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کدام بیت ایهام دارد؟  . 1

  این چه دام است که دور از تو مرا در پیش است؟ خطر بادیه عشق تو بیش از پیش است

  ترك جان گوید و سرمست به گلزار آید عیب بلبل نتوان کردن اگر فصل بهار

  بر در میخانه خفتن خوشتر از سنجاب نیست خاك ره بر من شرف دارد اگر مست و خراب  

 بنده من شو و بر خور ز همه سیم تنان   تا کی از سیم و زرت کیسه تهی خواهد بود؟  

ترتیب قرارگرفتن ابیات به لحاظ داشتن آرایه هاي «جناس، استعاره، ایهام، اغراق و واج آرایی» کدام است؟    . 2
الف) عشق بازي و جوانی و شراب لعل فام 
ب) بادة گلرنگ تلخ تیز خوشخوار سبک 
ج) اي گلبن جوان بَِر دولت بخور که من 

د) به جز صبا و شمالم نمی شناسد کس 
هـ) به یاد یار و دیار آنچنان بگریم زار

مجلس انس و حریف همدم و شرب مدام 
نُقلش از لعل نگار و نُقلش از یاقوت خام 

در سایۀ تو بلبل باغ جهان شدم 
عزیز من که به جز باد نیست دمسازم 
که از جهان ره و رسم سفر براندازم

ج، د، الف، هـ، ب ج، ب، الف، د، هـ ب، د، ج، الف، هـ ب، هـ، الف، ج، د

آرایه هاي بیت «سیالب ظلم او در و دیوار می کند / خود رسم عدل نیست مگر در جهان برف» کدام است؟  . 3

ایهام تناسب، تشبیه، استعاره ایهام تناسب، تلمیح، تشبیه تشبیه، تضاد، تشخیص تلمیح، تضاد، تشخیص

آرایه هاي بیت زیر، در کدام گزینه تمامًا درست آمده است؟   . 4
 پیش نطق شکرینت چو نی انگشت بخاید» «نیشکر با همه شیرینی اگر لب بگشایی    

استعاره، حس آمیزي، نغمۀ حروف، کنایه استعاره، حس آمیزي، مجاز، حسن تعلیل   

تشبیه، ایهام، نغمۀ حروف، مراعات نظیر  تشبیه، مجاز، حسن تعلیل، ایهام تناسب   

در کدام بیت همۀ آرایه هاي «مجاز، ایهام، کنایه و تلمیح» دیده می شود ؟  . 5

زنهار دل مبند بر اسباب دنیوي جمشید جز حکایت جام از جهان نبرد  

من غالم آن که دور اندیش نیست اي َدمت عیسی، دم از دوري مزن  

عشق تو بگرداند در کوه و بیابانم اي خوب تر از لیلی بیم است که چون مجنون  

 بهر که می فرستی مکتوب هاي شسته اشکت، کلیم نگذاشت در نامه ها سیاهی  

همۀ آرایه هاي کدام گزینه در بیت زیر وجود دارد؟   . 6
چه می گویی چنین شیرین که شوري در من افکندي»«ترش بنشین و تیزي کن که ما را تلخ ننماید

کنایه، حس آمیزي، ایهام تناسب تضاد، تلمیح، حس آمیزي ایهام تناسب، اغراق، حسن تعلیل ایهام، تلمیح، تضاد

آرایه هاي بیت زیر کدام اند؟   . 7
 به مهرش صادقی چون صبح از آن مشهور آفاقی»  «زمهر روي او عمري است تا دم می  زنی «سلمان»

ایهام، تشبیه، ایهام تناسب، مجاز  ایهام، استعاره، حس آمیزي، کنایه 

حسن تعلیل، استعاره، ایهام تناسب، جناس ناقص  حسن تعلیل، ایهام، ایهام تناسب، حس آمیزي

در کدام بیت هر دو آرایۀ ایهام و حس آمیزي دیده می شود؟  . 8

 از کریمی گوییا در گوشه اي بویی شنید با لبی و صد هزاران خنده آمد گل به باغ  

شوري ز چه ز آن روي که شهد است و نمک هم   شیرینی گفتار تو افکند در آفاق  

 ثبت است بر جریده عالم دوام ما هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق  

 که شمع هم دم مردن وصیتی دارد  ز اضطراب دل و لکنت زبان پیداست  

 50 تست ادبیات دهم درس 6 ترکیبى
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کدام آرایه ها در بیت زیر، تمامًا موجود است؟   . 9
 تا دیده دید در خم زلفت قرار حسن»  «هستند بی قرار چو زلف تو عالمی

ایهام تناسب، مجاز، تضاد، تشبیه، مراعات نظیر تشخیص، اغراق، مراعات نظیر، کنایه، ایهام تناسب

مجاز، تشبیه، اغراق، جناس، تضاد تشبیه، کنایه، ایهام تناسب، جناس، تشخیص

آرایه هاي کدام گزینه در بیت زیر موجود نیست؟   . 10
به قد و قامتم بینم روان در پاي او ریزم»  «چو آب آشفته جان بر کف دوانم تا کجا سروي

