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هاي گذشته و حتی  است مطالب سال ها سعی شده نامه درسدر تر و بهتر شما عزیزان،  یادگیري هرچه بیشبراي 
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 تشبیـه 

 .استفاده شده است» تشبیه«گوییم از  میچیزي در صفت یا ویژگی مانند کنند،گاه چیزي را به هر

 ستاره نه پیدا نه خورشید و ماه شبی تیره چون روي زنگی سیاه   

 .به شخص سیاه پوست تشبیه شده است» تیرگی«از » شب«در بیت باال 

 :که عبارتند از. وجود دارد» رکن«شود چهار بخش یا هر تشبیهی که ساخته میر د
 طرف اول یا مشبه) الف
 بِهطرف دوم یا مشبه) ب
 دلیل شباهت یا وجه شبه) ج
 ي مشابهت یا اَدات تشبیهحرف ایجاد رابطه) د

 کمندي به بازو درون شصت خم 1همی گشت رستم چو شیر دژم   
 رستم: مشبه

 شیر : بِهبهمش
 خشمگین بودن: وجه شبه

 چو: اَدات تشبیه

وجـه  «الزامـی اسـت و دو رکـن    » بِهمشبه و مشبه«اي که داراي تشبیه است استفاده از دو رکن اصلی   در نوشتن جمله   

   .الزامی نیست» شبه و اَدات تشبیه

 ز پهناي و باالي او جهان پر موي به رنگ شَبه روي، چون برف  
 ) چهره(روي : بهمش

هه : بِهمشبسنگ سیاه(شَب( 

 .گویندمی» تشبیه بلیغ«شود که برخی به آن الیه نوشته میترین حالت تشبیه به شکل مضاف و مضافپیچیده 

  بردار؟خوابِ جهالتآخر اي خفته، سر از  گویندخبرت هست که مرغان سحر می  

 جهالت: مشبه
هخواب: بِهمشب 

 تشخیص/ شی بخجان 

گویـد و رفتـار انسـانی بـه آن      ها به دالیل گوناگون نویسنده از زبان موجودي غیرزنده یا غیرانسان سـخن مـی              در بعضی نوشته  
 .استفاده کرده است» تشخیص«گوییم از صنعت صورت میدهد که در اینموجود نسبت می

 ند این اسرارنه همه مستمعی فهم ک اندکوه و دریا و درختان همه در تسبیح  

 .کوه و دریا و درختان در حال شکرگزاري هستند

                                         
 خشمگین: دژم 1
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 تناسب/ مراعات نظیر  

گـوییم داراي  در یـک نوشـته بـه کـار برونـد مـی      ) از هر نظر(هایی از یک مجموعه که با هم ارتباط و تناسب دارند          وقتی کلمه 
 .هستند» تناسب«

 ابچو سیراب شد کرد آهنگ خو ي روشن آمد به آبسوي چشمه  

 .سیراب تناسب دارند/  آب /  هاي چشمه واژه

 شبکه معنایی/ ي معنایی زنجیره

 .دهندي معنایی میهرگاه تنها چند کلمه و در یک عبارت با هم تناسب داشته باشند در حقیقت تشکیل یک زنجیره

 ي ماه و ناهید و مهرفروزنده خداوند کیوان و گردان سپهر   

 .اند ي معنایی ساختهزنجیره» هید و مهره، ناکیوان، ما«هاي واژه

 .دهندي معنایی میهاي معنایی با هم نیز ارتباط داشته باشند تشکیل شبکهاگر در دو یا چند عبارت زنجیره

 حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار تا کی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش : مثال

   گل صد برگ از خار؟یا که داند که برآرد ي الوان از چوبکه تواند که دهد میوه

  بنفشه، نرگس، گل 1يزنجیره: ي معناییشبکه

 گل، برگ، خار، میوه، چوب  2يزنجیره 

 باقطِ/ تضاد  

 .گویندمی» طِباق یا تضاد«هاي مخالف در یک عبارت را کاربرد واژه

 کاخالق بدم حسن نماید از صحبت دوستی برنجم  

  گل و یاسمن نماید،خارم و کمال بیندعیبم هنر  

 )خوب(  حسن بد   

   گَلخار  

 که دگر ناید آب رفته به جوي ي وطَرب نوجوان ز پیر مج  

   پیرنوجوان 

  رفتهآید   
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 المثلضرب/ تمثیل  

» تمثیل«ها در نوشته ر بردن این عبارتبه کا. اندهایی هستند که در طی گذر زمان براي بیان پند و اندرز زیاد به کار رفته    جمله
 . شودنامیده می

 دائماً یکسان نباشد حال دوران غم مخور دور گردون گرد و روزي بر مراد ما نگشت  

 پایان شب سیه سپید است در نومیدي بسی امید است  

 .رودهر دو بیت جهت امیدوار نمودن و تشویق به تالش و روحیه داشتن به کار می

 ایهکن 

» کنایـه «گـوییم از  کنند که در آن صـورت مـی  ر را به طور غیر مستقیم بیان میظو نویسندگان گاهی معنا و مفهوم موردن      شعرا
 .استفاده شده است

 .گویندو پرهیز از انتخاب دوست یا هم نشین ناشایست می براي بیان تأثیر دوست بد  

 خاندان نبوتش گم شد پسر نوح با بدان بنشست  

 .گویندبراي بیان مقاومت در راه هدف می  

 ها گر کند خار مغیالن غم مخورسرزنش  ن گر به شوق کعبه خواهی زد قدمبادر بیا 

معنـاي  و ) ي عبارت اسـت همان معناي کلمه به کلمه و ساده(در حقیقت هر عبارت کنایی داراي دو معناي  نزدیک          
 .است) مفهوم موردنظر گوینده یا نویسنده(دور 

 ایهام 

رود که نویسـنده یـا شـاعر بخواهـد     و از معناي شک و تردید و دودلی است و هنگامی به کار می        » وهم«ي  خانوادهاین کلمه هم  
 .ي خواننده بگذاردحداقل دو معنا را در یک عبارت بگنجاند و برداشت و درك مفهوم را به عهده

  گشتند دیدنیجستند از این قفس هاي من پروانگان شدند هم سال  

 :داراي دو معنی است »گشتند دیدنی«در بیت باالعبارت 

 ) بازدید کردند= گشتند (ها جاهاي دیدینی را پروانه) الف 
 .شدندتبدیل به موجوداتی زیبا و دیدنی ) ب 

 تلمیح 

 .به کار بردن بخشی از یک آیه یا حدیث و یا اشاره به داستان تاریخی در یک نوشته است

  ي احزان شود روزي گلستان غم مخورکلبه  گم گشته بازآید به کنعان غم مخوریوسف  
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 رش بست معراجشتخت بر ع چون نگنجید در جهان تاجش  

 جبرئیل آمده براق به دست ي پست یهز پاسربلندیش را 
  )تلمیح از معراج پیامبر( 

 تضمین 

 )تضمین آشکار(. ویندگبه کار بردن کامل یک آیه یا حدیث در یک نوشته را می

 هست کلید در گنج حکیم اهللا الرّحمن الرّحیمبسم  

آورد کـه بـه آن نیـز    ي دیگري میهایش از شاعر یا نویسندهاي یک بیت یا عبارتی را در میان نوشته  گاهی نیز شاعر یا نویسنده    
 )تضمین پنهان (.گویندمی» تضمین«

 :فرمایدسعدي می 
 که رحمت بر آن تربت پاك باد زادی پاكسچه خوش گفت فردو 
 که جان دارد و جان شیرین خوش است کش استمیازار موري که دانه 

 غلّو / مبالغه / اغراق  
» حماسی«هاي اي بخصوص نوشتههاي زیبایی هر نوشتهنمایی رفتار یا اتّفاقی فراتر از حد واقعی و حقیقی خود یکی از جلوهبزرگ
 .نامندمی» مبالغه «يکه آن را آرایه. است

