههههههری 

 رخهههههی، جفاکهههههاریلسهههههمن بهههههری،  هههههنمی، گ

 گههههری چههههون تهههه رو ر تههههاری  بههههه گههههاه جلههههوه  

کهههههه مهههههاه را نمانهههههد بهههههر  سهههههن  بهههههازاری

                          (97)سراسری تیربی ده است؟                                                              درست آم« تماماً»های بیت زیر، در کدام گزینه آرایه -13
«ز مههههن روی برمتههههاب  یبههههاری بههههه هههههی  رو  بهههر روی چهههو مهههه ار چهههه بتهههابی کمنهههد زلههه     »

 کنایه –جناس تام  –ایهام  –( تشدیه 2    تشخیی                                              –جناس  –تشدیه  –( میاز 0

 آراییوا  –تناسا  –استعاره  –( ایهام تناسا 4میاز                                                 –جناس تام  –ایهام  –( استعاره 3

                          (97)سراسری تیربی ت؟                   ترتیب در کدام ابیات آمده اسبه« آرایی، کنایه و ایهاماستعاره، تشبیه، واج»های آرایه -14
 ای عاقهههل اگهههر  هههای بهههه سهههنگی  برآیهههد    (الههه 

 ( ر مههههه  نکنهههههد بهههههر دل بیچهههههارۀ  رههههههاد ب

 ( از دسههه  کمهههان مههههرۀ ابهههروی تهههو در شههههر     

 ( در وههههه  نیایههههد کههههه چههههه مطدههههوع درختههههید

( آن کیسهههه  کههههه  یههههرامن خورشههههید جمههههال ه

 سهههن  بریهههده اسههه    رههههاد بهههدانی کهههه چهههرا    

 آن کههس کههه سههخن گفههتن شههیرین نشههنیده اسهه      

 دل نیسههه  کهههه در بهههر چهههو کدهههوتر نتهیهههده اسههه      

  یداسهه  کههه هرگههز کههس از ایههن میههوه نچیههده اسهه   

از مشههههک سههههیه دایههههرۀ نیمههههه کشههههیده اسهههه   

 ،  ، بهد،  ( ال ،2، ب، ال                                                                          ه( د،  ، 0

 ، د،  ، ال ، به( 4، ب                                                                         ه( د، ال ،  ، 3

                          (97)سراسری انسانی    وجود دارد؟                                                                                             « ایهام»در کدام بیت، آرایۀ  -15
 ناگشههوده گههل ندههاب آهنهه  ر لهه  سههاز کههرد      ( 0

 نههه مههن بههر آن گههل عههارض اههزل سههرای  و بههس     ( 2

 از چاشهههههنی قنهههههد مگهههههو ههههههی  و ز شهههههکر ( 3

 دولهههه   ههههحد  آن شههههمع سههههعادت  رتههههو   ( 4

 نالههه کههن بلدههل کههه گلدانهه  دل ا گههاران خههو  اسهه  

 ننهههههدکهههههه عنهههههدلیا تهههههو از ههههههر طهههههر  هزارا 

 لههها شهههیرین تهههو کهههام اسههه   زز آنهههرو کهههه مهههرا ا

بهههاز  رسهههید خهههدا را کهههه بهههه  روانهههی کیسههه       

                          (97)سراسری انسانی                                                                        درست است؟« تماماً»های بیت زیر، در کدام گزینه هآرای -16
«کهههه تههها بهههزاد و بشهههد جهههام مهههی ز کههه  ننههههاد   و هههایی دههههر خلهههه بدانسههه  بهههی   مگهههر کهههه ( 0

 (  سن تعلیل، ایهام، میاز، کنایه2( کنایه، تشدیه، میاز، ایهام                                                              0

 ( استعاره، تشدیه، کنایه، ایهام تناسا4              ( استعاره، تضاد، میاز،  سن تعلیل                                      3

                          (97)سراسری خار  از کشور درست است؛ به جز:                                                              « کامالً»های مقابل همۀ ابیات، آرایه -17

