
علوم و فنون ادبی . پایه دهم12

در کتاب درسی با مفهوم »متن« و شيوه های بررسی متون ادبی از سه ديدگاِه زبان، ادبّيات و فکر آشنا شدی و ياد گرفتی که در بررسی و تحليل متن ها بايد 
پنج مرحله را مورد توّجه قرار دهی؛ ابتدا »خوانش«، سپس »شناسايی و استخراج نکات زبانی«، بعد »شناسايی و  استخراج نکات ادبی« و پس از آن »شناسايی 

و استخراج نکات فکری« و در پايان »نتيجه گيری و تعيين نوع«. 
شيوۀ تحليل دو متن را هم بررسی کردی. اّولی بخشی از »الهی نامۀ عطّار« به عنوان نمونۀ شعر و ديگری بخشی از »کليله و دمنه«  به عنوان نمونۀ  نثر.  

ابتدا به خالصۀ درس نگاهی بينداز و بعد برو سراغ تست ها ... 

آثار ادبی را از ديدگاه  های مختلفی می شود تحليل و بررسی کرد؛ ديدگاه  هايی از قبيل نگاِه »جامعه شناختی، زبانی، اخالقی، محيطی، فکری، تاريخی، روان شناختی و 
ادبی«. يکی از بهترين روش  های تحليل، بررسی متن )اعّم از شعر يا نثر( از سه ديدگاِه زبان )ويژگی  های زبانی(، ادبّيات )ويژگی  های ادبی( و فکر )ويژگی  های فکری( 
است. به هر کدام از زمينه  های تحليل متن، اصطالحاً يک »قلمرو« گفته می شود؛ بنابراين، تحليل متن شامل سه قلمروی »زبانی، ادبی و فکری«ست. ابتدا نگاهی 

می اندازيم به موضوعات اين سه قلمرو و بعد می رويم سراغ مراحل تحليل متن.
 قلمروی زبانی: ويژگی  های زبانِی يک اثر ادبی ممکن است با اثر ادبِی ديگر، متفاوت باشد. گاهی، اثر، دارای زبانی »ساده و همه فهم« است، اّما  گاهی فهميدن 
زبان اثر به خاطر وجود بعضی کلمه ها و اصطالحات خاص، به دّقت بيشتری نياز دارد.  بررسی زبانی آثار را می شود از دو ديدگاه و اصطالحاً در دو »سطح« انجام 

داد: سطح واژگانی و سطح دستوری )نحوی( 
 قلمروی ادبی: بررسی ادبی آثار را می شود در سه »سطح« انجام داد: سطح آوايی )موسيقايی(، بيانی، بديع معنوی

 قلمروی فکری: بررسی متن از نظر ويژگی  های فکری، روحّيات، باورها، گرايش ها، نوع نگرش به جهان و جنبه  های فکری ديگر، با هدف تعيين »رنگ و بوی 
فکری« و »حال و هوای مفهومِی« غالب بر متن.

برای تحليل و بررسی متن ادبی، بايد پنج موضوع يا مرحله را به ترتيب مورد توّجه قرار دهيم: 
1- خوانش 2- استخراج نکات زبانی 3- استخراج نکات ادبی 4- استخراج نکات فکری 5- تعيين نوع 

در ادامه يک نمونۀ شعر و يک نمونۀ نثر را مورد بررسی قرار می دهيم تا راهگشای شيوۀ کارمان در درس های آينده باشد. 

در اين بخش شعری از عطّار نيشابوری را با هم می خوانيم و در پنج مرحله »کالبدشکافی« می کنيم.
خوانششعر

ابتدا به خواندن و درک معنی تحت الّلفظی ابيات می پردازيم در ضمن بايد توّجه داشته باشيم که لحن اين شعر »روايی ـ داستانی« است.

معنیوبازنویسیمتن
ســـحرگاه روباهـــی  افتـــاد  دام  بـــه 

راه در  انديشـــــيد  روبه بـــــازی  روباهی وقت سپیده دم در دام گرفتار شد / و با حیله گری فکر کرد تا راه ]فرار[ی پیدا کند.بـــــه 

کـــه گـــر صّيـــاد بيننـــد هم چنينـــم
ــتينم ــ ــه گاُزر پوسـ ــ ــی بـ ــ ــد حالـ ــ دهـ

]با خودش گفت[ اگر شکارچی مرا در چنین وضعی ببیند / فوراً ]مرا می کشد و[ پوستم را ]می َکند و[ 
به دّباغ می دهد.
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ـــتن را ـــرد او خويش ـــرده ک ـــه، ُم ـــس آن گ پ
ــن را ــ ــد تـ ــ ــان، فروافکنـ ــ ــم جـ ــ به این دلیل، همان موقع، خودش را به ُمردن زد / و از  ترس کشته شدن، خودش را روی زمین انداخت.ز بيـ

چـــو صّيـــاد آمـــد، او را مـــرده پنداشـــت
نمی يارســـــت روبـــــه را کـــــم انگاشـــــت

وقتی شکارچی ]به سراغ او[ آمد، تصّور کرد او ُمرده است / ]با این حال[ نمی توانست ]از روباه صرف نظر 

کند و [ روباه را بی ارزش بداند.

ــک ــوش او ليـ ــی گـ ــد حالـ ــن بُبْريـ ز بُـ
ـــــک ـــــرا ني ـــــد م ـــــه کار آي ـــــوش او ب ـــــه گ فوراً گوش او را از بیخ برید / ]و با خود گفت[ که خیلی به دردم خواهد خورد.ک

بـــه دل، روبـــاه گفتـــا:  تـــرِک غـــم گيـــر
روباه با خودش گفت: غّصه نخور! / همین که زنده ماند ه ای ]کافی ست.[ فرض کن یک گوش نداشته ای!چــو زنــده مانــد ه ای، يــک گــوش، کــم گيــر

ــن َدم ــت: ايـ ــد، گفـ ــر بيامـ ــی ديگـ يکـ
ــم ــ ــرا هـ ــ ــد مـ ــ ــه کار آيـ ــ ــان او بـ ــ فرد دیگری رسید و گفت: حاال / زبانش هم به درد من می خورد.زبـ

گاه نـــا مـــرد،  آن  بُريـــد  را  زبانـــش 
نکـــــرد از بيـــــم جـــــان، يـــــک نالـــــه روبـــــاه

آن مرد یک دفعه زبان روباه را برید. / ]اّما[ روباه از  ترس جانش، حّتی ناله ای هم نکرد! )یک »آخ« 

هم نگفت!(

دگـــر کـــس گفـــت: مـــا را از همـــه چيـــز
شخص دیگری گفت: از بین همه اعضای روباه، دندانش هم به درد من می خورد.بـــــه کار آيـــــد همـــــی دنـــــدان او نيـــــز

نـــَزد َدم، تـــا کـــه آهـــن درفکندنـــد
ـــــد ـــــش بکندن ـــــد دندان ـــــه ســـــختی چن ب

]روباه باز هم[ حرفی نزد ]و واکنشی نشان نداد[ تا این  که ابزار آهنِی ]کشیدن دندان[ را ]در دهانش[ 

قرار دادند و با زحمت چند تا ]از[ دندان] هایـ[ـش را کشیدند.

بمانـــم گـــر  گفتـــا:  روبـــاه  دل،  بـــه 
نـــــه دنـــــدان بـــــاش و نـــــه گـــــوش و زبانـــــم

روباه با خودش گفت: اگر ]قرار است[ زنده بمانم )زنده ماندنم وابسته به واکنش نشان ندادن است(/ 

]بگذار[ دندان و گوش و زبان نداشته باشم!

ـــت ـــار اس ـــت: اختي ـــد و گف ـــس آم ـــر ک دگ
ـــــه کار اســـــت ـــــه رنجـــــی را ب ـــــه، ک دل روب

فرد دیگری آمد و گفت: من ]از بین همه اعضایش[ دل روباه را می خواهم که ]مطمئنّاً یک روز[ در درد 

و مریضی به کار]م[ می آید.

از دور، روبـــاه نـــام دل شـــنيد  چـــو 
جهـــــان بـــــر چشـــــم او شـــــد تيـــــره، آن گاه

همین که روباه، از آن فاصله،  نام »دل« را شنید )فهمید که قصد برداشتن دل او را دارند( / در آن 

لحظه، دنیا پیش چشمش تیره و تار شد.

بـــه دل می گفـــت: بـــا دل نيســـت بـــازی
کنـــــون بايـــــد بـــــه کارم حيلـــــه ســـــازی

به خودش گفت: ]از دست دادِن[ »دل« را نمی توان موضوع ساد ه ای در نظر گرفت )شوخی بردار نیست(. / 

حاال ]دیگر[ باید چار ه ای برای خودم پیدا کنم.

ـــر ـــتان و تزوي ـــد دس ـــه ص ـــن و ب ـــت اي بگف
ــر ــان، تي ــم چــون از کم این را ]با خود[ گفت و با مکر و حیلۀ  بسیار / مانند تیری ]که[ از کمان ]رها شده باشد[، از دام بیرون پرید.بَجســت از دام، ه

حديـــث دل، حديثـــی بـــس شـــگفت اســـت
ــت ــه1 اس ــش درگرفت ــم، حديث ــه در عال ک

قضّیۀ »دل«، موضوعی بسیار حیرت آور است. / و به همین دلیل، آوازۀ  ]ارزشمندِی[ دل، در جهان، 

پیچیده است.

شناساییواستخراجنکاتزبانی2
سطحواژگانیوسطحدستوری)نحوی(

1- واژۀ دوم در واقع »گرفته« است. شاعر با تکيه بر شيوۀ نوشتاری رايج در زمان خود ـ که گاهی »ه« را از پايان صفت مفعولی حذف می کردند و بن ماضی را به فعل »است« می چسباندند، يعنی به 
صورت »شگفتست و گرفتست« ـ خود را مجاز به قافيه گرفتِن آن دوتا دانسته است.

2- در بررسی »زبانی«، در هر دو سطح، در تحليل همۀ ابيات تا پايان کتاب، هنگام معّرفی و ويژگی )مثالً »حذف فعل به قرينۀ لفظی«( تنها يک تا چند مورد را به عنوان نمونه ذکر می کنيم. روشن است 
که همۀ نمونه ها ممکن است بيش از اين ها باشد. سعی شده تا جايی که کتاب درسی به چيزی تصريح کرده، آن عبارات را ذکر کنيم و تنها در صورت لزوم قدری لحن بيان را ساده تر کنيم.

 کم بودن واژه  های غيرفارسی )در شعر، تنها 7 واژۀ عربی به کار رفته، که همان ها 
هم، از واژه  های پرکاربرد در زبان فارسی اند )يا دست کم در زمان شاعر، پرکاربرد 

بوده اند((: صّياد، حال، اختيار، حيله، تزوير، حديث، عالَم
 کاربرد واژه  های کهن: گازر )دبّاغ(، نمی يارست )نمی توانست(، دستان )حيله(، 

حالی )فوراً(، بس )بسيار(
 کاربرد »چو« در معنی »هنگامی که«: چو صّياد آمد / چو نام دل شنيد

 کاربرد »به« در معنی »در«: کنون بايد به کارم حيله سازی

 کاربرد »به« در معنی »با«: به صد دستان و تزوير بَجست از دام
 کاربرد شبکۀ معنايی با واژه ها: حيله، دستان، تزوير، دام / دل، زبان، گوش، دندان

 سادگی و روانی زبان شعر
 سادگی و کوتاهی جمله ها: به دام افتاد روباهی سحرگاه / به روبه بازی انديشيد در راه

 جابه جايی اجزای جمله و جهش ضمير: که گر صّياد بيند هم چنينم / چو نام 
دل شنيد از دور، روباه

 حذف فعل به قرينه: نه دندان باش و نه گوش و زبانم ]باش[.
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 ترکيب سازی: روبه بازی، حيله سازی
 کاربرد های تاريخی دستور: نمی يارست ... کم انگاشت، به کار آيد همی، مرده کرد

 به کار بردن فعل پيشوندی: فروافکندن، درفکندن
او ببريد حالی گوش  بُن  ز  ابتدای فعل ماضی ساده:  »بـ « در  از  استفاده   

 به کار بردن »الف« در پايان فعِل »گفتا«: به دل، روباه گفتا: گر بمانم 

1- اين اصطالح را کتاب استفاده کرده. منظور »عرفانی«ست.
2- قديمی ترين طبقه بندی انواع ادبی مربوط به يونان باستان است. آن ها اشعار را برحسب محتوا در چهار نوع »حماسی«، »غنايی«، »نمايشی« و »تعليمی« طبقه بندی می کردند.

 به کار بردن صفت مبهم »دگر« در جايگاه وابسته پيشين: دگر کس گفت / 
دگر کس آمد

 به کار بردن »نيک« در معنی قيدی: که گوش او به کار آيد مرا نيک
 به کار بردن »را« در معنی حرف اضافه: زبان او به کار آيد مرا / گوش او به 

کار آيد مرا

شناساییواستخراجنکاتادبی
الف(سطحآوایی)موسیقایی(

 قالب شعری: مثنوی )به دليل قرار گرفتن قافيه در پايان هر دو مصراع از يک بيت(
 وزن: مفاعيلن مفاعيلن فعولن )U ـ ـ ـ / U ـ ـ ـ / U ـ ـ(

/ پنداشت  / هم چنينم و پوستينم/ خويشتن و تن  راه  قافيه ها: سحرگاه و   
 / نيز  گاه و روباه / چيز و  نا  / / َدم و هم  / ليک و نيک / غم و کم  انگاشت  و 
درفکندند و بکندند / اختيار و کار / روباه و آن گاه / بازی و حيله سازی / تزوير و 

تير / شگفت و گرفت
 رديف: در بيت  های 3 )را(، 6 )گير(، 12 )است( و 16 )است( 

 جناس: ليک، نيک )بيت 5( / غم، کم )بيت 6( / چيز، نيز )بيت 9(
 واج آرايی: تکرار صامت »ه« )بيت 1( 

 تکرار: گوش )بيت 5(، دل )بيت 14(، حديث )بيت 16(
ب(سطحبیانی

 تشبيه: جَستن روباه از دام به جَستن تير از کمان )بيت 15(
 استعاره: جان بخشی به روباه تشخيص و استعاره است.

 مجاز: آهن مجاز از ابزار آهنی )بيت 10( / عالم مجاز از موجودات عالم )بيت 16(

تيره  بر چشم،  )بيت 10(، جهان  َدم زدن  )بيت 6(،  ترِک غم گرفتن  کنايه:    
شدن )بيت 13(

ج(سطحبدیعمعنوی

 مراعات نظير )شبکه معنايی(: دل، گوش )بيت 6( / دل، دندان، گوش، زبان 
)بيت 11( / دل، چشم )بيت 13( / کمان، تير )بيت 15( / دستان، تزوير )بيت 15(

 تضاد: جان، تن )بيت 3(

شناساییواستخراجنکاتفکری
با مقايسه کردِن اعضای بدن )گوش، زبان و دندان( با »دل« و برتر دانستِن دل از همۀ اعضا، به اين نکته پی می بريم که شاعر »دل« را جايگاهی بسيار باارزش 

می داند، آن جا که می گويد: »با دل نيست بازی« و در بيت پايانی، نتيجه ای عرفانی می گيرد.
شعر، با وجود ظاهرِ ساده و داستان، پايان بندی و نتيجه گيری اش، طوری ست که نشان می دهد شاعر با ظرافت تمام، يک نکته عميق »معرفتی1« دربارۀ ارزش و 
جايگاه دل را در قالب داستان »روباه و شکارچی« گنجانده تا بگويد ارزشمندِی دل، به اين دليل است که دل، جايگاه خداوند است. روی هم، شعر، ظاهری »ساده، 

محسوس و عينی« دارد، اّما نتيجه گيری پايانی، »ذهنی و معنوی« است.
نتیجهگیریوتعییننوع2

با توّجه به اين که مضمون شعر، »تعليم« دادن يک موضوع مهم، مربوط به فضای »حکمت« و »معرفت« )عرفان( است، اين شعر را می توانيم در دستۀ ادبّيات 
»تعليمی ـ عرفانی« جا بدهيم.

در اين جا هم مانند تحليل شعر با 5 مرحلۀ »خوانش، استخراج نکات زبانی، استخراج نکات ادبی، استخراج نکات فکری و تعيين نوع« روبه روييم که در ادامه با بررسی 
نمونه ای از کتاب کليله و دمنه به آن خواهيم پرداخت. 

خوانشمتن
ابتدا برای کشف لحن و آهنگ، يک نگاه کّلی به متن می اندازيم و بعد از شناسايی لحن مناسب با حال و هوای اثر، متن را »دقيق« می خوانيم. 

اين متن، لحنی روايی ـ داستانی دارد و مناسب است هنگام خواندن آن، لحنی صميمانه با آهنگی نرم و ماليم را برای پندآموزی و تحت تأثير  قرار دادن مخاطب 
انتخاب کنيم.
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معنیوبازنویسیمتن

چون بشناختم که آدمی، شريف ترِ خاليق است و قدر ايّام عمر خويش 
نمی داند، در شگفت افتادم و چون نيک بنگريستم؛ دريافتم که مانع آن، 

راحت اندک و نياز حقير است که مردمان بدان، مبتال گشته اند.

وقتی دانستم که انسان ارزشمندتریِن آفریده هاست و ]با این حال[ ارزش روز های زندگی اش را 

نمی داند، متعّجب شدم و خوب که دقّت کردم، فهمیدم که مانع این ]قدرشناسی[، ]بسنده کردن 

به[ آسایش کم و ]برآورده کردِن[ نیاز های بی ارزش است که انسان ها گرفتار آن شده اند.

هرکه به امور دنيايی رو آورد و از سعادت آخرت خود غفلت کند، هم چون 
آن مرد است که از پيش اُشتر مست بگريخت و به ضرورت، خويشتن در 
چاهی آويخت و دست در دو شاخ زد که بر باالی آن روييده بود و پا هايش 

بر جايی قرار گرفت.

هر کس به مشغله  های دنیوی سرگرم شود و از ]فراهم کردن زمینه  های[ نیک بختی ]اش[ در جهان 

آخرت غافل بماند، ]شرایطش[ مانند ]قضّیۀ[ آن کسی ست که ]داشت[ از معرض ]حملۀ[ شتر مست 

فرار می کرد و ناچار، خود را در چاهی آویزان کرد و دو عدد شاخه ای را که باالی آن روییده بود، 

گرفت و پا هایش در محلّی ثابت شد.

در اين ميان، بهتر بنگريست. هر دو پای، بر سر چهار مار بود که سر از 
ک  سوراخ، بيرون گذاشته بودند. نظر بر قعر چاه افکند. اژد هايی سهمنا

ديد، دهان گشاده، و افتادِن او را انتظار می کرد.

در این شرایط، دقیق تر نگاه کرد و ]متوّجه شد[ که هر دو پای او روی سر چهار مار قرار دارند که 

سر خود را از سوراخ ] های دیواره چاه[ بیرون آورده بودند. ]سپس[ به ته چاه نگاه کرد. مار بزرگ  

ترسناکی را مشاهده کرد که دهانش را باز کرده و منتظر افتادن او بود.

به سر چاه التفات نمود. موشاِن سياه و سپيد، بيخ آن شاخ ها دايم می بريدند 
و او در اثنای اين، تدبيری می انديشيد و خالص خود را طريقی می ُجست.

]بعد[ به باالی چاه نگاه کرد ]و متوّجه شد[ که موش  های سیاه و سفید، پی درپی ریشۀ آن شاخه ها را 

قطع می کردند و او در این میان، چاره جویی می کرد و برای ر هایی خودش به دنبال راهی می گشت.

پيِش خويش، زنبورخانه ای و قدری شهد يافت، چيزی از آن به لب بُرد، از 
نوعی در حالوت آن مشغول گشت که از کار خود غافل ماند و نه انديشيد 
که پای او بر سر چهار مار است و نتوان دانست که کدام وقت در حرکت 
.... ؛ چندان که  آيند، و موشان در بريدن شاخ ها، ِجدِّ بليغ می نمايند و 

شاخ بگسست و آن بيچاره حريص در دهان اژدها افتاد.

]یک دفعه[ رو به روی خود یک کندوی زنبور و مقداری ]عسل[ دید. قدری از آن عسل چشید. طوری 

شیفتۀ شیرینی آن شد که وضعّیت خودش ]در چاه[ را فراموش کرد و متوّجه نبود که پایش روی 

سر چهار مار است، در حالی که نمی شد حدس زد که چه زمانی واکنش نشان می دهند ]و نیش 

می زنند[ و ]از طرفی هم[ موش ها با جّدّیت بسیار مشغول بریدن شاخه ها بودند و ... ، تا جایی که 

]سرانجام[ شاخه شکست و آن درماندۀ طمع کار در دهان مار بزرگ افتاد.

و سياه  و موشان سپيد  کردم  مانند  پُرآفت،  بدان چاِه  را  دنيا  پس، من 
و مداومت ايشان بر بريدن شاخ ها، بر شب و روز؛ و آن چهار مار را به 
طبايع که عماِد خلقت آدمی است و هر گاه که يکی از آن در حرکت آيد، 

زهر قاتل باشد؛

]با این مثال در حقیقت[ من جهان را به آن چاه پرخطر تشبیه کرد]ه[ام و موش  های سفید و 

سیاه و پی گیری آنان در قطع کردن شاخه ها را به شب و روز ]مانند کرده ام[ و آن چهار مار را 

به سرشت ها]ی چهارگانه تشبیه کرده ام[ که ستون آفرینش انسان است و هر وقت یکی از آن ها 

بجنبد ]و بر سایر طبع ها غلبه پیدا کند[، مانند زهر کشنده است؛

و چشيدِن شهد و شيرينی آن را مانند کردم به لّذات اين جهانی که فايدۀ 
آن، اندک و رنج آن، بسيار است، و راه نجات بر آدمی، بسته می گرداند، و 
اژدها را مانند کردم به مرجعی که از آن، چاره نتواند بود؛ هر آينه بدو بايد 

پيوست و آنگاه ندامت، سود ندارد و راه بازگشتن مهّيا نيست.