 .این طرف، ایرانیان تنها/   هاي آتشین در راهآن طرف نصف جهان با تانک  

 چاكز نعلش زمین شد همه چاك خروشید و جوشید و بر کَند خاك  

 فرو ریخت چون رود، خون از برَش بزد تیغ و بنداخت از بر سرش  

 

 وفي حرنغمه/ آرایی واج 
 .گوینددر نوشته را می» اجو«تکرار یک یا چند 

 .بیشتر آشنا شویم» واج«ابتدا باید با  -
 .گویندمی» واج«دهیم یک  هر صدایی را که به هنگام خواندن یا نوشتن نمایش میواج 

 .شودبه دو گروه تقسیم می» واج« 

 آ  او  اي: بلند ) صدادارها(ها مصوت) الف

  ـَــِــُ:کوتاه  
 .....)، ب، پ، ج(ها صامت) ب
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ها در حقیقت کم شود یعنی تعداد واجبنابراین گاهی یک صدا به چند شکل نوشته می. صداي حروف است» واج«توجه کنیم که 
صداها ت و سه تاي آن بیسکه شش تاي آن صدادارها و بی.  تا است29و تعداد آن در کلّ . تراز تعداد حروف الفباي فارسی است

 .هستند

شوند که در جدول زیر  تاي بقیه شش صدا می15 حرف یک شکل و یک صدا هستند و 17 فارسیفباي  حرف ال32از میان 
 .ایمآورده

 ه
 ح

 ق
 غ

 ت
 ط

 ذ
 ز

 ض
 ظ

 ث
 س
 ص

 )همزه(ء 
 ع

 واج) 1( واج) 1( واج) 1( واج) 1( واج) 1( واج) 1(
 هاتعداد کلّ واج=  صدادارها  +  بی صداها  

                                
)6 + 17      +  (6         =     29 
        

 چند شکل یک صدا      یک شکل یک صدا

 .ي حروف استآرایی یا نغمهبه کار رفته باشند آن جمله داراي واج) ظ/ ض / ز / ذ (اي مثالً پس در حقیقت اگر در جمله

 ي ماه و ناهید و مهرفروزنده خداوند کیوان و گردان سپهر   

 رهید  ،  مه  ،  ناهر  ،  ماهسپ 
 »ه«آراییِ واج 

 آخر اي خفته، سر از خواب جهالت بردار گویندخبرت هست که مرغان سحر می  

 »خ«آرایی واج 

 راستی کن که به منزل نرسد کج رفتار سعدیا راست روان گوي سعادت بردند  

 »س«آرایی واج 

 سجع 
 .شودي شعر در نثر گفته میهایی مانند قافیهد کلمهاست و به کاربر» نثر«این آرایه مخصوص 

 .  استنهاني آشکار و  است و دانندهجهان را که آفریدگار توانا و داناسپاس باد یزدان   

 .داراي سجع هستند» نهان«و » جهان«ي و دو کلمه» توانا«و » دانا«ي دو کلمه 
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 جناس 
گوییم می) بدون توجه به معنا(مانند هم یا بسیار شبیه هم باشند ) خوانداري(نظر بیانی وقتی دو یا چند کلمه از نظر امالیی یا از 

 . داراي جناس هستند

 :انواع جناس عبارتند از

 . دو کلمه از نظر نوشتن و خواندن کامالً مانند هم هستند:جناس تام) الف

  صد برگ از خار؟ برآرد گلکه داند کهیا  اي الوان از چوب؟  دهد میوهکهتواند  که  

 :هاي گوناگون آن عبارتند ازوتند که حالتاها کمی متف جناس کلمهنوع در این :جناس ناقص) ب

 )هِزار/ هزار ) (اَنعام/ اِنعام ( : مانند.با هم فرق دارند» واجی«دو کلمه فقط در تلفظ حرکت یا : حرکتی -1

 .سازندالف دارند و یکی از سه شکل زیر را میبا هم اخت» واج«ي متجانس در یک حرف یا دو کلمه: اختالفی -2

 نَهار، بهار: اختالف در حرف اول) 2-1

 عقل، عدل: اختالف در حرف میانه) 2-2

 بیدار، بیداد: اختالف در حرف آخر) 2-3

 ایـ تـر  وت دارند و یکی معموالً از دیگري یکـی بـیش  اتف» واج«ي متجانس در تعداد حروف یا دو کلمه: افزایشی ـ کاهشی  -3
 .تر استکم

 آگاه، ناگاه: در ابتدا) 3-1

 تب، تاب: در میانه) 3-2

 کارد، کاردك: در آخر) 3-3

 استعاره 
 .شودشود که در این صورت استعاره ساخته میگاهی یکی از دو رکن اصلی تشبیه به جاي رکن دیگر نوشته می

 سی، نظامیا، برخیزخبچند  ي تیزدشنه صبح چون بر کشید  

   استعاره از پرتوهاي نور خورشیدتیز ي دشنه

 گل زردفروشد تا برآمد یک   از چرخ جهان گردنرگسهزاران   

  استعاره از ستارهنرگس 

  استعاره از خورشیدگل زرد 

 .نامند می» ي مصرّحه استعاره«ین نوع استعاره را ا 
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 ؟کنیدنمیشما در ابیات زیر کدام یک را مشاهده  -1
 کاي پسر، این پیشه پس از من تو راست   فرزند داد بهپندبرزگري 

 کار بد و نیک چو کوه و صداست   هر چه کنی کشت همان بدروي
 تشبیه) 4 تشخیص) 3 کنایه ) 2 تمثیل) 1

 ؟ندارد» انسان نمایی«کدام بیت  -2
 که علی بگذر و از ما مگذر/  دست در دامن موال زد در )1
 بیدار علی خفته نیافتچشم / ي آفاق شکافت فجر تا سینه) 2
 جان عالم به فداي تو علی/  شبروان مست والي تو علی ) 3
 دل شب محرم سرّ اهللا است/ شب ز اسرار علی آگاه است ) 4

 ؟گیردنمیرا در بر » تشبیه«کدام بیت  -3
 که بی برگ از این بیش نتوان نشست/   چو شاخ برهنه برآریم دست  )1
   سرد و سیه و خموش و آوند/جور گردون   ت زمین زشچون گ) 2
 )جنگجو و شجاع= سگالنده  (ي جنگ مانند قوچسگالنده/  سپاهی ز گردان کوچ و بلوچ  ) 3
 یا چو شیرین سخنت نخل شکرباري هست؟/  تو کجا نادره گفتاري هست؟   سعدیا چون )4

  مشاهده نمود؟توان نمیي زیر تشبیه رادر کدام گزینه -4
 .اور، صورت آسمان در آن پیداستاي است پهن آب آیینه)1
 .و مثل تو چون مورچه اي است که در قصر ملکی سوراخی دارد) 2
 .نام تو کلید هر چه بستند .اي کار گشاي هر چه هستند) 3
 نکویی گزین وز بدي شرم دار نکویی به هر جا چو آید به کار )4

  مشاهده کرد؟تواننمیرا در کدام گزینه » کنایه« -5
 . که در آن سفر همراه ما بود نعره برآورد و راه بیابان گرفتاي شوریده)1
 .بریدسخن همنشین خود را نمی. کرداز بیماران عیادت می) 2
 .جوشدي آزادي خواهان مسلمان میهاي همهخون این روحانی شهید تا ابد در رگ) 3
 .دیدیحاال در نگاه مادربزرگ فقط شادي م. انگار قند در دل محسن آب کردند )4

 ؟گرددنمیي ادبی در بیت زیر مشاهده کدام آرایه -6
 که علی بگذر و از ما مگذر  دست در دامن موال زد در

 )مراعات نظیر(تناسب ) 2   )طِباق(تضاد ) 1
 ایهام )4  )نماییآدم(تشخیص ) 3

 سؤاالت چهارگزینه اي
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 ؟شود نمیدر کدام مورد مشاهده» تشبیه« -7
 مانند باران صمیمی، از باغ گل باصفاتر) 2  زیادا بودیم پرواز را برده  مرغان پر بسته)1
 موي بر اندام خصم از بیم همچون نیش کن )4 داران کامل عقل جويمعرفت از لفظ دین) 3

