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ترتیب ابیات زیر به لحاظ داشتن آرایه هاي «مجاز - تلمیح - حس آمیزي - تشخیص - استعاره» کدام است؟    . 1
 خبر یوسف گم  گشته به کنعان نبرد  الف) اي عزیزان به جز از باد صبا هیچ بشیر 

بر من این شعله چنان است که بر ابراهیم ب) اي برادر غم عشق آتش نمرود انگار 

 ور قصد کند بسوزدش نور  ج) پروانه نمی شکیبد از دور  

 خنده یا رفتار یا لب یا سخن د) وه کدامت زین همه شیرین تر است 

باد ریزد آب حیوان در دهن هـ) وقت آن آمد که خاك مرده را 

ج - هـ - د -  ب - الف   الف - ب - هـ - ج - د   الف - ب - ج - هـ - د   ج - هـ - د - الف - ب  

عبارت «اى چون سبزه بر آمده از دفتر روزگاران» با کدام گزینه قرابت معنایی ندارد؟  . 2

که از باد و باران نیابد گزند  پی افکندم از نظم کاخی بلند 

یادگاري که بر این گنبد دّوار بماند  از صداي سخن عشق ندیدم خوش تر  

که خوانند هر کس بر او آفرین  بماند بسی روزگاران چنین 

چو احوال پریشان روزگاران  سر زلفش ز باد نوبهاران 

عبارت «تاریخ روزي، روستاي کوچکی را/ از روستاهاي جنوب به یاد خواهد آورد/ که «معرکه» خوانده می شود.» با کدام گزینه قرابت معنایی دارد؟  . 3

 ده روزة عمر این همه افسانه نداردتا چند کنی قصۀ اسکندر و دارا

از ما به جز حکایت مهر و وفا مپرس ما قّصۀ سکندر و دارا نخوانده ایم

 در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشد ما را به جز خیالت فکري دگر نباشد

 ماجراي عشق ما روزي حکایت می شود در گلستان زمان بعد از گذشت قرن ها

کدام گزینه به ترتیب نشانگر آرایه هاي «تشبیه، استعاره، تلمیح، جناس» است؟   . 4
دشنه مکش همچو صبح تشنه مکش چون سراب الف) من به تو اي زود سیر تشنۀ دیرینه ام

دیگرم بانوي عفت رو گرفت از خودنمایی  ب) از سرم آن باد نخوت رفت و آن حقد و حسادت   

لؤلؤ اندر بحر و گنج اندر خرابج) چشمۀ حیوان به تاریکی در است 

محال است از جواهر سرمه بدگوهر شود بینا   د) نبرد از چشم سوزن قرب عیسی عیب کوري را   

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

شبکۀ معنایی واژه ها در کدام گزینه از نوع متفاوتی است؟  . 5
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معنی چه تعداد از گزینه هاي زیر درست ذکر نشده است؟   . 6

حماسه  نوعی از شعر که در آن از جنگ ها و دالوري ها سخن می رود. 

تاکستان  باغی که در آن انار کاشته باشند. 

نیلگون  مانند آبی سیر  

ردا  جامه اي که زیر جامه هاي دیگر پوشند.

=

=

=

=

4213

چنانچه بخواهیم ابیات زیر را به لحاظ داشتن آرایه هاي «مراعات نظیر، حس آمیزي، تشبیه و کنایه» مرتب کنیم، کدام گزینه درست است؟    . 7
الف) در بر من ره چو به پایان برد 

ب) چون بگشایم ز سر مو شکن 
ج) لیک چنان خیره و خاموش ماند 

د) راست به مانند یکی زلزله

از خجلی سر به گریبان برد  
ماه ببیند رخ خود را به من 

کز همه شیرین سخنی گوش ماند 
داده تنش بر تن ساحل یله

ج – د – الف – ب ب – ج – د – الف ج – الف – ب – د ب – الف – د – ج

در میان بیت هاي زیر کمترین و بیشترین تشخیص به ترتیب در .................. آفریده شده است.   . 8
هزار بادة ناخورده در رگ تاك است   آ) گمان مبر که به پایان رسید کار مغان  

پاي برهنه دل به درآید: که جان کجاست؟   ب) چون بگذرد خیال تو در کوي سینه ها  
چه سود کرد ندانم که این تجارت کرد   پ) دلم ز حلقۀ زلفش به جان خرید آشوب

چناران کف زنان خود در صف گوهر نثاران شد  ت) به شاباش عروس گل شکوفه گوهرافشان شد  

ب ـ ت آ ـ ب ب ـ پ آ ـ ت

بیت: «من آنم که در پاي خوکان نریزم  مر این قیمتی درِّ لفظ دري را» ، با کدام بیت تناسب مفهومی دارد؟  . 9

