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2Tدقيقه 15: زمان پيشنهادي 
 
 

 )هاي حل تست ها و روش نكته( هاي ادبي آرايه
 

 شود؟ مي نما ديده در كدام بيت متناقض -1

 ز پير مغان روشنايي طلب/ دال با مغان آشنايي طلب ) 1 
 وگر پادشاهي گدايي طلب/ شمار  عبيد ار گدايي، غنيمت) 2 
 وايي طلبنواي خود از بين/ دواي دل خسته از درد جوي ) 3 
 ز دام طبيعت رهايي طلب/ آرزو  يوگر اوج قدرت كن) 4 

 .شود مي ديده» تشبيه، كنايه، استعاره، تشخيص و جناس«هاي  ، آرايه.......جز بيت  هاي زير، به ي بيت در همه -2
 پيما بود در ركابش مه نو پيك جهان/ كه نگارم چو كمر بربستي  ياد باد آن) 1 
 ي ناپروا بود وين دل سوخته پروانه/ افروخت  شمع طرب ميكه رخت  ياد باد آن) 2 
 ها بود در ميان من و لعل تو حكايت/ زدي  كه چو ياقوت قدح خنده ياد باد آن) 3 
 جز من و يار نبوديم و خدا با ما بود/ انس  زده در مجلسِ ياد باد آن كه صبوحي) 4 

 است؟ پديد آمده» و استعارهنما، تشبيه، تضاد  متناقض«هاي  در كدام گزينه، آرايه -3

 گردد كه بلبل در قفس از بوي گل خشنود مي/ به پيغامي مرا درياب اگر مكتوب نفرستي ) 1 
 گردد ام زين روزن مسدود مي خانه كه روشن/ چرا مهر خموشي از لب گفتار بردارم ) 2 
 گردد آلود مي درد شيري كه خشم زمين را مي/ گناهان خشم جباران  كند در بي سرايت مي) 3 
 گردد كز اين محراب هركس سركشد مردود مي/ چاكان محبت را  دار صائب سينه گرامي) 4 

هـاي زيـر    كـدام آرايـه  » سـودش بـه دسـت باشـد اگـر سـر زيـان كنـد        / هر دردمند كه سوداي عشق او پزد «در بيت  -4
 شود؟ مي ديده

 ي حروف نغمه كنايه، جناس، تضاد،) 2 ي حروف، تضاد آميزي، نغمه جناس، حس) 1 
 آميزي نما، حس آرايي، متناقض مجاز، واج) 4 مراعات نظير، كنايه، اسلوب معادله، تضاد )3 

 شود؟ مي ديده» نما، استعاره، كنايه و تناسب متناقض«هاي  ي آرايه در كدام بيت همه -5

 نظران درويش است كه سلطان برِ صاحب ز آن/ گر مراد دل درويش برآري چه شود ) 1 
 حدت آتش سوداي تو از حد بيش است/ ده هرچند بر آتش زند آبم ليكن دي) 2 
 ي نوشين نيش است لعل توام باده كه بي ز آن/ جوشد  نوشم و خون از جگرم مي باده مي) 3 
 دوربيني صفت عاقل دورانديش است/ كردن  دي دوري نتوان عاشق انديشه) 4 

 شود؟ مي هاي زير ديده كدام آرايه» بار ندارد زنان است كه اين ن چرخزا/ بر دوش من انداخت فلك بار امانت «در بيت  -6

 تناسب، تلميح، حسن تعليل، ايهام) 2 مراعات نظير، تشبيه، تلميح، حسن تعليل) 1 
 تكرار، اسلوب معادله، تشبيه، جناس) 4 كنايه، تلميح، تناقض، ايهام تناسب) 3 
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 .است كاررفته به» تشخيص، كنايه و مراعات نظير«ي  ، هر سه آرايه......ي  جز بيت گزينه ي ابيات زير به در همه -7
 است در بند سر زلف نگاري بوده/ است  اين كوزه چو من عاشق زاري بوده) 1 
 نما را چون تأمل كند اين صورت انگشت/ سرِ انگشت تحير بگزد عقل به دندان ) 2 
 و روبه آرام گرفتآهو بچه كرد / در او جام گرفت  آن قصر كه جمشيد) 3 
 دست ز دامن نكنيمت رها/ تا به گريبان نرسد دست مرگ ) 4 

