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11و  10هاي  در قرن تاريخ ادبيات فارسي

11و  10هاي  تاريخ ادبيات فارسي در قرن
قرن دهم:

اتفاقات مهم:

آشفتگی وضع ادبیات به تبع آشفتگی سیاسی و اجتماعی دورة تیموري
ان بود.به طور طبیعی و به شیوة كساني مثل حافظ و سعدي در جری ←) شعر لطیف و فصیح بابافغانی 1اج دو جریان شعري: رو

اندیشی شاعران براي تغییر سبك و رهایی از تقلید كه البته راه به جایی نبرد و بازتاب محیط اجتماعی قرن بود. نتيجة چاره ←) مكتب وقوع 2

بایـد بـه شـود   از واقعیت دور شده و جنبة ذهنی و تخیلی یافته است و با پایبندي به سنن ادبی نابود مـی  عراقی تشخیص شاعران: سبك
نیاز به پرداختن به مسائل اجتماعی و سیاسی كه قالب غزل با توجه به نقش و سابقة كاربردش، اجـازة ←گویی بازگشت  گویی و واقع سوي حقیقت
داد. تر را نمی جوالن بیش

ربارهاي هند: برخی بعد از كسب شهرت و ثـروت بـهبه د شعرا روي آوردن ←توجهی شاهان صفوي به شاعران و شاعرنوازي سالطین هند  كم
ایران بازگشتند، آشنایی با تفكّرات و معارف هندوان در تغییر سبك، كم و بیش دخیل بود.

) شاهان گوركاني بـه فارسـی سـخن2ها و سرودن اشعار فارسی توسط فضالي هند  ) تألیف كتاب1تأثیر زبان و فرهنگ فارسی بر هندوستان: 
) رسمی شدن زبان فارسی در هند و استقرار آن تا زمان حاكميت استعمار انگلیس3. گفتند می

هاي فرهنگی دیگر: خراسان، آذربایجان و نواحی مركزي ایران این دوره / كانون ادبیمادرشهر  ←اصفهان 
عوامل توجه شاهان صفوي به زبان و ادب فارسی و دیگر هنرها:

اند. اند اما كم و بیش به فارسی نیز كتاب نوشته و شعر گفته فوذ زبان تركي نقش داشتهشاهان صفوي در ترویج و ن -1
برخی از شاهان صفوي، مقام شیخی و رهبري طریقت داشتند و با رؤساي مذاهب در تمـاس بودنـد و رقبـایی چـون شـاهان عثمـانی و هنـدي -2

سـازي، نقاشـی، تـذهیب و بـافی، سـفالگري، شیشـه    مورد توجه قرار گرفـت: شـعر و شـاعري، معمـاري، قـالی      به طور كلي انواع هنرها داشتند 
بهزاد (در دورة شاه اسماعیل) و رضا عباسی (در دورة شاه عباس) از مفاخر هنرند. ←خوشنویسی 

 شاعران معروف این قرن:
نی مشهور است.ت معاشعرش از نظر دقت، ظرافت و رقّ ←بابافغانی شیرازي  -1
گرایی شاخصة اصلی آن است. سبك شعرش حد واسط سبك عراقی و سبك هندي است و واقع ←وحشی بافقی  -2
بند عاشورایی او با مطلع: در سرودن شعر مذهبی معروف است؛ از جمله تركيب ←محتشم كاشاني  -3

ا و چه مـاتم اسـتباز این چه نوحه و چه عز   باز این چه شورش است كه در خلق عالم است

قرن یازدهم:
اتفاقات مهم:

تر شاعران بـه پنـد و انـدرز، توصـیف و بیـان امـور توجه بیش هاي زمینی  توجهی حكومت صفوي به شعر ستایشی و درباري و عاشقانه بی
طبیعی، تبدیل موضوعات و تمثیالت كهن به مضامین تازه و زبان جدید

)2) طبقات بیشتري مدعی شعر و شاعري شدند (بـه ویـژه كـه مـردم در رفـاه اقتصـادي بودنـد.)        1درباري:  سرایان از بین رفتن طبقة مدیحه
اندوزي راهی هند شدند. سرا براي امرار معاش یا ثروت شاعران مدیحه

پرداختند. جا به مشاعره، مناظره و نقد آثار يكديگر می عران در آنها كه شا خانه شدن مراكز تجمعی مثل قهوه دایر ←آشنایی ایرانیان با اروپا 

شعراي معروف
قرنِ یازدهم

كليم كاشانی-1

هایش بخشیده است. این ویژگی لطف خاصی به غزل ←هاي رنگین  مشهور به ابداع معانی و خیال - 
نزديـك كـرده، ها و الفاظ محاوره كه زبان غزل این دوره را به افـق خیـال عامـه    المثل ضرب -

سخن او را برجسته ساخته است.
 هاي ابداعی فراوان به سبب به كاربردن مضمون» ی ثانینالمعا خالق«لقب: -

صائب تبریزي -2
ترین شاعر سبك هندي / از پركارترين شاعران فارسی زبان معروف -
.اند المثل شده هاي غزلش ضرب بیت سرایی مشهور است و برخی از تك در غزل  -
اند. او را خداوندگار مضامین تازة شعري دانسته -

بیدل دهلوي -3
انگیز و به كاربردن مضامین بدیع و گاه دور از ذهن هاي خیال سرایندة غزل -
و مانگیز و سرشار از ابها هاي رنگین، خیال هاي پیچیده، استعاره ویژگی عمدة شعر او: مضمون -

تخیالت رمزآمیز شاعرانه

)2علوم و فنون ادبي ( 62تا  58هاي  صفحه
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گزینه. 1 .781 زیر همة ویژگی…جز بههاي است. از دهلوي بیدل شعر عمدة )92آبان  19 -كتاب درسي) (آزمون كانون 61(مرتبط با صفحة هاي

بدیعهاي پیچیده و  ) مضمون1
انگیز هاي رنگین و خیال ) استعاره2
) تخیالت رمزآمیز شاعرانه3
ل) زبانزد شدن اشعار او نزد عامه تحت عنوان مث4َ

  كتاب درسي) 58فحة صمرتبط با (كند؟ هر دو مورد كدام گزینه دربارة مكتب وقوع صدق می . 782.2
اندیشی شاعران براي تغییر سبك و رهایی از گرفتاري تقلید / بازتاب محیط اجتماعی قرن دهم ) نتيجة چاره1
/ بازتاب محیط سیاسی قرن یازدهمشباهت به شیوة حافظ ) 2
دیشی شاعران براي تغییر سبك و رهایی از گرفتاري تقلید/ بازتاب محیط سیاسی قرن یازدهمان ) نتيجة چاره3
/ بازتاب محیط اجتماعی قرن دهم ) شباهت به شیوة حافظ 4

  كتاب درسي) 59صفحة  مرتبط با(است؟ نادرستكدام گزینه دربارة اتفاقات ادبی و تاریخی قرن دهم . 783.3
از واقعیت دور شده بود.از منظر شاعران، سبك عراقی ) 1
پذیرفت و تبریز، مادر شهر فرهنگی بود. ) فرهنگ ایرانی در این دوره از فرهنگ هند همچنان تأثیر می2
گیر و رسمی شد و تا زمان حاكميت استعمار انگلیس زبان رسمی آن دیار بود. ) زبان فارسی در هندوستان همه3
هاي مهمی براي شاعران و هنرمندان و دانشمندان تبدیل شد. مركزي ایران به كانون ) مراكزي چون خراسان، آذربایجان و نواحی4

كتاب درسي) 60صفحة مرتبط با (  گرایی شاخصة اصلی شعر اوست؟ در كدام گزینه به نام شاعري اشاره شده است كه واقع. 4 .784

) محتشم دلدار اگر فرمان به قتل من دهد/ بر سر میدان عبرت نصب كن دار مرا1
داند زبان رمز و ایما را ) نصیحت این همه در پرده ، با آن طور خودرایی/ مگر وحشی نمی2
ام جایی كه بر آن آستان باشد گران ) یاد من صائب چه با آن خاطر نازك كند/ سجده3
) كار كليم بس كه ز عشقت به جان رسید/ ناصح به آب دیده ازو دست شسته است4

از نظر دقت، ظرافت و رقت معانی مشهور است؟ شعر كدام شاعرسرودن شعر مذهبی مشهور است و كدام شاعر در  ترتیب به. 5 .785
كتاب درسي) 60صفحة مرتبط با (  

) وحشی بافقی ـ محتشم كاشاني2) محتشم كاشاني ـ بابافغانی1
) بابافغانی ـ وحشی بافقی4) بابافغانی ـ محتشم كاشاني3

كتاب درسي) 61(مكمل صفحة   مربوط به این سبك باشد؟ تواند نمیسبك هندي ، بیت كدام گزینه هاي شعر  با توجه به ویژگی. 6 .786

گالب شمع اند بر رخ محفل  ) باز است چشم خلق به قدر گدا ز خویش/ پاشیده1
 كه بر نوك سنان دارد شمع  رباست/ حلقه چشمی است  نگهان هوش ) صنعت جرأت عبرت2

هی ماست/ نوبهار دگر از رنگ خزان دارد شمعزار طرب سیر رخ كا ) زعفران3
پرست/ بس كه در بیماري هجر تو گریانم چو شمع آید به چشم غم ) روز و شب خوابم نمی4

  كتاب درسي) 61صفحة مرتبط با (مربوط به شاعران كدام گزینه است؟ ترتیب بههاي ذكرشدة زیر  ویژگی. 787.7
برجسته ساخته است. ها و الفاظ محاوره سخن او را المثل الف) ضرب

شناسیم. هاي دور از ذهن می انگیز و به كاربردن مضمون هاي خیال ب) وي را به سبب سرودن غزل
اند. هاي غزلش شاهكارهايي از ذوق و اندیشه بیت پ) برخی از تك

) صائب ـ كليم ـ بیدل2 )كليم ـ صائب ـ بیدل1
) صائب ـ بیدل ـ كليم4 ) كليم ـ بیدل ـ صائب3

سرایان درباري در قرن یازدهم هجري چه پیامدي داشت؟ وابسته نبودن شعر به دربار و از بین رفتن طبقة مدیحه. 8 .788
 كتاب درسي) 60صفحة مرتبط با (

) مضامین تازه به موضوعات تكراري و كهن تبدیل شد.1
هاي بیشتري مدعی شعر و شاعري شدند. ) گروه2
) مدح و اندرز در اشعار كمرنگ شد.3
هاي زمینی در اشعار ترویج یافت. ) عاشقانه4

 )كتاب درسي 59صفحة مرتبط با (  ؟نبودهاي فرهنگی مهم ایران  در قرن دهم هجري، به غیر از اصفهان كدام گزینه از كانون. 9 .789

) نواحی مركزي ایران4  ) آسیاي صغیر3  ) خراسان2  ) آذربایجان1

كتاب درسي62تا58هايصفحه 11و10هاي تاريخ ادبيات فارسي در قرن
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  كتاب درسي) 62و  61هاي  (مكمل صفحه؟باشند نمیشهود هاي عمدة شعر بیدل در كدام گزینه م ویژگی. 790.10
فرما / ز پيكر سرو موج خجلت شود نمایان چو می ز مینا ) اگر به گلشن ز ناز گردد قد بلند تو جلوه1
ها را لغزش از جوش صفا ) اي خیال قامتت آه ضعیفان را عصا / بر رخت نظاره2
گویا بر لب آب بقا بنشسته هندویی ) يكي خال سیه جا كرده بر كنج لب لعلش / كه3
آید هوا اینجا دار از سیر این گلشن / ز عبرت خاك بر سر كرده می ) غبار صبح دیدي شرم4

)97آذر  30 -كتاب درسي) (آزمون كانون 58صفحة مرتبط با (كدام گزینه دربارة تاریخ ادبیات قرن دهم درست است؟. 791.11

دكي و عنصري در جریان بود.به شیوة رو) جریان شعر بابافغانی، 1
) بعد از ظهور شاعرانی چون سعدي، موالنا و حافظ، فرصت رشد ادبیات فارسی فراهم شد.2
) اوضاع سیاسی و اجتماعی این قرن به تبع اوضاع ادب فارسی، آشفته بود.3
) جریان مكتب وقوع، بازتاب طبیعی محیط اجتماعی این عصر بود.4

)97آذر  30 -كتاب درسي) (آزمون كانون 59(مكمل صفحة   توان یافت؟ عبارت زیر را می در كدام گزینه مصداق. 792.12

شاعران قرن دهم تشخیص داده بودند كه سبك عراقی از واقعیت دور شده و كامالً جنبة ذهنی و تخیلی یافته است، پس بایـد بـه سـوي«
»گویی بازگشت. گویی و واقع حقیقت

نهد اندر لحد / هم به ساعت از بهشتش بالش و بستر برند ) مرد آن مرد است كه چون پهلو1
روم، راه من است این، به تو كاري دارم؟ ) چندگویی كه میا و مرو از كوچة ما؟ / می2
) آب حیوان است یا گفتار خواجو یا شكر / ماه تابان است یا گل یا بناگوش شما3
سنبل عنبرفشان مااست از دو  ) برگ بنفشه كز چمن آید نسیم او / تابی 4

شعر . 13 .793 اصلی بافقی«ویژگی كاشانی«و » وحشی است؟ترتیب به» محتشم )97آذر  30 -كتاب درسي) (آزمون كانون 60صفحة مرتبط با (كدام

گرایی ـ سرودن اشعار مذهبی ) واقع2بند ) رقت معانی ـ استفاده از قالب تركيب1
ـ رقت معانیگرایی  ) واقع4گرایی ) ظرافت معنا ـ واقع3

از كدام. 14 .794 اوست؟ ویژگیيك اشعار و تبریزي صائب به مربوط زیر، )97آذر  30 -كتاب درسي) (آزمون كانون 61صفحة مرتبط با (هاي

به او» المعانی خلّاق«الف) انتساب لقب 
ب) كاربرد الفاظ محاوره

المثل هاي شاعر به صورت ضرب بیت ج) رواج تك
عامهد) نزديكي به افق خیال 

سرایی هـ) غزل
) د ـ هـ4  ) ج ـ هـ3  ) ب ـ ج2  ) الف ـ ب1

دوره. 15 .795 این ادبیات و صفوي عصر دربارة گزینه )97آذر  30 -كتاب درسي) (آزمون كانون 60 صفحةمرتبط با (است؟نادرستكدام

توجه داشتند.) شاهان صفوي به دلیل رقابت با شاهان عثمانی و هندي و دالیلی دیگر، به مسائل فرهنگی 1
) در عصر صفوي، شاهان دستی در زمينة ادبیات و تصوف داشتند.2
تركي و فارسی باقی مانده است.  ) از شاهان این عهد، اشعاري به زبان3
توجهی حكومت صفوي به شاعران، جلوگیري از نفوذ معارف هندوان بود كه برخی شعرا با آن آشنا بودند. ) يكي از دالیل بی4

بود؟روا. 16 .796 رویداد كدام حاصل صفوي، عهد شاعران میان در ادبی نقد و مناظره )97آذر  30 -كتاب درسي) (آزمون كانون 61صفحة مرتبط با (ج

) وابسته نبودن شعر به دربار2) افزایش رفاه اقتصادي1
) آشنایی ایرانیان با اروپا4پروري حكومت صفوي ) فرهنگ3