ُدر به خر مهره کجا ماند و دریا به غدیرهر کسی شعر تراشند ولیکن سوي عقل

غواص وار گوشه ي دریا کنار گیردر جوي شهر گوهر معنی طلب مکن

می کند خون گریه هر ابري که در گلزار نیستگوهر خود را به خار و خس فشاندن مشکل است

ور نه هر سنگ و گلی لؤلؤ و مرجان نشودگوهر پاك بباید که شود قابل فیض

در کدام گزینه، هر  آرایۀ مقابل آن به درستی نوشته نشده است؟  . 10

 به صحراي قناعت شو که بی  آهوست آن صحرا (تشبیه ـ تناسب ـ ایهام) به تیه حرص چون آهو چه تازي نفس هم چون سگ 

 همچنان طبعم جوانی می کند (تشخیص ـ استعاره ـ تضاد) برف پیري می نشیند بر سرم 

 که در این چمن پاي در گل نشیند (جناس ـ تشخیص ـ مراعات نظیر) عجب نیست از گل که خندد به سروي 

 کز آن آتشت بهره جز دود نیست (جناس ـ استعاره ـ تشبیه) سکوي آن سخن کاندرو سود نیست 

3

عبارت «گور ستمگر غرق در خون بود» با کدام گزینه قرابت معنایی دارد؟  . 11

 غم به ابر خالق آمد کار کنچون که غم  بینی تو استغفار کن

 زان توّهم گنج را گم می کنی آنچه تو گنجش توّهم می کنی     

 وز برون بر بسته صد نقش و نگارهمچو گور کافران پر دود و نار   

 حرفی از معنی اگر داري بیار صورت زیبا نمی آید به کار

در متن زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟   . 12
تیمور، پس از آنکه شهر توس را گشود، فرمان داد که از کشتار مردم آن دست بردارند؛ زیرا فردوسی، شاعر ایرانی، روزگار خود را در آن به سر برده بود.
آنگاه تیمور بر سر قبر او شتافت و چون جزبه اي اسرار آمیز او را به سوي فردوسی می کشید، خاست که قبرش را بگشایند. پس به سوي تاطار - آنجا که

نیاي بزرگش، چنگیز، در معبدي آهنین آرمیده است - روي آورد.

3241
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جمله ي (مزار شاعر غرق در گل بود) چند جزئی است ؟  . 13

سه جزئی با متمم چهار جزئی مسند و متمم سه جزئی با مسند دوجزئی

منظومۀ زیر، با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟   . 14
«از گزند داس دروگر وقت هیچ روینده را زنهار نیست / مگر ترانۀ من که در روزگار نامده بر جاي می ماند / تا به ناخواست دست جفاپیشۀ دهر، شکوه تو

را بستاید».

 وگرنه باغبان گوید که دیگر سرو ننشانم تو را در بوستان باید که پیش سرو بنشینی 

 هنوز آواز می آید به معنی از گلستانم  من آن مرغ سخن دانم که در خاکم رود صورت 

 که به پایان رسدم عمر و به پایان نرساندم  سخن از نیمه بریدم که نگه کردم و دیدم 

 که کام دل تو بودي از جهانم  جهان بگذار تا بر من سرآید 

در کدام گزینه ترکیب وصفی و اضافی «هر دو» موجود است؟  . 15

ارزش میراث صوفیه - درهاي امید من  دومین کنگرة بین المللی - بهترین اثر فلسفی 

اوصاف روي تو - دیواِن شعِر سعدي  شعر معروف صائب - اشتیاق شهداي عاشق 

در همۀ ابیات به جز بیت.................. آرایۀ «تضاد و مراعات نظیر» یافت می شود.  . 16

ماه را مانی ولیکن ماه را گفتار نیست    سرو را مانی ولیکن سرو را رفتار نه  

به جان دوست که یک موي زیر و باال نیست   حدیث شوق چو زلفت دراز گشت دراز  

سر به سر دوران عمر ما خزانی بیش نیست   هر خس و خاري در این صحرا بهاري داشت لیک  

هیچ خمري بی خمار و هیچ گل بی خار نیست   نوش شربت هاي وصلش نیست بی نیش فراق  

منظور از مصراع هاي «اى کشتی هاي صیادي که مقاومت پیشه کرده اید / اى ماهی دریا که مقاومت پیشه کرده اي» چیست؟  . 17

استحکام کشتی ها  مقاومت ماهی ها در برابر صیادان استقامت مردم شجاعت مردم

کدام گزینه از عبارت «تو را ستارة غروب نامیدم / تو را سپیده دمی در انتظار زاده شدن / و پیکرى در اشتیاق شهادت نامیدم» برداشت نمی شود؟  . 18

شهادت طلبی ناامیدي انتظار امیدواري

در متن زیر چند تشبیه به کار رفته است؟   . 19
«تو را جنوب نامیدم، اي چون سبزه برآمده از دفتر روزگاران، اي مسافر دیرین بر روي خار و درد، اي چون ستاره فروزان، اي چون شمشیر درخشان،

بگذار بوسه زنیم بر شمشیري که در دستان توست.»