 ي اخوان ثالث كدام است؟ ترين آرايه در اين بخش از سروده برجسته -8

 »بسوز و بروب و برآي: كه گويي/ ي پير تو  دگر نيست در پنجه/ مگر مهر و طوفان و آب، اي خداي «
 ايهام) 4 نما ضمتناق) 3 لف و نشر )2 حسن تعليل )1 

ها را  پيدا كنيم بايد آن» اغراق، مجاز، تضمين، عكس و ايهام«هاي  هايي براي آرايه هاي زير نمونه اگر بخواهيم از ميان بيت -9
 مطابق با كدام گزينه مرتب كنيم؟

 است؟ مرا فتاد دل از ره تو را چه افتاده/ برو به كار خود اي واعظ اين چه فرياد است ) آ 
 بود بر آن سان كه سيمرغ فرموده/ گز اندر كمان راند زود  تهمتن) ب 
 هزار دجله به يك دم گذشته از نظرم/ گرفته تا ره بغداد ماه نو سفرم ) پ 
 كه مرا ننگ ز نام است گوييوز نام چه / از ننگ چه پرسي كه مرا نام ز ننگ است ) ت 
 م كه در شكرت مزيد نعمت استگوي شكر مي/ گر بال افزون فرستي، من بدين نعمت هنوز ) ث 
 پ، ث، ب، ت، آ) 4 ب، آ، ت، ث، پ) 3 آ، ب، ث، ت، پ) 2 پ، ب، ث، ت، آ) 1 

مرتب كنـيم،  » تضاد، ايهام، حسن تعليل، اسلوب معادله و تشبيه«هاي  ترتيب داشتن آرايه هاي زير را به اگر بخواهيم بيت -10
 ترتيب كدام گزينه درست است؟

 بااليي در كنارم بنشانند سهي/ يده به دامان كه مگر ام از د ها بسته جوي) آ 
 اي كه ميل به هندوستان كند چون طوطي/ كند  مرغ دل آشيانه به زلف تو مي) ب 
 تر برَد اشتر مست بار سبك/ كشانند مستان يار  مالمت) پ 
 انديش ي محال هاست در سر اين قطره چه/ پزد هيهات  ي بحر مي خيال حوصله) ت 
 قلب سياه بود از آن در حرام رفت/ دلي كه بود مرا صرف باده شد  نقد) ث 

 ب، پ، ت، ث، آ) 4 ت، ث، آ، پ، ب) 3 ت، ث، ب، پ، آ) 2 ث، آ، پ، ت، ب) 1 
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 تحليلي -آموزشيي  نامه پاسخ

 .نماي آشكاري است دنبال نوا و ثروت بگرديم، متناقض نوايي به يم و در بيكه دوا را از درد بجوي اين 3 ي گزينه -1

بررسـي   بـا اسـت؛  » تشـخيص «سؤال، بهترين آرايه براي آغـاز كـار،    متندر  شده هاي مطرح از ميان آرايه 4 ي گزينه -2
: كنـيم  ين گزينـه بررسـي مـي   را در اديگر  يها شود و حاال آرايه نمي ي چهارم ديده شويم كه اين آرايه در گزينه ها متوجه مي گزينه

 .گزينيم است، پس با خيال راحت همين گزينه را برمي تشبيه، كنايه و استعاره نيز در اين بيت پديد نيامده
 

جا بـه راه   در اين(كردن به كاري  كنايه از اقدام» كمر بربستن«. است تشبيه شده» پيما پيك جهان«به » ماه نو« :نخست ي در گزينه
روشن .) آيد شمار مي به مكينهي  و البته هر تشخيصي نيز نوعي استعاره. (استعاره از يارِ زيباچهره است) نقاشي(» نگار«. است) افتادن

 .شود مي ها ديده در همه گزينه» باد -يا«جناس ميانِ . است راه افتاده تشخيص دارد زيرا در ركابِ يار به» ماه نو«است كه 
 

افـروختنِ  «ي تشبيهي است و  نيز اضافه» شمع طرب«چنين  است؛ هم شده مانند» ي ناپروا نهپروا«به » سوخته دلِ« :دوم ي در گزينه
 .هم داريم مكينهي  استعاره ⇐تشخيص  ⇐است  شمع را افروخته» رخ«. كنايه ازبرپاكردن شادماني است» شمع طرب

