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  ١

 1  
  

 .                                                                                     االت پاسخ دهیدؤبه س با توجه به ابیات زیر

  » خدا را بر آن بنده بخشایش است     که خلق از وجودش در آسایش است« 
  .ه را  مشخّص کنیدواژه هاي قافی)  ب            .    ردیف را  مشخّص کنید) الف

75/0  
  
  

  25/0      .است   ..............   مناسب ترین قالب براي ثبت لحظه هاي زودگذر شاعرانه  2

  »برو چو خاك تحمل کن اي فقیه         یا هر چه خوانده اي همه در زیر خاك کن  «: در بیت    3
      .را مشخّص کنید» مشبه به«و » مشبه «

5/0  

  و بنویسید که این تشبیه اضافی است یا اسنادي؟بیابید را زیر تشبیه بلیغ   بیتدر   4
  »گویند روي سرخ تو سعدي که زرد کرد    اکسیر عشق بر مسم افتاد و زر شدم«

5/0  

  .  االت داده شده پاسخ دهیدؤبه س با توجه به بیت زیر  5
  »الال لؤلؤ  رگسانشاند از نف                              ماه سرو باالچو تنها ماند « 

  استعاره از چیست؟   » نرگسان«) الف
   ؟چه نوع استعاره اي است) ب 

  .                این استعاره را به تشبیه تبدیل کنید) پ

1  

  :با توجه به بیت زیر به سؤال ها پاسخ دهید  6
  »ن هنگامگـل بـخندیـد و بـاغ شـد پدرام            اي خـوشا، این جهان بدی «

  ، تشخیص است یا غیر تشخیص ؟این استعاره) ب                     .بیابید هاستعاره ي مکنی )الف

5/0  

7  زیر به سؤال ها پاسخ دهید ابیات  ه بهبا توج:  
  »یشه می زد کوه می سفت ـش تـو آتـچ   بیت می گفت           ، به یاد روي شیرین« 
  »فتـا شمع گـه بـروانـه پــدم کـشنی             خفت ه چشمم نـی یاد دارم کـشب« 

  . قرینه آن را بنویسید  ل  کدام کلمه مجاز است؟ ودر بیت او) الف
  . در بیت دوم مجاز را بیابید و عالقه آن را  ذکر کنید) ب

1  

  :را بنویسید  بیت   هر کنایه مفهوم  8
  از گندم بروید جو زجو         ات عمل غافل مشو               گندمـاز مکاف) الف

  شود نزد شاهان مرا روي زرد    وگر کشته آید به دشت نبرد             ) ب

5/0  

  . را مشخّص کنید کرارآرایه تدر بیت زیر   9
  »وست تر از جان ماستگر برود جان ما در طلب وصل دوست            حیف نباشد که دوست د  «

  دوم ۀدر صفح هاسؤال ادامۀ

5/0  
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  ٢

  نام این آرایه چیست؟  ؟ ستکدام واج سبب موسیقی شده ادر بیت زیر   10
  »لختی بخند، خنده ي گل زیباست                لبخند تو خالصه ي خوبی هاست« 

5/0  
  
  

  .دارند؟ واج هاي مشترك را تعیین کنید» اشتقاق« در بیت زیر،کدام کلمات با هم آرایه ي  11
  »علم از مشک نبندد چه کند                  ه کندگل خندان که نخندد چ« 

1  

  .        ها را بنویسیدها را بیابید و نوع آن» سجع«در عبارات زیر   12
  ».شما را باغ باید و ما را چون الله داغ « ) الف 

  ».ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود«  )ب
   ». ایدهر چه در دل فرو آید ، در دیده نکو نم«  )پ 

5/1  

  .               وجود دارد؟ دلیل خود را بنویسید» ترصیع«در کدام یک از ابیات زیر آرایه ي    13
  »ریان شود ــو بهـرام بـز تــیغ تـ    ز گرز تـو خورشید گریان شود          «  )الف

     »ال را ـم و حـریـنگـا درون را بـم       ل را        اـریم و قـرون را ننگـا بـم« )ب  

1  

جناس موجود در کدام بیت ارزش  بنویسیددر هر یک از ابیات زیر جناس را بیابید و نوع آن را مشخّص کنید و   14
  موسیقایی بیشتري دارد؟

