
1تست آرایهمرکز مشاوره همتیان

1. در مصراع اّول بیتی که تلمیح یا تمثیل ندارد، چند استعاره به کار رفته است؟
1)  ز گهواره تا گور دانش بجوي (یکی)  چنین گفت پیغمبر راست گوي

2)  که دیوار دارد به گفتار گوش (یکی)  چه گفت آن سخن گوي پاسخ نیوش
3)  گل و ارغوان شد به پالیز خشک (دوتا)  بگسترد کافور بر جاي مشک

4)  قرعۀ کار به نام من دیوانه زدند (دوتا)  آسمان بار امانت نتوانست کشید
-سراسري-1392

 
2. ترتیب توالی ابیات زیر از جهت داشتن آرایه هاي  «ایهام- تضاد- جناس ناهمسان- اغراق»  کدام است؟

 
الف) دیدة تر دامنم تا می زند نقشی بر آب 

 
ب) لعل جان بخش تو خود دل هاي مسکینان به لطف

 
ج) زان شراب ناب بی غش ده که اندر صومعه 

 
د) نام و ننگ و صبر و هوش و عقل و دینم شد حجاب

 
 
 خاك کویت را به خون هر شب منقش می کند

 
جمع می دارد ولی زلفت مشوش می کند

 
صوفی صافی به بوي جرعه اي غش می کند

 
ترك من بازآ که سلمان ترك هر شش می کند

4) د- الف- ج- ب3) ج- د- ب- الف2) د- ج- الف- ب1) ج- ب- د- الف
-سراسري-1392

3. در کدام بیت همۀ آرایه هاي «استعاره، تشخیص، تشبیه و حّس آمیزي» وجود دارد؟
1)  در ایّام برومندي دِر بستان سرا بگشا  نسیم نا امیدي بد ورق گرداندنی دارد

2)  میان خویش را چون موج در بحر بال بگشا  ندارد بی قراري حاصلی غیر از پشیمانی
3)  که ساحل چون شود نزدیک بازوي شنا بگشا  ز رقص مرغ بسمل این نوا در گوش می آید

4)  که گفت اي غنچه غافل، ذهن پیش صبا بگشا  سزاي توست چون گل گریۀ تلخ پشیمانی
-سراسري-1392

4. آرایه هاي «تضاد، اسلوب معادله، تلمیح، کنایه» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

 
الف) پردة خار است اگر دارد گلی این بوستان

 
ب) دل رمیده گل از روزگار می چیند

 
ج) آن که در جام  خضر آب بقا ریخته است

 
د) پردة چشم غزال است سیه خانۀ او

 
 
نوش این محنت سرا آهن رباي نشتر است

 
نشاط روي زمین از غازل صحرایی است

 
به لب تشنۀ ما زهر فنا ریخته است

 
آن پریزاد که راه دل مجنون زده است

4) ب، ج، الف، د3) ب، الف، ج، د2) ج، ب، الف، د1) ج، الف، د، ب
-سراسري-1392

5. در کدام بیت اسلوب معادله وجود ندارد؟

 
1)  پروانه را خنک نشود دل ز ماهتاب از موجۀ سراب شود پیش تنگی 

هرکس که هم خمار نگردد به هم شراب  کامل عیار نیست به میزان دوستی  (2
3)  در تیرگی زیاده بود ریزش سحاب اشک ندامت است سیه کار را فزون

 
4)  در شوره زار بیش بود موجۀ سراب  موي سفید ریشۀ طول امل بود    

-سراسري-1392

 
6. آرایه هاي بیت زیر کدام اند؟
 دست کرم ابر گهربار بلند است» «هر چند زمین گیر بود دانۀ امید

2) مجاز، استعاره، حسن تعلیل، کنایه1) کنایه، تشبیه، مجاز، ایهام
4) ایهام، تشخیص، حسن تعلیل، جناس3) استعاره، تشبیه، جناس، تشخیص

-سراسري-1393
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7. آرایه هاي «مجاز، کنایه، متناقض نما، حسن تعلیل و اسلوب معادله» به ترتیب در کدام ابیات یافت می شود؟

 
 الف) به اندك فرصتی از سفله رو گردان شود دولت

 
 ب) مرا بر خشک مغزي هاي زاهد گریه می آید

 
 ج) قضاي روزه زان باشد گران بر خاطر مردم

 
 د) هر چه رفت از کف به دست آوردن او مشکل است

 
 ه) افتادگی برآورد از خاك دانه را

 

 
 که باشد نعل در آتش به دست دیو خاتم را

 
به غیر از اشک حسرت نیست باري نخل ماتم را

 
که دشوار است تنها بر گرفتن بار عالم را

 
چون کند گردآوري گل بوي غارت برده را

 
گردنکشی به خاك نشاند نشانه را

4) د، ب، ه ، الف، ج3) د، الف، ه ، ج، ب2) ج، الف، د، ه ، ب1) ج، ب، د، الف، ه
-سراسري-1393

8. «مشبّه» در کدام گزینه، ذکر نشده است؟
1) قهوه خانه گرم و روشن بود همچون شرم

2) چوب دستی منتشا مانند در دستش
3) گرد به گردش به کردار صدف برگرد مروارید / پاي تا سر گوش

4) چاه چونان ژرفی و پهناش، بی شرمیش ناباور / و غم انگیز و شگفت آور.
-سراسري-1393

9. آرایه هاي «ایهام، نغمۀ حروف، تشبیه، تضمین» همگی در کدام بیت یافت می شود؟
که کوه عشق به ناخن توان تراشیدن تو شور کوه کن آور نه قصۀ شیرین  (1
به سان شمع شبستان خوش است لرزیدن به بوي زلف تو در پیشگاه باد سحر  (2

تویی چو چشمۀ خورشید در درخشیدن به زیر زلف پرندین بامداد وصال  (3

 
منم که شهرة شهرم به عشق ورزیدن به شهر عشق منم شهریار و چون حافظ   (4

-سراسري-1393

 
10. آرایه هاي همۀ گزینه ها به استثناي گزینۀ .................. در بیت زیر تمامًا وجود دارد.

 دامن صحرا بر این دیوانه دامان گلی است»  «تا اثر از نقش پاي ناقۀ لیلی به جاست
2) تشبیه، تشخیص، جناس1) کنایه، ایهام، تلمیح

4) استعارة مصّرحه، مراعات نظیر، تشخیص3) استعارة مکنیه، تلمیح، تشبیه
-سراسري-1393

11. مفهوم کنایی کدام بیت در مقابل آن نادرست است؟

 
1) سیالْب ریشۀ ما نتواند از زمین کنْد / خار عالیق از بس دامان ما گرفته (پایداري)

 
2) خویش را پیش تر از مرگ خبر باید کرد / در حَضر فکر سرانجام سفر باید کرد (پیش بینی و عدم غفلت)

 
3) آن چه او ریخت به پیمانۀ ما نوشیدیم / اگر از خمر بهشت است و گر از بادة مست (تسلیم و رضا)

 
4) به هواداري او ذّره صفت رقص کنان / تا لب چشمۀ خورشید درخشان بروم (کشش و کوشش)

-سراسري-1393

 
12. آرایه هاي بیت زیر کدام اند؟

 خاشاك سیل را نتواند عنان گرفت»  «بی اختیار می بردم اشک چون کنم؟
2) اغراق، کنایه، تناسب، تشخیص1) ایهام، اغراق، جناس، استعاره

4) اغراق، حسن تعلیل، مراعات نظیر، جناس3) ایهام، کنایه، تناسب، تضاد
-قلم چی-1394

 
13. آرایههاي بیت زیر کداماند؟

«نه بیدردي است اگر اشکم به چشم تر نمیآید مرا از سیرچشمی در نظر گوهر نمیآید»
2) تشبیه، کنایه، تناسب، ایهام1) مراعات نظیر، حسن تعلیل، کنایه، استعاره

4) ایهام، حسن تعلیل، مجاز، اغراق3) اسلوب معادله، مجاز، تشبیه، استعاره
-قلم چی-1394
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14. کدام گروه آرایههاي ادبی همگی در بیت زیر یافت میشود؟

 چو بیِخ مهر بنشاندم درخت وصل برکندي»  «شکار آن گه توان کشتن که محکم در کمند آید
2) تضاد- تشبیه- استعاره1) ایهام - تناسب - تشبیه
4) حسن تعلیل- جناس - اغراق3) کنایه- مجاز- تشخیص

-قلم چی-1394

 
15. در کدام بیت یکی از آرایه هاي ذکر شده در مقابل آن، نادرست است؟

1) چه کند کز پی دوران نرود چون پرگار / هر که در دایرة گردش پرگار افتاد (تشبیه - تناقض)

 
2) افتاد دو عالم ز نظر دیدة ما را / نادیده مبین چشم جهان دیدة ما را (ایهام - کنایه) 

3) بس تجربه کردیم در این دیر مکافات / با َدردکشان هر که درافتاد برافتاد (استعاره - کنایه)
4)  درنگیرد صحبت پیر و جوان با یک دگر / با کمان، یک دم مدارا، تیر نتوانست کرد (اسلوب معادله - جناس ناقص)

-قلم چی-1394

 
16.  آرایه یا آرایه هاي مقابل کدام گزینه نادرست است؟

1) صائب ز لبت گوهر شهوار نریزد / چندي چو صدف تا نکنی ُمهر دهان را (استعاره- تناسب)
2) عشق آمد و بیرون در افکند چو نعلین / از خلوت اندیشۀ من هر دو جهان را (تشبیه - تشخیص)

3) از آتش دوزخ دل عاشق نهراسد / بستر ز تب گرم بود شیر ژیان را (اسلوب معادله- ایهام)
4) ز آتش نفسان نرم نگردد دل سختم /  این سنگ کند خون به جگر شیشه گران را (کنایه- استعاره)

-قلم چی-1394

 
17.  ترتیب ابیات زیر به لحاظ داشتن آرایه هاي « ایهام تناسب، تشبیه، تلمیح، حس آمیزي و اغراق » کدام است؟

 
الف) ندارد مزرع ما حاصلی غیر از تهی دستی

 
 ب) چرا مالمت خواجو کنی که چون فرهاد

 
 ج) با من به سالم خشک اي دوست زبان تر کن

 
د) دست را بر اژدها آن کس زند

ه ) دلم امید فراوان به وصل روي تو داشت

 

 
 توان در چشم موري کرد خرمن حاصل ما را

 
به پاي دوست در افکند جان شیرین را

 
تا از مژه هر ساعت لعل ترت افشانم

 
که عصا را دستش اژدرها کند

ولی اجل به ره عمر رهزن امل است
4) ب، ه ، د ، ج، الف3) ه ، ب، الف، ج، د2) ج، ه ، د، ب، الف1) ب، الف، ج، د، ه

-قلم چی-1394

 
18.  در کدام بیت یکی از آرایه هاي ذکر شده در مقابل آن، نادرست است؟

1) چه کند کز پی دوران نرود چون پرگار / هر که در دایرة گردش پرگار افتاد (تشبیه- تناقض)
2) افتاد دو عالم ز نظر دیدة ما را /  نادیده مبین چشم جهان دیدة ما را (ایهام- کنایه)

3) بس تجربه کردیم در این دیر مکافات /  با ُدردکشان هر که درافتاد برافتاد (استعاره - کنایه)
4) درنگیرد صحبت پیر و جوان با یک دگر /  با کمان، یک دم مدارا، تیر نتوانست کرد (اسلوب معادله - جناس ناقص)

-قلم چی-1394

 
19. آرایه هاي «مجاز، حسن تعلیل، ایهام و درج» به ترتیب در کدام بیت ها آمده است؟

 می سوزم و می سازم و باد است به دستم  الف) بر بوي یر زلف تو چون عود بر آتش
 الــــذی لـــــم یلـــد و لـــم یولـــــد  ب) کیست آن بی بدل که هست واحد

 مـــــاه رخ در پــرده پنهــــان می کنـــد  ج) آفتاب حســــن او تا شعلـــه زد
 نعرة یـــــا حســـر تـــا یـــــا ویلتــــا  د) گفت فردا بشنوي این بانگ را

 
2) ب - الف - ج - د1) ب - ج - الف - د 
4) د - الف - ب - ج3) د - ج - الف - ب

-سراسري-1392
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20. آرایه هاي بیت زیر کدام اند؟ 

 
 تا حرف تلخی از دهن یار می کشم»  «جان می رسد به لب من شیرین کالم را 
2) مجاز - کنایه - تناقض - ایهام1) کنایه - مجاز - حس آمیزي - تضاد

4) استعاره - حس آمیزي - تناقض - مراعات نظیر3) ایهام - مراعات نظیر - تضاد - استعاره
-سراسري-1392

21. ترتیب توالی ابیات زیر را براساس آرایه هاي «ایهام - مجاز - متناقض نما - اغراق» کدام است؟
    من بهشتی را نمی خواهم به غیر از کوي دوست  الف) من نشاطی را نمی جویم به جز اندوه عشق 

 کس به جز گوي تحّمل نکند چوگان را  ب) دل من تاب سر زلف تو دارد آري
 تو که نقد جان ندادي ز غمش چگونه رستی؟  ج) تو که ترك سر نگفتی ز ِپَیش چگونه رفتی؟
 ُکشتی و زنده ساختی اي تو خداي عاشقان  د) گشت فراق و وصل تو مرگ و بقاي عاشقان

