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2T»دقيقه 12: زمان پيشنهادي« 
 

 )حل تست( هاي ادبي آرايه
 ؟شود نميروي بيت، در آن بيت ديده  هاي روبه در كدام گزينه، همه آرايه -1
 )آميزي جناس تام، حس( هد از بوي سخن هشيار شد، خاموش شوزا/ تاكنون در پرده بود اين راز و درها بسته بود ) 1 
 )تناسب، تشخيص(روز فراق دوستان شب خوش بگفتم خواب را / كردم پيش از اين ن من نيز چشم از خواب خوش برمي) 2 
 )ايهام، كنايه(زمين را به خون دليران بشست / تهمتن به قلب اندر آمد نخست ) 3 
 )مجاز، استعاره(جهاني حلق تشنه، خشك لب بود / همي تا لعل سيرابت نمودي ) 4 

هـاي زيـر آفريـده     كـدام آرايـه  » بر بوي تخم مهر كـه در دل بكارمـت  / نار ام از ديده بر ك صد جوي آب بسته«در بيت  -2
 است؟ شده

 ايهام تناسب، مراعات نظير، اسلوب معادله، اغراق) 2 ايهام، تناسب، ايهام تناسب، استعاره) 1 
 نظير، ايهام، استعاره لف و نشر، مراعات) 4 حسن تعليل، ايهام تناسب، اغراق، استعاره) 3 

 ؟شود نمي زير ديدهي  كدام آرايه» هرچه باداباد و به دام عشق درافتاد/ رود بر باد  كه چون سر زلف تو مي دلم«در بيت  -3
 جناس تام) 4 ايهام) 3 جناس ناقص) 2 مجاز) 1 

 ؟شود نميديده » تشبيه«ي  در كدام بيت آرايه -4
 بردمنه از دست كه سيلِ غمت از جا ب/ دلي است  جام ميناييِ مي سد ره تنگ) 1 
 چه كنم حرف دگر ياد نداد استادم/ نيست بر لوح دلم جز الف قامت دوست ) 2 
 رفت چه داند صواب را؟كه و آن را عقل / اول نظر ز دست برفتم عنان عقل ) 3 
 به خاك پاي عزيزت كه عهد نشكستم/ اگر چه خرمن عمرم غم تو داد به باد ) 4 

مرتب كنـيم،  » استعاره، حسن تعليل، ايهام تناسب،تلميح و جناس«هاي  شتن آرايهترتيب دا هاي زير را به اگر بخواهيم بيت -5
 كدام گزينه درست است؟

 ي من بر رخ زيباي تو باز است تا ديده/ ام ديده چو باز از همه عالم  بردوخته )آ 
 ي ما آسمان كم است افسوس بر دريچه/ پر هست و اشتياق پريدن در اين هوا  )ب 
 در نقاب خاك از شرمندگي پوشيده است/ ا بعد مردن صائب از شرم گناه روي خود ر )پ 
 مگر شويد شراب لطف او از دل غبارم را/ مگر چشمان ساقي بشكند امشب خمارم را  )ت 
 باز بود نعمتت ز شكر من افزون/ روزي اگر صد هزار بار كنم شكر  )ث 
 آ  ت، پ، ب، ث و) 4 و ثب، ت، آ، پ ) 3 پ، ت، آ، ث و ب) 2 پ، ت، ب، ث و آ) 1 

 شود؟ مي ديده» نما، جناس، تشبيه و كنايه متناقض«هاي  در كدام گزينه، همه آرايه -6
 كني فردا مرا چو قصه فراموش مي/ كني  ي دل من گوش مي امشب به قصه) 1 
 كني اي ماه با كه دست در آغوش مي/ رسد كه در آغوش گيرمت  دستم نمي) 2 
 كني دار اگر نوش مي حرمت نگاه/ عاشقان پر است جام جهان ز خون دل ) 3 
 كني زين داستان كه از لب خاموش مي/ اي به جمع  درافكنده شعله چو شمع» سايه«) 4 
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 )المپياد ادبي(   دهد؟ هاي موجود در دو بيتي زير را نشان مي كدام گزينه آرايه -7
 ام بر استخوان زن شرر زان شعله/ الهي آتش عشقم به جان زن «
 »سان زن بر آن آتش دلم پروانه/ و شمعم بر فروز از آتش عشق چ
 ايهام، جناس، تكرار) 4 ايهام  آرايي، تناسب، واج) 3 تلميح، تشبيه، جناس) 2 آرايي، كنايه، تشبيه واج) 1 

 وجود دارد؟» اغراق«ي  در كدام گزينه آرايه -8
 ديدي همه بر باد آمدكان تحمل كه تو / از من اكنون طمع صبر و دل و هوش مدار ) 1 
 ي زنجير ما كوه را برداشت از جا ناله/ ي فرهاد، آب؟  از خجالت چون نگردد تيشه) 2 
 عاقبت جان به دهان آمد و طاقت برسيد/ جهد بسيار بكردم كه نگويم غم دل ) 3 
 قرار من باش مرادبخش دل بي/ هزار جهد بكردم كه يار من باشي ) 4 
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 پاسخ تحليلي