چهار سه دو یک

در ابیات زیر چه آرایه هایی به کار رفته است؟   . 20
«اي خدا اي فضل تو حاجت روا 
ما چو ناییم و نوا در ما ز توست 

با تو یاد هیچ کس نبود روا  
ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست» 

جناس ناهمسان - مراعات نظیر - ایهام تضاد - مراعات نظیر - استعاره

استعاره - ایهام - تضمین جناس همسان - مراعات نظیر - تشبیه

نقش دستوري کلمات مشخص شده در کدام گزینه به درستی آمده است؟   . 21
وان کو که این ترانه سراید، خطا کند»   «مطرب بساز پرده که کس بی اجل نمرد 

مسند - قید - مفعول  قید - نهاد - مسند  مفعول - متمم - نهاد  مفعول - قید - مفعول 

آرایه هاي «تشبیه، استعاره، تلمیح» در بیت کدام گزینه به کار رفته است؟  . 22

 که دیده زمزم او گشت و دل مقام خلیل  طواف کعبۀ عشق از کسی درست آید 

 در این نشیمن حیرت از آن قرار ندارم  کمند شوق مرا می کشد به مأمن اصلی 

 من خود نمی روم دگري می کشد مرا شوق درون به سوي دري می کشد مرا 

 سوز عشقش همچنان از دار می یابم هنوز   تا نپنداري که بنشست آتش منصور از آنک 
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در ابیات زیر، چند ترکیب اضافی وجود دارد؟       . 23
 دائم گرفتگی است که بر روي ماهش است»  «بگریخته است از لب لعلش شکفتگی         

سه دو   چهار شش

از میان آثار ذکرشده چند اثر منثور هستند؟   . 24
(سیاست نامه)، (اخالق محسنی)، (سمفونی پنجم جنوب)، (لطایف الطوایف)، (گوشوارة عرش)، (اسرارالتوحید)

چهار سه دو یک

در متن زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟   . 25
َسرورم! اي سرور آزاده گان! / در زمانه ي صقوط و ویرانی / جز تو، کسى نمانده است. / َسرورم! / در شور زار شهرهایى که طاعون و قبار بر آنها چیره است
/ در شهرهاي مرگ که باران از باریدن بر آنها بیمناك است / جز تو، کسی نمانده است / که در زندگی ما نخل و عنب و تاکستان بکارد/ جز تو کسى نمانده

است. / مگر تو! /  مگر تو! / پس درهاى امید و روشنایی را به روي ما بگشاي! 

چهار سه پنج دو

مفهوم کدام گزینه متفاوت است؟  . 26

  هرکه نیکوروست انسان او بود  جوهر انسان رخ نیکو بود 

  سزد که میل به باال نماید از پایان  چه جاي آب که خاك از شرافت این بوم 

کز شرافت می زند پهلو به عرش کردگار  این همایون بقعه(مرقد) یارب از کدامین سرور است

  شو از براي حفظ شرافت سپر همی باش از براي دیدة بدبین به جاي تیر 

در کدام گزینه نادرستی امالیی وجود دارد؟  . 27

 قطره تا می می تواند شد چرا گوهر شود تاك را سیراب کن اي ابر نیسان در بهار

 وز خدا دولت این غم به دعا خواسته ام عاشق روي جوانی خوش و نوخاسته ام

 چه جاي دم زدن نافه هاي طاطاریست در آن زمین که نسیمی وزد ز طّرة دوست

 فارغی از فغان من گر به فلک رسانمش ایمنی از خروش من گر به جهان دراوفتد

در متن زیر چند نادرستی امالیی وجود دارد؟   . 28
«در برابر زاعر نامدار که زانو بر زمین زده و سر فرود آورده بود سنگ بزرگی را که بر گور فاتح چین نهاده بودند برداشتند.»

سه دو یک صفر

در کدام بیت آرایۀ مراعات نظیر به کار نرفته است؟  . 29

 مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما ساقی به نور باده برافروز جام ما  

 خود آید آنکه یاد نیاري ِز نام ما گو نام ما ِزیاد به عمدا چه می بري

 چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد

 تو ساعتی ننشستی که آتشی بنشانی به آتش تو نشستیم و دود شوق برآمد  

در کدام گزینه همه ي کلمات هم ریشه یا هم خانواده نیستند؟  . 30

متین/ متن / متانت منقلب / انقالب / قابل علی / عالی / معلی مهدي / هادي / هدایت

در کدام گزینه به معناي درست واژگان «ردا، لگام، برین» اشاره شده است؟  . 31

پارچه، افسار، باال باالپوش، افسار، برتر

جامه اي که روي جامه هاي دیگر پوشند، زین اسب، برتر لباس، دهنۀ اسب، زیبا

در متن زیر چه آرایه هایی به کار رفته است؟   . 32
«تو را جنوب نامیدم، اي که رداي حسین(ع) را بر دوش، و خورشید کربال را در بر داري»

مراعات نظیر – استعاره ایهام – تشبیه ایهام تناسب – جناس ناقص تلمیح – ایهام
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رابطۀ معنایی کدام گروه واژه متفاوت است؟  . 33

عندلیب و بلبل - طّرار و دزد  پند و نصیحت - رخ و چهره  نانوایی و خمیر - سال و اردیبهشت  فراست و زیرکی - طیّب و پاکیزه 

