
نام آزمون: آرایه هاي ادبی (جامع کنکور)

تاریخ آزمون: اسفند 1398

اندیشمندان جوانزمان برگزاري: 60 دقیقه

1 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

حسن تعلیل- جناس - اغراق کنایه- مجاز- تشخیص تضاد- تشبیه- استعاره ایهام - تناسب - تشبیه

2 با توجه به بیت زیر آرایه هاي کدام گزینه نادرست آمده است؟
گر من از خار بترسم نبرم دامن گل / کام در کام نهنگ است بباید طلبید

مجاز - جناس همسان کنایه - تضاد تشخیص - استعاره تضاد - جناس

3 شاعر در کدام بیت از آرایۀ « واج آرایی » بهرة بیش تري برده است؟

  که سر به کوه و بیابان تو داده اي ما را  صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را

 پر کرده ز دّر و درم و دانه دهان را  آن ابر ُدرربار ز دریا که بر آید

 جامه اي بود که بر قامت او دوخته بود  رسم عاشق کشی و شیوة شهر آشوبی

 غنیمت است چنین شب که دوستان بینی  شب است و شاهد و شمع و شراب و شیرینی

4 در همۀ گزینه ها به استثناي گزینۀ  .................. دو اضافۀ تشبیهی و دو اضافۀ استعاري وجود دارد.

دوش نسیم، کیمیاي عشق، مهد زمین، گوش طرب شاهد آرزو، رخ اندیشه، گیسوي بید، اسب فصاحت

کنگرة عرش، سمند سخن، چشم دل، پایۀ افکار اکسیر مراد، دست روزگار، سیالب غم، حملۀ حسد

5 کدام بیت حس آمیزي دارد؟

 ور پاي بندي همچو من، فریاد می خوان از قفس  بوي بهار آمد بنال اي بلبل شیرین نفس

 هر روز خاطر با یکی ما خود یکی داریم و بس  گیرند مردم دوستان نامهربان و مهربان

 تو خواب می کن بر شتر تا بانگ می دارد جرس  محمول پیش آهنگ را از من بگو اي ساربان

 گر جستم این بار از قفس بیدار باشم زین سپس  پند خردمندان چه سود اکنون که بندم سخت شد

6 در همۀ ابیات به جز گزینۀ .................. «جناس همسان (تام)» به کار رفته است.

 پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت  نه من از پردة تقوا به در افتادم و بس

 ورنه هرگز گل و نسرین ندمد ز آهن و روي  روي جانان طلبی آینه را قابل ساز

 چنگ نمی توان زدن، زلف خمیدة تو را  قامتم از خمیدگی صورت چنگ شد ولی

 هنوز صورت او زیر پرده پنهان است  مهی که راز من از پرده  آشکارا کرد

7 در بیت «غزل گفتی و ُدر سفتی بیا و خوش بخوان حافظ /  که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثرّیا را» آرایه هاي کدام گزینه به کار رفته است؟

واج آرایی، تضاد، تشبیه استعاره، تلمیح، تضاد تشخیص، ایهام، تناقض  کنایه، تشبیه، تشخیص  

1



8 در کدام بیت آرایۀ «مجاز» دیده نمی شود؟

 که مّدتی ببریدند و باز پیوستند  دو دوست قدر شناسند عهد صحبت را

 اي ماه بگو که از کجایی  از لعل لبت بده زکاتی

 که سروهاي چمن پیش قامتش پستند  یکی درخت گل اندر میان خانۀ ماست

 کنی سیاه به زلفت قسم، نخواهد شد  اگر بر آن سري اي ماهرو که روز مرا

9 در بیت «حسنت به زلف پرچین تسخیر ُملک دل کرد/ فتح چنین که کرده است با لشکر شکسته؟» آرایه هاي کدام گزینه تماماً به کار
رفته است؟

تناقض، تلمیح، تناسب اسلوب معادله، تشبیه، کنایه ایهام، استعاره، تلمیح تشخیص، تشبیه، مراعات نظیر

10 آرایه هاي «استعاره، کنایه و حسن تعلیل» در بیت گزینۀ  .................. آمده است.

 چارة کار عشق را با همه عقل جاهلم  داروي درد شوق را با همه علم عاجزم 

 کان چهرة مشعشِع تابانم آرزوست  اي آفتاب حسن، برون آ دمی ز ابر 

حلقه خود را از تهی چشمی به هر در می زند  سیر چشمان را نسازد تنگ دستی دربه در 

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

11 آرایه هاي «حس آمیزي، تشبیه، پارادوکس و استعاره»، به ترتیب، در کدام گزینه وجود دارد؟
 الف ) خامشی از بس نازك می سراید درد دل

ب ) ز کوي یار بیار اي نسیم صبح غباري
ج ) آِه دل درویش به سوهان مانَد

د ) به سوي ارغوان چون دیده بگشاد

 جز خیال شاه فریادم کسی نشنیده است 
که بوي خون دل ریش از آن تراب شنیدم

گر خود نَُبرد، برنده را تیز کند
شکوفه بر زمین از خنده افتاد

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

12 اگر ابیات زیر را به ترتیب داشتن آرایه هاي «حس آمیزي، حسن تعلیل، استعاره، تشبیه» مرّتب کنیم، کدام گزینه صحیح است؟
 الف) بی ندامت نیست هر حرفی که از لب سرزند

 ب) عشق، بی تابی ذرات جهان را سبب است
 ج) هر چه جز بار غمت بر دل مسکین من است

 د) از صداي سخن عشق ندیدم خوش تر   

 بخیه زن از خامشی این رخنۀ افسوس را 
 زردي چهرة خورشید ز درد طلب است

 برود از دل من وز دل من آن نرود
 یادگاري که در این گنبد دّوار بماند

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

13 آرایۀ برابِر کدام بیت در آن وجود ندارد؟

میوة من جز گزیدن هاي پشت دست نیست / منفعل از التفات نوبهارم همچو سرو              کنایه، تشبیه

