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درسپایهمدرسه

دبیر

نام و نام خانوادگی

ترتیِب آرایه های "جناس، تشخیص، مجاز، تضاد" در کدام ابیات است؟1

الف) پـیـش رفـتـار تـو پـا بـرنـگرفـت از خجلت            سرو سرکش که به ناز از قد و قامت برخاست

ب) ای نسیم کوی معشوق این چه باد خّرم است            تا کـجا بـودی که جانم تازه می گردد به بـوی

ج) پـی دیـدن خـرامـش سـر کـوچـه ها ستـادم            پـی جـلوۀ جـمـالـش در خـانـه هـا نـشـستم

د) چـگـونـه از خـط حـکـم تـو سـر بـگـردانـم            که مـن مـطـیعـم و حـکم تو پیش بنده مطاع

ب، الف، ج، د (2 الف، ب، د، ج (1

د، ب، ج، الف (4 ب، الف، د، ج (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

در کدام گزینه آرایه های "سجع، جناس و تضاد" دیده می شود؟2

نیکوترین ازبهر آن بود که یوسف صّدیق وفادار بود و یعقوب خود او را به صبر آموزگار بود. (1

در این قصۀ دو ضد جمع بود؛ هم راحت بود، هم آفت؛ در بدایت بند و چاه بود و درنهایت تخت و گاه بود. (2

هرکس که روی از معاملت با خلق بتافت، دنیا و آخرت در راه معاملت با حق بیافت. (3

سیرتش نیکوترین سیرت ها بود که در مقابلۀ زشتی آشتی کرد و در مقابل جفا، وفا کرد. (4

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 

گر دشنام فرمایی و گر نفرین دعا گویم جواب تلخ می زیبد لب لعل شکرخا را" کدام دسته از آرایه ها دیده میشود؟3 در بیت "ا

تضاد، حس آمیزی، تشبیه، کنایه (2 مجاز، تلمیح، کنایه، تشبیه (1

مجاز، کنایه، تلمیح، حسآمیزی (4 تشبیه، تضاد، مراعات نظیر، سجع (3

انسانی دهم آزمون شماره 1 1397 ایران علوم  مدارس برتر 

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 1 1397 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 1 1397 مدارس برتر 

آرایه های بیت زیر، کدام اند؟4

"آب آتـش می بـرد خورشـیـد شب پوش شما            می رود آب حیـات از چشـمۀ نوش شـما"

مجاز، جناس تام، تضاد، تلمیح (2 استعاره، تشخیص، تلمیح، تضاد (1

مجاز، ایهام، تشخیص، پارادوکس (4 ایهام، استعاره، جناس تام، پارادوکس (3

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 

MrKonkoriآرایه دهمدهم
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آرایه های مقابل کدام بیت، کامالً درست است؟5

بـه مـژده جـان بـه صـبـا داد شـمـع در نـفسی            ز شـمـع روی توأش چـون رسـید پـروانه (ایهام تناسب - تشبیه) (1

نـرگـس کـه فـلـک چشــم وچــراغ چمنــش کرد            چشم تو سرافکنـده به هـر انجمنش کرد (استعاره مصرحه - (2

کنایه)

تا به کی در پرده باشد نیک و بد ساغر کجاسـت            دل ز دعوی شد سیه آیینۀ محشر کجاست؟ (تضاد - حسن تعلیل) (3

کوه کـن زنـده نـخواهـدشـدن از نـفـخـۀ صـور            مـگـرش مـژدۀ وصـل از بـر شـیریـن آرند (ایهام تناسب - تلمیح) (4

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

آرایه  های کدام گزینه در بیت زیر موجود نیست؟6

(چو آب آشفته جان برکف دوانم تا کجا سروی                به قد و قامتت بینم روان در پای او ریزم)

تلمیح، مجاز (2 استعاره، مراعات نظیر (1

کنایه، جناس (4 تشبیه، تشخیص (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1395

آرایه های مقابل همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ............ تمامًا درست است.7

در غنچه برگ گل بود ایمن ز زخم خار               دلگیر ماه مصر ز زندان چرا شود (استعاره - تلمیح) (1

تابوت بهر مرده دالن مهد راحت است                زاهد ز زهد خشک پشیمان چرا شود (تشبیه - حس آمیزی) (2

من که تا خاستم از خاک، به خون افتادم                        در قیامت دگر از خاک چرا برخیزم (تضاد - مجاز) (3

گرنه "صائب" داغدار از رفتن پروانه است             شمع خاکستر چرا در انجمن بر سر کند (ایهام تناسب - حسن تعلیل) (4

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 8 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 8 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 8 1399

تعداد تشبیهات کدام بیت بیشتر است؟8

له و شیداست دائم همچو بلبل در قفس                      طوطی طبعم ز عشق شکر و بادام دوست وا (1

بمال بر لب خونخوار حرص، خاک قناعت                        وگرنه تشنگی افزاست آب شور تمنّا (2

چون سنگ سرمه، خاکش پیرایۀ نظرهاست                      چشمی که یک نظر دید آن چشم سرمه  سا را (3

به هر شورش مده، چون موج از کف دامن دریا               که باشد عقد گوهر خوشه  ای از خرمن دریا (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399
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آرایه های مقابل کدام بیت تمامًا درست نیست؟9

چون صدف پروردم اندر سینه ُدّر معرفت                       تا به جوهر طعنه بر ُدرهای دریایی زدم (مجاز، حسن تعلیل) (1

بحر طبعم در سخن چون گوهرافشانی کند                     در صدف گوهر ز خجلت چهره مرجانی کند (تشخیص، مراعات (2

نظیر)

جواب خشک از آن لعل آبدار مرا                       به گوش تشنه لبان چون صدای آب خوش است (استعاره، حس آمیزی) (3

به بوی مژدۀ وصل تو تا سحر شب دوش             به راه باد نهادم چراغ روشن چشم (تشبیه، واج آرایی) (4

تالیفی محسن اصغری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 5 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 5 1399

آرایه  های همۀ ابیات در مقابل آن  ها درست است؛ به  جز:10

گرت سودای آن باشد کزین سودا برون آیی            زهی سودا که خواهی یافت فردا از چنین سودا (جناس تام، مجاز) (1

به بزمگاه چمن دوش، مست بگذشتم            چو از دهان توام غنچه در گمان انداخت (مجاز، ایهام) (2

چون دل شب می  زنم صائب بر آهنگ فغان            می  کشانم بر زمین از آسمان ناهید را (اغراق، استعاره) (3

ببر زین خاکدان زنهار با خود سرمۀ بینش            وگرنه کور هیهات است در محشر شود بینا (تشبیه، واج  آرایی) (4

کنکور سراسری هنر داخل 1399

در کدام بیت، هر سه آرایه "تلمیح، تشبیه و جناس" وجود دارد؟11

سـیـمـرغ کـوه قـاف حـقـیـقـت کـنون منم            کـو عـارفی که قـول مـرا تـرجـمان کند (1

آن کـه کـام از لـب شـیـریـن تـو خواهد یابـد            نـیـش را بـر قـدح نــوش مـقــّدم دارد (2

دل هـای مـرده زنــدگـی از سـر گـرفـتـه انـد            تـا چـون مـسـیح با لـب جان پرور آمدی (3

خضرسان از چشمه احسان هستی بخش نوش            جرعـۀ باقـی بـنـوشـد عمر جاویدان کند (4

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

کدام گزینه دربارۀ نوشته های داستان وار درست نیامده است؟12

فضای داستان همان حال و هوای روحی حاکم بر واقعه و مکان و زمان آن است. (1

در شخصیت پردازی داستان باید به گفتگوی اشخاص و همفکری ها و مخالفت های آن ها توجه کنیم. (2

طرح ماجرا و خلق حادثه هماهنگی شیوۀ سخن گفتن شخصیت ها با نقش و هوّیت آن ها است. (3

در بیان روایت دو موضوع اهمّیت دارد: زبان نوشته و زاویۀ دید. (4

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 
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در کدام بیت همۀ آرایه های "استعاره، تشبیه، تناسب و جناس" وجود دارد؟13

مرا چو چین سر زلف تو به دام آورد         نظر به دانۀ خال بتان چین چه کنم (1

به روز حشر گرم بی تو در بهشت آرند             چه جای حور بود جنت برین چه کنم (2

گر به رخسار چو ماهت صنما می نگرم            به حقیقت اثر لطف خدا می نگرم (3

من از هوای تو ای سرو راستین چه کنم           من از جفای تو ای جان نازنین چه کنم (4

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 12 1395 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 12 1395 مدارس برتر 

کدام بیت، دارای "تلمیح، تضمین و حسن تعلیل" است؟14

نیازی نیست با شعرم تخلص خواجه خود فرمود            که چرخ، این سکۀ دولت به نام شهریاران زد (1

شهر ری خالی شد از مهر و محّبت خواجه گفت            مـهـربانی کـی سرآمـد شهـریاران را چه شد (2

نـگـین ملـک سلیـمان چـراغ عـرش خـداست            گـرش نـه حـلقـه بـرانـگشـت اهـرَمن بـاشد (3

اللـه چـون تـاج فریـدون بـدرخـشـد کـز کـوه            پــرچــم کــاوۀ نــوروز پـــدیـــدار آمــد (4

کنکور سراسری هنر داخل 1398

آرایه های مقابل ابیات همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ............. تمامًا درست ذکر شده است.15

گر تو یوسف صفت از خانه به بازار آیی دل شهری همه بر آتش سودا فکنی (مجاز - ایهام تناسب) (1

بی  خون جگر، معنی رنگین ندهد روی              چون نافه بریدند به خون، ناف سخن را (کنایه - حس آمیزی) (2

بحر از باد مخالف می شود شوریده تر                 از نصیحت مست را هشیار کردن مشکل است (اسلوب معادله - جناس) (3

سّر شراب عشقش مست مدام داند                    هشیار چون نخورده است او را خبر چه باشد (ایهام - متناقص نما) (4

تالیفی کاظم کاظمی

کدام عبارت از جنبه تاریخ ادبی، درست است؟16

محمدرضا شفیعی کدکنی با تخلص جذبه کتاب "مثل درخت در شب باران" را به شعر نوشته است. (1

مجموعه شعر پیامبر و دیوانه اثر جبران خلیل جبران را نجف دریابندری ترجمه نموده است. (2

یوهان فردریش شیلر در شعر "مزار شاعر" به مقایسه تیمور لنگ با فردوسی پرداخته است. (3

ملک الشعرای بهار قطعه دماوندیه خود را در سال 13۰1 به صورت نمادین سرود. (4

کنکور سراسری زبان داخل 1398
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در کدام گزینه تشبیه وجود ندارد؟17

در آفـاق گـشـاده  اسـت ولـیـکـن بسته  است            از سـر زلــف تـو در پـای دل مـا زنـجـیــر (1

سـوسـن و گـل آسـمـانـی مـجلسی آراستند            روی و مـوی مـجـلـس آرای توأم آمد به یاد (2

واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می کنند            چون به خلوت می روند آن کاِر دیگر می کنند (3

دیــدۀ اهــل طـمـــع بـه نـعـمــت دنــیــا            پـر نـشـود هـمـچـنـان کـه چـاه بـه شـبنم (4

تالیفی نرگس موسوی

تعداد استعاره در همۀ ابیات یکسان است؛ به جز:18

چون شود یاقوت لؤلؤپرورت گوهـرفشـان            آب گردد از حیا هر گوهر کانی که هست (1

در قـدم هـای خـیـال تو به دامـن هـردم            چـشـم دریادل من لؤلؤی الال می ریـخت (2

ـّۀ یـاقـوت لـؤلـؤپـوش گوهرپـاش تو            رسـتـۀ لـعـلـم ز چـشـم ُدر نثار انداخـته حـق (3

چـهـرۀ بـاغ بـه خـونـابـه فـرومی شـستم            دهـن چـشـمـه پر از لؤلؤی تر می کـردم (4

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

آرایه های بیت زیر، کدام اند؟19

لـم همـه ُپرآب زالل" "شـکـرت شــور جـهـانی و جـهـانـی مـشـتـاق            عـالمـی تشـنـه و عـا

ایهام، مجاز، مراعات نظیر، تشبیه (2 استعاره، ایهام، تضاد، مراعات نظیر (1

استعاره، ایهام تناسب، مجاز، اغراق (4 تشبیه، ایهام تناسب، جناس تام، تضاد (3

کنکور سراسری زبان داخل 1398

آرایه های "استعاره، ایهام، تشبیه" همگی در کدام بیت یافت می شود؟20

ره به در از کوی دوست نیست که بیرون برند                       سلسلۀ پای جمع زلف پریشان اوست (1

هر شبی پیش خیال تو بمیرم چون شمع                    تا کند زنده به بوی تو، نسیم سحرم (2

ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی برکنَد                        چون تو را نوح است کشتیبان، ز طوفان غم مخور (3

گر چو فرهادم به تلخی جان برآید باك نیست            بس حکایت های شیرین بازمی ماند ز من (4

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 13 1395 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 13 1395 مدارس برتر 

آرایه  های بیت زیر کدام  اند؟21

"مگر نسیم خطت صبح در چمن بگذشت                که گل به بوی تو بر تن چو صبح جامه درید"

کنایه - تشبیه - حسن تعلیل - تلمیح (2 مجاز - تشخیص - جناس - ایهام تناسب (1

حسن تعلیل - ایهام - تشخیص - تشبیه (4 اغراق - ایهام تناسب - استعاره - حس  آمیزی (3

امیر افضلی تالیفی 
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آرایه های بیت "مگذر ز حرف راست که از رهگذار صدق            پر زر کند فلک ز کواکب دهان صبح" کدام اند؟22

حسن تعلیل، مجاز، استعاره، تشبیه (1

تشخیص، مراعات نظیر، ایهام تناسب، حسن تعلیل (2

استعاره، ایهام، مجاز، کنایه (3

تشبیه، اغراق، جناس، واج آرایی (4

تالیفی نرگس موسوی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 4 1400 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 4 1400

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 4 1400

بیت زیر، فاقد کدام آرایه ها است؟23

"با شکوه کوه فضلت ابر گریان بر جبال            باوجود جود دستت برق خندان بر سحاب"

استعاره، جناس (2 تشبیه، تضاد (1

تشخیص، مراعات نظیر (4 ایهام، حس آمیزی (3

کنکور سراسری هنر داخل 1395

آرایه های مقابل همۀ ابیات تمامًا درست است؛ به جز:24

الله دل در دم جان بخش سـحر می بـنـدد            غنـچـه جـان پیـشـکـش بـاد صـبا می آرد (استعاره، اسلوب معادله) (1

از آن دلبسـتگی دارد دل مـا با سر زلفـش            که هر تاری ز گیسویش رگی با جان ما دارد (حسن تعلیل، مراعات نظیر) (2

به روز حشر چو بوی تـو بـشنـود خـواجـو            ز خـاک مــسـت بـرون افـتد و کـفـن بــدرد (حس آمیزی، مجاز) (3

چنان کاندر پریشانی سرافرازی کند زلـفش            تـوانـایـی چـشـم سـاحـرش در نـاتوانی بـود (تناقض، استعاره) (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

در کدام گزینه آرایۀ "ایهام" مشهود است؟25

دلم جز مهر مهرویان طریقی برنمی گیرد                      ز هر در می دهم پندش ولیکن درنمی گیرد (1

لۀ بلبل خوش آمد                   به چشمش رنگ  و  بوی گل خوش آمد به گوشش نا (2

ماه من ار خنجر کشد شیطان مسلمان می شود                       از فیض بی پایان او آتش گلستان می شود (3

هر روز به هر دستی رنگی دگر آمیزی                       هرلحظه به هر چشمی شوری دگر انگیزی (4

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 
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آرایه های "مجاز، حسن تعلیل، ایهام، ایهام تناسب" به ترتیب در کدام ابیات یافت می شود؟26

الف) مرغ دل کز سر زلفت نشکیبد نفسی                    باز گویی هوس چنگل شاهین دارد

ب) دی طبیبم دید و دردم را دوا ننوشت و گفت             خون دل می خور که این ساعت نمی یابم دوات

ج) مگرش دست به چین سر زلف تو رسید                     که دم باد سحر نافۀ خوشبو دارد

د) ز بیم چنگل شاهین جان شکار فراق             دلم چو مرغ چمن روز و شب در افغان است

ج، د، الف، ب (2 د، الف، ج، ب (1

د، ج، ب، الف (4 ب، د، الف، ج (3

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 3 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 3 1399

آرایه  های مقابل همۀ ابیات "کامالً" درست است؛ به  جز:27

تا سخنی گفته  ام زان لب شیرین  سخن                 خسرو ایران نمود گوش به گفتار من (حس  آمیزی، ایهام) (1

تا در خیال حورم و اندیشۀ قصور                      جز مایۀ قصور نگردد نماز من (جناس، حسن تعلیل) (2

دست نّقاش فلک بهر تماشای ملک                     هر شب آراسته در پرده نگار عجبی (جناس، واج  آرایی) (3

الی تو باشد به میان                    راستی سرو کجا قامت موزون دارد (ایهام تناسب، تشبیه) هرکجا جلوۀ با (4

کنکور سراسری زبان داخل 1399

کدام دو واژه در بیِت زیر، "ایهام" دارند؟28

"از نواهای مخالف می  کشند آزار خلق            گوشمالی نیست حاجت    ساز سیر آهنگ را"

آهنگ، نوا (2 نوا، ساز (1

ساز، آهنگ (4 نوا، مخالف (3

از کشور 1399 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ............ "اضافۀ تشبیهی" به کار رفته است؟29

به تیر غـمزه مرا می زنی و می ترسـم            کـه بـر تـو آیـد تـیـری که می زنی بی باک (1

گـهان            هرگز چو سایه روی خود از خاک برنداشت هرکس که آفتاب رخت دید نا (2

ال به کـمـان مـهــرۀ ابــروی خـمـیــده مـرغ دل صاحب نظران صـید نـکردی            ا (3

دل مـن آینۀ توست پـاک مـی دارش            کـه روی پـاک نـمـاید، بـود چو آینه پاک (4

تالیفی نرگس موسوی
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آرایه های بيت زير كدام اند؟30

گر در پای سنگی جان بداد        گفتار شيرين، بی سخن در حالت آرد سنگ را" "فرهاد شورانگیز ا

اغراق، جناس، تضاد، تشبيه (2 تلميح، ايهام، حس آمیزی، كنايه (1

اغراق، تشخيص، جناس، كنايه (4 تشبيه، حس آمیزی، تلميح، تشخيص (3

کنکور سراسری هنر داخل 1392

آرایه های مقابل کدام بیت هر دو درست است؟31

چون سایۀ هما که فتادن عروج اوست                ز افتادگی زیاده شود اعتبار ما (تشبیه - تناقض) (1

تکّیه بر اختر شب دزد مکن کاین عّیار                تاج کاووس ببرد و کمر کیخسرو (مجاز - اغراق) (2

روز اّول که سر زلف تو دیدم گفتم                    که پریشانی این سلسله را آخر نیست (تضاد - جناس) (3

گرنه هدهد ز سبا باز پیام آورده است                 این چه مرغی است کزو حال سبا می شنوم (حس آمیزی - تلمیح) (4

امیر افضلی تالیفی 

در همۀ گزینه ها بهجز گزینۀ ............ آرایه های تشبیه و استعاره به کار رفته است.32

ماه خورشید نمایش ز پس پردۀ زلف                آفتابی است که در پیش سحابی دارد (1

یا رب آن اوج نشین کوکب سیارۀ کیست                      نظر آن مه بی مهر به استارۀ کیست (2

الی تو آمد یادم            ذکر گل کردم و در فکر رخت افتادم سرو را دیدم و با (3

ترا ای ماه مهرافروز چندانی که می بینم                       نخواهد در کنار آمد به جز اشک چو پروینم (4

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 1 1393 مدارس برتر 

آرایه های "اغراق، تضاد، تشبیه و ایهام" به ترتیب، در کدام ابیات آمده است؟33

الف) نسخۀ قانون عشقت باید ای بیمار نفس                 تا شفا بخشد دوا با درد نادانی تو

ب) ای به جام الله شبنم راح ریحانی تو                        سرو و گل مستند و ساقی ابر نیسانی تو

ج) چون شفق رنگین کند محراب سیمین افق                  روز و شب محوند در سیمای روحانی تو

د) سود از این بهتر چه می خواهی که سودا می کنند                       جنّت باقی به این بیغولۀ فانی تو

 (3

ج، ب، الف، د (2 ج، د، ب، الف (1

الف، د، ج، ب (4 الف، ج، د، ب (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1396

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 8 تابستان 1398
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آرایه های "اسلوب معادله، تلمیح، تشبیه، حس آمیزی" به ترتیب، در کدام ابیات یافت می شود؟34

گر دل ها به هم پیوسته است گر دل ها ز یکدیگر جداست            هجر باشد وصل ا الف) وصل، هجران است ا

گــر وجــود، شــراب شــبــانــه اسـت ب) آبــی کــه زنــدگــانی جــاویـــد مــی دهـــد            دارد ا

ج) نیـسـت پــروا عاشـقــان را از نـگـاه تـلـخ یــار            دود خشـک شـمـع ریـحـاِن تـِر پـروانـه است

د) از تـهـی مـغـزی اسـت امـیـد گـشـاد از مـاه عید            نـاخـن تـنـهـا بـرای پـشت سر خاریدن است

ج، ب، د، الف (2 ج، ب، الف، د (1

د، ج، ب، الف (4 د، ب، الف، ج (3

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 

آرایه های "استعاره، مجاز، حس آمیزی، اسلوب معادله و ایهام" به ترتیب، در کدام ابیات آمده است؟35

الف) آب صــافــی شــده اســت خــون دلـــم            خـــون تـــیــره شــده اســـت آب ســـرم

ب) اکـنـون سـزد نـگـارا گـر حـال مـن بپرسی             یـادم کـنـی که ایـن دم دور از تـو نـاتـوانـم

ج) حرف بیجا غافالن را غوطه در خون می دهد            مـرغ بـی هـنـگـام را تـیـغ اجـل گوید جـواب

الن تواند            در دبستان تو شیرین سخنی نیست که نیـست د) بـلـبـل و طـوطـی و قـمری همه نا

ام مـی بـنـدیـم مــا ـّ ه) نـه ز خـامـی نـقـش هـا را خـام می بندیم ما            پـرده بــر چـشـم بـد ای

ب، الف، ج، ه، د (2 الف، ه، د، ج، ب (1

ه، الف، د، ج، ب (4 ه، ب، د، ج، الف (3

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

نام پدیدآورندگان "من زنده ام، اسرارالّتوحید، اخالق محسنی" در کدام گزینه آمده است؟36

معصومه  آباد، محمد بن  منّور، حسین واعظ کاشفی (1

سپیده کاشانی، محّمد بن منّور، عّطار نیشابوری (2

معصومه آباد، عّطار نیشابوری، محمد بن منّور (3

لخیر، حسین واعظ کاشانی مرتضی آوینی، شیخ ابوسعید ابوا (4

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

آرایه های مقابل همۀ ابیات "هر دو" درست است؛ به جز:37

کـمنـد زلف تو سر حلقۀ نجات من است            کـه َرسـتم از هـمه تـا صـید این کمند شدم (پارادوکس - تشبیه) (1

صـبـح امـیـد خـندۀ شادی نـمـی کـنـد            تـا نـاامــیــد از هــمــه دنــیــا نـمـی شــوی (تشبیه - استعاره) (2

صبر من با لب شیرین تو ز اندازه گذشت            تـنـگ شـد حـوصـلـه تـنـگ شـکـری پیدا نیست (ایهام - تلمیح) (3

قـبـول پـرتـو احـسـان ز آفـتاب مـکـن            که ماه یک شبه را منتش دوتا کرده است (حسن تعلیل - استعاره) (4

از کشور 1398 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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آرایه های "تشخیص - تشبیه - حس آمیزی - ایهام - اسلوب معادله" به ترتیب در کدام ابیات آمده است؟38

الف- تیره بختی الزم طبع بلند افتاده است           پای خود را چون تواند داشتن روشن چراغ؟

ب- حیف فرهاد که باآن همه شیرین کاری           شد به خواب عدم از تلخی افسانۀ عشق

ج- بزِم بی شاهد نمی خوانم که پیش اهل دل         دوزخی باشد هر آن جنّت که در وی حور نیست

د- هرکجا تدبیر می چیند بساِط مصلحت           از کمین، بازیچۀ تقدیر می آید برون

له عشاق غم انگیزتر است             داد از آن زخمه که دیگر رِه بیداد گرفت ه- شعرم از نا

الف - ج - ب - ه - د (2 د - ج - ب - ه - الف (1

الف - ج - ه - ب - د (4 د - ج - ه - ب - الف (3

والفضل غالمی اب تالیفی 

در کدام گزینه آرایه ای اشتباه ذکر شده است؟39

فلک باخت از سهم آن جنگ رنگ          بود سهمگین جنگ شیر و پلنگ (کنایه، اغراق، استعاره) (1

چو به دوست عهد بندد ز میان پاک بازان            چو علی که می تواند که به سر برد وفا را (تشبیه، کنایه، جناس تام) (2

مگر ای سحاب رحمت تو بباری ار نه دوزخ                  به شرار قهر سوزد همه جان ماسوا را (استعاره، تشبیه، جناس) (3

نه خدا توانمش گفت نه بشر توانمش خواند                  متحیرم چه نامم شه ملک الفتی را (تلمیح، تشبیه، استعاره) (4

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 1 1394 مدارس برتر 

تمام گزینه ها در زیرمجموعۀ ادبّیات غنایی قرار می گیرد جز گزینۀ ............40

چه گفت آن سخن گوی با فّر و هوش                      چو خسرو شدی بندگی را بکوش (1

ای غایب از نظر به خدا می سپارمت                       جانم بسوختی و به دل دوست دارمت (2

روز وصل دوستداران یاد باد                     یاد باد آن روزگاران یاد باد (3

دیری ست که دلدار پیامی نفرستاد               ننوشت کالمی و سالمی نفرستاد (4

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 

آرایه های مقابل همه ابیات تمامًا درست است؛ به جز:41

لـــم پـــرشــور کـه آرام نــدارد            از دامــن صـحــرای تــو یـک مـوج سـراب اســت (تشبیه، مجاز) ایـــن عـــا (1

از نــرگــس بــیــمــار بـود تـازگـی حـسـن            مـــعــمــوری آفــاق ز دل هــای خـراب اسـت (تناقض، استعاره) (2

در دل فـکـنـد شـور جــزا گـریـۀ تـلـخــش            از آتش رخسار تو هر دل که کباب است (حس آمیزی، ایهام تناسب) (3

مجنون چه کند مست نگردد، که در این دشت            هــر مــوج سـرابــی کــه بـود مـوج شـراب است (تلمیح، جناس) (4

کنکور سراسری هنر داخل 1398
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یکی از آرایه های کدام گزینه در کمانک روبه روی آن نادرست آمده است؟42

گوی خوبی که برد از تو که خورشید آنجا نه سواریست که در دست عنانی دارد (تشبیه - تشخیص) (1

حافظ مدار امید فرج از مدار چرخ                    دارد هزار عیب و ندارد تفضلی (جناس - استعاره) (2

بی زبانی سپر تیر حوادث نشود             ماهی از خار بود ترکش پر تیر در آب (اسلوب معادله - ایهام) (3

دهن به شکوه خونین چو الله باز مکن               که مرهم است خموشی دهان سوخته را (ایهام تناسب - کنایه) (4

تالیفی محسن فدایی

بیشترین مجاز در کدام بیت، یافت می  شود؟43

هر سروقد که بر مه و خور حسن می  فروخت            چون تو درآمدی، پی کاری دگر گرفت (1

گر با منت سر یاری است            که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاری است بنال بلبل ا (2

یک سر بی  کبر در نمرود زار خاک نیست            کاسۀ هرکس که می  بینم از این صهبا پر است (3

می  خواست گل که دم زند از رنگ و بوی دوست            از غیرت صبا نفسش در دهان گرفت (4

کنکور سراسری هنر داخل 1399

در کدام بیت هر دو آرایۀ "مجاز و حس آمیزی" هست؟44

رخ شاه کاووس پرشرم دید                        سخن گفتنش با پسر نرم دید (1

گر مکرر سخن تلخ بگوید معشوق             عاشق آن نیست که این نکته مسّلم دارد (2

ای همه هستی ز تو پیدا شده                   خاک ضعیف از تو توانا شده (3

به ترانه های شیرین، به بهانه های رنگین                    بکشید سوی خانه، مه خوب خوشلقا را (4

انسانی دهم آزمون شماره 1 1397 ایران علوم  مدارس برتر 

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 1 1397 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 1 1397 مدارس برتر 

آرایه  هاِی مقابل همۀ ابیات تمامًا درست است؛ به  جز:45

گر سنجی به میزان وفا کوه غم ما را            تو را در پّلۀ انصاف، سنگ کم کجا ماند؟ (اغراق، جناس) ا (1

بهار عمر خواه ای دل، وگرنه این چمن هر سال            چو نسرین صد گل آرد بار و چون بلبل هزار آرد (ایهام تناسب، (2

استعاره)

در آن دل از هالک عشقبازان غم کجا ماند؟            گره در خاطر خورشید از شبنم کجا ماند؟ (واج  آرایی، استعاره) (3

مسلسل چون شود امواج، می  پاشد ز هم کشتی            به حال خویش دل در زلف خم  درخم کجا ماند؟ (اسلوب معادله، (4

ایهام)

از کشور 1399 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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آرایه  های بیت زیر کدام  اند؟46

"نام شاهان از اثر در دور می  ماند مدام                     از لب جام جم این آواز می  آید برون"

ایهام، اسلوب معادله، جناس، استعاره، تضاد (2 تلمیح، حسن   تعلیل، تشخیص، واج  آرایی، تشبیه (1

استعاره، واج  آرایی، تلمیح، ایهام تناسب، جناس (4 تلمیح، جناس، تشخیص، تناقض، کنایه (3

تالیفی محسن اصغری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 19 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 19 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 19 1399

در کدام بیت آرایۀ "ایهام" وجود دارد؟47

له کن بلبل که گلبانگ دل افگاران خوش است ناگشوده گل نقاب آهنگ رحلت ساز کرد                        نا (1

نه من بر آن گل عارض غزل سرایم و بس             که عندلیب تو از هر طرف هزاران اند (2

از چاشنی قند مگو هیچ و ز شکر                      ز آن رو که مرا از لب شیرین تو کام است (3

دولت صحبت آن شمع سعادت پرتو                   باز پرسید خدا را که به پروانۀ کیست (4

انسانی دهم آزمون شماره 6 1398 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دهم آزمون شماره 6 1398

قلمچی ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 6 1398

انسانی داخل 1397 کنکور سراسری علوم 

آرایه های بیت زیر در کدام گزینه به درستی نیامده است؟48

"در چنگ آرزویت سوزم چو عود و سازم                  چون چنگم ار بسازی چون عودم ار بسوزی"

حس آمیزی - تشخیص (2 استعاره - ایهام تناسب (1

جناس ناهمسان - تشبیه (4 جناس همسان - واج آرایی (3

تالیفی کاظم کاظمی

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ............ هر دو آرایۀ تشبیه و استعاره به کار رفته است.49

چو عاشق می شدم گفتم که بردم گوهر مقصود         ندانستم که این دریا چه موج خون فشان دارد (1

کوهکن گو تیشه بی حاصل مزن چون دور چرخ       لعل جان افزای شیرین روزی پرویز کرد (2

بُتم از غمزه و ابرو همه تیر و کمان سازد           به غمزه خون دل ریزد به ابرو کار جان سازد (3

نیست جای دانۀ امید این محنت سرا             در زمین شور تخم خویش باطل می کنی (4

تالیفی کاظم کاظمی

در همۀ گزینه ها نام نویسندگان آثار به درستی ذکر شده است به  جز گزینۀ ............ .50

لخیر) اسرار التوحید (ابوسعید ابوا (2 اتاق آبی (سهراب سپهری) (1

لملک توسی) سیاست نامه (خواجه نظام ا (4 ارزیابی شتاب زده (آل احمد) (3

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 
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تعداد آرایۀ تشبیه در کدام گزینه متفاوت است؟51

گـری حافظا غبار فقر و قناعت ز رخ مشوی            کاین خاک بهتر از عمل کیمیا (1

ای ســرو بــلــنــد بــوســتــانــی            در پـیـش درخـت قـامـتـت پسـت (2

نـاوکــش را جـان درویـشـان هـدف            نـاخـنش را خون مسکینان خضـاب (3

مگر دهان تو آموخت تنگی از دل من            وجود من ز میان تو الغری آموخت (4

تالیفی نرگس موسوی

آرایه های بیت زیر، كدام اند؟52

"هرچند چو گل گوش فكندیم در این باغ              حرفی كه برد راه به جایی نشنیدیم"

تشبیه - تشخیص - جناس - حس آمیزی (2 تشبیه - مجاز - كنایه - استعاره (1

مجاز - ایهام - حس آمیزی - مراعات نظیر (4 استعاره - مراعات نظیر - تشخیص - ایهام (3

انسانی داخل 1391 کنکور سراسری علوم 

آرایه های بیت زیر کدام اند؟53

"بی بـرگی ما بـرگ نشـاط اسـت چمـن را            شیـراز� گلـزار بـود خـار و خـس مـا"

استعاره، پارادوکس، مجاز، حسن تعلیل (2 تشبیه، استعاره، پارادوکس، مجاز (1

استعاره، حسن تعلیل، اسلوب معادله، مجاز (4 تشبیه، تضاد، کنایه، اسلوب معادله (3

کنکور سراسری زبان داخل 1398

آرایه های "حس آمیزی، ایهام، مجاز و کنایه" به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟54

الف- چشم چپ خویشتن بر آرم                    تا روی نبیندت به جز راست

ب- آفرین جان آفرین پاک را              آن که جان بخشید و ایمان خاک را

ج- بوی دهن تو از چمن می شنوم                   رنگ تو ز الله و چمن می شنوم

د- از مکافات عمل غافل مشو            گندم از گندم بروید، جو ز جو

ج - الف - د - ب (2 د - الف - ب - ج (1

ج - الف - ب - د (4 ب - ج - الف - د (3

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 
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آرایه های "مجاز، ایهام، کنایه، تشبیه و تلمیح" به ترتیب در کدام ابیات، یافت می شود؟55

گر دو چشم تو مست مدام خواهد بود              خروش و مستی ما بر دوام خواهد بود الف) ا

گر ز سود و زیان بگذرد زیان نکند ب) کسی که نقد خرد داد و ملک عشق خرید          ا

ج) چو خامه هر که حدیث دل برآورد به زبان           طمع مدار که سر بر سر زبان نکند

د) طالب لعل توام کان که به ظلمات افتاد                طلب چشمۀ حیوان نکند چون نکند؟

هـ) هر که زین رهگذرش پای فرورفت به گِل           میل آن سرو خرامان نکند چون نکند؟

ب، الف، هـ، ج، د (2 الف، ب، هـ، ج، د (1

ج، د، الف، ب، هـ (4 ج، الف، هـ، ب، د (3

کنکور سراسری هنر داخل 1394

آرایه های بیت زیر کدام اند؟56

"دوست دارم شمع باشم در دل شب ها بسوزم                روشنی بخشم میان جمع و خود تنها بسوزم"

استعاره، کنایه، پارادوکس، مجاز (2 تشبیه، جناس، تلمیح، مجاز (1

کنایه، تضاد، ایهام تناسب، حسن تعلیل (4 تشبیه، استعاره، تضاد، جناس (3

آزمایشی سنجش ریاضی و فیزیک چهارم مرحله اول 1395

آرایه های "تشبیه، استعاره، تلمیح" در بیت کدام گزینه به کار رفته است؟57

طواف کعبۀ عشق از کسی درست آید               که دیده زمزم او گشت و دل مقام خلیل (1

کمند شوق مرا می کشد به مأمن اصلی               در این نشیمن حیرت از آن قرار ندارم (2

شوق درون به سوی دری می کشد مرا                  من خود نمی روم دگری می کشد مرا (3

تا نپنداری که بنشست آتش منصور از آنک                     سوز عشقش همچنان از دار می یابم هنوز (4

تالیفی حسن وسکری

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 12 1399

انسانی دوازدهم آزمون شماره 12 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 12 1399

واژۀ "سر" در کدام بیت مجاز نیست؟58

کـار بـا عشق فتاد، از سرم ای عقل برو            چه دهی وسوسه دیدم هنری نیست تو را (1

عـذری بـنه اّول که تو درویشی و او را            در مـمـلـکـت حـسـن سـِر تـاجـوری بود (2

مگر که سر بدهم ور نه من ز سر ننهم            امـیـد وصـل در ایـن ره چـو پـای بـنهادم (3

مشک با حلقـۀ مویت سـر سـودا دارد            کج خیالی است مگر مشک ختا را سوداست (4

از کشور 1398 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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در عبارت زیر، واژه  های کدام گزینه، طرفین سجع  نیستند؟59

(در همان بحبوحۀ بخوربخور که منظرۀ فنا و زوال غاز خدابیامرز، مرا به یاد بی  ثباتی فلک بوقلمون و شقاوت مردم دون و مکر و فریب

جهان پتیاره و وقاحت این مصطفای بدقواره انداخته بود باز صدای تلفن بلند شد. بیرون جستم و فورًا برگشتم.)

پتیاره، بدقواره (2 جستم، برگشتم (1

فنا، خدا (4 بوقلمون، دون (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1395

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 3 تابستان 1398

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 3 تابستان 1398

در بیِت زیر، "چند ایهام تناسب و چند جناس" وجود دارد؟60

"می  ساختم چو بربط و می  سوختم چو عود               زیرا که چارۀ دل من سوز و ساز بود"

سه - سه (2 دو - دو (1

دو - سه (4 یک - دو (3

انسانی داخل 1399 کنکور سراسری علوم 

کدام آثار، به ترتیب "منظوم، منثور، منظوم، منثور" است؟61

لطوایف لعباد، لطایف  ا الحرار، مرصادا اتاق آبی، تحفة  ا (1

سمفونی پنجم جنوب، پیامبر و دیوانه، فرهاد و شیرین، تیرانا (2

لهی  نامه، پیوند زیتون بر شاخۀ ترنج، پیامبر و دیوانه، گلستان ا (3

لهی  نامه، مثل درخت در شب باران دیوان غربی- شرقی، کویر، ا (4

از کشور 1399 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

انتساب چند اثر به پدیدآورندۀ آن نادرست است؟62

لّدین سهروردی)، (سه دیدار: رضا براهنی)، (روضۀ خلد: مجد خوافی)، لعشق: شهاب  ا (سندبادنامه: ظهیری سمرقندی)، (فی حقیقة ا

(سیاست  نامه: خواجه نصیرالدین توسی)، (اخالق محسنی: حسین واعظ کاشفی)، (غزلیات شمس: مولوی)

                                                                                 

سه (2 دو (1

پنج (4 چهار (3

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 17 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 17 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 17 1399
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آرایه های مقابل همۀ ابیات به جز بیت .............. کامالً صحیح است.63

چشم بر سرمه سیه کردی و رفت آب حیا               نرگس شوخ تو را داِغ چنین می بایست (استعاره، ایهام) (1

ز روی گرم تو خورشید حشر نور گرفت                  قیامت از لب چون پستۀ تو شور گرفت (تشبیه، ایهام تناسب) (2

سهل کاری است گذشتن ز تماشای بهشت              هرکه صبر از رخ خوب تو کند ایوب است (تلمیح، تشبیه) (3

گهر چو کرد وداعِ صدف عزیز شود             عزیز مصر به یعقوب این سخن می گفت (تلمیح، جناس تام) (4

آزمایشی سنجش ریاضی و فیزیک چهارم مرحله دوم 1395

ترتیِب آرایه های "استعاره، تشبیه، پارادوکس و حسن تعلیل" در ابیات زیر کدام است؟64

الف) دلـم به پیش تو می خواست جان فرستادن            ولـی کبـوتر جـان را نبود قّوت بال

ب) ز مـیـوه گـرچـه در ایـن بوستان سبک باریم            هـمان چو سرو به آزادگی گرفتاریم

گـه شـده ای            کـه پـراکـنده و شوریده و سرگردانی ج) مـگـر ای زلـف ز حـال دلـم آ

د) خـواهـم انـدر پـایـش افـتـادن چـو گــوی            ور بـه چـوگـانم زنـد هیچش مگوی

الف، د، ب، ج (2 الف، ب، د، ج (1

د، ب، الف، ج (4 ج، د، ب، الف (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

کدام گزینه به ترتیب نشان دهندۀ آرایه های "تلمیح، حس آمیزی، حسن تعلیل و تشبیه" است؟65

الف) تا با خودی ز وصل نخواهی شنید بو                     واصل گهی شوی که نیابی ز خود نشان

ب) بر دل چو آتش می روی، تیز آمدی کش می روی                      در جوی جان خوش می روی ای آب حیوان تا کجا؟

ج) جانا لبم از شراب غم خشک مکن               چشم ز سرشک هیچ دم، خشک من

د) برای آنکه ز غیر تو چشم بردوزم                 به جای هر مژه بر چشم سوزنی است مرا

الف، ج، ب، د (2 ب، ج، د، الف (1

الف، د، ب، ج (4 ب، الف، د، ج (3

تالیفی نرگس موسوی

آرایه های بیت زیر در کدام گزینه تمامًا درست است؟66

"سرش مدام ز شور شراب عشق خراب                      چو مست دائم از آن گرد شور و شر می گشت"

تضاد، ُحسن تعلیل، ایهام تناسب، کنایه (2 مجاز، واج آرایی، ایهام، تلمیح (1

ایهام تناسب، واج آرایی، جناس، تشبیه (4 تشبیه، کنایه، استعاره، حس آمیزی (3

تالیفی محسن اصغری
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کدام گزینه تکمیل کنندۀ بیت های زیرا از شعر "محمود شاهرخی" است؟67

"از این .................. فرخندۀ مردخیز                 کنام پلنگاِن دشمن ستیز

دگر ره چنان شد هنر .................. کز آن خیره شد دیدۀ روزگار

خروشان و جوشان به کردار موج ............... آمدند از کران فوج فوج"

خاک، پدیدار، فرود (2 مرز، آشکار، فراز (1

جای، ماندگار، فراز (4 مرز، پایدار، به ره (3

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

در کدام بیت زمینه حماسه (ویژگی حماسه) با بقیه یکسان نیست؟68

لیگران خوان زر                   شهنشاه بنشست با زال زر ببردند خوا (1

پراندیشه گفت ای جهاندیده زال                      به مردی بی اندازه پیموده سال (2

گر بازگردی بود سودمند                    نیازی به سیمرغ و کوه بلند ا (3

بدو گفت سیمرغ کای پهلوان              مباش اندرین کار خسته روان (4

تالیفی محسن فدایی

در کدام گزینه آرایه های "مجاز، کنایه و تشبیه" دیده می شود؟69

من ایرانی ام، آرمانم شهادت                      تجّلی هستی است جان کندن من (1

نه تسلیم و سازش، نه تکریم و خواهش                   بتازد به نیرنگ تو، توسن من (2

من آزاده از خاک آزادگانم                       گل صبر می پرورد دامن من (3

کجا می توانی ز قلبم ُربایی                       تو عشق میان من و میهن من؟ (4

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

کدام بیت با آرایه های مقابل خود هماهنگی دارد؟70

گل از شوق تو خندان در بهار است             از آتش رنگ های بی شمار است (تشخیص، تضاد) (1

گه به دهان برزده کف چون صدف           گاه چو تیری که رود بر هدف (جناس، تشبیه) (2

بلندی از آن یافت کاو پست شد              دِر نیستی کوفت تا هست شد (کنایه، مجاز) (3

شاد و بی غم بزی که شادی و غم             زود آیند و زود می گذرند (تضاد،  تلمیح) (4

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 
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آثار منسوب به چند نویسنده یا شاعر درست است؟71

گور) (سه (فرهاد و شیرین: وحشی بافقی) (پیوند زیتون بر شاخۀ ترنج: جبران خلیل جبران) (ماه نو و مرغان آواره: رابیندرانات تا

دیدار: رسول پرویزی) (پرنده ای به نام آذرباد: فرانسوا کوپه) (در حیاط کوچک پاییز در زندان: اخوان ثالث) (اسرارنامه: عّطار

نیشابوری)

چهار (2 سه (1

شش (4 پنج (3

امیر افضلی تالیفی 

در بیت "چون بگشایم ز سر مو، شکن                ماه ببیند رخ خود را به من" از زبان "چشمه" تمام آرایه های ادبی هست جز72

...........

کنایه (2 تشبیه (1

تشخیص (4 مراعات نظیر (3

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 

در کدام بیت، تعداد تشبیه با دیگر ابیات تفاوت دارد؟73

خال تو تا دانه و زلفین تو شد دام                     کیست که مرغ دلش از دام برآمد (1

گل بستان خرد لفظ دالرای من است                  بلبل باغ سخن منطق گویای من است (2

تیر بالی او را جز دل هدف نشاید                     تیغ جفای او را جز جان سپر نباشد (3

آن بناگوش دل  افزوز است یا َمه یا چراغ              کز شب زلف تو چون شمع شبستان تافته است (4

کنکور سراسری زبان داخل 1399

آرایه های مقابل کدام بیت، "هر دو" درست است؟74

ال گرفـــت کــارم در مــنــتـهـای پـسـتــی (پارادوکس، مجاز) بـر آسـتــان یـارم بــرد آسـمــان غـبــارم            بــا (1

سکندروار در ظلمـت بسی لب تشنه گردیـدم           کـه جـام بـاده شــد ســرچشـمـه آب بـقـای مـن (تلمیح، استعاره) (2

آن لب رنگین سخن بی خواست گویا می شـود          غنچه چون افتـاد بازیگـوش خود وا مـی شـود (حس آمیزی، تشخیص) (3

چون به چهره بفشانی چین زلف مشک افشان          کس به هیـچ نستـاند بـار نـافـۀ چـیـن را (جناس تام، حسن تعلیل) (4

کنکور سراسری زبان داخل 1398

در کدام گزینه ادات تشبیه وجود ندارد؟75

مـعـشـوقـه به رنـگ روزگـار اسـت            بـا گـــردش روزگـــار یـــار اســت (1

چـو خـنـدد لـبـانش بـود نـیـلگون            چـو گـریـد سـرکـش چو نیلوفر است (2

چو ابر زلف تو پیرامن قمر می گشت            ز ابر دیده کنارم به اشک تر می گشت (3

ز خون دل که بر مـژگان فروهـشت            تـو گـفـتـی اللـه ها بـر زعفران کشت (4

تالیفی نرگس موسوی
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در کدام بیت، بیشترین تشبیه وجود دارد؟76

چون تو خورشیدی نتابیده است در ایوان ُحسن            ذّره ای چون من نرقصیده است در میدان عشق (1

شـب فـراق کـه دانـد کـه تـا سـحـر چند است            مـگـر کـسـی کـه به زندان عشق در بند است (2

سـوزن فـکـرت شـکست رشتۀ طاقت گسیخت            بـس کـه ز نـو دوخـتـم چـاک گـریـبــان دل (3

آشـفـتـه سـخـن چـو زلـف جـانـان خـوش تر            چـون کـار جـهـان بـی سـروسـامـان خـوش تـر (4

از کشور 1398 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

آرایه  های مقابِل ابیات در همۀ گزینه  ها تمامًا درست است؛ به  جز:77

نازنین  تر می  شوی هر روز از روز دگر                  ناز چندانی که می  ریزد ز سر تا پای تو (حسن تعلیل، واج  آرایی) (1

باغبان همچو نسیمم ز در خویش مران              کآب گلزار تو از اشک چو گلنار من است (ایهام، کنایه) (2

در غبار خاطر مجنون حصاری گشته است                      دیدۀ آهو ز شرم نرگس شهالی تو (استعاره، تشبیه) (3

پرده  های دیده  اش پیراهن یوسف شود               هرکه یک شب را به روز آورد در سودای تو (تلمیح، ایهام تناسب) (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

آرایه های مقابل همۀ ابیات تمامًا درست است به جز:78

ای چشمه سار خوبی، یک ره ز عین رحمت                     بر خاک من گذر کن تا از زمین بجوشم (مجاز - ایهام تناسب) (1

فکر رنگین از بهار خاطر ما الله ای است              مصرع برجسته سروی از کنار جوی ماست (حس آمیزی - تشبیه) (2

کنون که کشتی عمرم فتاده در غرقاب               کجا به ساحل شادی رسم ز ورطۀ غم (تلمیح - تضاد) (3

چون تیر زند چشمت سّیاره هدف گردد             چون تیغ کشد مهرت، گردون سپر اندازد (استعاره - کنایه) (4

تالیفی محسن اصغری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 1 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 1 1399

آرایه  هاِی مقابل همۀ ابیات "کامالً" درست است؛ به جز:79

چه سان مژگان خونین گریۀ ما را نگه دارد                       کجا مرجان به زور پنجه دریا را نگه دارد؟ (اسلوب معادله، ایهام) (1

پهلو به حیات ابدی می  زند آن زلف                    این است سوادی که به اصل است مطابق (ایهام تناسب، کنایه) (2

عزیز قدردانی نیست در مصر سخن  سنجی                       ندارد ورنه جنسی غیر یوسف کاروان ما (ایهام، استعاره) (3

گرچه تخم طمع زردرویی آرد بار                      زکات رنگ به گلشن دهد گدای قدح (مجاز، تشبیه) ا (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399
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در کدام گزینه ایهام وجود ندارد؟80

دیدم و آن چشم دل سیه که تو داری                      جانب هیچ آشنا نگه ندارد (1

گرچه گلستان خوش است ورچه چمن دلکش است                 آن همه دیدم ولی آن گل رخسار کو؟ (2

جهان به روی تو تازه ست و جان به بوی تو زنده                     جهان جان تویی امروز از آنکه جان جهانی (3

ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد                   چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد (4

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 12 1394 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 12 1394 مدارس برتر 

در کدام تشبیه وجه شبه ذکر نشده است؟81

چون مار زخم خورده دل افتد به پیچ وتاب            هـر گـه کـه یـاد طـّرۀ پـیچان کنـد تو را (1

چـون رخ مـن شـده اسـت رنـگ زمــیـن            چـون َدم مـن شــده اســت طـبـع زمـان (2

لــه دارد            کـه یــک نــی دیـد از شـکـرســتـانــی؟ جــهـان چــون نـی هــزاران نـا (3

در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمـع            شب نشین کوی سربازان و رندانم چو شمع (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

آرایه های "ُحسن تعلیل، مجاز، اسلوب معادله، حس آمیزی و جناس" به ترتیب در کدام بیت آمده است؟82

الف) گرچه گرانبار شدیم از غم آن ماه ولی            هم سبک انداخته شد بار گران گشته ما

ب) آسمان خم گشته و بگشوده از خورشید چشم           در زمین ماه مرا گویی تماشا می کند

ج) تو بودی آن دم صبح امید کز سر مهر                برآمدی و سرآمد شبان ظلمانی

د) مهر خاموشی چه سازد با دل پرشور من؟             حلقۀ گرداب چون مهر لب دریا شود

لفت بود               زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت هـ) نبود نقش دو عالم که رنگ ا

ب، ج، د، هـ، الف (2 الف، ج، د، ب، هـ (1

الف، ج، د، هـ، ب (4 ب، الف، هـ، د، هـ (3

تالیفی محسن اصغری

آرایه  های "اغراق، جناس همسان، استعاره، حسن تعلیل" به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟83

الف) بیفتد بار اندوه فراقش، از دل سلمان                ورا گر نزد آن تنگ شکر یک لحظه، بار افتد

ب) بخندد غنچه بر الله، چو لعلش در کالم آید                      بپیچد بر سمن سنبل، چو زلفش بر عذار افتد

گر روزی، نگارم را سوی بستان، گذار افتاد                       همانا بر گل رویش، چو من، عاشق، هزار افتد ج) ا

د) ز رشک اللۀ رویش، سمن بر خاک، بنشیند                        ز شرم سنبل زلفش، بنفشه، سوگوار افتد

ب، الف، ج، د (2 ج، الف، ب، د (1

الف، ج، ب، د (4 ج، د، ب، الف (3

تالیفی حسن وسکری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 19 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 19 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 19 1399
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تعداد استعاره ها در کدام بیت بیشتر است؟84

به دو نرگس، به دو سنبل، به دو گل                   بر سِر سرو صنوبر فکنت (1

هم جان بدان دو نرگس جادو سپرده ایم             هم دل بدان دو سنبل هندو نهاده ایم (2

کنون که چشمه قند است لعل نوشینت             سخن بگوی و ز طوطی شکر دریغ مدار (3

از فریب نرگس مخمور و لعل می پرست             حافظ خلوت نشین را در شراب انداختی (4

تالیفی شاهین شیرزادی

آرایه های ادبی بیت زیر کدام اند؟85

"بخت شور ما ز اشک  الله گون شرمنده نیست                        بر زمین شور باران را نباشد منّتی"

تشبیه - اسلوب معادله - حس آمیزی (2 ایهام تناسب - اسلوب معادله - استعاره (1

حس آمیزی - حسن تعلیل - جناس (4 تشخیص - تشبیه - ایهام (3

امیر افضلی تالیفی 

در کدام بیت آرایه های جناس تام و تضاد هر دو دیده می شود؟86

دیدۀ سیر است مرا، جان دلیر است مرا                    زهرۀ شیر است مرا، ُزهرۀ تابنده شدم (1

از پی هر شکست پیروزی است                 از دل شب، سپیده می آید (2

برخیز و مخور غم جهان گذران                 بنشین و دمی به شادمانی گذران (3

ناچشیده جرعه ای از جام او                     عشق بازی می کنم با نام او (4

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

كدام بیت فاقد آرایۀ "تلمیح" و دارای دو استعاره است؟87

عشق كو تا گرم سازد این دل رنجور را              در حریم سینه افروزد چراغ طور را (1

فریب خال گندمگون او خوردم ندانستم             كه خواهد ساختن این نقطه بی پرگار عاشق را (2

نیست ممكن، نكند صحبت نیكان تأثیر              گل به خورشید رسانید سر شبنم را (3

پا منه بیرون ز حّد خویش تا بینا شوی              نیست حاجت با عصا در خانۀ خود كور را (4

از کشور 1393 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 3 تابستان 1398

آرایه های بیِت زیر، در کدام گزینه "تمامًا" درست آمده است؟88

"تو را که موی میان هم وجود و هم عدم است                      دو زلف افعی ضحاک و چهره جام جم است"

تشبیه، پارادوکس، جناس، ایهام (2 تلمیح، جناس، استعاره، مجاز (1

تشبیه، پارادوکس، تلمیح، جناس (4 مجاز، تلمیح، تشبیه، ایهام (3

کنکور سراسری هنر داخل 1397
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ترتیب قرار گرفتن ابیات به لحاظ داشتن آرایه های "حس آمیزی، جناس، اغراق، ایهام تناسب و مجاز" در کدام گزینه درست آمده89

است؟

الف) ندارد در تو فریاد گرفتاران اثر ورنه         ز عاجز نالی من خون ز چشم دام می آید

ب) ببین به ساز و مپرس از ترانه ای که ندارم           توان به دیده شنیدن فسانه ای که ندارم

ج) نه چمن شکوفه ای ُرست چون روی دل ستانت             نه صبا صنوبری یافت چون قامت بلندت

د) ای برادر چو خاک خواهی شد         خاک شو، پیش از آنکه خاک شوی

هـ) کسی که روی تو دیده است، از او عجب دارم             که باز در همه عمرش سر تماشایی است

ب، د، الف، هـ، ج (2 ب، د، هـ، الف، ج (1

هـ، د، الف، ب، ج (4 ب، الف، هـ، ج، د (3

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 4 1395 مدارس برتر 

در کدام گزینه ترتیِب ابیات با در نظر گرفتن آرایه  های: "تناقض، اغراق، مجاز، لف ونشر و ایهام" درست است؟90

الف) ما را ز خیال تو چه پروای شراب است            خم گو سر خود گیر که خم  خانه خراب است

ب) پرتو روی چو ماه تو در آن زلف سیاه            راستی را چه شب تیره و خوش مهتابی است

ج) تا نپنداری که سلمان را نظر بر شاهد است            مست جام عشق را با شاهد رعنا چه کار

د) چنان کاندر پریشانی سرافرازی کند زلفش            توانایی چشم ساحرش در ناتوانی بود

هـ) سیل سرشکم را کجا مژگان تواند بست ره            با خار و خس کی می  توان بستن ره سیالب را

                           

                           

الف، هـ، ج، ب، د (2 الف، ج، ب، هـ، د (1

د، هـ، ج، ب، الف (4 د، هـ، ج، الف، ب (3

از کشور 1399 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

نام پدیدآورندۀ چند اثر در مقابل آن نادرست آمده است؟91

لّدین علی صفی)، (خسرو: عبدالحسین وجدانی)، (اخالق محسنی: مالّ محسن کاشانی)، (سیاست نامه: لّطوایف: فخر ا (لطایف ا

لهی نامه: عطار نیشابوری) ( لّدین توسی)، (گوشوارۀ عرش: مرتضی آوینی)، (ارزیابی شتاب زده: جالل آل احمد)، (ا خواجه نصیر ا

لدین رومی) لّتوحید: جالل ا اسرار ا

سه (2 دو (1

پنج (4 چهار (3

تالیفی کاظم کاظمی
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ترتیِب ابیات زیر به لحاظ داشتن آرایه های "ایهام تناسب، استعاره، کنایه، حس آمیزی"، کدام است؟92

الف) هفته ای می رود از عمر و به ده روز کشید              کز گلستان صفا بوی وفایی ندمید

ب) گر من از خار بترسم نبرم دامن گل              کام در کام نهنگ است بباید طلبید

ج) آخر ای مطرب از این پردۀ عّشاق بگرد                     چند گویی که مرا پرده به چنگ تو درید

د) هرچه زان تلخ تر اندر حق من خواهد گفت                گو بگو از لب شیرین که لطیف است و لذیذ

ج، الف، ب، د (2 الف، ب، ج، د (1

د، الف، ب، ج (4 ج، د، ب، الف (3

از کشور 1396 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1396 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1396 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1396 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

آرایه های بیت زیر، كدام اند؟93

الست این" الی آن سرو از سِر من كم مباد             زان كه بر من رحمتی از عالم با "سایۀ با

تشبیه، جناس ناقص، مجاز، حسن تعلیل (2 استعاره، مجاز، متناقض نما، جناس تام (1

حسن تعلیل، كنایه، مراعات نظیر، تضاد (4 كنایه، استعاره، جناس تام، تشبیه (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1391

ترتیب قرار گرفتن ابیات به لحاظ داشتن آرایه های "تشبیه، تشخیص، تلمیح، مجاز و كنایه" كدام است؟94

الف) هــركجـــا رنـدی است در میخانه ای                  جرعه ای از جام ما نوشیده اند

ب) به می پرستی از آن نقش خود زدم بر آب              كه تا خراب كنم نقـــــش خودپرستیدن

ج) من سرگشته هـــم از اهل سالمت بودم                 دام راهم شكن طــّرۀ هـــندوی تو بود

د) مرا تحّمل باری چگـــونه دســـت دهد                  كه آســـمان و زمـــین برنتافتند و جبال

ه) آب چشمم كه بر او منّت خاك در تـوست                زیر صد منّت او خاك دری نـیست كه نیست

د، ب، هـ، الف، ج (2 ب، هـ، د، ج، الف (1

ج، هـ، د، الف، ب (4 ج، الف، هـ، د، ب (3

کنکور سراسری زبان داخل 1390

کدام گزینه به ترتیب نشانگر آرایه های "تشبیه، استعاره، تلمیح، جناس" است؟95

الف) من به تو ای زودسیر تشنۀ دیرینه ام                 دشنه مکش همچو صبح تشنه مکش چون سراب

ب) از سرم آن باد نخوت رفت وآن حقد و حسادت                 دیگرم بانوی عفت رو گرفت از خودنمایی

ج) چشمۀ حیوان به تاریکی در است                       لؤلؤ اندر بحر و گنج اندر خراب

د) نبرد از چشم سوزن قرب عیسی عیب کوری را                   محال است از جواهر سرمه بدگوهر شود بینا

ب، د، ج، الف (2 الف، ب، ج، د (1

الف، د، ب، ج (4 الف، ب، د، ج (3

تالیفی حسن وسکری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 5 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 5 1399
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آرایه های بیِت زیر، کدام است؟96

"جـای خنده است سخن گفتن شیرین پیـشت            که آب شیرین چو بخندی برود از شکرت"

تشبیه، ایهام، مجاز، حسن تعلیل (2 استعاره، مجاز، کنایه، تلمیح (1

تشبیه، ایهام، استعاره، ایهام تناسب (4 استعاره، ایهام تناسب، تلمیح، تناقض (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

در کدام بیت آرایه های "اسلوب معادله - حسن تعلیل - ایهام تناسب - جناس - تشخیص" تمامًا یافت می شود؟97

شبنم نکرد داغ دل الله را عالج             نتوان به گریه شست خط سرنوشت را (1

فریاد عندلیب ز گل شد یکی هزار       بی پرده کرد، پردۀ بسیار ساز را (2

گوهر حدیث پاکی دامان او شنید                     از شرم هر دو دست صدف را به رو گرفت (3

لود زان بنمود صبح در وداع شب همانا خون گریست                      روی خون آ (4

تالیفی محسن فدایی

در کدام بیت آرایه های "تلمیح، جناس، حس آمیزی، ایهام تناسب" تمامًا یافت می شود؟98

اجرها باشدت ای خسرو شیرین دهنان              گر نگاهی سوی فرهاد دل افتاده کنی (1

مگر شهید به این تیغ کوه شد فرهاد؟                که الله اش به چراغ مزار می ماند (2

احوال گنج قارون کایام داد بر باد                     در گوش دل فروخوان تا زر نهان ندارد (3

تیشه در تمثال شیرین گرچه سختی ها کشید                   جان شیرین مزد ِدست از کوهکن آخر گرفت (4

تالیفی محسن فدایی

لروایات: محّمد عوفی)99 لحکایات و لوامع ا آثار منسوب به چند نویسنده یا شاعر درست است؟ (من زنده ام: معصومه آباد) (جوامع ا

(روضۀ خلد: مجد خوافی) (سه دیدار: رسول پرویزی) (دیوار: جمال میرصادقی) (سیاست نامه: عنصرالمعالی کیکاووس) (ارزیابی

شتاب زده: جالل آل احمد) (پیامبر و دیوانه: ریچارد باخ)

چهار (2 سه (1

شش (4 پنج (3

تالیفی شاهین شیرزادی

کدام بیت فاقد تلمیح و دارای تشبیه و جناس است؟100

گر دامان خود را جمع سازی غنچه وار اینجا نگیرد هیچ کس در دامن محشر گریبانت                 ا (1

زیر گردون حبابی، ز سلیمان تا مور             هرکه را می نگرم باد به دست است اینجا (2

هر صدایی که به گوشش رسد از جای رود              بس که جان گوش بر آواز الست است اینجا (3

هر که هست از می دیدار تو مست است اینجا           ذّره را ساغر خورشید به دست است اینجا (4

آزمایشی سنجش ریاضی و فیزیک چهارم مرحله دوم 1395
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کاربرد معنایی (ردیف) در کدام بیت متفاوت است؟101

عشق از خاکستر ما ریخت رنگ آسمان                            این شرار شوخ اّول در دل آدم گرفت (1

خط کافر لعل سیراب تو را کم  کم گرفت                 دیو از دست سلیمان عاقبت خاتم گرفت (2

شوخ  چشمی می  برد از پیش کار خویش را              دامن گل را ز دست بلبالن شبنم گرفت (3

از وصال ماه مصر آخر زلیخا جان گرفت                  دست خود بوسید هرکس دامن پاکان گرفت (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1395

آرایه  های "تشبیه، استعاره، حس  آمیزی و ایهام تناسب" به ترتیب، در کدام ابیات آمده است؟102

الف) چون شبنم است بستر و بالین من ز گل                        در خارزار از نظر پاک  بین خویش

لۀ نی راست صد تنگ شکر در آستین               بندبندش گر پر از شکّر نباشد گو مباش ب) نا

گر می  بود بر بالین من سیب زنخدانش ج) چرا از دست می  رفتم چرا بیمار می  بودم؟              ا

د) کجا تاب نگاه گرم دارد سایه  پروردی                    که گردد آفتابی چهره از گلگشت مهتابش

ب، د، ج، الف (2 ب، الف، د، ج (1

ج، الف، د، ب (4 ج، الف، ب، د (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

واژه های به کار رفته در کدام گزینه به ترتیب کامل کنندۀ ابیات زیر است؟103

"ای مهر تو در دل ها، وی ُمهر تو بر لب ها                       وی ............ تو در َسرها وی ............ تو در جان ها

گویا طلوع می کند از ............ آفتاب                 کاشوب در تمامی ............ عالم است"

سّر - شور - مغرب - ذّرات (2 شور - ِسّر - مغرب - مردان (1

شور - عشق - مغرب - مردان (4 شور - سّر - مغرب - ذّرات (3

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 

ترتیب ابیات زیر به لحاظ داشتن آرایه های: ایهام تناسب، تشبیه، تلمیح، حس آمیزی و اغراق، كدام است؟104

الف) ندارد مزرع ما حاصلی غیر از تهی دستی            توان در چشم موری كرد خرمن حاصل ما را

ب) چرا مالمت خواجو كنی كه چون فرهاد              به پای دوست درافکند جان شیرین را

ج) با من به سالم خشك ای دوست زبان تر كن                  تا از مژه هر ساعت لعل ترت افشانم

د) دست را بر اژدها آن کس زند                   كه عصا را دستش اژدرها كند

ه) دلم امید فراوان به وصل روی تو داشت               ولی اجل به ره عمر رهزن امل است

ج، هـ ، د، ب، الف (2 ب، الف، ج، د، هـ (1

ب، هـ، د ، ج، الف (4 هـ، ب، الف، ج، د (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393
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در کدام بیت هر سه آرایۀ "تشخیص - حسن تعلیل - استعاره" وجود دارد؟105

من و باد صبا مسکین دو سرگردان بی حاصل                    من از افسون چشمت مست و او از بوی گیسویت (1

خون دل مردم است خال تو و زان                    خون دلشان ز چشمشان می پوشی (2

شکسته خواب به چشمم ز بدگمانی غیرت                      که از خیال که چشم ستاره خواب ندارد (3

از هوس سینۀ عّشاق مکّدر گردد                       صفحۀ آینه را تیره کند مشق نفس (4

امیر افضلی تالیفی 

نام چند اثر با نویسندۀ آن مطابقت دارد؟106

(اسرارالّتوحید: شیخ ابوسعید) (من زنده ام: معصومه آباد) (اخالق محسنی: واعظ کاشانی) (شاهنامه: فردوسی) (داستان های

دل انگیز ادب فارسی: زهرا کیا) (گلستان: سعدی) (سمفونی پنجم جنوب: نزار قبانی)

شش (2 هفت (1

چهار (4 پنج (3

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

آرایه  های مقابِل همۀ ابیات تمامًا درست است؛ به  جز:107

الی توام                        ور نه من آزادم از هر سرو بستانی که هست (استعاره، ایهام) راستی را بندۀ شمشاد با (1

دیدی که غمت به خون من می  کوشد                تو نیز به کشتنم میان دربستی (مجاز، کنایه) (2

مهر رخسار تو در جان من شوریده  دل                همچو ماه چارده در کنج ویران تافته است (تشبیه، ایهام) (3

گر زانکه نرنجیده  ای از ما به خطایی                   چین در خم ابروی تو ای ترک ختا چیست (حسن تعلیل، جناس) (4

انسانی داخل 1399 کنکور سراسری علوم 

هر دو آرایۀ مقابل کدام بیت، درست است؟108

پیمانۀ حیـاتم پـر شـد فغـان کـه نتـوان            پیـمان از او گرفتن پیـوند از او بریـدن (حسن تعلیل - جناس) (1

بـرخـیـز تـا به پـای شـود روز رسـتخیز            وانـگه ببـین شهـید غمـت در چـه حالت است (تلمیح - ایهام) (2

شد چمن انجمن از بوی خوشش پنداری            که سمن در بغل و گل به گریـبـان دارد (جناس - حس آمیزی) (3

گر خواهی زان طّره پریشان باش (پارادوکس - مجاز) اسبـاب پریشـانی جمـع اسـت بـرای من            جمعّیت ا (4

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 
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ترتیب ابیات به لحاظ داشتن آرایه های: "مجاز، حسن تعلیل، حس آمیزی، استعاره و ایهام"، کدام است؟109

الف) چو چشمۀ خضر ار شعر من روان افزاست            عـجـب مـدار کـه آن عین آب حیـوان است

ب) گـل امـیـد مـن آن روز رنـگ مـی گـیـرد            کـه بـشـنـوم ز لـب لعل یـار بـوی شــراب

ج) مـردم دریـا نیـندیشد ز طوفان زان سبـب            مردم چشمم فروبرده است دائم سـر در آب

د) سـر پـابـوس تـو دارم من و هیـهـات کـجا            نـه چنـان پایـه چنـین بی سروپایـی برسـد

هـ) فشاند سنبل و چون گل ز غنچه رخ بنمود            کشیـد قامت و چون سرو در چمن بنشست

ب، د، هـ، ج، الف (2 ب، ج، الف، هـ، د (1

د، هـ، ب، الف، ج (4 د، ج، ب، هـ، الف (3

کنکور سراسری زبان داخل 1398

آرایه های"تلمیح، مجاز، ایهام و جناس تام" به ترتیب در كدام ابیات یافت می شود؟110

الف) معنی آب زندگی و روضۀ ارم                   جز طرف جویبار و می خوشگوار چیست

ب) نه من سبو كش این دیر رند سوزم و بس                بسا سرا كه در این كارخانه سنگ و سبوست

ج) سر ارادت ما و آستان حضرت دوست            كه هر چه بر سر ما می رود ارادت اوست

د) گو شمع میارید در این جمع كه امشب          در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است

الف، ب، د، ج (2 الف، ب، ج، د (1

ب، ج، د، الف (4 ب، الف، د، ج (3

از کشور 1391 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

در کدام گزینه "تشبیه" وجود ندارد؟111

جای خنده ست سخن گفتن شیرین پیشـت            کـآب شـیریـن چو بخـندی بـرود از شکرت (1

غـالم قـامــت آن لـعـبــت قــبـاپـوشــم            که در مـحـبـت رویـش هـزار جامه قباسـت (2

تو درخت خوب منظر همه میوه ای ولیـکن            چه کنم به دست کوته که نمی رسد به سیبت (3

از صـدای سـخـن عـشـق نـدیـدم خوش تر            یـادگـاری کـه در ایـن گـنـبـد دّوار بـمـاند (4

تالیفی نرگس موسوی

آرایه های مقابل همۀ ابیات به جز بیت گزینۀ ............ تمامًا درست آمده است.112

خاک لیالی وطن را جان شیرین بر سر افشان                   خسروان درس عبرت از مجنون گرفتند (ایهام تناسب - تشبیه) (1

لفرج (تضمین - نغمۀ حروف) ایوب با چندین بال کاندر بال شد مبتال                پیوسته این بودش دعا، الصبر مفتاح ا (2

گر لعل تو را چشم سلیمان                   می داد در اّول نظر از دست نگین را (مجاز - استعاره) می دید ا (3

ال افتد (جناس همسان- جناس ناهمسان) الی تو بر ما افتد            به ز نوری است که از عالم با سایه ای کز قد و با (4

تالیفی کاظم کاظمی
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در کدام گزینه آرایۀ استعاره به کار نرفته است؟113

ز شیرین کاری شیرین دلبند                        فروخواندم به گوشش نکته ای چند (1

لبته مستان تو را گر بدین سان نرگس مست تو ساغر می دهد               هوشیاری مشکل است ا (2

ای که می پرسی ز من کان ماه را منزل کجاست                        منزل او در دل است اما ندانم دل کجاست (3

گفتم ز لعل نوش لبان پیر را چه سود؟                     گفتا به بوسۀ شکرینش جوان کنند (4

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

در کدام بیت" ایهام، ایهام تناسب، تشبیه و استعاره" وجود دارد؟114

گیر                      ای دیده نگه کن که به دام که درافتاد از راه نظر مرغ دلم گشت هوا (1

غنیمتی شمر ای شمع، وصل پروانه                    که این معامله تا صبحدم نخواهد ماند (2

مرغ دل باز هوادار کمان  ابرویی است                 ای کبوتر نگران باش که شاهین آمد (3

کسی به وصل تو چون شمع یافت پروانه                        که زیر تیغ تو هردم سری دگر دارد (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

تعداد تشبیهات کدام بیت، بیشتر است؟115

ای بهشـتی رخ طوبـی قد خورشـیدلقا            بشنو این بیت خوش از خسرو جاوید لقـا (1

از طــاق ابـروانـت وز تـار گیسوانت            هـم خـسـتـۀ کمانیم هم بستۀ کمندیم (2

تو مهر درخـشـنده و من ذّرۀ محتاج            تـو خـانـه فروزنده و من خانه بـه دوشم (3

گاهـی از جلوۀ شیرین روشی مجنونم            گاهـی از خـنـدۀ شیـرین منشی فرهادم (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

آرایه های: "حس آمیزی، تلمیح، کنایه و جناس تام" به ترتیب، در کدام ابیات وجود دارد؟116

الف- گرچه صد بار غمت خاک مرا داد به باد            نیست بر خاطر من از تو غباری باری

ب- چشمت به خواب چشم مرا خواب می برد           زلفت به تاب جان مرا تاب می برد

ج- از سر یک دانه گندم در نمی آری گذشت           وز برای نزهت دل باغ رضوان بایدت

د- چنان بر صورت شیرین این دیوانه مفتونم            که در خاطر نمی گنجد خیال ملک پرویزم

الف، د، ب، ج (2 الف، ج، ب، د (1

د، ب، الف، ج (4 د، ج، الف، ب (3

کنکور سراسری زبان داخل 1395

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 2 تابستان 1398

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 3 تابستان 1398

انسانی دوازدهم آزمون شماره 3 تابستان 1398 قلمچی علوم 
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آرایه  های "تشبیه، مجاز، حسن تعلیل و ایهام" به ترتیب در کدام ابیات آمده است؟117

الف) به قامت خوش خوبان نگاه می  کردم                لباس حسن تو دیدم به قد هریک راست

گر جمال تو با عاشقان کرشمه نکرد                   ز بهر چه شر و آشوب از جهان برخاست ب) ا

ج) دو اسبه پیک نظر می  دوانم از چپ و راست                     به جستجوی نگاری که نور دیدۀ ماست

د) به غمزه گر نربودی دل همه عالم                        ز عشق تو دل جمله جهان چرا شیداست

الف، ج، د، ب (2 الف، د، ب، ج (1

ج، ب، د، الف (4 ج، د، ب، الف (3

انسانی داخل 1399 کنکور سراسری علوم 

در همۀ ابیات، آرایه های ایهام و کنایه، هر دو، وجود دارند،  به جز:118

من به بوی توأم ای دوست هواخواه بهار                 کز نسیمش به دماغم همه بوی تو رسد (1

ز حسرت لب شیرین هنوز می بینم             که الله می دمد از خون دیدۀ فرهاد (2

من همان روز ز فرهاد طمع ببریدم             که عنان دل شیدا به کف شیرین داد (3

خیال شهسواری پخت و ناگه شد دل مسکین                         خداوندا نگه دارش که بر قلب سواران زد (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1396

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 2 تابستان 1398

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 8 تابستان 1398

انسانی دوازدهم آزمون شماره 8 تابستان 1398 قلمچی علوم 

در کدام بیت تمامی آرایه ها درست نیست؟119

لحاح (تشبیه، ایهام تناسب، واج آرایی) بداد لعل لبت بوسه ای به صد زاری        گرفت کام، دلم زو به صد هزار ا (1

دوش آگهی ز یار سفرکرده داد باد         من نیز دل به باد دهم، هرچه باد باد (کنایه، ایهام، جناس تام) (2

به بارگاه تو چون باد را نباشد بار           کی اّتفاِق مجاِل سالم ما افتد؟ (جناس ناقص، اغراق، استعاره) (3

ز چشمت جان نشاید برد، کز هر سو که می بینم        کمین از گوشه ای کرده است و تیر اندر کمان دارد (استعاره، مجاز، کنایه) (4

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 4 1395 مدارس برتر 

آرایه  های بیِت زیر در کدام گزینه درست آمده است؟120

"می  کند خندۀ خونین به ته پوست نهان             پسته از بس خجل از غنچۀ خندان تو شد"

کنایه، استعاره، تشخیص، حسن تعلیل (2 تناقض، اغراق، مجاز، استعاره (1

استعاره، جناس، مجاز، حسن تعلیل (4 اغراق، تشخیص، تشبیه، ایهام تناسب (3

از کشور 1399 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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آرایه های بیت زیر، کدام اند؟121

سـاز هـسـتـی غـیـر آهـنـگ عدم چیزی نداشـت            هـر نـوایـی را کـه وادیدم خموشی می سرود"

تشبیه، مجاز، پارادوکس، کنایه، حسن تعلیل (2 استعاره، مجاز، ایهام، تضاد، حسن تعلیل (1

استعاره، اغراق، ایهام تناسب، جناس، حس آمیزی (4 تشبیه، تضاد، ایهام، پارادوکس، حس آمیزی (3

کنکور سراسری هنر داخل 1398

آرایه  هاِی مقابِل کدام دو بیت، "کامالً" درست است؟122

الف) جام شراب مرهم دل  های خسته است               خورشید مومیایی ماه شکسته است (تشبیه، اسلوب معادله)

ب) گره  گشای دل تنگ نغمۀ چنگ است                  سهیل سیب زنخدان شراب گل رنگ است (جناس، تشبیه)

گذار                     روح بیمار زلیخا همره پیراهن است (تلمیح، ایهام) ج) ای صبای بی  مرّوت برق تازی وا

د) پیش ما دشنام جانان از شکر شیرین  تر است                      روح تلخ بحر از آب گهر شیرین  تر است (ایهام تناسب،

حس  آمیزی)

الف، د (2 الف، ب (1

ب، د (4 ب، ج (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

کدام گزینه ترتیب آرایه های "ایهام، استعاره، مجاز، حسن تعلیل، اسلوب معادله" را در ابیات زیر نشان می دهد؟123

الف) راه عزلت پوی و خّرم زی که چندین قهقهه کبک از آن دارد که دور از خلق بر کوه و در است

ب) چنان ز سیر چمن خاطرم گزیده شده است که شاخ گل به نظر آستین قّصاب است

ج) صحبت نااهل باشد موجب آزار دل بیشتر از آب باشد شور و غوغای چراغ

گر خاک شوم آتش عشق من از باد هوا بنشیند د) تو مپندار که دور از تو ا

هـ) عاقبت این مرغ وحشی زین قفس خواهدشدن با نواسنجان قدسی هم نفس خواهدشدن

د، ب، الف، هـ، ج (2 ج، د، ب، الف، هـ (1

د، هـ، ب، الف، ج (4 ب، د، ج، الف، هـ (3

تالیفی کاظم کاظمی

آرایه های مقابل همۀ ابیات تمامًا درست است، به جز:124

غالم نرگس مست تو تاجدارانند            خراب باده لعل تو هوشیارانند (تشبیه، تضاد) (1

بیا به میکده و چهره ارغوانی کن                       مرو به صومعه کان جا سیاه کارانند (کنایه، استعاره) (2

نه من بر آن گل عارض غزل سرایم و بس             که عندلیب تو از هر طرف هزارانند (ایهام تناسب، تشبیه) (3

تو دستگیر شو ای خضر پی خجسته که من                      پیاده می روم و همرهان سوارانند (تضاد، تلمیح) (4

تالیفی شاهین شیرزادی
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ترتیِب ابیاِت زیر، باتوجه به آرایه  های "حسن تعلیل، ایهام، اغراق، مجاز و استعاره" کدام است؟125

الف) بر آنم که ابر گرینده ازاین پس پیش اشک من                حدیث چشم سیل  افشان نراند گر حیا دارد

ب) آهن سرد چه کوبم که دم آتشیم                       نکند هیچ اثر در دل چون آهن او

ج) در داستان نیاید اسرار عشقبازان                         کانجا که قاف عشق است دستان چه کار دارد

له در کهسار عاشق را ال نا د) ز کوه بیستون فرهاد از آن بیرون نمی  آید              که می  گردد دو با

هـ) ماه نو چون ز لب بام بدیدم گفتم                     ای دل از چنبر این ماه کجا خواهی جست

الف، ج، د، ب، هـ (2 الف، ج، ب، د، هـ (1

د، ج، الف، ب، هـ (4 د، ب، الف، هـ، ج (3

کنکور سراسری زبان داخل 1399

آرایه های مقابل همۀ ابیات به جز گزینۀ ............ تمامًا درست آمده است.126

از آن است خواب اجل چشم بند جمله جهان                   که نقش های جهان دیدنی نمی ارزد (حسن تعلیل - مجاز) (1

خون دل است بهرۀ ما چون شفق مدام              ز این جام الجورد که دورش دمادم است (استعاره - ایهام تناسب) (2

بلبل از افغان رنگین سرخ دارد روی باغ              بوستان پیرا دهان غنچه پر زر می کند (حس آمیزی - جناس) (3

آب حیوان در عقیق صبر پنهان کرده اند              این چنین آب گوارایی ننوشیدن چرا؟ (تلمیح - تشبیه) (4

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 2 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 2 1399

در همۀ گزینه ها آرایۀ "تشبیه" به کار رفته است به جز گزینۀ ............127

لـــودۀ یــوســف نـدریـــده در کـوی تـو مـعـروفـم و از روی تــو مـحـروم            گـــرگ دهــن آ (1

هـر کـاو نـظــری دارد بـا یـــار کـمــان ابــرو            بـایـد کـه سـپـر بـاشـد پـیـش همه پیکان ها (2

چـون چـشـم تـو دل مـی بـرد از گـوشه نشینان            همـراه تـو بـودن گـنـه از جـانـب مـا نـیست (3

به روی خود نظر کن، تا بالی عقل و دین بیـنی            گره بر مشک ها زن، تا کساد مشک چین بینی (4

تالیفی نرگس موسوی

ترتیب ابیات زیر ازنظر آرایه های "تشبیه، حسن تعلیل، پارادوکس، ایهام تناسب، مجاز" کدام است؟128

الف) چنگ بنواز و بساز ار نبود عود چه باک؟            آتشم عشق و دلم عود و تنم مجمر گیر

ب) ای کـــه درمــــان درد مــی جــویـــی            خـوش تـر از درِد درد درمـان نـیـسـت

گر به سودا بر هم زنم جـهـانی            عـیبم مـکن که در سر سودای یار دارم ج) سرمسـت ا

د) در خـواب گـزیـده لـب شـیـرین گل اندام            از خـواب نـبـاشد مـگر انـگـشت گزیده

ه) جان عشـاق سـپـند رخ خود مـی دانـسـت            و آتـش چـهره بـدین کار برافروخته بود

د، ه، ب، الف، ج (2 الف، ه، ب، د، ج (1

د، ج، ب، الف، ه (4 الف، ج، ه، د، ب (3

تالیفی نرگس موسوی
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ترتیب ابیات به لحاظ داشتن آرایه های "ایهام - جناس - اسلوب معادله - حس آمیزی " در کدام گزینه درست است؟129

الف) دل دادمش به مژده و خجلت همی برم              زین نقد قلب خویش که کردم نثار دوست

ب) افالک از تو سرنگون، خاک از تو چون دریای خون             ماهت نخوانم ای فزون از ماه ها و سال ها

ج) بعد از تو از قرینان در قرن ها ازین سان               شعر تر مخّیل سر تا به پا که گوید؟

د) زنگ غفلت بیش شد از گریۀ مستی مرا                چون به تردستی توان آیینه را پرداختن

ب - الف - د - ج (2 الف - د - ب - ج (1

الف - ب - د - ج (4 ب - ج - الف - د (3

امیر افضلی تالیفی 

در کدام گزینه هر دو جناس "تام و ناقص" دیده می شود؟130

قدح به چنگم و آواز چنگ در گوشم                       به از نگین سلیمان و نغمۀ داوود (1

وفا را زاد مادر چون مرا زاد                       جفا را زاد مادر چون تو را زاد (2

گالب است گویی به جویش روان                همی شاد گردد ز بویش روان (3

گفت استاد مبر درس از یاد                        یاد باد آنچه به من گفت استاد (4

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

کدام گزینه کامالً درست است؟131

به آثاری که با بهره گیری از عنصر روایت، شخصیت، لحن، زمان، مکان و... پدید می آیند "ادبیات نمایشی" گفته می شود. (1

در حماسه، شاعر حماسه پرداز با بیانی اغراق آمیز تاریخ حقیقی مردم یک سرزمین را روایت می کند. (2

به آثاری که فریاد مظلومّیت آزادی خواهان را به گوش می رساند و خواننده را به ایستادگی در برابر ظلم فرامی خواند "ادبیات (3

انقالب اسالمی" می گویند.

آثار تعلیمی، می توانند تخّیلی- ادبی باشند تا مسئله ای را به صورت روایی یا نمایشی با جذابیت بیشتری ارائه دهند، همانند (4

کلیله ودمنۀ نصرهللا منشی.

والفضل غالمی اب تالیفی 

آرایه های "ایهام، نغمۀ حروف، تشبیه، تضمین"، همگی در كدام بیت یافت می شود؟132

تو شور کوه کن آور نه قصۀ شیرین                   كه كوه عشق به ناخن توان تراشیدن (1

به بوی زلف تو در پیشگاه باد سحر                   به سان شمع شبستان خوش است لرزیدن (2

به زیر زلف پرندین بامداد وصال            تویی چو چشمۀ خورشید در درخشیدن (3

به شهر عشق منم شهریار و چون حافظ             منم كه شهرۀ شهرم به عشق ورزیدن (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393
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در ابیات زیر چند "تشبیه" وجود دارد؟133

ماه خـورشیدنمایش ز پس پردۀ زلف      آفتابی ست که در پیش سحابی دارد

لـم پـیـر صـالی یـوسف گـل شد جهان گیر       زلـیـخـای جــوان شـد عـا

چه کنم آه که گلبرگ بناگوش تو را       نـگـه گرم من و سیلی استاد یکی ست

هشت (2 هفت (1

نه (4 شش (3

تالیفی نرگس موسوی

بیِت زیر "فاقد" کدام آرایه های ادبی است؟134

"شـود از ُمـهـر خـمـوشـی دل خـامـش گویـا            جـوش مـی در جـگر خـم ز سر بسته بود"

استعاره، تناقض (2 ایهام، حس آمیزی (1

مجاز، اسلوب معادله (4 تشبیه، مراعات نظیر (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

آرایۀ تشبیه در کدام بیت بیشتر است ؟135

صد خار بال از دل دیوانۀ ما خاست                   هرروز که بی ساقی گل چهره نشستیم (1

ای سیل اشک خاک وجودم به باد ده               تا بر دل کسی ننشیند غبار من (2

سروی است قامت تو از ناز سر کشیده               ماهی است عارض تو از نور آفریده (3

مرغ دل تا دام زلف و دانۀ خال تو دید               طایر اندیشه ام افتاد در دام هوس (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1393

کدام گزینه از جنبۀ تاریخ ادبیاتی درست نیست؟136

قصیدۀ دماوندیه را محّمدتقی بهار در سال 1301 هجری شمسی سرود. (1

خّیام، عّطار، مولوی و باباافضل سرایندگان نامدار رباعی اند. (2

در سایه سار نخل والیت، یک شعر نیمایی و سرودۀ سّید علی موسوی گرمارودی است. (3

کتاب "روضۀ خلد" اثر مجد خوافی، نثر آمیخته با نظم است. (4

امیر افضلی تالیفی 
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آرایه های "استعاره، تشبیه، اغراق، حسن تعلیل، جناس" به ترتیب در کدام ابیات آمده اند؟137

الف- چه در گلخن فرود آیم که در گلشن بود جایم                 در این بوم ازچه رو پایم که باز دست سلطانم

ب- ز بس که تلخی دوران کشیده ام صائب          دهان مار شود تلخ از گزیدن من

ج- ور نگشته است ابرویش عاشق، چرا شد گوژپشت              ورنه می خورده است چشمش از چه باشد در خمار

د- از نعل بادپایان وز خون خاکساران                 گرد و بخار از ایدر رفته است تا بخارا

ه- با پرتو جمال تو خورشید گو متاب                با قامت بلند تو شمشاد گو مروی

ج - ه - الف - ب - د (2 الف - د - ه - ج - ب (1

ج - د - ب - الف - ه (4 الف - ه - ب - ج - د (3

والفضل غالمی اب تالیفی 

تمام آرایه  های مقابل کدام گزینه درست است؟138

در حریم وصل اشک شور من شیرین نشد                       کعبه نتوانست کردن تلخی از زمزم جدا (حس  آمیزی، اسلوب (1

معادله)

هیچ جا بهر وطن غیر از دیار عشق نیست                     خانه در آن ملک از سیالب آبادان شود (تناقض، جناس) (2

سوخت باد از آتش قهر تو نامش شد سموم                     انتقام شمع را عدل تو از صرصر کشید (تشبیه، حسن تعلیل) (3

دل  ها هرآنچه یافت، به یک بار جمع کرد              شهباز ما چو باز پی جست  وجو گرفت (ایهام تناسب، تشبیه) (4

الدین تالیفی افشین محی 

انسانی دوازدهم آزمون شماره 19 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 19 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 19 1399

ترتیب قرار گرفتن ابیات به لحاظ داشتن آرایه های "جناس، استعاره، ایهام، اغراق، واج آرایی" كدام است؟139

الف) عشـق بازی و جوانی و شراب لعل فام                  مجلس انس و حریف همدم و شرب مدام

ب) بادۀ گلرنگ تلخ تیز خوشخوار سبك            نُقلش از لعل نـگار و نقلش از یاقوت خام

ج) ای گــلبن جـوان بَِر دولت بخور كه من                 در سایۀ تو بلــبل بـــاغ جهان شدم

لـم نمی شناسد كس                 عزیز من كه به جز باد نیســـت دمسازم د) به جز صبا و شـــما

هـ) به یــاد یــار و دیار آنچنان بگریم زار          كه از جهان ره و رسم سفر بـــرانـدازم

ب، د، ج، الف، هـ (2 ب، هـ، الف، ج، د (1

ج، د، الف، هـ، ب (4 ج، ب، الف، د، هـ (3

کنکور سراسری زبان داخل 1391
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هر دو آرایۀ نوشته شده در برابر کدام گزینه درست است؟140

مستی ز چشم دلکش میگون یار جوی                   وز جام باده کام دل بی قرار جوی (تشبیه - استعاره) (1

اکنون که خضر ظلمت زلف تو شد دلم           بگشای لب که چشمۀ حیوان من شوی (تلمیح - استعاره) (2

تشنگان را از تو هر زهری ورای شربتی                   خستگان را از تو هر زخمی به جای مرهمی (مجاز - تناقض) (3

مدعی گر طرف ما نشود صرفۀ اوست           زشت آن بِه که به آیینه برابر نشود (اسلوب معادله - تشخیص) (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

در کدام بیت، آرایۀ "ایهام" وجود دارد؟141

له کن بلبل که گلبانگ دل افگاران خوش است ناگشوده گل نقاب آهنگ رحلت ساز کرد                        نا (1

نه من بر آن گل عارض غزل سرایم و بس            که عندلیب تو از هر طرف هزارانند (2

از چاشنی قند مگو هیچ و ز شکر                      ز آن رو که مرا از لب شیرین تو کام است (3

دولت صحبت آن شمع سعادت پرتو                  باز پرسید خدا را که به پروانۀ کیست (4

انسانی داخل 1397 کنکور سراسری علوم 

در همۀ بیت ها به جز بیت ............ در هر مصرع یک تشبیه وجود دارد؟142

ایـام گـل چـو عـمـر بـه رفـتـن شتاب کرد            سـاقـی به دور بادۀ گلگون شتاب کن (1

دسـت از مـس وجود چو مردان ره بـشـوی            تـا کـیـمـیای عشق بیابی و زر شـوی (2

آن پـرشـکـسـتـه مـرغ اسیرم که فصل گل            صـیـاد غـم، فـکـند به کنج قفس مـرا (3

آستین بر صحبت گل می فشاندم چون نسیم            گر ز کف بگذاشتی خار وفا، دامان مرا (4

تالیفی نرگس موسوی

در کدام بیت یکی از آرایه های مقابل آن نادرست است؟143

دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است                  بدین راه و روش می رو که با دلدار پیوندی (تشبیه - تضاد) (1

تویی که خوب تری ز آفتاب و شکر خدا              که نیستم ز تو در روی آفتاب خجل (تکرار - ایهام) (2

حالوت می برد از زندگانی تلخی منّت                  چرا کس آبروی خود پی آب بقا ریزد (حس آمیزی - تلمیح) (3

ای صبا برگی از آن گلشن بی خار بیار                  حرف رنگینی از آن لعل گهربار بیار (تشخیص - مجاز) (4

تالیفی محسن اصغری
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در کدام بیت، هر دو تشبیه گسترده و فشرده وجود دارد؟144

هرکه از مهر تو چون ذّره شود سرگردان            دورش از روی چو خورشید درخشان مگذار (1

من که با زلف چو چوگان تو گـویی نزنم            بیش از این گوی دلم در خم چوگان مگذار (2

چند چون مرغ کنی سوی گلستان پرواز            راه آمـد شـد بـسـتـان بـه صبـا بـازگـذار (3

تو که یک ذّره نداری خبـر از آتـش مهر            ذّرۀ بـی ســروپــا را بـه هــوا بـازگــذار (4

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 

آرایه  های ادبی بیِت زیر، در کدام گزینه درست آمده است؟145

"به روز تیرۀ ما صبح، شکّرخنده  ها دارد                    نمی  داند که این شادی دم دیگر نمی  ماند"

تشخیص، تشبیه، حس  آمیزی، ایهام (2 مجاز، استعاره، تضاد، تشخیص (1

تشبیه، حس  آمیزی، پارادوکس، استعاره (4 پارادوکس، ایهام تناسب، مجاز، حس  آمیزی (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

در کدام بیت همۀ آرایه های، استعاره، تشخیص، تشبیه و حس آمیزی وجود دارد؟146

نسیم ناامیدی بد ورق گرداندنی دارد                  در اّیام برومندی دِر بستان سرا بگشا (1

ندارد بی قراری حاصلی غیر از پشیمانی              میان خویش را چون موج در بحر بال بگشا (2

ز رقص مرغ بسمل این نوا در گوش می آید                   که ساحل چون شود نزدیک بازوی شنا بگشا (3

سزای توست چون گل گریۀ تلخ پشیمانی          که گفت ای غنچۀ غافل، دهن پیش صبا بگشا (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1392

آرایه های نوشته شده در برابر کدام بیت، "تمامًا" درست است؟147

دلم از مهر تو در تاب شد ای ماه ولی                 چه کنم شیوۀ آیینۀ غّمازم نیست (استعاره - تشبیه) (1

ما را هوای چشمۀ خورشید در سر است              سهل است "سایه" گر برود سر در این هوس (مجاز - ایهام) (2

به بادم دادی و شادی بیا ای شب تماشا کن                      که دشت آسمان، دریای آتش گشته از گَردم (تناقض - جناس) (3

مانده ام با آب چشم و آتش دل، ساقیا            چارۀ کار مرا در آب آتشگون ببین (تشبیه - حس آمیزی) (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

نام پدیدآورندۀ چند اثر در مقابل آن نادرست آمده است؟148

(اخالق محسنی: مالّمحسن کاشانی)، (ارزیابی شتاب زده: جالل آل احمد)، (قابوس نامه: عنصرالمعالی)، (سیاست نامه: خواجه

لّتوحید: محّمدبن منّور) نصیرالّدین توسی)، (پیوند زیتون بر شاخۀ ترنج: مرتضی آوینی)، (اسرار ا

دو (2 یک (1

چهار (4 سه (3

تالیفی کاظم کاظمی
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آرایه های بیت زیر، کدام است؟149

"قضای الزم است آن را که بر خورشید عشق آرد                     که همچون ذّره در مهرش گرفتار هوا ماند"

تشبیه، استعاره، ایهام تناسب (2 تشبیه، ایهام، مجاز (1

استعاره، ایهام تناسب، جناس (4 استعاره، کنایه، مجاز (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1397

آرایه های "حسن تعلیل، مجاز، استعاره، ایهام تناسب، تشبیه" به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟150

الی تو کوته نظری است            در گلستان شدن و سرو خرامان دیدن الف) با وجود رخ و با

ب) هر گل که سر از پیرهن غنچه برآرد            بر غفلت ما خنده زنان است در این باغ

ج) صائب چه عجب گر سخن از الف نگوید            می پخته چو گردید سر جوش ندارد

د) دارد از هر موجه ای صائب در این وحشت سرا            نعل بی تابی در آتش جویبار زندگی

هـ) خضر ره اتحاد ترک لباس خودی است            نغمه چو بی پرده شد راست درآید به گوش

ج، ب، الف، د، هـ (2 ب، ج، د، هـ، الف (1

د، ب، الف، هـ، ج (4 ب، د، ج، هـ، الف (3

تالیفی نرگس موسوی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 5 1400 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 5 1400

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 5 1400

کدام گزینه نشان دهندۀ آرایه های موجود در بیت زیر است؟151

لۀ زار آمده" "چنگ است زالی ناتوان رگ هاش پیدا ز استخوان                    از ناتوانی هر زمان در نا

حسن تعلیل، تشبیه، جناس، تشخیص (2 ایهام، مجاز، تشخیص، مراعات نظیر (1

تشبیه، ایهام تناسب، مجاز، تلمیح (4 تلمیح، کنایه، جناس، استعاره (3

تالیفی کاظم کاظمی

کدام آثار "همگی"، "نثر آمیخته به نظم" است؟152

لطیر، فیه ما فیه اسرارالتوحید، روضۀ خلد، منطق ا (1

لحکایات لعباد، روضۀ خلد، کلیله ودمنه، جوامع ا مرصادا (2

بهارستان جامی، تاریخ بیهقی، قصۀ شیرین و فرهاد، تمهیدات (3

النبیا الولیا، حملۀ حیدری، قصص ا گلستان سعدی، تذکرةا (4

از کشور 1398 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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لی آرایه های "استعاره - اسلوب معادله - تلمیح - تشبیه - جناس تام" در ابیات زیر درست آمده است؟153 کدام گزینه به لحاظ توا

الف- دل است کاین همه خونم ز دیده می بارد         پر است کافت جان عقاب می گردد

ب- تو خود چه آب و گلی کاب زندگی هردم           ز شرم چشمۀ نوش تو آب می گردد

ج- چو برتو می فکنم دیده اشک گلگونم           ز عکس گلشن رویت گالب می گردد

گر شد سیاه و سودائی          چنین که زلف تو بر آفتاب می گردد د- عجب نباشد ا

ه- تو خود چه گلشنی که هوای خوش بهشت      بیرون نمی برد ز سر ما هوای تو

د - الف - ب - ج - ه (2 الف - ه - ج - د - ب (1

د - ج - ب - الف - ه (4 د - الف - ه - ج - ب (3

تالیفی محسن فدایی

آرایه های بیت زیر کدام اند؟ 154

"مردم چشمی و بی مردم ندارد خانه نور            مردمی فرمای و روشن کن سرای چشم من"

جناس تام، حسن تعلیل، استعاره، تکرار (2 ایهام، استعاره، حسن تعلیل، تضاد (1

کنایه، جناس تام، تشبیه، تناسب (4 تشبیه، جناس ناقص، تکرار، تضاد (3

تالیفی شاهین شیرزادی

کدام گزینه نادرست است؟155

لهی  نامه" اثری منظوم از عطار نیشابوری شاعر قرن ششم است. "ا (1

عنصرالمعالی "قابوسنامه" را به نثری ساده و روان نوشته است. (2

شعر "چشمه و سنگ" از نیما بیانگر توانایی پدر شعر نو در سرودن شعر سنتی است. (3

"سیاست نامۀ" خواجه نصیرالدین توسی کتابی روان و آموزنده و تعلیمی است. (4

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 

آرایۀ "تشبیه" در کدام بیت، بیشتر یافت می  شود؟156

سرسبز گشت باغ رخت از بهار خط            یعنی فزود مهر دلم از نگاه تو (1

روی تو در آیینۀ جان عکس بینداخت            تا تختۀ تن پاک بگشت از همه رنگم (2

میوۀ عیش بسی چیدم از آن نخل مراد            کی دهد باغ محبت ثمری بهتر از این (3

حلقۀ دام نجات است خم طّرۀ دوست            وای بر حالت مرغی که در این دام نبود (4

از کشور 1399 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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در تمام گزینه ها آرایۀ "حس آمیزی" دیده می شود جز گزینۀ ............157

وز همه شیرین سخنی، گوش ماند (2 بوی بهبود ز اوضاع جهان می شنوم (1

از صدای سخن عشق ندیدم خوش تر (4 ز طبع خستۀ من، عذر خامشی مپذیر (3

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 

در کدام بیت هر سه آرایۀ "تشبیه ،استعاره، کنایه" وجود دارد؟158

تو قّلۀ خیالی و تسخیر تو محال                  بخت منی که خوابی و تعبیر تو محال (1

بعد یک عمر قناعت دگر آموخته ام              عشق گنجی است که افزونی اش از انفاق است (2

چون که گل رفت و گلستان درگذشت                  نشنوی زان پس ز بلبل سرگذشت (3

گردی به صحرای هوس تا کی دال سر در هوا گردی؟                   نمی بینی رهی ، ترسم که گم گردی چو وا (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1394

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 5 تابستان 1398

انسانی دوازدهم آزمون شماره 5 تابستان 1398 قلمچی علوم 

آرایه های بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟159

"به چشم گوهرافشان همچو شبنم از وطن رفتم                  به بویت صبحدم گریان به گلگشت چمن رفتم"

ایهام، مجاز، تشبیه، استعاره، مراعات نظیر (1

کنایه، تشبیه، مراعات نظیر، ایهام تناسب، تشخیص (2

جناس، استعاره، مجاز، تلمیح، تناسب (3

مراعات نظیر، تشخیص، کنایه، واج آرایی، حس آمیزی (4

تالیفی کاظم کاظمی

آرایه های "تشبیه - کنایه - استعاره - تناسب" در کدام بیت وجود دارد؟160

خون صاحب نظران ریختی ای کعبۀ حسن                            قتل اینان که روا داشت که صید حرمند (1

سیل سرشک ما ز دلش کین به در نکرد                                در سنگ خاره قطرۀ  باران اثر نکرد (2

کلک حافظ شکرین میوه نباتی است بچین                            که در این باغ نبینی ثمری بهتر از این (3

گر بی زر و زوریم گنجی است غم عشق که در زیر سر ماست                          زاری مکن ای دوست ا (4

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 7 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 7 1396 مدارس برتر 
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آرایه  های ادبی بیِت زیر، تمامًا در کدام گزینه درست است؟161

"در آن تنگ دهن زان عقد دندان حیرتی دارم             که چون در نقطۀ موهوم این سی پاره پنهان شد"

پارادوکس، تشبیه، کنایه، مجاز (2 ایهام، اغراق، استعاره، کنایه (1

حسن تعلیل، واج  آرایی، استعاره، مجاز (4 اغراق، استعاره، تشبیه، واج  آرایی (3

کنکور سراسری زبان داخل 1399

در همۀ بیت ها به جز بیت ............ دو تشبیه وجود دارد؟162

سعـدیـا گـر در بـرش خواهی چو چـنـگ            گـوشـمـالـت خــورد بــایــد چــون ربـــاب (1

لـمی سـپندت به خدا که پرده از روی چو آتشت برافـکن            کـه بــه اتــفــاق بـیـنـی دل عـا (2

بــر آتـــش عــشــقــت آب تـــدبــیــر            چــنــدان کــه زدیــم بــازنــنــشــســت (3

خدنگ غمزه از هر سو نهان افکندن تا کی            سپر انداخت عقل از دست ناوک های خون ریزت (4

تالیفی نرگس موسوی

در کدام بیت همۀ آرایه  های "تشبیه، استعاره، جناس" به   کار رفته است؟163

حافظ در این کمند سِر سرکشان بسی است                     سودای کج َمپز که نباشد مجال تو (1

در چین زلفش ای دل مسکین چگونه  ای؟                       کآشفته گفت باد صبا شرح حال تو (2

صحن سرای دیده بشستم، ولی چه سود؟             کاین گوشه، نیست درخور خیل خیال تو (3

له، دلم از توبه که کردم، بشکست                       همچو الله، جگرم بی   می و خم  خانه بسوخت چون پیا (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

آرایه های مقابل کدام بیت نادرست است؟164

می کنم از سینه بیرون این دل افسرده را              بشنوم تا چند بوی این چراغ مرده را: استعاره، حس آمیزی (1

کار اّیام چو اّیام گره بر گره است               عهد افالک چو افالک شکن در شکن است: ایهام تناسب، تشخیص (2

عشق و درویشی و انگشت نمایی و مالمت              همه سهل است تحّمل نکنم بار جدایی: تشبیه، ایهام (3

خانۀ چشم زلیخا شد سفید از انتظار           بوی پیراهن به کنعان خانه روشن می کند: تلمیح، تشبیه (4

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 5 1395 مدارس برتر 

لّطوایف" در کدام گزینه آمده است؟165 نام پدیدآورندگان کتاب های "مائده های زمینی، بینوایان، لطایف ا

آندره ژید، ویلیام شکسپیر، عبید زاکانی (1

فرانسوا کوپه، ویلیام شکسپیر، فخرالدین علی صفی (2

فرانسوا کوپه، ویکتور هوگو، عبید زاکانی (3

آندره ژید، ویکتور هوگو، فخرالدین علی صفی (4

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 
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آرایه  هاِی بیِت زیر کدام  اند؟166

گر خال و خطش را بینی            که چرا روز فراق و شب هجران تار است" "روشنت گردد ا

             

                      

حسن تعلیل، استعاره، ایهام، پارادوکس (2 تشبیه، تضاد، مجاز، استعاره (1

تشبیه، لف ونشر، ایهام تناسب، پارادوکس (4 استعاره، لف ونشر، مجاز، تضاد (3

از کشور 1399 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

آرایه  های بیِت زیر کدام  اند؟167

"ز بند حرص بر آهو چه تازی نفس را چون سگ            به صحرای قناعت رو که بی  آهوست آن صحرا"

تشبیه، مجاز، کنایه، پارادوکس (2 تشبیه، ایهام تناسب، استعاره، تضاد (1

استعاره، پارادوکس، ایهام تناسب، مراعات نظیر (4 استعاره، ایهام تناسب، مجاز، تضاد (3

کنکور سراسری هنر داخل 1399

همۀ آرایه های کدام گزینه، در بیت زیر وجود دارد؟168

"وصف رخت پیش گُل، بلبل سرمست          گفت سرخ برآمد ز شرم، روی دالرای گُل"

حس آمیزی - تناسب - حسن تعلیل - تشخیص (2 استعاره - کنایه - تشخیص - اسلوب معادله (1

حسن تعلیل - تشبیه - تشخیص - استعاره (4 تشبیه - تشخیص - ایهام - حسن تعلیل (3

والفضل غالمی اب تالیفی 

آرایۀ نوشته شده در مقابل چند گزینه صحیح است؟169

الف) از ساغر زمانه که نوشید شربتی                کان نوش جان گزای تر از سم نیامده است (پارادوکس)

ب) میاویز در فلک که نه بس چرب مشرب است             برخیز از جهان که نه بس خوش مفرش است (جناس)

ج) دزدی است چرخ، نقب زن اندر سرای عمر آری به هرزه قامت او خم نیامده است (حسن تعلیل) (نقب: سوراخ)

د) با خستگی بساز که ما را ز روزگار                زخم آمده است حاصل و مرهم نیامده است (تضاد)

هـ) از سواد شهر خاکسترنشین شد اخگرم                      کو جنون تا دامن صحرا به فریادم رسد (تشبیه)

سه (2 دو (1

یک (4 چهار (3

تالیفی نرگس موسوی

کدام آثار "همگی" منظوم اند؟170

الحرار لهی  نامه، تحفةا هفت  پیکر، ا (1

لیلی و مجنون، اتاق آبی، مثنوی معنوی (2

الولیا، پیامبر و دیوانه، مثل درخت در شب باران تذکرة  ا (3

در حیاط کوچک پاییز در زندان، تیرانا، دری به خانۀ خورشید (4

کنکور سراسری زبان داخل 1399
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در همۀ ابیات، هر دو آرایۀ تشبیه و استعاره وجود دارد؛ به  جز:171

دفتر گل را به آب چشم خواهد پاک شست            گر ببیند بلبل آن رخسار شبنم  خیز را (1

هر خسی قیمت نداند نالۀ شب  خیز را            خسروی باید که داند قدر این شبدیز را (2

خامشی دریا و گفت  وگو خس و خاشاک اوست            پاک کن از خار و خس این بحر گوهرخیز را (3

شوکت شاهی سبک سنگ است در میزان عدل            عشق می  گیرد به خوِن کوه کن پرویز را (4

از کشور 1399 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

آثار منسوب به چند نویسنده یا شاعر درست است؟172

(تمهیدات: سهروردی) (دری به خانۀ خورشید: محّمد بهمن بیگی) (در حیاط کوچک پائیز در زندان: اخوان ثالث) (ارمیا: مهرداد

لطوایف: فخرالدین علی صفی) (داستان های دل انگیز ادب فارسی: محمد اشتهاردی) اوستا) (گوشوارۀ عرش: گرمارودی) (لطایف ا

چهار (2 سه (1

شش (4 پنج (3

تالیفی شاهین شیرزادی

آرایه  های "استعاره، حسن تعلیل، پارادوکس، کنایه و تضاد" به ترتیب، در کدام ابیات آمده است؟173

الف) عمر چون باد به تعجیل از آن می  گذرد            که تو غافل کنی از کاه جدا دانۀ خویش

ب) برنمی آیم به تسکین دل خودکام خویش            چون فلک در بی  قراری دیده  ام آرام خویش

ج) عاشق چرا امید نبندد به عشق پاک            شبنم عزیز باغ شد از چشم پاک خویش

د) حرص بر من دردهای نسیه را کرده است نقد            صبح ناگردیده می  افتم به فکر شام خویش

هـ) آن زلف همچو دام که عمرش دراز باد            هرگز نکرد یاد اسیران خاک خویش

الف، د، ب، هـ، ج (2 الف، ج، د، هـ، ب (1

ج، ب، د، هـ، الف (4 ج، الف، ب، هـ، د (3

کنکور سراسری هنر داخل 1399

در کدام گزینه تشبیه بیشتری به کار رفته است؟174

شـکـسـت گـوهـر دریــا و بـاد آب نــشــانــد            به شعر چون گوهر و آب طبع چون دریاش (1

دل چـو گـنـج مـرا مــار هـجـر بـه طـلـســم            نــهــاد در دهــن اژدهـــای انــدیــشــه (2

لـغـرض دلـبـرکـی بـود غـزل خـوان و لـطـیف            گل رخ و سـرو قـد و سـنـگدل و سیم عذار ا (3

در کوی عشق هرکه چو من سیم و زر نداشـت            هـرگـز درخـت عشرت او برگ و بر نداشت (4

تالیفی نرگس موسوی
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ترتیب ابیات به لحاظ داشتن آرایه های "مجاز، تشبیه، استعاره، ایهام تناسب و تلمیح" در کدام گزینه درست است؟175

الف) مـی زنـد حـلـقـۀ زلــف تـو دِر غــارت جــان            نـتـوان با سـر زلـف تـو به جـانی در بـست

ب) گـر بـدیـن شـیـوه کند چشم تو مردم را مست            نـتـوان گـفت که در دور تو هـشیاری هست

ج) جـان صـوفـی نــشـد از جـام کـدورت صـافـی            تا نشد در تن خم خانه چو ُدردی به نشـست

د) می به هـشیار ده ای سـاقـی مـجـلـس کـه مـرا            نـشـئه ای هـسـت هـنـوز از مـی باقى الست

هـ) خوردم از دست تو جامی که جهان جرعۀ اوست            هرکه زین دست خوَرد می برود زود ز دسـت

ج، ب، هـ، الف، د (2 ج، الف، د، ب، هـ (1

هـ، ج، الف، ب، د (4 هـ، الف، ب، د، ج (3

کنکور سراسری هنر داخل 1398

چنانچه ابیات زیر را به لحاظ دارا بودن آرایه های " كنایه، تشبیه، ایهام، استعاره و جناس" مرتب كنیم، كدام ترتیب درست است؟176

گر دانی كه هرروز                 زعمر مانده روزی می شود كم الف) غنیمت دان ا

ب) برو شادی كن ای یار دل افروز          چو خاكت می خورد چندین مخور غم

گر كساد شكر بایدت دهن بگشای               ورت خجالت سرو آرزو كند بخرام ج) ا

گر ملول شوی یا مالمتم گویی                   اسیر عشق نیندیشد از مالل و مرام د) ا

ه) مالمتم نكند هر كه معرفت دارد                  كه عشق می بستاند ز دست عقل زمام

ب، ج، الف، ه، د (2 ب، الف، ج، ه، د (1

د، ه، ج، الف، ب (4 د، ب، الف، ه، ج (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1391

قلمچی ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 1 1393

گزینه دو ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 2 1394

کدام آثار به ترتیب "منثور، منثور، منظوم، منظوم" است؟177

سه دیدار، پرنده  ای به نام آذرباد، حملۀ حیدری، تمهیدات (1

داستان  های دل  انگیز فارسی، من زنده  ام، روزها، لیلی و مجنون (2

لعشق، از پاریز تا پاریس، قصۀ شیرین فرهاد، اسرارالتوحید فی حقیقة  ا (3

سندبادنامه، فیه ما فیه، دری به خانۀ خورشید، پیوند زیتون بر شاخۀ ترنج (4

از کشور 1399 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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آرایه های مقابل کدام گزینه تمامًا درست است؟178

فصل گل چو غنچه لب را از غم زمانه بستم                    از سرشک الله رنگم، در چمن به خون نشستم (مجاز، جناس) (1

از شرم عذار تو باآن همه زیبایی             هرجا که رود خورشید، چشمش به زمین باشد (استعاره، حسن تعلیل) (2

لع                    چو مهر روی تو بر آسمان نمی بینم (مراعات نظیر، ایهام) ستاره ای که ز برج شرف شود طا (3

دیدن لعل لبش خاموش می سازد مرا                  تنگ ظرفم، رنگ می مدهوش می سازد مرا (تشبیه، اسلوب معادله) (4

تالیفی محسن اصغری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 18 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 18 1399

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 18 1399

آرایه های بیِت زیر کدام اند؟179

"چو غنچه بر سرم از کوی او گذشت نسیمی            که پرده بر دل خونین به بوی او بدریدم"

ایهام، تشبیه، جناس، کنایه (2 تشبیه، مجاز، تلمیح، تضاد (1

مجاز، ایهام، مراعات نظیر، حس آمیزی (4 کنایه، تشبیه، حس آمیزی، مجاز (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

در کدام بیت آرایه های "حس آمیزی، استعاره و تضاد" وجود دارد؟180

ای صبا برگی از آن نوگل بی خار بیار           حرف رنگینی از آن لعل گهربار بیار (1

گر به آغوش بریزند گل اندر بر من              آن همه خار بُود چون تو در آغوش نه ای (2

ال بود می شکفتم ز طرب زانکه چو گل بر لب جوی          بر سرم سایۀ آن سرو سهی با (3

صبا به خوش خبری هدهد سلیمان است              که مژدۀ طرب از گلشن صبا آورد (4

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 5 1395 مدارس برتر 

در کدام ابیات، تشبیه و استعاره هر دو به  کار رفته است؟181

الف) شب وصال تو چون باد بی وصال بود                     غم فراق تو گویی هزار سال بود

ب) روح ز تو خوب تر به خواب نبیند               چشم فلک چون تو آفتاب نبیند

ج) پیوند روح می کند این باد مشک بیز             هنگام نوبت سحر است ای ندیم خیز

د) جان ها ز دام زلف چو بر خاک می فشاند                   بر آن غریب ما چه گذشت ای صبا بگو

الف - ج (2 الف - ب (1

ج - د (4 ب - د (3

از کشور 1396 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1396 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1396 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1396 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 6 تابستان 1398

انسانی دوازدهم آزمون شماره 6 تابستان 1398 قلمچی علوم 
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آرایه  هاِی بیِت زیر، کدام  اند؟182

"ز مهر روی او عمری است تا دم می  زنی "سلمان" به مهرش صادقی چون صبح از آن مشهور آفاقی"

ایهام، تشبیه، ایهام تناسب، مجاز (2 ایهام، استعاره، حس  آمیزی، کنایه (1

حسن تعلیل، استعاره، ایهام تناسب، جناس ناقص (4 حسن تعلیل، ایهام، ایهام تناسب، حس  آمیزی (3

انسانی داخل 1399 کنکور سراسری علوم 

همۀ آرایه های کدام گزینه، در بیِت زیر وجود دارد؟183

"ترش بنشین و تیزی کن که ما را تلخ ننماید                    چه می گویی چنین شیرین که شوری در من افکندی"

ایهام تناسب، اغراق، حسن تعلیل (2 ایهام، تلمیح، تضاد (1

کنایه، حس آمیزی، ایهام تناسب (4 تضاد، تلمیح، حس آمیزی (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396

در کدام گزینه پدیدآورندۀ اثری نادرست بیان شده است؟184

الولیاء: عطار نیشابوری) لدین سهروردی)، (تذکرة ا (مثل درخت در شب باران: شفیعی کدکنی)، (تمهیدات: شهاب ا (1

(قصۀ شیرین فرهاد: احمد عربلو)، (قابوس نامه: عنصرالمعالی)، (ارزیابی شتاب زده: جالل آل احمد) (2

لملک)، (اخالق محسنی: حسین واعظ کاشفی)، (پیامبر و دیوانه: جبران خلیل جبران) (سیاست نامه: خواجه نظام ا (3

(پرنده ای به نام آذرباد: ریچارد باخ)، (حملۀ حیدری: باذل مشهدی)، (دری به خانۀ خورشید: سلمان هراتی) (4

تالیفی محسن اصغری

آرایه های "تشبیه، مجاز، حس آمیزی و اسلوب معادله" به ترتیب، در کدام ابیات آمده است؟185

الف) چـون نباشد عید طفالن صحبت رنگین من؟            مـی کـنـد مـجـنون من دست نگارین سنگ را

ب) از خـیـال یـار دل شـد کـعـبـۀ حـاجـت مرا            نقش شیرین در نظرها ساخت شیرین سنگ را

ج) غوطه در خون می دهد دل را فروغ داغ عـشق            مـی کـنـد خـورشـید عـالمتاب رنگین سنگ را

د) یک دل افسرده بی داغ از دم گرمـم نـمـانــد            در بـهـار از اللـه گـردد چـهره رنگین سنگ را

ب، د، الف، ج (2 ب، الف، د، ج (1

د، الف، ب، ج (4 ج، ب، د، الف (3

از کشور 1398 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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در همۀ ابیات به جز بیت ............ همۀ آرایه های تشبیه، جناس، مراعات نظیر و كنایه یافت می شود.186

نقد بازار جــــهان بــــنگر و آزار جهان               گـــر شـما را نه بس این سـود و زیان ما را بس (1

ِشــــــــكر ُشكر ز طوطی روان باز مدار                دو سه روزی كه بمانده اسـت در این تیره قفس (2

نه چو بلبل منم آن سدره نشیمن شهباز                 كز هــــوای مــــــلكوت آمـدم اینجا به هوس (3

گـــل عـذاری ز گلستان جهان ما را بس                زیــن چـــمن سایۀ آن سـرو روان ما را بس (4

کنکور سراسری زبان داخل 1390

ترتیب آرایه های "تشخیص، جناس، ایهام تناسب، تضاد" در کدام ابیات است؟ 187

الف) باد سحر از بوی تو بخشید مرا جان           بادم به فدای قدم باِد سحرگه

ال ای بخت کی باشد که باز آن سرو رعنا را           به دست آری، به ناز اندر کناِر ماش بنشانی؟  ب) ا

ج) شانه شکسته بسته از زلفت حکایت می کند        آیینه را بردار تا روشن بگوید روبه رو 

د) برخاستم ز کوی تو چون گرد، عشق گفت:           بنشین که نیست راه برون شد ز کوی من

ب، ج، الف، د (2 الف، ب، د، ج (1

الف، ب، ج، د (4 ب، الف، د، ج (3

تالیفی شاهین شیرزادی

در همۀ بیت ها به جز بیت ............ هر چهار رکن تشبیه ذکر شده است.188

تا سر زلف پریشان تو محبوب من است            روزگـارم بـه سـر زلف پریشان ماند (1

گـر            تا به سینه چو قلم بـاز شکافند سرم نی مپندار که حرفـی به زبـان آرم ا (2

بیند چو ابر گریه کنـان در رهـم ولیـک            از من چو برق خنده زنان تیز بـگذرد (3

زنـگ انـده، گـوهــر عـمـرم بـخــورد            چون کنم کانده زدایی مانده نـیـست (4

تالیفی نرگس موسوی
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درسپایهمدرسه

دبیر

گزینه 3 1

الف) تشخیص: نسبت دادن صفت های "سرکش بودن، خجلت کشیدن به ناز برخاستن" به سرو

ب) جناس: کوی و بوی (جناس ناهمسان یا ناقص)

ج) تضاد: ستادم (ایستادم) و نشستم

د) مجاز: خط مجاز از فرمان و دستور

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

گزینه 2 2

گزینۀ "1": وفادار، آموزگار: سجع

گزینۀ "2": بدایت و نهایت: تضاد، چاه و گاه: جناس و سجع

گزینۀ "3": بتافت و بیافت: سجع

گزینۀ "4": بقا و وفا: تضاد و جناس

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 

گزینه 2 3

تضاد: نفرین و دعا

حس آمیزی: جواب تلخ

تشبیه: لب لعل (لب به لعل تشبیه شده است)

کنایه: شکرخا: خوش گفتار و خوش سخن

انسانی دهم آزمون شماره 1 1397 ایران علوم  مدارس برتر 

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 1 1397 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 1 1397 مدارس برتر 

گزینه 1 4

استعاره: خورشید شب پوش ← چهرۀ درخشان - چشمۀ نوش ← لب و دهان

تشخیص: آب آتش (آبروی آتش)

تلمیح: "آب حیات" اشاره ای است به داستان حضرت خضر و برخورداری او از چشمۀ آب حیات و جاودانه شدن وی

تضاد: آب وآتش

توّجه: آرایه های "مجاز، ایهام و پارادوکس" در بیت به کار نرفته است.