نوع «را» در کدام مصراع متفاوت است؟  . 34

خود که باشد که تو را بیند و عاشق نشود  صلح کردیم که ما را سر پیکار تو نیست 

نزنند سائلی را که دري دگر نباشد  کسی ندیدست تو را یک نظر اندر همه عمر 

در کدام بیت آرایه هاي «تلمیح، تشبیه، جناس و مراعات نظیر» دیده می شود؟  . 35

 ورنه طوفان حوادث ببرد بنیادت حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح

 قدر دانستی و حلواي براتم دادي جام آب خضر اندر ظلماتم دادي 

 من چرا ملک جهان را به ُجوي نفروشم پدرم روضۀ رضوان به دو گندم بفروخت 

 چه تو با صورت یوسف، مرا رخساره بنمایی ز بیم چشم بد بر تو بخوانم سورت یوسف 

کدام گزینه، آرایه هاي بیت زیر را نشان می دهد؟   . 36
«من که تا خاستم از خاك، به خون افتادم / در قیامت دگر از خاك چرا برخیزم»

مجاز، تشبیه، مراعات نظیر، جناس تکرار، مجاز، استعاره، کنایه  حس آمیزي، تلمیح، استعاره، ایهام تضاد، مجاز، تکرار، تناسب 

در منظومۀ زیر، به ترتیب چند ترکیب اضافی وجود دارد؟   . 37
«چشمانم را در باغ خوابم گشودم / نیلوفر به همۀ زندگی ام پیچیده بود / هستی اش در من ریشه داشت / کدامین باِد بی پروا / دانۀ این نیلوفر را به سرزمین

خواب من آورده بود؟»

هشت هفت پنج شش

در کدام بیت مراعات نظیر به کار رفته است؟  . 38

َوه َوه که شمایلت چه نیکوست اي سرو بلند  قامت دوست  

 که فرق کند که ماه یا اوست؟َمه پاره به بام اگر برآید

 نه باغ ارم که باغ مینوست آن خرمن گل، نه گل، که باغ است  

 کاندر پی او مرو که بد خوست بسیار مالمتم بکردند  

در کدام بیت آرایۀ تشخیص پدید نیامده است؟  . 39

همدم و دوست که با او غم دل بتوان گفت   غم در دل تنگ من از آن است که نیست  

موافق گرد با ابر بهاران  به یاد رفتگان و دوستداران  

هرگز نکرد کس به جز از گنج تو زیان  سود همه جهانی و از تو به هیچ وقت 

گنج تو را تهی کند این پادشاه تو  جز جود بر تو هیچ کسی پادشاه نیست  

آرایه هاي مقابل همۀ گزینه  ها به جز گزینۀ  .................. تمامًا درست است.  . 40

 در این نشیمن حیرت از آن قرار ندارم (تشبیه ، استعاره) کمند شوق مرا می کشد به مأمن اصلی

 زاهد ز زهد خشک پشیمان چرا شود (تشبیه - حس آمیزي) تابوت بهر مرده دالن مهد راحت است

 در قیامت دگر از خاك چرا برخیزم (تضاد - مجاز)من که تا خاستم از خاك، به خون افتادم 

شمع خاکستر چرا در انجمن بر سر کند (ایهام تناسب - حسن تعلیل)گرنه «صائب» داغدار از رفتن پروانه است 

کدام نوع صفت در جملۀ زیر به کار نرفته است؟   . 41
«بدون تردید تجربۀ غنایی بارزترین جنبۀ تفکر حافظ به  شمار می رود. وقتی حافظ از عشق سخن می گوید، هیچ چیز از یک تجربۀ شخصی در صداي او

انعکاس ندارد.»

سنجشی اشاره شمارشی  مبهم
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در کدام گزینه مفعولی پس از فعل خود نیامده است؟  . 42

 جانم بسوختی و به دل دوست دارمت اي غایب از نظر به خدا می سپارمت

که جان را نسخه اي باشد ز لوح خال هندویت سواد لوح بینش را عزیز از بهر آن دارم 

  صبا را گو که بردارد زمانی برقع از رویتتو گر خواهی که جاویدان جهان یک سر بیارایی

 فی الجمله می کنی و فرومی گذارمت حافظ شراب و شاهد و رندي نه وضع توست 

در عبارت شعري زیر، چند مضاف الیه وجود دارد؟   . 43
«اي سرور باران ها و فصل ها/ اي برترین حماسه/ تاریخ روزي، روستاي کوچکی را/ از روستاهاي جنوب به یاد خواهد آورد/ که معرکه خوانده می شود/

روستایی که با صدرش، با سینه اش/ از شرافت خاك و کرامت انسان  بودن دفاع کرد.»

