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تعداد استعاره در همۀ ابیات یکسان است؛ به جز:  . 1

آب گردد از حیا هر گوهر کانی که هست چون شود یاقوت لؤلؤپرورت گوهرفشان 

چشم دریادل من لؤلوي الال می ریختدر قدم هاي خیال تو به دامن هر دم 

رستۀ لعلم ز چشم ُدرنثار انداخته حّقۀ یاقوت لؤلؤپوش گوهرپاش تو 

دهن چشمه پر از لؤلوي تر می کردمچهرة باغ به خونابه فرومی شستم

ترتیب ابیات زیر به لحاظ داشتن آرایه هاي «ایهام تناسب، استعاره، کنایه و حس آمیزي» کدام است؟   . 2
 کز گلستان صفا بوي وفایی ندمید الف)هفته اي می رود از عمر و به ده روز کشید

 کام در کام نهنگ است بباید طلبیدب) گر من از خار بترسم نبرم دامن گل
 چند گویی که مرا پرده به چنگ تو دریدج) آخر اي مطرب از این پردة عّشاق بگرد

 گو بگو از لب شیرین که لطیف است و لذیذد)هرچه زان تلخ تر اندر همه عالم نبود 

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

آرایه هاي بیت «مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو / یادم از کشتۀ خویش آمد و هنگام درو» کدام است؟  . 3

استعاره - مجاز - کنایه - ایهام تلمیح - کنایه - حسن تعلیل - مراعات نظیر

تشبیه - استعاره - تلمیح - مراعات نظیر تشبیه - کنایه - ایهام - تضمین

آرایه هاي بیت زیر در کدام گزینه تمامًا درست آمده است؟   . 4
 از گلشن زمانه که بوي وفا شنید؟» «محروم اگر شدم ز سر کوي او چه شد  

تناسب، استعاره، ایهام، حسن تعلیل  تشبیه، حس آمیزي، تناسب، مجاز 

مجاز، اغراق، ایهام، تشبیه اغراق، حس آمیزي، استعاره، حسن تعلیل 

معناي واژه اي که از مصدر «ُکشتن» ساخته شده است، در کدام بیت متفاوت است؟  . 5

 که آخر روي نرم آب خواهد کشت آتش را مشو با تندخویی از عدوي ساده دل ایمن

 که مرگ کشت مرا یا تو بی وفا کشتی چو من هالك شوم از طبیب شهر بپرس  

 تر و خشک هیزم همی سوختند بکشتند و آتش بر افروختند

 که مر سلطنت را پناهند و پشت رعیت نشاید به بیداد کشت

در کدام بیت غلط امالیی دیده می شود؟  . 6

 وین امارت به سر نبرد کسی وان دگر پخت همچنان هوسی

 چون مرغ شب که هیچ نبیند به روشنی اي چشم عقل خیره در اوصاف روي تو

 که به ما سوا فکندي همه سایۀ هما را علی اي هماي رحمت تو چه آیتی خدا را

 این عوعوي سگان شما نیز بگذرد در مملکت چو غّرش شیران گذشت و رفت

در کدام بیت آرایه هاي «کنایه، استعاره، تشخیص، جناس» به  کار رفته است؟ (با تغییر)  . 7

 گشاده روي تر از راز می پرستان باش در این دو هفته که چون گل در این گلستانی

 روز را خیره شود چشم چو رخ بنمایی ماه را زرد شود روي چو در وي نگري

  می ندانم که چرا منتظر فردایی ز انتظار شب وصل تو مرا روز گذشت

 روي معشوق بدیدند به ثابت رایی من از این در نروم ز آن که گروهی عّشاق

50 تست ادبیات دهم درس 5 ترکیبى
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درهمۀ ابیات، به جز بیت.................. «کنایه و استعاره» به  کار رفته است.  . 8

 به خنده گفت اگر خاك راه من باشی به گریه گفتمش آیا گذر کنی بر من؟  

 که آگه از نگِه گاه گاه من باشی من از دو نرگِس مست تو چشم آن دارم  

 که در بیان محبّت گواِه من باشی از آن به چشم خود اي اشک مسکنت دادم  

 تو گر نشانۀ تیِر نگاه من باشی کمان نهم به کمان فلک ز نیروي عشق  

مفهوم بیت «دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین/ به علی شناختم من به خدا قسم، خدا را»  در کدام بیت آمده است؟  . 9

 تو روي از او بتاب و بپرهیز از آفتش هرکه آفت خالف علی بود در دلش

  بشناختم به حق، یقین و حقیقتش منّت خداي را که به وجود امام حق

 جز جهل و نحس نیست نشان سالمتش هر کاو عدوي گنج رسول است بی گمان   

 روز غدیر خم ز منبر والیتش آگه نه اي مگر که پیمبر که را سپرد   

در کدام گزینه واژه اي وجود دارد که با واژة «بوم» هم معناست؟  . 10

 غم دل به دوست گفتن چه خوش است شهریارا ز نواي مرغ یا حق بشنو که در دل شب

 کان سوخته را جان شد و آواز نیامد اي مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز

 اسالم را در خامشی آواز داده مردي تذرو کشته را پرواز داده

 همه را نغمه و ترانه یکیست گر هزار است بلبل این باغ

در بیت زیر کدام آرایه وجود ندارد؟   . 11
ز خود برون شد و بر تن درید پیراهن»«رسید باد صبا غنچه در هواداري 