)97آذر  30 -كتاب درسي) (آزمون كانون 59صفحة مرتبط با (دب فارسی در قرن دهم كدام است؟ترین كانون فرهنگی ا مهم. 797.17

) خراسان4  ) اصفهان3  ) آذربایجان2  ) هندوستان1
است؟. 18 .798 شده اشاره هجري دهم قرن مهم شاعران به گزینه كدام )97آذر  30 -كتاب درسي) (آزمون كانون 60صفحة مرتبط با (در

) بیدل دهلوي ـ بهزاد ـ وحشی بافقی2  ـ كليم كاشاني ـ رضا عباسی ) وحشی بافقی1
) وحشی بافقی ـ بابافغانی شیرازي ـ محتشم كاشاني4  ) بابافغانی شیرازي ـ رضا عباسی ـ كليم كاشاني3

)97بهمن  19 -كتاب درسي) (آزمون كانون 60و  59هاي  صفحهمرتبط با (است؟ نادرستكدام گزینه از لحاظ تاریخ ادبیات . 799.19

اي در ترویج زبان تركي در ایران داشتند. ) شاهان صفوي نقش عمده1
گفتند. ) شاهان گوركاني هند، همگی به فارسی سخن می2
) رفاه نسبی به وجود آمده در قرن دهم، امكان پرداختن به ادبیات را براي عامه فراهم كرد.3
سرا به هند شد. اهی شدن شاعران مدیحه) بها ندادن به شعر ستایشی در عصر صفوي، موجب ر4

هاي رایج شعر این قرن است؟ ترین شاعر سبك هندي كيست و كدام شاعر در قرن دهم، نمایندة اصلی يكي از جریان معروف ترتیب به. 20 .800
)97بهمن  19 -كتاب درسي) (آزمون كانون 61و  58هاي  صفحهمرتبط با (

) صائب ـ محتشم كاشاني1
تشم كاشاني) كليم ـ مح2
) كليم ـ بابافغانی3
) صائب ـ بابافغانی4
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)2هاي آوايي همسان ( پايه

يهاي آواي پايه
ص كردن وزنمشخ هاي آوایی  درك پایه هایی منظم  هاي هجایی به دسته : برش هر دسته از هجاها یا خوشهمراحل درك اوزان شعري

هاي آوایی درك نظم پایه هاي هر پایه  واژه

سایر اوزان همسان:

فعولن

ام ناقه در گل نشیند به دنبال محمل چنان زار گریم / كه از گریهمثال

هاي آوایی پایه
یم  گر  ر  زا  نان  چِـ  مل  محـ  لِ  با  دنـ  بِـ

نا  اَم  یِـ  گر  از  كـ  قـ  ل  ردگ  نَد  شیـ  نـ

فعولن  فعولن  فعولن  فعولن  وزن واژه

-   -   U    -   -  U   -   -  U   -   -  U  هجایی هاي نشانه

به شاهی نشست از برش كيقباد / همان تاج گوهر به سر برنهادمثال

هاي آوایی یهپا
باد  قُـ  كيـ  رش  بـ  تَز  شسـ  نـ  هی  شا  بِـ

ر  گو  ج  تا  مان  هـر  بِـ  هر  سهاد  نَـ  ب

فعل  فعولن  فعولن  فعولن  وزن واژه

-   U    -   -  U   -   -  U   -   -  U  هجایی هاي نشانه

اند. سعدي در این وزن سروده شده» بوستان«فردوسی و » شاهنامه«آثاري مانند: 

 تر از پایان آن حذف شود. هاي همسان ممكن است يك هجا یا بیش در هر يك از وزن

 گاهی ممكن است يك پایه به صورت كامل حذف شود، یعنی هر مصراع به جاي چهار پایه، سه پایه داشته باشد.

مستفعلن

موجش گهی گوهر دهد لطفش گهی كشتي كشد / چندین خالیق اندر او مر هر يكي را حالتی مثال

هاي آوایی پایه
شَد  ك  تی  كشـ  هی  گَـ  فش  لط  هد  د  هر  گو  هی  گَـ  جش  مو

تی  لَـ  حا  را  كي  یِـ  هر  مر  رو  د  اَن  یق  ال  خَـ  دین  چنـ

علنمستف  مستفعلن  مستفعلن  مستفعلن  وزن واژه

ــانه ــاي نشــ هــ
  هجایی

 -   -  U   -   -   -  U   -   -   -  U   -   -   -  U   -

مفتعلن

جان مرا مست كني مست چو بر من گذري / عقل مرا پست كني زلف چو درهم شكنيمثال

هاي آوایی پایه
ري  ذَ  گ  من  بر  چـ  ت  مسـ  نی  كُـ  ت  مسـ  را  ـم  نِ  جا

نی  ك  شـ  هم  در  چـ  فـ  زلـ  نی  كُـ  ت  پسـ  را  مـ  لِ  عقـ

مفتعلن  مفتعلن  مفتعلن  مفتعلن  وزن واژه

ــانه ــاي نشــ هــ
  هجایی

 -  U  U   -   -  U  U   -   -  U  U   -   -  U  U   -

)2علوم و فنون ادبي ( 70تا  63هاي  صفحه
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دولت نوروز نپاید بسی / حمله و تاراج خزان در قفاستمثال

هاي آوایی پایه
سی  ب ید پا نَـ ز رو نُو ت لَـ دو

فاست  قَ در زان خَـ جِ را تا و لـ حمـ

فاعلن مفتعلن مفتعلن وزن واژه

ــانه ــاي نشــ هــ
هجایی

 -U U  -  - U U  -  - U   -

 ماية پند و حكمت دارد در این وزن سروده است. را كه درون» االسرار مخزن«نظامی، 

فعالتن
تو مرا جام بقایی كه دهی جام حیاتم / تو مرا گنج عطایی كه نهی نام فقیرممثال

هاي آوایی پایه
تَم یا حـ م جا هی د ك یی قا بـ مِ جا را مـ تُـ

رم قیـ فَـ م نا هی نَـ كـ یی طا عـ جِ گنـ را مـ تُـ

فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن واژه وزن

ــانه ــاي نشــ هــ
-  -  U U  - - U U  -  - U U  -  - U Uهجایی

56 پ�مچاهنۀ
10

تست

)97بهمن  19 -كتاب درسي) (آزمون كانون 63صفحة مكمل (هاي آوایی كدام مصراع صحیح است؟ جداسازي پایه. 801.1

) مه و خورشید نظر شد كه از او خاك چو زر شد1

  ) كبر و تكبر بگذار و بگیر2

) به جان آتشینم به رخ زعفرانی3

از رویش خجل گردون مشبك همچو دل ) خورشید4

)97بهمن  19 -كتاب درسي) (آزمون كانون 63صفحة  مكمل(  هاست؟ هاي آوایی همسان كدام گزینه متفاوت با دیگر گزینه هجاها در پایه تعداد. 802.2
حد و اندازه شود ) هین سخنی تازه بگو تا دو جهان تازه شود / وارهد از حد جهان بی1
ا كه این مرغ وحشی / ز بامی كه برخاست مشكل نشیند) مرنجان دلم ر2
) گر مطیع خدمتت را كفر فرمایی بگوید / ور حریف مجلست را زهر فرمایی بنوشد3
) سوزد مرا سازد مرا در آتش اندازد مرا / وز من رها سازد مرا بیگانه از خویشم كند4

يكسا یهپا. 3 .803 زیر بیت با گزینه كدام واژة وزن و آوایی است؟هاي كانون 63صفحة مكمل(ن درسي) (آزمون )97بهمن  19 -كتاب

»دار مرا یار مرا غار مرا عشق جگرخوار مرا / یار تویی غار تویی خواجه نگه«
شود انگور ما ) اي نور ما اي سور ما اي دولت منصور ما / جوشی بنه در شور ما تا می1
كند سفر دراز خود عزم وطن نمیگرد من رفت به چین زلف او / زان  ) تا دلِ هرزه2
) گفت كه تو شمع شدي الیق این جمع شدي / شمع نیم جمع نیم دود پراكنده شدم3
رو / شرح دهم غم تو را نكته به نكته مو به مو ) گر به تو افتدم نظر چهره به چهره روبه4

)97بهمن  19 -نكتاب درسي) (آزمون كانو 63صفحة  مكمل(وزن است؟ زیر با كدام بیت هم بیت. 804.4

»اهللا فوادي بحبیبی ابدا ببرد جان مرا / متع خنده اگر می به شكر«
) بار دیگر سر برون كن از حجاب / از براي عاشقان دنگ را1
) چرا به عالم اصلی خویش وا نروم / دل از كجا و تماشاي خاكدان ز كجا2
خندان خار غم فرسود را) سوي شورستان روان كن شاخی از آب حیات / چون گل نسرین ب3
) برو از خانة گردون بدر و نان مطلب / كان سیه كاسه در آخر بكشد مهمان را4

كتاب درسي70تا63هايصفحه هاي آوايي پايه

چ زر شد ك اَ زو خاك  ن ظر شد م ه خر شید

ر بِ گیر بر بِ گ ذا كبـ ر ت كب

را نی شی نم بِ رخ ب جان آ ت زع ف

م چ دله دون م شب بك یش خ جل گر خُر شید از رو
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)97اسفند  3 -كتاب درسي) (آزمون كانون 63صفحة  مكمل(تقطیع هجایی بیت زیر در كدام گزینه صحیح است؟. 805.5

»اي عجب ار دشمن من خود منم / خیره گله چون كنم از دشمنم«
1 (UU /U U / UU     2 (U / UU / UU     

3 (/ U U / U      4 (U / U U / U     

)95شهريور  26 -كتاب درسي) (آزمون كانون 66(مكمل صفحة است؟ در كدام گزینه آمده» همه سهل است، تحمل نكنم بارِ جدایی«وزن واژة مصراع. 806.6

 ) فعالتن فعالتن فعالتن فعلن2علن مستفعلن مستفعلن مستفعلن) مستف1

) فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن4) فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن3

 هستند؟» لن ـ مستفعلن ـ مفتعلن ـ فاعالتن ـ فاعلنفعو«هاي  مطابق با وزن واژه  كدام گزینه ترتیب كلمات به. 7 .807
  ب درسي)كتا 66تا  64هاي  (مكمل صفحه

ها ـ شاهنامه ـ آمرزیده ـ هواداري ـ صفوي ) خوشه2  ) بخندد ـ زندگانی ـ هواپیما ـ پیرمردي ـ هفدهم1
) ثریا ـ آسودگی ـ مدنظر ـ آفرینش ـ فارسی4  گرفتم ـ شبستان  بري ـ می ) خمیده ـ مالكيت ـ جیب3

U«هجایی  هاي نشانهكدام بیت براساس . 8 .808 / U / U / U        «كتاب درسي) 64و  63هاي  (مكمل صفحه  سروده شده است؟

 ) دال دیدي كه آن فرزانه فرزند / چه دید اندر خم این طاق رنگین1

) عجب نیست از گل كه خندد به سروي / كه در این چمن پاي در گل نشیند2
) در اقصاي گیتی بگشتم بسی / به سر بردم ایام با هر كسي3
ین سان كنند / زاهدان را رخنه در ایمان كنند) شاهدان گر دلبري ز4

  كتاب درسي) 66 تا 64هاي  صفحه مكمل(وزن كدام بیت در مقابل آن درست است؟. 809.9
) نه چندان آرزومندم كه وصفش در میان آید / وگر صد نامه بنویسم حكايت بیش از آن آید (فعولن فعولن فعولن فعولن)1
دل / كز عهده بیرون آمدن نتوانم این انعام را (مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن) هم تنگ ) هم تازه رویم هم خجل هم شادمان2
) تو مگر سایه لطفی به سر وقت من آري / كه من آن مایه ندارم كه به مقدار تو باشم (فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن)3
ی نشود (مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن)) يك سر مو از غم او نیست كه اندر تن من / آب حیاتی ندهد با گهري م4

  كتاب درسي) 66تا  64هاي  صفحه مكمل(است؟ نادرستصراع در مقابل آن وزن واژة كدام م. 810.10
هنگام را: مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن زنند این طبل بی تر می ) امشب سبك1
عالتن فعالتن) همه آرام گرفتند و شب از نیمه گذشت: فعالتن فعالتن ف2
كشد: مفتعلن مفتعلن فاعلن بار جفا می ) عقل كهن3
) یتیمی كه ناكرده قرآن درست: فعولن فعولن فعولن فعل4

57 پ�مچاهنۀ
10

تست

  

آن. 1 .811 مقابل در مصراع كدام واژة كانون 64و  63هاي  صفحهمكمل(است؟نادرستوزن درسي) (آزمون )96شهريور  17 -كتاب

 اي صنم (مفتعلن مفتعلن فاعلن) ) ما همه چشمیم و تو نور1

) به هر كار كردم تو را آزمایش (فعولن فعولن فعولن فعل)2
وجو از خویش نیست (فاعالتن فاعالتن فاعلن) ) عاشقان را جست3
) تو بشكن جنگ ما را اي معلّا (مفاعیلن مفاعیلن مفاعی)4

گزین. 2 .812 نخكدام مصراع واژة وزن نشانه درستی به را زیر بیت )96آبان  19 -كتاب درسي) (آزمون كانون 66صفحة  مكمل(دهد؟میست

»كشي شهره شدم روز الست مطلب طاعت و پیمان و صالح از من مست / كه به پیمانه«
) فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن2) فعالتن فعالتن فعالتن فعلن1
تن) فعالتن فعالتن فعالتن فعال4) مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعلن3

هماهنگی دارد؟ »- -/U U/- -U/- -U-«جایی يك مصراع كدام بیت با هاي ه خوشه. 3 .813
 )94آذر  20 - كتاب درسي) (آزمون كانون 64 صفحة مكمل(

 ) اگر غم لشكر انگیزد كه خون عاشقان ریزد / من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم1

كه را هیچ به كف نیست به دل آهی هست) دل مرنجان كه ز هر دل به خدا راهی هست / هر2
كند كند / نه با كس كه با جان خود می) بگفتا كه این مرد بد می3
) بگویم تا بداند دشمن و دوست / كه من مستی و مستوري ندانم4

كتاب درسي70تا63هايصفحه سؤاالت تركيبي موسيقي شعر
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)97آذر  2 -كتاب درسي) (آزمون كانون 63صفحة  مكمل(در كدام گزینه وزن واژة بیت دچار دگرگونی شده است؟. 814.4

) در غم شیرین نجوشی الجرم سركه فروشی / آب حیوان را ببستی الجرم رفتست آبت1

) ز مستان سالمت ز رندان پیامت / كه قفل طرب را كليدي كه نوشت2

) كنار خویش دریا كردم از اشك / تماشا چون نیایی سوي دریا3

ی تشریف اعطینا) به باطن همچو عقل كل به ظاهر همچو تنگ گل / دمی الهام امر قل دم4

)97آذر  2 -كتاب درسي) (آزمون كانون 63صفحة  مكمل(است؟ متفاوتهاي آوایی در كدام بیت  تعداد پایه. 815.5

