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1 

  هاي زیر، هردو واژه با هم  هم وزن هستند؟درکدام یک از گزینه  1

  خصال -سخاوت ) سیرت           ت -جاوید ) نرگس          پ  -گلشن ) عشق          ب - دل ) الف

25/0  

  25/0  .نامیده می شود ...............................................  داشته باشد بیتی که هر دو مصراع آن قافیه   2

  25/0  .است................. منوچهري دامغانی بنیان گذار قالب شعري   3

  دارد؟ بزمی  –عاشقانه ۀ کدامیک از مثنوي هاي زیر درون مای  4

  ۀ سناییحدیق) د              خسرو و شیرین نظامی )ج           ۀ فردوسیشاهنام )ب             بوستان سعدي )الف

25/0  

  »چون آینه، جان نقش تو در دل بگرفته است       دل در سر زلف تو فرو رفته، چو شانه است  « در بیت   5
  کدام واژه است؟ مصراع اولدر » مشّبه به« )الف

  .بنویسید مصراع دومرا در » وجه شبه « ) ب 

5/0  

  .را بیابید و نوع آن را مشخّص کنید» تشبیه بلیغ«در بیت زیر   6

 »ایمهیچ شک نیست که روزي اثري خواهد کرد                       تیر آهی که به وقت سحر انداخته«
5/0  

  : »بخت آن نکند با من، کان شاخ صنوبر را           بنشینم و بنشانم، گل بر سرش افشانم« با توجه به بیت   7

  .        استعاره را بیابید) الف

  .   نوع آن را مشخّص کنید) ب

  .         مفهوم آن را بنویسید) پ 

75/0  

8  

  
  

  است؟» مکنیه « و کدام یک » مصرّحه « هاي زیرهاي به کار رفته در نمونههکدام یک از استعار

  شـادمـان آیـد همـی اي بخــارا شـاد بـاش و دیـر زي               میـر زي تو) الف

  باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است             شمشاد خانه پرور من از که کمتر است) ب

5/0  

  
  

  .بنویسیدآن رانوع  و بیت زیر مشخّص کنیددر مکنیه را  ةاستعار  9

  »سر زلف سخن را به قلم شانه زدند کس چو حافظ نگشود از رخ اندیشه نقاب           تا« 
  

  

5/0  
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2 

  زیر،کدام واژه در معناي مجازي به کار رفته است؟بیت در   10

 »محتاج قصه نیست گرت قصد خون ماست                  چون رخت از آن توست به یغما چه حاجت است؟«

25/0  

  :» خواند الحمداگر رفت و آثار خیرش نماند           نشاید پس مرگش « دربیت   11

 ..عالقۀ آن را بنویسید) ب                          واژة مشخّص شده مجاز از چیست؟) الف

5/0  

  . مفهوم کنایی قسمت مشخّص شده در بیت زیر را بنویسید  12

 » شوم زرد روينرفتم به محرومی از هیچ کوي               چرا از در حق « 

5/0  

  » این غنچه که لب را به شکر خند گشودست       ینی شهد خوش خویش است         سرشار ز شیر« در بیت   13

 وجود آورده است؟ه آرایه اي را بچه تکرار این  ) ب                       ر شده است؟ابیش از بقیه تکر صامتکدام ) الف

5/0  

  در هر یک از ا بیات زیر کدام واژه آرایۀ تکرار را ایجاد کرده است؟  14

  اي جانِ جانِ جانِ جان، ما نامدیم از بهر نان                 برجه گدارویی مکن در بزم سلطان، ساقیا )الف

  ر ارواح ریخت     ـف بـطـزاران لـاو هـک ـخت             ریـد گـایـق بـف حـطـاه لـنـدر پ) ب

5/0  

  . را بنویسید هر سجع» نوع«ها را بیابید و »سجع«در عبارات زیر   15
  .توانگري به هنر است نه به مال و بزرگی به عقل است نه به سال) الف

 .محبت را غایت نیست ؛ از بهر آن که محبوب را نهایت نیست ) ب

5/1  

  ؟به کار رفته استترصیع آرایۀ   و در کدام موازنهآرایۀ یک از نمونه هاي زیربا ذکر دلیل نشان دهید در کدام   16

  بـرگ بـی بـرگی بـود مـا را نـوال                       مـرگ بـی مـرگی بـود مـا را حـالل) الف

  ه هر طریق که هستیمـی دولت بـداع                مت به هر مقام که بودیم     ـعـر نـاکـش) ب

5/1  

  
  

17  

  
  
  
  

  .در هر یک از ابیات زیر جناس ها را بیابید و نوع هریک را مشخّص کنید

  ي مهر بدان مهر و نشان است که بودحقّه       ود ـگوهـر مخزن اسرار همان است که ب )الف

  انـگ رخــش مراـبـه گـوش آمـدش ب     چـو دیـد آن درفـشـان درخـش مـرا     ) ب
  وین آب زندگانی از آن جوي کـوثر است      پرور از آن خوي دلبر است  ن بوي روحـای  )پ