استعاره تلمیح کنایه تشخیص

بیت «همه مرگ راییم پیر و جوان/ به گیتی نماند کسی جاودان» با کدام بیت ارتباط معنایی ندارد؟  . 12

 بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام  

 بیداد ظالمان شما نیز بگذرد چون داد عادالن به جهان در بقا نکرد  

 هم بر چراغدان شما نیز بگذردبادي که در زمانه بسی شمع ها بکشت   

 هم بر پیادگان شما نیز بگذرد پیل فنا که شاه بقا حکم مات اوست 

عبارت:  «عبرت گیرید که من آن مردم که بامداد مطبخ مرا هزار و چهارصد شتر میکشید و شبانگاه سگی برداشته است و می برد» ، با کدام بیت  . 13
تناسب مفهومی دارد؟

 به کارتر ز همه کار خدمت سلطان عزیزتر ز همه خلق یار نیک بود

 کند عزیزش بی سیر کوکب سیّار عزیز آن کس باشد که کردگار جهان

  ز بهر آن که عزیز تو زود گردد خوار عزیز نبود آن کس که تو عزیز کنی

 اي بس عزیز کرده ي خود را که کرد خوارِغّره مشو بدان که جهانت عزیز کرد

شاعر در بیت زیر بر کدام گزینه تکیه دارد؟    . 14
به علی شناختم من، به خدا قسم ، خدا رادل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین

شناخت خدا از طریق علی (ع) شناخت علی (ع) توسط خدا علی شناسی خداشناسی

«ز کوي او غباري به من آر توتیا را» چگونه "را"یی است؟  . 15

فک اضافه حرف ربط حرف اضافه نشانه مفعولی

در بیت «به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من / چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا؟» چه آرایه اي وجود دارد؟  . 16

تلمیح جناس استعاره ایهام
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کدام بیت متفاوت است؟  . 17

 پاي دیوار ملک خویش بکند پادشاهی که طرح ظلم افکند  

 ظلم از این مملکت برآرد گرد عدل َورز و به ِگرد ظلم مگرد  

  زآن که ظلم شه است، ظلم سپاه گو: سپه را زظلم دار نگاه  

 تاج از فرق تاجداران ظلم ظلم بگذار ازآن که برباید  

بیت «اي مفتخر به طالع مسعود خویشتن / تأثیر اختران شما نیز بگذرد» با کدام بیت قرابت معنایی دارد؟  . 18

چون تو را نوح است کشتیبان ز طوفان غم مخور اي دل ار سیل فنا بنیاد هستی بر کند 

رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند من ار چه در نظر یار خاکسار شدم  

بهتر آن است که من خاطر خود خوش دارم حافظا چون غم و شادي جهان در گذر است  

ور ندهد دور روزگار نماند هم بدهد دور روزگار مرادت  

کدام بیت به موضوع متفاوتی اشاره دارد؟  . 19

 هم بر چراغدان شما نیز بگذرد بادي که در زمانه بسی شمع ها بُکشت  

 انده مخور که بی خبر این نیز بگذرد گر دور روزگار نه بر وفق راي توست  

 بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام  

 هم رونق زمان شما نیز بگذرد هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد  

معناي واژگان «خذالن، طالع، مفتخر، علم کردن» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟  . 20

مذلت، بخت، سربلند، سرشناس کردن  خواري، بخت، سرشناس، شناساندن 

بدبخت، سرنوشت، با افتخار، مشهور کردن  فرومایه، سرنوشت، صاحب اختیار، رسوا کردن 

کدام بیت با «اي تو رمه سپرده به چوپان گرگ طبع / این گرگی شبان شما نیز بگذرد» قرابت معنایی دارد؟  . 21

 رعشه، تیغ از پنجۀ قصاب نتواند گرفت در کهن سالی ندارد ظلم دست از کار خویش

 برانش از گله و پوست برکن از تن زود اگر سگ گله با گرگ عقد محبت بست

هم بر پیادگان شما نیز بگذرد  پیل فنا که شاه بقا مات حکم اوست

 که دست ظلم نماند چنین که هست دراز جزاي نیک و بد خلق با خداي انداز

واژة «کشتن» در کدام بیت معناي متفاوتی دارد؟  . 22

 هم بر چراغدان شما نیز بگذرد بادي که در زمانه بسی شمع ها بکشت

 گفتا که که را کشتی تا کشته شدي باز عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده

 تا به همسایه نگوید که تو در خانۀ مایی شمع را باید از این خانه به در بردن و کشتن

 دزد دانا می کشد اول چراغ خانه را عشق چون آید برد هوش دل فرزانه را

در کدام گزینه از آرایۀ تلمیح استفاده نشده است؟  . 23

که به ما سوي فکندي همه سایۀ هما راعلی اي هماي رحمت ! تو چه آیتی خدارا ؟ 

متحَیرم چه نامم شه ملک الفتی رانه خدا توانمش خواند، نه بشر توانمش گفت 

که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را   برو اي گداي مسکین ! در خانه ي علی زن 

که علم کند به عالم شهداي کربال رابه جز از علی که آرد پسري ابوالعجایب؟ 
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در کدام بیت هر سه آرایۀ «تشبیه، استعاره و حسن تعلیل» وجود دارد؟  . 24