  است؟ نشدهي کدام گزینه صحیح عنوانعناصر زیبایی سخن درباره -8
 )نماییآدم/ تناسب (چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد  ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد) 1
 )مبالغه/ سجع (مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد  شودنابرده رنج، گنج میسر نمی) 2
 )تناسب/ تضاد (موي بر اندام خصم از بیم همچون نیش کن  آب در حلق کریمان از کرم چون نوش ریز ) 3
 )مراعات نظیر / ییآدم نما(پرسید کرم را، مرغ از فروتنی  نی؟تدر پیله تا به کی بر خویشتن،  )4

 ؟ ندارددر کدام مورد وجود» تشبیه« -9
 اگر بشنود نام افراسیاب شود کوه آهن چو دریاي آب) 1
 ».ماندداخل دفتر قلب من و تو می/ ي بیست مثل یک نمره/ شهید «: مصطفی گفت) 2
 که بی برگ از این بیش نتوان نشست  چو شاخ برهنه برآریم دست)3
 بخایید رستم همی پشت دست تم بجستسپهبد چو از چنگ رس )4

 ؟ نیستي بیان شده در کدام گزینه صحیحآرایه  -10
  )نماییآدم(که علی بگذر و از ما مگذر   دست در دامن موال زد در) 1
 )مراعات نظیر(که بی برگ ماند ز سرماي سخت  به فصل خزان در نبینی درخت) 2
 ) مبالغه(هد قدر میوه در آستینش ن  قضا خلعتی نامدارش دهد) 3
 )چهارپا، اسب: نوند       (  )تشبیه(به کوه دماوند و کردش به بند  د بیاورد ضحاك را چون نون)4

 ؟نیستدر کدام گزینه » کنایه« -11
 يگر بر سر نفس خود امیري مرد) 2   . وقت تنگ بود)1
 .شستپهلوان دور از همه روي تخته سنگی ن )4 . کرده بودخود را براي خاك شدن آماده) 3

 ؟نیستدر مورد کدام گزینه صحیح » عناصر زیبایی سخن« -12
 )تمثیل( مگسانند گرد شیرینی  بینی این دغل دوستان که می)1
 )باقطِ(  چشمم یکی است  پیشچو خشم آورم بداندیش بسیار و گر اندگی است) 2
 )نماییانسان ( .آهو نیامد دل نگران شدند و به زاغ گفتند بر هوا پرواز گیرد) 3
 )مبالغه( . گفت گوگرد پارسی خواهم بردن به چین که شنیدم عظیم قیمتی دارد) 4

 ؟ نداردي ادبی مشخص شده راکدام بیت آرایه -13
 )نماییآدم( سخن تا توانی به آزرم گوي    گوي  مکس نشنود نر  درشتی ز)1
  )تناسب ( رو به کشتیبان نمود آن خودپرست  آن یکی نحوي به کشتی در نشست  ) 2
  )طباق ( چون مه و خورشید جوان مرد باش  رم شو از مهر و زکین سرد باش  گ) 3
 )میحلت( گیر  در شد از او دامن يحلقه  آن دم صبح قیامت تأثیر  ) 4

 ؟کنیم نمیرا در کدام عبارت مشاهده» کنایه« -14
 .کشدهاي اسفند زمین نفس گرمی میدر نیمه) 2    عالم از تیره رویی درآمد)1
  نانوشته خوانیيهم نامه )4  اي نام تو بهترین سرآغاز) 3
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 هاباشند و تنها در یکی از گزینههاي زیر حداقل یک واژه وجود دارد که داراي متشابه میدر سه گزینه از گزینه -15
  .اي متشابه ندارد آن را مشخص نماییدهیچ واژه

    . آن چه خواست بدادند)1
 .شتابد که همانا حیات استمقصدي یگانه میدر طبیعت همه چیز به سوي ) 2
 خار و خاشاك دارد به منقار) 3
 سرایدها میبر سر شاخه  سازي آن پرنده پی النه )4

 یک از عناصر زیبایی سخن در بیت زیر به کار رفته است؟کدام -16

 »ند ویرانشهاست نپسندکه ایران مهد دانش          کام و روشن دل شیرینبمان آباد و فرّخ روز و «
 استعاره )4 مبالغه) 3 تمثیل) 2 نماییآدم) 1

 گیرد؟اي را در بر میبیت زیر چه آرایه -17

 »به رخش دالور زمین بسپرم   ورلشکرمکینهبه تنها یکی «
  سجع)4  )تشخیص(نمایی  انسان)3   مبالغه)2   تضاد)1

 ؟نداردتشبیه گزینه کدام  -18
 اد و باران نیاید گزندکه از ب  پی افکندم از نظم کاخی بلند)1
 بر سپهر او برد روانت را علم بال است مرغ جانت را) 2
 فرشی کِش از بنفشه و سبزه است تار و پود اندلب دریا کشیده از تیغ کوه تا) 3
 صدف در کنارش به جان آفرید چو خود را به چشم حقارت بدید )4

 ؟ نداردکدام گزینه کنایه -19
 .به شدت احتراز داشت از این که دل کسی را بشکند) 2  .و کنایه نزد در منیر هرگز به کسی گوشه )1
 مرغان پربسته بودیم پرواز را برده از یاد )4 آب شد برف زرد کوه سپید) 3

 ؟شودنمیدر کدام گزینه مشاهده ) تضاد/ تناسب (»  سخنیعناصر زیبای« -20
 و نهار کردخورشید و ماه و انجم و لیل  بحرآفرید و برّ و درختان و آدمی )1
 مانند باران صمیمی از باغ گل با صفاتر دیروز با ما کسی بود مانند خورشید صادق) 2
 کنی، با مردم درویش کنور تواضع می کنی با خواجگان سفله کنگر تکبر می) 3
 دولت آن که بر همه هیچ اختیار کردبی بعد از خداي هر چه پرستند هیچ نیست )4

 ؟نیستمانند بقیه  گزینههاي کدام واژهي رابطه -21
 سمع / مستمع )4  گل / خار) 3 انگور / عنب) 2  دانه / خوشه )1

 ؟نشده استیک صحیح عنوان ي کدامآرایه  -22
 )تناسب/ نمایی آدم ( کرم را، مرغ از فروتنیپرسید   در پیله تا به کی بر خویشتن تنی؟)1
 )مراعات نظیر/ تضاد  ( ها دادندهجاي خود را به چشم ها چه سر به زیر و صبور تکّه یخ) 2
 )تضاد/ سجع ( .یم و بینایی ده که در چاه نیفتیمدانایی ده که از راه نیفت! الهی) 3
 )تناسب/ کنایه  (  .خوابی پاي رفتنم نماندن مکّه از بیاشبی در بیاب) 4
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 شود؟یک مشاهده میدر کدام» تناسب«و » تضاد« -23
 گوش با درد دل آن عاجز دل ریش کن حال خویش  گر کسی درد دلی گوید تو را از )1
 که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت) 2
 فردوس جاي مردم پرهیزگار کرد پرهیزگار باش که دادار آسمان) 3
 یا پر برآورم بهر پریدنی در حبس و خلوتم تا وارهم به مرگ )4

 .باشدمی................ ي  است و آن گزینه نشدهصحیح بیان» هاي ادبیآرایه«ها گزینهي یکی از تنها درباره  -24
 )تضاد ( ام دهخود آشناییبا نور   ام دهاز ظلمت خود رهایی) 1
 )تناسب ( بر مال و جاه خویش نیفزاید اندتا دیگران گرسنه و مسکین) 2
 )مبالغه ( زدخیموج در پیش موج می  آیدموج از پشت موج می) 3
 )تشبیه ( چهره بگشاد و چون برق خندید  رویی در آمدعالم از تیره) 4

 ؟ نیستدر کدام اثر زیر خبري» هانمایی پدیدهانسان«از  -25
 که علی بگذر و از ما مگذر  دست در دامن موال زد در) 1
 پور پشنگچنین است آیین به یک جاي ساکن نباشد به جنگ) 2
 !اي گنبد گیتی اي دماوند ! در بنداي دیو سپید پاي ) 3
 دل شب محرّم سرِ اهللا است شب ز اسرار علی آگاه است) 4