و چشیدن عسل و شیرینی اش را با لّذت  های دنیایی مشابه دانستم که سودش کم و زیانش بسیار 

است و ]با غافل کردن انسان از واقعّیت ها[ ر هایی را برای انسان غیرممکن می کند و منظورم از اژدها 

]هم، مرگ و[ بازگشتی ست که در ازای آن هیچ تدبیری نمی شود به کار بست و به یقین باید به آن 

تن داد و آن وقت ]دیگر[ پشیمانی فاید ه ای ندارد و امکان برگشتن ]به دنیا و جبران[ فراهم نیست.

شناساییواستخراجنکاتزبانی
سطحواژگانیودستوری)نحوی(

گذر«،  اين جا کاربرد »گسستن« در معنايی ست که نيازی به مفعول نداشته باشد: گسسته شدن. فعل »گسستن« در معنايی که مفعول الزم دارد ـ و اصطالحاً به آن »گذرا« گفته می شود ـ  1- منظور از »نا
به معنی »بريدن و پاره کردن و شکاندن« است. کتاب درسی متأسفانه با حذف اين طور مطالب اساسی و مهم، پايه های دستور زبان و درک نقش واژه ها را به طور کّلی نابود کرده است.

 کاربرد واژه  های کهنی که امروزه، شکل ديگری دارند: اُشتر، شاخ، بنگريست
 کاربرد واژۀ »قاتل« در معنی »ُکشنده« برای غير انسان

 کاربرد واژۀ »شهد« در معنی »عسل« 
 بيشتر جمله ها کوتاه و قابل فهم هستند.

 جمع بستن واژۀ »موش« با نشانه جمِع »ان« 
 کاربرد واژۀ مرّکب »زنبورخانه« به معنی »کندوی زنبور«

 به کاربردن صفت برتر )تفضيلی( در معنی صفت برترين )عالی(: شريف تريِن خاليق
 کاربرد واژۀ »نيک« در جايگاه قيدی: چون نيک بنگريستم )نيک: بسيار(

 جدانويسی نشانۀ نفی فعل »نـ«: نه انديشيد )به جای »نينديشيد«(
گذر1 و در معنی »بريده شدن، شکستن«  کاربرد فعل »گسستن« به صورت نا

 کاربرد »بـ« در ابتدای فعل ماضی: بگسست، بنگريست
 کاربرد مصدر مرّخم: نتوان دانست، نتواند بود

 حذف فعل به قرينه: پس، من دنيا را بدان چاِه پُرآفت، مانند کردم و موشان 
سپيد و سياه و مداومت ايشان بر بريدن شاخ ها بر شب و روز ]مانند کردم[ و آن 

چهار مار را به طبايع ]مانند کردم[.
 کاربرد »را« به  معنی »برای«: خالص خود را طريقی می ُجست.
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شناساییواستخراجنکاتادبی
الف(سطحآوایی)موسیقایی(

 سجع: هرکه به امور دنيايی رو آَوَرد و از سعادت آخرت خود غفلت کند، هم چون آن مرد است که از پيش اُشتر مست بگريخت و به ضرورت، خويشتن در چاهی 
آويخت. / هر گاه که يکی از آن در حرکت آيد، زهر قاتل باشد.

ب(سطحبیانی

ـــــــــ
ج(سطحبدیعمعنوی

 مراعات  نظير: زنبورخانه، شهد،  حالوت
 تضاد: سياه و سفيد / پا و سر / سر و قعر/ زهر و شيرينی / زهر و شهد / رنج و لّذت / اندک و بسيار

 تمثيل: استفاده از امکاِن مثال آوردن برای بيان مفهوم غفلت

شناساییواستخراجنکاتفکری
نگاه حکايت، تعليمی ست. نويسنده برای بيان منظور خود )صرف کردن عمر در راه سعادت در جهان آخرت( به اين موارد اشاره می کند:

 ارزشمندتر بودن انسان در ميان همۀ آفريده ها، گران بها بودن لحظات عمر، توصيه به هشياری و پرهيز از خوشی  های زودگذر

 اين حکايت از يک طرف به ارزش حقيقی انسان اشاره دارد و از طرف ديگر نسبت به لّذت  های زودگذر، نگاه منفی دارد.

نتیجهگیریوتعییننوع
متن خواننده را دعوت می کند به اين که: 

نسبت به جايگاه انسان، نگاه خوش بينانه و وااليی داشته باشد؛ قدر لحظه لحظۀ عمر خويش را بداند؛ هشياری خويش را حفظ کند و آن  قدر سرگرم خوشی  های 

دنيايی نشود که از هدف واالی زندگی غافل بماند؛ و اين که: خوش بختی حقيقی در کسب خشنودی خداوند است.

کيد »درون مايه« اين متن، آن را بايد نمونه ای از متون »تعليمی« به  شمار آورد. با توّجه به مطالب گفته شده و تأ

مفهومنمونه
نهنگــی بّچــۀ خــود را چــه خــوش گفت:
ــــز ــــاحل بپرهي ــــز و از س ــــوج آوي ــــه م ب

ــــه ــــد کران ــــرام آم ــــا ح ــــن م ــــه دي ب
ــيانه ــ ــا را آش ــ ــت م ــ ــه درياس ــ هم

دعوت به پویایی و تالش مداوم / توصیه به خطر کردن و نکوهش عافیت طلبی

توّکل موجب کام روایی ست.خاطـری فارغ ز عالم چـون توّکل بايدشهر که زين گلشن، لبی خندان تر از گل بايدش

کرده ای پيوسته چون ُگل بايدشُخرده ای از مال دنيا در بساط هر که هست قناعت و خرسندی به داشته هاجبهۀ وا

توصیه به خاموشی و سنجیده گوییبـر زبـان، بنـد گرانـی از تأّمـل بايـدشهر که می خواهد که از سنجيده گفتاران شود

تقدیرگرایی / صبر کلید کام یابی ست.دانـه چون در آسـيا افتـد تحّمل بايدشصبر بـر جور فلک کن تا برآيی روسـفيد

ــــدشقطــرۀ آبــی کــه دارد در نظر گوهر شــدن ــــّزل باي ــــا تن ــــا دري ــــر، ت ــــار اب خاکساری موجب کمال است. / توصیه به تواضعاز کن

خليفه گفت: تعبير از آن بيرون نشد )سخن همان است(؛ اّما از عبارت تا عبارت، بسيار 
فرق است؛ اين مرد را صد دينار بدهيد.

اهّمّیت »شیوۀ بیان« سخن و توّجه به نوع مخاطب و شرایط و موقعّیت

بهلول او را مالمت کرد که چرا شرط ادب به جا نياوردی؟ او گفت: چه کنم؟ آب و گِل مرا 
چنين سرشته اند. گفت: آب و گِل تو را نيکو سرشته اند،  اّما لگد کم خورده است!

تربیت پذیری / اهّمّیت گوش مالی در تربیت! 
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حاال وقتش رسیده بریم سراغ سؤاالی درس، اّول چندتا سؤال خاص و ظریف دربارۀ شکل درست خواندن!

نوع »خوانش« هنگام پایان یافتن مصراع اّول، در کدام گزینه متفاوت است؟ 6

ـــــی ـــــذر کن ـــــو شـــــاهد شـــــيرين گ ـــــر ت گ ـــــی 1( در شـــــهر ا ـــــر کن ـــــر و زب ـــــک مشـــــاهده زي ـــــه ي شـــــهری ب
ـــــس خوشـــــی آراســـــت ـــــا مجل ـــــه ســـــاقی م ـــــا ک بيـــــا کـــــه ديـــــدن او بی نقـــــاب خـــــوش باشـــــد 2( بي
ـــــخن ـــــوده  س ـــــه بيه ـــــه ب ـــــر ای خواج ـــــا را مب ـــــت م ـــــم 3( وق ـــــا ندهي ـــــه تماش ـــــا زر ب ـــــه م ـــــاش ک ـــــر ب باخب
خورشـيد بـس تابـان شـدم دريـای بی پايـان شـدم 4( بـــــودم ز مهـــــرش ذّره ای بـــــودم ز بحـــــرش قطـــــره ای

از میان ابیات زیر، چند بیت را باید به گونه ای خواند که نشان بدهد سخن شاعر، در مصراع نخست تمام نشده است؟ 7
ــحرگاه ــ ــی سـ ــ ــاد روباهـ ــ ــه دام افتـ ــ ــید در راهالف( بـ ــ ــازی اندیشــــ ــ ــه روبه بــــ ــ بـ
ـــاهب( زبانـــــش را بُریـــــد آن مـــــرد نـــــاگاه ــ ـــه روب ــ ـــک نال ــ ـــان، ی ــ ـــم ج ــ ـــرد از بی ــ نک
ــم ــ ــر بمانـ ــ ــا گـ ــ ــاه گفتـ ــ ــه دل، روبـ ــ ـــمج( بـ ــ ـــوش و زبان ــ ـــه گ ــ ـــاش و ن ــ ـــدان ب ــ ـــه دن ــ ن
جهـــــان بـــــر چشـــــم او شـــــد تیـــــره، آن گاهد( چـــــو نـــــام دل شـــــنید از دور روبـــــاه
ــازیه ( بـــــه دل می گفـــــت بـــــا دل نیســـــت بــــــازی ــ ــه کارم حیله سـ ــ ــد بـ ــ ــون بایـ ــ کنـ
ـــــر ـــــتان و تزوی ـــــد دس ـــــه ص ـــــن و ب ـــــت ای بَجســـــت از دام، هم چـــــون از کمـــــان، تیـــــرو( بگف

4( شش 3( پنج    2( سه    1( دو 

و انتخاب لحن ... 
لحن شاعر در کدام رباعی متفاوت است؟ 8

ــا را ــ ــان مـ ــ ــف پريشـ ــ ــن از لطـ ــ ــارب مکـ ــ ـــــا را 1( يـ ـــــان م ـــــه هســـــت جـــــرم و عصي ـــــد ک ـــــر چن ه
ــم  ــ ــا محتاجيـ ــ ــوده و مـ ــ ــی بـ ــ ــو غنـ ــ ــا را  ذات تـ ــردان مـــ ــود مگـــ ــر خـــ ــه غيـــ ــاج بـــ محتـــ
ور بـــــی تـــــو غمـــــی خـــــوردم از آن غـــــم توبـــــه 2( از هـــــر چـــــه نـــــه از بهـــــر تـــــو کـــــردم توبـــــه

ـــم  ــ ـــو کن ــ ـــرای ت ــ ـــن ب ــ ـــد از اي ــ ـــه بع ــ ـــز ک ــ ــه!  و آن ني ــ ــم توبـ ــ ــوان از آن هـ ــ ــر از آن تـ ــ ــر بهتـ ــ گـ
ــادی ــ ــر افتـ ــ ــه ِديـ ــ ــه بـ ــ ــه ز مدرسـ ــ ــادی 3( ای دل کـ ــر افتـــ ــد غيـــ ــدر صـــــف اهـــــل زهـــ و انـــ

ـــادی  الحمـــــد کـــــه کار را رســـــاندی تـــــو بـــــه جـــــای  ــ ـــر افت ــ ـــه خي ــ ـــت ب ــ ـــه عاقب ــ ـــکر ک ــ ـــد ش ــ ص
ــاری ــ ــ ــ ــی و غّف ــ ــ ــ ــارب کريم ــ ــ ــ ــارب ي ــ ــ ــ رحمـــــان و رحيـــــم و راحـــــم و ســـــّتاری 4( ي

ـــــش  ـــدِی خوي ــ ـــــت خداون ـــه رحم ــ ـــه ب ــ ـــم ک ــ فرو نگـــــذاری  خواه شـــــرمنده  بنـــــدۀ  ايـــــن 
کم کم میریم سراغ نکات زبانی 

در کدام گزینه »یارست1« متفاوت است؟ 9

ـــــق و روی ـــــث خل ـــــيديم از حدي ـــــدر کش ـــــان ان ـــــا زب ــا اغيــار نيســت1( م ــا يارســت و ب ــر حديثــی هســت ب گ
کـــــه يارســـــت بـــــا وی نبـــــرد آزمـــــود2( کـــــه گوينـــــد از ايـــــران ســـــواری نبـــــود
ز خوبـان جـز تـو در عالـم همی درمان جـان ای جان3( تو را يارســـت بـــس در جان ز بهر آن  که نشناســـد
ــس4( دلـــــم خانـــــۀ مهـــــر يارســـــت و بـــــس ــن کــــــ ــ ــد در آن کيـــــ ــ از آن می نگنجــــ

این جا، سؤاالی مهّمی اومدن دربارۀ کاربرد و معنیای مختلف کلمه ها توی شرایط  مختلف. ببین:

در کدام گزینه کاربرد واژۀ »قاتل« متفاوت است؟ 10

ـــــرود1( ســـهل بـــود آن که به شمشـــير عتابم می کشـــت ـــــل ب ـــــه قات ـــــت ک ـــــر آن اس ـــــل صاحب نظ قت
نه قتلم خـــوش همی آيد که دســـت و پنجۀ قاتل2( بـــــه خونـــــم گـــــر بيااليـــــد دو دســـــت نازنيـــــن شـــــايد
ـــــل اســـــت گرچـــــه قات ـــــدان ا ـــــک خردمن ـــــر نزدي چون ز دست دوســـت می گيری شفای عاجل است3( زه
ـــــول4( مـــــرا بـــــه عاشـــــقی و دوســـــت را بـــــه معشـــــوقی ـــــل و مقت ـــــد: قات چـــــه نســـــبت اســـــت؟ بگويي

1- در اين سؤال، عمداً و به طور هدفمند، برخالف شيوۀ نوشتاری رايج خودمان، نوشتار کتاب درسی و کنکور را که اساساً هيچ شيوۀ درست يا دست کم يکسانی در کار خودشان ندارند، مورد نظر قرار 
داديم؛ مثالً گردآورندۀ کتاب درسی و يا طّراح کنکور، عبارت »يارست« )به معنی »يار است«( را به همين صورت، از روی ديوان شعر يا فايل و نرم افزار، رونويسی می کند؛ در حالی که در کتاب حاضر و همۀ 
يادداشت هاِی به قلمِ نويسندگاِن اين کتاب، چنين چيزی مطابق با نوشتار درست در فارسی امروز، به صورت »يار است« نوشته می شود. هدف از طرح اين سؤال، اين است که بگوييم رسم الخّط نادرست 

کتاب درسی و کنکور، خودش از عوامل ايجاد شباهت های »غلط انداز« ـ از جمله بين يارست )يار است( و يارست )از مصدر »يارستن«( ـ می شود. به اين موضوع توّجه کن!
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با توّجه به عبارت »شاه زاده ای معّلم فرزند خویش را گفت: قبل از کتابت وی را شنا آموز؛ چه کسی را یابد که به جایش بنویسد، اّما کسی را نیابد که به جایش  19

شنا کند.« خوانِش کدام گزینه درست نیست؟ 

2( قبل از کتابت، وی را شنا آموز. 1( شاه زاده ای، معّلمِ فرزنِد خويش را گفت. 
4( کسی را نيابد که به جايش شنا کند.  3( چه کسی را يابد که به جايش بنويسد؟ 

چن تا سؤال هم دربارۀ روابط واژگان 

در کدام بیت میان واژه های مشّخص شده رابطۀ معنایی »تضّمن« وجود ندارد؟  20

ــاک ــ ــه ز خـ ــ ــای اللـ ــ ــه  جـ ــ ــد بـ ــ ــل رويـ ــ ــاه1( لعـ ــ ــای گيـ ــ ــه  جـ ــ ــی بـ ــ ــزد همـ ــ ــيم خيـ ــ سـ
ــرد ــ ــس بـ ــ ــول آن کـ ــ ــّج قبـ ــ ــواب روزه و حـ ــ ک ميکـــــده عشـــــق را زيـــــارت کـــــرد2( ثـ کـــــه خـــــا
را صبـــــا  کســـــتر  خا می گفـــــت  فســـــرد از بـــــاد ايـــــن صحـــــرا شـــــرارم3( ســـــحر 
گفـــــت ای جـــــان پـــــدر! حلـــــوا َمَخـــــر4( مـــــرد حلوايـــــی نظـــــر کـــــردش بـــــه زر

واژگان مشّخص شده در همۀ گزینه ها رابطۀ »تضّمن« دارند، به جز ............ .  21

ـــــرا حـــــال يکـــــی اســـــت  ـــــام م ـــــم و شـــــادی ايّ فصـــل هرچند کند جامه بدل ســـال يکی اســـت1( در غ
عـــــدد بيـــــــــت ده هـــــــــزار آمـــــــــــد2( آن چـــــه زيـــــن نظـــــم در شـــــمار آمـــــد
پســـــر چـــــون زنـــــده مانـــــد چـــــون پـــــدر مـــــرد3( در ايـــــن ســـــيالب غـــــم کـــــز مـــــا پـــــدر بـــــرد
ــو ــ ــگ تـ ــ ــّرد رنـ ــ ــون زمـ ــ ــته چـ ــ ــبز گشـ ــ ـــو4( سـ ــ ـــگ ت ــ ـــف در چن ــ ـــز عل ــ ـــد ج ــ ـــه ناي ــ ـــون  ک ــ چ

حاال یه سؤال نکته دارتر!

واژگان مشّخص شده در کدام گزینه رابطۀ »تضّمن« دارند؟ 22

ـــــاد ـــــو ب ـــــدای ت ـــــن ف ـــــا جـــــان م ـــــاد صب ــی داد1( نســـــيم ب ــ ــگار خواهـ ــ ــری زان نـ ــ ــرم خبـ ــ ــا گـ ــ بيـ
هـــم از گل پا بـــرون آور هم از پا خـــار بيرون کن2( گل و خار اســـت پايت را در ايـــن ره هرچه پيش آيد
ـــــرا3( شـــــيرينی و حـــــالوت شـــــعرم غريـــــب نيســـــت ـــــکر م ـــــن پرش ـــــت ده ـــــل توس ـــــکر لع ـــــز ش ک
ــر اســـــت ــون باالتـــ ــو از رنـــــگ و خـــ ــوم تـــ قيمـــــت يـــــک اســـــودش صـــــد احمـــــر اســـــت4( قـــ

گیج نشو! برای تشخیص روابط واژه ها حتمًا بیتا رو بخون و معنی شون کن! خب معلومه که »صبا« با »باد« )فعل دعایی( و »شیرینی« با »ُشکر« رابطۀ تضّمن نداره!

در میان واژگان کدام گزینه رابطۀ »تضاد« وجود ندارد؟  23

ــود ــا بـــ ــردم خطـــ ــع کـــ ــلطان طمـــ ــر از ســـ ور از دلبـــــر وفـــــا جســـــتم جفـــــا کـــــرد1( گـــ
می گفـــــت آفريـــــن  می آمـــــد  آستانــــــــــش بـــــــــه آســـــــــتين می رفـــــت2( هرکـــــه 
وگر حلـــوا بدان ماند کـــه زهرش در ميان اَســـتی3( شـــکر در کام من تلخ اســـت بی ديدار شـــيرينش
ـــــت4( که شـــنيدی که در اين بزم دمی خوش بنشســـت ـــــت برخاس ـــــه ندام ـــــت ب ـــــر صحب ـــــه در آخ ـــــه ن ک

حواست به تلّفظ »می ُرفت« توی گزینۀ )2( بود؟

در واژگان کدام بیت رابطۀ »تضاد« وجود ندارد؟  24

ــد ــ ــت بادنـ ــ ــمنانت پسـ ــ ــون دشـ ــ ــو هامـ ــ ــال1( چـ ــ ــه سـ ــ ــتان واال همـ ــ ــردون دوسـ ــ ــو گـ ــ چـ
مويـــی شـــدی اندر غم، هم شـــاد نخواهی شـــد2( ای دل بـــــه ســـــر مويـــــی آزاد نخواهـــــی شـــــد
نگشـــــايد امـــــکان دل عـــــارف  عالـــــم  يوســـــف چـــــه قـــــَدر جلـــــوه کنـــــد در تـــــه چاهـــــی؟3( در 
ـــــاره ای هســـــت ـــــان و چ ـــــه بينی درم ـــــر درد را ک درمـــــان درد »ســـــعدی« بـــــا دوســـــت ســـــازگاری4( ه

رابطۀ درج شده در برابر واژگان مشّخص شده در کدام گزینه نادرست است؟ 25

ـــــويد ـــــود ش ـــــت روی خ ـــــه ده دس ـــــاه ب ـــــه م گرچ ــود:1( ا ــره را غـــــالم بـــ ــره دارد کان چهـــ ــه زهـــ تناسبچـــ
ـــــخ:2( چون عمر به ســـر رســـد چه شـــيرين و چه تلخ ـــــه بل ـــــداد و چ ـــــه بغ ـــــود چ ـــــر ش ـــــو پ ـــــه چ تضادپيمان
ترادفاز آشـــــنايان منقطـــــع بـــــا بحـــــر گشـــــته آشـــــنا:3( جان هـــا چو ســـيالبی روان تا ســـاحل دريای جان
تضّمنبـــــه کـــــوه انـــــدرون اللـــــه و ســـــنبل اســـــت:4( کـــــه در بوســـــتانش هميشـــــه گل اســـــت
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بازم میگیم حواستو جمع کن، بیتارو بخون. گزینۀ )1( »َزهره« بود، نه »ُزهره«. 

حاال نوبت نکات ادبیه. اّول از قافیه بندی و قالب شعر می پرسیم و بعد می ریم سراغ آرایه ها! 
کدام بیت از شعری در قالب »مثنوی« انتخاب شده است؟  26

دوســـــــــت فرامــــــــوش کنــــــــد در بــــــــال1( دوســـــت نباشـــــد بـــــه حقيقـــــت کـــــه او
گـــــر کوتهـــــی پـــــای چوبيـــــن مبنـــــد کـــــه در چشـــــم طفـــــالن نمايـــــی بلنـــــد2( ا
ــد ــ ــ ــال بپرهيزنــــــ ــ ــ ــالن از بـــــ ــ ــ مذهـــــــب عاشـــــــقان دگـــــــر باشـــــــد3( عاقــــــ
ـــــن ـــــد از اي ـــــی بع ـــــاد کن ـــــن ي ـــــوی م »ســـعدی« بيچـــاره بـــود بلبل خوش گـــوی من4( ای گل خوش ب

گر بیت های زیر، هر کدام، از میانۀ یک شعر انتخاب شده باشند، کدام گزینه در قالب شعری »مثنوی« سروده شده است؟  27 ا
ـــــر اســـــت ـــــر زان س ـــــر و گ ـــــن س ـــــر زي ــت1( عاشـــــقی گ ــ ــر اسـ ــ ــر رهبـ ــ ــدان سـ ــ ــا را بـ ــ ــت مـ ــ عاقبـ
ــد روا!2( بتــــــــا نامســــــــــلمانی ای می کنـــــــــــی ــ ــ ــ ــتان نباشـــ ــ ــ ــ ــه در کافرســـ ــ ــ ــ کـــ
بـــــه اميـــــد آن کـــــه روزی بـــــه کـــــف اوفتـــــد وصالـــــی3( چـــه خوش اســـت در فراقی همه عمـــر صبر کردن
ــتمت4( ســـــاقی بيـــــا کـــــه هاتـــــف غيبـــــم بـــــه مـــــژده گفـــــت ــ ــه دوا می فرسـ ــ ــن کـ ــ ــر کـ ــ ــا درد صبـ ــ بـ

اون »میانه« رو توی صورت سؤال دیدی؟ نکته ش همونه خب! دّقت نمی کنی، این طوری می شه! 