 که از تپانچۀ بحرست روي مرجان سرخ (تپانچه: سیلی)  به تلخ رو مکن اظهار تنگ دستی خویش

 کز دیده روان کرده ام از مهر تو صد جوي  از آن است گل و نرگس رخسار تو سیراب

که هر گل کز غمش بشکفت محنت بار می آوردمن آن شکل صنوبر را ز باغ سینه برکندم

 که گیرد چرخ کم فرصت ز دستم دامن شب را بهشت دل گشاي من دل شب هاست می ترسم

مفهوم کدام بیت با عبارت «کّل نفس ذائقۀ الموت» یکسان است؟  . 25

 ز غیبت مدد می رسد دم به دم تو قائم به خود نیستی یک قدم

 بَر جنگ او لشکر و باره نیست چنین است، مر مرگ را چاره نیست

 چو جان شد، کشان افکنندش به خاك گرامیست تن تا بود جان پاك

 به گیتی جز از تخم نیکی مکار بپرهیز و جان را به یزدان سپار

وابسته هاي پیشین در بیت زیر در کدام بیت تکرار نشده اند؟   . 26
به پیام آشنایی بنوازد آشنا را» «همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی  

 این همه گفتند و آخر نیست این افسانه را هر چه گویی آخري دارد به غیر از حرف عشق 

خنده بر گردش این گنبد مینا زده ایمهمه شب از طرب گریۀ مینا من و جام 

کاین همه نقش عجب در گردش پرگار داشت خیز تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنیم 

خرقه جایی گرو باده و دفتر جایی در همه دیر مغان نیست چو من شیدایی 

نوع «که» در کدام بیت متفاوت است؟  . 27

که در خیلت به از ما کم نباشد  تو را نادیدن ما غم نباشد  

همان بهتر که در پاي تو باشد  سر سعدي چو خواهد رفتن از دست  

که هرگز مدعی محرم نباشد  حدیث دوست با دشمن نگویم  

که کرده است با آب صورتگري  دهد نطفه را صورتی چون پري  

مفهوم کدام بیت درست مشخص نشده است؟  . 28

 برق از بوتۀ خاشاك نیاید بیرون ( ناپایداري ستم)   آتش ظلم به یک چشم زدن می میرد 

صاحبدالن نه کنج قناعت براي نان ( سرزنش سودجویی از زهد و پارسایی)  نان از براي کنج قناعت گزیده اند  

  گل خاك شده است و سبزه خاشاك شده است ( فانی شدن انسان) می نوش و گلی بچین که تا درنگري

 چو تیر تهمتن در دیدة اسفندیار آید ( نگاه غضبناك)   به گاه خشم مژگان هاي او در چشم بدخواهان  

مفهوم بیت «آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام/ بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد.» با کدام گزینه تناسب دارد؟  . 29

 که نیم کشته به خون چند بار برگردد  به آب تیغ اجل تشنه است مرغ دلم 

 مرگ را من خواستارم، مرگ به زین زندگی  هیچ کس دیدي که خواهد در دمی صد بار مرگ 

 هزار تو اگرت درع و جوشن و سپر است  خدنگ چارپر مرگ باز نتوان داشت 

 مرد آن دان کاو به پیش از مرگ ُمرد  اندرین معنی مگر صد جان برند 

در کدام گزینه غلط امالیی دیده می شود؟  . 30

 تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا عمر گرانمایه در این صرف شد

 تأثیر اختران شما نیز بگذرد اي مفتخر به طالع مسعود خویشتن

 بر قصر ستمکاران تا خود چه رسد خذالن ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما

 این رستخیز عام که نامش محّرم است گر خوانمش قیامت دنیا بعید نیست
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مقصود و معنی دقیق تر مصراع «که به ما سوا فکندي همه سایۀ هما را» در کدام گزینه  آمده است؟  . 31

سایۀ سعادتمندي و مهربانی الهی را بر سر همۀ موجودات عالم افکنده اي. سایۀ خوشبختی و رحمت الهی را بر سرما و موجودات دیگر افکنده اي.

سایۀ لطف حق را نه تنها بر ما بلکه بر همۀ موجودات عنایت کردي. لطف و رحمت پروردگار را شامل همۀ انسان هاي روي زمین کرده اي.

در کدام بیت استعاره دیده نمی شود؟  . 32

می خواند دوش درس مقامات معنوي بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوي 

تا از درخت نکتۀ توحید بشنوي   یعنی بیا که آتش موسی نمود گل 

تا خواجه می خورد به غزل هاي پهلوي  مرغان باغ قافیه سنجند و بذله گوي

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

در دو بیت زیر به ترتیب کدام واژه ها معناي استعاري دارند و کدام واژه ها معناي مجازي؟   . 33
گرفته دست بتی چون نگار می آید«غالم دولت آنم که مست سوي چمن
به بزم شاه جهان با نثار می آید»ز باغ جلوه کنان گل نهاده زر بر کف

بت، نگار، زر، شاه (استعاره) ـ چمن، جهان (مجاز) غالم، بت، نگار، زر (استعاره) ـ دست، کف (مجاز)

بت، زر (استعاره) ـ چمن، کف (مجاز) مست، بت، گل (استعاره) ـ دست، جهان (مجاز)