) در بن خانه است جهان تنگ و منگ / زود برآیید به بام سرا1

) می گلگون چو تو باشی برِ من / نتوانم نتوانم نَزدن2

ل / چو در بحر آیم بود گوهر او) چو در كان روم او عقیق است و لع3

شناسم / همان جان منی در پوست جانا ) تو را در پوستین من می4

ها پایه. 6 .816 مصراع دیگر با تعداد لحاظ به مصراع كدام آوایی كانون 63صفحة مكمل(است؟متفاوتهاي درسي) (آزمون )98 فروردين 7 -كتاب

) گر چه زان آینه خاتون عرب را نگرند2  رو  ) همچو آیینه هزارت چشم حیران رو به1

) ليك بود آه دل سوختگان جانگداز4دهد هواي مرغزارها ) كه بوي مشك می3

)98ارديبهشت  13 -كتاب درسي) (آزمون كانون 63صفحة  مكمل(باشد؟ تواند نمیاي  وزن كدام بیت همسان تك پایه. 817.7

 ر از سبا) قافلة شب چه شنیدي ز صبح / مرغ سلیمان چه خب1

) گاه چو سوسن پی گل شاعر و مداح شدم / گاه چو بلبل به سحر سخرة تكرار شدم2

گذشت راهزن دین و دل / در پی آن آشنا از همه بیگانه شد اي می ) مغبچه3

نپذرفتبار  / صد بار فغان كردم و يك نپذرفتدار  ) بس البه كه بنمودم و دل4

)97مرداد  19 -كتاب درسي) (آزمون كانون 63صفحة  مكمل(    .است شده حذف پایانی ركن هجاي دو یا يك …گزينة  بیت جز بهها  در ابیات همة گزینه. 8 .818

) از آن سویی كه هر شب جان روان است / به وقت صبح بازآرد روان را1

) این خانه كه پیوسته در او بانگ چغانه است / از خواجه بپرسید كه این خانه چه خانه است2

بیاموز گلی سرخ را / جلوه كن آن دولت پاینده را ) خنده3

) كسي سر نهد بر فسونش كه چون مار / ز عقل و ز دین دست و پایی ندارد4

كتاب درسي) 66تا  63هاي  صفحه مكمل(اند. وزن هاي مقابل هم، هم مصراع … جز بهها  در همة گزینه. 819.9

رو كه تویی مهتر و ساالر حبشاي شب خوش  ||) بادة او همدل من بام فلك منزل من 1

تو در جنگ آیی روم من به صلح ||) چه رعنا رقیبی چه شیرین طبیبی 2

نمودي بوالمعالی گشته بودي فضل و حجت می ||) هین كه بس تاريك رویی اي گرفته آفتابت 3

دم ز عشق آید جهان بر هم چو بر صورت زند يك ||) بدم بی عشق گمراهی درآمد عشق ناكامي 4

وزن است؟ با كدام بیت هم» اي / تو را قبله عشق است اگر مقبلی تو عاقل از آنی كه عاشق نه«بیت . 10 .820

  كتاب درسي)  64و  63هاي  صفحه مكمل(

) ببین عذرا و وامق را در آن آتش خالیق را / ببین معشوق و عاشق را ببین آن شاه و آن طغرا1

شی در روانم فروزان) بگویم مثالی از این عشق سوزان / يكي آت2

) مرا حلوا هوس كرده است حلوا / ميفكن وعدة حلوا به فردا3

) در اجزاي من خوش درآمیختی / به خویشی چو موسی و هارون من4
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  استعاره 

  استعاره
 هاستعار 

» اسـتعاره «ابهت اسـت؛ ايـن نـوع مجـاز را     عالقة مش غيرحقيقيو  حقيقيپيوند بين معناي بنياد شباهت استوار است و عالقة و  گاهي مجاز بر 
اسـتعاره بـه دو نـوع     اي ديگر به دليل شباهت در ويژگي يا صـفتي مشـترك اسـت.    اي به جاي واژه گويند. در اصطالح ادبي، استعاره، كاربرد واژه مي

   شوند. استعارة آشكار (مصرحه) و استعارة پنهان (مكنيه) تقسيم مي
  به) را برگزينيم و طرف ديگر تشبيه را قصد كنيم، استعاره پديد آمده است. طرف تشبيه (مشبه يا مشبهبه عبارت ديگر اگر يكي از دو 

  (حافظ)  تر است؟ من از كه كم پرور شمشاد خانهباغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است /  مثال
به) ذكر شده است و از ايـن طريـق اسـتعاره آفريـده      شبه(م» پرور شمشاد خانه«در بيت باال شاعر محبوب خود (مشبه) را حذف نموده و به جاي آن 

  گويند. رحه ميصكند استعارة م به تشبيه را ذكر و ساير اركان تشبيه را حذف مي اي را كه در آن تنها شاعر مشبه چنين استعاره است.
  (مولوي) ندارد نيست باد آتشو نيست باد / هر كه اين  بانگ ناياست اين آتش  مثال

ايـن نـوع كـاربرد     بـريم.  به را آورده كه از آن پـي بـه مشـبه مـي     ت، شاعر دو ركن اصلي تشبيه را ذكر كرده؛ اما در مصراع دوم مشبهدر مصراع نخس
  استعاره، همان استعارة آشكار است.

بـه يـا فقـط     ويژگـي مشـبه   به) باقي بماند، آراية تشبيه را داريم؛ اما اگـر مشـبه همـراه    اگر از چهار ركن تشبيه، دو ركن (مشبه و مشبه توض�ح
  تر از تشبيه است. آيد كه رساتر و هنري به باقي بماند، استعاره به وجود مي مشبه

  (نظامي) باريد / از نرگس تر، به الله بر مرواريد گفتا كه مرو به غربت و مي مثال
و » چهـرة زيبـا  «، »چشـم «نـد؛ بلكـه بـه ترتيـب اسـتعاره از      ا در معناي اصلي خود به كار نرفته» مرواريد«و » الله«، »نرگس«هاي  در مثال باال، واژه

  اند. » اشك«
  استعارة مكنيه 

نيـز همـراه آن   » بـه  مشـبه «هـاي   (طرف اول) ذكر شود كه در اين صورت معموالً يكي از ويژگي» مشبه«هاي تشبيه، فقط  گاهي ممكن است از پايه
  گويند. اي را استعارة مكنيه  چنين استعاره آيد. مي

  (انوري) هزار نقش برآرد زمانه و نبود / يكي چنان كه در آيينة تصور ماست مثال
  هاي انسان است، همراه مشبه آمده است. زمانه (مشبه) به انساني مانند شده و نقش برآوردن كه از ويژگي

بخشي يـا تشـخيص در كـالم     سبب پيدايش جان به محذوف، انسان است كه جان و غير انسان و مشبه گاه در اين نوع از استعاره، مشبه موجودي بي
  .شود مي

  (قطران تبريزي) دشت بخندد همي ز اللة سيراب / باغ بنازد همي به سوسن آزاد مثال
انـد، امـا    مشبه خود ذكر شده ويژگي انسان هستند كه همراههمگي » سوسن«براي » آزاد بودن«و » باغ«براي » نازيدن«، »دشت«براي » خنديدن«

  نسان) ذكر نشده است.به (ا مشبه
  پنداشته و اين از همان نوع تشخيص است.» انسان«قرار گيرد، به اين معنا است كه آن را » منادا«اگر غير انسان  هن�ته
  (حافظ) كش عيار كجاست؟ اي نسيم سحر آرامگه يار كجاست؟ / منزل آن مه عاشق مثال

  مورد خطاب قرار دادن نسيم سحر، همان تشخيص است.
  ن در معناي استعاري قرار گرفته و آنگاه مورد خطاب قرار گيرد، تشخيص نيست.هرگاه انسا توض�ح
  (شهريار) كني بندي و ما را ز سر وا مي كني / خاري به خود مي چرا خون در دل ما مي اي غنچة خندان مثال

  استعاره از معشوق است، اما تشخيص نيست.» غنچة خندان«
هاي اضافي  آيد. اين تركيب شود و به صورت تركيب اضافي مي به) اضافه مي محذوف (مشبهگاهي ركن ذكر شده (مشبه) به ويژگي ركن  هن�ته

  اضافة استعاري يا از نوع تشخيص است و يا تنها استعارة مكنيه. گويند. مي» اضافة استعاري«را 
  (حافظ) كس چو حافظ نگشود از رخ انديشه نقاب / تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند مثال

  )استعاري هستند. (هر دو از نوع تشخيصاضافة » زلف سخن«و » شهرخ اندي«
  
  

 ) 2علوم و فنون ادبي ( 76تا  71هاي  صفحه
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)88كتاب درسي) (كنكور سراسري  74تا  71 هاي هصفح مكمل(تر است؟ آراية استعاره در كدام بیت بیش. 821.1
) هر كجا نقّاش نقش قامت و لعلش كشيد / جلوة طوبی نگر، سرچشمة كوثر ببین1
2ر) به خنده از لب خود پر شكر كني دامن / مرا چو چشم در اندازد از گریبان د
بها سخن ندهم / بده ز لعل شكربار قند و بستان در ) به چون تو محتشمی بی3
) چون بگویی بفشانی گهر از حقّة لعل / چون بخندي بنمایی ز شكر مروارید4

)88رسي) (كنكور سراسري كتاب د 73صفحة مكمل (به كار رفته است؟» استعاره«در كدام بیت، . 822.2
) من آنم كه در پاي خوكان نریزم / مر این قیمتی در لفظ دري را1
) به نظم اندر آري دروغی طمع را / دروغ است سرمایه مر كافري را2
) به علم و به گوهر كني مدحت آن را / كه مایه است مر جهل و بدگوهري را3
بگرفت خنیاگري را) اگر شاعري را تو پیشه گرفتی / يكي نیز 4

)92كتاب درسي) (كنكور سراسري  73صفحة مكمل (است؟ كار رفته تر به بیش مصرحهدر كدام گزینه، آراية استعارة . 823.3
 ) هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود / هرگز از یاد من آن سرو خرامان نرود1

نظر بینا بود ) از بتان آن طلب ار حسن شناسی اي دل / كاين كسي گفت كه در علم2
) غالم نرگس مست تو تاجدارانند / خراب بادة لعل تو هوشیارانند3
) از دام زلف و دانة خال تو در جهان / يك مرغ دل نماند نگشته شكار حسن4

گزینه. 4 .824 همة است. به » استعاره«، …گزينةجز بهها، در رفته كانون 73صفحة مكمل(كار درسي) (آزمون )91بهمن  15 -كتاب
) چو خورشید رخشان بگسترد پر / سیه زاغ پرّان فروبرد سر1
 شك باغبان / ور نچیند خود فروریزد ز بار ) گل بخواهد چید بی2

 ) به حجاب اندرون شود خورشید / گر تو برداري از دو الله حجیب (حجاب)3

داشت ) خیز تا بر كلك آن نقّاش جان افشان كنيم / كاين همه نقش عجب در گردش پرگار4

)90بهمن  15 -كتاب درسي) (آزمون كانون 73صفحة مكمل (تري وجود دارد؟ در كدام گزینه، استعارة بیش. 825.5
) چو تنها ماند ماه سرو باال / فشاند از نرگسان لؤلؤي الال1
نپسندم كه به جاي تو بود ) تا تو را جاي شد اي سرو روان در دل من / هیچ كس می2
 ي شب هجران نیامدي ي تابان نیامدي / باز اي سپیده تاره) باز امشب اي س3

تر است پرور من از كه كم ) باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است / شمشاد خانه4

كد. 6 .826 مصرحهدر استعارة آراية از شاعر گزینه، است؟ بیشام برده بهره صفحة تر كانون 73(مكمل درسي) (آزمون )89بهمن  15 -كتاب
تا كي در این زندان فریب این و آن بینی / يكي زین چاه ظلمانی برون شو تا جهان بینی) دال 1
 سازش / بدان دانه به دام آورد بازش ) هم از راه سخن شد چاره2

 تر است پرور من از كه كم ) باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است / شمشاد خانه3

خوان باش نوگل این بلبل غزلنوازي نه كار هر مرغی است / بیا و  ) زبور عشق4

)89بهمن  15 -كتاب درسي) (آزمون كانون 73صفحة مكمل (به كار رفته است؟» استعاره«در كدام گزینه، . 827.7
) سواران لشكر برانگیختند / همه دشت پیشش درم ریختند1
 چنان بگریم زار / كه از جهان ره و رسم سفر براندازم ) به یاد یار و دیار آن2

 موج الست، كشتي قالب ببست / باز چو كشتي شكست، نوبت وصل و لقاست ) آمد3

یابی / وگر در راه دین آیی همه نقّاش جان بینی ) اگر در باغ عشق آیی همه فرّاش دل 4

آراية . 8 .828 از بار چند زیر ابیات در است؟ » استعاره«فردوسی برده كانون 73صفحة مكمل(بهره درسي) (آزمون )89ن بهم 15 -كتاب
شكين كمند دراز« همه بندگان موي كردند باز/ فریگیس م

»برید و میان را به گیسو ببست/ به فندق گل و ارغوان را بخست
) چهار4  ) پنج3  ) هفت2  ) شش1

گزینه. 9 .829 همة آراية …گزينةجز بهها در از شاعر است.» استعاره«، برده صفحة بهره كانون 73(مكمل درسي) (آزمون )89بهمن  15 -كتاب
) پشتم خمیده ماند ز بار گران عشق / چون شاخة ضعیف ز بار گران برف1
اندام را ) ننگرد دیگر به سرو اندر چمن / هر كه دید آن سرو سیم2
) ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالی است / حال هجران تو چه دانی كه چه مشكل حالی است3
) گرچه از كبر، سخن با منِ درویش نگفت / جان فداي شكرين پستة خاموشش باد4

كتاب درسي76تا71هايصفحه استعاره
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هستند؟  چه كلماتی استعاره ترتیب به» بان دارد / بهار عارضش خطی به خون ارغوان دارد بتی دارم كه گرد گل ز سنبل سایه«در بیت . 10 .830
  )89بهمن  15 -كتاب درسي) (آزمون كانون 73صفحة مكمل ( 

) سنبل، عارض، ارغوان4  ) گل، خط، ارغوان3  ) بت، سنبل، بهار2  گل، سنبل) بت، 1

گزینه. 11 .831 همة ابیات دارد.» استعاره«، …گزينةجز بهها در كانون 73صفحة مكمل(وجود درسي) (آزمون )90بهمن  15 -كتاب
ها بود كه چو یاقوت قدح خنده زدي / در میان من و لعل تو حكايت الف) یاد باد آن

ب) بعد از این دست من و دامن آن سرو بلند / كه به باالي چمان از بن و بیخم بركند
پ) زلف پرپیچ برشكسته به گل / چشم پرخواب سرمه كرده به ناز

ت) اي سلسلة مشك فكنده به قمر بر / خندید لب پرشكر تو به شكر بر
ث) شب پر از در و گوهر و لؤلؤ / از گریبان چرخ تا دامن

وشن از پرتو رویت نظري نیست كه نیست / منّت خاك درت بر بصري نیست كه نیستج) ر
پاره نیست چ) او را به چشم پاك توان دید چون هالل / هر دیده جاي جلوة آن ماه

نشین است ح) گوشه گرفتم ز خلق و فایدتی نیست / گوشة چشمت بالي گوشه
) ت و ث4  ) ج و ح3  ) الف و ب2  ) پ و چ1