حاال نوبت آرایه هاس ... 

در همۀ بیت ها آرایۀ »تشبیه« وجود دارد، به جز ............ . 28
کـــه قوت طوطی روحم کالم توســـت ای دوســـت!1( ســـــخن بگـــــوی از آن پســـــته شّکرافشـــــان شـــــو
ــت ــ ــو خواب آلوده سـ ــ ــت تـــ ــ ــس مســــ ــ لـــــــــب لعــــــــــل تـــــــــو شراب آلوده ســـــت2( نرگـ
که جامـــی در ميان آرنـــد و ســـروی در کنار آيد3( دلـــم را باغ و بســـتان خوش نمی آيـــد مگر وقتی
ـــــارد ـــــد از آن ب ـــــوت و مرواري ـــــی  ياق ـــــن هم ـــــی4( دو چشـــــم م ـــــب دارّی و مرواريددندان ـــــوت ل ـــــون ياق ـــــه چ ک

در همۀ گزینه ها آرایۀ »تشبیه« وجود دارد، به جز ............ .  29
کان لحظـــــه شـــــب بـــــود کـــــه نهـــــان باشـــــد آفتـــــاب1( روزم شـــب اســـت بی  تو و چون روز روشـــن است
ـــــم ـــــون کن ـــــو تشـــــبيه چ ـــــه روی ت ـــــيد را ب ـــــاب2( خورش ـــــر جن ـــــدگان دهـــــدت بوســـــه ب کاو هم چـــــو بن
ـــاب3( بـــــر روی چـــــون مـــــه ار چـــــه بتابـــــی کمنـــــد زلـــــف ــ ـــر مت ــ ـــن روی ب ــ ـــچ روی ز م ــ ـــه هي ــ ـــاری ب ــ ب
ـــــک ـــــت ولي ـــــوان ديدن ـــــه خـــــواب ت ـــــر ب ـــــم مگ دانم کـــه خـــواب را نتـــوان ديد جز بـــه خواب4( گفت

کدام گزینه آراسته به آرایۀ »تشبیه« نیست؟  30
ــالل ــ ــت حـ ــ ــران وصلـ ــ ــر ديگـ ــ ــود بـ ــ ــا بـ ــ بـــــر مـــــن آســـــايش حـــــرام اســـــت، ای صنـــــم1( تـ
توسـت مـه  چـون  روی  يـاد  از  زندگـی  چـو  هميشـــــه ســـــجده گهم آســـــتان خرگـــــه توســـــت2( مـرا 
ــمم ــ ــۀ چشـ ــ ــه دم از گوشـ ــ ــو دم بـ ــ ـــــت3( دور از رخ تـ ـــال رف ــ ـــان ب ــ ـــد و طوف ــ ـــــک آم ـــيالب سرش ــ س
نـارون يـا  سـهی  سـرو  يـا  اسـت  شمشـاد  ــت؟4( شـاخ  ــاالی دوس ــا ب ــق ي ــالی خل ــا ب ــر ي ــا صنوب ي

در کدام گزینه آرایۀ »تشبیه« بیشتر به کار رفته است؟    31
هم چو شـــمع بزم ما شـــب تا ســـحر بيدار باش1( آرزوی آتـــــش غـــــم بايـــــدت پروانه ســـــان
ـــــرده اســـــت ـــــس نب ـــــرم چـــــون ک ـــــی چـــــون ب نشـــــانی چـــــون دهـــــم چـــــون بی نشـــــان اســـــت2( گمان
وی قامـــــت تـــــو ســـــروی وی روی تـــــو بهـــــاری3( ای زلـــــف تـــــو کمنـــــدی ابـــــروی تـــــو کمانـــــی
ــرون آی ــ ــی بيـ ــ ــود دمـ ــ ــود خـ ــ ــّس وجـ ــ ــرس4( از مـ ــ ــه مپـ ــ ــی کـ ــ ــه کيميايـ ــ ــری بـ ــ ــا راه بـ ــ تـ

هرجا »چون« دیدی نگو تشبیه داریم! به معنی »چون« توّجه کن ... حاال بریم سراغ آرایه های تشخیص و کنایه: 

در همۀ گزینه ها آرایۀ »تشخیص« به کار رفته است، به جز ............ .  32
ـــــم ـــراق را بکش ــ ـــد ف ــ ـــن افت ــ ـــــت م ـــه دس ــ ـــر ب ــ گ کـــــه روز هجـــــر ســـــيه بـــــاد و خـــــان و مـــــان فـــــراق1( ا
ـــــن ـــــن ببي ـــــاز م ـــــا، اشـــــک ني ـــــاری نم ـــــا! ي رنجه شـــو، بنگـــر که يـــار نازنين من کجاســـت2( ای صب
خاری به خـــود می بندی و ما را ز ســـر وا می کنی3( ای نـــوگل خندان چـــرا خون در دل مـــا می کنی؟!
ـــــاب ـــــه نق ـــــود از رخ انديش ـــــظ« نگش ـــــو »حاف ـــــس چ تـــــا ســـــر زلـــــف ســـــخن را بـــــه قلـــــم شـــــانه زدنـــــد4( ک
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از این جا به بعد آرایه های لفظی  

در کدام گزینه، آرایۀ »تکرار« )واژه آرایی( به کار نرفته است؟  41

ـــــد ـــــره بمان ـــــی خي ـــــو کس ـــــرا در ت ـــــه چ ـــــی ک ـــــو ندان تا کســـی هم چو تو باشـــد که در او خيـــره بمانی1( ت
ـــرينی2( خورشـــــيد و گلـــــت خوانـــــم هـــــم تـــــرک ادب باشـــــد ــ ـــاغ گل و نس ــ ـــيدی ب ــ ـــه و خورش ــ ـــرخ م ــ چ
ــت ــد در ازل رفته ســـ ــما عهـــ ــا و شـــ ــ ــان مـ ــ ــتينی3( ميـ ــ ــان نخسـ ــ ــد همـ ــ ــال برآيـ ــ ــزار سـ ــ هـ
ــاب ــ ــه آفتـ ــ ــی رو بـ ــ ــا نکنـ ــ ــت تـ ــ کـــــز آفتـــــاب روی بـــــه ديـــــوار می کنـــــی4( از روی دوسـ

در کدام گزینه، آرایۀ »تکرار« )واژه آرایی( وجود ندارد؟  42

ـــــرو ـــــد س ـــــو می مان ـــــاالی ت ـــــه ب ـــــه ب ـــرد1( راســـــتی گرچ ــ ـــوان ک ــ ـــرو روان نت ــ ـــا س ــ ـــو ب ــ ـــّد ت ــ ـــبت ق ــ نس
ــر ــ ــاز و زاد ره برگيـ ــ ــفر سـ ــ ــرگ سـ ــ ــا و بـ ــ ــادر زاد2( بيـ ــ ــه او ز مـ ــ ــرود هرکـ ــ ــت بـ ــ ــه عاقبـ ــ کـ
ــد3( دوســـــتان را ز غـــــم دوســـــت امـــــان بخشـــــيدند ــ ــار آوردنـ ــ ــه بـ ــ ــرگ بـ ــ ــتان را گل صدبـ ــ بوسـ
ـــــتانند ـــــو س ـــــو ز دســـــت ت ـــــخ نباشـــــد چ ـــــی تل کز دســـت تـــو گر زهـــر بود نـــوش تـــوان کرد4( م

در همۀ گزینه ها آرایۀ »واج آرایی« )نغمۀ حروف( برجسته است، به جز ............ . 43

ـــــدار ـــــذورم ب ـــــر بگسســـــت مع گ ـــــبيح ا ـــــتۀ تس بود1( رش اندر ســـاعد ســـاقّی سيمين   ســـاق  دســـتم 
آرزوســـــــت برآميختنـــــــم  تـــــــو  بيگانگـــــی2( بـــــــا  و  وحشـــــت  کـــــس  همـــــه  وز 
گر نيســـتی پس چيســـتی؟ ای هم   دم تنهای دل3( ای مســـت شـــب   رو کيســـتی؟ آيا مه من نيستی؟
ـــــيرينی ـــــراب و ش ـــــمع و ش ـــــاهد و ش ـــــت و ش ـــــب اس بينی4( ش دوســـتان  که  اســـت چنين شـــب  غنيمت 

در همۀ گزینه ها آرایۀ »جناس« به کار رفته است، به جز ............ . 44

جهـــــان کار  بـــــر  نيســـــت  ــم1( اعتمـــــادی  ــ ــز هـ ــ ــردان نيـ ــ ــردون گـ ــ ــر گـ ــ ــه بـ ــ بلکـ
ــا ــ ــون مـ ــ ــد خـ ــ ــه قصـ ــ ــاد آن کاو بـ ــ ــاد بـ ــ ــم2( يـ ــ ــز هـ ــ ــان نيـ ــ ــت و پيمـ ــ ــد را بشکسـ ــ عهـ
ســـــخن می گويـــــم  پـــــرده  در  ـــتان نيـــــز هـــــم3( دوســـــتان  ــ گفتـــــه خواهـــــد شـــــد بـــــه دس
ــل ــ ــب های وصـ ــ ــت شـ ــ ــرآمد دولـ ــ ــون سـ ــ هـــــم4( چـ نيـــــز  هجـــــران  ايّـــــام  بگـــــذرد 

و نمونه های ترکیبی، حواستو جمع تر کن! 

آرایه های درج شده در همۀ گزینه ها در بیت زیر وجود دارند، به جز ............ .  45
ـــــی داد«»نســـیم بـــاد صبا جـــان مـــن فدای تـــو باد ـــــگار خواه ـــــری زان ن ـــَرم خب ــ ـــا َگ ــ بی

4( جناس 3( واج آرايی  2( تشخيص  1( تشبيه 
در همۀ گزینه ها آرایه های »تشبیه و کنایه« دیده می   شود، به جز ............ . 46

ـــــوخته ـــــده س ـــــت و دل  بن ـــــش اس ـــو آت ــ ـــــق ت ــوخت1( عش ــ ــوخته دل را روان بسـ ــ ــاده سـ ــ ــش فتـ ــ آتـ
ز پـــا افتاده ام اينـــک چه می   گويی؟ چـــه فرمايی؟2( ز پـــــا افتادگانـــــت را نگفتـــــی دســـــت می   گيـــــرم؟
ـــــال ـــــان ب ـــــه طوف ـــــده ب ـــــم دل و دي ـــــا چـــــو دادي گـــــو بيـــــا ســـــيل غـــــم و خانـــــه ز بنيـــــاد ببـــــر3( م
ــان4( چـــــو پيـــــک اجـــــل دامـــــن او گرفـــــت ــ ــان جـــــ ــ ــاران گريبـــــ ــ ــد يــــ ــ دريدنـــ

در کدام گزینه، همۀ آرایه های »تشبیه ـ تشخیص ـ مراعات نظیر« وجود دارد؟ 47

مـــــرد يـــــزدان شـــــو و فـــــارغ گـــــذر از اهرمنـــــان1( دامـــــن دوســـــت بـــــه دســـــت آر و ز دشـــــمن بگســـــل
ــان ــه خوبـــ ــد مـــــن مســـــکين کـــ چنيـــــن در خـــــون مســـــکينان نکوشـــــند2( مکـــــن قصـــ
با دل خون شـــدۀ ما ســـخنی نيســـت که نيست3( گرچـــه لعـــل تو خموش اســـت ولی چشـــم تو را
ک آلـــــود بعـــــد از ايـــــن بـــــاد بـــــه گـــــوش تـــــو رســـــاند خبـــــرم4( آتـــــش خشـــــم تـــــو بـــــرد آِب مـــــِن خا

در کدام بیت، همۀ آرایه های »واج آرایی ـ تکرار ـ جناس ـ تضاد ـ تشخیص ـ تشبیه« وجود دارد؟ 48

کســـــير خرســـــندی طـــــال ـــــده از ا ـــــن گردي ـــــب م چهـــــرۀ زّريـــــن و قصـــــر زرنـــــگار مـــــن يکـــــی اســـــت1( قل
ــردد ســـــختی راه طلـــــب کـــوه و صحرا پيش ســـيل بی قرار من يکی اســـت2( ســـــنگ راه مـــــن نگـــ
ســـاحل خشـــک و محيط بی کنار من يکی اســـت3( من کـــه چون گوهـــر ز آب خويش دريايی شـــدم
ورنـــه کوه قـــاف و صبـــر پايدار من يکی اســـت4( می ربايـــد کوه را چون کاه »صائب« ســـيل عشـــق
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گر بخواهیم ابیات زیر را به  ترتیب داشتن آرایه های »تشبیه ـ جناس ـ تشخیص ـ کنایه ـ تضاد« مرتّب کنیم، کدام گزینه درست است؟ 49 ا
ـــــم ـــــهباز نداری ـــــاب و دل ش ـــــم عق ـــــا چش ـــــمالف( م ـــــرواز نداری ـــــّذت پ ـــــرا ل ـــــرغ س ـــــون م چ
افتمب( فِتنـــد اهل نظر چـــون به پایـــش از پِس دیگر زودتر  جمله  ز  تا  دوان  اشـــک  چو  شـــوم 
ـــــت ـــــت کاری نیس ـــــت و دوزخ ـــــه بهش ـــــا را ب با من باشـــیج( م مقصـــود من آن اســـت کـــه 
ـــــرین؟ ـــــاغ نس ـــــا ب ـــــن ی ـــــا چم ـــــت آن ی قد اســـت آن یـــا الف یا ســـرو ســـیمین؟د( رخ اس
ــح دم دوش ــ ــا صبـ ــ ــت تـ ــ ــم دور از رخـ ــ بـــــه مـــــاه و زهـــــره آه و یـــــارب آموخـــــته ( دلـ

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

خب، چه طورایی تا اینجا؟! فکرت رو آزاد کن که کم کم باید وارد قلمرو فکری بشیم! چن تا سؤال اّول رو برای تمرین کردن آوردیم، اینجا توی  معنی کردن بیتا و 
عبارتا باید حسابی دّقت کنی و مفهوما رو همچین  تر و تمیز و مهربون و مطمئن استخراج کنی! تمرین خوبیه دست به کار شو!

با توّجه به عبارت »پس، من دنیا را بدان چاِه پُرآفت، مانند کردم و موشان سپید و سیاه و مداومت ایشان بر بریدن شاخ ها را به شب و روز؛ و چهار مار را به  50

طبایع که عماِد خلقت آدمی است.« اطاّلعات کدام گزینه، به »قلمرو فکری« نویسنده نزدیک تر است؟

2( نگرش بدبينانه ـ توصيه به توّکل 1( نگرش خردگرا ـ توصيه به هشياری 
4( نگرش خردگرا ـ توصيه به خوش باشی 3( نگرش جبرگرا ـ توصيه به عبادت  

در همۀ گزینه ها متن به طور آشکار مخاطب را به »خردگرایی« دعوت می کند، به جز ............ .  51

ــام  ــ ــ ــ ــيار ن ــ ــ ــ ــر بس ــ ــ ــ ــرد دارد ای پي ــ ــ ــ ــه کام1( خ ــ ــ ــ ــا را ب ــ ــ ــ ــرد پادش ــ ــ ــ ــاند خ ــ ــ ــ رس
کــــــــس او را ز گردن کشــــــــان نشــــــــمرد2( بخنـــــــدد بـــــــر او هرکـــــــه دارد خـــــــرد 
ــت3( تـــــو چيـــــزی مـــــدان کـــــز خـــــرد برتـــــر اســـــت  ــر اســـ ــ ــا سـ ــ ــه نيکويی هـ ــ ــر همـ ــ ــرد بـ ــ خـ
ــان  ــ ــ ــ ــده راز جه ــ ــ ــ گن ــد آ ــ ــ ــ ــرد جوي ــ ــ ــ ــان4( خ ــ ــد نهـ ــ ــا نبينـ ــ ــر مـ ــ ــم سـ ــ ــه چشـ ــ کـ

ای جان!! شادی گرایی! نکتۀ سختی نداره. دیدیم حرف از شادی گراییه، گفتیم دو کلمه م ما بگیم، بلکه یه کم شاد شی، غم و غّصۀ کنکور یادت بره. علوْم فنون ـ 
َسختاش رو بذاری کنار ـ آسونه! تو حرف گوش بده، یاد می گیری. اخماتم وا کن. این بیتا رو ببین، ببین چه خوش بودن این شاعرا واسه خودشون! روحشون 

شاد! البّته به حرفاشون عمل نکنی! سعی کن به صورت معنوی شادی کنی! می فهمی که؟!

همۀ گزینه ها براساس ویژگی فکری »شادی گرا« سروده شده است، به جز ............ . 52

ـــــزن رود ـــــو ب ـــــاده و مطـــــرب ت ـــــده ب ـــــو ب ـــت1( ســـــاقی، ت ـــرب ماس ـــت ط ـــه وق ـــروز، ک ـــورم ام ـــی  خ ـــا ِم ت
ـــــوی گالب2( بگســـــارم بـــــه صبـــــوح انـــــدر، زيـــــن ســـــرخ شـــــراب ـــــم ب ـــــم و ه ـــــۀ گل بين ـــــه همـــــش گون ک
بـــــر می  خـــــورد3( هرکـــــه او غـــــم می خـــــورد در عشـــــق او از خويشـــــتن  شـــــادمان 
بـــــاده خـــــوردن بلـــــی از عـــــادت احـــــرار بـــــود4( مـــــی خـــــور ای ســـــّيد احـــــرار، شـــــب جشـــــن ســـــده

در کدام گزینه »رنگ و بوی فکری و حال و هوای مفهومی چیره بر متن« متفاوت است؟ 53

هميشـــــه جـــــان بـــــه کـــــف و ســـــر بـــــر آســـــتان دارم1( مـــــن از بـــــرای خـــــور و خـــــواب، تـــــن نپـــــروردم
ــرورود!2( تـــــا چنـــــد عمـــــر در هـــــوس و آرزو رود؟ ــ ــد فـ ــ ــه برآمـ ــ ــس کـ ــ ــن نفـ ــ ای کاش ايـ
ـــــاد3( نيـــز چه خواهی دگـــر خوش بزی و خـــوش بخور ـــــواب اســـــت و ب ـــــی خ ـــــر گيت ـــــردا مب ـــــُدِه ف ان
ــرو4( مشـــــو مقّيـــــِد ويرانـــــۀ جهـــــان چـــــون ســـــيل ــ ــرآر و بـ ــ ــق ز گل بـ ــ ــای تعّلـ ــ ــبک دو پـ ــ سـ

از نظر »ویژگی های فکری« کدام گزینه متفاوت است؟ 54

ــرت  ــ ــرد و فکـــ ــ ــت خــــ ــ ــزای قامــــ ــ ــا1( بفــــ ــ ــن و پهنــــــ ــ ــول پيرهــــ ــ ــزای طــــ ــ مفـــ
ــت2( خـــــرد شـــــاه را بهتريـــــن افســـــر اســـــت  ــ ــکر اسـ ــ ــر لشـ ــ ــش نيک تـ ــ ــش و دانَِشـ ــ هُـ
روی  آن  نـــــور  تـــــاب  نيســـــت  را  بـــــرو از بهـــــر او چشـــــم دگـــــر جـــــوی3( خـــــرد 
ــت  ــ ــت و نعمـ ــ ــالح اسـ ــ ــای صـ ــ ــرد کيميـ ــ ـــــدل اســـــت و احســـــان4( خـ ـــــر و ع ـــــدن خي ـــــرد مع خ

کدام گزینه از نظر »ویژگی های فکری« با سایرین یکسان نیست؟ 55

عقل را از عشـــق قدســـی چون توان برتـــر نهاد؟!1( در مقامـــــات ارچـــــه عاشـــــق را مددهـــــا کـــــرد عقـــــل
افراخـــــت ســـــلطنت  رايـــــات  پـــــس اقاليـــــــــم عقــــــــل غــــــــارت ســـــاخت2( عشـــــق 
ــوار ــ ــو خـ ــ ــای تـ ــ ــن از کافری هـ ــ ــل و ديـ ــ ــوار3( عقـ ــ ــو خـ ــ گری های تـــــ ــودا ــ ــق از ســـــ ــ عشـ
ــاراج داد ــ ــ ــ ــه ت ــ ــ ــ ــق ب ــ ــ ــ ــۀ دل عش ــ ــ ــ ــت4( خان ــ ــه  اسـ ــ ــه بگريختـ ــ ــن واقعـ ــ ــل از ايـ ــ عقـ
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)اختصاصی انسانی خارج از کشور 99( 56 همۀ مفاهیم داده شده از رباعی زیر دریافت می شود، به جز ............ . 
ـــن»عمـــــری ز پـــــی کام دل و راحـــــت تـــــن ــ ـــج و مح ــ ـــز از رن ــ ـــم ج ــ ـــتیم و ندیدی ــ گش
ــن ــ ــا مـ ــ ــدان بـ ــ ــن دنـ ــ ــدا از بـ ــ ــن«در داد نـ ــ ــر کـ ــ ــدان بـ ــ ــی ز کام دنـ ــ راحت طلبـ

2( نتيجۀ تکاپوی دنيوی، اندوهی بيش نيست. 1( دندان آز را از کام جهان ريشه کن، کن. 
4( چشم پوشيدن از دنيای فانی، سبب آسايش است. 3( آسايش بشری در گرو آسودگی ديگران است. 

