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          را مشخص کنید. حسن تعلیل: تمرین

 تیر کج باعث رسوایی تیرانداز است    ری                           دخل بی جا ندهد غیرخجالت اث 

 سرخ لبت اینک منکر نتوان بود   لعلت                        خون دل مشتاقان خوردست لب 

                بر چشم خود فرشته کشد خاک تورا      هرگه به صد کرشمه وار پری وار بگذاری 

 گشت و خاک، عنبربوست هسایکه باد؛ غال                         ر تو شانه زدی زلف عنبرافشان را مگ 

  ز شرم تو در غنچه کرد پنهانش                           مثال روی تو بستزمانه از ورق گل 

 ار دنیلب گز رییبه پ ندازییکه از غفلت ن                 ردیگیگردش افالک م رانیاز آن دندان ز پ 
 

 تست                                                       

 (                                                       ۹۵سراسری)                                                    :در کدام بیت حسن تعلیل وجود دارد؟ 1تست 

 بسیار بود سرو روان و گل خندان                     لیکن نه بدید صورت و باال که تو داری  .1

 در نظرم افتاب سایه نشین است                      زیر کله روی دل ستان ک تو داری  .2

 هرگز نبود سرو به باال که تو داری                   یا مه به صفای رخ زیبا که تو داری  .3

 پسته ی دهن بسته زان بود که ندارد               چربی و شیرینی زبان که تو داری .4

 

تعلیل
  حسن 

 ۱رمز

(۱) 

 برای یک رویداد غیر واقعیدلیل      

 مثال:
 را یجوان امیا ندیجو یکه اندر خاک م                         دهیجهان د رانیپشت از آن گشتند پ دهیخم(1

 عذرخواه از صد زبان زان سرمساران میرسد                        گل مگر الفی زد از خوبی کنون پیش رخت (2

 .که در برابر زیبایی معشوق خودستایی کرده استبودن( را این میداند  شاعر علت شرمساری گل )غنچه علت:

 از غم من کوه مینالید و هامون میگریست                      سیل در هامون، صدا در کوه، میدانی چه بود؟(3

 شاعر صدای سیل را در هامون و پیچیدن صدا در کوه ناله و گریهی آنها از غم او)شاعر( میداند. علت:

 که دشوار است تنها برگرفتن بار عالم را                           قضای روزه زان باشد گران بر خاطر مردم(4

 را به دوش گرفتن دشوار است. شاعر علت سخت بودن قضای روزه را این میداند که تنهایی بار عالم علت:
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  (  ۹۶سراسری)                                              ؟               است نادرست: آرایه مقابل کدام بیت 2تست

 به قهرم از نظر خویشتن مران ای دوست )حسن تعلیل(   من روا باشد                   به لطف اگر بخوری خون  .1

 سر من مدام مست و شب من سحر ندارد)کنایه(           تو که زاهدی بپرهیز تو که عابدی سحرخیز      .2

 بوی جان از لب خندان قدح میشنوم                        بشنو ای خواجه اگر زان که مشامی داری)واج آرایی( .3

 چون مست می شوید ز شرب مدام دوست                 مستی بنده هم به دعا ارزو کنید)ایهام( .4

 (۹۶)سراسری                                                          ست؟ین «لیحسن تعل» هیآرا نهیدر کدام گز :3تست

 ینبود به جز شرمندگ یحاصلیحاصل ب        در تمام عمر، سر باال نکرد    دمجنونیب(1

 فرات در جوش وخروش ات،یوز تشنگ            پوش   یلیکعبه به داغ ماتمت، ن یا(2

 کرد ایتو ح فیلط یکه از رو داستیپ        از ابر  چکدیعرق م یهمه بر جا باران( 3

 اهها همه را شکسته بودند آنبت            ها     چنبر نفس، رسته بودند آن از(4
 

                  جز ...هموجود است ب هانهیگز ۀدر هم لیحسن تعل یۀآرا :۴تست 

 انداختن باز آورد شیمجنون سر به پ دیب         هنوز ،یلیل ۂحجاب حسن شرم آلود از( ۱

 است در فکر شب تار خود است کیصبح نزد         ستیماتم پروانه ن یشمع از برا یۀگر( ۲

 انداختن از شرم، بار ما بس است شیسر به پ          روزگار  یدر بستان سرا میمجنون دیب(3

 امروز انددهیکه خارها همه گردن کش               کرد؟  ابانیب نیکدام آبله پا عزم ا (4

 

 

   (                                           96)سراسری                                                 وجود دارد؟ «لیحسن تعل» تیدر کدام ب :۵تست

 دمدیظلم بر دل شب م یاهیدود س     شب به ظلم  نیا خوردیجگر عاشقان م چون( ۱

 باد بر سر جان تا ابد ندهیلطف تو پا       لطف تو است  یاست درد ی( جانم اگر صاف۲

 رودیوفا م یجو دمدیسبزه و گل م                  درون  ینیاثر دل برو تا تو بب بر( 3

 بر رصد بر فلک راه بزن یشبمین               باز رهانش ز ظلم  ییشب تو ۀعاقل( 4

 