)95آبان  21 -كتاب درسي) (آزمون كانون 74صفحة مكمل (به كار رفته است؟» تشخیص«دام بیت آرايةدر ك. 832.12
تر است تر است / دل به روي تو ز روي تو طربناك ) سرو من، سرو نه از قد تو چاالك1
 ) آن لحظه كه ریزم چو فلك از مژه كوكب / بیدار كسي نیست كه گیرم به گواهی2

خنده صد شور پدید آرد / چشم تو به هر گوشه صد فتنه برانگیزد ) لعل تو به هر3
 باید / طلبكار وصال در شهوار معانی را تر از گوش صدف آماده می ) لبی خامش4

)96آبان  5 -كتاب درسي) (آزمون كانون 74ة صفحمكمل (وجود دارد؟» تشخیص«در كدام بیت آراية. 833.13
 ش تو / جان و خرد بسی است تو را منكر و نكير) از خویشتن بپرس در این گور خوی1

 ) بشكفد پروانه چون در انجمن بیند مرا / خیزد از بلبل فغان چون در چمن بیند مرا2

ها به رقص / مرغان خورشیدي سحر تا والضّحی پاكوفته اي در عشق ظلمت ) خفاش در تاريكي3
ها من میخانه شد از شیشه چیدن) ز شرم نرگس مخمور او چندان عرق كردم / كه سر تا پاي 4

مصرحه. 14 .834 استعارة بیت كدام دارد؟در وجود تشخیص كانون 74و  73هاي  صفحهمكمل(و درسي) (آزمون )96آبان  5 -كتاب
 ریخت داد / از هوا دامن گل بر سر صحرا می ) چون صبا شرح گلستان جمالت می1

 روان است ) مرا یاقوت او قوت روان است / ولی اشكم چو یاقوت2

) ساقی می چون زنگ ده كĤيينة جان من است / باشد كه بزداید دلم ز آيينة جان زنگ را3
برد ز افعی زلفش موي موي خورد از جام لعلش باده خون / می ) می4

آرایه. 15 .835 بیت، كدام تشخیصمصرحهاستعارة«هاي  در دارد؟»و وجود درسي) (كنكور س 74و  73هاي  صفحهمكمل(، )94راسري كتاب
) صبحدم چون گل به شكّرخنده بگشاید دهن / از خروش و نالة مرغ سحرخوان چاره نیسـت1
وار / زان كه شمعی چون رخش در مجلس اصحاب نیست ) پیش رویش ز آتش دل سوختم پـروانه2
نغمـه آهنگ هزار آوا گـرفت ) چون گل صد برگ بزم خسروانی ساز كرد / بلبـل خـوش3
زند / بـس كه از چشـمم به دامـن لؤلؤي الال گـرفت نگر كه الف درفشـانی مـی) ابر را ب4

)87كتاب درسي) (كنكور سراسري  74صفحة مكمل (است؟ نرفتهبه كار » تشخیص«در كدام گزینه. 836.16
بریم / با پادشه بگوي كه روزي مقدر است ) ما آبروي فقر و قناعت نمی1
 ق ما را هزار حلّه بدوخت) عشق ما را هزار فن آموخت / عش2

داشتم كĤخر دواي من شود كاشتم تا بردهد مهر و وفا / دردش به دل می جان می ) مهرش به3
) اي بخارا، شاد باشد و دیر زي / میر زي تو شادمان آید همی4

گزینه. 17 .837 همة ابیات دارد.» تشخیص«آراية …گزينةجز بهها در درسي) (آ 74صفحة مكمل(وجود كانونكتاب )92بهمن  15 -زمون
سار شاهدان چمن/ ببین در آينة جویبار گرية بید الف) به یاد زلف نگون

 ب) از این چراغ توام چشم روشنایی نیست/ كه كس ز آتش بیداد غیر دود ندید

اي كه شكفت/ به سوگواري زلف تو این بنفشه دمید پ) نشان داغ دل ماست الله
ه در این دوزخ روح/ خاك ما را به گل و سرو و سمن حاجت نیستجا، ك ت) اي صبا مگذر از این

فریاد/ ز دست جور تو ناهید بر فلك نالید ث) چه جاي من؟ كه در این روزگار بی
خوانی مرغان چمن حاجت نیست گرید/ به غزل ج) در بهاري كه بر او چشم خزان می

شكن حاجت نیست وابآویختگان را چه ثمر مژدة صبح/ مرده را عربدة خ چ) این شب
ح) الله را بس بود این پیرهن غرقه به خون/ كه شهیدان بال را به كفن حاجت نیست

) ت و ح4  ) ث و ج3  ) ب و چ2  ) الف و پ1
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)92بهمن  15 -كتاب درسي) (آزمون كانون 74صفحة مكمل (؟نداردوجود » تشخیص«در كدام بیت، آراية. 838.18

ي وصلیم و حجاب است دل ما روشد؟ / آیینهقدر جلوه ف ) دریا به حبابی چه1
 ست ي ماست / به جاي خاك كه در زیر پایت افكنده ) بیا كه بر سر كويت بساط چهره2

) اي كرده در جهان غم عشقت سمر مرا / وي كرده دست عشق تو زیر و زبر مرا3
یان انداخت) فریب زلف تو با عاشقان چه شعبده ساخت؟ / كه هر كه جان و دلی داشت در م4

. …گزينة جز بهرا به وجود آورده است، » تشخیص«ها در همة گزینه» نادام«. 19 .839
)92بهمن  15 -كتاب درسي) (آزمون كانون 74صفحة مكمل (

 اندام حرام است ) در مذهب ما باده حالل است وليكن / بی روي تو اي سرو گل1

درد من مسكيني تو هم) امشب اي ماه به درد دل من تسكيني / آخر اي ماه 2
جا / سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت ) در زلف چون كمندش اي دل مپیچ كان3
كش عیار كجاست؟ ) اي نسیم سحر آرامگه یار كجاست؟ / منزل آن مه عاشق4

بیش» تشخیص«تعداد . 20 .840 گزینه، كدام ابیات گزینه در سایر از است؟ تر درسي) (آ 74صفحة مكمل(ها كانونكتاب )91بهمن  15 -زمون
الف) از باد صبا، دم تو جوید / با خاك زمین، غم تو گوید

ب) بنالد جامه چون از هم بدري / بگرید رز چو شاخ او ببرّي
گري كند نوحه دم خروس سحري / دانی ز چه رو همی ج) هنگام سپیده

ایی بزنیمد) زان پیش كه دست و پا فرو بندد مرگ / آخر كم از آن كه دست و پ
كند گرد من رفت به چین زلف او / زان سفر دراز خود عزم وطن نمی هـ) تا دل هرزه

و) هر شبنمی در این ره صد بحر آتشین است / دردا كه این معما شرح و بیان ندارد
رود ز) محمل بدار اي ساروان، تندي مكن با كاروان / كز عشق آن سرو روان، گویی روانم می

) الف ـ ب4  ) د ـ ز3  ج ـ و )2  ) هـ ـ ز1

گزینه . 1 .841 كدام تشخیصمصرحهةاستعار«در است؟ به »و رفته كانون 74و  73هاي  صفحهمكمل(كار درسي) (آزمون )90بهمن  15 -كتاب

روي چون در بره درآید / كافور خشك گردد با مشك تر برابر ) آهوي آتشین1
ریست فراوان به دست من شمشیر) اگر بخندد در دست من قدح نه عجب / كه بس گ2
خون ز آبلة تن رزان / كه آبلة رخ فلك بود عروس خاوري ) در ده از آن چكيده3
) نه دست صبر كه در آستین عقل برم / نه پاي عقل كه در دامن قرار كشم4

كار رفته است. به» و تشخیص مصرحهاستعاره «، …بیت گزينة  جز بهها  در ابیات همة گزینه. 2 .842
)90بهمن  15 -كتاب درسي) (آزمون كانون 74و  73هاي  فحهصمل مك(

 ) گل چاك زد از شوق گریبان صبوري / تا آگهی از چاك گریبان تو دارد1

روزي من چشم روزگار گریست / ندانم آن مه تابان چه در كمان دارد ) به تیره2
 اردبهارا تویی كه عارض تو / طراوت گل و بوي بهار من د ) گال و تازه3

برد ز افعی زلفش موي موي خورد از جام لعلش باده خون / می ) می4

كار رفته است. به» تشخیص«، آراية …بیت گزينة  جز بهها  در ابیات همة گزینه. 3 .843
)90بهمن  15 -كتاب درسي) (آزمون كانون 74فحة صمكمل (

 ین من است) تا مرا عشق تو تعلیم سخن گفتن كرد / خلق را ورد زبان، مدحت و تحس1

) حسنت به ازل نظر چو در كارم كرد / بنمود جمال و عاشق زارم كرد2
) اگر غم لشكر انگیزد كه خون عاشقان ریزد / من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم3
زنند صفیر / ندانمت كه در این دامگه چه افتاده است ) تو را ز كنگرة عرش می4

)90بهمن  15 -كتاب درسي) (آزمون كانون 74صفحة مكمل (وجود دارد؟» تشخیص«در كدام گزینه، . 844.4

) احوال گنج قارون كايام داد بر باد / در گوش گل فروخوان تا زر نهان ندارد1
 ) مرغ دل ما را كه به كس رام نگردد /  آرام تویی، دام تویی، دانه تویی، تو2

 گشودم من صدف آغوش می اي در این دریا / وگرنه چون دانه ) نبود گوهر يك3

دانی و زیبایی را ) بر حدیث من و حسن تو نیفزاید كس / حد همین است، سخن4

به كار رفته است.» تشخیص« …بیت گزينة  جز بهدر همة ابیات . 5 .845
)89بهمن  15 -كتاب درسي) (آزمون كانون 74فحة صمكمل (

 هم داد) اي دل من تو را بشارت باد / كه تو را من به دوست خوا1

) تا مرا عشق تو تعلیم سخن گفتن كرد / خلق را ورد زبان، مدحت و تحسین من است2
 زنند صفیر / ندانمت كه در این دامگه چه افتاده است ) تو را ز كنگرة عرش می3

شود ) دیدة عقل مست تو، چرخة چرخ پست تو / گوش طرب به دست تو، بی تو به سر نمی4
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به كار رفته است.» تشخیص«آراية  …گزينة  جز بهها  در همة گزینه. 6 .846
)89بهمن  15 -كتاب درسي) (آزمون كانون 74صفحة  مكمل(

 ) همه شب در این امیدم كه نسیم صبحگاهی / به پیام آشنایی بنوازد آشنا را1
رسد رسد / مژده دهید باغ را بوي بهار می ) آب زنید راه را هین كه نگار می2
كني بندي و ما را ز سر وا می كني؟ / خاري به خود می خون در دل ما می) اي غنچة خندان، چرا 3
) اي نسیم سحر آرامگه یار كجاست؟ / منزل آن مه عاشق كُش عیار كجاست؟4

)89بهمن  15 -كتاب درسي) (آزمون كانون 74فحة صمكمل (تر است؟ بیش» تشخیص«در كدام بیت، تعداد. 847.7
شود پست تو/ گوش طرب به دست تو، بی تو به سر نمی ) دیدة عقل مست تو چرخة چرخ1
) ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد / چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد2
 رسد رود، غنچه سوار می كند / سبزه پیاده می كند، سرو قیام می ) باغ سالم می3
سرین آمداش بر سمن و سنبل و ن ) رسم بدعهدي ایام چو دید ابر بهار / گریه4

گزینه. 8 .848 همة استعاري«، …گزينةجز بهها در دارد.» اضافة كانون 74صفحة مكمل(وجود درسي) (آزمون )89بهمن  15 -كتاب
زنند صفیر / ندانمت كه در این دامگه چه افتاده است ) تو را ز كنگرة عرش می1
دانیانگیز خراسانی / بر يكي مانده به یمگان دره زن ) بگذر اي باد دل2
نرسد / پاي اوهام و پاية افكار ) تا به جایی رسی كه می3
زنان خواهد شد ) این تطاول كه كشيد از غم هجران بلبل / تا سراپردة گل نعره4

، چنـد»كـرد  انداخت/ فكر بـازي مـی   آمد/ دست در گردن حس می چسبانید/ شوق می گاه تنهایی/ صورتش را به پس پنجره می«در شعر . 9 .849
)89بهمن  15 -كتاب درسي) (آزمون كانون 74صفحة  مكمل(  به كار رفته است؟» تشخیص«
) شش4  ) پنج3  ) چهار2  ) سه1

ابیات،. 10 .850 همة استثنايدر گزينةبه دارد.» تشخیص«، …بیت كانون 74صفحة مكمل(وجود درسي) (آزمون )95آبان  21 -كتاب
بسوخت ) منیژه سبك آتشی برفروخت / كه چشم شب قیرگون را1
) خواهم شدن به ميكده گریان و دادخواه / كز دست غم خالص من آن جا مگر شود2
ست / از سرِ زلف تو در پاي دلِ ما زنجیر ست و ليكن بسته ) درِ آفاق گشاده3
) دو چشمش به سان دو نرگس به باغ / مژه تیرگی برده از پرّ زاغ4

بیت. 11 .851 كدام مصرحهاستعاردر تشخیصة كاو است؟به رفته كانون 74و  73هاي  صفحهمكمل(ر درسي) (آزمون )95آبان  21 -كتاب
 ) گلزار رخت هست چنان تازه بهاري / كاو را خللی نیست ز هر باد خزانی1
 ) بوي آغوش تو را از نفس گل شنوم / گل نورسته مگر دوش در آغوش تو بود؟2
ی پروانة شمع شبستانت شوم؟تابم! چه كم گردد ز تو / گر شب ) آخر اي ماه جهان3
 ام) همچو گوهر گر دلم از سنگ گردد دور نیست / دور از مژگان ابر نوبهار افتاده4

)95آبان  21 -(تركيبي) (آزمون كانونشود؟ در كدام بیت یافت می» و تشبیه مصرحهتشخیص، استعارة «هاي آرایه. 852.12
چون یاقوت لب داري و مرواریددندانی ) دو چشم من همی یاقوت و مروارید از آن بارد / كه1
 ) سخن بگوي از آن پسته شكّرافشان شو / كه قوت طوطی روحم كالم توست اي دوست2
 گاه من باشی) من از دو نرگس مست تو چشم آن دارم / كه آگه از نگه گاه3
) گفتم به چشم عقل نیفتم به چاه عشق / بستی نظر ز نرگس سحرآفرین مرا4

به كار رفته است.» هاستعار«و » تشبیه«هاي  ، آرایه…بیت گزينة  جز بهبیات زیر در همة ا. 13 .853
 )95آبان  21 -(تركيبي) (آزمون كانون

 از خون من فرستی هر دم نوالة هجر / يك ره به خوان وصلم ناكرده میهمانی )1
 ) مژگان تو خونم را چون آب همی ریزد / تو بر سر من محنت چون خاك همی بیزي2
نشین دیدة گریان كيستي ذرة خندان چو آفتاب / سایه با لعل نیم) 3
فشان انگیختی ) آتش از شرم تو چون گل در خوي خونین نشست / زان خطی كز عارض آتش4

