
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 به ترانه های شیرین به بهانه های زرین        بکشید سوی خانه مه خوب خوش لقا را      

 

 .انتخاب کن حس آمیزی رو:  تمرین    

 تا ازمژه هر ساعت لعل ترت افشانم          (با من به سالم خشک  ای دوست زبان تر کن         ۱

 باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است           (باز این چه شورش است که در خلق عالم است      ۲

 بت از نفسم می توان شنید بوی مح         (آن بلبم که چون کشم از صفیر گرم                    ۳

 (تو کز خون شیر و نوش از نیش و گل از خار میسازی        به چشم خلق شیرین ساز تلخ افسانه مارا۴

 (جان می رسد به لب من شیرین کالم را                        تا حرف تلخی از دهن یار می کشم۵

 هر جا که بوی خون شنوی منزل من است            از خون چو االغ الله در حصار دل من است        (۶

 (کس ندیدیم که تلخی نشنیدیم ازو                             گرچه با پیر و جوان چو شکر و شیر شدیم ۷

 (با شکوه کوه فضیلت ابر گریان بر جبال                         با وجود جود دستت برق خندان بر سحاب۸

 (لب ببستم ز سخن ای گل خندان ک مباد                    مردمان بوی تو یابند ز رنگ سخنم ۹

 

تست :در این بیت) از این شعر تر شیرین ز شهنشه عجب دارم / که سر تا پای حافظ را چرا زر نمیگیرد( چند حس را در       

 یک ترکیب به هم آمیخته است؟

 (پنج۴(چهار                               ۳(سه                                            ۲                 (دو                        ۱

 

  

 

@farasoertebat  حس آمیزی      نوشین خالقی     
 (۱کد )

 )مثال(...................................................................................... درآمیختن دو حس باهم

 )مثال(......................................................آوردن کلمه ای در جایی که مرتبط با آن حس نباشد  (۲کد)



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

            را مشخص کنید حسن تعلیلتمرین:  

  دخل بی جا ندهد غیرخجالت اثری                                 تیر کج باعث رسوایی تیرانداز است 

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

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

  

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

 یکن نه بدید صورت و باال که تو داری بسیار بود سرو روان و گل خندان                     ل .۱

 در نظرم افتاب سایه نشین است                      زیر کله روی دل ستان ک تو داری  .۲

 هرگز نبود سرو به باال که تو داری                   یا مه به صفای رخ زیبا که تو داری  .۳

 شیرینی زبان که تو داریپسته ی دهن بسته زان بود که ندارد               چربی و  .۴

 

 (   ۹۶)ریاضی                                                                       تست: آرایه مقابل کدام بیت نادرست است؟           

 ل(به لطف اگر بخوری خون من روا باشد                        به قهرم از نظر خویشتن مران ای دوست )حسن تعلی .۱

 تو که زاهدی بپرهیز تو که عابدی سحرخیز                سر من مدام مست و شب من سحر ندارد)کنایه( .۲

 بشنو ای خواجه اگر زان که مشامی داری)واج آرایی(                        بوی جان از لب خندان قدح میشنوم .۳

 هم به دعا ارزو کنید)ایهام(چون مست می شوید ز شرب مدام دوست                 مستی بنده  .۴

 

 

 

  

 حسن تعلیل
 برای یک رویداد دلیل غیر واقعی (۱کد)

 مثال:

 را خاک می جویند ایام جوانیاندر که        جهان دیده                   پیراناز آن گشتند  خمیده پشت



 
 

 

 

 

 

 

  عربی:........................................................................................................................نکته: عبارات............... 

 ..........................................................................................:نکته:اسم ایمه و پیامبران................................. 

 .........................................................................................................:نکته:چند واژه معروف........................ 

 

 .تمرین:تلمیح و تضمین را انتخاب کنید 

  میازار موری که دانه کش است                  که جان دارد و جان شیرین خوش است 

  گلستان کند آتشی بر خلیل                     گروهی بر آتش زد برد ز آب نیل 

  آسمان بار امانت نتوانست کشید                قرعه فال به نام من دیوانه زدند 

 به قول نظامی خشت میزد 

 ی آن فرهاد مسکین                 نشان جوی شیر و قصر شیرین هوس کار 

 

  نکته:آیات و احادیث کتاب 

o  قل کل یعمل علی شاکلته 

 

o  وال تبدیل لخق اهلل 

 

o  خلق االنسان من صلصال کالفخار 

 

 

o  انی خالق بشرا من طین 

 

o  ان لم یکن دین فکونوا احرارا فی دنیاکم 

 روایت و حدیث   ,داستان     ,به آیه  شاره(:ا۱کد) تلمیح

 آیات و روایات :ترجمه(۲کد)

 تضمین
 آیات و احادیث متن عربی(:فقط ۱کد)

 (:اوردن بیت از شاعری دیگر۲کد)



 

o قوال لینا اذهبا اال فرعون انه طغی فقوال له 

 

o  و ما رمیت اذ رمیت و لکن اهلل رمی 

 

 

o  العالم محضر اهلل ال تعصوا فی محضره 

 

o  الملک یبقی مع الکفر و ال یبقی مع الظلم 

 