کنایه، جناس تشبیه، تشخیص ایهام تناسب، مجاز استعاره، مراعات نظیر

در کدام بیت، جابه جایی ضمیر متّصل صورت گرفته است؟  . 11

  دیده از خاك درت روزي که گردد کامیاب طفل اشکم خاك بازي ها کند در چشم تر

 برآور به درگاه دادار دست هنوزت اجل دست خواهش نبست

 کرده سلطان سخن سنج قبول سخنم تا لبت گفته به من سّر سخندانی را

 گفتا که شبرو است او از راه دیگر آید گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم

مفهوم بیت «با صد هزار جلوه برون آمدي که من / با صد هزار دیده تماشا کنم تو را» با کدام بیت در تضاد است؟  . 12

به ُعنفش کشان می برد لطف دوست (ُعنْف: زور)نه خود می رود هرکه جویان اوست

می کشد سوي خود آن سرو خرامان، چه کنم؟من نه آنم که به دنبال دل از جا بروم

این قدر دانم که میل از جانب مطلوب بودمن نمی دانم که این عشق و محبت از کجاست

ما همه پیچیده در کمند تو عمداصید بیابان سر از کمند بپیچد

آرایه هاي «تشبیه، استعاره، حسن تعلیل، ایهام و اغراق» به ترتیب، در کدام ابیات آمده است؟   . 13
مدام خون جگر می خورم ز خوان فراق الف) ز سوز شوق دلم شد کباب، دور از یار

 وین ماجرا به سرو لب جویبار بخش ب) یارب به وقت گل گنه بنده عفو کن
گیرد اول در اذان گفتن مؤّذن گوش را    ج) بس که حرف حق کسی در دهر نتواند شنید

 بسان دیگ دائم می زند جوش د) ز تاب آتش سوداي عشقش
 وز لوح سینه نقشت هرگز نگشت زایلهـ) از آب دیده صد ره طوفان نوح دیدم

ب، ج، الف، د، هـ هـ، ب، الف، ج، د   د، ب، ج، الف، هـ    د، ج، ب، هـ، الف

کدام دو واژه در بیِت زیر، «ایهام» دارند؟   . 14
گوشمالی نیست حاجت ساز سیر آهنگ را»«از نواهاي مخالف می شکند آزار خلق  

ساز، آهنگ  نوا، مخالف  آهنگ، نوا  نوا، ساز 

در کدام گزینه «ایهام» وجود دارد؟  . 15

دل من هست از این بازار بیزار گره را ز راز جهان باز کن پیاپی بکش جام و سرگرم باش که آسان کند باده دشوارها

آرایه هاي «استعاره، تشبیه، واج آرایی، کنایه و ایهام» به ترتیب، در کدام ابیات آمده است؟   . 16
 الف) اي عاقل اگر پاي به سنگیت برآید 

ب) رحمت نکند بر دل بیچارة فرهاد 
ج) از دست کمان مهرة ابروي تو در شهر 

د) در وهم نیاید که چه مطبوع درختی 
ه) آن کیست که پیرامن خورشید جمالش 

 فرهاد بدانی که چرا سنگ بریده است 
آن کس که سخن گفتن شیرین نشنیده است 

دل نیست که در بر چو کبوتر نتپیده است 
پیداست که هرگز کس از این میوه نچیده است 

از مشک سیه دایرة نیمه کشیده است 

ه، د، ج، الف، ب  د، الف، ج، ه، ب  الف، د، ه، ج، ب  د، ج، ه، ب، الف 
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نقش ضمیر در کدام گزینه با بیت زیر یکسان است؟   . 17
به یادگار نسیم صبا نگه دارد»«غبار راهگذارت کجاست تا حافظ  

خداش در همه حال از بال نگه دارد هر آنکه جانب اهل وفا نگه دارد 

فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد دال معاش چنان کن که گر بلغزد پاي  

نگاه دار سر رشته تا نگه دارد گرت هواست که معشوق نگسلد پیمان 

ز روي لطف بگویش که جا نگه دارد صبا بر آن سر زلف ار دل مرا بینی 

کدام گزینه درباره ي « اسرارالتوحید» درست است؟  . 18

نثر مسّجع دارد. نوشته ي محمدبن منور  است. نثر مصنوع و متکلف دارد. اثري از ابوسعید ابی الخیر است.