)95آذر  5 -) (آزمون كانونتركيبي(شود؟ دیده می» استعاره«و » تشبیه«در كدام گزینه هر دو آراية. 854.14
 كو سهل پندارد / ز فكر آنان كه در تدبیر درمانند، در مانند) دواي درد عاشق را كسي 1
) به عمري يك نفس با ما چو بنشینند، برخیزند / نهال شوق در خاطر چو برخیزند، بنشانند2
 رویان قرار از دل چو بستیزند، بستانند بویان غبار غم چو بنشینند، بنشانند / پري ) سمن3
 خوانند بینند، می بارند / ز رویم راز پنهانی چو می ، میخندند ) ز چشمم لعل رمانی چو می4

گزینه. 15 .855 همة نوع …گزينةجز بهها، در از مكنیه، صفحة (است.» نمایی آدم«استعارة درسي 74مكمل كانونكتاب )95دي  3 -) (آزمون
كرد بر هوا دامن گشاید گریبان صبح را گردون / كه شب دراز همی ) نمی1
گردون فروهشت پر / هـمه زيركان كور گردند و كر ) قضا چون ز2
) دهر پیش تو دست كرده به كَش / چرخ پیش تو پشت كرده به خم3
) گردون نهاده چشم و زمانه نهاده گوش / هر حكم را كه راي تو امضا كند همی4
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)95دي  3 -مون كانون(تركيبي) (آزوجود دارد؟» تشبیه، استعارة مصرحه و تشخیص«هاي ام بیت آرایهدر كد. 856.16
 ) كمند زلف بتی گردنم ببست به مویی / چنان كشيد كه زنجیر صد عالقه گسستم1

ها نالیدم از عشق گلی چون بلبلی / گل خزان شد ناگه و خارم به پاي جان خلید ) سال2
) ز شرم چهرة چون آفتابت اندر صبح / ستاره خون شود از چشم آسمان بچكد3
دانه نهادیمكشتي سرگشته كه آخر / جان در سر آن گوهر يكرود این  ) چون می4

شود؟ یافت می» تركيب اضافی«به صورت » تشبیه فشرده«و » تشخیص«در كدام گزینه هر دو آراية . 17 .857
 )95بهمن  8 -(تركيبي) (آزمون كانون

كردم / چو بدیدم رخ زیباي تو چیز دگر است ) نسبت روي تو با ماه فلك می1
نكهتي از خاك ره یار بیار / ببر اندوه دل و مژدة دلدار بیار) اي صبا 2
دهنی ) غنچه در باغ اگر لعل لبت را بیند / نزند الف به پیش تو به كوچك3
) لعلش آتش، نرگسش مست مدام / قد سروش را ندارد دلبري4

)96رديبهشت ا 11 -(تركيبي) (آزمون كانوناستعاره است؟ فاقدكدام بیت داراي دو تشبیه و . 858.18
 ) اي جان من! جهان لطافت تویی وليك / دل بر وفاي عهد جهان چون توان نهاد1

) بار هجران تو كوه است این تن الغر چو كاه / طاقت كوهي چنان تا كي بود این كاه را؟2
 آید ) چنان با بادة عشق تو سرگرمم در این گلشن / كه خار راه او در زیر پا ریحانه می3

 دو سه روز نوبت عمر گذشت / چون آب به جویبار و چون باد به دشت ) این يك4

گزینه. 19 .859 همة می» مصرحهاستعارة« …گزينةجز بهها در كانون 73صفحة مكمل(شود. دیده درسي) (آزمون )94آبان  22 -كتاب
 ) صفاي خلوت خاطر از آن شمع چگل جویم / فروغ چشم و نور دل از آن ماه ختن دارم1

ا در خانه سروي هست كاندر ساية قدش / فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دارم) مر2
) خدا را اي رقیب امشب زمانی دیده بر هم نه / كه من با لعل خاموشش نهانی صد سخن دارم3
) به كام و آرزوي دل چو دارم خلوتی حاصل / چه فكر از خُبث بدگویان میان انجمن دارم4

)96ارديبهشت  11 -(تركيبي) (آزمون كانون  به كار رفته است؟» و تشخیص مصرحهتشبیه، استعاره «سه آراية در كدام بیت هر . 20 .860
 بینم، مگر / باد صبح، از حال من، با وي حدیثی گفته است ) سنبلت را بس پریشان حال می1

رفته استكش صبا، صد ره به مژگان  ) خاك راهت، خواستم رفتن به مژگان، عقل گفت / نیست حاجت2
 ) دل چو در محراب ابرو، چشم مستت دید و گفت / كافر سرمست در محراب بین، چون خفته است3

 تر، گلی نشكفته است ) چشم بد دور از گل رویت، كه در گلزار حسن / هرگز از روي تو نازك4

فصل پا�ان جمچعبندي آزمون -60 20پ�مچاهنۀ

تست

.گیرد قرار توجه مورد صفوي عهد در هنرها انواع و شاعري و شعر كه شد موجب … جز بههمة عوامل زیر . 1 .861
)97بهمن  19 -كتاب درسي) (آزمون كانون 59(مرتبط با صفحة 

) تبدیل شدن شهر اصفهان به پایتخت فرهنگی كشور1
) داشتن مقام شیخی و رهبري طریقت برخی از شاهان صفوي2
) در تماس بودن شاهان صفوي با برخی رؤساي مذاهب3
فرهنگی) توجه شاهان عثمانی و هندي به مسائل 4

دهم. 2 .862 قرن ادبیات تاریخ دربارة گزینه كدام )97مرداد  19 -كتاب درسي) (آزمون كانون 60تا  58هاي  صفحهمرتبط با (است؟نادرستموارد

به شیوة سعدي و حافظ در جریان بود.الف) در این دوره شعر لطیف و فصیح بابافغانی به طور طبیعی، 
شد. راقی با ادامة پایبندي به سنن ادبی، نابود میبه نظر شاعران این دوره، سبك عب) 

پذیرفت. پ) در این دوره فرهنگ ایرانی همچنان از فرهنگ هند تأثیر می
توان به بهزاد (در دورة شاه عباس) اشاره كرد. ت) از مفاخر ادبی این دوره می

ت مغول و تیموري، جایی براي رشد زبان و ادبیات فارسـیث) بعد از ظهور شاعران بزرگ سبك عراقی، در این دوره به دلیل تسلّط درازمد
باقی نماند.

) ث، الف4  ) ت، پ3  ) ب، ث2  ) الف، ت 1

هاي دهم و یازدهم هجري صحیح است؟ كدام گزینه در مورد تاریخ ادبیات فارسی و شاعران قرن. 3 .863
  )97مرداد  19 -كتاب درسي) (آزمون كانون 61و  60هاي  صفحهمرتبط با ( 

بند معروفی دربارة واقعة كربال سروده است. محتشم كاشاني شاعر قرن یازدهم، تركيب) 1
گیري مذهبی و ادبی صفویان بود. ) دلیل وفور مضامینی مانند پند و اندرز، توصیف و ... در شعر قرن یازدهم، جهت2
شد. هاي شاعران قرن دهم دیده می ) مضامین ابداعی، تازه و پیچیده، تنها در سروده3
هاي هندي و عراقی است. ) سبك شعر بابافغانی شیرازي، حد واسط سبك4
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است؟. 4 .864 نزديك دهم قرن دوم نيمة شاعران و وقوع مكتب سبك به بیت )97مرداد  19 -كتاب درسي) (آزمون كانون 59و  58هاي  (مكمل صفحهكدام

ا را) قیمت عشق نداند قدم صدق ندارد / سست عهدي كه تحمل نكند بار جف1
) از من و بندگی من اگرش عاري هست / بفروشد كه به هرگونه خریداري هست2
اندوز را ) عاشقان دین و دنیاباز را خاصیتی است / كان نباشد زاهدان مال و جاه3
) خاك پایش بوسه خواهم داد آبم گو ببر / آبروي مهربانان پیش معشوق آب جوست4

)97مرداد  19 -كتاب درسي) (آزمون كانون 61(مكمل صفحة بیت مشهود است؟ استفاده از الفاظ محاوره در كدام. 865.5

مردان برابر نشمري / كرده قطع این سخن مقراض الي ال فتی ) تا كسي را با شه 1
هاي تو را زدن شود / گر ببیند شوخی چشمك ) از تماشا دیدة نرگس چراغان می2
نا آشكار است) گل نارسته از پیراهن شاخ / به سان می ز می3
) به نوعی آتش گل در گرفته است / كه بلبل رفت و در آب آشیان كرد4

كتاب درسي) 66 تا 64هاي  (مكمل صفحهاست؟ نادرستهاي آوایی كدام مصراع در مقابل آن  پایه. 866.6

مستفعلنمستفعلن  مستفعلن گر عمر بشد عمر دگر داد خدا: مستفعلن) 1
ش: مفتعلن مفتعلن فاعلنك در آن حلقه ) زلف برافشان و2
فعالتن فعالتن ) به خدا دیو مالمت برهد روز قیامت: فعالتن فعالتن3
فعولن فعولن ) بهاران بیاید، ببخشی سعادت: فعولن فعولن4

كتاب درسي) 66 تا 64هاي  (مكمل صفحههاي كدام بیت با بیت زیر يكسان است؟ وزن واژه. 867.7

»زارم به رخ زعفرانی ان اللهگر مرا تو ببینی ندانی / به ج بتا«
تو در جنگ آیی روم من به صلح / خداي جهان را جهان تنگ نیست) 1
ها ) اگر دل را برون آریم پیشت / ببخشایی بر آن پر خون نشان2
ار ما / كز او بشنوي سرّ پنهان ما) از او پرس از او پرس اسر3
  قمر را ببنديچرخ آیی  ور و اهللا كه آن زور داري / كه بر) چو رنج4

«هاي هجایی كدام بیت برابر با  خوشه. 8 .868      U | U | U | U «كتاب درسي) 66 تا 64هاي  (مكمل صفحه  باشد؟ می

 ست یا خون من به پیش آر سغراق گلگون من / ندانم كه باده )1

شناسم / همان جان منی در پوست جانا ) تو را در پوستین من می2
ا جمله شكر / چه ماهی چه شاهی چه عیدي كه نوشتیا) ایا جان دلبر 3
خنده ببردي دل من / بشكن شكر دل را مشكن ) به شكر4

  كتاب درسي) 65 (مكمل صفحةسروده شده است؟» مستفعلن مستفعلن  مستفعلن  مستفعلن «كدام بیت در وزن. 869.9
بده ندهی بهر دل یار می من جام چو گلنار بده / بهر من ار رخ خساقی فرّ) 1
) صبح است و صبوح است بر این بام برآییم / از ثور گریزیم و به برج قمر آییم2
من گل یاوه شد یا جمله گل شد خاردر ان / یا خار ت اندر باغ جفدر تا ) تا نوبهار رحمتت3
اي كم نزنی ز هیچ كس ) سیر نگشت جان من بس مكن و مگو كه بس / گرچه ملول گشته4

كتاب درسي) 66 (مكمل صفحةاست؟ نرفتهبه كار » مفتعلن«ها پاية آوایی در كدام مصراع. 870.10

تر از این دو جهان عشق بود خوشدر الف) كافرم ار 
آخر بنگر به بام خبر؟ ب) چند روي بی

سزاستو ج) نه سایه دارم و نه بر بيفكنندم 
ام د) چیزي مگو كه گنج نهانی خریده

مت شاه هزاران كرمهـ) اي كر
هـ - ) ج4  ج - ) الف3  ب -) هـ 2  ج -د) 1

وزن است؟ هم» افشان شده است مگر این دم سر آن زلف پریشان شده است / كه چنین مشك تتاري عبر«كدام بیت با بیت . 11 .871
)كتاب درسي 66تا  64هاي  (مكمل صفحه 

زبرتر از جمله سماع ما بود در اندرون / جزوهاي ما در او رقصان به صدگون عزّ و نا) 1
تو ناطق و خاموش بجست هند / ز خموشانةوشیت اسیران برهله خامش به خم )2
) من اگر پر غم اگر خندانم / عاشق دولت آن سلطانم3
/ كه به يك جرعه بپرد همه طرّاري و هوشت رو از آن هم بچش آخر ) می روح آمد نادر4

  )97شهريور  2 -كتاب درسي) (آزمون كانون 74 صفحة مكمل(است؟ نرفتهبه كار » تشخیص«در كدام بیت آراية. 872.12
) كيست تا سازد ز راه و رسم هستی آگهم / عشق خاكم را ز صحراي دگر آورده است1
گاه من است ) مگر زمانه اسیر كمند آه من است / كه ناز بالش امید تكیه2
) بر طاق نه تبختر جاه و جالل را / چینی سالم كرد به يك مو سفال را3
اي امروز / كه رنگ شرم تو از بوي گل تراوش داشت این چمن به چه شوخی گذشته ) از4
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استعاره . 13 .873 نوع دو هر بیت كدام مكنيه)در و است؟(مصرحه رفته كار كانون 73صفحة مكمل(به درسي) (آزمون )97شهريور  2 -كتاب

 كند می) گر ندارد با دل سرگشتة خواجو نزاع / هندوي زلفش چرا بر وي تطاول 1

 كند تواند ساختن ليكن تغافل می تواند سوختن، درمان ما / می كه ما را می ) آن2

كند پرستی كو به بادامش تنقل می باشد خمار / می ) هرگز از جام می لعلش نمی3
 كند كند / سایبان آفتاب از شاخ سنبل می ) ماه من مشك سیه در دامن گل می4

هم. 14 .874 تركيبات، از دسته دو هستند؟كدام استعاري اضافة كانون 74صفحة مكمل(گی درسي) (آزمون )97شهريور  2 -كتاب

بار فراق -راه عشق  -الف) پاي محبت 
عشوة گل -گوش طرب  -ب) دامن صحرا 
بوي عافیت -دیوار قلب  -ج) نهال حیرت 
حیاط آسمان -دل عافیت  -د) دست شادي 

) الف ـ د4  ) ب ـ ج3  ) ج ـ الف2  ) د ـ ب1

به كدام شكل صحیح است؟» تشخیص - تشبیه  - مجاز  - استعاره «هاي  ترتیب توالی ابیات به لحاظ دارا بودن آرایه. 15 .875
)97شهريور  2 -مون كانون(تركيبي) (آز

الف) شمع دل سوزم و با خلوت شبها دمساز / سپرم سینه اگر سوز و اگر ساز آید
فته بازار بازارگانیب) جهانا، چه بد مهر و بدخو جهانی / چه آش

حال مگردان من سرگردان را ج) اي كه بر مه كشي از عنبر سارا چوگان / مضطرب
رویان قرار از دل چو بستیزند بستانند بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند / پري د) سمن

ب  ) ج ـ الف ـ د ـ2 ) الف ـ ج ـ د ـ ب1
ج ـ د  ) ب ـ الف ـ4 ) د ـ ج ـ ب ـ الف3

)97شهريور  2 -مون كانون(تركيبي) (آزشود؟ در كدام بیت یافت می» و تشبیه مصرحهتشخیص، استعارة «هاي آرایه .876.16

) دو چشم من همی یاقوت و مروارید از آن بارد / كه چون یاقوت لب داري و مرواریددندانی1
 وست) سخن بگوي از آن پسته شكّرافشان شو / كه قوت طوطی روحم كالم توست اي د2