 

o  و من ظلم عباد اهلل کان اهلل خصمه دون عباده 

 

o  فتبارک اهلل احسن الخالقین 

 

o  اعملوا آل داوود شکرا و قلیل من عبادی الشکور 

 

o  یا مالیکتی قد استحییت من عبدی و لیس له غیری فقد غفرت له 

 

 

o لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون 

 

o  اظلبوا العلم من المهد الی الحد 

 

o  و یوثرون علی انفسهم و لو کان بهم خصاصه 

 

o انما ولیکم اهلل و رسوله و الذین امنو الذین یقیمون الصاله و یوتون الزکوه و هم راکعون 

 

o  ال یحب اهلل الجهر بالسو من القول اال من ظلم 



 

 

o  الدهر یومان یوم لک علیک 

 

o  ذایقه الموت کل نفس 

 

 

o تعز من تشا و تذل من تشا 

 

o  ال تدرکه االبصار و هو یدرک االبصار 

 

 

o کل شی یرجع الی اصله 

 

o  ما عبدناک حق عبادتک      ما عرفناک حق معرفتک 

 

o الماکرین  و مکروا و مکر اهلل و اهلل خیر 

 

o  و التحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهلل امواتا بل احیا عند ربهم یرزقون 

 

o  انی اعلموا ماال تعلمون 

 

 

 

 

 



 

  ریاضی( ۹۵)                                                                      ؟نداردتست:کدام بیت تلمیح 

 ای سبحانی رموز سر انا الحق چه داند آن غافل                  که منجذب نشد از جذبه ه (۱

 مرا گناه خود است ار مالمت تو برم                 که عشق بار گران بود و من ظلم مجهوال  (۲

 صد ملک دل به نیم نظر میتوان خرید              خوبان در این معامله تقصیر میکنند  (۳

 کنی کوهی کو را نبود گوهر                 در کندن کوه اخر فرهاد نخواهی شد تا چند  (۴

 

  ( ۹۵تست:کدام بیت به معراج پیامبر اشاره دارد؟                                                   )انسانی 

 نقش نقش رسول و یاران است                    حب ایشان گزین که کار آن است (۱

 را زین غرور بازآور                         روی در قبله ی نیاز آور خویش  (۲

 سر ایزد چه پرسی خراز                            از دم جبرییل پرس این راز  (۳

 قاب قوسین جای او دانند                         چرخ را زیر پای او دانند (۴

 

 تست:در کدام بیت تضمین ذیذع نمی شود؟ 

 شاه ترکان سخن مدعیان می شنود            شرمی از مظلمه ی خون سیاوشش باد  (۱

 زینهار از قرین بد زنهار                          و قنا ربنا عذاب النار  (۲

 از لبت زنده گشت جان هما                    و من الما کل شی حی  (۳

 ی مطلع الفجر شب قدر است و طی شد نامه هجر            سالم هی حت (۴

 

 

 

 

 

 

 



 

       

  

                   

 :معنی بی ربط:  بانو شیرین                                                                                      مثال! 

 است شیرینخوش به حال دل فرهاد که در مدت عمر         مزه تلخ ترین خاطره اش 

 مزه شیرین                                                                                                        

 طاق:                                     الله:                      کلمات ایهام خیز:

 مهر:                                 گلستان:                                     روان:

 خشت:                                      آهو:                                  :شیرین

 سرگرم:                                     عهد:                                        بو:

 دور از تو:                                      صبر:                                     جام:

 عبداهلل:                                       داد:                           در می گیرد:

 کنار:                                       مردم:                                    شور:

 عقده:                                      روی:                                      باز:

 رود:                                     عبر:

 سپید:                                 دستور:

 سایه:                                     هوا:

 مدام:                                  قربان:

 برآید:                               خواندن:

 گور:                                     دارا:

 دوراندیش:                                 محیط:

 نگاه:                                  نگران:

 دو معنی: یک کلمه در  ایهام

 که با بقیه بیت مراعات نظیر دارد غلط و بی ربط: معنی  ایهام تناسب



 

 :تمرین:ایهام را در ابیات زیر پیدا کنید 

 شام اگر قوت روانم دادی از خون جگر               صبح یاقوت روان از جام جم دادی مرا 

 تا طره طرارت زد به دست طراری                    دست همه بر بستی فریاد ز دستانت 

 ا ننوشد باده بی آواز رود              عاشق مسکین چرا چندین تجمل بایدشکیست حافظ ت 

  گر چنین زلف تو مشاطه گشاید                       عطار به یک جو نخرد نافه چین را 

 

 :نکته:حفظ تخلص ها برای ایهام مهم است 

 خمش:

 سایه:

 مخفی:

 

 تست:در کدام گزینه آرایه ایهام به کار رفته است؟ 

 در و دیوار گواهی بدهد کاری است                 گر بگویم که مرا با تو سر و کاری نیست  .۱

 آن هم کلیم با تو بگویم چه سان گذشت                 بدنامی حیات دو روزی نبود بیش          .۲

 یت آن گه به بوی موی تو باشم به خواب عاف       به خوابگاه عدم گر هزار سال بخسبم           .۳

 به سوی عیب چون پویی گر اورا غیب دان بینی؟ ا مال ده گویون جویی گر او رعطا از خلق چ .۴