آرایه هاي بیت زیر کدام اند؟(با تغییر)   . 19
دست کرم ابر گهربار بلند است»«هر چند زمین گیر بود دانۀ امید

ایهام، تشخیص، حسن تعلیل، جناس استعاره، تشبیه، تضاد، تشخیص مجاز، استعاره، حسن تعلیل، کنایه کنایه، تشبیه، مجاز، ایهام

کدام آرایه در بیت زیر به کار نرفته است؟  . 20
بود سهمگین جنگ شیر و پلنگ»«فلک باخت از سهم آن جنگ رنگ

استعاره ایهام کنایه جناس

بیت «سر نهم بر قدم دوست به خلوتگه عشق / لب نهم بر لب شیرین تو فرهاد شوم» چه آرایه هایی دارد؟  . 21

ایهام تناسب - تکرار - جناس - تشبیه  ایهام - کنایه - تشبیه - جناس 

جناس تام - مراعات نظیر - کنایه - استعاره  تشخیص - تناسب - اضافۀ تشبیهی - تکرار 

آرایه هاي «ایهام تناسب، تشبیه، حسن تعلیل، مجاز، اغراق» به ترتیب در کدام بیت هاي زیر دیده می شود؟   . 22
مردم از عمر چو سالی گذرد عید کنند  آ) بس که بد می گذرد زندگی اهل جهان

چون سوسِن آزاده چرا جمله زبانی؟  ب) صد بار بگفتی که دهم زان دهنت کام  
 دهان مار شود تلخ از گزیدن من  پ) ز بس که تلخی دوران چشیده ام صائب  

تا در برت نگیرم نیکم یقین نباشد  ت) لعل است یا لبانت؟ قند است یا دهانت؟  
 چو نطق طوطی ات شکر دهانیث) زبان تلخ داري اي پسر لیک  

آ، ث، پ، ت، ب ث، ت، آ، ب، پ ب، ث، پ، ت، آ  ب، ت، آ، ث، پ   

مفهوم کدام بیت با بقیه تفاوت دارد؟  . 23

پس یکی بیش نیست آنچه صد است  چون ز یک جز یکی نشد صادر  

دردا که این معما شرح و بیان ندارد  هر شبنمی درین ره صد بحر آتشین است  

یقین می دان که نام او جنید و بایزید آیدهر آن قطره کز این دریا به ظاهر صورتی یابد  

باز پیدا زین کثیر آن واحد یکتاستی   وحدت ذاتش تجلی کرد و شد کثرت عیان  

در کدام بیت «ایهام» و بیشترین «تشبیه» یافت می شود؟  . 24

عکس رویش چشمۀ خورشید سازد جام را یار چون در جام می بیند رخ گلفام را 

تا کی چو کرم پیله همی گرد خود َتَنم؟ در تنگناي ظلمت هستی چه مانده ام

مگر آن که شمع رویت به رهم چراغ دارد شب ظلمت و بیابان به کجا توان رسیدن 

مه و ستاره گرفت از تو نور و غالیه بوي ستاره نامی و مه عارضی و غالیه موي 
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مفهوم بیت «هر نصیحت که کنی بشنوم اي یار عزیز / صبرم از دوست مفرماي که من نتوانم» از کدام بیت زیر دور است؟  . 25

بیش از این ما صبر نتوانیم، او ایوب بودچند گویی قصۀ ایوب و صبر او، بس است

که هرکه دل به تو پرداخت صبر نتواندکسی که روي تو دیده ست حال من داند

عاقلی باید که پاي اندر شکیبایی کشدکی شکیبایی توان کردن چو عقل از دست رفت

چون چاره نیست صبر به ناچار می کنمگفتم که چاره اي بود این درد عشق را

واژة «ُحّقه» در کدام گزینه متفاوت است؟  . 26

 فهم عاجز شود از ُحّقۀ یاقوت انار عقل حیران شود از خوشه زرین عنب

 حّقۀ مهر بدان مهر و نشان است که بود گوهر مخزن اسرار همان است که بود

 بنیاد مکر با فلک ُحّقه باز کرد صوفی نهاد دام و سر ُحّقه باز کرد

 خاصه که در باز کنی محرم دروازه شود هر که شدت حلقۀ در زود برد حّقۀ زر

نقش دستوري ضمیر «م» در واژه هاي قافیه ي همه ي ابیات به جز بیت  .................. یکسان است.  . 27