شش هفت پنج چهار

مفهوِم کدام بیت با بیِت زیر، مغایرت دارد؟   . 44
نگردد تبه نام و گفتار پاك» «ز خورشید و از آب و از باد و خاك 

که کردار او خوب و گفتار راست نکونامی از گیتی آن را سزاست 

و گر هیچ کس را نیاید پسند بگوي آنچه دانی سخن سودمند 

ز نامش نگردد نهان آبروي هم از پیشه ها آن گزین کاندر اوي 

که جز حدیث نمی  ماند ازخنک کسی که پس از وي حدیث خیر کنند 
بنی آدم 

آرایۀ «مراعات نظیر» در همۀ گزینه  ها مشهود است به جز..................  . 45

پس واجب است در همه کاري تأمّلی    تیر از کمان چو رفت نیاید به شست باز  

تو چشم و او نگاه ناوك انداز  تو قد بینی و مجنون جلوة ناز  

گو بگو از لب شکربارشهرچه زان تلخ تر بخواهد گفت  

یادم از کشتۀ خویش آمد و هنگام درو   مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو 

آرایه هاي مقابل کدام بیت درست نیست؟  . 46

 ز بس گوهر برون آوردم و ارزان خرید از من  (استعاره، جناس) ز انصاف خاك دلسرد غواصی شدم صائب

در صدف گوهر ز خجلت چهره مرجانی کند (تشخیص، مراعات نظیر)بحر طبعم در سخن چون گوهرافشانی کند

به گوش تشنه لبان چون صداي آب خوش است (استعاره، حس آمیزي)جواب خشک از آن لعل آبدار مرا 

به راه باد نهادم چراغ روشن چشم (تشبیه، واج آرایی)به بوي مژدة وصل تو تا سحر شب دوش 

در کدام گزینه هر دو آرایه به درستی به بیت نسبت داده شده است؟  . 47

 چون یار من شیرین دمی چون لعل او حلواگري (حس آمیزي - جناس)  نک نوبهار آمد کز او سرسبز گردد عالمی 

نتوان ستدن قلعه اي از آهن و از روي (ایهام و مراعات نظیر)ناید سخنم در دل تو، زآنکه به گفتار

کز دیده روان کرده ام از مهر تو صد جوي (مبالغه و استعاره) ز آن است گل و نرگس رخسار تو سیراب 

 چه گل شگفت از این خندة بلند تو را (کنایه - اغراق)  جز اینکه طعمۀ شهباز شد دلت چون کبک 

همۀ آرایه هاي مقابل ابیات به استثناي گزینۀ .................. درست است.  . 48

 می شوند از تشنگی سیراب این تبخال ها (تناقض، استعاره)  آسمان می بالد از ناکامی ما خاکیان 

با اشک شور خود که صفا می دهد به دل(حس آمیزي، تناسب)  این صبر تلخ و نغمۀ شیرین طبیب ماست 

حاصل بی حاصلی نبود به جز شرمندگی(تلمیح، حسن تعلیل)  بید مجنون در تمام عمر سر باال نکرد  

من به پاي تو نشستم که چنین خوار شدم (تشخیص - کنایه) طعنه بر خواري من اي گِل زیبا تو مزن  

چند واژه نادرست معنا شده اند؟   . 49
(تاك: انگور)، (لگام: دهنۀ اسب)، (ضایع: تلف)، (بَرین: باالیین)، (صدر: سینه)، (عنود: ستیزه کار)، (نیا: جد)

یک  دو  سه  چهار 
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در منظومۀ زیر، چند ترکیب وصفی وجود دارد؟   . 50
«در آن زمان که زندگی نشانی درخت داشت / زبان شعر / ساده بود / به یک اشاره، باد / ترانه هاي برگ را / به شب نشینی ستاِرگان شاد / می رساند / و ابِر

گریه ناك / اگر دلش ز تشنگی خاك می گرفت / سري به شانۀ کبود کوه می گذاشت»

چهار پنج هفت شش
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ج: نور مجاز از شعلۀ شمع است.  گزینه 1  . 1
هـ: آب حیوان (= آب حیات): تلمیح 

د: شیرین بودن خنده و رفتار و سخن: حس آمیزي  
الف: بشیر و پیغام رسان بودن باد صبا: تشخیص  

ب: شعله استعاره از عشق است. 
بررسی سایر گزینه ها: 

»: بیت «ج» حس آمیزي و «د» استعاره ندارد.   گزینۀ «

»: بیت «هـ» حس آمیزي و «د» استعاره ندارد.   گزینۀ «

»: «ب» تشخیص ندارد.  گزینۀ «
مفهوم: توصیف زیبایی زلف معشوق. مفهوم سایر بیت ها:  ماندگاري و جاودانگی   گزینه 4  . 2

مفهوم مشترك: ماندگاري در تاریخ گزینه 4  . 3
تشبیه: بیت «ب»: «باد نخوت» و «بانوي عفت»  گزینه 2  . 4

استعاره: بیت «د»: ترکیب «چشم سوزن» استعاره و تشخیص دارد. 
تلمیح: بیت «ج»: چشمۀ حیوان تلمیح به داستان حضرت خضر نبی دارد. 