 آب  رسهههتی از آن ندههه  خهههود زدم بهههر بهههه مهههی( 0

 گفههت  ای جههان جهههان د تههر گههل عیدههی نیسهه     ( 2

  هههههزای  از آب لطههههه  زاده یهههههاقوت جهههههان ( 3

 گیههههر بههههرآوردمژگههههان تههههو تهههها تیهههه  جهههههان( 4

 کههه تهها خههراب کههن  ندهه  خههود  رسههتیدن)ایهام،کنایه( 

 کهههه شهههود  صهههل بههههار ا مهههی نهههاب آلوده)تشهههده،جناس(

 آرایهی( شمشاد خو  خهرام  درناز روریده)اسهتعاره،وا   

زنههده کههه بریکدیگرا تاد)ااراق،اسههتعاره(کشههتی دل  سبهه
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                          (97)سراسری خار  از کشور های بیتِ زیر، کدام است؟                                                                                                    آرایه -11
«نهه  بههه قههانون و نههه د  بههر دسهه  اسهه       نههه چدر میلهههس دههههر، سهههاز مسهههتی  سههه  اسههه      »

 ( تشدیه، استعاره، ایهام، کنایه2استعاره، میاز، ایهام،  سن تعلیل                                                    ( 0

�تناسا، کنایه ( تشدیه، جناس، ایهام4( استعاره، میاز، کنایه،  سن تعلیل                                                   3

                          (97 خار  از کشور)سراسری                 در کدام گزینه، درست آمده است؟ « ایهام، پارادوکس، مجاز، تلمیح»های ترتیب آرایه -19
 چهههون شهههدم کشهههتی  یکهههان خهههدن  عشهههچ ( الههه 

 هههر چههه نتههوان یا هه  در ظلمهه  ز آب زنههدگی      ( ب

 ک  کهههه بهههه شهههوخی  از دیهههده بیفتهههاده سرشههه  (  

 خواجههو چونههام عاشههدان ننهه  اسهه   ههی  اهههل دل ( د

 بههههر دلهههه  چنههههد زنههههی نههههاو  دلههههدوز امشهههها 

 یهههاب  از جهههام شهههرابمهههن همهههان در تیهههره شههها مهههی 

 بهههر گوشهههی چشههه  آمهههد و بهههر جهههای تهههو نشسههه   

گهههر نیهههک نهههام بایهههدت دربهههاز نهههام و ننههه  را      

 ( ال ،  ، د، ب4 ، د، ب، ال                  (3( ال ، ب، د،                  2(  ، د، ال ، ب              0

                          (97)سراسری زبان هر دو، وجود دارد؟                                                                                « تشبیه و استعاره»در کدام بیت  -91

 انفتههه بنگههر کههه آسههم ه شهه  هههر شههادی امههی بن ( 0

 ام آمههههد بههههه گههههو   از زبههههان سوسههههن آزاده ( 2

 بهههه تول هههای تهههو در آتههه  محنههه  چهههو خلیهههل   ( 3

 خویشههههتن خنههههدد گههههر آن مههههاه  هشههههکر بهههه( 4

 ابهههر گریهههان دارد و خورشهههید خنهههدان نیهههز هههه      

 کانهههدر ایهههن دیهههر کههههن کهههار سهههدکداران خهههو  اسههه 

 گوییههههها در چمهههههن خلهههههه و ریحهههههان بهههههودم    

بههههههه شههههههکر خنههههههده بگشههههههاید دهههههههان را  

                          (97)سراسری زبان تماماً در کدام بیت، آمده است؟                                        « استعاره، تشبه، اغراق، مجاز، کنایه»های آرایه -91
 ( نوعروسههههان چمههههن را کههههه جهههههان آراینههههد    0

 ( در مههوی میانهه  سههخنی نیسهه  کههه خههود نیسهه    2

 شههچ(  ههدر چههون  روانههه بایههد کردنهه  بههر دا  ع     3

 ( خههههواهی کههههه برنخیههههزدت از دیههههده رود خههههون4

 بهههها گههههل روی تههههو بههههازار لطا هههه  بشکسهههه     

 لهههیکن سهههخن ار هسههه  در آن  سهههته دههههان اسههه     

 ای کههه  ههحد  بهها یکههی داری نههه در مدههدار خههوی    

دل در و ههههههای  ههههههحد  رود کسههههههان مدنههههههد 

                          (97)سراسری زبان                                                                                 های بیتِ زیر، کدام است؟                                آرایه -92
«نهههور خورشهههید  روزنهههده نگهههردد کههه  و بهههی      مههههههر آن مههههههر،  رواهههههی، نهههههه یرد ندصهههههان »