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 

MrKonkoriآرایه دهمدهم

آقای کنکور
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گزینه 1 5

1) ایهام تناسب: پروانه 1- اجازه و رخصت (معنای موردنظر و موردقبول) 2- حشره ای با بال های رنگین (معنای موردقبول نیست اّما

با شمع تناسب دارد) / تشبیه: شمع روی (مشّبه: روی / مشّبه به: شمع)

2) استعاره مصّرحه: به کار نرفته است. / کنایه: چشم وچراغ جایی بودن کنایه از عزیز بودن - سرافکندۀ انجمن کردن کنایه از شرمنده

و خجالت زده کردن کسی

3) تضاد: نیک و بد / ُحسن تعلیل: به کار نرفته است.

4) ایهام تناسب: به کار نرفته است. / تلمیح: اشاره دارد به داستان خسرو و شیرین

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

گزینه 2 6

تلمیح و مجاز ندارد.

بررسی  آرایه های دیگر گزینه ها:

1) استعاره: آشفته و جان برکف بودن "آب" استعاره و تشخیص دارد. / مراعات نظیر: واژه های "قد و قامت و پا و کف" مراعات نظیر

هستند.

3) تشبیه: چو آب (شاعر خود را به آب تشبیه کرده است)

4) کنایه: جان برکف بودن ← آمادگی برای بذل جان داشتن / جناس: واژه های "دوان" و "روان" جناس ناقص دارند. 

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1395

گزینه 4 7

در این بیت آرایۀ "ایهام تناسب" به کار نرفته است.

حسن تعلیل: شاعر دلیل سوختن و خاکستر شدن شمع را ناراحتی او (شمع) از رفتن و هجران پروانه دانسته است.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینۀ "1": استعاره: "ماه مصر" استعاره از حضرت یوسف (ع) / تلمیح: اشاره دارد به زندانی شدن حضرت یوسف

گزینۀ "2": تشبیه: تابوت همانند مهد (گهواره) دانسته شده است. / حس آمیزی: زهد خشک

گزینۀ "3": تضاد: خاستم، افتادم / مجاز: "خاک" در مصراع دوم مجاز از "قبر، گور"

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 8 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 8 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 8 1399
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گزینه 4 8

در ابیات گزینه  های 1 و 2 هرکدام دو تشبیه، در گزینۀ 3 یک تشبیه و در گزینۀ 4 سه تشبیه وجود دارد.

1) [طبعم] همچو بلبل - طوطی طبع (اضافۀ تشبیهی) = دو مورد

توجه: شکّر و بادام به ترتیب استعاره از "لب و دهان" و "چشم" معشوق است.

2) خاک قناعت (اضافۀ تشبیهی) - آب شور تمنّا (اضافۀ تشبیهی) = دو مورد

توّجه: "لب خونخوار حرص" اضافۀ استعاری است.

3) خاکش چون سنگ سرمه پیرایۀ نظرهاست = یک مورد

4) [تو] چون موج - عقد گوهر خوشه  ای باشد - خرمن دریا (اضافۀ تشبیهی) = سه مورد

توّجه: "دامن دریا" اضافۀ استعاری است.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

گزینه 1 9

مجاز: سینه مجاز از دل / حسن تعلیل به کار نرفته است.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینۀ "2": تشخیص: سخن گفتن و گوهرافشانی کردن طبع، چهره و خجلت گوهر / مراعات نظیر: صدف، گوهر، مرجان

گزینۀ "3": استعاره: لعل آبدار: استعاره از لب / حس آمیزی: جواب خشک

"، "ر" و "ش" ـِ گزینۀ "4": تشبیه: چراغ چشم / واج آرایی: تکرار واج "

تالیفی محسن اصغری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 5 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 5 1399

گزینه 2 10

1) جناس تام: سودا (خیال و هوس) و سودا (سود زیاد و فراوان) / مجاز: فردا مجاز از قیامت

2) مجاز: چمن مجاز از باغ و گلزار - ایهام: ندارد.

له / استعاره: دل شب (اضافۀ استعاری و تشخیصی) 3) اغراق: بزرگ  نمایی شاعر در فغان و فریاد و نا

4) تشبیه: سرمۀ بینش / واج آرایی: تکرار حرف "ر"

کنکور سراسری هنر داخل 1399
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گزینه 1 11

1) تلمیح: اشاره دارد به داستان افسانه ای سیمرغ و ساکن بودن او در کوه قاف / تشبیه: کوه قاف حقیقت (مشبه: حقیقت / مشّبه به:

کوه قاف) - من سیمرغ کوه قاف حقیقت هستم (مشّبه: من / مشّبه به: سیمرغ...) / جناس: کوه و کو (جناس ناقص)

2) جناس: نوش و نیش (جناس ناقص) / تلمیح و تشبیه ندارد.

3) تلمیح: اشاره دارد به زنده کردن مرده توسط حضرت مسیح (ع) / تشبیه: چون مسیح (مشّبه: تو (معشوق) / مشّبه به: مسیح /

ادات تشبیه: چون)

4) تلمیح: اشاره دارد به داستان حضرت خضر و نوشیدن از چشمۀ آب حیات و جاودانه شدن آن حضرت / تشبیه: خضرسان (مشّبه: تو

/ مشّبه به: خضر / ادات تشبیه: سان / وجه شبه: عمر جاویدان کردن) - چشمۀ احسان (مشّبه: احسان / مشّبه به: چشمه) / جناس

ندارد.

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

گزینه 4 12

"شیوۀ بیان" یعنی رسمی، عاطفی یا صمیمی بودن داستان در روایت داستان می گنجد.

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

گزینه 1 13

چین و چین (جناس تام) / دانۀ خال ← تشبیه / بتان ← استعاره / سر و زلف ← تناسب

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 12 1395 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 12 1395 مدارس برتر 

گزینه 1 14

تضمین: شهریار مصراع دوم این بیت را از خواجۀ شیراز (حافظ) تضمین کرده است و اصل شعر:

دوام عمر و ملک او بخواه از لطف حق ای دل            که چرخ این سکّۀ دولت به نام شهریاران زد (حافظ)

حسن تعلیل: شهریار برای نیاوردن تخّلص شعری در غزل خود دلیلی شاعرانه و ادبی ذکر کرده است.

تلمیح: اشاره دارد به این اعتقاد قدما که تصّور می کردند، چرخ (آسمان) بخت و اقبال و پادشاهی انسان ها را رقم می زند.

کنکور سراسری هنر داخل 1398

گزینه 4 15

بررسی آرایه های ابیات:

1) مجاز: شهر ← مردم شهر / ایهام تناسب: سودا ← 1) عشق (معنای پذیرفتنی) 2) دادوستد (با بازار تناسب دارد)

2) کنایه: خون جگر خوردن ← رنج فراوان دیدن / حس آمیزی: معنی رنگین

3) اسلوب معادله: مصراع دوم، مصداق یا مثالی برای توجیه مفهوم مصراع اّول است / جناس: مست، است

4) ایهام: مدام ← 1) همیشه 2) شراب / متناقض نما: ندارد (مست و هشیار آرایۀ تضاد را پدید آورده اند)

تالیفی کاظم کاظمی
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گزینه 2 16

گزینۀ 1) تخّلص محمدرضا شفیعی کدکنی "م. سرشک" است و کتاب "مثل درخت، در شب باران" نیز شعر سروده شده است.

گزینۀ 3) فرانسوا کوپه، در قطعۀ ادبی "مزار شاعر" به مقایسۀ چنگیز با فردوسی پرداخته است.

گزینۀ 4) ملک الشعرای بهار قصیدۀ دماوندّیۀ خود را در سال 1301 به صورت نمادین سروده است.

کنکور سراسری زبان داخل 1398

گزینه 3 17

گزینۀ (1): زلف معشوق به زنجیر تشبیه شده است.

گزینۀ (2): روی و موی معشوق به گل و سوسن تشبیه شده اند.

گزینۀ (4): در این بیت تشبیه مرکب وجود دارد؛ دیدۀ اهل طمع به چاه و نعمت دنیا به شبنم تشبیه شده اند.

تالیفی نرگس موسوی

گزینه 2 18

استعاره های موجود در گزینه ها:

1) یاقوت استعاره از دهان - لؤلؤ استعاره از سخن باارزش - گوهر استعاره از سخن و کالم باارزش - گوهر از حیا آب گردد

(تشخیص و استعاره): چهار استعاره

2) قدم های خیال (اضافۀ استعاری) - چشم دریادل (تشخیص) - لؤلؤ الال استعاره از اشک: سه استعاره

3) حّقۀ یاقوت استعاره از دهان - لؤلؤ استعاره از دندان - گوهر استعاره از سخن - ُدّر استعاره از اشک: چهار استعاره (لعل در

معنای حقیقی به کار رفته و استعاره نیست)

4) چهرۀ باغ (اضافۀ استعاری و تشخیص) - خونابه استعاره از اشک - دهن چشمه (اضافۀ استعاری و تشخیص) - لؤلؤی تر

استعاره از اشک: چهار استعاره

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

گزینه 4 19

رّد گزینه: در گزینۀ 1 و 2 ایهام وجود ندارد و در گزینۀ 3 جناس تام به کار نرفته است.

استعاره: شکر و آب زالل استعاره از لب یا دهان معشوق

ایهام تناسب: شور 1- غوغا و هیجان که معنای آن در متن سازگار است. 2- مزۀ شور که در این معنا به کار نرفته و با شکر و تشنه و

آب تناسب دارد.

مجاز: عالم مجاز مردم جهان

لغه در اشتیاق جهانیان نسبت به معشوق و همچنین زیاده روی در توصیف زیبایی معشوق. اغراق: مبا

کنکور سراسری زبان داخل 1398
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گزینه 2 20

گزینۀ "1" ← تشبیه زلف پریشان او، سلسلۀ پای جمع است و "تضاد" "جمع و پریشان"

گزینۀ "2" ← تشبیه "من چون شمع بمیرم"، "بو" ایهام (رایحه، آرزو)، استعاره "نسیم سحر مرا زنده کند"

گزینۀ "3" ← تشبیه "سیل فنا"، استعاره "طوفان"، تلمیح "کشتیبانی نوح در طوفان"

گزینۀ "4" ← تشبیه "مانند فرهاد"، تلمیح "فرهاد و شیرین"، ایهام تناسب "شیرین" (دلنشین، نام معشوقۀ خسرو)، کنایه "به تلخی

برآمدن جان"

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 13 1395 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 13 1395 مدارس برتر 

گزینه 4 21

عّلت شکوفاشدن گل را شوق یار دانسته: حسن تعلیل

"بو" در دو معنی به   کار رفته است: 1- امید، آرزو 2- رایحه: ایهام

جامه دریدن گل: تشخیص و استعاره و همچنین کنایه از شّدت شوق

گل مثل صبح جامه درید: تشبیه

امیر افضلی تالیفی 

گزینه 1 22

حسن تعلیل: شاعر علت روشنی صبح صادق (صبح نخست) را، راست گویی دانسته است. / مجاز: "حرف" مجاز از "سخن" است. /

استعاره: "دهان صبح" تشخیص است و هر تشخیصی استعاره است. / تشبیه: کواکب (= ستارگان) به زر تشبیه شده اند.

تالیفی نرگس موسوی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 4 1400 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 4 1400

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 4 1400

گزینه 3 23

1) تشبیه: کوه فضل (فضل: مشّبه، کوه: مشّبه به) اضافۀ تشبیهی / تضاد: گریان و خندان

2) استعاره: گریان بودن ابر و خندان بودن برق / جناس: شکوه و کوه، وجود و جود / (ادبّیات 3، درس 8)

4) تشخیص: گریان بودن ابر و خندان بودن برق (تشخیص و استعاره) / مراعات نظیر: کوه و جبال و ابر و برق و سحاب

کنکور سراسری هنر داخل 1395
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گزینه 1 24

1) استعاره: الله دل می بندد و غنچه جان پیشکش می آرد (هر دو تشخیص و استعاره) / اسلوب معادله: ندارد (هیچ کدام از مصراع ها

مصداق یا مثالی برای مصراع دیگر نیست)

2) حسن تعلیل: شاعر دلیل دلبستگی دل خود به زلف معشوق را این موضوع دانسته است که هر تار زلف معشوق، مانند رگی به جان

شاعر وابسته است. / مراعات نظیر: سر، زلف و گیسو و تار - رگ و جان

3) حس آمیزی: بوی تو بشنود (آمیختن در حّس بویایی و شنوایی) / مجاز: خاک مجاز از قبر و گور

4) تناقض: توانایی کسی در ناتوانی باشد. / استعاره: سرافرازی کردن زلف (تشخیص و استعاره)

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

گزینه 4 25

شور ← 1- هیجان 2- شورچشمی

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 

گزینه 4 26

بیت "د": مجاز: چمن ← باغ و بوستان

بیت "ج": حسن تعلیل: شاعر دلیل مطبوع و معّطر بودن نسیم سحری را تأثیرپذیری از عطر گیسوی یار دانسته است.

بیت "ب": ایهام: دوات ← 1- دوای تو، داروی تو 2- مرکّب دان، جوهردان

بیت "الف": ایهام تناسب: باز ← 1- دوباره (معنای پذیرفتنی و موردنظر) 2- پرندۀ شکاری که با "مرغ" و "شاهین" و "چنگل: چنگال"

تناسب دارد.

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 3 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 3 1399

گزینه 2 27

بررسی آرایه  های ابیات:

1) حس  آمیزی: شیرین دانستن سخن / ایهام: خسرو 1) خسروپرویز، پادشاه ساسانی (عاشق شیرین) 2) شاه و سلطان

2) جناس همسان: قصور (جمع قصر) قصور (کوتاهی کردن) / حسن تعلیل: ندارد

3) جناس ناهمسان: فلک، ملک / واج  آرایی: تکرار حروف "ش، ر، س"

4) ایهام تناسب: راستی ← 1) به  راستی، حقیقتًا (معنای پذیرفتنی و موردنظر) 2) صاف و راست بودن (با سرو و موزون تناسب دارد)

کنکور سراسری زبان داخل 1399
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گزینه 3 28

نوا: 1- نغمه و سرود (سخن) 2- از دستگاه  های هفت  گانۀ موسیقی سنتی ایران

مخالف: 1- ناسازگار؛ مقابل موافق 2- گوشه  ای در دستگاه سه  گاه یا چهارگاه

از کشور 1399 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 4 29

در بیت اضافۀ تشبیهی وجود ندارد. دل در پاکی به آینه تشبیه شده است.

گزینۀ (1): تیر غمزه

گزینۀ (2): آفتاب رخ

گزینۀ (3): مرغ دل / کمان مهرۀ ابرو

تالیفی نرگس موسوی

گزینه 1 30

شیوۀ رّد گزینه، مناسب ترین راه برای رسیدن به پاسخ درست این تست است. با در نظر گرفتن آرایۀ "تشبیه" گزینه های "2 و 3"

حذف می شوند و با در نظر گرفتن آرایۀ "جناس"، گزینۀ "4" رد می شود.

تلمیح: بیت به داستان عشق فرهاد به شیرین اشاره دارد. 

ایهام: گفتار شیرین ← 1- سخن شیرین (معشوقۀ فرهاد) 2- سخن شنیدنی و دلپذیر و نغز 

حس آمیزی: گفتار شیرین (درآمیختن دو حس شنوایی و چشایی باهم) 

کنایه: در حالت آوردن سنگ ← بسیار تأثیرگذار بودن، موجب نشاط و وجد شدن و ... 

کنکور سراسری هنر داخل 1392

گزینه 1 31

ال رفتن آن: تناقض؛ چون سایۀ هما...: تشبیه افتادن چیزی، به منزلۀ عروج و با

گزینۀ (2): تاج و کمر: هر دو مجاز از شکوه سلطنت و قدرت؛ اغراق ندارد.

گزینۀ (3): اّول و آخر: تضاد؛ جناس ندارد.

گزینۀ (4): ماجرای هدهد و شهر سبا که از آن برای سلیمان خبر می آورد: تلمیح؛ حس آمیزی ندارد.

امیر افضلی تالیفی 
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گزینه 3 32

گزینۀ "۳" فقط تشبیه دارد:

الى تو ←  سرو) و (رخت ←  گل) (با

گزینۀ "1": تشبیه: پردۀ زلف - مصراع اول به مصراع دوم / استعاره: ماه ←  صورت معشوق

گزینۀ "2": تشبیه: اوج نشین ←  کوکب / استعاره: مه ←  یار

گزینۀ "4": تشبیه: اشک چو پروین / استعاره: ماه ←  یار

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 1 1393 مدارس برتر 

گزینه 1 33

بیت ج) اغراق: زیاده روی و بزرگ نمایی در توصیف چهرۀ روحانی مخاطب

بیت د) تضاد: باقی، فانی

بیت ب) تشبیه: جام الله (اضافۀ تشبیهی) / شبنم به راح (شراب) / ابر نیسانی به ساقی

بیت الف) ایهام: قانون ← 1- آیین و مقررات، 2- نام کتابی معروف از ابن سینا در طب

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1396

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 8 تابستان 1398

گزینه 3 34

بیت "د" اسلوب معادله: مصراع دوم مصداق یا مثالی برای توجیه مفهوم مصراع اّول است: امید گشایش از ماه عید، نشانۀ بی خردی

است؛ همان طوری که [امید بازشدن گره از ناخن تنها] بیهوده است؛ زیرا ناخِن تنها فقط برای خاراندن پشت سر، قابل استفاده است و

به تنهایی کاری از آن ساخته نیست.

بیت "ب" تلمیح: "آب زندگانی" اشاره ای است به داستان حضرت خضر و نوشیدن او از چشمۀ آب حیات

بیت "الف" تشبیه: وصل هجران است. (وصل همانند هجران است) - هجر وصل باشد. (هجر به منزلۀ وصل است)

بیت "ج" حس آمیزی: نگاه تلِخ یار - دود خشک

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 

گزینه 4 35

الف) مجاز: سر مجاز از چشم

ب) ایهام: دور از تو: 1- از دوری تو 2- دور از تو باشد (هر دو معنا موردقبول است)

ج) اسلوب معادله: مصراع دوم مصداقی برای مفهوم و موضوع مصراع اّول است.

د) حس آمیزی: شیرین سخنی (آمیختن دو حس چشایی و شنوایی)

ه) استعاره: چشم بِد اّیام (اضافۀ استعاری و تشخیص)

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 
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گزینه 1 36

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

گزینه 3 37

بررسی آرایه های ابیات:

1) پارادوکس حلقۀ نجات بودن کمند زلف یار یا َرستن از همه با وجود صید کمندشدن / تشبیه: کمند زلف (اضافۀ تشبیهی)

2) تشبیه: صبح امید (اضافۀ تشبیهی) / استعاره و تشخیص: خندۀ شادی کردن صبح امید

3) ایهام: ندارد / تلمیح: ندارد

4) حسن تعلیل: دلیل خمیده شدن ماه یک شبه، بار منّت احسان آفتاب، دانسته شده است. / استعاره: نسبت دادن احسان به آفتاب و

دوتاشدن قامت ماه (استعاره و تشخیص)

از کشور 1398 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 1 38

الف- اسلوب معادله: مصراع دوم مصداق و مثالی برای مصراع اول است و مصراع ها استقالل دستوری دارند.

ب- حس آمیزی: شیرین کاری / تلخی افسانه

ج- تشبیه: جنّت (همانند) دوزخ است.

د- تشخیص: بساط چیدن مصلحت و بیرون آمدن بازیچۀ تقدیر

ه- ایهام: عشاق: 1- نام آهنگی است 2- عاشقان / بیداد: 1- نام آهنگی است 2- ظلم و ستم

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 3 39

گزینۀ  1: رنگ باختن فلک: اغراق و کنایه / شیر و پلنگ: استعاره از رستم و اشکبوس

گزینۀ  2: چو علی: تشبیه / وفا را به سر بردن کنایه از نهایت وفاداری / که (چه کسی)، که (حرف ربط): جناس تام / چو (وقتی که)،

چو (مانند): جناس تام

گزینۀ  3: سحاب رحمت استعاره از علی (ع) / شرار قهر اضافۀ تشبیهی/ جناس در کار نیست.

گزینۀ  4: الفتی...: تلمیح/ ملک الفتی اضافۀ تشبیهی است / شه ملک الفتی: استعاره از علی (ع)

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 1 1394 مدارس برتر 
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گزینه 1 40

ادبّیات غنایی دربردارندۀ متون و اشعاری است که عواطف و احساسات شخصی را بیان می کند.

گزینۀ "2" بیانگر "عشق"، گزینۀ "3"، "یاد کردی از عشق" و گزینۀ"4"، "گالیه و شکایت معشوق" همگی مفاهیم ادبیات غنایی اند،

درحالی که گزینۀ "1"، "ادبیات تعلیمی" است که در وقت قدرت در بندگی خدا بیشتر تالش کن.

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 

گزینه 1 41

تشبیه: عالم پرشور، یک موج سراب است. (مشّبه: عالم پرشور / مشّبه به: یک موج سراب) / مجاز: به کار نرفته است. (عالم در

معنای حقیقی به کار رفته است)

2) استعاره: نرگس استعاره از چشم / معموری آفاق (آبادی) از دل های خراب است. (از خرابی معموری یافتن)

3) حس آمیزی: گریۀ تلخ (آمیختن حس شنوایی یا چشایی) / ایهام تناسب: شور 1- هیجان، غوغا (معنای موردنظر و موردقبول)

2- مزۀ شور (با تلخ تناسب دارد و موردقبول نیست)

4) تلمیح: به داستان لیلی و مجنون اشاره دارد. / جناس: مست و است - شراب و سراب

کنکور سراسری هنر داخل 1398

گزینه 3 42

گزینه ۱: گوی خوبی اضافه تشبیهی / خورشید در دست عنانی دارد تشخیص

گزینه ۲: مدار و مدار جناس تام / چرخ استعاره از آسمان

گزینه ۳: اسلوب معادله دارد ولی فاقد ایهام است.

گزینه 4: دهان باز مکن کنایه از ساکت باش / الله ایهام تناسب دارد معنای نزدیک: گل الله که کاربرد دارد.

معنای دور: نوعی چراغ که کاربرد ندارد ولی با "سوخته" تناسب دارد.

تالیفی محسن فدایی

گزینه 3 43

مجاز در ابیات:

1) مه و خور مجاز از مظاهر زیبایی در عالم

2) سر مجاز از قصد و نیت

3) سر مجاز از انسان - خاک مجاز از گور

4) دم مجاز از سخن

کنکور سراسری هنر داخل 1399
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گزینه 4 44

گزینۀ 1: نرم سخن گفتن (حس آمیزی)

گزینۀ 2: تلخ سخن گفتن (حس آمیزی)

گزینۀ 3: خاک (مجاز از انسان)

گزینۀ 4: ترانۀ شیرین (حس آمیزی)، مه (مجاز از معشوق)

انسانی دهم آزمون شماره 1 1397 ایران علوم  مدارس برتر 

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 1 1397 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 1 1397 مدارس برتر 

گزینه 4 45

اغراق: بزرگ  نمایی در غم و اندوه (کوه غم) / جناس ناهمسان: غم و کم

ایهام تناسب: هزار ← 1- عدد هزار (معنای موردنظر) 2- عندلیب (معنای موردنظر نیست اّما با بلبل، گل، چمن و بهار تناسب دارد) /

استعاره: ای دل (تشخیص)، چمن (روزگار و دنیا)

واج  آرایی: تکرار واج  های "ا، د، ر" / استعاره: خاطر خورشید (تشخیص و اضافۀ استعاری)

اسلوب معادله: مصراع اول مصداق و مثالی برای توجیه مفهوم مصراع دوم است. / ایهام: ندارد. (واژۀ مسلسل در معنای "پیوسته" و

دیگر واژه  ها در یک معنا به کار رفته  اند)

از کشور 1399 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 4 46

استعاره: لب جام و آواز آن (تشخیص و استعاره)

واج  آرایی: تکرار واج "م" و "د"

تلمیح: اشاره دارد به جمشید پادشاه کیانی و جام جهان  نمای او

ایهام تناسب: مدام: 1- پیوسته (معنای موردنظر)، 2- شراب (با "دور، جام" تناسب دارد)

جناس: "جام و جم"، "جام و نام" و "َدر و دور"

تالیفی محسن اصغری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 19 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 19 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 19 1399
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گزینه 4 47

"پروانه" دو معنا دارد: 1- اجازه 2- نام حشره ای؛ بنابراین آرایۀ ایهام ساخته است.

 در سایر گزینه ها ایهام تناسب وجود دارد.

گزینۀ 1: آهنگ ۱- قصد (معنای موردنظر) ۲- نغمه (با بلبل و گلبانگ تناسب دارد)

گزینۀ 2: َهزار ← 1- عدد هزار، هزار نفر (معنای موردنظر) 2- بلبل که با (عندلیب و گل) تناسب دارد.

3: کام ← 1- آرزو، مقصود (معنای موردنظر) 2- دهان با (لب) تناسب دارد. گزینۀ 

انسانی دهم آزمون شماره 6 1398 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دهم آزمون شماره 6 1398

قلمچی ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 6 1398

انسانی داخل 1397 کنکور سراسری علوم 

گزینه 2 48

بررسی گزینه ها:

1) استعاره: چنگ آرزو (اضافۀ استعاری) / ایهام تناسب: عود 1- چوبی خوش بو (معنای موردنظر) 2- نوعی ساز که با چنگ تناسب

دارد.

3) جناس همسان: چنگ (پنجۀ دست) چنگ (نوعی ساز) / واج آرایی: تکرار "چ، س"

4) جناس ناهمسان: سوزم و سازم یا بسازی و بسوزی / تشبیه: چو عود، چون چنگ

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 2 49

بررسی گزینه ها:

1) تشبیه: گوهر مقصود (اضافۀ تشبیهی) / استعاره: دریا ← عشق

2) استعاره: لعل استعاره از لب / تشبیه ندارد.

3) تشبیه: غمزه به تیر و ابرو به کمان / استعاره: بُت ← معشوق

4) تشبیه: دانۀ امید (اضافۀ تشبیهی) / استعاره: محنت سرا ← دنیا

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 2 50

لخیر است. اسرارالتوحید کتابی است از محمد بن منور که موضوع آن سرگذشت ابوسعید ابوا

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 
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گزینه 1 51

بیت سه تشبیه دارد و در سایر گزینه ها دو تشبیه وجود دارد.

غبار فقر: اضافۀ تشبیهی / غبار قناعت: اضافۀ تشبیهی / در مصرع دوم خاک به کیمیا تشبیه شده است.

گزینۀ (2): درخت قامت: اضافۀ تشبیهی / سرو بوستانی را بر قامت معشوق برتری داده است.

گزینۀ (3): جان درویشان به هدف و خون درویشان به خضاب تشبیه شده است.

گزینۀ (4): دهان معشوق در تنگی به دل عاشق و وجود عاشق در الغری به میان (کمر) عاشق تشبیه شده است.

تالیفی نرگس موسوی

گزینه 1 52

با در نظر گرفتن "حس آمیزی" گزینه های "2 و 4" و با در نظر گرفتن "ایهام" گزینۀ "3" قابل ردشدن هستند.

تشبیه: چو گل (ما همچون گل) (آرایه های ادبی، درس8)

مجاز: حرف (مجاز از سخن) (آرایه های ادبی، درس14)

استعاره: این باغ (استعاره از دنیا) (آرایه های ادبی، درس11)

کنایه: حرفی که راه به جایی برد ← سخنی که تأثیرگذار باشد و ما را به مقصود برساند (راه به جایی بردن ← به هدف رساندن)

(آرایه های ادبی، درس15)

انسانی داخل 1391 کنکور سراسری علوم 

گزینه 1 53

تشبیه: برگ نشاط (مشّبه: نشاط / مشّبه به: برگ)

استعاره: خار و خس استعاره از وجود کم ارزش شاعر / شیرازۀ گلزار (اضافۀ استعاری = شاعر گلزار را به کتابی تشبیه کرده که شیرازه

دارد)

پارادوکس: بی برگی برگ نشاط است. / خار و خس، شیرازۀ گلزار بود.

مجاز: چمن مجاز از باغ و گلزار

کنکور سراسری زبان داخل 1398

گزینه 4 54

بیت الف  واژۀ "راست" ایهام دارد. (جهت راست، درست)

در بیت ب  خاک مجاز از انسان است.

در بیت ج  بوی را شنیدن آرایۀ حس آمیزی دارد.

در بیت د  مصراع دوم کنایه است.

←

←

←

←

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 
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گزینه 3 55

الف) ایهام: مدام ← 1. همیشگی و دائمی 2. شراب (ادبّیات 2، درس 12 )

ب) تشبیه: نقد خرد؛ خرد را به نقدینه تشبیه کرده است. / ملک عشق عشق به ملک 

ج) مجاز: در مصراع دوم سر به معنای جان و زندگی است. 

د) تلمیح: بیت اشاره به داستان حضرت خضر دارد که در جستجوی آب حیات، راهی ظلمات شد و پس از تحمل سختی ها به آب

زندگانی جاوید دست یافت.

هـ) کنایه: پای در گل فرورفتن کنایه از پایبندشدن و گرفتاری است که در بیت موردنظر به معنای اسیر و گرفتار عشق شدن است. /

سرو خرامان استعاره از یار بلندقامت و فریبا است / تضاد زیبایی میان پای در گل بودن و خرامان بودن وجود دارد.

کنکور سراسری هنر داخل 1394

گزینه 3 56

دوست دارم مثل شمع باشم: تشبیه / دل شب: اضافه استعاری / جمع و تنها: تضاد / شمع و جمع: جناس ناقص اختالفی

آزمایشی سنجش ریاضی و فیزیک چهارم مرحله اول 1395

گزینه 2 57

گزینۀ "۲": کمند شوق و اشتیاق مرا به جایگاه اصلی می کشاند، برای همین است که قرار و آرامش ندارم.

تشبیه: کمند شوق

لیه راجعون﴾ استعاره: نشیمن حیرت ← دنیا / تلمیح به بازگشت به عالم معنا و آیۀ شریفه ﴿انّا لله و انّا ا

تشریح گزینه های دیگر:

گزینۀ "۱": زیارت عشِق کسی درست است که آب چشمان او مانند چشمۀ زمزم، روان باشد و دل او جایگاه دوست باشد. (عشق

محبوب در دل او جای گیر باشد) / تلمیح به مناسک حج / "کعبۀ عشق"، "دیده زمزم او گشت" و "دل مقام خلیل [گشت]" تشبیه

گزینۀ "٣": شوق و اشتیاق درون است که مرا به سوی محبوب می کشاند. من در این رفتن، از خود اختیاری ندارم و دیگری مرا

می کشاند.

گاه باش که تصّور نکنی، عشق منصور حالج فرونشست، چراکه هنوز آتش عشق او از محل کشته شدنش شعله ور است. گزینۀ "۴": آ

/ تلمیح به داستان منصور حالّج / "آتش" استعاره از "عشق"

تالیفی حسن وسکری

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 12 1399

انسانی دوازدهم آزمون شماره 12 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 12 1399
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گزینه 1 58

در گزینۀ "1" واژۀ "سر" در معنای حقیقی، دانسته شده است اّما می تواند مجاز از فکر و خیال باشد!

2) سر ← قصد و اندیشه

3) سر ← وجود / سر ← فکر و اندیشه

4) سر ← قصد و اندیشه

از کشور 1398 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 4 59

واژۀ "فنا" با واژۀ "خدابیامرز" سجع نمی سازد. (ادبّیات 2، درس 5)

با توّجه به تعریف سجع (آرایۀ سجع در کالمی دیده می شود که حداقل دو جمله باشد؛ زیرا سجع ها باید در پایان دو جمله بیایند تا آرایۀ

سجع آفریده شود)، مسّجع بودن گزینه های 2 و 3 زمانی درست است که حذف فعل "انداخته بود" به قرینۀ لفظی یا آرایۀ

لمزدوج" در نظر گرفته شود. "تضمین ا

لمزدوج" که در کتاب های درسی ذکر نشده است، نویسنده یا شاعر عالوه بر سجع اصلی، کلمات دیگری را توّجه: در آرایۀ "تضمین ا

برای مزید آرایش کالم می آورد؛ مانند "فالن به سیرت گزیده و عادت پسندیده معروف است و به خدمتکاری دولت و طاعت داری

لدین همایی) حضرت موصوف." (فنون بالغت و صناعات ادبی، جالل ا

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1395

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 3 تابستان 1398

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 3 تابستان 1398

گزینه 4 60

ایهام تناسب: عود ← (1) چوبی خوشبو (معنای موردنظر) (2) نوعی ساز (معنای موردنظر نیست اّما با بربط تناسب دارد) / ساز: (1)

مدارا و سازش (معنای موردنظر) (2) ابزار موسیقی (معنای موردنظر نیست اّما با بربط تناسب دارد)

جناس (ناقص): می  ساختم و می  سوختم - عود و بود - سوز و ساز

انسانی داخل 1399 کنکور سراسری علوم 

گزینه 2 61

"سمفونی پنجم جنوب" مجموعه شعر از نزار قبانی / "پیامبر و دیوانه" به نثر از جبران خلیل جبران / مثنوی "فرهاد و شیرین" به نظم

از وحشی بافقی / "تیرانا" به نثر اثر محمدرضا رحمانی (مهرداد اوستا)

تشریح سایر گزینه  ها:

الحرار: منظوم لطوایف: منثور / تحفة  ا لعباد و لطایف  ا 1) اتاق آبی، مرصادا

لهی  نامه، پیوند زیتون بر شاخۀ ترنج: منظوم / پیامبر و دیوانه و گلستان: منثور 2) ا

لهی  نامه و مثل درخت در شب باران: منظوم 4) دیوان غربی- شرقی و کویر: منثور / ا

از کشور 1399 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 
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گزینه 1 62

لملک توسی "سه دیدار" از نادر ابراهیمی - "سیاست  نامه" از خواجه نظام  ا

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 17 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 17 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 17 1399

گزینه 1 63

 گزینۀ 1 : "نرگس شوخ" استعاره از "چشم" ، بیت فاقد آرایۀ ایهام است.

 گزینۀ 2 : روی تو از خورشید، نورانی تر است: تشبیه / شور: ایهام تناسب ← ١ - شور و غوغا، ٢ - مزۀ شور

گزینۀ ٣ : رخ خوب تو از بهشت، زیباتر است: تشبیه / تلمیح به صبر ایوب دارد.

 گزینۀ ۴ : "عزیز"  در مصراع اول، "گرامی"  و در مصراع دوم، منظور "بزرگ و عزیز مصر"  است: جناس تام / تلمیح به داستان یوسف و

زلیخا دارد.

آزمایشی سنجش ریاضی و فیزیک چهارم مرحله دوم 1395

گزینه 2 64

الف) استعاره: دلم می خواست جان به پیش تو بفرستد.

د) تشبیه: [من] چو گوی / ب) پارادوکس: به آزادگی گرفتاریم.

گاهی زلِف او از احوال دل غمگین خود دانسته است. ج) حسن تعلیل: شاعر، دلیل پراکندگی یا پریشانی زلف [معشوق] را آ

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

گزینه 3 65

گزینۀ "الف": حس آمیزی دیده می شود: "شنیدن بو"

گزینۀ "ب": تلمیح: اشاره به داستان حضرت خضر و آب حیات

گزینۀ "ج": اضافه تشبیهی: شراب غم

گزینۀ "د": حسن تعلیل: برای اینکه چشمم به غیراز تو نیفتد، مژه ام مثل سوزن است.

تالیفی نرگس موسوی

گزینه 4 66

ایهام تناسب: مدام 1. پیوسته، همیشه (معنای موردنظر) 2. شراب (با مست و شور و خراب تناسب دارد)

واج آرایی: تکرار حرف "ش" و "ر"

جناس: شور و شر - شر و سر - شراب - خراب (جناس ناقص) - شور (هیجان) و شور (فتنه) (جناس تام)

تشبیه: شراب عشق

تالیفی محسن اصغری
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گزینه 1 67

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

گزینه 1 68

گزینه ۱ زمینه ملی و قومی دارد.

(خوان زر از سنت ملی و قومی ما است)

لعاده زال (خرق عادت) سخن گفته شده است. در گزینه ۲ از عمر خارق ا

در گزینه ۳ و ۴ وجود سیمرغ (خرق عادت)

تالیفی محسن فدایی

گزینه 3 69

بیت های درس یازدهم است: گزینۀ یک در مصراع دوم "تناقض" دارد.

گزینۀ 2: "توسن" مجاز از وجود

گزینۀ 4: کنایه از مجبور کردن به دوست نداشتن وطن

3: "خاک" مجاز از وطن، "گل صبر" تشبیه گزینۀ 

"دامن من گل صبر می پرورد" کنایه از صبوری

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

گزینه 2 70

گزینۀ "1": "خندانی گل:  تشخیص و کنایه از شکفتن". تضاد ندارد.

گزینۀ "2": "صدف و هدف:  جناس"، هر مصراع تشبیه و "هدف، تیر" تناسب

گزینۀ "3": "پست و هست: جناس، در نیستی کوفت: کنایه". مجاز ندارد.

گزینۀ "4": "شادی و غم: تضاد"، واج آرایی در صامت "ز". تلمیح ندارد.

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 

گزینه 2 71

اصالح موارد نادرست:

پیوند زیتون بر شاخۀ ترنج: موسوی گرمارودی (پیامبر و دیوانه اثِر جبران خلیل جبران است)

سه دیدار: نادر ابراهیمی (شلوارهای وصله  دار اثر رسول پرویزی است)

غزل واره  ها: شکسپیر (دیوان غربی- شرقی اثر یوهان ولفگانگ گوته است)

امیر افضلی تالیفی 
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گزینه 1 72

مصراع اول: کنایه از آرام شدن چشمه / رخ و مو: مراعات نظیر (تناسب) / رخ ماه: تشخیص

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 

گزینه 1 73

بررسی تشبیهات ابیات:

1) خال تو به دانه - زلفین تو به دام - مرِغ دل (دل به مرغ: اضافۀ تشبیهی) ← 3 مورد

2) بستاِن (بوستان) خرد (اضافۀ تشبیهی) - لفظ دالرای من به گِل بستان - باغ سخن (اضافۀ تشبیهی) - منطق گویای من به بلبل

← 4 مورد

3) تیر بال (اضافۀ تشبیهی) - دل به هدف - تیغ جفا (اضافۀ تشبیهی) - جان به سپر ← 4 مورد

4) بناگوش به ماه - بناگوش به چراغ - شب زلف (اضافۀ تشبیهی) - بناگوش به شمع شبستان ← 4 مورد

کنکور سراسری زبان داخل 1399

گزینه 3 74

حس آمیزی: رنگین سخن / تشخیص: بازیگوش بودن غنچه

تشریح سایر گزینه ها:

ال گرفتن (ترّقی کردن کار در منتهای پستی) / مجاز: ندارد. گزینۀ 1) پارادوکس: با

گزینۀ 2) تلمیح: شاره دارد به داستان اسکندر مقدونی که در آب بقا (حیات) بود. / استعاره: ندارد.

گزینۀ 4) جناس تام: چین (تاب وشکن زلف) و چین (کشور چین)/ حسن تعلیل: ندارد.

کنکور سراسری زبان داخل 1398

گزینه 3 75

"چو" در این بیت، ادات تشبیه نیست.

در گزینه های (1) و (2) و (4)، "به رنگ"، "گون" و "تو گفتی" به ترتیب از ادات تشبیه هستند.

تالیفی نرگس موسوی

گزینه 1 76

تشبیهات در ابیات گزینه ها:

1) چون تو خورشیدی - ایوان ُحسن - ذّره ای چون من - میدان عشق (4 مورد)

2) زندان عشق (1 مورد)

3) سوزن فکرت - رشتۀ طاقت (2 مورد)

4) چو زلف جانان - چون کار جهان (2 مورد)

از کشور 1398 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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گزینه 1 77

1) واج  آرایی: تکرار حروف "ر" و "ز" / ُحسن تعلیل: به کار نرفته است.

2) ایهام: آب: 1- آبرو 2- مایع نوشیدنی / کنایه: از در خویش راندن کسی (مورد بی  مهری قرار دادن، بی  توجهی نسبت به کسی)

3) استعاره: نرگس شهال استعاره از چشم / تشبیه: چشم یار به چشم (دیدۀ) آهو - غبار خاطر (اضافۀ تشبیهی)

4) تلمیح: به داستان حضرت یوسف اشاره دارد. / ایهام تناسب: سودا: 1- عشق و خیال (معنای موردنظر شاعر است)، 2- سیاه

(معنای موردنظر شاعر نیست اّما با "شب و روز" تناسب دارد)

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

گزینه 3 78

تضاد: شادی و غم / تلمیح وجود ندارد.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینۀ "1": مجاز: خاک مجاز از گور و قبر / ایهام تناسب: عین: 1- مثل و مانند (معنای موردنظر) 2- چشمه: (با چشمه سار و

جوشیدن تناسب دارد)

گزینۀ "2": حس آمیزی: فکر رنگین / تشبیه: فکر رنگین الله ای است - بهار خاطر - مصراع سروی است.

گزینۀ "4": استعاره و تشخیص (تیر زدن چشم - تیغ کشیدن عمر - سپر انداختن گردون) / کنایه: سپر انداختن کنایه از تسلیم شدن

تالیفی محسن اصغری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 1 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 1 1399

گزینه 1 79

1) اسلوب معادله: مصراع دوم مصداق یا مثالی برای توجیه مصراع اّول است / ایهام: ندارد.

2) ایهام تناسب: سواد ← 1) دانش، رونوشت، نسخۀ دوم از کتاب یا نوشته (معناِی پذیرفتنی) 2) سیاهی (با زلف تناسب دارد) /

کنایه: پهلو زدن ← برابری کردن

3) ایهام: عزیز ← 1) انسان گرامی و ارجمند 2) بزرگ  ترین صاحب  منصب در دربار فرعون / استعاره: یوسف ← معشوق، محبوب

4) مجاز: قدح ← شراب، باده / تشبیه: تخم طمع (اضافۀ تشبیهی)

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

گزینه 2 80

گلستان ایهام ندارد چون معنی گلستان سعدی را یدک نمی کشد!

در گزینۀ "1": دل سیه ← 1- سیاه رنگ 2- بدذات و سیاه دل

در گزینۀ "3": بو ← 1- رایحه و بو 2- امید و آرزو

در گزینۀ "4": نگران ← 1- نگریستن 2- مضطرب و پریشان

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 12 1394 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 12 1394 مدارس برتر 
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گزینه 2 81

بررسی تشبیه در گزینۀ 2:

مشّبه: رنگ زمین و طبع زمان / مشّبهٌ به: رخ و دم / ادات تشبیه: چون / وجه شبه: ندارد

وجه شبه در سایر گزینه ها:

1) به پیچ وتاب افتادن

له داشتن 3) نا

4) مشهور و شب نشین بودن

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

گزینه 2 82

ب) ُحسن تعلیل: شاعر دلیل خمیدگی آسمان را، این مفهوم دانسته که انگار در حال نظارۀ معشوق زیبای اوست.

ج) مجاز: سر مجاز از قصد و نیت

د) اسلوب معادله: مصراع دوم مثال و معادلی برای مفهوم مصراع اول است.

لفت هـ) حس آمیزی: رنگ ُا

الف) جناس: ماه و ما

تالیفی محسن اصغری

گزینه 1 83

اغراق: در بیت (ج): عدد هزار نشانۀ اغراق است.

جناس همسان (تام): در بیت (الف): "بار" در دو معنا به کار رفته است. در مصراع اول در معنای "آنچه بر دوش انسان یا پشت

چهارپا حمل شود." و در مصراع دوم به معنی "اجازه و رخصت" است.

استعاره در بیت (ب): "لعل" استعاره از "دهان" / "خندیدن غنچه" استعاره

بیت (د): حسن تعلیل: برای سر به گریبان بودن بنفشه و نیلی بودن وی دلیلی غیرواقعی اما ادبی ذکر شده است.

تالیفی حسن وسکری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 19 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 19 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 19 1399

گزینه 1 84

چهار استعاره در بیت وجود دارد: نرگس (استعاره از چشم)، سنبل (استعاره از مو)، گل (استعاره از گونه)، سرو (استعاره از قامت)

بررسی سایر گزینه ها: 2) دو استعاره: نرگس (چشم) و سنبل هندو (گیسو) 3) سه استعاره: لعل (لب)، طوطی (عاشق)، شکر

(سخن معشوق) 4) دو استعاره: نرگس (چشم)، لعل (لب)

تالیفی شاهین شیرزادی
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گزینه 2 85

آرایه های بیت:

بخت شور ما از اشک ما شرم نمی کند همان طور که باران منّتی بر شوره زار ندارد چون باریدن در آن اثر نمی کند: اسلوب معادله

اشک  الله گون: تشبیه

بخت شور: حس آمیزی

بخت ما شرمنده نیست، باران منّتی ندارد: تشخیص و استعاره

امیر افضلی تالیفی 

گزینه 3 86

گزینۀ 1: سیر و شیر، َزهره و ُزهره ← جناس ناقص

گزینۀ 2: شکست و پیروزی، سپیده و شب ← تضاد

3: برخیز و بنشین: تضاد، گذران (در حال گذر، بگذران): جناس تام گزینۀ 

گزینۀ 4: نام و جام ← جناس ناقص

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

گزینه 3 87

در بیت گزینه های "3 و 4" تلمیح یافت نمی شود و در بیت گزینۀ "3" دو مورد استعاره وجود دارد:

گل چیزی را به جایی برساند ← تشخیص و استعاره / سر شبنم ← تشخیص و اضافۀ استعاری (زبان فارسی 3، درس 14)

بررسی گزینه های دیگر:

1) تلمیح دارد به داستان حضرت موسی (ع) و تجّلی خداوند بر او در کوه طور (ادبّیات 2، درس 1)

2) تلمیح دارد به داستان حضرت آدم و گندم خوردن او و رانده شدن از بهشت

4) بیت تلمیح نداشته و دارای آرایۀ اسلوب معادله است.

از کشور 1393 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 3 تابستان 1398

گزینه 4 88

گزینۀ 1: دو زلف مانند افعی ← (مانند افعی: تشبیه)

گزینۀ 2: هم وجود و هم عدم ← پارادوکس

گزینۀ 3: ضحاک ← تلمیح

گزینۀ 4: جام - جم ← جناس

کنکور سراسری هنر داخل 1397
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گزینه 2 89

حس آمیزی: با دیده شنیدن/ جناس: خاک شدن (مردن) خاک شود متواضع شد) اغراق: دام (حیوانات) از عاجزی من خون گریه

می کنند / ایهام تناسب: سر ← 1- قصد و فکر، 2- عضو بدن که با روی تناسب دارد. / مجاز: چمن مجاز از باغ

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 4 1395 مدارس برتر 

گزینه 4 90

تناقض: توانایی در ناتوانی بود (بیت د)

اغراق: بزرگ  نمایی شاعر در اشک (سرشک) که مانند سیل است و نمی  توان مانع آن شد. (بیت هـ)

مجاز: جام مجاز از شراب (بیت ج)

لف ونشر: لف  ها: روی و زلف سیاه - نشرها: مهتاب و شب (لف ونشر نامرتب یا مشوش) (بیت ب)

ایهام: خراب ← 1- ویران 2- مست و ازخودبی خود

از کشور 1399 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

گزینه 3 91

اخالق محسنی: حسین واعظ کاشفی

لّتوحید: محّمد بن منّور اسرار ا

لملک توسی سیاست نامه: خواجه نظام ا

گوشوارۀ عرش: سّید علی موسوی گرمارودی

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 2 92

بیت ج) ایهام تناسب: چنگ ← 1- پنجه و دست (معنی موردنظر) 2- نوعی ساز که با مطرب و... تناسب دارد.

الف) استعاره: گلستان صفا ← کوی و دیار معشوق

بیت ب) کنایه: کام (مقصود) در کام (دهان) نهنگ طلبیدن ← خطر کردن

بیت د) حس آمیزی: گفتن [حرف] تلخ و لطیف و لذیذ بودن سخن یار

از کشور 1396 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1396 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1396 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1396 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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گزینه 3 93

با در نظر گرفتن آرایه های "متناقض نما" و "حسن تعلیل" گزینه های "1، 2 و 4" به آسانی قابل حذف شدن هستند.

آرایه های بیت:

کنایه: کم نشدن سایۀ کسی: تداوم داشتن لطف و عنایت او (ادبّیات 2، درس 5)

استعاره: سرو ← معشوق (ادبّیات 3، درس 2)

ال: عالم ملکوت) (ادبّیات 3، درس 8) ال" در مصراع دوم: مقابل پاییِن (عالم با ال" در مصراع اّول: قامت، "با جناس تام: "با

ال (مشّبٌه به) ← سایۀ معشوِق سرو قامت به منزلۀ رحمتی از عالم ملکوت است. تشبیه: سایۀ معشوق (مشّبه)، رحمتی از عالم با

(زبان فارسی 3، درس 14)

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1391

گزینه 4 94

ج) تشبیه: شکن طّرۀ هندوی تو به دامی تشبیه شده است. (زبان فارسی 3، درس 14)

هـ) تشخیص: به چشم شخصّیت انسانی بخشیده است. (زبان فارسی 3، درس 14)

د) تلمیح: به آیۀ 72 سورۀ احزاب اشاره شده است که خداوند می فرماید: ما امانت خویش را بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه

کردیم و از برداشتن آن پرهیز کردند و ترسیدند و انسان آن را بر دوش کشید و... (ادبّیات 2، درس 1) / (ادبّیات 3، درس 22)

الف) مجاز: جام ← شراب (زبان فارسی 3، درس 14)

ب) کنایه: نقش بر آب زدن ← کار بیهوده کردن (ادبّیات 2، درس 5)

کنکور سراسری زبان داخل 1390

گزینه 2 95

تشبیه: بیت "ب": "باد نخوت" و "بانوی عفت"

استعاره: بیت "د": ترکیب "چشم سوزن" استعاره و تشخیص دارد.

تلمیح: بیت "ج": چشمۀ حیوان تلمیح به داستان حضرت خضر نبی دارد.

جناس: بیت "الف": بین "دشنه" با "تشنه" و نیز "َمِکش" و "َمکُش" جناس ناقص (ناهمسان) وجود دارد.

تالیفی حسن وسکری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 5 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 5 1399

گزینه 4 96

تشبیه: سخن گفتن تو [یار] همانند سخن گفتن شیرین و زیباتر از آن است (تشبیه ترجیح یا تفضیل) / ایهام: شیرین (مصراع اّول)

← 1) معشوقۀ خسرو 2) دلپذیر، خوش، جّذاب، نیکو / استعاره: "شکر" ← سخن شیرین و دلپذیر / ایهام تناسب: شیرین (مصراع

دوم) ← 1) معشوقۀ خسرو (معنای موردنظر و پذیرفتنی) 2) مزۀ شیرین که با شکر تناسب دارد.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398
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گزینه 2 97

فریاد عندلیب "تشخیص" / مصراع اول مثالی است برای مصراع دوم و... که این امر "اسلوب معادله" به وجود آورده / فریاد عندلیب

(چهچه عندلیب) ز گل شد یکی هزار "حسن تعلیل" ایجاد کرده / "هزار" ایهام تناسب" معنی نزدیکش عدد هزار که کاربرد دارد و

معنی دورش بلبل که کاربرد ندارد و با واژه "گل" تناسب دارد. / یکی با هزار تضاد دارد. / پرده (حجاب) پرده (نغمه و آهنگ:

تشخیص)

تالیفی محسن فدایی

گزینه 4 98

تلمیح به داستان فرهاد و شیرین/ شیرین با شیرین جناس تام / شیرین در مصراع دوم ایهام تناسب دارد معنی نزدیک دلپذیر و

لّذت بخش که کاربرد دارد و معنی دور نام معشوقه فرهاد که کاربرد ندارد ولی با "کوهکن" تناسب دارد / جان شیرین حس آمیزی

تالیفی محسن فدایی

گزینه 3 99

نویسندۀ سه اثر زیر به اشتباه ذکر شده است:

لملک توسی). پیامبر و دیوانه (جبران خلیل جبران). سه دیدار (نادر ابراهیمی). سیاست نامه (خواجه نظام ا

تالیفی شاهین شیرزادی

گزینه 4 100

گزینه های "١  ، ٢  و ٣"  هر سه بیت دارای آرایۀ تلمیح است.

گزینۀ ۴:  می دیدار: اضافۀ تشبیهی (تشبیه)، ساغر خورشید: اضافۀ تشبیهی (تشبیه)، دست و مست: جناس ناقص اختالفی

آزمایشی سنجش ریاضی و فیزیک چهارم مرحله دوم 1395

گزینه 1 101

فعل "گرفت" در گزینۀ 1 به معنی "تأثیر کرد" و "اثر گذاشت" به کار رفته است اما در گزینه های دیگر در معنای اصلی "اخذ کرد،

ستاند، به دست آورد" است.

(زبان فارسی 3، درس 7 و 12) / (ادبّیات چهارم، درس 15)

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1395
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گزینه 4 102

تشبیه: سیب زنخدان (بیت ج)

استعاره: خارزار استعاره از "دنیا" - بستر و بالین در شستن شبنم (بیت الف)

حس  آمیزی: نگاه گرم (بیت د)

ایهام تناسب: نی 1- نوعی ساز (معنای موردنظر) 2- نیشکر (موردنظر نیست اّما با واژۀ "شکر" تناسب دارد)

لۀ نی) و در بیت "د" ایهام تناسب ← تاب: 1- توان و تحّمل (معنای توجه: در بیت "ب" حس  آمیزی (شکرین (شیرین) بودن نا

موردنظر) 2- حرارت و گرمی (معنای موردنظر نیست و با "گرم و آفتاب و مهتاب" تناسب دارد)

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

گزینه 3 103

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 2 1396 مدارس برتر 

گزینه 4 104

ب) ایهام تناسب: شیرین ← 1- عزیز و ارزشمند (معنای موردنظر) 2- بانوی ارمنی، معشوقۀ فرهاد و خسرو که معنای موردنظر

شاعر نیست فقط با "فرهاد" تناسب دارد. (ادبّیات چهارم، درس5)

هـ) تشبیه: در این بیت دو تشبیه وجود دارد 1- ره عمر (عمر به ره = راه تشبیه شده) 2- اجل به راهزن (دزد) تشبیه شده است. (زبان

فارسی 3، درس14)

د) تلمیح: این بیت به داستان حضرت موسی (معجزۀ او) که عصایش به فرمان خداوند به اژدها تبدیل می شد، اشاره دارد. (ادبّیات2،

درس1)

ج) حس آمیزی: سالم خشک. "سالم" با حّس شنوایی درک می شود اما "خشک" با حّس المسه قابل درک است؛ شاعر این دو حس

(شنوایی و المسه) را به هم آمیخته است. (زبان فارسی3، درس14)

الف) اغراق: مصراع دوم (خرمن حاصل را در چشم مورچه ای کردن) (ادبّیات 3، درس2)

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

گزینه 3 105

گوینده، گمان می کند که بی خوابی ستاره و سوسوزدنش در شب، به این عّلت است که فکر و خیال کسی، آن را بی خواب کرده است:

حسن تعلیل

چشم ستاره و خواب نداشتن ستاره: تشخیص و استعاره

بررسی گزینه های دیگر:

گزینۀ (1): حسن تعلیل ندارد؛ مسکین بودن، سرگردانی و مست شدن باد صبا از بوی گیسوی یار: تشخیص و استعاره

گزینۀ (2): علت اینکه معشوق خال چهره اش را می پوشاند این است که آثار خون دل هایی که ریخته است آشکار نشود: حسن تعلیل؛

تشخیص و استعاره ندارد.

گزینۀ (4): هیچ کدام از آرایه های خواسته شده را ندارد.

امیر افضلی تالیفی 
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گزینه 3 106

لخیر و اخالق محسنی از واعظ کاشفی است. اسرارالّتوحید از محمد بن منور در شرح حال شیخ ابوسعید ابوا

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

گزینه 4 107

1) استعاره: شمشاد استعاره از قامت معشوق (به نظر می  رسد در این بیت تشبیه باشد) / ایهام: راستی را: 1- به حقیقت، حقیقتًا

(قید) 2- برای اطاعت و فرمان برداری

2) مجاز: خون مجاز قتل و مرگ / کنایه: میان (کمر) بستن کنایه از آماده شدن و اقدام به کاری کردن

3) تشبیه: مهر رخسار - مهر رخسار تو همچو ماه چارده / ایهام: مهر ← 1- عشق و محبت 2- خورشید

4) ُحسن تعلیل: به نظر طّراح وجود ندارد. (ُحسن تعلیل می  تواند درست باشد)

جناس: خطا و ختا

انسانی داخل 1399 کنکور سراسری علوم 

گزینه 4 108

پارادوکس: با پریشان بودن، جمعّیت (آسودگی) خواستن یا به دست آوردن آسودگی با پریشانی

مجاز: ُطّره ← وجود یا گیسوی یار

بررسی سایر گزینه ها:

1) حسن تعلیل: ندارد / جناس: پیمانه و پیمان

2) تلمیح: اشاره دارد به روز قیامت و زنده شدن مردگان / ایهام: ندارد

3) جناس: چمن و سمن / حس آمیزی: ندارد

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 

گزینه 3 109

الف) ایهام: عین: 1- چشمه 2- نظیر و مانند

ب) حس آمیزی: شنیدن بوی شراب (آمیختن دو حّس شنوایی و بویایی)

ج) حسن تعلیل: شاعر با دلیل شاعرانه و غیرواقعی می گوید: مردمک چشم از غرق شدن در اشک نمی ترسد؛ زیرا مرد دریانورد

همیشه سر در آب دریا دارد.

بیت د) مجاز: سر مجاز از فکر و قصد و نیت

استعاره: بیت هـ: سنبل استعاره از زلف / غنچه استعاره از چهره / نشستن سرو در چمن

کنکور سراسری زبان داخل 1398
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گزینه 2 110

الف) تلمیح: به داستان خضر پیامبر (ع) و آب حیات اشاره دارد. (ادبّیات 2، درس 1)

ب) مجاز: "سر" در مصراع دوم ← وجود، فرد، شخص؛ "بسا سرا": چه بسیار افرادی که ... / سبو ← شراب یا محتوی سبو (کوزه)

(زبان فارسی 3، درس 14)

د ) ایهام ← تمام: 1- کامل (ماه بدر) 2- کافی و بس (زبان فارسی 3، درس 14) / (ادبّیات 2، درس 12)

ج) جناس تام ← سر در مصراع اّول (عضو بدن یا قصد و اندیشه) "سر" در مصراع دوم (وجود ما) (ادبّیات 3، درس 8)

از کشور 1391 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 2 111

در این بیت تشبیه وجود ندارد.

گزینۀ (1): خندۀ معشوق را بر خندۀ شیرین برتری داده است.

گزینۀ (3): تو (معشوق) به درخت و میوه تشبیه شده است.

گزینۀ (4): سخن عشق را به یادگار تشبیه کرده است.

تالیفی نرگس موسوی

گزینه 4 112

بررسی گزینه ها:

1) ایهام تناسب: شیرین 1- عزیز و ارزشمند (معنای موردنظر) 2- نام معشوقۀ خسروپرویز که با لیال (لیلی)، خسرو و مجنون

تناسب دارد. / تشبیه: لیالی وطن (تشبیه وطن به لیال = معشوقه)

لفرج" در بیت / نغمۀ حروف: تکرار واج های "ب، ا، ل" لصبُر مفتاح ا 2) تضمین: آوردن عبارت "ا

3) مجاز: نگین ← انگشتر / استعاره: لعل ← لب

ال (مقابل پایین، عالم معنا) / جناس ناهمسان: ندارد ال (قامت) - با 4) جناس همسان: با

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 1 113

گزینه "2": نرگس استعاره از چشم معشوق

گزینه "3": ماه استعاره از معشوق

گزینه "4": لعل استعاره از لب

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 
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گزینه 3 114

ایهام: نگران ← 1) مضطرب و ناراحت 2) چشم به راه، ناظر و بیننده

ایهام تناسب: باز ← 1) دوباره (معنای پذیرفتنی و موردنظر) 2) پرندۀ شکاری (با مرغ، کبوتر و شاهین تناسب دارد)

تشبیه: مرغ دل (اضافۀ تشبیهی) - کمان ابرو (ابروی چون کمان)

استعاره: کبوتر ← دل عاشق - شاهین ← عشق

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

گزینه 4 115

تشبیه های موجود در ابیات:

1) بهشتی رخ (مشّبه: رخ / مشّبه به: بهشت) - طوبی قد (مشّبه: قد / مشّبه به: طوبی) / خورشید لقا (مشّبه: لقا = چهره / مشّبه به:

خورشید) = سه تشبیه

2) طاق ابروان (مشبه: ابروان / مشبه به: طاق) - تار گیسوان (مشّبه: گیسوان / مشّبه به: تار) = دو تشبیه (توّجه: کمان استعاره از

ابرو، کمند استعاره از گیسوان است)

3) تو مهر درخشنده (مشّبه: تو / مشّبه به: مهر درخشنده) - من ذّرۀ محتاج (مشّبه: من / مشّبه به: ذّرۀ محتاج) = دو تشبیه

4) شیرین روش (مشّبه: کسی = معشوق / مشّبه به: شیرین / ادات تشبیه: روش) - مجنونم (مشّبه: من / مشّبه به: مجنون) -

شیرین منش (مشّبه : کسی = معشوق / مشّبه به: شیرین / ادات تشبیه: منش) - فرهادم (مشّبه: من / مشّبه به: فرهاد) = چهار

تشبیه

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

گزینه 3 116

د) حس آمیزی: "صورت شیرین" آمیختن دو حّس بینایی (صورت) و چشایی (شیرین) صورت گرفته است. (زبان فارسی 3، درس

(14

ج) تلمیح: اشاره دارد به داستان حضرت آدم که دانۀ گندم موجب فریب و رانده شدن او از بهشت شد. (ادبّیات 2، درس 1)

الف) کنایه: به باد دادن خاک کسی  کشتن و نابود کردن او (ادبّیات 2، درس 5)

ب) جناس تام: تاب اّول: پیچ و شکن زلف، تاب دوم: تحّمل، شکیبایی، قرار، آرامش (ادبّیات 3، درس 8)

←

کنکور سراسری زبان داخل 1395

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 2 تابستان 1398

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 3 تابستان 1398

انسانی دوازدهم آزمون شماره 3 تابستان 1398 قلمچی علوم 

گزینه 3 117

تشبیه: پیک نظر (اضافۀ تشبیهی) - نگاری که نور دیدۀ ماست (بیت ج)

مجاز: عالم مجاز از مردم - جهان مجاز از مردم (بیت د)

ُحسن تعلیل: شاعر دلیل برخاستن شّر و آشوب در جهان را کرشمه کردن جمال معشوق با عاشقان بیان کرده است.

ایهام: راست: 1- درست و بی  عیب 2- متناسب و برازنده 3- دقیقًا

انسانی داخل 1399 کنکور سراسری علوم 
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گزینه 3 118

در بیت گزینۀ "3" آرایۀ ایهام به کار نرفته است و واژۀ "شیرین" تنها در یک معنا (نام معشوقۀ معروِف فرهاد) به کار رفته است؛

کنایه های بیت: طمع بریدن ← ناامیدشدن، امید نداشتن / عنان به کسی سپردن ← اختیار عمل را به کسی دادن

بررسی سایر گزینه ها:

1) ایهام: بو (در مصراع اّول) ← 1- رایحه، 2- امید و آرزو / هواخواه کسی یا چیزی بودن ← عالقه مند بودن به کسی یا چیزی،

دوستدار کسی یا چیزی بودن

2) ایهام: شیرین ← 1- مزۀ شیرین، 2- معشوقۀ فرهاد / کنایه: خون از دیده باریدن ← اشک ریختن و غمگین بودن

4) ایهام: قلب ← 1- دل، 2- مرکز سپاه

کنایه: خیال پختن ← طمع و توقع داشتن، اندیشۀ بیجا و بی فایده در ذهن خطور دادن، تصّور و خیال بیجا در ذهن آوردن

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1396

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 2 تابستان 1398

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 8 تابستان 1398

انسانی دوازدهم آزمون شماره 8 تابستان 1398 قلمچی علوم 

گزینه 4 119

گزینۀ "1": لعِل لب: اضافۀ تشبیهی / کام: ایهام تناسب، معنی درست "آرزو" معنی نادرست "دهان" که با لب تناسب دارد. / واج آرایی

در واج "ل"

گزینۀ "2" : به باد دادن: کنایه از بی دل و بی قرارشدن / دل به باد دادن: ایهام ← 1) دل را به عنوان مژدگانی به باد دادن (چون باد از یار

سفرکرده خبر آورده است) 2) کنایه از بی قرارشدن / باد مصراع اول با دوم جناس تام دارد: یک بار، باد به معنی هوا و بار دوم به

معنی فعل باشد.

گزینۀ "3" : باد و بار: جناس ناقص / اجازۀ ورود نیافتن باد به کاخ معشوق: اغراق / اینکه باد اجازه بیابد: استعاره و تشخیص

گزینۀ "4": جان بردن: کنایه از نجات یافتن / مجاز: ندارد / تیر: استعاره از مژگان و کمان استعاره از ابرو

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 4 1395 مدارس برتر 

گزینه 2 120

کنایه: نهان شدن خندۀ خونین پسته در زیر پوست (بسته ماندن پسته)

استعاره: غنچۀ خندان استعاره از لب معشوق

تشخیص: خجل شدن و خندۀ خونین پسته (تشخیص و استعاره)

حسن تعلیل: دلیل بسته ماندن پسته (نمایان نبودن مغز آن)، شرمندگی از زیبایی خندان معشوق دانسته شده است.

از کشور 1399 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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گزینه 3 121

تشبیه: ساِز هستی (مشّبه: هستی / مشّبه به: ساز) - آهنگ عدم (مشّبه: عدم / مشّبه به: آهنگ)

تضاد: هستی و عدم

ایهام: آهنگ ← 1- قصد و عزم 2- نغمه و نوا

پارادوکس: هر نوا، خموشی می سرود (خموشی سرودن نوا)

حس آمیزی: هر نوایی را که وادیدم. (دیدن نوا)

توّجه: آرایه های "ُحسن تعلیل و جناس" در گزینه های 1، 2 و 4 می توانند "رّد گزینه" این سؤال باشند.

کنکور سراسری هنر داخل 1398

گزینه 1 122

بررسی آرایه  های ابیات:

الف) تشبیه: جام شراب به مرهم / اسلوب معادله: مصراع دوم مصداق یا مثالی برای توجیه مفهوم مصراع اّول است.

ب) جناس: تنگ، چنگ / تشبیه: سیب زنخدان (اضافۀ تشبیهی) - شراب گل رنگ (شراب به گل)

ج) تلمیح: اشاره دارد به داستان عشق زلیخا به یوسف / ایهام: ندارد.

د) ایهام تناسب: ندارد / حس  آمیزی: شیرین دانستن دشنام

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

گزینه 4 123

ایهام: بیت "د": دور از تو 1) در هجران تو 2) از تو دور باد (جملۀ دعایی)

لبد استعاره: بیت "هـ": مرغ وحشی ← روح و جان / قفس ← جسم و کا

مجاز: بیت "ب": چمن ← باغ

حسن تعلیل: بیت "الف": شاعر دلیِل قهقهه زدن (خواندِن) کبک در کوه و دشت را دور بودن او از مردم دانسته است.

اسلوب معادله: بیت "ج": مصراع دوم مصداق و مثالی برای توجیه مفهوم مصراع نخست است.

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 2 124

در این بیت استعاره وجود ندارد. بررسی سایر گزینه ها: 1) بادۀ لعل (اضافۀ تشبیهی). تاجدار و غالم و نیز خراب و هوشیار (تضاد) 3)

"هزار" ایهام (1. عدد هزار 2. بلبل در تناسب با عندلیب) 4) پیاده و سوار (تضاد). اشاره به خضر (ع) (تلمیح).

تالیفی شاهین شیرزادی
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گزینه 4 125

لۀ عاشق در کوهستان دو برابر بیت "د" حسن تعلیل: شاعر معتقد است که فرهاد به این دلیل از کوه بیستون بیرون نمی  آید که نا

می  شود (آوردن دلیلی غیرواقعی برای حضور فرهاد در کوه بیستون)

بیت "ج" ایهام: دستان 1) مخفف داستان، حکایت و افسانه 2) فریب و نیرنگ 3) آواز و نغمه 4) لقب زال

بیت "الف" اغراق: بزرگ  نمایی شاعر در وصف اشک فراوان خود

بیت "ب" مجاز: َدم ← سخن، کالم

بیت "هـ" استعاره: ماه (در مصراع دوم) ← معشوق - ای دل: استعاره و تشخیص

کنکور سراسری زبان داخل 1399

گزینه 3 126

تشریح آرایه های ابیات:

گزینۀ "1": حسن تعلیل: اجل به این دلیل چشم همۀ مردم جهان را می بندد که پدیده های جهان برای آن ها جاذبه ای ندارند یا

ارزش دیدن ندارند. / مجاز: جهان ← مردم جهان

گزینۀ "2": استعاره: جام الجورد ← آسمان و روزگار / خون دل برای "شفق" ← استعاره / ایهام تناسب: مدام: 1- همواره (معناِی

موردنظر) 2- شراب (با جام تناسب دارد)

گزینۀ "3": حس آمیزی: افغان رنگین (درآمیختن دو حس شنوایی و بینایی) / جناس: ندارد

گزینۀ "4": تلمیح: "آب حیوان" اشاره ای است به داستان حضرت خضر و برخورداری او از چشمۀ آب حیات / تشبیه: عقیق صبر

(اضافۀ تشبیهی)

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 2 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 2 1399

گزینه 3 127

در بیت گزینۀ (3) تشبیهی وجود ندارد.

لوده تشبیه کرده است. گزینۀ (1): شاعر خود را در محرومیت از روی معشوق به گرِگ یوسف نخوردۀ دهن آ

گزینۀ (2): تشبیه درون واژه ای در ترکیب "کمان ابرو"

گزینۀ (4): "مشک" در مصرع دوم استعاره از زلف معشوق است که در زیبایی بر مشک چین برتری داده شده و باعث کسادی بازار

مشک چین شده است. (تشبیه تفضیل یا مرّجح)

تالیفی نرگس موسوی

گزینه 2 128

در بیت "د"، واژۀ "گل اندام" تشبیه درون واژه ای دارد. در بیت "ه" حسن تعلیل وجود دارد؛ علت برافروختگی و سرخی روی معشوق را

سوختن دل عشاق دانسته. در بیت "ب"، "درمان بودِن درد" پارادوکس دارد. در بیت "الف" ایهام تناسب در واژۀ "عود" است که در

معنای چوب سوختنی با آتش تناسب دارد. در بیت "ج" واژۀ "سر" مجاز از فکر و عقیده است.

تالیفی نرگس موسوی
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گزینه 4 129

ایهام واژۀ "قلب" در بیت "الف": 1 - تقّلبی 2 - دل

جناس همسان: ماه اول: ماه آسمان - ماه دوم: سی روز

اسلوب معادله: گریه های مستی، غفلتم را بیشتر کرد؛ همان طور که نمی توان با تردستی، آیینه را صاف و بی زنگ کرد؛ در این بیت

"چون" با تلّفظ choon حرف ربط نیست، بلکه قید پرسشی است.

حس آمیزی: شعر تر؛ شنوایی و المسه

امیر افضلی تالیفی 

گزینه 3 130

گزینه "1": چنگ (دست)، چنگ (وسیلۀ موسیقی):  جناس تام

گزینه "2": وفا، جفا: جناس ناقص، واژه های "زاد" همه در یک معنی به کار رفتند.

گزینه "3": جوی و بوی: جناس ناقص، روان (جاری)، روان (جان): جناس تام

گزینه "4": یاد، باد: جناس ناقص

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

گزینه 4 131

بررسی موارد نادرست در سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: این تعریف متعلق به "ادبیات داستانی" است.

گزینۀ 2: در حماسه تاریخ و اساطیر، خیال و حقیقت به هم آمیخته است.

3: این تعریف متعّلق به ادبیات پایداری یا مقاومت است. گزینۀ 

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 4 132

ایهام: شهریار ← 1- تخّلص شاعر (سیدمحمدحسین بهجت تبریزی) 2- پادشاه (ادبّیات2، درس12)

نغمۀ حروف یا واج آرایی: تکرار واج های "ش" و "ر" موجب آهنگین شدن بیت گردیده است. (ادبّیات2، درس2)

تشبیه: در بیت، دو تشبیه به کار رفته است: 1- شهر عشق (اضافۀ تشبیهی) 2- شاعری (شهریار) خود را به حافظ تشبیه کرده است.

(زبان فارسی3، درس14)

تضمین: شهریار مصراع دوم بیت را از حافظ شیرازی تضمین کرده است. بیت حافظ:

لوده ام به بد دیدن" "منم که شهرۀ شهرم به عشق ورزیدن منم که دیده نیا

بررسی گزینه های دیگر:

1) شیرین ← ایهام / بیت تلمیح به داستان خسرو و شیرین (فرهاد و شیرین) / کوه عشق ← تشبیه

2) بو ← ایهام / به سان شمع ← تشبیه

3) بامداد وصال: تشبیه / تویی چشمۀ خورشید: تشبیه / زلف بامداد: تشخیص و استعاره

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393
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گزینه 1 133

بیت اول: ماه استعاره از چهرۀ معشوق است و به خورشید تشبیه شده. پردۀ زلف  ، اضافۀ تشبیهی است. زلف معشوق که صورتش را

می پوشاند همچون ابری است که خورشید را می پوشاند. (3 تشبیه)

بیت دوم: یوسف گل، اضافۀ تشبیهی / در فصل بهار عالم پیر مثل زلیخا جوان شد. (2 تشبیه)

بیت سوم: گلبرگ بناگوش، اضافۀ تشبیهی / نگاه گرم من مثل سیلی استاد است. (2 تشبیه)

تالیفی نرگس موسوی

گزینه 1 134

2) استعاره: جگر خم (اضافۀ استعاری و تشخیص)

تناقض: از خاموشی گویاشدن

3) تشبیه: مهر خموشی (اضافۀ تشبیهی) / مراعات نظیر: می، ُخم (ظرف بزرگ شراب)، جوش

4) مجاز: "دل" ← انسان / اسلوب معادله: مصراع دوم در حکم مثال یا مصداقی برای تفهیم یا توجیه مصراع اّول است؛ مهر خموشی

بر [لب] سبب گویاشدِن دل می شود، همان طوری که بسته بودن سِر خم (ظرف شراب) موجب جوشش می (شراب) می شود.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

گزینه 4 135

تشبیهات گزینۀ "4": مرغ دل (دل به مرغ تشبیه شده است) / دام زلف (زلف به دام) / دانۀ خال (خال به دانه) / طایر اندیشه

(اندیشه به طایر: پرنده) / دام هوس (هوس به دام)

تشبیهات دیگر گزینه ها:

1) خار بال / گل چهره (چهره به گل)

2) سیل اشک / خاک وجود

3) قامت تو به سرو / عارض تو به ماه

(زبان فارسی 3، درس14)

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1393

گزینه 3 136

همان طور که شاعر می گوید "شعر سپید من، روسیاه ماند که در فضای تو، به بی وزنی افتاد" قالب این شعر "سپید" است نه "نیمایی"

و وزن عروضی (وزن شعر سنّتی فارسی) را ندارد. توّجه داشته باشید که در قلمرو ادبی کتاب درسی به این موضوع پرداخته شده است

و موضوع مهّمی است.

در قالب "نیمایی" شعر وزن عروضی دارد. مثل شعر "خوان هشتم" اخوان ثالث.

امیر افضلی تالیفی 
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گزینه 3 137

الف- استعاره: "گلخن و بوم" استعاره از دنیا.

ه- تشبیه: در مصراع نخست به طور ضمنی چهرۀ یار به خورشید و در مصراع دوم قامت او به شمشاد تشبیه شده است.

گر مار دهان مرا بگزد دهانش تلخ می شود! ب- اغراق: شاعر در تلخی کشیدن از زندگی اغراق کرده و می گوید: ا

ج-حسن تعلیل: ابروی یار خمیده است زیرا عاشق است و چشمانش ُخمار است زیرا شراب خورده است. (دوتا حسن تعلیل دارد)

د-جناس: بخار و بخارا (ناهمسان)

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 3 138

گزینۀ "3": تشبیه: "آتش قهر" اضافۀ تشبیهی است. / حسن تعلیل: شاعر علت به وجود آمدن سموم را سوختن باد از آتش قهر

ممدوح خود دانسته است.

تشریح گزینه  های دیگر:

گزینۀ "1": حس  آمیزی: ندارد. / اسلوب معادله: دارد: مصراع دوم مثال و مصداقی برای مصراع اول است، دو مصراع از هم استقالل

دارند و اجزای متناظر در هر دو مصراع دیده می  شود.

گزینۀ "2": تناقض: آبادان شدن از سیالب / جناس: ندارد.

گزینۀ "4": ایهام تناسب: باز: دوباره (معنی قابل قبول) و پرندۀ شکاری (معنی غیرقابل قبول و متناسب با شهباز) / تشبیه: ندارد.

الدین تالیفی افشین محی 

انسانی دوازدهم آزمون شماره 19 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 19 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 19 1399

گزینه 4 139

ج) جناس: جوان و جهان (جناس ناقص)

د) استعاره: باد صبا و باد شمال کسی را بشناسند یا همدم بودن با باد صبا و شمال (تشخیص و استعاره) (زبان فارسی3، درس14)

الف) ایهام: ُمدام← 1- همیشگی، همواره 2- شراب (ادبّیات2، درس12)

هـ) اغراق: ویران ساختن مسیرهای سفر با اشک فراوان عاشق و ... (ادبّیات3، درس2)

ب) واج آرایی: تکرار واج های "-ِ"، "ل" و "ق" و ... (ادبّیات2، درس2)

کنکور سراسری زبان داخل 1391

گزینه 1 140

در این گزینه شاعر "چشم" را به "ِمی" تشبیه کرده است و "مست بودن چشم" تشخیص و استعاره دارد.

سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: تلمیح: بیت اشاره به داستان خضر و چشمۀ حیوان دارد - استعاره: ندارد

گزینۀ 3: مجاز: ندارد - تناقض: زهر بهتر از شربت است و زخم جانشین مرهم است.

گزینۀ 4: اسلوب معادله: مصراع دوم مثال و مصداقی برای مصراع نخست است و مصراع ها استقالل دستوری دارند. - تشخیص:

ندارد.

والفضل غالمی اب تالیفی 
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گزینه 4 141

ایهام: باز پرسید ← 1- دوباره پرسید 2- آشکارا پرسید

در سایر گزینه ها ایهام تناسب وجود دارد.

گزینۀ 1: آهنگ ۱- قصد (معنای موردنظر) ۲- نغمه (با بلبل و گلبانگ تناسب دارد)

گزینۀ 2: َهزار ← 1- عدد هزار، هزار نفر (معنای موردنظر) 2- بلبل که با (عندلیب و گل) تناسب دارد.

3: کام ← 1- آرزو، مقصود (معنای موردنظر) 2- دهان با (لب) تناسب دارد. گزینۀ 

انسانی داخل 1397 کنکور سراسری علوم 

گزینه 2 142

در این بیت درمجموع چهار تشبیه وجود دارد؛ مصرع اول: مس وجود / چو مردان ره شوی / مصرع دوم: کیمیای عشق / تو مثل زر

شوی

گزینۀ (1): مصرع اول: ایام گل به عمر / مصرع دوم: بادۀ مثل گل

گزینۀ (3): در مصرع اول شاعر خودش را به مرغ اسیر و در مصرع دوم غم را به صیاد تشبیه کرده است.

گزینۀ (4): در مصرع اول شاعر به نسیم و در مصرع دوم "خار وفا" اضافۀ تشبیهی است.

تالیفی نرگس موسوی

گزینه 2 143

تکرار: تو و آفتاب / ایهام به کار نرفته است.

تشریح سایر آرایه ها:

1) تشبیه: دعای صبح و آه شب به کلید گنج مقصود - گنج مقصود / تضاد: صبح و شب

3) حس آمیزی: تلخ بودن منّت / تلمیح: اشاره دارد به داستان حضرت خضر و اسکندر که به دنبال آب بقا بودند.

4) تشخیص: ای صبا / مجاز: حرف مجاز از سخن و کالم و خبر

تالیفی محسن اصغری

گزینه 2 144

تشبیه گسترده: زلِف چو چوگان؛ زلف (مشبه)، چو (ادات تشبیه)، چوگان (مشّبهٌ به) / تشبیه فشرده: گوی دلم (اضافۀ تشبیهی یا

فشردۀ اضافی)؛ دلم (مشّبه)، گوی (مشّبهٌ به)

بررسی سایر گزینه ها:

1) تشبیه گسترده: "هرکه چون ذّره شود" و "روی چو خورشید درخشان" / تشبیه فشرده: ندارد

3) تشبیه گسترده: [تو] چون مرغ / تشبیه فشرده: ندارد

4) تشبیه گسترده: ندارد / تشبیه فشرده: آتش مهر (اضافۀ تشبیهی یا فشردۀ اضافی)

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 
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گزینه 4 145

تشبیه: شکّرخنده (خندۀ همچون شکر) / حس  آمیزی: شکّرخنده (خندۀ شیرین) / پارادوکس: روز تیره (تیره بودن روز) / استعاره:

شکّرخنده داشتِن صبح (استعاره و تشخیص)

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

گزینه 4 146

استعاره و تشخیص: ای غنچۀ غافل (منادا واقع شدن غنچه) / دهن پیش صبا بگشا (انسان انگاشتن صبا) / تشبیه: [تو] چون گل /

حس آمیزی: گریۀ تلخ (زبان فارسی3، درس14)

نکتۀ (1): راه تشخیص سریع پاسخ این تست، توّجه به آرایۀ حس آمیزی است؛ زیرا از دیگر آرایه ها آسان تر است و یافتن آن زمان

زیادی نمی برد.

نکتۀ (2): هر تشخیصی استعاره است، بنابراین هرگاه آرایۀ تشخیص در عبارت یا بیت باشد، استعاره هم خواهد  بود.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1392

گزینه 3 147

در این گزینه "دریای آتش" تناقض دارد و بین "باد، داد و شاد" جناس ناهمسان برقرار است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: استعاره: "ماه" استعاره از معشوق / تشبیه: ندارد.

گزینۀ 2: مجاز: "سر" در مصراع اول مجاز از ذهن و اندیشه است. / ایهام: ندارد.

گزینۀ 4: تشبیه: آب به آتش / حس آمیزی: ندارد

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 3 148

اخالق محسنی: حسین واعظ کاشفی

لملک توسی سیاست نامه: خواجه نظام ا

پیوند زیتون بر شاخۀ ترنج: علی موسوی گرمارودی

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 2 149

الت به طریق رّد گزینه است. حل این گونه سؤا

3 را به دلیل اینکه مجاز نداریم حذف می کنیم. گزینه های 1 و 

گزینۀ 4: جناس به کار نرفته است.

تشبیه: همچون ذّره

استعاره: چون در گرفتاری ذّره تشخیص وجود دارد؛ پس استعاره به کار رفته است (همه تشخیص ها استعاره اند).

ایهام تناسب: واژه  مهر: 1- محبت (معنای موردنظر) 2- خورشید (با واژه های ذره و خورشید تناسب دارد)

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1397
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گزینه 1 150

ب) حسن تعلیل: گل از غفلت آدمیان است که می خندد. (می شکفد)

ج) مجاز: "سر" مجاز از اندیشه و قصد است.

د) استعاره: وحشت سرا استعاره از دنیا است.

هـ) ایهام تناسب: واژۀ "پرده" در معنی اصطالح موسیقی خود که در بیت قابل قبول نیست با واژگان راست و نغمه تناسب دارد.

الی معشوق به ترتیب به گلستان و سرو تشبیه شده اند. الف) تشبیه: رخ و با

تالیفی نرگس موسوی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 5 1400 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 5 1400

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 5 1400

گزینه 2 151

حسن تعلیل: دلیل به صدا درآمدن ساز چنگ، ناتوانی و عاجزی، دانسته شده است.

تشبیه: چنگ به زال (پیر) تشبیه شده است.

جناس: زال، زار

تشخیص: ناتوانی چنگ و رگ و استخوان داشتن آن و الغر و نحیف دانستن آن.

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 2 152

لّطیر: اثر عّطار نیشابوری ← نظم 1) منطق ا

۳) قّصۀ شیرین فرهاد: اثر احمد عربلو ← نثر

۴) حمله حیدری: اثر باذل مشهدی ← نظم

از کشور 1398 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 2 153

آفتاب استعاره از چهره در بیت "د"

بیت "الف" اسلوب معادله

" آب زندگی" در بیت "ب" "تلمیح" دارد.

گلشن روی در بیت "ج" تشبیه

در بیت "ه" هوای اولی: گاز بی رنگ و هوای دومی: عشق و خیال "جناس تام"

تالیفی محسن فدایی
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گزینه 4 154

در بیت "حسن تعلیل" و "تضاد" وجود ندارد. - کنایه: روشن کردن چشم. - جناس تام: مردم (مردمک) و مردم (انسان) در مصراع

اول. - تشبیه: سرای چشم (اضافه تشبیهی). تناسب: نور، روشن

تالیفی شاهین شیرزادی

گزینه 4 155

لملک توسی است. سیاست نامه اثر خواجه نظام ا

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 

گزینه 3 156

بررسی تشبیهات:

گزینۀ 1: باغ ُرخ (اضافۀ تشبیهی) - بهار خط (اضافۀ تشبیهی) ← 2 مورد

گزینۀ 2: آیینۀ جان (اضافۀ تشبیهی) - تختۀ تن (اضافۀ تشبیهی) ← 2 مورد

3: میوۀ عیش (اضافۀ تشبیهی) - نخل ُمراد (اضافۀ تشبیهی) - باغ محّبت (اضافۀ تشبیهی) ← 3 مورد گزینۀ 

گزینۀ 4: طّرۀ دوست به حلقۀ دام ← 1 مورد

از کشور 1399 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 3 157

در گزینۀ "1"، "بو شنیدن"، گزینۀ "2"، "شیرین سخنی"، گزینۀ "4"، "صدا دیدن" حس آمیزی دارند.

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 

گزینه 4 158

تشبیه: صحرای هوس (اضافۀ تشبیهی) هوس: مشبه / صحرا: مشّبهٌ به (زبان فارسی 3، درس 14)

استعاره: دال (ای دل)، دل مانند انسانی مورد خطاب قرار گرفته  است، استعاره و تشخیص است. (زبان فارسی 3، درس 14)

کنایه: سردر هوا گشتن ← ال ُابالی شدن، آشفته و پریشان (ادبّیات 2، درس 5)

بررسی گزینه های دیگر:

1) تشبیه: تو قّلۀ خیالی / استعاره: قّلۀ خیال (اضافۀ استعاری) / کنایه ندارد.

2) تشبیه: عشق گنجی است (عشق: مشّبه / گنج: مشّبهٌ به)

3) استعاره: رفتن و درگذشتن گل

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1394

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 5 تابستان 1398

انسانی دوازدهم آزمون شماره 5 تابستان 1398 قلمچی علوم 
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گزینه 1 159

ایهام: بو ← 1- عطر و رایحه 2- امید و آرزو

مجاز: چمن ← باغ و بوستان

استعاره: گوهر ← قطرۀ اشک

تشبیه: همچو شبنم

مراعات نظیر: شبنم، گلگشت، چمن

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 1 160

کنایه ← خون ریختن / تشبیه ← کعبۀ حسن / استعاره ← کعبۀ حسن / تناسب ← کعبه حرم

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 7 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 7 1396 مدارس برتر 

گزینه 3 161

اغراق: بزرگ  نمایی در کوچک بودن و ظرافت دهان یار

استعاره: نقطۀ موهوم ← دهان یار - سی  پاره ← دندان  ها

تشبیه: عقد دندان (اضافۀ تشبیهی)

واج  آرایی: تکرار واج "ن" و "ا"

کنکور سراسری زبان داخل 1399

گزینه 4 162

در این بیت فقط یک اضافۀ تشبیهی "خدنگ غمزه" وجود دارد.

گزینۀ (1): چو چنگ / چون رباب

گزینۀ (2): روی چون آتش / دل عالم مثل سپند است.

گزینۀ (3): آتش عشق / آب تدبیر

تالیفی نرگس موسوی

گزینه 3 163

تشبیه: صحن سرای دیده (دیده یا چشم به صحن سرای تشبیه شده) - خیل خیال (خیال به خیل یا سپاه و گروه اسبان تشبیه شده

است) / استعاره: گوشه استعاره از دیده / جناس: خیل و خیال

تشریح سایر گزینه  ها:

1) جناس: در و سر / استعاره: کمند استعاره از زلف / تشبیه ندارد.

2) استعاره: ای دل مسکین - باد صبا شرح حال تو گفت / جناس و تشبیه ندارد.

له - جگرم همچو الله / جناس و استعاره ندارد. 4) تشبیه: دلم چون پیا

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399
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گزینه 3 164

گزینۀ "۱": مصراع اّول کنایه، بو شنیدن: حس آمیزی، چراغ مرده: استعاره از دل غمگین

گزینۀ "۲": کنایه، عهد: ایهام تناسب (روزگار، پیمان): مصراع دوم تشبیه، عهد افالک: تشخیص

گزینۀ "۳": بار جدایی: تشبیه، ایهام ندارد.

گزینۀ "۴": خانۀ چشم : تشبیه تلمیح

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 5 1395 مدارس برتر 

گزینه 4 165

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

گزینه 4 166

تشبیه: خال و خط به روز فراق و شب هجران تشبیه شده است.

لف ونشر: لف    ها: خال و خط - نشرها: روز فراق و شب هجران

ایهام: تار: 1- تاریک (معنای موردنظر) 2- رشتۀ مو (معنای موردنظر نیست اّما با خال و خط تناسب دارد) / روشن ← 1- مشخص و

آشکار (معنای موردنظر) 2- درخشان (با روز تناسب دارد)

پارادوکس: تار بودن روز فراق و شب هجران برای تو روشن شود. (پارادوکس بیت بحث  برانگیز است)

از کشور 1399 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

گزینه 1 167

در گزینه  های 2، 3 و 4 به ترتیب "پارادوکس، مجاز و پارادوکس" رّد گزینه هستند.

تشبیه: نفس را چون سگ - صحرای قناعت

ایهام تناسب: 1) عیب و نقص کار و صفت زشت (معنای موردنظر) 2) نوعی جانور (معنای موردنظر نیست اّما با سگ و صحرا

تناسب دارد)

استعاره: "صحرا" در پایان مصراع دوم استعاره از قناعت

تضاد: حرص و قناعت - آهو و بی  آهو

کنکور سراسری هنر داخل 1399

گزینه 4 168

حسن تعلیل: علت سرخی گل، شرمندگی در برابر چهرۀ زیبای معشوق است.

تشبیه: چهرۀ یار به طور ضمنی و پنهانی به گل تشبیه شده است.

تشخیص و استعاره: سخن گفتن بلبل و شرمنده شدن روی گل

در بیت اسلوب معادله، حس آمیزی و ایهام وجود ندارد.

والفضل غالمی اب تالیفی 
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گزینه 2 169

آرایه های گزینه های "الف"، "ج" و "د" صحیح هستند.

الف) پارادوکس: جان گزای تر از سم بودن نوش (عسل)

ج) حسن تعلیل: شاعر دلیل خمیدگی آسمان را این موضوع دانسته که می خواهد مانند دزدی (به صورت خمیده) وارد خانه ای شود.

د) تضاد: زخم و مرهم

تالیفی نرگس موسوی

گزینه 1 170

الولیا" از عّطار در گزینۀ "3" و "تیرانا" از محمدرضا رحمانی (مهرداد کتاب  های "اتاق آبی" از سهراب سپهری در گزینۀ "2"، "تذکرة  ا

اوستا) در گزینۀ "4" منظوم نیستند.

بررسی گزینه  ها:

لّرحمان جامی الحرار: اثری منظوم از عبدا لهی  نامه: اثری منظوم از عطار نیشابوری / هفت  پیکر: اثری منظوم از نظامی / تحفة  ا 1) ا

2) لیلی و مجنون: اثری منظوم از نظامی گنجه  ای / اتاق آبی: اثری منثور از سهراب سپهری / مثنوی معنوی: اثری منظوم از مولوی

الولیا: اثری منثور از عّطار نیشابوری / پیامبر و دیوانه: مجموعه  ای از اشعار منثور اثر جبران خلیل جبران / مثل درخت در 3) تذکرة  ا

شب باران: اثری منظوم از دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی (م. سرشک)

4) در حیاط کوچک پاییز در زندان: اثری منظوم از مهدی اخوان ثالث / تیرانا: اثری منثور از محمدرضا رحمانی (مهرداد اوستا) /

دری به خانۀ خورشید: اثری منظوم از سلمان هراتی

کنکور سراسری زبان داخل 1399

گزینه 2 171

تشبیه و استعارۀ ابیات:

1) تشبیه: دفتر گل (اضافۀ تشبیهی) / استعاره: بلبل بیند - رخسار شبنم  خیز

2) استعاره: خس استعاره از انسان فرومایه / تشبیه: ندارد

3) تشبیه: خاموشی به دریا و گفت  وگو به خار و خس تشبیه شده است.

استعاره: خار و خس استعاره گفت  وگو - بحر استعاره خاموشی

4) تشبیه: میزان عدل (اضافۀ تشبیهی) - شوکت شاهی به سنگ سبکی تشبیه شده است. / استعاره: عشق می  گیرد پرویز را

(تشخیص)

از کشور 1399 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

گزینه 1 172

لقضات - دری به خانۀ خورشید: سلمان هراتی - ارمیا: رضا امیرخانی - داستان های دل انگیز ادب فارسی: زهرا کیا تمهیدات: عین ا

(خانلری)

تالیفی شاهین شیرزادی
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گزینه 3 173

استعاره: شبنم از چشم پاک خویش - (تشخیص و استعاره) (بیت ج)

ُحسن تعلیل: شاعر برای گذر سریع عمر (گذشتن مثل باد) دلیل غیرواقعی و شاعرانه آورده است. (بیت الف)

پارادوکس: آرامش خود را در بی  قراری دیدن (بیت ب)

کنایه: اسیران خاک (اسیر خاک بودن کنایه از مردن) (بیت هـ)

تضاد: نسیه و نقد - صبح و شام (بیت د)

کنکور سراسری هنر داخل 1399

گزینه 1 174

در بیت پنج تشبیه وجود دارد: شعر چون آب / آب طبع / طبع چون دریا / برتری شعر بر گوهر دریا / برتری طبع بر آب

گزینۀ (2): دل چو گنج / مار هجر / اژدهای اندیشه (سه تشبیه)

گزینۀ (3): رخ چون گل / قد چون سرو / دل چون سنگ / عذار چون سیم (چهار تشبیه درون واژه ای)

گزینۀ (4): کوی عشق / هرکه چون من / درخت عشرت (سه تشبیه)

تالیفی نرگس موسوی

گزینه 4 175

الف) استعاره: دِر غارت جان (اضافۀ استعاری) - حلقۀ زلف، دِر غارت جان را می زند. (تشخیص)

ب) ایهام تناسب: مردم 1- انسان ها (معنای موردنظر) 2- مردمک چشم (با چشم تناسب دارد) / دور 1- روزگار (معنای موردنظر)

2- به گردش درآوردن جام (موردنظر نیست و با مست و هشیاری تناسب دارد)

ج) تشبیه: جام کدورت (مشّبه: کدورت / مشّبه به: جام) / تن خم خانه (مشّبه: تن / مشّبه به: خم خانه) / جان چو ُدردی (ته نشین

شراب)

لوا بلی﴾ (سورۀ اعراف: 172) َلسُت بربّکم قا د) تلمیح: به آیۀ قرآن اشاره دارد: ﴿اَ

این آیه به "عهد الست" معروف است.

ه) مجاز: جام مجاز از شراب

کنکور سراسری هنر داخل 1398

گزینه 2 176

ب) کنایه: خاک می خورد ← کنایه از مردن و زوال پذیری (ادبّیات 2، درس 5)

ج) تشبیه: سخن معشوق (مشّبه)، شکر (مشّبٌه  به) / قامت خرامان یار (مشّبه)، سرو (مشّبٌه به) (زبان فارسی 3، درس 14)

الف) ایهام: روزی ← 1- یک روز 2- رزق و قسمت روزانه (ادبّیات 2، درس 12)

،3 هـ) استعاره: دسِت عقل (اضافۀ استعاری و تشخیص) / عشق زمام ز دست عقل می ستاند (تشخیص و استعاره) (زبان فارسی 

درس 14)

د) جناس: ملول، مالل // مالل، مالم // مالمت، مالم (ادبّیات 3، درس 8)

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1391

قلمچی ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 1 1393

گزینه دو ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 2 1394
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گزینه 4 177

بررسی گزینه  ها:

سه دیدار (منثور) ← از نادر ابراهیمی - پرنده  ای به نام آذرباد (منثور) ← از ریچارد باخ - حملۀ حیدری (منظوم) ← از باذل مشهدی

لقضات همدانی - تمهیدات (منثور) ← از عین ا

داستان  های دل  انگیز فارسی (منثور) ← از زهرا خانلری - من زنده  ام (منثور) ← از معصومه آباد - روزها (مثنور) ← از دکتر اسالمی

ندوشن - لیلی و مجنون (منظوم) ← از نظامی

لدین سهروردی - از پاریز تا پاریس (منثور) ← از محمدابراهیم باستانی پاریزی - قّصۀ لعشق (منثور) ← از شهاب ا لحقیقةا فی ا

لخیر شیرین فرهاد (منثور) ← از احمد عربلو - اسرارالتوحید (منثور) ← از ابو سعید ابوا

از کشور 1399 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 2 178

استعاره و تشخیص: چشم خورشید به زمین باشد.

ُحسن تعلیل: شاعر دلیل تابیدن خورشید بر زمین (چشم بر زمین بودن خورشید) را شرم از چهرۀ زیبای معشوق دانسته است.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینۀ "1": مجاز: "فصل گل" مجاز از "فصل بهار"، "چمن" مجاز از "باغ و گلزار" / جناس: ندارد.

گزینۀ "3": مراعات نظیر: ستاره و طالع و مهر و آسمان / ایهام ندارد.

گزینۀ "4": تشبیه: لعل لب، تنگ ظرفم / اسلوب معادله ندارد.

تالیفی محسن اصغری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 18 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 18 1399

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 18 1399

گزینه 2 179

ایهام: بو 1) آرزو، امید 2) رایحه و بوییدن (هر دو معنی کاربرد دارد)

تشبیه: چو غنچه (مشّبه: من / مشّبه به: غنچه / ادات تشبیه: چو)

جناس: کوی و بوی (جناس ناهمسان یا ناقص)

کنایه: پرده دریدن کنایه از آشکار کردن (در این بیت راز دل عاشق خود را افشا کردن)

رّد گزینه: در بیت گزینۀ 1: تلمیح / گزینۀ 3: حس آمیزی / گزینۀ 4: حس آمیزی

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398
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گزینه 1 180

"نوگل بی خار": استعاره از معشوق و محبوب

"نوگل، خار": تضاد، "حرف رنگینی: حس آمیزی"

گزینۀ "۲": "گل، خار" تضاد

گزینۀ "۳": چو گل: تشبیه، سرو: استعاره

گزینۀ "۴": خوش خبری صبا: تشخیص و استعاره، مصراع اّول: تشبیه

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 5 1395 مدارس برتر 

گزینه 3 181

از کشور 1396 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1396 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1396 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1396 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 6 تابستان 1398

انسانی دوازدهم آزمون شماره 6 تابستان 1398 قلمچی علوم 

گزینه 2 182

ایهام: مهر ← (1) عشق و محّبت (2) خورشید

تشبیه: مهر روی (اضافۀ تشبیهی) - [تو] چون صبح صادقی

ایهام تناسب: مهر در مصراع دوم: (1) عشق و محّبت (معنای موردنظر) 2) خورشید (معنای موردنظر نیست اما با صبح و آفاق

تناسب دارد) / صادق: (1) راست گو (معنای موردنظر) (2) راستین و حقیقی (صبح حقیقی در مقایسه با صبح کاذب و دروغین)

(معنای موردنظر نیست اّما با صبح و آفاق تناسب دارد)

مجاز: دم مجاز از سخن / آفاق: مجاز از مردم جهان

انسانی داخل 1399 کنکور سراسری علوم 

گزینه 4 183

کنایه: ترش نشستن ← اخم کردن / تیزی کردن ← تندخویی / حس آمیزی ← شیرینی گفتار

ایهام تناسب: شور ← 1- هیجان (معنی موردنظر)، 2- مزۀ شور که با شیرین و تلخ تناسب دارد.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396

گزینه 1 184

لقضات همدانی است. تمهیدات اثر عین ا

تالیفی محسن اصغری
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گزینه 3 185

بیت "ج" تشبیه: داغ عشق (اضافۀ تشبیهی)

بیت "ب" مجاز: سنگ ← کوه (بیستون)

بیت "د" حسآمیزی: دم (سخن) گرم

بیت "الف" اسلوب معادله: مصرع دوم، در حکم مثال یا مصداقی برای توجیه مصراع اول است.

* گزینۀ 2 هم می تواند جواب سؤال باشد.

بیت "ب" تشبیه: دل همچون کعبۀ حاجت است.

بیت "د" مجاز: دل ← وجود / َدم ← سخن

بیت "الف" حس آمیزی: صحبت رنگین

بیت "ج" اسلوب معادله: مصراع دوم، در حکم مثال یا مصداقی برای توجیه مفهوم مصراع اّول است؛ فروغ داغ عشق دل را در خون

غوطه می دهد همان طوری که خورشید عالمتاب، سنگ را رنگین می کند.

از کشور 1398 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 4 186

1) تشبیه: بازار جهان (جهان مانند بازار است) / جناس: بازار، آزار (ادبّیات 3، درس 8) / مراعات  نظیر: نقد، بازار، سود، زیان / کنایه:

مصراع اّول خوب و بد دنیا

2) تشبیه: ِشکر ُشکر (ُشکر مانند ِشکر است)، طوطی روان (روان به طوطی تشبیه شده است) / جناس: ِشکر، ُشکر / مراعات  نظیر

← طوطی، ِشکر، قفس / کنایه: دو سه روز ← عمر اندک، در قفس ماندن ← گرفتاری

3) تشبیه: من مثل شهباز هستم (زبان فارسی 3، درس 14) / جناس: هوا، هوس / مراعات نظیر: بلبل، شهباز، هوا / کنایه: سدره

ال داشتن نشین بودن ← مقام وا

الی سر داشتن ← 4) تشبیه: جهان مانند گلستان است / جناس ندارد / مراعات نظیر: گل، گلستان، سرو / کنایه: سایۀ کسی را با

موردحمایت واقع شدن (ادبّیات 2، درس 5)

کنکور سراسری زبان داخل 1390

گزینه 4 187

در بیت "الف"، "قدِم باد" تشخیص است. در بیت "ب"، "باز" و "ناز" جناس دارند. در بیت "ج"، چند واژه ایهام تناسب دارند: "شانه"

(1. وسیلۀ مرتب کردن مو 2. اندام بدن در تناسب با زلف و رو)؛ "شکسته بسته" (1. سخن ناقص و ناکامل 2. مجعد و بسته در تناسب

با زلف). همچنین واژۀ "روبه رو" (1. مقابل 2. کلمۀ "رو" در تناسب با زلف و شانه). در بیت "د" میان "بنشین" و "برخاست" تضاد

برقرار است.

تالیفی شاهین شیرزادی
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گزینه 4 188

"زنگ اندوه" اضافۀ تشبیهی است. در اضافۀ تشبیهی ادات و وجه شبه ذکر نمی شود.

گزینۀ (1): هر چهار رکن تشبیه آمده است: روزگار، زلف، پریشان، ماند

گزینۀ (2): سر به قلم تشبیه شده است. ادات و وجه شبه نیز ذکر شده: "چو" و "شکافتن"

گزینۀ (3): "م" در "رهم" مشبه، "ابر" مشبه به، "چو" ادات و "گریه کنان" وجه شبه است.