 ؟کنیدنمییک را مشاهده شما در ابیات زیر کدام  -26
 کاي پسر، این پیشه پس از من تو راست   برزگري پند به فرزند داد

  بد و نیک چو کوه و صداسترکا   هر چه کنی کشت همان بدروي
 تناسب )4 کنایه) 3 مبالغه) 2 )طِباق(تضاد ) 1

 شود، کدام است؟اي که مشاهده نمیهاي زیر، آرایهبا توجه به بیت -27
 سرد و سیه و خموش و آوند جور گردون     زمین زتچون گش
 آن مشت تویی تو اي دماوند     خشم بر فلک مشت بنواخت ز

 ایهام )4 تناسب) 3 تشخیص) 2  تشبیه )1

 ؟نداردجود وبیت یک در کدام -28

 و از ما مگذر که علی بگذر   زد دردست در دامن موال

 تشبیه )4 آدم نمایی) 3 مراعات نظیر) 2 طباق) 1

 .کنیممشاهده می.................... ي را در گزینه» مبالغه«  -29
 نیامد دوال کمر پایدار ز سنگ سپهدار و چنگ سوار )1
 ش بر آرد ز آبچو کشتی که موج به پیش سپه آمد افراسیاب) 2
  افراسیابماگر بشنود نا شود کوه آهن چو دریاي آب) 3
 درفش سیه بسته بر خود بر به زرهمه روي آهن گرفته  )4
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  است؟نادرست با توجه به بیت زیر کدام گزینه  -30

 زگهواره تا گور دانش بجوي گويستچنین گفت پیغمبر را
 . بیت تلمیح دارد)4 .المثل داردببیت ضر) 3 .بیت تناسب دارد) 2 .بیت تضمین دارد) 1

 شود؟هاي زیر دو تشبیه دیده مییک از بیتدر کدام -31
 همچو یوسف به سر تخت برآیی از چاه/   با ادب باش که اندر همه جا یابی راه  )1
 چون خلیل از شعله گل چیدن خوش است/  عشق با دشوار ورزیدن خوش است  ) 2
 هر ورقش دفتري است معرفت کردگار /  برگ درختان سبز در نظر هوشیار ) 3
 به قیمت هر ورق زان، یک طبق در/  درونش همچو غنچه از ورق پر   )4

 ي ادبی به کار رفته است؟در بیت زیر چه آرایه -32

 »مثل لبخند باز خواهم شد غنچه هم گفت گر چه دلتنگم«
 جناس )4 مراعات نظیر) 3 تشخیص) 2 تلمیح) 1

 ................. .ي  زیر به کار رفته جز گزینهها در بیت  ي آرایه همه -33

 »چون تو را نوح است کشتیبان، ز توفان غم مخور اي دل ارسیل فنا بنیاد هستی برکند« 
 تلمیح) 4 مراعات نظیر) 3 تضمین) 2 تشبیه) 1

 ي همه »راستی کن که به منزل نرسد کج رفتار سعدیا، راست روان گوي سعادت بردند «ي بیت  درباره -34
  .صحیح است..............  ي ها جز گزینه گزینه

 . بیت تضمین دارد)4 .بیت تضاد دارد) 3 .بیت تشبیه دارد) 2 .بیت تکرار حرف دارد) 1

 ؟ نرفته استبه کار) ها  انسان نمایی پدیده(= ي جان بخشی به اشیاء  هاي زیر، آرایه یک از بیت در کدام -35
  ها دادند جاي خود را به چشمه ها چه سر به زیر و صبور تکّه یخ) 1
  گه جنگ، چون آب و چون آتش است بود رستمش نام و بس سرکش است) 2
  ریزد بر تن سرد آب می ي گرم و روشن خورشید خنده) 3
 بدراند قبا پوش، می باز گل لعل  باز بنفشه رسید، جانب سوسن دوتا )4

ي احزان شود روزي گلستان غم کلبه  ران غم مخویوسف گم گشته باز آید به کنع«ي بیت درباره -36
 ي درست کدام است؟گزینه» مخور

  .مبالغه وجود ندارد )4 .تمثیل وجود ندارد) 3 .تناسب وجود ندارد )2 .تلمیح وجود ندارد) 1

 .ک شب آخر دامن آه سحر خواهم گرفتی شود؟  مشاهده میصنعت ادبی کدام مقابلدر عبارت  -37
  سجع)4 تلمیح) 3 کنایه) 2 تشخیص) 1

 وجود دارد؟» سجع « در کدام گزینه بین کلمات  -38
  هرسه)4 دیر، کار) 3 بار، بام) 2 لعل، نعل) 1

 ؟شود مشاهده نمیکدام آرایه » این درخت علم باشد اي علیم شیخ خندید و بگفتش اي سلیم « : در بیت-39
  تشخیص)4 جناس ناقص) 3 مراعات نظیر) 2 تشبیه) 1
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 کند؟  صدق میدر بیت فوق کدام گزینه زیر -40
  .برقرار است» افزایشی ـ کاهشیجناس «بین سلیم و علیم ) 1
   .برقرار است» سجع متوازن«بین علم و علیم ) 2
   .برقرار است» مراعات نظیر«بین درخت و علم ) 3
  . هر سه گزینه غلط هستند)4

 کدام نوع جناس برقرار است؟»  نیش  -نوش « هاي  بین کلمه -41
  تام)4  کاهشی-افزایشی ) 3 ظلف) 2 اختالفی) 1

 خورد؟ کدام آرایه به چشم می» بدراند قبا باز گل لعل پوش می باز بنفشه رسید جانب سوسن دوتا« در بیت  -42
  ایهام)4 کنایه) 3 سجع) 2  مبالغه) 1

 ؟نداردکدام آرایه وجود » وحده الاله االّ هو جز اوکس  نیست وکه یکی هست « در بیت  -43
  ناقص جناس)4 تشبیه) 3 ضمینت) 2 تضاد) 1

 خورد؟ مینکدام آرایه به چشم » موالنا از قیل و قال مدرسه و بحث و وعظ کناره گرفت« در عبارت  -44
 ي معنایی زنجیره)4   تشبیه)3 کنایه) 2 سجع) 1

 ؟وجود نداردکدام آرایه » هم برآمد و ز پویه بازماند و گریستبه ردشتی به پاي طفلی خُرخلید خار د« در بیت  -45
  استعاره)4 کنایه) 3 مراعات نظیر) 2 تضاد) 1

 در بیت زیر کدام آرایه به چشم می خورد؟-46
 پایان شب سیه سپید است در نومیدي بسی امید است

  همه موارد)4 مراعات نظیر) 3 تضاد) 2 تمثیل) 1

 ز چشمه سار خیابان شهید در جوش است      ز برگ الله گذرگاه شهر گل پوش است :  در بیت -47
  .هاي کنایه و مراعات نظیر وجود دارد آرایه) 2  .آرایه تشبیه وجود دارد) 1
 . صحیح است2و  1هاي   گزینه)4 .صنعت استعاره وجود دارد) 3

جهان « بین  »سپاس باد یزدان دانا و توانا را که آفریدگار جهان است و داننده آشکار و نهان است« در عبارت  -48
 :»و نهان

   . برقرار استمطرّفسجع ) 2  . استجناس ناقص برقرار) 1
  . جناس تام برقرار است)4  .سجع متوازن برقرار است) 3

 :»فراز و راز« بین » نیاز کس نبود از راز دانش بی      تا جهان بود از سر آدم فراز«:  در بیت  -49
  .جناس لفظ برقرار است) 2  .ر استقراجناس ناقص بر) 1
  . جناس تام برقرار است)4  .سجع متوازن برقرار است) 3