 ت همت من زین بلند جايـرفـستی گـپ ر ناي        اي من اندر حصاـو نـم زدل چـالـن) ت 

2  

   »ادامۀ سؤاالت در صفحۀ سوم                                                                      «  
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3 

  .با توجه به بیت زیر  به سواالت پاسخ دهید  18

  »ز مشرق سر کوي، آفتاب طلعت تو                        اگر طلوع کند طالعم همایون است«

درعلم بدیع ، استفاده از واژگان هم ریشه را چه می نامند؟                   ) ب ) دو مورد(کلمات هم ریشه در بیت باال کدامند؟ ) الف

 .صامت هاي مشترك آن را بنویسید) پ

1  

 )ذکر دو مورد کافی است(. آرایۀ مراعات نظیر را مشخّص کنیددر بیت زیر،  19

 »هنگام درو مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو             یادم از کشتۀ خویش آمد و «  

5/0  

  چه آرایه اي را پدید می آورد؟ دکاربر این .بنویسید بیت زیر  خود را دربارة دانستۀ تاریخی   20

  »           شاه ترکان سخن مدعیان می شنود               شرمی از مظلمۀ خون سیاووشش باد« 

75/0  

  .شده را تعیین کنیدآرایۀ تضمین را بیابید و مورد تضمین در نمونه هاي زیر،  21

  جري تَحتهاَاالَنهار داشتـنات تَـوة جـام قصر آن حوري سرشت             شیـر بـشم حافظ زیـچ) الف
 بويِ جويِ مولیان آید همی « سیمشـز نـک یم             ـرقندي دهـرك سمـاطر بدان تـز تا خـخی) ب 

1  

  .آرایۀ تضاد را بیابید زیرت عباردر    22

 »گو همه دشنام گو ، کز لب شیرین دعاست      سعدي از اخالق دوست هر چه بر آید نکوست   «

5/0  

23  

  
  

  .در بیت زیر،آرایه تناقض را بیابید و دلیل خود را توضیح دهید

  »از این باد ار مدد خواهی، چراغ دل برافروزي    آید نسیم باد نوروزي             ز کوي یار می«

75/0  

  »شنوم        شادي آورد گل و باد صبا شاد آمدبوي بهبود ز اوضاع جهان می «: در بیت  24

  .آرایه حس آمیزي را بیابید ) الف

 ي ادبی شده است؟آرایه این ها، سبب ایجاد حسکدام آمیختن ) ب

75/0  

  »صائب، مدد خلق نمودیم به همت      در ظاهر اگر مالک دینار نگشتیم  « در بیت   25

  در کدام واژه آرایۀ ایهام به کار رفته است؟) الف

 .معانی مختلف آن را بنویسید) ب

75/0  

   »ادامۀ سؤاالت در صفحۀ چهارم   «                                                          
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4 

  »جان رسید و به عیوق بر شدمچون شبنم اوفتاده بدم پیش آفتاب                    مهرم به   « با توجه به بیت  26

  در کدام واژه ایهام تناسب به کار رفته است؟ )الف

 مورد نظر با کدام کلمات تناسب برقرار کرده است؟ ةواژ) ب

75/0  

یک مورد » ب« در گروه : توجه(به کار رفته است؟ » ب« کدام آرایۀ ادبی گروه » الف« در هر یک از ابیات گروه    27
  .)اضافی است

 

  »ب« گروه   »الف« گروه 

   ۀ افراسیاب رفتـانـازیـان به تـریـنشست            گاین مه که چون منیژه لب چاه می )1

  ـش راـدنـد بـازکـی آزار رسـانـیرهنش را          از نـرگ گـل سـرخ کنی پـر بـگ )2

  از مه روي تو و اشک چو پروین من است       ن باش که زیب فلک و زینت دهر   ـار مـی )3

  تضمین
  اغراق

   لف ونشر
  تلمیح

   

75/0  

  

  

  

  

  

  

    »آن نه زلف است و بناگوش که روز است و شب است            و آن نه باالي صنوبر که درخت رطب است«بیتدر  28

                                                                                   .                                نوع لف و نشر به کار رفته را بنویسید) الف
  .را بیابیدلفّ دوم  )ب

5/0  

  » رّيـُبـاو بِ  اخـو شـد رز چـگریـب            دري   ـم بِـون از هـامه چـد جـبنال « بیت با توجه به  29

  ؟بیان می کند »گریستن رز «براي را یدلیل چهشاعر ،با توجه به بیت )الف

  این هنر شاعرانه، سبب پیدایش کدام آرایۀ ادبی شده است؟) ب

 

75/0  

  چه می داند؟را در » باال رفتن ذره« شاعر  در بیت زیر،  30

  » الی حافظ        طالب چشمه ي خورشید درخشان نبودـمت عـبود هـا نـذره را ت« 

 

25/0  

  20 »موفّق باشید  «  
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  نمره  راهنماي تصحیح  ردیف
 