 کس نیاید ز دهان تو نشان، یک سر موي  ه) تو به هنگام سخن گر نشوي موي شکاف

 
2) د - ب - الف - هـ1) هـ - ج - الف - ب 

 
4) ب - ج - الف - هـ3) ب - ج - د - الف 

-سراسري-1394

 
22. در کدام بیت ها هر دو آرایۀ استعاره و جناس، وجود دارد؟

 از نسیم گلشن وصلش روان پرورده اند الف) اهل دل گر جان بر آن سرو روان افشانده اند
 نافۀ مشک است کاندر جیب نسرین کرده اند ب) آن خط عنبرشکن بر برگ گل دانی چراست؟

 عقل را از چشم فتّان تو مفتون کرده اند ج) خلق را از لعل میگون تو مستی داده اند
 لب لعلش مدد جان نکند چون نکند د) سنبلش غارت ایمان نکند چون نکند
 تا مِن دلشده را بی سر و بی پا نکند هـ) آن سهی سرو روان از سر پا ننشیند

 
1) الف - ب - هـ  

 
2) الف - ب - ج 

 
4) ج - هـ - د3) ب - د - ج 

-سراسري-1394

23. آرایه هاي روبه روي کدام بیت، تمامًا درست است؟
1) شرح این آتش جان سوز نگفتن تا کی /  سوختم سوختم این راز نهفتن تا کی (استعاره - جناس)

2) کنون که قامت من در پی تو شد چو کمان / دل مرا هدف ناوك بال کردي (تشبیه بلیغ اضافی - حسن تعلیل)
3) چشم دارم که من خسته دلسوخته را / به نم چشم گهربار قلم یاد کنید (کنایه - اغراق)

4) در هواي تو چو بلبل زدمی نعره عشق / که به گلزار لطافت گل خندان بودي (ایهام - استعاره مصرحه)
-سراسري-1394

 
24. در منظومۀ زیر چند تشخیص وجود دارد؟

«من صداي قدم خواهش را می شنوم / و صداي پاي قانونی خون را در رگ. تپش قلب شب آدینه، / و صداي کفش ایمان در کوچه شوق،
/ و صداي باران روي پلک تر عشق، / روي موسیقی غمناك بلوغ»

1) چهار
 
2) پنج 

 
4) هفت3) شش 

-خارج از کشور-1394

 
25. آرایه هاي بیت زیر، کدام اند؟

 
 مور را شیرین سخن دست سلیمان کرده است» «گردد از دست نوازش پایه معنی بلند

 
2) کنایه، تشخیص، حسن تعلیل، جناس تام1) کنایه، حس آمیزي، تضاد، مجاز 

 
4) استعاره، تلمیح، اسلوب معادله، حسن تعلیل3) استعاره، حس آمیزي، مجاز، اسلوب معادله 

-سراسري-1394
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26. ترتیب توالی ابیات، به لحاظ داشتن آرایه هاي (ایهام تناسب - حسن تعلیل - کنایه - اسلوب معادله و تناقض)، کدام است؟

 که هم به کوي تو مستم به خک بسپارند الف) از آن به خاك درت مست می سپارم جان
 چشم پر از خواب خویش، دیده بیدار من ب) خفته بیدار گیر، گرچه ندیدي ببین

 گر نباشد چون تو اي سلمان هزاري گو مباش ج) صد هزاران بلبل خوشگوست در باغ وجود
 زان روي جهانی به جمالش نگران شد د) ماه از اثر مهر رخت یافت نشانی

 همیشه طفل ز دیوانگان خبر گیرد هـ) به غیر اشک کسی حال دل نمی داند

 
1) ب - ج - الف - د - هـ 

 
4) د - الف - ج - هـ - ب3) ج - د - ب - الف - هـ2) ج - د - الف - هـ - ب 

-سراسري-1394

27. در کدام بیت هر سه آرایه «تشبیه، استعاره و کنایه» وجود دارد؟

 
1)  تو قلّه خیالی و تسخیر تو محال / بخت منی که خوابی و تعبیر تو محال

 
2)  بعد یک عمر قناعت دگر آموخته ام / عشق گنجی است که افزونی اش از انفاق است

 
3)  چون که گل رفت و گلستان درگذشت / نشنوي زان پس ز بلبل سرگذشت

 
4)  به صحراي هوس تا کی دال سر در هوا گردي؟ / نمی بینی رهی، ترسم که گم گردي چو واگردي

-سراسري-1394

 
28. آرایه هاي بیت زیر کدام می باشد؟

 
 شاهد ما آیتی است، وین همه تفسیر او» «سعدي شیرین زبان، این همه شور از کجا؟    

 
2) استعاره- ایهام- تضاد- تلمیح1) مجاز- تشبیه- کنایه- تلمیح 

 
4) تشبیه- مجاز- حس آمیزي- ایهام تناسب3) ایهام- کنایه- استعاره- تضاد 

-خارج از کشور-1392

 
29. آرایه هاي همۀ گزینه ها به استثناي .................. تمامًا در مقابل آن درست آمده است.

 
1) هیچ جا بهِر وطن هم چون دیاِر عشق نیست / خانه در آن ملک از سیالب آبادان شود (استعاره- تناقض)

 
2) نتوان از سر او برد هواي شیرین /  لشکر خسرو اگر بر سر فرهاد رود (ایهام- مجاز)

 
3) بر زبان دارد حدیث چشم طوفان بار من / خامه معذور است گر با سینه در گل می رود (تشخیص- کنایه)

 
4) اشک سودي نکند عاشق دلباخته را /  چه کند دانه چو دام از کف صیّاد رود (اسلوب معادله- ایهام تناسب)

-قلم چی-1395

 
30. در بیت «رخسار تو است اللۀ بی داغ این چمن/ این الله هاي باغ همه داغ دیده اند» کدام آرایه هاي ادبی به کار رفته است؟

2) تناقض، تناسب، تشبیه، کنایه1) تشخیص، جناس، اسلوب معادله، تضاد
4) استعاره، مجاز، ایهام، تکرار3) حسن تعلیل، مراعات نظیر، تضاد، تشبیه

-قلم چی-1395

 
31. آرایه هاي مقابل همۀ ابیات به استثناي گزینۀ .................. تمامًا درست است.

 
1) ساحل ز جوش سینه دریاست بی خبر /  با زاهدان خشک مکن گفت وگوي دل (استعاره، اسلوب معادله)

 
2) اگر چراغ خمش گردد از نسیم چرا /  شد از نسیم بهاري چراغ گل، روشن (تضاد، تشبیه)

 
3) مگر تو شانه زدي زلف عنبرافشان را / که باد؛ غالیه سا گشت و خاك، عنبربوست (حسن تعلیل، نغمه حروف)

 
4) مهی که راز من از پرده آشکارا کرد / هنوز صورت او زیر پرده پنهان است (استعاره، جناس تام)

-قلم چی-1395

 
32. در کدام بیت تمام آرایه هاي «اسلوب معادله، حس آمیزي و تضاد» دیده می شود؟

1)  پل از بهر وداع سیل پشت خود دو تا دارد  قد پیران تواضع می کند عیش جوانی را
2)  پی یک قطره می بر لب منه صد کاسه خون را  نمی ارزد به حرف تلخ، عیش باده شیرین

3)  چه سان در شیشه ساعت کنم ریگ بیابان را؟  غم عالم فراوان است و من یک غنچه دل دارم
4)  نیست آواز درآ، قافله شبنم را  شور و غوغا نبود در سفر اهل نظر

-قلم چی-1395
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33. زمینۀ حماسه در مقابل کدام گزینه نادرست ذکر شده است؟

 
1)  دگرها شنیدستی این هم شنو (داستانی)  کنون رزم سهراب و رستم شنو

 
2)  نگیریم دست بدي را به دست (ملّی)  بباشیم بر داد و یزدان پرست

 
3)  ز مادر بزادم بدین انجمن (خرق عادت)  چنان دانم اي زال که امروز من

 
4)  ز سیمرغ روي هوا تیره دید (خرق عادت)  همی راند تا پیش دریا رسید

-قلم چی-1395

 
34. در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ .................. آرایۀ «تناقض» به کار رفته است.

1)  ما را بکشت یار به انفاس عیسوي  این قّصه عجب شنو از بخت واژگون
2)  به درد تازه درمان تازه گردان  به هر دردیت درمان هم ز درد است

3)  نامه واکرده این جا نامه سربسته است  بی سخن روشن دالن بهتر به مضمون می رسند
4)  دگران روند و آیند و تو هم چنان که هستی  تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد

-قلم چی-1395

 
35. در همۀ ابیات گزینۀ .................. یکی از زمینه هاي «خرق عادت» یا «ملّی» حماسه وجود دارد.

 
 الف) همه سرکشانشان پیاده شدند

 
 ب) مرا بر شما زان فزون است مهر

 
 ج) دریدم جگرگاه دیو سپید

 
 د) چرا رزم ُجستی ز اسفندیار

 
 هـ) چنین گفت سیمرغ کز راه مهر

 
 و) سر اندر سپهر اختر کاویان

 

 
به پیش گو اسفندیار آمدند

 
که اختر نماید همی بر سپهر

 
ندارد بدو شاه از این پس امید

 
که او هست رویین تن و نامدار

 
بگویم کنون با تو راز سپهر
چو ماه درخشنده اندر میان

4) ب - د - ج - و3) د - و - هـ - ج2) د - الف - ب - هـ1) الف - ج - هـ - و
-قلم چی-1395

 
36. آرایه هاي بیت زیر کدام اند؟

 به تیغ مرگ شود دست من رها اي دوست» «اگر جهان همه دشمن شود ز دامن تو
2) ایهام، تضاد، متناقض نما، حسن تعلیل، اغراق1) تشبیه، تضاد، مجاز، جناس، کنایه

4) متناقض نما، ایهام، کنایه، تشبیه، جناس3) جناس، تضاد، حسن تعلیل، تشبیه، اغراق
-قلم چی-1395

37. یکی از آرایه هاي مقابل کدام گزینه درست نیست؟
1)  زد به دلم در آتشی، عشق بتی که نام او /  زهره و آفتاب را زهره به آب می کند (جناس ناقص، استعاره)

2)  من هم چو گلزار ارم، گل تو را رخسارها  /  وز آرزوي هر گلی در سینه دارم خارها ( تضاد، مجاز) 
3)  بر سیه بختی ارباب سخن می گرید /   ناله اي کز دل چاك قلم آید بیرون (حسن تعلیل ، تشخیص) 

4) حرف صدق از آب دیوانه برون می آید   /  زین صدف گوهر یک دانه برون می آید ( اسلوب معادله ، مراعات نظیر)
-قلم چی-1395

 
38. آرایه هاي مقابل همۀ ابیات به جز بیت گزینۀ  ..................  «تمامًا» درست آمده است. 

1) هم چو چنگ ار به کناري ندهی کام دلم / از لب خویش چونی یک نفسی بنوازم (ایهام تناسب، حسن تعلیل)
2) آه مشتاقان نسیم نوبهار یاد اوست / رنگ ها خفته است بیدل در صداي عندلیب (حس آمیزي، حسن تعلیل)

3) حافظ، از حشمت پرویز دگر قّصه مخوان / که لبش جرعه کش خسروشیرین من است. (تلمیح، کنایه)
4) اگر بی طاقتی در دامن درمان نیاویزد /  شکستن مومیایی می شود آخر دل مارا (استعاره، تناقض)

-قلم چی-1395
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39. آرایه  هاي مقابل همه ابیات، به استثناي بیت گزینۀ  .................. تمامًا درست است.