 

هـا ميـان دو    بودن حكايت«. استعاره از لب يار» لعل«است و » شراب«استعاره از  -رنگي دليل سرخ به -»اقوتي« :سوم ي در گزينه
نيـز  ) شـرابِ درون قـدح  (زدنِ ياقوت قـدح   خنده. است داده روي دو است كه اتفاقات بسياري ميان آنكنايه از آن » نفر يا دو چيز

ي تشـبيهي هـم    پس ادات تشبيه نيست؛ اضافه» وقتي كه«در اين بيت يعني » چو«كجاست؟ » تشبيه«تشخيص آشكاري است؛ اما 
هـا، بـه جـز     ن تمام اين آرايـه اما با توجه به نبود !در اين بيت تشبيه نداريم و اين تست غلط است ⇐خورد  در بيت به چشم نمي

 .ي چهارم را انتخاب كند آموز زيركي بايد گزينه هاي چهارم، هر دانش در گزينه  جناس،

دهد و اين تست براي آماده كردن شما جهت رويارويي با اين  اشتباهاتي در آزمون سراسري گهگاه رخ مي نظير چنين 
 .گويي را از دست ندهيد ايي نيز بخت پاسخه اً در چنين تستلطف .بود ها طراحي شده دست تست

» خموشـي «و » گفتار«ي دوم ميان  در گزينه ←است » ادتض«براي آغاز،  ها، بهترين آرايه از ميان اين آرايه  2 ي گزينه -3
 3و  1هـاي   گزينـه  ⇐تـوان درنظرگرفـت    مـي » مردود«و » گرامي«ي چهارم نيز تضاد ضعيفي ميان  در گزينه. شود مي تضاد ديده

» اي مسـدود  روشـن شـدنِ خانـه از روزنـه    «ي دوم  شود اما در گزينـه  نمي ي چهارم ديده در گزينه» نما متناقض« ←حذف شدند 
روزن «// ي تشـبيهي اسـت    اضـافه » مهرِ خموشـي «: تشبيه: گرديم مي ي دوم ها در گزينه به دنبال ديگر آرايه ←نماست  متناقض
 .حساب آورد ي استعاري به توان اضافه ميهم را » لب گفتار«چنين  است؛ هم» خاموشي«استعاره از » مسدود

 .گردد ام روشن مي ي مسدود، خانه از اين روزنه :ي مصراع دوم شده حالت مرتب

 ←هـا   ريم سراغ رد گزينـه  حاال مي. آشكار است» زيان«و » سود«ميان  و تضاد» سود -سودا«جناس ميان  2 ي گزينه -4
ي دوم را  هـاي گزينـه   ديگر آرايه ←» اسلوب معادله«ي سوم با  شوند و گزينه رد مي» آميزي حس«هاي نخست و چهارم با  گزينه
نايـه اسـت از   ك» بـه دسـت بـودن   «كنايه است از اميد چيزي را در سر پروراندن و » را پختنسوداي چيزي «: كنيم وجو مي جست

رسد؛ پس پاسخ همين گزينـه   طور آشكاري به گوش مي به/ د/و / س/هاي  آرايي با تكرار صامت ي حروف يا واج نغمه// بودن دارا
 .است
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نـيش بـودنِ   «ي نخسـت و   در گزينـه » بودن سلطان) فقير(درويش « ←كنيم  آغاز مي  »نما متناقض«را با  كار 3 ي گزينه -5
رسـد امـا در    اي به نظر نمـي  ي نخست، استعاره در گزينه :»استعاره«رويم سراغ  حاال مي ← نما است ي سوم متناقض در گزينه» نوش
 .اي است كردن كنايه و تناسب هم در بيت سوم كار سادهپيدا ← ي رايجي است از لبِ معشوق استعاره» لعل«ي سوم  گزينه

زمين  ر آسمان وبكردن امانت الهي  كه در آن خداوند از عرضهآشكار است ي قرآن  تلميح اين بيت به آيه 1 ي گزينه -6
ي سوم بـا   گزينه :ها را رد كنيم  بايد برخي گزينهحاال ← ي تشبيهي معروف است هم يك اضافه» بار امانت« .گويد كوه سخن مي و
برانگيز است اما در ايـن   هاي ايهام جزء واژه» دوش«. شود رد مي» اسلوب معادله«ي چهارم به كمك  و گزينه» نما متناقض«ي  رايهآ