 ؟ستنی در بیت زیر کدام آرایه مشهود  -50

 »وز همه بد برتن تو جوشن است دانش اندر دل چراغ روشن است«
 ي معناییزنجیره )4 آراییواج) 3 تمثیل) 2 تشبیه) 1
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 کدام آرایه ادبی مشهود است؟»  راست بنماي  راهِپروردگارا ما را« در عبارت  -51
  تضاد)4 تلمیح) 3 کنایه ) 2 تشبیه) 1

 :»ام زین روي منحنی خلوت نشسته  در فکر رستنم پاسخ بداد کرم« در بیت  -52
  .خورد آرایه تشخیص به چشم می) 2 . مراعات نظیر وجود داردي آرایه) 1
  همه موارد)4  .صنعت کنایه وجود دارد) 3

 .صحیح است........... ي بیت  ي نوشته شده درباره  آرایه -53
 »تلمیح         « اي بیارد ابري که در بیابان بر تشنه غایب، دانی چه ذوق دارددیدار یار ) 1
 »ایهام « چون تورا نوح است کشتیبان ز طوفان غم مخور  اي دل ار سیل فنا بنیاد هستی بر کند) 2
 »همبالغ         « ها گر کند خار مغیالن، غم مخور سرزنش در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم) 3
 »تضمین«   هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق     آن شیرزن بمیرد؟ او شهریار زاد) 4

 ؟شود نمیدر کدام بیت مشاهده » تشخیص / آدم نمایی  «  -54
  دریغا که شاگرد هشیار نیست همه کار ایام درس است و پند) 1
 اقوت اناري ی فهم عاجز شود از حقّه ي زرین عنب عقل حیران شود از خوشه) 2
  نه همه مستمعی فهم کند این اسرار اند کوه و دریا و درختان همه در تسبیح) 3
 همه گویند و یکی گفته نیاید ز هزار  تا قیامت سخن اندر کرم و رحمت او)4

 .نشده استنوشته ........... ي  در گزینه» کنایه  «  -55
  ش کردي عالم فا این مثل بر جمله سنگ روي خفته را خشخاش کرد) 1
  شد مالزم، در پی آن بردبار رچون سگ اصحاب کهف آن خرس زا) 2
  قومی که گشت فاقد اخالق، مردنی است اند اقوام روزگار به اخالق زنده) 3
 که جان دارد و جان شیرین خوش است  میازار موري که دانه کش است)4

 ؟ردنداوجود ) عناصر زیبایی سخن(هاي ادبی  در دوبیت زیر کدام آرایه -56

 کاي پسر، این پیشه پس از من توراست برزگري پند به فرزند داد 
 کار بد و نیک چو کوه و صداست  ويهر چه کنی کشت همان بدر 

 )تناسب( مراعات نظیر )4 )طباق(تضاد ) 3 تشبیه) 2 جناس) 1

 .است............ ي ادبی مشهود در بیت زیر   آرایه -57
 »رد امید، ایران زمین به تو دا پس از کردگار جهان آفرین« 

  کنایه)4 مبالغه) 3 جان بخشی) 2 )تضاد ( طباق ) 1

 .توان دید نمی.............. ي  را در گزینه» کنایه  «  -58
  تا کی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش) 2 .اند کوه و دریا و درختان همه در تسبیح) 1
 ن نبارد اگر باران به کوهستا)4 به چشم بصیرت به خود در نگر) 3
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 شود؟ در کدام گزینه مشاهده می» جناس « -59
   همی برد به پشتراي خا پشته خارکش پیري با دلق درشت) 1
  چه عزیزي که نکردي با من  کنم از جیب نظر تا دامن) 2
  اي عمر در خارکشی باخته اي عزّت از خواري نشناخته) 3
 تخاسبه خسی چون تو گرفتار ن  شکر گویم که مرا خوار نساخت)4

 هم زمان در کدام گزینه وجود دارد؟» تشبیه«و » جان بخشی« -60
  امشب دلم براي شهیدان گرفته است است ام دوباره غمی جان گرفته  در سینه) 1
  در فصل زرد، رنگ بهاران گرفته است ي دل، سبز و دیدنی است امشب فضاي خانه) 2
  و ریحان گرفته استاینک صفاي الله  ام از هر چه بوي عشق، تهی بود خانه) 3
 ي باران گرفته است صحراي دل بهانه ي من ابر بغض خفت  در آسمان سینه)4

 ؟نشده است  استفاده»تشبیه«ي  آرایهدر کدام بیت  -61
  بر سپهر او برد روانت را علم بال است مرغ جانت را) 1
  مرد نادان ز مردمی دور است دل بی علم، چشم بی نورست) 2
  نیست باب نجات جز دانش  دانشنیست آب حیات جز) 3
 چنین گفت آن بخرد هوشیار  به دانش شود مرد، پرهیزکار)4

 شود؟ در کدام گزینه مشاهده می» جناس و طباق«هاي   آرایه -62
  اي عمر در خارکشی باخته اي عزّت از خواري نشناخته) 1
  به خسی چون تو گرفتار نساخت شکر گویم که مرا خوار نساخت) 2
  فتنسگوهر شکر عطایت  نیست ثنایت گفتنحد من ) 3
 ام ّ آزادي و آزادگی عز  ام  داد با این همه افتادگی)4

 .وجود دارد......... ي  با هم تنها در گزینه» جان بخشی«و » تمثیل « -63
   دریاستکاي اندر ت  ذرهربینم اگ می بر اوج چو پرواز کنم از نظر خویش) 1
  ر او را به سوي خاك فروکاستموز اوج   دوزبر بال عقاب آمد آن تیر جگر) 2
  گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست زي تیر نگه کرد و پر خویش بر او دید) 3
 این تندي و تیزي و پریدن ز کجا خاست  گفتا عجب است این که ز چوبی و ز آهن )4

 ؟ستنیي ادبی بیان شده پیرامون کدام گزینه صحیح   آرایه-64
  »کنایه «   تو را تا در آیینه، زنگار نیست  صیرت به خود در نگربه چشم ب) 1
  »تشبیه «    .تفکّر کن که زمین چگونه زنده شود و چون زیباي هفت رنگ گردد) 2
  »آدم نمایی «    چو بیراه کردي به راه آورد که دانش ز تنگی پناه آورد) 3
 »استعاره «   وان تندرستبه فرهنگ باشد ر هر، بی هنر زار و خوار است پستگ )4

 .، آن را مشخص سازیدنیستها صحیح ي یکی از گزینههاي ذکر شده دربارهآرایه -65
 »مراعات نظیر/ طباق «   بی دولت آن که بر همه، هیچ اختیار کرد بعد از خداي هر چه پرستند، هیچ نیست) 1
 »تضاد/ سجع «       . یمدانایی ده که از راه نسفتیم و بینایی ده که در چاه نیفت! الهی) 2
 »مبالغه/ نمایی آدم« که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد  گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت) 3
 »تناسب/ کنایه «        . نردبان از سر دیوار بلند، صبح را روي زمین میآرد) 4
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 ؟نرفته است در بیت زیر کدام آرایه به کار  -66
 اگر بشنود نام افراسیاب  ي آبشود کوه آهن چو دریا

 جان بخشی به اشیا )4 تشبیه) 3 مبالغه) 2 تضمین )1

 اي به کار رفته است؟ چه آرایهردر بیت زی -67

 »سکندرها و قیصرها و لشکرهاي جوشانش   که دیدستیاستیاال اي خاك خوزستان تو آن «
 ایهام )4 آرایی واج) 3 تشبیه) 2 اغراق) 1

  مشاهده نمود؟توان نمیشبیه راي زیر تدر کدام گزینه  -68
 .اي است پهناور، صورت آسمان در آن پیداستآب آیینه) 1
 .اي است که در قصر ملکی سوراخی داردو مثل تو چون مورچه) 2
 .نام تو کلید هر چه بستند اي کار گشاي هر چه هستند) 3
 نکویی گزین وز بدي شرم دار نکویی به هر جا چو آید به کار )4

 ؟ ندارد»پند «کدام یک -69
 عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش نالیددوش مرغی به صبح می) 1
 به نزد نبی و وصی گیر جاي اگر نیک خواهی به هر دو سراي) 2
 آن کاو وجود پاك نیاالید  را سزد صفت پاکی؟ کهدانی) 3
 که بینی در آن رازها آشکار ي روزگار آیینه استکتاب )4