1) وان که گیسوي تو را رسم تطاول آموخت / هم تواند کرمش داد من مسکین داد (جناس- تشخیص)
2) خرد که قید مجانین عشق می  فرمود /  به بوي سنبل زلف تو گشت دیوانه (ایهام- مراعات نظیر)

3) با قوت جان فروز ایوان از آب لطیف نزاده / شمشاد خوش خرامش در ناز پروریده (استعار- اسلوب معادله)

 
4) آخر مرّوت است کز آن لعل آبدار / باشد نصیب سوخته جانان جواب خشک (استعاره- حس آمیزي)

-قلم چی-1395

 
40. در کدام بیت آرایه هاي «کنایه، اغراق، تشخیص» دیده می شود؟

1)   ز خاموشی گران چون گوهر سنجیده می گردم  ز گفت وگو، سبک چون موج طوفان دیده می گردم
2)  به اندك روي گرمی موي آتش دیده می کردم  ز بس کاهیده ام از سرد مهري هاي غم خواران

3)  اگر خود را نیابم یک زمان دیوانه می کردم  به قدر آشنایان از خرد بیگانه می گردم
4)  اگر رنگ از رخ گل می پرد، بیدار می گردم   اگرچه نقش دیوارم به ظاهر از گران خوابی

-قلم چی-1395

 
41. کدام گروه از آرایه هاي ادبی همگی در بیت زیر یافت می شوند؟

 چو نسرین صد گل آرد بار و چون بلبل هزار آرد»  «بهار عمر خواه اي دل وگرنه این چمن هر سال
2) تکرار، تشبیه، ُحسن تعلیل، کنایه1) تشبیه، استعاره، مراعات نظیر، ایهام تناسب      

 
4) ایهام، استعاره، واج آرایی، جناس3) اسلوب معادله، تشبیه، تشخیص، مراعات نظیر      

-قلم چی-1395

 
42. زمینه حماسی کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟

1)  بدّرد دل شیر و چنگ پلنگ  هر آن گه که گر ز تو بیند به چنگ
2)  که سیمرغ را یار خوانم بر این  یکی چاره دانم من این را گزین

  به باال ز سرو سهی برتر است
 
3)  چو خورشید تابان به دو پیکر است

4)  سرش برتر است از درخت بلند  تنش زور دارد به صد زورمند
-قلم چی-1395

43. در کدام گزینه آرایه «اسلوب معادله» وجود ندارد؟
1)  معلم راست بی اطفال، زندان کنج مکتب ها  بود در چشم زاهد خلوت بی انجمن دوزخ

2)  عبث واکرده می گردند ارباب طمع لب ها  در احسان به روي خویش اهل جود بربستند
  محال است از ته دل مهربان کردن حسودان را

 
3)  به افسون کی رود بدطینتی از طبع عقرب ها

  تا کرد ترِك می دلم، یک شربت آب خوش نخورد
 
4)  بیمار شد طفل یتیم، از اختالف شیرها

-قلم چی-1395

44. در بیت «زمانه از ورق گل مثال روي تو بست/ ولی ز شرم تو در غنچه کرد پنهانش» آرایه هاي ادبی کدام گزینه آمده است؟

 
2) تشخیص، جناس، استعاره، ایهام1) تشبیه، تناقض، استعاره، واج آرایی 

4) اسلوب معادله، مراعات نظیر، تشخیص، نغمه حروف3) تشخیص، تشبیه، حسن تعلیل، تناسب
-قلم چی-1395

 
45. با در نظر گرفتن ترتیب آرایه هاي «جناس همسان، حسن تعلیل، ایهام تناسب، پارادوکس، تشبیه» کدام گزینه درست خواهد بود؟

 نیک می ماند، دریغا ماه نو پیوسته نیست  الف)شکل ماه نو، خم ابروي او را راستی
 بی سبب خون جگر، در ناف آهو بسته نیست  ب) مشک را سوداي زلفش، خون به جوش آورده است

 غیر از این هیچ میان من و تو حایل نیست  ج) من تنی دارم و آن هم چو میانت هیچ است
 زیرا میان این مه و مهر اجتماع نیست  د) سلمان امید مهر از آن ماهرو مدار

 درد است دواي تو و این درد تو را نیست و) عشق است مرا چاره و این چاره مرا هست

 
2) ج، ب، الف، د، و1) الف، ب، د، و، ج 

 
4) و، د، ج، ب، الف3) ج، ب، د، و، الف 

-قلم چی-1395
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46. کدام گروه آرایه هاي ادبی همگی در بیت زیر یافت می شود؟

 
 که روشن کرد نور دیده اش چشم زلیخا را»  «غنی! روز سیاه پیر کنعان را تماشا کن

 
2) تشبیه، تناقض، حسن تعلیل1) تضاد، تناسب، کنایه

4) تناقض، تشبیه، تلمیح3) اسلوب معادله، تضاد، ایهام تناسب
-قلم چی-1395

 
47. ترتیب آرایه هاي «مراعات نظیر، استعاره، کنایه و تضاد» در کدام گزینه به درستی آمده است؟

 فکر اسب سیه وزین مغرق(:آراسته) نکنیم  الف) خوش برانیم جهان در نظر راهروان
  تکیه آن به که بر این بحر معلّق نکنیم  ب) آسمان کشتی ارباب هنر می شکند
 جامۀ کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم  ج) ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم  

 کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم.  د) عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است
4) الف، ج، د، ب3) ب، د، الف، ج2) ب، الف، د، ج1) الف، ب، ج، د

-قلم چی-1395

 
48. آرایه هاي «ایهام، حسن تعلیل، تناقض، استعاره، اسلوب معادله» به ترتیب در کدام ابیات یافت می شود؟

 که وقت چیدن گل باغبان شود پیدا  الف) ز هم جدا نبود نوش و نیش این گلشن
 شمع را فانوس از پروانه می سازد جدا  ب) پردة شرم است مانع در میان ما و دوست

 یک ره تو نیز گوش به فریاد کن مرا  ج)  دارد به فکر صائب من گوش، عالمی
 که صد دریاي آتش از شراري می شود پیدا  د) گرفتم سهل، سوِز عشق را اول، ندانستم
 زان در نیاورد از پا چرخ کبود ما را  و) خواهد کمان،  هدف را پیوسته پاي برجا

4) الف، ج، ب، و، د3) ج، و، د، الف، ب2) الف، ب، و، ج، د1) ج، و، د، ب، الف
-قلم چی-1395

49. در بیت «به بوي نافه اي کآخر صبا زان ُطّره بگشاید/ ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل ها» کدام آرایه ها یافت می شود؟

 
2) تشبیه، ایهام، مراعات نظیر، حس آمیزي1) ایهام، استعاره، کنایه، مراعات نظیر    

3) ایهام تناسب، تشخیص، مجاز، کنایه
 
4) ایهام، اسلوب معادله، حسن تعلیل، تشخیص

-قلم چی-1395

 
50. ترتیب توالی ابیات به لحاظ داشتن آرایه هاي «استعاره، متناقض نما، جناس، حسن تعلیل، ایهام» کدام است؟ 

 در کنارم بنشانند سهی باالیی  الف) جوي ها بسته ام از دیده به دامان که مگر

 
 صداي آب شو، ساز ترقّی کن تنزل را  ب) به پستی نیز معراجی است، اگر آزاده اي بیدل!    

  گفته خواهد شد به دستان نیز هم  ج) دوستان در پرده می گویم سخن
 کان کز غم او کوه گرفت از کمر افتاد  د) هان تا لب شیرین نستاند دلت از دست

 
 ز شوق جملۀ ذّرات در سفر بینی  هـ) چو هر چه هست همه اصل خویش می جویند 

1) الف، د،ب،هـ،ج
 
3) ج،الف،د،هـ،ب2) الف،ب،ج،هـ،د    

 
4) ج،ب،الف،هـ،د

-قلم چی-1395

51. آرایه هاي همۀ گزینه ها به استثناي گزینۀ  .................. تمامًا در مقابل آن درست آمده است.
1) هیچ جا بهر وطن همچون دیار عشق نیست / خانه در آن ملک از سیالب آبادان شود (استعاره- تناقض)

2)  اشک سودي نکند عاشق دلباخته را /  چه کند دانه چو دام از کف صیاد رود (اسلوب معادله - تشبیه)
3)  بر زبان دارد حدیث چشم طوفان بار من /  خامه معذور است گر با سینه در گل می رود (تشخیص - اغراق) 

4)  شست وشو در چشمۀ خورشید کرد از آن سبب  /   نور هستی بخش می بارد ز هفت اندام صبح (تشبیه - حسن تعلیل)
-قلم چی-1395
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52. در کدام بیت آرایه هاي «حس آمیزي، تناقض، ایهام تناسب و استعاره» یافت می شود؟

 
نیست کم از شاخ گل هر مصرع رنگین مرا  چون نباشد بلبل من چار موسم نغمه سنج؟     (1

جواب تلخ تو شیرین تر از شکر می گشت  ز شور عشق تو در کام جان خستۀ من  (2

 
3)  مردمان بوي تو یابند ز رنگ سخنم لب ببستم ز سخن اي گل خندان که میاد 

4)  که جسم تو ز صفا عالمی است روحانی  من از لطافت جان تو چون کنم تعبیر
-قلم چی-1395

53. آرایه هاي مقابل کدام بیت درست نیست؟
1) ساحلی نیست به از شستن دست از جانش / آن که سیالب ز پی دارد و دریا در پیش (کنایه - تضاد)

2) ز جوي شیر کردم تلخ بر خود خواب شیرین را/ خجل چون کوهکن زین بازي طفالنۀ خویشم (ایهام تناسب - حس آمیزي)
3) شست  وشو در چشمۀ خورشید کرد، از آن سبب / نور هستی بخش می بارد، ز هفت اندام صبح (حسن تعلیل - استعاره)

4) اگر تو گرد عالیق ز خود بیفشانی /  بهار عالم ایجاد می کنیم تو را (جناس - تشبیه)
-قلم چی-1395

 
54. آرایه هاي بیت زیر، کدام اند؟

 مور را شیرین سخن دست سلیمان کرده است»  «گردد از دست نوازش پایه ي معنی بلند
2) کنایه، تشخیص، حسن تعلیل، جناس تام1) کنایه، حس آمیزي، تضاد، مجاز

4) استعاره، تلمیح، اسلوب معادله، حسن تعلیل3) استعاره، حس آمیزي، مجاز، اسلوب معادله
-قلم چی-1395

 
55. آرایه ي «تشبیه» در کدام بیت بیش تر است؟

1)  مرغ سخن را فلک آوازه کرد  باغ سخا را چو فلک تازه کرد

 
کز گل باغش ارم افسانه اي است  رستۀ خاك دِر او دانه اي است   (2

3)  دست علم بود و زبان خنجرش  در صف ناوردگه لشگرش

 
4)  عالج سیل آفت کن، سربند ادب مگشا  بناي سرکشی چون اشک سر تا پل خلل دارد 

-قلم چی-1395

 
56. آرایه هاي برابر همۀ بیت ها به جز بیت گزینۀ ..................  همگی درست هستند. 

1)  نهان شدي ز من، اي آفتاب چهره، همانا / چو ذره شیفته عمري نه در هواي تو بودم؟ (ایهام، استعاره) 
2)  دل ندانم ز خدنگ که به خون خفت ولی / آن قدر هست که مژگان تو خون آلود است (مجاز، کنایه) 

 
3)  کامالن هرگز رواج ناقصان را نشکنند / آب حیوان زان نهان شد تا مگویی بهتر است (حسن تعلیل، تلمیح)

4)  تو را که بهر سفر توشه چین است ضرور /  نگشته تا که خموش آتش بقا، برخیز (تشبیه، اغراق)
-قلم چی-1395

57. کدام گروه آرایه هاي ادبی، همگی در بیت «خورشید دیگر از بن هر موي من دمید/ تا شد ز داغ عشق، قدح نوش سینه ام» یافت

 
می شود؟

2) اسلوب معادله - مراعات نظیر - استعاره1) مجاز - نغمۀ حروف - تشبیه

 
4) مجاز - تناقض - تشبیه3) تضاد - تناسب - تشخیص 

-قلم چی-1395

58. در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ .................. هر دو آرایۀ «جناس همسان و تضاد» به کار رفته است.
1)  هر آن غریب که گشته است آشناي شما  غریب نیست اگر شد ز خویش بیگانه

2)  ز سر برون نرود هر گزم هواي شما  اگر سرم برود در سِر وفاي شما

 
3)  که هست آن کیمیاهاي دگر قلب ز قلب، این کیمیاي دل مکن سلب 

4)  که دوستان وفادار بهتر از خویش اند  مرا به علّت بیگانگی ز خویش مران
-قلم چی-1395
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59. آرایه هاي مقابل همۀ ابیات، به استثناي بیت .................. تمامًا درست است.
1) مپرس از من که چونی در غم عشق / که من هستم بدین غم شاد و خّرم (تناقض - جناس)

2) سپهر، مردم دون را کند خریداري / بخیل، سوي متاعی رود که ارزان است (اسلوب معادله - تناسب)
3) روي خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد / زان زمان جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما (ایهام تناسب - نغمۀ حروف)

4) دیدة انتظار را، دام امید کرده ام / اي قدمت به چشم من! خانه سفید کرده ام (تشبیه - کنایه)
-قلم چی-1395

 
60. آرایه هاي «جناس همسان، تناقض، کنایه، استعاره، تشبیه» به ترتیب در ابیات گزینۀ .................. آمده است. 