معناي واژة «خذالن» در کدام بیت آمده است؟  . 34

گر تو برانی به که روي آوریم؟ چارة ما ساز که بیچاره ایم

 تاثیر اختران شما نیز بگذرد اي مفتخر به طالع مسعود خویشتن

 اینم حیات بس که بمیرم به کام دوست گر کام دوست کشتن سعدیست باك نیست

 چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم

کدام گزینه مفهوم متفاوتی رابیان می کند؟  . 35

 نوبت ز ناکسان شما نیز بگذرد این نوبت از کسان به شما ناکسان رسید 

  بیداد ظالمان شما نیز بگذرد چون داِد عادالن به جهان در بقا نکرد 

 بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام  

 بر باغ و بوستان شما نیز بگذرد باد خزان نکبت ایّام ناگهان  

کدام بیت ، سروده ي حافظ شیرازي است و شهریار آن را در شعر «هماي رحمت» به کار برده است ؟        ( سراسري فنی – 83 )  . 36

چه پیام ها سپردم ، همه سوز دل صبا رابه امید آن که شاید برسد به خاك پایت  

که لسان غیب خوش تر بنوازد این نوا راچه زنم چو ناي هر دم ، ز نواي شوق او دم

به پیام آشنایی بنوازد آشنا راهمه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی  

غم دل به دوست گفتن چه خوش است شهریاراز نواي مرغ یا حق بشنو که در دل شب

در کدام گزینه همۀ ترکیب ها، اضافۀ استعاري اند؟  . 37

بذر محبت، لطافت طبع، زبان قلم، فرقت یار  عتاب معلم، مرغان بیشه، صفحۀ ضمیر، امید دیدار 

شتاب مرگ، طرة عشق، خشم طوفان، آغوش دریا  آفتاب محبت، شمع خاموش، بانگ طرب، خار غم 

آرایه هاي بیت زیر، در کدام گزینه تمامًا درست آمده است؟   . 38
بس سر برود بر آستانت"  " و این سر که تو داري، اي ستمکار 

تناسب، جناس، کنایه، تشبیه  استعاره، ایهام، واج آرایی، حسن تعلیل  جناس، مجاز، کنایه، ایهام  مجاز، کنایه، تکرار، تشبیه 
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در چند بیت براي واژه هاي درون کمانک برابرهاي درست مشخص نشده است؟   . 39
هر لحظه ز هجران به لب آید جانم (رنج)  الف - زان دم که قرین محنت و افغانم  

هر زمان که پاره اي در خون فتاد (لحظه)ب - بحر، ساحل را امان یک  دم نداد
بَُود که پرتو نوري به بام ما افتد (بخت و اقبال)  ج - شبی که ماه ُمراد از افق شود طالع  

به لطف روضۀ او، رشک می برد رضوان (رشک)د - ز آب صافی او، غبطه می خورد کوثر

چهار سه دو یک

مفهوم بیت زیر با مضمون کدام گزینه مشترك است؟   . 40
جز دِم تسلیم اینجا لنگري در کار نیست»«کشتی تدبیر ما طوفانِی حکم قضاست  

که تا برهم زنی دیده نه این بینی، نه آن بینی  چه باید نازش و نالش بر اقبالی و ادباري  

چون نَهی، چون خود کنی عصیان، بهانه بر قضا  خویشتن را چون فریبی؟ چون بپرهیزي ز بد  

نباشد مگر خواست یزدان پاك  ز رخشنده خورشید تا تیره خاك  

بر قصر ستمکاران گویی چه رسد خذالن  ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما  

هر یومان: یوَم لَک و یوَم علیک با همۀ گزینه ها به جز گزینۀ  ..................  قرابت دارد. مفهوم حدیث الدُّ  . 41

عالمی دیگر بباید ساخت وز نو آدمی  آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست

گهی نوش بار آورد گاه رنج  چنین است رسم سراي سپنج  

عزتی گر بود، رفت، از اعتبار ما مپرس  خوارتر از شیشۀ خالی به بزم باده ام

گهی پشت بر زین، گهی زین به ُپشت  چنین است رسم سراي ُدرشت  

با توجه به بیت زیر کدام گزینه درست است؟   . 42
که به ما سوا فکندي همه سایۀ هما را»  «علی اي هماي رحمت تو چه آیتی خدا را 

هماي رحمت ترکیب اضافی است.  هما نقش مفعولی دارد.  را در مصراع اول نشانۀ مفعولی است.  ما در مصراع دوم متمم است. 

به ترتیب کدام ابیات از ابیات زیر با دو عبارت «الدهُر َیوماِن یوُم لََک و َیوٌم عَلیَک» و «ُکلُّ نَفٍس ذاِئَقُۀ الَموِت» قرابت معنایی دارد؟   . 43
 چون بنگرم عجایب گیتی کران نداشت  الف) در گیتی اي شگفت کران داشت هرچه داشت

 گهی نوش بار آورد گاه رنج ب) چنین است رسم سراي سپنج
 اگر دیر مانیم اگر چند گاه ج) همه مرگ راییم شاه و سپاه

 خندد همی عطاي تو بر گنج شایگان د) گرید همی نیاز جهان از عطاي تو

ب، ج ب، د الف، ج الف، د

مفهوم کدام گزینه، با مفهوم بیت زیر تناسب دارد؟   . 44
بیداد ظالمان شما نیز بگذرد»«چون داد عادالن به جهان در بقا نکرد  