نشود دیدة من باز چو بادام به سنگ / بس که از دیدن اوضاع جهان سیرم من                        تشبیه، حس آمیزي

مرا چو صبح به دست دعا نگه دارید / که روشن است جهان از نفس کشیدن من                    اغراق، تشبیه

ز انصاف فلک، دلسرد غّواصی شدم صائب / ز بس گوهر برون آوردم و ارزان خرید از من        استعاره، جناس

14 کدام گزینه ابیات زیر را به ترتیب وجود آرایه هاي «تضمین»، «تلمیح» و «استعاره» مرّتب می کند؟
 الف) همه از سلسلۀ عشق تو دیوانه شدند

ب) خاك دور آن گهی سرادق نور
ج) کوه طور اندر تّجلی حلق یافت

 همه از نرگس مخمور تو خّمار شدند 
و قنا ربّنا عذاب الّنار

تا که می نوشید و می را برنتافت

ب، الف، ج ج، ب، الف ب، ج، الف لف، ب، ج
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15 در بیت «باران همه بر جاي عرق می چکد از ابر / پیداست که از روي لطیف تو حیا کرد» آرایه هاي کدام گزینه به کار رفته است؟

تناقض، مراعات نظیر، حس آمیزي حسن تعلیل، مراعات نظیر، استعاره

استعاره، تشخیص، تضاد جناس، تشبیه، حسن تعلیل

16 کدام بیت «حس آمیزي» دارد؟

 شنید آن چه موسی چنان کم شنید  بدید آن چه موسی بجست و ندید

 اگر گوشم شنید چشمم مبیناد  شنیدم رفتی و یاري گرفتی

 چون شد ردیف شعر تر ما دهان دوست  گفتیم شعر نازك و شیرین آبدار

 همی مشک بویید روي زمین  جهان خّرم و آب چون انگبین

17 آرایۀ مقابل کدام بیت نادرست است؟

 که گنج عافیتت در سراي خویشتن است (حسن تعلیل)  مرو به خانۀ ارباب بی مرّوت دهر

 همان بخردان نیز و هم راستان (مجاز)  جهان دل نهاده بدین داستان

 سیري از خرمن نباشد دیدة غربال را (تشخیص)  با تهی چشمان چه سازد نعمت روي زمین

 کز گریبان مالمت سر بر آوردن نیارد (کنایه)  عشق و مستوري نباشد پاي گو در دامن آور

18 آرایه هاي بیت زیر در کدام گزینه به درستی مشخص شده است؟ 
 سربه سر دوران عمر ما خزانی بیش نیست»  «هر خس و خاري در این صحرا بهاري داشت لیک

کنایه – مجاز – حسن تعلیل – تضاد تشبیه – استعاره – ایهام – متناقض نما

کنایه – مجاز – تناسب – متناقض نما تشبیه – استعاره – کنایه – تضاد

19 آرایه هاي بیت «فلک در شگفتی ز عزم شماست / ملک آفرین گوي رزم شماست» در کدام گزینه تماماً درست است؟

استعاره، جناس، مجاز، اغراق مجاز، تشبیه، کنایه، تکرار تشخیص، تشبیه، تکرار، اغراق تشخیص، جناس، تلمیح، استعاره

20 آرایۀ مقابل کدام گزینه درست نیست؟

که از دلم گرهی باز می کند سیالب (تشبیه)  نیم ز خانه خرابی حباب وار غمین 

مشک در ناف غزاالن ختن باشد چرا (مجاز) می تواند تا معطر ساخت مغز عالمی 

که تاب دوري آهن ربا نمی آرد (تضاد) از آن سبب دل سوزن همیشه سوراخ است 

که بوي خون دل ریش از آن تراب شنیدم (حس آمیزي) ز کوي یار بیار اي نسیم صبح، غباري 

21 آرایۀ کدام گزینه در بیِت «تا چین آن دو زلف سمن سا پدید شد / در چین هزار حلقۀ سودا پدید شد» وجود ندارد؟

تناقض اغراق تشبیه جناس

22 در کدام بیت، هر دو آرایۀ «تشبیه» و «ایهام» وجود دارد؟

گلبن نظیر اوست ولی دلپذیر نیست   او را به رنگ  و بوي نگویم نظیر نیست 

 مکنش عیب که بر نقد روان قادر نیست  عاشق مفلس اگر قلب دلش کرد نثار 

 چه کنم شیوة آیینۀ غّمازم نیست  دلم از مهر تو در تاب شد اي ماه ولی

 سرگل دارم و پروانۀ پروازم نیست  پاي بند قفسم باز و پر بازم نیست
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23 ترتیب ابیات زیر از لحاظ داشتن آرایه هاي «اسلوب معادله، حسن تعلیل، تناقض، جناس» کدام است؟
الف) دست ار دهد به پاي گل و الله مست باش

ب) تمام روز از آن هم چو شمع، خاموشیم
ج) دل گمان دارد که پوشیده است راز عشق را

د) گر دیگران به عیش و طرب خرم اند و شاد

جامی بنوش و بی خبر از هر چه هست باش 
که خرج آه سحر می شود نفس ما را

شمع را فانوس پندارد که پنهان کرده است
ما را غم نگار بود مایۀ سرور

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

24 در چند بیت آرایۀ «تناقض» به کار رفته است؟
 در او آتش زبانه در زبانه الف) یکی بحر است عشق بی کرانه

 آن چه نادیدنی است آن بینی  ب) چشم دل باز کن که جان بینی
 ما هنر اندوخته ایم و تو عار  ج) تو به سخن تکیه کن، من به کار