 ( استعاره، تشدیه، اسلوب معادله، میاز2      ( جناس، ایهام، کنایه،  سن تعلیل                                               0

 ( جناس تام، ایهام تناسا، اسلوب معادله، استعاره4( جناس تام، استعاره، تضاد،  سن تعلیل                                              3

                          (97)سراسری هنر                                                               است؟                                                 « استعاره»کدام بیت فاقد  -93

 جههور اسهه  کههه در جههام  شههانند بههه جههز مههی       ( 0

 خههها  سهههر راهههه  شهههدم ای لعدههه  چهههاخ     ( 2

 ام از  تنههههی ایههههام بهههها چشهههه  تههههو آسههههوده    (3

 از عکههههس رخهههه  دامههههن آ ههههاق، گلسههههتان    ( 4

 ا  نشههانند بههه جههز تهها     یهه  اسهه  کههه بههر خهه   

 برخیهههههز  هههههی جلهههههوه کهههههه بهههههرداری  از خههههها  

 بههها خهههوی تهههو خهههو   هههارا  از تنهههدی ا هههال     

وز بهههههاد لدههههه  خهههههاطر عش هههههاق، طربنههههها     

                          (97)سراسری هنر درست آمده است؟                                                                  « تماماً»بیت زیر، در کدام گزینه  هایآرایه -94
«دو زلهه  ا عههی ضههحا  و چهههره جههام جهه  اسهه       تههو را کههه مههوی میههان ههه  وجههود و ههه  عههدم اسهه   »

 ( تشدیه،  ارادوکس، جناس، ایهام2( تلمیم، جناس، استعاره، میاز                                                          0

 ( تشدیه،  ارادوکس، تلمیم، جناس4                                                         ( میاز، تلمیم، تشدیه، ایهام     3

                          (97)سراسری هنر شود؟            به ترتیب، در کدام ابیات، یافت می« آمیزی و تشبیه ایهام، اسلوب معادله، حس» هایآرایه -95
 م هههال روی تهههو بسههه   زمانهههه از ورق گهههل  ( الههه 

 وارزنههد  روانههه شههمع مههن در هههر کههه آتهه  مههی   ( ب

 عههالمی را کشهه  و دسهه  و تیهه  او رنگههین نشههد     ( 

 مههههن گههههر ت  ز قمههههار از همههههه عههههال  بههههردی ( د

 ولههههی ز شههههرم تههههو در انچههههه کههههرد  نهههههان    

 ریههههزد از خاکسههههتر  ای مههههیرنهههه  عشههههچ تههههازه 

 تیهههزی شمشهههیر  ههها  از خهههون کنهههد شمشهههیر را   

بایهههد ر ههه  مهههی دسههه  آخهههر همهههه را باختهههه   

 ( ب،  ، د، ال 2( ال ،  ، ب، د                                                                            0

 ،  ، ب، ال د (4(  ، د، ال ، ب                                                                            3
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                          (97 اختصا ی، خار )سراسری             درست آمده است؟« تماماً»های موجود در بیتِ زیر، ، وجه شبهدر کدام گزینه، به ترتیب -96
«دو زلهه ، ا عههی ضههحا  و چهههرۀ، جههام جهه  اسهه     تههور را کههه مههوی میههان، ههه  وجههود و ههه  عههدم اسهه »

 ( باریکی،  یچیدگی، روشنی2                             ( سیاهی،  یچیدگی، روشنی                                0

 انگیزی( سیاهی، اندوه بودن، شگف 4انگیزی                                                      ( بلندی،  یچیدگی، شگف 3

                          (97 اختصا ی، خار )سراسری                                                   درست است؛ به جز:                  « کامالً»مقابل ابیات  هایآرایه -97
 کهههها  در  ههههرده شهههها و روز نهوشههههی رویهههه  ( 0

 رسهههی بهههه  لدهههی رنهههدان  اکدهههاز    کهههی مهههی ( 2

 قهههوت مهههن خهههون جگهههر بهههود ز یهههاقوت لهههد   ( 3

 شهههوق سههههند خهههال تهههو کهههرد آنچهههه بههها دلههه   ( 4

 ونشر،تشخیی(ا )ل هتا ننازد لک سفله به خورشید و م

 تهها نشههکنی ز سههن  مالمهه  سههدوی خوی )استعاره،تشههدیه(

 هیچکس درطلا نو  نخورد این همه نی )جناس،تضاد(

میمر نکرده زآت  خود باسهندخوی )ااراق،جناس تهام( 

                          (97)سراسری اختصا ی، خار                  دارند؛ به جز:                                  « ایهام یا ایهام تناسب»ها همۀ واژهدر بیت زیر،  -91