پس از مرگ روشن بود یاد من  گر افزون شود دانش و داد من 

عادل ز زمانه نام نیکو ببرد  ظلم از دل و دست ملک نیرو ببرد  

گور بود بهرة بهرام گور  گر به فلک بر شود از زّر و زور  

سرمایۀ بیداد و ستم هیچ دوام است  جایی که نماند اثر از داد مپندار  

مفهوم کدام گزینه با مفهوم بیت زیر متناسب است؟   . 45
تأثیر اختران شما نیز بگذرد»«اي مفتخر به طالع مسعود خویشتن  

بر باد شده یکسر، با خاك شده یکسان  کسري و ترنج زر، پرویز و بِه زّرین  

ز ایشان شکم خاك است آبستن جاویدان  گفتی که کجا رفتند آن تاج وران اینک

ز گردون، زهر در زیر نگین دارند اخترها   اگر طالع به کام توست منشین ایمن از مکرش  

شطرنجی تقدیرش در ماتگه حرمان   اي بس شه پیل افکن، کافکنده به  شه  پیلی
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مفهوم کدام بیت با بقیه متفاوت است؟  . 46

 کانجا مجال عیش و مقام قرار نیست  خوش منزلی است عرصۀ روي زمین ولی 

 که این عجوزه عروس هزار دامادست  مجو درستی عهد از جهان سست نهاد 

 ور این نیز هم درنیابی گذشت  گذشت آنچه در ناصوابی گذشت

 که کرد افسون و نیرنگش ملول از جان شیرینم  جهان پیر است و بی بنیاد ازین فرهادکش فریاد 

مفهوم کدام بیت با بقیه متفاوت است؟  . 47

 ببخشا بر کسی کش زر نباشد ایا پرلعل کرده جام زرین

 که ایزد در بیابانت دهد باز تو نیکی می کن و در دجله انداز

 همی آفرین یابد از دهر بهر ببخشد درم هر چه یابد ز دهر

 نیمی سوي خود می کش و نیمی می پاش تعلیم ز اره گیر در امر معاش

کلمات مشخص شده در همۀ عبارات به جز  .................. هستۀ گروه خود محسوب می شوند.  . 48

نگاه هاي اسیرم را هم چون پروانه هاي شوق در این مزرع سبز آن دوست شاعرم رها می کنم.

کلمات آسمانی قرآن با صداي گرم خواننده همه جا طنین می افکند. 

شاید آواز دالویز و نغمۀ پرشور چنگ رودکی در شهرت غزل هایش بی تأثیر نبوده است. 

دید اجتماعی نیما که در سروده هاي نمادین و انتقادي او تجلی می یابد، در ادب نوین فارسی جایگاه ویژه اي دارد. 

در کدام بیت استعارة نوع دوم وجود ندارد؟  . 49

رویید بخت سبز ز الطاف کردگار  از خاك جاي سبزه در این موسم ربیع  

روز قیامت زنم، خیمه به پهلوي دوست  گر شب هجران ما، تاختن آرد اجل  

تیر آهی که به وقت سحر انداخته ایمشک نیست که روزي اثري خواهد کرد  

آتش آن است که در خرمن پروانه زدند  آتش آن نیست که از شعله او خندد شمع  

مفهوِم کدام بیت، یادآور بیِت زیر است؟   . 50
هم بر چراغدان شما نیز بگذرد» «بادي که در زمانه بسی شمع ها بکشت 

تن به دوزخ برد امسال آن که گردن بود پار سر به خاك آورد امروز آن که افسر داشت دي 

خرج اشک و آه شد جسم نزارم همچو شمع تا گشودم دیدة روشن در این ظلمت  سرا 

خّرم آن گل که پریشان نشود دفتر او عمر شیرازة گل هاي چمن ده روزه است 

الیق صحبت بزم تو شدن آسان نیست صبر بر داغ دل سوخته باید چون شمع 
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استعاره هاي گزینه ها:  گزینه 2  . 1

) یاقوت: لب / لؤلؤ: دندان / گوهر: سخن / آب شدن گوهر از حیا: استعارة مکنیه ( مورد)  گزینۀ 

) قدم هاي خیال: اضافۀ استعاري / چشم دریادل: اضافۀ استعاري / لؤلوي الال: اشک سرخ ( مورد)  گزینۀ 

) حقۀ یاقوت: لب / لؤلؤ: دندان / گوهر: سخن / ُدر: اشک سرخ ( مورد)  گزینۀ 

) چهرة باغ: اضافۀ استعاري / خونابه: اشک / دهن چشمه: اضافۀ استعاري / لؤلوي تر: اشک سرخ ( مورد)  گزینۀ 

- چنگ: ابزار موسیقی که با مطرب و پرده تناسب دارد / الف: گلستان صفا: استعاره از عالم وفا و عشق / ب: کنایه: دامن بریدن - چنگ :دست، پذیرفتنی است  ج: ایهام تناسب  گزینه 2  . 2
کنایه از دوري گزیدن / د: حس آمیزي تلخ گفتن (چشایی - شنوایی) 

تشبیه: مزرع سبز فلک، داِس مه نو / استعاره: ِکشته (= اعمال) / تلمیح: اشاره است به حدیث «الّدنیا مزرعۀ االخرة» / مراعات نظیر: مزرع، داس، درو، کشته گزینه 4  . 3
تشبیه: گلشن زمانه. زمانه مانند گلشن است.  گزینه 1  . 4

حس آمیزي: بوي ... را شنیدن حس آمیزي دارد. 
تناسب: بو و گلشن 

مجاز: کوي مجازًا خانه و حریم معشوق

» شاعر می گوید: «چهرة نرِم آب، آتش را می کشد»، یعنی «آتش را خاموش می کند»، در حالی  که در سایر ابیات واژه اي که از مصدر «کشتن» به کار رفته است، به همان در بیت گزینۀ « گزینه 1  . 5
معناي امروزي آن است: « مرا مرگ کشت»، «تو مرا کشتی»، «آنان را کشتند» و «با ظلم و ستم مردم را کشتن شایسته نیست».