بعد از »زبانی« و »ادبی«، می رسیم به »استخراج نکات فکری« و »تعیین نوع«. خوب بخون ببین چی می گن. چشمت رو از این روباهه برندار! غافل شی دررفته! تو 
می مونی و سه  تا صورْت سؤاِل خالی! مخصوصًا این که، به »دل«ش اصاًل کاری نداشته باش. ندیدی چی کار کرد تو شعر؟! یارو اومد سراغ دل و اینا، روباَهم 

که حّساس، تَله و َمله رو ریخت به هم، دررفت! نکن آقا جان، نکن! خواهر من، برادر من، نکن! با »دل« شوخی نکن!!

کدام گزینه با بیت »به دل می گفت: با دل نیست بازی / کنون باید به کارم حیله  سازی« تناسب معنایی دارد؟    57

دلــــــــم را حــــــــّد نادانــــــــی ببينيـــــــد1( همی جويـــــــــد وفـــــــــا از خوب رويـــــــــان
ــاغ داری؟2( بيــــــــا ای تــــــــازه گل بــــــــرگ بهــــــــاری ــ ــن بـ ــ ــزم کداميــــ ــ ــو عـــــ ــ بگــــ
ــاريم ــ ــ ــ ــود شرمس ــ ــ ــ ــردۀ خ ــ ــ ــ ــان از ک ــ ــ ــ کـــــه روی عذرخواهــــــــی هـــــم نداريـــــم3( چن
خداونـــــــــد دو عالــــــــم راســــــــت منـــــــــزل 4( بديـــــن خـــــردی کـــــه آمـــــد حّبـــــۀ دل

کدام گزینه با بیت های زیر تناسب مفهومی دارد؟    58
جهـــــان بـــــر چشـــــم او شـــــد تیـــــره، آن گاه»چـــــو نـــــام دل شـــــنید از دور، روبـــــاه
ــازی ــت بـــ ــا دل نیســـ ــت: بـــ ــه دل می گفـــ ــازی«بـــ ــ ــه کارم حیله سـ ــ ــد بـ ــ ــون بایـ ــ کنـ
ـــــت ـــل نيس ــ ـــس خج ــ ـــردن ک ــ ـــر ک ــ ـــت از صب ــ ــت1( بگف ــ ــرد دل نيسـ ــ ــد کـ ــ ــن دل توانـ ــ ــت ايـ ــ بگفـ
وليکـــــن از جهـــــان مـــــا بـــــرون اســـــت2( دل مـــــا گرچـــــه انـــــدر ســـــينۀ ماســـــت
زان  که صد دل چو دل خســـتۀ من هســـت اين جا3( دل مســـــکين مـــــرا نيســـــت در اين جـــــا قـــــدری
ــر نيســـــت4( شـــب نيســـت کز تو بر ســـر هر کو نفير نيســـت ــ ــا و پيـ ــ ــو در دل برنـ ــ ــۀ تـ ــ َو انديشـ

در همۀ گزینه ها به مفهوم بیت »حدیث دل، حدیثی بس شگفت است / که در عالم، حدیثش درگرفته است« اشاره شده است؛ به جز ............ . 59

ــت دل ــ ــّيار اسـ ــ ــه سـ ــ ــر لحظـ ــ کن و هـ ــا ــ عالــــــــم احــــــــوال و افــــــــکار اســــــــت دل1( سـ
ـــــت ـــــگ و بوس ـــــی رن ـــــم ب ـــــک عال عالـــــم بـــــی رنـــــگ و بـــــو بـــــی چـــــار سوســـــت2( چيســـــت دل ي
ــر ــ ــ ــ ــان دل نگ ــ ــ ــ ــدر جهـــ ــ ــ ــ ــی ان ــ ــ ــ تـــــا ز نـــــور خـــــود شـــــوی روشـــــن بصر3( اندک
ــت4( صـــــورت شـــــيری دل شـــــيريت نيســـــت ــ ــت نيسـ ــ ــت دليريـ ــ ــت هسـ ــ ــه دلـ ــ گرچـ

و باز سؤال »قرابْت معنایی«، از نمونه های نثر و شعر همین درس و خود ارزیابی هاش. میگه: زبون به کام بگیر و در بند این دنیای نامرِد نالوطی  نباش! عاقبت 
همه مون می میریم، ارزش خودت رو بدون، حرفاتو اّول مزه مزه کن بعد به زبون بیار، صبر داشته باش، میْگذره. مفهومای  مهّم و معروف و متنّوعی داره 

خالصه. بخون که میان! سه تای اّول رو ببین. کنکور 98ن. میگیم قرابت میدن از علوْم فنون، می گی نه! 

)اختصاصی انسانی خارج از کشور 98( 60 ابیات زیر با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟ 
ـــــت ـــــوش گف ـــه خ ــ ـــود را چ ــ ـــۀ خ ــ ـــــی بّچ ــه»نهنگ ــد کرانـــ ــرام آمـــ ــا حـــ ــه دیـــــن مـــ بـــ
ــز ــ ــاحل بپرهیـ ــ ــز و از سـ ــ ــوج آویـ ــ ــه مـ ــ همـــــه دریاســـــت مـــــا را آشـــــیانه«بـ
ـــــش1( گـــــر موج خيـــــز حادثـــــه ســـــر بـــــر فلـــــک زنـــــد ـــــت خوي ـــــت و پَخ ـــــد رخ ـــــر نکن ـــــه آب ت ـــــارف ب ع
مـــــا زنـــــده از آنيـــــم کـــــه آرام نگيريـــــم21( موجيـــــم کـــــه آســـــودگی مـــــا عـــــدم ماســـــت
رو بـــه دريـــای عـــدم می بـــرد ايـــن قالب هـــا3( »صائـــب« از فـــردُروان باش که چون موج ســـراب
کـــه ســـيل واصـــل دريا چو شـــد زالل شـــود4( تو ســـعی کن که به روشـــن دالن رســـی »صائب«

)اختصاصی انسانی 98( 61 کدام بیت، فاقد مفهوم بیت زیر است؟ 
ـــفید ـــی روس ـــا برآی ـــن ت ـــک ک ـــور فل ـــر ج ـــر ب ـــدش«»صب ـــل بای ـــد تحّم ـــیا افت ـــون در آس ـــه چ دان
ــرا؟!1( از صبـــــر تلـــــخ چـــــارۀ مـــــن می کنـــــد طبيـــــب ــ ــی مـ ــ ــاره ز بيچارگـ ــ ــه چـ ــ ــاره ام چـ ــ بيچـ
کـــــه صبـــــرِ غنچـــــه گـــــره را گره گشـــــا کـــــرده اســـــت2( مکـــــن ز بســـــتگِی کار شـــــکوه چـــــون خامـــــان
ـــــا ـــــه در دار فن ـــــن ک ـــــوری ک هرچـــــه آيـــــد بـــــر ســـــر فرزنـــــد آدم بگـــــذرد3( گرچـــــه رنجـــــوری صب
گـــر خواهـــی کـــه کام دل بـــه دســـت آری ســـــرانجام همـــــه کارت بـــــود از صبـــــر پابرجـــــا4( صبـــوری ورز ا

1- ترتيب مصراع ها مطابق کنکور است. طّراح، شعر را از حافظه نقل کرده و مصراع اّول و دوم را جابه جا نوشته است! 
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مفهوم کدام بیت با سایرین متناسب نیست؟  70
ـــــود ـــــه شـــــکيبا نب ـــــه  دم ســـــوخت اســـــيری ک دربـــــه در گشـــــت اســـــيری کـــــه تـــــوّکل نکنـــــد1( دم  ب
راهـــــرو گـــــر صـــــد هنـــــر دارد تـــــوّکل بايـــــدش2( تکيـــه بر تقـــوا و دانـــش در طريقت کافری ســـت
می شـــود »صائب« عمارت  ــوّکل را3( زمين سست، ســـيالب  ــاد تـــ ــار بنيـــ ــی زنهـــ ــر کاهلـــ ــه بـــ منـــ
هرچنـــــد شـــــد ســـــفينۀ مـــــن کاغذيـــــن در آب4( دارم بـــــــه بادبـــــــان تـــــــوّکل اميدهـــــــا

کدام  گزینه با بیت زیر ارتباط معنایی دارد؟   71
بایدش«»صبـــر بر جـــور فلک کن تـــا برآیی روســـفید تحّمـــل  افتد  آســـیا  در  چـــون  دانه 

ــق ــ ــش عشـ ــ ــه آتـ ــ ــر بـ ــ گـ ــدازی ا ــ ــان گـ ــ بينـــــی1( جـ جـــــان  کيميـــــای  را  عشـــــق 
ـــــت ـــــت دل نيس ـــوزی نيس ــ ـــه س ــ ـــر آن دل را ک ــ نيســـــت2( ه گل  و  آب  از  غيـــــر  افســـــرده  دل 
تـــــوان شـــــناخت ز ســـــوزی کـــــه در ســـــخن باشـــــد3( بيـــــان شـــــوق چـــــه حاجـــــت کـــــه ســـــوز آتـــــش دل
عـــــود بـــــوی  برنيايـــــد  نســـــوزد  ـــــام نيســـــت4( تـــــا  ـــــا خ ـــــخن ب ـــــن س ـــــد کاي ـــــه دان پخت

کدام گزینه با بیت »صبر بر جور فلک کن تا برآیی روسفید / دانه چون در آسیا افتد تحّمل بایدش« متناسب است؟  72

ـــــر ـــــث صب ـــــه حدي انـــــدازۀ تـــــو نيســـــت، زبـــــان را بـــــه کام کـــــن1( خســـــرو نظـــــر در آن رخ و وان گ
ـــان ـــم طوف ـــر هســـت در غ ـــی صب ـــوح نب ـــرت چـــو ن ــد2( گ ــ ــ ــ ــاله برآي ــ ــ ــ ــردد و کام هزارس ــ ــ ــ ــال بگ ــ ــ ــ ب

ـــــن  ـــه م ــ ـــــوری ورن ـــــردم از صب ـــــل نک صبـــر کـــردم در غمـــش چنـــدان کـــه امـــکان شـــد مـــرا3( کام دل حاص
ـــا ـــال ها اّم ـــردم س ـــه ک ـــم ک ـــن ه ـــی و م ـــل گفت ـــت4( تحّم ـــه پيمان ـــادت رفت ـــه ي ـــل بلک ـــر تحّم ـــدر آخ چه ق

کرده ای پیوسته چون ُگل بایدش« ارتباط معنایی دارد؟  73 کدام گزینه با بیت »ُخرده ای از مال دنیا در بساط هرکه هست / جبهۀ وا

ـــــروزی1( ز کـــــوی يـــــار می آيـــــد نســـــيم بـــــاد نـــــوروزی ـــــراغ دل براف ـــــی چ ـــــدد خواه ـــــاد ار م ـــــن ب از اي
ـــدوزی2( چـــو گل گـــر خـــرده ای داری خـــدا را صـــرف عشـــرت کن ــ ـــودای زران ــ ـــا داد س ــ ـــارون را غلط ه ــ ـــه ق ــ ک
ـــــروزی3( ز جـــام گل دگـــر بلبـــل چنـــان مســـت مـــی لعـــل اســـت ـــــت في ـــــر تخ ـــــروزه صفي ـــــرخ في ـــــر چ ـــــه زد ب ک
گر ســـازی و گر سوزی4( جـــدا شـــد يـــار شـــيرينت کنـــون تنها نشـــين ای شـــمع که حکم آســـمان اين است ا

مفهوم کدام گزینه با عبارت »گفت: چه کنم؟ آب و گل مرا چنین سرشته اند.« یکسان است؟  74

ــش را ــ ــگار خويـ ــ ــن دل افـ ــ ک کـ ــا ــ ــه پـ ــ صبـــــح اميـــــد ســـــاز شـــــب تـــــار خويـــــش را1( از کينـ
ــيده دار ــ ــت کشـ ــ ــان نصيحـ ــ ــخت دل زبـ ــ ـــــش را2( از سـ ـــــهوار خوي ـــــر ش ـــــنگ گوه ـــــه س مشـــــکن ب
ــه رو رود ــ ــش روبـ ــ ــث غمـ ــ ــا حديـ ــ ــذار تـ ــ مگشـــــا بـــــه بی غمـــــان لـــــب گفتـــــار خويـــــش را3( بگـ
ـــــاب ـــــو را کب ـــازد ت ــ ـــــق نس ـــــور خل ـــــم ش ـــا چش ــ ــش را4( ت ــ ــار خويـ ــ ــۀ سرشـ ــ ــور پيالـ ــ ــا مخـ ــ تنهـ

کدام گزینه با حکایت زیر تناسب معنایی دارد؟  75

»بهلول او را مالمت کرد که چرا شرط ادب به جا نیاوردی؟ او گفت: چه کنم؟ آب و گِل مرا چنین سرشته اند. گفت: آب و گِل تو را نیکو سرشته اند، اّما لگد کم 

خورده است!«

کـــه با گوش گران باشـــد ســـخن آهســـته تر بهتر1( کنـــــد پنـــــد ماليـــــم در گران جانـــــان اثـــــر بهتـــــر
ـــــت آدم نشـــــد ـــــال تربي ـــــی گوش م ـــــس ب ـــــچ  ک غوطـــه تا در خون نزد شمشـــير صاحب دم نشـــد2( هي
ــر ــ ــی دگـ ــ ــدم دلـ ــ ــو نديـ ــ ــر از دل تـ ــ ــر3( فارغ تـ ــ ــی دگـ ــ ــته ز آب و گلـ ــ ــو را سرشـ ــ ــزد تـ ــ ايـ
ــد ــ ــا غافل انـ ــ ــان دنيـ ــ ــبک باری گران جانـ ــ ورنـــــه ذوق باختـــــن بســـــيار بيـــــش از بـــــردن اســـــت4( از سـ

حاال تعیین نوع ادبی یعنی آخرین مرحله ...

»نوع ادبی« در کدام گزینه، با سایر گزینه ها تفاوت دارد؟ 76

ــيد  ــ ــت رسـ ــ ــه گوشـ ــ ــن بـ ــ ــزۀ مـ ــ ــون نيـ ــ ســـــرت را بـــــه خنجـــــر بخواهـــــم بريـــــد 1( کنـ
ــم  ــ ــان کنـ ــ ــش مهمـ ــ ــگ رخـ ــ ــر تـ ــ ــو را بـ ــ ســـــرت را بـــــه گوپـــــال درمـــــان کنـــــم2( تـ
اوی  کمربنـــــد  بـــــر  زد  نيـــــزه  اوی3( يکـــــی  پيونـــــد  و  بنيـــــاد  بگسســـــت  کـــــه 
ــد  ــ ــال اوفتـ ــ ــر مـ ــ ــر بـ ــ ــه گـ ــ ــوی آن  کـ ــ وجـــــــــودی از آن در بـــــــــال اوفتـــــــــد4( مگـ
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کدام گزینه را نمی توان نمونۀ شعر »تعلیمی یا اندرزی« دانست؟  77

ــمار1( چـــــو مـــــا را بـــــه غفلـــــت بشـــــد روزگار ــ ــت شـ ــ ــد فرصـ ــ ــی چنـ ــ ــاری دمـ ــ ــو بـ ــ تـ
مـــــن ندانـــــم صبـــــر کـــــردن در تنـــــور2( آتشـــــی کـــــردّی و گويـــــی صبـــــر کـــــن 
کـــــه شـــــاه از رعّيـــــت بـــــود تـــــاج دار3( بـــــــرو پـــــــاس درويـــــــش محتـــــــاج دار
ــود  ــته نمـــ ــو بســـ ــو چـــ ــدۀ آز4( بيـــــش از ايـــــن کار تـــ ــ ــ ــ ــدوز ديـ ــ ــ ــ ــت بـ ــ ــ ــ ــه قناعـ ــ ــ ــ بـ

و چن تا سؤال هم از گوشه و کنار درسا برای حسن ختام!

در کدام گزینه به نام پدیدآورندۀ »الهی نامه« اشاره شده است؟ 78

4( سعدی شيرازی 3( عطّار نيشابوری  2( محتشم کاشانی  1( موالنا جالل الّدين 
عبارت زیر با واژگان کدام گزینه کامل می شود؟ 79

»قدیمی ترین طبقه بندی انواع ادبی در یونان باستان صورت گرفته است؛ آن ها از چهار نوع حماسی، غنایی، ............ و تعلیمی، سخن گفته اند؛ این تقسیم بندی، 

بیشتر مبتنی بر ............ بود و جنبۀ محتوایی داشت.«

4( اخالقی ـ نثر 3( نمايشی ـ نثر  2( نمايشی ـ شعر  1( اخالقی ـ شعر 
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در سال های دهم و یازدهم وزن های همسان را شناختی. از این جا می رویم سراغ وزن های ناهمسان. قدری از چیزی  که تا به  حال یاد گرفته ای دشوارتر است، اّما 
در عوض، این طور وزن ها، هم ریتم های زیباتری دارند و هم در میان شاعران پرکاربردترند. اّول، درسنامه را دقیق بخوان و سعی کن ریتم های مختلف را خوب یاد 
کید می کنیم که هر دو روِش »تقطیع« و »سماعی« را به موازات هم یاد بگیر و از  بگیری و بر مختصات آوایی هر وزن مسّلط شوی، بعد برو سراغ بخش سؤال. تأ

تمرین های سماعی غافل نشو! یادگیری عروض یک راه بیشتر ندارد: تمرین، تمرین، تمرین! البّته تمرین اصولی و درست! سر نخ را بگیر و بیا.
در سال یازدهم با وزن های همسان که از تکرار یکنواخت یک پایۀ  آوایی و وزن های همسان دولَختی که از تکرار متناوب دو پایه یا رکن حاصل می شود، آشنا شدی. 

در این درس با شکل دیگری از وزن ها رو به رو می شوی؛ وزن هایی که نه رکن هایشان یکسان است و نه ترکیبی از دو رکن تکراری اند.
این وزن ها از رکن هایی متفاوت )ناهمسان( ساخته شده اند و در آن ها چیزی که باعث خوش آهنگی وزن شده ترکیب چند رکن متفاوت است نه تکرار ارکان. 

در درک ریتم این طور وزن ها اول باید به ریتم کلی مصراع دّقت کنی. 
وزن های ناهمسان ممکن است از سه رکن یا از چهار رکن ساخته شده باشند. نمونه های پرکاربرد این وزن ها را در جدول زیر ببینیم:

سهرکنیها

1- این وزن به اشتباه در کتاب درسی »فاعالتن، مفاعلن، فعلن« ذکر شده است که در همین درس درباره اش توضیحی می دهیم.
2- می توانیم دو وزن »مستفعُل مستفعُل مستفعُل مستف )مفعوُل مفاعیُل مفاعیُل فعولن(« و »مستفعُل مستفعُل مستفعُل فع )مفعول مفاعیل مفاعیل فعل(« را به دو شکل »همسان« و »ناهمسان« 

رکن بندی کنیم و کتاب درسی نیز شکل همساِن آن را ترجیح داده است، اّما با توّجه به عنوان درس اجباراً آن ها را ذیل نام وزن های ناهمسان آورده ایم.
3- این وزن در کتاب درسی از قلم افتاده، اما براساس سابقۀ طراحی سؤاالت در آزمون سراسری بدون شک جزو وزن های مورد استفادۀ طراح است.

4- نگران نباش! در درس های آینده، دلیل و محدودۀ این اختیارها را یاد می گیری و با نکات و جزئیاتش آشنا می شوی. اینجا ناچار این موضوع را مطرح کردیم، صرفاً برای این که در برخورد با نمونه های 
ناشیانۀ کتاب درسی سردرگم نشوی!

 فََعالتن مفاعلن فََعلن1
 مفعوُل مفاعلن فعولن )مستفعُل فاعالُت فع لن(

 مفعوُل مفاعلن مفاعیلن )مستفعُل فاعالُت مستفعل(
 مفعوُل فاعالُت مفاعیلن )مستفعلن مفاعُل مفعولن(

چهاررکنیها
 مفاعلن فََعالتن مفاعلن فََعلن 

 مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن )مستفعلن مفاعُل مستفعلن فََعل(
 مفعوُل مفاعیُل مفاعیُل فعولن )مستفعُل مستفعُل مستفعُل مستف(2

 مفعوُل / مفاعیُل / مفاعیُل / فََعل )مستفعُل / مستفعُل / مستفعُل / فع(3
 مفتعلن فاعالُت مفتعلن فع

َفَعالتن مفاعلن َفَعلن )U U ـ ـ / U ـ U ـ / U U ـ(

این وزن از ترکیب و به دنبال هم آمدن سه رکن »فعالتن«، »مفاعلن« و »فََعلن« ساخته شده؛ از وزن های پرکاربرد شعر فارسی هم هست.
طبق روال همیشگی قبل از هر چیزی باید چند نکته را دربارۀ این وزن بدانی:

1( از این وزن در کتاب درسی با شکل »فاعالتن مفاعلن فعلن« یاد شده است؛ یعنی رکن اول به اشتباه فاعالتن دانسته شده! که با شکل اصلی وزن متفاوت است. 
2( هنگامی که با نمونه های این وزن )UU ـ ـ / U ـ U ـ / UU ـ( برخورد کردی حواست به رکن ابتدایی و انتهایی باشد. 

رکن اول معموالً مشمول اختیار به کاربردن فاعالتن به جای فعالتن می شود و ممکن است در تقطیع با الگوی هجایی )ـ U ـ ـ / U ـ U ـ / UU ـ( روبه رو 
بشوی. یادت باشد که این موضوع نباید تغییری در نام گذاری رکن ها ایجاد کند.4

گاهی هم ممکن است رکن آخر مشمول اختیار ابدال شود و در هجابندی با شکل )UU ـ ـ / U ـ U ـ / ـ ـ( مواجه بشوی. در چنین مواردی هم مثل مورد 
قبل، رکن پایانی را هم چنان »فعلن« در نظر می گیریم.
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ــرو ــت سـ ــّد و قامـ ــه قـ ــم دل بـ ـــتندهـ ـــو نیس ـــر تــــ ـــاالی دلپذی ـــو ب ـــه چ ک

سروِتَمقاُدقدِبدلهمَدَنتقطیع:
U U ــU ـU ـU U Uـ
نیستُتِرذیَپدلِیالباُچِک
U U ــU ـU ـU U Uـ

فعلنمفاعلنفعالتن

 مستفعُل فاعاُت فع لن )ـ ـ UU / ـ U ـ U / ـ ـ( یا مفعوُل/ مفاعلن/ فعولن )ـ ـ U / U ـ U ـ / U ـ ـ (

این وزن از وزن های خوش آهنگ شعر فارسی است؛ از ترکیب سه رکن »مستفعُل«، »فاعالُت« و »فع لن« ساخته شده. در وزن های دوری یاد گرفتی که می شود 
یک وزن را با دو تا شیوۀ رکن بندی متفاوت بخوانی. این جا هم چنین امکانی در اختیار داری و می توانی آن را به صورت »مفعوُل / مفاعلن / فعولن« رکن بندی کنی.