«مهههرا کهههه میهههل عهههراق اسههه  و شهههاهدان عراقهههی  نهههوای ن مهههی عش هههاق از ا هههفهان چهههه خهههو  آیهههد»

 ( ا فهان و عراق4( نوا و عشاق               3( نوا و ا فهان           2( شاهد و میل              0

                          (97)سراسری اختصا ی، خار  به ترتیب، در کدام ابیات آمده است؟         « یهام، تضاد، مجاز، پارادوکس و استعارها»های آرایه -99

 الههه ( ههههزار نهههاخن تهههدبیر اوطهههه در خهههون زد     

 ب( نیسهه  مههار را و شههتی از بههری ریههزان  ههواس     

  ( شهها بههه چشهه  مهها نسههازد روز روشههن را سههیاه      

 شیشهههه گشهههایی  بههههر شهههادی خلهههچد( دههههن چهههو 

 شهههود روشهههن ز خاموشهههی چهههرا  عاشهههدان  ( مهههیه

 ههههای مشهههکل مهههها  نشهههد گشهههاده شهههود عدهههده    

 دانهههی  مههها  هههها را سراسهههر سهههود مهههی   انایهههن زیههه 

 یهههابی  مهههاکینهههه مهههی هههیض  هههدم از سهههینی بهههی 

 وگرنهههه مههههر خموشهههی اسههه  جهههام عشهههرت مههها    

تهههابی  مههها در ههههال  خهههوی  چهههون  روانهههه بهههی  

 ، ال هب، د،  ،  (2                                                                         هب، ال ،  ، د، ( 0

 ،  ، د، ب، ال ه( 4، ب، د                                                                         ه( ال ،  ، 3

                          (97اختصا ی،خار  )سراسریکدام است؟«تعلیل،تشبیه و مجازحسنایهام،استعاره،»هایترتیب وتوالی ابیات زیربه لحاظ آرایه -111
 بههار  ههراق دوسههتان بههس کههه نشسههته بههر دلهه     الهه ( 

 شهههودب( سهههیر از ری تهههو دیهههده بهههه دیهههدن نمهههی  

 گویهههد دعاگویهههان دولههه  را    ( دمهههادم تلههه  مهههی  

 کشههد دانهه  کههه زارم مههی   اهه  هیههوم آورده مههی    د(

 ه نههههدارد سههههر قیههههام  دانههههی قیامهههه  ازچهههه  ( ه

 رود ناقههههه بههههه زیههههر محملهههه   و نمههههی درومههههی

 شهههودگهههل زیهههن چمهههن تمهههام بهههه چیهههدن نمهههی     

 ریهههزد لههها لعهههل شهههکر بهههار   مکهههرر قنهههد مهههی 

 کشهههدویهههن اههه  دیگهههر کهههه دور از روی یهههارم مهههی 

در انتظههههههههار قامهههههههه  رعنههههههههای او بههههههههود

 ، ال ه( ب، د،  ، 2                                                                         ه ال ، ، د،ب،  ( 0

 د ، ، ه، ال ، ب( 4                                                                         ال ، ب، ه،  ، د( 3

                          (97اختصا ی )سراسری                     درست است؟                                                                           «همای»های مقابلآرایه -111
 تهههها رقیهههها از لهههها او کههههامروا شههههد گفههههت    (0

 سهههزای مهههن کهههه دمهههی خهههر م از و هههال شهههدم  ( 2

  تهههها سههههرو  ههههی بنههههدگی قههههد تههههو برخاسهههه  (3

 گههههر ج بههههی محدهههه  آتهههه  بههههه دل  ههههروزد ( 4

 خات  دس  سلیمان به ک  اهرمن اس )اسهلوب معادله،کنایهه(  

 ار مرتدههههه عشههههچ از اهههه  جههههدایی)میاز،ایهام(هههههز

 کرد)تشدیه، سههن تعلیههل( دور  لههک آزاد ز بنههد محههنز 

بری هوس توان سوخ  تر  هوا توان کرد)استعاره،تضاد(

                          (97اختصا ی سری)سرااست؟                                                                   « ترین مجازاستعاره و بیش»کدام بیت، دارای یک -112
 چگونههه سههرو روانههی بههه  کههر خههون مههن ا تههد       ( 0