 که بدان جور و جفا صبر و ثباتم دادند هاتف آن روز به من مژده ي این دولت داد  

که درآن جا خبر از جلوه ي ذاتم دادند بعد از ین روي من و آینه ي وصف جمال  

 آن شب قدر که این تازه براتم دادند چه مبارك سحري بود و چه فرخنده شبی  

 که ز بند غم ایّام نجاتم دادند هّمت حافظ و انفاس سحرخیزان بود  

نقش ضمیر متصل در کدام گزینه با سایرین تفاوت دارد؟  . 28

که سهم الغیب در طالع فتادت نهان حال ما نزد تو پیداست 

که مادر در جهان حسن زادت جهان از فتنه آبستن شد آن روز 

امید وعده هاي بامدادت به شام آورد روز عمر ما را   

شمار کشتگان ناید به یادت ز بس خون ها که می ریزي به غمزه 

نقش ضمیر متصل در کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟  . 29

والۀ شمع رخش گشته و پروانه شویم  هجرت از خویش نموده سوي دلدار رویم  

در نجاتت نوِح کشتیبان به ساحل آمده غم مخور اي غرق دریاي مصیبت غم مخور  

همیشه چشم امیدش به دست گلچین است  فغان ز دامن باغی که باغبان آن جا

که دست و پا بزند هر که در میان ماند  غریق بحر موّدت مالمتش مکنید  

نقش ضمیر پیوستۀ «ش» در کدام بیت با بقیه فرق دارد؟  . 30

بکشد زارم و در شرع نباشد گنهش  دلبرم شاهد و طفل است و به بازي روزي  

که به جان حلقه به گوش است مه چاردهش  چارده ساله بتی چابک و شیرین دارم

خود کجا شد که ندیدیم درین چند گهش  از پی آن گل نورسته دل ما دریاب  

گرچه خون می چکد از شیوة چشم سیهشبوي شیر از لب همچون شکرش می آید

کدام بیت با سه بیت دیگر ارتباط مفهومی ندارد؟  . 31

تویی که مهر و وفا دیدي و جفا کرديمنم که جور و جفا دیدم و وفا کردم

که یک باره دل از مهرم بریديبه جز مهر و وفا از من چه دیدي

عمر گو برچین بساط ماه و سال خویش راهمچو عمرم بی وفا بگذشت ماهم سال هاست

ورنه در گلزار هستی سرو و گل نایاب نیستآنچه نایاب است در عالم وفا و مهر ماست
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مضمون کدام گزینه به مضمون بیت «کهن شود همه کس را به روزگار، ارادت / مگر مرا که همان عشق اّول است و زیادت» نزدیک تر است؟  . 32

که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست   سر ارادت ما و آستان حضرت دوست   

آن دوستی که بود در این سینه باقی است  در دل همان محبّت پیشینه باقی است  

هر که دل دوست ُجست، مصلحت خود نخواست  سعدي اگر عاشقی، میل وصالت چراست؟  

 گرفتگان ارادت به جور نگریزند  روندگان مقیم از بال نپرهیزند   

کدام بیت زیر در حوزة ادب غنایی جاي نمی گیرد و باید با لحن متفاوتی خوانده شود؟  . 33

به ره گشت ناگه به سنگی دچارجدا شد یکی چشمه از کوهسار

ما نیز یکی باشیم از جملۀ قربان هاهر تیر که در کیش است گر بر دل ریش آید

گفتا که شبرو است او از راه دیگر آیدگفتم که بر خیالت راه نظر ببندم

که می رویم به داغ بلندباالییبه روز واقعه تابوت ما ز سرو کنید

کاربرد معنایی «ردیف» در کدام بیت متفاوت است؟  . 34

 این شرار شوخ، اّول در دل آدم گرفت عشق از خاکستر ما ریخت رنگ آسمان

 دیو از دست سلیمان عاقبت خاتم گرفت خط کافر لعل سیراب تو را کم کم گرفت

 دامن گل را ز دست بلبالن شبنم گرفت شوخ چشمی می برد از پیش کار خویش را

 دست خود بوسید هر کس دامن پاکان گرفت از وصال ماه مصر آخر زلیخا جان گرفت

آرایه هاي بیت «چه دانستم که این سودا مرا زین سان کند مجنون دلم را دوزخی سازد دو چشمم را کند جیحون» کدام است؟  . 35

تشبیه - کنایه - واج آرایی حسن تعلیل - کنایه - تشبیه  تناسب - ایهام - تکرار  تشبیه - ایهام تناسب - استعاره 

مفهوم کدام بیت با ابیات دیگر متفاوت است؟  . 36

 چون هنرهاي دگر موجب حرمان نشود(حرمان=محرومیت) عشق می ورزم و امّید که این فن شریف

 بر او نمرده به فتواِي من نماز کنید هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق

 ثبت است بر جریدة عالم دوام ما هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

 دل ز جان و جان ز تن برکنده شد مرگ آشامان ز عشقش زنده اند

کدام بیت با دیگر ابیات تناسب معنایی ندارد؟  . 37

که در دست چوگان اسیر است گوي  چو عشق آمد از عقل دیگر مگوي  

مگر کسی که به زندان عشق در بند است  شب فراق که داند که تا سحر چند است  

عشق داند که در این دایره سرگردانند  عاقالن نقطۀ پرگار وجودند ولی  

بگذار که دل حل بکند مسئله ها را  یک بار هم اي عشق من از عقل میندیش  

کدام یک از ابیات زیر «ایهام تناسب» ندارد؟  . 38

فخر زمین در غمت، شور زمان آمدیم جز نمکت نشکند، شورش تبریز را   

که بیماري رشته کردش چو دوك یکی را حکایت کنند از ملوك 

چون بوي تو دارد جان، جان را هله بنوازم جان ریخته شد با تو، آمیخته شد با تو 

که زالی نیندیشد از رستمیچنان سایه گسترد بر عالمی 

بارزترین آرایۀ بیت «می آفتاب زرفشان جام بلورش آسمان / مشرق کف ساقیش دان مغرب لب یار آمده» کدام است؟  . 39