ــابمــــــا را همـــه شـــب نمی بـــرد خـــواب ــ ــ ــ ــ ــۀ روزگار دری ــ ــ ــ ــ ای خفت

خابردَبمیِنشبمَِهراماتقطیع:
ـUـ Uـــ U Uــ

یابدررگاِزروِیِتخفای
ـUـ Uـــ U Uــ

فع لنفاعالتمستفعل

 مستفعُل فاعاُت مستفعل )ـ ـ U U / ـ U ـ U / ـ ـ ـ( یا مفعوُل مفاعلن مفاعیلن )ـ ـ U / U ـ U ـ / U ـ ـ ـ(

( )چهارهجایی /  ـ  ـ   این وزن هم از جمله وزن هایی است که می توانی آن را به دو شیوۀ متفاوت )از نظر ظاهری( رکن بندی کنی. یکی به صورت )ــ  UU /ـ  Uـ  U /ـ 
چهارهجایی / سه هجایی( که »مستفعُل فاعالُت مستفعل )= مفعولن(« خوانده می شود و دوم به صورت )ـ ـ U / U ـ U ـ/ U ـ ـ ـ( که با »مفعوُل مفاعلن 

مفاعیلن« متناسب است.
آن را کـــــــه تـــــــو در کنــــــار می آییاز خلــــــق جهـــــــان کنــــــاره می گیرد

ردگیمیِرناِکهانَجِقخلازتقطیع:
ـــ Uـ Uـ U Uــ
ییآمیرناِکدرُتِکراآن
ـــ Uـ Uـ U Uــ

مفعولنفاعالتمستفعل

 مستفعلن مفاعُل مفعولن )ـ ـ U ـ / U ـ UU / ـ ـ ـ( یا مفعوُل فاعاُت مفاعیلن )ـ ـ U / ـ U ـ U / U ـ ـ ـ(

این وزن از ترکیب سه رکن »مستفعلن«، »مفاعُل« و »مفعولن« )چهارهجایی / چهارهجایی / سه هجایی( ساخته شده. در عین حال می توانی آن را طور دیگری 
هم رکن بندی کنی. ) سه هجایی / چهار هجایی / چهار هجایی( که با ارکان »مفعوُل فاعالُت مفاعیلن« )ـ ـ U / ـ U ـ U / U ـ ـ ـ( متناسب است. 

ــدم ــه می بنـ ــرگ چـ ــد مـ ــر امیـ دیگـــر مـــرا ز مـــرگ، جدایـــی نیســـتدل بـ

دمبنمیِچگمرِدمیاُبردلتقطیع:
ـــ U Uـ Uـ Uــ

نیستییداُجگمرِزراَمگردی
ـUــ U Uـ Uـ Uــ

مفعولنمفاعلمستفعلن

 مفاعلن َفَعاتن مفاعلن َفَعلن ) U ـ U ـ / UU ـ ـ / U ـ U ـ / UU ـ(

از این جا به بعد با وزن هایی روبه رو هستیم که از پیوستن چهار رکن ساخته شده اند. نخستین وزن این بخش، یکی از پرکاربردترین وزن های شعر فارسی ست 
که موسیقی آن از پشِت هم قرار گرفتِن ارکان »مفاعلن«، »فََعالتن«، »مفاعلن« و »فََعلن« به دست می آید. در شناسایی این وزن بیش تر دقت کن؛ در آزمون ها 

معموالً جزو انتخاب های اّول طّراح است.
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ـــار گرفـــتمگیــر زلــف ســیاهش بــه بــوی دانــۀ خــال ـــه بهـــر مهـــره نشـــاید میـــان م ک

خالِیِنداِیبوِبهشیاِسِفزلـرگیـَمتقطیع:
U ـU ـU U ــU ـU ـU U Uـ
رفتِگرماِنیامِیدشاَنِرمهـِربهـِک
U ـU ـU U ــU ـU ـU U Uـ

فعلنمفاعلنفعالتنمفاعلن

 مستفعلن مفاعُل مستفعلن َفَعل )ـ ـ U ـ / U ـ UU / ـ ـ U ـ / U ـ( یا مفعوُل فاعاُت مفاعیُل فاعلن )ـ ـ U / ـ U ـ U / U ـ ـ U / ـ U ـ(

از وزن های پرکاربرِد شعر فارسی است و آن را می توانی به صورت »مفعول فاعالُت مفاعیُل فاعلن« نیز رکن بندی کنی.
تـــا درد عاشـــقی نچشـــد مـــرد مـــرد نیســـتچون درد عاشـقی به جهان هیچ درد نیسـت

نیستددرـچهیـهانَجِبقیِشعاِددرچنتقطیع:
ـU Uـ Uــ U Uـ Uـ Uــ
نیستدمردمرشدِچَنقیِشعاِددرتا
ـU Uـ Uــ U Uـ Uـ Uــ

فعلمستفعلنمفاعلمستفعلن

 مستفعُل مستفعُل مستفعُل مستف )= فع لن( )ـ ـ UU / ـ ـ UU / ـ ـ UU / ـ ـ( یا مفعوُل مفاعیُل مفاعیُل فعولن )ـ ـ U / U ـ ـ U / U ـ ـ U / U ـ ـ(

( ساخته شده. ـ  وزنی پرکاربرد است با ریتمی سریع تر به نسبت بقیۀ وزن ها، که از تکرار سه بارۀ رکن »مستفعل« و اضافه شدن رکنی با دو هجای بلند )مستف=ـ 
ـــدتـــا رنـــج تحمـــل نکنـــی گنـــج نبینـــی ـــدار نباش ـــح پدی ـــرود صب ـــب ن ـــا ش ت

نیبیَنـجگنـنیُکَنملحمَتـجرنـتاتقطیع:
ــ U Uــ U Uــ U Uــ
شدباَنردادیَپـحصبـودَرَنشبتا
ــ U Uــ U Uــ U Uــ

مستفمستفعلمستفعلمستفعل

 مستفعُل / مستفعُل / مستفعُل / ُمس )= فع( )ـ ـ UU / ـ ـ UU / ـ ـ UU / ـ( یا  مفعوُل / مفاعیُل / مفاعیُل / َفَعل )ـ ـ U / U ـ ـ U / U ـ ـ U / U ـ(

این وزن زیبا یکی از انعطاف پذیرترین و رایج ترین وزن های شعر فارسی ست که آن را بیش تر با نام »وزن رباعی« می شناسیم.1 موسیقی این وزن تشکیل شده از 
ترکیب سه بارۀ رکن »مستفعُل« و آمدن یک رکن »فع« در پایان آن.

به عالوه می توانی این وزن را به صورت »مفعوُل / مفاعیُل / مفاعیُل / فََعل )ـ ـ U / U ـ ـ U / U ـ ـ U / U ـ(« رکن بندی کنی.
این را هم یادآوری کنیم که این وزن در متن درس از قلم نویسنده یا گردآورندۀ کتاب درسی افتاده؛ اّما با توّجه به اهمّیت آن و از آن جا که این وزن، مکّمل وزن 

قبلی یعنی »مستفعُل مستفعُل مستفعُل مستف )= فع لن(« است، خودمان را موظّف به معّرفی این وزن دانستیم. حاال بیا بیِت نمونه  را بررسی کنیم.
ــچ ــه هی ــا هم ــا و نهان ه ــو عیان ه ـــچای در ت ـــه هی ـــا هم ـــا و گمان ه ـــدار یقین ه پن

هیچمِه َهاهانَنُوهایانَعُتدرایتقطیع:
ـU U Uــ U Uــ U Uــ

هیچمِه َهامانُگُوهاقینَیِرداپنـ
ـU U Uــ U Uــ U Uــ

فعمستفعلمستفعلمستفعل

 مفتعلن فاعاُت مفتعلن فع )ـ UU ـ / ـ U ـ U / ـ UU ـ / ـ(

یک وزن بسیار آهنگین است؛ وزنی که که موسیقی آن از به دنبال هم آمدن رکن های »مفتعلن«، »فاعالُت«، »مفتعلن«، »فع« درست شده.

1- رباعی ها بر این وزن سروده می شوند.
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»آرایه در گزینه« تیپ رایج و پرکاربردی در طّراحی سؤال ترکیبی ست. برای پاسخ گویی، یک نگاه کلّی به بیت سؤال بینداز. و تا حّد امکان سعی کن معنی اش 
کنی این طوری، اگر آرایه های جداگانه را خوب یاد گرفته باشی، در سؤال ترکیبی تیپ )1( با همان نگاه کلّی، آرایه های برجسته تر خودشان را نشانت می دهند. 
این را داشته باش و برو سراغ گزینه ها و از اولوّیت بندی، مقایسه و رّد گزینه کمک بگیر. حواست باشد در تست های ترکیبی آرایه هایی مثل تناسب، واج آرایی 

یا کنایه چندان به کارت نمی آیند.

)اختصاصی انسانی 99( 2539 آرایه های بیت زیر کدام اند؟ 
ـــم«»ز بــاغ حســن خــود بــر خور کــه من در ســایۀ ســروت ـــوردار می بین ـــق برخ ـــاغ عش ـــی را ز ب جهان

4( کنایه، ایهام، مجاز، واج آرایی 3( تشبیه، استعاره، جناس، مجاز  2( استعاره، مجاز، کنایه، ایهام  1( تشبیه، جناس، ایهام، کنایه 
)اختصاصی انسانی 99( 2540 آرایه های بیت زیر کدام اند؟ 

تویــی آن کــس کــه در عالم بــه جفت ابــروان طاقی«»تـــو داری طـــاق ابرویـــی کـــه جفتـــش نیســـت در عالـــم

2( تشبیه، مجاز، ایهام تناسب، تضاد 1( تشبیه، تضاد، ایهام، جناس تام  
4( استعاره، ایهام، اغراق، پارادوکس 3( پارادوکس، جناس ناقص، کنایه، اغراق 

)اختصاصی انسانی خارج از کشور 99( 2541 آرایه های بیت زیر کدام اند؟ 
ـــد ـــا خری ـــوۀ دنی ـــت داد و عش ـــه دل از دس ـــر ک یوســف خــود را به ســیم قلــب ســودا کــرد و رفت«»ه

2( استعاره، تشبیه، ایهام، ایهام تناسب 1( استعاره، کنایه، حسن تعلیل، ایهام  
4( تشبیه، حسن تعلیل، مجاز، ایهام تناسب 3( تشبیه، کنایه، مجاز، اسلوب معادله  

)اختصاصی انسانی خارج از کشور 99( 2542 آرایه های بیت زیر، در کدام گزینه تماماً درست است؟ 
ـــا«»مــا بــه خــون خــود دهــان تیشــه شــیرین می کنیــم ـــیرین کار م ـــوق ش ـــث معش ـــیند عب ـــخ ننش تل

2( استعاره، حس آمیزی، ایهام، کنایه 1( تشخیص، مجاز، تضاد، جناس  
4( حس آمیزی، مجاز، پارادوکس، ایهام 3( جناس، استعاره، ایهام، تشخیص  

آرایه های بیِت زیر، کدام است؟  )اختصاصی انسانی 98( 2543
ــن آب»زنـــــده بـــــه بـــــوی تـــــوام بـــــوی ز مـــــن وا مگیـــــر ــ ــدار از مـ ــ ــوام بازمـ ــ ــنۀ روی تـ ــ تشـ

2( استعاره، تشبیه، کنایه، جناس همسان 1( کنایه، تشبیه، ایهام تناسب، مجاز  
4( استعاره، ایهام تناسب، مجاز، جناس همسان 3( کنایه، تشبیه، ایهام، جناس ناهمسان 

)اختصاصی انسانی خارج از کشور 98( 2544 آرایه های بیِت زیر، کدام است؟ 
ـــینم«»تـــــا بـــــا کمـــــان ابـــــرو بنشســـــت در کمینـــــم ـــر دل نش ـــاند از تی ـــش بنش ـــون خوی در خ

2( تشبیه، جناس، کنایه، ایهام 1( استعاره، مجاز، تلمیح، ایهام  
4( جناس، تشبیه، ایهام تناسب، مجاز 3( استعاره، اغراق، جناس، پارادوکس  

)اختصاصی انسانی خارج از کشور 98( 2545 بیِت زیر، »فاقد« کدام آرایه های ادبی است؟  
ـــــنگین دل ـــــوه س ـــــت ک ـــــل فرورف ـــــون لع ـــــه خ ـــاد«»ب ـــد فره ک ش ـــا ـــیرین ه ـــت ش ـــو در محّب چ

4( تلمیح، حسن تعلیل 3( اغراق، تشخیص  2( مجاز، جناس  1( تشبیه، کنایه 

این بخش مربوط می شود به همۀ موضوعاتی که در سه گانۀ علوم و فنون دربارۀ آرایه های ادبی خواندی. بخشی مطابق آن چه در کنکور سراسری با آن روبه رو 
خواهی شد. جایی که باید تمام دانسته هایت را کنار هم بگذاری و از پس سؤاالت بربیایی.

برای این که مهارت و تسلّط ات را باال ببری، تست ها را تیپ بندی کرده ایم و در ابتدای هر تیپ توضیحاتی دربارۀ شیوۀ حل آن ها آورده ایم. دست بجنبان! 
وقت تنگ است.
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)عمومی انسانی 98( 2546 آرایه های بیت زیر، کدام اند؟ 
ـــما ـــوش ش ـــب پ ـــید ش ـــرد خورش ـــش می ب مـــــی رود آب حیـــــات از چشـــــمۀ نـــــوش شـــــما«»آب آت

2( مجاز، جناس تام، تضاد، تلمیح 1( استعاره، تشخیص، تلمیح، تضاد  
4( مجاز، ایهام، تشخیص، پارادوکس  3( ایهام، استعاره، جناس تام، پارادوکس 

)عمومی ریاضی 98( 2547 آرایه های بیت زیر، کدام است؟ 
ـــده اســـت ســـخن گفتـــن شـــیرین پیشـــت ـــکرت«»جـــای خن ـــرود از ش ـــدی ب ـــو بخن ـــیرین چ ـــه آب ش ک

2( تشبیه، ایهام، مجاز، حسن تعلیل 1( استعاره، مجاز، کنایه، تلمیح  
4( تشبیه، ایهام، استعاره، ایهام تناسب 3( استعاره، ایهام تناسب، تلمیح، تناقض 

)عمومی ریاضی 98( 2548 بیِت زیر »فاقد« کدام آرایه های ادبی است؟ 
ـــود«»شـــــود از ُمهـــــر خموشـــــی دل خامـــــش گویـــــا ـــته ب ـــر بس ـــم ز س ـــر خ ـــی در جگ ـــوش م ج

4( مجاز، اسلوب معادله 3( تشبیه، مراعات نظیر  2( استعاره، تناقض  1( ایهام، حس آمیزی 
)عمومی تجربی 98( 2549 آرایه های بیت زیر کدام اند؟ 

ـــیمی ـــت نس ـــوی او گذش ـــرم از ک ـــر س ـــه ب ـــو غنچ ـــدم«»چ ـــوی او بدری ـــه ب ـــن ب ـــر دل خونی ـــرده ب ـــه پ ک

2( ایهام، تشبیه، جناس، کنایه 1( تشبیه، مجاز، تلمیح، تضاد  
4( مجاز، ایهام، مراعات نظیر، حس آمیزی 3( کنایه، تشبیه، حس آمیزی، مجاز  

)عمومی هنر 98( 2550 آرایه های بیِت زیر، کدام اند؟ 
ـــت ـــزی نداش ـــدم چی ـــگ ع ـــر آهن ـــتی غی ـــاز هس ـــرود«»س ـــی می س ـــدم خموش ـــه وا دی ـــی را ک ـــر نوای ه

2( تشبیه، مجاز، پارادوکس، کنایه، حسن تعلیل 1( استعاره، مجاز، ایهام، تضاد، حسن تعلیل 
4( استعاره، اغراق، ایهام تناسب، جناس، حس آمیزی 3( تشبیه، تضاد، ایهام، پارادوکس، حس آمیزی 

)عمومی زبان 98( 2551 آرایه های بیت زیر، کدام اند؟ 
ـــــر آب زالل«»شـــــکرت شـــــور جهانـــــی و جهانـــــی مشـــــتاق ـــــه پ ـــــم هم ـــــنه و عال ـــــی تش عالم

2( ایهام، مجاز، مراعات نظیر، تشبیه 1( استعاره، ایهام، تضاد، مراعات نظیر  
4( استعاره، ایهام تناسب، مجاز، اغراق 3( تشبیه، ایهام تناسب، جناس تام، تضاد 

)عمومی زبان 98( 2552 آرایه های بیت زیر، کدامند؟ 
ـــــن را ـــــت چم ـــــاط اس ـــــرگ نش ـــــا ب ـــــی م ـــــا«»بی برگ ـــــس م ـــــار و خ ـــــود خ ـــــزار ب ـــــیرازۀ گل ش

2( استعاره، پارادوکس، مجاز، حسن تعلیل 1( تشبیه، استعاره، پارادوکس، مجاز  
4( استعاره، حسن تعلیل، اسلوب معادله، مجاز 3( تشبیه، تضاد، کنایه، اسلوب معادله 

)اختصاصی انسانی خارج از کشور 97( 2553 آرایه های بیت »به حجاب اندرون شود خورشید / چون تو گیری از آن دو الله حجیب )= حجاب(« کدام اند؟ 
2( استعاره ـ اغراق ـ تشخیص ـ حسن تعلیل 1( اغراق ـ استعاره ـ ایهام تناسب ـ کنایه 
4( تشخیص ـ کنایه ـ مجاز ـ اسلوب معادله 3( ایهام تناسب ـ مجاز ـ تشخیص ـ مراعات  نظیر 

)عمومی انسانی 97( 2554 آرایه های بیت زیر، در کدام گزینه »تماماً« درست است؟  
ـــر ــ ـــــی ده ـــــت بی وفای ـــه بدانس ــ ـــه الل ــ ـــر ک ــ ـــاد«»مگ ـــف ننه ـــی ز ک ـــام م ـــد ج ـــزاد و بش ـــا ب ـــه ت ک

2( حسن تعلیل ـ ایهام ـ مجاز ـ کنایه 1( کنایه ـ تشبیه ـ مجاز ـ ایهام  
4( استعاره ـ تشبیه ـ کنایه ـ ایهام تناسب 3( استعاره ـ تضاد ـ مجاز ـ حسن تعلیل 

)عمومی ریاضی 97 با تغییر( 2555 آرایه های بیت زیر، کدام است؟  
ـــد«»قضـــای الزم اســـت آن  را کـــه بـــر خورشـــید عشـــق آرد ـــوا مان ـــار ه ـــرش گرفت ـــون ذّره در مه ـــه هم چ ک

2( تشبیه ـ استعاره ـ ایهام تناسب 1( تشبیه ـ ایهام ـ مجاز  
4( استعاره ـ ایهام تناسب ـ جناس 3( استعاره ـ کنایه ـ اسلوب معادله  

)عمومی تجربی 97( 2556 آرایه های بیت زیر، در کدام گزینه »تماماً« درست آمده است؟  
بــــــاری بـــــه هیـــــچ روی ز مــــــن روی برمتـــــاب«»بـــر روی چـــون مَـــه ارچـــه بتابـــی کمنـــد زلـــف

2( تشبیه ـ ایهام ـ جناس تام ـ کنایه 1( مجاز ـ تشبیه ـ جناس ـ تشخیص 
4( ایهام تناسب ـ استعاره ـ تناسب ـ واج آرایی 3( استعاره ـ ایهام ـ جناس تام ـ مجاز 
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)عمومی هنر 97( 2557 آرایه های بیت زیر، در کدام گزینه »تماماً« درست آمده است؟  
دو زلــف افعــی ضّحــاک و چهــره جــام جــم اســت«»تــو را کــه مــوی میــان هــم وجــود و هــم عــدم اســت

4( تشبیهـ  پارادوکسـ  تلمیحـ  جناس 3( مجازـ  تلمیحـ  تشبیهـ  ایهام  2( تشبیهـ  پارادوکسـ  جناسـ  ایهام  1( تلمیحـ  جناسـ  استعارهـ  مجاز  
)عمومی زبان 97( 2558  آرایه های بیت زیر کدام است؟  

ـــش«»مهـــــر آن مهـــــر، فروغـــــی، نپذیـــــرد نقصـــــان ـــم و بی ـــردد ک ـــده نگ ـــید فروزن ـــور خورش ن

2( استعاره ـ تشبیه ـ اسلوب معادله ـ مجاز 1( جناس ـ ایهام ـ کنایه ـ حسن تعلیل 
4( جناس تام ـ ایهام تناسب ـ اسلوب معادله ـ استعاره 3( جناس تام ـ استعاره ـ تضاد ـ حسن تعلیل 

)عمومی خارج از کشور 97( 2559 آرایه های بیت زیر کدام است؟  
نـــه چنـــگ بـــه قانـــون و نـــه دف بـــر دســـت اســـت«»در مجلـــس دهـــر، ســـاز مســـتی پســـت اســـت

2( تشبیه ـ استعاره ـ ایهام ـ کنایه 1( استعاره ـ مجاز ـ ایهام ـ حسن تعلیل 
4( تشبیه ـ جناس ـ ایهام تناسب ـ کنایه 3( استعاره ـ مجاز ـ کنایه ـ حسن تعلیل 

)اختصاصی انسانی 96( 2560 آرایه های موجود در بیت زیر، کدام اند؟ 
ـــــاب ـــــادۀ ن ـــــت ب ـــــم کجاس ـــــک ملول ـــــد خش ـــــر دارد«»ز زه ـــــاغ   ت ـــــم دم ـــــاده مدام ـــــوی ب ـــــه ب ک