 سخن هاي پنهان شود آشکار  د) چو بردارد این پرده را پرده دار
 نامۀ واکرده این جا نامۀ سربسته است  هـ) بی سخن، روشن دالن بهتر به مضمون می رسند

پنج چهار سه دو

25 در کدام بیت هر دو آرایۀ «تشبیه و استعاره» به کار رفته است؟

 که در میانۀ خونابۀ جگر می گشت  دل ضعیفم از آن کرد آه خون آلود

 که بر موافقتم زهره نوحه گر می گشت  چنان غریو برآورده بودم از غم عشق

 وجود خسته ام از عشق بی خبر می گشت  خیال روي توام دوش در نظر می گشت

 ز بانگ نالۀ من گوش چرخ کر می گشت  ز آب دیدة من فرش خاك، تر می شد

26 کدام سه آرایه هر سه در بیت زیر هست؟
 که علم کند به عالم شهداي کربال را»  «به جز از علی که آرد پسري ابوالعجایب

حسن تعلیل، تشبیه، شخصیت بخشی تلمیح، جناس، کنایه

تشبیه، جناس، تضاد تلمیح، ایهام، مجاز

27 همۀ گزینه ها به جز گزینۀ .................. «حسن تعلیل» دارند.

که آب روان بازناید به جوي  نشاط جوانی ز پیران مجوي

زیر هر برگ، چراغی بنهد از گلنار  تا نه تاریک بود سایۀ انبوه درخت

که حرف کشتنم با نرگس مستانه می گوید  سري خم کرده ابرویت به سوي چشم، می دانم

پس چرا دود به سر می رودش هر نفسی؟  سعدیا، گر ز دل، آتش به قلم درنزدي

28 آرایه هاي بیت «روان تشنه برآساید از وجود فرات / مرا فرات ز سر برگذشت و تشنه ترم» در کدام گزینه وجود دارد؟

استعاره، تشبیه، تشخیص متناقض نما، مراعات نظیر، کنایه تشبیه، تناقض، تلمیح ایهام، مجاز، تضاد

29 کدام گزینه فاقد «حسن تعلیل» است؟

که نیارد سخن از مجلس مستان بیرون بر لب ساغر از آن بوسۀ سیراب زنند

در میان زنگیان آیینۀ تاریم ما از صفاي سینۀ ما گرچه داغ است آفتاب

بس که در زیر زمین شکرلبان خوابیده اند هیچ دانی میوه را تقصیر شیرینی ز چیست؟

چون به هیبت نگري لرزش سیماب دهی به دل دشمن اگر خود بود از آهن و روي
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30 ترتیب آرایه هاي «استعاره، تشبیه، تناقض، تلمیح و واج آرایی» در ابیات زیر کدام است؟
الف) تیره روزیم ولی شب همه شب می سوزد / شمع کافوري مهتاب به ویرانۀ ما

ب) بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت / و اندر آن برگ و نوا خوش ناله هاي زار داشت
ج) تحفۀ مرهم نگیرد سینۀ افکار ما / سایۀ گل برنتابد گوشۀ دستار ما

د) ندارد حاصلی غیر از ندامت حیلۀ اخوان / به پیه گرگ نتوان زشت کردن ماه کنعان را
ه) رشتۀ تسبیح اگر بگسست معذورم بدار / دستم اندر دامن ساقی سیمین ساق بود

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

31 کدام بیت داراي سه «تشبیه» و یک «کنایه» است؟

 پشتم به سان ابروي دلدار پرخم است کارم چو زلف یار پریشان و درهم است  

 شور بنی آدم همه زان روي گندم گون نگر هست از پري رخساره اي در نسل آدم شورشی 

 هرکه به نزدیک تر از تو سیه روي تر هستی خورشید حسن الجرم از وصل تو  

 شاهد غم را به بر زان درکشم هر صبحدم ساقی اي دارم چو اشک و مطربی دارم چو آه

32 کدام گزینھ ترتیب صحیح ابیات را بھ لحاظ داشتن آرایھ ھای «متناقض نما - جناس - استعاره - کنایھ - اسلوب معادلھ» نشان می 
دھد؟

الف) مقدار یار ھم نفس چون من نداند ھیچ کس / ماھی کھ بر خشک اوفتد قیمت بداند آب را

ب) من نیز چشم از خواب خوش بر می نکردم پیش از این / روز فراق دوستان شب خوش بگفتم خواب را 

ج) اول نظر ز دست برفتم عنان عقل / وان را کھ عقل رفت چھ داند صواب را

د) ھم تازه رویم ھم خجل ھم شادمان ھم تنگ دل / کز عھده بیرون آمدن نتوانم این انعام را 

ھـ) چشمان ترک و ابروان جان را بھ ناوک می زنند / یا رب کھ دادست این کمان آن ترک تیرانداز را

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

33 در کدام گزینه «استعاره» و «جناس تام» به کار رفته است؟

 زیرا که از رضا همه حاجت شود روا  از کام عشق بگذر و راه رضا سپر

 ولی ترسم به عهد ما نپاید  کس اندر عهد ما مانند وي نیست

 از آه صبح آینۀ دل برد صفا  آیینه را ز آه بود تیرگی و لیک

 راست گویی به تن مرده روان باز آمد  ساعتی کز درم آن سرو روان باز آمد

34 آرایه هاي «جناس تام» و «کنایه» را در همۀ ابیات زیر می توان یافت؛ به جز بیت گزینۀ .................. .