کنایه تشبیه ایهام استعاره
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چند تا از واژه هاي زیر نادرست معنا شده اند؟   . 40
«سودا: هوس / حّقه: حیله / وقب: برآمدگی پشت پاي اسب / گرده: هر فرو رفتگی اندام چون چشم / مخمصه: بدبختی / بیغوله: ویرانه / مرّمت: اصالح /

رمه: چوپان / محجوب: باحیا / منَکر: انکار کننده»

شش پنج چهار سه

بیت «از پاي فتادیم چو آمد غم هجران/ در ......... بمردیم چو از دست دوا رفت» با کدام واژه کامل می شود؟  . 41

درد مرگ کنج عشق

کدام بیت داراي ویژگی هاي ادبیات غنایی نیست؟  . 42

 برده خوابم نرگس جادوي تو نرگس مستت ربوده عقل من

 جانب هیچ آشنا نگاه ندارد دیدم و آن چشم دل سیه که تو داري

 ور تو بگوییم که نی، نی شکنم شکر برم آمده ام که سر نهم عشق تو را به سر برم

 چون که خاص شاه گشتی رو رها کن عام را اي پسر از دل برون کن مهر خلقان فنا

آرایه هاي مقابل همۀ ابیات، به استثناي بیت .................. درست است.  . 43

ما هم از دام تو دوریم و هم از دم فارغیم (مجاز- تشبیه) چند دام از زهد سازي و دم از طاعت زنی 

به معشوقی زند در گوهري چنگ (تشخیص - مراعات نظیر) گر عشق اوفتد در سینۀ سنگ 

که براتم به لب چشمۀ کوثر نکنی (کنایه - جناس) چشم دارم ز لب لعل تو من اي ساقی! 

غالم "حافظ" خوش لهجۀ خوش آوازم (واج آرایی - حس آمیزي)زچنگ زهره شنیدم که صبحدم می گفت

با توجه به واژگان «سبا و صبا» کدام بیت نادرستی امالیی دارد؟  . 44

یا بخواندي و ندیدي جز صدا  تو نخواندي قصۀ اهل سبا  

بنگر که از کجا به کجا می فرستمتاي هدهد صبا به سبا می فرستمت

کز دم احمق صباشان شد وبا یادم آمد قصۀ اهل صبا  

که سر به کوه و بیابان تو داده اي ما را  صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را  

در عبارت «ما موشی در ُحّقه به تو دادیم تو پنهان نتوانستی داشت ِسّر خداي را با تو بگویم چگونه نگاه خواهی داشت؟» واژة «ُحّقه» به چه معناست؟  . 45

جعبه کیسه ُخدعه فریب

در کدام بیت «جابه جایی ضمیر متصل» وجود دارد؟  . 46

گیرم که غمت نیست غم ما هم نیست؟ اي آنکه به اقبال تو در عالم نیست 

وقت آن است که پرسی خبر از بغدادم دلم از صحبت شیراز به کلی بگرفت 

خون عاشق به قدح گر بخورد نوشش باد نرگس مست نوازش کن مردم دارش 

که تصویر صبحی به منظر ندادم شدم آب، چون شمع و در خود فسردم 

بیت زیر با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟   . 47
به گفت و گوي تو خیزم به جست و جوي تو باشم» «به وقت صبح قیامت که سر ز خاك برآرم 

صبح محشر بی  سبب ما را به دیوان می  کشد \ خود حساب از پرسش روز حساب آسوده است 

روز محشر بازگشت جان به تن از شوق توست \ ور نه مسکین عمر ها این تنگنا را دیده است 

می زند موج قیامت گلشن از الوان حسن \ هم لب جو نوخط و هم روي گل  ها ساده است 

شور محشر صحبت ما را نمی  پاشد ز هم \ موج می شیرازة جمعیت ما بسته است 
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در کدام گزینه مسند وجود ندارد؟  . 48

  که دوستان تو چندان که می کشی بیشند تو را چه غم که یکی در غمت به جان آید  

 زمانه طرح محبت نه این زمان انداختنبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود

 پاي آن نهد در کوي تو کاّول دل از سر برکندخلقی چو من بر روي تو آشفته همچون موي تو  

  پس موي سیاه من چرا گشت سفیدگفتی که پس از سیاه رنگی نبود  

درکدام بیت متمم کمتري دیده می شود؟  . 49

 از خم زلف همچو چوگانش بس که در خاك می تپند چو گوي   

 گو بگو از لب شکر بارشهر چه زان تلخ تر بخواهد گفت  

 چون نظر می کنم به رفتارشطاقت رفتنم نمی ماند

 تا فدا کردمی به دیدارشکاش با دل هزار جان بودي

در کدام بیت جابه جایی ضمیر آمده است؟  . 50

کنار و بوس و آغوشش چه گویم چون نخواهد شد    مجال من همین باشد که پنهان عشق او ورزم 

که به تدبیر تو تشویش خمار آخر شد   ساقیا لطف نمودي قدحت پر می باد 

 صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد  از لعل تو گر یابم انگشتري زنهار 