«عمارت» با این امال به معناي «ساختمان و خانه» است. گزینه 1  . 6
زردروي شدن : کنایه از ضعف و بیماري، خیره شدن چشم: کنایه از کور شدن / روي ماه و چشم روز: استعاره و تشخیص/ روي و روز: جناس گزینه 2  . 7

کنایه: خاك راه بودن کنایه از نهایت حقارت/ استعاره ندارد.  گزینه 1  . 8
بررسی سایر گزینه ها: 

»: «چشم دارم» کنایه از «انتظار دارم» و «نرگس» استعاره از «چشم» است.  گزینۀ «

»: «به چشم مسکن دادن» کنایه از «گرامی داشتن» و مخاطب قرار دادن «اشک» تشخیص است و تشخیص هم نوعی استعاره است.  گزینۀ «

»: «کمان به کمان کسی نهادن» کنایه از «برابري»، «نیروي عشق» اضافه استعاري است؛ یعنی عشق به انسانی تشبیه شده است که انرژي و نیرو می بخشد.  گزینۀ «

): شناخت امام علی (ع) الزمه ي خداشناسی است.  مفهوم مشترك بیت سؤال و گزینه ي ( گزینه 2  . 9
مفهوم سایر گزینه ها:  

) پرهیز از مخالفان امام علی (ع) 

) نادانی و شومِی دشمنان امام علی (ع) 

) خالفت امام علی (ع)
«مرغ یا حق» همان «جغد» است. گزینه 1  . 10

آرایۀ تلمیح وجود ندارد.  گزینه 3  . 11
تشخیص و استعاره: هواداري باد صبا و دریدن پیراهن غنچه / کنایه: «پیراهن دریدن» و «از خود برون شدن». 

) پایان ستم ظالمان را بیان می کند.   بیت سؤال و ابیات  و  و  بر فرا رسیدن اجل و مردن اشاره دارد اما بیت گزینۀ ( گزینه 2  . 12
هر قدرتی سرانجام به زوال و نابودي می رسد  گزینه 4  . 13

گزینه 4  . 14
(را) در معنی براي،  حرف اضافه: از کوي او غباري براي توتیاي چشمم براي من بیاور.  گزینه 2  . 15

این بیت تلمیح به سفارش حضرت علی (ع) بعد از ضربت خوردن آن حضرت دارد.  گزینه 4  . 16

»، «ظالم شدن سپاه بر اثرظالم بودن پادشاه» است ولی مفهوم بیت هاي دیگر «نابودي حکومت بر اثر ظلم» است. مفهوم بیت گزینه ي « گزینه 3  . 17

» هم مانند بیت صورت سؤال می گوید رقیب فعًال محترم است اما این طور نخواهد ماند. مانند همان طالع مسعودي که می گذرد و نباید به آن افتخار کرد.  بیت گزینۀ « گزینه 2  . 18
بررسی سایر گزینه ها: 

»: تا زمانی که پشتیبان ارزشمندي داري از چیزي غمگین نباش.  گزینۀ «

»: هم غم و هم شادي گذرا است پس دم را غنیمت بدان.  گزینۀ «

»: روزگار روي خوش خود را به تو نشان خواهد داد.   گزینۀ «

» به گذرا بودن خوب و بد روزگار اشاره دارد. مفهوم سایر بیت ها قطعی بودن مرگ است ولی گزینه ي « گزینه 2  . 19
معناي درست واژگان صورت سؤال:  گزینه 2  . 20

خذالن: خواري، پستی، مذلّت 
طالع: سرنوشت، بخت 

مفتخر: سربلند، صاحب اختیار 
علم کردن: مشهورکردن، سرشناس  کردن

مفهوم بیت صورت سؤال این است که ظلم و ستم از سمت هر کسی یا هر چیزي تحمیل شود، باالخره روزي به اتمام می رسد و ظالمان نابود می گردند، این مفهوم در بیت   : خداوند گزینه 4  . 21
حِق مظلومان را اگرچه توسط ظالماِن زورگو غصب شده است، خواهد گرفت) دیده می شود. 

شرح گزینه هاي دیگر:
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44
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- ظالم حتی در روزگار پیري و ضعف هم دست از ستمکاري نمی کشد. 

- انسان هاي خائن را هرچه زودتر از نزدیکانت دور کن. 