 ادبی به کار رفته است؟ي در ابیات زیر چه آرایه -70

 :فرمایندعلیه می... اسعدي رحمه
 که رحمت بر آن تربت پاك باد چه خوش گفت فردوسی پاکزاد 

 که جان دارد و جان شیرین خوش است کش استمیازار موري که دانه 

 تضمین )4 تلمیح) 3 مبالغه) 2 تشبیه) 1

 به کار رفته است؟» تشخیص«ي  در کدام بیت آرایه -71
 .بایددانش ذات خویش می بایدچه در علم بیش میآن) 1
 .ام حیف که من هنوز هواپیماي خود را تعمیر نکردهلیخاطرات تو زیباست و) 2
 دگربار نیست که باري است فرصت، غنیمت شمر، جز حقیقت مجوي) 3
 .زندگی من یکنواخت شده است: روباه آهی کشید و گفت )4

 به کار رفته است؟هاي ادبی در بیت زیر کدام آرایه -72
 »ي یاقوت انارفهم عاجز شود از حقّه ي زرین عنبعقل حیران شود از خوشه«

 اس، مراعات نظیر، تشبیهنج) 2 تشخیص، کنایه، مراعات نظیر) 1
 تشبیه، تشخیص، مراعات نظیر )4 تشخیص، جناس، مراعات نظیر) 3
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 ي ادبی هست؟ در بیت زیر کدام آرایه -73
 »هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار کرد اند و بس آدمتوحید گوي او نه بنی«

 تشخیص )4 تشبیه) 3 سجع) 2 تضاد) 1

 هاي ادبی هست؟در مصراع زیر کدام آرایه -74

 »بحر آفرید و برّ و درختان و آدمی«
 مبالغه )4 تضاد) 3 جان بخشی) 2 تضمین) 1

 ؟نرفته استبه کار » تشبیه«در کدام گزینه  -75
 به رخش دالور زمین بسپرم شگرم به تنها یکی کینه ور ل )1
 فرو ریخت چون رود خون از برش بزد تیغ و بنداخت از بر سرش) 2
 اي گنبد گیتی اي دماوند  اي دیو سپید پاي در بند) 3
 گذرمکه علی بگذر و از ما   دست در دامن موال زد در )4

» و لشگرهاي جوشانشسکندرها و قیصرها      اال اي خاك خوزستان تو آنستی که دیدستی«در بیت  -76
 شود؟مشاهده می) عنصر زیبایی سخن(هاي ادبی کدام آرایه

 تلمیح )4 تضمین) 3 طباق) 2  )بخشیجان( تشخیص )1

 ؟نداردي ادبی وجود یر کدام آرایهدر بیت ز -77
 »چون مه و خورشید جوان مرد باش   گرم شو از مهر و زکین سرد باش

 بیهتش )4 جان بخشی) 3 تمثیل) 2   تضاد )1

 ؟نداردي تشبیه وجود زینه آرایه در کدام گ -78
 اي و به چشم تو راه و چاه یکیستنخوانده  هنوز نیک و بد زندگی به دفتر عمر)1
 هر ورقش دفتري است معرفت کردگار برگ درختان سبز پیش خداوند هوش) 2
 چشم بیدار علی خفته نیافت ي آفاق شکافتفجر تا سینه) 3
 وز همه بد بر تن تو جوشن است  روشن است چراغ دلدانش اندر )4

 ؟نداردي مشخص شده را کدام گزینه آرایه -79
 )طباق(  گر چه پاکی تو را پلید کند نشین که صحبت بد با بدان کم) 1
 )تناسب(  اي برادر سیرت زیبا بیار صورت زیباي ظاهر هیچ نیست) 2
 )تلمیح( که کار کردمزد آن گرفت جان برادر  شودنابرده رنج گنج میسر نمی) 3
 )استعاره( ها فراتر پروازمان داد، مردي، از آسمان ادیمرغان پربسته بودیم، پرواز را برده از  )4

 ها در بیت زیر هستند؟ کدام آرایه -80

 »ماه و خورشید مسخّر کند و لیل و نهار عیب خدایی که به تقدیر عزیز و بیپاك«
 تضاد و مراعات نظیر )4 ضاد و تشبیهت) 3 تلمیح و تضاد) 2 تشبیه و تلمیح) 1
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  دید؟تواننمی کدام آرایه را در بیت زیر  -81

 » خار، گل باش و جاي خار،جاي گل  کوبا بدان بد باش و با نیکان ن«
 )واج آرایی( جادوي مجاورت) 2  تضاد) 1
 تکرار )4  تشبیه) 3

 ؟نرفته است در کدام گزینه هیچ یک از عناصر زیباي سخن به کار  -82
 تات رسانند به فرماندهی) 2 گیري درشد از او دامنلقهح) 1
 اي گنبد گیتی اي دماوند )4 .دانش اندر دل، چراغ روشن است) 3

 ؟نداردوجود » سجع« در کدام گزینه  -83
 ما را امان و لطف تو ما را عیان  الهی شناخت تو،) 2   الهی ضعیفان را پناهی، مؤمنان را گواهی)1
 .بدان که هر چه در وجود است همه صنع خداي تعالی است )4 ر خفتی مردياگر رفتی بردي و اگ) 3

 . است نشدهصحیح نوشته........ ي ي گزینه گزینه صحیح است و تنها دربارهسهعناصر زیبایی سخن  -84
 »طباق« .بود و نابود من تو را یکسان، از غم مرا به شادي رسان! الهی)1
 »تشبیه« مرغان پر بسته بودیم، پرواز را برده از یاد  رهاترهاگل رفتیم تا اوج با او، از عطر) 2
 »کنایه« فردوس جاي مردم پرهیزگار کرد پرهیزگار باش که دادار آسمان) 3
 »تناسب« .تر بوده و هموارتر، مگر مسدسي اشکال شکلی نیست که به مدور نزدیکدر همه )4

 کدام تشبیه دارد؟ -85
 زتاریکی آن اژدها شد برون وندگر باره چون شد به خواب اندر) 1
 به رخش دالور زمین بسپرم به تنها یکی کینه ور لشکرم) 2
 به گردن برآورد گرز گران چو رستم ورا دید بفشرد ران) 3
 چنین است آیین پور پشنگ به یک جاي ساکن نباشد به جنگ )4

  است؟نشدهي ادبی در کدام گزینه، صحیح ذکر  آرایه -86
 »طباق« کنی با مردم درویش کنور تواضع می ا خواجگان سفله کنکنی بگر تکبر می) 1
 »تشبیه« ي فطرت ما، از ما به ما آشناترآیینه دیروز با ما کسی بود از ما به ما آشناتر) 2
 »تلمیح« مست و خرامان و خوش، سبز قبایان ما باز رسیدند شاد زان سوي عالم چو باد) 3
 »تمثیل« مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد شودنابرده رنج گنج میسر نمی )4

 ؟شودمیي ادبی مشاهده در بیت زیر کدام آرایه -87
 »اند قباربدباز گل لعل پوش می باز بنفشه رسید جانب سوسن دو تا«

 تشبیه )4 ایهام) 3 تضاد) 2   کنایه)1

 ي ذکر شده در کدام بیت صحیح است؟ آرایه -88
 »غلو« و خشم آورم پیش چشمم یکی است چ بد اندیش بسیار و گر اندکی است) 1
 »طباق« برد شام یتیمان عربمی ناشناسی که به تاریکی شب) 2
 »تشخیص« زتاریکی آن اژدها شد برون  دگر پاره چون شد به خواب اندرون) 3
 »استعاره« ي ما آفتاب بر دوش استي کوچهچو دیده ست بر رخ خورشیدکسوف شرم نشسته )4
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 خورد؟یر تشبیه هم به چشم میدر کدام ترکیب ز -89
 تاریخ کشور )4 درخت علم) 3 قدم خویش) 2 رهبران خودکامه) 1