تالیفی نرگس موسوی
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درسپایهمدرسه

دبیر

نام و نام خانوادگی

آرایه های مقابل همۀ ابیات تمامًا درست است به جز بیت ............ .1

هدف گشته مرا سینه ز تیغ غمزۀ مستش                       صدف گشته مرا دیده ز یاقوت گهربارش (تشبیه، جناس) (1

از شوق تو، بس چشم به راه تو نشستم               تار مژه ام مّد نگاهی شد و برخاست (کنایه، تضاد) (2

گوهر مهر تو اندر دل من جا بگرفت                 مشکن از سنگدلی بی سببی گوهر من (استعاره، ایهام تناسب) (3

چو سرو میل چمن کن که صبحدم در باغ                       سماع بلبل شیرین کالم خواهد بود (حس آمیزی، مجاز) (4

تالیفی محسن اصغری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 4 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 4 1399

آرایه های مقابل همه ابیات تمامًا درست است؛ به جز:2

ـالـــم پـــرشــور کـه آرام نــدارد            از دامــن صـحــرای تــو یـک مـوج سـراب اســت (تشبیه، ایـــن عــ (1

مجاز)

ـای خـراب اسـت (تناقض، ـاق ز دل هـ ـازگـی حـسـن            مـــعــمــوری آفـ ـار بـود ت از نــرگــس بــیــمـ (2

استعاره)

در دل فـکـنـد شـور جــزا گـریـۀ تـلـخــش            از آتش رخسار تو هر دل که کباب است (حس آمیزی، ایهام تناسب) (3

مجنون چه کند مست نگردد، که در این دشت            هــر مــوج سـرابــی کــه بـود مـوج شـراب است (تلمیح، (4

جناس)

کنکور سراسری هنر داخل 1398

تعداد آرایۀ تشبیه در کدام گزینه متفاوت است؟3

حافظا غبار فقر و قناعت ز رخ مشوی            کاین خاک بهتر از عمل کیمیاگـری (1

ـامـتـت پسـت ـانــی            در پـیـش درخـت ق ای ســرو بــلــنــد بــوســتـ (2

ـاب ـاخـنش را خون مسکینان خض ـان هـدف            ن ـان درویـش ـاوکــش را ج ن (3

مگر دهان تو آموخت تنگی از دل من            وجود من ز میان تو الغری آموخت (4

تالیفی نرگس موسوی

آرایه دوازدهم سختدوازدهم

 کنکور
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در کدام گزینه آرایه های بیت زیر تمامًا درست آمده است؟4

"گر تو یوسف صفت از خانه به بازار آیی            دل شهری همه بر آتش سودا فکنی"

تلمیح، ایهام، استعاره، جناس (2 جناس، تشخیص، تلمیح، استعاره (1

اغراق، تشخیص، حسن تعلیل، تشبیه (4 مجاز، کنایه، تشبیه، ایهام تناسب (3

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 10 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 10 1399

بیِت زیر، دارای کدام آرایه ها است؟5

"نالۀ زیر و زار من، زارتر است هر زمان             بس که به هجر می دهد عشق تو گوشمال من"

کنایه، مجاز، تشبیه، حسن تعلیل (2 استعاره، مجاز، جناس، ایهام (1

استعاره، کنایه، جناس، واج آرایی (4 کنایه، تشبیه، حسن تعلیل، واج آرایی (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1396

آرایه های مقابل کدام گزینه تمامًا درست است؟6

فصل گل چو غنچه لب را از غم زمانه بستم                    از سرشک الله رنگم، در چمن به خون نشستم (مجاز، جناس) (1

از شرم عذار تو باآن همه زیبایی             هرجا که رود خورشید، چشمش به زمین باشد (استعاره، حسن تعلیل) (2

ستاره ای که ز برج شرف شود طالع                    چو مهر روی تو بر آسمان نمی بینم (مراعات نظیر، ایهام) (3

دیدن لعل لبش خاموش می سازد مرا                  تنگ ظرفم، رنگ می مدهوش می سازد مرا (تشبیه، اسلوب معادله) (4

تالیفی محسن اصغری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 18 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 18 1399

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 18 1399

همۀ آرایه های کدام گزینه در بیت زیر وجود دارد؟7

"گر فلک یک صبحدم با من گران باشد سرش             شام بیرون می روم چو آفتاب از کشورش"

تشخیص - مجاز - کنایه - ایهام (2 تشبیه - کنایه - استعاره - ایهام تناسب (1

تشخیص - تناسب - حسن تعلیل - تشبیه (4 حس آمیزی - تشبیه - استعاره - کنایه (3

والفضل غالمی اب تالیفی 
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آرایه های کدام گزینه تمامًا در بیت زیر وجود دارد؟8

"چو روی دوست بَود گو بهار و الله مروی                چه حاجت است به گل، بزِم ویس و رامین را؟"

مراعات نظیر - جناس ناهمسان - تشبیه - ایهام تناسب (1

ایهام - مجاز - کنایه - تلمیح (2

تلمیح - کنایه - حسن تعلیلی - تشبیه (3

تشبیه - تلمیح - جناس ناهمسان - تناسب (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

تمام آرایه  های مقابل کدام گزینه درست است؟9

در حریم وصل اشک شور من شیرین نشد                       کعبه نتوانست کردن تلخی از زمزم جدا (حس  آمیزی، اسلوب (1

معادله)

هیچ جا بهر وطن غیر از دیار عشق نیست                     خانه در آن ملک از سیالب آبادان شود (تناقض، جناس) (2

سوخت باد از آتش قهر تو نامش شد سموم                     انتقام شمع را عدل تو از صرصر کشید (تشبیه، حسن تعلیل) (3

دل  ها هرآنچه یافت، به یک بار جمع کرد              شهباز ما چو باز پی جست  وجو گرفت (ایهام تناسب، تشبیه) (4

الدین تالیفی افشین محی 

انسانی دوازدهم آزمون شماره 19 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 19 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 19 1399

آرایه های نوشته شده در برابر کدام بیت، "تمامًا" درست است؟10

دلم از مهر تو در تاب شد ای ماه ولی                 چه کنم شیوۀ آ�نۀ غّمازم نیست (استعاره - تشبیه) (1

ما را هوای چشمۀ خورشید در سر است              سهل است "سایه" گر برود سر در این هوس (مجاز - ایهام) (2

به بادم دادی و شادی بیا ای شب تماشا کن                      که دشت آسمان، دریای آتش گشته از َگردم (تناقض - جناس) (3

مانده ام با آب چشم و آتش دل، ساقیا            چارۀ کار مرا در آب آتشگون ببین (تشبیه - حس آمیزی) (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

تعداد تشبیهات در کدام گزینه متفاوت است؟11

گر ز خار هجر گریی "سیف فرغانی" چو ابر                    از نسیم وصل، روزی همچو گل خندان شوی (1

رو به بحر آرزو آرم به سرسختی چو سیل             هرچه بر سنگ حوادث می خورد پیشانی ام (2

کنده چو ترکش (تیردان) باشد تا کمان تو بود ابرو و تیرت مژگان                     دلم از تیر غم آ (3

ای که از طوفان غیرت غافلی در بحر عشق                     در دماغ خود میفکن باد نخوت چون حباب (4

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 15 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 15 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 15 1399
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چنانچه ابیات زیر را به لحاظ دارا بودن آرایه های " كنایه، تشبیه، ایهام، استعاره و جناس" مرتب كنیم، كدام ترتیب درست است؟12

الف) غنیمت دان اگر دانی كه هرروز                 زعمر مانده روزی می شود كم

ب) برو شادی كن ای یار دل افروز          چو خاكت می خورد چندین مخور غم

ج) اگر كساد شكر بایدت دهن بگشای               ورت خجالت سرو آرزو كند بخرام

د) اگر ملول شوی یا مالمتم گویی                   اسیر عشق نیندیشد از مالل و مرام

ه) مالمتم نكند هر كه معرفت دارد                  كه عشق می بستاند ز دست عقل زمام

ب، ج، الف، ه، د (2 ب، الف، ج، ه، د (1

د، ه، ج، الف، ب (4 د، ب، الف، ه، ج (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1391

قلمچی ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 1 1393

گزینه دو ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 2 1394

آرایه های موجود در هریک از ابیات گزینه ها به جز گزینۀ ............ تمامًا درست آمده است.13

چه سود که نّقاش کشد صورت سیمرغ               چون در نفس باز پس انگشت گزان است (کنایه - نغمۀ حروف) (1

خندۀ کبک شود نالۀ خونین "صائب"               بیستون یاد چون از رفتن فرهاد کند (تضاد - حس آمیزی) (2

خجالت با دماغ بید مجنون برنمی آید                  جهان زحمت خم می کشد از دوش بی بارش (تلمیح - مجاز) (3

ای هدهد صبا به سبا می فرستمت                     بنگر که از کجا به کجا می فرستمت (تشبیه - جناس) (4

تالیفی کاظم کاظمی

نویسنده چند اثر در کمانک روبه رو نادرست آمده است؟14

فی حقیقةالعشق (عین القضات همدانی) - تمهیدات (شهاب الدین سهروردی) - مثل درخت در شب باران (م- سرشک) - از پاریز تا

پاریس (محمد باستانی پاریزی) - تذکرةاالولیا (عطار) - کویر (دکتر شریعتی) - بوی جوی مولیان (محمد بهمن بیگی) - فیه ما فیه

(مولوی)

دو (2 یک (1

چهار (4 سه (3

تالیفی محسن فدایی

آرایه های "جناس، مجاز، حس آمیزی، کنایه، حسن تعلیل"، به ترتیب در کدام ابیات وجود دارد؟15

الف) ریخت خون خلق و می سازد به جوالن پایمال              قاتل ما بر اسیران تند می راند فرس

ب) کس ندیدیم که تلخی نشنیدیم ازو                   گر چه با پیر و جوان چون شکر و شیر شدیم

ج) از کوی تو چون باد بر آشفتم و رفتم                  گردی ز دل مدعیان ُرفتم و رفتم

د) سیل در هامون، صدا در کوه، می دانی چه بود؟               از غم من کوه می نالید و هامون می گریست

هـ) گر کشتنیم باری هم دست تو و تیغت                خود دست به خون من هم تر نکنی دانم

الف، هـ، ب، ج، د (2 الف، ب، د، هـ، ج (1

ج، هـ، ب، الف، د (4 ج، ب، هـ، د، الف (3

کنکور سراسری هنر داخل 1393
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آرایه های بیِت زیر، در کدام گزینه "تمامًا" درست است؟16

"مگر که الله بدانست بی وفایی دهر                        که تا بزاد و بشد جام می ز کف ننهاد"

حسن تعلیل، ایهام، مجاز، کنایه (2 کنایه، تشبیه، مجاز، ایهام (1

استعاره، تشبیه، کنایه، ایهام تناسب (4 استعاره، تضاد، مجاز، حسن تعلیل (3

انسانی داخل 1397 کنکور سراسری علوم 

آرایه های بیت زیر كدام است؟17

"ای چشم ابر، این اشك ها می ریز همچون مشك ها                 زیرا كه داری رشك ها بر ماه رخساران ما"

جناس، تشخیص، تشبیه، اغراق (2 تضاد، تشبیه، تشخیص، كنایه (1

حسن تعلیل، استعاره، جناس، كنایه (4 حسن تعلیل، اغراق، استعاره، تضاد (3

تالیفی نرگس موسوی

آرایۀ نوشته شده در برابر کدام گزینه نادرست است؟18

در آب جام و آتش می ، کن، تأّملی         این اّتحاد بین که میان دو دشمن است ( تشبیه) (1

به وصل زلف و رخ او رسیدن آسان نیست         کلیِد گنج ز دندان مار ساخته   اند (اسلوب معادله) (2

نی که می   نالد همی در مجلس آزادگان         زان همی نالد که بر وی زخم بسیار آمده است (حسن تعلیل) (3

دلم به مجلس عشقت همیشه بر صدر است         زبان به ذکر دهانت، مدام در کار است (ایهام) (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

آرایه های مقابل همۀ ابیات به جز بیت .............. کامًال صحیح است.19

چشم بر سرمه سیه کردی و رفت آب حیا               نرگس شوخ تو را داِغ چنین می بایست (استعاره، ایهام) (1

ز روی گرم تو خورشید حشر نور گرفت                  قیامت از لب چون پستۀ تو شور گرفت (تشبیه، ایهام تناسب) (2

سهل کاری است گذشتن ز تماشای بهشت              هرکه صبر از رخ خوب تو کند ایوب است (تلمیح، تشبیه) (3

گهر چو کرد وداِع صدف عزیز شود             عزیز مصر به یعقوب این سخن می گفت (تلمیح، جناس تام) (4

آزمایشی سنجش ریاضی و فیزیک چهارم مرحله دوم 1395

"كنایه" در كدام بیت كمتر یافت می شود؟20

سبك سری كه زند پیش بحر الِف وجود             اگر به باد دهد سر به جاست همچو حباب (1

هر كه سجادۀ خود بر سر آب اندازد                  همچو كف در نظر هّمت مردان پوچ است (2

دهر سپید دست سیه كاسه ای است صعب          منگر به خوش زبانی این ترش میزبان (3

فلك با تنگ چشمان گوشۀ چشم دگر دارد                   كه چون فرزند كور آید شود چشم گدا روشن (4

از کشور 1393 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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کدام گزینه به ترتیب آرایه های "ایهام تناسب، استعاره، حسن تعلیل، مجاز، جناس" را در ابیات زیر نشان می دهد؟21

الف) رزق گر بر آدمی عاشق نمی باشد، چرا               از زمین گندم گریبان چاک می آید برون؟

ب) باز مرغ دل من در گره زلف کژت                      همچو کبکی است که در چنگ عقاب افتاده است

ج) آن میوۀ بهشتی کامد به دستت ای جان               در دل چرا نکشتی از دست چون بهشتی

د) قفس پرورده ام اما نوایی می زنم گاهی                  که مرغان چمن را بر سر گفتار می آرم

ه) آن کس که َکَند ریشۀ بیداد و ستم                       از مزرع ویران جهان تیشۀ ماست

ب، ه، الف، د، ج (2 ب، د، ج، ه، الف (1

ج، د، الف، ه، ب (4 د، ه، ب، الف، ج (3

تالیفی کاظم کاظمی

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 7 1399

انسانی دوازدهم آزمون شماره 7 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 7 1399

واژه "سر" در کدام بیت "مجاز" است؟22

رفت آن چنان خیال می از سر که بعد ازین         بیند به خواب چشم بتان مستی و خمار (1

برون میار سر از زیر بال خود صائب                  که تنگنای فلک جای پرفشانی نیست (2

ماهی و مرغ دوش ز افغان من نخفت               وان شوخ دیده بین که سر از خواب برنکرد (3

آفتاب عقل صائب در زوال آورد روی                  سایه داغ جنون افتاد تا بر سر مرا (4

تالیفی محسن فدایی

در ابیات زیر چند "تشبیه" وجود دارد؟23

ماه خـورشیدنمایش ز پس پردۀ زلف      آفتابی ست که در پیش سحابی دارد

ـالـم پـیـر ـای جــوان شـد ع صـالی یـوسف گـل شد جهان گیر       زلـیـخ

چه کنم آه که گلبرگ بناگوش تو را       نـگـه گرم من و سیلی استاد یکی ست

هشت (2 هفت (1

نه (4 شش (3

تالیفی نرگس موسوی

آرایۀ "تشبیه" در کدام بیت، بیشتر یافت می  شود؟24

سرسبز گشت باغ رخت از بهار خط            یعنی فزود مهر دلم از نگاه تو (1

روی تو در آ�نۀ جان عکس بینداخت            تا تختۀ تن پاک بگشت از همه رنگم (2

میوۀ عیش بسی چیدم از آن نخل مراد            کی دهد باغ محبت ثمری بهتر از این (3

حلقۀ دام نجات است خم طّرۀ دوست            وای بر حالت مرغی که در این دام نبود (4

از کشور 1399 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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در کدام ابیات "صفت مضاف الیه" وجود دارد؟25

الف) باد بهار، مرهم دل های خسته است                 گل، مومیایی پروبال شکسته است

ب) دست کوتاه من و گردن او هیهات است               بال خّفاش کجا، تارک خورشید کجا

ج) زفکر پیچ وتاب آن کمر بیرون نمی آیم              که هجران نیست در پی، وصل معشوق خیالی را

د) شکوه حسن لیلی آن چنان پر کرد هامون را              که از جمعّیت آهو، حصاری ساخت مجنون را

هـ) نمی ارزد به حرف تلخ، عیش بادۀ شیرین             پِی یک قطره می بر لب منه صد کاسۀ خون را

الف، ب، هـ (2 الف، ج، هـ (1

ج، د، هـ (4 ج، د، ب (3

تالیفی محسن فدایی

آرایه  های ادبی بیِت زیر، در کدام گزینه درست آمده است؟26

"به روز تیرۀ ما صبح، شّکرخنده  ها دارد                    نمی  داند که این شادی دم دیگر نمی  ماند"

تشخیص، تشبیه، حس  آمیزی، ایهام (2 مجاز، استعاره، تضاد، تشخیص (1

تشبیه، حس  آمیزی، پارادوکس، استعاره (4 پارادوکس، ایهام تناسب، مجاز، حس  آمیزی (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

در همۀ ابیات به جز ............ "جناس" وجود دارد.27

جهان پناها، در زحمتم ز دور فلک                     تو دادبخشی و داد من از فلک بستان (1

پردۀ مطربم از دست برون خواهد برد                آه اگر زانکه در این پرده نباشد بارم (2

ز طاق ابروی تو پشت طاقتم خم شد                سرشک سرخ ز لعل توام دمادم شد (3

عنان باد نخواهم ز دست داد کنون                    ولی چه سود که در دست نیست جز بادم (4

تالیفی محسن اصغری

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 7 1399

انسانی دوازدهم آزمون شماره 7 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 7 1399

در کدام گزینه هر سه آرایۀ ذکرشده صحیح است؟28

در وصل هم ز عشق تو ای گل در آتشم             عاشق نمی شوی که ببینی چه می کشم (جناس - تشخیص - کنایه) (1

ز دست "محتشم" آن گل کشد دامِن وصل                      گذاشت خواری هجران به عندلیب و برفت (استعاره - تشبیه - (2

تضاد)

بر صحبت گل دل منه ای مرغ که چون تو                      گشتند در این باغ و گذشتند هزاران (کنایه - ایهام - تشبیه) (3

چون کوه کن به تمکین بسپار جان شیرین                       وز خون خویش رنگین دامان بیستون کن (ایهام - تلمیح - (4

استعاره)

تالیفی کاظم کاظمی
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آرایه های مقابل ابیات همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ............ تمامًا درست است.29

به حکم دل ز لعل یار داد خویش بستانم            مرا روزی که ملک وصل در زیر نگین باشد (تشبیه - استعاره) (1

پس از من بر َسر خاکم، اگر روزی گذار افتد                    بیابی در هوایت من چو گرد از خاک برخیزم (ایهام تناسب - مجاز) (2

شاه و گدا به دیدۀ دریادالن یکی است               پوشیده است پست و بلند زمین در آب (اسلوب معادله - متناقض نما) (3

هرکجا غم نیست، آنجا زندگانی مشکل است                   زین سبب آدم به تعجیل از بهشت آمد برون (تلمیح - حسن (4

تعلیل)

تالیفی کاظم کاظمی

آرایه های موجود در بيت:30

"اگر از سينۀ مور ضعيفی پرده برداری            هزاران كوه غم بر دل از آن موی كمر دارد" در كدام گزينه تمامًا درست است؟

كنايه، اغراق، مجاز، جناس، تشبيه (2 ايهام، كنايه، مجاز، جناس، تلميح (1

کنايه، اغراق، تناقض، تشبيه، مجاز (4 تناقض، تشبيه، مجاز، اغراق، اسلوب معادله (3

کنکور سراسری هنر داخل 1392

آرایه های بیت "زردرویی می کشم زان طبع نازک بی گناه         ساقیا جامی بده تا چهره را گلگون کنم" در کدام گزینه تمامًا درست31

است؟

استعاره، اسلوب معادله، حسن تعلیل، حس آمیزی (2 حس آمیزی، کنایه، مجاز، مراعات نظیر (1

مجاز، اسلوب معادله، تشبیه، مراعات نظیر (4 حسن تعلیل، کنایه، مجاز، مراعات نظیر (3

آزمایشی سنجش ریاضی و فیزیک چهارم مرحله اول 1394

آرایه های بیت: "خشت زیر سر و بر تارك هفت اختر پای                  دست قدرت نگر و منصب صاحب جاهی" در كدام گزینه32

تمامًا درست است؟

استعاره، تضاد، تشبیه، مراعات نظیر (2 استعاره، جناس، كنایه، پارادوكس (1

تضاد، مراعات نظیر، حسن تعلیل، مجاز (4 تشبیه، جناس، تشخیص، مجاز (3

کنکور سراسری هنر داخل 1391

آرایه های کدام گزینه در بیت زیر دیده می شود؟33

"برون ز نرگس پرخواب و روی چون خوِر دوست              گمان َمَبر که مرا آرزوی خواب و خور است"

تشبیه - تشخیص - کنایه (2 نغمۀ حروف - استعاره - تشبیه (1

حسن تعلیل - تناسب - استعاره (4 استعاره - جناس همسان - ایهام (3

والفضل غالمی اب تالیفی 
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آرایه های مقابل همۀ ابیات درست است؛ به جز:34

تا همی بر گل نقاب از خط مشکین آورد                        مرکب صبر مرا هرلحظه در زین آورد (استعاره - تشبیه) (1

بین که در تنگ شکر چون زهر کرده تعبیه                     تلخی پاسخ نگر کان لعل شیرین آورد (حس آمیزی - ایهام) (2

شور شراب عشق تو آن نفسم رود ز سر                    کاین سر پرهوس شود خاک در سرای تو (واج آرایی - مجاز) (3

تاب بنفشه می دهد طّرۀ مشک سای تو               پردۀ غنچه می درد خنده دلگشای تو (کنایه - جناس) (4

تالیفی محسن اصغری

باتوجه به بیت "چمن پیرا اگر چشمش بر آن سرو روان افتد                   دگر بر چشمه ننشاند ز خجلت سرو بستان را" آرایه های35

کدام گزینه همگی درست است؟

تشخیص - کنایه - تناسب - ایهام (2 تشبیه - جناس - مجاز - استعاره (1

مجاز - تضاد - کنایه - تشبیه (4 جناس - حس آمیزی - کنایه - استعاره (3

والفضل غالمی اب تالیفی 

آرایه های بیت زیر، کدام اند؟36

ـاز هـسـتـی غـیـر آهـنـگ عدم چیزی نداشـت            هـر نـوایـی را کـه وادیدم خموشی می سرود" س

تشبیه، مجاز، پارادوکس، کنایه، حسن تعلیل (2 استعاره، مجاز، ایهام، تضاد، حسن تعلیل (1

استعاره، اغراق، ایهام تناسب، جناس، حس آمیزی (4 تشبیه، تضاد، ایهام، پارادوکس، حس آمیزی (3

کنکور سراسری هنر داخل 1398

آرایه های بیِت زیر، کدام است؟37

"مهر آن مهر، فروغی، نپذیرد نقصان                        نور خورشید فروزنده نگردد کم وبیش"

استعاره، تشبیه، اسلوب معادله، مجاز (2 جناس، ایهام، کنایه، حسن تعلیل (1

جناس تام، ایهام تناسب، اسلوب معادله، استعاره (4 جناس تام، استعاره، تضاد، حسن تعلیل (3

کنکور سراسری زبان داخل 1397

آرایه   های کدام گزینه همگی در بیت زیر وجود دارد؟38

"ای خسرو بت   رویان بگشای لب شیرین        تا فرهاد صفت خواجو پیش ِشکرت میرد"

ایهام تناسب - استعاره - تشخیص - تلمیح (2 حسن تعلیل - کنایه - مراعات نظیر - تشبیه (1

استعاره - ایهام تناسب - تلمیح - تشبیه (4 تلمیح - کنایه - مجاز - ایهام (3

والفضل غالمی اب تالیفی 
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کاربرد معنایی (ردیف) در کدام بیت متفاوت است؟39

عشق از خاکستر ما ریخت رنگ آسمان                            این شرار شوخ اّول در دل آدم گرفت (1

خط کافر لعل سیراب تو را کم  کم گرفت                 دیو از دست سلیمان عاقبت خاتم گرفت (2

شوخ  چشمی می  برد از پیش کار خویش را              دامن گل را ز دست بلبالن شبنم گرفت (3

از وصال ماه مصر آخر زلیخا جان گرفت                  دست خود بوسید هرکس دامن پاکان گرفت (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1395

ابیاِت زیر، به ترتیب، سرودۀ چه کسانی هستند؟40

الف) تا زبر خاکی ای درخت تنومند                        مگسل از این آب وخاک ریشۀ پیوند

ب) زور داری چون نداری علم کار               الف آن نتوان به آسانی زدن

عّطار نیشابوری، خواجوی کرمانی (2 ابن حسام خوسفی، سنایی (1

ابن حسام خوسفی، جالل  الدین محّمد مولوی (4 ادیب  الممالک فراهانی، مجد خوافی (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

نویسنده چند اثر در کمانک روبه روی آن نادرست آمده است؟41

لطایف الّطوایف (فخرالّدین علی صفی) پیوند زیتون بر شاخه ترنج (موسوی گرمارودی) اسرارالّتوحید (محمد بن منّور) ارزیابی

شتاب زده (جالل آل احمد) روضه خلد (محمد عوفی) سه دیدار (نادر ابراهیمی) شلوارهای وصله دار (رسول پرویزی) قصه های

دوشنبه (آلفونس دوده) تیرانا (مهرداد اوستا) اخالق محسنی (حسین واعظ کاشفی) تمهیدات (عین القضات همدانی) فیه ما فیه

(مولوی) منطق الطیر (خیام نیشابوری)

دو (2 یک (1

چهار (4 سه (3

تالیفی محسن فدایی

آرایه های "حس آمیزی - تشبیه - حسن تعلیل - تناقض - اسلوب معادله" به ترتیب در کدام ابیات آمده اند؟42

الف- بگریست چشم ابر بر احوال زار من                 جز آه من به گوش وی این ماجرا که برد

ب- از سخن غیر زیان نفع سخنور نبود                     به صدف جوهریان قیمت گوهر ندهند

ج- منم آن نخل برومند که دهقان قضا                     می فروشد ثمرم را و تبر می گیرد

د- نام خرد کسی نبرد در دیار عشق             از روستا به شهر معّظم چه اعتبار؟

ه- گرچه افسانه بود باعث شیرینی خواب                 خواب ما سوخت ز شیرینی افسانۀ عشق

ه - ج - الف - د - ب (2 الف - ب - ج - د - ه (1

الف - ج - ه - ب - د (4 ه - ج - الف - ب - د (3

والفضل غالمی اب تالیفی 
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آرایه های "واج آرایی، ایهام تناسب، استعاره و پارادوکس" به ترتیب  ، در کدام ابیات، آمده است؟43

الف) شوخی نرگس نگر که پیش تو بشکفت              چشم دریده ادب نگاه ندارد

ب) این قصه عجب شنو از بخت واژگون                   ما را بکشت یار به انفاس عیسوی

ج) جام مینایی می سّد ره تنگ دلی است                  منه از دست که سیل غمت از جا ببرد

د) نقاب گل کشید و زلف سنبل                  گره بنِد قبای غنچه وا کرد

ب، الف، د، ج (2 الف، ج، د، ب (1

د، الف، ب، ج (4 ج، الف، د، ب (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1397

آرایه های "تشخیص - تشبیه - حس آمیزی - ایهام - اسلوب معادله" به ترتیب در کدام ابیات آمده است؟44

الف- تیره بختی الزم طبع بلند افتاده است           پای خود را چون تواند داشتن روشن چراغ؟

ب- حیف فرهاد که باآن همه شیرین کاری           شد به خواب عدم از تلخی افسانۀ عشق

ج- بزِم بی شاهد نمی خوانم که پیش اهل دل         دوزخی باشد هر آن جّنت که در وی حور نیست

د- هرکجا تدبیر می چیند بساِط مصلحت           از کمین، بازیچۀ تقدیر می آید برون

ه- شعرم از ناله عشاق غم انگیزتر است             داد از آن زخمه که دیگر رِه بیداد گرفت

الف - ج - ب - ه - د (2 د - ج - ب - ه - الف (1

الف - ج - ه - ب - د (4 د - ج - ه - ب - الف (3

والفضل غالمی اب تالیفی 

معرفی آثار ادبی زیر در کدام گزینه، کامًال درست و به ترتیب آمده است؟45

"تمهیدات - مثل درخت در شب باران - فی حقیقة  العشق - فیه ما فیه"

اثری منظوم از شهاب  الّدین سهروردی - اثری منظوم از م. سرشک - اثری منثور از عین  القضات همدانی - اثری منثور از موالنا (1

اثری منثور از عین  القضات همدانی - اثری منثور از م. سرشک - اثری منظوم از شهاب  الدین سهروردی - اثری منظوم از سنایی (2

اثری منثور از شهاب  الدین سهروردی - اثری منثور از موسوی گرمارودی - اثری منثور از موالنا - اثری منظوم از سنایی (3

اثری منثور از عین  القضات همدانی - اثری منظوم از م. سرشک - اثری منثور از شهاب  الّدین سهروردی - اثری منثور از موالنا (4

تالیفی سیدمحمد موسوی

آرایه های کدام گزینه تمامًا در بیت زیر به کار رفته است؟46

"چو لعل آبدار تو از روی دلبری                  آبی است عارض تو که در عین آتش است"

کنایه - تناسب - مجاز - تلمیح (2 تشبیه - ایهام تناسب - پارادوکس - استعاره (1

حس آمیزی - استعاره - متناقض نما - تضاد (4 تشبیه - حسن تعلیل - اغراق - تضاد (3

والفضل غالمی اب تالیفی 
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در کدام بیت زمینه حماسه (ویژگی حماسه) با بقیه یکسان نیست؟47

ببردند خوالیگران خوان زر                   شهنشاه بنشست با زال زر (1

پراندیشه گفت ای جهاندیده زال                      به مردی بی اندازه پیموده سال (2

اگر بازگردی بود سودمند                    نیازی به سیمرغ و کوه بلند (3

بدو گفت سیمرغ کای پهلوان              مباش اندرین کار خسته روان (4

تالیفی محسن فدایی

ابیات زیر، به ترتیب، سرودۀ چه کسانی هستند؟48

الف) دست از مس وجود چو مردان ره بشوی تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی

ب) ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز        کان سوخته را جان شد و آواز نیامد

مولوی، سعدی (2 حافظ، انوری (1

مولوی، انوری (4 حافظ، سعدی (3

تالیفی سیدمحمد موسوی

آرایه های "تلمیح - ایهام - استعاره - جناس و حسن تعلیل" به ترتیب در ابیات کدام گزینه وجود دارد؟49

الف) بر عرصۀ حسن شاه گردون                پیش دو رخ تو شاه مات است

ب) مگر پیروزۀ خط تو خند است               که لعلت عین آب زندگانی است

ج) میل خوبان نه من بی سروپا دارم و بس                 کیست آن کاو به رخ سروقدان مایل نیست

د) خاک بغداد به مرگ خلفا می گرید                       ورنه این شط روان چیست که در بغداد است

ه) اگر در جّنت وصلت چو آدم گندمی خوردم                       مرا بی حّلۀ وصلت بدین عوری روا داری

ه - الف - ب - ج - د (2 ب - الف - ج - د - ه (1

ه - د - الف - ج - ب (4 ب - ه - ج - د - الف (3

تالیفی سیما کنفی

آرایه   های "تناقض، ایهام تناسب، حس   آمیزی، حسن تعلیل، جناس همسان" به ترتیب در کدام ابیات آمده است؟50

الف- اختران نور ِمهر در دزدند          زان بدو هیچ روی ننمایند

ب- گرچه پیوسته است بس دور است جان از کالبد            ورچه نزدیک است بس دور است گوش از گوشوار

ج- دل ز سرو روان او زنده است          همه کس زنده از روان باشد

د- هرکه به صبح ازل جامی ازین می  کشد           در عرصاتش ِکشند روز قیامت به دوش

ه- تو چه دانی تا ننوشی قالشان         زانک پنهان است بر تو حالشان

ب - د - ه - الف - ج (2 ب - ج - ه - د - الف (1

ه - الف - د - ج - ب (4 ه - د - ج - الف - ب (3

والفضل غالمی اب تالیفی 
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تعداد "تشبیه" در همۀ گزینه  ها یکسان است؛ به  جز:51

شراب معنی رخشان چو طلعت یوسف              نمود از دل جام جهان  نمای حروف (1

مس وجود دهی کیمیای عشق بری                   بیا بگو که در این ره که را زیان کردند (2

چون تویی نرگس باغ نظر ای چشم وچراغ                       سر چرا بر من دل  خسته گران می  داری (3

افسرده آتش مهر، کانون سینه  ها را                    یاران عجب نباشد با یکدگر نجوشند (4

تالیفی محسن اصغری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 20 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 20 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 20 1399

تعداد تشبیهات کدام بیت، بیشتر است؟52

ـا ای بهشـتی رخ طوبـی قد خورشـیدلقا            بشنو این بیت خوش از خسرو جاوید لق (1

ـار گیسوانت            هـم خـسـتـۀ کمانیم هم بستۀ کمندیم ـاق ابـروانـت وز ت از طـ (2

ـانـه فروزنده و من خانه بـه دوشم تو مهر درخـشـنده و من ذّرۀ محتاج            تـو خ (3

گاهـی از جلوۀ شیرین روشی مجنونم            گاهـی از خـنـدۀ شیـرین منشی فرهادم (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

یکی از آرایه های ادبی در کمانک کدام گزینه نادرست آمده است؟53

خوشا! دلی که گرفتار زلف دلبند است           دلی است فارغ و آزاد، کو درین بند است (تناقض، ایهام) (1

به تیر غمزه، مرا صید کرد و می دانم              که هیچ صید بدین الغری، نیفکندست (تشبیه، ایهام) (2

میانه من و تو، صحبت ارچه امروز است             دل مرا ز ازل باز، با تو پیوند است (جناس، واج آرایی) (3

کندست (تشبیه، استعاره) حدیث واعظ بلبل کجا سحر شنود؟            کسی که غنچه صفت، گوش دل، در آ (4

تالیفی محسن فدایی

آرایه های مقابل کدام بیت تمامًا درست نیست؟54

مرهم داغ من تشنه جگر زخم بود                     بخیۀ زخم من بی سروسامان داغ است (متناقض نما - جناس) (1

رنگین تر از سرشک بود گفتگوی من                   از بس شده است گریه گره در گلو مرا (نغمۀ حروف - حس آمیزی) (2

کریم ازبهر ریزش می نهد رنج طلب بر خود                     ز دریا هرچه گیرد ابر گوهربار می ریزد (اسلوب معادله - استعاره) (3

ما ز جام بادۀ عشقیم مخمور الست                  زان سبب باشد مدامم با می و شاهد نشست (تشبیه - ایهام تناسب) (4

تالیفی کاظم کاظمی
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آرایه های بیت زیر، کدام اند؟55

ـالـم همـه ُپرآب زالل" ـالمـی تشـنـه و ع ـاق            ع ـانـی مـشـت ـانی و جـه "شـکـرت شــور جـه

ایهام، مجاز، مراعات نظیر، تشبیه (2 استعاره، ایهام، تضاد، مراعات نظیر (1

استعاره، ایهام تناسب، مجاز، اغراق (4 تشبیه، ایهام تناسب، جناس تام، تضاد (3

کنکور سراسری زبان داخل 1398

آرایۀ نوشته شده در برابر کدام گزینه نادرست است؟56

در گلستان به یاد دهان تو، غنچه را            امسال باغبان همه نشکفته چیده بود (تشبیه) (1

کجای پروای مردم هست چشم می پرستش را                   به غیراز خواب شبگردی نگیرد چشم مستش را (ایهام تناسب) (2

گمان مبر که شود گریه آب آتش عشق               گواه سوزش شمع است و اشک بی اثرش (تناقض) (3

هست مقصود دلم زان لب شیرین، شکری                       بود آیا که به مقصود رسانند او را (استعاره) (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

کدام آثار، به ترتیب "منظوم، منثور، منظوم، منثور" است؟57

اتاق آبی، تحفة  االحرار، مرصادالعباد، لطایف  الطوایف (1

سمفونی پنجم جنوب، پیامبر و دیوانه، فرهاد و شیرین، تیرانا (2

الهی  نامه، پیوند زیتون بر شاخۀ ترنج، پیامبر و دیوانه، گلستان (3

دیوان غربی- شرقی، کویر، الهی  نامه، مثل درخت در شب باران (4

از کشور 1399 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

آرایه های "تشبیه، کنایه، مجاز، حسن تعلیل" در کدام گزینه به کار رفته است؟58

مردم دریا نیندیشد ز طوفان زان سبب               مردم چشمم فروبرده ست دائم سر در آب (1

از آن چین زلف تو شد جای دل                        که هندوستان جایگاهی خوش است (2

کی به منزل ره بری تا نگذری از خویش ازآنک                 ترک هستی در ره مستی نخستین منزل است (3

چو خامه هرکه حدیث دل آورد به زبان              طمع مدار که سر بر سر زبان نکند (4

تالیفی حسن وسکری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 1 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 1 1399
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در کدام بیت هر سه آرایۀ "تشخیص - حسن تعلیل - استعاره" وجود دارد؟59

من و باد صبا مسکین دو سرگردان بی حاصل                    من از افسون چشمت مست و او از بوی گیسویت (1

خون دل مردم است خال تو و زان                    خون دلشان ز چشمشان می پوشی (2

شکسته خواب به چشمم ز بدگمانی غیرت                      که از خیال که چشم ستاره خواب ندارد (3

از هوس سینۀ عّشاق مکّدر گردد                       صفحۀ آینه را تیره کند مشق نفس (4

امیر افضلی تالیفی 

آرایه های کدام گزینه در بیت زیر وجود دارد؟60

"ای مهر ماهروی تو را زهره مشتری           بر مشتریت پردۀ دیبای ُششتری"

استعاره - تلمیح - کنایه - جناس (2 ایهام تناسب - جناس تام - تشبیه - استعاره (1

تضاد - تشبیه - ایهام - کنایه (4 واج آرایی - اغراق - تشبیه - مجاز (3

والفضل غالمی اب تالیفی 

نام نویسندۀ چند اثر در مقابل آن درست معّرفی شده است؟61

(تمهیدات: شهاب الدین ُسهروردی) (فیه ما فیه: جالل الدین مولوی) (قّصۀ شیرین فرهاد: نظامی گنجوی) (فی حقیقة عشق: عطار

نیشابوری) (مثل درخت در شب باران: م سرشک) (از پاریز تا پاریس: محمد بهمن بیگی) (روایت سنگرسازان: عیسی سلمانی)

(بخارای من ایل من: محمدابراهیم باستانی)

4 (2 5 (1

3 (4 6 (3

تالیفی سیما کنفی

آرایه های "تشبیه، تضاد، اسلوب معادله، تشخیص، جناس" به ترتیب در کدام گزینه وجود دارد؟62

الف: می شوند از سردمهری دوستان از هم جدا برگ ها را می کند باِد خزان از هم جدا

ب: مهرۀ مار است ِمهر، مارگزیده است ُصبح پرده در است آفتاب چشم دریده است صبح

ج: خجل در بزِم عقِل نادان نشیند چو زاهد که در بزِم مستان نشیند

د: روزی که عشق خاِک دیار نیاز گشت سرِو تو خوش خرام به گلگشِت ناز بود

ه: دل از آسایِش دوران نشود جمع مرا زلِف ایام پریشان به نظر می آید

ب - ه - الف - ج - د (2 ب - الف - ه - ج - د (1

الف - ب - د - ج - ه (4 د - ج - الف - ب - ه (3

تالیفی استاد سیما کنفی

www.konkur.in

forum.konkur.in



16/36لرنیتو 1400

آرایه های مقابل ابیات همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ............. تمامًا درست ذکر شده است.63

گر تو یوسف صفت از خانه به بازار آیی دل شهری همه بر آتش سودا فکنی (مجاز - ایهام تناسب) (1

بی  خون جگر، معنی رنگین ندهد روی              چون نافه بریدند به خون، ناف سخن را (کنایه - حس آمیزی) (2

بحر از باد مخالف می شود شوریده تر                 از نصیحت مست را هشیار کردن مشکل است (اسلوب معادله - جناس) (3

سّر شراب عشقش مست مدام داند                    هشیار چون نخورده است او را خبر چه باشد (ایهام - متناقص نما) (4

تالیفی کاظم کاظمی

هر سه آرایه "جناس، تلمیح، تشخیص" در كدام گزینه آمده است؟64

قیاس كردم و آن چشم جاودانه مست                هزار ساحر چون سامریش در گله بود (1

این چه جام است اینکه گردان كرده ای بر جان ها             آب حیوان است این یا آتشی روحانی ای (2

بر یاد بزم آصف جمشید مرتبت                       بر كف نهاده اللۀ دلخسته جام جم (3

دال جان در ره جانان حجاب است                     غم دل در جهان جان حجاب است (4

تالیفی نرگس موسوی

آرایۀ مقابل در همۀ گزینه ها به جز ............ نادرست است؟65

ز ِمصَرش بوِی پیراهن شنیدی            چرا در چاِه کنعانش ندیدی (اسلوب معادله، حس آمیزی) (1

به بوِی او دِل بیماِر عاشقان چو صبا            فداِی عارِض نسرین و چشِم نرگس شد (ایهام تناسب، تشبیه) (2

بر تخِت جم که تاجش معراِج آفتاب است             هّمت نگر که موری با این حقارت آمد (تناقض، تلمیح) (3

اگر از پرده برون شد دِل من عیب مکن           شکِر ایزد که نه در پردۀ پندار بماند (جناس همسان، کنایه) (4

تالیفی استاد سیما کنفی

عباراِت زیر، به ترتیب از چه کسانی هستند؟66

الف) گر بدین حال تو را محتسب اندر بازار بیند، بگیرد و حد زند.

ب) مرد باید در میان بازار مشغول تواند بود، چنان که یک لحظه از حق  تعالی غایب نشود.

محّمد عوفی، عین  القضات همدانی (2 نجم  الّدین رازی، محّمد بن منّور (1

عنصرالمعالی کیکاووس، محّمد بن منّور (4 خواجه نظام  الملک، عّطار نیشابوری (3

کنکور سراسری هنر داخل 1399

آرایه های بیت زیر، کدام اند؟67

ـات از چشـمۀ نوش شـما" "آب آتـش می بـرد خورشـیـد شب پوش شما            می رود آب حی

مجاز، جناس تام، تضاد، تلمیح (2 استعاره، تشخیص، تلمیح، تضاد (1

مجاز، ایهام، تشخیص، پارادوکس (4 ایهام، استعاره، جناس تام، پارادوکس (3

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 
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آرایه های "ایهام تناسب، اسلوب معادله، تضاد، حسن تعلیل، استعاره" به ترتیب در کدام ابیات آمده اند؟68

الف- من که هستم کز مِن بی قدر یاد آورده ای                      نامه از ننگ همین معنی به خود پیچیده است

ب- هرگز ز سنگ دل شکنانم هراس نیست                این شیشه را برای شکستن گرفته ام

ج- یوسف به این رهاشدن از چاه دل مبند               این بار می برند که زندانی ات کنند

د- صاحِب حوصله دلسوختگان می باشند                  کس ندیده است که شمعی ِگله از باد کند

ه- بس که دارد شور آهنگ مخالف، روزگار                هرکه می آید در اینجا، طالِب گوش کر است

ب - د - الف - ج - ه (2 ه - د - ج - الف - ب (1

ب - ج - د - الف - ه (4 ه - د - ج - ب - الف (3

والفضل غالمی اب تالیفی 

یکی از آرایه های مندرج در برابر کدام گزینه نادرست است؟69

قهوه خانه گرم و روشن بود همچون شرم (حس آمیزی - تشبیه) (1

خواه روز صلح و بسته مهر را پیمان                   خواه روز جنگ و خورده بهر کین سوگند (ایهام تناسب - تضاد) (2

ناگهان انگار / بر لب آن چاه / سایه ای را دید / او شغاد آن نابرادر بود / که درون چه نگه می کرد (ایهام - تشخیص) (3

مرد نّقال از صدایش ضّجه می بارید                    و نگاهش مثل خنجر بود (استعاره - تشبیه) (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

در کدام گزینه، موضوع همۀ آثار همسان و هماهنگ است؟70

مثنوی معنوی، فیه ما فیه، کویر (2 منطق الطیر، کویر، تمهیدات (1

تیرانا، تذکرةاالولیا، بخارای من ایل من (4 تمهیدات، فی حقیقةالعشق، فیه ما فیه (3

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

آرایه  های مقابل کدام بیت درست آمده است؟71

هیچ می  دانی که چرا پسته چنان می  خندد                      ز آنکه گفتم که بدان پسته دهن می  مانی (حسن تعلیل، اسلوب (1

معادله)

یک سر موی تو گر ز آنکه به صد جان عزیز                    همچو یوسف بفروشند هنوز ارزانی (ایهام، تلمیح) (2

چند خیزی که قیامت ز قیامت برخاست                        چه بود گر بنشینی و بال بنشانی (جناس، حس  آمیزی) (3

دل ما بردی و گویی که خبر نیست مرا               پرده اکنون که دریدی ز چه می  پوشانی (کنایه، تناقض) (4

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 20 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 20 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 20 1399
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آرایه  های "تشبیه، استعاره، حس  آمیزی و ایهام تناسب" به ترتیب، در کدام ابیات آمده است؟72

الف) چون شبنم است بستر و بالین من ز گل                        در خارزار از نظر پاک  بین خویش

ب) نالۀ نی راست صد تنگ شکر در آستین               بندبندش گر پر از شّکر نباشد گو مباش

ج) چرا از دست می  رفتم چرا بیمار می  بودم؟              اگر می  بود بر بالین من سیب زنخدانش

د) کجا تاب نگاه گرم دارد سایه  پروردی                    که گردد آفتابی چهره از گلگشت مهتابش

ب، د، ج، الف (2 ب، الف، د، ج (1

ج، الف، د، ب (4 ج، الف، ب، د (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

آرایه  هاِی مقابل همۀ ابیات تمامًا درست است؛ به  جز:73

اگر سنجی به میزان وفا کوه غم ما را            تو را در پّلۀ انصاف، سنگ کم کجا ماند؟ (اغراق، جناس) (1

بهار عمر خواه ای دل، وگرنه این چمن هر سال            چو نسرین صد گل آرد بار و چون بلبل هزار آرد (ایهام تناسب، (2

استعاره)

در آن دل از هالک عشقبازان غم کجا ماند؟            گره در خاطر خورشید از شبنم کجا ماند؟ (واج  آرایی، استعاره) (3

مسلسل چون شود امواج، می  پاشد ز هم کشتی            به حال خویش دل در زلف خم  درخم کجا ماند؟ (اسلوب معادله، (4

ایهام)

از کشور 1399 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

ابیاِت زیر به ترتیب، سرودۀ چه کسانی هستند؟74

الف) اوًال تجرید شو از هرچه هست                        وانگهی از خود بشو یک بار دست

ب) سرو و َمهت نخوانم خوانم، چرا نخوانم؟              هم ماه با کالهی هم سرو با قبایی

محّمدتقی بهار، منوچهری (2 سلمان ساوجی، خاقانی (1

اسیری الهیجی، فرخی سیستانی (4 هاتف اصفهانی، بیدل دهلوی (3

انسانی داخل 1399 کنکور سراسری علوم 

ترتیب ابیات به لحاظ داشتن آرایه های "ایهام - جناس - اسلوب معادله - حس آمیزی " در کدام گزینه درست است؟75

الف) دل دادمش به مژده و خجلت همی برم              زین نقد قلب خویش که کردم نثار دوست

ب) افالک از تو سرنگون، خاک از تو چون دریای خون             ماهت نخوانم ای فزون از ماه ها و سال ها

ج) بعد از تو از قرینان در قرن ها ازین سان               شعر تر مخّیل سر تا به پا که گوید؟

د) زنگ غفلت بیش شد از گریۀ مستی مرا                چون به تردستی توان آ�نه را پرداختن

ب - الف - د - ج (2 الف - د - ب - ج (1

الف - ب - د - ج (4 ب - ج - الف - د (3

امیر افضلی تالیفی 
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آرایه  های مقابل همۀ گزینه  ها به  جز گزینۀ ............ تمامًا درست است.76

آتش است این بانگ نای و نیست باد            هرکه این آتش ندارد نیست باد (جناس همسان - استعاره) (1

باز آ که در هوایت خاموشی جنونم            فریادها برانگیخت از سنگ کوهساران (استعاره - ایهام) (2

پاک  طینت با گرانان سازگاری می  کند            آب، آهنگ جدایی هرگز از آهن نکرد (اسلوب معادله - جناس) (3

در عالم پیر، هرکجا برنایی است            عاشق بادا که عشق خوش سودایی است (ایهام تناسب - تضاد) (4

تالیفی سیدمحمد موسوی

آرایه  های همۀ ابیات در مقابل آن  ها درست است؛ به  جز:77

گرت سودای آن باشد کزین سودا برون آیی            زهی سودا که خواهی یافت فردا از چنین سودا (جناس تام، مجاز) (1

به بزمگاه چمن دوش، مست بگذشتم            چو از دهان توام غنچه در گمان انداخت (مجاز، ایهام) (2

چون دل شب می  زنم صائب بر آهنگ فغان            می  کشانم بر زمین از آسمان ناهید را (اغراق، استعاره) (3

ببر زین خاکدان زنهار با خود سرمۀ بینش            وگرنه کور هیهات است در محشر شود بینا (تشبیه، واج  آرایی) (4

کنکور سراسری هنر داخل 1399

یکی از آرایه های کدام گزینه نادرست   است؟78

مرا زیبد ار الف شاهی زنم                   که در سینه گنج تمّنای اوست (مجاز - تشبیه) (1

ز دست بنده کی خیزد که با سلطان درآمیزد؟                  که کس با شمع نتواند که بی پروانه بنشیند (ایهام تناسب - تضاد) (2

تا آشنای مایی بیگانه ام ز عاَلم              مستغنی از طبیبان از درد بی دوا�م (تناقض - استعاره) (3

کسی نیم که ز کس حرف سرد برگیرم                 من آتشم چه عجب گر ز باد درگیرم؟ (مجاز - حس آمیزی) (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

آرایه های "جناس، تلمیح، حس آمیزی، استعاره، تشبیه" به ترتیب در کدام ابیات آمده است؟79

الف) شکر در کام من تلخ است بی دیدار شیرینش                  وگر حلوا بدان ماند که زهرش درمیانستی

ب) این بیابان قتلگاه سّید لب تشنه است                  ای زبان وقت فغان، وی دیده هنگام بکا (گریه) است

ج) فدای قاصد جانان کز او آسوده شد جانم             بشارت های خوش داد از اشارت های جانانم

د) حافظا سر ز کله گوشۀ خورشید برآر                     بختت ار قرعه بدان ماه تمام اندازد

ه) منم آن یوسف بدروز که نارفته به مصر                تا برون آمدم از چاه به زندان رفتم

د، ه، الف، ب، ج (2 ج، ب، الف، د، ه (1

ج، ه، ب، الف، د (4 د، ب، الف، ه، ج (3

تالیفی محسن اصغری
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هر دو آرایۀ مقابل همۀ ابیات درست است، به جز ............ .80

خاتم اقبال در دست سلیمان دل است                     از پریشان خاطری من ز اهرمن می جویمش (تلمیح - تشبیه) (1

تا خندۀ شیرین، نرباید دلت از دست                      از تلخی جان کندن فرهاد بکن یاد (حس آمیزی - ایهام) (2

مژدۀ گل چه می دهی عاشق مستمند را                    داغ دل است هر گلی مرغ اسیر بند را (اسلوب معادله - استعاره) (3

صائب جواب آن غزل است این که خواجه گفت       ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی (تضمین - جناس) (4

تالیفی محسن اصغری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 3 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 3 1399

آرایه های "استعاره، تشبیه، حسن تعلیل، ایهام تناسب، مجاز" به ترتیب در کدام ابیات آمده است؟81

الف) دولت صحبت آن شمع سعادت پرتو                بازپرسید خدا را که به پروانۀ کیست؟

ب) سر برگ گل ندارم، به چه رو روم به گلشن                       که شنیده ام ز گل ها همه بوی  بی وفایی

ج) در گلشنت باد صبا کی می کند یادی ز ما             دیری است کز راه وفا آواز پایی برنخاست

د) ایمن مشو که رویت آ�نه ای است روشن              تا کی چنین بماند وز هر کناره آهی

ه) سر به گردون ازچه رو ساید ز خوبی آفتاب             گرنه در آ�نۀ روی تو بیند روی خویش

هـ، د، ج، ب، الف (2 ج، هـ، ب، الف، د (1

هـ، د، ج، الف، ب (4 ج، د، هـ، الف، ب (3

تالیفی محسن اصغری

کدام آثار "همگی"، "نثر آمیخته به نظم" است؟82

اسرارالتوحید، روضۀ خلد، منطق الطیر، فیه ما فیه (1

مرصادالعباد، روضۀ خلد، کلیله ودمنه، جوامع الحکایات (2

بهارستان جامی، تاریخ بیهقی، قصۀ شیرین و فرهاد، تمهیدات (3

گلستان سعدی، تذکرةاالولیا، حملۀ حیدری، قصص االنبیا (4

از کشور 1398 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

آرایه های مقابل همۀ ابیات به جز بیت ............... "تمامًا" درست است.83

با سر زلف تو مجموع پریشانی خود         کو مجالی که سراسر همه تقریر کنم (تشخیص، مناقض نما) (1

من که دارم در گدایی گنج سلطانی به دست             کی طمع در گردش گردون دون پرور کنم (پارادوکس، واج آرایی) (2

قامتش را سرو گفتم، سر کشید از من به خشم           دوستان، از راست می رنجد نگارم چون کنم (تشبیه، حسن تعلیل) (3

جرعۀ جام بر این تخت روان افشانم        غلغل چنگ در این گنبد مینا فکنم (استعاره، مجاز) (4

آزمایشی سنجش ریاضی و فیزیک چهارم مرحله اول 1394
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کدام گزینه همه  ی آرایه های بیت زیر را دارد؟84

آهنگ آن دارد دلم کز پرده بیرون اوفتد                   مطرب گر این ره می زند، گو پست گیر آهنگ را

مراعات نظیر، ایهام، تشبیه، استعاره (2 جناس تام، تشبیه، کنایه، ایهام (1

جناس تام، ایهام تناسب، کنایه، مراعات نظیر (4 ایهام تناسب، حسن تعلیل، استعاره، واج آرایی (3

تالیفی نرگس موسوی

کدام آثار "همگی" منظوم اند؟85

هفت  پیکر، الهی  نامه، تحفةاالحرار (1

لیلی و مجنون، اتاق آبی، مثنوی معنوی (2

تذکرة  االولیا، پیامبر و دیوانه، مثل درخت در شب باران (3

در حیاط کوچک پا�ز در زندان، تیرانا، دری به خانۀ خورشید (4

کنکور سراسری زبان داخل 1399

در کدام بیت تعداد تشبیه متفاوت است؟86

"اهلی" مس قلبی تو، ولی زر شوی از عشق                     زان روی که اکسیر سعادت نظرت کرد (1

خلق در مهد زمین از خواب غفلت مانده اند                    ورنه گهواره است زندان مردم بیدار را (2

عشق جانان همچو شمعم از قدم تا سر بسوخت             مرغ جان را نیز چون پروانه بال وپر بسوخت (3

بحر مّواج است عشق و در میان بحر، صبر                      کشتی نوح است و ما را هست طوفان در کنار (4

تالیفی محسن اصغری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 2 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 2 1399

یکی از آرایه های نوشته شده در برابر کدام گزینه نادرست است؟87

کند به ِگرِد درت مرغ جان من پرواز                  چنانکه بلبل سرمست در هوای چمن (جناس - تشبیه) (1

ز سوز سینه چو یک نکته بر زبان آرم                 زند زبانه چو شمع آتش دلم ز دهن (مجاز - واج آرایی) (2

چو من بمیرم اگر ابر را حیا باشد                       به جای آب کند خاک من به خون معجون (ایهام - تشخیص) (3

گر ذوق ِشّکر تو سکندر بیافتی            سیر آمدی ز چشمۀ حیوان چنانکه من (تلمیح - استعاره) (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

آرایه های بیِت زیر، کدام است؟88

ـای خنده است سخن گفتن شیرین پیـشت            که آب شیرین چو بخندی برود از شکرت" "ج

تشبیه، ایهام، مجاز، حسن تعلیل (2 استعاره، مجاز، کنایه، تلمیح (1

تشبیه، ایهام، استعاره، ایهام تناسب (4 استعاره، ایهام تناسب، تلمیح، تناقض (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398
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آرایه  های بیِت زیر کدام  اند؟89

"ز بند حرص بر آهو چه تازی نفس را چون سگ            به صحرای قناعت رو که بی  آهوست آن صحرا"

تشبیه، مجاز، کنایه، پارادوکس (2 تشبیه، ایهام تناسب، استعاره، تضاد (1

استعاره، پارادوکس، ایهام تناسب، مراعات نظیر (4 استعاره، ایهام تناسب، مجاز، تضاد (3

کنکور سراسری هنر داخل 1399

آرایه های "تشبیه، ایهام، تلمیح، کنایه و استعاره" به ترتیب در کدام ابیات آمده است؟90

الف) چون طفل اشک پرده دری شیوۀ تو بود             پنهان نمی کنم که ز چشم افتادَیم

ب) مرغ بهشت بودم و افتادمت به دام                    اّما تو طفل بودی و از دست دادَیم

ج) شب بود و عشق و وادی هجران و شهریار                        ماهی نتافت تا شود از مهر هادَیم

د) دلتنگ شامگاه و به چشم ستاره بار                     گویی چراغ کوکبۀ بامدادَیم

ه) فرزند سرفراز خدا را چه عیب داشت                    ای مادر فلک که سیه بخت زادَیم

ه، ج، ب، الف، د (2 الف، ج، د، ب، ه (1

الف، د، ب، ج، ه (4 ه، ب، ج، الف، د (3

تالیفی محسن اصغری

در همۀ بیت ها به جز بیت ............ در هر مصرع یک تشبیه وجود دارد؟91

ـاقـی به دور بادۀ گلگون شتاب کن ـام گـل چـو عـمـر بـه رفـتـن شتاب کرد            س ای (1

ـا کـیـمـیای عشق بیابی و زر شـوی دسـت از مـس وجود چو مردان ره بـشـوی            ت (2

ـاد غـم، فـکـند به کنج قفس مـرا آن پـرشـکـسـتـه مـرغ اسیرم که فصل گل            صـی (3

آستین بر صحبت گل می فشاندم چون نسیم            گر ز کف بگذاشتی خار وفا، دامان مرا (4

تالیفی نرگس موسوی

در عبارت زیر ازنظر تاریخ ادبیات چند غلط مشهود است؟92

"محّمدتقی بهار شعر دماوندیه را در سال 1301 هجری قمری سرود. در این سال به تحریک بیگانگان، هّتاکی ها در مطبوعات و آزار

وطن خواهان و سستی کار دولت مرکزی بروز کرده بود. بهار این قطعه را با تأثیرپذیری از این معانی گفته است."

دو (2 یک (1

چهار (4 سه (3

تالیفی محسن اصغری
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ترتیب توالی ابیات زیر از جهت داشتن آرایه های (تلمیح - کنایه - اسلوب معادله - ایهام تناسب - حسن تعلیل) در کدام گزینه آمده93

است؟

الف) کله گوشه بر آسمان برین هنوز از تواضع سرش بر زمین

ب) از دوردست می رسد آیا کدام پیک؟ ای ُمسِلم شرف، به کجا می کنی نگاه؟

ج) نه من بر آن گل عارض غزل سرایم و بس که عندلیب تو از هر طرف هزارانند

د) ز صدق شد دهن صبح پر ز خون شفق به حرف راست دهن وا نمی توان کرد

هـ) می رسد رزق گرفتاران دنیا بی طلب هست آب و دانۀ مرغان مهّیا در قفس

الف، ب، د، هـ، ج (2 ب، الف، د، هـ، ج (1

الف، د، هـ، ج، ب (4 ب، الف، هـ، ج، د (3

تالیفی سیده سودابه رضازاده بایی

کدام بیت فاقد تلمیح و دارای تشبیه و جناس است؟94

نگیرد هیچ کس در دامن محشر گریبانت                 اگر دامان خود را جمع سازی غنچه وار اینجا (1

زیر گردون حبابی، ز سلیمان تا مور             هرکه را می نگرم باد به دست است اینجا (2

هر صدایی که به گوشش رسد از جای رود              بس که جان گوش بر آواز الست است اینجا (3

هر که هست از می دیدار تو مست است اینجا           ذّره را ساغر خورشید به دست است اینجا (4

آزمایشی سنجش ریاضی و فیزیک چهارم مرحله دوم 1395

" در بیِت زیر وجود دارد؟95 کدام آرایه ها "تمامًا

"ماه و پروین از خجالت رخ فروپوشد اگر                آفتاب آسا کند در شب تجّلی روی تو"

استعاره - تلمیح - حسن تعلیل - تشبیه (2 مجاز - کنایه - تشبیه - استعاره (1

تشخیص - حسن تعلیل - جناس - متناقض نما (4 مجاز - اسلوب معادله - تضاد - کنایه (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395

آرایه  های "تشبیه، مجاز، حسن تعلیل و ایهام" به ترتیب در کدام ابیات آمده است؟96

الف) به قامت خوش خوبان نگاه می  کردم                لباس حسن تو دیدم به قد هریک راست

ب) اگر جمال تو با عاشقان کرشمه نکرد                   ز بهر چه شر و آشوب از جهان برخاست

ج) دو اسبه پیک نظر می  دوانم از چپ و راست                     به جستجوی نگاری که نور دیدۀ ماست

د) به غمزه گر نربودی دل همه عالم                        ز عشق تو دل جمله جهان چرا شیداست

الف، ج، د، ب (2 الف، د، ب، ج (1

ج، ب، د، الف (4 ج، د، ب، الف (3

انسانی داخل 1399 کنکور سراسری علوم 
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آرایه  های ادبی بیِت زیر، تمامًا در کدام گزینه درست است؟97

"در آن تنگ دهن زان عقد دندان حیرتی دارم             که چون در نقطۀ موهوم این سی پاره پنهان شد"

پارادوکس، تشبیه، کنایه، مجاز (2 ایهام، اغراق، استعاره، کنایه (1

حسن تعلیل، واج  آرایی، استعاره، مجاز (4 اغراق، استعاره، تشبیه، واج  آرایی (3

کنکور سراسری زبان داخل 1399

تعداد استعاره در همۀ ابیات یکسان است؛ به جز:98

ـان            آب گردد از حیا هر گوهر کانی که هست چون شود یاقوت لؤلؤپرورت گوهـرفش (1

ـال تو به دامـن هـردم            چـشـم دریادل من لؤلؤی الال می ریـخت ـای خـی در قـدم ه (2

ـاش تو            رسـتـۀ لـعـلـم ز چـشـم ُدر نثار انداخـته ـاقـوت لـؤلـؤپـوش گوهرپ ۀ ی ـّ حـق (3

ـابـه فـرومی شـستم            دهـن چـشـمـه پر از لؤلؤی تر می کـردم ـاغ بـه خـون چـهـرۀ ب (4

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

در همۀ ابیات، آرایه های ایهام و کنایه، هر دو، وجود دارند،  به جز:99

من به بوی توأم ای دوست هواخواه بهار                 کز نسیمش به دماغم همه بوی تو رسد (1

ز حسرت لب شیرین هنوز می بینم             که الله می دمد از خون دیدۀ فرهاد (2

من همان روز ز فرهاد طمع ببریدم             که عنان دل شیدا به کف شیرین داد (3

خیال شهسواری پخت و ناگه شد دل مسکین                         خداوندا نگه دارش که بر قلب سواران زد (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1396

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 2 تابستان 1398

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 8 تابستان 1398

انسانی دوازدهم آزمون شماره 8 تابستان 1398 قلمچی علوم 

تعداد "تشبیه" در کدام گزینه متفاوت است؟100

ای روشن از فروغ رخت خانۀ دلم                       نقد غم تو گنج به ویرانۀ دلم (1

از نسیم ُانس بی بهره است سروستان دل              وز ترنج عافیت خالی است نخلستان جان (2

قد چون تیرم ز بار غم کمان آسا شده است                      بی گمان خواهد شکست از قّوت بازوی دوست (3

تیر مژگان تو را همچو هدف سازم دل               چون کشی بر سپر روی کمان ابرو (4

تالیفی کاظم کاظمی
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در همۀ بیت ها به جز بیت ............ دو تشبیه وجود دارد؟101

ـاب ـایــد چــون ربــ ـالـت خــورد بـ ـا گـر در بـرش خواهی چو چـنـگ            گـوشـم سعـدی (1

ـالـمی سـپندت ـاق بـیـنـی دل ع به خدا که پرده از روی چو آتشت برافـکن            کـه بــه اتــفـ (2

ـازنــنــشــســت بــر آتـــش عــشــقــت آب تـــدبــیــر            چــنــدان کــه زدیــم بـ (3

خدنگ غمزه از هر سو نهان افکندن تا کی            سپر انداخت عقل از دست ناوک های خون ریزت (4

تالیفی نرگس موسوی

آرایه های بیت زیر کدام اند؟ 102

"مردم چشمی و بی مردم ندارد خانه نور            مردمی فرمای و روشن کن سرای چشم من"

جناس تام، حسن تعلیل، استعاره، تکرار (2 ایهام، استعاره، حسن تعلیل، تضاد (1

کنایه، جناس تام، تشبیه، تناسب (4 تشبیه، جناس ناقص، تکرار، تضاد (3

تالیفی شاهین شیرزادی

تعداد تشبیهات کدام بیت بیشتر است؟103

واله و شیداست دائم همچو بلبل در قفس                      طوطی طبعم ز عشق شکر و بادام دوست (1

بمال بر لب خونخوار حرص، خاک قناعت                        وگرنه تشنگی افزاست آب شور تمّنا (2

چون سنگ سرمه، خاکش پیرایۀ نظرهاست                      چشمی که یک نظر دید آن چشم سرمه  سا را (3

به هر شورش مده، چون موج از کف دامن دریا               که باشد عقد گوهر خوشه  ای از خرمن دریا (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

آرایه  هاِی بیِت زیر، کدام  اند؟104

"ز مهر روی او عمری است تا دم می  زنی "سلمان" به مهرش صادقی چون صبح از آن مشهور آفاقی"

ایهام، تشبیه، ایهام تناسب، مجاز (2 ایهام، استعاره، حس  آمیزی، کنایه (1

حسن تعلیل، استعاره، ایهام تناسب، جناس ناقص (4 حسن تعلیل، ایهام، ایهام تناسب، حس  آمیزی (3

انسانی داخل 1399 کنکور سراسری علوم 

آرایه  هاِی مقابِل کدام دو بیت، "کامًال" درست است؟105

الف) جام شراب مرهم دل  های خسته است               خورشید مومیایی ماه شکسته است (تشبیه، اسلوب معادله)

ب) گره  گشای دل تنگ نغمۀ چنگ است                  سهیل سیب زنخدان شراب گل رنگ است (جناس، تشبیه)

ج) ای صبای بی  مرّوت برق تازی واگذار                     روح بیمار زلیخا همره پیراهن است (تلمیح، ایهام)

د) پیش ما دشنام جانان از شکر شیرین  تر است                      روح تلخ بحر از آب گهر شیرین  تر است (ایهام تناسب، حس  آمیزی)

الف، د (2 الف، ب (1

ب، د (4 ب، ج (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399
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آرایه های بیت زیر در کدام گزینه تمامًا درست است؟106

"سرش مدام ز شور شراب عشق خراب                      چو مست دائم از آن گرد شور و شر می گشت"

تضاد، ُحسن تعلیل، ایهام تناسب، کنایه (2 مجاز، واج آرایی، ایهام، تلمیح (1

ایهام تناسب، واج آرایی، جناس، تشبیه (4 تشبیه، کنایه، استعاره، حس آمیزی (3

تالیفی محسن اصغری

کدام بیت، دارای "تلمیح، تضمین و حسن تعلیل" است؟107

نیازی نیست با شعرم تخلص خواجه خود فرمود            که چرخ، این سکۀ دولت به نام شهریاران زد (1

شهر ری خالی شد از مهر و محّبت خواجه گفت            مـهـربانی کـی سرآمـد شهـریاران را چه شد (2

ـاشد نـگـین ملـک سلیـمان چـراغ عـرش خـداست            گـرش نـه حـلقـه بـرانـگشـت اهـرَمن ب (3

ـاوۀ نــوروز پـــدیـــدار آمــد ـاج فریـدون بـدرخـشـد کـز کـوه            پــرچــم کـ اللـه چـون ت (4

کنکور سراسری هنر داخل 1398

آرایه های بیت زیر در كدام گزینه آمده است؟108

"ز نقد قلب بر مردم زمین حشر تنگ آید                  به صحرای قیامت در چو بگشایند بار تو"

ایهام تناسب، كنایه، استعاره، مراعات نظیر (2 ایهام، تلمیح، كنایه، تشبیه (1

ایهام تناسب، استعاره، تلمیح، كنایه (4 استعاره، تشبیه، كنایه، مراعات نظیر (3

تالیفی نرگس موسوی

آرایه های "استعاره، جناس، ایهام، اسلوب معادله، حسن تعلیل" به ترتیب، در کدام ابیات یافت می شود؟109

الف) دور از تو هر شب تا سحر گریان چو شمع محفلم                      تا خود چه باشد حاصلی، از گریۀ بی حاصلم

ب) می دهد زخم دل از بیداد شمشیرت نشان                        می توان فهمید مضمون کتاب از باب ها

ج) عمر جاویدان اگر دل را نمی سازد سیاه                 در سیاهی از چه پنهان است آب زندگی؟

د) ابر نیسان باغ را در لؤلؤی الال گرفت                    باد بستان دشت را در عنبر سارا گرفت

ه) به من رسید نوید وصال دلداران              چو کشته را دم عیسی و کشته را باران

د، ه، الف، ب، ج (2 الف، ه، د، ج، ب (1

د، ج، ه، ب، الف (4 ب، ج، د، ه، الف (3

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 5 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 5 1399
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آرایه های مقابل کدام بیت، کامًال درست است؟110

ـا داد شـمـع در نـفسی            ز شـمـع روی توأش چـون رسـید پـروانه (ایهام تناسب - تشبیه) ـان بـه صـب بـه مـژده ج (1

نـرگـس کـه فـلـک چشــم وچــراغ چمنــش کرد            چشم تو سرافکنـده به هـر انجمنش کرد (استعاره مصرحه - (2

کنایه)

تا به کی در پرده باشد نیک و بد ساغر کجاسـت            دل ز دعوی شد سیه آ�نۀ محشر کجاست؟ (تضاد - حسن تعلیل) (3

کوه کـن زنـده نـخواهـدشـدن از نـفـخـۀ صـور            مـگـرش مـژدۀ وصـل از بـر شـیریـن آرند (ایهام تناسب - تلمیح) (4

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

آرایه های "حسن تعلیل، ایهام تناسب، تشبیه، جناس" در کدام گزینه به کار رفته است؟111

من کی ام باغی که چون با عطر عشق آمیختم                 هر اناری را که پروردم به خون آلوده بود (1

چرا نباشد منقار طوطیان رنگین؟                       که حرف سبز کند چهرۀ سخن دان سرخ (2

چون سبک مغزان فریب خندۀ شادی مخور                      کز شفق رنگین به خون شد روی خندان صبح را (3

تا نیارد بخیه راز تو را بر روی کار                      چرخ دارد از کواکب بر دهن مسمارها (مسمار: میخ) (4

تالیفی حسن وسکری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 4 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 4 1399

انتساب چند اثر به پدیدآورندۀ آن نادرست است؟112

(سندبادنامه: ظهیری سمرقندی)، (فی حقیقة العشق: شهاب  الّدین سهروردی)، (سه دیدار: رضا براهنی)، (روضۀ خلد: مجد خوافی)،

(سیاست  نامه: خواجه نصیرالدین توسی)، (اخالق محسنی: حسین واعظ کاشفی)، (غزلیات شمس: مولوی)

                                                                                 

سه (2 دو (1

پنج (4 چهار (3

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 17 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 17 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 17 1399

آرایه های "تشبیه، اغراق، کنایه، حسن تعلیل" در کدام گزینه به  کار رفته است؟113

از آن ز خنده نیاید لبم به هم چون جام             که بوسه بر دهن شیشه می توانم زد (1

شرح شب های دراز هجر از زلف است بیش                     پنبه ای بر لب از آن صبح بناگوشم گذار (2

ز آن سراپا چشم گردیده است آن زلف رسا                     تا از آن موی کمر تعلیم گیرد پیچ وتاب (3

ز آن تنم شد چو میانت باریک             کز دهانت دل من تنگ تر است (4

تالیفی حسن وسکری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 2 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 2 1399
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یکی از آرایه های نوشته شده در مقابل کدام گزینه نادرست است؟114

فلک موافقت من کبود در پوشید            چو دید کز بهر تو هرلحظه شیونی است مرا (حسن تعلیل - استعاره) (1

در خون نشسته ایم ز رنگینی خیال           چون الله دل سیاه ز پیمانۀ خودیم (کنایه - حس آمیزی) (2

چون طّره تو یارا دور از رخ تو ما را          آمد شبی که آن را هرگز سحر نباشد (ایهام - تشبیه) (3

دام و دد را دام می سازی و باز         دام توست این گنبد بسیار فن (جناس - پارادوکس) (4

تالیفی نرگس موسوی

آرایه های "استعاره، تشبیه، اغراق، مجاز، کنایه" تمامًا در کدام بیت، آمده است؟115

نوعروسان چمن را که جهان آرایند                     با گل روی تو بازار لطافت بشکست (1

در موی میانت سخنی نیست که خود نیست                   لیکن سخن ار هست در آن پسته دهان است (2

صبر چون پروانه باید کردنت بر داغ عشق                       ای که صحبت با یکی داری نه در مقدار خویش (3

خواهی که برنخیزدت از دیده رود خون              دل در وفای صحبت رود کسان مبند (4

کنکور سراسری زبان داخل 1397

ترتیب درست ابیات زیر ازنظر داشتن آرایه های (ایهام - تلمیح - جناس - حسن تعلیل - کنایه) در کدام گزینه آمده است؟116

الف) من آن حسن غریبم کاروان آفرینش را                 که جای سیلی اخوان بود نیل بناگوشم

ب) من که باشم کز چو من بی قدر یاد آورده ای              نامه از ننگ همین معنی به خود پیچیده است

ج) بال پرواز فلک داری و قانع شده ای               که به بزمی که روی جای به باال گیری

د) ای دل دویدن از پی آن بی وفا بس است                   گر تو هنوز سیر نگشتی مرا بس است

هـ) جز قلب تیره هیچ نشد حاصل و هنوز          باطل در این خیال که اکسیر می کنند

الف - ب - هـ - د - ج (2 الف - ب - ج - هـ - د (1

هـ - الف - ب - د - ج (4 هـ - الف - ج - ب - د (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1390

آرایه  های کدام گزینه در بیت زیر موجود نیست؟117

(چو آب آشفته جان برکف دوانم تا کجا سروی                به قد و قامتت بینم روان در پای او ریزم)

تلمیح، مجاز (2 استعاره، مراعات نظیر (1

کنایه، جناس (4 تشبیه، تشخیص (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1395
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آرایه های مقابل همۀ ابیات تمامًا درست است، به جز:118

غالم نرگس مست تو تاجدارانند            خراب باده لعل تو هوشیارانند (تشبیه، تضاد) (1

بیا به میکده و چهره ارغوانی کن                       مرو به صومعه کان جا سیاه کارانند (کنایه، استعاره) (2

نه من بر آن گل عارض غزل سرایم و بس             که عندلیب تو از هر طرف هزارانند (ایهام تناسب، تشبیه) (3

تو دستگیر شو ای خضر پی خجسته که من                      پیاده می روم و همرهان سوارانند (تضاد، تلمیح) (4

تالیفی شاهین شیرزادی

در همۀ ابیات، هر دو آرایۀ تشبیه و استعاره وجود دارد؛ به  جز:119

دفتر گل را به آب چشم خواهد پاک شست            گر ببیند بلبل آن رخسار شبنم  خیز را (1

هر خسی قیمت نداند نالۀ شب  خیز را            خسروی باید که داند قدر این شبدیز را (2

خامشی دریا و گفت  وگو خس و خاشاک اوست            پاک کن از خار و خس این بحر گوهرخیز را (3

شوکت شاهی سبک سنگ است در میزان عدل            عشق می  گیرد به خوِن کوه کن پرویز را (4

از کشور 1399 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

در کدام بیت، یکی از آرایه های مقابل آن نادرست ذکر شده است؟120

چون قد سرو خرام تو بگویم سخنی                   در چمن سرو به باالی تو می ماند راست (مجاز، ایهام) (1

عنبر زلف تو بر کافور می بندد نقاب                  سنبل خط تو بر یاقوت می آرد برات (تشبیه، استعاره) (2

پیر چون زنده دل افتد، ز جوان کمتر نیست                     می برد زنگ ز دل صبح به گیسوی سفید (اسلوب معادله، ایهام (3

تناسب)

خامی چو من بین سوخته و آتش ز جان افروخته             گر پخته ای، خامی مکن و آن پخته در ده خام را (تضاد، (4

پارادوکس)

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1397

ترتیب آرایه های "تلمیح، جناس، استعاره، حسن تعلیل، اسلوب معادله" در ابیات زیر کدام است؟121

الف) ُسبحه از دست بینداز که بر دل بار است می فروش آنچه ز مستان نستاند به گرو

ب) عشق بی تابی ذّرات جهان را سبب است زردی چهرۀ خورشید ز درد طلب است

ج) نمی شود ز مگس خیرگی به راندن دور ز منع، حرص طمع کار می شود افزون

د) ما ز خاطر آرزوی آب حیوان شسته ایم زنگ ظلمت نیست بر آینۀ اقبال ما

ه) جست آب را سکندر و شد خضر کامیاب روزی به قسمت است نه کوشش در این سرا

د، الف، ه، ب، ج (2 ه، ب، د، ج، الف (1

د، ب، الف، ج، ه (4 ه، الف، ب، د، ج (3

تالیفی کاظم کاظمی
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آرایه های مقابل همۀ ابیات به جز بیت گزینۀ ............ تمامًا درست آمده است.122

برآر سر ز گریبان که دامن صحرا                        ز بس که زنگ ز دل ها زدوده، زنگاری است (کنایه - حسن تعلیل) (1

اشجار را به شاخۀ درختان، شکوفه ها                  رخشنده چون ستاره به شب های تار باغ (نغمۀ حروف - استعاره) (2

تنم ز بس شد الغر ز عشق، جانب من               شود دراز ز هر گوشه و کنار انگشت (جناس - کنایه) (3

ز حرف تلخ می خواهد مرا ناصح به شور آرد                    ز نادانی نمک در دیدۀ بیدار می ریزد (ایهام تناسب - حس آمیزی) (4

تالیفی کاظم کاظمی

یکی از آرایه های کدام گزینه نادرست است؟123

آهوان، صید مردمند و دلم                    صیِد آن آهوان مردم دار (ایهام - استعاره) (1

دیوانگان حلقۀ عشق تو هوشمند                      ُدردی کشاِن ساغر شوق تو هوشیار (تناقض - تشبیه) (2

پادشاهی با گدایی گر نسازد گو مساز                خودپرستی دست مستی گر نگیرد گو مگیر (واج آرایی - جناس) (3

چون دِف تر ناله از بیداد کمتر می کنم               می کشم جور و تغافل در برابر می کنم (تشبیه - حس آمیزی) (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

در همۀ ابیات به جز بیت ............ همۀ آرایه های تشبیه، جناس، مراعات نظیر و كنایه یافت می شود.124

نقد بازار جــــهان بــــنگر و آزار جهان               گـــر شـما را نه بس این سـود و زیان ما را بس (1

ِشــــــــكر ُشكر ز طوطی روان باز مدار                دو سه روزی كه بمانده اسـت در این تیره قفس (2

نه چو بلبل منم آن سدره نشیمن شهباز                 كز هــــوای مــــــلكوت آمـدم اینجا به هوس (3

گـــل عـذاری ز گلستان جهان ما را بس                زیــن چـــمن سایۀ آن سـرو روان ما را بس (4

کنکور سراسری زبان داخل 1390

در بیِت زیر، "چند ایهام تناسب و چند جناس" وجود دارد؟125

"می  ساختم چو بربط و می  سوختم چو عود               زیرا که چارۀ دل من سوز و ساز بود"

سه - سه (2 دو - دو (1

دو - سه (4 یک - دو (3

انسانی داخل 1399 کنکور سراسری علوم 

یکی از آرایه های مندرج در برابر کدام گزینه نادرست است؟126

غنچه گو با دهنش الف مزن، هیچ مخند             الله گو با رخ او ناز مکن هیچ مروی (استعاره - تشبیه) (1

حریص چشم طمع دارد از کریم و لئیم              مگس به خوان شه و کاسۀ گدا افتد (اسلوب معادله - مجاز) (2

از شمس دین چه آید جز اختیار دین؟               البد که باز باز پراند ز آشیان (مراعات نظیر - جناس همسان) (3

ز اختِر طالع که ِمهر او همه کین است                خیر ندیدیم اگرچه خیر در این است (ایهام تناسب - تناقض) (4

والفضل غالمی اب تالیفی 
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آرایه های بیِت زیر، کدام است؟127

"در مجلس دهر، ساز مستی پست است                   نه چنگ به قانون و نه دف بر دست است"

تشبیه، استعاره، ایهام، کنایه (2 استعاره، مجاز، ایهام، حسن تعلیل (1

تشبیه، جناس، ایهام تناسب، کنایه (4 استعاره، مجاز، کنایه، حسن تعلیل (3

از کشور 1397 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1397 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1397 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1397 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

آرایه  های بیت زیر کدام  اند؟128

"نام شاهان از اثر در دور می  ماند مدام                     از لب جام جم این آواز می  آید برون"

ایهام، اسلوب معادله، جناس، استعاره، تضاد (2 تلمیح، حسن   تعلیل، تشخیص، واج  آرایی، تشبیه (1

استعاره، واج  آرایی، تلمیح، ایهام تناسب، جناس (4 تلمیح، جناس، تشخیص، تناقض، کنایه (3

تالیفی محسن اصغری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 19 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 19 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 19 1399

آرایه های موجود در بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟129

"زال گردون را نباشد گر سر رو�ن تنی                      جوشن رستم چرا پوشد ز ابر بهمنی؟"

حسن تعلیل، ایهام، تلمیح، تضاد، اغراق (2 حسن تعلیل، ایهام تناسب، تلمیح، مجاز، تشبیه (1

مراعات نظیر، استعاره، ایهام تناسب، تضاد، کنایه (4 کنایه، تلمیح، جناس، مراعات نظیر، ایهام (3

تالیفی کاظم کاظمی

آرایه های مقابل کدام گزینه تمامًا درست نیست؟130

روزی که در جام شفق ُمل کرد خورشید              بر خشک چوب نیزه ها گل کرد خورشید (تناقض - استعاره) (1

زلف هندوی تو در تاب است و ما را تاب نیست              چشم جادوی تو در خواب است و ما را خواب نیست (تشخیص - (2

جناس)

از صبا بوی روح می شنوم                     دم عیسی مگر نسیم صباست (تلمیح - حس آمیزی) (3

همه عالم صنم چین به حکایت گویند                صنم ماست که در هر خم زلفش چینی است (جناس تام - تشبیه) (4

تالیفی سیما کنفی
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در همۀ ابیات به جز ............ آرایۀ حسن تعلیل مشهود است.131

زاهد افسرده دل را نیست اقراری به عشق                        زان سبب با عاشقانش دائمًا انکار بود (1

در منزلت ز خنده اگر گریه بیش نیست             باالتر از دهن ز چه دادند، جای چشم (2

زان در نظر خلق عزیز است که گوهر                قانع شده از بحر به یک قطرۀ آب است (3

جنبش سرو تو پنداری کز باد صباست                نه که از نالۀ مرغان چمن در طرب است (4

تالیفی محسن اصغری

آرایه های بيت زير كدام اند؟132

"فرهاد شورانگیز اگر در پای سنگی جان بداد        گفتار شيرين، بی سخن در حالت آرد سنگ را"

اغراق، جناس، تضاد، تشبيه (2 تلميح، ايهام، حس آمیزی، كنايه (1

اغراق، تشخيص، جناس، كنايه (4 تشبيه، حس آمیزی، تلميح، تشخيص (3

کنکور سراسری هنر داخل 1392

آرایه  های مقابِل همۀ ابیات تمامًا درست است؛ به  جز:133

راستی را بندۀ شمشاد باالی توام                        ور نه من آزادم از هر سرو بستانی که هست (استعاره، ایهام) (1

دیدی که غمت به خون من می  کوشد                تو نیز به کشتنم میان دربستی (مجاز، کنایه) (2

مهر رخسار تو در جان من شوریده  دل                همچو ماه چارده در کنج ویران تافته است (تشبیه، ایهام) (3

گر زانکه نرنجیده  ای از ما به خطایی                   چین در خم ابروی تو ای ترک ختا چیست (حسن تعلیل، جناس) (4

انسانی داخل 1399 کنکور سراسری علوم 

آرایه  های بیِت زیر در کدام گزینه درست آمده است؟134

"می  کند خندۀ خونین به ته پوست نهان             پسته از بس خجل از غنچۀ خندان تو شد"

کنایه، استعاره، تشخیص، حسن تعلیل (2 تناقض، اغراق، مجاز، استعاره (1

استعاره، جناس، مجاز، حسن تعلیل (4 اغراق، تشخیص، تشبیه، ایهام تناسب (3

از کشور 1399 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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آرایه های "اغراق، متناقض نما، ایهام تناسب، تشبیه، حسن تعلیل" به ترتیب در کدام ابیات آمده است؟135

الف) دل سودازده در خاک رهت می جو�م         همچو گیسوی تو زان روی دوتا آمده ایم (دوتا: خمیده)

ب) یک دم نشود نقش تو از دیدۀ ما دور           زان رو که تویی گوهر دریای مالحت

ج) لعبت چشمم دمی دور نگردد ز اشک          زان که نگیرد کنار مردم دریا ز آب

د) کشتۀ حق شو تا زنده بمانی ور نه           با چنین بندگی ات جای تو جز میدان نیست

هـ) در وادی فراق به جز چشم های ما           روشن بگو که چشمۀ آب روان کجاست؟

ج - د - الف - ب - هـ (2 هـ - د - ج - ب - الف (1

هـ - الف - ج - د - ب (4 هـ - ج - د - ب - الف (3

والفضل غالمی اب تالیفی 

آرایه های "حسن تعلیل، تشبیه، تشخیص، کنایه، ایهام تناسب" به ترتیب در کدام ابیات آمده است؟136

الف) آه از این قوم سیه دل که گران می دانند             به زر قلب وصال مه کنعانی را

ب) به دوش من افکند فلک بار امانت                      زان چرخ زنان است که این بار ندارد

ج) روی سوی کعبه کردن کی روا باشد مرا؟               با دلی کز یار آن بت دائمًا بتخانه ای است

د) آن ها که پیش دل از عقل سپر سازند                    چون حمله َبَرد عشقت جمله سپر اندازند

ه) تا خود نشوی شانه به زلفش نزنی چنگ               انگشت کسی کارگشای دگری نیست

د، ب، ه، الف، ج (2 ب، ج، د، الف، ه (1

الف، ج، ب، ه، د (4 ج، ب، الف، د، ه (3

تالیفی سیده سودابه رضازاده بایی

آرایه های "تشبیه، جناس، نغمۀ حروف و ایهام تناسب" تمامًا در کدام بیت وجود دارد؟137

افشانده ساقی عشق ته جرعه ای به خاکم            دل غرق شوق دارم، سر مست شور دارم (1

سرو و گل را پردۀ عشق نهانی کرده اند            شور مرغان چمن از نوبهار حسن اوست (2

می شود خار مالمت شهپر پرواز او            گردبادی را که شور عشق سرگردان کند (3

سرش مدام ز شور شراب عشق خراب            چو مست دائم از آن گرد شور و شر می گشت (4

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 6 1400 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 6 1400

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 6 1400
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در کدام گزینه یکی از آرایه ها   نادرست است؟138

بحری است از ما دور نی ظاهر نه و مستور نی                 هم دم زدن دستور نی هم کفر از او خاموش شده (جناس ناقص - (1

تضاد)

زیر هر پردۀ ساز تو هزاران راز است                  بیم آن است که از پرده فتد راز امشب (جناس تام - کنایه) (2

ساکن کشتی نوحم ز سبک باری خویش              چون خس و خار ز طوفان خطری نیست مرا (تلمیح - اسلوب معادله) (3

تو هم از خود برون آ محو خورشید حقیقت شو              به یک پرواز جزء خویش را کل می کند شبنم (تشبیه - استعاره) (4

تالیفی محسن اصغری

آرایه  هاِی بیِت زیر کدام  اند؟139

"روشنت گردد اگر خال و خطش را بینی            که چرا روز فراق و شب هجران تار است"

             

                      

حسن تعلیل، استعاره، ایهام، پارادوکس (2 تشبیه، تضاد، مجاز، استعاره (1

تشبیه، لف ونشر، ایهام تناسب، پارادوکس (4 استعاره، لف ونشر، مجاز، تضاد (3

از کشور 1399 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

آرایه های "مجاز، جناس همسان، متناقض نما، تشبیه، تضاد" به ترتیب در کدام ابیات آمده است؟140

الف- زلف هندوی تو در تاب است و ما را تاب نیست                      چشم جادوی تو در خواب است و ما را خواب نیست (هندو =

سیاه)

ب- درِد دل را گفتم از وصلش دوا سازم ولیک                 دردمندان محّبت را دوا جز درد نیست

ج- آن نگینی که َمَنش می طلبم با جم نیست                 وان مسیحی که َمَنش دیده ام از مریم نیست

د- ساکن کوی خراباِت مغان خواهم شدن                      کز دِر مسجد مرا اّمید فتِح باب نیست

ه- روضۀ رضوان بدان صورت که وصفش خوانده ای                        چون به معنی بنگری جز منزل احباب نیست

الف - ب - ج - ه - د (2 ج - الف - ب - ه - د (1

الف - ه - ب - ج - د (4 ج - الف - ب - د - ه (3

والفضل غالمی اب تالیفی 

پدیدآورنده چند اثر منثور درست ذکر شده است؟141

"مثل درخت در شب باران (محمدرضا شفیعی کدکنی) - تمهیدات (عین القضات همدانی) - فیه ما فیه (مولوی) - فرهاد و شیرین

(وحشی بافقی) - تذکرةاالولیا (عطار نیشابوری) - فی حقیقة العشق (سهروردی) - تحفةاالحرار (سنایی) - اسرار التوحید (محمد بن به

منور)"

سه (2 دو (1

پنج (4 چهار (3

الدین تالیفی افشین محی 
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تعداد تشبیه در کدام گزینه ها یکسان است؟142

الف) پیچیده تر ز طّرۀ او دوِد آه ماست                    برگشته تر از آن مژه، بخت سیاه ماست

ب) منعم مکن ز گریه که در آتش فراق                   از سیم اشک، کار ُرخم همچو زر شود

ج) خواهی نشاِن تیر شوم یا غالِف تیغ                    با هر ستم که مصلحت توست خو کنم

د) صحبت نیکان بَود اکسیر ناقص طینتان                  می شود یاقوت در پیمانۀ ُگل، ژاله ها

ه) نصیبم نیست شهِد راحتی بی زهر اندوهی             صبا بوی ُگلی گر آورد با خار می آرد

ج - د - ه (2 الف - ب - ج (1

الف - ب - د (4 الف - د - ه (3

والفضل غالمی اب تالیفی 

ترتیِب ابیاِت زیر، باتوجه به آرایه  های "حسن تعلیل، ایهام، اغراق، مجاز و استعاره" کدام است؟143

الف) بر آنم که ابر گرینده ازاین پس پیش اشک من                حدیث چشم سیل  افشان نراند گر حیا دارد

ب) آهن سرد چه کوبم که دم آتشیم                       نکند هیچ اثر در دل چون آهن او

ج) در داستان نیاید اسرار عشقبازان                         کانجا که قاف عشق است دستان چه کار دارد

د) ز کوه بیستون فرهاد از آن بیرون نمی  آید              که می  گردد دو باال ناله در کهسار عاشق را

هـ) ماه نو چون ز لب بام بدیدم گفتم                     ای دل از چنبر این ماه کجا خواهی جست

الف، ج، د، ب، هـ (2 الف، ج، ب، د، هـ (1

د، ج، الف، ب، هـ (4 د، ب، الف، هـ، ج (3

کنکور سراسری زبان داخل 1399

کدام عبارت از جنبه تاریخ ادبی، درست است؟144

محمدرضا شفیعی کدکنی با تخلص جذبه کتاب "مثل درخت در شب باران" را به شعر نوشته است. (1

مجموعه شعر پیامبر و دیوانه اثر جبران خلیل جبران را نجف دریابندری ترجمه نموده است. (2

یوهان فردریش شیلر در شعر "مزار شاعر" به مقایسه تیمور لنگ با فردوسی پرداخته است. (3

ملک الشعرای بهار قطعه دماوندیه خود را در سال 13۰1 به صورت نمادین سرود. (4

کنکور سراسری زبان داخل 1398

آرایه های مقابل کدام بیت، تمامًا درست است؟145

زلف کافر به رخش راهنمون شد ما را                از ره کفر به سرمنزل ایمان شده ایم (پارادوکس - حس آمیزی) (1

صد صوفی صافی به یکی جرعه کند مست                     هر باده که در جام ز مینای تو باشد (اغراق - تشبیه) (2

جز حرف پوچ قسمت زاهد ز عشق نیست                     کف باشد از محیط نصیب کناره ها (اسلوب معادله - تضاد) (3

در عین گوشه گیری بودم چو چشم مستت                     و اکنون شدم به مستان چون ابروی تو مایل (ایهام تناسب - تشبیه) (4

کنکور سراسری زبان داخل 1396
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در کدام بیت تعداد "تشبیه ها" بیشتر است؟146

بیا که ُترک فلک خوان روزه غارت کرد                    هالل عید به دور قدح اشارت کرد (1

چو ماه روی تو در شام زلف می دیدم                    شبم به روی تو روشن چو روز می گردید (2

به خط سبز و سر زلف سیاه و لب لعل                    خضر و ظلمت و سرچشمۀ حیوان بودی (3

چشم او نرگس و رخسارش گل                    زنخش سیب و لب لعل شراب (4

الدین تالیفی افشین محی 
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درسپایهمدرسه

دبیر

گزینه 3 1

استعاره: گوهر (در مصراع دوم) استعاره از مهر و محبت

ایهام تناسب: ندارد

تشریح گزینه های دیگر:

گزینۀ "1": تشبیه: تیغ غمزه / جناس: هدف و صدف

گزینۀ "2": کنایه: چشم به راه بودن (منتظر بودن و انتظار کشیدن) / تضاد: نشستن و برخاستن

گزینۀ "4": حس آمیزی: شیرین کالم / مجاز: چمن (باغ)

تالیفی محسن اصغری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 4 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 4 1399

گزینه 1 2

تشبیه: عالم پرشور، یک موج سراب است. (مشّبه: عالم پرشور / مشّبه به: یک موج سراب) / مجاز: به کار نرفته است. (عالم در

معنای حقیقی به کار رفته است)

2) استعاره: نرگس استعاره از چشم / معموری آفاق (آبادی) از دل های خراب است. (از خرابی معموری یافتن)

3) حس آمیزی: گریۀ تلخ (آمیختن حس شنوایی یا چشایی) / ایهام تناسب: شور 1- هیجان، غوغا (معنای موردنظر و موردقبول) 2-

مزۀ شور (با تلخ تناسب دارد و موردقبول نیست)

4) تلمیح: به داستان لیلی و مجنون اشاره دارد. / جناس: مست و است - شراب و سراب

کنکور سراسری هنر داخل 1398

گزینه 1 3

بیت سه تشبیه دارد و در سایر گزینه ها دو تشبیه وجود دارد.

غبار فقر: اضافۀ تشبیهی / غبار قناعت: اضافۀ تشبیهی / در مصرع دوم خاک به کیمیا تشبیه شده است.

گزینۀ (2): درخت قامت: اضافۀ تشبیهی / سرو بوستانی را بر قامت معشوق برتری داده است.

گزینۀ (3): جان درویشان به هدف و خون درویشان به خضاب تشبیه شده است.

گزینۀ (4): دهان معشوق در تنگی به دل عاشق و وجود عاشق در الغری به میان (کمر) عاشق تشبیه شده است.

تالیفی نرگس موسوی

MrKonkoriآرایه دوازدهم سختدوازدهم

آقای کنکور
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گزینه 3 4

مجاز: شهر ← مردم شهر / کنایه: دل بر آتش افکندن ← بی قرار ساختن / تشبیه: تو یوسف صفت - آتش سودا / ایهام تناسب: سودا

← 1- عشق (معنای موردنظر) 2- دادوستد (با بازار تناسب دارد)

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 10 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 10 1399

گزینه 4 5

استعاره: گوشمالی دادِن عشق، کسی را (تشخیص هم دارد)

کنایه: گوشمالی دادن ← تنبیه کردن

جناس ناقص: زیر، زار

واج آرایی: تکرار واج های "ز، ا، ر..."

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1396

گزینه 2 6

استعاره و تشخیص: چشم خورشید به زمین باشد.

ُحسن تعلیل: شاعر دلیل تابیدن خورشید بر زمین (چشم بر زمین بودن خورشید) را شرم از چهرۀ زیبای معشوق دانسته است.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینۀ "1": مجاز: "فصل گل" مجاز از "فصل بهار"، "چمن" مجاز از "باغ و گلزار" / جناس: ندارد.

گزینۀ "3": مراعات نظیر: ستاره و طالع و مهر و آسمان / ایهام ندارد.

گزینۀ "4": تشبیه: لعل لب، تنگ ظرفم / اسلوب معادله ندارد.

تالیفی محسن اصغری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 18 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 18 1399

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 18 1399

گزینه 1 7

تشبیه: من به آفتاب

کنایه: سر گران بودن کنایه از بی توجهی کردن

استعاره: سر گران کردن فلک تشخیص و بنابراین استعاره دارد.

ایهام تناسب: "شام" در این بیت به معنی "شب" است اما در معنی کشور شام، با "کشور" ایهام تناسب می سازد.

گزینۀ 2 با ایهام، گزینۀ 3 با حس آمیزی و گزینۀ 4 با حسن تعلیل رد می شود.

والفضل غالمی اب تالیفی 
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گزینه 4 8

تشبیه: شاعر به طور ضمنی، روی دوست را به بهار و الله تشبیه کرده است.

تلمیح: بیت اشاره به داستان ویس و رامین دارد.

جناس ناهمسان: روی و مروی / چه و به

تناسب: بهار، الله و گل / ویس و رامین

سایر گزینه ها:

گزینۀ 1 با ایهام تناسب، گزینۀ 2 با ایهام و مجاز و گزینۀ 3 با حسن تعلیل رد می شود.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 3 9

گزینۀ "3": تشبیه: "آتش قهر" اضافۀ تشبیهی است. / حسن تعلیل: شاعر علت به وجود آمدن سموم را سوختن باد از آتش قهر

ممدوح خود دانسته است.

تشریح گزینه  های دیگر:

گزینۀ "1": حس  آمیزی: ندارد. / اسلوب معادله: دارد: مصراع دوم مثال و مصداقی برای مصراع اول است، دو مصراع از هم استقالل

دارند و اجزای متناظر در هر دو مصراع دیده می  شود.

گزینۀ "2": تناقض: آبادان شدن از سیالب / جناس: ندارد.

گزینۀ "4": ایهام تناسب: باز: دوباره (معنی قابل قبول) و پرندۀ شکاری (معنی غیرقابل قبول و متناسب با شهباز) / تشبیه: ندارد.

الدین تالیفی افشین محی 

انسانی دوازدهم آزمون شماره 19 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 19 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 19 1399

گزینه 3 10

در این گزینه "دریای آتش" تناقض دارد و بین "باد، داد و شاد" جناس ناهمسان برقرار است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: استعاره: "ماه" استعاره از معشوق / تشبیه: ندارد.

گزینۀ 2: مجاز: "سر" در مصراع اول مجاز از ذهن و اندیشه است. / ایهام: ندارد.

گزینۀ 4: تشبیه: آب به آتش / حس آمیزی: ندارد

والفضل غالمی اب تالیفی 
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گزینه 2 11

در این بیت سه تشبیه و در سایر ابیات چهار تشبیه به کار رفته است.

بحر آرزو، [من] چو سیل، سنگ حوادث (3 مورد)

تشریح گزینه های دیگر:

گزینۀ "1": خار هجر، سیف فرغانی چو ابر، نسیم وصل، همچو گل (4 مورد)

گزینۀ "3": ابرو مانند کمان، مژگان مانند تیر، دلم مانند ترکش (تیردان)، تیر غم (4 مورد)

گزینۀ "4": طوفان غیرت، بحر عشق، باد نخوت، چون حباب (4 مورد)

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 15 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 15 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 15 1399

گزینه 2 12

ب) کنایه: خاک می خورد ← کنایه از مردن و زوال پذیری (ادبّیات 2، درس 5)

ج) تشبیه: سخن معشوق (مشّبه)، شکر (مشّبٌه  به) / قامت خرامان یار (مشّبه)، سرو (مشّبٌه به) (زبان فارسی 3، درس 14)

الف) ایهام: روزی ← 1- یک روز 2- رزق و قسمت روزانه (ادبّیات 2، درس 12)

هـ) استعاره: دسِت عقل (اضافۀ استعاری و تشخیص) / عشق زمام ز دست عقل می ستاند (تشخیص و استعاره) (زبان فارسی 3،

درس 14)

د) جناس: ملول، مالل // مالل، مالم // مالمت، مالم (ادبّیات 3، درس 8)

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1391

قلمچی ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 1 1393

گزینه دو ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 2 1394

گزینه 3 13

بررسی آرایه های ابیات:

1) کنایه: انگشت گزیدن ← حسرت خوردن و پشیمانی / نغمۀ حروف: تکرار واج "س"

2) تضاد: خنده و ناله / حس آمیزی: نالۀ خونین

3) تلمیح: ندارد؛ واژۀ مجنون صفت درخت "بید" است. / مجاز: جهان ← مردم

4) تشبیه: هدهد صبا (اضافۀ تشبیهی) / جناس: صبا، سبا

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 2 14

فی حقیقةالعشق از شهاب الدین سهروردی و تمهیدات از عین القضات همدانی است.

تالیفی محسن فدایی
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گزینه 4 15

ج) جناس: "ُرفتم" و "َرفتم" / تشبیه: چون باد / کنایه: گرد از دل ُرفتن (ادبّیات3، درس8)

هـ) مجاز: "خون"← "کشتن" به عالقۀ "الزمّیه" است؛ زیرا "کشتن" با خون و خون ریزی همراه است. / "دست به خون کسی تر

کردن" کنایه از "مرتکب قتل کسی شدن" یا "در کشتن کسی دست داشتن" (زبان فارسی3، درس14)

ب) حس آمیزی: در ترکیب "تلخی نشنیدم"، "تلخی" مربوط به حّس چشایی است و "نشنیدم" مربوط به حّس شنوایی که شاعر

این دو حس را به هم آمیخته است. / جناس: پیر و شیر / تضاد: پیر و جوان (زبان فارسی3، درس 14)

الف) کنایه: "فرس راندن"← "تند و چاالک به حرکت درآمدن" / "خون ریختن"← کشتن" / "پایمال ساختن"← "زبون و خوار و

خراب کردن" (ادبّیات2، درس5)

د) حسن تعلیل: شاعر در این بیت برای جاری بودن سیل در هامون و پیچیدن صدا در دل کوه، دلیل شاعرانه و غیر واقعی ذکر

کرده است. شاعر دلیل جاری بودن سیل و انعکاس صدا در کوه را، غم خود می داند. (ادبّیات3، درس17) / جمله های "کوه می

نالید" و "هامون می گریست" هر دو "استعاره و تشخیص" دارند. آرایۀ "مراعات نظیر" بین کلمات "سیل، هامون و کوه" و "غم،

نالیدن و گریستن" برقرار است.

کنکور سراسری هنر داخل 1393

گزینه 3 16

استعاره:

- دانستن الله و جام می از کف ننهادن او ← تشخیص

- بی وفایی دهر ← تشخیص

تضاد:

- بزاد (متولد شد) ≠ بشد (از دنیا رفت)

مجاز:

- کف ← دست

حسن تعلیل:

- دلیل جام شراب از کف ننهادِن الله، بی وفایی دهر دانسته شده است. (گل الله فردی پیاله به دست)

انسانی داخل 1397 کنکور سراسری علوم 

گزینه 2 17

گزینه های 1 و 3 با تضاد و گزینه 4 با كنایه رد می شوند.

بررسی آرایه های بیت:

جناس: مشك و رشك و اشك / ماه و ما

تشخیص: ای چشم ابر

تشبیه: 1- اشك به مشك مانند شده است. / 2- رخسار به ماه تشبیه شده است.

اغراق: اغراق در شدت اشك

تالیفی نرگس موسوی
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گزینه 4 18

در این گزینه تنها واژۀ ایهام   ساز "مدام" به کار رفته، اما فقط به معنی "همیشه" است و در معنی دیگرش؛ یعنی "شراب" در این بیت

قابل جاگذاری نیست.

بررسی سایر گزینه   ها:

گزینۀ 1: تشبیه: آتش می

گزینۀ 2: اسلوب معادله: مصراع دوم مصداق و مثلی برای مصراع اول است و مصراع   ها استقالل دستوری دارند.

گزینۀ 3: عّلت نالیدن ساز نی این است که زخم و ضربات زیادی خورده است. (هنگام ساختن ساز نی، آن را با فلزی نوک   تیز و داغ،

سوراخ می   کنند)

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 1 19

 گزینۀ 1 : "نرگس شوخ" استعاره از "چشم" ، بیت فاقد آرایۀ ایهام است.

 گزینۀ 2 : روی تو از خورشید، نورانی تر است: تشبیه / شور: ایهام تناسب ← ١ - شور و غوغا، ٢ - مزۀ شور

گزینۀ ٣ : رخ خوب تو از بهشت، زیباتر است: تشبیه / تلمیح به صبر ایوب دارد.

 گزینۀ ۴ : "عزیز"  در مصراع اول، "گرامی"  و در مصراع دوم، منظور "بزرگ و عزیز مصر"  است: جناس تام / تلمیح به داستان یوسف و

زلیخا دارد.

آزمایشی سنجش ریاضی و فیزیک چهارم مرحله دوم 1395

گزینه 2 20

در بیت گزینۀ "2" یک کنایه وجود دارد: سجاده بر سر آب انداختن ← کرامت داشتن، کار خارق العاده کردن (ادبّیات 2، درس 5 )

بررسی گزینه های دیگر:

1) سبک سر بودن ← فرومایه و نادان بودن، بی وقار بودن / سر به باد دادن ← نابود کردن، فدا کردن / فدا شدن = دو کنایه

3) سپید دست بودن ← بخشنده و باسخاوت بودن / خوش ظاهر و آراسته / سیه کاسه بودن ← بخیل و ممسک و پست بودن /

ُترش بودن کسی ← بدخلقی کردن، خشمگین شدن = سه کنایه

4) تنگ چشم بودن ← خسیس و بخیل بودن، تنگ نظر بودن / گوشۀ چشم داشتن ← توجه و التفات داشتن / روشن شدن چشم

← شاد و خوشحال شدن = سه کنایه

از کشور 1393 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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گزینه 2 21

بیت "ب" ایهام تناسب ← "باز" دو معنا دارد: 1- دوباره (معنای موردنظر) 2- پرندۀ شکاری که با "مرغ، کبک و عقاب و چنگ" تناسب

دارد.

بیت "ه" استعاره: ریشۀ بیداد (اضافۀ استعاری)

بیت "الف" حسن تعلیل: شاعر شکاف میان دانۀ گندم را نشانۀ عشق او به آدمی می داند.

بیت "د": مجاز: چمن ← باغ و بوستان

بیت "ج": جناس همسان: بهشتی (منسوب به بهشت)، بهشتی (رها کردی)

تالیفی کاظم کاظمی

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 7 1399

انسانی دوازدهم آزمون شماره 7 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 7 1399

گزینه 4 22

واژه "سر" در ابیات ۱، ۲ و ۳ در معنایی حقیقی خود به کار رفته است ولی در گزینه ۴ مجاز از "اندیشه و فکر" است.

تالیفی محسن فدایی

گزینه 1 23

بیت اول: ماه استعاره از چهرۀ معشوق است و به خورشید تشبیه شده. پردۀ زلف  ، اضافۀ تشبیهی است. زلف معشوق که صورتش را

می پوشاند همچون ابری است که خورشید را می پوشاند. (3 تشبیه)

بیت دوم: یوسف گل، اضافۀ تشبیهی / در فصل بهار عالم پیر مثل زلیخا جوان شد. (2 تشبیه)

بیت سوم: گلبرگ بناگوش، اضافۀ تشبیهی / نگاه گرم من مثل سیلی استاد است. (2 تشبیه)

تالیفی نرگس موسوی

گزینه 3 24

بررسی تشبیهات:

گزینۀ 1: باغ ُرخ (اضافۀ تشبیهی) - بهار خط (اضافۀ تشبیهی) ← 2 مورد

گزینۀ 2: آ�نۀ جان (اضافۀ تشبیهی) - تختۀ تن (اضافۀ تشبیهی) ← 2 مورد

گزینۀ 3: میوۀ عیش (اضافۀ تشبیهی) - نخل ُمراد (اضافۀ تشبیهی) - باغ محّبت (اضافۀ تشبیهی) ← 3 مورد

گزینۀ 4: طّرۀ دوست به حلقۀ دام ← 1 مورد

از کشور 1399 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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گزینه 1 25

در بیت الف "خسته و شکسته" صفت مضاف الیه هستند.

در بیت "ج" "آن و خیالی"صفت مضاف الیه هستند.

در بیت "ه" "شیرین" صفت مضاف الیه است.

تالیفی محسن فدایی

گزینه 4 26

تشبیه: شّکرخنده (خندۀ همچون شکر) / حس  آمیزی: شّکرخنده (خندۀ شیرین) / پارادوکس: روز تیره (تیره بودن روز) / استعاره:

شّکرخنده داشتِن صبح (استعاره و تشخیص)

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

گزینه 1 27

واژۀ "فلک" در این گزینه در معنای یکسان "آسمان و روزگار" به کار رفته است و جناس ندارد.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینۀ "2": پرده (موسیقی) و پرده (حجاب): (جناس تام یا همسان)

گزینۀ "3": طاق و طاقت: (جناس ناقص یا ناهمسان)

گزینۀ "4": داد و باد: (جناس ناقص یا ناهمسان)

تالیفی محسن اصغری

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 7 1399

انسانی دوازدهم آزمون شماره 7 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 7 1399

گزینه 3 28

بررسی آرایه های ابیات:

1) جناس: عشق و عاشق - که و چه / تشخیص: ندارد (ای گل: استعاره از یار و تشخیص ندارد) / کنایه: در آتش بودن ← بی قراری

و ناشکیبایی

2) تشبیه: ندارد / استعاره: آن گل ← یار / تضاد: وصل، هجران

3) کنایه: دل منه (دل نهادن) ← عالقه مندشدن، وابسته شدن / ایهام: هزاران ← 1) عدد هزار که بیانگر کثرت است 2) بلبالن /

تشبیه: چون تو

4) ایهام: ندارد (شیرین فقط در معنای دلپذیر و دوست داشتنی به کار رفته است) / تلمیح: اشاره دارد به سرگذشت فرهاد و عشق

او به شیرین و کندن بیستون توّسط او / استعاره: دامان بیستون (اضافۀ استعاری)

تالیفی کاظم کاظمی

www.konkur.in
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گزینه 3 29

گزینۀ 1: تشبیه: ملِک وصل / استعاره: "لعل" ← لب

گزینۀ 2: ایهام تناسب: هوا 1- عشق و آرزو (معنای موردنظر)، 2- باد؛ که با "خاک و گرد" تناسب دارد. / مجاز: خاکم ← گورم، قبرم

گزینۀ 3: اسلوب معادله: مصراع دوم در حکم مصداقی برای توجیه مصراع اّول است. / متناقض نما: ندارد

گزینۀ 4: تلمیح: اشاره دارد به ماجرای بیرون رانده شدن و محرومّیت حضرت آدم (ع) از بهشت / حسن تعلیل: شاعر دلیل بیرون

آمدن حضرت آدم از بهشت را نبودِن غم در بهشت، دانسته است.

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 2 30

مناسب ترین راه برای رسیدن به پاسخ سریع این تست نیز مانند تست شمارۀ "10" استفاده از روش رّد گزینه است؛ گزینۀ "1" با

"تلمیح و ایهام"، گزینۀ "3"؛ "تناقض و اسلوب معادله" و گزینۀ "4" با "تناقض" قابل حذف شدن هستند.

کنایه: پرده برداشتن ← افشا کردن، فاش ساختن (ادبّیات2، درس5)

اغراق: بودِن هزار کوِه غم بر دِل یک مورچه یا باریک بودن کمر به اندازۀ یک تار مو ... (ادبّیات3، درس2)

مجاز: سینه ← دل، قلب (زبان فارسی3، درس14)

جناس: "مو" با "مور" یا "موی با مور" (ادبّیات3، درس8)

تشبیه: کوه غم (اضافۀ تشبیهی)، موی کمر (اضافۀ تشبیهی) (زبان فارسی3، درس 14)

کنکور سراسری هنر داخل 1392

گزینه 1 31

طبع نازک ← حس آمیزی / زردرویی كشیدن: كنایه / جام← مجاز از شراب (محلیه) / ساقی، جام، زردی، گلگونی ← مراعات نظیر

(تناسب)

آزمایشی سنجش ریاضی و فیزیک چهارم مرحله اول 1394

گزینه 1 32

با در نظر گرفتن آرایه های "تشبیه"، "مجاز" و "حسن تعلیل" گزینه های "2، 3 و 4" قابل ردشدن هستند.

بررسی آرایه های بیت:

استعاره: "تارک هفت اختر": تارک (فرِق سر) اختر (اضافۀ استعاری و تشخیص) (زبان فارسی 3، درس 14)

جناس: سر، بر (جناس ناقص) (ادبّیات 3، درس 8) / (زبان فارسی 3، درس 14)

کنایه: خشت زیر سر داشتن← تهیدستی و ساده زیستی // بر تارک هفت اختر پا گذاشتن ← از مقام و منزلت برخوردار بودن

(ادبّیات 2، درس 5)

پارادوکس: در عین تهیدستی (خشت زیر سر داشتن) در اوج منزلت بودن (بر تارک هفت اختر پا گذاشتن) (ادبّیات 2، درس 17)

کنکور سراسری هنر داخل 1391
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گزینه 1 33

نغمۀ حروف: تکرار واج های "ر، خ"

استعاره: "نرگس" استعاره از چشم معشوق است.

تشبیه: روی او مانند خور (= خورشید) است.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 2 34

حس آمیزی: تلخی پاسخ / ایهام: ندارد.

تشریح سایر گزینه ها:

1) استعاره: گل (استعاره از صورت و چهره) / تشبیه: مرکب صبر

2) واج آرایی: تکرار واج های "ش، ر" / مجاز: نفس (مجاز از سخن)

4) کنایه: پرده دریدن غنچه (شکوفاشدن غنچه) / جناس: می دهد و می درد

تالیفی محسن اصغری

گزینه 1 35

گزینۀ 2 با تشخیص و ایهام، گزینۀ 3 با حس آمیزی و گزینۀ 4 با تضاد رد می شود.

بررسی آرایه های گزینۀ 1:

تشبیه: در بیت به طور ضمنی و پنهانی قامت معشوق به سرو تشبیه شده است: اگر باغبان قامت تو را ببیند دیگر، بر لب چشمه

درخت سرو نمی کارد (تو بلندتر از سرو هستی).

جناس: چشم و چشمه (ضمیر را باید از کلمه جدا کرد و سپس به محاسبه جناس پرداخت)

مجاز: چشمه مجاز از "لب و کنار" چشمه

استعاره: سرو روان استعاره از معشوق بلندقامت

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 3 36

تشبیه: ساِز هستی (مشّبه: هستی / مشّبه به: ساز) - آهنگ عدم (مشّبه: عدم / مشّبه به: آهنگ)

تضاد: هستی و عدم

ایهام: آهنگ ← 1- قصد و عزم 2- نغمه و نوا

پارادوکس: هر نوا، خموشی می سرود (خموشی سرودن نوا)

حس آمیزی: هر نوایی را که وادیدم. (دیدن نوا)

توّجه: آرایه های "ُحسن تعلیل و جناس" در گزینه های 1، 2 و 4 می توانند "رّد گزینه" این سؤال باشند.

کنکور سراسری هنر داخل 1398
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گزینه 4 37

(این بیت از شاعر فروغی بسطامی است)

اسلوب معادله از آرایه های ادبی است که اساس آن برگرفته از تمثیل است و شاعر در استفاده از اسلوب معادله مثالش را در یک

مصراع مستقل و جداگانه جای می دهد و دو مصراع را بدون به هم خوردن استقالل دستوری اش جابه جا می کند.

ازآنجاکه حسن تعلیل وجود ندارد. ← حذف گزینۀ 1 و 3

مجاز نیز دیده نمی شود. ← حذف گزینۀ 2

بنابراین گزینۀ 4 تمام موارد را دارا است:

مهر - مهر: جناس تام

مهر: استعاره از یار

مهر: خورشید ← تناسب با خورشید مصراع دوم - مهر و محبت

اسلوب معادله: مصراع دوم

کنکور سراسری زبان داخل 1397

گزینه 4 38

استعاره: "خسرو" استعاره از معشوق است و "شکر" استعاره از لب یا سخن / ایهام تناسب:"خسرو" در این بیت به معنی شاه و سرَور

است اما در معنی شخصیت داستانی با "شیرین" و "شکر" ایهام تناسب می   سازد. "شیرین" در معنی شخصیت داستانی با فرهاد و

شکر ایهام تناسب می   سازد. "شکر" نیز در معنی شخصیت داستانی (شکر در داستان خسرو و شیرین نام همسر خسرو است) با فرهاد

و خسرو ایهام تناسب می   سازد./ تلمیح: بیت یادآور داستان خسرو و شیرین است. / تشبیه: "بت رو" تشبیه در واژه دارد؛ یعنی کسی

که رویی همچون بت دارد. در مصراع دوم شاعر خود را به فرهاد تشبیه کرده است. ("صفت" ادات تشبیه است)

بررسی سایر گزینه   ها:

گزینۀ 1: این گزینه با حسن تعلیل رد می   شود.

گزینۀ 2: این گزینه با تشخیص رد می   شود.

گزینۀ 3: این گزینه با ایهام رد می   شود. (استعارۀ مصّرحه نوعی مجاز محسوب می   شود)

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 1 39

فعل "گرفت" در گزینۀ 1 به معنی "تأثیر کرد" و "اثر گذاشت" به کار رفته است اما در گزینه های دیگر در معنای اصلی "اخذ کرد،

ستاند، به دست آورد" است.

(زبان فارسی 3، درس 7 و 12) / (ادبّیات چهارم، درس 15)

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1395

گزینه 3 40

الف) تا زبر خاکی ای درخت تنومند...: ادیب الممالک فراهانی

ب) زور داری چون نداری علم کار...: مجد خوافی (از کتاب روضۀ خلد)

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399
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گزینه 2 41

روضه خلد از مجد خوافی / منطق الطیر از عطار نیشابوری

تالیفی محسن فدایی

گزینه 3 42

الف- حسن تعلیل: علت باریدن ابر، گریستن بر احوال زار من است.

ب- تناقض: زیان، تنها نفع سخنور است.

ج- تشبیه: من به نخل برومند / دهقان قضا (اضافۀ تشبیهی)

د- اسلوب معادله: مصراع دوم مثال و مصداقی برای مصراع اول است و مصراع ها استقالل دستوری دارند.

ه- حس آمیزی: شیرینی خواب / شیرینی افسانه

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 3 43

" ج) واج آرایی: تکرار صامت "م" و "س" و مصوت "-ِ-

الف) ایهام تناسب: نگاه 1- حفظ کردن (معنای موردنظر) 2-د نگریستن که با چشم تناسب دارد.

د) استعاره: نقاب گل، زلف سنبل و قبای غنچه (اضافۀ استعاری و تشخیص)

ب) پارادوکس: با انفاس عیسوی کسی را کشتن

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1397

گزینه 1 44

الف- اسلوب معادله: مصراع دوم مصداق و مثالی برای مصراع اول است و مصراع ها استقالل دستوری دارند.

ب- حس آمیزی: شیرین کاری / تلخی افسانه

ج- تشبیه: جّنت (همانند) دوزخ است.

د- تشخیص: بساط چیدن مصلحت و بیرون آمدن بازیچۀ تقدیر

ه- ایهام: عشاق: 1- نام آهنگی است 2- عاشقان / بیداد: 1- نام آهنگی است 2- ظلم و ستم

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 4 45

آثار به ترتیب از نویسندگان زیر می باشند:

"اثری منثور از عین  القضات همدانی - اثری منظوم از م. سرشک - اثری منثور از شهاب  الّدین سهروردی - اثری منثور از موالنا"

تالیفی سیدمحمد موسوی
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گزینه 1 46

تشبیه: عارض تو چون لعل است.

ایهام تناسب: "روی" در این بیت به معنی "لحاظ" به کار رفته و "از روی" به معنی "به لحاِظ" است، اما در معنی چهره با عارض ایهام

تناسب می سازد.

پارادوکس: عارض تو آبی است که در عین آتش است. (خود ترکیب عین آتش نیز می تواند پارادوکس باشد)

استعاره: "لعل" استعاره از لب است. همچنین دلبری کردن لعل و عارض، تشخیص و استعاره دارد.

سایر گزینه ها:

گزینۀ 2 با تلمیح، گزینۀ 3 با حسن تعلیل و گزینۀ 4 با حس آمیزی رد می شوند.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 1 47

گزینه ۱ زمینه ملی و قومی دارد.

(خوان زر از سنت ملی و قومی ما است)

در گزینه ۲ از عمر خارق العاده زال (خرق عادت) سخن گفته شده است.

در گزینه ۳ و ۴ وجود سیمرغ (خرق عادت)

تالیفی محسن فدایی

گزینه 3 48

بیت (الف) سرودۀ حافظ (شعرخوانی)

بیت (ب) سرودۀ سعدی

تالیفی سیدمحمد موسوی

گزینه 2 49

الف) واژه های "رخ - شاه - مات"، هرکدام در دو معنی متفاوت به کار رفته اند. "رخ: گونه، مهره شطرنج"، "شاه: پادشاه، مهره

شطرنج"، "مات: مبهوت، اصطالح در شطرنج"

ب) لعل استعاره از لب

ج) میل و مایل: جناس افزایشی (ناهمسان)

د) رود جاری در شهر بغداد محصول گریۀ خاک بغداد در مرگ خلفا است؛ دلیل ادبی و غیرواقعی است. (حسن تعلیل)

ه) کلمات آدم و گندم به داستان حضرت آدم و رانده شدن او از بهشت اشاره دارد. (تلمیح)

تالیفی سیما کنفی
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گزینه 2 50

الف- حسن تعلیل: عّلت اینکه در روز ستارگان دیده نمی   شوند این است که ستارگان نور خورشید را دزدیده   اند به همین دلیل در روز

و در حضور خورشید ناپدید می   شوند!

ب- تناقض: پیوسته بودن و درعین حال دور بودن (مصراع اّول) و نزدیک بودن و درعین حال دور بودن (مصراع دوم)

ج- جناس همسان: "روان" در مصراع اول به معنی رونده است و در مصراع دوم به معنی جان.

د- ایهام تناسب: "دوش" در مصراع دوم به معنی "ِکتف و شانه" است؛ اما در معنی "دیشب" با روز و صبح ایهام تناسب می سازد.

ه- حس   آمیزی: نوشیدن قال (چشایی + شنوایی)

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 1 51

تشبیهات بیت گزینۀ "1": "شراب معنی، شراب معنی رخشان چو طلعت یوسف، جام جهان  نمای حروف" (سه مورد)

گزینه  های "2، 3 و 4"، هریک، دو تشبیه دارند.

تشریح گزینه  های دیگر:

گزینۀ "2": مس وجود، کیمیای عشق

گزینۀ "3": تو نرگس هستی، باغ نظر

گزینۀ "4": آتش مهر، کانون سینه (کانون: آتشدان)

تالیفی محسن اصغری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 20 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 20 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 20 1399

گزینه 4 52

تشبیه های موجود در ابیات:

1) بهشتی رخ (مشّبه: رخ / مشّبه به: بهشت) - طوبی قد (مشّبه: قد / مشّبه به: طوبی) / خورشید لقا (مشّبه: لقا = چهره / مشّبه به:

خورشید) = سه تشبیه

2) طاق ابروان (مشبه: ابروان / مشبه به: طاق) - تار گیسوان (مشّبه: گیسوان / مشّبه به: تار) = دو تشبیه (توّجه: کمان استعاره از

ابرو، کمند استعاره از گیسوان است)

3) تو مهر درخشنده (مشّبه: تو / مشّبه به: مهر درخشنده) - من ذّرۀ محتاج (مشّبه: من / مشّبه به: ذّرۀ محتاج) = دو تشبیه

4) شیرین روش (مشّبه: کسی = معشوق / مشّبه به: شیرین / ادات تشبیه: روش) - مجنونم (مشّبه: من / مشّبه به: مجنون) -

شیرین منش (مشّبه : کسی = معشوق / مشّبه به: شیرین / ادات تشبیه: منش) - فرهادم (مشّبه: من / مشّبه به: فرهاد) = چهار

تشبیه

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398
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گزینه 2 53

"تیر غمزه" تشبیه دارد ولی "ایهام" ندارد.

گزینه ۱: "دلی فارغ و آزاد است کو در این بند است" آرایه "تناقض" ایجاد کرده است.

واژه "بند" ایهام دارد معنای نزدیک "گره" و معنای دور "عهد و پیمان" که هر دو کاربرد دارد.

گزینه ۳: "باز و باد" جناس ناقص هستند. / تکرار صامت های "ز" و "ت" واج آرایی ایجاد کرده است.

گزینه ۴: "غنچه صفت" تشبیه ایجاد کرده است و ترکیب "گوش دل" اضافه استعاری است که آرایه "استعاره" ایجاد کرده است.

تالیفی محسن فدایی

گزینه 1 54

گزینۀ 1: متناقض نما: مرهم بودِن زخم / جناس: ندارد

گزینۀ 2: نغمۀ حروف: تکرار واج های "گ" و "ر" / حس آمیزی: رنگین دانستِن گفتگو

گزینۀ 3: اسلوب معادله: مصراع دوم، مصداق یا مثالی برای توجیه مفهوم مصراع اّول است. / استعاره: گوهر ← قطره های باران

گزینۀ 4: تشبیه: بادۀ عشق / ایهام تناسب: مدام 1- همیشه، همواره (معنای موردنظر)، 2- شراب؛ که با "جام، باده، می، مخمور"

تناسب دارد.

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 4 55

رّد گزینه: در گزینۀ 1 و 2 ایهام وجود ندارد و در گزینۀ 3 جناس تام به کار نرفته است.

استعاره: شکر و آب زالل استعاره از لب یا دهان معشوق

ایهام تناسب: شور 1- غوغا و هیجان که معنای آن در متن سازگار است. 2- مزۀ شور که در این معنا به کار نرفته و با شکر و تشنه و

آب تناسب دارد.

مجاز: عالم مجاز مردم جهان

اغراق: مبالغه در اشتیاق جهانیان نسبت به معشوق و همچنین زیاده روی در توصیف زیبایی معشوق.

کنکور سراسری زبان داخل 1398

گزینه 3 56

در این گزینه شاعر می گوید: گمان نمی کنم گریه، آبی بر آتش عشق باشد و آن را خاموش کند. می بینید که این بیت، تناقض ندارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: تشبیه: شاعر به شکل پنهانی دهان یار را به غنچه تشبیه کرده است.

گزینۀ 2: ایهام تناسب: "مردم" در این بیت به معنی انسان هاست اما در معنی "مردمک" با چشم ایهام تناسب می سازد.

گزینۀ 4: "ِشکر" در این بیت استعاره از بوسه است.

والفضل غالمی اب تالیفی 
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گزینه 2 57

"سمفونی پنجم جنوب" مجموعه شعر از نزار قبانی / "پیامبر و دیوانه" به نثر از جبران خلیل جبران / مثنوی "فرهاد و شیرین" به نظم

از وحشی بافقی / "تیرانا" به نثر اثر محمدرضا رحمانی (مهرداد اوستا)

تشریح سایر گزینه  ها:

1) اتاق آبی، مرصادالعباد و لطایف  الطوایف: منثور / تحفة  االحرار: منظوم

2) الهی  نامه، پیوند زیتون بر شاخۀ ترنج: منظوم / پیامبر و دیوانه و گلستان: منثور

4) دیوان غربی- شرقی و کویر: منثور / الهی  نامه و مثل درخت در شب باران: منظوم

از کشور 1399 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

گزینه 4 58

تشبیه: چو خامه / کنایه: سر بر سر زبان کردن (کنایه از مردن) / مجاز: سر (اول) ← جان / حسن تعلیل: علت بریدن نوک قلم این

است که قلم چون حرف دل را بر زبان جاری می کند سرش بریده می شود. (دلیل دروغین)

تالیفی حسن وسکری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 1 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 1 1399

گزینه 3 59

گوینده، گمان می کند که بی خوابی ستاره و سوسوزدنش در شب، به این عّلت است که فکر و خیال کسی، آن را بی خواب کرده

است: حسن تعلیل

چشم ستاره و خواب نداشتن ستاره: تشخیص و استعاره

بررسی گزینه های دیگر:

گزینۀ (1): حسن تعلیل ندارد؛ مسکین بودن، سرگردانی و مست شدن باد صبا از بوی گیسوی یار: تشخیص و استعاره

گزینۀ (2): علت اینکه معشوق خال چهره اش را می پوشاند این است که آثار خون دل هایی که ریخته است آشکار نشود: حسن

تعلیل؛ تشخیص و استعاره ندارد.

گزینۀ (4): هیچ کدام از آرایه های خواسته شده را ندارد.

امیر افضلی تالیفی 

گزینه 1 60

ایهام تناسب: "مشتری" در مصراع نخست به معنی خریدار است اما در معنی سیاره مشتری با ماه و زهره ایهام تناسب می سازد.

جناس تام: مشتری در مصراع نخست به معنی خریدار است و در مصراع دوم به معنی سیاره مشتری.

تشبیه: ماهرو (تشبیه در واژه)- در مصراع نخست به طور ضمنی، چهرۀ یار به سیاره زهره تشبیه شده است.

استعاره: "مهر" استعاره از چهره، "مشتری" در مصراع دوم استعاره از چهره و "دیبای ُششتری" استعاره از زلف. در ضمن "مشتری

بودن زهره" تشخیص و استعاره دارد.

والفضل غالمی اب تالیفی 
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گزینه 4 61

(تمهیدات: عین القضات همدانی) (قّصۀ شیرین فرهاد: احمد عربلو) (فی حقیقة عشق: شهاب الدین سهروردی) (از پاریز تا پاریس:

باستانی پاریزی) (بخارای من ایل من: محمد بهمن بیگی)

تالیفی سیما کنفی

گزینه 2 62

تشریح گزینه ها:

الف: اسلوب معادله دارد. مصراع دوم تمثیل و مصداقی برای مصراع اول است.

ب: ِمهر ُمهرۀ مار است (تشبیه)

ج: عقل نادان (تشخیص)

د: نیاز و ناز (جناس افزایشی)

ه: جمع و پریشان (تضاد)

تالیفی استاد سیما کنفی

گزینه 4 63

بررسی آرایه های ابیات:

1) مجاز: شهر ← مردم شهر / ایهام تناسب: سودا ← 1) عشق (معنای پذیرفتنی) 2) دادوستد (با بازار تناسب دارد)

2) کنایه: خون جگر خوردن ← رنج فراوان دیدن / حس آمیزی: معنی رنگین

3) اسلوب معادله: مصراع دوم، مصداق یا مثالی برای توجیه مفهوم مصراع اّول است / جناس: مست، است

4) ایهام: مدام ← 1) همیشه 2) شراب / متناقض نما: ندارد (مست و هشیار آرایۀ تضاد را پدید آورده اند)

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 3 64

جناس: جام و جم / تلمیح: به داستان جمشید و جام جم اشاره دارد. / تشخیص: الله جام جم را در كف دست گرفت.

بررسی سایر گزینه ها:

1) جناس: ندارد. / تلمیح: به داستان سامری اشاره دارد. / تشخیص: چشم مست

2) جناس: جام و جان / تلمیح: داستان حضرت خضر و آب حیات / تشخیص: ندارد.

3) جناس: جان و جهان / تلمیح: ندارد. / تشخیص: دال (مورد ندا واقع شدن غیرانسان)

تالیفی نرگس موسوی
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گزینه 2 65

در گزینۀ 2 "بو" ایهام تناسب (رایحه، آرزو) تناسب با نسرین و نرگس / چو صبا: تشبیه

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: ز مصرش بوِی پیراهن شنیدی: تلمیح دارد. بو شنیدی ← حس آمیزی

گزینۀ 3: تخت جم، تلمیح به جمشید کیانی؛ و جام جم. تناقض ندارد.

گزینۀ 4: پرده برون افتادن (کنایه)

جناس همسان وجود ندارد. پرده  در هر دو مصراع به معنی حجاب است.

تالیفی استاد سیما کنفی

گزینه 3 66

الف) گر بدین حال تو را محتسب اندر بازار بیند، بگیرد و حد بزند: خواجه نظام  الملک توسی

ب) مرد باید در میان بازار مشغول تواند بود، چنان  که یک لحظه از حق  تعالی غایب نشود: عّطار نیشابوری

کنکور سراسری هنر داخل 1399

گزینه 1 67

استعاره: خورشید شب پوش ← چهرۀ درخشان - چشمۀ نوش ← لب و دهان

تشخیص: آب آتش (آبروی آتش)

تلمیح: "آب حیات" اشاره ای است به داستان حضرت خضر و برخورداری او از چشمۀ آب حیات و جاودانه شدن وی

تضاد: آب وآتش

توّجه: آرایه های "مجاز، ایهام و پارادوکس" در بیت به کار نرفته است.

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 

گزینه 1 68

الف- حسن تعلیل: علت پیچیده شدن و لوله شدن نامه این است که نامه شرمندۀ این است که معشوق از عاشق یاد کرده است!

ب- استعاره: باتوجه به مصراع اول، "شیشه" در مصراع دوم استعاره از "دل" است.

ج- تضاد: رهاشدن و زندانی کردن

د- اسلوب معادله: مصراع دوم مثال و مصداقی برای مصراع اول است، در ضمن هر دو مصراع استقالل دستوری دارند.

