
زبان و ادبیات فارسی

نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: فارسی - آرایه ادبی

موسسه مکتبستان دانش

گلستان

1-در کدام بیت، همۀ آرایه هاي «تشبیه، مراعات نظیر و تضاد» موجود است؟

 روزي تفّقدي کن درویش بی نوا را    اي صاحب کرامت، شکرانۀ سالمت          

 با دوستان مرّوت با دشمنان مدارا  آسایش دو گیتی، تفسیر این دو حرف است         

 دلبر که در کف او موم است سنگ خارا   سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد          

 دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا  دل می رود ز دستم، صاحب دالن خدا را          

2-در کدام بیت، همۀ آرایه هاي « جناس، استعاره، کنایه و تشبیه » موجود است؟

ساکن شود، بدیدم و مشتاق تر شدم   گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق          

یک روز این بیاید و یک روز آن رود  مهمان  سراست خانۀ دنیا که اندر او          

بگذار تا به چاه مذلّت فرو رود  آن کس که سر به جیب قناعت فرو نبرد          

اکسیر عشق بر مسم افتاد و زر شدم گویند روي سرخ تو سعدي که زرد کرد؟          

3-در کدام بیت تشخیص (personification) مشهود نیست؟

کس را خبر مکن که کجا می فرستمت    این سر به مهر نامه بدان مهربان رسان          

نزدیک آفتاب وفا می فرستمت   اي صبح دم، ببین که کجا می فرستمت          

 آن جا به رغم باد صبا می فرستمت  باد صبا دروغ زن است و تو راست گوي         

 نزد گره گشایی هوا می فرستمت  دست هوا به رشتۀ جان بر، گره زده ست          

4-شاعر در کدام گزینه، براي بیان منظور خود، از آرایه ي جناس استفاده کرده است؟

کدامین روزم از خود شاد کردي  کدامین ساعت از من یاد کردي 

گذر بر چشمه نوشاب دارد  عتابت گر چه زهر ناب دارد    

کدامین خواري از بهرم کشیدي  کدامین جامه بر یادم دریدي  

کدامین شب فرستادي سالمی  کدامین پیک را دادي پیامی    

5-در کدام بیت بیش ترین آرایۀ تضاد وجود دارد؟

اي لب شیرین جواب تلخ سرباال چرا  شور فرهادم به پرسش سر به زیر افکنده بود

تحمل می کنم با زخم چون مرهم نمی بینم  قناعت می کنم با درد چون درمان نمی یابم 

آن را که فلک زهر جدایی بچشاند  شیرین ننماید به دهانش شکر وصل

مرگم رسیده بود و لیکن خدا نخواست  گردون مرا زمحنت هستی رها نخواست
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6-کدام مجموعه از ترکیب ها «اضافۀ تشبیهی» است؟

جیب مراقبت - امید اجابت - دیوار امّت - قّصۀ عشق مزید نعمت - شرط انصاف - مرغ سحر - کاله شکوفه

دریاي معرفت - شب جهل - شکوفۀ اشک - آتش عشق پردة ناموس - اطفال شاخه ها - سرور کاینات - درگاه خدا

7-در کدام عبارت آرایۀ متناقض نما، مشهود است؟

صداي سایش بال هایش تنها سخنی است که سکوت ابدي کویر را نشان می دهد و آن را ساکت تر می نماید.

ماوراء الطبیعه را - که همواره فلسفه از آن سخن می گوید و مذهب بدان می خواند - در کویر به چشم می توان دید.

شب کویر، این موجود زیبا و آسمانی که مردم شهر نمی شناسند. آن چه می شناسند شب دیگري است.

خیال - این تنها پرندة نامرئی که آزاد و رها همه جا جوالن دارد - سایۀ پروازش تنها سایه اي است که بر کویر می افتد.

8-در کدام گزینه آرایۀ تناقض (پارادوکس) به کار رفته است؟

چون جرس نالۀ من زاد سفر بود مرا  یافت با شکوه ره زندگی من پایان          

این هم از بی هنري هاي هنر بود مرا  حاصل ذوق و هنر خون جگر بود مرا           

 بهره زان وصل همان دیدة تر بود مرا  گر چو شبنم نفسی هم نفس گل بودم            

یاد آن روز که چون کوه جگر بود مرا  دلم امروز چو کاه از نفسی می لرزد               

9-آرایۀ «جناس و تلمیح و تضاد» در کدام بیت به کار رفته است؟

 جفت بد حاالن و خوش حاالن شدم  من به هر جمعیّتی ناالن شدم             

 باز جوید روزگار وصل خویش  هر کسی کاو دور ماند از اصل خویش                  

 قّصه هاي عشق مجنون می کند  نی حدیث راه پرخون می کند                  

 مرزبان را مشتري جز گوش نیست  محرم این هوش جز بی هوش نیست            

10-در کدام گزینه آرایه هاي «اغراق و استعاره» دیده می شود؟

 از مه روي تو و اشک چو پروین من است  یار من باش که زیب فلک و زینت دهر

 که عرق داغ کند اللۀ سیرابش را  تا به حدي است لطافت رخ پرتابش را

 شناور است چو ماهی و هم چو قطره، دوان  تناور است چو کوه و تگاور است چو باد

  که رو نتابم اگر تیغ می زنی به سرم  چنان ز عشق تو از حال خویش بی خبرم

11-در همۀ بیت هاي زیر به جز بیت ..................  آرایۀ «تشبیه» وجود دارد.