 که دور کرد به دستان ز دوستان ما را  الف) چه مهره باخت ندانم سپهر دشمن خوي
 که در هر گردشی مست تماشا کند ما را  ب) ز چشم بد خدا آن چشم میگون را نگه دارد

 دانیم که از درد توان جست دوا را  ج) مرهم ز چه بسازم که این درد که ما راست
 در بندگی ات عرضه کند قّصه ي ما را  د) گر راه بود بر سر کوي تو صبا را

 که نیست با کمرت هیچ در میان ما را  هـ) شدیم هم چو میانت نحیف و نتوان گفت
4) ب - د - ج - الف - هـ3) الف - ج - ب - هـ - د2) هـ - ج - الف - د - ب1) هـ - د - ج - الف - ب

-قلم چی-1395

 
61. آرایه هاي کدام گزینه در بیت زیر موجود نیست؟

 به قد و قامتم بینم روان در پاي او ریزم»  «چو آب آشفته جان بر کف دوانم تا کجا سروي
2) ایهام تناسب، مجاز1) استعاره، مراعات نظیر

4) کنایه، جناس3) تشبیه، تشخیص
-سراسري-1395

62. آرایۀ «تشبیه» در کدام بیت کم تر است؟
1)  درخِت دوستی بنشان که بیخ صبر برکندم  شراب وصلت اندر ده که جام هجر نوشیدم

2)  چون تیر ناگهان ز کنارم بجست یار  چون قامتم کمان صفت از غم خمیده دید
3)  بهرام مهرپیشه و خورشید روح سان  کیوان آب صورت و برجیس شمع تاب
4)  ور کوه محنتم به مثل بیستون شود  فرهادوارم از لب شیرین گزیر نیست

-قلم چی-1396

 
63. ترتیب توالی ابیات زیر از جهت داشتن آرایه هاي «اغراق، ایهام، اسلوب معادله، استعاره» کدام است؟

 پیش مردم شمع در بر می کشد پروانه را  الف) حسن و عشق پاك را شرم و حیا در کار نیست
 بازآیی و برهانی ام از چشم به راهی  ب) چشمی به رهت دوخته ام باز که شاید

 ساخت دریا گرد من فرسنگ در فرسنگ را  ج) دورم از یار و نیارم سوي او رفتن که اشک
  د) به لعل یار تا پیوست شد جان از فنا ایمن

 
 چکیدن نیست آبی را که در دست گهر افتد

4) الف - د - ب - ج3) ج - الف - د - ب2) د - الف - ج - ب1) ج - ب - الف - د
-قلم چی-1396

 
64. ترتیب توالی ابیات زیر به دلیل داشتن آرایه هاي «ایهام، جناس، حسن تعلیل و پارادوکس» کدام است؟

 
الف) اي دل آن دم که خراب از می گلگون باشی

 
ب) اگر صد بار برخیزد همان بر خاك نشیند

 
ج) بر سر تربت من با می و مطرب بنشین

 
د) در این زمینه چو تو، خورشیدطلعتی بوده است

 
 
 بی زر و گنج به صد حشمت قارون باشی

 
به بال دیگران هر کس بُود چون تیر، پروازش

 
تا به بویت ز لحد رقص کنان برخیزم

 
وگرنه ماه به دور زمین نمی گردید

4) الف، د، ج، ب3) الف، ج، د، ب2) ج، ب، د، الف1) ج، د، ب، الف
-قلم چی-1396
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65. آرایه هاي مقابل همۀ گزینه ها به استثناي گزینۀ  .................. کامًال درست است.
1)  خروش سیل حوادث بلند می گوید  /   که خواب امن در این خاکدان نمی باشد (تشبیه – استعاره)

2)  تا خراشیده نگردد نشود صاحب نام  /  دل رنگین سخنان هم چو عقیق یمن است (حس آمیزي- ایهام)
3)  رسم بدعهدي ایام چو دید ابر بهار /   گریه اش بر سمن و سنبل و نسرین آمد (اسلوب معادله – حسن تعلیل)

4)  دهر سیه کاسه اي است، ما همه مهمان او  /   بی نمکی تعبی است در نمک خوان او (پارادوکس – کنایه)
-قلم چی-1396

 
66. در عبارت زیر چند «تشبیه» به کار رفته است؟

«صبح زالل چون آب گواراي چشمه ها از کرانۀ خاور بر می تراود و روشنایی نیلگون خود را بر زمین می پاشاند. روشن اّما سایه وش

 
است. صبح دمادم رنگ می بازد و به شیرگونگی می گراید؛ زاده می شود کودك صبح.»

1) چهار
 
2) پنج

 
4) هفت3) شش

-قلم چی-1396

 
67. آرایه هاي «تکرار، حسن تعلیل، ایهام، متناقض نما و اغراق» به ترتیب در کدام ابیات یافت می شود؟

نادیده مبین چشم جهان دیده ما را الف) افتاد دو عالم ز نظر دیده ما را
به غیر دوست که پنداشت سیر دریا کرد ب) که دید دیده گریان من که گریه نکرد

دشمن شوند و سر برود هم بر آن سریم ج) ما را سري است با تو که گر خلق روزگار
از آن رو آب در چشمم مگر بسیار می آید د) چو اندر آب عکس یار خوش تر می شود پیدا

طایر فکرش به دام اشتیاق افتاده بود هـ) حافظ آن ساعت که این نظم پریشان می نوشت
4) الف، ب، ج، د، هـ3) ج، هـ، د، الف، ب2) د، ج، هـ، ب، الف1) ج، د، الف، هـ، ب

-قلم چی-1396

68. آرایه هاي ادبی مقابل همۀ ابیات به جز گزینۀ .................. درست است.
1) پاي کوبان بر فراز بیستون عشق تو / کوه کن را لرزه می اندازم اندر گور باز (کنایه، تشبیه)

2) اي هوس، شکر قناعت کن که استغناي فقر / بر سر ما چتر شاهی کرد برگ کاه را (تناقض، استعاره)
3) ز رنگ حرف بوي غنچه راز نهان یابم / پریشان خاطري را از سر زلف سخن بینم (اسلوب معادله، حس آمیزي)

 
4) بهمن غم کرد درون، دست به دستان و فسون / رستم جان گشت زبون، اي خرد زال، بیا (تلمیح، ایهام تناسب)

-قلم چی-1396

69. در کدام بیت آرایه ي (اسلوب معادله) به کار نرفته است؟

 
1)   کناره گیر و غنیمت شمار عزلت را  در این زمان که عقیم است جمله صحبت ها 

 
2)  زینهار از دشمناِن بردبار اندیشه کن  زخم می باشد گران، شمشیر لنگردار را   

 
3)  سپند از سر آتش ز درد می خیزد  سماع اهل دل از روي شادمانی نیست  

 
4)  بحر نتواند گشودن عقده ي گرداب را  عشق در کار دل سر گشته ي ما عاجز است  

-قلم چی-1396

 
70. کدام آرایه ها تمامًا در بیت زیر وجود دارد؟

 
 چو تاب طّره به هم بر زنی همه چین را»  «چو در گره فکنی آن کمندپرچین را

 
2) استعاره- مجاز- ایهام تناسب- نغمه ي حروف- تشبیه1) ایهام- کنایه- مجاز- جناس- اغراق

4) مراعات نظیر- اغراق- ایهام تناسب- حسن تعلیل- جناس3) تشبیه- استعاره- ایهام- مراعات نظیر- کنایه
-قلم چی-1396
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71. آرایه هاي «تناقض، حسن تعلیل، استعاره، تشبیه، مجاز» به ترتیب در کدام ابیات آمده است؟

 
 الف) در صفاي سینۀ خود سعی کن تا ممکن است

 
 ب) بر شکیبابی مناز اي دل که آن مژگان شوخ 

 
 ج) صبح هر روز از شفق صد کاسه خون سر می کشد 

 
 د) مغز سر من نیست تُنُک مایۀ سودا

 
هـ) کی به خوِن قطره، صائب پنجه رنگین می کند

 

 
  صاف اگر با خویش خواهی سینۀ احباب را

 
 خانۀ زنبور می سازد به سوزن سنگ را

 
 تا در آغوش آورد خورشید عالم تاب را

 
در دیدة من جوش بهار است خزان را

 
آن که چون مرجان کند از بهر، خونین دست را

1) هـ، د،ج، الف، ب
 
2) د، ج، هـ، ب، الف

4) د، ج، ب، الف، هـ3) هـ، د، الف، ج، ب
-قلم چی-1396

72. در بیت «رنگین سخنی چون کند از خامۀ ما گل / باغ از گرة غنچه دهد روي نما گل» آرایه هاي کدام گزینه وجود دارد؟
2) اغراق- تشبیه - تضاد - کنایه1) حس آمیزي - تشخیص - تناقض - تناسب

4) کنایه - حس آمیزي - استعاره - تشبیه3) مراعات نظیر - استعاره - جناس تام - مجاز
-قلم چی-1396

73. در کدام بیت هر سه آرایۀ «تشبیه، استعاره و کنایه» وجود دارد؟
دل صاف کن اي محتسب از کینۀ مستان سر پنجۀ خورشید به شبنم نتوان تافت  (1
همدم گل نمی شود یاد سمن نمی کند سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند  (2

تنزل در نظر معراج باشد همت دون را به امید چکیدن دست و پایی می زند اشکم  (3
بی چاك که دیده است گریبان قلم را از زخم زبان نیست گریز اهل رقم را  (4

-قلم چی-1396

 
74. با توجه به ابیات، ترتیب آرایه هاي «ایهام تناسب، تشبیه، تضاد، حس آمیزي، جناس» درکدام گزینه درست ذکر شده است؟

 
وقت آن کس خوش کز او آثار می ماند به جا الف) هیچ کار از سعی ما چون کوهکن صورت نیست

 
زان لب میگون به تلخی می شود ساغر جدا ب) کار هر بی ظرف نبود دل ز جان برداشتن

 
گر چه باشد برگ برگ الله زار از هم جدا ج) یک دِل صد پاره آید عارفان را در نظر

 
به که باشد خانه هاي دوستان از هم جدا د) تا چو زنبور عسل در چشم هم شیرین شوند

درمیان جمع فرد باطل از دفتر جدا و) بهره از آمیزش نیکان ندارد بد که هست
4) و، ج، د، الف، ب3) الف، ب، ج، و، د2) د، ج، و، ب، الف1) ب، الف، ج، و، د

-قلم چی-1396

 
75. در ابیات زیر چند «تشبیه» وجود دارد؟

  
 الف) فغان که شمع صفت زین بهار نومیدي

 ب) در تنگناي خانۀ گردون هالل  وار
  

 ندید کس گل انجام بر سر آغاز
 خواهی سرت به سقف نیاید خمیده رو

4) شش3) پنج2) چهار1) سه
-قلم چی-1396

 
76. آرایه هاي مقابل همۀ ابیات به جز بیت گزینۀ .................. تمامًا صحیح هستند.

1) سیالب سرشک از غم هجران توام دوش / تا دوش بُد، امروز به باالي سرآمد (تشبیه، جناس)

 
2) همی برون جهد از آسمان ستاره به شب /  ز بیم تیرت و بر قول من دلیل، شهاب (حسن تعلیل، تشخیص)

3)   آن کس که به دست جام دارد / سلطانی جــم مدام دارد( کنایه، ابهام تناسب)
4)  کم نشد از گریۀ مستانه، خواب غفلتم  / سیل نتوانست کند از جاي خود این سنگ را(تضاد، استعاره)

-قلم چی-1396

 

 

 



13تست آرایهمرکز مشاوره همتیان

 
77. آرایه هاي مقابل کدام بیت نادرست ذکر شده است؟

1)  صدهزاران گل شکفت و بانگ مرغی برنخاست / عندلیبان چه پیش آمد؟ هزاران را چه شد(جناس، نغمۀ حروف)
2)  عاشقان، مرغ و هوا عشق و جهان هست قفس / با قفس انس ندارند هوا می خواهند(ایهام، مراعات نظیر)

3)  از زبان لعل لبش تلخی گفتار نبرد / نمک سنگ کجا تلخی بادام کشد؟(اسلوب معادله، تضاد)
4)  دولت خواهی، مده ز کف دامن فقر / کز دولت فقر شد هما، شاه نشان(پارادوکس، تشخیص)

-قلم چی-1396

 
78. آرایه هاي ذکر شده دو کمانک رو به روي کدام بیت نادرست است؟

 
1)  سر به هم آورده دیدم برگ هاي غنچه را / اجتماع دوستان یک دلم آمد به یاد(تشبیه، کنایه)

 
2)  به جان قصدت کند دشمن چو داري دوستی در دل /  صدف مجروح از آن گردد که لؤلؤ در میان دارد (اسلوب معادله، ایهام)

3) سّري است نهان در دل مردان ره عشق /  کان را نتوان کرد عیان جز به سِر دار(تضاد، تلمیح)
4) اال اي همنشین دل که یارانت برفت از یاد / مرا روزي مباد آن دم که بی یاد تو بنشینم (ایهام، واج آرایی)

-قلم چی-1396

 
79. آرایه هاي بیت زیر کدامند؟

 
« هر چند زمین گیر بود دانۀ امید / دست کرم ابر گهربار بلنداست»

 
2) مجاز، استعاره، حسن تعلیل، کنایه1) کنایه، تشبیه، مجاز، ایهام 

 
4) ایهام، تشخیص، حسن تعلیل، جناس3) استعاره، تشبیه، جناس، تشخیص 

-قلم چی-1396

 
80. آرایه هاي مقابل همۀ ابیات کامًال درست است، به جز گزینۀ  .................. .