2( تشبیه فشرده، ایهام تناسب، لّف و نشر  1( حس  آمیزی، ایهام، اغراق  
4( متناقض نما، تشخیص، حس آمیزی  3( کنایه، تضاد، ایهام تناسب  

)اختصاصی انسانی 96( 2561  آرایه های بیت زیر، کدام اند؟ 
ـــت ـــارج اس ـــم خ ـــر نوای ـــم و یک س ـــاز بی آهنگ گـــر نـــوازش یابـــم از ایّـــام رســـوا می شـــوم«»س

2( تشبیه، ایهام تناسب، ایهام، مجاز  1( استعاره، تشبیه، مجاز، حسن تعلیل 
4( استعاره، کنایه، ایهام تناسب، حس آمیزی 3( تشبیه، ایهام، استعاره، حس آمیزی  

)اختصاصی انسانی 96( 2562 آرایه های بیت »از بس که با جان و دلم ای جان و دل آمیختی / چون نکهت از آغوش گل بوی تو خیزد از گلم« کدام اند؟ 
2( استعاره ـ مراعات  نظیر ـ جناس ـ ایهام ـ کنایه 1( استعاره ـ تشبیه ـ تشخیص ـ جناس ـ مجاز 

4( مراعات  نظیر ـ ایهام تناسب ـ نغمۀ حروف ـ تضمین 3( تشبیه ـ  کنایه ـ تشخیص ـ ایهام ـ حس آمیزی 
)اختصاصی انسانی خارج از کشور 96( 2563  آرایه های بیت زیر کدام اند؟  

ـــــق ـــــازار عش ـــــت در ب ـــــکافی را رواجـــــی نیس هرکــه ســر از پا نمی داند در این ســودا ســر اســت«»موش

2( ایهام تناسب، ایهام، جناس، تشبیه  1( تشبیه، استعاره، کنایه، حسن تعلیل  
4( ایهام تناسب، تشبیه، استعاره، حسن تعلیل  3( استعاره، مجاز، جناس، اسلوب معادله  

)عمومی خارج از کشور 96( 2564 آرایه های بیِت زیر، در کدام گزینه »تماماً« درست آمده است؟ 
ـــایی ـــب بگش ـــر ل گ ـــیرینی ا ـــه ش ـــا هم ـــکر ب پیــش نطــق شــکرینت چــو نــی  انگشــت بخایــد«»نیش

2( استعاره ـ حس آمیزی ـ نغمه حروف ـ کنایه 1( استعاره ـ حس آمیزی ـ مجاز ـ حسن تعلیل 
4( تشبیه ـ ایهام ـ نغمۀحروف ـ مراعات نظیر 3( تشبیه ـ مجاز ـ حسن تعلیل ـ ایهام تناسب 

)عمومی ریاضی 96( 2565 بیِت زیر، دارای کدام آرایه هاست؟  
بس کـه به هجـر می دهد عشـق تو گوش مـال من«»نالـــه زیـــر و زار مـــن، زارتـــر اســـت هـــر زمـــان

2( کنایه ـ مجاز ـ تشبیه ـ حسن تعلیل 1( استعاره ـ مجاز ـ جناس ـ ایهام  
4( استعاره ـ کنایه ـ جناس ـ واج آرایی 3( کنایه ـ تشبیه ـ حسن تعلیل ـ واج آرایی 

)عمومی تجربی 96( 2566 همۀ آرایه های کدام گزینه، در بیِت زیر وجود دارد؟  
چه می گویی چنین شیرین که شوری در من افکندی«»تـــرش بنشـــین و تیـــزی کـــن کـــه مـــا را تلـــخ ننمایـــد

2( ایهام تناسب ـ اغراق ـ حسن تعلیل 1( ایهام ـ تلمیح ـ تضاد   
4( کنایه ـ حس آمیزی ـ ایهام تناسب  3( تضاد ـ تلمیح ـ حس آمیزی   

)عمومی زبان 96( 2567 آرایه های بیِت زیر، کدام اند؟  
ـــــا  ـــــتان خاره ـــــم گلس ـــــو در چش ـــــژگان ت گل ز ســـــودای رخـــــت افتـــــاده در بازارهـــــا«»ای ز م

2( تشبیه ـ ایهام تناسب ـ کنایه ـ تشخیص 1( تشبیه ـ پارادوکس ـ مراعات نظیر ـ تضاد 
4( ایهام ـ تضاد ـ اسلوب معادله ـ مراعات نظیر 3( ایهام تناسب ـ اسلوب معادله ـ تشخیص ـ کنایه 



507 سؤاالت ترکیبی آرایه های ادبی

)اختصاصی انسانی 95( 2568 همۀ آرایه های بیت زیر، در کدام گزینه درست ذکر شده است؟ 
ـــــود ـــــزه گش ـــــن غم ـــــر کمی ـــــروی او گ ـــــان اب ـــد«»کم ـــر می آی ـــه تی ـــن ک ـــپر ک ـــینه س ـــوق س ـــه ش ب

2( استعاره، جناس، مجاز، ایهام 1( تشبیه، ایهام، کنایه، مجاز  
4( جناس، ایهام تناسب، استعاره، مراعات نظیر 3( استعاره، کنایه، تشبیه، جناس   

)اختصاصی انسانی خارج از کشور 95( 2569  آرایه های کدام گزینه در بیت زیر وجود ندارد؟ 
ــان خامــش کز این روشـن  بیان فانوس شـمع طور شـد گوشـم«»مشــو از حــرف عشــق ای خامــۀ آتش زب

4( تشبیه ـ حسن تعلیل 3( ایهام ـ پارادوکس  2( مجاز ـ تشخیص  1( استعاره ـ تلمیح 
)اختصاصی انسانی خارج از کشور 95( 2570 آرایه های بیت زیر از فروغی بسطامی کدام هستند؟ 

کــه در گفتــار شــیرین خســروم داده اســت فرمانی«»فروغــی شــهرۀ هــر شــهر شــد شــعرم بــه شــیرینی

2( کنایه ـ واج آرایی ـ مراعات نظیر ـ حسن تعلیل 1( واج آرایی ـ ایهام ـ تلمیح ـ حس آمیزی 
4( حسن تعلیل ـ ایهام تناسب ـ استعاره ـ اسلوب معادله 3( استعاره ـ تشبیه ـ اسلوب معادله ـ مراعات نظیر 

)عمومی ریاضی 95/ با تغییر( 2571 آرایه های کدام گزینه در بیت زیر موجود نیست؟ 
ـــزم«»چــو آب آشــفته جــان بــر کــف دوانــم تــا کجا ســروی  ـــای او ری ـــم روان در پ ـــت بین ـــّد و قامت ـــه ق ب

4( کنایه ـ جناس  3( تشبیه ـ تشخیص   2( ایهام تناسب ـ اسلوب معادله   1( استعاره ـ مراعات نظیر  
)عمومی تجربی 95( 2572 کدام آرایه ها »تماماً« در بیت زیر وجود دارد؟ 

ـــــر گ ـــــد ا ـــــت رخ فروپوش ـــــن از خجال ـــــاه و پروی آفتاب آســـا کنـــد در شـــب تجّلـــی روی تـــو«»م

2( استعاره ـ تلمیح ـ حسن تعلیل ـ تشبیه 1( مجاز ـ کنایه ـ تشبیه ـ استعاره  
4( تشخیص ـ حسن تعلیل ـ جناس ـ متناقض نما 3( مجاز ـ اسلوب معادله ـ تضاد ـ کنایه 

)عمومی هنر  95( 2573 بیت زیر، فاقد کدام آرایه هاست؟ 
ـــال ـــر جب ـــان ب ـــر گری ـــت اب ـــوه فضل ـــکوه ک ـــا ش بــا وجــود جــود دســتت بــرق خنــدان بر ســحاب«»ب

4( تشخیص ـ مراعات نظیر 3( ایهام ـ حس آمیزی  2( استعاره ـ جناس  1( تشبیه ـ تضاد 
)عمومی زبان  95( 2574 آرایه های بیت زیر کدام اند؟ 

ـــاد ـــه مب ـــدان ک ـــخن ای گل خن ـــتم ز س ـــب ببس مردمـــان بـــوی تـــو یابنـــد ز رنـــگ ســـخنم«»ل

4( ایهام ـ تشبیه ـ حس آمیزی 3( استعاره ـ ایهام تناسب ـ تشبیه  2( استعاره ـ حس آمیزی ـ کنایه  1( ایهام ـ حسن تعلیل ـ کنایه 
در بیت »مکن عیبم که می کاهم چو ماه از تاب مهر او / که گر ماهی تب هجرش کشد کوهی شود کاهی« کدام آرایه ها وجود ندارد؟ 2575

)اختصاصی انسانی خارج از کشور 94( 2( استعاره ـ ایهام ـ حسن  تعلیل  1( کنایه ـ  تشبیه ـ تضاد  
4( ایهام تناسب ـ تشخیص ـ مراعات  نظیر 3( اسلوب معادله ـ تناقض ـ حس آمیزی 

)عمومی ریاضی  94( 2576 آرایه های بیت زیر، کدام اند؟ 
ــت ــور ماس ــتان، س ــم تن پرس ــد مات ــه می دانن ـــــت«»آن چ ـــــور ماس ـــــت منص ـــــران و رای ـــــل دیگ دار، نخ

2( استعاره ـ تشبیه ـ ایهام تناسب  ـ جناس  1( ایهام ـ استعاره ـ کنایه ـ تضاد  
4( تشبیه ـ ایهام تناسب ـ تناقض ـ تلمیح  3( کنایه ـ تناقض ـ جناس ـ ایهام   

)عمومی تجربی  94( 2577 آرایه های بیت زیر، کدام اند؟ 
ـــــد ـــــی بلن ـــــۀ معن ـــــوازش پای ـــــت ن ـــــردد از دس مــور را شیرین ســخن دســت ســلیمان کرده اســت«»گ

2( کنایه ـ تشخیص ـ حسن تعلیل ـ جناس تام  1( کنایه ـ حس آمیزی ـ تضاد ـ مجاز  
4( استعاره ـ تلمیح ـ اسلوب معادله ـ حسن تعلیل  3( استعاره ـ حس آمیزی ـ  مجاز ـ اسلوب معادله 

)اختصاصی انسانی خارج از کشور 93( 2578 در کدام گزینه،  همۀ آرایه های موجود در بیت زیر، ذکر شده است؟ 
ــم ــت می خواهـ ــودای رخـ ــبزی سـ ــه سرسـ ـــد«»همـ ـــودا ش ـــر آن س ـــدر س ـــن ان ـــر م ـــه عم ـــه هم ک

2( حسن تعلیل ـ کنایه ـ مجاز ـ مراعات نظیر 1( استعاره ـ مجاز ـ کنایه ـ واج آرایی  
4( تشبیه ـ استعاره ـ مراعات نظیر ـ جناس تام 3( کنایه ـ تشبیه ـ ایهام ـ واج آرایی  
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)اختصاصی انسانی 93( 2579  آرایه های بیت زیر، کدام اند؟ 
ـــش ـــرد از پی ـــوان ب ـــق را نت ـــوی ح ـــخن دع ـــه س هرکـــه ســـر در ســـر ایـــن کار کنـــد، منصـــور اســـت«»ب

2( اسلوب معادله ـ کنایه ـ تضاد ـ حس آمیزی 1( کنایه ـ جناس ـ ایهام ـ تلمیح  
4( استعاره ـ اسلوب معادله ـ متناقض نما ـ ایهام 3( لّف و نشر ـ استعاره ـ تلمیح ـ متناقض نما 

)عمومی ریاضی  93( 2580 آرایه های بیت زیر کدام اند؟  
ــد ــ ــۀ اّمیـ ــ ــود دانـ ــ ــر بـ ــ ــد زمین گیـ ــ ـــــت«»هرچنـ ـــــد اس ـــــار بلن ـــــر گهرب ـــــرم اب ـــــت ک دس

2( مجاز ـ استعاره ـ حسن تعلیل ـ کنایه 1( کنایه ـ تشبیه ـ مجاز ـ ایهام  
4( ایهام ـ تشخیص ـ حسن تعلیل ـ جناس 3( استعاره ـ تشبیه ـ جناس ـ تشخیص 

)عمومی هنر  93( 2581 کدام آرایه ها در بیت زیر، »تماماً« موجود است؟ 
ـــن«»هســـــتند بی قـــــرار چـــــو زلـــــف تـــــو عالمـــــی ـــرار حس ـــت ق ـــم زلف ـــد در خ ـــده دی ـــا دی ت

2( ایهام تناسب ـ مجاز ـ تضاد ـ تشبیه ـ مراعات نظیر 1( تشخیص ـ اغراق ـ مراعات نظیر ـ کنایه ـ ایهام تناسب 
4( مجاز ـ تشبیه ـ اغراق ـ جناس ـ تضاد 3( تشبیه ـ کنایه ـ ایهام تناسب ـ جناس ـ تشخیص 

)عمومی زبان  93( 2582 آرایه های بیت »مشو غمگین در میخانه را گر محتسب گل زد / که جوش گل شراب لعل فام آورد مستان را« کدام اند؟ 

2( تشبیه ـ استعاره ـ مجاز ـ جناس تام 1( کنایه ـ جناس ـ استعاره ـ تشبیه  
4( تشبیه ـ مراعات نظیر ـ جناس ـ اسلوب معادله 3( کنایه ـ مجاز ـ حسن تعلیل ـ جناس تام 

)اختصاصی انسانی خارج از کشور 92( 2583  در بیت »عیش دل شکسته عزا می کنی چرا / عیدم تویی که من به تو قربان نیامدی« کدام آرایه وجود ندارد؟ 

4( مجاز ـ حس آمیزی   3( مراعات نظیر ـ تشبیه   2( ایهام تناسب ـ تضاد  1( کنایه ـ استعاره   
)عمومی انسانی  92( 2584 آرایه های بیت »جان می رسد به لب، من شیرین کام را / تا حرف تلخی از دهن یار می کشم« کدام است؟ 

2( مجاز ـ کنایه ـ تناقض ـ ایهام 1( کنایه ـ مجاز ـ حس آمیزی ـ تضاد  
4( استعاره ـ حس آمیزی ـ تناقض ـ مراعات نظیر 3( ایهام ـ مراعات نظیر ـ تضاد ـ استعاره 

)عمومی خارج از کشور 92( 2585 آرایه های بیت زیر، کدام است؟ 
ـــا؟ ـــور از کج ـــه ش ـــن هم ـــیرین زبان، ای ـــعدی ش ـــیر او«»س ـــه تفس ـــن هم ـــت، وی ـــی اس ـــا آیت ـــاهد م ش

2( استعاره ـ ایهام ـ تضاد ـ تلمیح 1( مجاز ـ تشبیه ـ کنایه ـ تلمیح   
4( تشبیه ـ مجاز ـ حس آمیزی ـ ایهام تناسب  3( ایهام ـ کنایه ـ استعاره ـ تضاد   

کدام گروه از آرایه های ادبی، همگی، در بیت »آخر ای مطرب از این پرده عّشاق بگرد / چند گویی که مرا پرده به چنگ تو درید« یافت می شود؟ 2586

)عمومی ریاضی  92/با تغییر( 2( کنایه ـ استعاره ـ تشبیه  1( کنایه ـ ایهام تناسب ـ جناس تام  
4( استعاره ـ ایهام ـ تلمیح 3( استعاره ـ جناس تام ـ تشبیه  

)عمومی هنر  92( 2587 آرایه های بیت زیر کدام اند؟ 
ـــداد گـــر در پـــای ســـنگی جـــان ب گفتــار شــیرین، بی ســخن در حالــت آرد ســنگ را«»فرهـــاد شـــورانگیز ا

2( اغراق ـ جناس ـ تضاد ـ تشبیه 1( تلمیح ـ ایهام ـ حس آمیزی ـ کنایه 
4( اغراق ـ تشخیص ـ جناس ـ کنایه 3( تشبیه ـ حس آمیزی ـ تلمیح ـ تشخیص 

گر از سینۀ مور ضعیفی پرده برداری / هزاران کوه غم بر دل از آن موی کمر دارد« در کدام گزینه تماماً درست است؟ )عمومی هنر  92( 2588 آرایه های موجود در بیت »ا

2( کنایه ـ اغراق ـ مجاز ـ جناس ـ تشبیه 1( ایهام ـ کنایه ـ مجاز ـ جناس ـ تلمیح 
4( کنایه ـ اغراق ـ تناقض ـ تشبیه ـ مجاز 3( تناقض ـ تشبیه ـ  مجاز ـ اغراق ـ اسلوب معادله 

)اختصاصی انسانی 91( 2589 آرایه های بیت »از بس که با جان و دلم این جان و دل آمیختی / چون نکهت از آغوش گل بوی تو خیزد از گلم« کدام اند؟ 

2( استعاره ـ مراعات نظیر ـ جناس ـ ایهام ـ کنایه 1( استعاره ـ تشبیه ـ تشخیص ـ جناس ـ مجاز 
4( مراعات نظیر ـ ایهام تناسب ـ نغمۀ حروف ـ تضمین 3( تشبیه ـ  کنایه ـ تشخیص ـ ایهام ـ حس آمیزی 

)اختصاصی انسانی 91( 2590 آرایه های کدام گزینه تماماً در بیت »برکنم از زمین دل بیخ امل به بیل غم / خار اجل ز راه جان بر نکنم، دریغ من« وجود دارد؟ 

2( کنایه ـ تشبیه ـ استعارۀ مکنّیه ـ جناس 1( ایهام ـ جناس ـ تضاد ـ لّف و نشر  
4( تشخیص ـ کنایه ـ ایهام ـ تضاد 3( تشبیه ـ استعارۀ مکنّیه ـ مراعات نظیر ـ لّف و نشر 
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در بیت »از چنگ غم خاص تمنّی کنم ز دهر / کافغان به نای حلق چو ارغن )= نوعی ساز( درآورم« کدام آرایه های ادبی »تماماً« یافت می شود؟ 2591

)اختصاصی انسانی 91( 2( استعاره ـ ایهام تناسب ـ حسن تعلیل ـ مجاز  1( استعاره ـ ایهام ـ تضاد ـ مجاز   
4( تشخیص ـ تشبیه ـ استعاره ـ ایهام تناسب 3( تشخیص ـ  ایهام ـ تشبیه ـ کنایه  

در منظومۀ »... نرسیده به درخت / کوچه باغی است که از خواب خدا سبزتر است / و در آن عشق به اندازۀ پرهای صداقت آبی است / می روی تا ته آن کوچه  2592

)اختصاصی انسانی 91( که از پشت بلوغ، / سر به  در می آرد و تو را ترسی شّفاف فرا می گیرد ...« به ترتیب چند »حس آمیزی« و چند »تشبیه« وجود دارد؟ 

4( سه ـ دو  3( سه ـ یک  2( دو ـ دو  1( دو ـ یک 
آرایه های منظومۀ »... شب خرداد به آرامی یک مرثیه از روی سر ثانیه ها می گذرد / و نسیمی خنک از حاشیۀ سبز پتو خواب مرا می روبد / بوی هجرت می آید  2593

)اختصاصی انسانی خارج از کشور 91( / بالش من پر آواز پر چلچله هاست« کدام است؟  

2( استعارۀ مصّرحه ـ مجاز ـ جناس تام ـ تشخیص 1( تشبیه ـ جناس تام ـ حس آمیزی ـ کنایه 
4( جناس ناقص ـ مجاز ـ حس آمیزی ـ حسن تعلیل 3( تشبیه ـ استعارۀ مکنّیه ـ کنایه ـ جناس ناقص 

)اختصاصی انسانی خارج از کشور 91( 2594 آرایه های بیت »به حجاب اندرون شود خورشید / چون تو گیری از آن دو الله حجیب )= حجاب(« کدام اند؟ 

2( استعاره ـ اغراق ـ تشخیص ـ حسن تعلیل 1( اغراق ـ استعاره ـ ایهام تناسب ـ کنایه 
4( تشخیص ـ کنایه ـ مجاز ـ اسلوب معادله 3( ایهام تناسب ـ مجاز ـ تشخیص ـ مراعات نظیر 

)عمومی انسانی 91( 2595 آرایه های بیت زیر، کدام اند؟ 
حرفـــی کـــه بـــرد راه بـــه جایـــی نشـــنیدیم«»هرچنـــد چـــو گل گـــوش فکندیـــم در ایـــن بـــاغ

2( تشبیه ـ تشخیص ـ جناس ـ حس آمیزی 1( تشبیه ـ مجاز ـ کنایه ـ استعاره  
4( مجاز ـ ایهام ـ حس آمیزی ـ مراعات نظیر 3( استعاره ـ مراعات نظیر ـ تشخیص ـ ایهام 

)عمومی تجربی 91( 2596 کدام آرایه ها در بیت زیر وجود ندارد؟ 
ـــــو ـــــدام ت ـــــت م ـــــو، سرمس ـــــتۀ دام ت ـــــن بس آوخ که چه دام اسـت این، یارب چه مدام اسـت آن؟«»م

4( تناقض ـ حسن  تعلیل 3( استعاره ـ جناس ناقص   2( ایهام ـ نغمۀ حروف   1( ایهام ـ جناس  تام 
)عمومی تجربی 91( 2597 آرایه های بیت زیر کدام اند؟ 

زآن کـــه بـــر مـــن رحمتـــی از عالـــم باالســـت ایـــن«»ســـایۀ بـــاالی آن ســـرو از ســـِر مـــن کـــم مبـــاد

2( تشبیه ـ جناس ناقص ـ مجاز ـ حسن  تعلیل  1( استعاره ـ مجاز ـ متناقض نما ـ جناس  تام  
4( حسن  تعلیل ـ کنایه ـ مراعات  نظیر ـ تضاد 3( کنایه ـ استعاره ـ جناس تام ـ تشبیه 

آرایه های بیت »خشت زیر سر و بر تارک هفت  اختر پای / دست قدرت نگر و منصب صاحب جاهی« در کدام گزینه تماماً درست است؟  )عمومی هنر 91( 2598

2( استعاره ـ تضاد ـ تشبیه ـ مراعات  نظیر 1( استعاره ـ جناس ـ کنایه ـ پارادوکس  
4( تضاد ـ مراعات  نظیر ـ حسن تعلیل ـ مجاز  3( تشبیه ـ جناس ـ تشخیص ـ مجاز  

آرایه های بیت »به مهلتی که سپهرت دهد ز راه مرو / تو را که گفت که این زال ترک دستان گفت« در کدام گزینه تماماً درست آمده است؟  )عمومی زبان 91( 2599

2( تشخیص ـ اسلوب معادله ـ حسن  تعلیل 1( استعاره ـ ایهام  تناسب ـ کنایه  
4( تلمیح ـ استعاره ـ حسن  تعلیل 3( ایهام  تناسب ـ کنایه ـ اسلوب معادله 

)عمومی خارج از کشور 91( 2600 آرایه های بیت »نقد دلی که بود مرا صرف باده شد / قلب سیاه بود از آن در حرام رفت« در کدام مورد تماماً درست است؟ 

2( ایهام ـ مراعات  نظیر ـ اسلوب معادله  1( ایهام ـ نغمۀ حروف ـ پارادوکس  
4( تشبیه ـ مراعات  نظیر ـ اسلوب معادله 3( تشبیه ـ ایهام ـ حسن  تعلیل  

)اختصاصی انسانی 90( 2601 آرایه های بیت »دهر سیه  کاسه ای ست ما همه مهمان او / بی نمکی تعبیه ست در نمک خوان او« کدام است؟ 

2( کنایه ـ ایهام  تناسب ـ تضاد ـ تشخیص 1( کنایه ـ تشبیه ـ پارادوکس ـ استعاره 
4( تشبیه ـ پارادوکس ـ مراعات نظیر ـ ایهام  تناسب 3( استعاره ـ کنایه ـ تضاد ـ اسلوب  معادله 

)اختصاصی انسانی 90( 2602 آرایه های بیت زیر کدام است؟ 
ـــو ســـیر آمـــد از مـــن جـــای دیگـــر دل نهـــاد مـن کـه را جویم که چـون تو طبع هرجاییم نیسـت«»طبـــع ت

2( تشخیص ـ استعاره ـ تشبیه ـ حسن  تعلیل 1( تشبیه ـ مجاز ـ کنایه ـ جناس  
4( تشبیه ـ استعاره ـ مجاز ـ لّف و نشر 3( کنایه ـ جناس ـ حسن  تعلیل ـ مراعات  نظیر 
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قرار گرفتن قافیه در پایان هر دو مصراع یک بیت، نشانۀ این است که  26   2 
قالب شعر می تواند »مثنوی« باشد، در سایر گزینه ها، دو مصراع، هم قافیه نیستند.  