    »س ــه آزار کــردد بــگــی نـــه راضــک    س         ــه بـرایـیـلْک پـن مـمیـلک را هـم« ) الف
  »د شادتـر آن دل که نخواهـاد مـاي غم بـج      ت       ـوسـدم تـدم و مقـسیان در قشادي مجل« ) ب
  »ریب هست ـار هزاران غـن در آن دیـون مـچ   و چندان غریب نیست         ـدم به کوي تـر آمـگ«)  پ
  »   ود ـون بـجنـن مــلی و ایـان لیـه کـاصـخ ود          ــون بـمــیـار را مـــاران یــاد یـــی«)  ت

   

5/2  
  

  بین چه کلماتی دیده می شود؟                    » مراعات نظیر«ي در بیت زیر آرایه  15
  » چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد         ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد  « 

75/0  
  

  ه چه آرایه اي را ایجاد می کند؟        بیت زیر چه ماجرایی را به یاد می آورد؟ این اشاره ي شاعران   16
  »پدرم روضه ي رضوان به دو گندم بفروخت     من چرا ملک جهان را به جوي نفروشم «

75/0  

   وجود دارد ؟ تضاد  ، آرایه يها، در بیت زیرهژمیان کدام وا  17
  »ر محملممی رود و نمی رود ناقه به زی       بار فراق دوستان بس که نشسته بر دلم    «

  ادامۀ سؤاالت در صفحۀ سوم

5/0  
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  ٣

  . ن را مشخّص کنیدزیر آرایه تضمی بیتدر  18
  »بوي جوي مولیان آید همی« خیز تا خـاطـر بدان ترك سمرقندي دهـیم      کـز نسیمش

5/0  
  

              )تضمین ، تناقض،،تضاد حسن تعلیل(است؟  ترآشکار آرایه ي معنويزیر کدام  و عبارات ابیاتهر کدام از در  19
  »کاد الفقرُ اَن یکونُ کُفراً«: درویش بی معرفت نیارامد تا فقرش به کفر انجامد) الف

  ، برافروزيراغ دلـواهی، چـدد خـاد،  ار مـاز این ب       اد نوروزي     ــم بد نسیـی آیـار مـوي یـز ک) ب
  ارـلنـد از گـهـنـی بـراغــرگ، چــر بــر هــزی  یه ي انبوه درخت          ود ساـک بـاریـه تـا نـت) پ
  ه خدمتش نرسیدمــا بــدم از آن تـان رسیـه جـب        دم    ـه دوهفته ندیـدو هفته می گذرد کان م )ت
  

1  

  . رایه تناقض را نشان دهیدآدر بیت زیر   20

  » ز پا افتادن ما را اگر می دید معراجِ           فلک در خاك می غلتید از شرم سرافرازي  «

5/0  

  . در شعر زیر ، آرایه حس آمیزي را بیابید   21
  »ل و باد صبا شاد آمدـادي آورد گــش          وم     ـهبود ز اوضاع جهان می شنـوي بـب «

5/0  

  .ال ها پاسخ دهیدؤبه س بیت زیر با توجه به  22
  » خبر ز لذّت شربِ مدامِ مااي بی            ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم  «

  .معانی مختلف آن را بنویسید) ب.        ایهام را بیابید) الف
  

75/0  

  »رانه یکی است ـت غمه وـه را نـهم       غ  اـن بـل ایـلبـزار است بــر هــگ«   : با توجه به بیت  23
  است؟ » ایهام تناسب«کدام واژه داراي ) الف

  در معنی دوم با کدام واژه ها تناسب دارد؟     » ناسبایهام ت«واژه ي داراي ) ب

75/0  

  .            دوم را مشخّص کنید نشر زیرچه نوع لف و نشري به کار رفته است؟ ودر بیت   24  
  » وآن نه باالي صنوبر، که درخت رطب است           آن نه زلف است و بناگوش، که روز است و شب است   «

  

5/0  

  . یر چه آرایه اي به کار رفته است آن را توضیح دهیدبیت ز در  25
  ردمـگمی رد بیدارـل می پـرخ گ گ ازـررنـاگ      اگر چه نقش دیوارم به ظاهر از گران خوابی   

  

75/0  

  .را توضیح دهید؟ آن  چه آرایه اي به کار رفته استبیت  در  26
  »پـیداسـت کـه از روي لطیـف تـو حیـا کرد          باران همه بر جاي عرق می چکد از ابر      « 

75/0  

  نمره20  .باشیدکامیاب سربلند و   
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