1) دهان غنچه به لب مهر دارد از شبنم/ ز بس خجل شده در روزگار خندة تو (حسن تعلیل – تشخیص)
2) به رنگ گردباد از خاکساري می کشم جامی/ که تا برخویش می پیچم دماغ آسمان دارم(مجاز- کنایه)

3) سماع اهل دل از روي شادمانی نیست/ سپند از سر آتش ز درد می خیزد(اسلوب معادله- استعاره)
4) آهوي چین را جگر در نافۀ سودا بسوخت/ تا حدیث سنبل زلف تو در چین کرده اند(جناس- ایهام تناسب)

-قلم چی-1396

 
81. کدام آرایه ها «تمامًا» در بیت زیر وجود دارد؟

 
«ماه و پروین از خجالت رخ فرو پوشد اگر/آفتاب آسا کند در شب تجلّی روي تو»

 
2) استعاره- تلمیح- حسن تعلیل- تشبیه1) مجاز- کنایه- تشبیه- استعاره        

 
3) مجاز- اغراق- تضاد- کنایه            

 
4) تشخیص- حسن تعلیل- جناس- متناقض نما

-قلم چی-1396

82. آرایه هاي کدام گزینه تمامًا در بیت «بند بندم را جدا کرده است دست غم به تیغ / تو به خون گرم می، پیوند کن بندم ز بند» وجود

 
دارد؟

4) تکرار، اسلوب معادله3) حس آمیزي، مراعات نظیر2) تضاد، استعاره1) جناس تام، تشخیص
-قلم چی-1396

 
83. در بیت «خامشی از بس که نازك می سراید درد دل / جز خیال شاه فریادم کسی نشنیده است» آرایه هاي کدام گزینه آمده است؟

 
1) تشبیه، تشخیص، نغمۀ حروف، ایهام    

 
2) استعاره، مجاز، حس آمیزي، جناس 

3) پارادوکس، ایهام، تشخیص، اسلوب معادله
 
4) تناقض، استعاره، حس آمیزي، واج آرایی

-قلم چی-1396
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84. در کدام یک از ابیات زیر، «ایهام»، به کار رفته است؟
1)  خوش تر ز بوي دوست دگر هیچ طیب نیست  در مشک و عود و عنبر و امثال طیّبات

2)  دلش پر ز حسرت، تنش سوگوار  مدام از پریشانی روزگار
3)  فراز مسند خورشید تکیه گاه من است  از آن زمان که بر این آستان نهادم روي

4)  ما را حدیث همدم خوشخوي خوش تر است  آواز چنگ مطرب خوشگوي گو مباش
-قلم چی-1396

85. آرایه هاي مقابل کدام بیت تمامًا درست نیست؟

 
1)  آشنایی نه غریب است که دلسوز من است \ چون من از خویش برفتم دِل بیگانه بسوخت (کنایه - ایهام تناسب)

 
2) مگر نسیم خطت صبح در چمن بگذشت \ که گل به بوي تو بر تن چو صبح جامه درید (ایهام - تشخیص)

 
3) شد سپر از دست عقل تا ز کمین عتاب \ تیغ جفا بر کشید ترك زره موي من ( استعاره - تشبیه)

 
4)  عشق به تاراج داد رخت صبوري دل \ می نکند بخت شور خیمه ز پهلوي من (اسلوب معادله - حس آمیزي)

-قلم چی-1396

86. آرایه هاي مقابل کدام بیت، «تمامًا» درست است؟

 
1) در چنگ آرزویت سوزم چو عود و سازم \ چون چنگ ار بسازي، چون عودم ار بسوزي (ایهام تناسب، حسن تعلیل)

 
2) تا در غمت گریان شدم هم شاد و هم خندان شدم \ این گریۀ مستانه شد سرمایۀ خندیدنم (پارادوکس، حس آمیزي)

 
3) کی به اقیانوس وصلت دست می  یابم که هست \ طالعم طوفانی از هجران طوالنی تو (جناس، تضاد)

 
4) چشمۀ حیوان به تاریکی در است \ لؤلؤ اندر بحر و گنج اندر خراب (تلمیح، استعاره)

-سراسري-1396

 
87. تربیت ابیات زیر به لحاظ داشتن آرایه هاي «ایهام تناسب، استعاره، کنایه، حس آمیزي» کدام است؟

 کز گلستان صفا بوي وفایی ندمید  الف)هفته اي می رود از عمر و به ده روز کشید
 کام در کام نهنگ است بباید طلبید ب) گر من از خار بترسم نبرم دامن گل

 چند گویی که مرا پرده به چنگ تو درید ج) آخر اي مطرب از این پردة عّشاق بگرد
 گو بگو از لب شیرین که لطیف است و لذیذ د)هرچه زان تلخ تر اندر حق من خواهد گفت

 
4) د، الف، ب، ج3)  ج، د، ب، الف2) ج، الف، ب، د1)  الف، ب، ج، د  

-خارج از کشور-1396

 
88. در همۀ ابیات، هر دو آرایه  هاي ایهام و کنایه وجود دارند، به جز گزینۀ .................. 

 
1) من به بوي توام اي دوست هواخواه بهار \ کز نسیمش به دماغم همه بوي تو رسد

 
2) ز حسرت لب شیرین هنوز می  بینم \ که الله می  دمد از خون دیدة فرهاد

 
3) من همان روز ز فرهاد طمع ببریدم \ که عنان دل شیدا به کف شیرین داد

 
4) خیال شهسواري پخت و ناگه شد دل مسکین \ خداوندا نگه دارش که بر قلب سواران زد

-سراسري-1396

 
89. آرایه  هاي «اغراق، تضاد، تشبیه، تشبیه و ایهام» به ترتیب، در کدام ابیات آمده است؟

  الف) نسخۀ قانون عشقت باید اي بیمار نفس
 
تا شفا بخشد دوا با دارد نادانی تو

 
 ب) اي به جام الله بشم راح ریحانی ت

 
سرو و گل مستند و ساقی ابر نیسانی تو

 
 ج) چون شفق رنگین کند محراب سیمین افق

 
روز و شب محوند در سیماي روحانی تو

 
 د)سود از این بهتر چه می  خواهی که سودا می  کنند

 
جنّت باقی به این بیغولۀ فانی تو

4) الف، د، ج، ب3) الف، ج، د، ب2) ج، ب، الف، د1) ج، د، ب، الف
-سراسري-1396
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90. آرایه هاي مقابل کدام بیت، هر دو درست است؟

 
1) اي پسته تو خنده زده بر حدیث قند /  مشتاقم از براي خدا یک شکر بخند (تشبیه، استعاره)

 
2) بوي بهبود ز اوضاع جهان می شنوم  /  شادي آورد گل و باد صبا شاد آمد (حس آمیزي، جناس همسان)

 
3) از کیمیاي مهر تو زر گشت روي من / آري به یمن لطف شما خاك زر شود (ایهام تناسب، پارادوکس)

 
4) صد جوي آب بسته ام از دیده بر کنار  /  بر بوي تخم مهر که در دل بکارمت (حسن تعلیل، اغراق)

-سراسري-1396

91. کدام گروه از آرایه هاي ادبی، همگی در بیت «تا در مقام خدمت، پیش تو خاك بوسد /  روزي دو ره نهاده خورشید بر زمین لب»

 
یافت می شود؟

 
1)  تشبیه، واج آرایی، ایهام 

 
2)  تضاد، مجاز، حسن تعلیل

 
3) کنایه، ایهام، تناسب، تشبیه     

 
4) استعاره، حسن تعلیل، تناسب 

-قلم چی-1396

 
92. آرایه هاي «جناس، اسلوب معادله، حسن تعلیل، استعاره، ایهام» به ترتیب در کدام ابیات آمده است؟

 
 ز بهر خدمت توست آن کمر که بر جوزاست  الف) ز شوق مجلس توست آن طرب که در زهره است  

 
 دزد بر گنجینه ام زین گوهر شب تاب زد  ب) غم به سروقت من از روشن دلی ها اوفتاد  

 
 جم را خبر دهید ز بزم مدام ما  ج) ساقی غم و جهان خم ود ل جام و باده، خون   

 
 در میان آتش سوزنده جاي خواب نیست  د) شب ز آه آتشین یک دم نیاسایم چو شمع   

 
 که پیش اهل حقیقت شهید باشی و غازي  هـ) بمیر بر سر کویش گرت بود سر کویش   

4) ب، ج، د، الف، هـ3) هـ، الف، ب، ج، د2) هـ، د، الف، ب، ج1) ج، ب، هـ، د، الف
-قلم چی-1396

 
93. آرایه هاي مقابل همۀ ابیات به استثناي بیت .................. تمامًا درست است.

 
1) در غم شیرین نجوشی الجرم سرکه فروشی / آب حیوان را ببستی الجرم رفته  است آیت (جناس، حس  آمیزي)

 
2) چشم بر دور قدح دارم و جان بر کف دست / به سر خواجه که تا آن ندهی نستانی (ایهام، تضاد)

 
3) درآمد دولت شاهی به تاراج / نهاد آن لعل را بر گوشۀ تاج (استعاره، تناسب)

 
4) خال روي مه جبینان گرزمشک و عنبر است / از شب قدراست خال چهرة ماه صیام (واج آرایی، استعاره)

-قلم چی-1396

 
94. در منظومه ي زیر چند «تشخیص» وجود دارد؟

 
«ارغوان می رقصد، از عطرگل افشانی

 
نسترن می تابد و باغ است نورانی

 
بید سرسبز و چمن، شاد، مرغان مست مست

 
اي ابر پربار زمستانی، گریه کن زین بیش تر

 
زندگی مجموعه اي از اشک و لبخند است

 
خنده ي شیرین فروردین

 
بازتاب گریه ي پربار اسفند است»

 
2) شش1) پنج 

 
4) هفت3) هشت 

-قلم چی-1396

 
95. کدام بیت داراي آرایۀ «تلمیح» است و بیش ترین تشبیه را دارد؟

1)  که خضر بادیۀ عشق، آتشین جگر است  نگاه دار گرت چون عقیق آبی هست

 
2)  گل چو مریم مهر خاموشی به لب بنهاده است  غنچه چون عیسی به گفتار آمده است از مهد شاخ       

3)  دیدة یعقوب ما را بوي پیراهن بس است  چون زلیخا مشربان ما را تالش قرب نیست
4)  یکی ز جملۀ بازیچه هاي طفالنه است   به جوي شیر چو فرهاد تیشه فرسودن

-سراسري-1396
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96. آرایه هاي «حس آمیزي، حسن تعلیل، اسلوب معادله، متناقض نما، تشبیه» به ترتیب در کدام گزینه آمده اند؟

 
 الف)بهر دنیا با خسیسان چرب نرمی مشکل است

 
 ب)شبنم از فیض سحرخیزي عزیز گلشن است

 
 ج)باور که می کند که درین بحر چون حباب

 
 د)در بهار از باده ي گلگون گذشتن مشکل است

 هـ)تا به کی در خواب سنگین روزگارم بگذرد

 

 
 بوسه بهر گنج نتوان بر دهان مار داد

 
گل به دامن خنده از شب زنده داري می برد

 
سر داده ایم و زندگی از سر گرفته ایم

 
واعظ از ما بگذران تا موسم گل بگذرد

زندگی در سنگ خارا چون شرارم بگذرد
2) هـ، الف، ب، ج، د1)  ج، د، ب، هـ، الف
4) ج، هـ، د، ب، الف3) هـ، ب، الف، ج، د

-قلم چی-1396

 
97. یکی از آرایه هاي مقابل کدام بیت نادرست است؟

 
1)  سرو خیزد از کنار جوي و هر ساعت مرا  / از غم آن سروقامت جوي خیزد از کنار (تکرار – تشبیه)

 
2)  روي او نور است و خویش نار و من زان نار و نور   / گه فروزم هم چو نور و گاه سوزم هم چو نار (تشبیه- جناس تام)

 
3) کفر و دین روشن ضمیران را نمی سازد دودل / کی شود شبنم دورو گر بر گل رعنا نشست (اسلوب معادله- کنایه)

 
4) پاس ادب بدار که طبع غیور عشق /  بازي به خون ناحق منصور می کند (مجاز – تلمیح)

-قلم چی-1396

 
98. آرایه هاي مقابل کدام بیت، تمامًا درست است؟

 
1) زلف کافر به رخش راهنمون شد ما را /  از ره کفر به سر منزل ایمان شده ایم (پارادوکس - حس آمیزي)

2)  صد صوفی صافی به یک جرعه کند مست / هر باده که در جام ز میناي تو باشد (اغراق - تشبیه)
3) جز حرف پوچ قسمت زاهد ز عشق نیست / کف باشد از محیط نصیب کناره ها (اسلوب معادله - تضاد)

4)  در عین گوشه گیري بودم چو چشم مستت / و اکنون شدم به مستان چون ابروي تو مایل (ایهام تناسب - تشبیه)
-سراسري-1396

 
99. آرایه هاي «اسلوب معادله، کنایه، ایهام تناسب، حس آمیزي و حسن تعلیل» به ترتیب، در کدام ابیات آمده است؟

 
الف) آه از این قوم سیه دل که گران می دانند

 
ب) از آن دندان ز پیران گردش افالك می گیرد

 
ج) جان محال است که در جسم بود فارغ بال

 
د) دل آگاه ز تحریک هوا آسوده است

هـ) در این ماتم سرا تا یک نفس چون صبح مهمانی

 

 
به زر قلب، وصال مه کنعانی را

 
که از غفلت نیندازي به پیري لب گزیدن را

 
خواب، آشفته بود مردم زندانی را

 
نیست از باد، خطر تخت سلیمانی را

به شکر خنده شیرین دار کام تلخ کامان را
4) د، ب، الف، ج، هـ3) د، الف، ج، هـ ، ب2) ج، د، هـ ، الف، ب1) ج، الف، د، هـ ، ب

-سراسري-1396

 
100. آرایه هاي بیت زیر، کدام اند؟

 
 گل ز سوداي رخت افتاده در بازارها»  «اي ز مژگان تو در چشم گلستان خارها     

2) تشبیه، ایهام تناسب، کنایه، تشخیص1) تشبیه، پارادوکس، مراعات نظیر، تضاد

 
4) ایهام، تضاد، اسلوب معادله، مراعات نظیر3) ایهام تناسب، اسلوب معادله، تشخیص، کنایه 

-سراسري-1396
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«کافور»  استعاره از  «موي سپید»  و «مشک» استعاره از «موي سیاه»  1.گزینه 3

 
تشریح گزینه هاي دیگر:

 
» : اشاره به حدیث «اطلبوا العلم من المهد الی اللّحد»  بنابراین تلمیح دارد. گزینۀ «

 
» : «دیوار دارد به گفتار گوش»  تمثیل دارد. گزینۀ «

» : اشاره به آیۀ « انّا عرضنا االمانة علي السموات و االرض و الجبال فَاَبین اَن یحملنھا و اَشفقن منھا و َحَملَھا االنساُن انّھ كان گزینۀ «
ظلوماً جھوالً » بنابراین تلمیح دارد.