ه- ایهام تناسب: "شور" در این بیت به معنی شور و غوغا و هیجان است، اما در معنی دستگاه شور (که اصطالحی مربوط به

موسیقی است) با آهنگ تناسب می سازد. البته در این بیت، واژۀ "مخالف" نیز ایهام تناسب می سازد.

والفضل غالمی اب تالیفی 
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گزینه 3 69

در این گزینه "نابرادر" (1- برادر ناتنی 2- ناجوانمرد) ایهام دارد، ولی تشخیص وجود ندارد. توجه داشته باشید که "لب چاه" به معنی

"لبۀ چاه" است و در این معنی تشخیصی در کار نیست.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: حس آمیزی: گرم و روشن بودن قهوه خانه / تشبیه: قهوه خانه به شرم

توجه: در این گزینه "گرم و روشن" وجه شبه است، یعنی هم مربوط به قهوه خانه است و هم مربوط به شرم.

گزینۀ 2: ایهام تناسب: ِمهر: در این گزینه به معنی دوستی و محبت است، این واژه در معنی "خورشید" در این عبارت پذیرفتنی

نیست، ولی با "روز" تناسب دارد. / تضاد: مهر و کین - صلح و جنگ

گزینۀ 4: استعاره: باریدن َضّجه (استعارۀ مکنّیه) / تشبیه: نگاه به خنجر

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 3 70

کتاب های "تمهیدات اثر عین القضاة همدانی"، "فی حقیقةالعشق اثر شیخ شهاب الّدین سهروردی" و "فیه ما فیه اثر مولوی" موضوع

و درون مایۀ عرفانی دارند.

تشریح کتاب های دیگر و بررسی موضوع آن ها:

گزینۀ 1 و 2) کویر: دل نوشتۀ دکتر علی شریعتی با زبانی نمادین است که بازگشت به خویشتن را بیان می کند و زندگی ماّدی و

شهرنشینی و تمّدن را مورد نقد و بررسی قرار می دهد.

گزینۀ 4) تیرانا: اثر محمدرضا رحمانی (مهرداد اوستا) که شرح اندیشه و دغدغه های نویسنده به نثر شاعرانه و ادبی بیان شده است.

او نیز مانند شریعتی می خواهد از دنیای ماّدی و مدرن فاصله بگیرد و انسان را به طبیعت دعوت کند.

- بخارای من ایل من: اثر محمد بهمن بیگی که شرح دوران کودکی و نوجوانی خود و تاریخ معاصر ایل قشقایی را در قالب داستان

بیان کرده است.

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

گزینه 2 71

ایهام: ارزانی ← 1) کم  بها 2) ارزنده، سزاوار، باارزش

تلمیح: اشاره دارد به داستان حضرت یوسف

تشریح گزینه های دیگر:

گزینۀ "1": حسن تعلیل: دلیل خندان بودن (شکفته شدن) پسته، تشبیه آن به دهان یار، دانسته شده است. / اسلوب معادله: ندارد.

گزینۀ "3": جناس: قیامت (رستاخیز) قیام (برخاستن تو) / حس  آمیزی: ندارد.

گزینۀ "4": کنایه: "پرده دریدن" کنایه از "فاش کردن راز" / تناقض: ندارد.

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 20 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 20 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 20 1399
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گزینه 4 72

تشبیه: سیب زنخدان (بیت ج)

استعاره: خارزار استعاره از "دنیا" - بستر و بالین در شستن شبنم (بیت الف)

حس  آمیزی: نگاه گرم (بیت د)

ایهام تناسب: نی 1- نوعی ساز (معنای موردنظر) 2- نیشکر (موردنظر نیست اّما با واژۀ "شکر" تناسب دارد)

توجه: در بیت "ب" حس  آمیزی (شکرین (شیرین) بودن نالۀ نی) و در بیت "د" ایهام تناسب ← تاب: 1- توان و تحّمل (معنای

موردنظر) 2- حرارت و گرمی (معنای موردنظر نیست و با "گرم و آفتاب و مهتاب" تناسب دارد)

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

گزینه 4 73

اغراق: بزرگ  نمایی در غم و اندوه (کوه غم) / جناس ناهمسان: غم و کم

ایهام تناسب: هزار ← 1- عدد هزار (معنای موردنظر) 2- عندلیب (معنای موردنظر نیست اّما با بلبل، گل، چمن و بهار تناسب دارد) /

استعاره: ای دل (تشخیص)، چمن (روزگار و دنیا)

واج  آرایی: تکرار واج  های "ا، د، ر" / استعاره: خاطر خورشید (تشخیص و اضافۀ استعاری)

اسلوب معادله: مصراع اول مصداق و مثالی برای توجیه مفهوم مصراع دوم است. / ایهام: ندارد. (واژۀ مسلسل در معنای "پیوسته"

و دیگر واژه  ها در یک معنا به کار رفته  اند)

از کشور 1399 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 4 74

الف) اّوًال تجرید شو از هرچه هست... : اسیری الهیجی

ب) سرو و مهت نخوانم خوانم چرا نخوانم؟... : فرّخی سیستانی

انسانی داخل 1399 کنکور سراسری علوم 

گزینه 4 75

ایهام واژۀ "قلب" در بیت "الف": 1 - تقّلبی 2 - دل

جناس همسان: ماه اول: ماه آسمان - ماه دوم: سی روز

اسلوب معادله: گریه های مستی، غفلتم را بیشتر کرد؛ همان طور که نمی توان با تردستی، آ�نه را صاف و بی زنگ کرد؛ در این بیت

"چون" با تلّفظ choon حرف ربط نیست، بلکه قید پرسشی است.

حس آمیزی: شعر تر؛ شنوایی و المسه

امیر افضلی تالیفی 
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گزینه 4 76

تضاد: پیر ≠ ُبرنا - ایهام تناسب: ــــ

گزینۀ (1) ← جناس همسان: نیست (فعل اسنادی) باد (هوا) / نیست (نابود) باد ← فعل دعایی (باشد / شود) - استعاره: آتش

(استعاره از عشق) ← (در مصراع دوم)

گزینۀ (2) ← اسیتعاره (تشخیص): فریاد برانگیختن سنگ - ایهام: هوا ← 1- فضا 2- عشق

گزینۀ (3) ← اسلوب معادله: پاک  طینت / گرانان / سازگاری کردن = آب / آهن / آهنگ (جدایی نکردن) - جناس: آهنگ و آهن

تالیفی سیدمحمد موسوی

گزینه 2 77

1) جناس تام: سودا (خیال و هوس) و سودا (سود زیاد و فراوان) / مجاز: فردا مجاز از قیامت

2) مجاز: چمن مجاز از باغ و گلزار - ایهام: ندارد.

3) اغراق: بزرگ  نمایی شاعر در فغان و فریاد و ناله / استعاره: دل شب (اضافۀ استعاری و تشخیصی)

4) تشبیه: سرمۀ بینش / واج آرایی: تکرار حرف "ر"

کنکور سراسری هنر داخل 1399

گزینه 3 78

در این گزینه "درد" استعاره از "عشق" است؛ اما بیت فاقد تناقض است:

از زمانی که تو با من آشنا شدی، من با سایرین بیگانه شده ام.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: مجاز: سینه مجاز از دل / تشبیه: گنج تمّنا (اضافۀ تشبیهی)

گزینۀ 2: ایهام تناسب: پروانه در معنی حشرۀ رنگارنگ در بیت، قابل جاگذاری نیست ولی با شمع تناسب دارد (پروانه در این بیت

به معنی مجّوز به کار رفته است) / تضاد: بنده و سلطان

گزینۀ 4: مجاز: حرف مجاز از سخن / حس آمیزی: حرف سرد

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 1 79

جناس: بیت ج: بشارت و اشارت / تلمیح: بیت ب: به داستان سرزمین کربال و قیام عاشورا اشاره دارد.

حس آمیزی: بیت الف: دیدار شیرین / استعاره: بیت د: ماه تمام استعاره از معشوق

تشبیه: بیت ه: من آن یوسف بدروز هستم.

تالیفی محسن اصغری
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گزینه 2 80

خندۀ شیرین و تلخی جان کندن: حس آمیزی / "شیرین" ایهام تناسب دارد:

1- دلنواز و لذت بخش (معنای موردنظر) 2- بانوی ارمنی، معشوقۀ خسروپرویز (معنای موردنظر نیست اما با فرهاد تناسب دارد)

تشریح گزینه های دیگر:

گزینۀ "1": تلمیح: به داستان حضرت سلیمان اشاره دارد. / تشبیه: خاتم اقبال و سلیمان دل

گزینۀ "3": اسلوب معادله: همان طور که گل برای مرغ گرفتار، چون داغ دل است، مژدۀ گل برای عاشق مستمند شادی آور نیست. /

استعاره: داغ دل داشتن مرغ اسیر بند (تشخیص)

گزینۀ "4": تضمین: صائب تبریزی مصراع دوم را از حافظ تضمین کرده است. / جناس: آن و این

تالیفی محسن اصغری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 3 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 3 1399

گزینه 3 81

الف) ایهام تناسب: پروانه: 1- فرمان، حکم (معنای موردنظر) 2- نوعی حشره (با شمع تناسب دارد)

ب) مجاز: "سر" مجاز از قصد و نّیت

ج) استعاره: "یاد کردن با صبا" تشخیص و استعاره

د) تشبیه: رویت آ�نه ای است.

ه) ُحسن تعلیل: دلیل سر به گردون سا�دن (افتخار و واالمقامی) خورشید (آفتاب) نگریستن در آ�نۀ روی معشوق دانسته شده

است.

تالیفی محسن اصغری

گزینه 2 82

1) منطق الّطیر: اثر عّطار نیشابوری ← نظم

۳) قّصۀ شیرین فرهاد: اثر احمد عربلو ← نثر

۴) حمله حیدری: اثر باذل مشهدی ← نظم

از کشور 1398 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 3 83

گزینۀ 1: مجموع پریشانی (پارادوكس)، با سر زلف تو، مجال تقریر نیست (استعاره مكنیه)

گزینۀ 2: در گدایی، گنج سلطان به دست داشتن (پارادوكس)، در مصرع دوم صامت "ر" و "د" تکرار شده است و آرایۀ واج آرایی به

وجود آمده است.

گزینۀ 4: جام، مجاز از شراب با عالقۀ "محلیه"، غلغل چنگ ← استعارۀ مکنیه (تشخیص)

آزمایشی سنجش ریاضی و فیزیک چهارم مرحله اول 1394
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گزینه 4 84

گزینه 1 و 2 با تشبیه رد می شوند و گزینه 3 با حسن تعلیل.

بررسی آرایه های گزینه 4:

جناس تام: "آهنگ" در مصرع اول به معنی قصد است و با "آهنگ" در مصرع دوم به معنی "نوا و نغمه" جناس تام دارد.

ایهام تناسب: "پرده" دو معنی دارد: حجاب و اصطالح موسیقی. در معنی اصطالح موسیقی که موردنظر نیست با واژه های "آهنگ،

مطرب و ره" تناسب دارد.

کنایه: از پرده برون افتادن کنایه از رسواشدن است.

مراعات نظیر: واژگان مطرب، ره و آهنگ تناسب دارند.

تالیفی نرگس موسوی

گزینه 1 85

کتاب  های "اتاق آبی" از سهراب سپهری در گزینۀ "2"، "تذکرة  االولیا" از عّطار در گزینۀ "3" و "تیرانا" از محمدرضا رحمانی (مهرداد

اوستا) در گزینۀ "4" منظوم نیستند.

بررسی گزینه  ها:

1) الهی  نامه: اثری منظوم از عطار نیشابوری / هفت  پیکر: اثری منظوم از نظامی / تحفة  االحرار: اثری منظوم از عبدالّرحمان جامی

2) لیلی و مجنون: اثری منظوم از نظامی گنجه  ای / اتاق آبی: اثری منثور از سهراب سپهری / مثنوی معنوی: اثری منظوم از مولوی

3) تذکرة  االولیا: اثری منثور از عّطار نیشابوری / پیامبر و دیوانه: مجموعه  ای از اشعار منثور اثر جبران خلیل جبران / مثل درخت در

شب باران: اثری منظوم از دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی (م. سرشک)

4) در حیاط کوچک پا�ز در زندان: اثری منظوم از مهدی اخوان ثالث / تیرانا: اثری منثور از محمدرضا رحمانی (مهرداد اوستا) /

دری به خانۀ خورشید: اثری منظوم از سلمان هراتی

کنکور سراسری زبان داخل 1399

گزینه 4 86

تشبیه های بیت: عشق، بحر مواج است - صبر، کشتی نوح است. (دو مورد)

در سایر ابیات سه تشبیه به کار رفته است.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینۀ"1": تو مس قلب (تقلبی) هستی / تو زر شوی / اکسیر سعادت (3 مورد)

گزینۀ "2": مهد زمین / خواب غفلت / گهواره زندان است. (3 مورد)

گزینۀ"3": مرا همچون شمع / مرغ جان / جان را چون پروانه (3 مورد)

تالیفی محسن اصغری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 2 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 2 1399
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گزینه 3 87

در این بیت "حیا داشتن" ابر تشخیص دارد، اما ایهام در این بیت وجود ندارد.

سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: جناس: من و چمن / تشبیه: مرغ جان (اضافۀ تشبیهی) - پرواز کردن جان عاشق به پرواز کردن بلبل سرمست تشبیه شده

است.

گزینۀ 2: مجاز: "سینه" مجاز از "دل" است. / واج آرایی: صامت "ز" در انتهای مصراع اّول و اوایل مصراع دوم، بیش از حد تکرار شده

است.

گزینۀ 4: تلمیح: بیت به داستان چشمۀ حیات اشاره دارد. / استعاره: "ِشکر" استعار از لب یا دهان معشوق است.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 4 88

تشبیه: سخن گفتن تو [یار] همانند سخن گفتن شیرین و زیباتر از آن است (تشبیه ترجیح یا تفضیل) / ایهام: شیرین (مصراع اّول)

← 1) معشوقۀ خسرو 2) دلپذیر، خوش، جّذاب، نیکو / استعاره: "شکر" ← سخن شیرین و دلپذیر / ایهام تناسب: شیرین (مصراع

دوم) ← 1) معشوقۀ خسرو (معنای موردنظر و پذیرفتنی) 2) مزۀ شیرین که با شکر تناسب دارد.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

گزینه 1 89

در گزینه  های 2، 3 و 4 به ترتیب "پارادوکس، مجاز و پارادوکس" رّد گزینه هستند.

تشبیه: نفس را چون سگ - صحرای قناعت

ایهام تناسب: 1) عیب و نقص کار و صفت زشت (معنای موردنظر) 2) نوعی جانور (معنای موردنظر نیست اّما با سگ و صحرا تناسب

دارد)

استعاره: "صحرا" در پایان مصراع دوم استعاره از قناعت

تضاد: حرص و قناعت - آهو و بی  آهو

کنکور سراسری هنر داخل 1399

گزینه 2 90

ه) تشبیه: مادر فلک (اضافۀ تشبیهی)

ج) ایهام: ماه ← 1- استعاره از معشوق 2- ماه (قمر)

ب) تلمیح: اشاره دارد به رانده شدن انسان از بهشت

الف) کنایه: "پرده دری کردن" و "از چشم افتادن" به ترتیب کنایه از "آشکار کردن راز" و "بی مقدارشدن"

د) استعاره: ستاره استعاره از "اشک"

تالیفی محسن اصغری
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گزینه 2 91

در این بیت درمجموع چهار تشبیه وجود دارد؛ مصرع اول: مس وجود / چو مردان ره شوی / مصرع دوم: کیمیای عشق / تو مثل

زر شوی

گزینۀ (1): مصرع اول: ایام گل به عمر / مصرع دوم: بادۀ مثل گل

گزینۀ (3): در مصرع اول شاعر خودش را به مرغ اسیر و در مصرع دوم غم را به صیاد تشبیه کرده است.

گزینۀ (4): در مصرع اول شاعر به نسیم و در مصرع دوم "خار وفا" اضافۀ تشبیهی است.

تالیفی نرگس موسوی

گزینه 2 92

مواردی که ازنظر تاریخ ادبّیات نادرست آمده است:

1301 هجری قمری ← 1301 هجری شمسی / این قطعه را ← این قصیده را

تالیفی محسن اصغری

گزینه 3 93

تحلیل:

الف) کله گوشه به آسمان داشتن ← کنایه: واالمقام بودن

سر به زمین داشتن ← کنایه: نهایت تواضع

ب) تلمیح به ماجرای شهادت مسلم بن عقیل پسرعموی امام حسین (ع) که به دستور عبیداهللا بن زیاد سرش را جدا کردند.

ج) هزار ← 1. عدد هزار - 2. بلبل: عندلیب، گل

د) حسن تعلیل: عّلت ادبی: علت سرخی آسماِن صبح این است که صبح راست گو است و به دلیل این راست گویی دهانش پر ز

خون گشته است.

ه) اسلوب معادله: مصراع دوم مثالی برای مصراع نخست: رزق گرفتاران دنیا (آب و دانۀ مرغان قفس) بی طلب می رسد (مهّیا

است).

دو مصراع اشکال دستوری دارند.

تالیفی سیده سودابه رضازاده بایی

گزینه 4 94

گزینه های "١  ، ٢  و ٣"  هر سه بیت دارای آرایۀ تلمیح است.

گزینۀ ۴:  می دیدار: اضافۀ تشبیهی (تشبیه)، ساغر خورشید: اضافۀ تشبیهی (تشبیه)، دست و مست: جناس ناقص اختالفی

آزمایشی سنجش ریاضی و فیزیک چهارم مرحله دوم 1395
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گزینه 1 95

مجاز: ماه و پروین ← ستارگان و سیاراتی که در شب آشکار هستند. / روی ← وجود (زبان فارسی 3، درس 14)

کنایه: رخ فروپوشیدن ← پنهان و ناپدیدشدن (ادبیات 2، درس 5)

تشبیه: روی تو (مشّبه) آفتاب آسا (مشّبه به و ادات) در شب تجّلی کند. (ادبیات 2، درس 20) / (زبان فارسی 3، درس 14)

استعاره: خجالت کشیدن و رخ داشتن ماه و پروین (زبان فارسی 3، درس 14)

توّجه: آرایه های تلمیح، حسن تعلیل، اسلوب معادله، جناس و متناقض نما در سایر گزینه ها، رّد گزینۀ خوبی خواهند بود.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395

گزینه 3 96

تشبیه: پیک نظر (اضافۀ تشبیهی) - نگاری که نور دیدۀ ماست (بیت ج)

مجاز: عالم مجاز از مردم - جهان مجاز از مردم (بیت د)

ُحسن تعلیل: شاعر دلیل برخاستن شّر و آشوب در جهان را کرشمه کردن جمال معشوق با عاشقان بیان کرده است.

ایهام: راست: 1- درست و بی  عیب 2- متناسب و برازنده 3- دقیقًا

انسانی داخل 1399 کنکور سراسری علوم 

گزینه 3 97

اغراق: بزرگ  نمایی در کوچک بودن و ظرافت دهان یار

استعاره: نقطۀ موهوم ← دهان یار - سی  پاره ← دندان  ها

تشبیه: عقد دندان (اضافۀ تشبیهی)

واج  آرایی: تکرار واج "ن" و "ا"

کنکور سراسری زبان داخل 1399

گزینه 2 98

استعاره های موجود در گزینه ها:

1) یاقوت استعاره از دهان - لؤلؤ استعاره از سخن باارزش - گوهر استعاره از سخن و کالم باارزش - گوهر از حیا آب گردد (تشخیص

و استعاره): چهار استعاره

2) قدم های خیال (اضافۀ استعاری) - چشم دریادل (تشخیص) - لؤلؤ الال استعاره از اشک: سه استعاره

3) حّقۀ یاقوت استعاره از دهان - لؤلؤ استعاره از دندان - گوهر استعاره از سخن - ُدّر استعاره از اشک: چهار استعاره (لعل در معنای

حقیقی به کار رفته و استعاره نیست)

4) چهرۀ باغ (اضافۀ استعاری و تشخیص) - خونابه استعاره از اشک - دهن چشمه (اضافۀ استعاری و تشخیص) - لؤلؤی تر استعاره

از اشک: چهار استعاره

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 
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گزینه 3 99

در بیت گزینۀ "3" آرایۀ ایهام به کار نرفته است و واژۀ "شیرین" تنها در یک معنا (نام معشوقۀ معروِف فرهاد) به کار رفته است؛

کنایه های بیت: طمع بریدن ← ناامیدشدن، امید نداشتن / عنان به کسی سپردن ← اختیار عمل را به کسی دادن

بررسی سایر گزینه ها:

1) ایهام: بو (در مصراع اّول) ← 1- رایحه، 2- امید و آرزو / هواخواه کسی یا چیزی بودن ← عالقه مند بودن به کسی یا چیزی،

دوستدار کسی یا چیزی بودن

2) ایهام: شیرین ← 1- مزۀ شیرین، 2- معشوقۀ فرهاد / کنایه: خون از دیده باریدن ← اشک ریختن و غمگین بودن

4) ایهام: قلب ← 1- دل، 2- مرکز سپاه

کنایه: خیال پختن ← طمع و توقع داشتن، اندیشۀ بیجا و بی فایده در ذهن خطور دادن، تصّور و خیال بیجا در ذهن آوردن

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1396

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 2 تابستان 1398

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 8 تابستان 1398

انسانی دوازدهم آزمون شماره 8 تابستان 1398 قلمچی علوم 

گزینه 3 100

در بیت گزینۀ "3" سه تشبیه و در سایر ابیات چهار تشبیه به کار رفته است:

گزینۀ 1: خانۀ دل - نقد غم تو - نقد غم تو همانند گنج [است] - ویرانۀ دل

گزینۀ 2: نسیم ُانس - سروستان دل - ُترنج عافیت - نخلستان جان

گزینۀ 3: قد چون تیر - بار غم - [قد] کمان آسا (قد همانند کمان)

گزینۀ 4: تیر مژگان تو - دل همچو هدف - سپِر روی - کمان ابرو

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 4 101

در این بیت فقط یک اضافۀ تشبیهی "خدنگ غمزه" وجود دارد.

گزینۀ (1): چو چنگ / چون رباب

گزینۀ (2): روی چون آتش / دل عالم مثل سپند است.

گزینۀ (3): آتش عشق / آب تدبیر

تالیفی نرگس موسوی

گزینه 4 102

در بیت "حسن تعلیل" و "تضاد" وجود ندارد. - کنایه: روشن کردن چشم. - جناس تام: مردم (مردمک) و مردم (انسان) در مصراع

اول. - تشبیه: سرای چشم (اضافه تشبیهی). تناسب: نور، روشن

تالیفی شاهین شیرزادی
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گزینه 4 103

در ابیات گزینه  های 1 و 2 هرکدام دو تشبیه، در گزینۀ 3 یک تشبیه و در گزینۀ 4 سه تشبیه وجود دارد.

1) [طبعم] همچو بلبل - طوطی طبع (اضافۀ تشبیهی) = دو مورد

توجه: شّکر و بادام به ترتیب استعاره از "لب و دهان" و "چشم" معشوق است.

2) خاک قناعت (اضافۀ تشبیهی) - آب شور تمّنا (اضافۀ تشبیهی) = دو مورد

توّجه: "لب خونخوار حرص" اضافۀ استعاری است.

3) خاکش چون سنگ سرمه پیرایۀ نظرهاست = یک مورد

4) [تو] چون موج - عقد گوهر خوشه  ای باشد - خرمن دریا (اضافۀ تشبیهی) = سه مورد

توّجه: "دامن دریا" اضافۀ استعاری است.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

گزینه 2 104

ایهام: مهر ← (1) عشق و محّبت (2) خورشید

تشبیه: مهر روی (اضافۀ تشبیهی) - [تو] چون صبح صادقی

ایهام تناسب: مهر در مصراع دوم: (1) عشق و محّبت (معنای موردنظر) 2) خورشید (معنای موردنظر نیست اما با صبح و آفاق

تناسب دارد) / صادق: (1) راست گو (معنای موردنظر) (2) راستین و حقیقی (صبح حقیقی در مقایسه با صبح کاذب و دروغین)

(معنای موردنظر نیست اّما با صبح و آفاق تناسب دارد)

مجاز: دم مجاز از سخن / آفاق: مجاز از مردم جهان

انسانی داخل 1399 کنکور سراسری علوم 

گزینه 1 105

بررسی آرایه  های ابیات:

الف) تشبیه: جام شراب به مرهم / اسلوب معادله: مصراع دوم مصداق یا مثالی برای توجیه مفهوم مصراع اّول است.

ب) جناس: تنگ، چنگ / تشبیه: سیب زنخدان (اضافۀ تشبیهی) - شراب گل رنگ (شراب به گل)

ج) تلمیح: اشاره دارد به داستان عشق زلیخا به یوسف / ایهام: ندارد.

د) ایهام تناسب: ندارد / حس  آمیزی: شیرین دانستن دشنام

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

گزینه 4 106

ایهام تناسب: مدام 1. پیوسته، همیشه (معنای موردنظر) 2. شراب (با مست و شور و خراب تناسب دارد)

واج آرایی: تکرار حرف "ش" و "ر"

جناس: شور و شر - شر و سر - شراب - خراب (جناس ناقص) - شور (هیجان) و شور (فتنه) (جناس تام)

تشبیه: شراب عشق

تالیفی محسن اصغری
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گزینه 1 107

تضمین: شهریار مصراع دوم این بیت را از خواجۀ شیراز (حافظ) تضمین کرده است و اصل شعر:

دوام عمر و ملک او بخواه از لطف حق ای دل            که چرخ این سّکۀ دولت به نام شهریاران زد (حافظ)

حسن تعلیل: شهریار برای نیاوردن تخّلص شعری در غزل خود دلیلی شاعرانه و ادبی ذکر کرده است.

تلمیح: اشاره دارد به این اعتقاد قدما که تصّور می کردند، چرخ (آسمان) بخت و اقبال و پادشاهی انسان ها را رقم می زند.

کنکور سراسری هنر داخل 1398

گزینه 3 108

بررسی آرایه های بیت:

استعاره: 1- نقد قلب استعاره از اعمال ناشایست / 2- بار، استعاره از اعمال و كردار

تشبیه: صحرای قیامت: اضافه تشبیهی

كنایه: زمین حشر تنگ آید، كنایه از سخت شدن شرایط

مراعات نظیر: زمین و صحرا

تالیفی نرگس موسوی

گزینه 2 109

بیت "د" استعاره: لؤلؤ ← قطره های باران

بیت "ه" جناس: ُکشته، ِکشته (ناهمسان حرکتی)

بیت "الف" ایهام: دور از تو ← 1- در هجران تو 2- از تو دور باد (جملۀ دعایی)

بیت "ب" اسلوب معادله: مصراع دوم مصداق یا مثالی برای تفهیم مفهوم مصراع اول است.

بیت "ج" حسن تعلیل: عمر جاویدان دل را تیره و سیاه می گرداند و به همین دلیل چشمۀ آب حیات در سیاهی (ظلمات) پنهان

شده است؛ قرار گرفتن چشمۀ آب حیات در ظلمات یا تاریکی، نشانه ای بر این ادعای شاعر است که عمر جاویدان، دل را سیاه

می سازد.

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 5 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 5 1399

گزینه 1 110

1) ایهام تناسب: پروانه 1- اجازه و رخصت (معنای موردنظر و موردقبول) 2- حشره ای با بال های رنگین (معنای موردقبول نیست اّما با

شمع تناسب دارد) / تشبیه: شمع روی (مشّبه: روی / مشّبه به: شمع)

2) استعاره مصّرحه: به کار نرفته است. / کنایه: چشم وچراغ جایی بودن کنایه از عزیز بودن - سرافکندۀ انجمن کردن کنایه از

شرمنده و خجالت زده کردن کسی

3) تضاد: نیک و بد / ُحسن تعلیل: به کار نرفته است.

4) ایهام تناسب: به کار نرفته است. / تلمیح: اشاره دارد به داستان خسرو و شیرین

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 
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گزینه 4 111

حسن تعلیل: علت آنکه ستاره ها همچون میخ هایی بر آسمان کوبیده شده اند آن است که اسرار تو را فاش نکنند.

ایهام تناسب: "روی" به معنای "بر، سطح" به کار رفته است، اما در معنای غیرمرتبط خود که همان "صورت و چهره" باشد با "دهن"

تناسب دارد.

تشبیه: کواکب (ستاره) به مسمارها (میخ ها) تشبیه شده است.

جناس: راز / را

تالیفی حسن وسکری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 4 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 4 1399

گزینه 1 112

"سه دیدار" از نادر ابراهیمی - "سیاست  نامه" از خواجه نظام  الملک توسی

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 17 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 17 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 17 1399

گزینه 3 113

تشبیه: موی کمر/ اغراق: با تشبیه کمر معشوق به مو، در باریک بودن کمر او اغراق شده است. / کنایه: "سراپا چشم شدن": کنایه

از" به دقت نگریستن و توجه کردن" / حسن تعلیل: دلیل سراپا چشم گردیدن زلف رسا تعلیم گرفتن پیچ وتاب از کمر معشوق است.

تالیفی حسن وسکری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 2 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 2 1399

گزینه 4 114

بیت گزینۀ 4 آرایۀ پارادوکس ندارد./ جناس: دام و دام؛ یکی به معنی جانور و دیگری به معنی تله.

بررسی آرایه های سایر گزینه ها:

گزینه  1: حسن تعلیل: کبودی فلک به علت عزاداری است. / استعاره: سیاه پوشیدن فلک تشخیص دارد و هر تشخیصی استعاره

است.

گزینۀ 2: کنایه: سیاه دل بودن / حس آمیزی: رنگ آمیزی خیال

گزینۀ 3: ایهام: دور از رخ تو / تشبیه: شب در سیاهی به زلف معشوق تشبیه شده است.

تالیفی نرگس موسوی
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گزینه 1 115

بررسی گزینۀ 1:

استعاره: نوعروساِن چمن: استعاره از گل های تازه شکفته

تشبیه: گِل روِی تو: چهرۀ زیبای یار

اغراق: اغراق از نوِع کنایی در مصراع دوم: شکستن بازار کسی در زیبایی و لطافت

مجاز: جهان آرا بودن: زینت دهنده جهان ← مجاز زیبایی باغ و دشت

کنایه: بازار شکستن: کنایه از رونق و رواج انداختِن چیزی

کنکور سراسری زبان داخل 1397

گزینه 3 116

هـ) ایهام: قلب ← 1- دل، عضو خون رسان بدن 2- تقّلبی، ناخالص، ناسره (ادبّیات 2، درس 12)

الف) تلمیح: اشاره به داستان حضرت یوسف (ع) و آزاری که از اخوان (برادران) دید. (ادبّیات 2، درس 1)

ج) جناس: بال و باال (ناقص افزایشی) (ادبّیات 3، درس 8)

ب) حسن تعلیل: شاعر دلیل پیچیدن نامه و طومار را بی ارزشی خود می داند. (ادبّیات 3، درس 17)

د) کنایه: دویدن از پی کسی ← دلباخته و به دنبال کسی بودن / سیر شدن ← بیزاری و بی میل شدن (ادبّیات 2، درس 5)

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1390

گزینه 2 117

تلمیح و مجاز ندارد.

بررسی  آرایه های دیگر گزینه ها:

1) استعاره: آشفته و جان برکف بودن "آب" استعاره و تشخیص دارد. / مراعات نظیر: واژه های "قد و قامت و پا و کف" مراعات نظیر

هستند.

3) تشبیه: چو آب (شاعر خود را به آب تشبیه کرده است)

4) کنایه: جان برکف بودن ← آمادگی برای بذل جان داشتن / جناس: واژه های "دوان" و "روان" جناس ناقص دارند. 

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1395

گزینه 2 118

در این بیت استعاره وجود ندارد. بررسی سایر گزینه ها: 1) بادۀ لعل (اضافۀ تشبیهی). تاجدار و غالم و نیز خراب و هوشیار (تضاد)

3) "هزار" ایهام (1. عدد هزار 2. بلبل در تناسب با عندلیب) 4) پیاده و سوار (تضاد). اشاره به خضر (ع) (تلمیح).

تالیفی شاهین شیرزادی
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گزینه 2 119

تشبیه و استعارۀ ابیات:

1) تشبیه: دفتر گل (اضافۀ تشبیهی) / استعاره: بلبل بیند - رخسار شبنم  خیز

2) استعاره: خس استعاره از انسان فرومایه / تشبیه: ندارد

3) تشبیه: خاموشی به دریا و گفت  وگو به خار و خس تشبیه شده است.

استعاره: خار و خس استعاره گفت  وگو - بحر استعاره خاموشی

4) تشبیه: میزان عدل (اضافۀ تشبیهی) - شوکت شاهی به سنگ سبکی تشبیه شده است. / استعاره: عشق می  گیرد پرویز را

(تشخیص)

از کشور 1399 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

گزینه 3 120

در گزینۀ 3 ایهام تناسب دیده نمی شود. /  اسلوب معادله: مصراع دوم مصداق و مثالیبرای توجیه مفهوم مصراع اول است.

گزینه 1: مجاز ← چمن در معنی مجازی باغ به کار رفته است.

راست: ایهام ← 1- درست و دقیقًا 2- راست و کشیده

گزینه 2: تشبیه بلیغ اضافی: سنبِل خط - عنبر زلف

تشخیص و استعاره: برات آوردن سنبل خّط تو (معشوق)

گزینه 4: در مصراع اول: "خامی چو من سوخته بین..." ← پارادوکس وجود دارد.

در مصراع دوم: "خام بودن ≠ پخته بودن" ← تضاد

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1397

گزینه 2 121

بیت "د": تلمیح ← "آب حیوان" اشاره دارد به داستان حضرت خضر (ع) و نوشیدن او از چشمۀ آب حیات و جاودانه شدن وی

بیت "الف": جناس ← دست، مست

بیت "ه": استعاره ← "این سرا" استعاره از این دنیا

بیت "ب": حسن تعلیل ← شاعر دلیل زردی خورشید را درد طلب دانسته است.

بیت "ج": اسلوب معادله ← خیرگی (گستاخِی) مگس با راندن، از بین نمی رود، همان طور که با منع کردن، حرص انسان طمع کار

بیشتر می شود.

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 2 122

1) کنایه: سر از گریبان برآوردن ← از خواب برخاستن، بیدارشدن / حسن تعلیل: دلیل زنگاری (سبزرنگ)شدن دامن صحرا، زدودن یا

برداشتن زنگ و تیرگی از دِل مردم دانسته شده است.

2) نغمۀ حروف: تکرار واج های "ش، ر" / استعاره: ندارد

3) جناس: تن و من / کنایه: انگشت به سوی کسی دراز شدن (انگشت  نمایی) ← معروفّیت و شهرت یافتن

4) ایهام تناسب: شور ← 1- هیجان و غوغا (معنای موردنظر) 2- مزۀ شور که با تلخ و نمک تناسب دارد. / حس آمیزی: حرف تلخ

تالیفی کاظم کاظمی
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گزینه 4 123

در این گزینه شاعر خود را به ناله های دف تشبیه کرده است؛ اما بیت فاقد حس آمیزی است. "دف تر" حس آمیزی ندارد، زیرا صفت

"تر" برای ساز دف حقیقی و مناسب است.

سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: ایهام: مردم دار: 1- مردم دار و مهربان 2- مردمک دار / استعاره: آهوان استعاره از چشمان معشوق

گزینۀ 2: تشبیه: حلقه عشق - ساغر شوق / تناقض: دیوانگان هوشمندند - ُدردی کشان (= شراب نوشان) هوشیارند.

گزینۀ 3: واج آرایی: صامت "س" / جناس: دست و مست

توّجه: "ی" در "مستی" نکره است و "ی" نکره را میتوان   به نفع جناس کنار گذاشت.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 4 124

1) تشبیه: بازار جهان (جهان مانند بازار است) / جناس: بازار، آزار (ادبّیات 3، درس 8) / مراعات  نظیر: نقد، بازار، سود، زیان / کنایه:

مصراع اّول خوب و بد دنیا

2) تشبیه: ِشکر ُشکر (ُشکر مانند ِشکر است)، طوطی روان (روان به طوطی تشبیه شده است) / جناس: ِشکر، ُشکر / مراعات  نظیر ←

طوطی، ِشکر، قفس / کنایه: دو سه روز ← عمر اندک، در قفس ماندن ← گرفتاری

3) تشبیه: من مثل شهباز هستم (زبان فارسی 3، درس 14) / جناس: هوا، هوس / مراعات نظیر: بلبل، شهباز، هوا / کنایه: سدره

نشین بودن ← مقام واال داشتن

4) تشبیه: جهان مانند گلستان است / جناس ندارد / مراعات نظیر: گل، گلستان، سرو / کنایه: سایۀ کسی را باالی سر داشتن ←

موردحمایت واقع شدن (ادبّیات 2، درس 5)

کنکور سراسری زبان داخل 1390

گزینه 4 125

ایهام تناسب: عود ← (1) چوبی خوشبو (معنای موردنظر) (2) نوعی ساز (معنای موردنظر نیست اّما با بربط تناسب دارد) / ساز: (1)

مدارا و سازش (معنای موردنظر) (2) ابزار موسیقی (معنای موردنظر نیست اّما با بربط تناسب دارد)

جناس (ناقص): می  ساختم و می  سوختم - عود و بود - سوز و ساز

انسانی داخل 1399 کنکور سراسری علوم 
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گزینه 3 126

این گزینه فاقد "جناس همسان" است. کلمات "دین" و "باز"، هرچند در این بیت مکرر به کار رفته اند اما معنای متفاوتی ندارند.

"باز" در مصراع دوم فقط به معنی پرندۀ شکاری است: پرندۀ باز، فقط پرندۀ باز را به وجود می آورد و پرواز می دهد.

سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: استعاره: خندیدن غنچه و ناز کردن الله تشخیص و استعاره دارد. / تشبیه: تشبیه پنهان دهان معشوق به غنچه و رخ او به

الله.

گزینۀ 2: اسلوب معادله: مصراع دوم مثالی و مصداقی برای مصراع نخست است و استقالل دستوری و معنایی مصراع ها نیز رعایت

شده است. / مجاز: "چشم" مجاز از توقع و انتظار است.

گزینۀ 4: ایهام تناسب: ِمهر در این بیت به معنی محبت است اما در معنی خورشید با اختر تناسب دارد. / تناقض: مهر او کین است

- خیر در خیر ندیدن است.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 4 127

بررسی آرایه های بیت:

تشبیه: مجلِس دهر

جناس: دست - پست - است

ایهام تناسب: 1- قانون: مقررات و قانون 2- از آالت موسیقی ← با چنگ تناسب دارد.

کنایه: بر دست نبودن چیزی ← در اختیار نبودن

رد گزینه ها:

گزینۀ 1 و 3 به دلیل نداشتن حسن تعلیل حذف می شوند.

گزینۀ 2 به خاطر نداشتن ایهام حذف می شود.

از کشور 1397 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1397 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1397 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1397 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 4 128

استعاره: لب جام و آواز آن (تشخیص و استعاره)

واج  آرایی: تکرار واج "م" و "د"

تلمیح: اشاره دارد به جمشید پادشاه کیانی و جام جهان  نمای او

ایهام تناسب: مدام: 1- پیوسته (معنای موردنظر)، 2- شراب (با "دور، جام" تناسب دارد)

جناس: "جام و جم"، "جام و نام" و "َدر و دور"

تالیفی محسن اصغری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 19 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 19 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 19 1399
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گزینه 1 129

حسن تعلیل: شاعر ابر بهمن ماه را به عنوان جوشنی برای رو�ن تن شدن آسمان (زاِل گردون) دانسته است یا دلیل نمایان شدن ابر بر

صفحۀ آسمان را قصد آسمان برای رو�ن تن شدن می داند.

ایهام تناسب: زال ← 1- پیر، سفیدمو (معنای موردنظر) 2- نام پدر رستم که با رستم و رو�ن تن تناسب دارد.

تلمیح: بیت، داستان پهلوانانی چون زال، رستم و رو�ن تن (اسفندیار) را تداعی می کند.

مجاز: سر ← قصد، اندیشه

تشبیه: زاِل گردون (اضافۀ تشبیهی)

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 4 130

گزینۀ 1: "ُمل: استعاره از سرخی خورشید" / "خورشید در مصراع دوم استعاره از سر امام حسین (ع)" / "خشک چوب گل کرد:

تناقض"

گزینۀ 2: "در مصراع اول تاب و تاب: جناس تام، 1- تاب: پیچ خوردن، 2- تاب: طاقت" / "چشم در خواب است: تشخیص"

گزینۀ 3: "بوی روح را می شنوم: حس آمیزی" / "عیسی و دم عیسی: تلمیح"

گزینۀ 4: "چین مصراع اول کشور چین، چین مصراع دوم چین - شکن: جناس تام"، بیت فاقد آرایه تشبیه است.

تالیفی سیما کنفی

گزینه 1 131

دلیل بیان شده در بیت گزینۀ 1 واقعی است. (شاعرانه نیست)

تشریح حسن تعلیل در ابیات:

2) دلیل بیشتر بودن منزلت گریه بر خنده، باالتر بودن جای چشم نسبت به دهن، دانسته شده است.

3) دلیل ارزشمندی گوهر (جواهر) نزد خلق، قانع شدن صدف به یک قطرۀ آب دانسته شده است.

4) شاعر دلیل جنبش سرو را به واسطۀ ناله و آواز پرندگان دانسته است.

تالیفی محسن اصغری

گزینه 1 132

شیوۀ رّد گزینه، مناسب ترین راه برای رسیدن به پاسخ درست این تست است. با در نظر گرفتن آرایۀ "تشبیه" گزینه های "2 و 3"

حذف می شوند و با در نظر گرفتن آرایۀ "جناس"، گزینۀ "4" رد می شود.

تلمیح: بیت به داستان عشق فرهاد به شیرین اشاره دارد. 

ایهام: گفتار شیرین ← 1- سخن شیرین (معشوقۀ فرهاد) 2- سخن شنیدنی و دلپذیر و نغز 

حس آمیزی: گفتار شیرین (درآمیختن دو حس شنوایی و چشایی باهم) 

کنایه: در حالت آوردن سنگ ← بسیار تأثیرگذار بودن، موجب نشاط و وجد شدن و ... 

کنکور سراسری هنر داخل 1392
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گزینه 4 133

1) استعاره: شمشاد استعاره از قامت معشوق (به نظر می  رسد در این بیت تشبیه باشد) / ایهام: راستی را: 1- به حقیقت، حقیقتًا

(قید) 2- برای اطاعت و فرمان برداری

2) مجاز: خون مجاز قتل و مرگ / کنایه: میان (کمر) بستن کنایه از آماده شدن و اقدام به کاری کردن

3) تشبیه: مهر رخسار - مهر رخسار تو همچو ماه چارده / ایهام: مهر ← 1- عشق و محبت 2- خورشید

4) ُحسن تعلیل: به نظر طّراح وجود ندارد. (ُحسن تعلیل می  تواند درست باشد)

جناس: خطا و ختا

انسانی داخل 1399 کنکور سراسری علوم 

گزینه 2 134

کنایه: نهان شدن خندۀ خونین پسته در زیر پوست (بسته ماندن پسته)

استعاره: غنچۀ خندان استعاره از لب معشوق

تشخیص: خجل شدن و خندۀ خونین پسته (تشخیص و استعاره)

حسن تعلیل: دلیل بسته ماندن پسته (نمایان نبودن مغز آن)، شرمندگی از زیبایی خندان معشوق دانسته شده است.

از کشور 1399 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 1 135

الف) حسن تعلیل: علت اینکه پشت ما خمیده است این است که در خاک راه تو، به جستجوی دل خویش مشغولیم.

ب) تشبیه: دریای مالحت ( اضافۀ تشبیهی) / تو به گوهر دریای مالحت تشبیه شده است.

ج) ایهام تناسب: "مردم" در این بیت به معنی "انسان" است، اما در معنی "مردمک" با چشم تناسب می سازد.

د) تناقض: کشته شو تا زنده بمانی.

هـ) اغراق: شاعر در گریستن خود اغراق کرده و اشک های خود را همچون چشمه ای روان می داند.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 1 136

الف) قوم سیه دل ← کنایه از گناهکار

ب) آسمان می چرخد زیرا باری بر دوش ندارد. ← حسن تعلیل

ج) شاعر حال خود را که دائم به یاد معشوق است به بتخانه تشبیه کرده است. ← تشبیه

د) حمله بردن عشق ← تشخیص

ه) شانه: 1- وسیله آراستن مو 2- کتف: تناسب با چنگ - انگشت ← ایهام تناسب

تالیفی سیده سودابه رضازاده بایی
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گزینه 4 137

تشبیه: شراب عشق و چو مست / جناس: شراب و خراب / نغمۀ حروف: تکرار واج "ش" / ایهام تناسب: مدام  1- همواره،

همیشه (معنای سازگار با مفهوم بیت)، 2- شراب (با مست، شراب و خراب) تناسب دارد.

←

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 6 1400 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 6 1400

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 6 1400

گزینه 3 138

تلمیح: اشاره دارد به داستان حضرت نوح (ع) / اسلوب معادله ندارد.

تشریح سایر ابیات:

1- جناس ناقص: مستور و دستور / تضاد: ظاهر و مستور (پنهان)

2- جناس تام: پرده (نغمه) و پرده (حجاب) / کنایه: پردۀ راز افتادن (آشکارشدن راز)

4- تشبیه: خورشید حقیقت / استعاره: پرواز شبنم

تالیفی محسن اصغری

گزینه 4 139

تشبیه: خال و خط به روز فراق و شب هجران تشبیه شده است.

لف ونشر: لف    ها: خال و خط - نشرها: روز فراق و شب هجران

ایهام: تار: 1- تاریک (معنای موردنظر) 2- رشتۀ مو (معنای موردنظر نیست اّما با خال و خط تناسب دارد) / روشن ← 1- مشخص و

آشکار (معنای موردنظر) 2- درخشان (با روز تناسب دارد)

پارادوکس: تار بودن روز فراق و شب هجران برای تو روشن شود. (پارادوکس بیت بحث  برانگیز است)

از کشور 1399 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

گزینه 1 140

الف- جناس همسان: "تاب" در این بیت در دو معنی متفاوت "پیچ وتاب" و "تاب و تحّمل" به کار رفته است.

ب- متناقض نما: برای دردمنداِن محّبت (= عاشقان) دوا، درد است.

ج- مجاز: "نگین" در این بیت مجاز از انگشتری است.

د- تضاد: کوی خرابات و مسجد

ه- تشبیه: منزل احباب همانند روضۀ رضوان (= بهشت) است.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 4 141

نام پدیدآورندگان تمام آثار درست است، به جز "تحفةاالحرار" که اثر منظوم "جامی" است. آثار "مثل درخت در شب باران، فرهاد و

شیرین" منظوم هستند.

الدین تالیفی افشین محی 
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گزینه 4 142

بررسی تشبیه در ابیات:

الف: دو آه (اضافۀ تشبیهی) / آه به طّرۀ (تشبیه پنهان) / بخت به مژه (تشبیه پنهان) ← 3 تشبیه

ب: آتش فراق (اضافۀ تشبیهی) /سیم اشک (اضافۀ تشبیهی) / رخ همچون زر ← 3 تشبیه

ج: من به تیر / من به غالف ← 2 تشبیه

د: صحبت نیکان به اکسیر / ژاله به یاقوت / پیمانۀ ُگل (اضافۀ تشبیهی) ← 3 تشبیه

ه: شهد راحتی (اضافۀ تشبیهی) / زهر اندوه (اضافۀ تشبیهی) ← 2 تشبیه

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 4 143

بیت "د" حسن تعلیل: شاعر معتقد است که فرهاد به این دلیل از کوه بیستون بیرون نمی  آید که نالۀ عاشق در کوهستان دو برابر

می  شود (آوردن دلیلی غیرواقعی برای حضور فرهاد در کوه بیستون)

بیت "ج" ایهام: دستان 1) مخفف داستان، حکایت و افسانه 2) فریب و نیرنگ 3) آواز و نغمه 4) لقب زال

بیت "الف" اغراق: بزرگ  نمایی شاعر در وصف اشک فراوان خود

بیت "ب" مجاز: َدم ← سخن، کالم

بیت "هـ" استعاره: ماه (در مصراع دوم) ← معشوق - ای دل: استعاره و تشخیص

کنکور سراسری زبان داخل 1399

گزینه 2 144

گزینۀ 1) تخّلص محمدرضا شفیعی کدکنی "م. سرشک" است و کتاب "مثل درخت، در شب باران" نیز شعر سروده شده است.

گزینۀ 3) فرانسوا کوپه، در قطعۀ ادبی "مزار شاعر" به مقایسۀ چنگیز با فردوسی پرداخته است.

گزینۀ 4) ملک الشعرای بهار قصیدۀ دماوندّیۀ خود را در سال 1301 به صورت نمادین سروده است.

کنکور سراسری زبان داخل 1398

گزینه 4 145

بررسی سایر گزینه ها:

1) پارادوکس: "از ره کفر به سرمنزل ایمان رسیدن" مفهومی متناقض نما است. / حس آمیزی: ندارد.

2) اغراق: با یک جرعه از باره، صد صوفی مست شوند، اغراق آمیز است. / تشبیه: ندارد.

3) اسلوب معادله: مصراع دوم بیت گزینۀ 3 مصداق و معادلی برای مصراع اّول است. / تضاد: ندارد.

4) ایهام تناسب: عین: 1- نهایت، کمال (معنای موردنظر) 2- چشم که با ابرو تناسب دارد. / ایهام تناسب: مایل شدن: 1- میل کردن،

رغبت نموده (معنای موردنظر)، 2- کج شدن، منحنی گشتن (با واژۀ ابرو تناسب دارد)

کنکور سراسری زبان داخل 1396
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گزینه 4 146

بررسی تشبیه های هرکدام از گزینه ها:

1) ترک (مشّبه به) فلک (مشّبه) / خوان (مشّبه به) روزه (مشّبه) اضافۀ تشبیهی هستند: 2 تشبیه (هالل عید تشبیه نیست)

2) ماه (مشّبه به) روی تو (مشّبه) / شام (مشّبه به) زلف (مشّبه) / شب (مشّبه) چو (ادات) روز (مشّبه به) روشن می گردید (وجه شبه):

3 تشبیه

3) خط سبز [تو] (مشّبه) خضر (مشّبه به) بود / سر زلف سیاه [تو] (مشّبه) ظلمت (مشّبه به) بود / لب لعل [تو] (مشّبه) سرچشمۀ

حیوان (مشّبه به) بود / لب (مشّبه) لعل (مشّبه به): 4 تشبیه

4) چشم او (مشّبه) نرگس [است] (مشّبه به) / رخسارش (مشّبه) گل [است] (مشّبه به) / زنخش (مشّبه) سیب [است] (مشّبه به)/ لب

لعلش (مشّبه) شراب [است] (مشّبه به)/ لب (مشّبه) لعل (مشّبه به):5 تشبیه

الدین تالیفی افشین محی 
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درسپایهمدرسه

دبیر

نام و نام خانوادگی

در کدام بیت یکی از آرایه های مقابل آن نادرست است؟1

گین من (تشبیه - تضاد) خار تا کی؟ الله ای در باغ امیدم نشان                زخم تا کی؟ مرهمی بر جان دردآ (1

از ترش رویی دشمن و ز جواب تلخ دوست                      کم نگردد شورش طبع سخن شیرین من (حس آمیزی - واج آرایی) (2

سوزناک افتاده چون پروانه ام در پای تو              خود نمی سوزد دلت چون شمع بر بالین من (ایهام تناسب - کنایه) (3

گر بهار و الله و نسرین نروید، گو مروی             پرده بردار ای بهار و الله و نسرین من (مراعات نظیر - استعاره) (4

تالیفی محسن اصغری

آرایه های بیت زیر کدام اند؟2

" ـا ـار و خـس م ـاط اسـت چمـن را            شیـرازۂ گلـزار بـود خ "بی بـرگی ما بـرگ نش

استعاره، پارادوکس، مجاز، حسن تعلیل (2 تشبیه، استعاره، پارادوکس، مجاز (1

استعاره، حسن تعلیل، اسلوب معادله، مجاز (4 تشبیه، تضاد، کنایه، اسلوب معادله (3

کنکور سراسری زبان داخل 1398

در کدام گزینه پدیدآورندۀ اثری نادرست بیان شده است؟3

(مثل درخت در شب باران: شفیعی کدکنی)، (تمهیدات: شهاب الدین سهروردی)، (تذکرة االولیاء: عطار نیشابوری) (1

(قصۀ شیرین فرهاد: احمد عربلو)، (قابوس نامه: عنصرالمعالی)، (ارزیابی شتاب زده: جالل آل احمد) (2

(سیاست نامه: خواجه نظام الملک)، (اخالق محسنی: حسین واعظ کاشفی)، (پیامبر و دیوانه: جبران خلیل جبران) (3

(پرنده ای به نام آذرباد: ریچارد باخ)، (حملۀ حیدری: باذل مشهدی)، (دری به خانۀ خورشید: سلمان هراتی) (4

تالیفی محسن اصغری

آرایه های کدام گزینه همگی در بیت زیر وجود دارد؟4

"شبی که روز کنم بی تو از پریشانی                        شود چو زلف سیاه تو روز من شب تار"

حسن تعلیل - کنایه - تشبیه - جناس (2 ایهام تناسب - تشبیه - تضاد - جناس (1

تشبیه - تشخیص - تلمیح - تضاد (4 ایهام - مراعات نظیر - حس آمیزی - کنایه (3

والفضل غالمی اب تالیفی 

MrKonkoriآرایه دوازدهمدوازدهم

آقای کنکور
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ترتیب قرار گرفتن ابیات به لحاظ داشتن آرایه های "تشبیه، تشخیص، تلمیح، مجاز و كنایه" كدام است؟5

ـا رنـدی است در میخانه ای                  جرعه ای از جام ما نوشیده اند الف) هــركجــ

ب) به می پرستی از آن نقش خود زدم بر آب              كه تا خراب كنم نقـــــش خودپرستیدن

ج) من سرگشته هـــم از اهل سالمت بودم                 دام راهم شكن طــّرۀ هـــندوی تو بود

د) مرا تحّمل باری چگـــونه دســـت دهد                  كه آســـمان و زمـــین برنتافتند و جبال

ه) آب چشمم كه بر او مّنت خاك در تـوست                زیر صد مّنت او خاك دری نـیست كه نیست

د، ب، هـ، الف، ج (2 ب، هـ، د، ج، الف (1

ج، هـ، د، الف، ب (4 ج، الف، هـ، د، ب (3

کنکور سراسری زبان داخل 1390

آرایه های بیت "عارضش اللۀ سیراب و قدش سرو سهی                    بر سر سرو سهی الله به بار است آنجا" کدام اند؟6

کنایه - تشبیه - حسن  تعلیل (2 استعاره - مراعات نظیر - جناس (1

نغمۀ حروف - مراعات نظیر - حسن  تعلیل (4 استعاره - تشبیه - اسلوب معادله (3

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 12 1394 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 12 1394 مدارس برتر 

ترتیب آرایه های "مجاز، تشبیه، تلمیح، ایهام تناسب، استعاره" در کدام ابیات درست است؟7

الف) خوش نازکانه می چمی ای شاخ نوبهار               کاشفتگی مبادت از آشوب باد دی

ب) بگذر ز کبر و ناز، که دیده است روزگار               چین قبای قیصر و طرف کاله کی

ج) فردا شراب کوثر و حور از برای ماست                  و امروز نیز ساقی َمه روی و جام می

د) بر مهر چرخ و شیوۀ او اعتماد نیست                   ای وای بر کسی که شد ایمن ز مکر وی

ه) حشمت مبین و سلطنت گل که بسَپَرد                 فّراش باد، هر ورقش را به زیر پی

الف، د، ج، ب، ه (2 ج، ه، د، الف، ب (1

ج، ه، ب، د، الف (4 الف، ه، ج، ب، د (3

تالیفی محسن اصغری

ترتیب ابیات به لحاظ داشتن آرایه های "مجاز، تشبیه، استعاره، ایهام تناسب و تلمیح" در کدام گزینه درست است؟8

ـانی در بـست ـان            نـتـوان با سـر زلـف تـو به ج ـارت جـ الف) مـی زنـد حـلـقـۀ زلــف تـو دِر غـ

ب) گـر بـدیـن شـیـوه کند چشم تو مردم را مست            نـتـوان گـفت که در دور تو هـشیاری هست

ـافـی            تا نشد در تن خم خانه چو ُدردی به نشـست ـام کـدورت ص ـان صـوفـی نــشـد از ج ج) ج

ـاقـی مـجـلـس کـه مـرا            نـشـئه ای هـسـت هـنـوز از مـی باقى الست د) می به هـشیار ده ای س

هـ) خوردم از دست تو جامی که جهان جرعۀ اوست            هرکه زین دست خوَرد می برود زود ز دسـت

ج، ب، هـ، الف، د (2 ج، الف، د، ب، هـ (1

هـ، ج، الف، ب، د (4 هـ، الف، ب، د، ج (3

کنکور سراسری هنر داخل 1398
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در کدام بیت پارادوکس وجود دارد؟9

هرکجا رندی است در میخانه  ای                  جرعه  ای از جام ما نوشیده  اند (1

ز کوی یار می  آید نسیم باد نوروزی               از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی (2

سیالب ظلم او درودیوار می  کند                   خود رسم عدل نیست مگر در جهان برف (3

نرگست در طاق ابرو از چه خفتد بی  خبر                  زانک جای خواب مستان گوشۀ محراب نیست (4

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 2 1394 مدارس برتر 

آرایه های بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟10

گر چو فرهادم به تلخی جان برآید باک نیست                بس حکایت های شیرین بازمی ماند ز من

تشخیص - کنایه - تضاد - ایهام (2 تشبیه - کنایه - ایهام تناسب - حس آمیزی (1

تلمیح - استعاره - کنایه - حس آمیزی (4 اسلوب معادله - تشبیه - کنایه - تضاد (3

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 6 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 6 1396 مدارس برتر 

ترتیِب ابیات زیر به لحاظ داشتن آرایه های "ایهام تناسب، استعاره، کنایه، حس آمیزی"، کدام است؟11

الف) هفته ای می رود از عمر و به ده روز کشید              کز گلستان صفا بوی وفایی ندمید

ب) گر من از خار بترسم نبرم دامن گل              کام در کام نهنگ است بباید طلبید

ج) آخر ای مطرب از این پردۀ عّشاق بگرد                     چند گویی که مرا پرده به چنگ تو درید

د) هرچه زان تلخ تر اندر حق من خواهد گفت                گو بگو از لب شیرین که لطیف است و لذیذ

ج، الف، ب، د (2 الف، ب، ج، د (1

د، الف، ب، ج (4 ج، د، ب، الف (3

از کشور 1396 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1396 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1396 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1396 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

در کدام بیت "تشبیه، کنایه، مجاز و تضاد" وجود دارد؟12

لب و دندان سنایی همه توحید تو گوید                مگر از آتش دوزخ بودش روی رهایی (1

بگفتا دل ز مهرش کی کنی پاک؟                          بگفت آنگه که باشم خفته در خاک (2

دست از مس وجود چو مردان ره بشوی                 تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی (3

گاه نیست                در حق ما هرچه گوید جای هیچ اکراه نیست زاهد ظاهرپرست از حال ما آ (4

تالیفی سیدمحمد موسوی
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دکتر زّرین کوب کدام اثر "آلفونس دوده" را ترجمه کرد و این ترجمه از چه زبانی به فارسی صورت گرفت؟13

نامه های آسیاب من، انگلیسی (2 آخرین درس، انگلیسی (1

قّصه های دوشنبه، فرانسوی (4 نامه های آسیاب من، فرانسوی (3

کنکور سراسری هنر داخل 1396

کدام گزینه مسجع نیست؟14

بدان که ازجملۀ نام های ُحسن یکی جمال است و یکی کمال. (1

گفت چه نشینی که نه جای خفتن است، گفتم چون رَوم که نه پای رفتن است. (2

سخن میان دو دشمن چنان گوی که گر دوست گردند شرم زده نشوی. (3

تا کار به زر برآید جان در خطر افکندن نشاید. (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

کدام گزینه تمامًا آرایه های بیت "شاهد نیاز نیست که در محضر آورند          در دادگاه عشق رِگ گردنت گواه" را نشان می دهد؟15

تناسب - تلمیح - تضاد (2 کنایه - ایهام - تشبیه (1

ایهام تناسب - مجاز - کنایه (4 تناسب - استعاره - تشبیه (3

تالیفی سیده سودابه رضازاده بایی

در همۀ بیت ها به جز بیت ............ هر دو آرایۀ "تلمیح و استعاره" به کار رفته است.16

ای برادر غم عشق، آتش نمرود انگار                   بر من این شعله چنان است که بر ابراهیم (1

حکایت لب شیرین کالم فرهاد است                  شکنج طرۀ لیلی مقام مجنون است (2

یارب این آتش که بر جان من است                   سرد کن زان سان که کردی بر خلیل (3

نوحی به هزار سال یک طوفان دید                    من نوح نی ام هزار طوفان دیدم (4

الدین قامحی  ا تالیفی افشین 

آرایه  های "اغراق، جناس همسان، استعاره، حسن تعلیل" به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟17

الف) بیفتد بار اندوه فراقش، از دل سلمان                ورا گر نزد آن تنگ شکر یک لحظه، بار افتد

ب) بخندد غنچه بر الله، چو لعلش در کالم آید                      بپیچد بر سمن سنبل، چو زلفش بر عذار افتد

ج) اگر روزی، نگارم را سوی بستان، گذار افتاد                       همانا بر گل رویش، چو من، عاشق، هزار افتد

د) ز رشک اللۀ رویش، سمن بر خاک، بنشیند                        ز شرم سنبل زلفش، بنفشه، سوگوار افتد

ب، الف، ج، د (2 ج، الف، ب، د (1

الف، ج، ب، د (4 ج، د، ب، الف (3

تالیفی حسن وسکری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 19 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 19 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 19 1399
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در کدام تشبیه وجه شبه ذکر نشده است؟18

ـاد طـّرۀ پـیچان کنـد تو را چون مار زخم خورده دل افتد به پیچ وتاب            هـر گـه کـه ی (1

ـان چـون رخ مـن شـده اسـت رنـگ زمــیـن            چـون َدم مـن شــده اســت طـبـع زم (2

ـانــی؟ ـالــه دارد            کـه یــک نــی دیـد از شـکـرســت ـان چــون نـی هــزاران ن جــه (3

در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمـع            شب نشین کوی سربازان و رندانم چو شمع (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

در کدام بیت هر سه آرایۀ "تلمیح - جناس همسان - تشبیه" دیده می شود؟19

مقام عیش میسر نمی شود بی رنج                    بلی به حکم بال بسته اند روز الست (1

نه من از پردۀ تقوا به درافتادم و بس                    پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت (2

اگر به مصر غالمی عزیز شد چه عجب؟                    به هرکجا که تو رفتی عزیز می آیی (3

شکوه آصفی و اسب باد و منطق طیر                    به باد رفت و خواجه از او هیچ طرف نبست (4

الدین تالیفی افشین محی 

در همۀ گزینه ها به استثنای گزینۀ ............ آرایۀ "تشخیص" وجود دارد.20

تا چند همچو شمع زبان آوری کنی                    پروانۀ مراد رسید ای ُمِحب، خموش (1

صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار                     وز او به عاشق بیدل خبر دریغ مدار (2

ِبُبرد از من قرار و طاقت و هوش                         ُبِت سنگین دِل سیمین بناگوش (3

عروِس طبع را زیور ز فکِر بکر می بندم               بَود کز دست اّیامم به دست افتد نگاری خوش (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

آرایه های "مجاز، ایهام، کنایه، تشبیه و تلمیح" به ترتیب در کدام ابیات، یافت می شود؟21

الف) اگر دو چشم تو مست مدام خواهد بود              خروش و مستی ما بر دوام خواهد بود

ب) کسی که نقد خرد داد و ملک عشق خرید          اگر ز سود و زیان بگذرد زیان نکند

ج) چو خامه هر که حدیث دل برآورد به زبان           طمع مدار که سر بر سر زبان نکند

د) طالب لعل توام کان که به ظلمات افتاد                طلب چشمۀ حیوان نکند چون نکند؟

هـ) هر که زین رهگذرش پای فرورفت به ِگل           میل آن سرو خرامان نکند چون نکند؟

ب، الف، هـ، ج، د (2 الف، ب، هـ، ج، د (1

ج، د، الف، ب، هـ (4 ج، الف، هـ، ب، د (3

کنکور سراسری هنر داخل 1394
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در همۀ عبارت ها به استثنای عبارت ............ آرایه های "تشبیه و پارادوکس" هر دو وجود دارد؟22

صدای سایش بال های خیال تنها سخنی است که سکوت ابدی کویر را نشان می دهد. (1

کویر انتهای زمین است، پایان سرزمین حیات است در کویر گویی به مرز عالم دیگر نزدیکیم. (2

شب کویر این موجود زیبا و آسمانی شبی است که از بامداد آغاز می شود، شب کویر به وصف نمی آید. (3

آن باغ پر از گل های رنگین و معّطر شعر و خیال در سموم سرد این عقل بی درد و بی دل پژمرد. (4

از کشور 1392 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

در کدام گزینه تشبیه بیشتری به کار رفته است؟23

ـانــد            به شعر چون گوهر و آب طبع چون دریاش ـاد آب نــشـ ـا و ب شـکـسـت گـوهـر دریـ (1

ـای انــدیــشــه ـاد در دهــن اژدهــ ـار هـجـر بـه طـلـســم            نــهـ دل چـو گـنـج مـرا مـ (2

الـغـرض دلـبـرکـی بـود غـزل خـوان و لـطـیف            گل رخ و سـرو قـد و سـنـگدل و سیم عذار (3

در کوی عشق هرکه چو من سیم و زر نداشـت            هـرگـز درخـت عشرت او برگ و بر نداشت (4

تالیفی نرگس موسوی

آرایۀ نوشته شده در مقابل کدام گزینه نادرست است؟24

پیش شمِع ُرخش چو پروانه                     سر ببازند و سرفراز آیند (نماد) (1

گاه چون صبح بر جهان خندند                 گاه چون شمع در گداز آیند (استعاره) (2

در هوایی که ذّره خورشید است                 پر برآرند و شاهباز آیند (حس آمیزی) (3

ماه رویا! همه اسیر تواند              چند در شیب و در فراز آیند؟ (تشبیه) (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

آرایۀ نوشته شده در برابر کدام گزینه درست است؟25

گفت ازبهر غرامت جامه ات بیرون کنم              گفت پوسیده است جز نقشی ز پود و تار نیست (جناس) (1

گاه نیست             در حق ما هرچه گوید جای هیچ اکراه نیست (استعاره) زاهد ظاهرپرست از حال ما آ (2

با محتسبم عیب مگو�د که او نیز                   پیوسته چو ما در طلب عیش مدام است (ایهام) (3

در مکتب حقایق پیش ادیب عشق                   هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی (حسن تعلیل) (4

والفضل غالمی اب تالیفی 
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آرایۀ مقابل همۀ ابیات به جز بیت ............ تمامًا درست است.26

عقل دیوانه شد از سعدی دیوانه  مزاج         با پریشانی از آن بر سر حال خویشم (پارادوکس، جناس تام) (1

چنان مشتاقم ای دلبر به دیدارت که از دوری         برآید از دلم آهی بسوزد هفت دریا را (اغراق، واج آرایی) (2

سخن شیرین همی گویی به رغم دشمنان سعدی                ولی بیمار استسقا چه داند ذوق حلوا را (مراعات نظیر، (3

حس آمیزی)

گر من بمیرم در غمت خونم بتا در گردنت          فردا بگیرم دامنت از من چرا رنجیده ای (مجاز، کنایه) (4

آزمایشی سنجش ریاضی و فیزیک چهارم مرحله دوم 1394

در کدام بیت، آرایۀ "لف ونشر و ایهام" به چشم می  خورد؟27

گرچه کامم ز لب نوش تو تلخ است اّما            گر کسی گوش دهد قّصۀ شیرین دارم (1

ز سودای رخ و زلفش غمی دارم شبانروزی            مرا صبح وصال او نمی  گردد شبی روزی (2

لب شیرین تو گویا به حدیث آمد باز            که برآورده بسی شور ز هر شیدایی (3

با خیال روی و مویش غرق نور و ظلمتم            کو نظربازی که سیر صبح و شام من کند (4

از کشور 1399 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

آرایه های "ُحسن تعلیل، مجاز، اسلوب معادله، حس آمیزی و جناس" به ترتیب در کدام بیت آمده است؟28

الف) گرچه گرانبار شدیم از غم آن ماه ولی            هم سبک انداخته شد بار گران گشته ما

ب) آسمان خم گشته و بگشوده از خورشید چشم           در زمین ماه مرا گویی تماشا می کند

ج) تو بودی آن دم صبح امید کز سر مهر                برآمدی و سرآمد شبان ظلمانی

د) مهر خاموشی چه سازد با دل پرشور من؟             حلقۀ گرداب چون مهر لب دریا شود

هـ) نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود               زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت

ب، ج، د، هـ، الف (2 الف، ج، د، ب، هـ (1

الف، ج، د، هـ، ب (4 ب، الف، هـ، د، هـ (3

تالیفی محسن اصغری

آرایه مشخص شده در تمام ابیات درست است به جز گزینۀ ............29

در سموم سرد این عقل بی درد و بی دل پژمرد و آسمان فریبی آبی رنگ شد. (حس آمیزی) (1

و این سکوت مرموز و هراس آمیز کویر است که در سایش بال های این پرنده شاعر سخن می گوید. (تشبیه) (2

آن باغ پر از گل های رنگین و معّطر شعر و خیال در َسموم سرد این عقل بی درد و بی دل پژمرد. (پارادوکس) (3

پرده داران حرم ستر و عفاف ملکوت، آن ها را با این شهاب های آتشین می زنند و به کویر می رانند. (استعاره) (4

تالیفی سیده سودابه رضازاده بایی
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ترتيب قرار گرفتن آرايه هاي "متناقض نما - تشخیص - استعاره - تلمیح" كدام است؟30

الف) عقل پرسید که دشوارتر از کشتن چیست؟                     عشق فرمود فراق از همه دشوارتر است

ب) تیشه بر سر زد و پا از در شیرین نکشید              کوه کن بر در عشق از همه پادارتر است

ج) در همه شهر ندیده است کسی مستی من                        زان که مست می از همه هشیارتر است

د) گر گشایند بتان دفتر مّکاری را                بت حیلت گر من از همه مّکارتر است

ج، د، ب، الف (2 الف، ب، د، ج (1

الف، د، ج، ب (4 ج، الف، د، ب (3

الدین قامحی  ا تالیفی افشین 

در همۀ گزینه ها به استثنای گزینۀ ............ "وجه شبه" در بیت آمده است.31

آن ها که در حقیقت اسرار می روند              سرگشته همچو نقطۀ پرگار می روند (1

چون نیست َمحرمی که بگویند ِسّر خویش               َسر در درون کشیده چو طومار می روند (2

چون سیر بی نهایت و چون ُعمر اندک است               در اندکی، هرآینه بسیار می روند (3

باِر گراِن عادت و رسم اوفکنده اند              و آزاد همچو سرو سبک بار می روند (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

آرایه های "جناس، تشبیه، استعاره، متناقض نما" به ترتیب در ابیات ............ آمده اند.32

الف) در نظرم آفتاب سایه نشین است                      زیر ُکله روی دلستان که تو داری

ب) فرزند عزیز را به صد جهد                    بنشاند چو ماه در یکی مهد

ج) برگوی که از بنفشه چه آمد پسند تو                   کاو را به روی اللۀ تر برکشیده ای

د) دریاب که مبتالی عشقم                       آزاد کن از بالی عشقم

د، ج، الف، ب (2 ب، د، ج، الف (1

الف، ج، ب، د (4 ج، ب، د، الف (3

تالیفی سیده سودابه رضازاده بایی

آرایۀ نوشته شده در برابر کدام گزینه درست است؟33

دورم از فتنه که در سایۀ مژگان توام                  خاطرم از همه جمع است پریشان توام (متناقض نما) (1

اگر خدای جهان را سمیع می دانی                      مکن بلند برای خدا تالوت را (اسلوب معادله) (2

سر انگشِت تحّیر بگزد عقل به دندان                 چون تأّمل کند این صورِت انگشت نما را (تشبیه) (3

مرگ آمد و بو کرد مرا بوی تو دید                     زان روی، اجل امید از من ببرید (حس آمیزی) (4

والفضل غالمی اب تالیفی 
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"مشّبه" در كدام گزینه، ذكر نشده است ؟34

قهوه خانه گرم و روشن بود همچون شرم (1

چوب دستی منتشا مانند در دستش (2

گرد به گردش به كردار صدف برگرد مروارید / پای تا سر گوش (3

چاه چونان ژرفی و پهناش، بی شرمیش ناباور / و غم انگیز و شگفت آور. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

آرایه های مشخص شده در مقابل تمام گزینه ها درست است به جز گزینۀ ............35

خدایش تیغ نصرت داده در چنگ                      کز آهن نقش داند بست بر سنگ (مجاز) (1

غرق غباریم و غربت، با من بیا سمت باران                    صد جویبار است اینجا، در انتظار من و تو (تشخیص) (2

آتش سردی که بگدازد درون سنگ را                  هرکه را بودست آه سرد می داند که چیست (متناقض نما) (3

این زبان چون سنگ و هم آهن وش است          و آنچه بجهد از زبان چون آتش است (اغراق) (4

تالیفی سیده سودابه رضازاده بایی

آرایه های ادبی مقابل کدام گزینه نادرست است؟36

در آن صف کآتش از بیم آب گشتی               سخن گر زر بدی سیماب گشتی: جناس (1

نشاید باد را در خاک بستن               نه باهم آب وآتش را نشستن: تضاد (2

آب سخن بر درت افشانده ام            ریگ منم این که به جامانده ام: استعاره (3

دگر ره پری پیکر مشک خال               گشاد از لب چشمه آب زالل: مراعات نظیر (4

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 6 1394 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 6 1394 مدارس برتر 

آرایه های بیت زیر کدام است؟37

"رخت این آتش سوزنده که در سینه نهاد                  عجب از دیگ هوس نیست که در جوش آید"

تشبیه، مجاز، تلمیح، کنایه (2 مراعات نظیر، استعاره، ایهام، تشخیص (1

مجاز، مراعات نظیر، اسلوب معادله، واج آرایی (4 استعاره، مجاز، تشبیه، مراعات نظیر (3

تالیفی محسن اصغری
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کدام گزینه ترتیب آرایه های "ایهام، استعاره، مجاز، حسن تعلیل، اسلوب معادله" را در ابیات زیر نشان می دهد؟38

الف) راه عزلت پوی و خّرم زی که چندین قهقهه کبک از آن دارد که دور از خلق بر کوه و در است

ب) چنان ز سیر چمن خاطرم گزیده شده است که شاخ گل به نظر آستین قّصاب است

ج) صحبت نااهل باشد موجب آزار دل بیشتر از آب باشد شور و غوغای چراغ

د) تو مپندار که دور از تو اگر خاک شوم آتش عشق من از باد هوا بنشیند

هـ) عاقبت این مرغ وحشی زین قفس خواهدشدن با نواسنجان قدسی هم نفس خواهدشدن

د، ب، الف، هـ، ج (2 ج، د، ب، الف، هـ (1

د، هـ، ب، الف، ج (4 ب، د، ج، الف، هـ (3

تالیفی کاظم کاظمی

آرایه های بیت زیر کدام است؟39

"سینۀ خود عالمی چون صبح صیقل داده اند              آفتاب معرفت تا از کجا سر بر کند"

تشخیص، تلمیح، مجاز، استعاره (2 تشبیه، جناس، مجاز، حسن تعلیل (1

تشبیه، کنایه، تشخیص، تضاد (4 استعاره، مجاز، کنایه، تشبیه (3

تالیفی محسن اصغری

در بیت زیر شاعر از کدام زمینۀ حماسه بهره گرفته است؟40

"پراکنده کافور بر خویشتن             چنان چون بود رسم و ساز کفن"

قهرمانی (2 خرق عادت (1

داستانی (4 مّلی (3

تالیفی محسن اصغری - کاظم کاظمی

تعداد "تشبیهات" کدام عبارت بیشتر است؟41

فراش باد صبا را گفته تا فرش زمردین بگسترد و دایۀ ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد. (1

عاکفان کعبۀ جاللش به تقصیر عبادت معترف و واصفان حلیۀ جمالش به تحّیر منسوب. (2

درختان را به خلعت نوروزی قبای سبز ورق دربرگرفته و اطفال شاخ را به قدوم موسم ربیع کاله شکوفه بر سر نهاده. (3

باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده. پردۀ ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد. (4

تالیفی سیدمحمد موسوی
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آرایه های کدام گزینه صحیح نیست؟42

از آن مژگان او دست دعا بر آسمان دارد                   که دائم از خدا خواهد شفای چشم بیمارش (حسن  تعلیل - تضاد) (1

افتاده را به چشم حقارت مبین که خاک                   گر سرکشد غبار دل آسمان شود (استعاره - کنایه) (2

در این دو هفته که چون گل در این گلستانی            گشاده روی تر از راز می پرستان باش (کنایه - استعاره) (3

عاقالن را تا در این موسم چو خود دیوانه دید                        بید مجنون، سجدۀ شکری به جا آورده است (اسلوب معادله - (4

اغراق)

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 12 1394 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 12 1394 مدارس برتر 

کدام گزینه فاقد   مفاهیم موجود در غزل اجتماعی است؟43

هرگز دلم برای کم وبیش غم نداشت                    آری نداشت غم که غم بیش و کم نداشت (1

خانه ای کاو شود از دست اجانب آباد                 ز اشک ویران کنش آن خانه که بیت الَحَزن است (2

فّرخی ز جان ودل می کند در این محفل               دل نثار استقالل، جان فدای آزادی (3

در پیشگاه اهل خرد نیست محترم                     هرکس که فکر جامعه را محترم نداشت (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

آرایه های مشخص شده در ابیات زیر تمامًا درست است به جز گزینۀ ............44

خمیده پشت از آن گشتند پیران جهان دیده                    که اندر خاک می جویند اّیام جوانی را (حسن تعلیل) (1

به غیر اشک کسی حال دل ما نمی داند               همیشه طفل ز دیوانگان خبر گیرد (اسلوب معادله) (2

تا زلف قیرگون تو بگشاد دست جور                  پای دل شکستۀ من بسته شد به قیر (تشخیص) (3

با من مگوی جز صفت سرو قامتت                   زیرا که نیست جز سخن راست دلپذیر (استعاره) (4

تالیفی سیده سودابه رضازاده بایی

در کدام بیت آرایه های "استعاره، تشبیه، جناس و نغمۀ حروف" به کار رفته است؟45

اینکه در تردامنی چون ابر طوفان می کنیم                      پشت ما گرم از فروغ آفتاب دیگر است (1

آب در پستی عنان خویش نتواند گرفت              عمر را در موسم پیری شتاب دیگر است (2

گرچه دارد چشمۀ خورشید آب روشنی               در عرق روی بتان را آب وتاب دیگر است (3

طالع شهرت بلند افتاده است آن زلف را             ورنه آن موی میان را پیچ وتاب دیگر است (4

تالیفی کاظم کاظمی
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در کدام گزینه ترتیِب ابیات با در نظر گرفتن آرایه  های: "تناقض، اغراق، مجاز، لف ونشر و ایهام" درست است؟46

الف) ما را ز خیال تو چه پروای شراب است            خم گو سر خود گیر که خم  خانه خراب است

ب) پرتو روی چو ماه تو در آن زلف سیاه            راستی را چه شب تیره و خوش مهتابی است

ج) تا نپنداری که سلمان را نظر بر شاهد است            مست جام عشق را با شاهد رعنا چه کار

د) چنان کاندر پریشانی سرافرازی کند زلفش            توانایی چشم ساحرش در ناتوانی بود

هـ) سیل سرشکم را کجا مژگان تواند بست ره            با خار و خس کی می  توان بستن ره سیالب را

                           

                           

الف، هـ، ج، ب، د (2 الف، ج، ب، هـ، د (1

د، هـ، ج، ب، الف (4 د، هـ، ج، الف، ب (3

از کشور 1399 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

آرایه های "ایهام تناسب، تشبیه، کنایه، مجاز، تلمیح" در کدام گزینه به کار رفته است؟47

به سیم قلب خریده است ماه کنعان را              دهد به قیمت اگر نقد جان خریدارش (1

خضر و هوای چشمۀ آب حیات و ما                  نبود به جز زالل وصالش حیات هیچ (2

لقای یار که تسکین دوزخ دل ماست                 حدیث باغ خلیل است و آتش نمرود (3

گر تو یوسف صفت از خانه به بازار آیی              دل شهری همه بر آتش سودا فکنی (4

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 9 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 9 1399

آرایه های بیت " می تواند تا شدن فرمانروا جان عزیز               همچو ماه مصر در چاه وطن باشد چرا" در کدام گزینه آمده است؟48

تلمیح، ایهام تناسب، اغراق، تشبیه، کنایه (2 جناس، تضاد، ایهام، اغراق، حس آمیزی (1

ایهام تناسب، تشبیه، جناس، تضاد، استعاره (4 تلمیح، ایهام، حس آمیزی، کنایه، استعاره (3

الدین قامحی  ا تالیفی افشین 

آرایه های کدام بیت در مقابل آن نادرست آمده است؟49

آشنایی به کسی نیست در این خانه مرا                               نظر از جمع به شمع است چو پروانه مرا (اسلوب معادله - (1

تشبیه)

دل عارف نرود از سخن سرد از جای                                    باد با تخت سلیمان چه تواند کردن (حس آمیزی - تلمیح) (2

عاشق آن است که در عرصۀ شطرنج بال                               دین و دل مات رخ شاه سواری بکند (ایهام تناسب - تشبیه) (3

قصۀ دردم همه عالم گرفت                                               در که نگیرد نفس آشنا (اغراق - مجاز) (4

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 7 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 7 1396 مدارس برتر 
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آرایه های "ایهام، اسلوب معادله، حس آمیزی و تشبیه" به ترتیب، در کدام ابیات، یافت می شود؟50

الف) زمانه از ورق گل مثال روی تو بست                ولی ز شرم تو در غنچه کرد پنهانش

ب) شمع من در هرکه آتش می زند پروانه وار              رنگ عشق تازه ای می ریزد از خاکسترش

ج) عالمی را کشت و دست و تیغ او رنگین نشد                     تیزی شمشیر پاک از خون کند شمشیر را

د) من گرفتم که قمار از همه عالم بردی                    دست آخر همه را باخته می باید رفت

ب، ج، د، الف (2 الف، ج، ب، د (1

د، ج، ب، الف (4 ج، د، الف، ب (3

کنکور سراسری هنر داخل 1397

جاهای خالی عبارت زیر را کدام گزینه کامل می کند؟51

"کتاب "از پاریز تا پاریس" اثر ............ و موضوع آن ............ است. پدیدآورندۀ کتاب "تذکرةاالولیا" ............ است و اثری

............ به شمار می آید."

محمدابراهیم باستانی - زندگی نامه - عّطار نیشابوری - منظوم (1

محمدابراهیم باستانی - حسب حال - عّطار نیشابوری - منثور (2

علی شریعتی - زندگی نامه - جامی - منثور (3

علی شریعتی - حسب حال - جامی - منظوم (4

تالیفی محسن اصغری

آرایه های بیِت زیر کدام اند؟52

"لب ببستم ز سخن ای گل خندان که مباد                     مردمان بوی تو یابند ز رنگ سخنم"

استعاره، حس آمیزی، کنایه (2 ایهام، حسن تعلیل، کنایه (1

ایهام، تشبیه، حس آمیزی (4 استعاره، ایهام تناسب، تشبیه (3

کنکور سراسری زبان داخل 1395

انسانی دوازدهم آزمون شماره 8 تابستان 1398 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 8 تابستان 1398

آرایه های مقابل همۀ ابیات به جز بیت ............ تمامًا درست است؟53

ـارت کرد (متناقض نما - تشبیه) ـانـه را زی ـاح کـه مـیـخ ـارت کـرد            عـلـی الـصـب ـارف طـه بـه آب روشـن می، ع (1

ـار بـه خـود مـی پـیـچـد (تشبیه - حسن تعلیل) سر ز تاب رخت از زلف تو پیچید نه عجب            زانکـه مـو از اثـر ن (2

ـار حیـرتـی            تا به لب آمد نفس، خون گشت و گفت: آهسته باش (اسلوب معادله - خواستـم از دل بـرون آرم غب (3

تشخیص)

ـاسـت (کنایه - مجاز) ـان و دسـت کـوتـه م ـاه بـخـت پـریـشـ ـا نـرســد            گـن اگـر بـه زلـف دراز تـو دسـت م (4

تالیفی نرگس موسوی
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در همۀ ابیات، به  جز بیت ............ "اسلوب معادله" وجود دارد؟54

عشق بر یک فرش بنشاند گدا و شاه را            سیل، یکسان می  کند پست و بلند راه را (1

برو طواف دلی کن که کعبۀ مخفی است            که آن خلیل بنا کرد و این خدا خود ساخت (2

فکر شنبه تلخ دارد جمعۀ اطفال را            عشرت امروز بی  اندیشۀ فردا خوش است (3

موی سفید ریشۀ طول امل بود            در شوره  زار بیش بود موجۀ سراب (4

تالیفی سیدمحمد موسوی

در همۀ گزینه ها آرایۀ جناِس همسان مشهود است به جز گزینۀ ............ .55

بر تختگاه شاهی آسوده کی توان شد                 بگذار تاج کی را بردار جام جم را (1

آن میوۀ بهشتی کامد به دستت ای جان             در دل چرا نکشتی از دست چون بهشتی (2

در هوای آن که یابد باد بوی آن نگار                   بر در هر خانه روی خویشتن بنهاد باد (3

به محفل تو کسی داد بی قراری داد                    که تا نسوخت چو پروانه، بر زمین ننشست (4

تالیفی کاظم کاظمی

در همۀ ابیات به جز بیت گزینۀ ............ آرایۀ اسلوب معادله به کار رفته است.56

اهل غیرت نیست ممکن بازی دنیا خورد            شیر چون گردن گذارد حیلۀ روباه را؟ (1

حریص از هستی ناقص ندارد راحتی هرگز                       مگس تا هست هیهات است از سر دست بردارد (2

نمی شود ز مگس خیرگی به راندن دور                 ز منع، سفله کجا شرمسار برگردد؟ (3

پیچید به دست و پای مگس دام عنکبوت                       شهباز صید رشتۀ آمال چون شود؟ (4

تالیفی کاظم کاظمی

ترتیب ابیات زیر ازنظر آرایه های "تشبیه، حسن تعلیل، پارادوکس، ایهام تناسب، مجاز" کدام است؟57

الف) چنگ بنواز و بساز ار نبود عود چه باک؟            آتشم عشق و دلم عود و تنم مجمر گیر

ـان نـیـسـت ـان درد مــی جــویـــی            خـوش تـر از درِد درد درم ب) ای کـــه درمـــ

ـانی            عـیبم مـکن که در سر سودای یار دارم ج) سرمسـت اگر به سودا بر هم زنم جـه

ـاشد مـگر انـگـشت گزیده د) در خـواب گـزیـده لـب شـیـرین گل اندام            از خـواب نـب

ـاق سـپـند رخ خود مـی دانـسـت            و آتـش چـهره بـدین کار برافروخته بود ه) جان عش

د، ه، ب، الف، ج (2 الف، ه، ب، د، ج (1

د، ج، ب، الف، ه (4 الف، ج، ه، د، ب (3

تالیفی نرگس موسوی
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آرایه های "ایهام تناسب، استعاره، تشبیه، کنایه و جناس ناهمسان" به ترتیب در کدام ابیات دیده می شوند؟58

الف- در هوایت زورقی بر خشک می رانم ولیک جانم از طوفان غم در قعر بحری زاخر (= پرآب) است

ب- بدین صفت ز تکّبر به دوستان مگذر اگرچه ُعمر عزیزی و ُعمر بر گذر است

ج- تا لب میگون او در داد جان را جام می چشم مست نیم خوابش را ُخماری دیگر است

د- حیف باشد که به افسوس جهان می گذرد مگذر ای جاِن جهان زانکه جهان بر گذر است

ه- می سوزم و می سازم از آن روی که چون عود کار مِن دلسوخته از سوز به ساز است

ه - د - ب - الف - ج (2 الف - د - ه - ج - ب (1

الف - ب - ج - د - ه (4 ب - الف - ه - د - ج (3

والفضل غالمی اب تالیفی 

ترتیب قرار گرفتن بیت ها به ترتیب آرایه های:  "اسلوب معادله - ایهام تناسب - استعاره - مجاز" در کدام گزینه درست است؟59

الف) عاشق که حرف عشق به اغیار می زند              آبی به روی صورت دیدار می زند

ب) صائب مگو به مردم بی درد حرف عشق              آب خضر به خاک فشاندن کمال نیست

ج) دل سیالب به ویرانی من می سوزد           بس که در حسرت تعمیر تو ویران شده ام

د) روشن دالن خوشامد شاهان نگفته اند          آ�نه عیب پوش سکندر نمی شود

  

الف - د - ج - ب (2 ج - ب - د - الف (1

ب - الف - د - ج (4 د - الف - ج - ب (3

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 4 1393 مدارس برتر 

در همۀ گزینه ها آرایۀ "تشبیه" به کار رفته است به جز گزینۀ ............60

در کـوی تـو مـعـروفـم و از روی تــو مـحـروم            گـــرگ دهــن آلـــودۀ یــوســف نـدریـــده (1

ـاشـد پـیـش همه پیکان ها ـایـد کـه سـپـر ب ـان ابــرو            ب ـار کـمـ ـا یــ ـاو نـظــری دارد ب هـر ک (2

ـا نـیست ـانـب م چـون چـشـم تـو دل مـی بـرد از گـوشه نشینان            همـراه تـو بـودن گـنـه از ج (3

به روی خود نظر کن، تا بالی عقل و دین بیـنی            گره بر مشک ها زن، تا کساد مشک چین بینی (4

تالیفی نرگس موسوی

کدام گزینه، بیت "بازآ که در هوایت خاموشی جنونم" را کامل می کند؟61

فریادها برانگیخت از سنگ کوهساران (2 لبخند گاه گاهت صبح ستاره باران (1

ای مهربان تر از برگ در بوسه های باران (4 بیداری ستاره در چشم جویباران (3

انسانی دوازدهم فارسی خرداد 1399 امتحان نهایی علوم 
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آرایه های بیت "کمند شوق مرا می کشد به مأمن اصلی          در این نشیمن حیرت از آن قرار ندارم" در کدام گزینه به کار رفته62

است؟

مجاز، ایهام تناسب، تناقض (2 تشبیه، استعاره، تلمیح (1

استعاره، ایهام، اسلوب معادله (4 تضاد، کنایه، تشبیه (3

تالیفی حسن وسکری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 16 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 16 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 16 1399

آرایه های "جناس همسان - ایهام تناسب - تضاد - استعاره - تشبیه" در کدام ابیات آمده است؟63

الف) اگر در آتش سوزان روم، درست آیم                که نقد من به همه حال بر عیار خود است

ب) چون باد جهنده آمدی تنگ برم               خاکم به دو دیده بر فشاندی و شدی

ج) پشت در تو هر شب خاقانی از هوایت               دو چشم نرگسین را خونابه بار کرده

د) پیاله به کف چون روان می شود               دل عاشقان را روان می برد

ه) جان سفر کرد و بر قرار خودی               ای دل بی وفا، قرار این بود؟

د - ج - ه - ب - الف (2 ه - ج - ب - الف - د (1

ه - الف - د - ج - ب (4 د - الف - ب - ه - ج (3

تالیفی نرگس موسوی

آرایه های مقابل کدام گزینه نادرست است؟64

صائب ز لبت گوهر شهوار نریزد               چندی چو صدف تا نکنی مهر دهان را (استعاره - تناسب) (1

می توان از عالم افسرده دل برداشت زود                     از تنور سرد می گردد به گرمی نان جدا (کنایه - ایهام) (2

ماه کنعانی من مسند مصر آن تو شد                      وقت آن است که بدرود کنی زندان را (استعاره - تلمیح) (3

ای نیست کرده هست را بشنو سالم مست را                        مستی که هر دو دست را پابند دامت می کند (تناقض - نغمۀ (4

حروف)

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 13 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 13 1396 مدارس برتر 

در کدام بیت هر سه آرایۀ "تشبیه ،استعاره، کنایه" وجود دارد؟65

تو قّلۀ خیالی و تسخیر تو محال                  بخت منی که خوابی و تعبیر تو محال (1

بعد یک عمر قناعت دگر آموخته ام              عشق گنجی است که افزونی اش از انفاق است (2

چون که گل رفت و گلستان درگذشت                  نشنوی زان پس ز بلبل سرگذشت (3

به صحرای هوس تا کی دال سر در هوا گردی؟                   نمی بینی رهی ، ترسم که گم گردی چو واگردی (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1394

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 5 تابستان 1398

انسانی دوازدهم آزمون شماره 5 تابستان 1398 قلمچی علوم 
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نوع پرسش در همۀ گزینه ها "انکاری" است، به جز:66

ما را ز خیال تو چه پروای شراب است؟              ُخم گو سر خود گیر که ُخمخانه خراب است (1

یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبیم؟                     دولِت صحبِت آن مونِس جان، ما را بس (2

به مالزماِن سلطان که رساَند این دعا را؟             که به ُشکر پادشاهی ز نظر مران گدا را (3

رنِد عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار؟              کار ُملک است آن که تدبیر و تأّمل بایدش (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

آرایه های مقابل همۀ ابیات، "کامًال" درست است؛ به جز:67

به می  پرستی از آن نقش خود زدم بر آب                        که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن (ایهام، کنایه) (1

گفتم ای جان جهان دفتر گل عیبی نیست                       که شود فصل بهار از می ناب آلوده (تشبیه، جناس) (2

یاقوت جان فزایش از آب لطف زاده                   شمشاد خوش خرامش در ناز پروریده (استعاره، واج آرایی) (3

مژگان تو تا تیغ جهانگیر برآورد                        بس کشتۀ دل زنده که بر یکدیگر افتاد (اغراق، استعاره) (4

از کشور 1397 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1397 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1397 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1397 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

آرایه های بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟68

تیشه در تمثال شیرین گرچه سختی ها کشید                    جان شیرین مزد دست از کوه کن آخر گرفت

استعاره - حس آمیزی - ایهام تناسب - تلمیح (2 تشبیه - تشخیص - حس آمیزی - ایهام (1

اسلوب معادله - تناسب - تشخیص - جناس (4 تشبیه - استعاره - کنایه - تلمیح (3

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 8 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 8 1396 مدارس برتر 

اگر ابیات زیر را به لحاظ داشتن آرایه های (ایهام - استعاره - اسلوب معادله - تناقض) از باال به پا�ن مرّتب کنیم، کدام گزینه درست69

است؟

الف) ره عشق ار به سر آید، راه بیرون شد                                              به ساحلی گر رسد کشتی، همان دریا بود جایش

ب) نیک بد کردی شکستن عهد یار مهربان                                             این بتر کردی که بد کردی و نیک انگاشتی

ج) آرزو دارم ز لعلش تا به لب جام مدام                                              وز سرم بیرون نخواهد رفتن این سودای خام

د) از شکست کشتی ما تا گهی یاد آورد                                                 رشته های موج، بر انگشت توفان بسته ایم

الف - ج - ب - د (2 الف - ج - د - ب (1

ج - د - ب - الف (4 ج - د - الف - ب (3

از کشور 1390 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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کدام آثار به ترتیب "منثور، منثور، منظوم، منظوم" است؟70

سه دیدار، پرنده  ای به نام آذرباد، حملۀ حیدری، تمهیدات (1

داستان  های دل  انگیز فارسی، من زنده  ام، روزها، لیلی و مجنون (2

فی حقیقة  العشق، از پاریز تا پاریس، قصۀ شیرین فرهاد، اسرارالتوحید (3

سندبادنامه، فیه ما فیه، دری به خانۀ خورشید، پیوند زیتون بر شاخۀ ترنج (4

از کشور 1399 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

آرایه های مقابل کدام گزینه نادرست   است؟71

ای ماه دل افروز بگردان قدح می            چون ماه فلک دم مزن از دور پیاپی (استعاره - تشبیه) (1

در پای رقیبش چه کنم گر ننهم سر                   محتاج ملک بوسه دهد دست غالمان (اسلوب معادله - کنایه) (2

خصم اگر چون بیستون بندد به خون ما کمر                 پشت ما بر کوه از اقبال بازوی خود است (مجاز - کنایه) (3

گر به شهرت مایلی با بی نشانی ساز کن                       دهر نتواند نمودن آنچه عنقا وانمود (تناقض - جناس) (4

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 5 1396 مدارس برتر 

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 5 1396 مدارس برتر 

کدام گزینه ترتیب آرایه های "کنایه، مجاز، متناقض نما، تضاد، تشبیه" را در ابیات زیر نشان می دهد؟72

الف) گل امید ما را آفت پژمردگی نبود                     که باغ آرزوی ما هوایی معتدل دارد

ب) ز احسان بنای دولت خود باثبات کن                 دست گشاده را سپر حادثات کن

ج) وین طرفه تر که تا دل من دردمند توست             حاضر نبوده یک دم و غایب نگشته ای

د) زین باغ هرجا وارسی جهل است با دانش طرف                   بلبل به چهچه گر َتَند قمری به کوکو می زند

ه) با یکدیگر آمیزش پیران و جوانان             چون فصل گل و فصل خزان راست نیاید

ب، ه، ج، د، الف (2 ب، الف، ه، ج، د (1

الف، ج، ه، ب، د (4 الف، ه، ج، د، ب (3

تالیفی کاظم کاظمی

در کدام بیت، بیشترین تشبیه وجود دارد؟73

چون تو خورشیدی نتابیده است در ایوان ُحسن            ذّره ای چون من نرقصیده است در میدان عشق (1

ـا سـحـر چند است            مـگـر کـسـی کـه به زندان عشق در بند است شـب فـراق کـه دانـد کـه ت (2

ـان دل ـاک گـریـبـ سـوزن فـکـرت شـکست رشتۀ طاقت گسیخت            بـس کـه ز نـو دوخـتـم چ (3

ـان خـوش تـر ـام ـان بـی سـروس ـار جـه ـان خـوش تر            چـون ک ـان آشـفـتـه سـخـن چـو زلـف ج (4

از کشور 1398 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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آرایه های بیت زیر کدام اند؟74

"از خرابی می شود دل صاحب گنج هنر             نیست معماری ِبه از ویرانی این بنیاد را"

تشبیه، مجاز، تضاد، اسلوب معادله (2 استعاره، کنایه، تضاد، تلمیح (1

استعاره، مجاز، پارادوکس، اسلوب معادله (4 تشبیه، استعاره، کنایه، پارادوکس (3

آزمایشی سنجش ریاضی و فیزیک چهارم مرحله اول 1395

در کدام بیت آرایۀ مجاز وجود ندارد؟75

از دست و زبان که برآید                      کز عهدۀ شکرش به درآید (1

ابروباد و مه و خورشید و فلک در کارند              تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری (2

همه ازبهر تو سرگشته و فرمان بردار                   شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری (3

لب و دندان سنایی همه توحید تو گوید             مگر از آتش دوزخ بودش روی رهایی (4

تالیفی استاد سیما کنفی

آرایه های ادبی بیت زیر کدام اند؟76

"بخت شور ما ز اشک  الله گون شرمنده نیست                        بر زمین شور باران را نباشد مّنتی"

تشبیه - اسلوب معادله - حس آمیزی (2 ایهام تناسب - اسلوب معادله - استعاره (1

حس آمیزی - حسن تعلیل - جناس (4 تشخیص - تشبیه - ایهام (3

امیر افضلی تالیفی 

آرایه های مقابل همۀ ابیات به جز ............ تمامًا درست است.77

کمند زلف تو را اگر رسن دراز آمد                     در آن مپیچ که دارد گذر به چنبر دل (تشبیه - مراعات نظیر) (1

دلم چگونه نماید قرار در صف عشق                   چنین که زلف تو بشکست قلب لشکر دل (ایهام تناسب - حسن تعلیل) (2

بود که ساقی لعل تو در دهد جامی                   مرا که خون جگر می خورم ز ساغر دل (کنایه - استعاره) (3

دلم مرید مراد است و دیده رهبر دل                  سرم فدای خیال و خیال در سر دل (جناس - مجاز) (4

تالیفی محسن اصغری

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ............ آرایۀ حس آمیزی به کار رفته است.78

اهل معنی گر چه خاموشند از تحسین من                      غوطه در خون می زنند از معنی رنگین من (1

قابل چندین شکایت نیست وضع روزگار                        آنچه دارد تلخ و شیرین جملۀ یک پیمانه است (2

نه بوی مهر می شنویم از تو ای عجب                  نه روی آنکه مهر دگر کس بپروریم (3

به آب خشک حرف طوطیان را سبز گرداندن                   به جز آ�نۀ تردست دیگر از که می آید؟ (4

تالیفی کاظم کاظمی
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آرایه های بیِت زیر، در کدام گزینه "تمامًا" درست آمده است؟79

"بر روی چون َمه ارچه بتابی کمند زلف                   باری به هیچ روی ز من روی برمتاب"

تشبیه - ایهام - جناس تام - کنایه (2 مجاز - تشبیه - جناس - تشخیص (1

ایهام تناسب - استعاره - تناسب - واج آرایی (4 استعاره - ایهام - جناس تام - مجاز (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397

آرایه های بیت:80

"به مهلتی كه سپهرت دهد ز راه مرو               تو را كه گفت كه این زال ترك دستان گفت" در كدام گزینه "تمامًا" درست آمده

است؟

تشخیص، اسلوب معادله، حسن تعلیل (2 استعاره، ایهام تناسب، كنایه (1

تلمیح، استعاره، حسن تعلیل (4 ایهام تناسب، كنایه، اسلوب معادله (3

کنکور سراسری زبان داخل 1391

آرایه های مقابل تمام ابیات به جز گزینۀ ............ درست آمده است.81

ز یک حرف خنک هنگامه ای افسرده می گردد                  که رنگ از روی گلشن از خزان یک بار می ریزد (جناس - (1

حس آمیزی)

ز سوگ الله رویان گر نبودی ازچه رو الله             به گلزار جهان زینسان به چهر داغدار آمد (حسن تعلیل - تشبیه) (2

دلگرمی است مرا ز آتش عشقت که اگر             آه سردی بکشم هر دو سرا می سوزد (اغراق - متناقض نما) (3

چو مشک ما همه کافور شد از سردی عالم                       جوانان را ز ما دل سرد شد کو آن جوانی ها (کنایه - استعاره) (4

تالیفی کاظم کاظمی

آرایۀ چند بیت، مقابل آن نادرست است؟82

الف- چون نشترم به دیده خلد نوش خند ماه                  یادش به خیر، خنجر مژگان یار من (تشبیه)

ب- بید مجنون در تمام عمر سر باال نکرد                       حاصل بی حاصلی نبود به جز شرمندگی (حسن تعلیل)

ج- سایۀ باالی آن سرو از سر من کم مباد                       زانکه بر من رحمتی از عالم باالست این (حسن تعلیل)

د- عشق روی گل بسی خارت نهاد                   کارگر شد بر تو و کارت نهاد (تشبیه)

هـ- زردرویی می کشم زان طبع نازک بی گناه                    ساقیا جامی بده تا چهره را گلگون کنم (مجاز)

یک (2 دو (1

چهار (4 سه (3

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 8 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 8 1396 مدارس برتر 
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همۀ آرایه های روبه روی گزینه ها درست است به جز ............83

با دل سنگینت آیا هیچ درگیرد شبی                  آه آتشناک و سوز سینۀ شب گیر ما (مجاز - ایهام) (1

از چمن زیباتر از قدت کجا خیزد نهال               وز شکر شیرین تر از خطت کجا روید نبات (مجاز - تناسب) (2

ای که از هجر تو در دریای خون افتاده ام                        از سرشک دیدۂ گوهرفشان بدرود باش (استعاره - اغراق) (3

سرو سهی که هست شب و روز در قیام              چون قامتت بدید بر او فرض شد نماز (اسلوب معادله - تضاد) (4

تالیفی حسن وسکری

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 13 1399

انسانی دوازدهم آزمون شماره 13 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 13 1399

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ............ مناظره وجود دارد.84

گفتم که روی خوبت از من چرا نهان است                     گفتا تو خود حجابی ور نه رخم عیان است (1

به گفت وگو نرود کار عشق پیش و مرا               نمی کشد دل غمگین به گفت وگوی دگر (2

پرسید از چنار که تو چندروزه ای        گفتا چنار: ُعمر من افزون تر از دویست (3

گفتا تو از کجایی کاشفته می نمایی                    گفتم منم غریبی از شهر آشنایی (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

در همۀ ابیات به جز ............ رابطۀ معنایی تضاد یافت می شود؟85

حدیث عشق بر پیر عقل بردم دوش                  چنان به خویش رفت کش ندیدم باز (1

چو کمال صنع بی چون ز جمال توست پیدا                     نتوان حدیث عشقت ز ره مجاز کردن (2

دمی که با تو نشینم ز خویش بی خبرم                چنان که هیچ ندانم حیات را ز ممات (3

هر طبع که پژمرده و پیر است ز هجرش            از دوستی خواجه شود تازه و برنا (4

تالیفی محسن اصغری

در کدام گزینه آرایۀ مقابل بیت نادرست است؟86

دیشب به سیل اشک ره خواب می زدم              نقشی به یاد روی تو بر آب می زدم (تشبیه - کنایه) (1

2) ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد              چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد (مراعات نظیر - ایهام)

باران همه بر  جای عرق می چکد از ابر               پیداست که از روی لطیف تو حیا کرد (حسن تعلیل - تضاد) (3

آتش عشق است کاندر نی فتاد               جوشش عشق است کاندر می فتاد (حسن تعلیل - تشبیه) (4

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 1 1395 مدارس برتر 
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در کدام بیت آرایه های "اسلوب معادله - حسن تعلیل - ایهام تناسب - جناس - تشخیص" تمامًا یافت می شود؟87

شبنم نکرد داغ دل الله را عالج             نتوان به گریه شست خط سرنوشت را (1

فریاد عندلیب ز گل شد یکی هزار       بی پرده کرد، پردۀ بسیار ساز را (2

گوهر حدیث پاکی دامان او شنید                     از شرم هر دو دست صدف را به رو گرفت (3

در وداع شب همانا خون گریست                      روی خون آلود زان بنمود صبح (4

تالیفی محسن فدایی

آرایۀ مشخص شده در کدام گزینه نادرست است؟88

به یک کرشمه که در کار آسمان کردی                هنوز می پرد از شوق چشم کوکب ها (حسن تعلیل) (1

از چنبر نفس رسته بودند آن ها              بت ها همه را شکسته بودند آن ها (استعاره) (2

جز تو که فرات رشحه ای از یم توست                دریا نشنیده ام که کشد مشک به دوش (تشخیص) (3

خوش دل کند خیال تو هجران کشیده را           آتش گل است دیدۀ گلشن ندیده را (مجاز) (4

تالیفی سیده سودابه رضازاده بایی

آرایه های کدام گزینه همگی در بیت زیر وجود دارد؟89

"چو خضرم هر زمان می شد حیات جاودان حاصل                   که می در ظلمت شب عین آب زندگانی بود"

کنایه - تناسب - تلمیح - استعاره (2 تشبیه - تلمیح - ایهام - مراعات نظیر (1

مراعات نظیر - کنایه - ایهام - حس آمیزی (4 تشخیص - جناس - تلمیح - تشبیه (3

والفضل غالمی اب تالیفی 

آرایه  های مقابل همۀ ابیات "کامًال" درست است؛ به  جز:90

تا سخنی گفته  ام زان لب شیرین  سخن                 خسرو ایران نمود گوش به گفتار من (حس  آمیزی، ایهام) (1

تا در خیال حورم و اندیشۀ قصور                      جز مایۀ قصور نگردد نماز من (جناس، حسن تعلیل) (2

دست نّقاش فلک بهر تماشای ملک                     هر شب آراسته در پرده نگار عجبی (جناس، واج  آرایی) (3

هرکجا جلوۀ باالی تو باشد به میان                    راستی سرو کجا قامت موزون دارد (ایهام تناسب، تشبیه) (4

کنکور سراسری زبان داخل 1399

در کدام بیت آرایۀ اسلوب معادله وجود ندارد؟91

عشق در کار دل سرگشتۀ ما عاجز است                 بحر نتواند گشودن عقدۀ گرداب را (1

بی خموشی نیست ممکن جان روشن یافتن             کوزۀ سربسته می باید شراِب ناب را (2

طاعت زّهاد را می بود اگر کیفّیتی               مهر می زد بر دهن خمیازۀ محراب را (3

از عالیق نیست پروایی دل بی تاب را          هیچ دامی مانع از جوالن نگردد آب را (4

تالیفی استاد سیما کنفی
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همۀ آرایه های کدام گزینه، در بیِت زیر وجود دارد؟92

"ترش بنشین و تیزی کن که ما را تلخ ننماید                    چه می گویی چنین شیرین که شوری در من افکندی"

ایهام تناسب، اغراق، حسن تعلیل (2 ایهام، تلمیح، تضاد (1

کنایه، حس آمیزی، ایهام تناسب (4 تضاد، تلمیح، حس آمیزی (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396

آرایه های ادبی همۀ گزینه ها به جز ............ در مقابل آن درست آمده است.93

خردمند را سر فروشد به شرم                شنیدم که می رفت و می گفت نرم (جناس - حس آمیزی) (1

در حسرت روی و موی فرزند                برمی زد و موی و روی می کند (کنایه - جناس) (2

نیست زیان هیچ ز سنگ آب را             سنگ بالها به سبو می رسد (تشبیه - تضاد) (3

من از چرخ پیرم چنین تنگ دل             که از ضعف پیران نگردد خجل (کنایه - تشبیه) (4

تالیفی محسن اصغری

کدام گزینه از جنبۀ تاریخ ادبیاتی درست نیست؟94

قصیدۀ دماوندیه را محّمدتقی بهار در سال 1301 هجری شمسی سرود. (1

خّیام، عّطار، مولوی و باباافضل سرایندگان نامدار رباعی اند. (2

در سایه سار نخل والیت، یک شعر نیمایی و سرودۀ سّید علی موسوی گرمارودی است. (3

کتاب "روضۀ خلد" اثر مجد خوافی، نثر آمیخته با نظم است. (4

امیر افضلی تالیفی 

ترتیب ابیات زیر به لحاظ داشتن آرایه های "تشبیه- جناس- تلمیح- استعاره" کدام است؟95

الف) می فروشاِن عقیِق لِب او خواجو را         قدحی می ز پی دفع خمار آوردند

ب) چون سلیمانم که از کف داده ام تاج و نگین           تا زمستی شیشه و پیمانه را گم کرده ام

ج) شام را از صبح صادق بازشناسم ز شوق        چون مهم پرچین کند بر صبح صادق شام را

د) به دست دوستان بر کشته بودن          ز دنیا رفتنی باشد به تمکین

الف، د، ب، ج (2 الف، ب، د، ج (1

ب، د، الف، ج (4 ب، لف، ج، د (3

تالیفی نرگس موسوی
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آرایه های "اسلوب معادله ـ استعاره ـ پارادوكس ـ تشبیه ـ جناس تام" به تربیت در كدام گزینه یافت می شود؟96

الف) تنها نه من به دانۀ خالــــت مقیدم                 این دانه هر كــه دید گرفتار دام شد

ب) دیوان حافظی تو و دیوانــۀ تـــو من                اما پــری بـــه دیدن دیوان نیامدی

ج) حرف صدق از لب دیـــوانه برون می آید            زین صدف گوهر یک دانه برون می آید

د) هرچند بی صداست چو آ�نه آب عمر                 از رفتنش به گـــوش من آواز می رسد

هـ) دل چو شد غافل ز حق فرمان پذیر تن بود                   می برد هر جا كه خواهد اسب، خواب آلوده را

الف ـ د ـ ج ـ ب ـ الف (2 الف ـ ب ـ هـ ـ د ـ ج (1

هـ ـ ج ـ د ـ ب ـ الف (4 هـ ـ ج ـ د ـ الف ـ ب (3

انسانی داخل 1391 کنکور سراسری علوم 

کدام بیت، فاقد "استعاره" است؟97

جور است که در جام فشاند به جز می                حیف است که بر خاک نشانند به جز تاک (1

خاک سر راهت شدم ای لعبت چاالک                برخیز پی جلوه که برداریم از خاک (2

با چشم تو آسوده ام از فتنۀ ایام                        با خوی تو خوش فارغم از تندی افالک (3

از عکس رخت دامن آفاق، گلستان                    وز یاد لبت خاطر عّشاق، طربناک (4

کنکور سراسری هنر داخل 1397

کدام بیت فاقد اسلوب معادله است؟98

پردۀ شرم است مانع در میان ما و دوست                        شمع را فانوس از پروانه می سازد جدا (1

تا تو را از دور دیدم رفت عقل و هوش من                     می شود نزدیک منزل کاروان از هم جدا (2

از متاع عاریت بر خود دکانی چیده ام                وام خود خواهد ز من هردم طلبکاری جدا (3

می شوند از سرد مهری دوستان از هم جدا                        برگ ها را می کند فصل خزان از هم جدا (4

تالیفی سیما کنفی

ترتیب آرایه های "تشبیه - جناس - ایهام تناسب - کنایه - استعاره - مجاز" در ابیات زیر کدام است؟99

الف) باز شاهین امیدم اوج پروازی کند                    کبک شوقم در هوای وصل شهبازی کند

ب) چون سرو در سراسر این باغ دلفریب                  آزاده ای کجاست که پا در گِل تو نیست؟

ج) ز خرمن فلک، ای دوست خدشه ای نبری               که غنچه و گل این باغ، بهر چیدن نیست

د) آواز صفیر تو شنیدم و فریضه است                     این هدهد جان را گره از پای گشودن

ه) گر تو آینۀ سینه را دهی پرواز                 هزار طوطی شیرین زبان شود پیدا

و) ننهادی قدمی بر سرم ای سرو بلند                        گرچه در راه تو من خاک صفت پست شدم

ب، الف، د، ج، و، ه (2 ب، ج، د، الف، ه، و (1

د، و، الف، ب، ج، ه (4 د، و، ب، ج، ه، الف (3

تالیفی کاظم کاظمی
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در همۀ گزینه ها بهجز گزینۀ ............ آرایه های تشبیه و استعاره به کار رفته است.100

ماه خورشید نمایش ز پس پردۀ زلف                آفتابی است که در پیش سحابی دارد (1

یا رب آن اوج نشین کوکب سیارۀ کیست                      نظر آن مه بی مهر به استارۀ کیست (2

سرو را دیدم و باالی تو آمد یادم            ذکر گل کردم و در فکر رخت افتادم (3

ترا ای ماه مهرافروز چندانی که می بینم                       نخواهد در کنار آمد به جز اشک چو پروینم (4

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 1 1393 مدارس برتر 

آرایه های مقابل همۀ ابیات به جز ............ تمامًا درست است.101

بشوی از دو جهان دست چون فقیر شدی                       که هست در ره فقر این وضوی درویشی (کنایه - جناس) (1

عجب مدار مرا گر سخن شود شیرین                 که ذکر شهد لب تو مرا زبان خوش کرد (مجاز - ایهام) (2

سرو جان داد از هوای قامت جان پرورش             زان سبب فریاد می دارند مرغان بر سرش (حسن تعلیل - تشخیص) (3

چو زر عزیز وجود است نظم من آری                قبول دولتیان کیمیای این مس شد (استعاره - تشبیه) (4

تالیفی محسن اصغری

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 7 1399

انسانی دوازدهم آزمون شماره 7 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 7 1399

آرایه  های "استعاره، حسن تعلیل، پارادوکس، کنایه و تضاد" به ترتیب، در کدام ابیات آمده است؟102

الف) عمر چون باد به تعجیل از آن می  گذرد            که تو غافل کنی از کاه جدا دانۀ خویش

ب) برنمی آیم به تسکین دل خودکام خویش            چون فلک در بی  قراری دیده  ام آرام خویش

ج) عاشق چرا امید نبندد به عشق پاک            شبنم عزیز باغ شد از چشم پاک خویش

د) حرص بر من دردهای نسیه را کرده است نقد            صبح ناگردیده می  افتم به فکر شام خویش

هـ) آن زلف همچو دام که عمرش دراز باد            هرگز نکرد یاد اسیران خاک خویش

الف، د، ب، هـ، ج (2 الف، ج، د، هـ، ب (1

ج، ب، د، هـ، الف (4 ج، الف، ب، هـ، د (3

کنکور سراسری هنر داخل 1399

آرایه های مشخص شده در هر بیت درست است به جز گزینۀ ............ .103

ترسم تو را ببیند و شرمندگی کشد         یوسف بگو که هیچ نیاید برون ز چاه (تلمیح) (1

دارد اسارت تو به زینب اشارتی            از اشتیاق کیست که چشمت کشیده راه؟ (کنایه) (2

از دوردست می رسد آیا کدام پیک؟               ای مسلم شرف به کجا می کنی نگاه؟ (ایهام تناسب) (3

زین پیش دالورا کسی چون تو شگفت            حیثیت مرگ را به بازی نگرفت (تشخیص) (4

تالیفی سیده سودابه رضازاده بایی
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آثار منسوب به چند نویسنده یا شاعر درست است؟104

(تمهیدات: سهروردی) (دری به خانۀ خورشید: محّمد بهمن بیگی) (در حیاط کوچک پائیز در زندان: اخوان ثالث) (ارمیا: مهرداد

اوستا) (گوشوارۀ عرش: گرمارودی) (لطایف الطوایف: فخرالدین علی صفی) (داستان های دل انگیز ادب فارسی: محمد اشتهاردی)

چهار (2 سه (1

شش (4 پنج (3

تالیفی شاهین شیرزادی

آرایه های "اسلوب معادله، تلمیح، تشبیه، حس آمیزی" به ترتیب، در کدام ابیات یافت می شود؟105

الف) وصل، هجران است اگر دل ها ز یکدیگر جداست            هجر باشد وصل اگر دل ها به هم پیوسته است

ـانــه اسـت ـاویـــد مــی دهـــد            دارد اگــر وجــود، شــراب شــبـ ـانی جـ ب) آبــی کــه زنــدگـ

ـاِن تـِر پـروانـه است ـار            دود خشـک شـمـع ریـح ـاه تـلـخ یـ ـان را از نـگ ج) نیـسـت پــروا عاشـقـ

ـا بـرای پـشت سر خاریدن است ـاخـن تـنـه ـاه عید            ن ـاد از م د) از تـهـی مـغـزی اسـت امـیـد گـش

ج، ب، د، الف (2 ج، ب، الف، د (1

د، ج، ب، الف (4 د، ب، الف، ج (3

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 

همۀ گزینه ها به تلمیح آراسته اند به جز:106

کوکِب بخت مرا هیچ منّجم نشناخت                 یارب از مادر گیتی به چه طالع زادم؟ (1

خیاِل آن لِب خندان به خاطر غمگین                بسان آب بقا در سرای فانی بود (2

سخن هرگز بدین شیرینی و لطف و روانی نیست             خدا را شهریار! این طبع، جوی آب را ماند (3

نفع دارد نوش داروی جهان ناخوردنش               منفعت زین ِبه کزین سان  نامی از سهراب ماند (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

آرایه های مقابل کدام بیت تمامًا درست است؟107

مرا به رندی و عشق آن فضول عیب کند             که اعتراض بر اسرار علم غیب کند (جناس - تضاد) (1

چون نیست دلم را ز غمت روی رهایی               دل مصلحت خویش به روی تو رها کرد (ایهام تناسب - جناس) (2

از باد صبا در سر زلفش چو خم افتد                  صد عاشق دلسوخته در بحر غم افتد (تشبیه - ُحسن تعلیل) (3

طاقت کجاست روی عرrناک دیده را                 آرام نیست کشتی طوفان رسیده را (اسلوب معادله - تلمیح) (4

تالیفی محسن اصغری
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آرایۀ نوشته شده در برابر کدام سروده نادرست است؟108

و صدای شوم نامردانه اش                     در چاهسار گوش پیچید (تشبیه) (1

این نخستین بار شاید بود کان کلید گنج مروارید او گم شد (استعاره) (2

پهلوان هفت خوان، اکنون                     طعمۀ دام و دهان خوان هشتم بود (تشخیص) (3

پس همآوای خروش خشم / با صدایی مرتعش، لحنی رجزمانند و دردآلود / خواند... (حس آمیزی) (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