در قالب مثنوی، مصراع ها دو به دو هم قافیه اند. 27   1 
بررسی گزینۀ )1(: ردیف: است / واژگان قافیه: سر، رهبر 

بررسی سایر گزینه ها:

در هر سه گزینه دیگر، مصراع های اّول و دوم هم قافیه نیستند و با توّجه به فضای 
عاشقانۀ آن ها، قالب اشعار، غزل است.

بررسی سایر گزینه ها: 28   3 
1( تشبیه روح به طوطی / تشبیه کالم به قوت 

2( تشبیه لب به لعل 
4(  تشبیه لب به یاقوت / تشبیه دندان به مروارید 

بررسی سایر گزینه ها: 29   4 
1( تشبیه روز بدون تو )معشوق( به شب / ]این موضوع[ به روز

2( تشبیه خورشید به روی تو / خورشید به بندگان
3( روی به َمه / زلف به کمند

بررسی سایر گزینه ها: 30   1 
2( روی به مه / آستان به سجده گه

3( سیالب سرشک )اضافۀ تشبیهی( / طوفان بال )اضافۀ تشبیهی(
4( باال )قامِت( معشوق به شاخ شمشاد، سرو سهی، نارون و صنوبر، و بال )به تعبیری(

تشبیه زلف به کمند / ابرو به کمان / قامت به سرو / روی به بهار )4 مورد( 31   3 
بررسی سایر گزینه ها:

1( آتش غم به آتش / تو به پروانه / تو به شمع )3 مورد(
2( ـــ 

4( مس وجود )1 مورد(
در گزینۀ )3( نوگل استعاره از معشوق است. 32   3 

بررسی سایر گزینه ها: 

1( کشته شدن فراق، نسبت دادن روز )بخت و اقبال( و خان و مان به آن و نیز 
نفرین در حّق آن

2( مخاطب قرار گرفتن باد صبا و این  که صبا بتواند یاری کند، ببیند، رنجه شود و بنگرد.
4( نسبت دادن رخ و نقاب به اندیشه / نسبت دادن زلف به سخن و شانه زدِن آن

بررسی سایر گزینه ها: 33   2 
1( گریستن ساغر می و نالیدن چنگ

3( جان بخشی به گل و صبا )پرده افکندن باد صبا از رخسار گل(
4( شرمگین و پنهان شدن َمه

بررسی سایر گزینه ها: 34   4 
1( جان بخشی به ُحسن و برق

2( جان بخشی به ردا
3( جان بخشی به عشق و ریگ

بررسی سایر گزینه ها: 35   3 
کام بودن 1( خوشه چینی کنایه از گدایی / خرمن سوز بودن کنایه از مال باخته و نا

2( نقش کسی از لوح دل و جان رفتن کنایه از بی مهر شدن نسبت به او
4( بر باد رفتن کنایه از نابود شدن

بررسی سایر گزینه ها: 36   3 
1( دهان کسی را دوختن کنایه از او را وادار به سکوت کردن / پرده دری کنایه از رسوا کردن

2( دست شستن کنایه از ترک کردن و صرف نظر کردن / دست کسی را گرفتن کنایه 
از یاری کردن / کسی را در دل گذاشتن کنایه از به او عشق ورزیدن

4( پا فشردن کنایه از اصرار کردن / چیزی را از دست کسی گرفتن کنایه از آن را 
از مالکّیت و اختیار او به درآوردن / دل از دست کسی گرفتن کنایه از او را عاشق 

کردن / از کف دادن کنایه از درباختن 
بررسی سایر گزینه ها:  37   3 

1( چین، ترک، روم، بربر / بنفشه، گل، سمن / زلف، رو، بَر
2( دست، پا 

4( ماه، خورشید / کام، اّمید
مراعات نظیر: زلف، چشم، ابرو ]، گفتار[ )دست کم 3 مورد( 38   2 

بررسی سایر گزینه ها: 

1( طبیب و مرهم )2 مورد( 
3( عرضه کردن، بازار )2 مورد(

4( ستم و ستم کار )2 مورد(
بررسی سایر گزینه ها:  39   1 

2( به سر رسید ≠ به سر نرسید 
3( حقیقت ≠ مجاز

4( ظلمت ≠ نور / کفر ≠ ایمان 
بررسی سایر گزینه ها:  40   2 

1( بو: 1ـ رایحه، شمیم 2ـ آرزو، امید
3( عهد: 1ـ روزگار، دوران 2ـ پیمان

4( شیرین: 1ـ معشوق فرهاد 2ـ نوعی مزه
 3   بررسی سایر گزینه ها: 41

4( رو، به، آفتاب 2( خورشید، گل  1( تو، کسی، خیره 
به معنِی  42 ترتیب،  به  تام دارند؛  واژۀ »زاد« جناس  گزینه دو  این  در    2 

»توشه« و »به دنیا آمد«
بررسی سایر گزینه ها: 

4( تکرار واژۀ »دست«، تو 3( تکرار واژ ۀ »دوست«  1( تکرار واژۀ »سرو«  
 2   بررسی سایر گزینه ها:  43

1( تکرار صامت »س« 
3( تکرار صامت های »س« و »ت« و مصّوت بلند »ی«

ـُ « 4( تکرار صامت »ش« و مصّوت کوتاه » 
بررسی سایر گزینه ها:  44   4 

3( دوستان، دستان 2( یاد، باد  1( گردون، گردان  
بررسی سایر گزینه ها:  45   1 

2( تشخیص: جان بخشی به باد صبا
3( واج آرایی: تکرار مصّوت بلند »ا«

4( جناس: باد )جریان هوا(، باد )فعل دعایی( / باد، داد
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کارآمد شدن /  46 کام و نا تشبیه: ـــــ / کنایه: ز پا افتادن کنایه از نا   2 
دست گرفتن کنایه از یاری کردن

بررسی سایر گزینه ها: 

1( تشبیه: عشق به آتش / کنایه: سوختن دل و سوختن روان کنایه از رنج و آزار 
بسیار کشیدن در عشق

3( تشبیه: طوفان بال )اضافۀ تشبیهی( / سیل غم )اضافۀ تشبیهی( / کنایه: دل 
دادن کنایه از عاشق شدن / خانه ز بنیاد بردن کنایه از کامالً نابود کردن

4( تشبیه: پیک اجل )اضافۀ تشبیهی( / کنایه: دامن کسی را گرفتن در این جا 
کنایه از او را گرفتار کردن / گریبان جان دریدن کنایه از شیون و بی تابی تا حّد مرگ

تشبیه )اضافۀ تشبیهی(: آتش خشم 47   4 
تشخیص: این که باد بتواند خبری به گوش معشوق برساند.

ک و آتش )مجموعۀ عناصر چهارگانه(  مراعات نظیر: آب، باد، خا

واج آرایی: تکرار مصّوت بلند »ا« )7 بار( و صامت »ر« )5 بار(  48   4 
تکرار: واژۀ کوه / جناس: کوه، کاه / تضاد: کوه ≠ کاه / تشخیص: این که سیل عشق 

کوه را برباید، تشخیص است. / تشبیه: کوه به کاه / سیل عشق / صبر به کوه قاف 

تشبیه )بیت »د«(: تشبیه رخ به چمن و باِغ نسرین / تشبیه قد به  49   1 
حرف »الف« و سرو سیمین

جناس )بیت »ه«(: دور ، دوش / ماه، آه

تشخیص )بیت »ب«(: نسبت دادن صفت »دوان« به اشک

کنایه )بیت »الف«(: چشم عقاب نداشتن کنایه از تیزبین نبودن / دل شهباز نداشتن 

کنایه از جرأت نداشتن
تضاد )بیت »ج«(: بهشت ≠ دوزخ / نیست ≠ است

متن بیانگر »نگرش خردگرا«ی نویسنده و توصیه او به »هشیاری« است. 50   1 
در این گزینه، رفتار و عملکرد شخص مورد نظر، از سوی خردمندان  51   2 

مورد سرزنش و تمسخر است، اّما پیام بیت، دعوت به خردمندی نیست.

در این گزینه به »غم گرایی« اشاره شده، اّما در سایر گزینه ها، ویژگی  52   3 
فکری »شادی گرا« مورد توّجه است. 

منظور از »رنگ و بوی فکری و حال و هوای مفهومی چیره بر متن«  53   3 
بررسی »قلمروی فکری« و مفاهیم است.

مفهوم گزینۀ )3(: دعوت به خوش باشی و کام جویی و غنیمت شمردن فرصت

مفهوم مشترک سایر گزینه ها: 

ترک تعّلقات و وابستگی های دنیوی

ویژگی فکری گزینۀ )3(: ناتوانی خرد در شناسایی عشق و زیبایی 54   3 
ویژگی فکری سایر گزینه ها: 

ستایش خرد و خردورزی

مفهوم گزینۀ )3(: غلبۀ مخاطب بر عقل و دین و عشق 55   3 
مفهوم مشترک سایر گزینه ها: 

تقابل عشق و عقل

برای درک مفهوم رباعی سؤال ناچاریم آن را بازگردانی کنیم، اّما طراح  56   3 
سؤال در رباعی خاقانی تغییراتی به وجود آورده که مصراع سوم را مبهم ساخته از 

این رو ابتدا شکل صحیح رباعی را می آوریم و سپس به بازگردانی آن می پردازیم:
»عمری ز پی کام دل و راحت تن / گشتیم و ندیدیم به جز رنج و محن

درد آمد و گفت از بن دندان با من / راحت طلبی، ز کام دندان برکن«
بازگردانی: عمری را صرف رسیدن به خواسته ها و آرزوها و آسایش طلبی کردیم، اّما 

چیزی جز رنج و سختی نصیبمان نشد. درد با همۀ وجود به من این را گفت که 
گر می خواهی از سختی ها نجات یابی[ راحت طلبی را رها کن و طمع رسیدن به  ]ا

ک ساز. آن را از وجودت پا
مفهوم مشترک بیت سؤال و گزینۀ )4(: ارزشمندی دل 57   4 

مفهوم سایر گزینه ها:

1( بی وفایی زیبارویان
2( ستایش معشوق و طلب عنایت از او

3( خوداّتهامی
مفهوم مشترک بیت های سؤال و گزینۀ )2(: ارزشمندی دل 58   2 

مفهوم سایر گزینه ها:

1( بی قراری عاشق و تقابل عشق و صبر
3( بی قدری دل عاشق / فراوانی دل دادگان معشوق

گیر بودن غم هجران / فراوانی دل دادگان معشوق 4( دیرینگی و فرا
مفهوم گزینۀ )4(: متناسب نبودن ظاهر با باطن 59   4 

مفهوم مشترک بیت سؤال و سایر گزینه ها: 

ارزشمندی دل
مفهوم مشترک ابیات سؤال و گزینۀ )2(: توصیه به تالش و تکاپو و نکوهش  60   2 

سستی
مفهوم سایر گزینه ها:

1( آرامش و بی تعّلقی عارفان
3( ناپایداری دنیا

4( توصیه به وصال اهل دل / وصال موجب پاالیش درون است.
مفهوم گزینۀ )1(: تقابل عشق و صبر 61   1 

مفهوم مشترک بیت سؤال و سایر گزینه ها: 

صبر، کلید کام یابی ست.
مفهوم گزینۀ )4(: ستایش فروتنی / نکوهش ظاهربینی 62   4 

مفهوم مشترک سایر گزینه ها: 

ناپایداری دنیا
مفهوم گزینۀ )2(: گرفتاری و عجز انسان در جهان 63   2 

مفهوم مشترک سایر گزینه ها: 

ناپایداری و بی اعتباری عمر و وجود انسان
مفهوم گزینۀ )4(:  خودآزاری عاشق / غم پرستی  64   4 

مفهوم مشترک عبارت سؤال و سایر گزینه ها: 

نکوهش دل بستن به دنیا
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مفهوم گزینۀ )3(: تجّلی همۀ پدیده ها در وجود انسان 65   3 
مفهوم مشترک عبارت سؤال و سایر گزینه ها: 

انسان، اشرف مخلوقات است.
مفهوم مشترک بیت سؤال و گزینۀ )3(: توصیه به سنجیدگی 66   3 

مفهوم سایر گزینه ها:

1( تقابل بصیرت با تعّلقات دنیوی
2( درماندگی زمینه ساز تضّرع و اظهار نیاز است. 

4( جور و جفا و بی اعتنایی معشوق
مفهوم گزینۀ )4(: تناسب گفتار با کردار 67   4 

مفهوم مشترک سایر گزینه ها: 

توصیه به سنجیده گویی
مفهوم مشترک بیت سؤال و گزینۀ )3(: ضرورت توّکل و کافی بودن خداوند  68   3 

برای بنده
مفهوم سایر گزینه ها:

1( ازلی بودن عشق
2( لّذت جفای معشوق

4( بی درمان بودن درد عشق
مفهوم مشترک بیت سؤال و گزینۀ )3(: توصیه به توّکل 69   3 

مفهوم سایر گزینه ها: 

1( حیا موجب مصونّیت است.
2( راز عشق پنهان کردنی نیست.

4( ضرورت حفظ کردِن خود
مفهوم گزینۀ )3(: نکوهش تنبلی و سوء استفاده از توّکل 70   3 

مفهوم مشترک سایر گزینه ها: 

توصیه به توّکل
مفهوم مشترک بیت سؤال و گزینۀ )4(: تحّمل رنج موجب رشد و کمال است. 71   4 

مفهوم سایر گزینه ها: 

1( عشق موجب ارزشمندی ست.
2( عشق، هویّت دهنده و زندگی بخش است.

3( ظاهر، آیینۀ باطن است. 
مفهوم مشترک بیت سؤال و گزینۀ )2(: صبر، کلید کام یابی است. 72   2 

مفهوم سایر گزینه ها: 

1( تقابل عشق و صبر
3( بی حاصل بودن صبر / تقابل عشق و صبر

4( گله از بی وفایی معشوق
مفهوم مشترک بیت سؤال و گزینۀ )2(: توصیه به خوش باشی 73   2 

مفهوم سایر گزینه ها:

1( شورانگیز بودن عشق
3( شورانگیز بودن عشق

4( غم فراق / توصیه به تسلیم و رضا / تقدیرگرایی

مفهوم مشترک عبارت سؤال و گزینۀ )2(: تغییرناپذیری سرشت موجودات  74   2 
مفهوم سایر گزینه ها:

1( نکوهش کینه توزی و دعوت به خوش قلبی و امیدواری
3( هر کسی محرم راز عشق نیست.

4( هشدار نسبت به تنگ نظری دیگران و توصیه به شریک کردن دیگران در خوشی خود
مفهوم مشترک حکایت سؤال و گزینۀ )2(: تربیت، وابسته به تنبیه است. 75   2 

مفهوم سایر گزینه ها: 

1( نرمی و مدارا موجب تأثیر سخن است.
3( توصیف آسوده  خیالِی معشوق

ک بازی و بی تعّلقی 4( پا
نوع ادبی در گزینۀ )4(: تعلیمی 76   4 

نوع ادبی در سایر گزینه ها: 

حماسی
اندرزهای مطرح شده در هر بیت: 77   2 

1( پرهیز از غفلت و توصیه به غنیمت شمردن فرصت
3( درویش نوازی

4( ترک حرص و توصیه به قناعت
الهی نامه: عطّار نیشابوری 78   3 
باستان صورت گرفته  79 یونان  ادبی در  انواع  قدیمی ترین طبقه بندی    2 

است؛ آن ها از چهار نوع حماسی، غنایی، نمایشی و تعلیمی، سخن گفته اند؛ این 
تقسیم بندی، بیشتر مبتنی بر شعر بود و جنبۀ محتوایی داشت.

»عاطفه« اساسی ترین عامل پیدایش شعر است. 80   4 
ف »عاطفه«، اساسی ترین عامل پیدایی شعر است. 81 عبارت سوال معرِّ   3 
با توّجه به مضمون بیت ها شعر، فضایی غم انگیز دارد. 82   3 
در این ابیات، سعدی سخِن خویش را با وزن و آهنگی درآمیخته است  83   4 

که به  آسانی، حالت شادی و نشاط درونی او را به خواننده منتقل می کند.
حالت روحی شاعِر بیِت گزینۀ )2( و سعدی شیرازی: شادی و نشاط 84   2 

حال و هوای سایر ابیات: 

کامی غم و اندوه و نا
گزینۀ )3( بر خالف وزن نشاط آور بیت، مفهومی غم آلود دارد. »باده  85   3 

نداشتن«، »گریه« و »تر کردن مژه« این مفهوم را به خوبی تداعی می کنند.
بار حماسی فضای  86 کوتاه،  کوبنده و  گزینه ها وزن و آهنگ  در سایر    2 

شعر را غنی تر کرده است؛ یعنی وزن و آهنگ با محتوا هماهنگی کامل دارند. اّما 
در گزینۀ )2( این طور نیست.

اغراق در بیت »پ«: تشبیه سپاه به کوه گران 87   2 
اغراق در بیت »ت«: بنفش شدن هوا در اثر برخورد تیغ دلیران

در بیت سؤال و گزینۀ )3( واژۀ »هم« به معنی »غم و اندوه« به کار  88   3 
رفته، اّما در سایر گزینه ها به معنی »نیز و هم چنین« آمده است.