- رایحه / بیت  «ب» تضاد:  «جمع و مشوش»  / بیت  «د»  جناس - آرزو و امید  بیت  «ج»  ایهام:  «بو»  دو معنا دارد:  2.گزینه 1

 
ناهمسان:  «تُرك و َترك»  / بیت  «الف» :  «آن قدر گریه کردن که خاك کوي معشوق با آن خیس گردد» ، اغراق دارد.

 
تشریح سایر گزینه ها:  3.گزینه 4

 
تشخیص و استعاره: اي غنچۀ غافل، دهن پیش صبا بگشا

 
تشبیه: چون گل

 
حس آمیزي: گریۀ تلخ (درآمیختن دو حس شنوایی و چشایی)

 
تضاد: بیت  «ج» :  «بقا»  و  «فنا»  4.گزینه 1

 
اسلوب معادله: بیت  «الف» : مصراع دوم در حکم مصداقی براي مصراع اّول است.

 
تلمیح: بیت  «د» : به داستان لیلی و مجنون اشاره دارد.

کنایه: بیت  «ب» :  «دل رمیده»  کنایه از دل آشفته و پریشان است و  «گل از روزگار چیدن»  کنایه از بهره بردن از روزگار است.
بیت این گزینه، یک جملۀ مستقل مرّکب است و ویژگی هاي اسلوب معادله در آن دیده نمی شود. 5.گزینه 2

 
آرایه هاي بیت:  6.گزینه 3

 
دانۀ امید : اضافۀ تشبیهی/ دسِت کرم : استعاره و تشخیص / ابر - بار :جناس قلب

 
د) کف مجاز از دست     هـ) چیزي افتادگی باال بیاید  متناقض نما 7.گزینه 3

 
ب) این بیت داراي اسلوب زیرا مصرع دوم مصداقی بر مصرع اول است.

: تشبیه «ش» (مشبّه) مشبّه دیگر گزینه ها عبارت اند از: قهوه، چوب دستی و بی شرمی چاه. اّما ارکان تشبیه در گزینۀ  8.گزینه 3

 
به «مروارید» (مشبّه به)، و تشبیه «مردم» (مشبّه محذوف) به «صدف» (مشبّه به). به کردار: ادات تشبیه

) امیر /تشبیه:  شهریار خود را به حافظ تشبیه کرده / مصرع دوم از حافظ است و ) تخلّص شاعر    شهریار ایهام دارد  9.گزینه 4

 
شهریار آن را «تضمین» کرده / تکرار صامت (ش) «واج آرایی» است .

در بیت ایهام دیده نمی شود. 10.گزینه 1
تلمیح این بیت به داستان لیلی و مجنون اشاره دارد.

تشبیه: مصراع دوم
جناس ناهمسان تشخیص و استعارة مکنیّه: دامن صحرا - دامن و دامان

مراعات نظیر  پا و دامن

 
مفهوم این گزینه، وابستگی به جهان ماّدي است. 11.گزینه 1

اغراق: اشک بسیار (مثل سیالب) مرا (شاعر را) می برد (در مقدار اشک اغراق شده است) / کنایه: «عنان گرفتن» کنایه از 12.گزینه 2

 
«متوقف کردن» / تشخیص: «بردن اشک کسی را» / تناسب: خاشاك، سیل

«اشک» و «چشم»: مراعات نظیر / حسن تعلیل: علّت این که اشک به چشمم نمی آید، این است که گوهر در نظر من 13.گزینه 1
ارزشی ندارد. / «سیرچشمی» کنایه از «بیاعتنا به مال بودن و بلندنظر بودن» و «در نظر نیامدن» کنایه از «جلوه نداشتن» / «گوهر»:

 
استعاره از «اشک»

تضاد: بنشاندم (کاشتم) و برکندي (ریشه کن کردي) / تشبیه: درخت وصل (اضافۀ تشبیهی) / استعاره: بیِخ مهر (اضافۀ 14.گزینه 2
استعاري)

 
در این گزینه، پارادوکس (تناقض) دیده نمیشود. / چون پرگار: تشبیه دارد. 15.گزینه 1

 
بررسی سایر گزینهها:

 
- با تجربه است.(کنایه) / کنایه «از نظر افتادن» کنایه از «بی اعتبار شدن» - جهان را دیده است.  »: «جهان دیده» ایهام دارد:  گزینۀ «
»: «دیر مکافات» استعاره از دنیا / مصراع دوم ضربالمثل است و کنایه از این که هر کس با رندان عاشق دشمنی ورزد، روي گزینۀ «

 
رستگاري را نمیبیند.
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17تست آرایهمرکز مشاوره همتیان

»: صحبت پیر با جوان و مداراي تیر با کمان اسلوب معادله دارند و مصراع دوم مصداقی براي مصراع اول است. /  «تیر و پیر» گزینۀ «

 
جناس ناقص / پیر و جوان: تضاد / تیر و کمان: تناسب

 
»، « اسلوب معادله »  وجود دارد، اّما « ایهام » به کار نرفته است. در بیت گزینۀ « 16.گزینه 3

 
تشریح گزینه هاي دیگر

 
»: « گوهر شهوار » استعاره از « سخن ارزشمند » /تناسب :« لب و دهان » و « گوهر و صدف » گزینۀ «

 
»: تشبیه:« هر دو جهان را چو نعلین بیرون درافکند » / تشخیص: « آمدِن عشق » گزینۀ «

» :کنایه :« آتش نفس بودن » کنایه از « پرسوز و پرشور و گداز بودن » ، « نرم نشدن » کنایه از « مطیع نشدن، مهربان نشدن »،« گزینۀ «
سخت دلی » کنایه از « جفاپیشه بودن »، « خون به جگر کردن » کنایه از « رنج و آزار فراوان رساندن » / « دل » استعاره از « سنگ »

- بانوي ارمنی (متناسب با فرهاد)/ بیت « ب»:ایهام تناسب: شیرین دو معنا دارد:  - دل پذیر (معناي مورد نظر بیت )  17.گزینه 4
بیت « ه »:تشبیه :«. اجل رهزن است »/بیت « د»: تلمیح به داستان حضرت موسی (ع) دارد. /  بیت « ج»:حس آمیزي :« سالم خشک »/

بیت « الف »: اغراق :«. بتوان خرمن را در چشم موري جاي داد »
در این گزینه، پارادوکس (تناقض) دیده نمی شود. / چون پرگار: تشبیه دارد. / حافظ در این بیت انسان را مسلو 18.گزینه 1

 
باالختیار می داند. همه چیز از دید او، از پیش مقّدر است.

 
تشریح گزینه هاي دیگر

- با تجربه است . (کنایه)  / کنایه : « از نظر افتادن » کنایه از « بی اعتبار - جهان را دیده است.  »:« جهان دیده » ایهام دارد:  گزینۀ «

 
شدن »

»: « دیر مکافات » : استعاره از دنیا / مصراع دوم ضرب المثل است و کنایه :از این که هر کس با رندان عاشق دشمنی ورزد، گزینۀ «

 
روي رستگاري را نمی بیند.

»: صحبت پیر با جوان و مداراي تیر با کمان اسلوب معادله دارند و مصراع دوم مصداقی براي مصراع اّول است./« تیر و پیر » گزینۀ «

 
جناس ناقص / پیر و جوان: تضاد / تیر و کمان: تناسب

 
مجاز (بیت د): فردا مجاز از روز قیامت 19.گزینه 3

 
حسن تعلیل (بیت ج): شاعر دلیل پشت ابر رفتن ماه را جلوه گري چهرة چون آفتاب معشوق دانسته است.

 
- آرزو و امید  - رایحه، شمیم  ایهام (بیت الف): بو : 

 
درج (بیت ب): آوردن  سورة توحید 

دقت کنیم به آوردن آیه یا حدیث در سخن، «اقتباس» و «درج» نیز می گویند. البته آرایۀ درج از موضوعات مورد پرسش در بخش

 
عمومی نیست.

کنایه: جان به لب رسیدن کنایه از تحّمل نهایت سختی و مشقت / شیرین کالم بودن کنایه از سخنان دل پذیر گفتن / 20.گزینه 1
حرف از دهن کشیدن کنایه از وادار به سخن کردن / مجاز: حرف مجاز از سخن / حس آمیزي: شیرین کالم، حرف تلخ / تضاد :

شیرین ≠ تلخ

 
- پیچش - تحّمل و طاقت  بیت ب: تاب ایهام دارد:  21.گزینه 4

 
بیت ج: سر مجاز از کّل وجود با عالقه کلیه است.

بیت الف: شاعر می گوید: عشق اندوه است و من نشاطی به جز این اندوه را نمی جویم. این که اندوه براي شاعر، شادي بخش و نشاط آور

 
است، تناقض دارد!

 
بیت هـ: شاعر در توصیف دهان و باریک بودن لب هاي یار اغراق کرده است.

 
در ابیات الف - ب و هـ، آرایه هاي استعاره و جناس وجود دارد. 22.گزینه 1

بیت الف: جناس: بر و گر (ناهمسان اختالفی) - روان اّول به معنی در حال حرکت و رونده و روان دوم به معناي روح است. (همسان) /

 
سرو روان استعاره مصّرحه از یار بلندقامت است.

 
بیت ب: بر و برگ جناس ناهمسان افزایشی دارند. / جیب نسترن: استعارة مکنیّه و تشخیص است.

 
بیت هـ: جناس: سر و سرو (ناهمسان افزایشی) - پا و تا (ناهمسان اختالفی) / سهی سرو روان استعارة مصّرحه از یار است.

 
نگفتن و نهفتن جناس دارند./ آتش جان سوز می تواند استعاره از راز باشد.  23.گزینه 1

به نظر می رسد که گزینۀ  هم می توانند پاسخ سوال باشد: ناوك (تیر) بال اضافه تشبیه بلیغ اضافی است./ شاعر با بیان علتی ادبی، دلیل
خم شدن قامتش را این می داند که به دنبال معشوق بوده است و در پی او چنین خم شده، در حالی که علت واقعی آن کهن سالی می 

باشد و در ادامه می گوید: اکنون که قامتم چون کمان خمیده شده، تیر بالهایت را روانه دل من کرده اي.
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صداي قدم خواهش/ صداي پاي قانون خون/ تپش قلب شب/ صداي کفش ایمان/ پلک تر عشق 24.گزینه 2
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دست نوازش: اضافۀ استعاري/ شیرین سخن: حس آمیزي/ دست: مجاز (مصرع دوم)/ مصرع دوم تمثیل (معادل) است 25.گزینه 3
براي مصرع اّول: اسلوب معادله

 
- عدد ِهزار در مفهوم بلبل با باغ تناسب دارد. - بلبل  ج - هزار: ایهام تناسب  26.گزینه 2

 
د - حسن تعلیل: علت نگریستن مردم به ماه دلیل شاعرانه اي که واقعیت ندارد.

 
الف - کنایه: به خاِك در جان سپردن: کنایه از فدا شدن در طریق عشق

 
هـ - اسلوب معادله: مصرع دوم تمثیلی است براي مصرع اول

 
ب - تناقض: خفته بیدار

آرایه هاي بیت چهارم صحراي هوس: اضافۀ تشبیهی (تشبیه)/ دال: تشخیص/ سر در هوا داشتن: اشتیاق و آرزومندي  27.گزینه 4
کنایه

تشبیه: شاهد(مشبّه) به آیت(مشبّه به)/ این همه (مشبّه  )به تفسیر( مشبّه به)/ زبان مجاز از سخن/ حس آمیزي: شیرین 28.گزینه 4
) شور (نوعی مزه) که با شیرین تناسب دارد ؛ آیت ایهام ) هیجان  زبان (آمیختن دو حّس چشایی و شنوایی) / شور ایهام تناسب دارد 

 
) آیه که با تفسیر تناسب دارد. ) نشانه  تناسب دارد 

 
»: اسلوب معادله دارد، ایهام تناسب ندارد. گزینۀ « 29.گزینه 4

 
تشریح گزینه هاي دیگر

 
»: «آن ملک» استعاره از «عشق» (دیار عشق) / تناقض: «آباد شدن خانه با سیالب» گزینۀ «

 
- معشوق) / «سر» در مصراع اول، مجاز از «اندیشه» / «سر» در مصراع دوم مجاز از «وجود» - دل پذیر  »: ایهام (شیرین:  گزینۀ «

 
»: «معذور بودن خامه» تشخیص / «در گل رفتن» کنایه از «درماندن» گزینۀ «

حسن تعلیل: «درون گل الله را علت داغ دیدگی او می داند.» / مراعات نظیر: «الله، چمن و داغ دیده» / تشبیه: «رخسار تو 30.گزینه 3

 
اللۀ بی داغ است.» / داغ دیدن و بی داغ بودن: تضاد

»، «مه» استعاره از «یار» است، ولی بیت جناس تام ندارد؛ زیرا «پرده» در یک معنی (حجاب) تکرار شده است. در گزینۀ « 31.گزینه 4

 
تشریح گزینه هاي دیگر

 
»: سینۀ دریا: استعاره و تشخیص /  «مصراع اّول در حکم مثال براي مصراع دوم است.»: اسلوب معادله گزینۀ «