زندگی را با دم تیغش ز سر خواهم گرفت بر سرم قاتل اگر بار دگر خواهد گذشت

پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت نه من از پردة تقوي به در افتادم و بس

ولی به چین دو زلفت شکست شانۀ ما هزار عقدة چین را یک انقالب گشود

چون باغ تو نیست باغ در عالم خّرم شده باغ از تو چون جّنت
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35 آرایه هاي «مجاز، اغراق، تضاد، کنایه، تضمین» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟
 که رو نتابم اگر تیغ می زنی به سرم الف) چنان به عشق تو از حال خویش بی خبرم

 نه هر که آینه سازد سکندري داند ب) نه هر که چهره برافروخت دلبري داند

 که ز بند غم اّیام نجاتم دادند ج) هّمت حافظ و انفاس سحرخیزان بود

 نیست در شهر نگاري که دل از ما ببرد د) شهریارا به جز این شاهد عشق شیراز

 بگفت انده خرند و جان فروشند هـ) بگفت آن جا به صنعت در چه کوشند

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

36 در بیت «دو هفته می گذرد کان مه دو هفته ندیدم/ به جان رسیدم از آن تا به خدمتش نرسیدم» کدام آرایه ها تماماً یافت می شود؟

جناس تام، ایهام، تناقض جناس ناهمسان، ایهام تناسب، استعاره

جناس تام، ایهام تناسب، تکرار جناس، ایهام، استعاره

37 آرایه هاي بیت «سر شبگردي آن قامت موزون دارد/ قد گر از سرو کشد یک سر و گردن مهتاب» در کدام گزینه وجود دارد؟

اسلوب معادله، حس آمیزي، جناس، تلمیح اسلوب معادله، جناس، تشخیص، تناسب

مجاز، استعاره، تشخیص، حسن تعلیل مجاز، استعاره، مراعات نظیر، تناقض

38 همۀ آرایه هاي زیر در بیت «از آن خندي به روي مّدعی همچون قدح اي گل / که گریان در میان بزم، چون مینا کنی ما را» وجود دارند؛
به جز .................. 

تشبیه مراعات نظیر استعاره متناقض نما

39 در ابیات کدام گزینه آرایه هاي «جناس تام، استعاره، مجاز، کنایه» به ترتیب درست آمده است؟
 الف) مهر روي اش که آِب آتش برد

ب) ترسم که اشک در غم ما پرده در شود
ج) که لعلت عین آب زندگانی است

د) دِل عالمی بسوزي چو عذار برفروزي

 خاك بر دست آب و آتش کرد 
 وین راز سربه ُمهر به عالم سمر شود

 بلی صورت بود عنوان معنی
 تو از این چه سود داري که نمی کنی مدارا

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

40 در تمامی ابیات به استثناي ... آرایۀ کنایه مشهود است.

 که من آن راز توان دیدن و گفتن نتوان  من ندانم به نگاه تو چه رازي است نهان

 چو خاکت می خورد چندین مخور غم  برو شادي کن اي یار دل افروز

 غمخوارم و اختر است خونخوارم   محبوسم و طالع است منحوسم

 بگو با رخ برابر چون شود شاه  و گر گوید نهم رخ بر رخ ماه
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41 آرایه هاي مقابل کدام گزینه تماماً درست است؟

که فرق کند که ماه یا اوست؟ (استعاره - جناس همسان)  مهپاره به بام اگر برآید 

مرا بین که از پاي تا سر بسوخت (تشبیه - تشخیص)  تو را آتش عشق اگر پر بسوخت 

هر آن را زاد زاد از بهر کشتن(جناس همسان - تشخیص)  مشو دل بستۀ هستی که دوران 

یا قناعت پر کند یا خاك گور (کنایه - تشبیه)  گفت چشم تنگ دنیا دوست را 

42 آرایه هاي مقابل کدام بیت «همگی» درست هستند؟

به چشمش رنگ و بوي گل خوش آمد (مراعات نظیر، ایهام)  به گوشش نالۀ بلبل خوش آمد  

بی خودم بر در آن باده فروش آوردند (جناس همسان، حسن تعلیل)  در خرابات مرا دوش به دوش آوردند 

زان روي جهانی به جمالش نگران شد (ایهام، مجاز)   ماه از نظر مهر رخت یافت نشانی 

چون تو خود می نگري من نکنم قصه دراز (تشبیه، استعاره)  گرد بازار بگرد اینک و احوال ببین

43 آرایًه «حسن تعلیل» را در کدام بیت می توان یافت؟

مگر آن نیز چو من سرو روانی دارد  الله یا رب ز چه رو سرخ برآمد در باغ  

نتوان دیدن از آن موي میان یک سر موي  اي میان تو چو یک موي و دهان یک سر موي 

چون سگ از پیش برانند به دشمن کامی آن چنان خوار و حقیرم که مرا دشمن و دوست

نفس عیسوي از باد هوا می طلبی کی دل مرده ات از باد صبا زنده شود 

44 کدام آرایه ها همگی در بیت زیر دیده می شود؟
ز آتش دل من خنجر تو آب شود» «مزن به سینۀ من خنجر جفا که مباد 

کنایه، مراعات نظیر، شخصیت بخشی، مجاز تشبیه، مبالغه، تضاد، مجاز

شخصیت بخشی، تشبیه، تضاد، حس آمیزي مبالغه، کنایه، حس آمیزي، نغمۀ حروف 

45 در کدام گزینه، آرایۀ سجع به کار نرفته است؟

از اندوه بیرون نیایید که آماج تیر بالیید. من شبان و روزان، آشکار و نهان، شما را رزم این مردم تیره روان خواندم.

که یار موافق بود و ارادت صادق. باشید تا من سر از خواب خوش بردارم، اسامی شما را یک به یک برشمارم.