- مرگ بر همۀ موجودات واقع می شود. 
فقط در این گزینه «کشتن» در معناي واقعیش آمده و در گزینه هاي دیگر در معناي مجازي «خاموش کردن» به کار رفته است. گزینه 2  . 22

» به ماجراي جنگ احزاب ( خندق ) اشاره شده است. زمانی که علی (ع) عمروبن عبدود رااز بین برد، فرشتگان یک صدا گفتند:  ال فتی اّال علی السیف اّال ذوالفقار   . در در گزینۀ « گزینه 1  . 23

» به این ماجرا اشاره شده است  که سائلی به اشارة پیامبر به حضور علی رفت. علی در حال نماز خواندن بود و در حالت رکوع انگشتري خود را به سائل داد. شان نزول آیۀ  انّما ولّیکم اّهللا و گزینۀ «

» به شهادت امام حسین (ع) اشاره شده است . رسوله والّذین آمنوا الّذین یقیمون الّصلوة ویؤتون الّزکوة وهم راکعون را همیـــن ماجـــــرا داشته اند. در گزینۀ «
در این گزینه هر سه آرایۀ خواسته شده در صورت سؤال دیده می شود:  گزینه 2  . 24

استعاره در گل و نرگس مشهود است، به عالوه سیراب بودن رخسار هم استعاره از نوع تشخیص به حساب می آید، گل رخسار اضافۀ تشبیهی دارد و حسن تعلیل در آوردن دلیل شاعرانه براي زیبایی
معشوق است. 

بررسی گزینه هاي دیگر: 

»: ُحسن تعلیل دارد./ تپانچۀ بحر: استعاره  گزینۀ «

»: باغ سینه  اضافۀ تشبیهی، تشبیه غم به گل / شکل صنوبر: استعاره از قلب  گزینۀ «

»: دامن شب - دل شب  استعاره و تشخیص.  گزینۀ «
به تعبیري می توان گفت مصراع اول این گزینه داراي تشبیه هم هست؛ شاعر شب ها را به بهشت دل گشایی تشبیه کرده است. 

: زندگی انسان وابسته به امدادهاي غیبی پروردگار است.  مفهوم گزینۀ  گزینه 2  . 25

: هیچ راه فراري از مرگ وجود ندارد که با آیۀ مطرح شده در سؤال قرابت معنایی دارد. معنی آیه: هر کسی مرگ را می چشد.  مفهوم گزینۀ 

: ارزش بدن انسان به روح و جان است.  مفهوم گزینۀ 

: توصیه به تسلیم در برابر خداوند و انجام کارهاي نیک دارد.  مفهوم گزینۀ 
وابسته هاي پیشین بیت صورت سؤال: همه شب (صفت مبهم) و این امید (صفت اشاره) است.  گزینه 4  . 26

در بیت گزینۀ  صفت مبهم (همه دیر) را دارد اما خبري از صفت اشاره نیست.  
بررسی سایر گزینه ها: 

»: هر چه و این همه و این افسانه. *نکته: توجه کنید «چه» در این بیت به معناي هر چیزي و هسته است و «همه» در مصراع دوم صفت مبهم نیست، بلکه خودش در نقش هستۀ گروه اسمی گزینۀ «
آمده و وابستۀ پیشین پذیرفته است. 

»: همه شب و این گنبد  گزینۀ «

»: آن نقاش و این نقش و همه نقش گزینۀ «

» کلمۀ پرسشی است.  «که» در سایر ابیات از نوع حرف ربط است، اما در گزینۀ « گزینه 4  . 27
«که کرده است با آب صورتگري؟» یعنی کسی جز خداوند قادر به این کار نیست. نوع پرسش انکاري است. 

مفهوم اصلی بیت سوم خوش باشی و دم غنیمت شماري است و مستقیمًا از نابودي آدمی سخن به میان نیامده است. گزینه 3  . 28

» و بیت صورت سؤال، تسلیم بودن همۀ انسان ها در برابر مرگ و نیستی است و این که هیچ کس از مرگ رهایی نخواهد داشت.  مفهوم گزینۀ « گزینه 3  . 29
بررسی مفاهیم سایر گزینه ها: 

»: استقبال از مرگ به خاطر سختی هاي زندگی  گزینۀ «

»: مرگ را از زندگی فعلی بهتر می داند.  گزینۀ «

»: انسان هاي واقعی و مؤمنان حقیقی پیش از مرگ و در زمان حیاتشان به اعمال و کردارهاي خود رسیدگی می کنند؛ این جمله اشاره دارد به « حاِسُبوا َاْنُفَسُکم قبَل َان ُتحاَسُبوا »  گزینۀ «
«صیف» به معناي «تابستان» است که در کنار «شتا» به معناي زمستان قرار گرفته است. گزینه 1  . 30

گزینۀ 2 یک بازگردانی ساده از بیت صورت سؤال است.  گزینه 2  . 31
در این گزینه استعاره مشاهده نمی شود، اما در بیت هاي دیگر استعاره از نوع تشخیص در درس مقامات خواندن «بلبل»، نکتۀ توحید شنیدن از «درخت» و قافیه سنج و بذله گو بودن گزینه 4  . 32

«مرغان باغ» وجود دارد. 
مجازها: 1ـ چمن (گلستان)، 2ـ کف (دست).  گزینه 4  . 33

استعاره هاي نوع 1: 1ـ بت، 2ـ زر (استعاره از گرده هاي طالیِی گل)؛ (معشوق به نقش و نگار مانند شده، گرده هاي زرد گل به نثار و پیشکش که در مهمانی ها می افشانند، مانند شده است.)  
«بیچاره» در این گزینه معناي واژة «خذالن» است. گزینه 1  . 34