 چه خون که در دلم افتاد همچو جام و نشد  بدان هوس که به مستی ببوسم آن لب لعل 
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» «دور از تو» با دو نوع خواندن دو معنا پیدا می کند: الف) در دوري من از تو      ب) از تو دور باد گزینه ي « گزینه 1  . 1

- نوعی شراب  - همیشه      الف) ایهام: مدام:  گزینه 4  . 2

ـ  بادة گلرنِگ تلِخ تیِز خوشخواِر سبک  ـِ ب) واج آرایی: تکرار مصّوِت ـ
ج) جناس ناهمسان: جوان و جهان/ بر و در 

د) استعاره: اینکه باد همدم باشد، تشخیص است و هر تشخیصی استعاره است.  
هـ) اغراق: اغراق در گریه کردن

تشبیه: سیالب ظلم  ظلم به سیالب مانند شده است (اضافۀ تشبیهی)   گزینه 2  . 3
تضاد: ظلم و عدل           

تشخیص: عدالت پیشگی برف، جان بخشی است.

لب گشودن نیشکر (تشخیص و استعاره) / نطق شیرین (حس آمیزي) / تکرار صامت (ش) نغمۀ حروف / لب گشودن کنایه از سخن گفتن / انگشت خاییدن: کنایه از تعّجب کردن و گزینه 2  . 4
حیرت 

) آینده نگري و دوراندیشی  ) نگاه به دور کردن   دم:  مجاز از سخن / دم زدن:  کنایه از سخن گفتن، اّدعا کردن / اشاره به دم مسیحایی:  تلمیح / دور اندیش: ایهام:  گزینه 2  . 5

- مزه اي که با ترش تناسب دارد.  - هیجان و دلشوره  ترش نشستن، تیزي کردن، شور افکندن و تلخ نمودن (کنایه) / ترش نشستن (حس آمیزي) / شور (ایهام تناسب)  گزینه 4  . 6

ایهام مهر :  محبت و عشق  خورشید / تشبیه : مهر روي (روي مانند مهر)  / ایهام تناسب «مهر» در مصراع دوم :  محبت و عشق  خورشید که در این معنی با صبح گزینه 2  . 7
تناسب دارد. / مجاز : «دم» مجاز از سخن 

- طعم شور. شور در معناي طعم شور با نمک و شیرین و شهد تناسب دارد. ولی معناي مورد نظر در بیت فقط «هیجان» است. لذا بیت ایهام تناسب دارد و ایهام - هیجان،  ایهام: شور:  گزینه 2  . 8
تناسب، ایهام است. 

حس آمیزي: شیرینی گفتار تلفیق دو حس چشایی و شنوایی است. 
نکته: اگر در سؤال نوع ایهام را مشخص نکرده باشند، ایهام تناسب را می توان ایهام در نظر گرفت.

مجاز: عالم  مردم عالم            گزینه 4  . 9
تشبیه: چو زلف تو 

اغراق: اینکه تمام مردم دنیا بی قرار تو باشند.          
جناس ناهمسان: دیده و دید           

تضاد: قرار و بی قرار

ایهام تناسب و مجاز ندارد.  گزینه 2  . 10
چون آب: تشبیه / و جان بر کف بودن آب استعاره و تشخیص و کنایه / دوان - روان: جناس / سرو - قد قامت مراعات نظیر دارند.

«ت» در واژة هنوزت مضاف الیه خواهش است  هنوز اجل دست خواهش + ت نبست گزینه 2  . 11

در بیت هاي اول، دوم و سوم مانند بیِت صورِت سؤال، این معشوق است که عاشق را در پی خود می کشد و توجه او را به خود جلب می کند. اما در گزینۀ چهارم عاشق خود به عمد اسیر گزینه 4  . 12
کمند معشوق شده است.  

د) مانند دیگ جوش می زنم= می جوشم        ب) شفیع گنه شاعر سرو لب جویبار است که تشخیص دارد و هر تشخیصی استعاره است.       ج) شاعر دلیل دست به گوش گرفتن موذن گزینه 2  . 13

) از یار دور باد           ه) شاعر در فراوانی اشک و پایداري یاد معشوق اغراق کرده است. ) در دوري از یار  را ناتوانی افراد در شنیدن حرف حق می داند.      الف) دور از یار 

واژه هاي نوا داراي دو معناي ساز و برگ زندگی و نام دستگاهی در موسیقی ایرانی و مخالف به معناي ناموافق و نام گوشه اي در موسیقی آمده اند و داراي ایهام هستند.  گزینه 3  . 14

سرگرم بودن:  - مشغول بودن،  -  مستی گزینه 2  . 15

در بیت «ه»، مشک سیه استعاره از مو و گیسو است. / بیت «د» تشبیه دارد: تو مثل درخت مطبوعی هستی. / بیت «ج» واج آرایی در مصوت دارد. / در بیت «الف»، «پا به سنگ آمدن» گزینه 4  . 16
کنایه از دچار سختی شدن است. / در بیت «ب»، «شیرین» ایهام دارد. 