 گاه من باشی) من از دو نرگس مست تو چشم آن دارم / كه آگه از نگه گاه3

 ) گفتم به چشم عقل نیفتم به چاه عشق / بستی نظر ز نرگس سحرآفرین مرا4

)97شهريور  23 -كتاب درسي) (آزمون كانون 73(مكمل صفحة از سایر ابیات است؟ متفاوتدر كدام بیت نوع استعاره . 877.17

یر ماندي اي صبح كه جان من برآمد / بزه كردي و نكردند مؤذّنان ثوابی) به چه د1
برده نیست ؟ / خار و خس را طاقت این سیل عالم ) از تماشاي خرامش چون نلغزد پاي عقل2
) بر سر بالینم آن گل آمد و خندید و رفت / آرزوهایی كه در دل داشتم فهمید و رفت3
ة عشق / هنوز چهرة معشوق در نقابستی) فغان كه پرده ز كارم فكند پنج4

)97اسفند  3 -كتاب درسي) (آزمون كانون 73(مكمل صفحة ؟ندارديك از انواع استعاره وجود  در كدام بیت هیچ. 878.18

) تحفه مرهم نگیرد سينة افكار ما / ساية گل برنتابد گوشة دستار ما1
ید دودتسوز چنان كه برنیا ) می نال چنان كه نشنوند آوازت / می2
) سروي و بلندي و قدت پیدا نیست / خوبی و لطیفی و دلت با ما نیست3
) به رنگ باز شد زاغت به سر بر / تو بیهوده همی شطرنج بازي4

)97اسفند  3 -كتاب درسي) (آزمون كانون 74(مكمل صفحة است؟» تشخیص«آراية فاقدكدام بیت . 879.19

/ نیست مانع از دویدن پا فشردن در ركاب) دل منه بر عمر مستعجل كه اسب تند را 1
 چشمان هوس را در كمند آرد سراب ) فتنة دنیا نگردد هر كه دنیا را شناخت / تشنه2

 ) دل نیازارد ز حرف سخت هرگز سنگ را / هر كه داند كوه عاجز نیست در رد جواب3

 ضطرابكند / پرتو خورشید در آیینه دارد ا قراري می هاي روشن بی ) عشق در دل4

؟ردنداشود. در كدام بیت این هر دو نوع استعاره وجود  به ذكر میبه و گاهی تنها مشبه به همراه ویژگی مشبه ، در استعاره گاهی مشبه. 20 .880
)97اسفند  3 -كتاب درسي) (آزمون كانون 73(مكمل صفحة 

 ) اي ز بادام تو در عین خجالت نرگس / وي ز گیسوي تو در حلقة سودا سنبل1

) اي نسیم سحر آرامگه یار كجاست / منزل آن مه عاشق كش عیار كجاست2
) خراب يك نگه از چشم مست خون ریزت / هالك يك سخن از لعل جان فزاي توام3
) ریخت ز چشم آب و به سر خاك كرد / گرد ز آيينة دل پاك كرد4
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 3گز�نۀ .771
 

  تـ د لت  سـنچـ گوو   ش ك چو نی  ت چِ پر سیـ

  UU    UU    UU  UU  
  فعلن  فعالتن  فعالتن  فعالتن

 4گز�نۀ .772
  ها: تشریح سایر گزینه

  مجاز از دنیا است.» خورنده اژدرها»: «1«گزينة 
  است.مجاز از دریا » آب»: «2«گزينة 
  مجاز از سر است.» تن»: «3«گزينة 

 2گز�نۀ .773
  است.» چهره«در معناي مجازي » 2«در بیت گزينة » سمن«واژة 

 3گز�نۀ .774
  است.» مردم جهان«در این بیت مجاز از » جهان«

 4گز�نۀ .775
  گل / مجاز ندارد. تشبیه: چون عندلیب بی

  ها: تشریح سایر گزینه
ز جام مـی  مجاز ا» می«تشبیه: می همچون سهیل است. / مجاز: »: 1«گزينة 

  مجاز از كل دست» كف« -
  مجاز از دنیا است.» دریا«تشبیه: كشتي خرد است. / مجاز: »: 2«گزينة 
مجاز از محتویـات درون آن  » رطل«تشبیه: چشم نرگس / مجاز: »: 3«گزينة 
  است.

 2گز�نۀ .776
  .است به عالقة شباهت )حضرت محمد (ص)((مجاز از محبوب » ستاره«

 3گز�نۀ .777
دریـا، كـف    ←برنده تیغ، دل  ←بیت: زبان  هاي كف: مجاز از دست / تشبیه

 بارنده میغ  
  ها: تشریح سایر گزینه

پسته مجاز از لب، بـادام مجـاز از چشـم اسـت. / تشـبیه: سـیب       »: 1«گزينة 
  زنخدان
سنگ / مـن   ←هاي بیت: روي (چهره)  بیت مجاز ندارد. / تشبیه»: 2«گزينة 

  شانه ← (نهاد پیوسته ـَ م) 
  از چشم / بیت تشبیه ندارد.مژه مجاز »: 4«گزينة 

 1گز�نۀ .778
  مجازاً یعنی كل وجود شاعر.» لب و دندان«

 4گز�نۀ .779
پایداري در عشق است و شاعر در این بیـت بـه بیـان    » 4«مفهوم بیت گزينة 

  پردازد. ماندگار بودن عشق معشوق در دل خود تا قیامت می

 2گز�نۀ .780
ارزش بــودن ثـروت هنگــام   مفهـوم مشـترك عبــارت سـؤال و بیــت دوم، بـی    

  درماندگی است.گرسنگی و 
  ها: تشریح سایر گزینه

  شكايت از جور فلك و سرنوشت»: 1«گزينة 
  قناعت»: 3«گزينة 
  توصیه به عدم درخواست از افراد لئیم»: 4«گزينة 

  
  

 4گز�نۀ .781
اند. موارد ذكـر شـده    المثل تبدیل شده تر اشعار صائب نزد مردم به ضرب بیش

  وي است.هاي اصلی شعر بیدل دهل ها از ویژگی در سایر گزینه

  1گز�نۀ .782
اندیشـی شـاعران بـراي تغییـر سـبك و رهـایی از        مكتب وقوع نتيجـة چـاره  

گرفتاري تقلید بود، كه البته راه به جایی نبرد و بازتاب محیط اجتماعی قـرن  
  دهم بود. 

 2گز�نۀ .783
  در این دوره اصفهان، از دیدگاه ادبی توسعه یافت و به مادر شهر تبدیل شد.

شاعران ایرانی با تفكرات هنـدوان بـود.   تأثیر فرهنگ هندي از طریق آشنایی 

  پذیرفت. شدت از فرهنگ ایرانی تأثیر می فرهنگ هندي هم به

 2گز�نۀ .784
گرایی شاخصة اصلی اشعار وحشی بافقی اسـت و سـبك شـعري او، حـد      واقع

  واسط سبك عراقی و سبك هندي است.

  1گز�نۀ .785
از » بابافغـانی «در سرودن شـعر مـذهبی مشـهور اسـت و     » محتشم كاشاني«

یرگذار قرن دهم، شعرش از نظر دقت، ظرافت و رقت معانی مشهور شعراي تأث
  است.

 4گز�نۀ .786
انگیز و رنگین دارد و سرشار از  هاي پیچیده و خیال شعر سبك هندي مضمون

هـا را دارنـد؛ در    ایـن ویژگـی  » 3«و » 2«، »1«هـاي   ابهام است. ابیات گزینه
، زبانی ساده و ، با وجود هم ردیف بودن با سایر ابیات»4«كه بیت گزينة  حالی

  عاري از پیچیدگی دارد.

  3گز�نۀ .787
ها و الفاظ محاوره كه زبان غزل ایـن دوره را بـه افـق خیـال      المثل الف) ضرب

  عامه نزديك كرده، سخن كليم را برجسته ساخته است.

بـردن   و بـه كـار   انگیـز  هـاي خیـال   ب) بیدل دهلوي را به سبب سرودن غزل

  سیم.شنا هاي بدیع و گاه دور از ذهن می مضمون

تـرین شـاعر سـبك     هاي غـزل صـائب تبریـزي، معـروف     بیت پ) برخی از تك

  اند. هندي، شاهكارهايي از ذوق و اندیشه

  2گز�نۀ .788
سـرایان   وابسته نبودن شعر به دربار و از بین رفتن طبقة مدیحـه در این قرن، 

  هاي بیشتري مدعی شعر و شاعري شوند. درباري باعث شد گروه

  3گز�نۀ .789
بـود، خراسـان،    پایتخـت شـعرا و فضـال   ان كـه  در قرن دهم، به غیر از اصـفه 

هـاي مهمـی بـراي شـاعران،      آذربایجان و نواحی مركزي ایران نیز بـه كـانون  
  هنرمندان و دانشمندان تبدیل شد.
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  3گز�نۀ .790
كه لب معشـوق بـه آب بقـا (آب حیـوان، مايـة جـاودانگی) تشـبیه شـود          این

یر دیگـر  شود و تصو مضمونی است كه در اشعار سبك عراقی زیاد استفاده می
این بیت (تشبیه خال لب لعل یار بـه هنـدو) خیلـی دور از ذهـن نیسـت؛ در      

ها تصاویري كامالً بدیع و مضامینی پیچیـده را دربردارنـد    كه سایر گزینه حالی
  اند. انگیز بیان شده هاي خیال كه با استعاره
  هاي دیگر: تشریح گزینه

آمیـز) و تشـبیه    الغـه شدن سرو از قد بلند یار (تشـخیص مب  خجل»: 1«گزينة 
  ریزد. خجلت سرو به موجی از شراب كه از مینا (جام شراب) بیرون می

[كه به » آه ضعیفان«به عصایی كه » خیال قامت معشوق«تشبیه »: 2«گزينة 
كند. در ضـمن مصـراع    عنوان يك انسان تصویر شده است] از آن استفاده می

نی متفـاوتی دربـردارد.   معـا » جـوش «دوم این بیت با توجه به معانی مختلف 
  ضايعة پوستی!).(جوش: جوشش، غلیان، سر و صدا، شورش، پیوند و یا حتی 

در مصراع دوم به صورت انسانی تصویر شـده اسـت كـه از    » هوا»: «4«گزينة 
آید (اسـتفاده از تصـویر هـواي     می» خاك بر سر كرده«چیزي عبرت گرفته و 

  گویا شاعر آن را خوش ندارد).باشد كه  غبارآلود براي انتقاد از گلشن می
 4گز�نۀ .791

  عبارت چهارم صحیح است.
  ها: تشریح سایر گزینه

  .به شیوة حافظ و سعدي شباهت داشتجریان شعر بابافغانی، »: 1«گزينة 
بعد از ظهور موالنا، سعدي و حـافظ، جـایی بـراي رشـد ادبیـات      »: 2«گزينة 

  فارسی باقی نماند.
ن قـرن، ناشـی از اوضـاع سیاسـی و     آشفتگی اوضاع ادبیات در ای»: 3«گزينة 

  اجتماعی بود نه برعكس.
 2گز�نۀ .792

هاي ذهنی و  گویی و پرهیز از جنبه ها و حقیقت در بیت دوم، توجه به واقعیت
     شود. تخیلی دیده می

 2گز�نۀ .793
اسـت و محتشـم كاشـاني بـه     » گرایی واقع«شاخصة اصلی شعر وحشی بافقی 

  شهرت دارد. »سرایش شعر مذهبی«
  3گز�نۀ .794

بـه  هاي غـزلش   بیت سرایی مشهور است و برخی از تك صائب تبریزي در غزل
  اند. المثل رواج یافته ضرب صورت

 4گز�نۀ .795
توجهی شـاهان صـفوي بـه شـاعران و شـاعرنوازي سـالطین هنـد، باعـث          بی

هـا بـا معـارف     اي از شاعران ایرانی به این دیار شد و آشنایی آن مهاجرت عده
  هندوان، بعد از این مهاجرت اتفاق افتاد.

 4گز�نۀ .796
ایرانیان بـا اروپـا باعـث شـد در دورة صـفوي، مراكـز تجمعـی مثـل          آشنایی

ها دایر شود كه شـاعران در آنجـا بـه مشـاعره، منـاظره و نقـد آثـار         خانه قهوه
  پرداختند. يكديگر می

 3گز�نۀ .797
در قرن دهم، همزمان با رشد ادبیات در هند، اصفهان نیز كه پایتخت و محل 

  .توسعه یافتاجتماع فضال و شعرا بود، از دیدگاه ادبی 
 4گز�نۀ .798

وحشی بافقی، بابافغانی شیرازي و محتشم كاشـاني از شـاعران قـرن دهـم      -
  هجري هستند.

  بهزاد و رضا عباسی از مفاخر دیگر هنرها در عصر صفوي (قرن دهم) هستند. - 
كليم كاشـاني و بیـدل دهلـوي از شـاعران معـروف قـرن یـازدهم هجـري          -

  باشند. می

 3گز�نۀ .799
ازدهم هجري، این امكـان را بـراي همـة مـردم     رفاه اقتصادي مردم در قرن ی

فراهم آورد كه هركس به اندازة توان خود، بـه امـور فرهنگـی ماننـد ادبیـات      
  بپردازد.

 4گز�نۀ .800
  ترین شاعر سبك هندي است. صائب تبریزي معروف -
هـا شـعر لطیـف     در قرن دهم، دو جریان شعري رونق داشت كه يكي از آن -

  بابافغانی بود و دیگري مكتب وقوع.
  

  
  2گز�نۀ .801

هـا درسـت انجـام     وزن بیت دوم مفتعلن مفتعلن فاعلن است و جداسازي پایه
  شده.

  ها: تشریح سایر گزینه
  »: 1«گزينة 

  ك چ زر شد  ك اَ زو خا  د ن ظر شد  م ه خر شی
  »: 3«گزينة 

  ف را نی  بِ رخ زع  ت شی نم  نا ب جا
  »: 4«گزينة 

  م چ دلبك ه  گر دون م شب  رو یش خَ جل  خُر شی د از

  2گز�نۀ .802
تـر وزن   سه تایی است به بیان ساده» 2«تعداد هجاها در هر پاية آوایی گزينة 

فعولن فعولن فعولن فعولن است و هر پاية آوایـی سـه هجـا دارد.    » 2«گزينة 
  ولی در سه گزينة دیگر هر پاية آوایی چهار هجا دارد.

  ها: تشریح سایر گزینه
  بار 4مفتعلن »: 1«وزن گزينة 

  بار 4فاعالتن »: 3«ة وزن گزین
  بار 4مستفعلن »: 4«وزن گزينة 

 3گز�نۀ .803
» مفـتعلن «تكـرار  » 3«هاي آوایی بیت پرسـش و گزينـة    وزن مشترك و پایه

  است.