جناس: بیت «الف»: بین «دشنه» با «تشنه» و نیز «َمِکش» و «َمُکش» جناس ناقص (ناهمسان) وجود دارد. 
در اینجا هر چهار واژه با هم تناسب دارند و همگی نوعی اسب هستند. در سه گزینۀ دیگر میان واژة مرکزي و واژه هاي اطرافش رابطۀ تضّمن (زیرمجموعگی) برقرار است. «بارگی» گزینه 4  . 5
(اسب)، «استر» (قاطر) و َمرکب زیرمجموعۀ «چارپا» هستند. «سمند»، «توسن» و «ُکمیت» زیرمجموعۀ «بارگی» (اسب) هستند. «کرکس»، «هما» و «هزار» (بلبل) زیرمجموعۀ مرغ (پرنده) هستند. اما در

» هیچ واژه اي زیرمجموعه یا شامل واژة دیگر نیست. همگی هم راستاي هم و متناسب با هم هستند. گزینۀ «

تاکستان  باغی که در آن انگور کاشته باشند.     نیلگون  آبی سیر        ردا  جامه اي که روي جامه هاي دیگر پوشند.  گزینه 4  . 6
«سر در گریبان بردن» کنایه از پنهان شدن.  گزینه 3  . 7

«سر، مو، رخ» مراعات نظیر. 
«شیرین سخنی» حس آمیزي. 

«راست به مانند ....» تشبیه.

بیت «آ»: «رگ تاك» اضافۀ استعاري است و تشخیص زیبا  یک تشخیص  گزینه 1  . 8

بیت «ب»: خیال از کوچۀ سینه ها می گذرد و دل پابرهنه به درمی آید!  دو تشخیص و یک تشبیه 

بیت «پ»: دل شاعر از زلف معشوق چیزي خریده است (تشخیص دو سویه)  دو تشخیص 
بیت «ت»: گل به عروسی مانند شده است که بر سرش شاباش می ریزند. چه کسی؟ شکوفه ها (شکوفه ها پرپر می شوند و برگ هاي سپید خود را چون سکه هاي نقره بر سِر گل سرخ می پاشند!) چنار

هم که خیلی قوي ظاهر شده است در این عروسی!  سه تشخیص
هرگز مدح و ثناي شاهان را نمی گویم  گزینه 3  . 9

) تشبیه نیامده است سود و دود، جناس دارند. آتش نیز استعاره از سخن نامناسب است.  در گزینۀ ( گزینه 4  . 10

): «تیه حرص» چون آهو، هم چون سگ و صحراي قناعت همگی تشبیه هستند. بین آهو و سگ تناسب است و آهو در مصراع دوم در معنی «عیب» است و در معنی حیوان آهو یا آهو و در گزینۀ (
سگ تناسب دارد، لذا ایهام تناسب می سازد. (ایهام) 

): برف پیري استعاره از موي سپید. پیر و جوان تضاد دارند و این که طبع جوانی کند تشخیص دارد.  در گزینۀ (

): این که گل بخندد تشخیص دارد. گل و سرو چمن مراعات نظیر دارند و گل و ِگل جناس دارند. در گزینۀ (

مفهوم مشترك  داخل قبر انسان ستمگر، به سبب ظلم ها و گناه هایی که انجام داده است پر از خون و آلودگی هاست.  گزینه 3  . 11
سایر گزینه ها: 

»: توصیه به استغفار در روزگار سختی و غم  گزینۀ «

»: توصیه به اندیشۀ درست و دوري از توّهم و گمان  گزینۀ «

»: اهمیّت دادن به باطن و معنا نسبت به ظاهر.  گزینۀ «

جزبه  جذبه                    خاست  خواست                    تاطار  تاتار گزینه 1  . 12

مزار شاعر  نهاد               غرق در گل  مسند               بود  فعل  گزینه 2  . 13

هرچه در جهان وجود دارد از بین می رود تنها چیزي که باقی می ماند ترانه و کالم شاعر است که در گزینۀ  نیز همین موضوع را بیان می دارد، صورت با مردن از بین می رود ولی گزینه 2  . 14
سخن من همیشه در گلستان باقی می ماند (فناشدنی نیست). 

گزینه 3  . 15

نشریح گزینه هاي دیگر: گزینۀ  و  هر دو ترکیب اضافی هستند. گزینۀ  هم هر دو ترکیب وصفی است. 
گزینۀ دوم: «زیر» و «باال» تضاد دارد. «موي» و «زلف» مراعات نظیر دارد. (به ایهاِم «یک موي» پی بردید؟)  گزینه 1  . 16

گزینۀ سوم: «بهار» و «خزان» تضاد دارد. «خس» و «خار» و «خزان» مراعات نظیر دارد.

2

3

4

4

←←←

⇐

⇐

⇐

⇐

4

1

2

3

←

1

2

4

←←←

←←←

2

صائب
– ––––

مضافٌ الیھ

معروف
– –––––

صفت

شعر
– –––
ھستھ

عاشق
– ––––

صفت

شھدای
– ––––
مضافٌ الیھ

اشتیاق
– ––––

ھستھ

241

تلفن تماس: ۰۲۶۳۳۴۰۸۹۴۴

www.akoedu.ir

www.ak
oe

du
.ir



گزینۀ چهارم: «نوش» با «نیش» متضاد است. همچنین وصل و فراق، گل و خار، «خمر» و «خمار» تضاد دارند. (زیرا َخمر و شراب، خمار و کسالت را از میان می برد.) «نوش»، «خمر» و «شربت» مراعات
نظیر دارد. 