46 تعداد ابیاتی که «وجه شبه» تشبیه آن ها ذکر شده است، کدام است؟ 
یکی دهان تو نسبت به تنگ شّکر کرد  الف) یکی رخ تو شباهت به ماه تابان داد  

 که زهر چشم گواراست همچو قند آنجا ب) بهشت را چه کنی، مگذر از مقام رضا  

 که هر تخمی که کاري یک به یک خواهد دمید آنجا  ج) به غربال بصیرت پاك گردان دانۀ خود را 

 شمع نتوانست اشک خویش را پنهان کند  د) عشق سیل گوهر راز است در هر جا که هست 

زلف تو چون روزگار پرده دري می کند  هـ) روي تو چون نوبهار جلوه گري می کند 

یک  دو  سه  چهار 
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47 کدام آرایه در بیت زیر دیده نمی شود؟
 الجرم همچو منش نیست قرار»  «آسمان بر تو عاشق است چون من

تشخیص تشبیه جناس حسن تعلیل

48 کدام گزینه به ترتیب آرایه هاي «ایهام تناسب، استعاره، حسن تعلیل، مجاز، جناس» را در ابیات زیر نشان می دهد؟
از زمین گندم گریبان چاك می آید برون؟ الف) رزق گر بر آدمی عاشق نمی باشد، چرا

همچو کبکی است که در چنگ عقاب افتاده است ب) باز مرغ دل من در گره زلف کژت  

 در دل چرا نکشتی از دست چون بهشتی  ج) آن میوة بهشتی کامد به دستت اي جان  

 که مرغان چمن را بر سر گفتار می آرم  د) قفس پرورده ام اما نوایی می زنم گاهی 

 از مزرع ویران جهان تیشۀ ماست هـ) آن کس که َکَند ریشۀ بیداد و ستم  

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

49 در چند بیت شیوة بالغی به کار نرفته است؟
 زنهار مپندار که خاموش توان کرد   الف) مرغان چمن را چو صبا بوي گل آرد

 عالم همه دام است و تو در فکرت دانه   ب) دوران همه درد است و تو در حسرت درمان
 مدهوش چشم مست و می صاف بی َغشم   ج) من دوستدار روي خوش و موي دلکشم

 زنجیر کشان بردم و در زلف تو بستم   د) دیشب دل دیوانۀ بگسسته عنان را
 کار ما هیچ نمی آید راست  هـ) راستی را صنما بی قد تو

 ببین که سوختگان غم تو در چه دم اند   و) دمی ندیم اسیران قید محنت  fاش

دو یک سه  چهار 

50 هر سه آرایۀ «تشبیه، تضاد، اسلوب معادله» در کدام بیت دیده می شود؟

 ز بحر، قطرة آبی وظیفۀ گهر است  چه سود نعمت بسیار تنگ روزي را؟ 

ز قرب شعله نصیب سپند فریاد است  بالست وصل چو دل بی قرار می افتد 

عتاب و ناز تو از صفحۀ جبین پیداست  خبر ز نامۀ سربسته می دهد عنوان 

 از خود گسستن آخر این رشته را رها کرد  در عقدة تعّلق فرسوده بود فطرت  
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تضاد: بنشاندم (کاشتم) و برکندي (ریشه کن کردي) /  1
تشبیه: درخت وصل (اضافۀ تشبیهی) / استعاره: بیِخ مهر (اضافۀ استعاري)

در این بیت آرایۀ «تشخیص» و «استعاره» وجود ندارد.  2
گزینه هاي دیگر:

) تضاد: خار - گل / جناس: کام (آرزو) - کام (دهان)

) نبرم دامن گل: کنایه از نرسیدن به مقصود / تضاد: خار - گل

) مجاز: کام دوم مجاز از کل وجود / جناس همسان: کام - کام

 « واج آرایی صامت هاي « د» و « ر» در بیت گزینۀ «  3
بیش تر از وا ج آرایی سایر ابیات است.

اضافۀ تشبیهی: سمند سخن  4
اضافه هاي استعاري: کنگرة عرش، چشم دل، پایۀ افکار

تشریح گزینه هاي دیگر

»: اضافه هاي تشبیهی: شاهد آرزو، اسب فصاحت / اضافه هاي استعاري: رخ گزینۀ «
اندیشه، گیسوي بید

» : اضافه هاي تشبیهی: کیمیاي عشق، مهد زمین / اضافه هاي استعاري: دوش گزینۀ «
نسیم، گوش طرب

»:اضافه هاي تشبیهی: اکسیر مراد، سیالب غم / اضافه هاي استعاري: دست گزینۀ «
روزگار، حملۀ حسد

نسبت دادن طعم شیرین به نفس «شیرین نفس»  5
حس آمیزي دارد. چون «شیرین» قابل چشیدن است و «نفس» که مجاز از «نغمه ي»

بلبل است، قابل شنیدن است.

در گزینۀ  جناس همسان وجود ندارد. واژة «پرده» در  6
این گزینه به یک معنا به کار رفته است: «حجاب و حایل»

: معشوقی که راز من را از زیر پرده و حجاب هویدا ساخت هنوز چهرة او معناي بیت 
در زیر حجابش پنهان است.

بررسی جناس همسان سایر گزینه ها:

) بهشت اّول: جّنت، بهشت، روضۀ رضوان، فردوس /  بهشت دوم: فعل ماضی از گزینۀ 
مصدر هشتن یعنی رها کردن

) روي اّول: چهره و صورت /  روي دوم: فلز روي که با واژة «آهن» تناسب دارد. گزینۀ  

) چنگ اّول: نوعی ساز که سر آن خمیده است /  چنگ دوم: قسمتی از دست گزینۀ 

کنایه: «ُدر ُسفتن» (سوراخ کردن جواهر) کنایه از کار  7
ارزشمند انجام دادن. در این جا یعنی غزل زیبا سرودن.