 4گز�نۀ .804
  است.» فعالتن فعالتن فعالتن فعلن» «4«وزن مشترك بیت سؤال و گزينة 

 2گز�نۀ .805
  به شرح زیر است:» 2«تقطیع بیت گزينة 

  نم  م  خُد  من  نِ  م  دش  بر  ج  ع  اي
  نم  م  دش  مز  نَ  ك  چن  له  گ  رِ  خی
 -  U  U   -   -  U  U   -   -  U   -  

  3گز�نۀ .806
  :تقطیع هجایی مصراع به شكل

»       UU / UU / UU / UU «وزن واژةكه برابر با  است 
  باشد. می» 3« ةگزین
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  4گز�نۀ .807
ثُـ ریـ یا: فعولن / آ سو د گی: مستفعلن / مد د نَـ ظر: مفتعلن / آ فَـ ریـ نـش:  

  / فا ر سی: فاعلن. فاعالتن

  2گز�نۀ .808
 

هاي  پایه
  آوایی

  بـ سر وي  كـ خنـ دد  ست از گل  عـ جبـ نیـ
  نـ شیـ ند  ي در گل  چـ من پا  كـ در این

  فعولن  فعولن  فعولن  فعولن  وزن واژه
هاي   نشانه

  هجایی  U    U    U    U  

  3گز�نۀ .809
  وزن بیت سوم درست است.

 هاي دیگر: تشریح گزینه

  مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن »: 1«گزينة 

  مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن»: 2«گزينة 

  مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن »: 4«گزينة 

  2گز�نۀ .810
سـروده شـده    »فعالتن فعالتن فعالتن فعلن«در وزن واژة » 2«مصراع گزينة 

  است.
هاي  پایه

  آوایی
ـ تـن  هـ مِ آ را ـ رف ـ بز نیـ  م گ ـ زشت  د شَ   مِ گُ

  فعلن  فعالتن  فعالتن  فعالتن  وزن واژه

 

  2گز�نۀ .811
  است. » فعولن فعولن فعولن فعولن«، »2«گزينة وزن مصراع 

  1گز�نۀ .812
 

  هاي آوایی پایه
  مـ نِ مست  نُ صـ ال حز  عـ تُـ پیـ ما  مـ طَ لب طا

ـ شی شهـ  یـ ماكـ بِـ پ زِ اَ لست  رِ شُـ دم رو  نِ ك  

  فعلن  فعالتن  فعالتن  فعالتن  وزن واژه

  3گز�نۀ .813
 

  نَد  ك  می  بد  د  مر  این  ك  تا  گف  ب

U - - U - - U - - U -  
بـا هجـاي   » 2« ةشوند و گزینـ  با هجاي چهارم رد می» 4«و » 1«هاي  گزینه

 شود. اول رد می

 3گز�نۀ .814
سروده شده است كه در » فاعیلن مفاعیمفاعیلن م«، در وزن »3«بیت گزينة 

  ها دارد. ها، يك هجا كمتر از بقية وزن واژه آن وزن واژة آخر مصراع

  ها: تشریح سایر گزینه

  فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن »: 1«گزينة 

  فعولن فعولن فعولن فعولن »: 2«گزينة 

  مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن »: 4«گزينة 

 3گز�نۀ .815
  پاية آوایی است. 4و داراي » فعولن فعولن فعولن فعل«، »3«نة وزن بیت گزی

  ها: تشریح سایر گزینه
  مفتعلن مفتعلن فاعلن»: 1«گزينة 
  فعالتن فعالتن فعلن»: 2«گزينة 
  مفاعیلن مفاعیلن مفاعی»: 4«گزينة 

  3گز�نۀ .816
-U-U/-U-U/-U-U/-U-U )(مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن  

آوایـی   ةرتایی و دیگر گزینـه هـا از سـه پایـ    آوایی چها ةاین گزینه از چهارپای
  آوایی سه تایی ساخته شده است. ةچهارتایی و يك پای
  ها: تشریح سایر گزینه

 (فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن) -U-/--U-/--U--UU-»: 1«گزينة 

 فعالتن فعالتن فعلن) فاعالتن( -UU/--UU/--UU/--U-»: 2«گزينة 

 (مفتعلن مفتعلن مفتعلن فاعلن) - U-/-UU-/-UU-/-UU-»: 4«گزينة 

  3گز�نۀ .817
U-/-UU-//-U-/-UU-- مفتعلن فاعلن// مفتعلن فاعلن  

  نكته مهم درسی:
وزن همسان بـر وزن ناهمسـان برتـري     »4« ةتوجه داشته باشید كه در گزین

 دارد؛ پس بهتر است كه دسته بندي همسان در اولویت باشد.

  ها: تشریح سایر گزینه
 (مفتعلن مفتعلن فاعلن) -U-/-UU-/-UU-»: 1«گزينة 

  (مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن) - UU-/-UU-/-UU-/-UU- »: 2«گزينة 
  لُمستفعلُ مستفعلُ مستفعلُ مستف --UU--/UU--/UU/--»: 4«گزينة 

 4گز�نۀ .818
  است.» فعولن فعولن فعولن فعولن» «4«وزن واژة بیت گزينة 

  هاي دیگر: تشریح گزینه
U»: 1«گزينة  | U | U           
|»: 2«گزينة  UU | UU | UU          
U»: 3«گزينة  | UU | UU        

  2گز�نۀ .819
فعـولن فعـولن   «و مصـراع دوم  » فعولن فعولن فعولن فعولن«وزن مصراع اول 

  است.» فعولن فعل
  هاي دیگر: تشریح گزینه

  مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن »: 1«گزينة 
  التن فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاع»: 3«گزينة 
  مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن »: 4«گزينة 

  4گز�نۀ .820
  است. » فعولن فعولن فعولن فعل«، »4«وزن مشترك بیت سؤال و گزينة 

  هاي دیگر: تشریح گزینه
  مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن »: 1«گزينة 
  فعولن فعولن فعولن فعولن»: 2«گزينة 
  ن مفاعیمفاعیلن مفاعیل»: 3«گزينة 
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  4گز�نۀ .821

، لب  از سخن، دهان  ترتیب: استعاره به» مروارید«و » لعل، شكر ةحقّ«، »گهر«
 و دندان

  هاي دیگر: تشریح گزینه
  استعاره از اشك» در» : «2«استعاره از لب / گزينة » لعل»: «1«گزينة 
از لب، سـخن و     ترتیب: استعاره به» در«و » قند«، »لعل شكر بار»: «3«گزينة 
  بوسه
  1گز�نۀ .822

، اســتعاره اســت در معنــاي پادشــاهان و »خوكــان« ةدر بیــت داده شــده واژ
 حاكمان دیو سیرت.

  3گز�نۀ .823
اسـتعاره از لـب   » لعـل «اسـتعاره از چشـم معشـوق و    » نـرگس «در این بیت 

 معشوق است.

 هاي دیگر: تشریح گزینه

  استعاره از معشوق سرو خرامان»: 1«گزينة 
  استعاره از زیبارویانانبت»: 2«گزينة 

  2گز�نۀ .824
 ندارد.  ، همه معناي واقعی دارند و بیت استعاره»گل و باغبان و بار«

 هاي دیگر:  تشریح گزینه

 از شب هسیه زاغ: استعار»: 1«گزينة 

  ها) از رخ (گونه  دو الله: استعاره»: 3«گزينة 
  از آفریدگار  نقّاش: استعاره»: 4«گزينة 

  1گز�نۀ .825
  ترتیب: استعاره از معشوق، چشم و اشك به» لؤلؤ«و » نرگس«، »ماه«

  4گز�نۀ .826
اسـتعاره از معشـوق و   » نوگـل «استعاره از هر انسـان،  » مرغ«در بیت چهارم؛ 

 استعاره از شاعر است.» خوان بلبل غزل«

 هاي دیگر: تشریح گزینه

  ، استعاره از جهان مادي هستند.»چاه ظلمانی«و » زندان»: «1«گزينة 
 استعاره از سخن است.» دانه»: «2«زينة گ

  .استعاره از معشوق است» پرور شمشاد خانه»: «3«گزينة 
  3گز�نۀ .827

 .است» جسم انسان«در مصراع دوم استعاره از » كشتي«

  4گز�نۀ .828
 اند از: ترتیب عبارت ي به كار رفته به ها استعاره

 -3اسـتعاره از نـاخن   » فندق« -2استعاره از گیسو » مشكين كمند دراز« -1
  استعاره از گونه» ارغوان« -4استعاره از رخسار/ چهره » لگ«

  1گز�نۀ .829
 كار رفته است.  به» تشبیه«در این گزینه، 

 هاي دیگر: تشریح گزینه

  اند از:  ها عبارت هاي به كار رفته در سایر گزینه استعاره
  استعاره از معشوق زیبا است.»: اندام سرو سیم»: «2«گزينة 
  ز یار است.استعاره ا»: ماه»: «3«گزينة 
  .استعاره از لب معشوق است»: خاموش ةشكرين پست»: «4«گزينة 

  1گز�نۀ .830
شاعر براي آن كه اغراق را در بیان زیبایی معشوق به اوج برساند و كالم خـود  

ز زلـف او بـه   و ا» گل«او به  ة، از چهر»بت«انگیز سازد از یار خود به  را خیال
 .كند تعبیر می» سنبل«

  3گز�نۀ .831
 وجود ندارد.اي  ، استعاره»ح«بیت 

 .ة استعاري استاضاف» پرتو رویت«، »ج«بیت 

  است.» لب سرخ یار«استعاره از » لعل«، »الف«بیت 
  است.» یار باالبلند«استعاره از » سرو بلند«، »ب«بیت 
  است.» زیبا و لطیف یار ة چهر«استعاره از » گل«، »پ«بیت 
تعاره از اسـ » قمـر «و » زلـف سـیاه  «اسـتعاره از  » مشـك  ةسلسل«، »ت«بیت 

  است.» زیبا ةچهر«
  است.» ستارگان«استعاره از » در و گوهر و لؤلؤ«، »ث«بیت 
  است.» محبوب زیبا«استعاره از »  پاره ماه«، »چ«بیت 

  4گز�نۀ .832
» در شـهوار معـانی  «تشـخیص اسـت و   » گـوش صـدف  » «4«بیت گزينة در 

  اضافی. فشردةتشبیه 
  هاي دیگر: تشریح گزینه

  از یار. هي بیت استعاردر ابتدا» سرو»: «1«گزينة 
  از اشك. استعاره» كوكب»: «2«گزينة 
  .از لباستعاره » لعل»: «3«گزينة 

  2گز�نۀ .833
  در این بیت نگاه كردن پروانه و ناله و فغان بلبل تشخیص هستند.  

  هاي دیگر: تشریح گزینه
  است.» جسم مادي«و » تن خاكي«استعاره از » گور»: «1«گزينة 
  است.» سالكان و عارفان«استعاره از » مرغان خورشیدي»: «3«گزينة 
  است.» چشم«استعاره از » نرگس»: «4«گزينة 

  4گز�نۀ .834
تشـخیص  » خـون خـوردن بـاده   «استعاره از لب و » لعل«در بیت این گزینه، 

  است.
  هاي دیگر: تشریح گزینه

  .تشخیص استشرح دادن زیبایی یار توسط باد صبا »: 1«گزينة 
  است. » ارلب ی«استعاره از » یاقوت»: «2«گزينة 
  است. » كدورت و گناه«استعاره از » زنگ»: «3«گزينة 

  4گز�نۀ .835
 : الف زدن ابرتشخیص

  از اشك ه: لؤلؤي الال استعارة مصرحهاستعار

  3گز�نۀ .836
 استعارة غیر تشخیص است.» كاشتن مهر«

 هاي دیگر: تشریح گزینه

  .آبرو داشتن فقر و قناعت، تشخیص است»: 1«گزينة 
  عشق، تشخیص دارد. آموختن و دوختن توسط»: 2«گزينة 
  مورد خطاب قرار گرفتن بخارا تشخیص است.»: 4«گزينة 
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  2گز�نۀ .837
، در بیـت ت  »سوگواري كـردن بنفشـه  «، در بیت پ »بید ةگری«در بیت الف 

گریسـتن  «، در بیت ج »نالیدن ناهید«، در بیت ث »مخاطب قرار دادن صبا«
» لـه پیرهن پوشیدن ال«و در بیت ح » خوانی مرغان چمن چشم خزان و غزل

 تشخیص دارند.

  2گز�نۀ .838
فریـب  «و » دسـت عشـق  «، »فروختن دریـا  جلوه«ترتیب  ها، به در سایر گزینه

فشـردة   تشـبیه » بساط چهـره «، »2«تشخیص هستند. در بیت گزينة » زلف
  است. اضافی

  1گز�نۀ .839
 وجود ندارد.بخشی  از یار است و در آن جان هاستعار» اندام سرو گل«

استعارة مكنيه از نـوع  » نسیم سحر«و » دل«، »ماه«در سایر ابیات، به ترتیب 
  تشخیص دارند. 

  4گز�نۀ .840
 وجود دارد: تشخیصدر ابیات این گزینه، چهار 

ب) نالیدن جامه، گریستن رز / الف) جوییدن دم از بـاد صـبا، گفـتن غـم بـا      
 خاك زمین

  3گز�نۀ .841
 خون: باده (شراب) : استعاره دهچكي

 تن رزان: تشخیص ةآبل

  آسمان هاياستعاره از ستارهرخ فلك:  ةآبل
  عروس خاوري: خورشید: استعاره

  هاي دیگر: تشریح گزینه
ترتیـب   بـه » تـر  مشـك  «و  »كافور خشك«، »روي آهوي آتشین»: «1«گزينة 
  هستند.» شب«و » روز«، »خورشید«از   استعاره
 قدح: تشخیص / گریستن شمشیر: تشخیص  ةخند»: 2«گزينة 

 ، دامـن قـرار  عقـل تشـخیص: دسـت صـبر، آسـتین عقـل، پـاي       »: 4«گزينة 
  هاي استعاري) (اضافه

  1گز�نۀ .842
 .وجود دارد تشخیصدر این بیت تنها 

 هاي دیگر: تشریح گزینه

  از یاره / مه تابان: استعار تشخیصچشم روزگار گریست: »: 2«گزينة 
 از معشوقه / گل و بهار: استعار تشخیصبهارا:   گال و تازه»: 3«گزينة 

   استعاره از لب خون خوردن باده: تشخیص / لعل:»: 4«گزينة 

  4گز�نۀ .843
 هاي دیگر: تشریح گزینه

  گفتن كرد: تشخیص مرا عشق تو تعلیم سخن»: 1«گزينة 
 حسنت نظر در كارم كرد و جمال نمود: تشخیص»: 2«گزينة 

  : تشخیص…اگر غم لشكر انگیزد و »: 3«گزينة 

  1گز�نۀ .844
 تشخیصگوش گل: 

  هاي دیگر: تشریح گزینه
  است. فشردهتشبیه »: دل  مرغ»: «2«گزينة 
  است. گستردهتشبیه »: گشودم من) چون صدف آغوش می»: «(3«گزينة 

  

  3گز�نۀ .845
  ها: آراية تشخیص در سایر گزینه

  مخاطب قرار گرفتن دل»: 1«  گزينة
  عشق، تعلیم داد غم»: 2«گزينة 
  دیدة عقل، گوش طرب»: 4«گزينة 

  3گز�نۀ .846
 از یار و محبوب است.  استعاره» غنچة خندان«گزینه  در این

  3گز�نۀ .847
و » پیاده رفـتن سـبزه  «، »قیام كردن سرو«، »سالم كردن باغ«در این گزینه 

همه تشخیص هستند. در نتیجه در ایـن گزینـه چهـار    » سوار رسیدن غنچه«
 تشخیص داریم.