در کدام گزینه آرایه های "حس آمیزی - کنایه - تشخیص" دیده می شود؟109

توپخانه شروع کرده بود و صدای مهیب آن، صدای کودکانه اما خشک کالش را در خود هضم می کرد. (1

نمی خواستم خدای ناکرده حرف شما را زیر پا بگذارم. (2

پرسیدم اگر اشتباه نکنم بوی حمله می آید؟ (3

زمزمۀ لطیف و سبک و مالیم شما گمان مرا تأ�د کرد. (4

تالیفی سیده سودابه رضازاده بایی

در همۀ ابیات، به استثنای بیت ............. "اسلوب معادله" وجود دارد.110

گل در این گلشن کجا دارد سر پروای ما                                           خار هم از سرکشی کی می رود در پای ما (1

دل گمان دارد که پوشیده ست راز عشق را                                        شمع را فانوس پندارد که پنهان کرده است (2

دخل بیجا ندهد غیر خجالت اثری                                                  تیر کج باعث رسوایی تیرنداز است (3

زیور آ�نۀ دل روشنی باشد. نه عکس                                              خانۀ تاریک را شمعی به از صد صورت است (4

از کشور 1390 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

بیت بعدی شعر زیر در کدام گزینه آمده است؟111

"ترسم تو را ببیند و شرمندگی کشد              یوسف بگو که هیچ نیاید برون ز چاه"

لبریز زندگی است نفس های آخرت                     آورده مرگ، گرم به آغوش تو پناه (1

شاهد نیاز نیست که در محضر آورند                 در دادگاه عشق، رگ گردنت گواه (2

دارد اسارت تو به زینب اشارتی             از اشتیاق کیست که چشمت کشیده راه (3

ُحسن شهادت از همه ُحسنی فراتر است            ای ُمحسن شهید من، ای ُحسن بی گناه (4

تالیفی محسن اصغری

آرایه های بیت زیر، كدام اند؟112

"سایۀ باالی آن سرو از سِر من كم مباد             زان كه بر من رحمتی از عالم باالست این"

تشبیه، جناس ناقص، مجاز، حسن تعلیل (2 استعاره، مجاز، متناقض نما، جناس تام (1

حسن تعلیل، كنایه، مراعات نظیر، تضاد (4 كنایه، استعاره، جناس تام، تشبیه (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1391
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در کدام گزینه به ترتیب آثاری از "م.سرشک، عین القضات همدانی، شهاب الدین سهروردی" آمده است؟113

مثل درخت در شب باران، فی حقیقةالعشق، تمهیدات (1

قّصۀ شیرین فرهاد، تمهیدات، فی حقیقة العشق (2

مثل درخت در شب باران، تمهیدات، فی حقیقةالعشق (3

قّصۀ شیرین فرهاد، تمهیدات، فیه ما فیه (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

در همۀ ابیات به جز بیت ............ آرایۀ "اغراق" یافت می شود.114

شمع بختش جهان چنان افروخت           که فلک دودی از زبانۀ اوست (1

رقیبم سرزنش ها کرد که از این باب رخ برتاب            چه افتاد این سر ما را که خاک در  نمی  ارزد (2

ز دیدنت نتوانم که دیده بر دوزم             وگر معاینه بینم که تیر می آید (3

هزار سال پس از مرگ من چو باز آیی              ز خاک نعره بر آرم که مرحبا ای دوست (4

آزمایشی سنجش ریاضی و فیزیک چهارم مرحله اول 1393

در کدام گزینه آرایه های بیت زیر تمامًا درست آمده است؟115

"عشق بر یک فرش بنشاند گدا و شاه را                   سیل یکسان می کند پست و بلند راه را"

اسلوب معادله، تلمیح، مجاز، جناس، ایهام تناسب (2 تشبیه، جناس، متناقض نما، تلمیح، ایهام (1

تشخیص، نغمۀ حروف، متناقض نما، کنایه، تضاد (4 کنایه، جناس، اسلوب معادله، تضاد، استعاره (3

تالیفی کاظم کاظمی

آرایه  هاِی مقابل همۀ ابیات "کامًال" درست است؛ به جز:116

چه سان مژگان خونین گریۀ ما را نگه دارد                       کجا مرجان به زور پنجه دریا را نگه دارد؟ (اسلوب معادله، ایهام) (1

پهلو به حیات ابدی می  زند آن زلف                    این است سوادی که به اصل است مطابق (ایهام تناسب، کنایه) (2

عزیز قدردانی نیست در مصر سخن  سنجی                       ندارد ورنه جنسی غیر یوسف کاروان ما (ایهام، استعاره) (3

اگرچه تخم طمع زردرویی آرد بار                      زکات رنگ به گلشن دهد گدای قدح (مجاز، تشبیه) (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

آرایه های بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟117

"گریۀ ابر بهار از دل پردرد من است             چهرۀ زرد خزان از نفس سرد من است"

ایهام، حسن تعلیل، تشبیه، استعاره (2 تشبیه، جناس، اسلوب معادله، تشخیص (1

حسن تعلیل، جناس، استعاره، تشخیص (4 کنایه، استعاره، مجاز، حس آمیزی (3

تالیفی کاظم کاظمی
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آرایه های بیت زیر کدام اند؟118

"آید ز نی حدیثی هردم به گوش جانم         که آخر بیا و بشنو دستان و داستانم"

جناس، تلمیح، مجاز، مراعات نظیر (2 تشبیه، ایهام تناسب، جناس، تشخیص (1

تلمیح، جناس، ایهام، استعاره (4 استعاره، ایهام تناسب، مجاز، جناس (3

تالیفی نرگس موسوی

در کدام گزینه آرایۀ "اسلوب معادله" به کار رفته است؟119

ظاهرپرست کی به حقیقت رسد "کلیم"         کاو سر همیشه در ره دستار می دهد (1

روشن دالن فریفتۀ رنگ و بو نی اند          آ�نه دل به هیچ جمالی نبسته است (2

زنگ ساعت شیونی گر می کند حیرت مکن                      از برای فوت وقت خویشتن در ماتم است (3

ز شوق روی تو شاها بدین اسیر فراق                 همان رسید کز آتش به برگ کاه رسید (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

آرایه های "تضاد، اسلوب معادله، تلمیح، کنایه" به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟120

الف) پردۀ خارست اگر دارد گلی این بوستان            نوش این محنت سرا آهن ربای نشتر است

ب) دل رمیده گل از روزگار می چیند           نشاط روی زمین از غزال صحرایی است

ج) آن که در جام خضر آب بقا ریخته است               به لب  تشنۀ ما زهر فنا ریخته است

د) پردۀ چشم غزال است سیه خانۀ او           آن پریزاد که راه دل مجنون زده است

ج، ب، الف، د (2 ج، الف، د، ب (1

ب، ج، الف، د (4 ب، الف، ج، د (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1392

آرایه های "اسلوب معادله، تلمیح، جناس، تشبیه و مجاز"  به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟121

الف) آن که در جام خضر آب بقا ریخته است                 به لب تشنۀ ما زهر فنا ریخته است

ب) تسلیم تو سعدی نتواند که نباشد                گر سر بنهد ور ننهد دست تو باالست

ج) حاجت به خلق سوخته جانان نمی برند                       از مرهم است داغ دل الله بی نیاز

د) دل ما سلطنت فقر به سامان ندهد               ویرانۀ ما باج به سلطان ندهد

هـ) گر مهر به ویرانه و آباد یکی است              حسن اگر تیغ کشد بنده و آزاد یکی است

ج - الف - هـ - د - ب (2 هـ - الف - ج - د - ب (1

هـ - د - ج - الف - ب (4 ج - ب - هـ - الف - د (3

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 11 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 11 1396 مدارس برتر 

www.konkur.in

forum.konkur.in



30لرنیتو 1400 /66

آرایه های "حس آمیزی، حسن تعلیل، کنایه، تشبیه، اسلوب معادله" به  ترتیب در کدام ابیات وجود دارد؟122

الف- شوربختی تلخ کامان را به اصالح آورد                     جز نمک درمان نباشد تلخی بادام را

ب- میل دل با طاق ابروی بتان امروز نیست                   کج بنا کردند از اول قبلۀ این خانه را

ج- نه من انگشت نمایم به هواداری رویت                      که تو انگشت نمایی و خالیق نگرانت

د- از این رنگین سخن خاقانیا بس                     که با اورنگ جویی درنگیرد

هـ - سیل در هامون، صدا در کوه، می دانی چه بود؟                      از غم من کوه می نالید و هامون می گریست

الف - ب - ج - د - هـ (2 د - هـ - الف - ج - ب (1

د - هـ - ج - ب - الف (4 الف - هـ - د - ب - ج (3

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 10 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 10 1396 مدارس برتر 

بیِت زیر "فاقد" کدام آرایه های ادبی است؟123

ـا            جـوش مـی در جـگر خـم ز سر بسته بود" ـامـش گوی "شـود از ُمـهـر خـمـوشـی دل خ

استعاره، تناقض (2 ایهام، حس آمیزی (1

مجاز، اسلوب معادله (4 تشبیه، مراعات نظیر (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

ترتیِب توالی ابیات، به لحاظ داشتِن آرایه های: "استعاره، کنایه، حس آمیزی، جناس و تناقض"، کدام است؟124

الف- ز کویش نسیم صبا بوی برد                    به بویش دلم پی بدان کوی برد

ب- غریب نیست ز من گر غریب شهر خودم                 که کرد عشق تو بیگانه آشنایان را

ج- با باد بوده همره بوی تو در سحرگه              گل ها شنیده بویت خود را به باد داده

د- تا ابد بوی محبت به مشامش نرسد               هرکه خاک در میخانه به رخساره نُرفت

هـ- خواهی نکند خطش از دایره بیرونت                       هر حکم که فرماید سر بر خط فرمان باش

د، الف، هـ، ج، ب (2 الف، هـ، ج، ب، د (1

هـ، ج، ب، الف، د (4 د، هـ، ج، الف، ب (3

از کشور 1395 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1395 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1395 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1395 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 6 تابستان 1398

آرایه های "استعاره، کنایه، جناس تام، تشخیص" تمامًا در کدام بیت آمده است؟125

ای رخت آینۀ جان، می چون زنگ بیار               تا ز آ�نۀ خاطر ببرد زنگ مرا (1

مطرب آهنگ چنین تیز چه گیری که کند                       جان شیرین به لب لعل تو آهنگ مرا (2

نشد از گوش دلم زمزمۀ نغمۀ چنگ                    تا عنان دل شیدا بشد از چنگ مرا (3

من که بر سنگ زدم شیشۀ تقوا و ورع               محتسب بهر چه بر شیشه زند سنگ مرا (4

تالیفی محسن اصغری
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آرایه های بیت "در قمار عشق او هرکس دل وجان باخت برد                    در کمند زلف او هرکس به بند افتاد رست" کدام است؟126

مجاز - استعاره - تضاد - جناس (2 تشبیه - متناقض نما - کنایه - مراعات نظیر (1

تشبیه - تشخیص - متناقض نما - تضاد (4 تناسب - تشخیص - ایهام - جناس (3

الدین تالیفی افشین محی 

کدام آرایه در بیت زیر به کار نرفته است؟127

"خصم اگر چون بیستون بندد به خون ما کمر                 پشت ما بر کوه از اقبال بازوی خود است"

تشبیه (2 مجاز (1

حسن تعلیل (4 کنایه (3

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 13 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 13 1396 مدارس برتر 

در کدام بیت یکی از آرایه های مقابل آن نادرست است؟128

تا تاج سر از نعل ُسم رخش تو سازیم                 یک راه عنان رنجه کن ای شاه سواران (تشبیه - جناس) (1

تو را بر اشک چون باران من گر خنده می آید           عجب نبود که در بستان بخندد غنچه از باران (تشخیص - واج آرایی) (2

چو چشم خفته بگشودی، ببستی خواب بیداران              چو تاب طّره بنمودی، ببردی آب طّراران (تضاد - ایهام) (3

از لعل تو دل برنکنم زانکه به مستی                  جز باده نباشد طلب باده گساران (استعاره - مراعات نظیر) (4

تالیفی محسن اصغری

تعداد تشبیهات به کاررفته در کدام گزینه بیشتر است؟129

گر سنگ فتنه بارد فرق منش سپر کن                ور تیر طعنه آید جان منش نشانه (1

غم غبار است و دل آ�نه و صیقل صهبا (شراب) خیز و بزدایم از آ�نه غبار ای ساقی (2

تو قبلۀ عشاق، رخت کعبۀ مقصود                   و آن خال و زنخدان حجراألسود و زمزم (3

هالک جان ما خواهی کمان ابروانت را                ز مژگان تیر ساز و تیر را از غمزه پیکان کن (4

تالیفی کاظم کاظمی

آرایه های روبه روی همۀ ابیات درست است به جز:130

از شهـر بی کرانۀ هرگـــز رسیده ام            تا رخت خویش باز کنم در دیار هیچ (استعاره - کنایه) (1

در دل امید سرد و به سر آرزوی خام            در دیده اشک شاید و بر دوش بار هیچ (حس آمیزی - جناس) (2

دنبال آب زندگی از چشمه سار مرگ            جویای نخل مردمی از جویبار هیچ (تلمیح - پارادوکس) (3

دیوانۀ خــردور و فــرزانۀ جهـــول            عقل آفرین دشت جنون هوشیار هیچ (تضاد - تشبیه) (4

تالیفی حسن وسکری
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آرایه های موجود در بیت زیر، کدام است؟131

"در حقیقت تنگدستی مایۀ دیوانگی است                      در چمن بید از غم بی حاصلی مجنون شود"

حسن تعلیل - ایهام تناسب - اسلوب معادله (2 تشبیه - تضاد - کنایه (1

جناس - اسلوب معادله - تلمیح (4 کنایه - حسن تعلیل - تلمیح (3

کنکور سراسری هنر داخل 1395

آرایه های "حسن تعلیل، ایهام تناسب، استعاره، تشبیه و اسلوب معادله" به ترتیب، در کدام ابیات آمده است؟132

الف) احرام چه بندیم چو آن قبله نه اینجاست                در سعی چه کوشیم که از مروه صفا رفت

ب) خبر چشم تر من که رسانید به ابر؟             که به تعجیل تمام از سر دریا برخاست

ج) تن خاکی هدف ناوک دل دوز قضاست                      خبر از خویش نداری که کجایی در خواب

د) مشت آبی می کند خواب گران را تار و مار                 قطرۀ اشکی پی ویرانی عالم بس است

هـ) دامن فرصت، دِل بی تاب نتواند گرفت                     مشت خاکی پیش این سیالب نتواند گرفت

ب، هـ، ج، د، الف (2 ب، الف، هـ، ج، د (1

الف، ج، ب، د، هـ (4 الف، ب، ج، هـ، د (3

کنکور سراسری هنر داخل 1395

کدام گزینه ترتیب آرایه های "مجاز، استعاره، کنایه، حس آمیزی، تشبیه" را در ابیات زیر نشان می دهد؟133

الف) من از تو هیچ نبریدم که هستی یار دلبندم                    تو را چون بنده ای گشتم به فرمانت کمر بندم

ب) تو را خود یک زمان با ما سر صحرا نمی باشد                      چو شمست خاطر رفتن به جز تنها نمی باشد

ج) غریبی ناله را رنگینی دیگر دهد، ورنه                 برای بلبل ما کنج باغی می شود پیدا

د) تا تو را دیدم که داری سنبله بر آفتاب                  آسمان حیران بماند از اشک چون پروین من

ه) قیاس کن که دلم را چه تیر عشق رسید                 که پیش ناوک هجر تو جان سپر می گشت

ب، د، الف، ج، ه (2 الف، ج، ب، ه، د (1

د، ب، ه، ج، الف (4 ب، ج، ه، الف، د (3

تالیفی کاظم کاظمی

کدام بیت فاقد آرایۀ "اسلوب معادله" است؟134

نازک به نگاه کجی آزرده شود              خار در دیده چو افتاد کم از سوزن نیست (1

درنگیرد صحبت زاهد به صافی مشربان              زشت در یک دیدن از آ�نه روگردان شود (2

دل چون رسد به جانان بیزار جسم گردد            تا پیش شمع خواهد پروانه بال وپر را (3

خضر با عمر ابد پوشیده جوالن می کند             ما به این ده روزه عمر، اظهار هستی می کنیم (4

تالیفی نرگس موسوی
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در کدام بیت، هر دو تشبیه گسترده و فشرده وجود دارد؟135

هرکه از مهر تو چون ذّره شود سرگردان            دورش از روی چو خورشید درخشان مگذار (1

من که با زلف چو چوگان تو گـویی نزنم            بیش از این گوی دلم در خم چوگان مگذار (2

ـازگـذار ـا ب ـان بـه صب چند چون مرغ کنی سوی گلستان پرواز            راه آمـد شـد بـسـت (3

ـازگــذار ـا را بـه هــوا ب تو که یک ذّره نداری خبـر از آتـش مهر            ذّرۀ بـی ســروپـ (4

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 

آرایه های "استعاره، مجاز، حس آمیزی، اسلوب معادله و ایهام" به ترتیب، در کدام ابیات آمده است؟136

ـافــی شــده اســت خــون دلـــم            خـــون تـــیــره شــده اســـت آب ســـرم الف) آب صـ

ـاتـوانـم ـادم کـنـی که ایـن دم دور از تـو ن ـال مـن بپرسی             ی ـارا گـر ح ب) اکـنـون سـزد نـگ

ـام را تـیـغ اجـل گوید جـواب ج) حرف بیجا غافالن را غوطه در خون می دهد            مـرغ بـی هـنـگ

د) بـلـبـل و طـوطـی و قـمری همه ناالن تواند            در دبستان تو شیرین سخنی نیست که نیـست

ـا ام مـی بـنـدیـم مـ ـّ ـام می بندیم ما            پـرده بــر چـشـم بـد ای ـا را خ ـامـی نـقـش ه ه) نـه ز خ

ب، الف، ج، ه، د (2 الف، ه، د، ج، ب (1

ه، الف، د، ج، ب (4 ه، ب، د، ج، الف (3

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

شاعر در ابیات زیر از کدام آرایه ها تمامًا بهره ُجسته است؟137

الف ) در خرابی هاست، چون چشم بتان، تعمیر من         مرحمت فرما، ز ویرانی عمارت کن مرا

ب) از فضولی های خود صائب خجالت می کشم من که باشم تا کنم تلقین که رحمت کن مرا؟

تشبیه، تناقض، تلمیح، مجاز (2 تناقض، استعاره، تشبیه، مجاز (1

حسن تعلیل، اسلوب معادله، ایهام (4 استعاره، جناس، ایهام تناسب، واج آرایی (3

تالیفی محسن فدایی

در کدام بیت یکی از آرایه های مقابل آن نادرست ذکر شده است؟138

چه شد که با من سرگشته کینه می ورزی          ز ذّره مهر نباشد، به هیچ رو در کین (تضاد - ایهام تناسب) (1

ساز عشق از خسرو آمد سوز عشق از کوه کن                  کوه کن را نغمۀ عشرت صدای تیشه است (تلمیح - جناس) (2

بر لبم ُمهر سکوت از ذوق خاموشی مدان                       می زدم فریاد گر فریادرس می داشتم (متناقض نما - تشبیه) (3

ستاره می شمرم تا که سر زند خورشید                 که رفت ماه من از چشم اشک بار امشب (استعاره - کنایه) (4

تالیفی محسن اصغری
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آرایۀ مقابل کدام بیت، نادرست است؟139

به لطف اگر بخوری خون من روا باشد             به قهرم ازنظر خویشتن مران ای دوست (حسن تعلیل) (1

تو که زاهدی به پرهیز تو که عابدی سحرخیز             سر من مدام مست و شب من سحر ندارد (کنایه) (2

بوی جان از لب خندان قدح می شنوم              بشنو ای خواجه اگر زان که مشامی داری (استعاره) (3

چون مست می شوید ز شرب مدام دوست          مستی بنده هم به دعا آرزو کنید (ایهام) (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395

در عبارت زیر، واژه  های کدام گزینه، طرفین سجع  نیستند؟140

(در همان بحبوحۀ بخوربخور که منظرۀ فنا و زوال غاز خدابیامرز، مرا به یاد بی  ثباتی فلک بوقلمون و شقاوت مردم دون و مکر و

فریب جهان پتیاره و وقاحت این مصطفای بدقواره انداخته بود باز صدای تلفن بلند شد. بیرون جستم و فورًا برگشتم.)

پتیاره، بدقواره (2 جستم، برگشتم (1

فنا، خدا (4 بوقلمون، دون (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1395

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 3 تابستان 1398

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 3 تابستان 1398

کدام یک از موارد زیر، از جنبۀ تاریخ ادبی درست است؟141

نمونه هایی از غزل اجتماعی را در شعر شاعرانی چون محمدتقی بهار، عارف قزوینی و فرخی سیستانی می توان یافت. (1

مثنوی معنوی، تمهیدات عین القضات همدانی و مثل درخت در شب باران جنبۀ غنایی دارند. (2

تذکرةاالولیا کتابی است به نظم و اثر عطار نیشابوری. (3

کلیله ودمنه اثری است به نثر و اثر نصراهللا منشی. (4

تالیفی نرگس موسوی

آرایه  های "جناس همسان - تضمین - اغراق - تلمیح" به ترتیب در کدام ابیات یافت می  شود؟142

الف) همه خدای  پرستان سفر کنند به چین               چو ترک کافر من گر بتی ز چین خیزد

ب) چو بلبل سحری برگرفت نوبت بام                      ز توبه  خانۀ تنهایی آمدم بر بام

ج) یتیمی که ناکرده قرآن درست                ُکُتب  خانۀ چند مّلت بُشست

د) ای رفته از بِر ما، ما گفته همچو سعدی                خوش می  روی به تنها تنها فدای جانت

د - الف - ب - ج (2 ب - د - ج - الف (1

د - الف - ج - ب (4 ب - د - الف - ج (3

امیر افضلی تالیفی 
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در کدام بیت یکی از آرایه های مقابل آن نادرست است؟143

دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است                  بدین راه و روش می رو که با دلدار پیوندی (تشبیه - تضاد) (1

تویی که خوب تری ز آفتاب و شکر خدا              که نیستم ز تو در روی آفتاب خجل (تکرار - ایهام) (2

حالوت می برد از زندگانی تلخی مّنت                  چرا کس آبروی خود پی آب بقا ریزد (حس آمیزی - تلمیح) (3

ای صبا برگی از آن گلشن بی خار بیار                  حرف رنگینی از آن لعل گهربار بیار (تشخیص - مجاز) (4

تالیفی محسن اصغری

آرایه های "تشبیه، اسلوب معادله، ایهام، استعاره و اغراق" به ترتیب، در کدام ابیات آمده است؟144

الف) چه ناله ها که رسید از دلم به خرمن ماه                  چو یاد عارض آن ماه خرگهی آورد

ب) بهرۀ خواجه ز اسباب به جز محنت نیست                 عرق از بار گران قسمت حّمال شود

ج) بر گرفتاری دل خنده زنان می گذرم               همچو دیوانه که از پیش  دبستان گذرد

د) دل همچو سنگت ای دوست به آب چشم سعدی                     عجب است اگر نگردد که بگردد آسیابی

هـ) گفتم آتش در زنم آفاق را                        گفت: سعدی درنگیرد با منت

ج، ب،  الف، هـ، د (2 ج، ب، هـ، الف، د (1

د، الف، ب، ج، هـ (4 د، ب، الف، هـ، ج (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396

آرایه های موجود در بیت زیر تمامًا در کدام گزینه آمده است؟145

"هرچند نمک چون شکرت شور جهانی است               لیکن لب لعلت نمکی بس شکرین است"

ایهام تناسب، مجاز، تشبیه، متناقض نما (2 تشبیه، جناس، کنایه، ایهام (1

حسن تعلیل، جناس، تشبیه، واج آرایی (4 استعاره، کنایه، تضاد، مجاز (3

تالیفی کاظم کاظمی

در کدام تشبیه وجه شبه ذکر نشده است؟146

ز شوق روی تو شاها بدین اسیر فراق                 همان رسید کز آتش به برگ کاه رسید (1

پرپیچ وتاب و تیره و پر امتداد بود                    این زندگی که نسخه ای از گردباد بود (2

از بس تنم از ُفرقت می در رمضان کاست                       انگشت نماتر ز هالِل شب عید است (3

گفتگوی اهل عالم بر سر دنیا به هم                   جمله بی اصل است، جنگ طفل های مکتب است (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

موضوع کدام کتاب شبیه موضوع "فیه ما فیه" است؟147

گلستان (2 تمهیدات (1

مثل درخت در شب باران (4 قّصۀ شیرین فرهاد (3

والفضل غالمی اب تالیفی 
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در کدام بیت، تعداد تشبیه با دیگر ابیات تفاوت دارد؟148

خال تو تا دانه و زلفین تو شد دام                     کیست که مرغ دلش از دام برآمد (1

گل بستان خرد لفظ دالرای من است                  بلبل باغ سخن منطق گویای من است (2

تیر بالی او را جز دل هدف نشاید                     تیغ جفای او را جز جان سپر نباشد (3

آن بناگوش دل  افزوز است یا َمه یا چراغ              کز شب زلف تو چون شمع شبستان تافته است (4

کنکور سراسری زبان داخل 1399

آرایه های مقابل همۀ ابیات به جز بیت گزینۀ ............ تمامًا درست آمده است؟149

ابر بر طرف گلستان گوهرافشان است باز خسرو گل را مگر عزم گلستان است باز (تشبیه - استعاره) (1

دریاب مرا بار دگر زنده کزین پس                     هجران تو ای سرو روان قصد روان کرد (جناس تام - استعاره) (2

دست از طمع بشوی که در روزگار ما                 مستان سخا وجود فراموش کرده اند (کنایه - جناس) (3

عشق ما را بی نیاز از درد و داغ زخم ساخت                    ملک ویران از عدالت زود آبادان شود (تضاد - ایهام) (4

تالیفی کاظم کاظمی

آرایه های بیِت زیر، کدام اند؟150

"ای ز مژگان تو در چشم گلستان خارها                   گل ز سودای رخت افتاده در بازارها"

تشبیه، ایهام تناسب، کنایه، تشخیص (2 تشبیه، پارادوکس، مراعات نظیر، تضاد (1

ایهام، تضاد، اسلوب معادله، مراعات نظیر (4 ایهام تناسب، اسلوب معادله، تشخیص، کنایه (3

کنکور سراسری زبان داخل 1396

آثار زیر به ترتیب از چه کسانی است؟151

"پیامبر و دیوانه - روضۀ خلد - تمهیدات - تیرانا"

جبران خلیل جبران - مجد خوافی - سهروردی - محمدرضا رحمانی (1

نزار قّبانی - سدیدالدین عوفی - عین القضات همدانی - محمدرضا رحمانی (2

جبران خلیل جبران - مجد خوافی - عین القضات همدانی - مهرداد اوستا (3

نزار قّبانی - مجد خوافی - سهروردی - مهرداد اوستا (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

در کدام بیت هر دو آرایۀ "تلمیح" و "ایهام تناسب" دیده می شود؟152

گر بر این چاه زنخدان تو ره بردی خضر              بی نیاز آمدی از چشمۀ حیوان دیدن (1

لب شیرینت ار شیرین بدیدی در سخن گفتن          بر او شکرانه بودی گر بدادی ملک پرویزت (2

مطلب طاعت و پیمان و صالح از من مست           که به پیمانه     کشی شهره شدم روز الست (3

یوسف به بندگیت کمر بسته بر میان              بودش یقین که ملک مالحت از آن توست (4

الدین قامحی  ا تالیفی افشین 

www.konkur.in

forum.konkur.in



37لرنیتو 1400 /66

ترتیب قرار گرفتن ابیات به لحاظ داشتن آرایه های "ایهام تناسب، تشبیه، جناس، ایهام" در کدام گزینه درست آمده است؟153

الف) سرو با قد تو خواهد که کند باال راست              راستی نیستش این شیوه که باالی تو راست

ب) چشم سرمست تو را عین بال می بینم              لیکن ابروی تو چیزی است که باالی بالست

ج) شاهد ماهرخ من همه چیزی دارد                   به جز از زیور یک حسن که آن حسن وفاست

د) شب ز سودای تو بر سینه سیمین                   هر سحر پیرهن شعر سیه کرده قباست

د، ج، ب، الف (2 د، ج، الف، ب (1

الف، ب، د، ج (4 الف، ب، ج، د (3

تالیفی محسن فدایی

آرایه  های بیت زیر کدام  اند؟154

"سیل دریادیده هرگز برنمی  گردد به جوی            نیست ممکن هرکه مجنون شد دگر عاقل شود"

تشخیص - اسلوب معادله - جناس - تشبیه (2 استعاره - تلمیح - اسلوب معادله - تضاد (1

جناس - تلمیح - واج  آرایی - تضاد (4 استعاره - تشبیه - تضاد - حس  آمیزی (3

تالیفی سیدمحمد موسوی

در بیت زیر کدام آرایه های ادبی یافت می شود؟155

"و گر گوید نهم رخ بر رخ ماه              بگو با رخ برابر چون شود شاه"

کنایه - جناس تام - ایهام - استعاره (1

کنایه - جناس ناقص - ایهام - اسلوب معادله (2

تشبیه - جناس تام - مراعات  نظیر - ایهام تناسب (3

اسلوب معادله - جناس ناقص - مراعات نظیر - استعاره (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1390

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ............ هر دو آرایۀ تشبیه و استعاره به کار رفته است.156

جهان ز برف اگر چندگاه سیمین بود                  زمّرد آمد و بگرفت جای تودۀ سیم (1

ما گدایان را بود چشم طمع از خوان لطف                     لعل دلجوی تو هر روزی که مهمانی کند (2

چنین بر شیشۀ صبرم زنی گر سنگ بی تابی                      به اندک فرصتی بازیچۀ اطفال می گردم (3

شور سیالب حوادث سنگ را بیدار کرد                تا به کی از خواب غفلت چشم نگشاید کسی (4

تالیفی کاظم کاظمی
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آرایه های مشخص شده در ابیات زیر تمامًا درست است به جز گزینۀ ............ .157

خورشید  ، بی حفاظ نشسته به روی خاک؟         یا ماه، بی مالحظه افتاده بین راه؟ (استعاره) (1

از دوردست می رسد آیا، کدام پیک؟          ای ُمسِلم شرف، به کجا می کنی نگاه؟ (ایهام تناسب) (2

شاهد نیاز نیست که در محضر آورند            در دادگاه عشق   ، رگ گردنت گواه (تشبیه) (3

لبریز زندگی است نفس های آخرت         آورده مرگ، گرم به آغوش تو پناه (کنایه) (4

تالیفی سیده سودابه رضازاده بایی

نام پدیدآورندۀ کدام اثر زیر درست است؛ آن دو را مشّخص کنید.158

هوا را از من بگیر خنده ات را نه (شکسپیر) (2 قّصه های دوشنبه (آلفونس دوده) (1

قطعۀ مسافر (گوته) (4 داستان کباب غاز (رضا امیرخانی) (3

انسانی دوازدهم فارسی شهریور 1399 امتحان نهایی علوم 

امتحان نهایی علوم تجربی دوازدهم فارسی شهریور 1399

امتحان نهایی ریاضی و فیزیک دوازدهم فارسی شهریور 1399

اگر ابیات زیر را به لحاظ داشتن آرایه های (حسن تعلیل ـ تناقض ـ ایهام ـ اسلوب معادله ـ تشخیص) از باال به پا�ن مرتب كنیم159

كدام گزینه درست است؟

ـار نـــیست ـای غبــ الف ـ دل را كه باشد آتش شوقی به غم چه کار؟              آ�نۀ گداخته جــ

ب ـ كار دوران چیست جمعیت پریشان ساختن               سیل مجبور است در مــعموره ویران ساختن

ـا چـــشم تـــو ریخت خون عشاق                     زلــــف تـــــو گــــرفت رنـــگ ماتم ج ـ تــ

د ـ برای گردن جان كم ز طوق لعنت نیســـت              ز بار مّنت كس گر قــدت خمـــیده شـــود

هـ ـ جان دگرم بخش كه آن جان كه تــو دادی                چندان ز غمت خاک به سر ریخت كه تن شـد

د ـ ج ـ هـ ـ الف ـ ب (2 ج ـ ب ـ الف ـ هـ ـ د (1

د ـ ج ـ ب ـ هـ ـ الف (4 ج ـ ب ـ هـ ـ الف ـ د (3

کنکور سراسری هنر داخل 1390

در کدام بیت همۀ آرایه های "پارادوکس، ایهام، کنایه، تشبیه" به کار رفته است؟160

ای پادشه، سایه ز درویش وا مگیر             ناچار خوشه چین بود آنجا که خرمن است (1

امشب به راستی شب ما روز روشن است             عید وصال دوست علی رغم دشمن است (2

سفر دراز نباشد به پای طالب دوست                که خار دشت محبت گل است و ریحان است (3

دور از تو در جهان فراخم مجال نیست               عالم به چشم تنگدالن چشم سوزن است (4

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 11 1394 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 11 1394 مدارس برتر 
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آرایۀ نوشته شده در برابر کدام گزینه نادرست است؟161

تو را با "اوحدی" جنگ است و ما را فکِر آن در دل                       که سر در پایت اندازیم، اگر باشد سر جنگت (مجاز) (1

سرو خواند با تو خود را راست اما راست نیست                سرو را این ُحسن و زیبایی که قدت راست نیست (ایهام) (2

مهجورم از وصال تو در عین اتصال                    محروم آن که َمحرِم اسرار می شود (تناقض) (3

خنده بدمستی است در اّیام او، هشیار باش                    محتسب بو می کند اینجا دهان بسته را (حس آمیزی) (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

آرایه های مقابل همۀ ابیات تمامًا درست است، به جز:162

روشن است اینکه مرا، آینه عمر، تویی               در تو آهم نکند، هیچ اثر، آه چرا؟ (تناسب، تشبیه) (1

حاصلی غیر از جگر خوردن ندارد راستی             نان به خون تر می شود صبح صداقت کیش را (اسلوب معادله، کنایه) (2

باد سحر از بوی تو بخشید مرا جان                    بادم به فدای قدم باد سحرگه (جناس، تشخیص) (3

دلم به مجلس عشقت، همیشه بر صدر است                   زبان به ذکر دهانت، مدام در کار است (تناسب، ایهام) (4

تالیفی شاهین شیرزادی

آرایۀ نوشته شده در برابر کدام گزینه نادرست است؟163

بوی پیراهن یوسف ز صبا می شنوم                    یا ز ُبستاِن ارم نفحۀ بوی سمنش (حس آمیزی) (1

پیش عشاق، لطف باشد قهر                نزد مشتاق، فخر باشد عار (پارادوکس) (2

زنگ ساعت شیونی گر می کند حیرت مکن                      از برای فوت وقت خویشتن در ماتم است (حسن تعلیل) (3

از صحبت خسیس حذر کن که می شود              یک برگ کاه، مانع پرواز دیده را (اسلوب معادله) (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

در کدام بیت آرایۀ تشبیه "بیشتر" یافت می شود؟164

با سلسلۀ موی تو تا صبحدم امشب            خوابی است پریشان دل دیوانۀ ما را (1

شبانیم هوس است و طواف کعبۀ طور               مگر به گوش دلی بشنوم صدای تو را (2

غبار فقر و فنا توتیای چشمم کن              که خضر راه شوم چشمۀ بقای تو را (3

قاف عزلت تو به من دادی و اقلیم بقا        تا توانستم از این قاعده عنقا گشتن (4

آزمایشی سنجش ریاضی و فیزیک چهارم مرحله دوم 1394
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آرایه های مشخص شده در تمام ابیات درست است به جز گزینۀ ............165

بوی جان از لب خندان قدح می شنوم                بشنو ای خواجه اگر زانکه مشامی داری (استعاره) (1

پردۀ عشاق را برداشت مطرب در سماع              گو فرومگذار تا پیدا شود راِز نهفت (ایهام) (2

اگر سرم برود گو برو، مراد از سر                        هوای توست مرا آن ز سر نخواهد شد (مجاز) (3

گفتم بر آستان تو جان کرده ام نثار                    گفتی که باز زیره به کرمان کشیده ای (اسلوب معادله) (4

تالیفی سیده سودابه رضازاده بایی

هر دو آرایۀ مقابل کدام بیت نادرست آمده است؟166

کاش آن سرو روان بهر تماشا آمدی                      تا به جوی دیده ام آب روان تازه است (تشخیص - جناس تام) (1

در این دو هفته که چون گل در این گلستانی                  گشاده روی تر از راز می پرستان باش (استعاره - کنایه) (2

دامن چرخ بسپرد سیل سرشک اگر شود              دور به نیم چشم زد از مژه آستین من (مجاز - اغراق) (3

مرا سرگشته دارد در جهان سودای داغ او             چو خورشید جهان گرم است بازارم از این آتش (ایهام تناسب - کنایه) (4

تالیفی کاظم کاظمی

در کدام گزینه "استفهام انکاری" وجود دارد؟167

ناز و حفاظ دوستان، حیف آیدم بر دشمنان                   ایشان چه می دانند قدر، این نعمت و این ناز را؟ (1

در شرح پراکندگی ماست وگرنه                        زلف این همه سر، بهر چه در دوش تو دارد؟ (2

ز چه رو بر همه تابی و نتابی بر من؟                آفتابا منمت خاک و بر این خاک بتاب (3

این چه داغی است که از عشق تو بر جان من است؟                   وین چه دردی است که سرمایۀ درمان من است؟ (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

هریک از آثار زیر، به ترتیب، از چه کسی است؟168

"سانتاماریا، در حیاط کوچک پا�ز در زندان، تیرانا، دری به خانۀ خورشید"

محمد بهمن بیگی، سّید حسن حسینی، مهرداد اوستا، م. سرشک (1

سّید مهدی شجاعی، اخوان ثالث، محمدرضا رحمانی، سلمان هراتی (2

باستانی پاریزی، سهراب سپهری، شفیعی کدکنی، سلمان هراتی (3

احمد عربلو، م. امید، سیاوش کسرایی، قیصر امین پور (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

در کدام گزینه آرایه های بیت زیر به درستی مشخص شده است؟169

"بر بوی گل وصلت ای غنچۀ لب بسته                      تا کی شکنی هردم در پای دلم خاری؟"

کنایه، تشخیص، تناقض، استعاره، تلمیح (2 مجاز، تشبیه، ایهام تناسب، جناس همسان، اغراق (1

تشخیص، حس آمیزی، مجاز، حسن تعلیل، جناس (4 ایهام، کنایه، تشبیه، استعاره، تضاد (3

تالیفی کاظم کاظمی
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در همۀ گزینه ها "کنایه" به کار رفته است، به جز:170

چو گردن کشید آتش هولناک              به بیچارگی تن بینداخت خاک (1

برآمد خروش از هوادار، چست             که تردامنان را بود عهد سست (2

مپندار اگر سفله قارون شود                که طبع لئیمش دگرگون شود (3

ِشکر عاقل از دسِت آن کس نخورد                      که روی از تکّبر بر او سرکه کرد (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

در همۀ ابیات به جز بیت ................ استعاره و تشبیه به  کار رفته است؟171

ماه خورشید نمایش ز پس پردۀ زلف          آفتابی است که در پیش، سحابی دارد (1

چشم من کرد به هر گوشه روان سیل سرشک                  تا سهی سرِو تو را تازه   تر آبی دارد (2

چشمۀ چشم مرا ای گل خندان دریاب                 که به امید تو، خوش آِب روانی دارد (3

سر ما فرونیاید به کمان ابروی َکس             که درون گوشه   گیران ز جهان فراغ دارد (4

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 2 1395 مدارس برتر 

ترتیب ابیات به لحاظ داشتن آرایه های: "مجاز، حسن تعلیل، حس آمیزی، استعاره و ایهام"، کدام است؟172

الف) چو چشمۀ خضر ار شعر من روان افزاست            عـجـب مـدار کـه آن عین آب حیـوان است

ـار بـوی شــراب ب) گـل امـیـد مـن آن روز رنـگ مـی گـیـرد            کـه بـشـنـوم ز لـب لعل ی

ـا نیـندیشد ز طوفان زان سبـب            مردم چشمم فروبرده است دائم سـر در آب ج) مـردم دری

ـان پایـه چنـین بی سروپایـی برسـد ـات کـجا            نـه چن ـابـوس تـو دارم من و هیـه د) سـر پ

هـ) فشاند سنبل و چون گل ز غنچه رخ بنمود            کشیـد قامت و چون سرو در چمن بنشست

ب، د، هـ، ج، الف (2 ب، ج، الف، هـ، د (1

د، هـ، ب، الف، ج (4 د، ج، ب، هـ، الف (3

کنکور سراسری زبان داخل 1398

در کدام بیت همۀ آرایه  های "تشبیه، استعاره، جناس" به   کار رفته است؟173

حافظ در این کمند سِر سرکشان بسی است                     سودای کج َمپز که نباشد مجال تو (1

در چین زلفش ای دل مسکین چگونه  ای؟                       کآشفته گفت باد صبا شرح حال تو (2

صحن سرای دیده بشستم، ولی چه سود؟             کاین گوشه، نیست درخور خیل خیال تو (3

چون پیاله، دلم از توبه که کردم، بشکست                       همچو الله، جگرم بی   می و خم  خانه بسوخت (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

www.konkur.in

forum.konkur.in



42لرنیتو 1400 /66

اگر ابیات زیر را با توّجه به داشتن آرایه های (استعاره - تشبیه - حس آمیزی - اسلوب معادله - جناس تام) از باال به پا�ن مرتب174

كنیم، گزینـۀ  درست كدام است؟

ـازاری نماند ـا برآمد در جهان آوازۀ زلف و ُرخش          كـیمـیای كـفـر و دیـن را روز ب الف) ت

ب) جـز بـدان آهـوی وحشی كه به من رام نگشت           دل وحشت زده با هیچ کسم رام نـبـود

ج) گر آن شیرین دهن لب را به شكرخنده بگشاید           كف خسرو به خاك تیره ریزد خون شیرین را

د) دل به دست آن نـگار شوخ وشنگ افتاده است            طفل بازیگـوش را آتش به چنـگ افتاده است

ـانــه كــه بوی وفا شنید هـ) محروم اگر شــدم ز ســـر كـوی او چه شد            از گـلـشــن زمـ

ب - هـ  - د - الف - ج (2 ج - ب - هـ - الف - د (1

ج - الف - هـ - د - ب (4 ب - الف - هـ - د - ج (3

انسانی داخل 1390 کنکور سراسری علوم 

آرایه های مقابل کدام گزینه تمامًا درست است؟175

آتش عشق به تدبیر نگردد خاموش                   تب خورشید خنک از َدم عیسی نشود (تشبیه - مجاز) (1

نخل بی برگ از َدم سرد خزان آسوده است                        سردمهری های دوران از من مجنون مپرس (تشخیص - تلمیح) (2

من نه آن دریای پرشورم که خس پوشم کنند                    یا به گفتار خنک دلسرد از جوشم کنند (حس آمیزی - کنایه) (3

نیست گوش اهل عالم محرم اسرار عشق             زین سبب با خویشتن دیوانه می گوید سخن (حسن تعلیل - مجاز) (4

تالیفی کاظم کاظمی

آرایه های مقابل همۀ ابیات به جز بیت گزینۀ ............ تمامًا درست است.176

نرگست در طاق ابرو از چه خفتد بی خبر             زانکه جای خواب مستان گوشۀ محراب نیست (مراعات نظیر - استعاره) (1

ناله را درد از دل افگار می آرد برون                    زخم ناخن نغمه را از تار می آرد برون (ایهام تناسب - اسلوب معادله) (2

"سیف فرغانی" ز بوی عشق شد رنگین سخن                  ماه چون بر میوه تابد زود رنگین می شود (حس آمیزی - جناس) (3

ملک دل را تا به کی بینم چنین ویران و لیک                   تا نمی گردد خراب آن مملکت معمور نیست (تشبیه - متناقض نما) (4

تالیفی کاظم کاظمی

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 6 1399

انسانی دوازدهم آزمون شماره 6 1399 قلمچی علوم 

آرایه های مقابل همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ............ درست آمده است.177

در آب دیده بدم غرقه دوش تا به میان               گذشت در غمت امروز آبم از سر دوش (جناس همسان، اغراق) (1

چنان سرمست شد جانم ز جام عشق جانانم                   که تا روز قیامت هم نخواهی یافت هشیارش (مجاز، تضاد) (2

گر میّسر نشود با توام امکان وصول                   نیست ممکن که فراموش کنم عهد وصال (واج آرایی، ایهام) (3

ما و ِگله از تلخی دشنام تو هیهات                     حرفی است که مور از شکرستان گله دارد (حس آمیزی، تلمیح) (4

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 15 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 15 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 15 1399
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در کدام بیت، هر سه آرایه "تلمیح، تشبیه و جناس" وجود دارد؟178

ـارفی که قـول مـرا تـرجـمان کند ـاف حـقـیـقـت کـنون منم            کـو ع سـیـمـرغ کـوه ق (1

ـام از لـب شـیـریـن تـو خواهد یابـد            نـیـش را بـر قـدح نــوش مـقــّدم دارد آن کـه ک (2

ـا چـون مـسـیح با لـب جان پرور آمدی ـای مـرده زنــدگـی از سـر گـرفـتـه انـد            ت دل ه (3

خضرسان از چشمه احسان هستی بخش نوش            جرعـۀ باقـی بـنـوشـد عمر جاویدان کند (4

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

موارد کدام گزینه ازلحاظ تاریخ ادبیات درست است؟179

الف) قالب شعرهای "دماوندیه" و "مست و هشیار" یکسان است.

ب) "قّصۀ شیرین فرهاد" اثر احمد عربلو است با بیانی آمیخته به طنز.

ج) محمدتقی بهار شعر دماوندیه را در سال 1301 هجری شمسی سرود.

د) بهار قطعۀ دماوندیه را با تأثیرپذیری از مسائل اجتماعی عصر خود سرود.

ب، د (2 الف، د (1

الف، ب (4 ب، ج (3

تالیفی محسن اصغری

انتساب چند اثر به صاحب اثر درست است؟180

(تمهیدات: شهاب الدین سهروردی) (تذکرةاواللیا: عطار نیشابوری) - (مثل درخت در شب باران: م. امید) - (روایت سنگرسازان احمد

عربلو) - (کلیله ودمنه: ترجمۀ نصراهللا منشی) - (فیه ما فیه: موالنا) - (بخارای من ایل من: محمدابراهیم باستانی پاریزی) (قّصۀ

شیرین فرهاد: وحشی بافقی)

سه (2 چهار (1

دو (4 پنج (3

والفضل غالمی اب تالیفی 

در کدام بیت" ایهام، ایهام تناسب، تشبیه و استعاره" وجود دارد؟181

از راه نظر مرغ دلم گشت هواگیر                      ای دیده نگه کن که به دام که درافتاد (1

غنیمتی شمر ای شمع، وصل پروانه                    که این معامله تا صبحدم نخواهد ماند (2

مرغ دل باز هوادار کمان  ابرویی است                 ای کبوتر نگران باش که شاهین آمد (3

کسی به وصل تو چون شمع یافت پروانه                        که زیر تیغ تو هردم سری دگر دارد (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399
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آرایه های مقابل همۀ ابیات بهاستثنای بیت ............. درست است.182

افتاده را به چشم حقارت مبیـن كه خاك              گر سركشد غبار دل آسـمان شــود (تــشبیه، كـــنایه) (1

ـا بر آسمان دارد                  كه دایم از خــدا خــواهد شفای چشم بیـمارش (حسن تعلیل ـ از آن مژگان او دســـت دعــ (2

تضاد)

در حـــیرتم از زاری تنــــبور كـه این طفل                  بدخو شود آن دم كــه در آغـــوش و كــنار است (تشبیه ـ (3

تشخیص)

عاقالن را تا در این موسم چو خود دیوانه دید                   بید مجنون، سجدۀ شكری به جا آورده است (اسلوب معادله ـ (4

اغراق)

کنکور سراسری هنر داخل 1391

آرایه های مقابل کدام بیت "تمامًا" درست است؟183

سرمنزل فراغت نتوان ز دست دادن             ای ساربان فروکش کاین ره کران ندارد (کنایه، استعاره) (1

با هیچ کس نشانی زان دلستان ندیدم                      یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد (جناس، استعاره) (2

هر شبنمی در این ره صد بحر آتشین است               دردا که این معما شرح و بیان ندارد (اغراق، اسلوب معادله) (3

چنگ خمیده قامت می خواندت به عشرت                بشنو که پند پیران هیچت زیان ندارد (حس آمیزی، تشخیص) (4

از کشور 1395 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1395 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1395 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1395 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ............ "اضافۀ تشبیهی" به کار رفته است؟184

به تیر غـمزه مرا می زنی و می ترسـم            کـه بـر تـو آیـد تـیـری که می زنی بی باک (1

هرکس که آفتاب رخت دید ناگـهان            هرگز چو سایه روی خود از خاک برنداشت (2

ـان مـهــرۀ ابــروی خـمـیــده مـرغ دل صاحب نظران صـید نـکردی            اال به کـم (3

ـاید، بـود چو آینه پاک ـاک نـم ـاک مـی دارش            کـه روی پ دل مـن آینۀ توست پ (4

تالیفی نرگس موسوی

آرایه های مقابل كدام گزینه تمامًا صحیح است؟185

روی زمین و خون دلم نم گرفته است                  پشت فلك ز بار غم خم گرفته است (حسن تعلیل - تلمیح) (1

نقد روان جان را جو جو نثار كردم                     زینسان درست كاری ناید ز هر شكسته (ایهام تناسب - تشبیه) (2

بارم محبت توست ای جان و وقت باشد              كز بار خویش گردد شاخ شجر شكسته (جناس همسان - تشبیه) (3

باختن دین و دل فایدۀ عاشق است                    سود دو عالم برد صاحب خسران او (متناقض نما - مجاز) (4

تالیفی نرگس موسوی

www.konkur.in

forum.konkur.in



45/66لرنیتو 1400

هر دو آرایۀ مقابل کدام بیت، درست است؟186

ـان کـه نتـوان            پیـمان از او گرفتن پیـوند از او بریـدن (حسن تعلیل - جناس) ـاتم پـر شـد فغ پیمانۀ حی (1

ـای شـود روز رسـتخیز            وانـگه ببـین شهـید غمـت در چـه حالت است (تلمیح - ایهام) ـا به پ بـرخـیـز ت (2

ـان دارد (جناس - حس آمیزی) شد چمن انجمن از بوی خوشش پنداری            که سمن در بغل و گل به گریـب (3

ـانی جمـع اسـت بـرای من            جمعّیت اگر خواهی زان طّره پریشان باش (پارادوکس - مجاز) ـاب پریش اسب (4

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 

در کدام گزینه آرایه های "تشخیص - کنایه - تناسب" وجود دارد؟187

ازاینجا درختان کهنی که سالیانی دراز سر به شانۀ هم داده اند آب را تا باغستان و مزرعه مشایعت می کنند. (1

کلمات را کنار زنید و در زیر آن روحی را که در این تلقی و تعبیر پنهان است تماشا کنید. (2

از شنیدن اسم شهر قند در دلم آب می شد. (3

رفتم تا قاضی شوم و درخت بیداد را از بیخ و بن براندازم. (4

تالیفی سیده سودابه رضازاده بایی

آرایه های ذکرشده در مقابل کدام گزینه نادرست است؟188

ای در طواف ماه تو، ماه و سپهر مشتری                   ای آمده در چرخ تو خورشید و چرخ چنبری (استعاره - ایهام تناسب) (1

دلم گرد لب لعلت سکندروار می گردد                      نگویی کآخر ای مسکین فراز آب حیوان آی؟ (تشبیه - تلمیح) (2

جدا شد یار شیرینت کنون تنها نشین ای شمع                       که حکم آسمان این است اگر سازی اگر سوزی (تشخیص - (3

تشبیه)

دست در دل کن و هر پردۀ پندار که هست              بَدر ای سینه که از دست مالمت چاکی (تشبیه - کنایه) (4

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 10 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 10 1396 مدارس برتر 

کدام گزینه به لحاظ توالی آرایه های "استعاره - اسلوب معادله - تلمیح - تشبیه - جناس تام" در ابیات زیر درست آمده است؟189

الف- دل است کاین همه خونم ز دیده می بارد         پر است کافت جان عقاب می گردد

ب- تو خود چه آب و گلی کاب زندگی هردم           ز شرم چشمۀ نوش تو آب می گردد

ج- چو برتو می فکنم دیده اشک گلگونم           ز عکس گلشن رویت گالب می گردد

د- عجب نباشد اگر شد سیاه و سودائی          چنین که زلف تو بر آفتاب می گردد

ه- تو خود چه گلشنی که هوای خوش بهشت      بیرون نمی برد ز سر ما هوای تو

د - الف - ب - ج - ه (2 الف - ه - ج - د - ب (1

د - ج - ب - الف - ه (4 د - الف - ه - ج - ب (3

تالیفی محسن فدایی
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در کدام گزینه ادات تشبیه وجود ندارد؟190

ـار اســت ـار یــ ـا گـــردش روزگــ ـار اسـت            ب مـعـشـوقـه به رنـگ روزگ (1

ـانش بـود نـیـلگون            چـو گـریـد سـرکـش چو نیلوفر است چـو خـنـدد لـب (2

چو ابر زلف تو پیرامن قمر می گشت            ز ابر دیده کنارم به اشک تر می گشت (3

ز خون دل که بر مـژگان فروهـشت            تـو گـفـتـی اللـه ها بـر زعفران کشت (4

تالیفی نرگس موسوی

همۀ آرایه های کدام گزینه، در بیت زیر وجود دارد؟191

"وصف رخت پیش ُگل، بلبل سرمست          گفت سرخ برآمد ز شرم، روی دالرای ُگل"

حس آمیزی - تناسب - حسن تعلیل - تشخیص (2 استعاره - کنایه - تشخیص - اسلوب معادله (1

حسن تعلیل - تشبیه - تشخیص - استعاره (4 تشبیه - تشخیص - ایهام - حسن تعلیل (3

والفضل غالمی اب تالیفی 

آرایه های بیت "بلندآوازه سازد شور عاشق، عشق سرکش را                 به فریاد آورد مشتی نمک دریای آتش را" کدام اند؟192

حسن تعلیل، تشخیص، کنایه، جناس (2 اسلوب معادله، جناس، مجاز، تشبیه (1

واج آرایی، تناقض، اسلوب معادله، استعاره (4 تضاد، استعاره، ایهام تناسب، جناس (3

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 13 1395 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 13 1395 مدارس برتر 

آرایه های مقابل کدام بیت، "هر دو" درست است؟193

ـای پـسـتــی (پارادوکس، مجاز) ـارم در مــنــتـه ـاال گرفـــت کـ ـارم            بـ ـان غـبـ ـارم بــرد آسـمـ ـان ی بـر آسـتـ (1

ـای مـن (تلمیح، استعاره) ـاده شــد ســرچشـمـه آب بـق ـام ب سکندروار در ظلمـت بسی لب تشنه گردیـدم           کـه ج (2

ـاد بازیگـوش خود وا مـی شـود (حس آمیزی، تشخیص) آن لب رنگین سخن بی خواست گویا می شـود          غنچه چون افت (3

ـافـۀ چـیـن را (جناس تام، حسن تعلیل) ـار ن ـاند ب چون به چهره بفشانی چین زلف مشک افشان          کس به هیـچ نست (4

کنکور سراسری زبان داخل 1398

ترتیب ابیات زیر ازلحاظ داشتن آرایه  های (تشبیه - ایهام تناسب - اسلوب معادله - مجاز) کدام است؟194

الف) گر نخواهد داد من امروز داد آن شاه ُحسن دامنش فردا به نزد دادگر خواهم گرفت

ب) ما که بستیم به دل نقش قد موزونش گو مؤّذن ز پی بستن قامت باشد

ج) شکوفه شور فکنده است در گلستان  ها شده است خوان زمین گم در این نمکدان  ها

د) دل چو شد غافل ز حق فرمان پذیر تن بود می  برد هرجا که خواهد اسب، خواب آلوده را

ج - ب - د - الف (2 ج - ب - الف - د (1

ب - ج - الف - د   (4 ب - ج - د - الف (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1395
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در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ............ هر دو آرایۀ "تشبیه و استعاره" به کار رفته است.195

طوطی جان مِن خسته هوای تو کند                  سوی آن پستۀ خندان به شکر می آید (1

کیمیا عشق تو را دانم و بس کز اثرش                سیمم از دیده بر این روی چو زر می آید (2

تیر مژگان که زند ترک کمان ابروی من                پیش پیکان و یم سینه سپر می آید (3

منم آن کوه غم و درد که سیالب سرشک            هردم از دامن من تا به کمر می آید (4

تالیفی کاظم کاظمی

آرایه های کدام گزینه همگی در بیت زیر وجود دارد؟196

"بدین صفت که تویی آب زندگانی را                       ز شوق لعل لبت آب در دهان آید"

تشخیص - تلمیح - تشبیه - حس آمیزی (2 تشبیه - استعاره - تلمیح - کنایه (1

تلمیح - ایهام تناسب - مجاز - تشبیه (4 استعاره - اسلوب معادله - اغراق - تناسب (3

والفضل غالمی اب تالیفی 

کدام گروه از آرایه های ادبی، همگی، در بیت زیر یافت می شود؟197

" آخر ای مطرب از این پردۀ عّشاق بگرد                 چند گویی که مرا پرده به چنگ تو درید"

کنایه، استعاره، تشبیه (2 استعاره، ایهام، مجاز (1

کنایه، ایهام تناسب، جناس تام (4 استعاره، جناس تام، تشبیه (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1392

آرایه ای در مقابل کدام گزینه نادرست آمده است؟198

فکر رنگین تو صائب ز خیاالت دگر                   چون گل سرخ ز خار و خس بستان پیداست (نغمۀ حروف - حس آمیزی) (1

لب تو سوخت دل عالمی، مگر ایزد                    نمک ز شور قیامت در این نمکدان کرد (مجاز - ایهام تناسب) (2

منه به دوش عصا بار ناتوانی خویش                  شراب کهنه به دست آور و جوان برخیز (تشخیص - تلمیح) (3

روی ماه مصر نیلی شد ز اخوان زمان                 روی دل جو�م از اخوان زمان ما همچنان (جناس - استعاره) (4

تالیفی کاظم کاظمی

آرایه های بیت زیر در کدام گزینه تمامًا درست است؟199

"در شب هجران مرا پروانۀ وصلی فرست                   ورنه از دردت جهانی را بسوزانم چو شمع"

ایهام تناسب - تشبیه - اغراق - تضاد (2 تشبیه - ایهام - پارادوکس - مراعات نظیر (1

تشبیه - اغراق - ایهام - مراعات نظیر (4 استعاره - مجاز - تضاد - واج آرایی (3

تالیفی محسن اصغری

www.konkur.in

forum.konkur.in



48لرنیتو 1400 /66

در کدام بیت همۀ آرایه های "استعاره، تشبیه، تناسب و جناس" وجود دارد؟200

مرا چو چین سر زلف تو به دام آورد         نظر به دانۀ خال بتان چین چه کنم (1

به روز حشر گرم بی تو در بهشت آرند             چه جای حور بود جنت برین چه کنم (2

گر به رخسار چو ماهت صنما می نگرم            به حقیقت اثر لطف خدا می نگرم (3

من از هوای تو ای سرو راستین چه کنم           من از جفای تو ای جان نازنین چه کنم (4

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 12 1395 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 12 1395 مدارس برتر 

کدام گزینه ازنظر نوع ادبی و تاریخ ادبیات نادرست است؟201

به گفت وگوی توأم با سؤال و جواب مناظره گویند. (1

بیت "جامه ای کاو نشود غرقه به خون بهر وطن                 بدر آن جامه که ننِگ تن و کم از کفن است" با عنوان آزادی از (2

غزلیات اجتماعی فرخی یزدی است.

مضمون بیشتر غزلیات فرخی یزدی و عارف قزوینی سیاسی و اجتماعی است. (3

ملک الشعرای بهار را می توان ازجملۀ شاعران عصر مشروطه نام برد. (4

تالیفی استاد سیما کنفی

آرایۀ ذکرشده در مقابل همۀ ابیات، به جز گزینۀ ............ درست است.202

چه غم دیوار اّمت را که دارد چون تو پشتیبان            چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان (اسلوب معادله) (1

گفت: "باید حد زند هشیار مردم، مست را" گفت: "هشیاری بیار، اینجا کسی هشیار نیست" (تضاد) (2

در دفتر زمانه فتد نامش از قلم            هر مّلتی که مردم صاحب قلم نداشت (کنایه) (3

باآنکه جیب و جام من از مال و می تهی است            ما را فراغتی است که جمشید جم نداشت (ایهام) (4

امتحان نهایی علوم تجربی دوازدهم فارسی خرداد 1399

امتحان نهایی ریاضی و فیزیک دوازدهم فارسی خرداد 1399

آرایه مشخص شده در کدام گزینه نادرست است؟203

لبریز زندگی است نفس های آخرت         آورده مرگ، گرم به آغوش تو پناه (متناقض نما) (1

یک کربال شکوه به چشمت نهفته است          ای روضۀ مجسم گودال قتلگاه (مراعات نظیر) (2

ماه آمده به دیدن خورشید، صبح زود            خورشید رفته است، سِر شب، سراغ ماه (تشخیص) (3

خورشید بی حفاظ نشسته به روی خاک؟          یا ماه، بی مالحظه افتاده بین راه؟ (ایهام تناسب) (4

تالیفی سیده سودابه رضازاده بایی
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در کدام بیت اسلوب معادله وجود ندارد؟204

از موجۀ سراب شود بیش تشنگی           پروانه را خنک نشود دل ز ماهتاب (1

کامل عیار نیست به میزان دوستی          هر کس که هم خمار نگردد به هم شراب (2

اشک ندامت است سیه کار را فزون                   در تیرگی زیاده بود ریزش سحاب (3

موی سفید ریشۀ طول امل بود              در شوره زار بیش بود موجۀ سراب (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1392

در کدام گزینه هر دو آرایۀ "تشخیص و تشبیه" وجود دارد؟205

آه من باد به گوش تو رساند هرگز          که نه ما بر سر خاکیم و تو بر افالکی (1

ز وصف حسن تو حافظ چگونه نطق زند         که همچو صنع خدایی ورای ادراکی  (2

دست در دل کن و هر پردۀ پندار که هست                   ِبَدر ای سینه که از دست مالمت چاکی (3

سعدیا آتش سودای تو را آبی بس                      باد بی   فایده مفروش که مشتی خاکی (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

آرایه های نوشته شده در مقابل هر بیت به استثنای گزینۀ ............ همگی درست است.206

دل ها برای اوست که اندر تپیدن است            دریا ز شور اوست که اندر تالطم است (حسن تعلیل) (1

لب ببستم ز سخن ای گل خندان که مباد                مردمان بوی تو یابند ز رنگ سخنم (حس آمیزی) (2

با شکوه کوه فضلت ابر گریان بر جبال           با وجود جود دستت برق خندان بر سحاب (ایهام) (3

گر چو شمعت بکشد یار از او روی متاب          ور چو چنگت بزند دوست ز دستش مخروش (تشبیه) (4

تالیفی سیده سودابه رضازاده بایی

آرایه های بیت زیر، كدام است؟207

"كلك حافظ شكرین میوه نباتی است بچین                    كه در این باغ نبینی ثمری بهتر از این"

مجاز، حس آمیزی، تشبیه، جناس (2 تشبیه، كنایه، مجاز، استعاره (1

استعاره، مراعات نظیر، حس آمیزی، تشخیص (4 كنایه، مراعات نظیر، جناس، تشخیص (3

کنکور سراسری هنر داخل 1390

کدام گزینه به طور کامل در بیت زیر موجود است؟208

"چنان با بادۀ عشق تو سرگرمم درین گلشن           که خار راه او در زیر پا ریحانه می آید"

جناس، اسلوب معادله، تناسب، پارادوکس (2 تشبیه، ایهام، استعاره، پارادوکس (1

مراعات نظیر، حسن تعلیل، تشبیه، استعاره (4 استعاره، حسن تعلیل، تشبیه، ایهام (3

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 1 1394 مدارس برتر 
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واژۀ مشخص شده در کدام گزینه مجاز نیست؟209

ای نغمۀ خوشت دم داوود را شعار                    ای عندلیب را نفس  ت کرده شرمسار (1

بود اگر یعقوب راضی ازقضا                 از چه گریان گشت در بیت الحزن؟ (2

چمن ز شکل ریاحین و رنگ سبزۀ تر                 چنان شود که تو گویی درآمده است به جوش (3

از درودیوار می گیریم سراغ مرگ را                    رهنورد مانده ام در آرزوی منزلم (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

آرایۀ نوشته شده در برابر کدام گزینه نادرست است؟210

تو خود بفرست برِگ رفتن از پیش                     که خویشان را نباشد جز غم خویش (جناس همسان) (1

خانه هر دل که از سیالب بی زنهار عشق                        می شود زیروزبر، معمور می دانیم ما (تناقض) (2

اگر چون عارفان سر بر خط تسلیم بگذاری                     ز هر موجی در این دریا تو را لنگر شود پیدا (اسلوب معادله) (3

رزق خود را می رساند هرکجا قسمت بود خندۀ سرشار گندم بر شتاب آدمی است (حسن تعلیل) (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

آرایه های "پارادوکس، جناس همسان، ایهام تناسب، مجاز، تضاد" به ترتیب در كدام گزینه آمده است؟211

الف) هیچ کس دیدی كه خواهد در دمی صدبار مرگ مرگ را من خواستارم، مرگ به زین زندگی 

ب) مها تویی سلیمان فراق و غم چو دیوان چو دور شد سلیمان نه دست یافت شیطان 

ج) كفر دانی چیست دین را قبله خود ساختن معنی كفر ار نمی دانی ز اهل دین بپرس 

د) گدا را چو حاصل شود نان شام چنان خوش بخسبد كه سلطان شام 

ه) گرچه خسرو كام جان از شكر شیرین گرفت از دل فرهاد شور شكر شیرین بپرس 

ج، ه، د، الف، ب (2 الف، د، ج، ب، ه (1

ج، د، ه، ب، الف (4 الف، ج، ب، د، ه (3

تالیفی نرگس موسوی

آرایه های مقابل کدام بیت تمامًا درست است؟212

صدف ز خندۀ ابر بهار گوهر یافت                    گهر نتیجه دهد خنده ای که بیجا نیست (استعاره - مجاز) (1

به دلنشینی صحرای عشق، صحرا نیست             سیاه خیمۀ این دشت جز سویدا نیست (تشبیه - جناس ناهمسان) (2

کدام شبنم گستاخ در نظربازی است                  که رنگ عصمت گل های باغ برجا نیست (تشخیص - حسن تعلیل) (3

به طرف دامن خورشید بسته ام دامن                  مرا چو سایه ز پست و بلند پروا نیست (تضاد - ایهام) (4

تالیفی محسن اصغری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 9 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 9 1399

www.konkur.in

forum.konkur.in



51/66لرنیتو 1400

ترتیب آرایه های "ایهام - اسلوب معادله - جناس - استعاره" باتوّجه به ابیات زیر در کدام گزینه دیده می شود؟213

الف) حلقۀ در از درون خانه باشد بی خبر                      مطلب دل را، زبان تقریر نتوانست کرد

ب) عنان سیر تو چون موج در کف دریاست                  گمان مبر که تو را با تو واگذاشته اند

ج) یا رب این شمع دل افروز ز کاشانۀ کیست                  جان من سوخت بپرسید که جانانۀ کیست

د) بنال بلبل اگر با منت سر یاریست                که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاریست

ج / ب / الف / د (2 ب / الف / د / ج (1

ب / ج / د / الف (4 ج / الف / د / ب (3

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 12 1394 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 12 1394 مدارس برتر 

آرایه های مشخص شده در گزینه ها تمامًا درست است به جز گزینۀ ............ .214

زمزمۀ لطیف و سبک و مالیم شما گمان مرا تأ�د کرد. (حس آمیزی) (1

شما شهادتین گفتید و یک بار دیگر امام زمان را صدا زدید و خاموش شدید. (کنایه) (2

معلوم است که دیدید ولی اینکه همان َدم شناخته باشیدم، مطمئن نیستم. (مجاز) (3

اصرارهای من که بوی التماس می داد عاقبت شما را متقاعد می کرد. (تشبیه) (4

تالیفی سیده سودابه رضازاده بایی

ترتیب آرایه های "حسن تعلیل، استعاره، ایهام تناسب، تشبیه" در ابیات زیر کدام است؟215

الف) سرنوشت عاشقان خوش تر پذیرد رنگ خون                    زان پر پروانه را چون گل نگارین کرده اند

ب) جا در دل زمانه نکردیم تا به کی                        از گوش روزگار چو افسانه بگذریم

ج) چو پرده از رخ چون آفتاب برداری                      به جان ودل کندت مشتری خریداری

د) دلم به شکل دهان تو زان سبب تنگ است             که هیچ بی سخن آن دهن نمی باشم

د، ج، ب، الف (2 الف، ب، د، ج (1

الف، ب، ج، د (4 د، ب، الف، ج (3

تالیفی محسن اصغری

در بیت زیر همۀ آرایه های ادبی كدام گزینه، یافت می شود؟216

"دامن دوست به دست آر و ز دشمن بگسل           مرد یزدان شو و فارغ گذر از اهرمنان"

متناقض نما - كنایه - تلمیح - جناس (2 كنایه - جناس - استعاره - تضاد (1

جناس - استعاره - تشبیه - متناقض نما (4 تضاد - جناس - اسلوب معادله - استعاره (3

انسانی داخل 1390 کنکور سراسری علوم 
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کدام گزینه نشان دهندۀ آرایه های موجود در بیت زیر است؟217

"چنگ است زالی ناتوان رگ هاش پیدا ز استخوان                    از ناتوانی هر زمان در نالۀ زار آمده"

حسن تعلیل، تشبیه، جناس، تشخیص (2 ایهام، مجاز، تشخیص، مراعات نظیر (1

تشبیه، ایهام تناسب، مجاز، تلمیح (4 تلمیح، کنایه، جناس، استعاره (3

تالیفی کاظم کاظمی

آرایه های بیت زیر کدام است؟218

"روی گشاده ای صنم، طاقت خلق می بری                چون پس پرده می روی، پردۀ صبر می دری"

استعاره، کنایه، جناس تام، مراعات نظیر (2 تشبیه، جناس، استعاره، کنایه (1

ایهام تناسب، استعاره، تشبیه، مجاز (4 مجاز، جناس ناقص، تشخیص، استعاره (3

تالیفی محسن اصغری

آرایه های بیت زیر در کدام گزینه به درستی آمده است؟219

"ای خدنگ آه کوتاهی مکن در کین چرخ                 چشمه های خون روان کن از دل سنگین چرخ"

تلمیح، استعاره، تکرار (2 کنایه، تشخیص، تشبیه (1

جناس، حسن تعلیل، اغراق (4 مجاز، حس آمیزی، پارادوکس (3

تالیفی حسن وسکری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 15 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 15 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 15 1399

یکی از آرایه های کدام گزینه در کمانک روبه روی آن نادرست آمده است؟220

گوی خوبی که برد از تو که خورشید آنجا نه سواریست که در دست عنانی دارد (تشبیه - تشخیص) (1

حافظ مدار امید فرج از مدار چرخ                    دارد هزار عیب و ندارد تفضلی (جناس - استعاره) (2

بی زبانی سپر تیر حوادث نشود             ماهی از خار بود ترکش پر تیر در آب (اسلوب معادله - ایهام) (3

دهن به شکوه خونین چو الله باز مکن               که مرهم است خموشی دهان سوخته را (ایهام تناسب - کنایه) (4

تالیفی محسن فدایی

در کدام گزینه تشبیه وجود ندارد؟221

ـا زنـجـیــر ـای دل م ـاده  اسـت ولـیـکـن بسته  است            از سـر زلــف تـو در پ ـاق گـش در آف (1

ـانـی مـجلسی آراستند            روی و مـوی مـجـلـس آرای توأم آمد به یاد سـوسـن و گـل آسـم (2

واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می کنند            چون به خلوت می روند آن کاِر دیگر می کنند (3

ـاه بـه شـبنم ـان کـه چ ـا            پـر نـشـود هـمـچـن دیــدۀ اهــل طـمـــع بـه نـعـمــت دنــیـ (4

تالیفی نرگس موسوی
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ترتیب آرایه های "حسن تعلیل، تشبیه، تلمیح، ایهام تناسب، حس آمیزی" در کدام گزینه به درستی آمده است؟222

الف) ما را هوای چشمۀ آب حیات نیست                 تا نوش کرده ایم شراب زالل او

ب) دست شستن ز بقا آب حیات است تو را              خط کشیدن به جهان خط نجات است تو را

ج) از لباس تن مجرد کن روان پاک را                       یوسف سیمین تنی، در قید پیراهن مباش

د) قدم برون منه از حد خود که می گردد                  ز آرمیدگی خویش آب گوهر صاف

ه) از بخت سیه ز زندگانی              چون شمع طمع بریده ای چند

ه، الف، ب، د، ج (2 د، ه، الف، ج، ب (1

ه، ب، ج، د، الف (4 د، ب، ج، الف، ه (3

تالیفی حسن وسکری

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 6 1399

انسانی دوازدهم آزمون شماره 6 1399 قلمچی علوم 

آرایه های "استعاره، تشبیه، واج آرایی، کنایه و ایهام" به ترتیب  ، در کدام ابیات، آمده است؟223

الف) ای عاقل اگر پای به سنگیت بر آید                   فرهاد بدانی که چرا سنگ بریده است

ب) رحمت نکند بر دل بیچارۀ فرهاد                       آن کس که سخن گفتن شیرین نشنیده است

ج) از دست کمان مهرۀ ابروی تو در شهر                  دل نیست که در بر چو کبوتر نتپیده است

د) در وهم نیاید که چه مطبوع درختی                    پیداست که هرگز کس از این میوه نچیده است

هـ) آن کیست که پیرامن خورشید جمالش                از مشک سیه دایرۀ نیمه کشیده است

الف، د، هـ، ج، ب (2 د، ج، هـ، ب، الف (1

هـ، د، ج، الف، ب (4 د، الف، ج، هـ، ب (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397

در همۀ بیت ها به جز بیت ............ هر چهار رکن تشبیه ذکر شده است.224

ـارم بـه سـر زلف پریشان ماند تا سر زلف پریشان تو محبوب من است            روزگ (1

ـاز شکافند سرم ـان آرم اگـر            تا به سینه چو قلم ب نی مپندار که حرفـی به زب (2

ـان در رهـم ولیـک            از من چو برق خنده زنان تیز بـگذرد بیند چو ابر گریه کن (3

زنـگ انـده، گـوهــر عـمـرم بـخــورد            چون کنم کانده زدایی مانده نـیـست (4

تالیفی نرگس موسوی

همۀ آرایه های ذکرشده به جز آرایۀ گزینۀ ............ در بیت زیر به کار رفته است؟225

"خورشید بی حفاظ نشسته به روی خاک؟              یا ماه بی مالحظه افتاده بین راه؟"

جناس (2 تناسب (1

مجاز (4 تشخیص (3

تالیفی سیده سودابه رضازاده بایی
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در کدام گزینه همۀ ترکیب ها اضافۀ استعاری هستند؟226

عطر الهام - الماس های بازیگر ستارگان - حقۀ مهر (1

فضای اسرارآمیز - سموم سرد این عقل - باران های غیبی سکوت (2

خوابگاه مرگ - جان سیاه شب - حلقوم چاه (3

حصار غربت - مصابیح آسمان - قندیل پروین (4

تالیفی سیده سودابه رضازاده بایی

در کدام گزینه "تشبیه" وجود ندارد؟227

جای خنده ست سخن گفتن شیرین پیشـت            کـآب شـیریـن چو بخـندی بـرود از شکرت (1

ـاپـوشــم            که در مـحـبـت رویـش هـزار جامه قباسـت ـامــت آن لـعـبــت قــب غـالم ق (2

تو درخت خوب منظر همه میوه ای ولیـکن            چه کنم به دست کوته که نمی رسد به سیبت (3

ـاند ـاری کـه در ایـن گـنـبـد دّوار بـم ـادگ از صـدای سـخـن عـشـق نـدیـدم خوش تر            ی (4

تالیفی نرگس موسوی

آرایۀ مقابل همۀ ابیات به جز بیت ............. کامًال درست است.228

ای در آتش از گل روی تو نعل الله ها               ماه  رخسار تو را از حلقۀ خط هاله ها (جناس، تشبیه) (1

ز زهد خشک اگر در جهان غباری بود          ز لوح خاطر ایام شست باران ها (حس آمیزی، ایهام) (2

بحر را موج خطر مانع نمی گردد ز شور                   می کند دیوانه تر زنجیر این دیوانه را (اسلوب معادله، مراعات نظیر) (3

به یک دو جام مرا شیر گیر کن ساقی                   که شیر مست شده است از شکوفه بستان ها (استعاره، تشبیه) (4

آزمایشی سنجش ریاضی و فیزیک چهارم مرحله دوم 1395

ترتیِب آرایه های "استعاره، تشبیه، پارادوکس و حسن تعلیل" در ابیات زیر کدام است؟229

ـان را نبود قّوت بال الف) دلـم به پیش تو می خواست جان فرستادن            ولـی کبـوتر ج

ب) ز مـیـوه گـرچـه در ایـن بوستان سبک باریم            هـمان چو سرو به آزادگی گرفتاریم

گـه شـده ای            کـه پـراکـنده و شوریده و سرگردانی ـال دلـم آ ج) مـگـر ای زلـف ز ح

ـانم زنـد هیچش مگوی ـادن چـو گــوی            ور بـه چـوگ ـایـش افـت د) خـواهـم انـدر پ

الف، د، ب، ج (2 الف، ب، د، ج (1

د، ب، الف، ج (4 ج، د، ب، الف (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398
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در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ............ آرایۀ کنایه به کار رفته است؟230

تا یک دل گرفته بود در بساط خاک                  چون تاک عقده ای نگشایم ز کار خویش (1

هرقدر پایم به سنگ آمد در این ظلمت سرا                      هیچ دلسوزی چراغی پیش پای من نداشت (2

فریب مهربانی خوردم از گردون، ندانستم                       که در دل بشکند خاری که بیرون آرد از پایم (3

گرچه دورم مکن ای دوست فراموش مرا              دوست آن است که در هجر نماید یاری (4

تالیفی کاظم کاظمی

آرایه های "اسلوب معادله، حس آمیزی، استعاره، مجاز و کنایه" به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟231

الف- سر گلزار ندارم نکنم میل به گل               تا مرا پای دل آزردۀ خارش باشد

ب- بالست نفس، عنان چون ز دست عقل گرفت             عصا چو از کف موسی فتاد ُثعبان است

ج- ز کوی یار بیار ای نسیم صبح، غباری                       که بوی خون دل  ریش از آن تراب شنیدم

د- دید کز آن دل آغشته به خون                     آید آهسته برون این آهنگ

هـ- تا نیفکنده سرت کوزه گر دهر به خاک                      رخت در پای خم انداز و می  افکن به سبوی

ب، الف، ج، د، هـ (2 ب، د، ج، الف، هـ (1

هـ، ج، الف، د، ب (4 ب، ج، الف، هـ، د (3

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 8 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 8 1396 مدارس برتر 

در همۀ ابیات به جز بیت ........... آرایۀ "تضاد" یافت می شود.232

بیار زان می گلرنگ مشک بو جامی              شرار رشک و حسد در دل گالب انداز (1

بیا و کشتی ما در شط شراب انداز              خروش ولوله در جان شیخ و شاب انداز (2

ز کوی میکده برگشته ام ز راه خطا              مرا دگر ز کرم با رِه صواب انداز (3

عاقبت منزل ما وادی خاموشان است           حالیا غلغله در گنبد افالک انداز (4

آزمایشی سنجش ریاضی و فیزیک چهارم مرحله اول 1395

در همۀ گزینه به جز ............ آرایۀ مجاز به کار رفته است؟233

جهانی عشق بازان اند در عهد سر زلفت               رها کن راه بدعهدی و اندر عهد ایشان آی (1

تو بودی آن دم صبح امید کز سر مهر                  برآمدی و سرآمد شبان ظلمانی (2

با دوست هرکجا نشینی تفّرج است                    خواهی میان گلشن و خواهی کنار دشت (3

باآنکه هیچ ناله به گوشت نمی رسد                     شهری ز دست عشق تو سرگرم شیون اند (4

تالیفی محسن اصغری
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آرایه های "تضاد، ایهام، تناقض، تشخیص و حسن تعلیل" به ترتیب در کدام ابیات یافت می شود؟  234

الف) دلی کز خرمن شادی نشد یک دانه اش حاصل             چنین در دام غم تا کی به بوی دانه بنشیند 

ب) زان رو به کوی دوست گذارم نمی فتد           بگرفت اشک دیدۀ من رهگذار من 

ج) چو تو برخیزی و از ناز خرامان گردی            سرو بر طرف گلستان ز حیا بنشیند 

د) در راه عشق، ُبعد منازل حجاب نیست            دوری گمان مبر که بود مانع وصال 

ه) حلقۀ دام نجات است خم طّرۀ دوست             وای بر حالت مرغی که در این دام نبود 

ج، د، الف، هـ، ب (2 ب، الف، هـ، ج، د (1

د، ج، الف، ب، هـ (4 د، الف، هـ، ج، ب (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1394

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 5 تابستان 1398

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 7 تابستان 1398

آرایه های مقابل همۀ ابیات "هر دو" درست است؛ به جز:235

ـا صـید این کمند شدم (پارادوکس - تشبیه) کـمنـد زلف تو سر حلقۀ نجات من است            کـه َرسـتم از هـمه ت (1

ـا نـمـی شــوی (تشبیه - استعاره) ـاامــیــد از هــمــه دنــیـ ـا ن صـبـح امـیـد خـندۀ شادی نـمـی کـنـد            ت (2

صبر من با لب شیرین تو ز اندازه گذشت            تـنـگ شـد حـوصـلـه تـنـگ شـکـری پیدا نیست (ایهام - تلمیح) (3

ـان ز آفـتاب مـکـن            که ماه یک شبه را منتش دوتا کرده است (حسن تعلیل - استعاره) قـبـول پـرتـو احـس (4

از کشور 1398 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

آرایه های مقابل کدام بیت هر دو درست است؟236

چون سایۀ هما که فتادن عروج اوست                ز افتادگی زیاده شود اعتبار ما (تشبیه - تناقض) (1

تکّیه بر اختر شب دزد مکن کاین عّیار                تاج کاووس ببرد و کمر کیخسرو (مجاز - اغراق) (2

روز اّول که سر زلف تو دیدم گفتم                    که پریشانی این سلسله را آخر نیست (تضاد - جناس) (3

گرنه هدهد ز سبا باز پیام آورده است                 این چه مرغی است کزو حال سبا می شنوم (حس آمیزی - تلمیح) (4

امیر افضلی تالیفی 

آرایه های ذکرشده در مقابل کدام گزینه تمامًا درست نیست؟237

ماه ازنظر مهر رخت یافت نشانی               زان روی جهانی به جمالش نگران شد (ایهام - مجاز) (1

دل عاشق چه غم از شورش دوران دارد                     کشتی نوح چه اندیشه ز طوفان دارد (اسلوب  معادله - تلمیح) (2

تو بت چرا به معلم روی که بتگر چین                     به چین زلف تو آید به بتگری آموخت (جناس - تشخیص) (3

مگر این دشت شقایق دل خونین من است؟               که چنین در غم آن سرو روان می سوزد (تشبیه - استعاره) (4

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 12 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 12 1396 مدارس برتر 
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آرایه های درج شده در برابر کدام گزینه درست است؟238

صبر قفا خورد و به راهی گریخت عقل بال دید و به کنجی خزید  (تشخیص - ایهام) (1

چشمم به روی ساقی و گوشم به قول چنگ فالی به چشم و گوش در این باب می زدم  (ایهام تناسب - جناس) (2

درین دو وقت اجابت گشاده پیشانی است دل شب ار نتوانی سپیده دم برخیز  (تضاد - استعاره) (3

دردم نهفته به ز طبیبان مّدعی باشد که از خزانۀ غیبم دوا کنند  (تشبیه - تناقض) (4

الدین تالیفی افشین محی 

آرایه  های "کنایه - تشبیه - حسن تعلیل - مجاز - پارادوکس" به ترتیب، در کدام ابیات آمده است؟239

الف) تیغ چشمش نکند دست هوس را کوتاه            تلخی ِمی، نشود مانع ساغرنوشی

ب) همچو نی، زهرّی و تریاقی که دید؟            همچو نی، دمساز و مشتاقی که دید؟

ج) باز هشیار برون رفته و مست آمده  ایم            وز می لعل لبت باده  پرست آمده  ایم

د) عمر چون باد به تعجیل از آن می  گذرد            که تو غافل کنی از کاه جدا دانۀ خویش

هـ) بنال بلبل اگر با منت سر یاری است            که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاری است

الف - ب - د - هـ - ج (2 الف - ج - د - هـ - ب (1

ج - د - هـ - الف - ب (4 هـ - د - الف - ج - ب (3

تالیفی سیدمحمد موسوی

کدام گزینه فاقد آرایۀ حسن تعلیل است؟240

دهان غنچه به لب ُمهر دارد از شبنم                  ز بس خجل شده در روزگار خندۀ تو (1

گل بر رخ رنگین تو تا لطف عرق دید                در آتش شوق از غم دل غرق گالب است (2

ز شور عشق تو در کام خستۀ من                      جواب تلخ شیرین تر از شکر می گشت (3

زاهد نداشت تاب جمال پری رخان                     کنجی گرفت و ترس خدا را بهانه ساخت (4

تالیفی سیما کنفی

در کدام بیت، هر دو آرایۀ "تشبیه و استعاره" وجود دارد؟241

صد باد صبا اینجا با سلسله می رقصند                      این است حریف ای دل تا باد نپیمایی (1

اگرچه مهر بریدی و عهد بشکستی             هنوز بر سر پیمان و عهد و سوگندم (2

پیش رویت دگران صورت بر دیوارند                        نه چنین صورت و معنی که تو داری، دارند (3

ما چو دادیم دل و دیده به طوفان بال                      گو بیا سیل غم این خانه ز بنیاد ببر (4

کنکور سراسری زبان داخل 1395
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همۀ گزینه ها به یک واقعۀ یکسان تلمیح دارند، به جز:242

آدمی گر خون بگرید از گران باری رواست                 کانچه نتوانست ُبردن آسمان، بر دوش اوست (1

گنه به ارث رسیده است از پدر ما را                       خطا ز صبح ازل، رزِق آدمی زاد است (2

از بهشت افتاد بیرون آدم و خندان نشد                    چون نگریم من که از دلدار دور افتاده ام؟ (3

ناِن جو خور، در بهشِت جاودان پاینده باش               کز بهشت از خوردِن گندم شده است آدم جدا (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

آرایه های مقابل ابیات در همۀ گزینه ها، تمامًا درست است؛ به جز گزینۀ .............243

بنیاد هستی تو چو زیروزبر شود                          در دل مدار هیچ که زیروزبر شوی (استعاره، کنایه) (1

وجه خدا اگر شودت منظر نظر                            زین پس شکی نماند که صاحب نظر شوی (تشخیص، جناس) (2

ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند              تا تو نانی که به کف آری و به غفلت نخوری (مجاز، مراعات النظیر) (3

گفت:می باید تو را تا خانۀ قاضی برم                    گفت: رو صبح آی، قاضی نیمه شب بیدار نیست (ایهام، تضاد) (4

تالیفی سیدمحمد موسوی

آرایۀ ذکرشده در مقابل همۀ ابیات، به جز گزینۀ ............... درست است.244

گفت مستی زان سبب افتان وخیزان می روی       گفت جرم راه رفتن نیست ره هموار نیست (حسن تعلیل) (1

شانه می آید به کار زلف در آشفتگی         آشنایان را در ایام پریشانی بپرس (ایهام تناسب) (2

چو خواهی که پیدا کنی گفت وگوی                   بباید زدن سنگ را بر سبوی (کنایه) (3

عاشق آن باشد که چون آتش بود                      گرم رو سوزنده و سرکش بود (تشبیه) (4

انسانی دوازدهم فارسی شهریور 1399 امتحان نهایی علوم 

امتحان نهایی علوم تجربی دوازدهم فارسی شهریور 1399

امتحان نهایی ریاضی و فیزیک دوازدهم فارسی شهریور 1399

همۀ گزینه ها به استثنای گزینۀ ............ اشاره به یک شعر دارند.245

مزینان از هزار و صدسال پیش هنوز بر همان مهر و نشان است که بود. (1

آب جیحون فرونشست ریگ آموی پرنیان شد، بوی جوی مولیان مدهوشم کرد. (2

گرم تماشا و غرق در این دریای سبز معّلقی که بر آن مرغان الماس پر تک تک از غیب سر می زنند. (3

ماه با تأللؤ پرشکوهش از راه رسید و قندیل زیبای پروین سر زد. (4

والفضل غالمی اب تالیفی 
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ترتیِب آرایه های "جناس، تشخیص، مجاز، تضاد" در کدام ابیات است؟246

ـا بـرنـگرفـت از خجلت            سرو سرکش که به ناز از قد و قامت برخاست ـار تـو پ الف) پـیـش رفـت

ب) ای نسیم کوی معشوق این چه باد خّرم است            تا کـجا بـودی که جانم تازه می گردد به بـوی

ـا نـشـستم ـانـه ه ـالـش در خ ـادم            پـی جـلوۀ جـم ج) پـی دیـدن خـرامـش سـر کـوچـه ها ست

د) چـگـونـه از خـط حـکـم تـو سـر بـگـردانـم            که مـن مـطـیعـم و حـکم تو پیش بنده مطاع

ب، الف، ج، د (2 الف، ب، د، ج (1

د، ب، ج، الف (4 ب، الف، د، ج (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

آرایه های بیت زیر در کدام بیت درست است؟247

"ای بلبل خوش سخن چه شیرین نفسی                     سرمست هوا و پایبند هوسی"

ایهام، تشخیص، ایهام تناسب، جناس، واج آرایی (2 استعاره، حس آمیزی، تشبیه، کنایه، مجاز (1

مجاز، تشخیص، جناس، حس آمیزی، کنایه (4 کنایه، مجاز، ُحسن تعلیل، تشخیص، مراعات نظیر (3

تالیفی محسن اصغری

هر دو آرایۀ ذکرشده در مقابل همۀ گزینه ها به جز ............ درست است؟248

گوی چوگان حوادث گردد از بی لنگری                از سر زانوی فکر آن را که باشد سر جدا (تشبیه - تشخیص) (1

ق پذیرد آزاد است (حس آمیزی - استعاره) غالم هّمت آنم که زیر چرِخ کبود                      ز هرچه رنِگ تعّل (2

جام  جم آ�نه دار کاسۀ زانوی ماست                  ما چو طفالن هر طرف بهر تماشا می رویم (تضمین - جناس) (3

چشمی به رهت دوخته ام باز که شاید                بازآیی و برهانی ام از چشم به راهی (ایهام - کنایه) (4

تالیفی سیما کنفی

آرایه های مقابل همۀ ابیات به جز بیت گزینۀ ............ درست آمده است.249

چون تشنه جان سپردم آن گه چه سود دارد                     آب از دو چشم دادن بر خاک من گیا را (جناس - مجاز) (1

صبر می زد الف چون طوفان غم باال گرفت                      عاجزی  شد زآنکه کشتی درخور طوفان نداشت (تلمیح - (2

تشخیص)

نسبت ما مکن ای زاهد نادان به فجور                زآنکه سرمست می عشق بتان فاجر نیست (تشبیه - استعاره) (3

بوی عود از دم جان پرور "خواجو" بشنو              زآنکه باشد نفس سوختگان روح افزای (مجاز - حس آمیزی) (4

تالیفی کاظم کاظمی
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آرایه های مقابل همۀ ابیات تمامًا درست است؛ به جز:250

ـاد صـبا می آرد (استعاره، اسلوب معادله) ـان پیـشـکـش ب الله دل در دم جان بخش سـحر می بـنـدد            غنـچـه ج (1

ـا با سر زلفـش            که هر تاری ز گیسویش رگی با جان ما دارد (حسن تعلیل، مراعات نظیر) از آن دلبسـتگی دارد دل م (2

ـاک مــسـت بـرون افـتد و کـفـن بــدرد (حس آمیزی، مجاز) به روز حشر چو بوی تـو بـشنـود خـواجـو            ز خ (3

ـاتوانی بـود (تناقض، استعاره) ـاحـرش در ن ـایـی چـشـم س چنان کاندر پریشانی سرافرازی کند زلـفش            تـوان (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

آرایه های بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟251

"یک عمر همچو غنچه در این بوستان سرا                                     خون خورده ایم تا گره از دل گشاده ایم"

  

ایهام - تشبیه - جناس - کنایه (2 استعاره - تشبیه - کنایه - مراعات  نظیر (1

کنایه - مراعات  نظیر - اسلوب معادله - استعاره (4 تشبیه - جناس - ایهام - اسلوب معادله (3

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 8 1395 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 8 1395 مدارس برتر 

در کدام گزینه آرایه های ادبی درست ذکر نشده است؟252

تیغ و جام می به کف بیرون خرامید آفتاب               تا شود روشن که همدست است مهر و کین چرخ (تشخیص، ایهام (1

تناسب)

طلوع باده و شام و سحر دریغ مدار                                   ز خاک جرعۀ خود چون قمر دریغ مدار (تضاد، استعاره) (2

ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی برکند                                    چون تو را نوح است کشتیبان ز طوفان غم مخور (حسن (3

تعلیل، استعاره)

گر چو فرهادم به تلخی جان برآید باک نیست بس حکایت های شیرین بازمی ماند ز من (تشبیه، حس آمیزی) (4

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 10 1395 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 10 1395 مدارس برتر 

در بیت زیر کدام آرایه ها وجود دارد؟253

"ای از حیای لعل لبت گشته آب، می                                  خورشید پیش آتش روی تو کرده، خوی"

2)  تشبیه - کنایه - تشخیص - تضاد 1)  استعاره - اغراق - تشخیص - مجاز

کنایه - تضاد - اغراق - تلمیح (4 3)  استعاره - تشبیه - تضاد - اسلوب معادله

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1390
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آرایه  های مقابِل ابیات در همۀ گزینه  ها تمامًا درست است؛ به  جز:254

نازنین  تر می  شوی هر روز از روز دگر                  ناز چندانی که می  ریزد ز سر تا پای تو (حسن تعلیل، واج  آرایی) (1

باغبان همچو نسیمم ز در خویش مران              کآب گلزار تو از اشک چو گلنار من است (ایهام، کنایه) (2

در غبار خاطر مجنون حصاری گشته است                      دیدۀ آهو ز شرم نرگس شهالی تو (استعاره، تشبیه) (3

پرده  های دیده  اش پیراهن یوسف شود               هرکه یک شب را به روز آورد در سودای تو (تلمیح، ایهام تناسب) (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

آرایه های "اسلوب معادله، حسن تعلیل، حس آمیزی، مجاز" به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟255

الف- نه خالف عهد کردم که حدیث جز تو گفتم              همه بر سر زبانند و تو در میان جانی

ب- نه چمن شکوفه ای رست چو روی دل ستانت                نه صبا صنوبری یافت چو قامت بلندت

ج- اظهار عجز پیش ستمگر روا مدار                اشک کباب موجب طغیان آتش است

د- گر به این گرمی است آه شعله زای عندلیب                  شمع روشن می توان کرد از صدای عندلیب

ب، د، ج، الف (2 ب، الف،  د، ج (1

ج، الف، د، ب (4 ج، ب، د، الف (3

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 6 1394 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 6 1394 مدارس برتر 

آرایه های بیِت زیر کدام اند؟256

"چو غنچه بر سرم از کوی او گذشت نسیمی            که پرده بر دل خونین به بوی او بدریدم"

ایهام، تشبیه، جناس، کنایه (2 تشبیه، مجاز، تلمیح، تضاد (1

مجاز، ایهام، مراعات نظیر، حس آمیزی (4 کنایه، تشبیه، حس آمیزی، مجاز (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

257" ـًا آرایه های "سرم هنوز چنان مست بوی آن نفس است               كه بوی عنبر و گل ره نمی برد به مشام "در كدام گزینـه "تمام

درسـت است؟

جناس، كنایه، پارادوكس (2 كنایه، مجاز، حسن تعلیل (1

تشبیه، اغراق، اسلوب معادله (4 كنایه، اسلوب معادله، مجاز (3

کنکور سراسری زبان داخل 1391
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آرایه های مقابل كدام بیت   نادرست است؟258

به مومیایی مـــــردم چه حاجت است مرا             كه استخوان مرا سنگ مومیایی كرد (نغمۀ حروف ـ تشخیص) (1

ـاخنی كه توانی گره گشایی كرد (كنایـه ـ مراعات نظیر) ـاش دلی را به سهو نخراشی              بــــه ن بــــهوش بــ (2

به خاك راه تو هركس كه جبهه سایی كرد             تمام عــمر چو خورشید خودنـــمایـــی كــرد (ایـهام ـ مجاز) (3

ـاد) ـایه ـ تضــــ ـاغر زّریــــن بی نیازی را                گرسنه چشمی ما کاسۀ گدایی كرد (كنـــ فغان كه ســــ (4

کنکور سراسری زبان داخل 1390

ترتیب آرایه های "تشخیص، جناس، ایهام تناسب، تضاد" در کدام ابیات است؟ 259

الف) باد سحر از بوی تو بخشید مرا جان           بادم به فدای قدم باِد سحرگه

ب) اال ای بخت کی باشد که باز آن سرو رعنا را           به دست آری، به ناز اندر کناِر ماش بنشانی؟ 

ج) شانه شکسته بسته از زلفت حکایت می کند        آ�نه را بردار تا روشن بگوید روبه رو 

د) برخاستم ز کوی تو چون گرد، عشق گفت:           بنشین که نیست راه برون شد ز کوی من

ب، ج، الف، د (2 الف، ب، د، ج (1

الف، ب، ج، د (4 ب، الف، د، ج (3

تالیفی شاهین شیرزادی

ترتيب قرار گرفتن آرايه هاي "ایهام، جناس همسان، مجاز، استعاره، تلمیح" كدام است؟260

الف) دو عالم چون سلیمان بود در زیر نگین من             در این میخانه چندانی که ساغر بود در دستم

ب) ز دست بنده کی خیزد که با سلطان درآمیزد                    که کس با شمع نتواند که بی  پروانه بنشیند

ج) عزیزی خواری و خواری عزیزی بار می آرد            در آغوش پدر از چاه و زندان بیش می لرزم

د) چون نهاد من ز باد و خاک و آب و آتش است                   باد و خاک و آب و آتش را نهادم بر میان

ه) بهر سوغات عزیزان جان ز تن بیرون کنم             یوسف خود را از این َچه بی رسن بیرون کنم

ه، ج، الف، ب، د (2 ب، د، الف، ه، ج (1

د، ج، ب، ه، الف (4 الف، د، ب، ج، ه (3

الدین تالیفی افشین محی 

آرایه های: "حس آمیزی، تلمیح، کنایه و جناس تام" به ترتیب، در کدام ابیات وجود دارد؟261

الف- گرچه صد بار غمت خاک مرا داد به باد            نیست بر خاطر من از تو غباری باری

ب- چشمت به خواب چشم مرا خواب می برد           زلفت به تاب جان مرا تاب می برد

ج- از سر یک دانه گندم در نمی آری گذشت           وز برای نزهت دل باغ رضوان بایدت

د- چنان بر صورت شیرین این دیوانه مفتونم            که در خاطر نمی گنجد خیال ملک پرویزم

الف، د، ب، ج (2 الف، ج، ب، د (1

د، ب، الف، ج (4 د، ج، الف، ب (3

کنکور سراسری زبان داخل 1395

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 2 تابستان 1398

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 3 تابستان 1398

انسانی دوازدهم آزمون شماره 3 تابستان 1398 قلمچی علوم 
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ترتیب توالی ابیات زیر از جهت داشتن آرایه های (حس آمیزی - حسن تعلیل - اسلوب معادله - تناقض)، کدام است؟262

الف) ابر از آن پیدا شود کز رشک خورشید رخت              آستین بر رخ نهد با دامن  تر آفتاب

ب) برای رسیدن چه راهی بریدم              در آغاز رفتن به پایان رسیدم

ج) دل به دست آن نگار شوخ و شنگ افتاده است               طفل بازیگوش را آتش به چنگ افتاده است

د) گر چه جز تلخی از اّیام ندید               هر چه خواهی سخنش شیرین است

د - الف - ب - ج (2 الف - ج - ب - د (1

د - الف - ج - ب (4 د - ج - الف - ب (3

از کشور 1394 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1394 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1394 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1394 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

ترتیب آرایه های "تضاد، اسلوب معادله، تلمیح، تشبیه، مجاز" کدام است؟263

الف) گیرم نفشانی ز دلم آتش عشقت                      آخر نفسی با من دلسوخته بنشین

ب) به اصل خویش راجع گشت اشیا                        همه یک چیز شد پنهان و پیدا

ج) تا نگرید دیدۀ عاشق نما گیرد قرار                       هست ماهی را مهّیا بالش و بستر در آب

د) هر غمی را فرجی هست ولیکن ترسم                  پیش از آنم بکشد زهر که تریاق آید

هـ) سینه کز درد تهی داشتمش چندین گاه               اینک امروز برای غم تو کار آمد

د، ج، ب، الف، هـ (2 ب، ج، الف، هـ، د (1

ب، ج، د، هـ، الف (4 د، ب، الف، ج، هـ (3

تالیفی محسن اصغری

کدام گزینه از جنبۀ تاریخ ادبیات کامًال درست است؟264

در عصر مشروطه شاعرانی چون پروین اعتصامی و فّرخی یزدی به سرودن غزل اجتماعی روی آوردند. (1

کتاب "قّصۀ شیرین فرهاد" سرودۀ وحشی بافقی با بیانی غنایی به داستان عشق شیرین و فرهاد می پردازد. (2

"کلیله ودمنه" اثر نصراهللا منشی است که آن را در ده باب سروده است. (3

موضوع دو کتاِب منثوِر "تمهیدات" عین القضات همدانی و "فی حقیقةالعشق" سهروردی، یکسان است. (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

در کدام بیت آرایه های "تلمیح، جناس، حس آمیزی، ایهام تناسب" تمامًا یافت می شود؟265

اجرها باشدت ای خسرو شیرین دهنان              گر نگاهی سوی فرهاد دل افتاده کنی (1

مگر شهید به این تیغ کوه شد فرهاد؟                که الله اش به چراغ مزار می ماند (2

احوال گنج قارون کایام داد بر باد                     در گوش دل فروخوان تا زر نهان ندارد (3

تیشه در تمثال شیرین گرچه سختی ها کشید                   جان شیرین مزد ِدست از کوهکن آخر گرفت (4

تالیفی محسن فدایی
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در کدام گزینه دو اضافۀ تشبیهی و دو اضافۀ استعاری آمده است؟266

بنای ظلم، مشت قلب، سرزمین آزادی، غرفۀ آسمان (1

مشت روزگار، سکوت کویر، آغوش خوشبختی، مزرع سبز فلک (2

دهن الله، آتش دل، نزهتگه ارواح، انگشت تشریح (3

پروانۀ شوق، چشمۀ نوازش ها، قلب زمین، جور گردون (4

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 10 1395 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 10 1395 مدارس برتر 

آرایه های ذکرشده مقابل کدام گزینه درست نیست؟267

شد بناگوش تو از پنبه کفن پوش و هنوز                پنبۀ غفلت و پندار به گوش تو در است (کنایه - تشبیه) (1

تو کفی خاکی و پر باد هوا داری سر                     باد پندار تو را خاک لحد کارگر است  (جناس - تشبیه) (2

زلف مشکینش که گویی را به چوگان یافته است                گو به صحن دیده بازی کن که میدان یافته است (تشبیه - ایهام (3

تناسب)

بهشت جاودان خواهی به دل خوردن قناعت کن                که حرص دانه در دام بال انداخت آدم را (تلمیح - تشبیه) (4

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 6 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 6 1396 مدارس برتر 

آرایه های "تشبیه، استعاره، اسلوب معادله، تلمیح" به ترتیب، در کدام ابیات آمده است؟268

الف) چه غم دیوار اّمت را که دارد چون تو پشتیبان           چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان

ب) نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی          نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی

ج) گر نور عشق حق به دل وجانت اوفتد           باهللا کز آفتاب فلک خوب تر شوی

د) عاشقان کشتگان معشوقند           برنیاد ز کشتگان آواز

الف- ج - د - ب (2 الف - ب - د - ج (1

ج - د - الف - ب (4 ج - د - ب - الف (3

تالیفی سیدمحمد موسوی

کدام گزینه از جنبۀ تاریخ ادبیات نادرست است؟269

محمدتقی بهار، شعر دماوندیه را در سال 13۰1 هجری شمسی سرود. (1

شعر "خوان هشتم" از مجموعه شعر "آخر شاهنامه" از آثار مهدی اخوان ثالث است. (2

کتاب "فی حقیقة العشق" از شهاب الدین سهروردی و کتاب "تمهیدات" از عین القضاة همدانی است. (3

شعر "صبح ستاره باران" از کتاب "مثل درخت در شب باران" از "م. سرشک" است. (4

تالیفی حسن وسکری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 18 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 18 1399

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 18 1399

www.konkur.in

forum.konkur.in



65/66لرنیتو 1400

آرایۀ مقابل همۀ ابیات به جز بیت ............ "تمامًا" درست است.270

اهریمن هول است که بر سینۀ امواج         می رقصد و سرپنجه به خونابه خضاب است (استعاره، تلمیح) (1

به بیستون همه نقشی زبان شیرینی است              چراکه بر لبشان داستان فرهاد است (ایهام، حس آمیزی) (2

زان سو همه جمع و از این سو همه تفریق           ای عامل تقسیم و نصیب این چه حساب است (مراعات نظیر، تضاد) (3

نرگس مست که چشمش همه شرم و ناز است                تا نگاهش به تو افتاد دهانش باز است (تشبیه، جناس) (4

آزمایشی سنجش ریاضی و فیزیک چهارم مرحله دوم 1394

آرایه های "تشبیه، مجاز، حس آمیزی و اسلوب معادله" به ترتیب، در کدام ابیات آمده است؟271

الف) چـون نباشد عید طفالن صحبت رنگین من؟            مـی کـنـد مـجـنون من دست نگارین سنگ را

ـاجـت مرا            نقش شیرین در نظرها ساخت شیرین سنگ را ـار دل شـد کـعـبـۀ ح ـال ی ب) از خـی

ـالمتاب رنگین سنگ را ج) غوطه در خون می دهد دل را فروغ داغ عـشق            مـی کـنـد خـورشـید ع

ـار از اللـه گـردد چـهره رنگین سنگ را ـانــد            در بـه د) یک دل افسرده بی داغ از دم گرمـم نـم

ب، د، الف، ج (2 ب، الف، د، ج (1

د، الف، ب، ج (4 ج، ب، د، الف (3

از کشور 1398 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

آرایۀ نوشته شده در برابر کدام گزینه درست است؟272

گوهر تاجم که در دست گدا افتاده ام                سیر طالع بین کجا بودم کجا افتاده ام (متناقض نما) (1

دلبر شیرین سخن بیش نماید عتاب                     شاهد سیمین بدن بیش کند کبر و ناز (ایهام) (2

پرید از رخ، شفق را رنگ گلگون                        ِهالل از بار غم، خود را کمان کرد (حسن تعلیل) (3

سرنوشتم گر شهادت نیست در کویت چرا                       بوی خون می آید از خاکی که بر سر می کنم؟ (حس آمیزی) (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

نام پدیدآورندگان آثار "دری به خانۀ خورشید، تیرانا و سانتا ماریا" به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟273

سیاوش کسرایی، مهرداد اوستا، سیدمهدی شجاعی (1

سلمان هراتی، محمدرضا رحمانی، سیدمهدی شجاعی (2

سلمان هراتی، مهرداد اوستا، مرتضی امیری اسفندقه (3

سیاوش کسرایی، محمدرضا رحمانی، مرتضی امیری اسفندقه (4

الدین تالیفی افشین محی 
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آرایه های مقابل ابیات تمامًا درست است به جز ............274

ارباب ظلم را به ستم دست روزگار                    از بیخ برکند که درختان بی برند (تشخیص - تشبیه) (1

باده می نوشم و از آتش دل می جوشم                مگر آن آب چو آتش بنشاند جوشم (استعاره - جناس) (2

هیچ دانی ز چه آ�نۀ مه زنگ گرفت                 ز آن که هر شب به فلک می برم از هجر تو آه (ُحسن تعلیل - ایهام) (3

این بنای کهنه پوسیده ویران گشته است جای آن با طرح نو از نو بنا باید نمود (واج آرایی - تضاد) (4

تالیفی محسن اصغری
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درسپایهمدرسه

دبیر

گزینه 3 1

ایهام تناسب: ندارد / کنایه: سوختن دل کنایه از رحم داشتن، مهربانی کردن

تشریح سایر گزینه ها:

1) تشبیه: باغ امید (امید به باغ تشبیه شده) / تضاد: زخم و مرهم

"، "ش" و "ر" ـِ 2) حس آمیزی: جواب تلخ - طبع سخن شیرین / واج آرایی: تکرار واج های "

4) مراعات نظیر: بهار و الله و نسرین / استعاره: بهار و الله و نسرین استعاره از معشوق

تالیفی محسن اصغری

گزینه 1 2

تشبیه: برگ نشاط (مشّبه: نشاط / مشّبه به: برگ)

استعاره: خار و خس استعاره از وجود کم ارزش شاعر / شیرازۀ گلزار (اضافۀ استعاری = شاعر گلزار را به کتابی تشبیه کرده که شیرازه

دارد)

پارادوکس: بی برگی برگ نشاط است. / خار و خس، شیرازۀ گلزار بود.

مجاز: چمن مجاز از باغ و گلزار

کنکور سراسری زبان داخل 1398

گزینه 1 3

تمهیدات اثر عین القضات همدانی است.

تالیفی محسن اصغری

گزینه 1 4

ایهام تناسب: "تار" در این بیت به معنی تیره و سیاه به کار رفته اما در معنی واحد شمارش مو، با زلف ایهام تناسب می سازد.

تشبیه: روز من مانند زلف تو سیاه است.

تضاد: شب و روز

جناس: چو و تو

والفضل غالمی اب تالیفی 

MrKonkoriآرایه دوازدهمدوازدهم

آقای کنکور
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گزینه 4 5

ج) تشبیه: شکن طّرۀ هندوی تو به دامی تشبیه شده است. (زبان فارسی 3، درس 14)

هـ) تشخیص: به چشم شخصّیت انسانی بخشیده است. (زبان فارسی 3، درس 14)

د) تلمیح: به آیۀ 72 سورۀ احزاب اشاره شده است که خداوند می فرماید: ما امانت خویش را بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه

کردیم و از برداشتن آن پرهیز کردند و ترسیدند و انسان آن را بر دوش کشید و... (ادبّیات 2، درس 1) / (ادبّیات 3، درس 22)

الف) مجاز: جام ← شراب (زبان فارسی 3، درس 14)

ب) کنایه: نقش بر آب زدن ← کار بیهوده کردن (ادبّیات 2، درس 5)

کنکور سراسری زبان داخل 1390

گزینه 1 6

قطعًا از طریق حذف گزینه به جواب رسیده اید چون اسلوب معادله و حسن  تعلیل در این بیت مشهود نیست.

استعاره ← سرو سهی و الله در مصراع دوم / مراعات نظیر ← الله و سرو / جناس ← سرو و سر

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 12 1394 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 12 1394 مدارس برتر 

گزینه 4 7

مجاز: فردا مجاز از قیامت (بیت ج)

تشبیه: فّراش باد (بیت "ه") / تلمیح: اشاره دارد به شاهان روم (قیصر) و شاهان ایرانی (بیت "ب")

ایهام تناسب: مهر 1- دوستی و محّبت (معنای موردنظر) 2- خورشید که با چرخ تناسب دارد (بیت د)

استعاره: شاخ نوبهار استعاره از معشوق (بیت الف)

تالیفی محسن اصغری

گزینه 4 8

الف) استعاره: دِر غارت جان (اضافۀ استعاری) - حلقۀ زلف، دِر غارت جان را می زند. (تشخیص)

ب) ایهام تناسب: مردم 1- انسان ها (معنای موردنظر) 2- مردمک چشم (با چشم تناسب دارد) / دور 1- روزگار (معنای موردنظر) 2- به

گردش درآوردن جام (موردنظر نیست و با مست و هشیاری تناسب دارد)

ج) تشبیه: جام کدورت (مشّبه: کدورت / مشّبه به: جام) / تن خم خانه (مشّبه: تن / مشّبه به: خم خانه) / جان چو ُدردی (ته نشین

شراب)

د) تلمیح: به آیۀ قرآن اشاره دارد: ﴿َاَلسُت برّبکم قالوا بلی﴾ (سورۀ اعراف: 172)

این آیه به "عهد الست" معروف است.

ه) مجاز: جام مجاز از شراب

کنکور سراسری هنر داخل 1398

گزینه 2 9

از باد مدد گرفتن برای روشن کردن چراغ، پارادوکس است.

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 2 1394 مدارس برتر 
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گزینه 1 10

چو فرهاد: تشبیه / تلمیح: داستان شیرین و فرهاد

حکایت شیرین: حس آمیزی / شیرین: ایهام تناسب (مزۀ  شیرین / در معنای معشوقۀ فرهاد با فرهاد تناسب دارد)

جان برآمدن: کنایه

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 6 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 6 1396 مدارس برتر 

گزینه 2 11

بیت ج) ایهام تناسب: چنگ ← 1- پنجه و دست (معنی موردنظر) 2- نوعی ساز که با مطرب و... تناسب دارد.

الف) استعاره: گلستان صفا ← کوی و دیار معشوق

بیت ب) کنایه: کام (مقصود) در کام (دهان) نهنگ طلبیدن ← خطر کردن

بیت د) حس آمیزی: گفتن [حرف] تلخ و لطیف و لذیذ بودن سخن یار

از کشور 1396 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1396 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1396 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1396 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 3 12

بررسی آرایه ها در گزینۀ "3" ← (مس وجود، کیمیای عشق، چو مردان ره و زر سوی) ← 4 تشبیه / دست شستن: کنایه از ترک

کردن / زر شدن: کنایه از ارزشمندشدن / مردان ره: مجاز از اولیاءاهللا (انسان کامل) / مس و زر: تضاد

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "1"← لب و دندان: مجاز از تمام وجود / روی: ایهام تناسب: 1) امکان 2) چهره: تناسب با لب و دندان

گزینۀ "2" ← پاک کردن دل از مهر کسی، کنایه از فراموش کردن

خفته در خاک: کنایه از مردن / خاک: مجاز از گور - قبر

گزینۀ "4" ← زاهد ظاهرپرست: کنایه از زاهدی که از عشق بی بهره است.

تالیفی سیدمحمد موسوی

گزینه 4 13

آلفونس دوده از نویسندگان نامدار فرانسه است، از کتاب های وی که به فارسی برگردانده شده است، نامه های آسیاب من و

قّصه های دوشنبه را می توان نام برد.

داستان "آخرین درس" از کتاب قّصه های دوشنبه ترجمۀ دکتر زّرین کوب، انتخاب شده است.

کنکور سراسری هنر داخل 1396
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گزینه 3 14

گزینۀ 1: جمال و کمال

گزینۀ 2: خفتن و رفتن

گزینۀ 4: برآید و نشاید

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 3 15

تناسب ← شاهد - گواه - محضر - دادگاه

استعاره ← محضر: روز قیامت

تشبیه ← دادگاِه عشق (اضافه تشبیهی) / تشبیه رِگ گردن به گواه

تالیفی سیده سودابه رضازاده بایی

گزینه 2 16

در همۀ گزینه ها تلمیح وجود دارد و فقط در گزینۀ "2" استعاره دیده نمی شود. در گزینه های ۱، ۳ و ۴ "آتش"، "آتش" و "طوفان"

استعاره هستند.

الدین قامحی  ا تالیفی افشین 

گزینه 1 17

اغراق: در بیت (ج): عدد هزار نشانۀ اغراق است.

جناس همسان (تام): در بیت (الف): "بار" در دو معنا به کار رفته است. در مصراع اول در معنای "آنچه بر دوش انسان یا پشت

چهارپا حمل شود." و در مصراع دوم به معنی "اجازه و رخصت" است.

استعاره در بیت (ب): "لعل" استعاره از "دهان" / "خندیدن غنچه" استعاره

بیت (د): حسن تعلیل: برای سر به گریبان بودن بنفشه و نیلی بودن وی دلیلی غیرواقعی اما ادبی ذکر شده است.

تالیفی حسن وسکری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 19 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 19 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 19 1399

گزینه 2 18

بررسی تشبیه در گزینۀ 2:

مشّبه: رنگ زمین و طبع زمان / مشّبهٌ به: رخ و دم / ادات تشبیه: چون / وجه شبه: ندارد

وجه شبه در سایر گزینه ها:

1) به پیچ وتاب افتادن

3) ناله داشتن

4) مشهور و شب نشین بودن

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398
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گزینه 2 19

1) تلمیح: به ماجرای روز الست و آیۀ "الست بربکم قالوا بلی" اشاره دارد. / جناس همسان: ندارد (بلی و بال جناس ناقص دارند) /

تشبیه: حکم بال اضافۀ تشبیهی است.

2) تلمیح: به ماجرای رانده شدن آدم از بهشت اشاره دارد. / جناس همسان: بهشت (جّنت) و بهشت (فعل از مصدر هشتن: رها

کرد) / تشبیه: پردۀ تقوا اضافۀ تشبیهی است.

3) تلمیح: به داستان زندگی حضرت یوسف اشاره دارد. / جناس همسان: عزیز (مقامی در مصر) و عزیز (گرامی) / تشبیه: ندارد

4) تلمیح: به داستان پادشاهی سلیمان و وزیر قدرتمندش آصف بن برخیا اشاره دارد. / جناس همسان: ندارد (باد در دو مصراع

یک معنی دارد) / تشبیه: اسب باد اضافۀ تشبیهی است (باد مانند اسبی در خدمت سلیمان بود)

الدین تالیفی افشین محی 

گزینه 3 20

در این گزینه، "بت" استعاره از معشوق است، بنابراین دادن صفت هایی همچون "سنگین دل" و "سیمین بناگوش" به ُبت، تشخیص

نیست.

سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: زبان آوری کردن شمع ← تشخیص

گزینۀ 2: مخاطب قرار گرفتن باد صبا. ←تشخیص

(صبا در این بیت منادایی است که حرف ندای آن حذف شده است)

گزینۀ 4: دست اّیام←تشخیص

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 3 21

الف) ایهام: مدام ← 1. همیشگی و دائمی 2. شراب (ادبّیات 2، درس 12 )

ب) تشبیه: نقد خرد؛ خرد را به نقدینه تشبیه کرده است. / ملک عشق عشق به ملک 

ج) مجاز: در مصراع دوم سر به معنای جان و زندگی است. 

د) تلمیح: بیت اشاره به داستان حضرت خضر دارد که در جستجوی آب حیات، راهی ظلمات شد و پس از تحمل سختی ها به آب

زندگانی جاوید دست یافت.

هـ) کنایه: پای در گل فرورفتن کنایه از پایبندشدن و گرفتاری است که در بیت موردنظر به معنای اسیر و گرفتار عشق شدن است. /

سرو خرامان استعاره از یار بلندقامت و فریبا است / تضاد زیبایی میان پای در گل بودن و خرامان بودن وجود دارد.

کنکور سراسری هنر داخل 1394

گزینه 2 22

بررسی دیگر گزینه ها:

1) تشبیه: صدای سایش بال های خیال (مشّبه)، سخن (مشّبهٌ به) / پارادوکس: سخن، سکوت کویر را نشان می دهد.