تشبیه: «عقد ثریا»: اضافۀ تشبیهی: ثرّیا، مجموعۀ چند ستاره است به شکل خوشۀ انگور،
به گردن بند و عقد تشبیه شده است

تشخیص: اینکه فلک و آسمان به نشانۀ ستایش و تحسین کار حافظ، عقد ثرّیا را دریاي
او بریزد جان بخشی و تشخیص است.

*در بیت سؤال آرایۀ استعاره نیز وجود دارد، زیرا که هر تشخیصی استعاره است.
همۀ واژه ها در معناي اصلی خود به کار رفته اند و مجازي  8

وجود ندارد.
بررسی سایر ابیات:

»: با توّجه به مصراع نخست، «ماه» مجاز از یار زیبا رو است. گزینۀ «

»: «درخت گل» مجاز از یار است. گزینۀ «

»: «سر» مجاز از اندیشه و قصد است. گزینۀ «
تشخیص: ُحسن، ملک دل را تسخیر و فتح نمود.  9

تشبیه: ُملک دل، اضافۀ تشبیه: دل به سرزمین مانند شده است.
مراعات نظیر: ُملک، فتح، لشکر

استعاره: اینکه حلقه «تهی چشم» باشد تشخیص و  10
استعارة مکینه است. 

کنایه: «تهی چشم بودن» کنایه از حریص و طمع کار بودن است.
حسن تعلیل: علت به در کوفتن حلقۀ در، تهی چشمی و حریص بودن آن دانسته شده

است که دلیلی غیرواقعی است.
بررسی آرایه هاي صورت سؤال به ترتیب حروف:  11

ب ): حس آمیزي  بو شنیدن (بویایی – شنوایی)

ج ): تشبیه  آه به سوهان مانند شده است.

الف ): پارادوکس  خاموشی می ُسراید (وجود خاموشی با سرودن در تناقض است)

د ): استعارة مکنیه  خندیدن شکوفه (شکوفه به انسانی تشبیه شده که می خندد)

«د» حس آمیزي  از صداي عشق خوشتر ندیدن:  12
شنوایی و بینایی

«ب» حسن تعلیل  
مصراع اول: جشن و تکاپوي ذّرات دنیا به خاطر عشق است.

مصراع دوم: دلیل زردي چهرة خورشید، درد و رنج است.

«الف» استعارة مصّرحه  رخنۀ افسوس: لب

«ج» تشبیه  بار غم: اضافۀ تشبیهی، غم به بار مانند شده است.
بررسی ابیات:   13

»: پشت دست گزیدن کنایه است. تشبیه به سرو نیز در بیت دیده می شود. گزینۀ «

»: از دیدن چیزي سیر بودن حس آمیزي است. تشبیه باز شدن دیده به باز گزینۀ «
شدن بادام در اثر ضربۀ سنگ در بیت هست.

»: روشن بودِن جهان از نفس کشیدِن شاعر، اغراق دارد. تشبیه به صبح در گزینۀ «
بیت هست.

»: «انصاف» و «ارزان خري»، فلک، شخصیت بخشی است که نوعی استعاره گزینۀ «
است. «گوهر» نیز استعاره از شعر شاعر است. بیت جناس ندارد.

در بیت الف، «نرگس» استعاره از چشم است. در بیت  14
ب، مصراع دوم تضمین شده است. در بیت ج نیز به داستان تجّلی خداوند بر کوه طور

اشاره شده است.

بررسی آرایه هاي بیت صورت سؤال:  15
حسن تعلیل: شاعر دلیل باریدن باران را حیا و شرم ابر در برابر صورت معشوق می داند.

مراعات نظیر: ابر و باران
استعاره و تشخیص: حیا کردن ابر

«حس آمیزي» یکی از آرایه هایی است که با فهمیدن آن  16
بسیاري از سؤاالت مبحث آرایه هاي ادبی که چندین آرایه را به ترتیب مورد سؤال قرار
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می دهند را براي ما حل می کند.

در بیت  شاعر، عبارت شعر شیرین و آبدار را در مصراع اول ذکر کرده است که
«حس آمیزي» دارد.

«ُحسن تعلیل» آوردن دلیل شاعرانه و ادیبانه به جاي  17

) مشاهده نمی شود و شاعر می  دلیل واقعی امري است. آرایۀ حسن تعلیل در بیت (
گوید از روزگار که مانند ارباب بی مرّوتی است اظهار حاجت نکن زیرا عافیت و تندرستی

همچون گنجی است که در خانۀ توست.
تحلیل آرایه ها در گزینه هاي دیگر:

: «جهان» مجاز از مردم جهان، جهانیان

: دیدة غربال: تشخیص (و استعاره)

: پاي در دامن آور: کنایه از انزوا بطلب، گوشه نشینی کن

معرفی آرایه ها:  18
دوران عمر به خزان تشبیه شده است ← تشبیه

«خس و خار» استعاره از افراد پست و «صحرا» استعاره از دنیا ← استعاره
«بهاري داشتن» کنایه از شاد و باطراوت بودن ← کنایه

مجاز: منظور از «فلک» تمام دنیا و کهکشان است /  19
جناس: فلک و ملک / استعاره در این بیت به شکل تشخیص است: فلک شگفت زده شده

است / اغراق: در توصیف شگفت زدگی از رزم و عزم اغراق صورت گرفته است.