  
1 

  25/0   10  ۀصفح  )25/0( »ب « گزینه   1

  25/0  6 ۀصفح  )25/0( مصرع  2

  25/0  31 ۀصفح  )25/0( مسمط  3

  25/0          35صفحۀ   )25/0( خسرو وشیرین نظامی ) ج(  گزینه  4

  5/0   50ۀصفح ) 25/0( » در زلف فرو رفتن « : وجه شبه )    25/0( »آینه « :  به  مشبه  5

  5/0  60صفحۀ   )25/0(   بلیغ از نوع اضافه تشبیهی  )25/0( »تیر آه « :  تشبیه بلیغ  6

  75/0   66صفحۀ  )  25/0(      یار )ج    )25/0(   مصرّحه)ب    )25/0(  شاخ صنوبر )الف  7

  5/0  66 ۀصفح  ) 25/0( مصرّحه)ب                       73صفحۀ )     25/0(  مکنیه) الف  8

  5/0 71صفحۀ )         25/0(   تشخیص یا اضافه استعاري  )                 25/0( رخ اندیشه یا زلف سخن   9

  25/0 79 ۀصفح )25/0(خون  10

  5/0 82 صفحۀ)   25/0( یهئجزعالقه )  ب)      25/0( سوره حمد یا تالوت قرآن ) الف  11

  5/0  84 صفحۀ   ) 5/0( شرمندگی   12

  5/0        93صفحۀ)  25/0(  واج آرایی) ب                           ) 25/0(  »خ «یا    »ش« صامت ) الف  13

  5/0 98صفحۀ  )25/0( لطف )ب                            ) 25/0(  جان )الف  14

15  
  99صفحۀ )           25/0( يمتواز سجع                    ) 25/0( سال           ) 25/0(مال)الف 

 101صفحۀ     )        25/0(مطرّف سجع                )  25/0(نهایت              ) 25/0(غایت  )ب
5/1  

16  
    105صفحۀ )   5/0(به دلیل تقابل سجع هاي متوازي )        25/0(ترصیع  ) الف

 107 صفحۀ   )5/0( ن و متوازيبه دلیل تقابل سجع هاي متواز       ) 25/0( موازنه )ب

 

5/1  

17  

  114صفحۀ )  25/0(  حرکتیناقص جناس                                      )  25/0(مهر/مهر)الف
      120صفحۀ) 25/0(اول فزایشی در حرفاجناس ناقص                                 ) 25/0(رخش/ درخش)ب
   117صفحۀ) 25/0(آخراختالفی در حرف ناقص جناس                  )ذکر دو جناس کافیست()  25/0( خوي/ جوي / بوي)پ
  112صفحۀ)    25/0( تامجناس                           )             25/0( ناي/ ناي)ت

2  
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2 

  1   121صفحۀ )25/0(   »ع،  ل،  ط« ) پ     ) 25/0(    اشتقاق )ب   )  5/0  (»  طالع/طلوع / طلعت « ) الف  18

  5/0  124صفحۀ» .مورد کافی است دوذکر  « )     5/0(     »مزرع، سبز ، داس ، کشته و درو «  «   19

  ) 25/0(  تلمیح     ) یاهر توضیح مشابه دیگر (  )5/0( » کشته شدن سیاوش به دست شاه ترکان  داستانبه اشاره دارد   «  20
  130صفحۀ 

75/0  

21  
  132صفحۀ )  5/0(تضمین کرده است  را  » جنات تَجري تَحتهاَاالَنهار«حافظ آیه   )الف  
 134صفحۀ )  5/0(تضمین کرده است  را از رودکی   »بويِ جويِ مولیان آید همی« حافظ مصرع  )ب   

1  

  5/0 138صفحۀ ) 5/0( تضاد وجود دارد  »دعا/ دشنام «بین واژه هاي   22

صفحۀ )  5/0) (یا هر توضیح مشابه دیگر. (باد موجب خاموش شدن چراغ می شود )   25/0(»  با باد چراغ افروختن  «   23
142    

75/0  

  75/0  143صفحۀ )     5/0(بویایی و شنوایی )  ب)     25/0( شنیدن بو در مصراع اول )الف  24

  75/0 149صفحۀ )       5/0( نام خاص  -2  صاحب ثروت  -1)ب   )25/0( »مالک دینار «)الف  25

  75/0 150صفحۀ ) 5/0(  آفتابو عیوق  )ب                  )25/0( مهر )الف  26

  75/0  )     25/0(لف و نشر ) 3     )    25/0(اغراق  )2    )  25/0( تلمیح    )1  27

  5/0   153صفحۀ)          25/0( بناگوش) ب)        25/0( شوشم و نشر لف) الف  28

  75/0 161صفحۀ ) 25/0(حسن تعلیل ) ب            )5/0(.می داند بریده شدن شاخه را دلیل گریستن رز شاعر ) الف  29

  25/0 164صفحۀ   ) 25/0( .چون ذره داراي همت عالی است  30

  20 »خدا قوت  گرامیهمکار          «  
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