استقامت مردم در برابر نامالیمات و سختی ها مفهوم عبارت است.  گزینه 2  . 17

با این که در عبارت، واژة «غروب» به کاررفته است ولی مفهوم ناامیدي قابل برداشت نیست. گزینه 3  . 18
اي چون سبزه بر آمده/ دفتر روزگاران اضافۀ تشبیهی/ اي چون ستاره فروزان/ اي چون شمشیر درخشان. گزینه 4  . 19

: «جایز»  جناس همسان / ناي و نوا: مراعات نظیر / ما چو ناییم، ما چو کوهیم: تشبیه. : «روا شدن» - روا  روا  گزینه 3  . 20
مطرب  را بساز - بی اجل  قید - آن کو که این  (را) سراید  گزینه 1  . 21

»: کمند شوق و اشتیاق مرا به جایگاه اصلی می کشاند، براي همین است که قرار و آرامش ندارم.  گزینه 2 گزینۀ «  . 22
تشبیه: کمند شوق 

دنیا / تلمیح به بازگشت به عالم معنا و آیۀ شریفۀ «انّا هللا و انّا الیه راجعون»  استعاره: نشیمن حیرت 
تشریح گزینه هاي دیگر: 

»: زیارت عشِق کسی درست است که آب چشمان او مانند چشمۀ زمزم، روان باشد و دل او جایگاه دوست باشد. (عشق محبوب در دل او جایگیر باشد.) / تلمیح به مناسک حج / «کعبۀ  گزینۀ «
عشق»، «دیده زمزم او گشت» و «دل مقام خلیل [گشت]» تشبیه 

»: شوق و اشتیاق درون است که مرا به سوي محبوب می کشاند. من در این رفتن، از خود اختیاري ندارم و دیگري مرا می کشاند.  گزینۀ «

»: آگاه باش که تصّور نکنی، عشق منصور حالج فرونشست، چرا که هنوز آتش عشق او از محل کشته شدنش شعله ور است. / تلمیح به داستان منصور حلّاج / «آتش» استعاره از «عشق»   گزینۀ «

) روي او ) روي ماه   ) لب او  ) لب لعل (اضافۀ تشبیهی)  گزینه 2  . 23

سیاست نامه، اخالق محسنی، لطایف الطوایف و اسرارالتوحید، منثور و باقی آثار منظوم هستند.  گزینه 4  . 24

آزاده گان  آزادگان                  صقوط   سقوط                    شور زار  شوره زار               قبار  غبار  گزینه 4  . 25
مفهوم بیت توّجه به ظاهر انسان است ولی مفهوم سایر گزینه ها تأکید بر شرافت است.  گزینه 1  . 26

طاطاریست  تاتاریست گزینه 3  . 27

زاعر  زائر گزینه 2  . 28

) ساقی – باده – جام  مراعات نظیر  گزینۀ  گزینه 2  . 29

) ارغوان – سمن – نرگس - شقایق  مراعات نظیر  گزینۀ 

) آتش – دود  مراعات نظیر  گزینۀ 

قابل با دیگر کلمات هم خانواده نیست گزینه 3  . 30
ردا: جامه اي که روي جامه هاي دیگر پوشند، باالپوش / لگام: افسار، دهنۀ اسب/ برین: باالیین، برتر گزینه 1  . 31

بر و دوش، حسین(ع) و کربال: مراعات نظیر/ خورشید کربال استعاره از سِر امام حسین(ع) که جایگاهی براي سر ایشان در این منطقه وجود دارد و همینطور خطاب قرار دادن و نسبت گزینه 4  . 32
دادن دوش و بر به جنوب: تشخیص و استعاره مکنیه/  بین کلمات بر و بر جناس تام برقرار است.

رابطۀ معنایی واژگان گزینه هاي  و  و  همگی «مترادف» است؛ اما در گزینۀ  رابطۀ «تضّمن» دیده می شود. گزینه 2  . 33

«را» در گزینه هاي  و  و  مفعولی است؛ اما در گزینۀ  «حرف اضافه» است.  گزینه 1  . 34
جناس: سورت (سوره) و صورت (چهره) / تشبیه: صورت یوسف (چهرة مانند یوسف)/ تلمیح: به داستان حضرت یوسف (ع) اشاره می کند. / مراعات نظیر: «چشم، صورت/ رخساره». گزینه 4  . 35

تضاد: خاستن و افتادن / مجاز: خاك دوم مجاز از گور است.  گزینه 1  . 36
خاك تکرار دارد. / خاك و قیامت و برخاستن تناسب دارند. 