» مستقیم، به «قطعی بودن مرگ» اشاره کرده است. سایر گزینه ها به ناپایداري روزگار اشاره دارد ولی گزینه ي « گزینه 3  . 35
این فن شعر آرایه تضمین نام دارد.  گزینه 3  . 36

ترکیب هایی که اضافۀ استعاري نیستد: گزینه 4  . 37

»: عتاب معلم، مرغان بیشه، صفحۀ ضمیر، امید دیدار  گزینۀ «

»: بذر محبت، لطافت طبع، فرقت یار  گزینۀ «

»:آفتاب محبت، شمع خاموش، بانگ طرب، خار غم  گزینۀ «
جناس: سر، بر / مجاز: سِر اول در مفهوم فکر، اندیشه  گزینه 2  . 38

کنایه: سر بر آستان نهادن، کنایه از اظهار بندگی ایهام در «بس سر برود بر آستانت»: 
الف) سرهاي زیادي در راه تو به باد رود. 

ب) سرهاي زیادي بر آستانت نهاده شود. 

1

2

3

2

3

4

1

3←

4←

1

2

3

4

4

1

2

3

4

3

1

2

4

3

1

2

3

تلفن تماس: ۰۲۶۳۳۴۰۸۹۴۴

www.akoedu.ir

www.ak
oe

du
.ir



در بیت (ج) طالع به معنی طلوع کننده و برآمده است و دراین جا به معنی بخت و اقبال نمی باشد. گزینه 1  . 39

» بر تقدیرگرایی استوار است.  مفهوم محوري تست و گزینۀ « گزینه 3  . 40
بررسی سایر گزینه ها: 

» بر ناپایداري دنیا و بی اعتباري مقاصد آن اشاره دارد.  » و « گزینۀ «

» می گوید: ناکامی هاي خود را به گردن قضا و قدر نینداز (مفهوم مقابل مفهوم سؤال)  گزینۀ «

» این است که خوشی و ناخوشی روزگار گذراست. خوشی و ناخوشی همیشه با هم است.  مفهوم همۀ گزینه ها جز گزینۀ « گزینه 1  . 41

» لزوم تغییر در نگرش آدمی را بیان می کند. اما گزینۀ «

«هماي رحمت» یک ترکیب اضافی از نوع اضافۀ تشبیهی است. رحمت به پرنده اي (هما) مانند شده است.  گزینه 4  . 42
بررسی سایر گزینه ها: 

»: متمم در مصراع دوم «ماسوا» است.  گزینۀ «

»: را در مصراع اول مفعولی نیست، نشانۀ حرف اضافه است به معناي براي.  گزینۀ «

»: سایه مفعول است و هما مضاف الیه به حساب می آید. گزینۀ «

معناي عبارات صورت سؤال:  گزینه 4  . 43
«الدهُر َیوماِن یوُم َلَک و َیوٌم عَلیَک»: دنیا دو روز است، یکی براي تو و دیگري علیه تو. 

«ُکلُّ َنفٍس ذاِئَقُۀ الَموِت»: همه کس چشنده طعم مرگ است. 
مفهوم ابیات: 

الف) نامحدود بودن عجایب جهان             ب) همراهی رنج و راحت 
ج) قطعی بودن مرگ                                        د) تقدیر از عطا و سخاوت ممدوح

»: وقتی عدل پایدار نمانده است، پس ظلم هم قطعًا به پایان خواهد رسید.  مفهوم محوري تست و گزینۀ « گزینه 4  . 44
بررسی سایر گزینه ها: 

»: کسی که عدالت پیشه کند جاودان خواهد ماند.  گزینۀ «

»:ظلم ملک را ضعیف و ناتوان می کند و عدل باعث نیکنامی است.  گزینۀ «

»: حتمی بودن مرگ حتی براي قدرتمندان  گزینۀ «

» مشترك است: بخت و اقبال همیشه مساعد نمی ماند.  پیام محوري تست و گزینۀ « گزینه 3  . 45

» بر ناپایداري و زوال پذیري قدرت و جاه و دولت اشاره دارد و اینکه مرگ همه را نابود می کند حتی قدرتمندان.  » و « » و « اما گزینه هاي «

» حسرت می خورد که عمر را در ناصوابی گذرانده و در این دوران حسرت هم باقی نخواهد ماند.  » به بدعهدي و ناپایداري دنیا اشاره دارند اما گزینۀ « ،  و  گزینه هاي « گزینه 3  . 46

» نتیجۀ بخشش را هم مورد نظر قرار داده است، یعنی چنانچه در زمان دارایی ببخشی، زمان نیاز خداوند » صرفًا به بخشش کردن اشاره می کنند، اما بیت گزینۀ « ،  و  گزینه هاي « گزینه 2  . 47
دست تو را خواهد گرفت. 

در این گزینه هستۀ گروه اسمی «نغمه» است و واژة «چنگ» وابستۀ پسین است و نقش مضاف الیه دارد.  گزینه 3  . 48

بررسی سایر گزینه ها:  گزینه 3  . 49

»: بخت رویید  گزینۀ «

»: اجل تاخت  گزینۀ «

»: شمع خندد  گزینۀ «

: صبوري عاشق : ناپایداري عمر/ گزینۀ  : اهل بینش یک عمر، رنج می کشند./ گزینۀ  : ناپایداري قدرت/ گزینۀ  گزینه 1 مفهوم بیت سؤال و گزینۀ   . 50
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