نقش «ت» در راهگذارت، نقش مضاف الیه است. (راهگذار تو)  گزینه 3  . 17

» با توجه به جهش ضمیر که «ت» در «گرت» به پیمان می چسبد می شود پیماِن تو و نقش مضاف الیه پیدا می کند.  که در گزینۀ «
بررسی گزینه هاي دیگر: 

» : «ش» در خداش : مفعول  او را  گزینۀ «

» : «ت» در فرشته : مفعول  تو را  گزینۀ «

» : «ش» در بگویش : متمم  به او بگو  گزینۀ «

اسرار التوحید از محّمد بن منّور است.  گزینه 3  . 18

آرایه هاي بیت:   گزینه 3  . 19
دانۀ امید : اضافۀ تشبیهی/ دسِت ابر : استعاره و تشخیص / زمینگیرو بلند: تضاد 

جناس ناهمسان: جنگ، رنگ / رنگ باختن کنایه از ترسیدن / استعاره: شیر و پلنگ استعاره از دو پهلوان جنگجو  گزینه 3  . 20

آرایه هاي موجود در بیت:   گزینه 2  . 21
ایهام تناسب: شیرین 1- طعم شیرینی که معناي مورد نظر شاعر است. 2- معشوقۀ فرهاد که با کلمه هاي فرهاد و عشق مراعات نظیر دارد. تکرار: نهم و لب تکرار شده است. جناس میان سر و بر  

تشبیه: 1- خلوتگه عشق و فرهاد شوم. کنایه در «سر نهادن»  یعنی آمادة جان فشانی بودن. تناسب میان سر و قدم و لب 
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گزینه 2 آ: حسن تعلیلی ناامیدانه براي برگزاري جشن نوروز در ایران!   . 22
ب: «کام» ایهام تناسب دارد. 

پ: در تلخ کامی شاعر اغراق شده است. 
ت: مصراع نخست داراي تشبیهات آشکاري است و رندي عاشقانه اي هم در مصراع دوم در انتظار معشوق است!  

ث: «زبان» مجاز از سخن است. مصراع دوم: همچو نطق طوطی، شکردهانی برایت هست (وجود دارد.) 

» وحدت وجود است، اما بیت گزینۀ  عاشقانه است و به سختی هاي راه عشق و طاقت فرسا بودن آن  ها اشاره دارد.  ،  و  مفهوم گزینه هاي « گزینه 2  . 23

ستاره نامی نامت مانند ستاره مشهور است. تشبیه / بیت داراي 5 تشبیه  گزینه 4  . 24

عارضت مانند ماه است تشبیه 

تشبیه  مویت مانند غالیه است 

. شهره و مشهور بودن  .اسم  نامی ایهام دارد.  ستاره نامی 
تو از مه و ستاره برتر هستی (تشبیه تفضیل) زیرا ماه و ستاره نورشان را از تو می گیرند. 

تو از غالیه خوش بوتري (تشبیه تفضیل) زیرا «غالیه» بوي خوشش را از تو می گیرد.

مفهوم محوري تست: جمع نشدن عشق و شکیبایی  گزینۀ چهارم گزینه 4  . 25

در همۀ گزینه ها «حقه» به معناي صندوقچه آمده است ولی در مصراع دوم بیت سوم «حقه باز» در معناي مکار است. گزینه 3  . 26

زیرا ضمیر «م» در «نجاتم دادند»  نقش مفعول دارد: «مرا نجات دادند»  امّا در سایر ابیات متّمم اجباري است: به من دادند. گزینه 4  . 27

ضمیر متصل در این گزینه نقش مفعولی دارد: مادر تو را در جهان حسن  زاد. اما در سایر گزینه  ها نقش ضمیر مضاف الیه است.  گزینه 2  . 28

» ضمیر جا به جایی دارد (در طالعت افتاده است.)  * نکته: گزینۀ «

«ش» در مالمتش نقش مفعولی دارد  او را مالمت نکنید، اما در گزینه هاي دیگر ضمیر متصل، نقش مضاف الیهی دارد.  گزینه 4  . 29

: والۀ شمع رخ او  گزینۀ 

: در نجات تو   گزینۀ 

: همیشه چشم امید او   گزینۀ 

» نقش مضاف الیهی دارد: گناه او نباشد / مه چهارده حلقه به گوش او است / از چشِم سیاه او خون می چکد، اما در بیت مورد نظر «ش» نقش مفعولی دارد: ،  و  «ش» در بیت هاي « گزینه 3  . 30
در این چند گه او را ندیدیم (ندیدیمش) 

مفهوم محوري تست: وفاداري عاشق و بی وفایی معشوق.  گزینه 4  . 31
معناي بیت چهارم: مهر و وفادارِي عاشقانی چون ماست که دیگر در عالم یافت نمی شود؛ وگرنه معشوق سروباالي گل رخسار در دنیا کم نیست! پس باید گزینۀ چهارم را انتخاب کنیم.

