
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       :معنی بی ربط:  شیرینبانو مثال! 

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

 مزه شیرین                                                                                                        

 نگران:                      طاق:                                     کلمات ایهام خیز:                      الله:

 مهر:                                 روان:                                     گلستان:

 خشت:                                      شیرین:                                  آهو:

 سرگرم:                                     عهد:   بو:                                     

 دور از تو:                                      جام:                                     صبر:

 عبداهلل:                                       در می گیرد:                           داد:

 کنار:                                       مردم:                   شور:                 

 عقده:                                      باز:                                      روی:

 دارا:                                       عبر:                                     رود:

 مدام:                                      نگاه:                                    گور: 

 هوا:                                       قربان:       حیط:                          م

 سایه:                                   دستور:                                 سپید:

                                 دوراندیش:                                   خواندن:                               برآید:



 :در شعر بیشتر آشنا شویم ایهام خوانیم تا با نقشحال با هم چند مثال می    

 “حافظ“چون است  مردمان ز گریه مردم چشمم نشسته در خون است / ببین که در طلبت حالالف( 

 :به کار رفته است و در هر معنی با کلمات دیگر تناسب دارد” مردمک چشم“و ” انسان“در مصراع دوم به دو معنی  (مردم)

 ب: در معنی مردمک با گریه و چشمم و خون و بدن مربوط است    الف: در معنی انسان با نشستن و حال و طلب مربوط است

 

 “سعدی“کند بازی تو بودم من / تو شوخ دیده مگس بین که می بازیبه راستی که نه همب( 

بودن به کار رفته است و در هر معنی با کلمات دیگر رابطه ” ( باز )پرنده شکاری“کردن و ” بازی و شوخی“به دو معنی  (بازی)

 :دارد

 .( بودن با مگس مربوط استب: در معنی باز )شاهین           .الف: در معنی بازی و شوخی با همبازی و شوخی تناسب دارد

 

 تمرین:ایهام را در ابیات زیر پیدا کنید: 

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

  همه بر بستی فریاد ز دستانتتا طره طرارت زد به دست طراری                    دست 

 کیست حافظ تا ننوشد باده بی آواز رود              عاشق مسکین چرا چندین تجمل بایدش 

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

  ها برای ایهام مهم است: تخلصنکته:حفظ 

 خمش:

 مخفی:                                                                  سایه:

 

 

 

 (97)قلم چی                                                                          گزینه آرایه ایهام به کار رفته است؟:در کدام ۱تست

۴

 تست کالسی

https://parvaz99.ir/shop?swoof=1&pa_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF=%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%86%db%8c%d8%a7&paged=1


(93  )قلم چی                                                         در کدام گزینه ایهام تناسب به کار رفته است؟            :2تست
 
 

 
 

 (9۵)قلم چی                                                                               کدام گزینه ایهام ندارد؟:3تست

 

کدام گزینه ایهام تناسب ندارد؟:۴تست

                                     

 

 

 

 

 هسته(راه پیدا کردن ۱کلید

 (چهار پسر زرنگ۱

 (این سه میز2

   به ضمیر اشاره تبدیل میشود(۱                                                                        (همه کالس های پیش دانشگاهی3

o  حالت پیش می اید 2اگر صفت های اشاره اسم خود را از دست دهند 

 به جایگاه قیدی میرود(۲                                                                                                                   

 :عبارتند از وابسته های پیشین(2کلید

 (صفت اشاره:                           این/آن/همان/همین/چنین/چنان/این همه/آن همه/این قدر/آن قدر/و....۱

 مه/فالن/هیچ/دیگر/تنها/مقداری/تعدادی/و...(صفت مبهم:                           هر/ه2

 (صفت تعجبی:                        چه/عجب/و...3

 اسم بیایند قید محسوب میشوند:چطور آمدی؟نکته:چطور و چگونه اگر بدون          (صفت پرسشی:                       چه/کدام/چند/۴

 ....اصلی //    یکمین/دومین/سومین/...ترتیبی    //(صفت شمارشی:                      یک/دو/سه/.۵

 دستور افرسی)گروه اسمی(



 (شاخص/عناوین و القاب)ولی صفت نمی سازد!(7(صفت عالی:                          صفت+ترین                             ۶

 :ضمیر اشاره:به جای اسم می اید(این را بردار2                                                   کتاب را بردار:صفت اشاره+اسم این(۱مثال:

 عبارتند از: وابسته های پسین(3کلید

 مضاف الیه(۱

 وم(صفت شمارشی ترتیبی:یکم/دوم/س2

 ها/ان/ون/ین/ات(:)(عالیم جمع عربی3

 (ی نکره۴

 =خندان/گریان و ...)ان/انده(+(صفت بیانی:                    الف(فاعلی:بن مضارع۵

 مفعولی:بن ماضی+ه=رفته/دیده/خورده و....ب(                                     

 ج(لیاقت:مصدر+ی=پوشیدنی/خوردنی/و...                                     

 و.../=روحانیمثال          اسم+انی(۱د(نسبی                                             

 تهرانی/اصفهانی/و../مشهدی=مثال            سم+ی(ا2                                                      

 زرینه/و.../=سمینهثالم          سم+ینه(ا3                                                      

 =زرینمثال          اسم+ین(۴                                                      

 دخترانه/زنانه/و.../=مردانهمثال           سم+انه(ا۵                                                      

 

 

 (    9۶)قلم چی                                       نامیده میشود ؟« شاخص»در کدام جمله، وابستهی پیشین اسم، (۵تست

 تست کالسی



 

 

کلیفیتست   ت
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