3) تشبیه: شب کویر (مشّبه)، این موجود زیبا (مشّبهٌ به) / پارادوکس: آغاز شدن شب از بامداد

4) تشبیه: گل های شعر و خیال (تشبیه شعر و خیال به گل: اضافۀ تشبیهی) / پارادوکس: سموِم سرد (سموم: باد گرم و مهلک) سرد

بودن سموم، متناقض نما یا پارادوکس است. (ادبّیات چهارم، درس 20)

از کشور 1392 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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گزینه 1 23

در بیت پنج تشبیه وجود دارد: شعر چون آب / آب طبع / طبع چون دریا / برتری شعر بر گوهر دریا / برتری طبع بر آب

گزینۀ (2): دل چو گنج / مار هجر / اژدهای اندیشه (سه تشبیه)

گزینۀ (3): رخ چون گل / قد چون سرو / دل چون سنگ / عذار چون سیم (چهار تشبیه درون واژه ای)

گزینۀ (4): کوی عشق / هرکه چون من / درخت عشرت (سه تشبیه)

تالیفی نرگس موسوی

گزینه 3 24

در گزینۀ 1، "پروانه" نماد عاشقانی پاک باز است که از سِر جان خویش در راه عشق می گذرد. در گزینۀ 2 "خندیدن صبح" تشخیص

و بنابراین استعاره دارد. در گزینۀ 4 "ماه رویا" یعنی ای کسی که رویی همچون ماه داری، پس این بیت تشبیه دارد.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 3 25

در این گزینه واژۀ "مدام" با هر دو معنی خوب قابل جاگذاری است:

چون ما در طلب عیش و نوش با شراب است

چون ما در طلب عیش و نوش دائمی است

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 1 26

در این بیت "عقل دیوانه شد" آرایۀ پارادوكس دارد؛ اّما بیت فاقد آرایۀ جناس تام است.

آزمایشی سنجش ریاضی و فیزیک چهارم مرحله دوم 1394

گزینه 2 27

لف ونشر: لف  ها: رخ  و زلف / نشرها: صبح و شب

ایهام: روزی؛ 1- رزق و روزی 2- یک روز

تشریح سایر گزینه  ها:

1) ایهام: شیرین ← 1- بانوی ارمنی، معشوق خسروپرویز 2- مزۀ شیرین، دلپذیر

3) ایهام تناسب: شور ← 1- هیجان و غوغا (معنای موردنظر) 2- مزۀ شور تناسب دارد با شیرین

4) لف ونشر: لف  ها ← روی و موی - نشرها ← نور و ظلمت، صبح و شام

از کشور 1399 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 
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گزینه 2 28

ب) ُحسن تعلیل: شاعر دلیل خمیدگی آسمان را، این مفهوم دانسته که انگار در حال نظارۀ معشوق زیبای اوست.

ج) مجاز: سر مجاز از قصد و نیت

د) اسلوب معادله: مصراع دوم مثال و معادلی برای مفهوم مصراع اول است.

هـ) حس آمیزی: رنگ ُالفت

الف) جناس: ماه و ما

تالیفی محسن اصغری

گزینه 2 29

گزینۀ 1: آسمان فریبی آبی رنگ ← حس آمیزی

گزینۀ 2: مرموز بودن و سکوت کویر ← تشخیص / پرندۀ شاعر: استعاره از خیال شاعر است.

گزینۀ 3: َسموم (باد گرم زیان رساننده) در کنار سرد ← پارادوکس (متناقض نما)

گزینۀ 4: پرده داران حرم ستر و عفاف ملکوت ← استعاره از فرشتگان

تالیفی سیده سودابه رضازاده بایی

گزینه 3 30

بیت الف) تشخیص: نسبت دادن عمل پرسیدن به عقل و پاسخ دادن به عشق تشخیص است.

بیت ب) تلمیح: به داستان فرهاد و شیرین اشاره دارد.

بیت ج) متناقض نما: هشیار دانستن مست تناقض است.

بیت د) استعاره: بت استعاره از معشوق است.

الدین قامحی  ا تالیفی افشین 

گزینه 3 31

در این گزینه تشبیه به کار نرفته و طبعًا وجه شبه نیز نمی تواند داشته باشد:

وقتی که سیر و سفر بی نهایت است و ُعمر نیز اندک، [آن ها] در مّدت اندکی، بسیار می روند.

سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: آن ها مانند پرگار "سرگشته" می روند.

گزینۀ 2: آن ها مانند طومار "سر در درون کشیده" می روند.

گزینۀ 4: آن ها مانند سرو "آزاد و سبک بار" می روند.

والفضل غالمی اب تالیفی 
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گزینه 1 32

الف) آفتاب سایه نشین ← متناقض نما

ب) جهد - مهد ← جناس

ج) بنفشه ← استعاره از زلف معشوق / الله ← استعاره از صورت او

د) بالِی عشق ← تشبیه (عشق همچون بال است)

تالیفی سیده سودابه رضازاده بایی

گزینه 4 33

"دیدن بو" در این گزینه ترکیب دو حس "بینایی و بویایی" است.

در گزینۀ 1 جمع و پریشانی متناقض نما نساخته: از دیگران خاطرجمع هستم اما پریشان توام.

در گزینۀ 2، مصراع دوم در امتداد گزینۀ 1 است و می دانیم که درصورتی که مصراع ها استقالل دستوری نداشته باشند اسلوب

معادله نقض می شود.

در گزینۀ 3 "انگشت تحیر" اضافۀ اقترانی است نه تشبیهی. در ضمن "چون" در مصراع دوم به معنی "وقتی که" است و ادات تشبیه

نیست.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 3 34

در این گزینه مشّبه حذف شده است: مشّبه همگان (مردم) که گرد بر گرد نّقال قرار گرفته اند / ادات تشبیه: به کردار / مشّبهٌ به:

صدف برگرد مروارید (ادبّیات چهارم، درس24)

بررسی گزینه های دیگر:

1) مشّبه: قهوه خانه / مشّبهٌٌ به: شرم / ادات تشبیه: همچون / وجه شبه: گرم و روشن بودن (ادبّیات چهارم، درس24)

2) مشّبه: چوب دستی / مشّبهٌ به: منتشا / ادات تشبیه: مانند / وجه شبه: در دست بودن (ادبّیات چهارم، درس24)

4) مشّبه: بی شرمی چاه / مشّبهٌٌ به: ژرفی و پهنای آن / ادات تشبیه: چونان / وجه شبه: ناباور و شگفت انگیز بودن (ادبّیات چهارم،

درس24)

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

گزینه 4 35

گزینۀ 1: آهن ← مجاز ← ابزاری که با آهن ساخته می شد مانند تیشه (خداوند به او توفیق و پیروزی داده است چراکه می تواند با

تیشه روی سنگ نقش پردازی کند)

گزینۀ 2: منتظر بودن جویبار ← تشخیص

گزینۀ 3: آتش سرد ← سرد بودن آتش ← پارادوکس (متناقض نما)

گزینۀ 4: زبان چون سنگ ← تشبیه - زبان چون آهن / آتش بودن زبان ← تشبیه از برندگی و تیزی آن

تالیفی سیده سودابه رضازاده بایی
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گزینه 3 36

گزینۀ "1": در، گر و زر: جناس

گزینۀ "2": آب وآتش: تضاد

گزینۀ "3": "آب سخن" اضافۀ تشبیهی و همچنین تشبیه "خود شاعر به ریگ" استعاره ندارد بلکه تشبیه دارد.

گزینۀ "4": مراعات نظیر بین واژه های "لب، چشمه، آب، زالل"

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 6 1394 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 6 1394 مدارس برتر 

گزینه 3 37

استعاره: "آتش سوزنده" استعاره از عشق

مراعات نظیر : "آتش" دیگ و جوش

مجاز: "سینه" مجاز از "دل"

تشبیه: دیگ هوس

تالیفی محسن اصغری

گزینه 4 38

ایهام: بیت "د": دور از تو 1) در هجران تو 2) از تو دور باد (جملۀ دعایی)

استعاره: بیت "هـ": مرغ وحشی ← روح و جان / قفس ← جسم و کالبد

مجاز: بیت "ب": چمن ← باغ

حسن تعلیل: بیت "الف": شاعر دلیِل قهقهه زدن (خواندِن) کبک در کوه و دشت را دور بودن او از مردم دانسته است.

اسلوب معادله: بیت "ج": مصراع دوم مصداق و مثالی برای توجیه مفهوم مصراع نخست است.

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 3 39

استعاره: سر بر کردن آفتاب معرفت

مجاز: "سینه" مجاز از "دل"، "عالم" مجاز از "مردم"

کنایه: "صیقل دادن سینه" کنایه از "پاک کردن دل از آلودگی" - "سر بر کردن" کنایه از "طلوع کردن و آشکارشدن"

تشبیه: عالمی چون صبح - آفتاب معرفت (اضافۀ تشبیهی)

تالیفی محسن اصغری

گزینه 3 40

مّلی

تالیفی محسن اصغری - کاظم کاظمی
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گزینه 1 41

بررسی تمام گزینه ها:

گزینۀ "1" ← فراش باد صبا / دایۀ ابر بهاری / بنات نبات / مهد زمین ← 4 اضافه تشبیهی

گزینۀ "2" ← کعبۀ جالل / حلیۀ جمال ← 2 اضافۀ تشبیهی

گزینۀ "3" ← قبای ورق / اطفال شاخ / کاله شکوفه ← 3 اضافۀ تشبیهی

گزینۀ "4" ← باران رحمت / خوان نعمت / پردۀ ناموس ← 3 اضافۀ تشبیهی

تالیفی سیدمحمد موسوی

گزینه 4 42

گزینۀ "4" هیچ کدام را ندارد.

در گزینۀ "1" ← علت باال بودن مژگان معشوق دست به دعا برداشتن برای چشم بیمار اوست. شفا یافتن و بیمار بودن تضاد هستند.

در گزینۀ "2" ← دل آسمان (اضافۀ استعاری) / غبار دل کسی شدن کنایه از موجب رنج کسی شدن

در گزینۀ "3" ← گلستان استعاره از دنیا / دو هفته کنایه از مدت کوتاه

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 12 1394 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 12 1394 مدارس برتر 

گزینه 1 43

مفهوم گزینۀ 1 بی توجهی به امور ماّدی و غم نداشتن از کم وزیاد ماّدیات است. این بیت فاقد مفاهیم مربوط به غزل اجتماعی است،

زیرا به مسائل سیاسی و اجتماعی نپرداخته؛ بلکه بیان رویکرد شخصی شاعر به امور ماّدی است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: نکوهش حضور بیگانگان در مملکت به بهانۀ آباد کردن (استعمارگری)

گزینۀ 3: توصیه به فداکاری در راه آزادی و استقالل

گزینۀ 4: سفارش به احترام گذاشتن به آرا و نظرات مردم

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 4 44

گزینۀ 1: دلیل اینکه پشت پیران خم گردیده به خاطر این است که به دنبال جوانی می گردند. (حسن تعلیل)

گزینۀ 2: مصراع های بیت باهم می توانند جابه جا شوند و مجزا هستن. (اسلوب معادله)

گزینۀ 3: پاِی دل - جور کردن زلف (تشخیص)

گزینۀ 4: استعاره وجود ندارد. سرو قامت: اضافه تشبیهی

تالیفی سیده سودابه رضازاده بایی
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گزینه 3 45

استعاره: بتان ← زیبارویان

تشبیه: چشمۀ خورشید (اضافۀ تشبیهی)

جناس: آب، تاب

نغمۀ حروف: تکرار واج های "ر" و "چ" "ش"

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 4 46

تناقض: توانایی در ناتوانی بود (بیت د)

اغراق: بزرگ  نمایی شاعر در اشک (سرشک) که مانند سیل است و نمی  توان مانع آن شد. (بیت هـ)

مجاز: جام مجاز از شراب (بیت ج)

لف ونشر: لف  ها: روی و زلف سیاه - نشرها: مهتاب و شب (لف ونشر نامرتب یا مشوش) (بیت ب)

ایهام: خراب ← 1- ویران 2- مست و ازخودبی خود

از کشور 1399 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

گزینه 4 47

ایهام تناسب: سودا ← 1- عشق، اشتیاق (معنای موردنظر) 2- داد و ستد و معامله (با بازار تناسب دارد)

تشبیه: تو یوسف صفت، آتش سودا / کنایه: دل بر آتش افکندن ← بی قرار ساختن، آشفته نمودن / مجاز: شهر ← مردم شهر /

تلمیح: اشاره دارد به داستاِن حضرت یوسف

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 9 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 9 1399

گزینه 4 48

با رد کردن آرایه های اغراق و حس آمیزی به گزینۀ "4" می رسیم و آرایه های آن را بررسی می کنیم:

ایهام تناسب: عزیز: مقامی در مصر (معنی غیراصلی) و متناسب با مصر.

تشبیه: جان عزیز را به ماه مصر تشبیه شده است و وطن به چاه.

جناس: ماه و چاه

تضاد: ماه و چاه

استعاره: ماه مصر استعاره از یوسف است.

الدین قامحی  ا تالیفی افشین 

www.konkur.in

forum.konkur.in



12لرنیتو 1400 /63

گزینه 1 49

گزینه "1": اسلوب ندارد / چو پروانه ← تشبیه

گزینه "2": سخن سرد ← حس آمیزی / تلمیح به داستان حضرت سلیمان (ع)

گزینه "3": رخ ← ایهام تناسب: چهره، مهرۀ شطرنج که با مات و شطرنج تناسب دارد / شطرنج بال ← تشبیه

گزینه "4": نفس ← مجاز از سخن / قصۀ عالم گیر ← اغراق

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 7 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 7 1396 مدارس برتر 

گزینه 4 50

ایهام: دست آخر ← عاقبت - دست آخر قمار (بیت د)

اسلوب معادله: بیت ج (می توان بین دو مصراع = گذاشت)

حس آمیزی: رنِگ عشق

تشبیه: روی تو مانند ورق گل

کنکور سراسری هنر داخل 1397

گزینه 2 51

کتاب "از پاریز تا پاریس" اثر دکتر باستانی پاریزی است که در شرح احوال خودشان (حسب حال) نوشته شده است. عطار نیشابوری

کتاب "تذکرةاالولیا" را به نثر پدید آورده است.

تالیفی محسن اصغری

گزینه 2 52

استعاره: گل خندان  معشوق (زبان فارسی 3، درس 14)

حس آمیزی: رنگ سخن (آمیختن دو حّس بینایی و شنوایی) (زبان فارسی 3، درس 14)

کنایه: لب بستن از سخن  خاموش بودن، ساکت شدن (ادبّیات 2، درس 5)

←

←

کنکور سراسری زبان داخل 1395

انسانی دوازدهم آزمون شماره 8 تابستان 1398 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 8 تابستان 1398

گزینه 3 53

بیت اسلوب معادله ندارد. تشخیص: سخن گفتن نفس

گزینۀ (1): طهارت با می: تناقض / آب می: اضافۀ تشبیهی

گزینۀ (2): تشبیه: چهرۀ معشوق را در سرخی و حرارت به نار تشبیه کرده است. حسن تعلیل: سرخی و حرارت آتش گونۀ چهرۀ

معشوق را سبب پیچ وتاب زلف معشوق دانسته است.

گزینۀ (4): مجاز: "دست" در مصرع اول مجاز است و در مصرع دوم، "کوتاه بودن دست" کنایه از ناتوانی است.

تالیفی نرگس موسوی
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گزینه 2 54

بررسی آرایۀ اسلوب معادله در سایر گزینه  ها:

گزینۀ (1) ← گدا / شاه / بر یک فرش نشستن در عالم عشق = پستی / بلندی راه / یکسان شدن در اثر سیل

گزینۀ (3) ← جمعۀ اطفال / فکر شنبه = عشرت امروز / اندیشۀ فردا

گزینۀ (4) ← موی سفید (پیری) / افزوده شدن امل و آرزو = شوره  زار / بیش بودن موجۀ سراب

تالیفی سیدمحمد موسوی

گزینه 3 55

واژۀ "باد" در هر دو مصراع به معنای "هوا و نسیم" به کار رفته و جناس تام یا همسان نیست.

جناس همسان در سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: کی: کلمۀ استفهام؛ چه زمانی / کی: پادشاه، هریک از پادشاهان سلسلۀ کیان

گزینۀ 2: بهشتی: منسوب به بهشت / بهشتی: از مصدر "ِهشتن و هلیدن" به معنای رها کردی

گزینۀ 3: داد: حق، انصاف / داد: فعل ماضی از مصدر "دادن"؛ ادا کرد، عطا کرد

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 4 56

در ابیات گزینه های "1، 2 و 3" مصراع دوم در حکم مصداق یا مثالی برای توجیه مفهوم مصراع اّول است اّما در بیت گزینۀ "4"

این گونه نیست.

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 2 57

در بیت "د"، واژۀ "گل اندام" تشبیه درون واژه ای دارد. در بیت "ه" حسن تعلیل وجود دارد؛ علت برافروختگی و سرخی روی معشوق

را سوختن دل عشاق دانسته. در بیت "ب"، "درمان بودِن درد" پارادوکس دارد. در بیت "الف" ایهام تناسب در واژۀ "عود" است که

در معنای چوب سوختنی با آتش تناسب دارد. در بیت "ج" واژۀ "سر" مجاز از فکر و عقیده است.

تالیفی نرگس موسوی

گزینه 2 58

الف- کنایه: زورق (= ِکشتی) بر خشک راندن کنایه از عمل بیهوده

ب- تشبیه: تو [مثل] ُعمر عزیز هستی.

ج- جناس ناهمسان: جان و جام، مست و است

د- استعاره: جان جهان استعاره از معشوق

ه- ایهام تناسب: "عود" در این بیت به معنی چوبی که از سوزاندن آن بوی خوشی متصاعد می شود به کار رفته، اما در معنی ساز

عود، با کلمۀ "ساز" ایهام تناسب می سازد.

والفضل غالمی اب تالیفی 
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گزینه 3 59

اسلوب معادله: بیت های "ب و د" اسلوب معادله دارند.

ایهام تناسب:  بیت "الف" در واژۀ "روی" ایهام تناسب دارد. واژۀ صورت موجب پدید آمدن این آرایه شده است.

استعاره: بیت های "ج" و "د" استعاره دارند: دل سیالب تشخیص و استعاره است، لعل استعاره از لب است.

مجاز: بیت های "الف و ب" آرایۀ مجاز دارند: "حرف"  در این دو بیت مجازًا سخن است.

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 4 1393 مدارس برتر 

گزینه 3 60

در بیت گزینۀ (3) تشبیهی وجود ندارد.

گزینۀ (1): شاعر خود را در محرومیت از روی معشوق به گرِگ یوسف نخوردۀ دهن آلوده تشبیه کرده است.

گزینۀ (2): تشبیه درون واژه ای در ترکیب "کمان ابرو"

گزینۀ (4): "مشک" در مصرع دوم استعاره از زلف معشوق است که در زیبایی بر مشک چین برتری داده شده و باعث کسادی بازار

مشک چین شده است. (تشبیه تفضیل یا مرّجح)

تالیفی نرگس موسوی

گزینه 2 61

فریادها برانگیخت از سنگ کوهساران

انسانی دوازدهم فارسی خرداد 1399 امتحان نهایی علوم 

گزینه 1 62

تشبیه: کمند شوق / استعاره: نشیمن حیرت ← دنیا / تلمیح به بازگشت به عالم معنا و آیۀ شریفۀ ﴿اّنا هللا و اّنا الیه راجعون﴾

تالیفی حسن وسکری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 16 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 16 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 16 1399

گزینه 3 63

گزینه 2 و 1 با تشبیه رد می شود و گزینه 4 با تضاد!

بررسی آرایه های گزینه 3:

بیت الف: ایهام تناسب دارد، درست در دو معنی تمام عیار و سالم است. معنی تمام عیار که موردنظر نیست با واژه نقد تناسب دارد.

بیت ب: بین واژه های آمد و شد تضاد وجود دارد.

بیت ج: در ترکیب چشم نرگسین تشبیه وجود دارد، چشم را به نرگس تشبیه شده است.

بیت د: روان در مصرع اول به معنی جاری است و در مصرع دوم به معنی روح و جان.

بیت ه: دل، منادای غیرانسان است و آرایه استعاره دارد.

تالیفی نرگس موسوی
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گزینه 4 64

این بیت تناقض ندارد.

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 13 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 13 1396 مدارس برتر 

گزینه 4 65

تشبیه: صحرای هوس (اضافۀ تشبیهی) هوس: مشبه / صحرا: مشّبهٌ به (زبان فارسی 3، درس 14)

استعاره: دال (ای دل)، دل مانند انسانی مورد خطاب قرار گرفته  است، استعاره و تشخیص است. (زبان فارسی 3، درس 14)

کنایه: سردر هوا گشتن ← ال ُابالی شدن، آشفته و پریشان (ادبّیات 2، درس 5)

بررسی گزینه های دیگر:

1) تشبیه: تو قّلۀ خیالی / استعاره: قّلۀ خیال (اضافۀ استعاری) / کنایه ندارد.

2) تشبیه: عشق گنجی است (عشق: مشّبه / گنج: مشّبهٌ به)

3) استعاره: رفتن و درگذشتن گل

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1394

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 5 تابستان 1398

انسانی دوازدهم آزمون شماره 5 تابستان 1398 قلمچی علوم 

گزینه 3 66

در این گزینه پرسش از سِر انکار نیست، بلکه شاعر واقعًا در جستجوی کسی است که خواسته اش را به سلطان برساند.

سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: ما را ز خیال تو چه پروای شراب است؟← با وجود خیال [مستی بخش تو] ما توّجهی به شراب نداریم.

گزینۀ 2: یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبیم؟← یار با ماست، حاجت به زیادخواهی نیست.

گزینۀ 4: رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار؟← رند عالم سوز با مصلحت بینی کاری ندارد.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 1 67

در گزینۀ 1، آرایه ایهام دیده نمی شود.

پس به سراغ سایر گزینه ها می رویم و بررسی می کنیم:

گزینۀ 2: تشبیه ← دفتر گل / جناس ← جان - جهان

گزینۀ 3: استعاره: یاقوِت جان فزا ← لب / شمشاِد خوش خرام ← اندام

گزینۀ 4: اغراق ← مصراع دوم + قّتال بودن مژگان یار / استعاره و تشخیص ← تیغ کشیدن مژگان (شخص راضی می شود که تیغ

و شمشیر برمی کشد و قّتال است)

از کشور 1397 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1397 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1397 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1397 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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گزینه 2 68

تیشه  سختی کشیدن (تشخیص- استعاره) / تیشه - شیرین - کوه کن  تناسب / تلمیح  به داستان شیرین و فرهاد /

شیرین (مصراع دوم)  (1- گوارا، لذت بخش 2- در معنای نام شیرین با کوه کن تناسب دارد) / شیرین و شیرین  جناس تام

←←←

←←

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 8 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 8 1396 مدارس برتر 

گزینه 3 69

ج) ایهام: مدام ← 1- پیوسته، همیشه، جاوید 2- شراب، باده (ادبّیات 2، درس 12)

د) استعاره: کشتی شکسته ← وجود شاعر (جسم شاعر) / انگشت طوفان (اضافۀ استعاری) (زبان فارسی 3، درس 14)

الف) اسلوب معادله: مصراع دوم مثال و مصداقی برای مصراع اّول است: همان طور که کشتی اگر به ساحل برسد، باز جایش در

دریا است. عاشق نیز همیشه غرق دریای عشق است و راهی برای خارج شدن ندارد. (ادبّیات 2، درس 23)

ب) تناقض: نیک پنداشتن بدی، مفهوم متناقض نما است. (ادبّیات 2، درس 17)

از کشور 1390 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 4 70

بررسی گزینه  ها:

سه دیدار (منثور) ← از نادر ابراهیمی - پرنده  ای به نام آذرباد (منثور) ← از ریچارد باخ - حملۀ حیدری (منظوم) ← از باذل مشهدی -

تمهیدات (منثور) ← از عین القضات همدانی

داستان  های دل  انگیز فارسی (منثور) ← از زهرا خانلری - من زنده  ام (منثور) ← از معصومه آباد - روزها (مثنور) ← از دکتر اسالمی

ندوشن - لیلی و مجنون (منظوم) ← از نظامی

فی الحقیقةالعشق (منثور) ← از شهاب الدین سهروردی - از پاریز تا پاریس (منثور) ← از محمدابراهیم باستانی پاریزی - قّصۀ شیرین

فرهاد (منثور) ← از احمد عربلو - اسرارالتوحید (منثور) ← از ابو سعید ابوالخیر

از کشور 1399 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 4 71

گزینۀ "1": ماه ← استعاره از یار / چون ما فلک ← تشبیه

گزینۀ "2": بیت اسلوب معادله دارد / سر در پای نهادن ← کنایه

گزینۀ "3": خون ← مجاز از کشتن / کمر بستن ← کنایه

نکته: اگر خون به همراه فعل "ریخت" به کار برود کنایه است ← بباشد به کام تو خون ریختن

گزینۀ "4": با بی نشانی شهرت یافتن ← تناقض / بیت جناس ندارد.

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 5 1396 مدارس برتر 

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 5 1396 مدارس برتر 
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گزینه 2 72

ب) کنایه: دسِت گشاده (گشاده دستی) ← بخشندگی و سخاوت

ه) مجاز: فصل گل ← فصل بهار

ج) متناقض نما: حاضر نبوده یک دم و غایب نگشته ای

د) تضاد: جهل و دانش

الف) تشبیه: گِل امید (اضافۀ تشبیهی)، باغ آرزو (اضافۀ تشبیهی)

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 1 73

تشبیهات در ابیات گزینه ها:

1) چون تو خورشیدی - ایوان ُحسن - ذّره ای چون من - میدان عشق (4 مورد)

2) زندان عشق (1 مورد)

3) سوزن فکرت - رشتۀ طاقت (2 مورد)

4) چو زلف جانان - چون کار جهان (2 مورد)

از کشور 1398 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 3 74

معماری بهتر از ویرانی نیست: پارادوکس / این بنیاد: استعاره از دل / گنج هنر: تشبیه / خراب شدن: کنایه

آزمایشی سنجش ریاضی و فیزیک چهارم مرحله اول 1395

گزینه 3 75

گزینۀ 1: دست و زبان مجاز از تمام وجود

گزینۀ 2: ابر و باد و مه و خورشید و فلک: مجاز از همۀ کائنات

گزینۀ 4: لب و دندان مجاز از تمام وجود

تالیفی استاد سیما کنفی

گزینه 2 76

آرایه های بیت:

بخت شور ما از اشک ما شرم نمی کند همان طور که باران مّنتی بر شوره زار ندارد چون باریدن در آن اثر نمی کند: اسلوب معادله

اشک  الله گون: تشبیه

بخت شور: حس آمیزی

بخت ما شرمنده نیست، باران مّنتی ندارد: تشخیص و استعاره

امیر افضلی تالیفی 
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گزینه 2 77

ایهام تناسب: قلب 1- مرکز سپاه (معنای موردنظر) 2- دل که با زلف و دل تناسب دارد.

تشریح سایر گزینه ها:

1) تشبیه: کمند زلف / مراعات نظیر: کمند و رسن و دراز و مپیچ

3) کنایه: خون جگر خوردن (رنج بردن، غّصه خوردن) / استعاره: لعل (استعاره از لب یا شراب)

4) جناس: مراد و مرید، در و سر / مجاز: سر به ترتیب مجاز از وجود و قصد و نیت

تالیفی محسن اصغری

گزینه 2 78

حس آمیزی در سایر گزینه ها:

1) معنی رنگین

3) شنیدن بو

4) سبزشدن حرف

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 2 79

در بیت استعاره و تشخیص وجود ندارد.

تشبیه ← روی چون مه

ایهام ← باری: 1- خالصه 2- یکبار

جناس تام ← روی

کنایه ← روی برتافتن: کم توجهی - روی گردانی

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397

گزینه 1 80

با در نظر گرفتن آرایه های "اسلوب معادله" و "حسن تعلیل" گزینه های "2، 3 و 4" قابِل رد شدن هستند.

استعاره: مهلت دادن سپهر (تشخیص) / زال ← روزگار یا دنیای کهنسال (زبان فارسی3، درس14)

ایهام تناسب: دستان ← 1- مکر، حیله (معنی موردنظر) 2- لقب زال (که با زال تناسب دارد) یا زال← 1- روزگار و دنیای پیر (معنی

موردنظر) 2- پدر رستم (که با دستان تناسب دارد) (ادبّیات2، درس12)

کنایه: ِز راه مرو ← گمراه نشو، منحرف نشو (ادبّیات2، درس5)

کنکور سراسری زبان داخل 1391
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گزینه 1 81

بررسی آرایه های ابیات:

1) جناس: ندارد / حس آمیزی: حرف خنک

2) حسن تعلیل: شاعر دلیل داغدار بودن گل الله را سوگواری بر مرگ زیبارویان می داند / تشبیه: گلزار جهان (اضافۀ تشبیهی)

3) اغراق: سوزاندن هر دو سرا (هر دو جهان) با یک آه سرد / متناقض نما: سوزان دانستن آه سرد

4) کنایه: دل سرد شدن ← ناامیدشدن / استعاره: مشک ← موهای سیاه - کافور ← موهای سفید

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 1 82

گزینه الف  خنجر مژگان (تشبیه) / چون نشتر  (تشبیه)

گزینه ب  دلیل پا�ن بودن سر بید بی حاصلی آن است (حسن تعلیل)

گزینه هـ  جام  مجاز از شراب

گزینه ج  حسن تعلیل ندارد زیرا دلیل ذکرشده تخیلی و شاعرانه نیست.

گزینه د  تشبیه ندارد.

←←

←

←←

←

←

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 8 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 8 1396 مدارس برتر 

گزینه 4 83

در بیت گزینۀ "4"، "تضاد" بین "شب و روز" به کار رفته است.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینۀ "1": مجاز: "سینه " مجاز از "دل" / ایهام: درگیرد ← 1- اثر کند 2- شعله ور گرداند

گزینۀ "2": مجاز: چمن ← باغ / تناسب: "شکر، شیرین" - "نهال، نبات، چمن"

گزینۀ "3": استعارہ: گوهرفشان ← اشک بار / اغراق: دریای خون نشانۀ اغراق در گریستن است.

تالیفی حسن وسکری

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 13 1399

انسانی دوازدهم آزمون شماره 13 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 13 1399

گزینه 2 84

"مناظره" در اصطالح ادبی به سخنانی گفته می شود که میان دو یا چند انسان یا شی ء گفتگو و سؤال و جواب صورت می گیرد؛

همانند گفتگوی مست و هشیار در شعر خانم اعتصامی یا گفتگوی فرهاد و خسرو در منظومۀ خسرو و شیرین نظامی. در گزینۀ 2

هرچند شاعر پیرامون گفتگو سخن می گوید اما عمًال گفتگویی در این بیت اتفاق نیفتاده است.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 2 85

در گزینه های "1، 3 و 4" به ترتیب بین واژه های "عشق و عقل"، "حیات و ممات" و "پیر و برنا" رابطۀ معنایی تضاد وجود دارد.

تالیفی محسن اصغری
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گزینه 3 86

گزینۀ 3: تضاد ندارد - دلیل ادبی برای بارش باران

گزینۀ 1: سیل اشک (تشبیه)، ره خواب زدن (کنایه)

گزینۀ 2: ارغوان - سمن - نرگس - شقایق (مراعات نظیر)، نگران (ایهام: مضطرب/ در حال نگریستن)

گزینۀ 4: آتش عشق (تشبیه)، دلیل ادبی برای جوشش "می"

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 1 1395 مدارس برتر 

گزینه 2 87

فریاد عندلیب "تشخیص" / مصراع اول مثالی است برای مصراع دوم و... که این امر "اسلوب معادله" به وجود آورده / فریاد

عندلیب (چهچه عندلیب) ز گل شد یکی هزار "حسن تعلیل" ایجاد کرده / "هزار" ایهام تناسب" معنی نزدیکش عدد هزار که کاربرد

دارد و معنی دورش بلبل که کاربرد ندارد و با واژه "گل" تناسب دارد. / یکی با هزار تضاد دارد. / پرده (حجاب) پرده (نغمه و آهنگ:

تشخیص)

تالیفی محسن فدایی

گزینه 4 88

گزینۀ 1: چشمک زدن ستاره ها به خاطر کرشمۀ معشوق است. ← حسن تعلیل

گزینۀ 2: بت ← استعاره از تعلقات دنیوی ← استعاره

گزینۀ 3: مشک به دوش کشیدن دریا ← تشخیص

گزینۀ 4: مجاز ندارد؛ مصراع دوم مثالی برای مصراع اول ← اسلوب معادله

تالیفی سیده سودابه رضازاده بایی

گزینه 1 89

تشبیه: گوینده خود را به خضر تشبیه کرده است. / می به آب زندگی تشبیه شده است.

تلمیح: داستان حضرت خضر که از چشمۀ حیات نوشید و جاودان شد.

ایهام: عین: 1- چشمه 2- مثل و مانند

مراعات نظیر: خضر، حیات جاودان، آب زندگانی

گزینۀ 2 با استعاره، گزینۀ 3 با تشخیص و گزینۀ 4 با حس آمیزی رد می شود.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 2 90

بررسی آرایه  های ابیات:

1) حس  آمیزی: شیرین دانستن سخن / ایهام: خسرو 1) خسروپرویز، پادشاه ساسانی (عاشق شیرین) 2) شاه و سلطان

2) جناس همسان: قصور (جمع قصر) قصور (کوتاهی کردن) / حسن تعلیل: ندارد

3) جناس ناهمسان: فلک، ملک / واج  آرایی: تکرار حروف "ش، ر، س"

4) ایهام تناسب: راستی ← 1) به  راستی، حقیقتًا (معنای پذیرفتنی و موردنظر) 2) صاف و راست بودن (با سرو و موزون تناسب دارد)

کنکور سراسری زبان داخل 1399

www.konkur.in

forum.konkur.in



21/63لرنیتو 1400

گزینه 3 91

بین دو مصراع ارتباط دستوری وجود دارد و مصداق و تمثیلی برای یکدیگر نیستند.

تالیفی استاد سیما کنفی

گزینه 4 92

کنایه: ترش نشستن ← اخم کردن / تیزی کردن ← تندخویی / حس آمیزی ← شیرینی گفتار

ایهام تناسب: شور ← 1- هیجان (معنی موردنظر)، 2- مزۀ شور که با شیرین و تلخ تناسب دارد.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396

گزینه 4 93

کنایه: "تنگدل بودن" کنایه از غمگین و ناراحت بودن / تشبیه: ندارد (چرخ پیر استعاره از روزگار)

تشریح سایر گزینه ها:

1) جناس: شرم و نرم / حس آمیزی: سخن گفتن نرم

2) کنایه: "موی و روی کندن" کنایه از شّدت ناراحتی و غمگینی / جناس: روی و موی

3) تشبیه: سنگ بالها (اضافۀ تشبیهی) / سنگ و سبو

تالیفی محسن اصغری

گزینه 3 94

همان طور که شاعر می گوید "شعر سپید من، روسیاه ماند که در فضای تو، به بی وزنی افتاد" قالب این شعر "سپید" است نه

"نیمایی" و وزن عروضی (وزن شعر سّنتی فارسی) را ندارد. توّجه داشته باشید که در قلمرو ادبی کتاب درسی به این موضوع

پرداخته شده است و موضوع مهّمی است.

در قالب "نیمایی" شعر وزن عروضی دارد. مثل شعر "خوان هشتم" اخوان ثالث.

امیر افضلی تالیفی 

گزینه 2 95

الف) تشبیه: لب معشوق به عقیق تشبیه شده است.

د) جناس: دست و دوست

ب) تلمیح: به داستان حضرت سلیمان اشاره دارد.

ج) استعاره: مه استعاره از معشوق، صبح استعاره از چهرۀ معشوق و شام استعاره از زلف معشوق است.

تالیفی نرگس موسوی
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گزینه 3 96

هـ) اسلوب معادله: مصراع دوم بیت مصداقی برای تفهیم مصراع اّول است و بین اجزای دو مصراع مقایسه و تشبیه صورت گرفته

است؛ دِل غافل ← فرد خواب آلوده / تن (نفس) ← اسب (ادبّیات2، درس23)

ج) استعاره: این صدف ← لب یا دهان فرد دیوانه / گوهر یک دانه ← سخن ارزشمند و راست (آرایه های ادبی، درس11)

د) پارادوکس: بی صدا بودن آب عمر و شنیدن آواز از آن. (ادبّیات2، درس17)

الف) تشبیه: دانۀ خال (اضافۀ تشبیهی) ← مشّبه: خال / مشّبٌه به: دانه (آرایه های ادبی، درس9)

ب) جناس تام: دیوان در مصراع اّول: مجموعۀ شعر (کتاب شعر) / دیوان در مصراع دوم: دیوها، جن ها (آرایه های ادبی، درس19)

انسانی داخل 1391 کنکور سراسری علوم 

گزینه 1 97

گزینۀ 1 ← فاقد استعاره است.

گزینۀ 2: لعبِت چاالک ← استعاره از معشوق

گزینۀ 3: افالک ← استعاره از روزگار

گزینۀ 4: دامِن آفاق ← اضافه استعاری (تشخیص نیز است)

کنکور سراسری هنر داخل 1397

گزینه 3 98

شرایط اسلوب معادله برقرار نیست. مصراع دوم مصداقی برای مصراع اول نیست بین دو مصراع نمی توان "همان طور که" آورد، بر

پایه تشبیه و تمثیل نیست.

در گزینه های 1، 2 و 4 مصراع دوم مصداقی برای مصراع اّول است؛ و مصراع دوم در حکم یک تمثیل است. بین دو مصراع می توان

"همان طور که" آورد.

تالیفی سیما کنفی

گزینه 4 99

الف) ایهام تناسب: باز ← 1) دوباره، بار دیگر (معنای موردنظر) 2) پرندۀ شکاری (که با شاهین، هوا، پرواز، شهباز تناسب دارد)

ب) کنایه: پای در گل بودن ← گرفتار بودن

ج) استعاره: این باغ ← دنیا

د) تشبیه: هدهد جان (اضافۀ تشبیهی)

ه) مجاز: سینه ← دل / زبان ← سخن

و) جناس: سر، سرو

تالیفی کاظم کاظمی
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گزینه 3 100

گزینۀ "۳" فقط تشبیه دارد:

(باالى تو ←  سرو) و (رخت ←  گل)

گزینۀ "1": تشبیه: پردۀ زلف - مصراع اول به مصراع دوم / استعاره: ماه ←  صورت معشوق

گزینۀ "2": تشبیه: اوج نشین ←  کوکب / استعاره: مه ←  یار

گزینۀ "4": تشبیه: اشک چو پروین / استعاره: ماه ←  یار

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 1 1393 مدارس برتر 

گزینه 2 101

مجاز: زبان مجاز از سخن / ایهام ندارد.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینۀ "1": کنایه: دست از جهان شستن (ترک تعلقات) / جناس: دست و هست

گزینۀ "3": حسن تعلیل: برای آواز خواندن پرندگان دلیل ادبی و شاعرانه ذکر شده است.

تشخیص: جان دادن سرو و فریاد برآوردن مرغان

گزینۀ "4": استعاره: "مس" استعاره از "سخن" / "تشبیه": نظم به "زر" و "قبول دولتیان" به "کیمیا" تشبیه شده است.

تالیفی محسن اصغری

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 7 1399

انسانی دوازدهم آزمون شماره 7 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 7 1399

گزینه 3 102

استعاره: شبنم از چشم پاک خویش - (تشخیص و استعاره) (بیت ج)

ُحسن تعلیل: شاعر برای گذر سریع عمر (گذشتن مثل باد) دلیل غیرواقعی و شاعرانه آورده است. (بیت الف)

پارادوکس: آرامش خود را در بی  قراری دیدن (بیت ب)

کنایه: اسیران خاک (اسیر خاک بودن کنایه از مردن) (بیت هـ)

تضاد: نسیه و نقد - صبح و شام (بیت د)

کنکور سراسری هنر داخل 1399

گزینه 3 103

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: تلمیح به داستان حضرت یوسف و در چاه افتادن او

گزینۀ 2: راه کشیدن چشم ← منتظر بودن: کنایه

گزینۀ 3: ایهام: مسلم ← 1. مسلم بن عقیل - 2. قبول شده - مسلمان

گزینۀ 4: حیثیت قائل شدن برای مرگ ← تشخیص

تالیفی سیده سودابه رضازاده بایی
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گزینه 1 104

تمهیدات: عین القضات - دری به خانۀ خورشید: سلمان هراتی - ارمیا: رضا امیرخانی - داستان های دل انگیز ادب فارسی: زهرا کیا

(خانلری)

تالیفی شاهین شیرزادی

گزینه 3 105

بیت "د" اسلوب معادله: مصراع دوم مصداق یا مثالی برای توجیه مفهوم مصراع اّول است: امید گشایش از ماه عید، نشانۀ

بی خردی است؛ همان طوری که [امید بازشدن گره از ناخن تنها] بیهوده است؛ زیرا ناخِن تنها فقط برای خاراندن پشت سر،

قابل استفاده است و به تنهایی کاری از آن ساخته نیست.

بیت "ب" تلمیح: "آب زندگانی" اشاره ای است به داستان حضرت خضر و نوشیدن او از چشمۀ آب حیات

بیت "الف" تشبیه: وصل هجران است. (وصل همانند هجران است) - هجر وصل باشد. (هجر به منزلۀ وصل است)

بیت "ج" حس آمیزی: نگاه تلِخ یار - دود خشک

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 

گزینه 3 106

گزینۀ 1: اشاره به باور قدما مبنی بر تأثیر ستارگان در زندگی انسان و اعتقاد داشتن به کوکب بخت.

گزینۀ 2: اشاره به داستان آب حیات و بقا بخشی آن.

گزینۀ 4: اشاره به داستان رستم و سهراب و ماجرای نوش دارویی که نهایتًا نصیب سهراب نشد.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 2 107

ایهام تناسب: روی رهایی 1- امکان رهایی (معنای موردنظر) 2- چهره (که با دل و روی مصراع دوم تناسب دارد)

جناس (تام): روی: به ترتیب: امکان و چهره

تشریح آرایه های سایر ابیات:

1) جناس: عیب و غیب / تضاد: ندارد

3) تشبیه: بحر غم / ُحسن تعلیل: ندارد

4) اسلوب معادله: مصراع دوم مثال و معادلی برای مفهوم مصراع اّول است. / تلمیح: ندارد.

تالیفی محسن اصغری

گزینه 4 108

در گزینۀ 1 "چاهسار گوش" اضافۀ تشبیهی است.

در گزینۀ 2 "کلید" استعاره از لبخند است.

در گزینۀ 3 "دهان خوان هشتم" تشخیص دارد.

گزینۀ 4 فاقد حس آمیزی است.

والفضل غالمی اب تالیفی 
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گزینه 1 109

بررسی گزینه ها:

گزینۀ 1: صدای خشک ← حس آمیزی / صدای کودکانه کالش ← تشخیص / چیزی را در خود هضم کردن ← غلبه کردن بر آن

چیز (کنایه)

گزینۀ 2: زیر پا گذاشتن حرف: بی توجهی کردن به سخن ← کنایه / حرف ← سخن ← مجاز

گزینۀ 3: بوی حمله: حس آمیزی / بوی چیزی آمدن: احتمال وقوع آن چیز ← کنایه

گزینۀ 4: زمزمۀ لطیف و سبک ← حس آمیزی

تالیفی سیده سودابه رضازاده بایی

گزینه 1 110

در آرایۀ اسلوب  معادلۀ مصراع دّوم در حکم مصداقی برای مصراع اّول است و می توان جای دو مصراع را عوض کرد یا میان آن دو،

عالمت (=) گذاشت. ارتباط معنایی دو مصراع بر پایۀ تشبیه است. (ادبّیات 2، درس 23)

بیت گزینۀ "1" آرایۀ اسلوب معادله ندارد اّما آرایه های "مراعات نظیر، تضاد، مجاز و ایهام" دارد.

تشریح گزینه ها:

2) همان طور که فانوس تصّور می کند روشنی شمع را پنهان کرده است، دل نیز تصّور می کند راز عشق را پنهان نموده است.

3) همان طوری که تیر کج به هدف نمی خورد و موجب رسوائی تیرانداز می شود، مداخله در کار دیگران نیز موجب شرمندگی

شخص خواهد شد.

4) همان گونه که برای روشن کردن خانۀ تاریک، یک شمع از صد تصویر (تابلو) بهتر است، برای روشن ساختن آینۀ دل روشنایی از

تصویر بهتر است.

از کشور 1390 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 2 111

تالیفی محسن اصغری

گزینه 3 112

با در نظر گرفتن آرایه های "متناقض نما" و "حسن تعلیل" گزینه های "1، 2 و 4" به آسانی قابل حذف شدن هستند.

آرایه های بیت:

کنایه: کم نشدن سایۀ کسی: تداوم داشتن لطف و عنایت او (ادبّیات 2، درس 5)

استعاره: سرو ← معشوق (ادبّیات 3، درس 2)

جناس تام: "باال" در مصراع اّول: قامت، "باال" در مصراع دوم: مقابل پا�ِن (عالم باال: عالم ملکوت) (ادبّیات 3، درس 8)

تشبیه: سایۀ معشوق (مشّبه)، رحمتی از عالم باال (مشّبٌه به) ← سایۀ معشوِق سرو قامت به منزلۀ رحمتی از عالم ملکوت است. (زبان

فارسی 3، درس 14)

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1391
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گزینه 3 113

فیه ما فیه متعلق به موالنا جالل الدین بلخی است و قّصۀ شیرین فرهاد اثر احمد عربلو است.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 2 114

بیت دوم فاقد آرایۀ اغراق است. در ابیات ۱، 3 و۴ آرایۀ اغراق یا بزرگ نمایی کامًال مشهود است.

آزمایشی سنجش ریاضی و فیزیک چهارم مرحله اول 1393

گزینه 3 115

کنایه: بر یک فرش نشاندن ← یکسان دانستن و ندیدن تمایز و تفاوت

جناس: شاه، راه

اسلوب معادله: مصراع دوم در حکم مصداقی برای مصراع اّول است.

تضاد: شاه و گدا / پست و بلند

استعاره: جان بخشی به عشق یا شخصّیت قائل شدن برای عشق. (تشخیص و استعاره)

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 1 116

1) اسلوب معادله: مصراع دوم مصداق یا مثالی برای توجیه مصراع اّول است / ایهام: ندارد.

2) ایهام تناسب: سواد ← 1) دانش، رونوشت، نسخۀ دوم از کتاب یا نوشته (معناِی پذیرفتنی) 2) سیاهی (با زلف تناسب دارد) /

کنایه: پهلو زدن ← برابری کردن

3) ایهام: عزیز ← 1) انسان گرامی و ارجمند 2) بزرگ  ترین صاحب  منصب در دربار فرعون / استعاره: یوسف ← معشوق، محبوب

4) مجاز: قدح ← شراب، باده / تشبیه: تخم طمع (اضافۀ تشبیهی)

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

گزینه 4 117

حسن تعلیل: شاعر با آوردن دلیلی هنری و غیرواقعی، گریۀ ابر بهاری (بارش باران بهاری) و زردی فصل خزان را متأّثر از دردمندی و

ناراحتی خود دانسته است.

جناس: زرد، سرد

استعاره: گریۀ ابر و چهرۀ خزان (اضافۀ استعاری)

تشخیص: گریستن ابر بهاری و زرد بودن چهرۀ خزان

تالیفی کاظم کاظمی
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گزینه 3 118

گزینه 1 با تشبیه و گزینه های 2 و 4 با تلمیح رد می شوند.

بررسی آرایه های گزینه 3:

استعاره: گوش نی - ایهام تناسب: واژۀ دستان دو معنی دارد: 1- دست ها 2_ نغمه و آوا. در معنی دست که موردنظر نیست با واژۀ

گوش تناسب دارد. - جناس: دستان و داستان - واژۀ دم نیز مجاز از لحظه و زمان است.

تالیفی نرگس موسوی

گزینه 2 119

در این گزینه یکی از مصراع ها؛ یعنی مصراع دوم، مثال و مصداقی برای مفهوم مطرح شده در مصراع نخست است، هر دو مصراع

درصدد بیان کردن مفهومی واحد هستند و هرکدام از مصراع ها استقالل دستوری دارند. پس این بیت تمام شرایط اسلوب معادله

را دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: مصراع دوم ادامۀ مصراع اول است، مرجع ضمیر "او" در مصراع دوم، "ظاهرپرست" در مصراع نخست است، می بینید که

این دو مصراع استقالل معنایی ندارند.

گزینۀ 3: مصراع ها تعادل معنایی ندارند و هرکدام مفهومی متفاوت دارند، در ضمن مصراع دوم ادامۀ معنایی مصراع نخست است

و شاعر در مصراع دوم دلیل اتفاق نخست را با دلیلی زیبا بیان کرده است. امیدواریم حسن تعلیل را با اسلوب معادله اشتباه نکرده

باشید!

گزینۀ 4: مصراع ها استقالل دستوری ندارند: بدین اسیر فراق همان رسید...، یعنی مصراع دوم ادامۀ مصراع اول است. در ضمن

شرط اصلی اسلوب معادله، تعادل معنایی است؛ که این بیت فاقد آن است.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 1 120

ج) تضاد: "بقا با فنا"

الف) اسلوب معادله: مصراع دّوم مصداق یا مثالی برای مصراع اّول است: گل این بوستان (دنیا) پوشش خار است همان طوری که

نوش این محنت سرا (دنیا) جذب کنندۀ نیشتر است. (ادبّیات2، درس23)

د) تلمیح: به داستان عشق مجنون به لیلی اشاره دارد. (ادبّیات2، درس1)

ب) کنایه: گل از روزگار چیدن ← بهره بردن از روزگار (ادبّیات2، درس5)

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1392

گزینه 2 121

الف) تلمیح به داستان حضرت خضر (ع)

ب) دست: مجاز از قدرت

ج) بیت اسلوب معادله دارد.

د) سلطنت فقر: تشبیه

هـ) آباد - آزاد: جناس

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 11 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 11 1396 مدارس برتر 
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گزینه 4 122

الف) اسلوب معادله دارد، مصراع دوم مصداقی برای مصراع اول است.

ب) طاق ابرو ← تشبیه

ج) انگشت نما ← کنایه

د) رنگین سخن ← حس آمیزی

هـ) دلیل ادبی برای سیل در هامون و صدا در کوه ← حسن تعلیل

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 10 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 10 1396 مدارس برتر 

گزینه 1 123

2) استعاره: جگر خم (اضافۀ استعاری و تشخیص)

تناقض: از خاموشی گویاشدن

3) تشبیه: مهر خموشی (اضافۀ تشبیهی) / مراعات نظیر: می، ُخم (ظرف بزرگ شراب)، جوش

4) مجاز: "دل" ← انسان / اسلوب معادله: مصراع دوم در حکم مثال یا مصداقی برای تفهیم یا توجیه مصراع اّول است؛ مهر

خموشی بر [لب] سبب گویاشدِن دل می شود، همان طوری که بسته بودن سِر خم (ظرف شراب) موجب جوشش می (شراب)

می شود.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

گزینه 3 124

د) استعاره: بوی محبت (اضافۀ استعاری) (زبان فارسی3، درس 14)

هـ) کنایه: سر بر خط کسی داشتن  تسلیم شدن، فرمان پذیر بودن، اطاعت کردن (ادبیات 2، درس 5)

ج) حس آمیزی: شنیدن بو (آمیختن دو حس شنوایی و بویایی) (زبان فارسی 3، درس 14)

الف) جناس: واژه های کوی و بوی جناس ناقص دارند. (ادبیات 3، درس 8)

ب) تناقض: بیگانه کردن آشنایان ترکیب متناقض نما است. (ادبیات 2، درس 17)

←

از کشور 1395 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1395 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1395 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1395 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 6 تابستان 1398

گزینه 3 125

استعاره: گوش دل، عنان دل / کنایه: از دست شدن (رفتن) عنان دل کنایه از بی اختیارشدن / جناس تام: چنگ (نوعی ساز) و چنگ

(پنجه) / تشخیص: گوش دل

تالیفی محسن اصغری
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گزینه 1 126

بیت سؤال تشخیص ندارد و دو گزینۀ (۳) و (۴) حذف می شوند. بیت فاقد جناس است و پاسخ گزینۀ (۱) است و باید آرایه های آن

را بررسی کنیم:

تشبیه: قمار عشق و کمند زلف اضافۀ تشبیهی اند. / متناقض نما: باخت را برد دانستن و به بند افتادن را رستن دیدن تناقض است. /

کنایه: دل  و جان باختن کنایه است. / مراعات نظیر: قمار، برد و باخت / دل  و جان و زلف / کمند و بند

الدین تالیفی افشین محی 

گزینه 4 127

خون ← مجاز / کمر بستن ← کنایه / چون بیستون ← تشبیه

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 13 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 13 1396 مدارس برتر 

گزینه 3 128

1) تشبیه: نعل ُسم رخش تو به تاج سر تشبیه شده است / جناس: راه و شاه

2) تشخیص: غنچه بخندد / واج آرایی: تکرار واج های "ر، ن، ب"

3) تضاد: بگشودی و ببستی / ایهام: ندارد

4) استعاره: لعل استعاره از لب / مراعات نظیر: مستی، باده و باده گساران

تالیفی محسن اصغری

گزینه 3 129

بررسی تشبیهات ابیات:

1) سنگ فتنه / فرق من به سپر / تیر طعنه / جان من به نشانه ← 4 مورد

2) غم به غبار / دل به آ�نه / صهبا (شراب) به صیقل ← 3 مورد

3) تو به قبلۀ عشاق / رخ تو به کعبه / کعبۀ مقصود (اضافۀ تشبیهی) / خال به حجراألسود / زنخدان به زمزم ← 5 مورد

4) کمان ابروان / مژگان به تیر / غمزه به پیکان (نوک فلزی تیر) ← 3 مورد

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 1 130

"شهر بی کرانۀ هرگز" تشبیه است و در این بیت استعاره ای به کار نرفته است.

گزينه  2 : امید سرد : حس آمیزی / سر، سرد: جناس

گزينه  3 : آب زندگی : تلمیح / از مرگ حیات طلبیدن: پارادوکس

گزينۀ 4 : دیوانه و فرزانه : تضاد / دشت جنون : تشخیص

تالیفی حسن وسکری
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گزینه 2 131

حسن تعلیل: شاعر دلیل مجنون نامیده شدن درخت بید را، بی  حاصلی آن دانسته است. (ادبّیات 3، درس 17)

ایهام تناسب: مجنون ← 1- مجنون (صفت بید است که معنای موردنظر شاعر است) 2- دیوانه (با دیوانگی تناسب دارد) (ادبّیات 2،

درس 12)

اسلوب معادله: همان طوری که تنگ  دستی مایۀ دیوانگی است، درخت بید نیز از غم بی  حاصلی لقب مجنون گرفته است. (ادبّیات

2، درس 23)

کنکور سراسری هنر داخل 1395

گزینه 1 132

ب) حسن تعلیل: دلیل حرکت سریع ابر از سر دریا، باخبرشدن از اشک بار بودن (تر بودن) چشم شاعر دانسته شده است. (ادبّیات 3،

درس 17)

الف) ایهام تناسب: سعی ← 1- هفت بار دویدن میان صفا و مروه که از لوازم حج است (معنای موردنظر) 2- کوشش (با کوشیم

تناسب دارد) / صفا ← 1- روشنی، پاکی و خلوص (معنای موردنظر) 2- نام تّپه و کوهی کم ارتفاع در کنار مسجدالحرام (با احرام،

قبله، سعی و مروه تناسب دارد) (ادبّیات 2، درس 12)

هـ) استعاره: دامن فرصت (اضافۀ استعاری و تشخیص) (زبان فارسی 3، درس 14)

ج) تشبیه: ناوک دل  دوز قضا (قضا به ناوک تشبیه شده است) (زبان فارسی 3، درس 14)

د) اسلوب معادله: همان طوری که مشت آبی خواب سنگین را تار و مار می  کند، قطرۀ اشکی می  تواند موجب ویرانی عالم شود.

(ادبّیات 2، درس 23)

کنکور سراسری هنر داخل 1395

گزینه 2 133

بیت "ب" مجاز: سر ← قصد و نّیت

بیت "د" استعاره: سنبله ← گیسوان / آفتاب ← رخسار و چهره

بیت "الف" کنایه: کمر بستن ← آمادۀ خدمت شدن

بیت "ج" حس آمیزی: رنگینی ناله

بیت "ه" تشبیه: تیر عشق و ناوک هجر (اضافۀ تشبیهی)

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 4 134

در بیت گزینۀ 4، مصرع دوم ادامه مصرع اول است درحالی که در اسلوب معادله مصرع دوم در حکم مصداقی برای مصرع اول

است.

تالیفی نرگس موسوی
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گزینه 2 135

تشبیه گسترده: زلِف چو چوگان؛ زلف (مشبه)، چو (ادات تشبیه)، چوگان (مشّبهٌ به) / تشبیه فشرده: گوی دلم (اضافۀ تشبیهی یا

فشردۀ اضافی)؛ دلم (مشّبه)، گوی (مشّبهٌ به)

بررسی سایر گزینه ها:

1) تشبیه گسترده: "هرکه چون ذّره شود" و "روی چو خورشید درخشان" / تشبیه فشرده: ندارد

3) تشبیه گسترده: [تو] چون مرغ / تشبیه فشرده: ندارد

4) تشبیه گسترده: ندارد / تشبیه فشرده: آتش مهر (اضافۀ تشبیهی یا فشردۀ اضافی)

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 

گزینه 4 136

الف) مجاز: سر مجاز از چشم

ب) ایهام: دور از تو: 1- از دوری تو 2- دور از تو باشد (هر دو معنا موردقبول است)

ج) اسلوب معادله: مصراع دوم مصداقی برای مفهوم و موضوع مصراع اّول است.

د) حس آمیزی: شیرین سخنی (آمیختن دو حس چشایی و شنوایی)

ه) استعاره: چشم بِد اّیام (اضافۀ استعاری و تشخیص)

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

گزینه 3 137

"بتان" استعاره از معشوقان / "که و که" در مصراع دوم بیت "ب" "جناس تام" ایجاد کرده است " اّولی به معنای"چه کسی" و

دومی" حرف ربط".

"تلقین" ایهام تناسب دارد معنای نزدیک آن

تعلیم کردن یا پند دادن "که کاربرد دارد و معنای دور آن "

آنچه هنگام دفن کردن مرده از اعتقادات دینی بر سر گور او گویند که کاربرد ندارد ولی با "رحمت" تناسب دارد.

در ضمن واژه "خرابی" هم ایهام تناسب دارد.

تکرار صامت "ک" در مصراع چهارم "واج آرایی" ایجاد کرده است.

تالیفی محسن فدایی

گزینه 3 138

تشبیه: ُمهر سکوت / متناقض نما: ندارد

1) تضاد: مهر و کین / ایهام تناسب: مهر: 1- خورشید (آفتاب) معنای موردنظر 2- محّبت (با کینه و کین تناسب و ارتباط دارد)

2) تلمیح: اشاره دارد به داستان خسرو و شیرین / جناس: ساز و سوز

4) استعاره: ماه استعاره از معشوق / کنایه: سر زدن کنایه از طلوع کردن

تالیفی محسن اصغری
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گزینه 1 139

در این بیت آرایۀ ُحسن تعلیل به کار نرفته است. آرایه های تضاد (لطف و َقهر) و کنایه (خوردن خون کسی) وجود دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

2) کنایه: مست بودن سر کسی ← ازخودبی خود بودن، بی خبر بودن / سحر نداشتن شب ← پایان نداشتن (ادبیات 2، درس 5)

3) استعاره: بوی جان و لب خندان ← قدح: اضافۀ استعاری (زبان فارسی 3، درس 14)

4) ایهام: مدام ← 1- شراب 2- پیوسته، همیشه (ادبیات 2، درس 12)

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395

گزینه 4 140

واژۀ "فنا" با واژۀ "خدابیامرز" سجع نمی سازد. (ادبّیات 2، درس 5)

با توّجه به تعریف سجع (آرایۀ سجع در کالمی دیده می شود که حداقل دو جمله باشد؛ زیرا سجع ها باید در پایان دو جمله بیایند تا

آرایۀ سجع آفریده شود)، مسّجع بودن گزینه های 2 و 3 زمانی درست است که حذف فعل "انداخته بود" به قرینۀ لفظی یا آرایۀ

"تضمین المزدوج" در نظر گرفته شود.

توّجه: در آرایۀ "تضمین المزدوج" که در کتاب های درسی ذکر نشده است، نویسنده یا شاعر عالوه بر سجع اصلی، کلمات دیگری را

برای مزید آرایش کالم می آورد؛ مانند "فالن به سیرت گزیده و عادت پسندیده معروف است و به خدمتکاری دولت و طاعت داری

حضرت موصوف." (فنون بالغت و صناعات ادبی، جالل الدین همایی)

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1395

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 3 تابستان 1398

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 3 تابستان 1398

گزینه 2 141

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه 1: فرخی یزدی از شعرای دورۀ مشروطه بود. (فرخی سیستانی از شعرای قرن پنجم هجری است)

گزینه 3: تذکرة االولیا به نثر است.

گزینۀ 4: کلیله ودمنه ترجمۀ نصراهللا منشی است.

تالیفی نرگس موسوی

گزینه 3 142

ب: "بام" اول به معنی بامداد و "بام" دوم به معنی پشت بام است. ← جناس همسان

د: بیتی از سلمان ساوجی است که شاعر به تضمین کردن شعری از سعدی اشاره کرده است: ما گفته همچو سعدی: "خوش

می  روی به تنها، تنها فدای جانت"

الف: شاعر می  گوید اگر بتی چون معشوق زیبای من در کشور چین باشد، تمام خداپرستان کافر می  شوند و برای پرستیدن او به چین

می  روند. ← اغراق

ج: بیت به داستان زندگی پیامبر، یتیم بودن ایشان و نزول قرآن اشاره دارد. ← تلمیح

امیر افضلی تالیفی 
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گزینه 2 143

تکرار: تو و آفتاب / ایهام به کار نرفته است.

تشریح سایر آرایه ها:

1) تشبیه: دعای صبح و آه شب به کلید گنج مقصود - گنج مقصود / تضاد: صبح و شب

3) حس آمیزی: تلخ بودن مّنت / تلمیح: اشاره دارد به داستان حضرت خضر و اسکندر که به دنبال آب بقا بودند.

4) تشخیص: ای صبا / مجاز: حرف مجاز از سخن و کالم و خبر

تالیفی محسن اصغری

گزینه 1 144

بیت ج) تشبیه: من همچو دیوانه

بیت ب) اسلوب معادله: مصراع دوم مصداق و مثالی برای مفهوم مصراع اّول است.

بیت هـ) ایهام: درنگیرد ← 1- اثر نمی کند، 2- شعله ور نمی شود، روشن نمی شود.

بیت الف) استعاره: ماه خرگهی ← یار، معشوق

بیت د) اغراق: بزرگ نمایی در بیان اشک چشم سعدی که آسیابی را می چرخاند.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396

گزینه 2 145

ایهام تناسب: شور ← 1- غوغا و آشوب (معنای موردنظر و پذیرفتنی) 2- مزۀ شور که با نمک و شکر تناسب دارد.

مجاز: جهان ← مردم جهان

تشبیه: نمک چون شکر - لب لعل

متناقض نما: نمکی بس شکرین یا نمک چون شکر

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 1 146

در این گزینه شاعر وضعیت خود به هنگام فراق را به وضعیت کاهی تشبیه کرده که آتش به او رسیده است، اما وجه شبه را - که

سوزناکی و نابودشدن است - ذکر نکرده است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: زندگی مانند گرباد پرپیچ وتاب و تیره و پرامتداد است.

گزینۀ 3: تن من مانند هالل شب عید (فطر) انگشت نما است. (تشبیه این بیت پنهان است)

گزینۀ 4: گفتگوی اهل عالم مانند جنگ  بچه های مکتب خانه بی اصل است.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 1 147

هر دو کتاب فیه ما فیه و تمهیدات را می توان آثاری عرفانی قلمداد کرد.

والفضل غالمی اب تالیفی 
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گزینه 1 148

بررسی تشبیهات ابیات:

1) خال تو به دانه - زلفین تو به دام - مرِغ دل (دل به مرغ: اضافۀ تشبیهی) ← 3 مورد

2) بستاِن (بوستان) خرد (اضافۀ تشبیهی) - لفظ دالرای من به گِل بستان - باغ سخن (اضافۀ تشبیهی) - منطق گویای من به بلبل

← 4 مورد

3) تیر بال (اضافۀ تشبیهی) - دل به هدف - تیغ جفا (اضافۀ تشبیهی) - جان به سپر ← 4 مورد

4) بناگوش به ماه - بناگوش به چراغ - شب زلف (اضافۀ تشبیهی) - بناگوش به شمع شبستان ← 4 مورد

کنکور سراسری زبان داخل 1399

گزینه 4 149

بررسی گزینه ها:

1) تشبیه: خسرِو گل (اضافۀ تشبیهی) / استعاره: گوهر ← قطره های باران

2) جناس تام: روان (رونده) روان (جان) / استعاره: سرو روان ← یار، معشوق

3) کنایه: "دست شستن از چیزی" ← ترک کردن و کنار گذاشتن / جناس: دست، مست

4) تضاد: ویران، آبادان / ایهام: ندارد

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 2 150

تشبیه: مژگان (مشّبه) به خارها (مشّبه به) تشبیه شده است.

ایهام تناسب: سودا: 1- عشق، هوس (معنای موردنظر شاعر)، 2- دادوستد، خریدوفروش (با بازار تناسب دارد)

کنایه: خار چشم بودن کنایه از "مایۀ زحمت و ناراحتی بودن" / "افتاده بودن" کنایه از بیچاره و درمانده، عاشق و دلداده بودن

تشخیص: چشم گلستان / سودای گل

کنکور سراسری زبان داخل 1396

گزینه 3 151

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 2 152

گزینۀ (۱): تلمیح: به آب حیات و رسیدن خضر به آن اشاره دارد. / ایهام تناسب: ندارد.

گزینۀ (۲): تلمیح: به داستان خسرو و شیرین اشاره دارد. / ایهام تناسب: شیرین (اول) فقط به معنی مزۀ شیرین است و معنی

غیرقابل قبول آن (معشوق خسرو) با پرویز تناسب دارد.

گزینۀ "3": تلمیح: به آیۀ "الست" و پیمان بستن موجودات در روز ازل اشاره دارد./ ایهام تناسب: ندارد.

گزینۀ (۴): تلمیح: به زیبایی یوسف اشاره دارد. / ایهام تناسب: ندارد.

الدین قامحی  ا تالیفی افشین 
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گزینه 1 153

در بیت "د" واژه "سودا" ایهام تناسب دارد معنای نزدیک "خیال" که کاربرد دارد و معنای دور"تاریکی"که کاربرد ندارد ولی با "شب"

تناسب دارد.

در بیت" ج" "ماهرخ" تشبیه دارد.

در بیت "الف" "باال و بال" و "راست و راست" جناس دارند.

در بیت "ب" واژه "عین" "ایهام" دارد: ۱- همانند (ذات هر چیز) ۲- چشمه که هر دو کاربرد دارد.

تالیفی محسن فدایی

گزینه 1 154

بررسی آرایه  های گزینۀ (1):

استعاره ← اینکه سیل، دریا را دیده؛ تشخیص و استعاره است.

تلمیح ← اشاره دارد به داستان عاشقانۀ لیلی و مجنون

اسلوب معادله ← سیل دریادیده / به جوی بازنگشتن = مجنون / عاقل نشدن

تضاد ← مجنون ≠ عاقل

تالیفی سیدمحمد موسوی

گزینه 1 155

کنایه: رخ بر رخ نهادن ← روبه رو شدن و بوسیدن (ادبّیات 2، درس 5)

جناس تام: رخ به معنی چهره در مصراع اول؛ یکی از مهره های شطرنج در مصراع دوم. (ادبّیات 3، درس 8)

ایهام: رخ ← 1- چهره 2- مهره ای در شطرنج (ادبّیات 2، درس 12)

استعاره: ماه ← معشوق

تشبیه و اسلوب معادله ندارد. / مراعات  نظیر در واژه های رخ و شاه

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1390

گزینه 3 156

بررسی گزینه ها:

1) تشبیه: برف به سیم (نقره) تشبیه شده است. / استعاره: زمّرده ← سبزه ها - تودۀ سیم ← برف

2) تشبیه: خوان لطف (اضافۀ تشبیهی) / استعاره: لعل ← لب یار

3) تشبیه: شیشۀ صبر و سنگ بی تابی (اضافه های تشبیهی) / استعاره: ندارد

4) تشبیه: سیالب حوادث و خواب غفلت (اضافه های تشبیهی) / استعاره: سنگ را بیدار کردن (تشخیص و استعاره)

تالیفی کاظم کاظمی
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گزینه 2 157

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: استعاره از سِر شهید حججی

گزینۀ 2: ایهام تناسب وجود ندارد. ایهام: مسلم ← 1. مسلم بن عقیل - 2. مسلمان

گزینۀ 3: دادگاِه عشق (اضافه تشبیهی)

گزینۀ 4: گرم: کنایه از اشتیاق

تالیفی سیده سودابه رضازاده بایی

گزینه 1 158

قّصه های دوشنبه: آلفونس دوده

انسانی دوازدهم فارسی شهریور 1399 امتحان نهایی علوم 

امتحان نهایی علوم تجربی دوازدهم فارسی شهریور 1399

امتحان نهایی ریاضی و فیزیک دوازدهم فارسی شهریور 1399

گزینه 3 159

ج) حسن تعلیل: شاعر دلیل سیاه شدن زلف معشوق را، ریختن خون عاشقان دانسته است. (به این عّلت زلف تو سیاه و عزادار است

که عاشقان زیادی را کشته است) (ادبّیات3، درس 17)

ب) پارادوکس: ترکیب "جمعّیت پریشان ساختن" متناقض نما است. (ادبّیات2، درس 17)

هـ) ایهام: فعل "شد" دو معنی دارد ← 1- رفت (مرد) 2- گشت (فعل اسنادی) (ادبّیات2، درس 12)

الف) اسلوب معادله: مصراع دّوم مصداق و نمونه ای برای مصراع اّول است: همان طور که آ�نۀ گداخته (صیقل داده شده) بی غبار

است، اگر در دل آتش شوق باشد، غمی ندارد. (ادبّیات2، درس 23)

د) تشخیص: گردن جان (اضافۀ استعاری و تشخیص) (زبان فارسی3، درس 14)

کنکور سراسری هنر داخل 1390

گزینه 4 160

پارادوکس: عالم به اندازۀ سوراخ سوزن است.

ایهام: دور از تو ← 1- در فراق و دوری تو 2- از تو دور باد

کنایه: تنگدالن (اندوهگینان و افسردگان)

تشبیه: عالم مثل چشم سوزن است.

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 11 1394 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 11 1394 مدارس برتر 
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گزینه 4 161

این بیت فاقد حس آمیزی است، امیدواریم "بو کردن دهان را" حس آمیزی نگرفته باشید!

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: مجاز: "سر" دوم در مصراع دوم، مجاز از "قصد و نّیت" است.

گزینۀ 2: ایهام: "راست" دوم در مصراع اول با دو معنی قابل جاگذاری است؛ سرو با وجود تو خود را راست قامت می خواند، اما: 1-

این [سخن] راست و درست نیست 2- او راست قامت نیست.

گزینۀ 3: تناقض: در عین اتصال از تو مهجور و دور هستم.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 4 162

در این بیت ایهامی وجود ندارد ("مدام" در اینجا تنها به معنای "همواره" قابل قرار دادن در بیت است). بررسی سایر گزینه ها:

1) تشبیه: آ�نۀ عمر / تناسب: آه و آ�نه (آ�نه از آه کدر می شود و تناسب آه و آ�نه، از تناسب های پرکاربرد ادبیات کهن است) 2)

اسلوب معادله: راستی و صداقت، حاصلی غیر از اندوه و رنِج بسیار ندارد (همان طور که) صبِح صادق و صداقت پیشه، نهایتًا رنج

می کشد و غروب می کند. / کنایه: جگر خوردن و به خون تر شدِن نان هر دو کنایه از رنج و اندوه بسیار.

3) جناس: "باد" (ابتدای بیت و انتهای بیت) با "باد" (ابتدای مصراع دوم) جناس همسان دارند. "باد" در ابتدای مصراع دوم فعل

دعایی است؛ اما در ابتدای مصراع اول و انتهای مصراع دوم به معنی جریان هوا است./ تشخیص: "قدِم باد"

تالیفی شاهین شیرزادی

گزینه 4 163

مصراع دوم این گزینه ادامۀ معنایِی مصراع نخست است، عالوه براین، دو مصراع استقالل دستوری هم ندارند. پس این بیت فاقد

اسلوب معادله است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: حس آمیزی: شنیدن بو

گزینۀ 2: پارادوکس: 1- لطف قهر است 2- فخر عار است.

گزینۀ 3: علت صدای زنگ ساعت، شیونی است که برای گذر زمان و فوت وقت می کند.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 3 164

در این بیت "غبار فقر، غبار فنا ← هر دو اضافۀ تشبیهی است" كه البته فنا معطوف به فقر است. مجددًا غبار فقر و فنا مانند توتیایی

برای چشم من است. من مانند خضر (راهنما) می شوم. چشمۀ بقا ← اضافۀ تشبیهی. نتیجه اینکه: در این بیت، شاعر پنج بار از

آرایۀ تشبیه بهره مند شده است.

آزمایشی سنجش ریاضی و فیزیک چهارم مرحله دوم 1394
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گزینه 4 165

گزینۀ 1: ترکیب لب خنداِن قدح ← تشخیص و هر تشخیصی استعاره است.

گزینۀ 2: ایهام: عّشاق ← 1- جمع مکّسر عاشق 2- نام آهنگی در موسیقی قدیم ایرانی / پرده ← 1- حجاب 2- نغمه موسیقی

گزینۀ 3: مجاز ← سر: فکر - اندیشه

گزینۀ 4: اسلوب معادله نیست. مصراع دوم َمَثل مشهور: زیره به کرمان بردن ارسال المثل

تالیفی سیده سودابه رضازاده بایی

گزینه 1 166

"سرو روان" استعاره از معشوق است و آرایه تشخیص نمی سازد. / "روان" در هر دو مصراع به معنای "رونده" است و جناس تام

نمی سازد.

تشریح سایر گزینه ها:

2) استعاره: این گلستان ← دنیا / کنایه: گشاده رویی ← خوش رویی و خندان بودن

3) مجاز: "مژه" ← چشم / اغراق: سیِل سرشک (بزرگ نمایی در توصیف اشک)

4) ایهام تناسب: سودا ← 1- خیال (معنای موردنظر) 2- دادوستد و معامله که با بازار تناسب دارد. / کنایه: گرم بودن بازار ← رونق

داشتن، پررونق بودن

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 1 167

ایشان قدر این نعمت و ناز را چه می دانند؟ ← ایشان قدر این نعمت و ناز را نمیدانند.

سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: چرا زلف این همه سر بر دوش تو دارد؟

گزینۀ 3: چرا بر همه می تابی و بر من نمی تابی؟

گزینۀ 4: این چه داغی است که بر جان من است؟                 این چه دردی است که سرمایۀ درمان من است؟

در هر سه گزینه، پرسش ها واقعی است و در آن ها خبری از انکار نیست.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 2 168

سانتاماریا: از سّید مهدی شجاعی

در حیاط کوچک پا�ز در زندان: از مهدی اخوان ثالث

تیرانا: از محمدرضا رحمانی، معروف به مهرداد اوستا

دری به خانۀ خورشید: از سلمان هراتی

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398
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گزینه 3 169

ایهام: بو ← 1) عطر و رایحه 2) امید و آرزو

کنایه: خار در دل شکستن ← آزار دادن

تشبیه: گل وصل (اضافۀ تشبیهی)

استعاره: غنچۀ لب بسته ← یار / پای دل (اضافۀ استعاری)

تضاد: گل و خار

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 3 170

گزینۀ 1: گردن کشیدن ← عصیان کردن، طغیان کردن

گزینۀ 2: تر دامن ← گناهکار

گزینۀ 4: روی را سرکه کردن ← اخم کردن

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 4 171

گزینۀ 1: ماه و خورشید نما: استعاره از صورت زیبای معشوق / پردۀ زلف: اضافۀ تشبیهی

گزینۀ 2: سیل سرشک (اشک): اضافۀ تشبیهی / سهی سرو: استعاره از قامت بلند معشوق

گزینۀ 3: چشمۀ چشم: اضافۀ تشبیهی / گل خندان: استعاره از معشوق / آب روان: استعاره از اشک چشم

گزینۀ 4: کمان ابرو: اضافۀ تشبیهی / استعاره ندارد.

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 2 1395 مدارس برتر 

گزینه 3 172

الف) ایهام: عین: 1- چشمه 2- نظیر و مانند

ب) حس آمیزی: شنیدن بوی شراب (آمیختن دو حّس شنوایی و بویایی)

ج) حسن تعلیل: شاعر با دلیل شاعرانه و غیرواقعی می گوید: مردمک چشم از غرق شدن در اشک نمی ترسد؛ زیرا مرد دریانورد

همیشه سر در آب دریا دارد.

بیت د) مجاز: سر مجاز از فکر و قصد و نیت

استعاره: بیت هـ: سنبل استعاره از زلف / غنچه استعاره از چهره / نشستن سرو در چمن

کنکور سراسری زبان داخل 1398
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گزینه 3 173

تشبیه: صحن سرای دیده (دیده یا چشم به صحن سرای تشبیه شده) - خیل خیال (خیال به خیل یا سپاه و گروه اسبان تشبیه شده

است) / استعاره: گوشه استعاره از دیده / جناس: خیل و خیال

تشریح سایر گزینه  ها:

1) جناس: در و سر / استعاره: کمند استعاره از زلف / تشبیه ندارد.

2) استعاره: ای دل مسکین - باد صبا شرح حال تو گفت / جناس و تشبیه ندارد.

4) تشبیه: دلم چون پیاله - جگرم همچو الله / جناس و استعاره ندارد.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

گزینه 3 174

ب) استعاره: آهوی وحشی ← معشوق (زبان فارسی 3، درس 10)

آرایه های دیگر: مراعات نظیر، تضاد، مجاز، کنایه، تکرار

الف) تشبیه: کیمیای کفر و دین (کفر و دین به کیمیا تشبیه شده است) (زبان فارسی 3، درس 10)

آرایه های دیگر: مجاز، مراعات نظیر، تضاد، کنایه

هـ) حس آمیزی: بوی وفا شنیدن (آمیختن حّس بویایی و شنوایی) (زبان فارسی 3، درس 10)

آرایه های دیگر: کنایه، مجاز، تشبیه، جناس

د) اسلوب معادله: مصراع دوم مثال و شاهدی برای مصراع اّول است. (ادبّیات 2، درس 23)

آرایه های دیگر: استعاره، مجاز، جناس، کنایه، مراعات نظیر

ج) جناس تام: شیرین در مصراع اول ← مطبوع، دلپذیر، دوست داشتنی / در مصراع دوم ← معشوقۀ خسرو و فرهاد (ادبّیات

چهارم، درس 5)

آرایه های دیگر: مراعات نظیر، ایهام تناسب، مجاز، تلمیح، کنایه

انسانی داخل 1390 کنکور سراسری علوم 

گزینه 3 175

تشریح گزینه ها:

گزینۀ 1: تشبیه: آتش عشق / مجاز: ندارد

گزینۀ 2: تشخیص: َدم سردی خزان و آسوده بودن نخل / تلمیح: ندارد

گزینۀ 3: حس آمیزی: گفتار خنک / کنایه: دلسرد کردن ← ناامید ساختن

گزینۀ 4: حسن تعلیل: دلیل سخن گفتن دیوانه با خود، پیدا نکردن محرم اسرار عشق، دانسته شده است. / مجاز: ندارد

تالیفی کاظم کاظمی
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گزینه 3 176

حس آمیزی: رنگین بودن سخن / جناس: ندارد

تشریح گزینه های دیگر:

گزینۀ "1": مراعات نظیر: طاق، محراب / استعاره: نرگس ← چشم

گزینۀ "2": ایهام تناسب: زخم 1- ضربه (معنای پذیرفتنی و موردنظر) 2- جراحت که با دردافگار (زخمی) و ناله تناسب دارد. / اسلوب

معادله: مصراع دوم مصداق یا مثالی برای توجیه مفهوم مصراع اول است.

گزینۀ "4": تشبیه: ملِک دل (اضافۀ تشبیهی) / متناقض نما: معمور (آباد) شدن با خرابی

تالیفی کاظم کاظمی

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 6 1399

انسانی دوازدهم آزمون شماره 6 1399 قلمچی علوم 

گزینه 4 177

حس آمیزی: تلخی دشنام / تلمیح: ندارد.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینۀ "1": جناس همسان: دوش (دیشب)، دوش (کتف و شانه) / اغراق: در آِب دیده غرق شدن و گذشتن آب چشم از سر و دوش

گزینۀ "2": مجاز: جام: مجاز از شراب / تضاد: سرمست و هشیار

گزینۀ "٣": واج آرایی: تکرار صامت "م" / ایهام: عهد 1) روزگار، دوران 2) پیمان

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 15 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 15 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 15 1399

گزینه 1 178

1) تلمیح: اشاره دارد به داستان افسانه ای سیمرغ و ساکن بودن او در کوه قاف / تشبیه: کوه قاف حقیقت (مشبه: حقیقت /

مشّبه به: کوه قاف) - من سیمرغ کوه قاف حقیقت هستم (مشّبه: من / مشّبه به: سیمرغ...) / جناس: کوه و کو (جناس ناقص)

2) جناس: نوش و نیش (جناس ناقص) / تلمیح و تشبیه ندارد.

3) تلمیح: اشاره دارد به زنده کردن مرده توسط حضرت مسیح (ع) / تشبیه: چون مسیح (مشّبه: تو (معشوق) / مشّبه به: مسیح /

ادات تشبیه: چون)

4) تلمیح: اشاره دارد به داستان حضرت خضر و نوشیدن از چشمۀ آب حیات و جاودانه شدن آن حضرت / تشبیه: خضرسان

(مشّبه: تو / مشّبه به: خضر / ادات تشبیه: سان / وجه شبه: عمر جاویدان کردن) - چشمۀ احسان (مشّبه: احسان / مشّبه به:

چشمه) / جناس ندارد.

از کشور 1398 انسانی خارج  کنکور سراسری علوم 

گزینه 3 179

توضیح موارد نادرست:

الف و د) دماوندیه در قالب قصیده و مست و هشیار در قالب قطعه سروده شده است.

تالیفی محسن اصغری
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گزینه 2 180

تمهیدات: عین القضات همدانی / مثل درخت در شب باران: م. سرشک / روایت سنگرسازان: عیسی سلمانی / بخارای من ایل من:

محمد بهمن بیگی/ قّصۀ شیرین فرهاد: احمد عربلو

انتساب "تذکرة اواللیا، کلیله ودمنه و فیه ما فیه" به صاحبان آن ها در متن سؤال درست آمده است.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 3 181

ایهام: نگران ← 1) مضطرب و ناراحت 2) چشم به راه، ناظر و بیننده

ایهام تناسب: باز ← 1) دوباره (معنای پذیرفتنی و موردنظر) 2) پرندۀ شکاری (با مرغ، کبوتر و شاهین تناسب دارد)

تشبیه: مرغ دل (اضافۀ تشبیهی) - کمان ابرو (ابروی چون کمان)

استعاره: کبوتر ← دل عاشق - شاهین ← عشق

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

گزینه 4 182

وجود حرف ربط وابسته ساز "تا" در مصراع اّول بیت، نشان دهندۀ آن است که مفهوم دو مصراع به هم وابسته است و مصراع ها

معنی مستقلی ندارند؛ بنابراین آرایۀ "اسلوب معادله" ندارد. آرایۀ "اغراق" نیز در بیت به کار نرفته است.

بررسی سایر گزینه ها:

1) تشبیه: افتاده (مشّبه)، خاک (مشّبهٌ به) // خاک (مشّبه)، غبار دل آسمان (مشّبهٌ به) (زبان فارسی 3، درس 14)

کنایه: افتاده ← فروتن، متواضع // سرکشد ← نافرمانی کند (سرکشیدن خاک ← باال رفتن آن) // غبار دل آسمان شدن ← موجب

تیرگی آسمان شدن. (ادبّیات2، درس 5)

2) حسن تعلیل: شاعر دلیل رو به باال بودن مژگاِن یار را، دست به دعا برداشتن آن ها برای شفای چشم بیمار او دانسته است.

(ادبّیات 3، درس 17)

تّضاد: شفا، بیماری

3) تشبیه: تنبور (مشّبه)، طفل (مشّبٌه به) (زبان فارسی 3، درس 14)

تشخیص: زاری کردن تنبور یا بدخو شدن ساز (زبان فارسی 3، درس 14)

کنکور سراسری هنر داخل 1391

گزینه 1 183

کنایه: از دست دادن  گم کردن، فاقدشدن / فروکشیدن [کاروان]  اقامت کردن در جایی، ماندن (ادبیات 2، درس 5)

استعاره: ره (راه)  زیاده خواهی، افزون طلبی (زبان فارسی3، درس 14)

بررسی  سایر گزینه ها:

2) جناس: ندارم و ندارد (ادبیات 3، درس 8) / استعاره به کار نرفته است.

3) اغراق: هر شبنم صد بحر (دریای) آتشین باشد، توصیفی اغراق آمیز است (ادبیات 3، درس 2) / بیت اسلوب معادله ندارد.

4) تشخیص: قامت برای چنگ (زبان فارسی 3، درس 14) / حس آمیزی به کار نرفته است.

←←

←

از کشور 1395 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1395 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1395 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1395 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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گزینه 4 184

در بیت اضافۀ تشبیهی وجود ندارد. دل در پاکی به آینه تشبیه شده است.

گزینۀ (1): تیر غمزه

گزینۀ (2): آفتاب رخ

گزینۀ (3): مرغ دل / کمان مهرۀ ابرو

تالیفی نرگس موسوی

گزینه 2 185

ایهام تناسب: روان دو معنی دارد: 1- جان و روح 2- جاری و رایج. در معنی جان و روح كه در متن موردنظر نیست با واژۀ "جان"

تناسب دارد.

تشبیه: نقد روان جان: اضافه تشبیهی؛ جان به نقد رایج تشبیه شده است.

بررسی سایر گزینه ها:

1) حسن تعلیل: علت خمیدگی فلك را بار غم دانسته است. / تلمیح ندارد.

3) جناس همسان: ندارد / تشبیه: محبت به بار تشبیه شده است.

4) متناقض نما: سود ُبردِن صاحب خسران بیان متناقض نما است. / مجاز: ندارد.

تالیفی نرگس موسوی

گزینه 4 186

پارادوکس: با پریشان بودن، جمعّیت (آسودگی) خواستن یا به دست آوردن آسودگی با پریشانی

مجاز: ُطّره ← وجود یا گیسوی یار

بررسی سایر گزینه ها:

1) حسن تعلیل: ندارد / جناس: پیمانه و پیمان

2) تلمیح: اشاره دارد به روز قیامت و زنده شدن مردگان / ایهام: ندارد

3) جناس: چمن و سمن / حس آمیزی: ندارد

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 

گزینه 1 187

گزینۀ 1: تشخیص ← سر به شانه هم دادن و مشایعت کردن درختان / تناسب ← درخت - آب - باغستان - مدرسه / کنایه ← سر

به شانه هم دادن: در کنار هم بودن

گزینۀ 2: تشخیص ← تلقی و تعبیر دارای روح است. / کنایه ← کنار زدن چیزی: به آن توجه نکردن

گزینۀ 3: کنایه ← قند در دل آب شدن: شادی و شوق بسیار داشتن

گزینۀ 4: کنایه ← از بیخ و بن برانداختن: نابود کردن / تناسب ← درخت - بیخ - بن

تالیفی سیده سودابه رضازاده بایی
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گزینه 3 188

گزینه 1: ماه اول ← استعاره از چهرۀ یار / مشتری: خریدار - در معنای سیاره با ماه تناسب دارد.

گزینه 2: لب لعل ← تشبیه / تلمیح به داستان حضرت خضر

گزینه 3: ای شمع ← تشخیص / تشبیه ندارد.

گزینه 4: پردۀ پندار ← تشبیه / دریدن پردۀ پندار ← کنایه

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 10 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 10 1396 مدارس برتر 

گزینه 2 189

آفتاب استعاره از چهره در بیت "د"

بیت "الف" اسلوب معادله

" آب زندگی" در بیت "ب" "تلمیح" دارد.

گلشن روی در بیت "ج" تشبیه

در بیت "ه" هوای اولی: گاز بی رنگ و هوای دومی: عشق و خیال "جناس تام"

تالیفی محسن فدایی

گزینه 3 190

"چو" در این بیت، ادات تشبیه نیست.

در گزینه های (1) و (2) و (4)، "به رنگ"، "گون" و "تو گفتی" به ترتیب از ادات تشبیه هستند.

تالیفی نرگس موسوی

گزینه 4 191

حسن تعلیل: علت سرخی گل، شرمندگی در برابر چهرۀ زیبای معشوق است.

تشبیه: چهرۀ یار به طور ضمنی و پنهانی به گل تشبیه شده است.

تشخیص و استعاره: سخن گفتن بلبل و شرمنده شدن روی گل

در بیت اسلوب معادله، حس آمیزی و ایهام وجود ندارد.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 4 192

شور عاشق عشق را بلندآوازه سازد: تشخیص، استعاره، واج آرایی در صامت "ش"، کل بیت اسلوب معادله، دریای آتش: تشبیه،

تناقض، عاشق و معشوق: جناس

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 13 1395 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 13 1395 مدارس برتر 
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گزینه 3 193

حس آمیزی: رنگین سخن / تشخیص: بازیگوش بودن غنچه

تشریح سایر گزینه ها:

گزینۀ 1) پارادوکس: باال گرفتن (ترّقی کردن کار در منتهای پستی) / مجاز: ندارد.

گزینۀ 2) تلمیح: شاره دارد به داستان اسکندر مقدونی که در آب بقا (حیات) بود. / استعاره: ندارد.

گزینۀ 4) جناس تام: چین (تاب وشکن زلف) و چین (کشور چین)/ حسن تعلیل: ندارد.

کنکور سراسری زبان داخل 1398

گزینه 2 194

ج) تشبیه: خوان زمین (زمین به خوان و سفره تشبیه شده است) و اضافۀ تشبیهی است. (زبان فارسی 3، درس 14)

ب) ایهام تناسب: قامت ← 1- اذان خفیف هنگام آغاز نماز (معنای موردنظر شاعر)، 2- قد، باال (با قد موزون تناسب دارد) (ادبّیات 2،

درس 12)

د) اسلوب معادله: مصراع دوم معادل و مثالی برای مصراع اّول است؛ همان طوری که دل از حق غافل شود، از تن فرمان می پذیرد،

اسب هرجا که بخواهد انسان خواب آلوده را می برد. (ادبّیات 2، درس 23)

الف) مجاز: فردا ← قیامت (ادبّیات 3، درس 6) / (زبان فارسی 3، درس 14)

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1395

گزینه 4 195

بررسی گزینه ها:

1) تشبیه: طوطی جان (اضافۀ تشبیهی) / استعاره: پستۀ خندان ← لب های یار

2) تشبیه: عشق به کیمیا - روی چو زر / استعاره: سیم ← قطره های اشک

3) تشبیه: تیر مژگان و کمان ابرو (تشبیه ابرو به کمان) / پیکان ← نگاِه معشوق

4) تشبیه: کوه غم - من کوه غم هستم - سیالب سرشک / استعاره: ندارد

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 1 196

گزینۀ 2 با حس آمیزی، گزینۀ 3 با اسلوب معادله و گزینۀ 4 با ایهام تناسب و مجاز رد می شوند.

بررسی آرایه های بیت، بر اساس پیشنهاد گزینۀ 1:

تشبیه: "لعل لب" اضافۀ تشبیهی است. در ضمن در بیت یک تشبیه پنهان به کار رفته: تشبیه لب یار به آب زندگانی. (تشبیه پنهان

و مرّجح)

استعاره: آب در دهان آب زندگانی آمدن و شوق داشتن آب زندگانی تشخیص دارد و هر تشخیصی یک استعاره است.

تلمیح: "آب زندگانی" یادآور ماجرای آب حیات است که حضرت خضر نوشید و جاودان ماند.

کنایه: آب در دهان آمدن کنایه از نهایت عالقه و اشتیاق داشتن نسبت به چیزی است.

والفضل غالمی اب تالیفی 

www.konkur.in

forum.konkur.in



46/63لرنیتو 1400

گزینه 4 197

کنایه: پرده دری ← فاش کردن راز، افشاگری، رسوا کردن  (ادبّیات 2، درس5)

ایهام تناسب: چنگ ← 1- دست وپنجه(معنی موردنظر)  2- ساز که با "مطرب"، "پردۀ عّشاق: نوایی در موسیقی" تناسب دارد.

(ادبّیات2، درس12)

جناس تام: پرده (مصراع اّول): نغمه و آهنگ / پرده (مصراع دوم): حجاب و پوشش (ادبّیات3، درس8) / (ادبّیات چهارم، درس1)

نکته: روش رّد گزینه، بهترین راه برای رسیدن به پاسخ درست این تست است؛ در گزینۀ "1" با رد کردن "مجاز و استعاره" و در

گزینه های "2و3" با رد کردن "استعاره و تشبیه" به جواب می رسیم.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1392

گزینه 3 198

بررسی آرایه های ابیات:

1) نغمۀ حروف: تکرار واج های "خ، س" / حس آمیزی: فکر رنگین

2) مجاز: عالم ← مردم عالم / ایهام تناسب: شور ← 1) غوغا (معنای موردنظر) 2) مزۀ شور که با "نمک" و "نمکدان" رابطۀ تناسب

دارد.

3) تشخیص: دوش عصا / تلمیح: -

4) جناس: ماه، ما / استعاره: ماه مصر ← حضرت یوسف (ع)

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 2 199

ایهام تناسب: پروانه ← 1- رخصت، اجازه (معنای موردنظر) 2- نوعی حشره (با شمع تناسب دارد)

تشبیه: چو شمع

اغراق: "سوزاندن جهان از درد عشق کسی" اغراق آمیز است.

تضاد: هجران و وصل

تالیفی محسن اصغری

گزینه 1 200

چین و چین (جناس تام) / دانۀ خال ← تشبیه / بتان ← استعاره / سر و زلف ← تناسب

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 12 1395 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 12 1395 مدارس برتر 

گزینه 2 201

"شعر جامه ای کاو نشود..." از عارف قزوینی است.

تالیفی استاد سیما کنفی
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گزینه 4 202

باآنکه جیب و جام من از مال و می تهی است ما را فراغتی است که جمشید جم نداشت؛ ایهامی در این بیت دیده نمی شود.

 

امتحان نهایی علوم تجربی دوازدهم فارسی خرداد 1399

امتحان نهایی ریاضی و فیزیک دوازدهم فارسی خرداد 1399

گزینه 4 203

گزینۀ 1: لبریز زندگی بودن نفس های آخر ← متناقض نما

گزینۀ 2: کربال - روضه - گودال قتلگاه ← مراعات نظیر

گزینۀ 3: آمدن ماه به دیدن خورشید: تشخیص

گزینۀ 4: آرایه ایهام تناسب وجود ندارد. ماه و خورشید استعاره از سِر شهید / نشستن برای خورشید: تشخیص / ماه - راه: جناس

تالیفی سیده سودابه رضازاده بایی

گزینه 2 204

چون مصراع های بیت گزینۀ "2" استقالل معنایی ندارند و ازنظر دستوری، وابستۀ یکدیگر و در حکم یک جملۀ مرّکب هستند، این

بیت ویژگی اسلوب معادله را ندارد. (ادبّیات2، درس 23)

بررسی گزینه های دیگر:

1) با دیدن امواج سراب، عطش فرد تشنه بیشتر می شود. (تشنگی او برطرف نمی شود) همان طور که پروانه با دیدن ماه، خوشحال

نمی شود (اشتیاقش فروکش نمی کند).

3) انسان گناهکار، بیشتر اشک پشیمانی می ریزد همان طوری که ابرهای تیره، بارش بیشتری دارند.

4) موهای سفید، نشان دهندۀ طوالنی بودن آرزوها است همان طوری که در شوره زار سفید رنگ، امواج سراب، بزرگ تر به نظر

می رسند.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1392

گزینه 3 205

در این گزینه "پردۀ پندار" اضافۀ تشبیهی است و در مصراع دوم شاعر با سینۀ خود سخن می   گوید، پس بیت تشخیص هم دارد.

بررسی سایر گزینه   ها:

گزینۀ 1: تشخیص: باد خبررسانی می   کند. / تشبیه: ندارد.

گزینۀ 2: تشخیص: ندارد. / تشبیه: تو همچو صنع خدایی

گزینۀ 4: تشخیص: ندارد / تشبیه: آتش سودا (اضافۀ تشبیهی)

والفضل غالمی اب تالیفی 
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گزینه 3 206

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: حسن تعلیل ← علت تالطم دریا و تپیدن دل از اوست.

گزینۀ 2: رنِگ سخن: حس آمیزی

گزینۀ 3: ایهامی دیده نمی شود. / گریان بودن ابر ← تشخیص / خندان بودن برق - کوِه فضل ← تشبیه / مراعات نظیر و تضاد ←

خندان - گریان

گزینۀ 4: تشبیه: تو را چون شمع / تو را چون چنگ

تالیفی سیده سودابه رضازاده بایی

گزینه 1 207

تشبیه: کلک حافظ ← میوۀ نبات (میوۀ شیرین) (زبان فارسی3، درس 14)

مجاز: کلک (قلم) ← از اشعار و سروده های حافظ، سخنان حافظ (زبان فارسی3، درس 14)

استعاره: باغ ← دیوان حافظ، ادبّیات و دنیا (زبان فارسی3، درس 14)

کنایه: چیدن شکرین میوۀ نبات از باغ حافظ ← بهره مندی از اشعار حافظ (ادبّیات2، درس 5)

کنکور سراسری هنر داخل 1390

گزینه 1 208

اسلوب معادله و حسن تعلیل در بیت وجود ندارد.

بادۀ عشق: اضافۀ تشبیهی / سرگرم: ایهام  1- مشغول 2- مست/ گلشن استعاره است / پا و با جناس هستند / خار و ریحانه و

گلشن تناسب یا مراعات نظیرند / اینکه خار در زیر پا ریحان باشد پارادوکس است.

←

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 1 1394 مدارس برتر 

گزینه 2 209

در این گزینه "بیت الحزن" در معنی حقیقی به کار رفته:

اگر حضرت یعقوب از قضای الهی راضی بود، پس چرا در بیت الحزن به گریه و زاری می پرداخت؟

(بیت الحزن کلبه ای بوده که حضرت یعقوب ساخته بودند و در فراق یوسف در آنجا به گریه و زاری می پرداختند)

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: "نفس" مجاز از سخن یا آواز ← ای کسی که سخنان یا آوازت، عندلیب (=بلبل) را شرمسار کرده است.

گزینۀ 3: "چمن" مجاز گلزار و گلستان است.

گزینۀ 4: "درودیوار" مجاز از همه جا

والفضل غالمی اب تالیفی 
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گزینه 3 210

در این گزینه مصراع دوم، ادامۀ معنایی مصراع اول است و اصطالحًا جزای شرطی است که در مصراع نخست مطرح شده است.

پس این بیت اسلوب معادله ندارد.

سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: جناس همسان: "خویش" (در کلمۀ خویشان) به معنی خویشاوند است و در انتهای مصراع به معنی "خود".

توجه: در جناس می توان عالئم جمع را نادیده انگاشت.

گزینۀ 2: خانۀ زیروزبر و ویران را معمور (=آباد) می دانیم.

گزینۀ 4: عّلت شکاف روی دانۀ گندم این است که گندم به شتاب آدمیان در یافتن رزق می خندد!

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 4 211

بررسی آرایه ها:

ج) پارادوكس: دین را قبله ساختن، كفر است.

د) جناس همسان: "شام" در مصرع اول به معنی "شب" است و در مصرع دوم به معنی "سرزمین شام"

ه) كلمۀ "شور" دو معنی دارد: 1- مزۀ شور 2- شور و ذوق. در معنی "مزه شور" كه در بیت موردنظر نیست با واژۀ "شیرین و شكر"

تناسب دارد.

ب) مجاز: واژه "دست" در معنی "قدرت و توانایی" مجاز است.

الف) تضاد: مرگ و زندگی

تالیفی نرگس موسوی

گزینه 3 212

تشخیص: گستاخ بودن و نظربازی شبنم، عصمت گل های باغ

حسن تعلیل: شاعر دلیل رنگ پریدگی گل های باغ را نظربازی شبنم دانسته است.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینۀ "1": استعاره: خندۀ ابر بهار (تشخیص و استعاره) / مجاز: ندارد

گزینۀ "2": تشبیه: صحرای عشق / جناس ناهمسان: ندارد

گزینۀ "4": تضاد: پست و بلند / ایهام: ندارد

تالیفی محسن اصغری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 9 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 9 1399

گزینه 1 213

در گزینۀ ب ← کف ایهام دارد: 1- کف های روی دریا 2- ته دریا

در گزینۀ الف ← دو مصراع مثال و مصداق هم هستند.

در گزینۀ د ← یاریست و زاریست

در گزینۀ ج ← شمع دل افروز استعاره از معشوق.

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 12 1394 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 12 1394 مدارس برتر 
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گزینه 4 214

در گزینۀ 4 بوی التماس ← حس آمیزی است و ازآنجاکه التماس به چیزی تشبیه شده که بوی آن می آید و چون مشبهٌ به آن نیامده

است پس استعاره است.

تالیفی سیده سودابه رضازاده بایی

گزینه 4 215

الف) ُحسن تعلیل: شاعر دلیل رنگین بودن پر پروانه را کشته شدن در راه عشق دانسته است.

ب) استعاره: دل زمانه و گوش روزگار تشخیص و استعاره هستند. (اضافۀ استعاری)

ج) ایهام تناسب: مشتری 1- خریدار (معنای موردنظر) 2- نام سیاره ای است. (با آفتاب تناسب دارد)

د) تشبیه: شاعر دل خود را ازنظر تنگ بودن به دهان معشوق تشبیه کرده است.

تالیفی محسن اصغری

گزینه 1 216

کنایه: دامن به دست آر ← دست به دامن کسی شدن، متوسل شدن (ادبّیات 2، درس 5) / (آرایه های ادبی، درس 15)

جناس: دست و دوست (جناس ناقص اختالفی) (زبان فارسی 3، درس 10) / (آرایه های ادبی، درس 19)

استعاره: اهرمنان ← انسان های پست و ناپاک (زبان فارسی 3، درس 10) / (آرایه های ادبی، درس 11)

تضاد: دوست و دشمن (آرایه های ادبی، درس 22)

توضیح: متناقض نما، اسلوب معادله، تشبیه و تلمیح ندارد.

انسانی داخل 1390 کنکور سراسری علوم 

گزینه 2 217

حسن تعلیل: دلیل به صدا درآمدن ساز چنگ، ناتوانی و عاجزی، دانسته شده است.

تشبیه: چنگ به زال (پیر) تشبیه شده است.

جناس: زال، زار

تشخیص: ناتوانی چنگ و رگ و استخوان داشتن آن و الغر و نحیف دانستن آن.

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 1 218

تشبیه: پردۀ صبر / جناس (ناقص): می بری و می دری / استعاره: صنم (معشوق) / کنایه: روی گشاده داشتن (خوش رویی) / پس

پرده رفتن (پنهان شدن)، پردۀ صبر دریدن (از بین بردن شکیبایی)

تالیفی محسن اصغری
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گزینه 1 219

کوتاهی کردن کنایه از "سهل انگاری کردن"، "دل سنگین بودن" کنایه از "بی رحم و سخت دل بودن" / تشخیص: دل چرخ / تشبیه:

خدنگ آه

تالیفی حسن وسکری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 15 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 15 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 15 1399

گزینه 3 220

گزینه ۱: گوی خوبی اضافه تشبیهی / خورشید در دست عنانی دارد تشخیص

گزینه ۲: مدار و مدار جناس تام / چرخ استعاره از آسمان

گزینه ۳: اسلوب معادله دارد ولی فاقد ایهام است.

گزینه 4: دهان باز مکن کنایه از ساکت باش / الله ایهام تناسب دارد معنای نزدیک: گل الله که کاربرد دارد.

معنای دور: نوعی چراغ که کاربرد ندارد ولی با "سوخته" تناسب دارد.

تالیفی محسن فدایی

گزینه 3 221

گزینۀ (1): زلف معشوق به زنجیر تشبیه شده است.

گزینۀ (2): روی و موی معشوق به گل و سوسن تشبیه شده اند.

گزینۀ (4): در این بیت تشبیه مرکب وجود دارد؛ دیدۀ اهل طمع به چاه و نعمت دنیا به شبنم تشبیه شده اند.

تالیفی نرگس موسوی

گزینه 3 222

حسن تعلیل: در بیت "د" دلیل ذکرشده جنبۀ اقناعی دارد و واقعی نیست.

تشبیه: بیت (ب): دست شستن از حیات مثل آب حیات است، خط کشیدن به جهان، مانند خط نجات است.

تلمیح: بیت (ج): به داستان پاک دامنی یوسف پیامبر اشاره شده است.

ایهام تناسب: بیت (الف): هوا در بیت در معنی "میل و آرزو" به کار رفته است اما در معنی غیرمرتبط (آب وهوا) با آب تناسب دارد.

حس آمیزی: بیت (ه): بخت سیاه

تالیفی حسن وسکری

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 6 1399

انسانی دوازدهم آزمون شماره 6 1399 قلمچی علوم 
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گزینه 4 223

الف) پای به سنگ برآمدن: کنایه از گرفتار مصیبتی  شدن

ب) ایهام: شیرین: 1- مزه 2- معشوقۀ خسرو

د) تشبیه معشوق به درخت

ـِ ج) واج آرایی: مصوت 

هـ) مشک: استعاره از مو

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397

گزینه 4 224

"زنگ اندوه" اضافۀ تشبیهی است. در اضافۀ تشبیهی ادات و وجه شبه ذکر نمی شود.

گزینۀ (1): هر چهار رکن تشبیه آمده است: روزگار، زلف، پریشان، ماند

گزینۀ (2): سر به قلم تشبیه شده است. ادات و وجه شبه نیز ذکر شده: "چو" و "شکافتن"

گزینۀ (3): "م" در "رهم" مشبه، "ابر" مشبه به، "چو" ادات و "گریه کنان" وجه شبه است.

تالیفی نرگس موسوی

گزینه 4 225

تناسب ← ماه - خورشید

جناس ← ماه - راه (ناهمسان)

تشخیص ← نشستِن خورشید / بی مالحظه بودِن ماه

تالیفی سیده سودابه رضازاده بایی

گزینه 3 226

تالیفی سیده سودابه رضازاده بایی

گزینه 2 227

در این بیت تشبیه وجود ندارد.

گزینۀ (1): خندۀ معشوق را بر خندۀ شیرین برتری داده است.

گزینۀ (3): تو (معشوق) به درخت و میوه تشبیه شده است.

گزینۀ (4): سخن عشق را به یادگار تشبیه کرده است.

تالیفی نرگس موسوی
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گزینه 2 228

گزینۀ1: گل روی: تشبیه، الله و هاله: جناس ناقص اختالفی

گزینۀ3: بیت دارای اسلوب معادله، موج، بحر، شور: مراعات نظیر

 گزینۀ4 : ساقی: استعاره، بستان ها مانند شیر مست شده است: تشبیه

آزمایشی سنجش ریاضی و فیزیک چهارم مرحله دوم 1395

گزینه 2 229

الف) استعاره: دلم می خواست جان به پیش تو بفرستد.

د) تشبیه: [من] چو گوی / ب) پارادوکس: به آزادگی گرفتاریم.

گاهی زلِف او از احوال دل غمگین خود دانسته است. ج) حسن تعلیل: شاعر، دلیل پراکندگی یا پریشانی زلف [معشوق] را آ

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

گزینه 4 230

کنایه در سایر ابیات:

1) دل گرفتن ← غمگین شدن / عقده گشودن ← حل کردن مشکل

2) پا به سنگ آمدن ← آزار دیدن، دچار سختی و گرفتاری شدن / چراغ پیش پای کسی گرفتن ← غمخواری یا کمک کردن به

کسی

3) خار در دل شکستن ← آزار دادن / خار از پای کسی بیرون آوردن ← مشکل کسی را حل کردن

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 1 231

الف) سر  مجاز از اندیشه و فکر

ب) بیت دارای اسلوب معادله است.

ج) ای نسیم  تشخیص و استعاره

د) دیدن آهنگ  حس آمیزی

هـ) سر به خاک افکندن  کنایه از کشتن

←

←

←

←

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 8 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 8 1396 مدارس برتر 

گزینه 1 232

گزینۀ 2: شیخ و شاب

گزینۀ 3: خطا و صواب

گزینۀ 4: خاموش و غلغله

آزمایشی سنجش ریاضی و فیزیک چهارم مرحله اول 1395
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گزینه 3 233

تشریح گزینه ها:

1) "جهان" مجاز از "مردم"

2) "سر" مجاز از "قصد و نیت"

4) "شهر" مجاز از "مردم شهر"

تالیفی محسن اصغری

گزینه 3 234

د) تضاد: دوری و وصال (ادبّیات چهارم،  درس 1و 4)

الف) ایهام: بو ← 1- رایحه  2- امید و آرزو (ادبّیات 2، درس 12)

هـ) تناقض: حلقۀ دام و نجات بخش بودن خم طّرۀ دوست متناقض نما است. (ادبّیات2، درس 17)

ج) تشخیص: نشستن سرو به دلیل حیا داشتن (زبان فارسی3، درس 14)

ب) ُحسن تعلیل: شاعر دلیل نرفتن به کوی معشوق را این موضوع دانسته است که اشک چشمانش راه عبورش را بسته است.

(ادبّیات 3، درس 17)

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1394

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 5 تابستان 1398

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 7 تابستان 1398

گزینه 3 235

بررسی آرایه های ابیات:

1) پارادوکس حلقۀ نجات بودن کمند زلف یار یا َرستن از همه با وجود صید کمندشدن / تشبیه: کمند زلف (اضافۀ تشبیهی)

2) تشبیه: صبح امید (اضافۀ تشبیهی) / استعاره و تشخیص: خندۀ شادی کردن صبح امید

3) ایهام: ندارد / تلمیح: ندارد

4) حسن تعلیل: دلیل خمیده شدن ماه یک شبه، بار مّنت احسان آفتاب، دانسته شده است. / استعاره: نسبت دادن احسان به

آفتاب و دوتاشدن قامت ماه (استعاره و تشخیص)

از کشور 1398 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 1 236

افتادن چیزی، به منزلۀ عروج و باال رفتن آن: تناقض؛ چون سایۀ هما...: تشبیه

گزینۀ (2): تاج و کمر: هر دو مجاز از شکوه سلطنت و قدرت؛ اغراق ندارد.

گزینۀ (3): اّول و آخر: تضاد؛ جناس ندارد.

گزینۀ (4): ماجرای هدهد و شهر سبا که از آن برای سلیمان خبر می آورد: تلمیح؛ حس آمیزی ندارد.

امیر افضلی تالیفی 
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گزینه 3 237

گزینه "1": مهر ← ایهام: (خورشید - محبت) / عالم ← مجاز از مردم

گزینه "2": بیت اسلوب دارد - تلمیح به داستان حضرت نوح

گزینه "3": بیت تشخیص ندارد / چین و چین ← جناس تام

گزینه "4": دل به دشت شقایق تشبیه شده / سرو ← استعاره از یار

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 12 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 12 1396 مدارس برتر 

گزینه 3 238

بررسی آرایه های  هر گزینه:

۱) تشخیص: قفا خوردن صبر و گریختن آن و بال دیدن عقل تشخیص است. / ایهام: ندارد.

۲) ایهام تناسب: چنگ: ۱- ساز چنگ (معنی قابل قبول) ۲- دست (غیرقابل قبول و متناسب با چشم و گوش) / جناس: ندارد.

۳) تضاد: شب و سپیده / استعاره: گشاده پیشانی بودن اجابت تشخیص و استعاره است.

۴) تشبیه: خزانۀ غیب اضافۀ تشبیهی است. / تناقض: ندارد.

الدین تالیفی افشین محی 

گزینه 1 239

کنایه (بیت الف): کوتاه کردن دست ← کنایه از محروم کردن

تشبیه (بیت ج) ← لعل لب ← اضافۀ تشبیهی (تشبیه فشردۀ اضافی)

حسن تعلیل (بیت د) ← شاعر عّلت گذر سریع عمر را جدا کردن دل از دلبستگی  های دنیوی می  داند.

مجاز (بیت هـ) ← سر (مجاز از قصد، تصمیم و نیت)

پارادوکس (بیت ب) ← زهر و پادزهر دانستن نی

تالیفی سیدمحمد موسوی

گزینه 3 240

گزینۀ 1: علت بسته بودن غنچه شرم از خندۀ معشوق (دلیل ادبی)

گزینۀ 2: گالب محصول دیدار عرِق چهرۀ معشوق است. (دلیل ادبی)

گزینۀ 4: عّلت انزوا و گوشه گیری زاهد، عدم ظرفیت او در دیدار زیبارویان است. (دلیل ادبی)

تالیفی سیما کنفی
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گزینه 4 241

تشبیه: طوفان بال (بال به طوفان تشبیه شده) و سیل غم (غم به سیل تشبیه شده) (زبان فارسی 3، درس 14)

استعاره: خانه  وجود انسان و شاعر، دل شاعر (ادبّیات 3، درس 13)

آرایه های دیگر بیت:

کنایه: دلداده  عاشق شدن (ادبّیات 2، درس 5)

مراعات نظیر: سیل و طوفان، دل و دیده و غم

بررسی  سایر گزینه ها:

1) استعاره: رقصیدن باد صبا (تشخیص و استعاره) / کنایه: باد پیمودن  کار بیهوده و بی فایده کردن / آرایه تشبیه ندارد.

2) مراعات نظیر: مهر و عهد و پیمان و سوگند / آرایه های استعاره و تشبیه ندارد. (ادبّیات 2، درس 5)

3) جناس تام: صورت اّول: تصویر، عکس، صورت دوم: چهره، ظاهر / آرایه های استعاره و تشبیه ندارد.

←

←

←

کنکور سراسری زبان داخل 1395

گزینه 1 242

گزینۀ 1 تلمیح به آیۀ امانت دارد؛ اما سایر گزینه ها به ماجرای حضرت آدم و خطایی که او در بهشت مرتکب شد، تلمیح دارد.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 2 243

در گزینۀ "2"← فقط جناس ناهمسان وجود دارد (منظر و نظر)

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "1" ← بنیاد هستی ← اضافۀ استعاری / زیر و زبر شدن ← کنایه

گزینۀ "3" ← ابر و باد و مه و خورشید و فلک ← مجاز و مراعات النظیر

گزینۀ "4" ← بیدار ← ایهام / رو ≠ آی ← تضاد فعلی / صبح ≠ نیمه شب ← تضاد اسمی

تالیفی سیدمحمد موسوی

گزینه 2 244

"شانه می آید به کار زلف در آشفتگی / آشنایان را در ایام پریشانی بپرس" بیت اسلوب معادله دارد.

انسانی دوازدهم فارسی شهریور 1399 امتحان نهایی علوم 

امتحان نهایی علوم تجربی دوازدهم فارسی شهریور 1399

امتحان نهایی ریاضی و فیزیک دوازدهم فارسی شهریور 1399

گزینه 4 245

گزینۀ 1: گوهر مخزان اسرار همان است که بود حّقۀ ِمهر بدان ُمهر و نشان است که بود.

گزینۀ 2: بوی جوی مولیان آید همی / یاد یار مهربان آید همی / ریگ آموی و درشتی راه او / زیر پایم پرنیان آید همی...

گزینۀ 3: آسمان کشتی ارباب هنر می شکند تکیه آن ِبه که بر این بحر معلق نکنیم

والفضل غالمی اب تالیفی 
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گزینه 3 246

الف) تشخیص: نسبت دادن صفت های "سرکش بودن، خجلت کشیدن به ناز برخاستن" به سرو

ب) جناس: کوی و بوی (جناس ناهمسان یا ناقص)

ج) تضاد: ستادم (ایستادم) و نشستم

د) مجاز: خط مجاز از فرمان و دستور

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

گزینه 4 247

مجاز: نفس مجاز از سخن و آواز

تشخیص: مخاطب واقع شدن بلبل و خوش سخن بودن او

جناس: هوا و هوس

حس آمیزی: شیرین نفس

کنایه: پایبند بودن کنایه از گرفتاری

تالیفی محسن اصغری

گزینه 3 248

گزینۀ 1: (چوگان حوادث: تشبیه) (زانوی فکر: تشخیص)

ق: حس آمیزی) گزینۀ 2: (چرخ کبود: استعاره) (رنگ تعّل

گزینۀ 3: (جام و جم: جناس) (در بیت تضمین وجود ندارد)

گزینۀ 4: (باز: ایهام ← 1- گشاده 2- دوباره)

(چشم دوختن و چشم به راهی: کنایه از امیدواری و انتظار)

تالیفی سیما کنفی

گزینه 2 249

در این بیت آرایۀ تلمیح به کار نرفته است.

بررسی آرایه های ابیات:

1) جناس: آب، آن / مجاز: خاک ← گور، قبر

2) تلمیح: ندارد / تشخیص: الف زدن صبر

3) تشبیه: می عشق / استعاره: بتان ← زیبارویان، معشوق ها

4) مجاز: دم و نفس ← سخن / حس آمیزی: شنیدن بو

تالیفی کاظم کاظمی
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گزینه 1 250

1) استعاره: الله دل می بندد و غنچه جان پیشکش می آرد (هر دو تشخیص و استعاره) / اسلوب معادله: ندارد (هیچ کدام از

مصراع ها مصداق یا مثالی برای مصراع دیگر نیست)

2) حسن تعلیل: شاعر دلیل دلبستگی دل خود به زلف معشوق را این موضوع دانسته است که هر تار زلف معشوق، مانند رگی به

جان شاعر وابسته است. / مراعات نظیر: سر، زلف و گیسو و تار - رگ و جان

3) حس آمیزی: بوی تو بشنود (آمیختن در حّس بویایی و شنوایی) / مجاز: خاک مجاز از قبر و گور

4) تناقض: توانایی کسی در ناتوانی باشد. / استعاره: سرافرازی کردن زلف (تشخیص و استعاره)

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

گزینه 1 251

بوستان سرا ← استعاره از دنیا / همچو غنچه ← تشبیه / خون خوردن و گره گشادن ← کنایه / غنچه و بوستان سرا ← مراعات

نظیر/ خون خوردن غنچه ← تشخیص و استعاره

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 8 1395 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 8 1395 مدارس برتر 

گزینه 3 252

گزینۀ 1: مهر چرخ: استعاره و تشخیص، مهر: ایهام تناسب (محّبت، خورشید)

گزینۀ 2: طلوع باده:  اضافۀ استعاری، شام و سحر: تضاد

گزینۀ 3: ای دل: تشخیص و استعاره، طوفان: استعاره، سیل فنا: تشبیه: ُحسن تعلیل ندارد

گزینۀ 4: چو فرهاد: تشبیه، حکایت های شیرین: حس آمیزی

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 10 1395 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 10 1395 مدارس برتر 

گزینه 2 253

تشبیه: لب لعل (لب: مشّبه، لعل: مشّبهٌ به) / اضافۀ تشبیهی: آتش روی (روی به آتش) هردو

کنایه: آب گشتن ← شرمساری و خجالت / خوی کردن ← کنایه از شرمندگی و خجالت

تضاد: آب  و آتش

تشخیص: حیا کردن می و شرمساری خورشید

توضیح: در این بیت آرایه های مجاز، اسلوب معادله و تلمیح وجود ندارد.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1390
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گزینه 1 254

1) واج  آرایی: تکرار حروف "ر" و "ز" / ُحسن تعلیل: به کار نرفته است.

2) ایهام: آب: 1- آبرو 2- مایع نوشیدنی / کنایه: از در خویش راندن کسی (مورد بی  مهری قرار دادن، بی  توجهی نسبت به کسی)

3) استعاره: نرگس شهال استعاره از چشم / تشبیه: چشم یار به چشم (دیدۀ) آهو - غبار خاطر (اضافۀ تشبیهی)

4) تلمیح: به داستان حضرت یوسف اشاره دارد. / ایهام تناسب: سودا: 1- عشق و خیال (معنای موردنظر شاعر است)، 2- سیاه

(معنای موردنظر شاعر نیست اّما با "شب و روز" تناسب دارد)

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

گزینه 4 255

بیت الف:  دلیل سخن از تو نگفتنم این است که همه را با سخن یاد می کنم درحالی که تو در جان من هستی و نیاز به یادکرد

نیست (دلیل ادبی است پس حسن تعلیل دارد)

بیت ب: چمن مجاز از باغ است.

بیت ج: مصراع دوم مصداق و مثالی برای مصراع اول است.

بیت د: "گرمی آه" حس آمیزی دارد.