واژۀ »هم« در گزینۀ )4( در معنی »غم و اندوه« به کار رفته است و  89   4 
در سایر گزینه ها در معنی »نیز و هم چنین«.
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1669   4 
ییداُجـِددرُغداِبییمانَـبذاَعـَرمَگـ
 Uـ Uـ U Uــ Uـ Uـ U Uــ
تیرسـُمنَـخوـزریـبِـرمدانَــرصبـِجکنـِشـ
 Uـ Uـ U Uــ Uـ Uـ U Uــ

فعالتنمفاعلنفعالتنمفاعلن
1670   1 

راعاُددیننَـساِرِکطانسلـِنماِزالُمـِب
 U Uـ Uـ Uــ U Uـ Uـ Uــ
راداگِـرانَمـظرنَـِزهیشادپاِرشکـِبِک
 U Uـ Uـ Uــ U Uـ Uـ Uــ

فاعالتنفعالُتفاعالتنفعالُت
1671   2 

اوِلیاِخـجزِبـستنیـمنِرساُگـغمُسنِـمو
ـU ـU ـU U ــU ـU ـU U ـ
رمبَـسرِبمیَدِکبااوِلیاِخـودبُـنَـگر
ـU ـU ـU U ــU ـU ـU U ـ

مفاعلنمفتعلنمفاعلنمفتعلن
1672   3 

لتوصـمزَرُخـبرتازمسافنِچـتبخـبی
ـــU U ـــــU U ــ
زدتیـبسـِکـدچنـهرشدبابونَزِیمابی
ـــU U ـــــU U ــ

مفاعیلنمفعوُلمفاعیلنمفعوُل
)مستفعُل مفعولن // مستفعُل مفعولن(

1673   3 
واردیـِبروادیـِیِیساهمـُتِقشومعـ
ـ  ـU U ــU U ــU U ــ
ییدواهَ ِچدرماُشـِتگشـسرِیِدبادر
ـ  ـU U ــU U ــU U ــ

فعولنمفاعیُلمفاعیُلمفعوُل
)مستفعُل مستفعُل مستفعُل مستف(

1674   4 
تانسـدوِبیتکاِشــدرنـبَـنانَمـدشـاز
ـU ـU ــU U ـU ـU ــ

ریمبَـجاُکـیتکاِشــتنسـَمـدشـستدوچن
ـ  U ـU ــU U ـU ـU ــ

فاعلنمفاعیُلفاعالُتمفعوُل
)مستفعلن مفاعُل مستفعلن فََعل(

1675   2 
نوننکـسوفـبباصـندکـنابر
ـــU U ـU ـU ــ

رایادنـترصوتگشـــرپیــاین
ـــU U ـU ـU ــ

مفاعیلنفاعالُتمفعوُل
)مستفعلن مفاعُل مفعولن(

1676   3 
نمکـرخاتـاسـتمگفـحرَسـبتومعزب
 Uـ Uـ U Uــ Uـ Uــ Uـ
نمکـرچاچسدرمیکنشـبتورهابـ
 Uـ Uـ U Uــ Uـ Uــ Uـ

فعلنمفاعلنفعالتنمفاعلن

1677   3 
نشتاسـراَدهینَـنَـسرور
ــU ـU ـU U ــ

هستگرِدریَدنیُکـِچگردیـ
ـ  ـU ـU ـU U ــ

فعولنمفاعلنمفعوُل
)مستفعُل فاعالُت فع لن(

1678   2 
خرآِکهخاـرعمـُتشقعاِلبُـبلـ
ــU U ـU ـU ــU U ـ
یدرابَـبِـگلِخشاُزسبـودَشـغبا
ــU U ـU ـU ــU U ـ

فعمفتعلنفاعالتمفتعلن

1679   3 
خنُسـگرِدیمگونَـِکنمُکـمیــدعهـمن
ـU ـU ــU U ـU ـU ــ

نندُکـمیـرِسحـظرنَـِبرتبَـدلِنماچشـ
ـ  U ـU ــU U ـU ـU ــ

فاعلنمفاعیُلفاعالُتمفعول

1680   4 
عشقمَِغـرینَدَرمسـبرهاِچِکگوبِـباَصـ
 Uـ Uـ U Uــ Uـ Uـ U U  ـ
سیدِرهآِددوُنزاسوِلِدشینتَـآِز
 Uـ Uـ U Uــ Uـ Uـ U U  ـ

فعلنمفاعلنفعالتنمفاعلن

1681   3 
ددگرنَــللعـیَهِسـِگسنـهدَدبِـجانگر
ــU U ــU U ــU U ــ
تادرفـهَ ُگـبدندُکـِچلیاصـِتنَـطیـبا
ـ  ـU U ــU U ــU U ــ

فعولنمفاعیُلمفاعیُلمفعوُل

تقطیع گزینۀ )1(:  1682   1 
ودَشــرلیـَدَمعَطَدراَنـُتِسنفـِکمانَمـ
 Uـ Uـ U Uــ Uـ Uـ U Uـ
ودَشــرشیـدساِفـَدرَودَشــرسیـُچسگِک
 Uـ Uـ U Uــ Uـ Uـ U Uـ

فعلنمفاعلنفعالتنمفاعلن
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بررسی سایر گزینه ها: 

2( مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن: ـ U U ـ / U ـ U ـ / ـ U U ـ / U ـ U ـ
3( مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن: ـ ـ U / ـ U ـ U / U ـ ـ U / ـ U ـ

4( مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن: U ـ ـ ـ/ U ـ ـ ـ/ U ـ ـ ـ / U ـ ـ ـ
1683   3 

منِوسرزروِدمـنَـُکمیغباِتگشـگلـ
ـU ـU ــU U ـU ـU ــ
ودَرمیِچبوُخشِلُگـبرزباِکگربنـ
ـU ـU ــU U ـU ـU ــ

فاعلنمفاعیُلفاعالُتمفعوُل
بررسی سایر گزینه ها: 

1( مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن: ـ ـ U ـ / ـ ـ U ـ / ـ ـ U ـ / ـ ـ U ـ
2( مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن: ـ U U ـ / U ـ U ـ / ـ U U ـ / U ـ U ـ

4( مفعوُل مفاعیُل مفاعیُل فََعل: ـ ـ U / U ـ ـ U / U ـ ـ U / U ـ
تقطیع گزینۀ )1(: 1684   1 

تیدگفـبِـشهاشاننِــتفسـطیـلَـِنخاآن
ـ  ـU U ــU U ــU U ــ
ییدمانـبِـنیشانِـِنخاآنِیِجخااز
ـ  ـU U ــU U ــU U ــ

فعولنمفاعیُلمفاعیُلمفعوُل
بررسی سایر گزینه ها: 

2( ـ ـ U / ـ U ـ U / U ـ ـ U / ـ U ـ : مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن
3( ـ ـ U / ـ U ـ ـ / ـ ـ U / ـ U ـ ـ : مفعوُل فاعالتن مفعوُل فاعالتن

4( ـ ـ U / U ـ U ـ / U ـ ـ : مفعوُل مفاعلن فعولن
تقطیع گزینۀ )1(: 1685   1 

دتعاَسـِزروگوبِـــتزسـروِچزروامـ
ــU U ــU U ــU U ــ

باتراخـِنجاگوبِــستکیـدلیلِـقبـاین
ـ  ـU U ــU U ــU U ــ

مستفمستفعُل مستفعُل مستفعُل
)مفعوُل مفاعیُل مفاعیُل فعولن(

بررسی سایر گزینه ها:

2( ـ ـ U / ـ U ـ ـ / ـ ـ U / ـ U ـ ـ : مفعوُل فاعالتن مفعوُل فاعالتن
ـ  Uـ  : مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن ـ  Uـ  /ـ  ـ  Uـ  /ـ  ـ  Uـ  /ـ  3(ـ 

4( ـ ـ U / ـ U ـ U / U ـ ـ U / ـ U ـ : مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن
1686   3 

دوجاُبریـفَـدلُتمِچشـای
ــU ـU ـU U ــ
هوآمِچشـِرخیـُتمِچشـدر
ــU ـU ـU U ــ

فعولنمفاعلنمفعوُل
)مستفعُل فاعالُت فع لن(

1687   2 
مییزنیکـتممسـکــشپیــزانیقیساای
ــ

 

 Uــ U Uــ U

 

ــ

تممسـتیالبادقـدرظرنـزخدمن
ــU U ــU U ــU U ــ

فعولنمفاعیُلمفاعیُلمفعوُل

1688   2 
تادفجمونیامـدرمایتکشـکنونکـ
 Uـ Uـ U Uــ Uـ Uـ U U  ـ
نیستغمودبـناشـلجامـکنانچـگرا

 Uـ Uـ U Uـ Uـ Uـ  ــ

فعلنمفاعلنفعالتنمفاعلن

1689   1 
یتروِبقانِشـعاِیِددیـای
ــU ـU ـU U ــ

رابمحـِبرانِوجاُمـِیروُچن
ـ  ـU ـU ـU U ــ

فعولنمفاعلنمفعول

1690   3 
دارَمـجبَعـلدنابِــثدیـحَـزینَگسنـگر
ـ  U ـU ــU U ـU ـU ــ

نندُکـدااَُخشدلِتیَـکاِحـالنِدحبصا
ـ  U ـU ــU U ـU ـU ــ

فاعلنمفاعیُلفاعالُتمفعوُل

گزینه های )2( و )4( هر دو، یک وزن اند! که  وزن های پیشنهادی در   

طّراح سؤال در طّراحی گزینه های نادرست به این موضوع ابتدایی توّجه نکرده است.

1691   4 
تممسـُقِشعامنِکـدنیـدابِــقخلـگو
ــU U ــU U ــU U ــ
مانساُرَسـشدبانَـتباراَخـیکودر
ــU U ــU U ــU U ــ

فعولنمفاعیُلمفاعیُلمفعوُل

)مستفعُل مستفعُل مستفعُل مستف(

1692   2 
ودَرمینِـنتحسـِقِیالِکنانُچـفیوصـ
ـU ـU ــU U ـU ـU ــ
خنُسـبرتَـُمعـَودبُـنَـرالحاِتشفـآ
ـU ـU ــU U ـU ـU ــ

فاعلنمفاعیُل فاعالُتمفعوُل

)مستفعلن مفاعُل مستفعلن فََعل( 
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تشبیه: سخن گفتن معشوق به سخن گفتن شیرین ]و برتری دادن  2547   4 
بر آن[ در مصراع اّول / معشوق به شیرین ]و برتری دادن بر آن[ در مصراع دوم

ایهام: شیرین )مصراع اّول(: 1ـ لّذت بخش 2ـ معشوقۀ خسرو و معشوق فرهاد / 
 آب: 1ـ مایه حیات )این جا به معنی بزاق دهان( 2ـ آبرو / شیرین )مصراع دوم(: 

1ـ لّذت بخش 2ـ معشوقۀ خسرو و معشوق فرهاد
استعاره: شکر: استعاره از لب

واژه در بیت( 2ـ  کِی معروف )معنی  ماّدۀ شیرین خورا شکر: 1ـ  ایهام تناسب: 
از دو  با یکی  با بیت، متناسب  ناسازگار  معشوقۀ خسرو و هَووی شیرین! )معنی 

معنِی »شیرین« در مصراع های اّول و دوم(
ایهام: ـــ / حس آمیزی: ـــ 2548   1 

بررسی سایر گزینه ها:

2( استعاره: جان بخشی به دل و ُخم: دل خامش / دل گویا / جگر ُخم / تناقض: 
این که دل خاُمش از ُمهر خموشی، گویا شود.

3( تشبیه: ُمهر خموشی / مراعات نظیر: دل، جگر، سر / می، ُخم 
4( مجاز: دل مجاز از وجود / جگر مجاز از اندرون / سر مجاز از درپوش و قسمت 

فوقانی ُخم
اسلوب معادله: ُمهر خموشی / دل خامش / گویا شدن = سرِ بسته / جگر ُخم / 

می در آن جوشیدن
ایهام: بو 1ـ شمیم و رایحه 2ـ امید و آرزو 2549   2 

تشبیه: من به غنچه / جناس: کو]ی[، بو]ی[ / بر، سر
کنایه: پرده دریدن: این جا کنایه از بی قراری

تشبیه: ساز هستی، به تعبیری / آهنِگ عدم 2550   3 
تضاد: هستی ≠ عدم / نوا ≠ خموشی 

ایهام )به تصّور طّراح(: آهنگ: 1ـ نوا، موسیقی 2ـ قصد، تصمیم
پارادوکس: این  که ساز هستی، چیزی به جز آهنگ عدم نداشته باشد و این  که 

همۀ نواها خاموشی بسرایند. / حس آمیزی: وادیدِن نوا
استعاره: شکر استعاره از لب 2551   4 

ایهام تناسب: شور: 1ـ هیجان )معنی واژه در بیت( 2ـ نمکین )معنی ناسازگار با 
بیت، متناسب با شکر(

مجاز: جهان )اّول و دوم( مجاز از مردم جهان / عالم )اّول( مجاز از مردم عالم
این که همۀ جهانیان  لبان معشوق و  اغراق: بزرگ نمایی در توصیف شورانگیزی 

مشتاق او باشند.
تشبیه: بی برگی به برگ / خار و خس، به شیرازۀ گلزار 2552   1 

کامی و  نا از  استعاره  / خار و خس  گلزار  / شیرازۀ  به چمن  استعاره: جان بخشی 
آزردگی و بی برگی 

پارادوکس: این که بی برگی، برگ باشد و خار و خس، شیرازۀ گلزار باشد.
مجاز: چمن مجاز از گلشن

استعاره: الله استعاره از گونه / اغراق: این که خورشید از دیدن گونه های  2553   2 
معشوق چنان شرمنده شود که خود را پنهان کند، بیانی اغراق آمیز است. / تشخیص: 
این که خورشید خودش را پنهان کند. / حسن تعلیل: به تصّور طّراح سؤال، این که 

خورشید به خاطر شرم از زیبایی معشوق پنهان می شود، حسن تعلیل دارد.

استعاره: نسبت دادن دانستن و زادن و شدن و جام می ز کف ننهادن  2554   3 
به الله؛ همین طور، نسبت دادن بی وفایی به دهر، تشخیص و استعاره است.

تضاد: بزاد ≠ بشد / مجاز: کف مجاز از دست
حسن تعلیل: عّلت شکل ظاهری گل الله و سرخی رنگ آن، جام به دست گرفتن 

به دلیل بی وفایی دهر دانسته شده است.
تشبیه: آن به ذّره 2555   2 

استعاره: نسبت دادن مهر و گرفتاری به ذّره، تشخیص و استعاره است.
ایهام تناسب: مهر: 1ـ محّبت، عشق )معنی مورد نظر در بیت( 2ـ خورشید )معنی 

نادرست / متناسب با خورشید(
تشبیه: روی به مه / زلف به کمند / ایهام: باری: 1ـ به هر حال 2ـ  2556   2 

یک بار / جناس تام: روی )اّول و سوم(: چهره، روی )دوم(: وجه و دلیل/ کنایه: 
روی برتافتن: بی توّجهی، معادل کنایه روی گرداندن

تشبیه: میان به مو / میان به وجود / میان به عدم / دو زلف به افعی  2557   4 
ک / چهره به جام جم ضّحا

پارادوکس: این که موی میان معشوق ) کمر باریک او( هم وجود و هم عدم باشد.
ک ماردوش تلمیح: اشاره به داستان ضّحا

جناس: جام، جم )ناقص(
جناس تام: مهر )محّبت، عشق(، مهر )خورشید( 2558   4 

ایهام تناسب: مهر )اّول(: 1ـ محّبت، عشق )معنی مورد نظر در بیت( 2ـ خورشید 
بیت( در  نظر  مورد  )معنی  شاعر  تخّلص  1ـ  فروغی:   / خورشید(  با   )متناسب 

2ـ نوری )متناسب با مهر دوم و نور و خورشید و فروزنده(
 اسلوب معادله: مهر / آن مهر )معشوق( / نقصان نپذیرفتن = نور / خورشید فروزنده / 

کم و بیش نگردیدن / استعاره: مهر )دوم( استعاره از معشوق
تشبیه: دهر به مجلس ]و به تعبیری، ساز مستی[ 2559   4 

جناس: در، دهر / پست، است، دست
ایهام تناسب: چنگ: 1ـ نوعی ساز )معنی مورد نظر در بیت( 2ـ سرپنجه )متناسب 
با دست( / قانون: 1ـ قاعده )معنی مورد نظر در بیت( 2ـ نوعی ساز )متناسب با 

ساز، چنگ و دف(
کنایه: پست بودِن ساز، چنگ به قانون نبودن و دف بر دست نبودن هر سه کنایه 

از ناخوشایندی و بی سامانی
بررسی آرایه های گزینۀ )3(: کنایه: تر داشتن دماغ  کنایه از ایجاد لّذت و  2560   3 

شادابی / تضاد: خشک ≠  تر / ایهام تناسب: مدام: 1ـ همیشه )معنی درست( 2ـ 
شراب )معنی نادرست / متناسب با باده(

تناسب:  2561 ایهام   / ساز  به  خود  تشبیه:   :)2( گزینۀ  آرایه های  بررسی    2 
آهنگ: ایهام:   / پنداشته است.  تناسب  ایهام  را دارای  واژۀ  »نوا«  طّراح،   احتماالً 
1ـ قصد 2ـ نوا / نوازش: 1ـ نواختن 2ـ لطف کردن / مجاز: ایّام مجاز از مردم یا زندگی

بررسی آرایه ها در ابیات: 2562   1 
استعاره: »جان« و »دل« در جمله »ای جان و دل«: استعاره از معشوق

تشبیه: بوی معشوق به نکهت / خود به ُگل / تشخیص: آغوش گل / جناس: دل و 
گل / ُگل و گِل / مجاز: گِل: مجاز از وجود یا تن شاعر 

تعبیر دیگر دربارۀ مجاز این است که »گِل« را مجاز از »گور« بدانیم. در این صورت 
مفهوم بیت »جاودانگی عشق« خواهد بود.



علوم و فنون ادبی . آرایه های ادبی722

پایان مصراع دوم(: 1ـ سرور، واالتر )معنی  2563 ایهام تناسب: سر )در    2 
درست( 2ـ اندام فوقانی )معنی نادرست / متناسب با مو و سر(

ایهام: سودا: 1ـ خیال 2ـ تجارت / سر از پا ندانستن: 1ـ اشتیاق داشتن بی حد 

گاه بودن 2ـ ناآ
جناس: سر )اندام فوقانی( و سر )سرور، واالتر( / تشبیه: بازار عشق

 جناس گرفتن میان معنی حقیقی و مجازی واژه، در واقع نادرست است. 

سؤال را برای آشنایی ات با نگاه طّراح، حفظ کردیم.
استعاره: جان بخشی به نیشکر تشخیص و استعاره است. 2564   2 

حس آمیزی: نطق شکرین

نغمه حروف: تکرار صامت »ش« )6بار(

کنایه: لب گشودن کنایه از اقدام به سخن گویی / انگشت خاییدن در این جا کنایه 

از حسرت خوردن
بررسی آرایه ها در گزینۀ )4(: استعاره: نسبت دادن گوش مالی به عشق  2565   4 

تشخیص و استعاره است. 
کنایه: گوش کسی را مالیدن کنایه از او را تنبیه کردن

جناس: زیر، زار

واج آرایی: تکرار صامت »ر« )5 بار(، و تکرار صامت »ز« )4 بار( در مصراع اّول

کنایه: ترش بودن کنایه از بدخلقی، تیزی کردن کنایه از تندخویی / 2566   4  
ایهام تناسب: شور به معنای هیجان و عشق ایهام تناسب با طعم شور / حس آمیزی: 

تلخ نمودن / شیرین سخن گفتن
بررسی آرایه ها در گزینۀ )2(: تشبیه: مژگان به خار / رخ به گل 2567   2 

نادرست/  ایهام تناسب: سودا: 1ـ خیال )معنی درست( 2ـ داد و ستد )معنی 

تناسب با بازارها(
کنایه: خار در چشم کسی شدن کنایه از آزردن

تشخیص: جان بخشی به گلستان و گل

استعاره: تیر استعاره از غمزه / کمین گشودِن ابرو تشخیص و استعاره  2568   3 
است.

گاه اقدام به دل ُربایی کردن / سینه سپر کردن در  کنایه: کمین غمزه گشودن کنایه از نا

این جا کنایه از خود را در معرض تیر غمزه قرار دادن و از درد عاشقی استقبال کردن
تشبیه: کماِن ابرو )اضافه  تشبیهی( / تشبیه سینه به سپر

جناس: کمان و کمین

ایهام: ـــ / پارادوکس: ـــ  2569   3 
بررسی سایر آرایه ها:

1( استعاره و تشخیص: مخاطب قرار دادن خامه )قلم( و نسبت دادِن زبان به آن، 
استعاره و تشخیص است.

تلمیح: اشاره به داستان حضرت موسی )ع( و کوه طور

2( مجاز: حرف مجاز از سخن / زبان مجاز از سخن )به تعبیری(
4( تشبیه: زبان به آتش / گوش به فانوس شمع طور

گاهی شاعر( را  حسن تعلیل: شاعر )و در واقع طّراح!( دلیل روشن شدن گوش )آ

حرِف عشق می داند.

آرایه های بیت سؤال: 2570   1 
ــ / تلمیح: اشاره  واج آرایی: تکرار صامت های »ر« )11 بار( و »ش« )6 بار( / ایهام:ـ 

به داستان خسرو و شیرین / حس آمیزی: شعر شیرین، گفتار شیرین
تناسب«  »ایهام  دوم،  مصراع  از  نادرست  درک  با  سؤال،  طّراح   

پادشاه  1ـ  )خسرو:  کرده اند.  تصّور  »ایهام«  را  خسرو  و  شیرین  واژه های   در 
نبوِد  به  توّجه  با  / شیرین: 1ـ دل پذیر 2ـ معشوقۀ خسروپرویز(.  2ـ خسروپرویز 
باید گزینۀ )1( را  »حسن تعلیل« و »اسلوب معادله« در سه گزینۀ دیگر، ناچار 

انتخاب کرد. سؤال را برای آشنایی ات با نگاه طّراح حفظ کردیم.
ایهام تناسب: روان: 1ـ روح )معنی درست( 2ـ جاری )معنی نادرست /  2571   2  

تناسب با آب( / اسلوب معادله: ــــ 
بررسی آرایه های بیت سؤال در سایر گزینه ها:

1( استعاره: جان بخشی به آب / نسبت دادن قد و قامت و پا به سرو
مراعات نظیر: کف، پا، قد، قامت )مجموعه اندام انسانی(

3( تشبیه: تشبیه خود به آب / سرو به معشوق
تشخیص: جان بخشی به آب / نسبت دادن قد و قامت و پا به سرو

4( کنایه: جان بر کف بودن کنایه از نهراسیدن از مرگ و جّدیّت در راه هدف، تا پای 
جان / روان در پای کسی ریختن کنایه از خود را فدای او کردن

جناس: دوان، روان )ناقص(

بررسی آرایه های گزینۀ )1(:  2572   1 
مجاز: ماه و پروین: مجاز از ستارگان و تمام اجرام نورانی آسمانی 

کنایه: رخ فرو پوشیدن کنایه از پنهان شدن

تشبیه: تشبیه روی معشوق به آفتاب / عالوه بر آفتاب، شاعر به طور ضمنی رخ 

معشوق را به ماه و پروین تشبیه کرده و از آن دو، برتر دانسته است.
/ نسبت  به ماه و پروین  استعاره: نسبت دادن خجالت کشیدن و رخ پوشاندن 

دادن تجّلی به روی
بررسی آرایه در سایر گزینه ها: 2573   3 

1( تشبیه: کوه فضل )اضافۀ تشبیهی( / تضاد: گریان≠ خندان
2( استعاره: جان بخشی به ابر و برق / جود دست )اضافۀ استعاری( / جناس: وجود، 

جود )ناقص( / شکوه، کوه )ناقص(
 / دست  به  جود  و  برق  به  خنده  و  ابر  به  گریه  دادن  نسبت  تشخیص:   )4 

مراعات  نظیر: ابر، سحاب / کوه، جبال

آرایه های گزینۀ )2(: استعاره: گل: استعاره از معشوق / حس آمیزی: رنگ  2574   2 
سخن / کنایه: لب ز سخن بستن کنایه از سکوت

بررسی سایر گزینه ها: 2575   3 
1( کنایه: کاهیدن کنایه از رنجور و ناتوان شدن / کاه شدن کوه کنایه از ضعیف شدِن 

قوی / کشیدن کنایه از تحّمل کردن )به تعبیری(
 تشبیه: خود به ماه / کوه به کاه / تضاد: کوه ≠ کاه

2( استعاره: مهر استعاره از چهرۀ یار / جان بخشی به ماه / ایهام: تاب: 1ـ گرما 2ـ 
تابش 3ـ تحّمل / مهر: 1ـ محّبت 2ـ خورشید

حسن  تعلیل: دلیل کاسته شدن ماه، تابش خورشیِد چهرۀ معشوق پنداشته شده است. 


	1
	2
	3
	4