گويـد آسـمان    شاعر مي ←ي بيت نخست برويم ها سراغ ديگر آرايه است؛ پس بهتر است به كار رفته به» شانه«بيت تنها در معني 
است، بـر پشـت او نيسـت و آزادانـه      چه خداوند بر دوش انسان قرار داده چرخد كه باري به سنگيني آن دليل دور خود مي اين به

 .شود مي ديده» دوش«و » بار«يان تناسب هم م// حسن تعليل  ⇐! دبزن تواند براي خودش چرخ مي

 .شود نمي يدهي سوم تشخيص د در گزينه ⇐تواند آرام بگيرد  تواند بچه به دنيا بياورد و روباه واقعاً مي آهو واقعاً مي 3 ي گزينه -7

 .مربوط به آب است» برآي«مربوط به طوفان و » بروب«؛ )خورشيد(مربوط به مهر « بسوز« 2 ي گزينه -8

اغـراقِ بيـت    ←شـود   حذف مي 4و  3هاي  احتماالً گزينه ⇐ست از تير  مجاز آشنايي» ب«در بيت  »گز« 1 ي گزينه -9
را جانشين كرده اسـت كـه ايـن هـم اسـتعاره      » هزار دجله«اش روان است  جاي اشكي كه بر چهره زيرا شاعر به ،آشكار است» پ«

 ←بـاالتر   1ي  بـودن گزينـه   قطعـي اسـت و احتمـال درسـت     4ي  ردشـدن گزينـه   ⇐ ريختن غراق در ميزان اشكاست و هم ا
دشـواري نسـت؛    كـار » ث«در بيت ) به شكر اندرش مزيد نعمت( سعدي گلستاناز و تضمين » ت«عكس در بيت  دادنِ تشخيص
 .دسيپاسخ تست ربه شد  كه بدون پيدا كردن آن هم مي» آ«ماند ايهام بيت  فقط مي

 .است براي تو چه اتفاقي افتاده -2. چه چيز تو در راه افتاده است -1 :تو را چه افتاده است

ي مطالـب   همصـراع دوم ادامـ  » ث«و » ت«، »آ«هاي  در بيت :تر است اسلوب معادله براي آغاز كار مطمئن 3 ي گزينه -10
؛ اما در )تشبيه مركّب(ست براي مصراع اول  نيز مصراع دوم تشبيهي» ب«در بيت . اي براي آن نه مثال و نمونه ،مصراع اول است

گاهي بـه  (چنان كه شتري كه مست باشد  هم: شده در مصراع نخست اي است براي موضوع بيان مصراع دوم مثال ساده» پ«بيت 
تر بر  عشق هستند نيز بار مالمت را راحت سرمستكند، عاشقاني كه  تر بار را حمل مي سريع!) دادند ميها و شترها هم شراب  اسب

را » ت«بيـت   ،3و  2هاي  گزينه :رويم به سراغ تضاد حاال مي .شوند احتماالً بايد كنار گذاشته 4و  1هاي  گزينه ⇐! كشند دوش مي
پاسـخ يكـي از ايـن دو گزينـه      ⇐تضاد برقرار است » قطره«و » بحر«بله، ميان : كنيم د، پس آن را بررسي ميدانن داراي تضاد مي

يـل  داند؛ اما حسن تعل را داراي حسن تعليل مي »آ«بيت  3ي  حسن تعليل دارد و گزينه» ب«گويد كه بيت  مي 2ي  گزينه ←است 
ام كـه در   گويد به اين دليل از چشمانم به دامان جوي اشك روان كـرده  شاعر مي: احتماالً براي شما نيز تاحدي آشناست» آ«بيت 

يـل  حسـن تعل  ⇐)! كارند كه درخت سرو را در كنار جويبارها مي چنان هم(كنار اين جويِ روان يار سهي باال و سرو قدي جا بگيرد 
ي  نيـز اضـافه  » مـرغ دل «(آشكار است » ب«و تشبيه بيت ) ي تقلبي سكه -2دل  -1(است » قلب«ي  در واژه» ث«ايهام بيت  ←

 .)تشبيهي است