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 6 1394 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 6 1394 مدارس برتر 

گزینه 2 256

ایهام: بو 1) آرزو، امید 2) رایحه و بو�دن (هر دو معنی کاربرد دارد)

تشبیه: چو غنچه (مشّبه: من / مشّبه به: غنچه / ادات تشبیه: چو)

جناس: کوی و بوی (جناس ناهمسان یا ناقص)

کنایه: پرده دریدن کنایه از آشکار کردن (در این بیت راز دل عاشق خود را افشا کردن)

رّد گزینه: در بیت گزینۀ 1: تلمیح / گزینۀ 3: حس آمیزی / گزینۀ 4: حس آمیزی

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

گزینه 1 257

با در نظر گرفتن آرایه های "پارادوکس" و "اسلوب معادله" گزینه های " 2، 3 و 4" قابل ردشدن هستند.

کنایه: ره به مشامم نمی برد ← آن را حس نمی کنم / مست بودن ← شیفتگی و بی قراری (ادبّیات2، درس5)

مجاز: سر ← تمام وجود (زبان فارسی3، درس14)

حسن تعلیل: شاعر اّدعا می کند به دلیل مست بودن از بوی عطر نفس یار، بوی عطر و گل ها را استشمام نمی کند و آن ها را

احساس نمی کند. (ادبّیات3، درس17)

کنکور سراسری زبان داخل 1391
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گزینه 3 258

1) واج آرایی یا نغمۀ حروف: تکرار حرف "م" / تشخیص: سنگ استخوان مرا مومیایی کرد (زبان فارسی 3، درس 14)

2) کنایه: دل خراشیدن ← ناراحت کردن؛ گره گشایی کردن← حل کردن مشکل (ادبّیات 2، درس 5) / مراعات نظیر ← ناخن،

خراشیدن، گره گشایی

3) ایهام و مجاز ندارد.

4) کنایه: گرسنه چشمی ← حریص بودن / تضاد: بی نیازی و گدایی

کنکور سراسری زبان داخل 1390

گزینه 4 259

در بیت "الف"، "قدِم باد" تشخیص است. در بیت "ب"، "باز" و "ناز" جناس دارند. در بیت "ج"، چند واژه ایهام تناسب دارند: "شانه"

(1. وسیلۀ مرتب کردن مو 2. اندام بدن در تناسب با زلف و رو)؛ "شکسته بسته" (1. سخن ناقص و ناکامل 2. مجعد و بسته در

تناسب با زلف). همچنین واژۀ "روبه رو" (1. مقابل 2. کلمۀ "رو" در تناسب با زلف و شانه). در بیت "د" میان "بنشین" و "برخاست"

تضاد برقرار است.

تالیفی شاهین شیرزادی

گزینه 1 260

بررسی آرایه های گزینۀ "1":

الف) مجاز: "نگین" مجاز از انگشتر است.

ب) ایهام: "پروانه": ۱- مجوز ۲- حشرۀ زیبا

ج) تلمیح: به داستان حضرت یوسف و به چاه افکنده شدن او اشاره شده است.

د) جناس همسان: "نهاد" (ذات و سرشت) در مصراع اول با "نهاد" (فعل ماضی از مصدر نهادن) در مصراع دوم جناس همسان

دارند. (شناسۀ فعل را می توانیم در جناس تام نادیده بگیریم)

ه) استعاره: یوسف و چه (چاه) در مصراع دوم استعاره از جان و تن است.

* گزینه های "2، 3 و 4" به ترتیب به خاطر نداشتن آرایه های تلمیح (در بیت د)، ایهام (در بیت الف) و ایهام (در بیت د) رد می شوند.

الدین تالیفی افشین محی 

گزینه 3 261

د) حس آمیزی: "صورت شیرین" آمیختن دو حّس بینایی (صورت) و چشایی (شیرین) صورت گرفته است. (زبان فارسی 3، درس

(14

ج) تلمیح: اشاره دارد به داستان حضرت آدم که دانۀ گندم موجب فریب و رانده شدن او از بهشت شد. (ادبّیات 2، درس 1)

الف) کنایه: به باد دادن خاک کسی  کشتن و نابود کردن او (ادبّیات 2، درس 5)

ب) جناس تام: تاب اّول: پیچ و شکن زلف، تاب دوم: تحّمل، شکیبایی، قرار، آرامش (ادبّیات 3، درس 8)

←

کنکور سراسری زبان داخل 1395

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 2 تابستان 1398

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 3 تابستان 1398

انسانی دوازدهم آزمون شماره 3 تابستان 1398 قلمچی علوم 
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گزینه 4 262

د) حس آمیزی: تلخی از اّیام دیدن و سخِن شیرین (زبان فارسی 3، درس 14)

الف) حسن تعلیل: پنهان شدن آفتاب در پشت ابر را، دلیل رشک به چهرۀ معشوق می داند. (ادبّیات 3، درس 17)

ج) اسلوب معادله: مصراع دوم در حکم مصداق و شاهد مثال برای مصراع اّول است. (ادبّیات 2، درس 23)

ب) تناقض: در آغاز به پایان رسیدن (ادبّیات 2، درس 17)

از کشور 1394 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1394 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1394 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1394 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 2 263

تضاد: زهر و تریاق (د) / اسلوب معادله: مصراع دوم مصداقی برای مفهوم مصراع اول (ج) / تلمیح: اشاره دارد به مثل "کّل شیٍء

یرجع الی اصله" (ب) / تشبیه: آتش عشق (الف) / مجاز: سینه مجاز از دل (هـ)

تالیفی محسن اصغری

گزینه 4 264

هر دو کتاب تمهیدات و فی حقیقةالعشق، منثور هستند و در باب مسائل عرفانی. مؤلفین این دو کتاب نیز به درستی معرفی

شده اند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: "پروین اعتصامی" جزِء شاعرانی که غزل اجتماعی می گویند محسوب نمی شود.

گزینۀ 2: "قّصۀ شیرین فرهاد" اثر احمد عربلو، کتابی است به نثر پیرامون مسائل مربوط به انقالب و دفاع مقّدس.

گزینۀ 3: "کلیله ودمنه" ترجمۀ نصراهللا منشی اثری منثور است نه منظوم.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 4 265

تلمیح به داستان فرهاد و شیرین/ شیرین با شیرین جناس تام / شیرین در مصراع دوم ایهام تناسب دارد معنی نزدیک دلپذیر و

لّذت بخش که کاربرد دارد و معنی دور نام معشوقه فرهاد که کاربرد ندارد ولی با "کوهکن" تناسب دارد / جان شیرین حس آمیزی

تالیفی محسن فدایی

گزینه 4 266

گزینۀ 1: همگی اضافۀ تشبیهی اند / گزینۀ 2: مزرع فلک: تشبیه و بقیه اضافۀ استعاری / گزینۀ 3: دهن الله: اضافۀ استعاری، آتش

دل و نزهتگه ارواح: آرایه ای ندارند.

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 10 1395 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 10 1395 مدارس برتر 
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گزینه 2 267

گزینه "1": بناگوش از پنبه کفن پوش شدن: کنایه از پیری / پنبۀ غفلت: تشبیه

گزینه "3": صحن دیده:  تشبیه / گو: ← 1- بگو 2- به معنای گوی با چوگان تناسب دارد.

گزینه "4": دام بال: تشبیه / تلمیح به داستان حضرت آدم (ع).

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 6 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 6 1396 مدارس برتر 

گزینه 4 268

بررسی ابیات گزینۀ "4":

بین (ج) ← نور عشق حق: اضافۀ تشبیهی

بیت (د) ← کشتگان (مصراع دوم): استعاره از عاشقان

بیت (الف) ← اسلوب معادله (هر دو مصراع مصداق یکدیگرند)

بیت (ب) ← نتوان شبه تو گفتن: تلمیح به آیۀ شریفۀ ﴿لیَس کمثِلِه َشیء﴾

تالیفی سیدمحمد موسوی

گزینه 2 269

شعر "خوان هشتم" از کتاب "در حیاط کوچک پا�ز در زندان" است.

تالیفی حسن وسکری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 18 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 18 1399

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 18 1399

گزینه 1 270

در بیت "1" سینۀ امواج ← استعاره مکنیه است و بیت فاقد آرایۀ تلمیح است.

آزمایشی سنجش ریاضی و فیزیک چهارم مرحله دوم 1394
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گزینه 3 271

بیت "ج" تشبیه: داغ عشق (اضافۀ تشبیهی)

بیت "ب" مجاز: سنگ ← کوه (بیستون)

بیت "د" حسآمیزی: دم (سخن) گرم

بیت "الف" اسلوب معادله: مصرع دوم، در حکم مثال یا مصداقی برای توجیه مصراع اول است.

* گزینۀ 2 هم می تواند جواب سؤال باشد.

بیت "ب" تشبیه: دل همچون کعبۀ حاجت است.

بیت "د" مجاز: دل ← وجود / َدم ← سخن

بیت "الف" حس آمیزی: صحبت رنگین

بیت "ج" اسلوب معادله: مصراع دوم، در حکم مثال یا مصداقی برای توجیه مفهوم مصراع اّول است؛ فروغ داغ عشق دل را در

خون غوطه می دهد همان طوری که خورشید عالمتاب، سنگ را رنگین می کند.

از کشور 1398 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 3 272

در مصراع دوم گزینۀ 3 شاعر برای خمیدگی هالل ماه، عّلتی غیرواقعی و شاعرانه ذکر کرده است: هالل ماه به علت غم و غّصه،

خمیده شده است.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 2 273

الدین تالیفی افشین محی 

گزینه 3 274

ُحسن تعلیل: شاعر دلیل تیره شدن ماه در آسمان را آه کشیدن خود دانسته است. / ایهام ندارد.

1) تشخیص: دست روزگار / تشبیه: ارباب ظلم درختان بی بر هستند.

2) استعاره: آتش استعاره از غم و سوزوگداز درون / جناس: می نوشم و می جوشم - آن و آب

4) واج آرایی: تکرار واج های "ن، ب" / تضاد: کهنه و نو - ویران گشتن و بنا نمودن

تالیفی محسن اصغری
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درسپایهمدرسه

دبیر

نام و نام خانوادگی

آرایۀ نوشته شده در برابر کدام گزینه نادرست است؟1

چه از تیر و چه از تیغ شما روی نتابید                که در جوشن عشقید که از کرب و بالیید (تشبیه) (1

بزن زخم، این مرهم عاشق است                       که بی زخم مردن، غم عاشق است (متناقض نما) (2

لتی از کینه دارد (مجاز) صبح بی تو رنگ بعدازظهر یک آدینه دارد          بی تو حتی مهربانی حا (3

خواستم از رنجش دوری بگویم، یادم آمد            عشق با آزار خویشاوندی دیرینه دارد (تشخیص) (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

تعداد "تشبیه" در همۀ گزینه  ها یکسان است؛ به  جز:2

شراب معنی رخشان چو طلعت یوسف              نمود از دل جام جهان  نمای حروف (1

مس وجود دهی کیمیای عشق بری                   بیا بگو که در این ره که را زیان کردند (2

چون تویی نرگس باغ نظر ای چشم وچراغ                       سر چرا بر من دل  خسته گران می  داری (3

افسرده آتش مهر، کانون سینه  ها را                    یاران عجب نباشد با یکدگر نجوشند (4

تالیفی محسن اصغری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 20 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 20 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 20 1399

در کدام گزینه یکی از آرایه  های مقابل آن نادرست است؟3

از شراب عشق رنگی نیست موجودات را            عالمی قالب تهی کردند و این مینا ُپرست (تشبیه، مجاز) (1

مسنج ای بلبل شوریده عشق خویش را با من                  که بوی گل تو را مست و مرا دیوانه می  سازد (تشخیص، ایهام) (2

از وصف ُحسن آن مه گر عاقلی حذر کن                       کاینجا ز ذکر لیلی، مجنون شود نظامی (استعاره، تلمیح) (3

جهد دارد کز طرب بر آسمان پّرد ز مهد              گر بخوانی مدح او در گوش طفل شیرخوار (جناس، مراعات نظیر) (4

تالیفی محسن اصغری

انسانی یازدهم آزمون شماره 7 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 7 1399

MrKonkoriآرایه یازدهمیازدهم

آقای کنکور
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کدام آرایه ها در بیت زیر دیده می شود؟4

گر تیغ کشد بنده و آزاد یکی است" "گرمی مهر به ویرانه و آباد یکی است               ُحسن ا

واج آرایی، تضاد، جناس، حس آمیزی (2 تشخیص، جناس، تضاد، کنایه (1

کنایه، تشبیه، جناس، تضاد (4 مجاز، ایهام، تلمیح، تشخیص (3

انسانی یازدهم آزمون شماره 1 1397 ایران علوم  مدارس برتر 

ایران علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 1 1397 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 1 1397 مدارس برتر 

در کدام گزینه واج آرایی "صامت و مصوت" هر دو دیده نمی شود؟5

جان بی جمال جانان میل جهــان ندارد            هرکس که این ندارد حقا که آن ندارد (1

ریاســت به دســـت کسانی خطاســت            که از دستشـــان دســت ها بر خداست (2

خیزید و خز آرید که هنگام خـزان است            باد خنــک از جانـب خوارزم وزان است (3

خروشیـــد و جوشیـــد و برکند خـاک            ز سمش زمیــن شـــد همه چاک چاک (4

تالیفی مرتضی کالشلو

تعداد آرایۀ "تلمیح" در کدام بیت بیشتر است؟6

صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را                       که سر به کوه و بیابان تو داده  ای ما را (1

به خلق و لطف توان کرد صید اهل نظر              به بند و دام نگیرند مرغ دانا را (2

ندانم از چه سبب رنگ آشنایی نیست                 سهی قدان سیه  چشم ماه  سیما را (3

در آسمان نه عجب گر به گفتۀ حافظ                 سرود زهره به رقص آورد مسیحا را (4

تالیفی محسن فدایی

ترتیب قرار گرفتن آرایه های: استعاره، تلمیح، ایهام، تشبیه و تناقض كدام است؟7

گر چه مستی عشقم خراب كــرد ولی                اساس هستی من زان خـــراب آباد اســــت الف) ا

ب) به كــام تـا نرساند مرا لـبش چـون نای                نصیحت همه عالم به گــوش مــــن باد است

ج) كه ای بلنــد نظر شــاهباز سـدره نشین                 نشیمن تو نه این كنج محنت آبـــاد اســـت

د) نشان عهد و وفــا نـیست در تبّسم گل                   بنال بلبـــل بـــیدل كـــه جای فریاد است

هـ) دل من در هوس روی تو ای مونـس جان                خاك راهی است كه در دست نسیم افـتاده است

د، ج، ب، هـ، الف (2 د، الف، ج، هـ، ب (1

هـ، ج، د، الف، ب (4 هـ، ج، ب، د، الف (3

کنکور سراسری هنر داخل 1391
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کدام گزینه آرایه  های موجود در بیت زیر را نشان می  دهد؟8

"مرغ دل باز هوادار کمان  ابرویی است                      ای کبوتر نگران باش که شاهین آمد"

جناس، تشبیه، ایهام، ایهام تناسب، کنایه (2 تشبیه، مراعات نظیر، تشخیص، تلمیح، مجاز (1

مجاز، مراعات نظیر، ایهام، تلمیح، کنایه (4 کنایه، استعاره، جناس، حس  آمیزی، تشخیص (3

تالیفی کاظم کاظمی

ترتیب قرار گرفتن ابیات به لحاظ داشتن آرایه های "حس آمیزی، جناس، اغراق، ایهام تناسب و مجاز" در کدام گزینه درست آمده9

است؟

الف) ندارد در تو فریاد گرفتاران اثر ورنه         ز عاجز نالی من خون ز چشم دام می آید

ب) ببین به ساز و مپرس از ترانه ای که ندارم           توان به دیده شنیدن فسانه ای که ندارم

ج) نه چمن شکوفه ای ُرست چون روی دل ستانت             نه صبا صنوبری یافت چون قامت بلندت

د) ای برادر چو خاک خواهی شد         خاک شو، پیش از آنکه خاک شوی

هـ) کسی که روی تو دیده است، از او عجب دارم             که باز در همه عمرش سر تماشایی است

ب، د، الف، هـ، ج (2 ب، د، هـ، الف، ج (1

هـ، د، الف، ب، ج (4 ب، الف، هـ، ج، د (3

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 4 1395 مدارس برتر 

در کدام گزینه همۀ ارکان تشبیه نیامده است؟10

من به امید وصال تو به کردار قلم                     الغر و زرد و نوان (لرزان) گشتم و گریان و دوان (1

الله  سان الل بود خصمت و بادا شب و روز                      خون سرخش به رخ و داغ سیاهش به جگر (2

عرقت بر ورق روی نگارین به چه ماند              همچو بر خرمن گل قطرۀ باران بهاری (3

تا از افق هالل محّرم دمیده شد                        همچون هالل قامتم از غم خمیده شد (4

تالیفی کاظم کاظمی

آرایه  های بیت زیر در کدام گزینه تمامًا درست است؟11

"دانه  های خال او دام راه آدم گشت             حلقه  های موی او مار حلق شیطان شد"

جناس، واج  آرایی، ایهام، تلمیح (2 تشبیه، استعاره، مراعات نظیر، ایهام تناسب (1

تشبیه، ُحسن تعلیل، استعاره، مراعات نظیر (4 جناس، تلمیح، واج  آرایی، تشبیه (3

تالیفی محسن اصغری

انسانی یازدهم آزمون شماره 7 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 7 1399
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آرایه های مقابل همۀ ابیات به جز بیت ............... "تمامًا" درست است.12

با سر زلف تو مجموع پریشانی خود         کو مجالی که سراسر همه تقریر کنم (تشخیص، مناقض نما) (1

من که دارم در گدایی گنج سلطانی به دست             کی طمع در گردش گردون دون پرور کنم (پارادوکس، واج آرایی) (2

قامتش را سرو گفتم، سر کشید از من به خشم           دوستان، از راست می رنجد نگارم چون کنم (تشبیه، حسن تعلیل) (3

جرعۀ جام بر این تخت روان افشانم        غلغل چنگ در این گنبد مینا فکنم (استعاره، مجاز) (4

آزمایشی سنجش ریاضی و فیزیک چهارم مرحله اول 1394

آرایه  های مقابل کدام بیت درست آمده است؟13

هیچ می  دانی که چرا پسته چنان می  خندد                      ز آنکه گفتم که بدان پسته دهن می  مانی (حسن تعلیل، اسلوب (1

معادله)

یک سر موی تو گر ز آنکه به صد جان عزیز                    همچو یوسف بفروشند هنوز ارزانی (ایهام، تلمیح) (2

چند خیزی که قیامت ز قیامت برخاست                        چه بود گر بنشینی و بال بنشانی (جناس، حس  آمیزی) (3

دل ما بردی و گویی که خبر نیست مرا               پرده اکنون که دریدی ز چه می  پوشانی (کنایه، تناقض) (4

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 20 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 20 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 20 1399

در کدام بیت آرایه های "حسن تعلیل، استعاره، تناسب و کنایه" دیده می شود؟14

بر برگ گل به خون شقایق نوشته اند               کان کسی که پخته شد می  چون ارغوان گرفت (1

چون غمت را نتوان یافت مگر در دل شاد        ما به امید غمت خاطر شادی طلبیم (2

دانی چرا نگفتم به تو پادشاه ُحسن         خفتن حرام باشد بر چشم پاسبانت (3

غیرت عشق زبان همه خاصان ببرید               کز کجا سر غمش در دهن عام افتاد (4

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 4 1395 مدارس برتر 

کدام گزینه درست آمده است؟15

"عباس میرزا، آغازگری تنها "از مجید واعظی به نظم (1

"زندان موصل" از اصغر رباط جزی به نثر (2

"زندان موصل" از جواد کامور بخشایش به نثر (3

"عباس میرزا، آغاز گری تنها" از مهدی حمیدی به نظم (4

تالیفی محسن فدایی
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آرایه  های "اغراق، جناس همسان، استعاره، حسن تعلیل" به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟16

الف) بیفتد بار اندوه فراقش، از دل سلمان                ورا گر نزد آن تنگ شکر یک لحظه، بار افتد

ب) بخندد غنچه بر الله، چو لعلش در کالم آید                      بپیچد بر سمن سنبل، چو زلفش بر عذار افتد

گر روزی، نگارم را سوی بستان، گذار افتاد                       همانا بر گل رویش، چو من، عاشق، هزار افتد ج) ا

د) ز رشک اللۀ رویش، سمن بر خاک، بنشیند                        ز شرم سنبل زلفش، بنفشه، سوگوار افتد

ب، الف، ج، د (2 ج، الف، ب، د (1

الف، ج، ب، د (4 ج، د، ب، الف (3

تالیفی حسن وسکری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 19 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 19 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 19 1399

در کدام گزینه آرایۀ حس آمیزی به کار نرفته است؟17

حرفی ست نیرنگ بقا، نشنیده گیر این ماجـرا            می نیست جز رنگ صدا گر بشکنی جام مرا (1

هرکه آن تلخم دهد حلــوا بهـا جانـش دهـم            ور بــود پوشیده و پنهان به دوزخ درروید (2

سبـــز می گردد ز حیـرت حرف در منقارشـان            طوطیان آیینه گــر سازنـــد رخسـار تو را (3

سختی رســد از چــرخ به نازک سخنـان بیش           با سنـــگ سروکار بــود شیشــه گــری را (4

تالیفی مرتضی کالشلو

در بیت "چون بگشایم ز سر مو، شکن                ماه ببیند رخ خود را به من" از زبان "چشمه" تمام آرایه های ادبی هست جز18

...........

کنایه (2 تشبیه (1

تشخیص (4 مراعات نظیر (3

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 

بیت زیر فاقد کدام آرایه های ادبی است؟19

گرچه رفت به تلخی و جان شیرین داد" "هنوز در سر فرهاد شور شیرین است                       ا

واج آرایی، تلمیح (2 ایهام، حسن تعلیل (1

جناس تام، مجاز (4 ایهام تناسب، تضاد (3

تالیفی محسن اصغری
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در کدام بیت "تشبیه و استعاره" هر دو، وجود دارد؟20

پشت هر شادی غمی بنهفته بنگر که آسمان                   ابر گریان دارد و خورشید خندان نیز هم (1

از زبان سوسن آزاده ام آمد به گوش                    کاندر این دیر کهن کار سبک باران خوش است (2

به توالّی تو در آتش محنت چو خلیل                 گوییا در چمن الله و ریحان بودم (3

شکر بر خویشتن خندد گر آن ماه                      به شکرخنده بگشاید دهان را (4

کنکور سراسری زبان داخل 1397

در کدام گزینه تمام آرایه های "تشبیه، تلمیح، کنایه، جناس" به کار رفته است؟21

ســلیمان را به از خاتم بود دلجویی مــوران            که هـرکس دل به دست آورد صاحبدل تواند شد (1

غـــرقه دریای وحدت از دوبینی فارغ است            خیــمه لـــیـلی بـود در دیــده مجنون حـــباب (2

از لــب میگون نباشد لـــذتی بی حرف تلخ            می چو لب شیرین برآید نوش کردن مشکــل است (3

آب حیوان من نهان در ظلمت شب دیده ام            نــور بیداری هــمین در چـــشم کوکب دیـــده ام (4

تالیفی حسن وسکری

آرایه های مقابل ابیات همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ............ تمامًا درست است.22

سقف کوتاه فلک معرض رعنایی نیست            از خمیدن علم افراشته ایم همچو هالل (تشبیه: پارادوکس) (1

کسی چو دار در این انجمن سرافراز است            که کاسه از سر منصور کرد و جام کشید (تلمیح، مجاز) (2

گفتم که بسوزم جان بر آتش روی تو            گفتا که چراغم را پروانه نمی یابد (استعاره، ایهام تناسب) (3

گریبان لحد را چاک خواهد کرد اشک من            تنور از عهدۀ تسخیر طوفان برنمی آید (اسلوب معادله، تناقض) (4

تالیفی نرگس موسوی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 6 1400 قلمچی علوم 

در همۀ ابیات به جز ............ آرایه های ذکرشده تمامًا درست است.23

نشد از گوش دلم زمزمۀ نغمۀ چنگ                    تا عنان دل شیدا بشد از چنگ مرا (استعاره - جناس) (1

ال مثال دوست (تشبیه - تضاد) تا زنگ غیر ز آینۀ دل زدوده ام              در آینه ندیده ام ا (2

عمری است تا ز دست غمت جامه می درم                      دستم بگیر تا مگر از عمر برخورم (کنایه - تشخیص) (3

سهل باشد گر کنار ما گرفت از گریه آب             بر کنار آب چون گل گر توان بنشاندش (مجاز - ایهام) (4

تالیفی محسن اصغری

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 6 1399

انسانی دوازدهم آزمون شماره 6 1399 قلمچی علوم 
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در كدام گزینه آرایه های "تشبیه، متناقض نما، استعاره و جناس" وجود دارد؟24

دل به سوز تو چو پروانـه به آتش مایــل            جان به درد تو چو بیمار به درمان مشتاق (1

گر دگری را شكیب هست ز دیدار دوست            من نتوانــم گرفت بر سر آتش قرار (2

در آفاق گشاده اسـت ولیكن بسته اسـت            از سر زلف تو در پای دل ما زنجیر (3

گـرت سلطنـت فـقــر ببخشــد ای دل            کمترین ملک تو از ماه بود تا ماهی ا (4

تالیفی نرگس موسوی

در همۀ ابیاِت زیر، متناقض نما (پارادوکس) وجود دارد، به جز:25

ز بندگی شما صد هزارم آزادی است                        که سلطنت کند آن کاو بود گدای شما (1

به  روز افغانی و شب یاربی داشت             به یمن عشق خوش روز و شبی داشت (2

خامشی از کرده های بد به فریادم رسید                    بی زبانی ها زبان عذرخواهی شد مرا (3

دعوی هستی در این میدان دلیل نیستی است                        هرکه فانی می شود موجود می دانیم ما (4

از کشور 1395 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1395 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1395 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1395 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

کدام آرایه در بیت زیر به کار نرفته است؟26

گر چون بیستون بندد به خون ما کمر                 پشت ما بر کوه از اقبال بازوی خود است" "خصم ا

تشبیه (2 مجاز (1

حسن تعلیل (4 کنایه (3

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 13 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 13 1396 مدارس برتر 

در کدام بیت تمامی آرایه ها درست نیست؟27

لحاح (تشبیه، ایهام تناسب، واج آرایی) بداد لعل لبت بوسه ای به صد زاری        گرفت کام، دلم زو به صد هزار ا (1

دوش آگهی ز یار سفرکرده داد باد         من نیز دل به باد دهم، هرچه باد باد (کنایه، ایهام، جناس تام) (2

به بارگاه تو چون باد را نباشد بار           کی اّتفاِق مجاِل سالم ما افتد؟ (جناس ناقص، اغراق، استعاره) (3

ز چشمت جان نشاید برد، کز هر سو که می بینم        کمین از گوشه ای کرده است و تیر اندر کمان دارد (استعاره، مجاز، کنایه) (4

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 4 1395 مدارس برتر 
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گر بخواهیم ابیات زیر را به ترتیب داشتن آرایه های "تشبیه - تلمیح - جناس همسان - پارادوکس - کنایه" مرتب کنیم، کدام گزینه28 ا

درست است؟

الف) از شبنم عشق خاک آدم گل شد صد فتنه و شور در جهان، حاصل شد

ب) گر من نظری به سنگ بر، بگمارم از سنگ، دلی سوخته بیرون آرم

ج) به خون چون تیشه شیرین کرد چرخ آخر دهانم را          چه حاصل زینکه من چون کوه کن داد هنر دادم

لع نه از عجز است گر من تن به زخم نیشتر دادم د) ِزهر نیشی مرا سرچشمۀ نوشی است در طا

هـ) آدمی گر خون بگرید از گران باری رواست کان چه نتوانست بردن آسمان، بر دوش اوست

الف - هـ - ج - د - ب (2 الف - ج - ب - د - هـ (1

ج - هـ - ب - الف - د (4 ج - هـ - ب - د - الف (3

تالیفی سیدمحمد موسوی

آرایه های موجود در بیت: "كدام زهره جبین بی نقاب گردیده است                   كه آتش از عرق شرم، آب گردیده است"، در كدام29

گزینـه، ذكر شده است؟

تشبیه، مجاز، حسن تعلیل، ایهام (2 تشبیه، كنایه، مجاز، استعاره (1

كنایه، استعاره، مراعات نظیر، ایهام تناسب (4 كنایه، تضاد، استعاره، حسن تعلیل (3

کنکور سراسری زبان داخل 1393

گاه چرا؟"30 آرایه های بیت زیر کدام اند؟ "نظری نیست، به حال منت ای ماه، چرا؟                 سایه برداشت ز من مهر تو نا

تکرار، جناس، تضاد، ایهام (2 مجاز، تناسب، استعاره، تشبیه (1

جناس، مجاز، استعاره، تناقض (4 ایهام تناسب، تناقض، استعاره، کنایه (3

تالیفی شاهین شیرزادی

کدام بیت فاقد جناس همسان است؟31

همه عالم صنم  چین به حکایت گویند                صنم ماست که در هر خم ُزلفش چینی است (1

هیچ باری از سبو بر دوش اهل هوش نیست                    هرکه از دل بار بردارد گران بر دوش نیست (2

شدیم همچو میانت نحیف و نتوان گفت                        که نیست با کمرت هیچ در میان ما را (3

پدر با پسر یکدگر در کنار                    گرفتند کرده غم از دل کنار (4

تالیفی سیما کنفی

در بیت زیر، کدام آرایه های ادبی یافت می شود؟32

"درفشان الله در وی، چون چراغی            ولیک از دود او بر جانش داغی"

استعاره - کنایه - حسن تعلیل - مراعات نظیر (2 تشبیه - ایهام تناسب - حسن تعلیل - تشخیص (1

تشخیص - کنایه - تناسب - جناس (4 تشبیه - ایهام - استعاره - جناس (3

تالیفی سیدمحمد موسوی
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آرایه های مقابل همۀ ابیات به جز بیت .............. کامالً صحیح است.33

چشم بر سرمه سیه کردی و رفت آب حیا               نرگس شوخ تو را داِغ چنین می بایست (استعاره، ایهام) (1

ز روی گرم تو خورشید حشر نور گرفت                  قیامت از لب چون پستۀ تو شور گرفت (تشبیه، ایهام تناسب) (2

سهل کاری است گذشتن ز تماشای بهشت              هرکه صبر از رخ خوب تو کند ایوب است (تلمیح، تشبیه) (3

گهر چو کرد وداعِ صدف عزیز شود             عزیز مصر به یعقوب این سخن می گفت (تلمیح، جناس تام) (4

آزمایشی سنجش ریاضی و فیزیک چهارم مرحله دوم 1395

تمام آرایه های مقابل همۀ گزینه ها درست است، به جز:34

چه کرده ام که به یک بارم ازنظر بفکندی            نهــال کیـن بنشــاندی و بیــخ مهـــر بکنـــدی (تشبیه - تضاد) (1

کمین گشودی و بر من طریق عقل ببستی            کمان کشیدی و چون ناوکم به دور فکندی (مراعات نظیر - جناس) (2

گر چو مـرغ بنالم تــو همچـــو سرو ببالی            و گر چــو ابر بگریـــم تو همچو غنچه بخندی (تشخیص - تشبیه) ا (3

پیـادگان جگـرخستــه رنــج بادیــه دانند            تو خستــگی چه شناســـی که بر فراز سمندی؟ (استعاره - کنایه) (4

الدین تالیفی افشین محی 

پدیدآورنده چند اثر منثور درست ذکر شده است؟35

لقضات همدانی) - فیه ما فیه (مولوی) - فرهاد و شیرین "مثل درخت در شب باران (محمدرضا شفیعی کدکنی) - تمهیدات (عین ا

الحرار (سنایی) - اسرار التوحید (محمد لعشق (سهروردی) - تحفةا الولیا (عطار نیشابوری) - فی حقیقة ا (وحشی بافقی) - تذکرةا

بن به منور)"

سه (2 دو (1

پنج (4 چهار (3

الدین تالیفی افشین محی 

كدام آرایه ها در بیت زیر وجود ندارد؟36

"من بستۀ دام تو، سرمست مدام تو                 آوخ كه چه دام است این، یارب چه مدام است آن؟"

ایهام، نغمۀ حروف (2 ایهام، جناس تام (1

تناقض، حسن تعلیل (4 استعاره، جناس ناقص (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1391

آرایه  های همۀ گزینه  ها به  جز گزینۀ ............ درست آمده است.37

دیدۀ حرص محال است شود سیر به خاک                       دام در زیر زمین هم نگران می  باشد (ایهام - جناس) (1

در چمن باد بهاری ز کنار گل و سرو                   به هواداری آن عارض و قامت برخاست (مجاز - تشبیه) (2

ای که گرم و سرد عالم هر دو نیکو دیده  ای                      گو یکی چون من به اشک گرم و آه سرد کیست (کنایه - استعاره) (3

زان است گل و نرگس رخسار تو سیراب              کز دیده روان کرده  ام از مهر تو صد جوی (اغراق - حسن تعلیل) (4

تالیفی کاظم کاظمی
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در متن زیر کدام آرایه دیده نمی  شود؟38

"کشتی  گیری بود که در زورآزمایی شهره بود. بدر در میدان او هاللی بودی و رستم به دستاِن او زالی."

ایهام تناسب (2 تشبیه (1

جناس (4 سجع (3

تالیفی بهروز ثروتی

بیت زیر، فاقد کدام آرایه ها است؟39

"با شکوه کوه فضلت ابر گریان بر جبال            باوجود جود دستت برق خندان بر سحاب"

استعاره، جناس (2 تشبیه، تضاد (1

تشخیص، مراعات نظیر (4 ایهام، حس آمیزی (3

کنکور سراسری هنر داخل 1395

آرایۀ مقابل کدام بیت، نادرست است؟40

گر بخوری خون من روا باشد             به قهرم ازنظر خویشتن مران ای دوست (حسن تعلیل) به لطف ا (1

تو که زاهدی به پرهیز تو که عابدی سحرخیز             سر من مدام مست و شب من سحر ندارد (کنایه) (2

گر زان که مشامی داری (استعاره) بوی جان از لب خندان قدح می شنوم              بشنو ای خواجه ا (3

چون مست می شوید ز شرب مدام دوست          مستی بنده هم به دعا آرزو کنید (ایهام) (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395

ترتیب ابیات زیر، به لحاظ داشتن آرایه های"ایهام تناسب، حسن تعلیل، اغراق، حس آمیزی و تناقض"، در کدام گزینه صحیح است؟41

الف) کوتـاه می شود همـه شمعی ز سوختن                                  شمعی که سر بر عرش رسانیـده، آه ماست

ب) طالع نگر که کشت امیدم ز آب سوخت                                   در کشـوری کـه برق هـوادار خـرمن است

ج) دلم بـا چشم تــر یکـرنگ از آن است                                    که پــای اشــک خونیــن در میان است

د) در مجلس دهر، ساز مستـی پست است                                   نه چنگ و نه قانون و نه دف بـر دست است

هـ) از صدای سخن عشق ندیدم خوش تر                                      یادگاری که در این گنبد دّوار بماند

د - ب - ج - هـ - الف (2 1)  هـ - الف - د - ج - ب

د - ج - الف - هـ - ب (4 هـ - ج - الف - ب - د (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1390

در کدام بیت پارادوکس وجود دارد؟42

هرکجا رندی است در میخانه  ای                  جرعه  ای از جام ما نوشیده  اند (1

ز کوی یار می  آید نسیم باد نوروزی               از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی (2

سیالب ظلم او درودیوار می  کند                   خود رسم عدل نیست مگر در جهان برف (3

نرگست در طاق ابرو از چه خفتد بی  خبر                  زانک جای خواب مستان گوشۀ محراب نیست (4

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 2 1394 مدارس برتر 
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آرایه های بیت زیر، كدام اند؟43

الست این" الی آن سرو از سِر من كم مباد             زان كه بر من رحمتی از عالم با "سایۀ با

تشبیه، جناس ناقص، مجاز، حسن تعلیل (2 استعاره، مجاز، متناقض نما، جناس تام (1

حسن تعلیل، كنایه، مراعات نظیر، تضاد (4 كنایه، استعاره، جناس تام، تشبیه (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1391

آرایه های موجود در بيت:44

گر از سينۀ مور ضعيفی پرده برداری            هزاران كوه غم بر دل از آن موی كمر دارد" در كدام گزينه تمامًا درست است؟ "ا

كنايه، اغراق، مجاز، جناس، تشبيه (2 ايهام، كنايه، مجاز، جناس، تلميح (1

کنايه، اغراق، تناقض، تشبيه، مجاز (4 تناقض، تشبيه، مجاز، اغراق، اسلوب معادله (3

کنکور سراسری هنر داخل 1392

در کدام گزینه "جناس همسان" وجود دارد؟45

درود ملک بر روان تو باد           بر اصحاب و بر پیروان تو باد (1

دوستان خواهند کز عشق تو دامن درکشم           من بر آنم کاستین بر دوستان خواهم فشاند (2

چنگ چون در رَسن کعبه زدم           گیسوی چنگ نگیرم پس ازاین (3

گوشه گرفتم ز خلق و فایده ای نیست گوشۀ چشمت بالی گوشه نشین است (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

آرایه های مقابل همۀ ابیات، به استثنای بیت ............. "تمامًا" درست است.46

چشم که بر تو می کنم، چشم حسود می کنم           شکر خدا که باز شد دیدۀ بخت روشنم (استعاره - جناس ناهمسان) (1

چو به خنده بازیابم اثر دهان تنگش           صدف گهر نماید شکر عقیق رنگش (ایهام - استعاره) (2

کی شود این روان من ساکن             این چنین ساکِن  روان که منم (پارادوکس - کنایه) (3

گر تو شیرین شکرلب به شکرخنده درآیی            به شکرخنده شیرین دل خلقی بُربایی (حس آمیزی - تشبیه) (4

تالیفی سیدمحمد موسوی

یکی از آرایه های نوشته شده در برابر کدام گزینه نادرست است؟47

موجم که سفر از وطنم دور نسازد                     آوارگی ام باعث دوری ز وطن نیست (تناقض - تشبیه) (1

حدیث تلخ از آن لب برون نمی آید                     که شور طوفان در طبعِ آب حیوان نیست (حس آمیزی - تلمیح) (2

جز از غباِر مذّلت، دلم جال نگرفت                     به خاک تا نفتاد این گهر، صفا نگرفت (استعاره - تناقض) (3

حرف شب وصال که عمرش دراز باد                  کوته تر است از آنکه ز دل بر زبان رسد (تناقض - مجاز) (4

والفضل غالمی اب تالیفی 
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آرایه های مقابل همۀ ابیات به استثنای بیت ............ درست است.48

گرچه به شب آیینه نشاید نگریدن              در تو نگرم کآیینه دیدار نمایی (مراعات  نظیر - حسن تعلیل) (1

چو به خنده بازیابم اثر دهان  تنگش             صدف گهر نماید شکر عقیق رنگش (استعاره - ایهام) (2

تیرقدی کمان کشی زهره رخی و مهوشی                 جانت فدا که بس خوشی جان و جهان کیستی (تشبیه - جناس) (3

خورشیدی و آنگه به شب آیی عجب این است                   شب روز نماید چو تو دیدار نمایی (تضاد - اغراق) (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1390

ترتیب آرایه های "مجاز، جناس، تناسب، حس آمیزی، تلمیح" در کدام گزینه به درستی آمده است؟49

الف- یـــد بیضا برآورد از دل فـــرعون ظلمت را            ز تاریکی شـــب مـا را سحر بیرون نمی آرد

ب- نگردد کم ز شکرخنده زهرچشم خوبـــان را            که از بـــــادام تلخی را شکر بیرون نمی آرد

ج- به مرگ از دل نگردد محو یاد آن خط مشکین            گداز این سکه را از سیم و زر بیرون نمی آرد

د- چنان پیچید فکـر او تـــن زار مـــرا بر هـــم            که نشتر زین رگ پیچیده سر بیرون نمی آرد

لـی            ز دریــا هر سبک مغزی گهر بیرون نمی آرد ه - نصیب زاهد از بحـــر حقیقــت شد کف خا

ج، ه، د، ب، الف (2 ج، ب، د، ه، الف (1

الف، ب، ه، ج، د (4 ه، د، ج، ب، الف (3

تالیفی حسن وسکری

آرایه های "تناقض، تشبیه، جناس، کنایه، تشخیص" به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟50

الف- هرگه که بسوزد جگرم دیده بگرید                         وین گریه نه آبی است که آتش بنشاند

ب- شربتی تلخ تر از زهر رفاقت باید                  تا کند لذت وصل تو فراموش مرا

ج- خدنگ غمزه از هر سو نهان انداختن تا کی                 سپر انداخت عقل از دست ناوک های خون ریزت

د- دعایی گر نمی گویی به دشنامی عزیزم کن                    که گر تلخ است شیرین است از آن لب هرچه فرمایی

هـ- دوش بی روی تو آتش به سرم بر می شد                     و آبی از دیده می آمد که زمین تر می شد

د - ب - هـ - الف - ج (2 د - هـ - الف - ج - ب (1

ب - ج - د - هـ - الف (4 ب - ج - هـ - الف - د (3

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 12 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 12 1396 مدارس برتر 
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در کدام گروه از بیت ها به ترتیب آرایۀ "تشبیه" و آرایۀ "استعاره" به کار رفته است؟51

الف- حافظ ببر تو گوی فصـــاحت کـه مّدعی            هیچش هنـر نبود و خبر نیز هم نداشت

ب- اّول نظـــر ز دســـت برفتم عنـــان عقل            و آن را که عقـل رفت چه داند صواب را

ج- خیال زلف تو پختن نه کار هر خامی است            که زیر سلسله رفتـن طریق عّیاری است

د- حـــال ما بی رخ آن مـــاه کسـی می دانـد            که ز شب تا به سحـر دیده بر اختر دارد

ه- یک حرف صـوفـیـانه بگویم اجـازت هسـت            ای نور دیده صلح به از جنــگ و داوری

لعِ ما گرگ باران دیده است و- تر نگـــردد ز زر قلبی که در کـارش کننـد            یوسِف بی طا

ب - و - د / ه - الف - ج (2 الف - ج - د / ب - و - ه (1

الف - ه - ب / ج - د - و (4 الف - ج - و / ب - د - ه (3

تالیفی محسن فدایی

ترتیب قرار گرفتن ابیات به لحاظ داشتن "تشبیه، متناقض نما، ایهام، حس آمیزی و تلمیح"، در كدام گزینه درست است؟52

الف) غمزه و ابروی چون تیر و كمان آفت ماست               لیك تركش نكنم گر همه قربان گردیم

ب) از خون چو داغ الله حصار دل من است             هر جا كه بوی خون شنوی منزل من است

ج) آدمی گر خون بگرید از گرانباری رواست          كان چه نتوانست بردن آسمان، بر دوش اوست

د) هر كه مست است در این میكده هشیارتر است            هر كه از بی خبران است خبردارتر است

ه) آتش چگونه دست و گریبان شود به خار           عشق ستیزه خوی چنانم گرفته است

هـ ، د، الف، ب، ج (2 الف، ب، ج، د، هـ (1

د، هـ ، الف، ب، ج (4 هـ ، د، ب، ج، الف (3

کنکور سراسری زبان داخل 1393

در بیت زیر، کدام گروه از آرایه های ادبی یافت می شود؟53

"سیل دریادیده هرگز برنمی گردد به جوی          نیست ممکن هرکه مجنون شد دگر عاقل شود"

ایهام - اسلوب معادله - تضاد - جناس (2 استعاره - حس آمیزی - متناقض نما - جناس (1

تضاد - اسلوب معادله - استعاره - واج آرایی (4 ایهام - متناقض نما - تشبیه - واج آرایی (3

تالیفی سیدمحمد موسوی

آرایه های مقابل همۀ ابیات تمامًا درست است؛ به جز:54

عنّاب فتاده است ز بادام دو چشمم                  تا دیده ام آن پستۀ خندان که تو داری (تشبیه - استعاره) (1

ز شور عشق تو در کام جان خستۀ من               جواب تلخ تو شیرین تر از شکر می گشت (حس آمیزی - ایهام تناسب) (2

از تنّزل می توان آسان ترّقی یافتن                       بی رسن از َچه برآرد عکس را افتادگی (پارادوکس - ایهام) (3

چون در این مجلس به یاد نی برآید کارها                       ما زمانی بیت خوانیم و زمانی نی زنیم (واج آرایی - مجاز) (4

تالیفی محسن اصغری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 12 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 12 1399
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انتساب چند اثر به پدیدآورندۀ آن نادرست است؟55

لّدین سهروردی)، (سه دیدار: رضا براهنی)، (روضۀ خلد: مجد خوافی)، لعشق: شهاب  ا (سندبادنامه: ظهیری سمرقندی)، (فی حقیقة ا

(سیاست  نامه: خواجه نصیرالدین توسی)، (اخالق محسنی: حسین واعظ کاشفی)، (غزلیات شمس: مولوی)

                                                                                 

سه (2 دو (1

پنج (4 چهار (3

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 17 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 17 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 17 1399

آرایه های بیت "تنت را دید گل گویی که در باغ                     چو مستان جامه را بدرید بر تن" در کدام گزینه تمامًا درست است؟56

استعاره، تشخیص، حسن تعلیل، ایهام (2 تشخیص، کنایه، ایهام تناسب، تشبیه (1

حسن تعلیل، استعاره، کنایه، تشبیه (4 تشبیه، استعاره، جناس، مراعات نظیر (3

تالیفی محسن اصغری

تعداد تشبیهات در کدام گزینه نادرست آمده است؟57

نخواهد آن  که تو را سربلند همچو الف                ز بار محنت قدش خمیده باد چون نون (سه) (1

چو گشاد تیر غمزه ز خم کمان ابرو                  گذرد ز سنگ خارا سر ناوک خدنگش (سه) (2

چشم او نرگس و رخسارش گل              زنخش سیب و لب لعل شراب (پنج) (3

تیر بالی او را جز دل هدف نشاید                     تیغ جفای او را جز جان سپر نباشد (چهار) (4

تالیفی کاظم کاظمی

آرایه های کدام گزینه همگی در بیت زیر موجود است؟58

گر لعِل تو را چشم سلیمان            می داد در اّول نظر از دست، نگین را" "می دید ا

مجاز - تناسب - تشخیص - کنایه (2 تلمیح - حس آمیزی - کنایه - استعاره (1

تلمیح - ایهام - مراعات نظیر - مجاز (4 مجاز - استعاره - تلمیح - تناسب (3

والفضل غالمی اب تالیفی 
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آرایه های مقابل کدام بیت "تمامًا" درست است؟59

سرمنزل فراغت نتوان ز دست دادن             ای ساربان فروکش کاین ره کران ندارد (کنایه، استعاره) (1

با هیچ کس نشانی زان دلستان ندیدم                      یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد (جناس، استعاره) (2

هر شبنمی در این ره صد بحر آتشین است               دردا که این معما شرح و بیان ندارد (اغراق، اسلوب معادله) (3

چنگ خمیده قامت می خواندت به عشرت                بشنو که پند پیران هیچت زیان ندارد (حس آمیزی، تشخیص) (4

از کشور 1395 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1395 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1395 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1395 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

ترتیب ابیات زیر به لحاظ داشتن آرایه های: ایهام تناسب، تشبیه، تلمیح، حس آمیزی و اغراق، كدام است؟60

الف) ندارد مزرع ما حاصلی غیر از تهی دستی            توان در چشم موری كرد خرمن حاصل ما را

ب) چرا مالمت خواجو كنی كه چون فرهاد              به پای دوست درافکند جان شیرین را

ج) با من به سالم خشك ای دوست زبان تر كن                  تا از مژه هر ساعت لعل ترت افشانم

د) دست را بر اژدها آن کس زند                   كه عصا را دستش اژدرها كند

ه) دلم امید فراوان به وصل روی تو داشت               ولی اجل به ره عمر رهزن امل است

ج، هـ ، د، ب، الف (2 ب، الف، ج، د، هـ (1

ب، هـ، د ، ج، الف (4 هـ، ب، الف، ج، د (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

در کدام گزینه ادات تشبیه وجود ندارد؟61

مـعـشـوقـه به رنـگ روزگـار اسـت            بـا گـــردش روزگـــار یـــار اســت (1

چـو خـنـدد لـبـانش بـود نـیـلگون            چـو گـریـد سـرکـش چو نیلوفر است (2

چو ابر زلف تو پیرامن قمر می گشت            ز ابر دیده کنارم به اشک تر می گشت (3

ز خون دل که بر مـژگان فروهـشت            تـو گـفـتـی اللـه ها بـر زعفران کشت (4

تالیفی نرگس موسوی

آرایه های"تلمیح، مجاز، ایهام و جناس تام" به ترتیب در كدام ابیات یافت می شود؟62

الف) معنی آب زندگی و روضۀ ارم                   جز طرف جویبار و می خوشگوار چیست

ب) نه من سبو كش این دیر رند سوزم و بس                بسا سرا كه در این كارخانه سنگ و سبوست

ج) سر ارادت ما و آستان حضرت دوست            كه هر چه بر سر ما می رود ارادت اوست

د) گو شمع میارید در این جمع كه امشب          در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است

الف، ب، د، ج (2 الف، ب، ج، د (1

ب، ج، د، الف (4 ب، الف، د، ج (3

از کشور 1391 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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آرایه های روبه روی همۀ ابیات کامالً درست است، به جز:63

مسافر عجب است این گل رسیده که او           چو برگ سفره بسازد ره سفر گیرد (تشبیه - کنایه) (1

کوه جام الله گیرد ابر لؤلؤ گسترد           باغ چون مینو نماید راغ چون مینا شود (استعاره - جناس) (2

تو داری طاق ابرویی که جفتش نیست در عالم              تویی آن کس که در عالم به جفت ابروان طاقی (ایهام - جناس تام) (3

باد نوروز از کجا این بوی جان می آورد              جان من بی پا به کوی دلستان می آورد (حس آمیزی - تشخیص) (4

از کشور 1394 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1394 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1394 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1394 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

آرایۀ کدام گزینه در برابر آن نادرست است؟64

این شیخ همیشه شاب که هیچ حفره ای از حفره های زندگی نیست که از جانب او ناشناخته باشد. (متناقض نما) (1

ازلحاظ آشنایی با ادبیات سعدی برای من به منزلۀ شیر آغوز بود برای طفل (تشبیه) (2

به رختِ  خوابی که حکم پشتی داشت تکیه می دادیم و سعدی می خواندیم (مجاز) (3

له ام به عالم افسانه ها که آن همه پررنگ و نگار است راه پیدا کردم (تشخیص) نخستین بار از زبان خا (4

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 7 1395 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 7 1395 مدارس برتر 

لی ابیات زیر از جهت داشتن آرایه های "ایهام - تضاد - جناس ناقص - اغراق" کدام است؟65 ترتیب توا

الف ) دیدۀ تر دامنم تا می زند نقشی بر آب               خاک کویت را به خون هر شب منّقش می کند

ب) لعل جان بخش تو خود دل های مسکینان به لطف            جمع می دارد ولی زلفت مشّوش می کند

ج) زان شراب ناب بی غش ده که اندر صومعه            صوفی صافی به بوی جرعه ای غش می کند

د) نام و ننگ و صبر و هوش و عقل و دینم شد حجاب                   ترک من بازآ که سلمان ترک هر شش می کند

د - ج - الف - ب (2 ج - ب - د - الف (1

د - الف - ج - ب (4 ج - د - ب - الف (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1392

در کدام گزینه آرایۀ "تناقض" به کار نرفته است؟66

آن چنان کز دیدن جان است قاصر دیده ها                 پردۀ چشم جهان بین است پیدایی تو را (1

شبان آهسته می نالم مگر دردم نهان ماند                   به گوش هرکه در عالم رسید آواز پنهانم (2

جمعیت خاطر ندهد دست کسی را                       کاشفتگی از زلف پریشان تو دارد (3

جنبش گهواره خواب طفل را سازد گران                   از تزلزل بیشتر محکم شود بنیان ما (4

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 13 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 13 1396 مدارس برتر 
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آرایه های "مجاز، ایهام، کنایه، تشبیه و تلمیح" به ترتیب در کدام ابیات، یافت می شود؟67

گر دو چشم تو مست مدام خواهد بود              خروش و مستی ما بر دوام خواهد بود الف) ا

گر ز سود و زیان بگذرد زیان نکند ب) کسی که نقد خرد داد و ملک عشق خرید          ا

ج) چو خامه هر که حدیث دل برآورد به زبان           طمع مدار که سر بر سر زبان نکند

د) طالب لعل توام کان که به ظلمات افتاد                طلب چشمۀ حیوان نکند چون نکند؟

هـ) هر که زین رهگذرش پای فرورفت به گِل           میل آن سرو خرامان نکند چون نکند؟

ب، الف، هـ، ج، د (2 الف، ب، هـ، ج، د (1

ج، د، الف، ب، هـ (4 ج، الف، هـ، ب، د (3

کنکور سراسری هنر داخل 1394

در همۀ گزینه های آرایه های "تشبیه و کنایه" وجود دارد؛ به جز:68

بیچارگی ورا چون دیدند        در چاره گری زبان کشیدند (1

آمد سوی کعبه سینه پرجوش        چون کعبه نهاد حلقه در گوش (2

می گفت گرفته حلقه در بر        کامروز منم چو حلقه بر در (3

از جای چون مار حلقه برجست         در حلقۀ زلف کعبه زد دست (4

تالیفی سیدمحمد موسوی

آرایه های "تشبیه، استعاره، حسن تعلیل، ایهام و اغراق" به  ترتیب، در کدام ابیات آمده است؟  69

الف) ز سوز شوق دلم شد کباب، دور از یار             مدام خون جگر می خورم ز خوان فراق 

ب) یا رب به وقت گل گنه بنده عفو کن         وین ماجرا به سرو لب جویبار بخش 

ج) بس که حرف حق کسی در دهر نتواند شنید               گیرد اّول در اذان گفتن مؤّذن گوش را  

د) ز تاب آتش سودای عشقش            بسان دیگ دائم می زند جوش  

هـ) از آب دیده صد ره طوفان نوح دیدم         وز لوح سینه نقشت هرگز نگشت زایل             

د، ب، ج، الف، هـ (2 د، ج، ب، هـ، الف (1

ب، ج، الف، د، هـ (4 هـ، ب، الف، ج، د (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 4 تابستان 1398

انسانی دوازدهم آزمون شماره 4 تابستان 1398 قلمچی علوم 

آرایه های مقابل ابیات همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ............ تمامًا درست است.70

سقف کوتاه فلک معرض رعنایی نیست            از خمیدن علم افراشته ایم همچو هالل (تشبیه، پارادوکس) (1

کسی چو دار در این انجمن سرافراز است            که کاسه از سر منصور کرد و جام کشید (تلمیح، مجاز) (2

گفتم که بسوزم جان بر آتش روی تو            گفتا که چراغم را پروانه نمی یابد (استعاره، تشبیه) (3

گریبان لحد را چاک خواهد کرد اشک من            تنور از عهدۀ تسخیر طوفان برنمی آید (اسلوب معادله، تناقض) (4

تالیفی نرگس موسوی

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 6 1400

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 6 1400
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ترتیب آرایه های "ایهام، پارادوکس، مجاز، تلمیح" در کدام گزینه، درست آمده است؟71

الف) چون شدم کشتۀ پیکان خدنگ غم عشق                      بر دلم چند زنی ناوک دلدوز امشب

ب) هرچه نتوان یافت در ظلمت ز آب زندگانی                      من همان در تیره شب می یابم از جام شراب

ج) از دیده بیفتاده سرشکم که به شوخی                  بر گوشۀ چشم آمد و بر جای تو بنشست

د) خواجو چو نام عاشقان ننگ است پیش اهل دل                 گر نیک نامی بایدت درباز نام و ننگ را

الف، ب، د، ج (2 ج، د، الف، ب (1

الف، ج، د، ب (4 ج، د، ب، الف (3

از کشور 1397 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1397 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1397 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1397 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

آرایه های "کنایه، تشبیه، حس آمیزی، حسن تعلیل و مجاز" به ترتیب در کدام گزینه ها آمده است؟72

الف- از دورباِش غیـــرِت خوبـــان حــــذر کنید            گل خـــارها نشـــانده به آزار عنــدلیب

ب- خورده ای خـــون دلــم ور نیست باور از َمنَت            شاهِد حال است اینک سرخی لب های تو

لـــوان بود غـم های رنگارنگ من ج- بس که خرسندم ز کُنِج فقر - کاسیبش مباد - نعمِت ا

د- آفتــــاِب نـــوربخشی، سایـــه از مــن واَمدار            تا شَوم ذّره صفــت اندر هــوای کوی تو

ه- چشم آن دارم ز بخِت خود که روزی بی حجـاب            گر بَود رای تو، بینم روی شهـــرآرای تو

د - ه - ج - ب - الف (2 ب - د - ج - الف - ه (1

الف - ج - د - ه - ب (4 ج - د - ه - ب - الف (3

والفضل غالمی اب تالیفی 

آرایه های بیِت زیر، در کدام گزینه "تمامًا" درست است؟73

"مگر که الله بدانست بی وفایی دهر                        که تا بزاد و بشد جام می ز کف ننهاد"

حسن تعلیل، ایهام، مجاز، کنایه (2 کنایه، تشبیه، مجاز، ایهام (1

استعاره، تشبیه، کنایه، ایهام تناسب (4 استعاره، تضاد، مجاز، حسن تعلیل (3

انسانی داخل 1397 کنکور سراسری علوم 

آرایه های مقابل تمام گزینه ها درست هستند، به جز:74

کوته اندیشی که گل در خوابگاه یار ریخت                      یوسف گل پیرهن را در گریبان خار ریخت: (استعاره - جناس) (1

الله ای بی داغ از دل برنیاید سنگ را                    کوه کن تا خون خود در دامن کهسار ریخت: (حسن تعلیل - تلمیح) (2

تا فشاندم برگ هستی از مالمت فارغم               نخل شد ایمن ز سنگ کودکان تا بار ریخت: (تشبیه - اسلوب معادله) (3

عاشقان هم بر بساط ناز جوالن می کنند             بس که ناز از جلوۀ آن سرو خوش رفتار ریخت: (حسن تعلیل - جناس) (4

الدین تالیفی افشین محی 
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در بیت زیر کدام آرایه ها یافت می شود؟75

"غالم هّمت آنم که زیر چرخ کبود              ز هرچه رنگ تعّلق پذیرد آزادست"

تشبیه، حس آمیزی (2 حس آمیزی، استعاره (1

تشبیه، ایهام تناسب (4 ایهام، حسن تعلیل (3

تالیفی محسن فدایی

در کدام گزینه همۀ ارکان تشبیه حضور دارند؟76

فرزند عــزیـز را به صــد جهـد            بنشاند چـو مـاه در یکی مهد (1

چون رایت عشق آن جهـانگیر            شد چون مـه لیلی آسمان گیر (2

گرچــه ز شــراب عشق مستم            عاشق تر از این کنم که هستم (3

مجنون چو حدیث عشق بشنید            اول بگریســت پس بخنـدیـد (4

الدین تالیفی افشین محی 

آرایههای مقابل همۀ ابیات به استثنای بیت ............ تمامًا درست است.77

گر به مراد من روی ور نروی تو حاکمی              من به خالف رأی تو گر نفسی زنم،زنم (جناس تام - ایهام) (1

چشم که بر تو می کنم چشم حسود می کنم           شکر خدا که بازشد دیدۀ بخت روشنم (جناس ناقص - استعاره) (2

گر به قصد من جمع شوند و مّتفق                   با همه تیغ برکشم وز تو سپر بیفکنم (مجاز - تضاد) شهری که ا (3

دردی است در دلم که گر از پیش آب چشم           برگیرم آستین برود تا به دامنم (اغراق - حسن تعلیل) (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1391

در بیت زیر کدام آرایه های ادبی یافت می شود؟78

"و گر گوید نهم رخ بر رخ ماه              بگو با رخ برابر چون شود شاه"

کنایه - جناس تام - ایهام - استعاره (1

کنایه - جناس ناقص - ایهام - اسلوب معادله (2

تشبیه - جناس تام - مراعات  نظیر - ایهام تناسب (3

اسلوب معادله - جناس ناقص - مراعات نظیر - استعاره (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1390

واژگان کدام گزینه، با نام یکی از آثار "نادر ابراهیمی" شباهت دارد؟79

سه چیز است آن که باهم آشنایند            حقیقت هر سه دیدار خدایند (1

دل داده ام بر باد هرچه بادا باد            مجنون تر از لیلی، شیرین تر از فرهاد (2

می توان دامان بوی گل گرفت از دست باد وای بر جمعی که وقت خود پریشان ساختند (3

بیاموزمت کیمیای سعادت            زهم صحبت بد، جدایی، جدایی (4

تالیفی سیدمحمد موسوی
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آرایه های بیت زیر، کدام اند؟80

"آنچه می دانند ماتم تن پرستان، سور ماست                  دار، نخل دیگران و رایت منصور ماست"

استعاره، تشبیه ، ایهام تناسب ، جناس (2 ایهام، استعاره، کنایه، تضاد (1

تشبیه ، ایهام تناسب، تناقض، تلمیح (4 کنایه ، تناقض ، جناس ، ایهام (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1394

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 5 تابستان 1398

انسانی دوازدهم آزمون شماره 5 تابستان 1398 قلمچی علوم 

آرایۀ نوشته شده در برابر کدام گزینه نادرست است؟81

در عشـــق به جـــز زیـــان نـدارد سودم            از تـــیــــرگی اخــــتـــــِر خـــــود خـشـنــــودم (تناقض) (1

کـوری خود گر نبینند اهل دنیا دور نیست            هیچ کوری در مقام و مسکِن خود، کور نیست (جناس ناهمسان) (2

بوی کین هرگز کسی نشنیده از آب و گلم            گـــر به خس، آتـــش فتـــد از ِمهـــر می ســـوزد دلـم (مجاز) (3

ز افراسیاِب دهـــر خـــراب است ُملِک دل            دردا کـــه زوِر رستـــِم دستـــــان نیـــافتــــم (ایهام تناسب) (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

آرایۀ روبه روی کدام بیت، درست است؟82

به یاد شمع رخت آهی از دلم سر زد           که در دل شب تاریک روشنایی داد (تناقض) (1

ای نور چشم مستان در عین انتظارم           چنگی حزین و جامی بنواز یا بگردان (تشبیه) (2

هر دوستی که کردم تأثیر دشمنی داد                  هر خون دل که خوردم از دیده ام روان شد (تشخیص) (3

چو یار آشنا ما را غالم خویش می خواند                غریب است این که هر ساعت چنان بیگانه بنشیند (ایهام تناسب) (4

کنکور سراسری هنر داخل 1394

آرایۀ مقابل همۀ ابیات به جز بیت ............ "تمامًا" درست است.83

اهریمن هول است که بر سینۀ امواج         می رقصد و سرپنجه به خونابه خضاب است (استعاره، تلمیح) (1

به بیستون همه نقشی زبان شیرینی است              چراکه بر لبشان داستان فرهاد است (ایهام، حس آمیزی) (2

زان سو همه جمع و از این سو همه تفریق           ای عامل تقسیم و نصیب این چه حساب است (مراعات نظیر، تضاد) (3

نرگس مست که چشمش همه شرم و ناز است                تا نگاهش به تو افتاد دهانش باز است (تشبیه، جناس) (4

آزمایشی سنجش ریاضی و فیزیک چهارم مرحله دوم 1394

شاعر در بیت زیر از آرایه های کدام گزینه تمامًا بهره ُجسته است؟84

عروس طبع را زیور ز فکر بکر می بندم            بود کز دست ایامم به دست افتد نگاری خوش

تلمیح، تشخیص، جناس، مجاز (2 تشبیه، جناس ناهمسان، استعاره، ایهام تناسب (1

کنایه، تشخیص، مجاز، تضمین (4 ایهام تناسب، حس آمیزی، حسن تعلیل، تشبیه (3

تالیفی محسن فدایی
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آرایۀ درج شده در برابر چند بیت نادرست است؟85

الف) غرق خون بود و نمی مرد ز حسرت فرهاد                خواندم افسانۀ شیرین و به خوابش کردم (تلمیح)

ب) ِطیران مرغ دیدی تو ز پایبند شهوت                        به در آی تا ببینی طیران آدمیت (جناس تام)

پ) گرم بازآمدی محبوب سیم اندام سنگین دل                  گل از خارم برآوردی و خار از پا و پا از گل (کنایه)

ت) آینه ات دانی چرا غماز نیست                   زانکه زنگار از رخش ممتاز نیست (تشبیه)

ث) گر نخواهد که برآشفته شود کار جهان                      دست در حلقۀ زلف تو کمی باید زد (مجاز)

گر ندارد پیش درش سر تعظیم (حسن تعلیل) ج) چراست پشت سپهر این چنین خمیده و کوژ               ا

چهار (2 یک (1

دو (4 سه (3

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 11 1395 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 11 1395 مدارس برتر 

لنظیر" به کار رفته است؟86 در کدام بیت، همۀ آرایه های "تشخیص، تضاد، حسن تعلیل و مراعات ا

جهان بر من همی گرید بدین سان               ازیرا امشب این برف است و باران (1

صفای سینۀ عارف دلیل بی رنگیست            خلوص آینه از انعکاس آن پیداست (2

مگر چمن ز گل آتش گرفت کز باران                      زند بر آتش آن آب ابر فروردین (3

هرکه آمد گل ز باغ زندگانی چید و رفت                   عاقبت بر سستی دور جهان خندید و رفت (4

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 11 1395 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 11 1395 مدارس برتر 

آرایه های مقابل کدام بیت، هر دو درست است؟ 87

ای پسته تو خنده زده بر حدیث قند                 مشتاقم از برای خدا یک شکر بخند (تشبیه، استعاره) (1

بوی بهبود ز اوضاع جهان می شنوم                    شادی آورد گل و باد صبا شاد آمد (حس آمیزی، جناس تام) (2

از کیمیای مهر تو زر گشت روی من                     آری به یمن لطف شما خاک زر شود (ایهام تناسب، پارادوکس) (3

صد جوی آب بسته ام از دیده بر کنار                 بر بوی تخم مهر که در دل بکارمت (حسن تعلیل، اغراق) (4

کنکور سراسری هنر داخل 1396

آرایه های بیت زیر کدام اند؟88

"دوست دارم شمع باشم در دل شب ها بسوزم                روشنی بخشم میان جمع و خود تنها بسوزم"

استعاره، کنایه، پارادوکس، مجاز (2 تشبیه، جناس، تلمیح، مجاز (1

کنایه، تضاد، ایهام تناسب، حسن تعلیل (4 تشبیه، استعاره، تضاد، جناس (3

آزمایشی سنجش ریاضی و فیزیک چهارم مرحله اول 1395
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در همه ابیات به جز بیت ............ آرایه متناقض نما وجود دارد.89

آن چنـان گردیدن جان است قاصـد دیده ها            پردۀ چشـــم جهان بین است پیدایی تـو را (1

بـا دالرامـی مـــرا خاطــر خــوش اســت            كـــز دلـــــم یـــک بـــاره بـــرد آرام را (2

مرهم ز چه سازیم كه این درد كه ما راست            دانیــم كــه از درد تـــوان ُجســت دوا را (3

تو مثـل آفتابی كه حضور و غیبــت افتــد            دگران روند و آیند و تو همچنان كه هستی (4

تالیفی نرگس موسوی

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ............ هر دو آرایۀ استعاره و تشبیه به کار رفته است.90

از حســـرت آن تشنه لب بادیـــۀ غـم            هر موج خراشی است که بر چهرۀ آب اسـت (1

آتــش زدم از آه در این خــرگه نیلـی            چـــون طلعت او بــر در خرگـــاه ندیــدم (2

معّین است کزین ورطه جان برون نبرم            که نیست بحـــر غمم را به دیــده پایابــی (3

گویی سپاه عشق تو چون بر دلم گذشت            بگذشت از این خرابه که جای دگر نداشت (4

تالیفی کاظم کاظمی

ترتیِب ابیات زیر به لحاظ داشتن آرایه های مجاز، تشبیه، تناقض و جناس، کدام است؟91

الف- گر دست دهد دولت آنم که سر خویش                        در پای سمند تو کنم نعل بهایی

ب- من خود به چه ارزم که تمنّای تو ورزم                 در حضرت سلطان که برد نام گدایی؟

ج- بیداد تو عدل است و جفای تو کرامت                دشنام تو خوش تر که ز بیگانه دعایی

د- شاید که به خون بر سر خاکم بنویسند                 این بود که با دوست به سر برد وفایی

ج، د، الف، ب (2 ج، الف، ب، د (1

د، ب، الف، ج (4 د، الف، ج، ب (3

کنکور سراسری هنر داخل 1396

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 7 تابستان 1398

انسانی دوازدهم آزمون شماره 7 تابستان 1398 قلمچی علوم 

ترتیب قرار گرفتن ابیات به لحاظ داشتن آرایه های ایهام - حسن تعلیل - تلمیح و تشبیه کدام است؟92

الف) خون دل مشتاقان خوردست لب لعلت                  سرخ است لبت اینک منکر نتوان بودن

ب) ای نسیم سر زلفت دم جان بخش مسیح                  وی بناگوش چو سیمت ید بیضای کلیم

ج) نخواهم دامن مهرت ز دست دل رها کردن                مگر روزی که دور از تو اجل گیرد گریبانم

د) گو مکن شور و مکَن کوه به تلخی فرهاد                   که رسیدست به کام از لب شیرین خسرو

ج، الف ،د ، ب (2 ب، الف ، د، ج (1

د، ج ، ب ، الف (4 ج ، د ، الف ، ب (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1391
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کدام یک از شاعران زیر از سرایندگان معروف چهارپاره به شمار نمی آید؟93

رهی معّیری (2 فریدون مشیری (1

فریدون توّللی (4 ملک الشعرای بهار (3

تالیفی کاظم کاظمی

آرایه های بیت زیر کدام اند ؟94

"هرچند زمین گیر بود دانۀ امید                   دست کرم ابر گهربار بلند است"

مجاز، استعاره، حسن تعلیل، کنایه (2 کنایه، تشبیه، مجاز، ایهام (1

ایهام، تشخیص، حسن تعلیل، جناس (4 استعاره، تشبیه، جناس، تشخیص (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1393

در کدام گزینه واژه ای به  کار رفته که نام نویسندۀ کتاب "اسرارالتوحید" را به ذهن متبادر می کند؟95

لزمان لغـــروب            بدیـــع زمـــانــــه بدیع ا درخشـــان سهیــــل سریــــع ا (1

لدین کن            که جهــان پر سمن و سوسن آزاده کنی ای صبـــا بندگی خواجـــه جالل ا (2

صورتگـــر نقاشــــم هرلحظــه بتی سـازم            وانگه همــه بــت ها در پیـش تو بگدازم (3

بدین سپاس که مجلس منور است به دوست            گرت چو شمع جفایی رسد بسوز و بساز (4

تالیفی مرتضی کالشلو

کدام بیت از آرایۀ کنایه بهره  ای نبرده است؟96

وقت است تا برگ سفر بر باره بندیم                 دل بر عبور از سد خار و خاره بندیم (1

دریادالن راِه سفر در پیش دارند                        پا در رکاِب راهوار خویش دارند (2

گاه سفر آمد برادر ره دراز است                        پروا مکن بشتاب هّمت چاره  ساز است (3

باید به مژگان ُرفت گَرد از طور سینین                باید سینه َرفت زینجا تا فلسطین (4

تالیفی سیما کنفی

آرایه های بیت "می روم زین شهر و در دل مهِر ماهی می برم              کوهِ  دردی با تن چون برگ کاهی می برم" کدام اند؟97

تشبیه، استعاره، ایهام تناسب، اغراق (2 جناس، اسلوب معادله، ایهام، استعاره (1

قلب،  تناقض، استعاره، مجاز (4 حس آمیزی، جناس، ایهام تناسب، اغراق (3

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 7 1394 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 7 1394 مدارس برتر 
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هر دو آرایۀ نوشته شده در مقابل كدام گزینه تمامًا درست نیست؟98

غیـــر عریانــی لباســی نیســت تا پوشد كسی            از خجالت چون صدا در خویـــش پنهانیــم ما (تشبیه - (1

پارادوكس)

چو فرهاد از جهان بیرون به تلخی می رود سعدی            ولیكن شور شیرینــش بمانــد تا جهان باشد (ایهام تناسب - (2

تلمیح)

از غـــم بــود كـــه گاه نهـــار و گه كســـوف            دارنـــد روی خویـــش دژم مــاه و آفتـاب (استعاره - حسن (3

تعلیل)

چو شـــد قلب و جنـــاح از هـــر طـرف راست            ملك جمشید قلب لشكر آراست (جناس ناهمسان - جناس همسان) (4

تالیفی نرگس موسوی

آرایه های بیت زیر در کدام گزینه به درستی آمده است؟99

"از مشرق بناگوش خندید صبح پیری            ما تیره روزگاران در سیر ماهتابیم"

جناس، تشبیه، کنایه، پارادوکس (2 تشبیه، تشخیص، کنایه، استعاره (1

جناس، استعاره، ایهام تناسب، حس آمیزی (4 مجاز، ایهام، مراعات نظیر، تشخیص (3

تالیفی حسن وسکری

در کدام گزینه مطلب نادرستی بیان شده است؟100

در چهارپاره بعد از هر دو بیت، قافیه و وزن تغییر می کند و در هر بند فقط مصراع های زوج هم قافیه اند. (1

قالب چهارپاره از دورۀ مشروطه رواج یافته و تاکنون ادامه داشته است. (2

چهارپاره، بیشتر برای طرح مضامین اجتماعی و سیاسی به کار می رود. (3

لّشعرای بهار، فریدون مشیری و فریدون توّللی سروده هایی در قالب چهارپاره دارند. ملک ا (4

تالیفی کاظم کاظمی

در همۀ بیت ها به جز بیت ............ دو تشبیه وجود دارد؟101

سعـدیـا گـر در بـرش خواهی چو چـنـگ            گـوشـمـالـت خــورد بــایــد چــون ربـــاب (1

لـمی سـپندت به خدا که پرده از روی چو آتشت برافـکن            کـه بــه اتــفــاق بـیـنـی دل عـا (2

بــر آتـــش عــشــقــت آب تـــدبــیــر            چــنــدان کــه زدیــم بــازنــنــشــســت (3

خدنگ غمزه از هر سو نهان افکندن تا کی            سپر انداخت عقل از دست ناوک های خون ریزت (4

تالیفی نرگس موسوی
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آرایه های "تضاد، ایهام، تناقض، تشخیص و حسن تعلیل" به ترتیب در کدام ابیات یافت می شود؟  102

الف) دلی کز خرمن شادی نشد یک دانه اش حاصل             چنین در دام غم تا کی به بوی دانه بنشیند 

ب) زان رو به کوی دوست گذارم نمی فتد           بگرفت اشک دیدۀ من رهگذار من 

ج) چو تو برخیزی و از ناز خرامان گردی            سرو بر طرف گلستان ز حیا بنشیند 

د) در راه عشق، بُعد منازل حجاب نیست            دوری گمان مبر که بود مانع وصال 

ه) حلقۀ دام نجات است خم طّرۀ دوست             وای بر حالت مرغی که در این دام نبود 

ج، د، الف، هـ، ب (2 ب، الف، هـ، ج، د (1

د، ج، الف، ب، هـ (4 د، الف، هـ، ج، ب (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1394

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 5 تابستان 1398

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 7 تابستان 1398

آرایه های: "حس آمیزی، تلمیح، کنایه و جناس تام" به ترتیب، در کدام ابیات وجود دارد؟103

الف- گرچه صد بار غمت خاک مرا داد به باد            نیست بر خاطر من از تو غباری باری

ب- چشمت به خواب چشم مرا خواب می برد           زلفت به تاب جان مرا تاب می برد

ج- از سر یک دانه گندم در نمی آری گذشت           وز برای نزهت دل باغ رضوان بایدت

د- چنان بر صورت شیرین این دیوانه مفتونم            که در خاطر نمی گنجد خیال ملک پرویزم

الف، د، ب، ج (2 الف، ج، ب، د (1

د، ب، الف، ج (4 د، ج، الف، ب (3

کنکور سراسری زبان داخل 1395

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 2 تابستان 1398

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 3 تابستان 1398

انسانی دوازدهم آزمون شماره 3 تابستان 1398 قلمچی علوم 

آرایه های بيت زير كدام اند؟104

گر در پای سنگی جان بداد        گفتار شيرين، بی سخن در حالت آرد سنگ را" "فرهاد شورانگیز ا

اغراق، جناس، تضاد، تشبيه (2 تلميح، ايهام، حس آمیزی، كنايه (1

اغراق، تشخيص، جناس، كنايه (4 تشبيه، حس آمیزی، تلميح، تشخيص (3

کنکور سراسری هنر داخل 1392

"هم صدا با حلق اسماعیل، سه دیدار و روزها" به ترتیب، از آثار چه کسانی است؟105

حسن حسینی، رسول پرویزی، جالل متینی (2 رسول پرویزی، نادر ابراهیمی، مجید واعظی (1

حسن حسینی، نادر ابراهیمی، اسالمی ندوشن (4 مجید واعظی، جالل متینی، اسالمی ندوشن (3

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 

www.konkur.in

forum.konkur.in



26/47لرنیتو 1400

آرایه های "تشبیه، كنایه، استعاره، تناقض" به ترتیب در كدام گزینه آمده است؟106

الف) خیـــز و از زاویـــۀ فقـــر، قناعـــت انــدوز            تــا ز بی برگـــی انـــواع تنعـــم بینــی

ب) گرم بازآمدی محبــوب سیم انــدام سنگین دل            گل از خارم برآوردی و خار از پا و پا از گل

ج) خـــون صاحب نظــران ریختی ای كعبـۀ حسن            قتــل اینـان كه روا داشت كه صید حرم اند

د) عشق دانی چیست؟ سلطانی كه هرجا خیمه زد            بی خالف آن مملكـت بـر وی مقّرر می شـود

د، الف، ج، ب (2 د، ب، ج، الف (1

ب، د، الف، ج (4 الف، ب، د، ج (3

تالیفی نرگس موسوی

همۀ آرایه های کدام گزینه، در بیِت زیر وجود دارد؟107

"ترش بنشین و تیزی کن که ما را تلخ ننماید                    چه می گویی چنین شیرین که شوری در من افکندی"

ایهام تناسب، اغراق، حسن تعلیل (2 ایهام، تلمیح، تضاد (1

کنایه، حس آمیزی، ایهام تناسب (4 تضاد، تلمیح، حس آمیزی (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396

آرایه های "تشبيه، استعاره، اغراق، تلميح و پارادوكس" به ترتيب در كدام ابيات آمده است؟   108

الف) نيست بی اسرار وحدت می پرستی های ما          آتش ايمن ز چوب تاك می بینیم ما

ب) كاله گوشۀ اقبال ماست بي كلهی                       گذشتگی ز دوعالم بود جنيبت ما

ج) از گوهر ما گر چه خورد چشم جهان آب               از گرد يتيمی است همان پيرهن ما

د) از صحبت ما فيض توان برد به دامن                  زلف شب قدر است دل پرشكن ما

ه) به زير تيغ فشرديم پای خود چندان                  كه كوه بست كمر پيش بردباری ما

د، ج، هـ، الف، ب (2 د، ج، هـ، ب، الف (1

ج، د، هـ، الف، ب (4 ج، د، ب، الف، هـ (3

کنکور سراسری هنر داخل 1392

در کدام بیت شاعر از آرایۀ "تشخیص" بهره جسته است؟109

ترسم این قوم که بر ُدردکشان می  خندند             در سر کار خرابات کنند ایمان را (1

برو از خانۀ گردون به در و نان مطلب                 کان سیه  کاسه در آخر بکشد مهمان را (2

هرکه را خوابگه آخر به دو مشتی خاک است                    گو چه حاجت که به افالک کشی ایوان را (3

حافظا می خور و رندی کن و خوش باش ولی                   دام تزویر مکن چون دگران قرآن را (4

تالیفی محسن فدایی
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کدام گروه از آرایه های ادبی، همگی در بیت زیر یافت می شود؟110

"ای جرعه نوش مجلس جم سینه پاک    دار             کایینه   ای است جام جهان   بین که آه ازو"

تشبیه، استعاره، تلمیح، ایهام (2 کنایه، تشبیه، ایهام، تلمیح (1

مجاز، جناس، حسن تعلیل، مراعات نظیر (4 کنایه، مجاز، جناس، استعاره (3

آزمایشی سنجش ریاضی و فیزیک چهارم مرحله دوم 1393

در کدام بیت آرایه های جناس تام و تضاد هر دو دیده می شود؟111

دیدۀ سیر است مرا، جان دلیر است مرا                    زهرۀ شیر است مرا، ُزهرۀ تابنده شدم (1

از پی هر شکست پیروزی است                 از دل شب، سپیده می آید (2

برخیز و مخور غم جهان گذران                 بنشین و دمی به شادمانی گذران (3

ناچشیده جرعه ای از جام او                     عشق بازی می کنم با نام او (4

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

آرایه های "جناس، مجاز، حس آمیزی، کنایه، حسن تعلیل"، به ترتیب در کدام ابیات وجود دارد؟112

الف) ریخت خون خلق و می سازد به جوالن پایمال              قاتل ما بر اسیران تند می راند فرس

ب) کس ندیدیم که تلخی نشنیدیم ازو                   گر چه با پیر و جوان چون شکر و شیر شدیم

ج) از کوی تو چون باد بر آشفتم و رفتم                  گردی ز دل مدعیان ُرفتم و رفتم

لید و هامون می گریست د) سیل در هامون، صدا در کوه، می دانی چه بود؟               از غم من کوه می نا

هـ) گر کشتنیم باری هم دست تو و تیغت                خود دست به خون من هم تر نکنی دانم

الف، هـ، ب، ج، د (2 الف، ب، د، هـ، ج (1

ج، هـ، ب، الف، د (4 ج، ب، هـ، د، الف (3

کنکور سراسری هنر داخل 1393

آرایه های ادبی کدام گزینه نادرست است؟113

همچو شمع صبح می لرزد به جان خویشتن                                                 از سفیدی های موی من چراغ زندگی (حس (1

تعلیل - کنایه)

بوی بهبود ز اوضاع جهان می شنوم                                                           شادی آورد گل و باد صبا شاد آمد (2

(حس آمیزی - تشخیص)

همچو بوی گل که در آغوش گل از گل جداست                                           هم برون از عالمی هم در کنار عالمی (3

(پارادوکس - استعاره)

چنان گرم از بساط خاک بگذر                                                                 که شمع مردم آینده باشی (تشبیه - ایهام) (4

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 7 1395 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 7 1395 مدارس برتر 
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در همۀ ابیات "تشبیه" یافت می شود؛ به جز...114

شور شراب عشق تو آن نفسم رود ز سر          کاین سر پرهوس شود خاک در سرای تو (1

از قامت موزونش در سایۀ شمشادم            وز عارض گلگونش در دامن نسرینم (2

از خودآرایان نمی باید بصیرت چشم داشت           عیب پیش پا نیاید در نظر طاووس را (3

گه قمر پندارمت گاهی پری، گاهی فرشته            پرده از رخ برفکن یعنی برآر از اشتباهم (4

تالیفی سیدمحمد موسوی

در بیت "در هر طرف ز خیل حوادث کمین گهی است                زان رو عنان گسسته دواند سوار عمر" کدام گروه آرایه ها موجود است؟115

استعاره، کنایه، مجاز (2 حسن تعلیل، تشبیه، ایهام تناسب (1

واج آرایی، تشخیص، ایهام (4 تناسب، جناس، اغراق (3

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 4 1394 مدارس برتر 

آرایه های کدام گزینه همگی در بیت زیر وجود دارد؟116

"بس که می چسبد به هم کام و لب از شیرینی اش                  نقل نتوان کرد گفتار شکربار تو را"

کنایه - مراعات نظیر - جناس (2 اغراق - حسن تعلیل - حس آمیزی (1

ایهام تناسب - تلمیح - حسن تعلیل (4 متناقض نما - کنایه - حس آمیزی (3

والفضل غالمی اب تالیفی 

آرایه های مقابل کدام گزینه نادرست است؟117

شده بر بدی دست دیوان دراز               ز نیکی نبودی سخن جز به راز (کنایه، جناس، استعاره، تضاد) (1

همی برخروشید و فریاد خواند               جهان را سراسر سوی داد خواند (جناس تام، ایهام، مجاز، تناسب) (2

به شهر اندرون هرکه برنا بدند               چو پیران که در جنگ دانا بدند (جناس، تضاد، تشبیه، کنایه) (3

به کوی اندرون تیغ و تیر سیاه              ببارید چون ژاله ز ابر سیاه (تشبیه، تناسب، اغراق، جناس) (4

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 2 1393 مدارس برتر 

ترتیِب آرایه های "استعاره، جناس، ایهام، تضاد" در کدام ابیات است؟118

الف - دورم از جانان و مسکین آن که شد مهجور ازو               چون تنی باشد که جانش رفته باشد دور از او

ب- به نسیم می، چنان کن ملکان کاتبان را               که به هیچشان شعور از بد و نیک ما نباشد

ج - ما را که شور لعلش، در سر مدام باشد                 سودای باده پختن، سودای خام باشد

گر جفایی کند آن جفا نباشد                   ز صنم جفا چه جویی که در او وفا نباشد؟ د- صنمی ا

ج، د، الف، ب (2 د، ج، ب، الف (1

الف، ب، ج، د (4 ب، الف، د، ج (3

تالیفی شاهین شیرزادی
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آرایه های بیت "زردرویی می کشم زان طبع نازک بی گناه         ساقیا جامی بده تا چهره را گلگون کنم" در کدام گزینه تمامًا درست119

است؟

استعاره، اسلوب معادله، حسن تعلیل، حس آمیزی (2 حس آمیزی، کنایه، مجاز، مراعات نظیر (1

مجاز، اسلوب معادله، تشبیه، مراعات نظیر (4 حسن تعلیل، کنایه، مجاز، مراعات نظیر (3

آزمایشی سنجش ریاضی و فیزیک چهارم مرحله اول 1394

در همۀ ابیات به جز بیت ............ همۀ آرایه های تشبیه، جناس، مراعات نظیر و كنایه یافت می شود.120

نقد بازار جــــهان بــــنگر و آزار جهان               گـــر شـما را نه بس این سـود و زیان ما را بس (1

ِشــــــــكر ُشكر ز طوطی روان باز مدار                دو سه روزی كه بمانده اسـت در این تیره قفس (2

نه چو بلبل منم آن سدره نشیمن شهباز                 كز هــــوای مــــــلكوت آمـدم اینجا به هوس (3

گـــل عـذاری ز گلستان جهان ما را بس                زیــن چـــمن سایۀ آن سـرو روان ما را بس (4

کنکور سراسری زبان داخل 1390

آرایه های مقابل همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ............ درست آمده است.121

در آب دیده بدم غرقه دوش تا به میان               گذشت در غمت امروز آبم از سر دوش (جناس همسان، اغراق) (1

چنان سرمست شد جانم ز جام عشق جانانم                   که تا روز قیامت هم نخواهی یافت هشیارش (مجاز، تضاد) (2

گر میّسر نشود با توام امکان وصول                   نیست ممکن که فراموش کنم عهد وصال (واج آرایی، ایهام) (3

ما و گِله از تلخی دشنام تو هیهات                     حرفی است که مور از شکرستان گله دارد (حس آمیزی، تلمیح) (4

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 15 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 15 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 15 1399

در کدام بیت شاعر از آرایه "پارادوکس" بهره جسته است؟122

روزگاری که رخت قبلۀ جان بود مرا                    روی دل تافته از هر دو جهان بود مرا (1

چند روزی که به سودای تو جان می دادم             حاصل از زندگی خویش همان بود مرا (2

یادباد آن که به خلوتگه وصلت شب و روز                        دل سراپردۀ صد راز نهان بود مرا (3

یادباد آنکه چو آغاز سخن می کردی                    با تو صد زمزمه در زیر زبان بود مرا (4

تالیفی محسن فدایی
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آرایه های بیت زیر در کدام گزینه تمامًا درست است؟123

"گفتار تلخ از آن لب شیرین چو شکّرست                ای جان من که خسرو خوبان عالمی"

   

حس آمیزی، تضاد، مجاز، اغراق (2 ایهام، مجاز، استعاره، تشبیه (1

ایهام تناسب، استعاره، تناقض، تشبیه (4 تلمیح، ایهام تناسب، واج آرایی، جناس (3

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 4 1393 مدارس برتر 

ردیف در کدام بیت  ها "مجاز" هستند؟124

له له پیا الف) صفای خاطر رندان ز چّله  خانه نیابی                 به دیر رو که پر است از می دوسا

له گر به چشم تو دعوی نکرد از سر مستی             چه شد که بر سر نرگس شکست ژاله پیا ب) ا

له خاّصه در این دم                   که الله می  دهد و می  خورد غزاله پیاله ج) منه ز دست چو نرگس پیا

له پیاله له   کشیدن               که کرده  اند به او در ازل حوا د) چگونه توبه کند وحشی از پیا

ب - ج (2 الف - ب (1

د - ج (4 ج - الف (3

تالیفی محسن فدایی

ترتیب درست ابیات زیر ازنظر داشتن آرایه های (ایهام - تلمیح - جناس - حسن تعلیل - کنایه) در کدام گزینه آمده است؟125

الف) من آن حسن غریبم کاروان آفرینش را                 که جای سیلی اخوان بود نیل بناگوشم

ب) من که باشم کز چو من بی قدر یاد آورده ای              نامه از ننگ همین معنی به خود پیچیده است

ال گیری ج) بال پرواز فلک داری و قانع شده ای               که به بزمی که روی جای به با

د) ای دل دویدن از پی آن بی وفا بس است                   گر تو هنوز سیر نگشتی مرا بس است

هـ) جز قلب تیره هیچ نشد حاصل و هنوز          باطل در این خیال که اکسیر می کنند

الف - ب - هـ - د - ج (2 الف - ب - ج - هـ - د (1

هـ - الف - ب - د - ج (4 هـ - الف - ج - ب - د (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1390

كدام گزینه آرایه های بیت زیر را به درستی بیان كرده است؟126

"به بوی لعل میگونش به ظلماتی درافتادم            كه گر میرم ز استسقا نجویم آب حیوان را"

تشخیص، تلمیح، تشبیه، ایهام (2 كنایه، تشبیه، استعاره، جناس (1

ایهام تناسب، استعاره، تشبیه، تلمیح (4 تلمیح، استعاره، تشبیه، تضاد (3

تالیفی نرگس موسوی
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در بیت "عمری  است تا ز زلف تو بویی شنیده ام                    زان بوی در مشام دل من هنوز بوست" کدام آرایه های ادبی وجود127

دارد؟

ایهام، حس آمیزی، استعاره، تناسب (2 مراعات نظیر، جناس همسان، تشبیه، استعاره (1

کنایه، تشبیه، تشخیص، تکرار (4 جناس همسان، ایهام، تلمیح، حس آمیزی (3

الدین تالیفی افشین محی 

ترتیب قرار گرفتن ابیات به لحاظ داشتن آرایه های "تشبیه، تشخیص، تلمیح، مجاز و كنایه" كدام است؟128

الف) هــركجـــا رنـدی است در میخانه ای                  جرعه ای از جام ما نوشیده اند

ب) به می پرستی از آن نقش خود زدم بر آب              كه تا خراب كنم نقـــــش خودپرستیدن

ج) من سرگشته هـــم از اهل سالمت بودم                 دام راهم شكن طــّرۀ هـــندوی تو بود

د) مرا تحّمل باری چگـــونه دســـت دهد                  كه آســـمان و زمـــین برنتافتند و جبال

ه) آب چشمم كه بر او منّت خاك در تـوست                زیر صد منّت او خاك دری نـیست كه نیست

د، ب، هـ، الف، ج (2 ب، هـ، د، ج، الف (1

ج، هـ، د، الف، ب (4 ج، الف، هـ، د، ب (3

کنکور سراسری زبان داخل 1390

آرایۀ روبه روی کدام بیت، درست است؟129

از چوب خشک میوه و در نی   شکر نهاد           وز قطره دانه ای ُدرر شاهوار کرد (اغراق) (1

درین گرداب بی پایان منه بار شکم بر دل         که کشتی روز طوفان غرقه از بار شکم گردد (تلمیح) (2

نازها کردی و از عجز کشیدم نازت        عجزها کردم و از ُعجب ندادی دادم (جناس) (3

دست حسنت پنجۀ خورشید تابان می برد         ترک چشمت تاخت بر ملک سلیمان می برد (حسن تعلیل) (4

کنکور سراسری زبان داخل 1394

آرایه های بیِت زیر کدام اند؟130

"لب ببستم ز سخن ای گل خندان که مباد                     مردمان بوی تو یابند ز رنگ سخنم"

استعاره، حس آمیزی، کنایه (2 ایهام، حسن تعلیل، کنایه (1

ایهام، تشبیه، حس آمیزی (4 استعاره، ایهام تناسب، تشبیه (3

کنکور سراسری زبان داخل 1395

انسانی دوازدهم آزمون شماره 8 تابستان 1398 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 8 تابستان 1398
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آرایه های مقابل همۀ ابیات به جز بیت گزینۀ ............ درست است.131

از دود آه ماست که ابر آشکــار گشت            وز سیل اشک ماست که دریا پدید شد (حسن تعلیل - اغراق) (1

گر خـاک شوم            آتش عشـــق من از بــــاد هــــوا بنشینــد (ایهام - مجاز) تو مپندار که دور از تو ا (2

شد مّدتی که دیـدۀ اخــترشمـــار من            یک شب ز عشق نرگس پرخــواب او نخفت (استعاره - کنایه) (3

گر پا نهــد آن سـرو خرامان            هر خار مزارم زنــدش دســـت به دامــــان (مجاز - جناس) بر خاکم ا (4

تالیفی کاظم کاظمی

تعداد آرایۀ تشبیه در کدام گزینه متفاوت است؟132

گـری حافظا غبار فقر و قناعت ز رخ مشوی            کاین خاک بهتر از عمل کیمیا (1

ای ســرو بــلــنــد بــوســتــانــی            در پـیـش درخـت قـامـتـت پسـت (2

نـاوکــش را جـان درویـشـان هـدف            نـاخـنش را خون مسکینان خضـاب (3

مگر دهان تو آموخت تنگی از دل من            وجود من ز میان تو الغری آموخت (4

تالیفی نرگس موسوی

در کدام بیت بعضی از آرایه های ذکرشده در مقابل آن، به کار نرفته است؟133

1)  کــی شــــود این روان مــن ســـاکن                                  این چنین ســاکن روان کــه منم: (کنایه - پارادوکس)

2)  سـوزی ز سـاز عشقت در دل چرا نگیـرد                                 ریــزی ز راز مهرت در جان چـرا ندارم: (جناس - تشبیه)

دامـن مفشـان از من خاکی که پس از من                              زیــن در نتوانــد کـــه برد باد غبارم: (تشخیص - تشبیه) (3

4)  چند دام از زهد سازی و دم از طاعت زنی                                ما هم از دام تو دوریم و هم از دم فارغیم: (جناس - مجاز)

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1390

آرایه های "حس آمیزی، ایهام تناسب، اسلوب معادله، استعاره" در کدام بیت وجود دارد؟134

این چه رنج است کزو راحت جان می یابم            وین چه درد است کزو بوی دوا می شنوم (1

تلخی گفتار بر من زندگی را تلخ داشت            لب ز حرف تلخ شستم، غوطه در شکر زدم (2

بی آه گرم نیست دل دردمند عشق            شمعی که روشن است، مدام آه می کشد (3

زهد خشک از خاطرم هرگز غباری برنداشت            مرکب نی بار باشد بر سوار خویشتن (4

تالیفی محسن اصغری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 6 1400 قلمچی علوم 
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آرایه های مقابل کدام گزینه تمامًا درست است؟135

فصل گل چو غنچه لب را از غم زمانه بستم                    از سرشک الله رنگم، در چمن به خون نشستم (مجاز، جناس) (1

از شرم عذار تو باآن همه زیبایی             هرجا که رود خورشید، چشمش به زمین باشد (استعاره، حسن تعلیل) (2

لع                    چو مهر روی تو بر آسمان نمی بینم (مراعات نظیر، ایهام) ستاره ای که ز برج شرف شود طا (3

دیدن لعل لبش خاموش می سازد مرا                  تنگ ظرفم، رنگ می مدهوش می سازد مرا (تشبیه، اسلوب معادله) (4

تالیفی محسن اصغری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 18 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 18 1399

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 18 1399

تمام آرایه  های مقابل کدام گزینه درست است؟136

در حریم وصل اشک شور من شیرین نشد                       کعبه نتوانست کردن تلخی از زمزم جدا (حس  آمیزی، اسلوب (1

معادله)

هیچ جا بهر وطن غیر از دیار عشق نیست                     خانه در آن ملک از سیالب آبادان شود (تناقض، جناس) (2

سوخت باد از آتش قهر تو نامش شد سموم                     انتقام شمع را عدل تو از صرصر کشید (تشبیه، حسن تعلیل) (3

دل  ها هرآنچه یافت، به یک بار جمع کرد              شهباز ما چو باز پی جست  وجو گرفت (ایهام تناسب، تشبیه) (4

الدین تالیفی افشین محی 

انسانی دوازدهم آزمون شماره 19 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 19 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 19 1399

آرایه های بیت زیر در کدام گزینه به درستی آمده است؟137

"ای خدنگ آه کوتاهی مکن در کین چرخ                 چشمه های خون روان کن از دل سنگین چرخ"

تلمیح، استعاره، تکرار (2 کنایه، تشخیص، تشبیه (1

جناس، حسن تعلیل، اغراق (4 مجاز، حس آمیزی، پارادوکس (3

تالیفی حسن وسکری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 15 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 15 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 15 1399

آرایۀ نوشته شده در برابر کدام گزینه نادرست است؟138

فصل گل رفت و سر از زانوی گلبن برنداشت           غنچه پنداری به فکر آن دهان افتاده است (حسن تعلیل) (1

تا پرده گشت مویت در پرده رفت رویت           روز جهان فروشد راز نهان برآمد (جناس همسان) (2

هر داستان که آن نه ثنای محمدی است           دستان کاهنان ُشمر آن را نه داستان (جناس ناهمسان) (3

منّور است به ِمهر تو سینۀ عّشاق           بلی ز جانب مهر است هرچه در ماه است (مجاز) (4

والفضل غالمی اب تالیفی 
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در کدام گزینه آرایۀ "تشبیه" به کار نرفته است؟139

له برآید ز گرد خوان نگون فلک طمـع نتـوان داشت            که بی ماللت صد غصه یک نوا (1

شروان سراب وحشت، من تشنــه بیژن آسا            جـز درگه تهمتــن آبشـخـوری ندارم (2

ال سپـاه خشمـش من صرصری ندارم او هـــود ملـــت آمـــد بـر عادیـان فتنـه            ا (3

در جام جهان چو تلخ و شیرین به هم است         این از لب یـــار خواه و آن از لب جام (4

تالیفی مرتضی کالشلو

در کدام بیت آرایۀ متناقض نما (پارادوکس) به کار رفته است؟140

دردم فزود و دست به درمان نمی رسد                       صبرم رسید و هجر به پایان نمی رسد (1

بگویم تا بداند دشمن و دوست                 که من مستی و مستوری (= پاک دامنی) ندانم (2

ما هیچ متاعان، خجل از قدر رواجیم                       در کشور ما رونق بازار، کسادی است (3

گر چو شبنم نفسی هم نفس گل بودم                     بهره زان وصل، همان دیدۀ تر بود مرا (4

انسانی یازدهم آزمون شماره 1 1397 ایران علوم  مدارس برتر 

ایران علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 1 1397 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 1 1397 مدارس برتر 

آرایه های "تشبیه - ایهام تناسب - استعاره - جناس تام - مجاز" به ترتیب در کدام ابیات وجود دارد؟141

الف- کیستم من؟ پای تا سر نسخه ای از زلف او                     تیره روزی بی قرار، آشفته حالی، درهمی

ب- گفتمش بازآ که هر شب چشِم من باز است گفت: مرغ وصلم صید نتوان کرد با این چشم باز

ج- ز خاکم آتش عشقت هنوز شعله زند                   چو بگذری به سر خاِک من پس از صدسال

د- چون طناب عنبرین بر مشتری چنبر کنی               ای بسا دل ها که آهنگ رسن بازی کنند

ه- در کام نهنگان شو و کامی به کف آور                  چون یار به دست آید از اغیار میندیش

الف - ب - د - ه - ج (2 ب - ج - ه - الف - د (1

الف - ب - د - ج - ه (4 ب - ه - الف - د - ج (3

والفضل غالمی اب تالیفی 

در کدام گزینه "تشبیه" وجود ندارد؟142

جای خنده ست سخن گفتن شیرین پیشـت            کـآب شـیریـن چو بخـندی بـرود از شکرت (1

غـالم قـامــت آن لـعـبــت قــبـاپـوشــم            که در مـحـبـت رویـش هـزار جامه قباسـت (2

تو درخت خوب منظر همه میوه ای ولیـکن            چه کنم به دست کوته که نمی رسد به سیبت (3

از صـدای سـخـن عـشـق نـدیـدم خوش تر            یـادگـاری کـه در ایـن گـنـبـد دّوار بـمـاند (4

تالیفی نرگس موسوی
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آرایه های مقابل همۀ ابیات به جز ............ درست است؟143

کعبه را از راه دل پیش نظر آورده ایم                 آستان خانۀ خود چاه زمزم کرده ایم (جناس، تشبیه) (1

عالمی را حسرت آن لعل در آتش نشاند               موج گوهر خار در پیراهن دریا شکست (مجاز، تضاد) (2

می کند در سنگ خارا داغ تنهایی اثر                  بیستون خاموش شد تا کوه کن از پا فتاد (تلمیح - اغراق) (3

لب تو نقل حیاتم به کام جان انداخت               به خندۀ نمکین شور در جهان انداخت (حس آمیزی، ایهام تناسب) (4

تالیفی محسن اصغری

آرایه های مقابل همۀ ابیات تمامًا درست است به جز:144

گفتی مرا که چونی در دامگاه دنیا                     مرغ آبی فلک را در خاکدان چه خوشّی؟ (تشبیه - استعاره - تضاد) (1

فرهاد به افسانۀ شیرین خوش است و من                       سرمست از ترانۀ شیرین دلکشم (حس آمیزی - ایهام - جناس) (2

دانی که چیست قطرۀ باران نوبهار                     ابر از حیای دیدۀ ما می کند عرق (تشخیص - حسن تعلیل - تلمیح) (3

دال ز قید حریفان بی خرد بگریز                        تو مرغ زیرکی از دام دیو و َدد بگریز (استعاره - تشبیه - واج آرایی) (4

تالیفی محسن اصغری

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 6 1399

انسانی یازدهم آزمون شماره 6 1399 قلمچی علوم 

کدام گزینه ترتیب آرایه های "حسن تعلیل، مجاز، کنایه، تشبیه و استعاره" را در ابیات زیر نشان می دهد؟145

الف) در بحر غــم عشـــق که پایـاب ندارد            غوصی کنــم آن گوهــر نایــاب بجویم

ب) چـــرا عزیـز نباشم، نه خار ایـن چمنم            ســرم به عــرش نسایــد چرا غبار توأم

ج) خسرو حسن تو جایی زده بر خرگه نـاز            که به صد واسطه آنجـا نرسد عرض نیاز

د) ز بس که خون فـروچکد از تیغ آسمـان            ماند شفق به دامــن در خون کشیده ای

ه) همین نه خانۀ ما در گذار سیالب اسـت            بنای زندگی خضـــر نیز بــر آب اسـت

د، ب، ه، ج، الف (2 د، ج، الف، ه، ب (1

ب، الف، ج، د، ه (4 ب، ج، ه، د، الف (3

تالیفی کاظم کاظمی

آرایه های بیت زیر در کدام گزینه تمامًا درست است؟146

روزگاری که ُرَخت قبلۀ جان بود مرا             روِی دل تافته از هر دو جهان بود مرا

تشبیه - تناقض - استعاره (2 جناس - استعاره - ایهام (1

استعاره - مجاز - حسن تعلیل (4 جناس - تشبیه - کنایه (3

تالیفی سیما کنفی
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آرایه های بیت: "خشت زیر سر و بر تارك هفت اختر پای                  دست قدرت نگر و منصب صاحب جاهی" در كدام گزینه تمامًا147

درست است؟

استعاره، تضاد، تشبیه، مراعات نظیر (2 استعاره، جناس، كنایه، پارادوكس (1

تضاد، مراعات نظیر، حسن تعلیل، مجاز (4 تشبیه، جناس، تشخیص، مجاز (3

کنکور سراسری هنر داخل 1391

در کدام گزینه هر دو آرایۀ "کنایه و مجاز" به کار رفته است؟148

می زند حرفی برای خویش واعظ، می بکش            نیست پشمی در کالِه محتسب ساغر بنوش (1

سوزی که هست در دلـــم از آتش فــراق            هرگـــز ندیـــده ای و نه از کس شنیـده ای (2

لبند            هرگـز به لطِف جـــان نشـــود هیـچ قالبی جــانی به لطف و جملۀ خوبــان چو قا (3

ساقیــا موسم آن است که می نـوش کنیم            محنـــت گـــردش اّیــام فرامـــوش کنیم (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

آرایه های "حس آمیزی، کنایه، ایهام، استعاره و تشبیه" به ترتیب در کدام ابیات وجود دارد؟149

الف- صبا از کوی او بویی، به جان گر می دهد اینک            نشسته بر سر کویند و جان برکف خریداران

ب- شور سودای من و تلخی عیشم بگذار             بنگر ای خسرو خوبان که چه شیرین سخنم

گر به آینه اش روبه رو کنم ج- گردد به زیر خاک، سکندر ز شرم، آب            دل را ا

د- خاطِر ما را به گفتاری بجوی            ای که از دامت گرفتاری نَجست

ه- آرزو دارم ز لعلش تا به لب جام مدام             وز سرم بیرون نخواهد رفتن این سودای خام

ه-ب-د-ج-الف (2 ب-الف-ه-ج-د (1

ب-الف-ه-د-ج (4 ه-ج-الف-ب-د (3

والفضل غالمی اب تالیفی 

واژۀ پریشان در کدام گزینه جناس همسان نساخته است؟150

به هر مویی از آن زلِف پریشان            دِل جمعی پریشان می توان یافت (1

روی بنمای که جمعی که پریشاِن توأند              چون سِر زلِف پریشاِن تو سرگردانند (2

زلف هندوی توأم دوش به خواب آمده بود                     بس پریشانم از این زانکه پریشان خوابی است (3

گر پریشان رفته ایم اکنون تو خاطر جمع دار                  کاین زمان بر بوِی آن زلِف پریشان آمدیم (4

تالیفی سیما کنفی

آرایه های بيت: "جان می رسد به لب، من شيرين كالم را           تا حرف تلخي از دهن يار می کشم" كدام است؟151

مجاز، كنايه، تناقض، ايهام (2 كنايه، مجاز، حس آمیزی، تضاد (1

استعاره، حس آمیزی، تناقض، مراعات نظير (4 ايهام، مراعات نظير، تضاد، استعاره (3

انسانی داخل 1392 کنکور سراسری علوم 
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چنانچه ابیات زیر را به لحاظ دارا بودن آرایه های " كنایه، تشبیه، ایهام، استعاره و جناس" مرتب كنیم، كدام ترتیب درست است؟152

گر دانی كه هرروز                 زعمر مانده روزی می شود كم الف) غنیمت دان ا

ب) برو شادی كن ای یار دل افروز          چو خاكت می خورد چندین مخور غم

گر كساد شكر بایدت دهن بگشای               ورت خجالت سرو آرزو كند بخرام ج) ا

گر ملول شوی یا مالمتم گویی                   اسیر عشق نیندیشد از مالل و مرام د) ا

ه) مالمتم نكند هر كه معرفت دارد                  كه عشق می بستاند ز دست عقل زمام

ب، ج، الف، ه، د (2 ب، الف، ج، ه، د (1

د، ه، ج، الف، ب (4 د، ب، الف، ه، ج (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1391

قلمچی ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 1 1393

گزینه دو ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 2 1394

در همۀ ابیات، تعداد تشبیه ها، یکسان است؛ به جز:153

سرو رفتاری صنوبر قامتی                      ماه رخساری مالیک منظری (1

مرا دلی است گرفتار عشق دلداری                    سمن بری، صنمی، گلرخی، جفاکاری (2

همای فری طاووس حسنی و طوطی نطق              به گاه جلوه گری چون تذرو رفتاری (3

بنفشه زلفی نسرین بری سمن بویی                      که ماه را بر حسنش نماند بازاری (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397

شاعر در بیت زیر چند بار از آرایۀ "تشبیه" استفاده کرده است؟154

"لب تو خضر و دهان تو آب حیوان است            قد تو سرو و میان موی و بر به هیئت عاج"

چهار بار (2 سه بار (1

شش بار (4 پنج بار (3

تالیفی محسن فدایی

آرایه های بیت "زان دیدۀ خود سنگ پر از اشک شرر کرد                      کاین آتش محنت به دل سنگ اثر کرد" در کدام گزینه تمامًا155

درست است؟

جناس، تشخیص، ایهام تناسب، کنایه (2 تشبیه، تلمیح، تشخیص، استعاره (1

حسن تعلیل، واج آرایی، تضاد، تشخیص (4 استعاره، تشبیه، حسن تعلیل، اغراق (3

تالیفی محسن اصغری

کدام آرایه ها در بیت زیر، تمامًا موجود است؟156

"هستند بی قرار چو زلف تو عالمی / تا دیده دید در خم زلفت قرار حسن"

ایهام تناسب، مجاز، تضاد، تشبیه، مراعات نظیر (2 تشخیص، اغراق، مراعات نظیر، کنایه، ایهام تناسب (1

مجاز، تشبیه، اغراق، جناس، تضاد (4 تشبیه، کنایه، ایهام تناسب، جناس، تشخیص (3

کنکور سراسری هنر داخل 1393
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قافیه در کدام گزینه از آرایۀ جناس بهره نبرده است؟157

کسی را که همت بلند اوفتد                مرادش کم اندر کمند اوفتد (1

به یک دم که چشمانش خفتن گرفت                   مسافر پراکنده گفتن گرفت (2

حالوت نباشد شکر در نَِیش                  چو باشد تقاضاِی تلخ در ِپَیش (3

مرّوت زمین است و سرمایه َزرع                        بده کاصل خالی نماند ز َفرع (4

تالیفی سیما کنفی

در ابیات کدام گزینه هر دو آرایۀ "تشبیه" و "کنایه" به کار رفته است؟158

الف) فرومی ریـخت گـردی زعفران رنگ         به روی نیـــزه هــا و نیــزه داران

ب) ز رخسارش فـرومی ریخــت اشکی         بنـــای زندگــی بر آب می دیــد

ج) در آن سیماب گــون امــواج لــرزان        خیال تــازه ای در خواب می دیــد

د) نهـان می گشــت روی روشــن روز          به زیر دامــن شــب در سیــاهی

الف، ج (2 ج، د (1

الف، د (4 ج، ب (3

تالیفی کاظم کاظمی

آرایه های مقابل همۀ ابیات به استثنای بیت ............. درست است.159

تا عاشقان به بوی نسیمش دهند جان                      بگشود نافه ای و در آرزو ببست (تشبیه، ایهام) (1

قطره ای بخش ز دریای شفاعت ما را                        کاب سرچشمۀ مهرت سخن دلکش ماست (تضاد، تشبیه) (2

رشتۀ عمرش نبیند کوتهی از پیچ وتاب                       هرکه چون سوزن برآرد خاری از پای غریب (حسن تعلیل، استعاره) (3

ز گل بر سوسنت پرده، ز سنبل بر گلت معجر                        خم زلفانت چون چوگان، سر مژگانت چون خنجر (استعاره، (4

واج آرایی)

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 13 1395 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 13 1395 مدارس برتر 

در کدام گزینه آرایۀ تضمین به کار نرفته است؟160

لنـــار زینهــــار از قــریــــن بــــد زینـهــــار            و قنـــا ربـنــــا عـــذاب ا (1

نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت            متحیرم چه نامم شه ملک الفتی را (2

الشیـــاء عنـدی الطالق تـــا تــــوانی پـــا منـه انــــدر فــــراق            ابغـــض ا (3

لوده ام به بد دیـدن به شهر عشـــق منـم شهریار و چون حافظ            منم که دیده نیا (4

تالیفی مرتضی کالشلو
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آرایه  های بیت زیر کدام  اند؟161

"نام شاهان از اثر در دور می  ماند مدام                     از لب جام جم این آواز می  آید برون"

ایهام، اسلوب معادله، جناس، استعاره، تضاد (2 تلمیح، حسن   تعلیل، تشخیص، واج  آرایی، تشبیه (1

استعاره، واج  آرایی، تلمیح، ایهام تناسب، جناس (4 تلمیح، جناس، تشخیص، تناقض، کنایه (3

تالیفی محسن اصغری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 19 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 19 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 19 1399

آرایه های روبه روی کدام گزینه نادرست است؟162

از فیض خامشی هاسـت رنگینی کالمــــم            چون غنچه صد زبانم از بی زبانی خویش (حس آمیزی - پارادوکس) (1

از خشکســـال ساحــــل اندیشه ای ندارم            پیوستــــه در محیطم از آب گوهــــر خـویش (جناس - تناسب) (2

در پیش چشم من گل خندید، سوختندش            چون صرف خنده سازم عهــــد جـوانی خویش (مجاز - تشخیص) (3

از تیشـــه حـــوادث از پــــای درنیــایم            پشتم به کوه طورست از سخــــت جـانی خویش (تشبیه - کنایه) (4

تالیفی حسن وسکری

آرایه های "سرم هنوز چنان مست بوی آن نفس است               كه بوی عنبر و گل ره نمی برد به مشام "در كدام گزینـه "تمامـًا"163

درسـت است؟

جناس، كنایه، پارادوكس (2 كنایه، مجاز، حسن تعلیل (1

تشبیه، اغراق، اسلوب معادله (4 كنایه، اسلوب معادله، مجاز (3

کنکور سراسری زبان داخل 1391

ابیات زیر، به ترتیب، سرودۀ چه کسانی هستند؟164

الف) از سر تعمیر دل بگذر که معماران عشق         روز اّول، رنگ این ویرانه، ویران ریختند

گزیر من ب) ناز تو و نیاز تو شد همه دلپذیر من          تا ز تو دلپذیر شد، هستی نا

نعمت هللا ولی، مولوی (2 بیدل دهلوی، حسین منزوی (1

بیدل دهلوی، مولوی (4 صائب، حسین منزوی (3

تالیفی سیدمحمد موسوی

خالق آثار "پیامبر و دیوانه - ماه نو و مرغان آواره" به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟165

گور جبران خلیل جبران - رابیندرانات تا (2 گور - جبران خلیل جبران رابیندرانات تا (1

جبران خلیل جبران - جبران خلیل جبران (4 گور گور - رابیندرانات تا رابیندرانات تا (3

تالیفی محسن فدایی
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در بیت زیر آرایۀ گزینۀ ............ دیده نمی  شود.166

"با جوانان چو دست بگشادی         پای گردون پیر بربستی"

کنایه (2 تضاد (1

تشبیه (4 تشخیص (3

تالیفی بهروز ثروتی

زمینه های حماسۀ همۀ ابیات به جز بیت ............ در کمانک مقابل آن ها درست آمده است.167

کشانی بدو گفت بی بارگی            به کشتن دهی سر به یک بارگی (داستانی) (1

مرا خوار شد جنگ دیو سپید        ز مردی شد امروز دل ناامید (خرق عادت) (2

بدان بی بها ناسزاوار پوست            پدید آمد آوای دشمن ز دوست (مّلی و میهنی) (3

خروشید کای فرخ اسفندیار          هماوردت آمد برآرای کار (قهرمانی) (4

آزمایشی سنجش ریاضی و فیزیک چهارم مرحله اول 1393

در همۀ گزینه ها آرایۀ "تشبیه" وجود دارد،  به استثنای گزینۀ:168

ره به در از کوی دوست نیست که بیرون برند            سلسلۀ پــای جمع زلـف پریشان اوست (1

یعـــقـــوب وار وا اســفــاهــا همــی  زنـــم            دیدار خوب یوســف کنعانــم آرزوسـت (2

ز شـــور عشــق تــو در کام جان خستۀ من            جواب تلخ تو شیرین تر از شکـر می گشت (3

آتش آن نیســت که از شعلــۀ او خندد شمع            آتش آن است که در خرمـن پروانه زدند (4

الدین تالیفی افشین محی 

در کدام گزینه هر دو نوع جناس همسان و غیرهمسان وجود دارد؟169

تا سِر زلف پریشاِن تو در جمع آمد                   هیچ مجموع ندیدم که پریشاِن تو نیست (1

تنگ است ما را خانه تنگ است ای برادر             بر جاِی ما بیگانه ننگ است ای برادر (2

باید به مژگان ُرفت گرد از طوِر سینین                باید به سینه َرفت زینجا تا فلسطین (3

جانان ِ من اندوِه لبنان کُشت ما را                     بشکست داِغ دیِر یاسین ُپشِت ما را (4

تالیفی سیما کنفی

در کدام گزینه "ادات تشبیه" وجود ندارد؟170

از جای چو مار حلقه برجست            در حلقــۀ زلف کعبه زد دست (1

آمد سوی کعبه سینه پرجوش            چون کعبه نهاد حلقه در گوش (2

بیچارگــی  ورا چـــو دیــدند            در چــاره گری زبــان کشیدند (3

می گفــت گرفتـه حلقه در بر            کامروز منــم چو حلقـه بر در (4

الدین تالیفی افشین محی 
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ترتیب قرار گرفتن ابیات به لحاظ داشتن آرایه های "ایهام، تناقض، استعاره، تشبیه و حس آمیزی"  کدام گزینه است؟171

الف) گوشم به راه تا که خبر می دهد ز دوست           صاحب خبر بیامد و من بی خبر شدم

ب) گر به سبک مّدعی رنگین نمی گویم سخن           رخ متاب از من که عاشق را زبانی دیگر است

ج) ای به روی تو عالمی نگران              نیست عشق تو کار بی خبران

د) بی مه رخسار و شب زلف او             خاطرم ز شمع شبستان گرفت

ھ) طلوع باده ز شام و سحر دریغ مدار            ز خاک جرعۀ همچون قمر دریغ مدار

ج - د - ھ - الف - ب (2 ب - الف - د - ب - ج (1

ب - الف - د - ھ - ج (4 ج - الف - ه  - د - ب (3

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 4 1394 مدارس برتر 

در کدام گزینه یکی از آرایه های ذکرشده نادرست است؟172

ز هـــم جدا نبود نوش و نیش ایـن گلشن            که وقت چیدن گل باغبان شود پیدا (جناس - حسن تعلیل) (1

عزیـــز دار چـــو اکسیـــر خاکســاران را            که ماه مصر درین کاروان شود پیدا (استعاره - ایهام تناسب) (2

عجب که یک دل خوش در جهان شود پیدا            ز شــــوره زار کجــــا گلستــان شود پیدا؟ (تضاد - اغراق) (3

کجی و راستی خلــق را محک سفـــر است            که حال تیـــر جدا از کمـان شود پیدا (تشبیه - تشخیص) (4

تالیفی مرتضی کالشلو

کدام گزینه بیانگر آرایه های "تا نبود این تاج زّرین بر سرش آسوده بود           شمع افتاد از هوای سرفرازی در گداز" است؟173

ایهام تناسب - کنایه - تشخیص - استعاره (1

حسن تعلیل - ایهام - حس آمیزی - تشخیص (2

جناس ناهمسان - حسن تعلیل - استعاره - تشخیص (3

کنایه - تشبیه - تشخیص - تضاد (4

والفضل غالمی اب تالیفی 

در کدام گزینه تشبیه بیشتری به کار رفته است؟174

شـکـسـت گـوهـر دریــا و بـاد آب نــشــانــد            به شعر چون گوهر و آب طبع چون دریاش (1

دل چـو گـنـج مـرا مــار هـجـر بـه طـلـســم            نــهــاد در دهــن اژدهـــای انــدیــشــه (2

لـغـرض دلـبـرکـی بـود غـزل خـوان و لـطـیف            گل رخ و سـرو قـد و سـنـگدل و سیم عذار ا (3

در کوی عشق هرکه چو من سیم و زر نداشـت            هـرگـز درخـت عشرت او برگ و بر نداشت (4

تالیفی نرگس موسوی

www.konkur.in

forum.konkur.in



42لرنیتو 1400 /47

کدام گزینه آرایه های موجود در بیت زیر را نشان می دهد؟175

"شده از ناوک آهم دل گردون مجروح            رنگ خون است شفق نیست که بر گردون است"

کنایه، ایهام، تشخیص، استعاره (2 جناس، تشبیه، مجاز، استعاره (1

مجاز، کنایه، جناس، تشخیص (4 حسن تعلیل، استعاره، تضاد، تشبیه (3

تالیفی کاظم کاظمی

آرایه های "تشبیه، حس آمیزی و مجاز" در کدام گزینه آمده است؟176

گــر تـــو آینه سینــه را دهـــی پــــرواز            هزار طوطــی شیریـــن زبـــان شــــود پیــدا ا (1

فغان کاین لولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب            چنان بردند صبر از دل که ترکان خوان یغما را (2

همچو فرهاد از هوایت کوه هجـران می کنــم            ای تو را خسـرو غالم و صـد چو شیرین یاد دار (3

نکته دانی بذله گو چون حافـظ شیـــرین سخن            بخشش آمــوزی جهان افروز چون حاجی قوام (4

تالیفی مرتضی کالشلو

لی ابیات، به لحاظ داشتِن آرایه های: "استعاره، کنایه، حس آمیزی، جناس و تناقض"، کدام است؟177 ترتیِب توا

الف- ز کویش نسیم صبا بوی برد                    به بویش دلم پی بدان کوی برد

ب- غریب نیست ز من گر غریب شهر خودم                 که کرد عشق تو بیگانه آشنایان را

ج- با باد بوده همره بوی تو در سحرگه              گل ها شنیده بویت خود را به باد داده

د- تا ابد بوی محبت به مشامش نرسد               هرکه خاک در میخانه به رخساره نُرفت

هـ- خواهی نکند خطش از دایره بیرونت                       هر حکم که فرماید سر بر خط فرمان باش

د، الف، هـ، ج، ب (2 الف، هـ، ج، ب، د (1

هـ، ج، ب، الف، د (4 د، هـ، ج، الف، ب (3

از کشور 1395 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1395 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1395 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1395 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 6 تابستان 1398

در کدام ابیات، تشبیه و استعاره هر دو به  کار رفته است؟178

الف) شب وصال تو چون باد بی وصال بود                     غم فراق تو گویی هزار سال بود

ب) روح ز تو خوب تر به خواب نبیند               چشم فلک چون تو آفتاب نبیند

ج) پیوند روح می کند این باد مشک بیز             هنگام نوبت سحر است ای ندیم خیز

د) جان ها ز دام زلف چو بر خاک می فشاند                   بر آن غریب ما چه گذشت ای صبا بگو

الف - ج (2 الف - ب (1

ج - د (4 ب - د (3

انسانی دوازدهم آزمون شماره 6 تابستان 1398 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 6 تابستان 1398

از کشور 1396 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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آرایه  های کدام گزینه در بیت زیر موجود نیست؟179

(چو آب آشفته جان برکف دوانم تا کجا سروی                به قد و قامتت بینم روان در پای او ریزم)

تلمیح، مجاز (2 استعاره، مراعات نظیر (1

کنایه، جناس (4 تشبیه، تشخیص (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1395

در همۀ گزینه  ها هر دو آرایۀ "تشبیه" و "استعاره" به کار رفته است، به  جز:180

برخیز و از شراب غمش مست گرد و باز               بنشین، در آن دو نرگس مخمور می  نگر (1

گر چندگاه سیمین بود                  زمّرد آمد و بگرفت جای تودۀ سیم جهان ز برف ا (2

بسان زمّرد که در پنبه پیچی                 نهان گشت صحن چمن در شکوفه (3

شد به سوی خیمه آن گلگون عذار                       از دو نرگس بر شقایق ژاله بار (4

تالیفی کاظم کاظمی

لی ابیات به لحاظ داشتن آرایه های "تشبیه - استعاره - مجاز - کنایه" در کدام گزینه درست آمده است؟181 ترتیب توا

الی من آنگـه که درآید به سماع            چه محل جامـــۀ جان را که قبا نتوان کرد الف- سرو با

ب- به سر سبز تو ای سرو که گر خـاک شوم            نـــاز از ســـر بنه و سـایه بر این خاک  انداز

ج- تدبیر این یـــاران عاشــق نیز خون است            زین حلقه هرکس بیم جان دارد برون است

لـــوده د- به هـــوای لب شیرین دهنــان چند کنی            جوهـــر روح به یاقـــوت مـــذاب آ

ه- گو نـــام مـــا زیــاد به عمدًا چه می بری            خود آیــد آنکه یـــاد نیــــاری ز نــام ما

ج - الف - ب - ه (2 ه - ب - ج - الف (1

ب - الف - ه - ب (4 الف - د - ج - ب (3

تالیفی محسن فدایی

در همۀ ابیات به جز بیت گزینۀ ............ آرایۀ استعاره به کار رفته است.182

در آن دریای خون، در قرص خورشید            غروب آفتــاب خویشتـــن دیـــد (1

از این ســـّد روان در دیـــدۀ شـــاه            ز هر موجی هزاران نیش می رفت (2

چو آتـــش در سپـــاه دشمــن افتاد            ز آتش هم کمی سوزنده تر شـــد (3

نهـــان می گشــت روی روشـــن روز            به زیر دامــن شب در سیـــاهی (4

تالیفی کاظم کاظمی

آرایه های بیت "نقد دلی كه بود مرا صرف باده شد              قلب سیاه بود از آن در حرام رفت" در كدام مورد تمامًا درست است؟183

ایهام، مراعات نظیر، اسلوب معادله (2 ایهام، نغمۀ حروف، پارادوكس (1

تشبیه، مراعات نظیر، اسلوب معادله (4 تشبیه، ایهام، حسن تعلیل (3

از کشور 1391 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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در كدام گزینه آرایه متناقض نما (پارادوكس) دیده نمی شود؟184

صوفی مجلس كه دی جام و قدح می شکست            باز به یك جرعه  می عاقل و فرزانه گشت (1

ما را ز عشق ایشان دانی كه چیست حاصـل؟            آزادگی ز یــاران، بیگانگــی ز خویشــان (2

لصبــاح كه میخــانه را زیـارت كـرد به آب روشــن می عارفــی طهــارت كــرد            علی ا (3

در پرده هــای خــاموشی آواز ما بلند اسـت            شمع ها تاریكی این شمــع روشـن دیده اند (4

تالیفی نرگس موسوی

آرایه های مقابل همۀ ابیات به   جز بیت ............ "تمامًا" درست است.185

چو به هر حلقه زدن در نگشاید روزی               حرص را دست طلب بسته به زنجیر اولی (استعاره، کنایه) (1

چون زبان و قلم از شکر و شکایت قاصر            هنر ما همه اقرار به تقصیر اولی (حسن تعلیل، مجاز) (2

روی ویرانۀ تن کعبۀ دل برپا کن            خانۀ سست خراب از پی تعمیر اولی (3

(اسلوب معادله، تشبیه)

گر همه زادن و جان کندن و مردار شدن          شیر مردان جهان کشته به شمشیر اولی (استعاره، تلمیح) (4

آزمایشی سنجش ریاضی و فیزیک چهارم مرحله دوم 1393

لمقّدس می  پردازد.186 در همۀ گزینه  ها به  جز ............ شاعر به شیوۀ تلمیح به دفاع از بیت  ا

جانان من برخیز بر جوالن برانیم                       زانجا به جوالن تا خِط لبنان برانیم (1

جانان من اندوه لبنان کُشت ما را                      بشکست داغ دیر یاسین پشت ما را (2

باید به مژگان رفت گرد از طور سینین                باید به سینه رفت زینجا تا فلسطین (3

فرمان رسید این خانه از دشمن بگیرید               تخت و نگین از دست اهریمن بگیرید (4

تالیفی سیما کنفی

ویژگی حماسه در کدام بیت، متفاوت است؟187

یکایـک بیـاراست با دیـو جنـگ            نبد جنـگشان را فراوان درنگ (1

درفشی درفشان به سر بر به پای            یکی پیکرش ببر و دیگر همای (2

بـدو گـفـت بهـرام شـایـد بُـدن            به نیـک و به بد رای باید زدن (3

نـهـادیـم بـر سـر تـو را تـاج زر            چنان هـم که ما یافتیم از پدر (4

کنکور سراسری زبان داخل 1398
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آرایه های مقابل همۀ ابیات، تمامًا درست است؛ به جز:188

پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوست        آن آشکارصنعت پنهانم آرزوست (تضاد، جناس همسان) (1

زین همرهان سست عناصر دلم گرفت        شیر خدا و رستم دستانم آرزوست (تلمیح، ایهام) (2

گفتند یافت می نشود، جسته ایم ما           گفت: آن که یافت می نشود آنم آرزوست (تکرار، پارادوکس) (3

بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست           بگشای لب که قند فراوانم آرزوست (تشبیه، کنایه) (4

تالیفی سیدمحمد موسوی

آرایه های مقابل همۀ ابیات تمامًا درست است، به جز:189

روشن است اینکه مرا، آینه عمر، تویی               در تو آهم نکند، هیچ اثر، آه چرا؟ (تناسب، تشبیه) (1

حاصلی غیر از جگر خوردن ندارد راستی             نان به خون تر می شود صبح صداقت کیش را (اسلوب معادله، کنایه) (2

باد سحر از بوی تو بخشید مرا جان                    بادم به فدای قدم باد سحرگه (جناس، تشخیص) (3

دلم به مجلس عشقت، همیشه بر صدر است                   زبان به ذکر دهانت، مدام در کار است (تناسب، ایهام) (4

تالیفی شاهین شیرزادی

گر بخواهیم ابیات را به ترتیب داشتن آرایه های "جناس، تشخیص، ایهام، متناقض نما و حس آمیزی" مرتب کنیم کدام گزینه درست190 ا

است؟

الف) دلش را ساخت سخت و بی مدارا                                                              به عینه چون دلش یعنی که خارا

ب) صبح محشر که من از خواب گران برخیزم                                                   به جمال تو چو نرگس نگران برخیزم

ج) نیست آسایش درین عالم که بهر خواب تلخ                                                   منت شیرینی افسانه می باید کشید

د) ز درگهت به مشام دلم رسان به کرم                                                             به دست پیک صبا هر سحر نسیم رضا

ھ ) بر دل پاک تو حاشا نبود خاشاکی                                                               خار خاشاک جفایت گل و ریحان من است

الف - د - ب - ھ - ج (2 الف - ھ - ب - ج - د (1

ب - د- ج - ھ- الف (4 ب - ھ - د - ج - الف (3

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 7 1395 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 7 1395 مدارس برتر 

گر بخواهیم ابیات زیر را به ترتیب داشتن آرایه های "تشبیه، مجاز، کنایه، تلمیح، پارادوکس" مرّتب کنیم، کدام گزینه صحیح است؟191 ا

الف) ما کنج دل به روضۀ رضوان نمی دهیم             این گوشه را به ملک سلیمان نمی دهیم

ب) بی آبرو، حیات ابد زهر قاتل است           ما آبرو به چشمۀ حیوان نمی دهیم

ج) در بزم اهل حال، لب از حرف بسته ایم           جام تهی به باده پرستان نمی دهیم

د) بی پرده عیب های خود اظهار می کنیم           فرصت به عیب جویی یاران نمی دهیم

هـ) یوسف به سیم قلب فروشی نه کار ماست              از دست، نقد وقت خود آسان نمی دهیم

الف- ج- د- ب- هـ (2 هـ- ج- د- ب- الف (1

الف- ج- د- هـ- ب (4 هـ- ج- د- الف- ب (3

تالیفی سیدمحمد موسوی
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ترتیب آرایه های "اغراق، استعاره، حس آمیزی، تشبیه، حسن تعلیل" در ابیات زیر کدام است؟192

الف) ما مالمت را به جان جوییم در بازار عشق                     کنج خلوت پارسایان سالمت جوی را

ب) حذر از پیروی نفس که در راه خدای                  مردم افکن تر از این غول بیابانی نیست

ج) هیچ دانی که چرا پسته چنان می خندد                زانکه گفتم که بدان پسته دهان می مانی

له می آرد له و زاری                       شکوه ُحسن شیرین سنگ را در نا د) نه از تیشه است کوه بیستون را نا

ه) چو تلخ عیشی من بشنوی به خنده درآیی                         که گر به خنده درآیی جهان شکر گیرد

ج، د، هـ، الف، ب (2 د، ب، هـ، الف، ج (1

ج، الف، ب، هـ، د (4 د، ب، الف، هـ، ج (3

تالیفی محسن اصغری

در کدام گزینه متناقض نما وجود ندارد؟193

فاش می گویم و از گفتۀ خود دل شادم                      بندۀ عشقم و از هر دو جهان آزادم (1

فریاد که در رهگذر عالم خاکی                   بس دانه فشاندند و بسی دام تنیدند (2

همه در جنبش و دائم در آرام                  نه آغاز یکی پیدا نه انجام (3

شبی دارم سیاه از صبح نومید                   در این شب روسپیدم کن چو خورشید (4

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 14 1395 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 14 1395 مدارس برتر 

کدام گروه از آرایه های ادبی، همگی، در بیت زیر یافت می شود؟194

" آخر ای مطرب از این پردۀ عّشاق بگرد                 چند گویی که مرا پرده به چنگ تو درید"

کنایه، استعاره، تشبیه (2 استعاره، ایهام، مجاز (1

کنایه، ایهام تناسب، جناس تام (4 استعاره، جناس تام، تشبیه (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1392

در کدام بیت جمله ای به شیوۀ بالغی دیده می شود؟195

دریادالن راِه سفر در پیش دارند                        پا در رکاِب راهواِر خویش دارند (1

فرمان رسید این خانه از دشمن بگیرید               تخت و نگین از دسِت اهریمن بگیرید (2

گر دریا شود از خون بتازید حکِم جلودار است بر هامون بتازید                   هامون ا (3

جاناِن من برخیز و آهنِگ سفر کن                     گر تیغ بارد گو ببارد جان سپر کن (4

تالیفی سیما کنفی
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در کدام بیت همۀ آرایه های "پارادوکس، ایهام، کنایه، تشبیه" به کار رفته است؟196

ای پادشه، سایه ز درویش وا مگیر             ناچار خوشه چین بود آنجا که خرمن است (1

امشب به راستی شب ما روز روشن است             عید وصال دوست علی رغم دشمن است (2

سفر دراز نباشد به پای طالب دوست                که خار دشت محبت گل است و ریحان است (3

دور از تو در جهان فراخم مجال نیست               عالم به چشم تنگدالن چشم سوزن است (4

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 11 1394 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 11 1394 مدارس برتر 
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درسپایهمدرسه

دبیر

گزینه 3 1

گزینۀ 1: تشبیه ← جوشن عشق (عشق در محافظت و استحکام به جوشن تشبیه شده است)

گزینۀ 2: متناقض نما ← زخم، مرهم است.