 ؟شودنمی بیت زیر کدام آرایه را شامل  -90

 »چون لشگري که رو به سوي دشمن آورد ابر هزار پاره بگیرد ستیغ کوه«
 تشبیه )4 ایهام) 3 تشخیص) 2 تناسب) 1

 .صحیح نوشته شده است................... ..ي ي ادبی در مورد گزینهنام آرایه -91
 »سجع« پرسید کرم را مرغ از فروتنی  در پیله تا به کی بر خویشتن تنی) 1
 »تلمیح« چون لشکري که رو به سوي دشمن آورد ابر هزار پاره بگیرد ستیغ کوه) 2
 »ایهام«  ساتر تن بس تو را ،دلق کهن ي اطلس تو راور نبود جامه) 3
 »جناس« مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد شودنج گنج میسر نمینابرده ر )4

 ؟شودنمیمشاهده » تشخیص«ي در کدام آرایه  -92
 .که به باغ آمد که از این راه و از آن خواهد شد  گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت)1
 ریزد؟ها میمس چه نوازشي نور در کاسه) 2
 .زندیی و حیات خود را فریاد میند با تمام وجود پویامزمین سخاوت) 3
 .ربایدرود و شکار خود را از دل آب مینوعی پرستو به طور عمود در آب فرو می )4

 .وجود دارد، آن را مشخص نمایید» نمایی، ایهام، تناسبآدم«هاي ها آرایهتنها در یکی از گزینه -93
  وز عوضش گشته میسر غرض جمله که بینی همه دارد عوض )1
 در بوستان، نواگر و بر بط زن آورد وز ماه، فاخته و عندلیب رانور) 2
 ي ماستزندگی جمع دوستانه هاي کم آبیمما همان چشمه) 3
 مست و خرامان و خوش، سبز قبایان ما باز رسیدند شاد زان سوي عالم چو باد )4

  دید؟تواننمی کدام آرایه را  -94
 .نویسم نام تو را می/  ، این ماه زنده روي رودخانه  /  روي مرداب، این آفتاب پوسیده

 تضاد )4 تناسب) 3 تشبیه) 2  تمثیل )1

 از مفاهیم قرآنی با خود دارد؟» تلمیحی«کدام بیت  -95
 کنی، با مردم درویش کنور تواضع می کنی، با خواجگان سفله کن گر تکبر می)1
 .فردوس جاي مردم پرهیزگار کرد پرهیزگار باش که دادار آسمان) 2
 که علی بگذر و از ما مگذر  دست در دامن موال زد در) 3
 تا شوي هم نشین روح امین مدد روح کن به دانش و دین )4

 ؟نداردکدام گزینه تشبیه  -96
 ی یکی همنشین چون کتابنیاب) 2  کتاب است آیینه روزگار) 1
 بی نام تو نامه کی کنم باز )4  نام تو کلید هر چه بستند) 3
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  است؟ نادرستر کدام گزینهبا توجه به بیت زی -97
 مغیالن غم مخورخار گر کند ها سرزنش در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم

  .تناسب دارد) 2  .کنایه دارد) 1
 .تلمیح دارد )4  .تشخیص دارد) 3

 ؟ستنی» شخصیت بخشی«کدام گزینه  -98
 .ها به گریه افتادندتکّه یخ) 2 هاي کم آبیمما همان چشمه) 1
 ي شیرین لقاوز سر که رخ نمود الله )4 مرغ از فروتنی کِرم را،پرسید ) 3

 ي موردنظر را دارد؟کدام بیت آرایه -99
 )تلمیح( برادر که کار کردمزد آن گرفت جان  شود نابرده رنج، گنج میسر نمی)1
 )ایهام( جستند از این قفس، گشتند دیدنی هاي من پروانگان شدندهم سال) 2
 )استعاره( ها به گریه افتادندتکّه یخ  سپیدآب شد برف زردکوه) 3
 )طِباق( نواز من خبر از گلشن آوردتا دل گمن در کنار باغ کنم ساعتی درن )4

 شود؟مشاهده می) صنعت ادبی(کدام آرایه » دانش اندر دل چراغ روشن است«در عبارت  -100
  )تمثیل(المثل ضرب) 2  تضاد) 1
 غلو )4  تشبیه) 3

 ؟خوردنمییه به چشم در یبت زیر کدام آرا -101
 »پایان شب سیه سپید است  در نومیدي بسی امید است

 جان بخشی به اشیاء) 2  )طباق( تضاد )1
 )مراعات نظیر(تناسب  )4  )تمثیل(المثیل ضرب) 3

 ؟ نداردي مشخص شده راکدام گزینه آرایه -102
 )تشخیص/ جان بخشی (  نوا کردش اشارت به گل بلبل شیرین/ آمد کان یار کو » کو«و » کو«فاخته با ) 1
 )تضاد(  جاي گل گل باش جاي خار خار/ نکو با بدان بد باش با نیکان ) 2
 )تشبیه(  ون لشکري که رو به سوي دشمن آوردچ/ ابر هزار پاره بگیرد ستیغ کوه ) 3
 )مبالغه(  ل چین به پیشگاه تو یک خرمن آوردگ/ آن جا که گر به شاخ گلی آرزوت هست  )4

 ي ادبی استفاده شده است؟ت زیر، از کدام آرایهدر عبار -103

 .بنیاد توحید ما را خراب نکن و باغ امید ما بی آب مکن! الهی
 استعاره )4 تضاد) 3 المثلضرب) 2   سجع)1

 چند تشبیه به کار رفته است؟»  جوشن است  وز همه بد بر تن تو/دانش اندر دل چراغ روشن است «در بیت  -104
 چهار )4 سه) 3 دو) 2 یک) 1
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 اند؟ کدامزیرطرفین تشبیه در بیت  -105

 گون زده چون جنگیان به خود گونهپرهاي کوه از درخت گویی مردي مبارز است
 )بهمشبیه(کوه : ؛ طرف دوم)مشبه(مردي مبارز : طرف اول )1
 )بهمشبیه(پر : ؛ طرف دوم)مشبه(جنگیان : طرف اول) 2
 )بهمشبیه(رز مردي مبا: ؛ طرف دوم)مشبه(کوه : طرف اول) 3
 )بهمشبیه(جنگیان : ؛ طرف دوم)مشبه(درخت : طرف اول )4

 وجود دارد؟) ي تشبیهییا اضافه(در کدام جمله تشبیه  -106
 .ها ضایع باشدو اگر گرد کند، چون مدورات به هم باز نهی بیرون فُرجت) 1
  نیش کنموي بر اندام خصم از بیم هم چون  چون نوش ریزمآب در حلق کریمان از کر) 2
 مانند باران صمیمی، از باغ گل باصفاتر دیروز با ما کسی بود، مانند خورشید، صادق) 3
 بنیاد توحید ما خراب مکن و باغ امید ما بی آب مکن! الهی )4

 ؟نداردي سجع وجود در کدام گزینه آرایه -107
 . پنداشتم که تو را شناختم، اکنون آن پندار در آب انداختم)1
 .ت منگر، در پسندِ دوست نگردر رنگ و پوس) 2
 .کند سر آزار دوستان داردهر که با دشمن صلح می) 3
 .رحم آوردن بر بدان ستمست بر نیکان )4

 ي تشخیص در کدام گزینه وجود دارد؟آرایه -108
 ي ماستزندگی جمع دوستانه بیمآهاي کم ما همان چشمه) 1
 متولّد شدند جوباران ها ضرب در هزار شدندچشمه) 2
 رشته در رشته، تار و پود شدند  جویباران به دامن صحرا) 3
 بالم کودکان پرها شکستند ز  ها بسیار بستندمرا در دام )4

 .شودنمیمشاهده ................. ي تنها در گزینه» تشبیه« -109
 آغاز، هر خوشه خروار نیست ز همی دانه و خوشه، خروار شد) 1
 اع جوانی به بازار نیستمت چو بفروختی از که خواهی خرید؟) 2
  بیدارحیف باشد که تو در خوابی و نرگس غفلت در پیشر تا کی آخر چو بنفشه، س) 3
 اي بباردابري که در بیابان بر تشنه دیدار یار غایب، دانی چه ذوق دارد؟ )4