سوزن و آهن ربا با هم تضاد ندارند. در گزینه هاي دیگر:  20

): بو را ): عالم مجاز از مردم جهان / گزینۀ ( ): حباب وار: تشبیه / گزینۀ ( گزینۀ (
شنیدن: حس آمیزي

در این بیت «تناقض یا پارادوکس» وجود ندارد اما  21
آرایه هاي دیگر:

زلف سمن سا: تشبیه / چین و چین: جناس تام / در چین هزار حلقۀ سودا پدید شد:
اغراق

- جاري - جان        تشبیه: نقد روان / ایهام «روان»:   22
و رایج

تشریح گزینه هاي دیگر:

: تشبیه: شباهت محبوب و گلبن/ ایهام ندارد گزینۀ 

- خورشید (استعاره از چهرة یار) / تشبیه ندارد. - عشق  : ایهام: «مهر»  گزینۀ 

- پرنده اي شکاري / تشبیه ندارد. - گشوده  : ایهام: «باز» دوم:  گزینۀ 

بررسی ابیات:  23
ج) اسلوب معادله دارد و بین دل با فانوس، و بین راز عشق با شمع معادله برقرار شده و

مصراع دوم مصداقی براي مصراع اول است.
ب) حسن تعلیل: در طی روز علت سکوت و خاموشی ما، این است که همۀ نَفس ما

صرف آه سحري می شود.
د) تناقض (پارادوکس) دارد: مایۀ سرور بودن غم.

الف) بین «دست و مست و هست» جناس دیده می شود.

در چهار بیت آرایۀ متناقض نما آمده است که تناقض هاي  24
آن به صورت زیر است:

الف) آتش در بحر زبانه کشیدن
ب) نادیدنی ها را دیدن

هـ) بدون سخن به مضمون رسیدن - نامۀ واکرده بسته مانده
در گزینه هاي «ج» و «د» تضاد وجود دارد: آشکار و پنهان - هنر و عار

تشبیه  فرش خاك/ استعاره  گوش چرخ  25
بررسی سایر گزینه ها:

»: تشخیص  دل ضعیف آه خون آلود می کرد : نالۀ شاعر گل را بیدار کرد. گزینۀ «
(می دانیم هر تشخیصی استعاره نیز هست)، در این گزینه تشبیه وجود ندارد.

»: تشخیص  زهره نوحه گر می گشت. (که استعاره هم محسوب می شود)، گزینۀ «
اما تشبیه در این گزینه به کار نرفته است.

»: تشبیه و استعاره وجود ندارد. گزینۀ «

تلمیح به واقعۀ عاشورا و جناس بین علم و عالم و «علم  26
کردن» نیز کنایه دارد.

در این گزینه، حسن تعلیل دیده نمی شود.  27
گزینه هاي دیگر:

: دلیل آن که در باغ، گل انار دیده می شود، این است که چراغی باشد تا راه گزینۀ 
نمایان گردد.

: دلیل آن که ابروي یار به طرف چشم سر خم کرده، این است که با چشم سخن گزینۀ 
از کشتن عاشق می گوید.

: دلیل آن که دود و فغان از دل دردمند برخاسته، این است که آتش به آن زده  گزینۀ 
اند.

متناقض نما: مصراع دوم: تشنگی با وجود گذشتن فرات  28
از سر / مراعات نظیر: فرات - تشنه / کنایه: از سر گذشتن

تشریح سایر گزینه ها:  29

) علت بوسه زدن بر لب ساغر این است که راز مستان را فاش نکند. گزینۀ 

) علت گرماي آفتاب صفاي سینۀ ما است. گزینۀ 

) علت شیرینی میوه این است که در زیر خاك شیرین لبان خوابیده اند. گزینۀ 

استعاره: «سینۀ افکار» اضافۀ استعاري از نوع تشخیص  30
است.

تشبیه: شمع کافوري مهتاب: مهتاب به شمع تشبیه شده است.
تناقض: بلبل در کنار گل است و باز ناله می کند.

تلمیح: گزینۀ (ج) به داستان حضرت یوسف و دروغی که برادرانش به یعقوب گفته
بودند، اشاره دارد. آن ها به دروغ گفته بودند که گرگ یوسف را بلعیده است.

واج آرایی: در صامت «س» واج آرایی بسیار بارزي دیده می شود و آن صدایی است که بر
اثر پاره شده تسبیح و ریختن دانه هایش ایجاد شده است.

بررسی گزینه ها:  31

»: «کارم چو زلف یار، پریشان است»، «پشتم چو ابروي دلدار، پرخم است»: گزینۀ «
تشبیه / مصراع دوم کنایه از ضعیف بودن

»: «روي گندم گون» و «پري رخساره»: تشبیه / کنایه ندارد. گزینۀ «

»: «خورشید حسن»: تشبیه / «سیه روي بودن»: کنایه از شرمندگی گزینۀ «

»: «اشک چو ساقی»، «آه چو مطرب»، «شاهد غم»:  تشبیه / «شاهد غم را گزینۀ «
به بر در کشیدن»: کنایه از غمگین بودن

متناقض نما: شادمانی در عین تنگدلی (د)  32
جناس: جان - آن، این - آن(هـ)

استعاره: عنان عقل (ج)
کنایه: شب خوش گفتن به خواب: کنایه از ترك آسایش (ب)

اسلوب معادله: هیچ کس قدر یار هم نفس را مانند من نمی داند؛ همانگونه که ماهی وقتی
بر روي خشکی بیفتد قدر آب را خواهد دانست (الف)
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سرو  استعاره از معشوق خوش قد و قامت  روان:  33

جناس تام  روان در مصراع نخست به معناي «رونده» و در مصراع دوم به معناي
«روح» است.

در گزینۀ  جناس همسان «تام» به کار نرفته است و  34
«باغ» با حفظ معنا تکرار شده است؛ عالوه بر این، بیت کنایه نیز ندارد.

بررسی سایر گزینه ها:

: از سر گرفتن: کنایه از آغاز کردن / سر (کله) - سر (ابتدا) گزینۀ 

: از دست بهشتن: کنایه از از دست دادن / بهشت (جنت) - بهشت (رها کرد) گزینۀ 

: شکستن شانه: کنایه از موفق نشدن / چین (نام کشور) - چین (تاب مو) گزینۀ 

بررسی موارد:  35
مورد  الف) شاعر در میزان عشق خود به معشوق زیاده روي کرده است و ادعا می کند که

اگر تیغ بر سرش بزنند باخبر نمی شود.
مورد  ب) چهره برافروختن: کنایه از آرایش کردن

مورد ج) انفاس: مجاز از دعا ها
مورد  د) شهریار مصراع دوم را از حافظ تضمین کرده است.