 
»: َخمش و روشن: تضاد / چراغ گل: تشبیه (اضافۀ تشبیهی) گزینۀ «

 
»: :« شاعر علّت خوش بویی باد و خاك را شانه کردن زلف یار می داند»: حسن تعلیل / نغمۀ حروف (واج آرایی) مصوت «آ»  گزینۀ «

 
»: «حرف تلخ» حس آمیزي / «تلخ و شیرین»: تضاد / مصراع دوم تمثیل است و بیت اسلوب معادله دارد. در بیت گزینۀ « 32.گزینه 2

 
تشریح گزینه هاي دیگر

 
»: «یک غنچه دل دارم»: تشبیه گزینۀ «

 
»: « قافلۀ شبنم»: اضافۀ تشبیهی گزینۀ «

 
ذکر نام زال بدون اشاره به عمر طوالنی او بیانگر زمینۀ خرق عادت نخواهد بود. 33.گزینه 3

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
»: اشاره به داستان شاهنامۀ فردوسی می کند، بیانگر زمینۀ داستانی است. گزینۀ «

 
»: بیت به باور و اعتقاد مردم ایران اشاره می کند و بیانگر زمینۀ ملی حماسه است. گزینۀ «

»: ذکر واژة سیمرغ (پرنده اي افسانه اي) بیانگر زمینۀ خرق عادت است. گزینۀ «

 
»، بین «حضور و غیبت» و «روند و آیند» آرایۀ تضاد وجود دارد. در بیت گزینّۀ « 34.گزینه 4

 
تشریح گزینه هاي دیگر

 
»: «کشته شدن با انفاس عیسوي» (جان بخش است): تناقض گزینۀ «

 
»: «درمان از درد بودن»: تناقض گزینۀ «

 
»: اینکه نامۀ هم سر بسته باشد و هم سر گشاده تناقض است. گزینۀ «

زمینۀ خرق عادت: بیت «ج»: «وجود دیو سپید» بیت «د»: «رویین تنی اسفندیار» بیت «ه»: «وجود سیمرغ» / زمینۀ ملی: بیت 35.گزینه 3
«و»: وجود اختر کاویان که درفش ملّی ایران در عهد ساسانی است.

تشبیه: «تیغ مرگ» / تضاد: «دوست و دشمن» / «جهان» مجاز از «مردم جهان» / جناس: «دست» و «دوست» / «رها کردن 36.گزینه 1

 
دست از دامن» کنایه از «فراموش کردن»
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» دلیل وجود صفت اشاره ي «این» اسلوب معادله نداریم. «حرف و لب» و «صدف و گوهر» مراعات نظیر در گزینۀ « 37.گزینه 4

 
دارند.

 
بررسی موارد در سایر گزینه ها:

4
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»: «بُت» استعاره از «یار»/ «ُزهره و َزهر» جناس ناقص گزینۀ «

 
»: «گل و خار» تضاد/ «سینه» مجاز از «دل» گزینۀ «

»: «گریستن و ناله ي چاك قلم» تشخیص/ «علّت ناله ي چاك قلم این است که بر بدبختی شاعران می گرید» حسن تعلیل گزینۀ «

 
حس آمیزي: خفتن رنگ در صدا (صداي رنگین) / حسن تعلیل ندارد.  38.گزینه 2

 
تشریح گزینه هاي دیگر

 
- نواختن (که با چنگ تناسب دارد.) / «کاِم دل دادن چنگ»: تشخیص - نوازش کردن  »: ایهام تناسب« بنوازم:  گزینۀ «

 
»: تلمیح: «حشمت پرویز» و «خسرو شیرین» / «جرعه کش بودن» کنایه از «بهره مند شونده» و «طفیلی» است.  گزینۀ «

»: استعاره: «دامن درمان» (اضافه ي استعاري) و «آویختِن بی طاقتی در دامن درمان»: تشخیص و استعاره / تناقض (پارادوکس): گزینۀ «

 
شکستن موجب مومیایی می شود. 

»: «یاقوت جان فزا» استعاره از «لب»/ «شمشاد» استعاره از «قد و باالي معشوق»/ در این بیت به علت پیوستگی گزینۀ « 39.گزینه 3

 
مصراع ها با هم اسلوب معادله دیده نمی شود.

 
تشریح گزینه هاي دیگر:

 
»: «داد» اول به معناي «انصاف، عدالت» و «داد» دوم، بن ماضی از مصدر «دادن»/ «رسم تطاول به گیسو آموختن» تشخیص گزینۀ «

 
- آرزو/ «مجانین، قید و دیوانه» مراعات نظیر - رایحه  »: «بو» ایهام دارد:  گزینۀ «

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

«گران خواب» کنایه از افرادي که دیر به خواب می روند و دیر هم بیدار می شوند./ «شاعر براي اثبات این که خوابش 40.گزینه 4
سبک است می گوید که اگر رنگ از روي گل بپرد، بیدار می شود.»: اغراق/ «رخ گل»: تشخیص

چو نسرین: تشبیه/ اي دل: تشخیص/ چمن: استعاره از «روزگار»/ بهار «بهار، گل، چمن، نسرین، بلبل»: مراعات نظیر/ 41.گزینه 1
- بلبل و عندلیب (متناسب با گل) - عدد هزار (معناي مورد نظر شاعر)  ایهام تناسب: «هزار» دو معنا دارد: 

»، «یاري خواستن از سیمرغ» با منطق و تجربه علمی سازگاري ندارد و بیانگر زمینه خرق عادت است، اما در گزینه « 42.گزینه 2
سایر گزینه ها بیانگر زمینه قهرمانی حماسه هستند.

بخشندگان احسان نمی کنند پس آزمندان بیهوده دهان گشاده اند (در این گزینه تمثیل وجود ندارد و مفهوم دو مصراع 43.گزینه 2

 
برابر و مستقل نیست و نمی توان بین دو مصراع واژه «همان طور که» را قرار داد. پس این بیت شروط اسلوب معادله را ندارد.)

 
بررسی موارد در سایر گزینه ها:

»: خلوتی که در آن همراهی نباشد، براي زاهد چون دوزخ است: همان طور که مکتب خانه بدون حضور کودکان براي معلم مثل گزینۀ «

 
زندان است.

 
»: حسودان به هیچ روي مهربان نمی شوند؛ همان طور که با خواندن افسون نمی توان بدسرشتی را از طبیعت عقرب ها جدا کرد. گزینۀ «

»: از هنگامی که دلم ترك می کرده، یک جرعه آب خوش نخورده است؛ همان طور که طفلی که یتیم می شود، از خوردن گزینۀ «

 
شیرهاي متفاوت بیمار می شود.

«زمانه» تشخیص دارد. (زمانه از ورق گل مثال روي تو بست)/ «از ورق گل مثال روي تو بست» تشبیه/ «زمانه گل را به 44.گزینه 3
خاطر شرم از زیبایی معشوق در غنچه پنهان کرده است.» حسن تعلیل/ «گل و غنچه» تناسب

جناس همسان «ج»: «میان» در مصراع اول: «کمر» و «میان» در مصراع دوم: «بین»/ حسن تعلیل «ب»: شاعر دلیل بسته شدن 45.گزینه 3
- محبت، لطف و (منجمد شدن) خون در ناف آهو و تبدیل آن به مشک را، سوداي زلف یار دانسته است./ ایهام تناسب «د»: «مهر»: 

- خورشید (تناسب با مه)/ پارادوکس «و»: درد دواي تو است./ تشبیه «الف»: تشبیه خم ابروي یار به مهربانی (معناي مورد نظر شاعر)   
ماه نو (ِهالل ماه)

تضاد: سیاه و روشن / تناسب : «روشن و نور» و «تماشا، دیده و چشم» / «روز سیاه» کنایه از «روز بد»، «روز تشویش و 46.گزینه 1

 
آزار» 

الف) «اسب، زین، برانیم» مراعات نظیر / ب) «بحر معلّق» استعاره از «آسمان» / ج) «جامۀ کس سیاه کردن» کنایه از 47.گزینه 1

 
«تهمت زدن» / د) «درویش و توانگر» و «کم و بیش» تضاد 

 
- تخلّص شاعر  - راست و درست  ج) ایهام: صائب  48.گزینه 3

و) حسن تعلیل: دلیل آن که چرخ کبود (آسمان، روزگار) ما را از پاي درنمی آورد، آن است که مانند کمان می خواهد هدف تیر حوادث

 
او باشیم. 

د) تناقض: «دریاي آتش» تناقض دارد. 
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الف) «گلشن» استعاره از «دنیا»

 ب) اسلوب معادله: مصراع دوم مصداق و مثالی براي توجیه و تفهیم مصراع اّول است.
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- سیاه/ «صبا طّره بگشاید»: تشخیص - مشک آلود (خوشبو)  - آرزو/ «مشکین» ایهام دارد:  - عطر  «بو» ایهام دارد:  49.گزینه 1
و استعاره/ «خون در دل افتادن» کنایه از «دچار مشکل شدن»، «به رنج افتادن»/ مراعات نظیر: «بو، نافه، مشکین، خون، دل»

الف) استعاره: «جوي» استعاره از «اشک»/ ب) متناقض نما: معراج بودن پستی/ ج) جناس: «دوستان و دستان»/هـ) ُحسن 50.گزینه 2
- بانوي ارمنی  - مزة شیرین  تعلیل: شاعر براي حرکت ذرات، دلیل شاعرانه و ادبی (غیرواقعی) بیان کرده است./د) ایهام: شیرین: 

 
، اسلوب معادله دارد، ولی تشبیه ندارد. بیت گزینۀ  51.گزینه 2

 
توجه: «چو» «درحالی که، هنگامی که« است و ادات تشبیه نیست. 

 
بررسی موارد در سایر گزینه ها:

 
»: استعاره: «آن ملک» استعاره از عشق و سیالب استعاره از «اشک» / تناقض: «آباد شدن خانه با سیالب» گزینۀ «

 
»: تشخیص، «خامه، حدیث چشم طوفان بار مرا بر زبان دارد». «معذور است» / اغراق: «چشم طوفان بار» گزینۀ «

 
»: «چشمۀ خورشید» تشبیه/ «علّت نوربارانی صبح این است که در چشمۀ خورشید خود را شسته است» حسن تعلیل  گزینۀ «

حس آمیزي (جواب تلخ) /ت ناقض (جواب تلخ شیرین تر از شکر می گشت) / کام (دهان) جان= اضافۀ استعاري 52.گزینه 2
استعاره / ایهام تناسب: شور: به معنی «شور و هیجان» معناي مورد نظر و با معنی «مزة شور» (با کلمۀ شیرین مراعات نظیر می سازد.)

 
»، «گرد عالیق» تشبیه است، اما آرایۀ جناس به کار نرفته است.  در بیت گزینۀ « 53.گزینه 4

 
بررسی موارد در سایر گزینه هاي:

 
»: کنایه: «دست از جان شستن»/ تضاد: پی و پیش» گزینۀ «

- نام معشوقۀ فرهاد که با «کوهکن» تناسب دارد. / - مطبوع، دل پذیر (معنی مورد نظر)  »: ایهام تناسب: شیرین  گزینۀ «

 
حس آمیزي: خواب شیرین یا خواب تلخ 

 
»: حسن تعلیل: «علت نورانی بودن صبح آن است که در چشمۀ خورشید شست وشو کرده است.»/ استعاره «اندام صبح» گزینۀ «

 
آرایه هاي بیت بر این پایه اند:  54.گزینه 3

استعاره: دست نوازش (اضافۀ استعاري)، «شیرین سخن بودِن مور»: تشخیص و استعاره/ حس آمیزي: شیرین سخن/ مجاز: «دست» در

 
مصراع دوم مجازاً به معنی «قدرت، محبت، نوازش» است./ اسلوب معادله: مصراع دوم، در حکم مصداق براي مصراع اّول است. 

 
- «بند ادب» - «سیل آفت»  - «چون اشک»  - «بناي سرکشی»  چهار تشبیه داریم:  55.گزینه 4

 
تشریح گزینه هاي دیگر

 
»: «باغ سخا» و «مرغ سخن» گزینۀ «

 
»: «رستۀ خاِك در او» به «دانه» و «ارم» به «افسانه» تشبیه شده است.  گزینۀ «

 
»: «دست علم بود» و «زبان خنجرش [بود]» تشبیه دارد.  گزینۀ «

 
»، «آتش بقا» تشبیه است اّما بیت اغراق ندارد.  در گزینۀ « 56.گزینه 4

 
مفهوم سادة بیت این است: «تا مرگ فرا نرسیده است؛ به فکر توشۀ آخرت باش.»

 
برسی سایر گزینه ها:

 
- عشق و محبت / «ذره شیفته است.» استعاره - فضا     »: ایهام: «هوا» دو معنا دارد:  گزینۀ «

 
»: «خدنگ» (درختی است با چوب سخت) در این بیت مجاز از «تیر» / «به خون خفتن دل» کنایه از «غمگین و زخمی شدن دل» گزینۀ «
»: «آب حیوان»: تلمیح به داستان حضرت خضر که آب حیوان (آب حیات) نوشید و عمر جاودان یافت، گویند آب حیات در گزینۀ «

 
ظلمات است. / علت نهان شدن آب حیوان شاعرانه و ادبی بیان شده است. (حسن تعلیل)

 
ـِـ» / «داغ عشق»: تشبیه (عشق: مشبّه؛ داغ: مشبّه به) «قدح»: مجاز از «شراب درون قدح» / «نغمۀ حروف»: مصوت «ـ 57.گزینه 1

جناس همسان: «قلب» در مصراع اول: «عضوي از بدن»، «قلب» در مصراع دوم «تقلّبی» / در این بیت آرایۀ تضاد به کار 58.گزینه 3

 
نرفته است. 