 هاي دیگر: تشریح گزینه

  و تشخیص هستند.ه هر دو استعار» گوش طرب«و » دیدة عقل»: «1«گزينة 
و  ههـر دو اسـتعار  » گسچشم نـر «و » جام دادن توسط ارغوان»: «2«گزينة 

 تشخیص هستند.

بـراي ابـر بهـار هـر سـه      » گریستن«و » دیدن«، »بدعهدي ایام»: «4«گزينة 
  .و تشخیص هستند هاستعار

  2گز�نۀ .848
تشخیص است، زیرا مخاطب واقع شده » انگیز خراسانی باد دل«در این گزینه 

 است، ولی به صورت اضافة استعاري (با كسره) نیامده است.

 اي دیگر:ه تشریح گزینه

  اضافة استعاري »: كنگرة عرش»: «1«گزينة 
 هر دو اضافة استعاري»: پاية افكار«و » پاي اوهام»: «3«گزينة 

  اضافة استعاري»: گل ةسراپرد»: «4«گزينة 
  3گز�نۀ .849

دست در گردن انـداختنِ  « -3» آمدن شوق« -2» صورت داشتن تنهایی« -1
گـی تشـخیص   ، هم»بازي كـردن فكـر  « -5» گردن داشتن حس« -4» شوق

  .هستند
  4گز�نۀ .850

  .ة تشبیه وجود دارد و نه تشخیصآرای» 4« ةدر بیت گزین
 هاي دیگر: تشریح گزینه

  تشخیص است. » چشم شب»: «1«گزينة 
  تشخیص است.» دست غم»: «2«گزينة 
  است.تشخیص » پاي دل»: «3«گزينة 

  4گز�نۀ .851
  تصور داشتن دل براي گوهر: تشخیص / ابر نوبهار: استعاره از معشوق

  هاي دیگر: گزینهتشریح 
  از مصائب هاستعار» باد خزان»: «1«گزينة 
  تشخیص » نفس گل»: «2«گزينة 
  از معشوق هاستعار» تاب ماه جهان»: «3«گزينة 

  4گز�نۀ .852
  از چشم  هاستعار»: نرگس« -تشبیه »: چاه عشق« -تشخیص »: چشم عقل«

  هاي دیگر: تشریح گزینه
 لب چون یاقوت و مروارید -از اشك  هاستعار»: یاقوت و مروارید»: «1«گزينة 

  تشخیص ندارد.) ،دندان: تشبیه (بیت
تشـخیص   ،طوطی روح: تشبیه (بیت -از دهان  هاستعار»: پسته»: «2«گزينة 
  ندارد.)
  استعاره از چشم (بیت، تشبیه و تشخیص ندارد.)»: نرگس»: «3«گزينة 



 
 

 

396 

سخ
پا

 ةنام 
و فن

وم 
عل

د: 
 (ك

ني
نسا
ر ا
كو

 كن
بي

 اد
ون

31
33

( 

  1گز�نۀ .853
 تشبیه »خوان وصل«و » نوالة هجر«استعاره وجود ندارد. » 1«در بیت گزينة 

 اضافی هستند.فشردة 

 هاي دیگر: تشریح گزینه

  / چون آب و چون خاك: تشبیه تشخیصخون ریختن مژگان: »: 2«گزينة 
  از لب / چو آفتاب: تشبیه هلعل: استعار»: 3«گزينة 
  / چون گل: تشبیه تشخیصشرم كردن آتش: »: 4«گزينة 

  3گز�نۀ .854
غبـار  «شـوقان اسـت.   استعاره از زیبارویان و مع» رویانپري«و » بویانسمن«

  اضافة تشبیهی است.» غم
  2گز�نۀ .855

ه  ةتشـخیص، اسـتعار   صفات انسانی نسبت داده نشده اسـت. » قضا«به  اي  مكنيـ
بخشـی بـه    دار پنداري یا جـان  آن انسان باشد. (اطالق جان» مشبه به«است كه 

»: 1« ةگزینـ  نمایی و تشخیص درست نیسـت.)  این گزینه درست است ولی آدم
از خصوصـیات انسـانی هسـتند، كـه بـه      » دامن گشـودن «و » گریبان گشودن«

و » دست در آغـوش كـردن  »: «3« ةگزین گردون و شب، نسبت داده شده است.
از صفات انسانی هستند و به روزگار و آسمان نسبت داده شـده  » تعظیم كردن«

(پذیرفتن و شـنیدن و تسـلیم   » چشم نهادن و گوش نهادن»: «4« ةگزین است.
  ) از صفات انسانی است كه به آسمان و روزگار نسبت داده شده است.شدن
  2گز�نۀ .856

» بلبـل «از معشوق است، شاعر خود را بـه   هاستعار» گل» «2«در بیت گزينة 
تشخیص است (گل و خار در مصراع دوم هم » پاي جان«تشبیه كرده است و 

 اند). هاستعار

  هاي دیگر: تشریح گزینه
  از یار / زنجیر صد عالقه: تشبیه  هبت: استعار كمند زلف: تشبیه /»: 1«گزينة 
چهرة چون آفتاب، سـتاره مثـل خـون: تشـبیه / چشـم آسـمان:       »: 3«گزينة 

  تشخیص 
از  هدانـه اسـتعار   از عمـر، گـوهر يـك    هكشتي سرگشـته: اسـتعار  »: 4«گزينة 

  معشوق. 
  3گز�نۀ .857

فشرده به صورت تركيـب  دیدن و الف زدن غنچه: تشخیص / لعل لب: تشبیه 
  اضافی

  هاي دیگر: تشریح گزینه
فقط تشبیهی دارد كه در آن چهرة یار بر ماه فلـك تـرجیح داده   »: 1«گزينة 

  شده است.
  خطاب قرار دادن صبا تشخیص است. / بیت تشبیه ندارد.»: 2«گزينة 
از چشـم / لعلـش آتـش:     هاز لب و نـرگس: اسـتعار   هلعل: استعار»: 4«گزينة 
  اضافی  فشردةتشبیه و قد سرو:  غيرتركيبي فشردةتشبیه 

  4گز�نۀ .858
ایام عمر يك بار به آب درون جویبار و يك بار بـه بـاد در   » 4«در بیت گزينة 

  اند. این بیت استعاره ندارد. دشت تشبیه شده
  هاي دیگر: تشریح گزینه

و » جهـان لطافـت  «اسـتعاره /  »: وفاي عهد جهان«و » جان من»: «1«گزينة 
 تشبیه»: تو جهان لطافتی«

ایـن تـن الغـر چـو كـاه      «، »هجران تو كوه است«، »ار هجرانب»: «2«گزينة 
» كـاه «اسـتعاره از سـختی فـراق و    » كـوه «تشـبیه / در مصـراع دوم،   »: است

  استعاره از وجود شاعر است.
تشـبیه /  »: آیـد  خار راه او در زیر پـا ریحانـه مـی   «، »بادة عشق»: «3«گزينة 

  استعاره از دنیا»: گلشن«

  4گز�نۀ .859
  هاي دیگر: تشریح گزینه

  زیباروي هستند. » یار«از  هاستعار» ماه خُتن«و » شمع چگل»: «1« ةگزین
  است.» یار«از  همصراع اول استعار» سرو»: «2« ةگزین
 است.» لب«از  هاستعار» لعل»: «3« ةگزین

  3گز�نۀ .860
، تشخیص است. محراب »حرف زدن دل«اضافة تشبیهی است. » محراب ابرو«

اسـتعاره  » كافر سرمست«چنین  . همدر مصراع دوم استعاره از ابروي یار است
  و كل بیت تشبیه است.» چشم«از 

  
 1گز�نۀگ .861

برخی از شاهان صفوي مقام شیخی و رهبري طریقت داشتند و از این رو الزم 
دانستند خود را در چنین مقام فرهنگی نگه دارند، عالوه بر این با رؤسـاي   می

اهان عثمـانی  مذاهب در تماس نزديك بودند و از طرف دیگر، رقبایی چون ش
دادنـد.   ها نیز خود به مسائل فرهنگی توجه نشان مـی  یا هندي داشتند كه آن

این عوامل باعث شده بود شعر و شاعري و انواع هنرها در عهد صـفوي مـورد   
  توجه قرار گیرد.

 3گز�نۀ .862
  باشند: نادرست می» ت«و » پ«موارد 

  یرفت.پذ پ) در این دوره فرهنگ هند همچنان از فرهنگ ایرانی تأثیر می
توان به بهزاد (در دورة شاه اسماعیل) اشاره  ت) از مفاخر هنر در این دوره می

  كرد.

 2گز�نۀ .863
هاي به وجود آمده در ایران روي كـار آمـد و    حكومت صفوي پس از كشاكش

هاي زمینی  مذهب شیعه را ترویج كرد و به شعر ستایشی و درباري و عاشقانه
خود را بیشـتر بـا مضـامین پنـد و      هاي توجه بود. از این رو شاعران سروده بی

چنین تبـدیل موضـوعات و تمثـیالت     اندرز، توصیف و بیان امور طبیعی و هم
  كهن به مضامین تازه و به زبان جدید همراه كردند.

  هاي دیگر: تشریح گزینه
  محتشم از شاعران قرن دهم است.»: 1«گزينة 
بـه وفـور دیـده    گونه مضامین در شعر شاعران قـرن یـازدهم    این»: 3«گزينة 

  شود. می
  سبك شعر وحشی بافقی این خصوصیت را دارد.»: 4«گزينة 

 2گز�نۀ .864
شاعران این دوره (از جمله مكتب وقوع) تشخیص داده بودند كه در شعر باید 

گرایی در عشق،  گویی گام بردارند. نمود این واقع گویی و حقیقت به سمت واقع
  شود. ده میدی» 2«گالیه و تندي با معشوق است كه در گزينة 

 2گز�نۀ .865
در مصراع دوم این بیت، از الفاظ محاوره است كه در » زدن چشمك«اصطالح 

  شدند. شعر شاعران سبك هندي از جمله كليم كاشاني دیده می

 1گز�نۀ .866
 

  دا  گر دا د خـُ  شد عمـ رِ د  گر عمـ ر بـ

 UU   UU   UU    
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4گز�نۀ .867

بـُ تا گر
چ رنـ جو

مـَ را ت
ر ولـ له

ـِ بـی نی  ب
ك آن زو

ـَ دا نی ن
ر دا ري

فعولن  فعولن  فعولن  فعولن
ها: تشریح سایر گزینه

فعولن فعل فعولن فعولن»: 3«و» 1«گزينة 
مفاعیلن مفاعیلن مفاعی»: 2«گزينة 

1گز�نۀ .868

بـِ پیـ شا
نـَ دا نم

سغـ رار 
كـِ با دسـ

ـ گو قِ گل
ـ یا خو ت

نِ من
نِ من

  U    U    U  U

3گز�نۀ .869

سـروده شـدهمسـتفعلن مسـتفعلن مسـتفعلن    بیست سوم در وزن مستفعلن 
است.

مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن»: 1«گزينة 
لن مستفعل فع مستفعل مستفعل»: 2«گزينة 
مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن»: 4«گزينة 

1گز�نۀ .870

مفتعلن مفتعلن مفتعلن الف= مفتعلن
ب= مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن

هـ= مفتعلن مفتعلن فاعلن

2گز�نۀ .871

است.» فعالتن فعلن فعالتن فعالتن» «2«وزن مشترك بیت سؤال و گزينة 
فاعالتن فاعلن تن فاعالتنفاعال»: 1«گزينة 

لن فعالتن فعالتن فع»: 3«ينة گز
فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن»: 4«گزينة 

4گز�نۀ .872

وجود ندارد.» تشخیص«در این بیت 
هاي دیگر: تشریح گزینه

استعاره و تشخیص است.» خاك آوردن عشق»: «1«گزينة 
استعاره و تشخیص است.» اسیر بودن زمانه»: «2«گزينة 
استعاره و تشخیص است.» سالم كردن چینی به سفال»: «3«گزينة 

4گز�نۀ .873

و تشخیص است. استعارة مكنيه» دامن گل«از معشوق است / ماه استعاره 

1گز�نۀ .874

اضافة استعاري هستند.» د«و » ب«تمامی تركيبات 

2گز�نۀ .875

استعاره از صورت یار است.» مه»: «ج«بیت 
مجاز از دل است.» سینه»: «الف«بیت 
اضافة تشبیهی است. »غبار غم»: «د«بیت 
استعاره و تشخیص است.» جهان«مورد خطاب قرار گرفتن »: ب«بیت 

4گز�نۀ .876

استعاره از چشم»: نرگس« -تشبیه »: چاه عشق« -تشخیص »: چشم عقل«
هاي دیگر: تشریح گزینه

لــب چــون یــاقوت و -اســتعاره از اشــك »: یــاقوت و مرواریــد»: «1«گزینــة 
ندارد.)مرواریددندان: تشبیه (بیت تشخیص 

طوطی روح: تشبیه (بیـت تشـخیص -استعاره از دهان »: پسته»: «2«گزينة 
ندارد.)
استعاره از چشم (بیت تشبیه و تشخیص ندارد.)»: نرگس»: «3«گزينة 

3گز�نۀ .877

از محبوب و معشوق است. استعارة مصرحه» گل«در این بیت 
هاي دیگر: تشریح گزینه

استعاره و تشخیص» اي صبح»: «1«گزينة 
اضافة استعاري و تشخیص» پاي عقل»: «2«نة گزی

اضافة استعاري و تشخیص» پنجة عشق»: «4«گزينة 
3گز�نۀ .878

ها: تشریح سایر گزینه
اضافة استعاري و تشخیص است.» سينة افكار»: «1«گزينة 
استعاره از آه است.» دود»: «2«گزينة 
استعاره از موي سیاه است.» زاغ»: «4«گزينة 

1گز�نۀ .879

ا:ه تشریح سایر گزینه
آورد. چشمان را در كمند می سراب، تشنه»: 2«گزينة 
آزرده نشدن سنگ از جواب/ عاجز نبودن كوه در رد جواب دل»: 3«گزينة 
قراري كردن عشق / اضطراب داشتن پرتو خورشید بی»: 4«گزينة 

4گز�نۀ .880

استعاره از كدورت و تاريكي است.» گرد«
ها: تشریح سایر گزینه

د یـا سـنبل عاشـق شـود: تشـخیص / بـادامنرگس خجالت كشـ »: 1«گزينة 
 استعاره از چشم

خطاب قرار دادن نسیم سحر: تشخیص / مه استعاره از معشوق»: 2«گزينة 
ریز: تشخیص / لعل استعاره از لب چشم مست خون»: 3«گزينة 

2گز�نۀ .881

توان از گسترش دایرة واژگان شعر و رخت سبك هندي می »زبانی«در قلمرو 
لغات ادبی قدیم از صحنة شعر صحبت كرد؛ به طوري كـهبربستن بسیاري از 

زبان شعر سبك هندي، زبان جدید فارسی است.
4گز�نۀ .882

هاي دیگر: تشریح گزینه
هاي نثر دورة غزنوي و سلجوقی ویژگی»: 1«گزينة 
ویژگی فكري سبك خراسانی»: 2«گزينة 
ویژگی فكري سبك هندي»: 3«گزينة 

2گز�نۀ .883

هندي است.هاي ادبی سبك  این گزینه از ویژگی