مورد هـ) خرند و فروشند: تضاد

جناس ناهمسان: جان - آن/ ایهام تناسب: مه (ماه  36
آسمان)/ ماه سی روزه که مورد نظر نیست؛ ولی با هفته تناسب دارد./ استعاره: مه:

استعاره از معشوق

سر (در مصراع اول): مجازاً قصد/ مهتاب قد می کشد:  37
تشخیص و استعاره/ باالتر رفتن مهتاب از قد سرو براي دیدن قامت موزون یار است:

حسن تعلیل

در بیت متناقض نما وجود ندارد.  38
خندیدن قدح و گل، گریستن مینا: استعاره و تشخیص

قدح، گل، بزم، مینا (عناصر بزم): مراعات نظیر / همچون قدح خندیدن، همچون مینا
گریستن: تشبیه

بیت «الف»: آب در مصراع اول به معناي «آبرو» و در  39
مصراع دوم به معناي «آب» است: جناس است.

بیت «ب»: پرده در شدن کنایه از «افشاگر شدن» است. / «سر به ُمهر» کنایه از
«پوشیدگی» است.

بیت «ج»: لعل: استعاره از لب
بیت «د»: عالم: مجاز از مردم عالم

در این گزینه کنایه به کار نرفته است.   40
بررسی سایر گزینه ها:

) خاك خوردن: کنایه از مردن

) خونخوار: کنایه از قاتل / منحوس بودن طالع و خونخوار بودن اختر: کنایه از بدبخت
بودن

) رخ بر رخ نهادن: کنایه از بوسیدن

بررسی گزینه ها:  41

): «مهپاره» استعاره از معشوق است و بین «که» به معناي چه کسی و «که» گزینۀ (
حرف ربط، جناس همسان وجود دارد.

): آتش عشق تشبیه بلیغ است. بیت فاقد تشخیص است. گزینۀ (

): «دوران» داراي تشخیص و طبعأ استعاره است. «زاد» با یک معنی تکرار شده گزینۀ (
است و بیت فاقد جناس است.

): «چشم تنگی» کنایه از بخل و حسد و آزمندي است. بیت فاقد تشبیه است. گزینۀ (

- مضطرب /  - نگاه کننده (نگرنده)  ایهام: «نگران»   42
مجاز: «جهان» مجاز از مردم جهان است.

بررسی سایر گزینه ها:

) مراعات نظیر: گوش و چشم - گل و بلبل / ایهام ندارد. گزینۀ 

) جناس همسان: «دوش» اول به معناي دیشب، «دوش» دوم به معناي کتف / گزینۀ 
حسن تعلیل ندارد.

) تشبیه ندارد. / استعاره: «بازار» استعاره از «دنیا» است. گزینۀ 

در این گزینه، دلیل سرخ بودن گل الله عاشق بودنش  43
دانسته شده است و حسن تعلیل هم همین است که دلیلی غیر واقعی، اما ادبی و زیبا

براي پدیده اي بیاورند.

تشبیه: خنجر جفا  44
مبالغه: شاعر ادعا می کند که از آتش دلش، خنجر آب می شود.

تضاد: آب و آتش 
مجاز: «آب» مجازاََ به معناي ذوب شدن است، «سینه» مجاز از دل است.

در این گزینه سجع به کار نرفته است.  45
بررسی سایر گزینه ها:

»: نیایید - بالیید  گزینۀ «

»: بردارم - برشمارم  گزینۀ «

»: موافق - صادق  گزینۀ «

وجه شبه ها عبارت اند از:  46
بیت «ب»: گوارا بودن (تشبیه: زهر چشم همچو قند)

بیت «ج»: پاك کردن دانه (تشبیه: غربال بصیرت)
بیت «هـ»: جلوه گري (روي چون نوبهار) / پرده دري (زلف چون روزگار)

بررسی سایر گزینه ها:  47

»: حسن تعلیل: شاعر علت حرکت آسمان را بیقراري عاشقانه اش می داند. گزینۀ «

»: تشبیه: تشبیه آسمان به شاعر گزینۀ «

»: تشخیص: آسمان چون شخصی تصور شده که عاشق است. گزینۀ «

( بیت «ب»: ایهام تناسب  «باز» دو معنا دارد:   48

) پرندة شکاري که با «مرغ، کبک، عقاب و چنگ» تناسب دوباره (معناي مورد نظر) 
دارد.

بیت «هـ: استعاره: ریشۀ بیداد (اضافۀ استعاري)
بیت «الف»: حسن تعلیل: شاعر دلیل شکاف میان دانۀ گندم را عشق او به آدمی می داند.

بیت «د»: مجاز: چمن  باغ و بوستان 
بیت «ج»: جناس همسان: بهشتی (منسوب به بهشت)، بهشتی (رها کردي) 

49  در بیت هاي «ب»، «ج»، «د» و «و» شیوة عادي به کار
رفته است. شکل مرتب شدة ابیات دیگر:

بیت «الف»: چو صبا بوي گل براي مرغان چمن آرد.
بیت «هـ»: صنما راستی را بی قد تو کار ما هیچ راست نمی آید.

از عنوان نامه می شود به محتواي کلی آن پی برد؛  50
همان طور که از گرفتگی یا گشادگی پیشانی، می شود ناز یا خشم یار را فهمید:

اسلوب معادله / سربسته و پیدا: تضاد / صفحۀ جبین (پیشانی): اضافۀ تشبیهی 
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