گزینۀ 4: تشخیص ← خویشاوندی داشتن عشق و آزار

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 1 2

تشبیهات بیت گزینۀ "1": "شراب معنی، شراب معنی رخشان چو طلعت یوسف، جام جهان  نمای حروف" (سه مورد)

گزینه  های "2، 3 و 4"، هریک، دو تشبیه دارند.

تشریح گزینه  های دیگر:

گزینۀ "2": مس وجود، کیمیای عشق

گزینۀ "3": تو نرگس هستی، باغ نظر

گزینۀ "4": آتش مهر، کانون سینه (کانون: آتشدان)

تالیفی محسن اصغری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 20 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 20 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 20 1399

گزینه 2 3

تشخیص: ای بلبل شوریده / ایهام: ندارد

تشریح گزینه  های دیگر:

گزینۀ "1": تشبیه: شراب عشق / مجاز: عالمی (مردمی)

گزینۀ "3": استعاره: "مه" استعاره از معشوق / تلمیح: به داستان لیلی و مجنون نظامی اشاره شده است.

گزینۀ "4": جناس: جهد و مهد / مراعات نظیر: طفل شیرخوار و مهد

تالیفی محسن اصغری

انسانی یازدهم آزمون شماره 7 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 7 1399

MrKonkoriآرایه یازدهمیازدهم

آقای کنکور
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گزینه 1 4

ویرانه و آباد، بنده و آزاد: تضاد - مهر: ایهام (خورشید، محّبت) - آباد و آزاد: جناس ناهمسان، زیبایی تیغ کشد: تشخیص و کنایه از

جنگیدن

انسانی یازدهم آزمون شماره 1 1397 ایران علوم  مدارس برتر 

ایران علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 1 1397 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 1 1397 مدارس برتر 

گزینه 4 5

گزینۀ 1: صامت "ج"، "ن" و مصوت "ا"

ـَ) گزینۀ 2: صامت "س" و "ت" / مصوت (

گزینۀ 3: صامت "خ" و "ز" / مصوت (آ)

گزینۀ 4: صامت "ش" / مصوت ندارد

تالیفی مرتضی کالشلو

گزینه 1 6

مصراع دوم گزینۀ "1" دو بار از آرایۀ "تلمیح" استفاده شده است، یکی داستان فرهاد که به عشق شیرین به کندن کوه بیستون مشغول

می  شود. دیگری تلمیح دارد به داستان مجنون که به عشق لیلی به بیابان می  زند.

تالیفی محسن فدایی

گزینه 2 7

د) استعاره: تبّسم گل و بنال بلبل، استعاره و تشخیص (زبان فارسی 3، درس 14)

لیه راجعون﴾ و این مفهوم که جایگاه اصلی روح انسان لی اصله" یا ﴿انا لِّله و انا ا ج) تلمیح: اشاره به سخن معروف "کُل شیٍء یرجع ا

لمنتهی" یا عالم ملکوت است، دارد. (ادبّیات 2، درس 1) "سدرةا

ب) ایهام: کام ← 1- آرزو، 2- دل

هـ) تشبیه: دِل من خاک راه است؛ دل (مشّبه)، خاک راه (مشّبهٌ به) (زبان فارسی 3، درس 14)

الف) تناقض: آباد شدن اساس هستی از خرابی یا ترکیب "خراب آباد" (ادبّیات 2، درس 17)

کنکور سراسری هنر داخل 1391

گزینه 2 8

جناس: باز، باش / تشبیه: مرغ   دل

ایهام: نگران ← 1- مضطرب و پریشان 2- منتظر و چشم به راه

ایهام تناسب: باز ← 1- دوباره (معنای موردنظر و پذیرفتنی) 2- پرندۀ شکاری که با "شاهین، کبوتر و مرغ" تناسب دارد.

کنایه: هوادار بودن ← دوستدار و طرفدار بودن، جانب داری کردن

تالیفی کاظم کاظمی
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گزینه 2 9

حس آمیزی: با دیده شنیدن/ جناس: خاک شدن (مردن) خاک شود متواضع شد) اغراق: دام (حیوانات) از عاجزی من خون گریه

می کنند / ایهام تناسب: سر ← 1- قصد و فکر، 2- عضو بدن که با روی تناسب دارد. / مجاز: چمن مجاز از باغ

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 4 1395 مدارس برتر 

گزینه 3 10

در بیت گزینۀ "3" وجه شبه؛ ذکر نشده است.

بررسی ارکان تشبیه در گزینه  ها؛

1) مشبه: من / مشبهٌ  به: قلم / ادات تشبیه: به کردار / وجه شبه: الغر و زرد و نوان (لرزان) و گریان بودن

2) مشبه: خصمت / مشبهٌ  به: الله / ادات تشبیه: سان / وجه شبه: خون سرخ بر رخ و داغ سیاه به جگر داشتن

3) مشّبه: نمایان بودن عرق بر روی نگارین / مشّبهٌ  به: نمایان بودن قطرۀ باران بهاری بر خرمن گل / ادات تشبیه: به چه ماند / وجه

شبه: ندارد.

4) مشبه: قامتم / مشّبهٌ  به: هالل / ادات تشبیه: همچون / وجه شبه: خمیده شدن

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 3 11

جناس: حلقه و حلق / تلمیح: اشاره دارد به داستان فریب خوردن حضرت آدم از شیطان / واج  آرایی: تکرار واج  های "د ، ا"

تشبیه: دانه  های خال، دانه  های خال دام راه شد، حلقه  های موی مار شد

تالیفی محسن اصغری

انسانی یازدهم آزمون شماره 7 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 7 1399

گزینه 3 12

گزینۀ 1: مجموع پریشانی (پارادوكس)، با سر زلف تو، مجال تقریر نیست (استعاره مكنیه)

گزینۀ 2: در گدایی، گنج سلطان به دست داشتن (پارادوكس)، در مصرع دوم صامت "ر" و "د" تکرار شده است و آرایۀ واج آرایی به

وجود آمده است.

گزینۀ 4: جام، مجاز از شراب با عالقۀ "محلیه"، غلغل چنگ ← استعارۀ مکنیه (تشخیص)

آزمایشی سنجش ریاضی و فیزیک چهارم مرحله اول 1394
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گزینه 2 13

ایهام: ارزانی ← 1) کم  بها 2) ارزنده، سزاوار، باارزش

تلمیح: اشاره دارد به داستان حضرت یوسف

تشریح گزینه های دیگر:

گزینۀ "1": حسن تعلیل: دلیل خندان بودن (شکفته شدن) پسته، تشبیه آن به دهان یار، دانسته شده است. / اسلوب معادله: ندارد.

گزینۀ "3": جناس: قیامت (رستاخیز) قیام (برخاستن تو) / حس  آمیزی: ندارد.

گزینۀ "4": کنایه: "پرده دریدن" کنایه از "فاش کردن راز" / تناقض: ندارد.

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 20 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 20 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 20 1399

گزینه 1 14

حسن تعلیل: سرخی گل الله به خاطر پختگی آنکه دلیلی غیرمنطقی ولی ادبی است.

استعاره: خون شقایق (اضافۀ استعاری) / تناسب: برگ، گل، شقایق و ارغوان. کنایه: پخته شدن (باتجربه شدن)

گزینۀ "2": کنایه و استعاره ندارد.

گزینۀ "3": کنایه ندارد.

گزینۀ "4": حسن تعلیل ندارد.

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 4 1395 مدارس برتر 

گزینه 3 15

"عباس میرزا، آغازگری تنها" از مجید واعظی به نثر است.

تالیفی محسن فدایی

گزینه 1 16

اغراق: در بیت (ج): عدد هزار نشانۀ اغراق است.

جناس همسان (تام): در بیت (الف): "بار" در دو معنا به کار رفته است. در مصراع اول در معنای "آنچه بر دوش انسان یا پشت

چهارپا حمل شود." و در مصراع دوم به معنی "اجازه و رخصت" است.

استعاره در بیت (ب): "لعل" استعاره از "دهان" / "خندیدن غنچه" استعاره

بیت (د): حسن تعلیل: برای سر به گریبان بودن بنفشه و نیلی بودن وی دلیلی غیرواقعی اما ادبی ذکر شده است.

تالیفی حسن وسکری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 19 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 19 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 19 1399
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گزینه 2 17

گزینۀ 1: رنگ صدا (بینایی + شنوایی)

گزینۀ 3: حرف سبز (شنوایی + بینایی)

گزینۀ 4: سخن نازک (شنوایی + المسه)

تالیفی مرتضی کالشلو

گزینه 1 18

مصراع اول: کنایه از آرام شدن چشمه / رخ و مو: مراعات نظیر (تناسب) / رخ ماه: تشخیص

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 

گزینه 1 19

تشریح آرایه ها:

2) واج آرایی: تکرار واج های "ر، ش، س" در مصراع اول / تلمیح: اشاره دارد به داستان خسرو و شیرین

3) ایهام تناسب: شور: 1- هیجان و اشتیاق (معنای موردنظر) 2- مزۀ شور (با تلخ تناسب دارد) / تضاد: تلخ و شیرین

4) جناس تام: شیرین (نام شخصیت داستانی) و شیرین (عزیز و ارزشمند) / مجاز: "َسر" مجاز از فکر و اندیشه

تالیفی محسن اصغری

گزینه 4 20

در گزینۀ 4، ماه ← استعاره از معشوق - شکرخنده نیز تشبیه خنده به شکر

کنکور سراسری زبان داخل 1397

گزینه 1 21

التر است / تلمیح: اشاره به داستان حضرت سلیمان / تشبیه: دلجویی موران مثل خاتم سلیمانی است و بلکه ارزشش از آن هم با

کنایه: صاحبدل (عارف) / جناس: "بِه، به"

در گزینه های دیگر "جناس" به کار نرفته است.

تالیفی حسن وسکری
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گزینه 4 22

اسلوب معادله: مصرع دوم مصداقی برای مصرع اول است. گریبان لحد = تنور - اشک = طوفان / تناقض ندارد.  

تشریح گزینه های دیگر:  

گزینۀ "1": تشبیه: ما همچون هالل هستیم / پارادوکس: از خمیدن علم افراشتن  

گزینۀ "2": مجاز: جام مجاز از شراب / تلمیح: اشاره به "اناالحق گفتن" منصور حالج و به دار آویخته شدن او دارد.  گ

زینۀ "3": استعاره: چراغ استعاره از معشوق / ایهام تناسب: پروانه دو معنی دارد:  1- اجازه، 2- حشرۀ پروانه. در معنی

غیرقابل پذیرش خود در بیت (حشرۀ پروانه) با آتش و چراغ تناسب دارد.   

تالیفی نرگس موسوی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 6 1400 قلمچی علوم 

گزینه 4 23

مجاز: آب (مصراع دوم) مجاز از رود و رودخانه / ایهام: ندارد

کنار: ایهام تناسب: 1- آغوش (معنای موردنظر) 2- ساحل (با آب تناسب دارد) (مصراع اول)

تالیفی محسن اصغری

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 6 1399

انسانی دوازدهم آزمون شماره 6 1399 قلمچی علوم 

گزینه 4 24

سلطنت فقر: پارادوكس

ای دل: استعاره

ماه و ماهی: جناس

تشبیه: سلطنت فقر

تالیفی نرگس موسوی

گزینه 2 25

در این بیت بین کلمه های "روز و شب" آرایۀ تضاد وجود دارد نه متناقض نما. (ادبیات 2، درس 17)

بررسی  متناقض نما (پارادوکس) در سایر گزینه ها:

1) "از بندگی آزاد بودن" و "سلطنت کردن گدا"

3) "به فریاد رسیدن خاموشی و سکوت" و "عذرخواه شدن بی زبانی های زبان"

4) "اّدعای هستی داشتن دلیل بر نیستی باشد" و "موجود دانستن فانی"

از کشور 1395 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1395 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1395 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1395 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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گزینه 4 26

خون ← مجاز / کمر بستن ← کنایه / چون بیستون ← تشبیه

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 13 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 13 1396 مدارس برتر 

گزینه 4 27

گزینۀ "1": لعِل لب: اضافۀ تشبیهی / کام: ایهام تناسب، معنی درست "آرزو" معنی نادرست "دهان" که با لب تناسب دارد. / واج آرایی

در واج "ل"

گزینۀ "2" : به باد دادن: کنایه از بی دل و بی قرارشدن / دل به باد دادن: ایهام ← 1) دل را به عنوان مژدگانی به باد دادن (چون باد از یار

سفرکرده خبر آورده است) 2) کنایه از بی قرارشدن / باد مصراع اول با دوم جناس تام دارد: یک بار، باد به معنی هوا و بار دوم به

معنی فعل باشد.

گزینۀ "3" : باد و بار: جناس ناقص / اجازۀ ورود نیافتن باد به کاخ معشوق: اغراق / اینکه باد اجازه بیابد: استعاره و تشخیص

گزینۀ "4": جان بردن: کنایه از نجات یافتن / مجاز: ندارد / تیر: استعاره از مژگان و کمان استعاره از ابرو

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 4 1395 مدارس برتر 

گزینه 2 28

بررسی آرایه ها:

تشبیه ← بیت (الف): شبنم عشق (اضافۀ تشبیهی)

ْألَْرِض...﴾ َماَواِت َوا لسَّ ْألََمانََة َعَلى ا تلمیح ← بیت (هـ): اشاره دارد به آیۀ شریفۀ: ﴿ِإنَّا َعَرْضنَا ا

جناس همسان ← بیت (ج): داد (اّول): انصاف - عدل / داد (دّوم): ماضی ساده از مصدر دادن

پارادوکس ← بیت (د): اینکه نیش سرچشمۀ نوش است، متناقض نما است.

کنایه ← بیت (ب): دل سوخته (کنایه از عاشق)

تالیفی سیدمحمد موسوی

گزینه 3 29

کنایه: آب گردیدن(شدن) کنایه از شرمنده شدن / تضاد: آب و آتش / استعاره: "عرق شرم در شعلۀ آتش" استعاره و تشخیص (زبان

فارسی3، درس14) / ُحسن تعلیل: شاعر دلیل عرق شرم داشتن آتش را بی نقاب گردیدن فرد زیبارویی می داند. (ادبّیات فارسی3،

درس17) در مصراع اّول بیت "تشبیه" نیز وجود دارد. (زهره جبین)

کنکور سراسری زبان داخل 1393
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گزینه 3 30

ایهام تناسب: "مهر": 1. محبت، عشق 2. خورشید (در تناسب با ماه) / تناقض: سایه  داشتِن مهر (=خورشید) / استعاره: "ماه" استعاره

از یار / کنایه: سایه از کسی برداشتن کنایه از حمایت و توجه نکردن به او (در سایۀ کسی بودن: در حمایت کسی بودن) بررسی سایر

گزینه ها:

1) در بیت تشبیه وجود ندارد.

2 و 4) در این دو گزینه جناس وجود ندارد. "منت" و "من" جناس نیستند! "َمنَت" دو واژه است: من+ ضمیر متصل "ت".

تالیفی شاهین شیرزادی

گزینه 2 31

بیت جناس همسان ندارد. (دوش و هوش، جناس غیرهمسان)

گزینه 1) مصراع اول: چین؛ کشور چین - مصراع دوم: چین؛ ِشکَن

گزینۀ 3 میان در مصراع اول، کمر. در مصراع دوم، بین

گزینه 4) کنار در مصراع اول آغوش و در مصراع دوم گوشه

تالیفی سیما کنفی

گزینه 1 32

بررسی آرایه های گزینۀ "1":

تشبیه ← مانند کردن الله به چراغ / ایهام تناسب ← الله: 1- گل الله 2- نوعی چراغ (تناسب با دود، چراغ) / حسن تعلیل ← شاعر

عّلت سیاهی گلبرگ های گل الله را دودزدگی چراغ می داند. / تشخیص ← جانش (= جان الله)

تالیفی سیدمحمد موسوی

گزینه 1 33

 گزینۀ 1 : "نرگس شوخ" استعاره از "چشم" ، بیت فاقد آرایۀ ایهام است.

 گزینۀ 2 : روی تو از خورشید، نورانی تر است: تشبیه / شور: ایهام تناسب ← ١ - شور و غوغا، ٢ - مزۀ شور

گزینۀ ٣ : رخ خوب تو از بهشت، زیباتر است: تشبیه / تلمیح به صبر ایوب دارد.

 گزینۀ ۴ : "عزیز"  در مصراع اول، "گرامی"  و در مصراع دوم، منظور "بزرگ و عزیز مصر"  است: جناس تام / تلمیح به داستان یوسف و

زلیخا دارد.

آزمایشی سنجش ریاضی و فیزیک چهارم مرحله دوم 1395

گزینه 4 34

بررسی آرایه های مقابل گزینه ها:

۱) تشبیه: نهال کین اضافۀ تشبیهی است. / تضاد: کین و مهر بنشاندی و بکندی

۲) مراعات نظیر: کمین و کمان و ناوک/ جناس: کمین و کمان

۳) تشخیص: گریستن ابر و خندیدن غنچه / تشبیه: شاعر خود را به مرغ و ابر تشبیه کرده است و یار را به سرو و غنچه.

۴) استعاره: ندارد / کنایه: جگرخسته  بودن کنایه است.

الدین تالیفی افشین محی 
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گزینه 4 35

الحرار" که اثر منظوم "جامی" است. آثار "مثل درخت در شب باران، فرهاد و نام پدیدآورندگان تمام آثار درست است، به جز "تحفةا

شیرین" منظوم هستند.

الدین تالیفی افشین محی 

گزینه 4 36

آرایه های "تناقض" و "حسن تعلیل" در بیت به کار نرفته است.

بررسی سایر گزینه ها:

1) ایهام : مدام ← 1- همیشه، پیوسته، همواره 2- شراب (ادبّیات 2، درس 12) / جناس تام: مدام در مصراع اّول (همیشه یا شراب)،

مدام در مصراع دوم (فقط به معنی شراب) (ادبّیات 3، درس 8)

2) ایهام: مدام / نغمۀ حروف (واج آرایی): تکرار واج های "م" و "س" و مصّوت"ا"

3) استعاره: مدام: عشق یا لب یار / دام: زلف یا عشق یار (زبان فارسی 3، درس 14) / جناس ناقص: دام و مدام (ادبّیات 3، درس

(8

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1391

گزینه 3 37

بررسی آرایه  های ابیات:

1) ایهام: نگران ← 1- مضطرب و پریشان 2- منتظر و چشم به راه / جناس: سیر، زیر

2) مجاز: چمن ← باغ و بوستان / تشبیه: عارض (چهره به گل) - قامت به سرو

3) کنایه: گرم و سرد عالم دیدن ← باتجربه بودن / استعاره: ندارد.

4) اغراق: روان کردن صد جوی [اشک] از دیده / حسن تعلیل: شاعر دلیل سیراب و باطراوت بودن چهرۀ یار را برخورداری از آب

دیدگان خود دانسته است.

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 4 38

تشبیه: بدر مانند هالل، رستم مانند زال

ایهام تناسب: دستان (فریب  ، پدر رستم)، زال (پیرزن  ، پدر رستم)

سجع: هاللی، زالی

تالیفی بهروز ثروتی

گزینه 3 39

1) تشبیه: کوه فضل (فضل: مشّبه، کوه: مشّبه به) اضافۀ تشبیهی / تضاد: گریان و خندان

2) استعاره: گریان بودن ابر و خندان بودن برق / جناس: شکوه و کوه، وجود و جود / (ادبّیات 3، درس 8)

4) تشخیص: گریان بودن ابر و خندان بودن برق (تشخیص و استعاره) / مراعات نظیر: کوه و جبال و ابر و برق و سحاب

کنکور سراسری هنر داخل 1395
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گزینه 1 40

در این بیت آرایۀ ُحسن تعلیل به کار نرفته است. آرایه های تضاد (لطف و َقهر) و کنایه (خوردن خون کسی) وجود دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

2) کنایه: مست بودن سر کسی ← ازخودبی خود بودن، بی خبر بودن / سحر نداشتن شب ← پایان نداشتن (ادبیات 2، درس 5)

3) استعاره: بوی جان و لب خندان ← قدح: اضافۀ استعاری (زبان فارسی 3، درس 14)

4) ایهام: مدام ← 1- شراب 2- پیوسته، همیشه (ادبیات 2، درس 12)

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395

گزینه 4 41

د) ایهام تناسب: چنگ نوعی ساز است و با دست تناسب دارد. (ادبّیات 2، درس 12)

ج) حسن تعلیل: دلیل یکرنگی دل من با چشم تر، اشک خونین من است. (ادبّیات 3، درس 17)

الف) اغراق: آه ما مثل شمع است که سر به عرش می رساند. (ادبّیات 3، درس 2)

هـ) حس آمیزی: از صدای سخن عشق خوش تر ندیدم. (صدا شنیدنی است نه دیدنی) (زبان فارسی 3، درس 14)

ب) متناقض نما: کشت ما از آب سوخت و برق که خرمن را می سوزاند به هواداری خرمن آمده است. (ادبّیات 2، درس 17)

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1390

گزینه 2 42

از باد مدد گرفتن برای روشن کردن چراغ، پارادوکس است.

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 2 1394 مدارس برتر 

گزینه 3 43

با در نظر گرفتن آرایه های "متناقض نما" و "حسن تعلیل" گزینه های "1، 2 و 4" به آسانی قابل حذف شدن هستند.

آرایه های بیت:

کنایه: کم نشدن سایۀ کسی: تداوم داشتن لطف و عنایت او (ادبّیات 2، درس 5)

استعاره: سرو ← معشوق (ادبّیات 3، درس 2)

ال: عالم ملکوت) (ادبّیات 3، درس 8) ال" در مصراع دوم: مقابل پاییِن (عالم با ال" در مصراع اّول: قامت، "با جناس تام: "با

ال (مشّبٌه به) ← سایۀ معشوِق سرو قامت به منزلۀ رحمتی از عالم ملکوت است. تشبیه: سایۀ معشوق (مشّبه)، رحمتی از عالم با

(زبان فارسی 3، درس 14)

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1391
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گزینه 2 44

مناسب ترین راه برای رسیدن به پاسخ سریع این تست نیز مانند تست شمارۀ "10" استفاده از روش رّد گزینه است؛ گزینۀ "1" با

"تلمیح و ایهام"، گزینۀ "3"؛ "تناقض و اسلوب معادله" و گزینۀ "4" با "تناقض" قابل حذف شدن هستند.

کنایه: پرده برداشتن ← افشا کردن، فاش ساختن (ادبّیات2، درس5)

اغراق: بودِن هزار کوِه غم بر دِل یک مورچه یا باریک بودن کمر به اندازۀ یک تار مو ... (ادبّیات3، درس2)

مجاز: سینه ← دل، قلب (زبان فارسی3، درس14)

جناس: "مو" با "مور" یا "موی با مور" (ادبّیات3، درس8)

تشبیه: کوه غم (اضافۀ تشبیهی)، موی کمر (اضافۀ تشبیهی) (زبان فارسی3، درس 14)

کنکور سراسری هنر داخل 1392

گزینه 3 45

واژۀ "چنگ" در مصراع نخست به معنی "پنجه و بخشی از دست" است و در مصراع دوم به معنی "ساز چنگ" است، پس این دو واژه

جناس همسان دارند.

در گزینۀ "1"، "باد" در هر دو گزینۀ به معنی فعل دعایی است. در گزینۀ "2" واژۀ "دوستان" بدون تغییر معنایی تکرار شده است و در

گزینۀ "4"، "گوشه" در هر سه کاربردش به یک معنی است.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 2 46

استعاره ← صدف گوهر: استعاره از دهان / شکر: استعاره از لب معشوق

در گزینۀ "2" ایهام ← ندارد اّما "ایهام تناسب" دارد ← تنگ: 1- کوچک 2- یک لنگه از بار (تناسب با شکر)

بررسی آرایه در سایر گزینه ها:

گزینۀ "1": جناس ناهمسان ← می کُنم و می کَنم / استعاره ← دیدۀ بخت (اضافۀ استعاری)

گزینۀ "3": پارادوکس ← ساکِن روان (رونده) / کنایه ← ساکن شدن روان (روح): کنایه از به آرامش رسیدن

گزینۀ "4": حس آمیزی ← شکرخندۀ شیرین / تشبیه ← شکرخنده (تشبیه درون واژه ای)

تالیفی سیدمحمد موسوی

گزینه 4 47

گزینۀ 1: تناقض ← سفر و آوارگی مرا از وطن دور نمی کند. / تشبیه ← من مانند موج هستم.

گزینۀ 2: حس آمیزی ← حدیث تلخ / تلمیح ← بیت اشاره به آب حیات و چشمۀ حیوان دارد.

3: استعاره ← "گهر" در مصراع دوم استعاره از "دل" است. / تناقض ← دلم با غبار جال گرفت - به خاک افتادن گوهر و صفا گزینۀ 

گرفتن آن

گزینۀ 4: تناقض ← ندارد / مجاز ← حرف مجاز از سخن

والفضل غالمی اب تالیفی 
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گزینه 2 48

1) مراعات  نظیر: آینه، نگریدن، دیدارنما / حسن تعلیل: مصراع دوم دلیل شاعرانه برای نگریستن است و علت نگریستن را چهرۀ

آینه وار معشوق می داند. (ادبّیات 3، درس 17)

2) استعاره: شکر استعاره از دهان یار است. / ایهام ندارد.

آرایه های دیگر: تشبیه: شکر عقیق رنگ به صدف گهر نماید / جناس: تنگ و ننگ / مراعات  نظیر: میان دهان و خنده، صدف و گهر و

عقیق

3) تشبیه: قد به تیر، رخ معشوق به زهره، چهرۀ معشوق به ماه (مه) / جناس: جان و جهان (افزایشی) (ادبّیات 3، درس 8) /

آرایه های دیگر؛ مراعات  نظیر: تیر و کمان، زهره و مه

4) تضاد: شب و روز / اغراق: چهرۀ معشوق شب را مانند روز روشن می کند. (ادبّیات 3، درس 2)

آرایه های دیگر؛ تشبیه: تو مثل خورشیدی / مراعات  نظیر: خورشید و روز

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1390

گزینه 3 49

مجاز شمارۀ "ه" واژۀ "کف" مجازًا دست معنا می دهد.

جناس شمارۀ "د" بین کلمات "بر، سر"

تناسب شمارۀ "ج" بین "زر و سیم"

حس آمیزی گزینۀ "ب" در ترکیب "شکرخنده"

تلمیح شمارۀ "الف" "ید بیضا" یادآور معجزۀ حضرت موسی (ع) است.

تالیفی حسن وسکری

گزینه 2 50

الف: سوختن جگر ← کنایه / ب: زهر فراق ← تشبیه / ج: تحملی که سپر انداخت ← تشخیص / د: با دشنام عزیزشدن ← تناقض /

هـ: سر - بر ← جناس

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 12 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 12 1396 مدارس برتر 

گزینه 3 51

گوی فصاحت در بیت "الف" تشبیه - زلف به سلسله تشبیه شده در بیت "ج" (تشبیه مضمر یا پنهان)

تشبیه "یوسف بی طالع" به "گرگ باران دیده" در بیت "و"

عنان عقل در بیت "ب"، ماه در بیت "د"، نور دیده در بیت "ه" استعاره هستند.

عنان عقل اضافه استعاری / ماه استعاره مصّرحه از معشوق / نور دیده استعاره مصّرحه از "مخاطب"

تالیفی محسن فدایی
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گزینه 2 52

هـ) تشبیه: عشق به آتش (همان طور که آتش گریبان خار را گرفته است، عشق نیز گریبان مرا گرفته است = مرا گرفتار کرده است).

(زبان فارسی 3، درس14) آرایه های تشخیص و استعاره نیز دارد. (عشق ستیزه خوی گریبان شاعر را گرفته است)

د) متناقض نما (پارادوکس): "هشیارتر بودن مست" و "خبردارتر بودن بی خبران" هر دو ترکیب متناقض نما هستند. (ادبّیات2،

درس17)

لی که در گردن اندازند و سواران کمان خود را در آن گذارند. 2- نزدیک شدن، صدقه، الف) ایهام: قربان ← 1- کمان دان، ترکش، دوا

تصّدق، آنچه در راه خدا تصّدق کنند مانند گاو، گوسفند و ... (ادبّیات2، درس12)

در این بیت تشبیه "غمزه و ابرو چون تیر و کمان" و مراعات نظیر (غمزه و ابرو/ تیر و کمان و قربان) نیز وجود دارد.

ب) حس آمیزی "شنیدن بو" شاعر شنیدن "شنوایی" و "بویایی" را باهم آمیخته است. مصراع اّول بیت تشبیه (دل به الله) دارد. (زبان

فارسی3، درس14)

لجبال فأبین ان یحملنها و اشفْقَن منها و َحملَها الرض و ا المانة علی السماوات و ا ج) تلمیح: به آیۀ 72 سورۀ احزاب ﴿انّا عرضنا ا

النساُن انُّه کاَن ظلومًا َجهوالً﴾ خداوند می فرماید: ما امانت عشق را بر آسمان و زمین و کوه عرضه کردیم و آن ها از حمل آن سر ا

باززدند و انسان آن را حمل کرد. (ادبّیات 2، درس1)

کنکور سراسری زبان داخل 1393

گزینه 4 53

تضاد← مجنون ≠ عاقل / استعاره ← اینکه سیل دریا را دیده، تشخیص و استعاره است.

اسلوب معادله ← سیل دریادیده / به جوی بازنگشتن = مجنون / عاقل نشدن

واج آرایی ← تکرار صامت های "د"، 8 بار و صامت "ر، 6 بار

تالیفی سیدمحمد موسوی

گزینه 3 54

پارادوکس: از تنّزل تّرقی یافتن / ایهام: ندارد.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینۀ "۱": تشبیه: بادام دو چشم / استعاره: عنّاب استعاره از اشک / پسته استعاره از دهان

گزینۀ "۲": حس آمیزی: جواب تلخ / ایهام تناسب: شور ۱- هیجان و اشتیاق (معنای موردقبول) 2- مزۀ شور (با کام و تلخ و...

تناسب دارد)

گزینۀ "۴": واج آرایی: تکرار "حروف م، ن، ی، ا" / مجاز: بیت مجاز از شعر

تالیفی محسن اصغری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 12 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 12 1399

گزینه 1 55

لملک توسی "سه دیدار" از نادر ابراهیمی - "سیاست  نامه" از خواجه نظام  ا

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 17 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 17 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 17 1399
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گزینه 4 56

تشخیص و استعاره: گل دید و جامه بر تن درید / حسن تعلیل: شاعر دلیل شکوفاشدن گل (جامه بر تن دریدن) را دیدن روی زیبای

معشوق دانسته است. / کنایه: جامه بر تن دریدن (برای گل) کنایه از شکوفاشدن و پرپرشدن / تشبیه: گل چو مستان، ترجیح زیبایی

تن معشوق بر گل

تالیفی محسن اصغری

گزینه 2 57

بررسی تشبیهات در گزینه  ها:

1) تو همچون الف / بار محنت / قدش چون نون (سه مورد)

2) تیر غمزه / کمان  ابرو (دو مورد)

3) چشم او به نرگس / رخسارش به گل / زنخش به سیب / لب به لعل / لِب لعلش به شراب (پنج مورد)

4) تیر بال / دل به هدف (نشان) / تیِغ جفا / جان به سپر (چهار مورد)

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 3 58

مجاز: نگین مجاز از انگشتری

استعاره: لعل استعاره از لب

تلمیح: بیت اشاره به داستان حضرت سلیمان و انگشتری او دارد که با آن انگشتری بر جهان حکومت می کرد. گویند بر نگین این

انگشتر، نام اعظم خداوند حک شده بود.

تناسب: سلیمان و نگین / دست و چشم / چشم و نظر

گزینۀ 1، با حس آمیزی، گزینۀ 2، با تشخیص و گزینۀ 4، با ایهام رد می شود.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 1 59

کنایه: از دست دادن  گم کردن، فاقدشدن / فروکشیدن [کاروان]  اقامت کردن در جایی، ماندن (ادبیات 2، درس 5)

استعاره: ره (راه)  زیاده خواهی، افزون طلبی (زبان فارسی3، درس 14)

بررسی  سایر گزینه ها:

2) جناس: ندارم و ندارد (ادبیات 3، درس 8) / استعاره به کار نرفته است.

3) اغراق: هر شبنم صد بحر (دریای) آتشین باشد، توصیفی اغراق آمیز است (ادبیات 3، درس 2) / بیت اسلوب معادله ندارد.

4) تشخیص: قامت برای چنگ (زبان فارسی 3، درس 14) / حس آمیزی به کار نرفته است.

←←

←

از کشور 1395 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1395 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1395 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1395 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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گزینه 4 60

ب) ایهام تناسب: شیرین ← 1- عزیز و ارزشمند (معنای موردنظر) 2- بانوی ارمنی، معشوقۀ فرهاد و خسرو که معنای موردنظر

شاعر نیست فقط با "فرهاد" تناسب دارد. (ادبّیات چهارم، درس5)

هـ) تشبیه: در این بیت دو تشبیه وجود دارد 1- ره عمر (عمر به ره = راه تشبیه شده) 2- اجل به راهزن (دزد) تشبیه شده است. (زبان

فارسی 3، درس14)

د) تلمیح: این بیت به داستان حضرت موسی (معجزۀ او) که عصایش به فرمان خداوند به اژدها تبدیل می شد، اشاره دارد. (ادبّیات2،

درس1)

ج) حس آمیزی: سالم خشک. "سالم" با حّس شنوایی درک می شود اما "خشک" با حّس المسه قابل درک است؛ شاعر این دو حس

(شنوایی و المسه) را به هم آمیخته است. (زبان فارسی3، درس14)

الف) اغراق: مصراع دوم (خرمن حاصل را در چشم مورچه ای کردن) (ادبّیات 3، درس2)

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

گزینه 3 61

"چو" در این بیت، ادات تشبیه نیست.

در گزینه های (1) و (2) و (4)، "به رنگ"، "گون" و "تو گفتی" به ترتیب از ادات تشبیه هستند.

تالیفی نرگس موسوی

گزینه 2 62

الف) تلمیح: به داستان خضر پیامبر (ع) و آب حیات اشاره دارد. (ادبّیات 2، درس 1)

ب) مجاز: "سر" در مصراع دوم ← وجود، فرد، شخص؛ "بسا سرا": چه بسیار افرادی که ... / سبو ← شراب یا محتوی سبو (کوزه)

(زبان فارسی 3، درس 14)

د ) ایهام ← تمام: 1- کامل (ماه بدر) 2- کافی و بس (زبان فارسی 3، درس 14) / (ادبّیات 2، درس 12)

ج) جناس تام ← سر در مصراع اّول (عضو بدن یا قصد و اندیشه) "سر" در مصراع دوم (وجود ما) (ادبّیات 3، درس 8)

از کشور 1391 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 3 63

1) تشبیه: گل مانند مسافری شگفت آور است. / کنایه: برگ سفره ساختن ← دعوت به مهمانی (ادبّیات 2، درس 5)

2) استعاره: لؤلؤ ← باران (ادبّیات چهارم، درس 18) / جناس: باغ و راغ - مینو و مینا (ادبّیات 3، درس 8)

3) جناس تام: طاق ← خمیده، انحنای سقف عمارت / طاق در مصراع دوم ← بی نظیر، تک، تنها / جفت در مصراع اّول به معنی

لنگه، نظیر، همتا / جفت در مصراع دوم به معنای دو تا. (ادبّیات 3، درس 8) / آرایۀ ایهام ندارد.

4) بوی جان ← حس آمیزی / جان من بی پا ← تشخیص / باد نوروز بوی جان می آورد ← تشخیص (زبان فارسی3، درس14)

از کشور 1394 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1394 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1394 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1394 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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گزینه 4 64

گزینۀ "1": شیخ همیشه شاب (متناقض نما)

گزینۀ "2": سعدی به منزلۀ شیر آغوز (تشبیه)

گزینۀ "3": سعدی (مجاز)

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 7 1395 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 7 1395 مدارس برتر 

گزینه 1 65

ج) ایهام: بوی ← 1- عطر، رایحه 2- امید و آرزو (ادبّیات2، درس12)

ب) تضاد: جمع (آسوده) با مشّوش (آشفته)

د) جناس ناقص: ُترک، َترک (ادبّیات3، درس8)

الف) اغراق: منّقش شدن خاک کوی یار با اشک خونین (ادبّیات 3، درس2)

نکته: کلید حّل این تست توّجه به ترتیب آرایه های آسان تر به ویژه "اغراق و تضاد" است.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1392

گزینه 3 66

شاعر می گوید که عاشق با دیدن زلف پریشان یار آسوده خاطر نخواهد بود.

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 13 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 13 1396 مدارس برتر 

گزینه 3 67

الف) ایهام: مدام ← 1. همیشگی و دائمی 2. شراب (ادبّیات 2، درس 12 )

ب) تشبیه: نقد خرد؛ خرد را به نقدینه تشبیه کرده است. / ملک عشق عشق به ملک 

ج) مجاز: در مصراع دوم سر به معنای جان و زندگی است. 

د) تلمیح: بیت اشاره به داستان حضرت خضر دارد که در جستجوی آب حیات، راهی ظلمات شد و پس از تحمل سختی ها به آب

زندگانی جاوید دست یافت.

هـ) کنایه: پای در گل فرورفتن کنایه از پایبندشدن و گرفتاری است که در بیت موردنظر به معنای اسیر و گرفتار عشق شدن است. /

سرو خرامان استعاره از یار بلندقامت و فریبا است / تضاد زیبایی میان پای در گل بودن و خرامان بودن وجود دارد.

کنکور سراسری هنر داخل 1394
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گزینه 1 68

در گزینۀ "1" فقط "کنایه" داریم: زبان کشیدن (کنایه از سخن گفتن) / "چو" در این گزینه حرف ربط است در معنای: وقتی که

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "2": تشبیه ← (مجنون) چون کعبه / کنایه ← حلقه در گوش نهادن: اظهار بندگی و اطاعت - سینه پرجوش بودن: اضطراب و

نگرانی

گزینۀ "3": تشبیه ← من (مجنون) چو حلقه / کنایه ← حلقه بر در بودن: متوّسل شدن

گزینۀ "4": تشبیه ← (مجنون) چو مار حلقه / کنایه ← دست در حلقه زدن: متوّسل شدن

تالیفی سیدمحمد موسوی

گزینه 2 69

د) تشبیه: به سان (مانند) دیگ دائم جوش می زند. (ادبیات 3، درس 2) / (زبان فارسی 3، درس 14)

ب) استعاره: بخشیدن چیزی (ماجرا) به سر و لب جویبار ← تشخیص و استعاره (زبان فارسی 3، درس 14)

ج) ُحسن تعلیل: دلیل آنکه مؤّذن هنگام اذان گفتن، گوشش را می گیرد، این موضوع دانسته شده است که کسی در روزگار، حرف حق

را نمی تواند بشنود. (ادبیات 3، درس 17)

الف) ایهام: دور از یار ← 1- هنگام دوری از یار (فراق) 2- دور از یار باد (کباب شدن دل دور از یار باشد) (ادبیات 2، درس 12)

هـ ) در توصیف اشک (آب دیده) اغراق و بزرگ نمایی کرده است. (آن را صد برابر طوفان نوح دانسته است) (ادبیات 3، درس 2)

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 4 تابستان 1398

انسانی دوازدهم آزمون شماره 4 تابستان 1398 قلمچی علوم 

گزینه 4 70

اسلوب معادله: مصرع دوم مصداقی برای مصرع اول است. گریبان لحد = تنور - اشک = طوفان / تناقض ندارد.

تشریح گزینه های دیگر

گزینۀ "1": تشبیه: ما همچون هالل هستیم / پارادوکس: از خمیدن علم افراشتن

گزینۀ "2": مجاز: جام مجاز از شراب / تلمیح: اشاره به "اناالحق گفتن" منصور حالج و به دار آویخته شدن او دارد.

گزینۀ "3": استعاره: چراغ استعاره از معشوق / تشبیه: "آتش روی"

تالیفی نرگس موسوی

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 6 1400

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 6 1400
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گزینه 1 71

بیت ج: ایهام ← افتاده: از چشم جاری شد، افتادن - از دست دادن ارزش، بی مقدارشدن

بیت د: پارادوکس ← به دست آوردن نیک نامی را در باختن نام و آبرو می داند.

بیت الف: مجاز ← 1- پیکان خدنگ: نوِک تیر ← مجاز از تیر، 2- می توان دل را هم مجاز از وجود دانست.

بیت ب: تلمیح ← اشاره به ماجرای آب زندگانی و آب حیات دارد: داستان خضر نبی

از کشور 1397 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1397 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1397 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1397 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 1 72

الف- حسن تعلیل: علت وجود خارهای گل سرخ، آزاررسانی به عندلیب است.

ب- کنایه: خون دل را خوردن ← رنج و سختی بسیار

ج- حس آمیزی: غم های رنگارنگ

د- تشبیه: تو به آفتاب / من به ذّره (در این بیت، "صفت" ادات تشبیه است)

ه- مجاز: چشم ← توقع و انتظار

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 3 73

استعاره:

- دانستن الله و جام می از کف ننهادن او ← تشخیص

- بی وفایی دهر ← تشخیص

تضاد:

- بزاد (متولد شد) ≠ بشد (از دنیا رفت)

مجاز:

- کف ← دست

حسن تعلیل:

له به دست) - دلیل جام شراب از کف ننهادِن الله، بی وفایی دهر دانسته شده است. (گل الله فردی پیا

انسانی داخل 1397 کنکور سراسری علوم 
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گزینه 4 74

در گزینۀ "4" جناس وجود دارد (بر و بس) ولی حسن تعلیل در بیت دیده نمی شود.

بررسی سایر گزینه ها:

۱) استعاره: یوسف استعاره از معشوق است. / جناس: یار و خار

۲) حسن تعلیل: علت داغ داشتن الله، ریخته شدن خون فرهاد دانسته شده است. / تلمیح: به داستان عشق فرهاد به شیرین و جان

 باختن فرهاد در راه عشق اشاره شده  است.

۳) تشبیه: برگ هستی اضافۀ تشبیهی است. / اسلوب معادله: مصراع دوم تمثیلی برای مصراع نخست است و اسلوب معادله در بیت

وجود دارد.

الدین تالیفی افشین محی 

گزینه 1 75

رنگ تعلق: حس آمیزی

چرخ کبود: استعاره از آسمان

تالیفی محسن فدایی

گزینه 2 76

در گزینۀ (۲) رایت عشق "مشّبه" است، مه لیلی "مشبه به"، چون "ادات تشبیه" است و آسمان گیرشدن "وجه شبه". در گزینه های ۱

"وجه شبه" محذوف است، در گزینۀ (۴) اصالً تشبیه وجود ندارد و در گزینۀ (۳) هم ادات تشبیه و وجه شبه حذف شده اند.

الدین تالیفی افشین محی 

گزینه 4 77

گر آستینم را از روی چشمانم در بیت گزینۀ "4" اغراق به کاررفته است اّما حسن تعلیل ندارد؛ معنی بیت: آن قدر دلم دردمند است که ا

ال می آید (دامنم را پر می کند). (ادبّیات3، درس2) بردارم، اشکی که جاری است تا دامنم با

بررسی آرایه های سایر ابیات:

1) جناس تام: زنم (نفس بزنم) ، زنم (زن هستم، مرد نیستم) (ادبّیات3، درس8)

ایهام: زنم (دوم) ← 1- نفس بکشم یا سخن بگویم 2- زن هستم (مرد نیستم) (ادبّیات2، درس12)

2) جناس ناقص: می کُنم، می کَنَم (ادبّیات3، درس8)

استعاره: دیدۀ بخت (اضافۀ استعاری و تشخیص) (زبان فارسی3، درس14)

3) مجاز: شهر ← مردم شهر (زبان فارسی3، درس14)

تضاد: تیغ برکشیدن (جنگیدن)، سپر انداختن (تسلیم شدن)

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1391
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گزینه 1 78

کنایه: رخ بر رخ نهادن ← روبه رو شدن و بوسیدن (ادبّیات 2، درس 5)

جناس تام: رخ به معنی چهره در مصراع اول؛ یکی از مهره های شطرنج در مصراع دوم. (ادبّیات 3، درس 8)

ایهام: رخ ← 1- چهره 2- مهره ای در شطرنج (ادبّیات 2، درس 12)

استعاره: ماه ← معشوق

تشبیه و اسلوب معادله ندارد. / مراعات  نظیر در واژه های رخ و شاه

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1390

گزینه 1 79

سه دیدار: نادر ابراهیمی

تالیفی سیدمحمد موسوی

گزینه 4 80

تشبیه: دار، رایت منصور ماست (دار: مشّبه / رایت (پرچم) مشّبهٌ به) (زبان فارسی3، درس 14)

ایهام تناسب: منصور ← 1- نصرت داده، یاری کرده شده (معنای موردنظر) 2- حسین منصور حالّج که با "دار" تناسب دارد. (ادبّیات2،

درس 12)

تناقض: سور (شادی) بودن ماتم (ادبّیات2، درس 17)

تلمیح: اشاره دارد به داستان منصور حالّج که به دار آویخته شد. (ادبّیات2، درس 1) (ادبّیات چهارم، درس 16)

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1394

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 5 تابستان 1398

انسانی دوازدهم آزمون شماره 5 تابستان 1398 قلمچی علوم 

گزینه 4 81

در این گزینه هرچند واژۀ ایهام ساز "دستان" به کار رفته، اما در این بیت دستان فقط به معنی "نام پدر رستم" است و در معانی

دیگرش، همچون: فریب و دست ها با واژه ای تناسب نمی سازد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: سودم به جز زیان نیست. ← تناقض

گزینۀ 2: کور و دور ← جناس ناهمسان

3: آب و گل در معنی جسم یا وجود به کار رفته است. ← مجاز گزینۀ 

والفضل غالمی اب تالیفی 
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گزینه 4 82

گر می گفت تاریِک روشن متناقض نما بود ولی در بیت 1) تناقض یا پارادوکس یا متناقض نما درواقع ترکیب دو واژۀ متضاد است. ا

تاریکی و روشنایی متضاد هستند و تناقض ندارند. (ادبّیات 2، درس 17)

2) ای نور چشم مستان: استعاره و کنایه / ایهام تناسب: عین در این بیت به معنای در حال انتظار است اما با نور چشم تناسب دارد

تشبیه ندارد.

3) دوستی و دشمنی تضاد دارند / خون دل خوردن کنایه از رنج و درد بسیار تحّمل کردن / تشخیص به کار نرفته است.

4) ایهام تناسب: غریب ← 1- عجیب و بعید (معنای موردنظر) 2- بیگانه، دور از وطن (ادبّیات 2، درس 12)

کنکور سراسری هنر داخل 1394

گزینه 1 83

در بیت "1" سینۀ امواج ← استعاره مکنیه است و بیت فاقد آرایۀ تلمیح است.

آزمایشی سنجش ریاضی و فیزیک چهارم مرحله دوم 1394

گزینه 1 84

عروس طبع اضافه تشبیهی / فکر و بکر جناس ناهمسان (ناقص)

"بکر" ایهام تناسب دارد معنی نزدیک "تازه" که کاربرد دارد و معنی دور "دختر دوشیزه" که کاربرد ندارد ولی با "عروس" تناسب دارد. /

دست اّیام اضافه استعاری

تشریح گزینه های دیگر:

گزینۀ "2": فاقد تلمیح

گزینۀ "3": با ُحسن تعلیل به راحتی حذف می شود. / فاقد حس آمیزی

گزینۀ "4": "تضمین" ندارد.

تالیفی محسن فدایی

گزینه 4 85

در جملۀ (ب) جناس تام وجود ندارد و در جملۀ (ت) تشبیه وجود ندارد. جملۀ (الف) تلمیح به داستان شیرین و فرهاد / جملۀ (پ)

مصرع دوم سه کنایه دارد. / جملۀ (ث) دست مجاز از انگشت / جملۀ (ج) دلیل ادبی برای خمیده بودن سپهر

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 11 1395 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 11 1395 مدارس برتر 

گزینه 3 86

تشخیص ← ابر فروردین آب بر آتش زند.

تضاد ← آتش و آب

حسن تعلیل ← شاعر علت باریدن باران را آتش گرفتن چمن می داند که ابر می خواهد آن را خاموش کند.

لنظیر (تناسب) ← الف) چمن، گل / ب) باران، آب، ابر مراعات ا

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 11 1395 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 11 1395 مدارس برتر 

www.konkur.in

forum.konkur.in



22لرنیتو 1400 /46

گزینه 1 87

بررسی گزینه ها:

1) پسته استعاره از لب خندان معشوق / تشبیه: لب معشوق (پسته) به قند تشبیه شده و بر آن ترجیح داده شده است.

2) حس آمیزی: شنیدن بو / بیت جناس تام ندارد.

3) ایهام تناسب: روی  ← 1- چهره (معنی موردنظر) 2- فلز روی که با کیمیا و زر تناسب دارد. / بیت آرایۀ پارادوکس ندارد.

4) اغراق: بزرگنمایی در بیان اشکی که به اندازۀ صد جوی باشد. / حسن تعلیل ندارد.

کنکور سراسری هنر داخل 1396

گزینه 3 88

دوست دارم مثل شمع باشم: تشبیه / دل شب: اضافه استعاری / جمع و تنها: تضاد / شمع و جمع: جناس ناقص اختالفی

آزمایشی سنجش ریاضی و فیزیک چهارم مرحله اول 1395

گزینه 4 89

گزینه 1: پیدایی تو پردۀ چشم جهان بین است.

گزینه 2: با كسی كه آرام دلم را برده دلم آرام است.

3: دوا را از درد جستن گزینه 

تالیفی نرگس موسوی

گزینه 2 90

بررسی گزینه ها:

1) تشبیه: بادیۀ غم (اضافۀ تشبیهی) / استعاره: چهرۀ آب (اضافۀ استعاری)

2) تشبیه: ندارد / استعاره: خرگه نیلی ← آسمان

3) تشبیه: بحر غم (اضافۀ تشبیهی) / استعاره: ورطه ← غم و اندوه

4) تشبیه: سپاه عشق (اضافۀ تشبیهی) / استعاره: این خرابه ← دل

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 3 91

بیت د) مجاز: خاک ← قبر، سنگ قبر، مزار

بیت الف) تشبیه: سر (مشّبه)، نعل (مشّبه به)

بیت ج) تناقض: عدل بودن بیداد و کرامت بودن جفا

بیت ب) جناس: ارزم، ورزم

کنکور سراسری هنر داخل 1396

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 7 تابستان 1398

انسانی دوازدهم آزمون شماره 7 تابستان 1398 قلمچی علوم 
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گزینه 2 92

ج) ایهام: دور از تو ← 1- در دوری از تو، در هجران تو 2- از تو دور باد (جملۀ دعایی) (ادبّیات2، درس12)

الف) حسن تعلیل: دلیل سرخی لبان معشوق، خوردن خون عاشقان دانسته شده است. (ادبّیات3، درس17)

د) تلمیح: بیت به داستان عشق فرهاد و خسرو به شیرین اشاره دارد. (ادبّیات2، درس1)

ب) تشبیه: نسیم سر زلف یار (مشّبه)، َدِم جان بخش مسیح (مشّبٌه به) / بناگوش یار (مشّبه)، سیم: نقره (مشّبٌه به) / بناگوش چو

سیم (مشّبه) / ید بیضای کلیم (مشّبٌه به) (زبان فارسی3، درس14)

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1391

گزینه 2 93

رهی معّیری

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 3 94

"دست کرم ابر" اضافۀ استعاری و تشخیص (زبان فارسی3، درس 14) / تشبیه: "دانۀ امید" اضافۀ تشبیهی (زبان فارسی 3، درس

14) / "دست" و "است" جناس ناقص (ادبّیات 3، درس 8 ) / استعاره: "گهر" استعاره از باران / کنایه: "زمین گیر بودن" کنایه از

ناتوان بودن، بی حرکت بودن (ادبّیات 3، درس 19)

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1393

گزینه 4 95

نویسندۀ کتاب اسرارالتوحید محمد بن منور

تالیفی مرتضی کالشلو

گزینه 3 96

گزینه 1) مصراع اول برگ سفر بر باره بستن: کنایه از آمادۀ سفر شدن / مصراع دوم، دل بندیم ← کنایه از تمایل پیدا کردن

گزینه 2) پا در رکاب داشتن ← کنایه از آمادگی برای حرکت و رزم

گزینۀ 4) گرد ُرفتن ← کنایه از زدودن و پاک کردن / به سینه رفتن ← کنایه از شوق فراوان

تالیفی سیما کنفی

گزینه 2 97

ماه: استعاره از محبوب / مهر: ایهام تناسب در دو معنای خورشید و محبت که در معنای خورشید با ماه تناسب دارد / تن و دل:

تناسب / کوه درد: تشبیه، اغراق / کوه و کاه: تضاد / واج آرایی حرف "م" / ماهی و کاهی: جناس

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 7 1394 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 7 1394 مدارس برتر 

www.konkur.in

forum.konkur.in



24/46لرنیتو 1400

گزینه 4 98

جناس ناهمسان: آراست و راست / جناس همسان ندارد؛ واژۀ قلب در هر دو مصرع به معنی میانه لشكر است و آرایه تكرار دارد.

تالیفی نرگس موسوی

گزینه 1 99

تشبیه: مشرق بناگوش / تشخیص و استعاره: خندیدن صبح / کنایه: تیره روزگار

جناس وجود ندارد (رّد گزینه های "2" و "4") - ایهام وجود ندارد (رّد گزینۀ "3")

تالیفی حسن وسکری

گزینه 1 100

تمام بندهای چهارپاره آهنگ و وزنی یکسان دارند.

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 4 101

در این بیت فقط یک اضافۀ تشبیهی "خدنگ غمزه" وجود دارد.

گزینۀ (1): چو چنگ / چون رباب

گزینۀ (2): روی چون آتش / دل عالم مثل سپند است.

گزینۀ (3): آتش عشق / آب تدبیر

تالیفی نرگس موسوی

گزینه 3 102

د) تضاد: دوری و وصال (ادبّیات چهارم،  درس 1و 4)

الف) ایهام: بو ← 1- رایحه  2- امید و آرزو (ادبّیات 2، درس 12)

هـ) تناقض: حلقۀ دام و نجات بخش بودن خم طّرۀ دوست متناقض نما است. (ادبّیات2، درس 17)

ج) تشخیص: نشستن سرو به دلیل حیا داشتن (زبان فارسی3، درس 14)

ب) ُحسن تعلیل: شاعر دلیل نرفتن به کوی معشوق را این موضوع دانسته است که اشک چشمانش راه عبورش را بسته است.

(ادبّیات 3، درس 17)

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1394

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 5 تابستان 1398

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 7 تابستان 1398
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گزینه 3 103

د) حس آمیزی: "صورت شیرین" آمیختن دو حّس بینایی (صورت) و چشایی (شیرین) صورت گرفته است. (زبان فارسی 3، درس

(14

ج) تلمیح: اشاره دارد به داستان حضرت آدم که دانۀ گندم موجب فریب و رانده شدن او از بهشت شد. (ادبّیات 2، درس 1)

الف) کنایه: به باد دادن خاک کسی  کشتن و نابود کردن او (ادبّیات 2، درس 5)

ب) جناس تام: تاب اّول: پیچ و شکن زلف، تاب دوم: تحّمل، شکیبایی، قرار، آرامش (ادبّیات 3، درس 8)

←

کنکور سراسری زبان داخل 1395

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 2 تابستان 1398

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 3 تابستان 1398

انسانی دوازدهم آزمون شماره 3 تابستان 1398 قلمچی علوم 

گزینه 1 104

شیوۀ رّد گزینه، مناسب ترین راه برای رسیدن به پاسخ درست این تست است. با در نظر گرفتن آرایۀ "تشبیه" گزینه های "2 و 3"

حذف می شوند و با در نظر گرفتن آرایۀ "جناس"، گزینۀ "4" رد می شود.

تلمیح: بیت به داستان عشق فرهاد به شیرین اشاره دارد. 

ایهام: گفتار شیرین ← 1- سخن شیرین (معشوقۀ فرهاد) 2- سخن شنیدنی و دلپذیر و نغز 

حس آمیزی: گفتار شیرین (درآمیختن دو حس شنوایی و چشایی باهم) 

کنایه: در حالت آوردن سنگ ← بسیار تأثیرگذار بودن، موجب نشاط و وجد شدن و ... 

کنکور سراسری هنر داخل 1392

گزینه 4 105

هم صدا با حلق اسماعیل: اثر سّید حسن حسینی

سه دیدار: اثر نادر ابراهیمی

روزها: اثر دکتر محمدعلی اسالمی ندوشن

انسانی داخل 1398 کنکور سراسری علوم 

گزینه 1 106

تشبیه: تشبیه عشق به سلطان

کنایه: خار از پا و پا از گل درآوردن

استعاره: کعبۀ حسن

تناقض: فقر و قناعت

تالیفی نرگس موسوی

گزینه 4 107

کنایه: ترش نشستن ← اخم کردن / تیزی کردن ← تندخویی / حس آمیزی ← شیرینی گفتار

ایهام تناسب: شور ← 1- هیجان (معنی موردنظر)، 2- مزۀ شور که با شیرین و تلخ تناسب دارد.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396
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گزینه 2 108

د) تشبیه: دل پرشکن ما (مشّبه)، زلف شب قدر (مشّبهٌ به) (زبان فارسی3، درس14)

ج) استعاره: چشم جهان (اضافۀ استعاری و تشخیص) (زبان فارسی3، درس14)

هـ) اغراق: برتر دانستن بردباری خود نسبت به استقامت و بردباری کوه (ادبّیات3، درس2)

الف) تلمیح: "آتش ایمن" به واقعه ای که برای حضرت موسی (ع) در وادی ایمن اتفاق افتاد اشاره دارد. (ادبّیات2، درس1)

الی کوه طور، درختی را شعله ور می بیند. آن حضرت به هنگام شب در وادی ایمن به جستجوی آتش می پردازد و از دور، بر با

به طرف درخت حرکت می کند ولی وقتی می رسد این ندا را می شنود که "من پروردگار جهانیانم" بدین صورت است که پیامبری

موسی (ع) آغاز می شود.

ب) پارادوکس: کاله گوشۀ ما بی کلهی است (کاله ما بی کالهی است) (ادبّیات2، درس17)

یادآوری: با توّجه به اینکه می توان واژۀ جهان را در ترکیب "چشم جهان" در بیت "ج" مجاز از "مردم جهان" گرفت و "گرد یتیمی" نیز

می تواند تشبیه (اضافۀ تشبیهی) باشد و "گرد یتیمی پیراهن ما است" نیز تشبیه دیگری در این بیت است و "زلف شب" در بیت "د"

اضافۀ استعاری و تشخیص است، گزینۀ "4"بر گزینۀ "2" ترجیح دارد؛ هرچند سازمان سنجش، گزینۀ "2" را پاسخ تست دانسته

باشد؟!

کنکور سراسری هنر داخل 1392

گزینه 2 109

شاعر به "گردون" شخصّیت انسانی داده است.

تالیفی محسن فدایی

گزینه 3 110

(جرعه    نوش مجلس جم  کنایه از عارف) (جام جهان بین  استعاره از ضمیر و باطن عارف) (جام و جم  جناس ناقص

افزایشی) (جام جهان بین (دل عارف) مانند آیینه ای است.  تشبیه) (سینه: مجاز از قلب) (جمشید: در روایات داستانی ایرانی،

یکی از بزرگ ترین پادشاهان سلسلۀ پیشدادی است و در ادبیات فارسی جام جهان نما بدو منسوب است.  آرایۀ تلمیح)

←←←

←

←

آزمایشی سنجش ریاضی و فیزیک چهارم مرحله دوم 1393

گزینه 3 111

گزینۀ 1: سیر و شیر، َزهره و ُزهره ← جناس ناقص

گزینۀ 2: شکست و پیروزی، سپیده و شب ← تضاد

3: برخیز و بنشین: تضاد، گذران (در حال گذر، بگذران): جناس تام گزینۀ 

گزینۀ 4: نام و جام ← جناس ناقص

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

www.konkur.in

forum.konkur.in



27لرنیتو 1400 /46

گزینه 4 112

ج) جناس: "ُرفتم" و "َرفتم" / تشبیه: چون باد / کنایه: گرد از دل ُرفتن (ادبّیات3، درس8)

هـ) مجاز: "خون"← "کشتن" به عالقۀ "الزمّیه" است؛ زیرا "کشتن" با خون و خون ریزی همراه است. / "دست به خون کسی تر کردن"

کنایه از "مرتکب قتل کسی شدن" یا "در کشتن کسی دست داشتن" (زبان فارسی3، درس14)

ب) حس آمیزی: در ترکیب "تلخی نشنیدم"، "تلخی" مربوط به حّس چشایی است و "نشنیدم" مربوط به حّس شنوایی که شاعر این

دو حس را به هم آمیخته است. / جناس: پیر و شیر / تضاد: پیر و جوان (زبان فارسی3، درس 14)

الک به حرکت درآمدن" / "خون ریختن"← کشتن" / "پایمال ساختن"← "زبون و خوار و خراب الف) کنایه: "فرس راندن"← "تند و چا

کردن" (ادبّیات2، درس5)

د) حسن تعلیل: شاعر در این بیت برای جاری بودن سیل در هامون و پیچیدن صدا در دل کوه، دلیل شاعرانه و غیر واقعی ذکر کرده

لید" و است. شاعر دلیل جاری بودن سیل و انعکاس صدا در کوه را، غم خود می داند. (ادبّیات3، درس17) / جمله های "کوه می نا

لیدن و "هامون می گریست" هر دو "استعاره و تشخیص" دارند. آرایۀ "مراعات نظیر" بین کلمات "سیل، هامون و کوه" و "غم، نا

گریستن" برقرار است.

کنکور سراسری هنر داخل 1393

گزینه 4 113

گزینۀ "4": ایهام ندارد.

گزینۀ "1": دلیل ادبی برای لرزیدن چراغ زندگی - لرزیدن به جان: کنایه

گزینۀ "2": شنیدن بو: حس آمیزی / شاد آمدن باد صبا: تشخیص

گزینۀ "3": در آغوش گل از گل جدا: پارادوکس - آغوش گل: اضافۀ استعاری

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 7 1395 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 7 1395 مدارس برتر 

گزینه 3 114

بررسی آرایۀ تشبیه در سایر گزینه ها:

گزینۀ "1": شراب عشق (اضافۀ تشبیهی)

گزینۀ "2": قامت به شمشاد / عارض (چهره) به گل / عارض به نسرین

گزینۀ "4": تو (معشوق) به قمر، پری و فرشته

تالیفی سیدمحمد موسوی

گزینه 1 115

خیل حوادث: تشبیه / خیل: ایهام تناسب (گروه اسبان که در این معنی با عنان گسسته و سوار تناسب دارد، سپاه) / مصراع نخست:

کنایه / سوار عمر: تشبیه / کل بیت حسن تعلیل:  علت زودگذری عمر وجود حوادث بسیار است.

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 4 1394 مدارس برتر 
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گزینه 1 116

3 با متناقض نما و گزینۀ 4 با ایهام تناسب و تلمیح رد می شوند. گزینۀ 2 با جناس، گزینۀ 

بررسی آرایه های بیت بر اساس گزینۀ 1:

اغراق ← شاعر در شیرین بودن سخن مخاطب اغراق کرده و آن را آن قدر شیرین می داند که لب و دهان را به هم می چسباند!

حسن تعلیل ← سخن شیرین تو را نمی توان نقل کرد زیرا باعث می شود کام و لب به هم بچسبند. (علت شاعرانه و غیرواقعی

است)

حس آمیزی ← گفتار شکربار و شیرین

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 3 117

در این گزینه، کنایه نداریم. جناس (هر و شهر) / تضاد (پیر و برنا) / تشبیه (چو پیران)

در گزینۀ اول، کنایه (۱- دست درازبودن کنایه از تسلط و غلبۀ برادر، ۲- مصرع دوم کنایه از خفقان حاکم بر جامعه) جناس (راز و دراز)

استعاره (دیوان استعاره از افراد بدکار) تضاد (بدی و نیکی)

در گزینۀ دوم، جناس تام (خواند در مصرع اول؛ یعنی فریاد زد در مصرع دوم؛ یعنی دعوت کرد) ایهام (داد ← ۱- فریاد ۲-  عدالت)

مجاز (جهان مجازًا مردم جهان) تناسب (خروشیدن و فریادزدن) در گزینۀ چهارم، تشبیه (چون ژاله) تناسب (تیغ و تیر / ابر و ژاله)

اغراق (کثرت تیغ ها و تیرها به اندازۀ قطرات شبنم و باران) جناس (تیغ و تیر)

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 2 1393 مدارس برتر 

گزینه 2 118

بیت "ج": "لعل" استعاره از "لب" / بیت "د": "وفا، جفا" جناس ناهمسان / بیت "الف": عبارت "دور از او" ایهام:

1) به خاطر دوری از او 2) از او دور باد، دور از جان او! / بیت "ب": "بد، نیک" تضاد.

بررسی سایر گزینهها:

1) بیت "ب" ایهام ندارد.

3) بیت "الف" استعاره و "د" ایهام ندارد.

4) بیت "ب" جناس ندارد.

تالیفی شاهین شیرزادی

گزینه 1 119

طبع نازک ← حس آمیزی / زردرویی كشیدن: كنایه / جام← مجاز از شراب (محلیه) / ساقی، جام، زردی، گلگونی ← مراعات نظیر

(تناسب)

آزمایشی سنجش ریاضی و فیزیک چهارم مرحله اول 1394
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گزینه 4 120

1) تشبیه: بازار جهان (جهان مانند بازار است) / جناس: بازار، آزار (ادبّیات 3، درس 8) / مراعات  نظیر: نقد، بازار، سود، زیان / کنایه:

مصراع اّول خوب و بد دنیا

2) تشبیه: ِشکر ُشکر (ُشکر مانند ِشکر است)، طوطی روان (روان به طوطی تشبیه شده است) / جناس: ِشکر، ُشکر / مراعات  نظیر

← طوطی، ِشکر، قفس / کنایه: دو سه روز ← عمر اندک، در قفس ماندن ← گرفتاری

3) تشبیه: من مثل شهباز هستم (زبان فارسی 3، درس 14) / جناس: هوا، هوس / مراعات نظیر: بلبل، شهباز، هوا / کنایه: سدره

ال داشتن نشین بودن ← مقام وا

الی سر داشتن ← 4) تشبیه: جهان مانند گلستان است / جناس ندارد / مراعات نظیر: گل، گلستان، سرو / کنایه: سایۀ کسی را با

موردحمایت واقع شدن (ادبّیات 2، درس 5)

کنکور سراسری زبان داخل 1390

گزینه 4 121

حس آمیزی: تلخی دشنام / تلمیح: ندارد.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینۀ "1": جناس همسان: دوش (دیشب)، دوش (کتف و شانه) / اغراق: در آِب دیده غرق شدن و گذشتن آب چشم از سر و دوش

گزینۀ "2": مجاز: جام: مجاز از شراب / تضاد: سرمست و هشیار

گزینۀ "٣": واج آرایی: تکرار صامت "م" / ایهام: عهد 1) روزگار، دوران 2) پیمان

تالیفی کاظم کاظمی

انسانی دوازدهم آزمون شماره 15 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 15 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 15 1399

گزینه 2 122

پارادوکس دارد؛ زیرا شاعر در بیت گزینه "2"، "چند روزی که به عشِق معشوق جان داده" را حاصل زندگی خویش می داند.

تالیفی محسن فدایی

گزینه 4 123

گفتار تلخ: حس آمیزی، شیرین: ایهام تناسب (معشوقۀ خسرو، نام مزه)، گفتار چو شکر (تشبیه)، جان: استعاره از محبوب، کلمات

"خسرو، شیرین، شکر" : تلمیح، گفتار تلخ چو شکر شیرین بودن:  تناقض، تلخ و شیرین:  تضاد

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 4 1393 مدارس برتر 

گزینه 4 124

له" در بیت  های (الف - ب) حقیقت است نه مجاز. له" در بیت  های (ج - د) مجاز از شراب هستند. "پیا ردیف یا "پیا

تالیفی محسن فدایی
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گزینه 3 125

هـ) ایهام: قلب ← 1- دل، عضو خون رسان بدن 2- تقّلبی، ناخالص، ناسره (ادبّیات 2، درس 12)

الف) تلمیح: اشاره به داستان حضرت یوسف (ع) و آزاری که از اخوان (برادران) دید. (ادبّیات 2، درس 1)

ال (ناقص افزایشی) (ادبّیات 3، درس 8) ج) جناس: بال و با

ب) حسن تعلیل: شاعر دلیل پیچیدن نامه و طومار را بی ارزشی خود می داند. (ادبّیات 3، درس 17)

د) کنایه: دویدن از پی کسی ← دلباخته و به دنبال کسی بودن / سیر شدن ← بیزاری و بی میل شدن (ادبّیات 2، درس 5)

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1390

گزینه 3 126

تلمیح: داستان آب حیات که در ظلمات وجود دارد.

استعاره: لعل استعاره از لب معشوق است.

تشبیه: لب را در سرخی به می تشبیه كرده است.

تضاد: آب و استسقا

تالیفی نرگس موسوی

گزینه 2 127

در این بیت آرایه های تلمیح و تشبیه وجود ندارد، پس گزینه های "۱، ۳ و ۴" رد می شوند و باید آرایه های گزینۀ "2" را بررسی کنیم:

ایهام: بو (در مصرع دوم) ۱- آرزو ۲- رایحه / حس آمیزی: بو شنیدن / استعاره: مشام دل اضافۀ استعاری است. / تناسب: زلف و دل

- مشام و بو

در این بیت جناس همسان "بو به معنی رایحه (مصرع اول) و آرزو (بوی مصرع دوم ایهام دارد و هر دو معنی آن قابل قبول است)

جناس دارند"، تشخیص "مشام دل"، کنایه و تکرار نیز وجود دارد.

الدین تالیفی افشین محی 

گزینه 4 128

ج) تشبیه: شکن طّرۀ هندوی تو به دامی تشبیه شده است. (زبان فارسی 3، درس 14)

هـ) تشخیص: به چشم شخصّیت انسانی بخشیده است. (زبان فارسی 3، درس 14)

د) تلمیح: به آیۀ 72 سورۀ احزاب اشاره شده است که خداوند می فرماید: ما امانت خویش را بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه

کردیم و از برداشتن آن پرهیز کردند و ترسیدند و انسان آن را بر دوش کشید و... (ادبّیات 2، درس 1) / (ادبّیات 3، درس 22)

الف) مجاز: جام ← شراب (زبان فارسی 3، درس 14)

ب) کنایه: نقش بر آب زدن ← کار بیهوده کردن (ادبّیات 2، درس 5)

کنکور سراسری زبان داخل 1390
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گزینه 3 129

جناس تام ← داد (ندادی): دادن، بخشش، عطا کردن / داد (دادم): حق، انصاف، عدل (ادبّیات 3، درس 8)

تشریح آرایه های موجود در گزینه ها:

1) چوب خشک مجاز از درخت / بین واژه های چوب و نی مراعات نظیر. (اغراق ندارد)

2) گرداب ← استعاره از دنیا / بار شکم نهادن ← کنایه از وابستگی و دل نهادن / تشخیص دارد. (نکتۀ انحرافی طرح با آوردن واژۀ

لبّته چنین نیست) لقا کند که بیت به ماجرای حضرت نوح (ع) تلمیح دارد که ا کشتی و طوفان می خواهد ا

4) دست حسن ← تشخیص / پنجه از خورشید برداشتن ← کنایه / ترک چشمت ← تشبیه / ملک سلیمان ← تلمیح (ُحسن تعلیل

ندارد.)

کنکور سراسری زبان داخل 1394

گزینه 2 130

استعاره: گل خندان  معشوق (زبان فارسی 3، درس 14)

حس آمیزی: رنگ سخن (آمیختن دو حّس بینایی و شنوایی) (زبان فارسی 3، درس 14)

کنایه: لب بستن از سخن  خاموش بودن، ساکت شدن (ادبّیات 2، درس 5)

←

←

کنکور سراسری زبان داخل 1395

انسانی دوازدهم آزمون شماره 8 تابستان 1398 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 8 تابستان 1398

گزینه 2 131

بررسی آرایه ها:

1) حسن تعلیل: شاعر دلیل پیدایش ابر و دریا را آه و اشک خود دانسته است. / اغراق: بزرگ نمایی در توصیف ابر و اشک

2) ایهام: دور از تو ← 1- در هجران تو 2- از تو دور باد (جملۀ دعایی) / مجاز: ندارد

3) استعاره: نرگس ← چشم / کنایه: اختر شمردن ← انتظار کشیدن

4) مجاز: خاک ← قبر، گور / جناس ← خاک، خار

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 1 132

بیت سه تشبیه دارد و در سایر گزینه ها دو تشبیه وجود دارد.

غبار فقر: اضافۀ تشبیهی / غبار قناعت: اضافۀ تشبیهی / در مصرع دوم خاک به کیمیا تشبیه شده است.

گزینۀ (2): درخت قامت: اضافۀ تشبیهی / سرو بوستانی را بر قامت معشوق برتری داده است.

گزینۀ (3): جان درویشان به هدف و خون درویشان به خضاب تشبیه شده است.

گزینۀ (4): دهان معشوق در تنگی به دل عاشق و وجود عاشق در الغری به میان (کمر) عاشق تشبیه شده است.

تالیفی نرگس موسوی
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گزینه 3 133

1) کنایه: ساکن شدن روان ← آرامش یافتن / متناقض نما: ساکن - روان (ادبّیات 2، درس 17)

2) جناس: سوز و ساز، ریز و راز / تشبیه: ساز عشق (اضافۀ تشبیهی) (زبان فارسی 3، درس 14)

3) تشخیص: غبار بردن باد (زبان فارسی 3، درس 14) / کنایه: دامن فشاندن / بیت تشبیه ندارد.

4) جناس: دام و دم / مجاز: دم ← سخن (زبان فارسی 3، درس 14)

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1390

گزینه 4 134

  حس آمیزی: زهد خشک (آمیختن حس المسه با پدیدۀ ذهنی یا انتزاعی) (زهد: ذهنی - خشک: المسه)  

ایهام تناسب: بار 1- مجاز از سختی، دشواری و مشقت (معنای موردنظر)  2- آنچه به وسیلۀ حیوان یا انسان حمل می شود (با مرکب

تناسب دارد)  

اسلوب معادله: مصراع دوم مصداق و نمونه ای برای مفهوم مصراع اول است.  ا

ستعاره: غبار استعاره از غم و اندوه   

تالیفی محسن اصغری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 6 1400 قلمچی علوم 

گزینه 2 135

استعاره و تشخیص: چشم خورشید به زمین باشد.

ُحسن تعلیل: شاعر دلیل تابیدن خورشید بر زمین (چشم بر زمین بودن خورشید) را شرم از چهرۀ زیبای معشوق دانسته است.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینۀ "1": مجاز: "فصل گل" مجاز از "فصل بهار"، "چمن" مجاز از "باغ و گلزار" / جناس: ندارد.

گزینۀ "3": مراعات نظیر: ستاره و طالع و مهر و آسمان / ایهام ندارد.

گزینۀ "4": تشبیه: لعل لب، تنگ ظرفم / اسلوب معادله ندارد.

تالیفی محسن اصغری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 18 1399 قلمچی علوم 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 18 1399

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 18 1399
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گزینه 3 136

گزینۀ "3": تشبیه: "آتش قهر" اضافۀ تشبیهی است. / حسن تعلیل: شاعر علت به وجود آمدن سموم را سوختن باد از آتش قهر

ممدوح خود دانسته است.

تشریح گزینه  های دیگر:

گزینۀ "1": حس  آمیزی: ندارد. / اسلوب معادله: دارد: مصراع دوم مثال و مصداقی برای مصراع اول است، دو مصراع از هم استقالل

دارند و اجزای متناظر در هر دو مصراع دیده می  شود.

گزینۀ "2": تناقض: آبادان شدن از سیالب / جناس: ندارد.

گزینۀ "4": ایهام تناسب: باز: دوباره (معنی قابل قبول) و پرندۀ شکاری (معنی غیرقابل قبول و متناسب با شهباز) / تشبیه: ندارد.

الدین تالیفی افشین محی 

انسانی دوازدهم آزمون شماره 19 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 19 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 19 1399

گزینه 1 137

کوتاهی کردن کنایه از "سهل انگاری کردن"، "دل سنگین بودن" کنایه از "بی رحم و سخت دل بودن" / تشخیص: دل چرخ / تشبیه:

خدنگ آه

تالیفی حسن وسکری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 15 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 15 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 15 1399

گزینه 2 138

در این گزینه واژۀ "پرده" هرچند مکرر آمده است، اما معنای آن ها تفاوتی ندارد، پس این دو واژه جناس همسان نمی سازند.

سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: غنچه سر از زانوی بوتۀ گل برنمی دارد، زیرا به فکر دهان معشوق افتاده است. ← حسن تعلیل

3: داستان و دستان ← جناس ناهمسان گزینۀ 

گزینۀ 4: سینه در معنای دل به کار رفته است. ← مجاز

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 4 139

گزینۀ 1: خوان فلک

گزینۀ 2: سراب وحشت / بیژن آسا

3: او هود ملت است گزینۀ 

تالیفی مرتضی کالشلو
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گزینه 3 140

در این گزینه شاعر واژۀ "رونق" و "کسادی" را به هم گره می زند و می گوید: رونق بازار (که پدیدۀ خوبی است)، کسادی است. (ما را

بر سر دوراهی می گذارد)

در گزینه های دیگر آرایۀ تضاد به کار رفته است که ما را به شک می اندازد.

انسانی یازدهم آزمون شماره 1 1397 ایران علوم  مدارس برتر 

ایران علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 1 1397 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 1 1397 مدارس برتر 

گزینه 2 141

الف- تشبیه ← شاعر خود را تیره روزی، بی قراری، آشفتگی و درهمی به زلف یار تشبیه کرده است.

ب- ایهام تناسب ← "باز" در این بیت به معنی "گشوده" است، اما در معنی "پرندۀ باز" با مرغ ایهام تناسب می سازد.

ج- مجاز ← خاک مجاز از گور است.

د- استعاره ← "طناب عنبرین" استعاره از زلف معطر و "مشتری" استعاره از صورت یار است.

ه- جناس تام ← "کام" اول به معنی دهان است و "کام" دوم به معنی خواسته و آرزو.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 2 142

در این بیت تشبیه وجود ندارد.

گزینۀ (1): خندۀ معشوق را بر خندۀ شیرین برتری داده است.

گزینۀ (3): تو (معشوق) به درخت و میوه تشبیه شده است.

گزینۀ (4): سخن عشق را به یادگار تشبیه کرده است.

تالیفی نرگس موسوی

گزینه 2 143

آرایه های موجود در ابیات:

1) جناس: راه و چاه، را و راه / تشبیه: راه دل، آستان خانه، به چاه زمزم

2) مجاز: عالم مجاز از مردم / تضاد: ندارد.

3) تلمیح: اشاره به داستان فرهاد و کوه بیستون کندن او / اغراق: اثر کردن داغ تنهایی در سنگ خارا

4) حس آمیزی: خندۀ نمکین / ایهام تناسب: شور 1- غوغا و هیجان (معنای موردنظر) 2- مزۀ شور (با نمکین تناسب دارد)

تالیفی محسن اصغری
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گزینه 3 144

تشخیص: حیا داشتن ابر / ُحسن تعلیل: شاعر دلیل بارش ابر نوبهار را شرم و حیای آن دانسته است. / تلمیح: به کار نرفته است.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینۀ "1": تشبیه: دامگاه دنیا / استعاره: "خاکدان" استعاره از دنیا، "مرغ آبی فلک" استعاره از انسان / تضاد: فلک و خاکدان

گزینۀ "2": حس آمیزی: ترانۀ شیرین / ایهام: شیرین (مصراع اول) 1- نام بانوی ارمنی 2- دلپذیر و دلکش / جناس: شیرین و

شیرین

گزینۀ "4": استعاره: "دیو و َدد" استعاره از حریفان بی خرد، دال: تشخیص و استعاره / تشبیه: تو مرغ زیرک هستی / واج آرایی: تکرار

واج های "ر، د"

تالیفی محسن اصغری

قلمچی ریاضی و فیزیک یازدهم آزمون شماره 6 1399

انسانی یازدهم آزمون شماره 6 1399 قلمچی علوم 

گزینه 2 145

بیت د) حسن تعلیل: شاعر دلیل پدید آمدن شفق را تیغ کشیدن و ریختن خون ها دانسته است.

بیت ب) مجاز: چمن ← باغ

بیت ه) کنایه: بنای زندگی بر آب بودن ← ناپایداری عمر و حیات

بیت ج) تشبیه: خسرِو ُحسن و خرگِه ناز (اضافۀ تشبیهی)

بیت الف) استعاره: گوهر نایاب ← معشوق

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 3 146

تشبیه ← ُرخت مثل قبلۀ جان است.

کنایه ← روی تافته: بی توجه و روی برگردانده

جناس ← جان و جهان جناس غیرهمسان

گزینه 1) استعاره ← روی دل - جناس ← جان و جهان - ایهام ندارد.

گزینه 2 ← تشبیه: رخ چون قبله - استعاره: روی دل - تناقض ندارد.

گزینه 4 ← روی دل ← استعاره - مجاز و حسن تعلیل ندارد.

تالیفی سیما کنفی
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گزینه 1 147

با در نظر گرفتن آرایه های "تشبیه"، "مجاز" و "حسن تعلیل" گزینه های "2، 3 و 4" قابل ردشدن هستند.

بررسی آرایه های بیت:

استعاره: "تارک هفت اختر": تارک (فرِق سر) اختر (اضافۀ استعاری و تشخیص) (زبان فارسی 3، درس 14)

جناس: سر، بر (جناس ناقص) (ادبّیات 3، درس 8) / (زبان فارسی 3، درس 14)

کنایه: خشت زیر سر داشتن← تهیدستی و ساده زیستی // بر تارک هفت اختر پا گذاشتن ← از مقام و منزلت برخوردار بودن

(ادبّیات 2، درس 5)

پارادوکس: در عین تهیدستی (خشت زیر سر داشتن) در اوج منزلت بودن (بر تارک هفت اختر پا گذاشتن) (ادبّیات 2، درس 17)

کنکور سراسری هنر داخل 1391

گزینه 1 148

در این گزینه و در جملۀ "ساغر بنوش" ساغر مجاز شراب است، زیرا معنی حقیقی ساغر، جام شراب است. "پشم در کاله داشتن"

کنایه از عّزت و اعتبار داشتن است.

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 4 149

الف- کنایه: جان برکف داشتن ← آمادۀ جان فشانی بودن

ب- حس آمیزی: تلخی عیش / شیرین سخنی

ج- تشبیه: تشبیه پنهانی دل به آیینه

د- استعاره: دام استعاره از عشق

ه- ایهام: مدام ← 1- شراب 2- دائمی

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 3 150

کلمۀ پریشان در معنِی زلف آشفته و نامنّظم تکرار شده است و جناس همسان نمی سازد.

تالیفی سیما کنفی

گزینه 1 151

کنایه: جان به لب رسیدن ← رنج بردن، خسته شدن، آزار دیدن و ... (آرایه های ادبی، درس15)

مجاز: حرف ← سخن (به عالقۀ جزء به کل یا جزئّیه) (آرایه های ادبی، درس14)

حس آمیزی: شیرینی کالم و تلخی حرف (در آمیختن دو حس شنوایی و چشایی) (آرایه های ادبی، درس23)

تضاد: شیرین و تلخ (آرایه های ادبی، درس22)

نکته: روش "رّد گزینه" مناسب ترین راه برای پاسخ به این تست است؛ گزینۀ "2" را با "تناقض" و "ایهام"، گزینۀ "3" را با "استعاره و

ایهام" و گزینۀ "4" را با "تناقض و استعاره" می توان َرد کرد.

انسانی داخل 1392 کنکور سراسری علوم 
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گزینه 2 152

ب) کنایه: خاک می خورد ← کنایه از مردن و زوال پذیری (ادبّیات 2، درس 5)

ج) تشبیه: سخن معشوق (مشّبه)، شکر (مشّبٌه  به) / قامت خرامان یار (مشّبه)، سرو (مشّبٌه به) (زبان فارسی 3، درس 14)

الف) ایهام: روزی ← 1- یک روز 2- رزق و قسمت روزانه (ادبّیات 2، درس 12)

،3 هـ) استعاره: دسِت عقل (اضافۀ استعاری و تشخیص) / عشق زمام ز دست عقل می ستاند (تشخیص و استعاره) (زبان فارسی 

درس 14)

د) جناس: ملول، مالل // مالل، مالم // مالمت، مالم (ادبّیات 3، درس 8)

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1391

قلمچی ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 1 1393

گزینه دو ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 2 1394

گزینه 2 153

سه تشبیه دارد: سمن بر - گل رخ - صنم

سایر گزینه ها 4 تشبیه دارند:

1) سرورفتار - صنوبرقامت - ماه رخسار - مالئک نظر

3) همای فر - طاووس حسن - طوطی نطق - تذرورفتار

4) بنفشه زلف - نسرین بر - سمن بو - ماه حسن

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397

گزینه 3 154

لب تو (مشّبه) به خضر (مشّبه به) / دهان تو (مشبه) به آب حیوان (مشّبه به) / قد تو (مشّبه) به سرو (مشّبه به) / میان (کمر)

(مشّبه) به موی (مشّبه به) / بر (اندام) (مشّبه) به عاج (مشّبه به) / پنج بار از آرایۀ تشبیه استفاده کرده است.

تالیفی محسن فدایی

گزینه 3 155

استعاره: پر از اشک بودن دیدۀ سنگ، دل سنگ (تشخیص و استعاره) / تشبیه: آتش محنت / حسن تعلیل: شاعر دلیل آتش

برخاستن از دل سنگ (به واسطۀ ضربه خوردن) را تأثیر محنت و رنج دوری دانسته است. / اغراق: بزرگنمایی در تأثیر آتش محنت در

دل سنگ

تالیفی محسن اصغری

گزینه 4 156

مجاز: عالم ← مردم، انسان ها / تشبیه: عالمی چو زلف تو بی قرار هستند / اغراق: بی قرار بودن مردم جهان با دیدن زیبایی زلف تو

(معشوق) توصیفی بیش ازحّد معمول است./ جناس ناقص: دیده و دید / تضاد: بی قرار و قرار (زبان فارسی3، درس 14)

کنکور سراسری هنر داخل 1393

www.konkur.in

forum.konkur.in



38لرنیتو 1400 /46

گزینه 1 157

قافیه: بلند و کمند ← جناس نساخته اند - اوفتد: ردیف

2) قافیه: خفتن و گفتن، جناس غیرهمسان

3) قافیه: نَِیش و ِپَیش، جناس غیرهمسان

4) قافیه: َزرع، َفرع، جناس غیرهمسان

تالیفی سیما کنفی

گزینه 3 158

ب) تشبیه: بنای زندگی (اضافۀ تشبیهی) - کنایه: بنای زندگی بر آب بودن ← پایان یافتن عمر و زندگی

ج) تشبیه: امواج سیماب گون (تشبیه امواج به سیماب) - کنایه: خیال تازه در خواب دیدن ← فکر و نقشۀ تازه ای را در سر پروراندن

تشریح سایر ابیات:

الف) تشبیه: گردی زعفران رنگ (تشبیه گرد به زعفران) - کنایه: ندارد

د) تشبیه: ندارد - نهان گشتن روی روز در زیر دامن شب ← غروب کردن آفتاب و فرارسیدن شب و تاریکی

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 3 159

گزینۀ "1" ← بو: ایهام، در آرزو: اضافۀ استعاری

گزینۀ "2" ← قطره و دریا: تضاد، سرچشمۀ مهر: تشبیه، مصراع اول: کنایه

گزینۀ "3" ← رشتۀ عمر: تشبیه، رشته و کوتهی و پیچ وتاب: تناسب، مصراع دوم: کنایه

گزینۀ "4" ← سوسن، سنبل، گل: استعاره، مصراع دوم: تشبیه، واج آرایی در صامت "ن" و "گ"

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 13 1395 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 13 1395 مدارس برتر 

گزینه 2 160

گزینۀ 1: تضمین آیۀ قرآن است

3: تضمین حدیث است گزینۀ 

گزینۀ 4: تضمین شعر حافظ در شعر شهریار است.

تالیفی مرتضی کالشلو
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گزینه 4 161

استعاره: لب جام و آواز آن (تشخیص و استعاره)

واج  آرایی: تکرار واج "م" و "د"

تلمیح: اشاره دارد به جمشید پادشاه کیانی و جام جهان  نمای او

ایهام تناسب: مدام: 1- پیوسته (معنای موردنظر)، 2- شراب (با "دور، جام" تناسب دارد)

جناس: "جام و جم"، "جام و نام" و "َدر و دور"

تالیفی محسن اصغری

انسانی دوازدهم آزمون شماره 19 1399 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 19 1399

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 19 1399

گزینه 2 162

در گزینۀ "2" جناس به کار نرفته است. / آب و محیط و ساحل "تناسب" دارند.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینۀ"1": حس آمیزی: رنگینی کالم - (پارادوکس) رنگینی کالم از فیض خاموشی هاست

گزینۀ  "3": مجاز: چشم ← نگاه - تشخیص: خندیدن گل

گزینۀ  "4" تشبیه: تیشۀ حوادث - کنایه: از پا درآمدن (نابودی)

تالیفی حسن وسکری

گزینه 1 163

با در نظر گرفتن آرایه های "پارادوکس" و "اسلوب معادله" گزینه های " 2، 3 و 4" قابل ردشدن هستند.

کنایه: ره به مشامم نمی برد ← آن را حس نمی کنم / مست بودن ← شیفتگی و بی قراری (ادبّیات2، درس5)

مجاز: سر ← تمام وجود (زبان فارسی3، درس14)

حسن تعلیل: شاعر اّدعا می کند به دلیل مست بودن از بوی عطر نفس یار، بوی عطر و گل ها را استشمام نمی کند و آن ها را

احساس نمی کند. (ادبّیات3، درس17)

کنکور سراسری زبان داخل 1391

گزینه 1 164

الف) ← بیدل دهلوی

ب) ← حسین منزوی

تالیفی سیدمحمد موسوی

گزینه 2 165

تالیفی محسن فدایی
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گزینه 4 166

تضاد: پیر و جوان / کنایه ←دست گشادن: زورآزمایی کردن / تشخیص: پای گردون

تالیفی بهروز ثروتی

گزینه 1 167

گزینۀ "۲": (مرا خوار شد جنگ دیو سپید = خرق عادت)

گزینۀ "۳": (بی  بها ناسزاوار پوست = منظور پرچم است که نشانۀ مّلی و میهنی است)

گزینۀ "۴": (اسفندیار= قهرمان ایرانی)

آزمایشی سنجش ریاضی و فیزیک چهارم مرحله اول 1393

گزینه 4 168

در گزینۀ (۴) تشبیه وجود ندارد.

تشبیه در سایر گزینه ها:

۱) زلف پریشان یار به سلسلۀ (زنجیر) پای جمع تشبیه شده است.

۲) شاعر خود را به یعقوب تشبیه کرده است.

۳) جواب تلخ یار به شکر تشبیه شده است.

الدین تالیفی افشین محی 

گزینه 1 169

گزینۀ 1: ← پریشان و پریشان جناس همسان - َسر و َدر غیر همسان

گزینه 2: تنگ و ننگ؛ جناس غیرهمسان

3: ُرفت و رفت؛ غیرهمسان گزینه 

گزینه 4: ُپشت و کُشت؛ جناس غیرهمسان

تالیفی سیما کنفی

گزینه 3 170

در گزینۀ "۳" "چو" به معنی "وقتی" است و ادات تشبیه نیست. در گزینۀ (۱) "چو" در گزینۀ (۲) "چون" و در گزینۀ (۴) "چو" ادات

تشبیه هستند.

الدین تالیفی افشین محی 

گزینه 3 171

ایهام در کلمۀ "نگران" / مصراع دوم: تناقض / طلوع باده: استعاره (اضافۀ استعاری) / مه رخسار: تشبیه / رنگین سخن گفتن:

حس آمیزی

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 4 1394 مدارس برتر 
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گزینه 1 172

گزینۀ 1: نوش و نیش ← جناس / حسن تعلیل ندارد

گزینۀ 2: ماه مصر ← استعاره از حضرت یوسف (ع) یا یار / عزیز ← ایهام تناسب: 1- دوست داشتنی 2- مقام و منصب در مصر که با

ماه مصر تناسب دارد.

گزینۀ 3: یک دل خوش در جهان پیدا شود ← اغراق / گلستان - شوره زار ← تضاد

گزینۀ 4: سفر همچون محک است ← تشبیه / حال تیر ← تشخیص

تالیفی مرتضی کالشلو

گزینه 3 173

جناس ناهمسان: بر و سر

حسن تعلیل: علت در سوزوگداز افتادن شمع این است که هوای سرفرازی به سرش زده بوده ← حسن تعلیل

استعاره: تاج زرین استعاره از شعلۀ آتش / در ضمن بیت تشخیص دارد و هر تشخیصی یک استعاره محسوب می شود.

تشخیص: هوای سرفرازی داشتن شمع

والفضل غالمی اب تالیفی 

گزینه 1 174

در بیت پنج تشبیه وجود دارد: شعر چون آب / آب طبع / طبع چون دریا / برتری شعر بر گوهر دریا / برتری طبع بر آب

گزینۀ (2): دل چو گنج / مار هجر / اژدهای اندیشه (سه تشبیه)

گزینۀ (3): رخ چون گل / قد چون سرو / دل چون سنگ / عذار چون سیم (چهار تشبیه درون واژه ای)

گزینۀ (4): کوی عشق / هرکه چون من / درخت عشرت (سه تشبیه)

تالیفی نرگس موسوی

گزینه 3 175

حسن تعلیل: شاعر دلیل پیدایش شفق (سرخی آسمان به هنگام غروب) را مجروح شدن دِل گردون (آسمان) به دنبال برخورد تیر آه

خود با آن، دانسته است.

استعاره: دل گردون (اضافۀ استعاری و تشخیص) / گردون ← آسمان

تضاد: است و نیست

تشبیه: ناوک آه

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 1 176

گزینۀ 1: آینه سینه ← تشبیه / زبان ← مجازًا سخن / شیرین زبان ← حس آمیزی

گزینۀ 2: خوان یغما ← تشبیه / همانند ترکان صبر از دل بردند ← تشبیه / شیرین کار ← حس آمیزی ← مجاز ندارد

گزینۀ 3: همچو فرهاد - کوه هجران - چو شیرین ← تشبیه / حس آمیزی و مجاز ندارد

گزینۀ 4: چون حافظ - چون حاجی قوام ← تشبیه / شیرین سخن ← حس آمیزی

تالیفی مرتضی کالشلو

www.konkur.in

forum.konkur.in



42لرنیتو 1400 /46

گزینه 3 177

د) استعاره: بوی محبت (اضافۀ استعاری) (زبان فارسی3، درس 14)

هـ) کنایه: سر بر خط کسی داشتن  تسلیم شدن، فرمان پذیر بودن، اطاعت کردن (ادبیات 2، درس 5)

ج) حس آمیزی: شنیدن بو (آمیختن دو حس شنوایی و بویایی) (زبان فارسی 3، درس 14)

الف) جناس: واژه های کوی و بوی جناس ناقص دارند. (ادبیات 3، درس 8)

ب) تناقض: بیگانه کردن آشنایان ترکیب متناقض نما است. (ادبیات 2، درس 17)

←

از کشور 1395 کنکور سراسری زبان خارج 

از کشور 1395 کنکور سراسری هنر خارج 

از کشور 1395 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از کشور 1395 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

قلمچی ریاضی و فیزیک دوازدهم آزمون شماره 6 تابستان 1398

گزینه 3 178

بیت ب) تشبیه: چون تو آفتاب / استعاره (تشخیص): خواب دیدن روح و "چشم فلک"

بیت د) تشبیه: دام زلف / استعاره (تشخیص): مورد ندا قرار گرفتن باد صبا و سخن گفتن او

بررسی سایر ابیات:

الف) تشبیه: شب وصال تو چون باد / استعاره: ندارد

ج) تشبیه: ندارد / استعاره (تشخیص): مشک بیز بودن باد و پیوند روح کردِن او

انسانی دوازدهم آزمون شماره 6 تابستان 1398 قلمچی علوم 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 6 تابستان 1398

از کشور 1396 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 2 179

تلمیح و مجاز ندارد.

بررسی  آرایه های دیگر گزینه ها:

1) استعاره: آشفته و جان برکف بودن "آب" استعاره و تشخیص دارد. / مراعات نظیر: واژه های "قد و قامت و پا و کف" مراعات نظیر

هستند.

3) تشبیه: چو آب (شاعر خود را به آب تشبیه کرده است)

4) کنایه: جان برکف بودن ← آمادگی برای بذل جان داشتن / جناس: واژه های "دوان" و "روان" جناس ناقص دارند. 

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1395
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گزینه 3 180

در بیت گزینۀ "3" استعاره به کار نرفته است.

بررسی گزینه  ها:

1) تشبیه: شراب غم / استعاره: دو نرگس ← دو چشم

2) تشبیه: تشبیه برف به سیم (نقره) / استعاره: زمّرد ← سبزه  ها - تودۀ سیم ← برف

3) تشبیه: نهان شدن چمن در زیر شکوفه  ها مانند پنهان شدن زمّرد در پنبه است.

4) تشبیه: عذار (چهره) به گل / استعاره: دو نرگس ← دو چشم - شقایق ← چهره - ژاله ← اشک

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 3 181

ال یعنی قد که به سرو تشبیه شده است. ال" در بیت "الف" تشبیه ← با "سرو با

"یاقوت مذاب" در بیت "د" استعاره از "شراب"

"خون" در بیت "ج" مجاز از شهادت

"خاک شوم" در بیت "ب" کنایه از "بمیرم"

تالیفی محسن فدایی

گزینه 3 182

استعاره در سایر ابیات:

1) دریای خون ← سرخی آسمان هنگام غروب

2) سّد روان ← رودخانۀ سند

4) روی روز و دامِن شب (اضافۀ استعاری و تشخیص)

تالیفی کاظم کاظمی

گزینه 3 183

با در نظر گرفتن آرایه های "پارادوکس" و "اسلوب معادله" گزینه های "1، 2 و 4" به سادگی قابل رد شدن هستند.

تشبیه: نقِد دل (اضافۀ تشبیهی) ← مشّبه: دل / مشّبٌه به: نقد (زبان فارسی 3، درس 14)

ایهام: قلب ← 1- دل 2- سکۀ تقلبی و بی ارزش و ناخالص (ادبّیات 2، درس 12)

حسن تعلیل: شاعر دلیِل صرف شدن "نقد دل" خود را در راه حرام باده نوشی، ناخالص بودن آن می داند. (ادبّیات 3، درس 17)

از کشور 1391 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گزینه 2 184

گزینه 1: عاقل و فرزانه شدن با می تناقض دارد.

گزینه 3: طهارت با شراب

گزینه 4: در پرده خاموشی، آواز بلند داشتن

تالیفی نرگس موسوی
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گزینه 2 185

گزینۀ "1": (حلقه زدن: کنایه از متوسل شدن) (دست طلب حرص یا به بیانی دست حرص ← استعارۀ مکنیه است.)

گر خانۀ سست و گزینۀ "3": در این بیت آرایۀ اسلوب معادله مشهود است. کعبۀ دل را بر روی ویرانۀ تن بر پا کن همان طور که ا

ویرانه ای را خراب کنی از تعمیر کردن آن بهتر است. (کعبۀ دل و ویرانۀ تن: اضافۀ تشبیهی).

گزینۀ "4": شیر مردان خدا استعاره از امام علی (ع) است. همراه شدن آن با شمشیر آرایۀ تلمیح را آفریده است.

آزمایشی سنجش ریاضی و فیزیک چهارم مرحله دوم 1393

گزینه 1 186

گزینه 2: در مصراع دوم به کشتار وحشیانۀ دهکدۀ دیر یاسین اشاره دارد که 107 نفر از روستائیان کشته شدند. (تلمیح)

لمقّدس نیز است. (تلمیح) گزینه 3: طور سینا به داستان حضرت موسی (ع) اشاره می  کند و در اینجا نماد بیت  ا

گزینه 4: تخت و نگین و اهریمن به داستان حضرت سلیمان و ماجرای گم شدن انگشترش اشاره دارد که به دست اهریمن افتاده

بود...

تالیفی سیما کنفی

گزینه 1 187

در ابیات گزینه های 2، 3 و 4 زمینۀ قومی و مّلی حماسه مشهود است اما در بیت گزینۀ 1 واژۀ "دیو"، بیانگر زمینۀ خرق عادت یا

لعاده است. حوادث خارق ا

زمینه های قومی و مّلی حماسه در گزینه ها:

گزینۀ 2 ) درفش (پرچم) درفشان

گزینۀ 3) رای زدن و مشورت کردن در دربار حکومت

گزینۀ 4) تاج  زر (پادشاهی) بر سر نهادن (تاج گذاری)

کنکور سراسری زبان داخل 1398

گزینه 2 188

تلمیح ← اشاره دارد به لقب حضرت علی (ع) یعنی شیر خدا و رستم پسر زال / ایهام ← ندارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "1": تضاد ← آشکار ≠ پنهان / جناس همسان: دیده ها: چشم ها - دیده ها: پدیده ها

گزینۀ "3": تکرار← یافت می نشود / پارادوکس ← یافتن آن که یافتنی نیست.

گزینۀ "4": تشبیه ← رخ به باغ و گلستان - لب به قند / کنایه ← لب گشودن (سخن گفتن) / رخ نمودن (دیدار کردن)

تالیفی سیدمحمد موسوی
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گزینه 4 189

در این بیت ایهامی وجود ندارد ("مدام" در اینجا تنها به معنای "همواره" قابل قرار دادن در بیت است). بررسی سایر گزینه ها:

1) تشبیه: آیینۀ عمر / تناسب: آه و آیینه (آیینه از آه کدر می شود و تناسب آه و آیینه، از تناسب های پرکاربرد ادبیات کهن است) 2)

اسلوب معادله: راستی و صداقت، حاصلی غیر از اندوه و رنِج بسیار ندارد (همان طور که) صبحِ صادق و صداقت پیشه، نهایتًا رنج

می کشد و غروب می کند. / کنایه: جگر خوردن و به خون تر شدِن نان هر دو کنایه از رنج و اندوه بسیار.

3) جناس: "باد" (ابتدای بیت و انتهای بیت) با "باد" (ابتدای مصراع دوم) جناس همسان دارند. "باد" در ابتدای مصراع دوم فعل

دعایی است؛ اما در ابتدای مصراع اول و انتهای مصراع دوم به معنی جریان هوا است./ تشخیص: "قدِم باد"

تالیفی شاهین شیرزادی

گزینه 2 190

الف: سخت و ساخت (جناس)

ب: نگران (ایهام) ← 1- در حال نگریستن 2- مضطرب

ج: خواب تلخ، افسانۀ شیرین ← حس آمیزی

د: مشام دل - دست صبا ← تشخیص

ھ: خار و خاشاکی که گل و ریحان است ← پارادوکس

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 7 1395 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 7 1395 مدارس برتر 

گزینه 4 191

بررسی آرایه های سؤال در ابیات گزینۀ "4":

بیت "الف" ← تشبیه: کنج دل (اضافۀ تشبیهی)

بیت "ج" ← مجاز: حرف مجاز از سخن

بیت "د" ← کنایه: بی پرده کنایه از بی پروا، آشکارا

بیت "هـ" ← تلمیح: اشاره به داستان حضرت یوسف (ع)

بیت "ب" ← پارادوکس: اینکه حیات ابدی مانند زهر، کشنده باشد، متناقض نما است.

تالیفی سیدمحمد موسوی

گزینه 1 192

اغراق: بزرگنمایی در وصف شکوه و زیبایی شیرین (بیت د)

استعاره: غول استعاره از نفس (بیت ب)

حس آمیزی: تلخ عیشی (بیت هـ)

تشبیه: بازار عشق (بیت الف)

حسن تعلیل: دلیل خندان بودن پسته (باز بودن دهان پسته)، تشبیه آن به دهان یار دانسته شده است. (بیت ج)

تالیفی محسن اصغری
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گزینه 2 193

گزینه "1": بنده بودن و آزاد بودن

گزینه "3": همه در جنبش و دائم در آرام

گزینه "4": صبح سیاه

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 14 1395 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 14 1395 مدارس برتر 

گزینه 4 194

کنایه: پرده دری ← فاش کردن راز، افشاگری، رسوا کردن  (ادبّیات 2، درس5)

ایهام تناسب: چنگ ← 1- دست وپنجه(معنی موردنظر)  2- ساز که با "مطرب"، "پردۀ عّشاق: نوایی در موسیقی" تناسب دارد.

(ادبّیات2، درس12)

جناس تام: پرده (مصراع اّول): نغمه و آهنگ / پرده (مصراع دوم): حجاب و پوشش (ادبّیات3، درس8) / (ادبّیات چهارم، درس1)

نکته: روش رّد گزینه، بهترین راه برای رسیدن به پاسخ درست این تست است؛ در گزینۀ "1" با رد کردن "مجاز و استعاره" و در

گزینه های "2و3" با رد کردن "استعاره و تشبیه" به جواب می رسیم.

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1392

گزینه 3 195

گر دریا شود از خون" صورت بالغی دارد. در مصراع دوم جملۀ "هامون ا

گر دریایی از خون شود. شیوۀ عادی جمله: هامون ا

تالیفی سیما کنفی

گزینه 4 196

پارادوکس: عالم به اندازۀ سوراخ سوزن است.

ایهام: دور از تو ← 1- در فراق و دوری تو 2- از تو دور باد

کنایه: تنگدالن (اندوهگینان و افسردگان)

تشبیه: عالم مثل چشم سوزن است.

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 11 1394 مدارس برتر 

ایران ریاضی و فیزیک چهارم آزمون شماره 11 1394 مدارس برتر 
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