 
بررسی موارد در سایر گزینه ها:

»: جناس همسان: «غریب» در مصراع اّول به معناي «عجیب» و «غریب» در مصراع دوم به معناي «ناآشنا» / تضاد: «غریب و آشنا» گزینۀ «

 
و «آشنا و بیگانه» 

»: جناس همسان: «سر» در مصراع اّول به معناي «عضو بدن» و منظور از «سر» در مصراع دوم «اندیشه و فکر» / تضاد: «برود و گزینۀ «

 
نرود»

»: جناس همسان: «خویش» در مصراع اّول به معناي «خود» و «خویش» در مصراع دوم به معناي «خویشاوند» / تضاد: «خویش و گزینۀ «
بیگانه» و «دوست و بیگانه» 

1212

12
2

1
3
4

←

4

1
212

3

1234

1
2
3

4

112
2
3

1

2

4

 

 

 



 
«از غم شاد بودن» تناقض / در این بیت جناس دیده نمی شود.  59.گزینه 1

 
 بررسی موارد در سایر گزینه ها:
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»: «مصراع دوم مصداقی در مصراع اول دارد.» اسلوب معادله / «خریداري، متاع و ارزان» تناسب گزینۀ «

- هر یک از جمله هاي قرآن (تناسب با تفسیر)/ نغمۀ حروف: - نشانه (معناي مورد نظر شاعر)  »: «آیت» دو معنا دارد:  گزینۀ «

 
مصوت «آ»

 
»: «دیدة انتظار را دام امید کرده ام» و «دام امید» تشبیه / «قدم بر روي چشم گذاشتن»: کنایه گزینۀ «

 
هـ) جناس همسان: «میان» در مصراع اول به معناي «کمر»، «میان» در مصراع دوم به معناي «بین» 60.گزینه 2

 
ج) تناقض: ُجستن دوا از درد

 
الف) کنایه: «مهره باختن» کنایه از «حّقه بازي کردن»

 
د) استعاره: قّصه رساندن باد صبا (تشخیص و استعاره)

 
ب) تشبیه: «چشم میگون»

ایهام تناسب و مجاز ندارد / چون آب: تشبیه / و جان بر کف بودن آب استعاره و تشخیص و کنایه / دوان - روان: 61.گزینه 2
جناس / سرو - قد قامت مراعات نظیر دارند.

قامت خود را به کمان و یار را به تیري تشبیه کرده است. در سایر گزینه ها  تشبیه وجود دارد. 62.گزینه 2

 
ج: اغراق  اشک را به دریایی تشبیه کرده که او را احاطه کرده است. 63.گزینه 1

 
ب: باز  بار دیگر - گشاده / در دو معنی ایهام

 
الف: مصرع دوم با همچنانکه شروع شود و مصرع دوم تمثیلی براي مصرع اّول است: اسلوب معادله

 
د: لعل: استعاره از لب

 
- آرزو - رایحه     ج: ایهام: واژة بو     64.گزینه 2

 
ب: جناس ناقص: بار - بال

 
د: حسن تعلیل: علت گردش ماه به دور زمین را وجود محبوب می داند که زیبا ولی غیر واقعی است.

 
الف: پارادوکس: بی زر و گنج به حشمت قارون بودن.

بیت حسن تعلیل دارد. ابر به این دلیل باران بر چمنزار می ریزد چون بدعهدي روزگار را دیده است، ولی اسلوب معادله 65.گزینه 3

 
ندارد.

 
تشریح گزینه هاي دیگر:

»: «سیل حوادث» (اضافۀ تشبیهی) تشبیه / «سیل حوادث بلند می گوید» تشخیص و استعاره / «این خاکدان» استعاره از «دنیا» گزینۀ «

 
است.

 
»: «رنگین سخنان» حس آمیزي / ایهام: «صاحب نام» دو معنا دارد:  - حک شدن نام روي عقیق  - مشهور شدن گزینۀ «

 
»: «بی نمکی در نمک اوست» (پارادوکس) / «سیه کاسه بودن» کنایه از «بخیل بودن» گزینۀ «

 
صبح چون آب .../روشنایی نیلگون/صبح سایه وش/صبح به شیرگونگی/کودك صبح/  تشبیه 66.گزینه 2

 
تّوجه: در عبارت یاد شده  «نیلگون» به معنی به رنگ نیل، یا به مانند نیل است. 

ج: تکرار واژه سر (البته آرایه ي تکرار در صورتی است که یک کلمه در صورت تکرار نقش دستوري یکسان داشته 67.گزینه 1

 
باشد که در این بیت نقش متفاوت دارند.)

 
د: حسن تعلیل که علت زیاد به نظر رسیدن آب را تصویر یار می داند که زیباست ولی غیر واقعی

 
- بیننده جهان که زیاد درست به نظر نمی رسد. - باتجربه  الف: جهان بین: ایهام 

 
هـ: متناقض نما: نظم و پریشان / ب: دریا بودن اشکم آرایه اغراق

 
در گزینۀ  اسلوب معادله بکار نرفته است. 68.گزینه 3

 
»: پاي کوبان: کنایه / بیستون عشق: اضافۀ تمثیلی و آرایه تشبیه گزینۀ «

 
»: استغناي فقر: تناقض / اي هوس: تشخیص و استعاره مکنیه گزینۀ «

 
»: تلمیح به داستان شاهنامه / داستان و زال: ایهام تناسب گزینۀ «

سایر گزینه ها مصرع دوم باهمان طور که (چنانکه) معنی می دهد و مصرع دوم تمثیل و مصداقی است بر مصرع اول ولی 69.گزینه 1

 
در گزینه ي  شاعر از مصرع دوم به گوشه گیري و انزوا دعوت می کند به علت هم نشینی با جاهالن که بی فایده می داند.

کمند استعاره از زلف / چین در مصرع دوم مجاز از مردم / چین مصرع دوم ایهام با واژه هاي زلف ، طره ، کمند تناسب 70.گزینه 2

 
/ نغمه حروف «ر» / چو تاب طره تشبیه 
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ـ - استعاره (خوِن قطره) / ب - د- تناقض (خزان جوش بهار است) / ج - حسن تعلیل مصرع دوم دلیل شاعرانۀ زیبا / ه 71.گزینه 2
تشبیه: (سنگ را چون خانۀ زنبور سوراخ می  کند / الف - مجاز سینه از دل

سخن رنگین: حس آمیزي / سخن رنگین از خانه گل کردن : کنایه از نوشتن / روي نمایی باغ: تشخیص و استعاره / 72.گزینه 4
گره غنچه: اضافۀ تشبیهی
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تنزیل هم چون معراج است: تشبیه / دست و پا زدن اشک: تشخیص و استعاره / دست و پا زدن: کنایه از تالش کردن 73.گزینه 3

 
د) شیرین و عسل : ایهام متناسب / ج) دل صدپارة عارفان چون برگ الله: تشبیه 74.گزینه 2

 
و) نیک و بد: تضاد / ب) جدا شدن تلخ / الف) ما، جا: جناس

 
شمع صفت - بهار نومیدي - گل انجام - خانۀ گردون - هالل وار ( تشبیه به کار رفته است) 75.گزینه 3

در گزینۀ  آرایۀ اسلوب معادله که مصراع دوم تمثیلی بر مصراع اّول است و خواب غفلت: اضافۀ تشبیهی است بکار 76.گزینه 4
رفته است و استعاره اي دیده نمی شود.

 
مصراع دوم تمثیلی است بر مصراع اّول، ولی در گزینۀ  تضاد ندارد. 77.گزینه 3

 
گزینۀ  جناس تام هزار: عدد و هزار دوم بلبل

 
گزینۀ  هوا: ایهام فضا و میل و عشق

گزینۀ  دولت فقر: پارادوکس، دامن فقر: تشخیص و استعاره
در این گزینه مصرع دوم تمثیلی است بر مصرع اّول و اسلوب معادله به کار رفته ولی ایهامی دیده نمی شود. 78.گزینه 2

 
دست کرم ابر: استعاره و تشخیص/دانۀ امید: تشبیه 79.گزینه 3

 
دست و است: جناس

واژة (چین) در هر دو مصرع گزینۀ چهار به معنی کشور چین است و جناس نمی تواند باشد ولی ایهام تناسب بودن واژة 80.گزینه 4

 
(چین) جاي تامل دارد.

 
مجاز: رخ، روي مجازاً کل وجود/ کنایه: رخ فرو پوشیدن (پنهان شدن)  81.گزینه 1

 
تشبیه: آفتاب آسا (چون آفتاب) / رخ فرو پوشیدن ماه: استعاره و تشخیص

جداکرده است و پیوند کن: تضاد / دست غم: استعاره و تشخیص این بیت جناس، حس آمیزي و اسلوب معادله ندارد. 82.گزینه 2
سراییدن خاموشی (پارادوکس) تناقض/ شنیدن فریاد براي خیال (حس آمیزي) واج آرایی (س، د) 83.گزینه 4

- روي بر آستانه نهادن - توّجه کردن/  روي نهادن:  84.گزینه 3
در این گزینه بخت شور(حس آمیزي) درست است ولی اسلوب معادله ندارد. 85.گزینه 4

- - حسن تعلیل ندارد /  چشمۀ حیوان: تلمیح به داستان حضرت خضر / طوفانی - طوالنی: جناس - استعاره ندارد. 86.گزینه 3
- تضاد دارد (وصل و هجران) حس آمیزي ندارد / 

ج: چنگ (دست) چنگ (ابزار موسیقی که با مطرب و پرده تناسب دارد) ایهام تناسب / الف: گلستان صفا: استعاره از 87.گزینه 2
عالم وفا و عشق / ب: دامن بریدن: کنایه / د: تلخ گفتن: حس آمیزي

 
: بو: ایهام - هواخواه بودن: کنایه گزینۀ  88.گزینه 3

 
: شیرین: ایهام - از خون الله دمیدن: کنایه گزینۀ 

 
: قلب: ایهام - خیال شهسواري بختن: کنایه گزینۀ 

 
ج: محو شدن روز و شب در سیماي روحانی تو: اغراق 89.گزینه 1

 
د: باقی - فانی   تضاد

 
ب: جام الله: اضافۀ تشبیهی - ساقی ابر نیسانی تو: تشبیه

 
الف: قانون: کتاب قانون - قاعده و قانون: ایهام

 
پسته: استعاره از دهان و لب محبوب / حدیث قند: اضافۀ تشبیهی (قند: مشبّه ؛ حدیث: مشبّه به) 90.گزینه 1

استعاره: خاك بوسیدن و لب بر زمین نهادن خورشید / تناسب: بوسیدن و لب 91.گزینه 4

 
هـ: جناس (سر (کله)  -  سر (قصد و نیت) / د: اسلوب معادله: مصرع دوم تمثیلی بر مصرع اّول  92.گزینه 2

 
الف: شادي زهره از شوق مجلس توست و کمربند جوز افشان خدمت گزاري و بندگی (حسن تعلیل)

 
ب: استعاره (گوهر شب تاب : استعاره از دل / ج : ایهام (مدام: شراب و پیوسته وهمیشه)

 
استعاره به کار نرفته چون واژة لعل در معنی اصلی خود است. 93.گزینه 3

- - گریستن ابر /  - (اي ابر) ابر منادا قرار گرفته /  - مستی مرغان /  - شادي چمن /  - ارغوان می رقصد /  94.گزینه 4

 
- گریه ي اسفند  خندیدن فروردین / 

اشاره به عیسی: تلمیح / چون عیسی – مهد شاخ – چون مریم  آرایۀ تشبیه است. 95.گزینه 2

 
96.گزینه 3 هـ: خواب سنگین (حس آمیزي) / ب: علت عزیز بودن شبنم سحرخیزي 

اوست ( حسن تعلیل) / الف: مصرع دوم تمثیل بر مصرع اول  (اسلوب معادله) / ج: چون حباب سر دادن یا جان باختن و زندگی را از سر
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گرفتن (متناقض نما) / د: بادة گلگون (تشبیه)

 
این گزینه آرایۀ تشبیه دارد (هم چو نور، هم چو نار) ولی جناس تام ندارد.  97.گزینه 2

 

 



23تست آرایهمرکز مشاوره همتیان

- منحنی که با ابرو تناسب دارد چون ابروي تو (تشبیه) - متمایل  مایل: ایهام تناسب دارد  98.گزینه 4

 
ج: مصرع دوم تمثیلی بر مصرع اول است / الف: سیه دل: کنایه 99.گزینه 1

 
هـ: شکرخنده ي شیرین: حس آمیزي

- فضا که با باد و تخت سلیمان تناسب دارد / ب: لب گزیدن پیران که علت نداشتن دندان پیران - هوس / میل  د: هوا: ایهام تناسب 

 
است.

- معامله که با بازار تناسب دارد / در بازار افتادن: کنایه - عشق  تشبیه مژگان به خار گلستان / سودا: ایهام تناسب  100.گزینه 2
/ گل به بازار افتاده: تشخیص
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12
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پاسخنامه کلیدي آزمون با کد: 324203
-13-21-34-41-52
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-662-671-683-691-702
-712-724-733-742-753
-764-773-782-793-804
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