 ي ادبی وجود دارد؟در متن زیر کدام آرایه -110
 کودك تنها، به روي خاکریز آمد

 .ب عکس کودك شدصد هزاران چشم، قا
  دشمن، گیج و سرگردانخطّ

 ...ها از این و آن پرسان چشم
   تشبیه)4 استعاره) 3 تضمین) 2   تمثیل)1
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 در کدام گزینه مشهود است؟» تمثیل« -111
 میان بندگی را ببایدت بست  ستودن نداند کس او را چو هست)1
 هزار ید زهمه گویند و یکی گفته نیا تا قیامت سخن اندر کرم و رحمت او) 2
 کین او مهر است و مهر اوست کین مهر ابله، مهر خرس آمد یقین) 3
 دریغا که شاگرد هشیار نیست همه کار ایام، درس است و پند )4

 ؟نداردي ادبی وجود در عبارت زیر کدام آرایه -112
ي چرخ زمان است و ندهانري آشکار و نهان است و ان دانا و توانا را که آفریدگار جهان است و دانندهدیز سپاس باد

 .ي بهار و خزان استي جانوران است و آورندهدارنده
 طِباق )4 تشخیص) 3 سجع) 2 جناس) 1

 .خوردبه چشم می................. ي تنها در گزینه» تلمیح« -113
 بر کسی این در مکن زنهار، باز تا توانی پیش کس مگشاي راز) 1
 دت زودتر حاصل شودآن مرا ي راز تو چون دل شودگورخانه) 2
 سرّ آن سرسبزي بستان شود ن پنهان شودیها چون در زمدانه) 3
 زود گردد با مرادِ خویش، جفت هر آن کو سر نهفت: گفت پیغمبر )4

  دارد؟دبا هم وجو» کنایه، تمثیل و تناسب«در کدام بیت زیر  -114
 هانوي طلعت روي تو، زینت ده عنوا هااي نام نکوي تو، سر دفتر عنوان) 1
 گندم از گندم بروید جوزجو  از مکافات عمل غافل مشو) 2
 هر ستاره، پولکی از تاج او  ماه برق کوچکی از تاج او) 3
 یا پر بر آورم بهر پریدنی در حبس و خلوتم، تا وارهم به مرگ )4

 در کدام گزینه وجود دارد؟» جناس«و » ي حروفنغمه« -115
 اي مهربان و آشناستاین خد تازه فهمیدم خدایم این خداست) 1
 نام او نور و نشانش دشمنی عادت او نیست خشم و دشمنی) 2
 آن که جان بخشید و ایمان، خاك را  آفرین جان آفرین پاك را) 3
 .جنگ جنگی فوق باور بود  ودجنگ جنگی نابرابر ب )4

 ؟نداردبه یک آیه از قرآن کریم » تلمیحی«کدام بیت زیر  -116
 ها بدین آب شويدل از تیرگی ويبه گفتار پیغمبرت راه ج) 1
  خداوند روزي ده رهنماي خداوند نام و خداوند جاي ) 2
 گروهی بر آتش برد ز آب نیل گلستان کند آتشی بر خلیل) 3
 تراز رگ گردن به من نزدیک تردوستی از من به من نزدیک )4

 اي که در شعر زیر وجود ندارد کدام است؟ آرایه  -117
 مرا با همنشینی مفتخر کرد   پر کردگل اندر زیر پا گسترده

 کمال همنشین در من اثر کرد«  چو عمرم مدتی با گُل گذر کرد
 »وگرنه من همان خاکم که هستم

 کنایه) 4 تلمیح) 3 تمثیل) 2 تشخیص) 1
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 . استنشدهاستفاده ............ ي  در متن زیر تنها آرایه -118
.  آن دست که زیر سر مادرم بود، خون اندر آن خشک شده بود.خوانده بودم» قُل هو اهللاُ اَحد«آن شب هزار 

 ».اي تن، رنج از بهر خداي بکش«: گفتم
 تلمیح) 4 تضمین) 3 نمایی آدم) 2 کنایه) 1

 استفاده شده است؟» جناس«در کدام بیت دوبار از  -119
 سخن گفتن اندر زبان آفرید به نام خدایی که جان آفرید) 1
 بصر، منتهاي جمالش نیافت  بشر ماوراي جاللش نیافت) 2
 توان رفت جز بر پی مصطفی محال است سعدي که راه صفا) 3
 بزرگان نهاده بزرگی ز سر به درگاه لطف و بزرگیش بر) 4

 ترین ارتباط را دارند؟ ها با هم کم کدام آرایه -120
 تشخیص و مبالغه) 4 طباق و تناسب) 3 استعاره و تشبیه) 2 جناس و سجع) 1

 توانید مشاهده کنید؟ را درکدام گزینه نمی» ي تشخیص آرایه« -121
 باز هم در کالس غوغا شد زنگ تفریح را که زنجره زد) 1
 صحبت مردانت از مردان کند نار خندان باغ را خندان کند) 2
 خفته، سر از خواب جهالت بردار؟اي  آخر گویندخبرت هست که مرغان سحر می) 3
 د بر جان و بر ایمان زندیار ب مار بد تنها تو را بر جان زند) 4

 ي بیت زیر کدام است؟  دربارهنادرستي  گزینه -122
 »فرستمتبنگر که از کجا به کجا می  فرستمتاي هدهد صبا به سبا می«

 مبالغه) 4 .دارد» جناس«) 3 .دارد» تشخیص«) 2 .دارد» تناسب«ي آرایه) 1

 هاي ادبی مشهود هستند؟ در بیت زیر کدام آرایه -123
 چشم نرگس به شقایق نگران خواهدشد  ی به سمن خواهددادارغوان جام عقیق

 مبالغهایهام و ) 4 تضاد و سجع) 3 تشخیص و تلمیح) 2 تناسب و تشخیص) 1

 .وجود ندارد........... ي  در بیت زیر آرایه -124
 کندشود یاد سمن نمیهمدم گل نمی  کندسرو چمان من چرا میل چمن نمی

 تناسب) 4 طباق) 3 تشخیص) 2 آراییواج) 1

 .ندارددر بیت زیر وجود ........... ي ادبی  آرایه  -125
 مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد  شود نابرده رنج گنج میسر نمی

 ایهام) 4 تمثیل) 3 ي معنایی زنجیره) 2 جناس) 1

ي  تنها آرایه» اي برادر حرم در پیش است و حرامی از پس، اگر رفتی بردي و اگر خفتی مردي«در عبارت  -126
 .به کار رفته است.......... 

 ایهام) 4 تشخیص) 3 تناسب) 2 تضاد) 1
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به کار .......... و .......... و ......... هاي  آرایه» هست کلید در گنج حکیم الرحمن الرّحیم اهللا بسم«: در بیت -127
 .رفته است

 آرایی، تضمین، تناسب واج) 2 ي حروف، تلمیح، طباق نغمه) 1
 آرایی، سجع، تلمیح واج) 4 ناس، تمثیلي حروف، ج نغمه) 3

 ؟نیستدر بیت زیر کدام آرایه  -128

 »است و مهر اوست کین کین او مهر  مهر اَبله، مهر خرس آمد یقین«
 طباق) 4 تشبیه) 3 جناس تام) 2 مراعات نظیر) 1

 .رفته استبه کار ................ و .............. و ............. هاي ادبی  در دو بیت زیر آرایه  -129

 دائماً یکسان نماند حال دوران غم مخور ون گرد و روزي بر مراد ما نگشتددور گر 
 چون تو را نوح است کشتیبان ز طوفان غم مخور اي دل ار سیل فنا بنیاد هستی برکند 

 مبالغه، تضمین، تناسب) 2 آرایی، تمثیل، تشخیص واج) 1
 شخیص، کنایهطباق، ت) 4 ي معنایی، ایهام تضمین، زنجیره) 3
 


	00
	000
	01