                   (         9۷)سراسری                    وجود دارد. «لیحسن تعل» یۀ... آرا ۀنیجز گزبه هانهیگز ۀدر هم :۶تست

 چون ارغوان گرفت یکان کس که پخته شد م               اند نوشته قیبرگ گل به خون شقا در( ۱

 خلق دراز است دست حاجت ما شیکه پ             آن ز دامن مقصود کوته افتاده است  از( ۲

 حمرا کند ۀفزون از الل متیزعفران ق    گو زرد کن  ،ی(  گر رخ من زرد کرد از عاشق3

 دروغ دیگو اریبس دهیجهاند                      ببخش  یدیشن ی( گر از بنده لغو4
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 (                        9۷)سراسری                 به کار رفته است. «لیحسن تعل» یۀجز بیت ... آرابه اتیاب ۀدر هم :۷تست

 رونیب دیکز دل چاک قلم آ یاناله                دیگریارباب سخن م یبخت هیس بر( ۱

 اهیکنم س یریپ بتیدر مص یمن مو         کنند  هیس بتیها به وقت مصجامه چون( ۲

 در رهگذار باد، نگهبان الله بود        دینچ یگل یکو نکاشت مهر و ز خوب هر( 3

 اندر جهان تاراج غم را دیند               بر زد علم را  یسرو از راست چو( 4

 

 

 

 

با کدام بیت ارتباط  با او خوش به هم (به هم خویشتن گم کرد   دست در َکش کرد با آتش)مفهوم بیت (8تست

 (۹8)قلم چی                                                                                                        معنایی دارد؟ 

  بیا بیا که غالم توام بیا ای دوست            ز حد گذشت جدایی میان ما ای دوست .1

 که باز می نشناسم که این منم یا دوست                  دان مقام رسید اتحاد من با دوست .ب2

 بگو بیار که گویم بگیر هان ای دوست               دلی شکسته و جانی نهاده بر کف دست.3

 گر مراد تو قتل است وارهان ای دوست                  مرا رضای تو باید نه زندگانی خویش .4

 

با مفهوم کدام بیت متناسب « کان را که خبر شد خبری باز نیامد     این مّدعیان در طلبش بی خبران اند»(۹تست

 (۹8)قلم چی                                                                                                                    است؟ 

 بر سر این کوچه بوده ام ز اوایل                        ام به خراباتمن نه کنون پا نهاده .1

 تا نشود درمیان ما و تو حایل                      پرده ی تن را به دست شوق دریدم .2

 کس به وصال تو چون رسد به وسایل                      واسطه را با توهیچ رابطه ای نیست .3

 مهر خموشی زدند بر لب قایل                    ُسی که در آن جا دم نتوان زد به مجل.4

 

 (۹8)قلم چی                                             مفهوم ابیات زیر با کدام بیت تناسب ندارد؟ (10تست

 رفتار خویش رهروی کبک نیاموخته            فراموش  عاقبت از خامی خود سوخته کرد 

 شیغرامت زده از کارخو ماند                              ش یفرامش ره و رفتار خوکرد        

 

 فربرییخشم آورد ک کیچون                       مار را هر چند بهتر پروری(1

 فراموش کرد شتنیتک خو                کرد شتک کبک در گو یکالغ(2

 دم دو گوش گم کرد افتهینا                  خرک آرزوی دم کرد نیمسک(3

 کو زهر بهر دشمن و کو مهره بهر دوست       که مارچوبه کند تن به شکل مار رمیگ(4

 

 

 

 قرابت معنایی
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 (۹8)سنجش                         تناسب دارند. گریکدی............... با تیبه استثنای ب اتی.مفهوم همه ی اب(11تست

 که پند هوشمندان کار بندم             ینماند از عشق و گوش یمرا هوش.1

 است محالتصوری  میکه ترک دوست بگو          است  نیکنان ما ا حتیاگر مراد نص.2

 دانیگوی بردی از م یاگر قبول کن   سعدی است  حتیگنج سعادت نص دیکل .3

 است به گوشم تیمردم حکا حتیدگر نص       ز دهانت به گوش جان آمد  یتیحکا .4

 

 (۹8)سنجش                                             ندارند؟ یدوگانه تناسب مفهوم اتیاب نه،یدر کدام گز(12تست

 در گنج صاحب هنر   دیکل                                                     ست؟یزبان در دهان ای خردمند چ.1

 بود ایگرنه گو باینه ز                                                                آن کو نکو رای و دانا بود هر  

 گرم گانهیسازی به پهلو بستر ب یتا به ک                                           گذرگاه جهان  شیجای خواب و آسا ستین.2

 ره هنوزماند و خواجه غ یاندک                                                                برف است و آفتاب تموز  عمر

 منما جوهر خود را کیی تار نهییبه هر آ                                         گوهر خود را انیسخت رو شیمزن بر سنگ پ.3

 در لفظ دری را ّیمتیق نیمرا                                                            زمیآنم که در پای خو کان نر من

 یجر که در دل بردگ یابیدل ن                                                               یعاشقان در مردگ اتیای ح.4