کمرنگ نشدن عشق واقعی مفهوم مشترك دو بیت است. گزینه 2  . 32

این بیت داستانی را حکایت می کند و احساس خاصی هنوز در آن دیده نمی شود. سه بیت دیگر کامًال احساسی و عاشقانه هستند و باید با لحنی عاطفی و نرم خوانده شوند. گزینه 1  . 33

به مفهوم آتش گرفتن به کار رفته - در گزینه ي  و  به معنی اخذ کردن و ستاندن ولی متأسفانه در گزینه ي  در مفهوم گرفتن دامن که می توان برداشت کنایی داشت. گزینه 1  . 34

آرایه هاي بیت: تشبیه: دل مانند دوزخ شده است، چشم مانند جیحون است. کنایه: چشم جیحون بودن کنایه از گریه کردن خیلی زیاد است. تناسب میان دل و چشم دیده می شود. گزینه 4  . 35
واج آرایی در صامت «د». 

، عشق دلیل زنده ماندن است و عاشقان هرگز نمی میرند. مفهوم مشترك گزینه هاي  و  و  گزینه 1  . 36

» که مفهوم: همرازي و همدردي اي را که الزمۀ درك عشق است در بردارد.  در همۀ گزینه ها مفهوم مشترك تقابل عقل و عشق وجود دارد، مگر در گزینۀ « گزینه 2  . 37

واژة «بو» در این بیت ایهام دارد نه ایهام تناسب.  گزینه 3  . 38

- شوریدن و هرج و مرج) در تناسب با نمک  - شور بودن  »: شورش: ( گزینۀ «

- وسیله خیاطی) در تناسب با دوك  - نام بیماري  »: رشته: ( گزینۀ «

- پیرزن 2 شخصیت زال) در تناسب با رستم  »: زال: ( گزینۀ «

در این بیت چهار تشبیه به کار رفته است، می به آفتاب زرفشان، آسمان به جام بلور، دست ساقی به مشرق و لب یار به مغرب.  گزینه 3  . 39

(حقه به معناي صندوق است) (وقب به معناي فرورفتگی اندام، گرده به معناي باالي کمر است) (بیغوله به معناي کنج است) (رمه به معناي گله است) (منکر به معناي ناپسند است و گزینه 4  . 40
منِکر به معناي انکار کننده) 

با توجه به مفهوم بیت و همنشینی کلمات باید دریافت که واژه درد پاسخ است چون هنگامی که دوا نباشد درد به وجود می آید و درد در مقابل دوا به کار رفته است. گزینه 4  . 41

گزینه هاي  و  و  دربارة بیان احساسات و عواطف و زیبایی معشوق و فداکاري در راه عشق هستند که همگی مربوط به ادبیات غنایی است در حالی که گزینه  به ادبیات تعلیمی گزینه 4  . 42
بازمی گردد. 

بررسی گزینه ها:  گزینه 4  . 43

»: ُزهد به دام مانند شده / «دم» مجاز از سخن  گزینۀ «

»: «سینۀ سنگ: تشخیص و استعارة مکنیه / سینه و چنگ: مراعات نظیر  گزینۀ «

»: «چشم، چشمه» جناس ناهمسان / «چشم داشتن» کنایه از انتظار و امید داشتن  گزینۀ «

»: حرف «ش» واج آرایی دارد ولی آرایۀ حس آمیزي به کار نرفته است.  گزینۀ «

اهل سبا یعنی مردم سرزمین سبا، در این بیت کاري با باد صبا نداریم.  گزینه 3  . 44
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«حقّه» به معناي صندوقچۀ جواهرات است که به پاسخ گزینۀ  نیز نزدیک است. گزینه 4  . 45

دلم از صحبت شیراز به کلی بگرفت / وقت آن است که پرسی خبر از بغدادم  گزینه 2  . 46

وقت آن است که پرسی خبر از بغدادم  وقت آن است که پرسی خبرم از بغداد 
یعنی از این به بعد خبر من را از بغداد بگیرید چرا که از شیراز دلم گرفته است.

بیت صورت سؤال اشاره دارد که در روز قیامت من همچنان به شور عشق تو سر از خاك برآرم که با مضمون بیت گزینه  مشترك است. گزینه 2  . 47

بررسی گزینه ها:  گزینه 2  . 48

»: دوستان تو بیش هستند.  گزینۀ «

»: افعال بود و نبود در این بیت از نوع اسنادي نیستند بنابراین، مسند هم نمی گیرند.  گزینۀ «

»: خلقی آشفته هستند.  گزینۀ «

»: موي سیاه من سپید گشت.  گزینۀ «

بررسی گزینه ها:  گزینه 3  . 49

»: در خاك / چو گوي / از خم / همچو چوگانش  گزینۀ «

»: زان / از لب  گزینۀ «

»: به رفتارش  گزینۀ «

»: با دل / به دیدارش  گزینۀ «

در «صد ملک  سلیمان زیر نگینم باشد»، جابه جایی ضمیر اتفاق افتاده است.  گزینه 3  . 50
بررسی سایر گزینه ها: 

»: آغوش او  گزینۀ «

»: قدح تو  گزینۀ «

»: دل من  گزینۀ «
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