از آن برداشـت  » مركـز سـپاه  «ي سـوم فقـط معنـاي     برانگيز است اما در گزينـه  هاي ايهام جزء واژه» قلب« 3 ي گزينه -1
 .شود، بنابراين در اين بيت، ايهام ندارد مي

 .آميزي دارد نيز آشكارا حس» بوي سخن«. است آمده» دروازه«و سپس به معني » درون«ابتدا به معناي » در« :ي نخست گزينه
از (» خـواب «گفـتن بـه   ) خير به   شب(خوش  شب. روشن است» خواب«و » خوش شب«يا » خواب«و » چشم«تناسبِ  :ي دوم گزينه

 .است و به او شب به خير گفته را آدم فرض كرده» خواب«اعر ي تشخيص است، زيرا ش پديدآوردنده) خداحافظي كردن» خواب«
خوابيدم و حاضر نبودم چشم از خواب خوش برگيـرم، امـا روزي كـه بـه دوري از      ها به شيريني مي من هم در گذشته: معناي بيت

 .عزيزانم دچار شدم، با خواب، خداحافظي كردم و ديگر خواب به سراغم نيامد
 .مجاز از مردم جهان است» جهان«استعاره از لب معشوق و » رابلعل سي« :ي چهارم گزينه

 .شود با لف و نشر حذف مي 4ي  با اسلوب معادله و گزينه 2ي  گزينه 3 ي گزينه -2
جوي «به دليل وجود ) ساحل(را قرار داد اما معناي ديگر آن » آغوش يا كنارِ بدن«توان معناي  در اين بيت فقط مي» كنار«به جايِ 

برانگيز هستند اما در اين بيت يك معنا از  هاي ايهام نيز از واژه» مهر«و » بو«، »آب«. (ايهام تناسب ⇐كند  مي به ذهن خطور» آب
 .) آب، آرزو، عشق: آيد ها برمي آن

 .آميز از اشك شاعر است اي اغراق استعاره» صد جوي آب«
 .بود هاي كتاب همايش مطرح شده ونهدر آزمون قبلي و نم اين بيت شبيه حسن تعليل

» بـاد «در مصراع نخست و » باد«شود و جناس تام ميان  مي ديده» بادا -باد«و » سر -بر«جناس ناقص ميان  1 ي گزينه -3
اگـر نهـاد را دل   ( -2 .خـورد  در باد تكان مي )اگر نهاد را سرِ زلف معشوق بگيريم( -1: رودبر باد مي: در مصراع دوم؛ و اما ايهام

 .رود از دست مي) ريمعاشق بگي

 )ي تشبيهي اضافه. (است تشبيه شده» سيل«به » غم«، ي نخست گزينهدر  3 ي گزينه -4
در بلندي و كشيدگي به حـرف  » قامت دوست«، ي دوم گزينهدر . است نيز مانند شده»  سد راه«به » جام مي«چنين در اين بيت هم

عنـان  «، ي سـوم  گزينـه ي تشبيهي است؛ امـا در   اضافه» من عمرخر« ي چهارم گزينهدر ). ي تشبيهي اضافه(است  مانند شده» الف«
هـاي اسـب    از ويژگـي ) افسـار (» عنان«است و داشتنِ  مانند شده» اسب«در ذهن شاعر به » قلم«ي استعاري است، زيرا  اضافه» قلم

 )ي استعاري اضافه ⇐به است  هاي مشبه اليه، مشبه و مضاف از ويژگي فمضا. (است

» پ«وجـود حسـن تعليـل در بيـت     : تر اسـت  براي آغاز كردن كار مناسب» حسن تعليل«ها،  بين اين آرايه 4 ي گزينه -5
احتمـاالً   ⇐آسـت   علّتي شاعران امـا غيرواقعـي آورده   ،اش در زير خاك پس از مرگ شاعر براي مدفون بودن چهره: آشكار است

در آزمون سراسـري  باشيد  كه به ياد داشته اي نيست، مگر اين كار ساده» ت«پيدا كردن استعاره در بيت  .درست است 4ي  گزينه
تواند خمارِ او را بشكند، پس در ذهنش چشـمان   مي» چشمان ساقي«گويد كه  وقتي شاعر مي: را درنظر بگيريد ه دو نوع استعار هر

 ي مكنيه  استعاره ⇐است  را به آن نسبت داده) شكستن خمار(اي شراب ه است و يكي از ويژگي ساقي را به شراب مانند كرده

نيز به ذهن خطـور  » وآرز«در كنارِ آن، معناي » اشتياق«است اما به دليل آمدن  به معناي معمول خود به كار رفته» ب«در بيت » هوا«
 .اي است ايد، كار ساده براي شما كه كتاب همايش ادبيات را خوانده» آ«و » ث«هاي  كردن تلميح و جناس تامِ بيتپيدا. كند مي
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). مصراع دوم بيت(ي چهارم است  نما دانست بيت گزينه توان آن را داراي متناقض تنها بيتي كه تاحدي مي 4 ي گزينه -6
 .شود در اين بيت پيدا كرد آساني مي ها را نيز به ديگر آرايه

 !)بدون شرح( 1 ي گزينه -7

 .است ي زنجيرش اغراق كرده در تأثيرگذاري و قدرت ناله در بيت دوم، شاعر 2 ي گزينه -8