 نشد ز مرد هالک یجز دورنگ                                                                و مرد را زمرگ چه باک  مرده

 

 

 

 

 «ینینب یلیل یاز خوب ریبه غ ینیمجنون نش دةیدر د اگر»است؟ کسانی ریز تیبا ب ت،ی.مفهوم کدام ب(13تست

 او در نهان یخوب ینیتا بب         او در جهان  یزشت بادا خوب.1

 پس شود خلق جهان مجنون راه      او ای پادشاه  دیزشت اگر ننما.2

 سازی ز خاک کوی او ایتوت        روی او ینیگر به چشم من بب.3

 زیجمله ن یلیروی ل نمینقد ب      زیذره چ ّکی کیز دهیتا بدان د.4

 

 (   ۹8)سنجش                        شده است؟ انیب نادرستدر مقابل آن  ت،یمفهوم کدام ب (14تست

 در جنگ( فی)نکوهش و تمسخر و جدی ندانستن حر حیجز فسوس و مز یهم نمی/ نب حیبدو گفت با تو سل یکشان.1

 نبرد( در مقابله با هم ییو قدرتنما یکارزار )رجزخوان اموزمتیب ادهیسوار / پ هم اکنون تو را ای نبرده.2

 قضا و قدر با جنگجو( یو قدر گفت ده / فلک گفت احسنت و مه گفت زه )همراه ریقضا گفت گ.3

 (یجنگ فیو کار بودن حر کسی)ب ستیرا که خواهد گر سرت ی/ تن ب ستیبدو گفت خندان که نام تو چ.4

 

 مشق شب
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 (۹۷)سنجش                            جز ...موجود است به هانهیگز ۀدر هم لیحسن تعل یۀآرا (1۵تست

 انداختن باز آورد شیمجنون سر به پ دیهنوز / ب ،یلیل ۂحجاب حسن شرم آلود از.1               

 است در فکر شب تار خود است کی/ صبح نزد ستیماتم پروانه ن یشمع از برا یۀگر.2

 انداختن از شرم، بار ما بس است شیروزگار / سر به پ یدر بستان سرا میمجنون دیب.3

 امروز انددهیکرد؟ / که خارها همه گردن کش ابانیب نیکدام آبله پا عزم ا .4

 

  

 

 

 =پسته دهانش بسته است چون شیرین                  4(گزینه1

  زبانی تورا ندارد                                                                  

 =آرایه مقابل غلط ذکر شده است    1(گزینه 2

                          4(گزینه3

 3گزینه (4

 :گرید یهانهیگز حیتشر 

 است. یلیل ةآلودمجنون، حسن شرم دیب یریحالت سر به ز لیدل«: 1» ۀنیگز

 شب است. انیصبح و پا یکیکردن شمع، نزد هیگر ایآب شدن  لیدل«: 2» ۀنیگز

 پا است. ۀآمدن آبل ابان،یها در بخار شیرو لیدل«: 4» ۀنیگز

 کندیم انیشب ب یاهیس یبرا یرواقعیو غ یادب یلیو لذا دل داندیشب را ظلم کردن شب به عاشقان م یاهیعلّت س نهیگز نیا (۵

 وجود ندارد.  لیحسن تعل« 2» ۀنیدر گز (۶

به  ازیاظهار ن»: دیگویاست چون م یواقع لیدل تیب نی. اما در ایو هنر یرواقعیغ لیآمده است آوردن دل لیحسن تعل فیدر تعر

 «به مقصود باز داشته است. دنیخلق ما را از رس

 :گرید یهانهیگز حیتشر(3

که  ی. در حالداندیآن م ی( را به خاطر پختگقیگل الله )شقا یسرخ لیدل تیب نیدارد. شاعر در ا لیحسن تعل«: 1» ۀنیگز

 است. یو خداداد یعیطب یآن امر یسرخ

تر است. قرمز با ارزش ۀچون زعفران زرد رنگ از الل داندیآن را باارزش م یو حت ستیشاعر از زرد شدن چهره نگران ن«: 3» ۀنیگز

 است. یارزشمند ۀزرد نشان ةپس چهر

اشخاص شده است چون به نظر او  انیبودن شخص ب دهیجهان د اوه،یو  ستیگفتن سخنان ناشا لیدل تیب نیدر ا«: 4» ۀنیگز

 است. یقیحق ریغ یلیگو هستند. که دلدروغ اریبس دهید ایدن

 :گرید یهانهیگز حیتشر (۷

 .داندیسخنوران م یبر بدبخت اشهیکاغذ را گر ۀ( قلم بر صفحۀ)نال یشاعر علت صدا«: 1» ۀنیگز

 پاسخ تشریحی
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 .داندیاز دست رفته م یخود را عزا و ماتم جوان یکردن مو اهیشاعر علت س«: 2» ۀنیگز

 رو نشده است.با غم و غصه روبه یدانسته است که در زندگ نیسرو را ا یشاعر علت راست قامت«: 4» ۀنیگز

 2(گزینه8

 4(گزینه۹

10)3 

11)3 

12)1 

 