این لطافت نیست هرگز میوة فردوس را / می توان خوردن به لب سیب زنخدان تو را

گفتمش سلسلۀ زلف بتان از پی چیست؟ / گفت حافظ ِگله اي از دل شیدا می کرد

گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم / گفت آن روز که این گنبد مینا می کرد

دلم تختۀ ِکلک (=قلم) تعلیم توست / سرم خاك میدان تعظیم توست
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12-در کدام گزینه آرایۀ «جناس» به  کار رفته است؟

 از درون من نجست  اسرار من  هر کسی از ظّن خود شد یار من

 لیک کس را دید جان دستور نیست  تن ز جان و جان ِز تن مستور نیست 

 همچو نی دمساز و مشتاقی که دید؟  همچو نی زهري و تریاقی که دید؟

 قّصه هاي عشق مجنون می کند  نی حدیث راه پر خون می کند    

13-در بیت زیر، کدام آرایه وجود ندارد؟
ز خود برون شد و بر تن درید پیراهن» «رسید باد صبا غنچه در هواداري     

استعاره تلمیح کنایه تشخیص

14-در عبارت «صداي سنگین سکوت در سرسرا پیچیده بود» چه آرایه اي به کار رفته است؟

استعاره تشبیه واج آرایی تلمیح

15-در کدام بیت آرایۀ حس آمیزي مشهود نیست؟

 تلخی که از زبان تو آید شنیدنی است ما گرچه مرد تلخ شنیدن نه ایم لیک  

ثبت است بر جریدة عالم دوام ما هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق   

سخن گفتنش با پسر نرم دید رخ شاه کاووس پر شرم دید   

شور کم کن کباب اگر داري تلخ منشین شراب اگر داري  
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تشبیه (مشبّه: ت، مشبّه به: شمع، ادات تشبیه: چون) / مراعات نظیر بین واژگان «شمع، موم و بسوزد» و واژگاِن «موم و سنگ» / «موم» و «سنگ» گزینه 3 - 1
تضاد دارند.

« اکسیر عشق » اضافۀ تشبیهی است. / « روي زرد شدن » کنایه است از چهره و سیماِي عارفانه یافتن [و از نگاِه آنان که عشق را نمی شناسد، کنایه از گزینه 4 - 2
الغر و تکیده شدن] / « زر شدن » کنایه است از ارجمند شدن / مس استعارة مصرحه از وجود بی ارزش شاعر است. / بین واژگاِن «زرد» و «زر» جناس ناهمسان

دیده می شود.

در گزینه هاي دیگر، به «صبح»، «باد صبا» و «هوا» شخصیت انسانی بخشیده شده است. گزینه 1 - 3

یاد و شاد جناس ناهمسان دارند. گزینه 1 - 4

زیرا در این گزینه، سه تضاد دیده می شود: پرسش  جواب، زیر باال، شیرین  تلخ گزینه 1 - 5
بررسی سایر گزینه ها:

» دو تضاد (درد  درمان، زخم  مرهم) گزینۀ «
» نیز دو تضاد (وصل  جدایی، شیرین  زهر) گزینۀ «

» یک تضاد (هستی  مرگ) گزینۀ «

دریاي (مشبّه به) معرفت (مشبّه) (وجه شبه: بزرگی، عمق و بی کرانگی) / شب (مشبّه به) جهل (مشبّه) (وجه شبه: گمراه کنندگی) گزینه 4 - 6
شکوفۀ (مشبّه به) اشک (مشبّه) (وجه شبه: کوچکی و طراوت) / آتش (مشبّه به) عشق (مشبّه) (وجه شبه: سوزانندگی)

اضافه هاي تشبیهی در سایر گزینه ها:
): کاله (مشبّه به) شکوفه (مشبّه) (وجه شبه: زیبایی و پوشانندگی؛ کاله سر انسان را می پوشاند و شکوفه سر شاخه ها را) گزینۀ (

): دیوار (مشبّه به) امّت (مشبّه) (وجه شبه: نیاز به پشتوانه داشتن) گزینۀ (
): پردة (مشبّه به) ناموس (مشبّه) (وجه شبه: ظرافت و حّساسیّت) / اطفال (مشبّه به) شاخه ها (مشبّه) (وجه شبه: کوچک بودن) گزینۀ (

صداِي سایش بال هایش تنها سخنی است که سکوِت ابدي کویر را نشان می دهد. گزینه 1 - 7
شاعر ادعا می کند که صدا، سکوت را نشان می دهد.

تناقض: «بی هنري هاي هنر» متناقض نما گزینه 2 - 8

اصل و وصل: جناس ناهمسان / دور ماند با بازجوید: تضاد / مفهوم بیت تلمیح دارد به آیۀ «انّا ّهللا و انّا الیه راجعون» و عبارت «کل شئ یرجع إلی اصله». گزینه 2 - 9

شاعر مدعی است که رخ یارش آن قدر لطیف است که عرق به آن آسیب می رساند(اغراق)/ اللۀ سیراب استعاره از صورت. گزینه 2 - 10

در این گزینه تشبیه وجود ندارد. گزینه 3 - 11
بررسی گزینه هاي دیگر:

) تشبیه: سیب زنخدان
) تشبیه: سلسلۀ زلف (زلف معشوق به زنجیر تشبیه شده است.)

) تشبیه: دل همچون تختۀ تعلیم / سر همچون خاك میدان

مستور و دستور جناس ناهمسان اند. گزینه 2 - 12

آرایۀ تلمیح وجود ندارد. گزینه 3 - 13
تشخیص و استعاره هواداري باد صبا و دریدن پیراهن غنچه / کنایه: «پیراهن دریدن» و «از خود برون شدن».

واج آرایی: تکرار صامت / س / گزینه 2 - 14

در «تلخ نشستن»، «نرم سخن گفتن» و «شنیدن تلخی» حس آمیزي را می توان دید. گزینه 2 - 15
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