 کشهههد کمنهههد محدّههه  مهههرا بهههه  هههیدگهی مهههی ( 2

  ههها کههه خریههدم زچشهه  عشههوه  روشهه  چههه عشههوه( 3

 کیهها رواسهه  کههه یکیهها رود بههه دامههن گلچههین      ( 4

 کهههه ریخههه  خهههون جههههانی بهههه خههها  راهگههه ار     

 کار کهههه خهههون شهههیر خورنهههد آههههوان شهههیر شههه   

 هههها کهههه کشهههیدم ز لعهههل بهههاده گسهههار چهههه بهههاده

گلهههی کهههه بلدهههل مسهههکین کشهههید ز مههه  خهههار  
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                          (97اختصا ی )سراسریاست؟                                                   « آمیزی، ایهام تناسب و ایهامتلمیح، حس»کدام بیت دارای  -113
 ه مایههههی هههههر سههههوداییههههه  ا آن مههههوی سههههی (0

 تو شکر لا که بها خسهرو بسهی شهیرین سهخن داری     ( 2

  آمههد بههه لهها گههر بههه تلخههی جههان شههیرین  نمههی   ( 3

 زان رو بههه شههکل سههوزن عیسههی شههدم کههه تههو      ( 4

 ههههههه  از آن روی نکههههههو یوسهههههه  هههههههر بههههههازاری

 کیهههها آگههههاهی از شههههوریده  ههههال کههههوهکن داری 

 کهههام دل کهههی از لههها شهههیرین جوابههه  دیهههدمی     

ریههههههک مریمههههههیتههههههر ز رشههههههتی باباریههههههک

                          (97اختصا ی )سراسریبه ترتیب، در کدام ابیات، وجود دارد؟      « تشبیه، جناس، ایهام، استعاره، اسلوب معادله»های آرایه -114
 خههون دل تهها چنههد نوشهه  بههادۀ نوشههین بیههار     ( الهه 

 ندهههدی کهههه ز بهههازار تهههو بهههردی  تلههه  گشههه    ( ب

 سهههازم  ای مهههاه گفهههت  ز دل خهههوی  دههههان   (   

 د( ماننههههد تههههو بههههر روی زمههههین نههههادره نیسهههه   

 بایههد رههها کههردن  ( عنههان مصههلح  در عشههچ مههی   ه

 تهههها بشههههوی  جامههههی جههههان را بههههه آب چشهههه  جههههام

 سهههودی کهههه ز سهههودای تهههو کهههردی  زبهههان شهههد    

 گفتهههها نتههههوان سههههاخ  ز یههههک ندطههههه دهههههانی  

 زان خوانهههههههده  لهههههههک نهههههههادرۀ دور زمانههههههه 

سههها ل شهههنا کهههردن نهههدارد  ا هههلی در بحهههر بهههی 

 ه(  ، ب، د، ال ، 2                                                                         ه ، ال ، ب، د، ( 0

 ،  ، به( د، ال ، 4، ال ، ب                                                                         ه( د،  ، 3

                          (97اختصا ی )سراسریبه ترتیب، در کدام ابیات، آمده است؟                             « ف نشرتشبیه، اغراق، ایهام و لّ»های آرایه -115
 الهه ( نسهههخی چشههه  و ابرویههه   هههی  نگهههارگر بهههرم 

 ب( تههها زیههها بنهههاگو  تهههو شهههد طهههر ۀ مشهههکین    

  (  سهههینه چاکهههان محدّههه  همهههه داننهههد کهههه مهههن 

 د( ای قیامههههههه  تهههههههو نشهههههههانی، برخیهههههههز   

 یم  ایههن چنههین بکههن  ههورت قههوس و مشههتری   گههو

 هرگهههز خدهههرم نیسههه  نهههه از  هههدم و نهههه از شهههام   

 سهههههههر انداختههههههی تیهههههه  دو ابههههههروی تههههههوام 

کهههه بهههه جهههان در طلههها قامههه  دلیهههوی تهههوام     

 ( د، ب،  ، ال 2( د،  ، ال ، ب                                                                            0

 (  ، ال ، ب، د4                                                                            (  ، د، ال ، ب3
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