- خواب من - سرزمین خواب  - دانۀ نیلوفر  - هستی اش  - زندگی ام  - خوابم  - باغ خواب  - چشمانم  ترکیب هاي اضافی:  گزینه 4  . 37

گل و باغ با هم مراعات نظیر و تناسب معنایی دارند. گزینه 3  . 38
در گزینۀ دوم: ابر بهاري، همراه شاعر دارد می گرید، متوجه نشدید؟  گزینه 1  . 39

در گزینۀ سوم: گنج پادشاه، تنها انسانی است که پادشاه به او ضرر می رساند!  کنایه از اینکه پادشاه خیلی بخشنده است  تشخیص و کنایه اي زیبا باهم در آمیخته است. 
در گزینۀ چهارم نیز تشخیص زیبایی همانند گزینۀ سوم دیده می شود. 

در این بیت آرایۀ «ایهام تناسب» به کار نرفته است.   گزینه 4  . 40
حسن تعلیل: شاعر دلیل سوختن و خاکسترشدن شمع را ناراحتی او (شمع) از رفتن و هجران پروانه دانسته است.  

بررسی سایر گزینه ها: 

»: نشیمن حیرت استعاره از دنیاست و کمند شوق: اضافۀ تشبیهی  گزینۀ «

»: تشبیه: تابوت همانند مهد (گهواره) دانسته شده است. / حس آمیزي: زهد خشک   گزینۀ «

»: تضاد: خاستم، افتادم / مجاز: «خاك» در مصراع دوم مجاز از «قبر، گور»   گزینۀ «

ترکیب هاي وصفی عبارت و انواع آن:   گزینه 3  . 41
تجربۀ غنایی: نسبی / بارزترین جنبه: سنجشی از نوع عالی / هیچ چیز: مبهم / یک تجربه: شمارشی / تجربۀ شخصی: نسبی 

»: ضمیر «ت» در هر دو مصراع مفعول است.  گزینه 2 گزینۀ «  . 42

»: مفعول «برقع» است که پس از فعل «بردارد» آمده است. در سایر گزینه ها مفعول پیش از فعل آمده است.  گزینۀ «

»: ضمیر متصل «ت» در می فرستمت مفعول است که بعد از فعل آمده است.  گزینۀ «
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مورد) ترکیب هاي اضافی: سرور باران ها، سرور فصل ها، روستاهاي جنوب، صدرش، سینه اش، شرافت خاك، کرامت انسان بودن ( گزینه 3  . 43

: سخن سودمند را بگو؛ حتی اگر کسی نپسندد. : ماندگاري نام نیک./ گزینۀ  ،  و  گزینه 2 مفهوم بیت سؤال و گزینه هاي   . 44

تیر و کمان و شست در گزینۀ اول، چشم و نگاه در گزینۀ دوم و مزرع و داس و ِکشته در گزینۀ چهارم با یکدیگر متناسب اند. دقت کنید که شکر هرچند تلخی را رفع می کند اما گزینه 3  . 45
تناسبی با تلخی ندارد. (متضاد آن است.)

گوهر استعاره از اشعار صائب است به عالوه تشخیص هم در بیت مشهود است، اما در بیت جناس وجود ندارد.  گزینه 1  . 46
بررسی سایر گزینه ها: 

»: تشخیص: سخن گفتن و گوهرافشانی کردن طبع، چهره و خجلت گوهر / مراعات نظیر: صدف، گوهر، مرجان، بحر  گزینۀ «

»: لعل آبدار: استعاره از لب / حس آمیزي: جواب خشک  گزینۀ «

»، «ر» و «ش»  ـِ »: تشبیه: چراغ چشم / واج آرایی: تکرار واج «ـ گزینۀ «

«گل» و «نرگس» استعاره از گونه و چشم است. «صد» نیز در بیت مبالغه است.  گزینه 3  . 47
بررسی سایر گزینه ها: 

»: شیرین دم حس آمیزي است، اما جناس در بیت دیده نمی شود.  گزینۀ «

»: بیت ایهام ندارد. «قلعه» و «آهن» و «روي» مراعات نظیر دارند.  گزینۀ «

»: گل شکفتن از خنده کنایه از شادمانی بسیار است. بیت اغراق ندارد.  گزینۀ «

» علی رغم این که واژة مجنون به کار رفته است، هیچ ربطی به داستان لیلی و مجنون ندارد./حسن تعلیل: شاعر علّتی شاعرانه براي آویزان بودن شاخ و برگ درخت در بیت گزینۀ « گزینه 3  . 48
مجنون بیان می کند. 

بررسی سایر گزینه ها: 

»: استعاره و تشخیص در بالیدن آسمان و تناقض در از تشنگی سیراب شدن است.  گزینۀ «

»: حس آمیزي: «صبر تلخ» و «نغمۀ شیرین» / تناسب: «تلخ، شیرین، شور»  گزینۀ «

»: تشخیص در خطاب قرار دادن گل دیده می شود و کنایه در به پاي کسی نشستن مشهود است.  گزینۀ «

تاك: درخت انگور است و تاکستان: باغ انگور، باغی که در آن تاك کاشته باشند. گزینه 4  . 49

ترکیب هاي وصفی: آن زمان - یک اشاره - ستارگان شاد - ابر گریه ناك - شانۀ کبود   گزینه 3  . 50
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