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دو کلمه 
حرف حساب



با ح فر کهم ک ود 2

پاسِخ چند پرسش متداول

تستهایآرایههایادبی،عموماًکلّیوترکیبیطرحمیشوندیابهصورتتکآرایهای؟

پاسخ: بررسی دقیقی روی صد تسِت اخیر کنکور سراسری انجام دادم و این نتیجه 

حاصل شود:

 تست های تک آرایه ای ←11 %

 تست های کلّی و ترکیبی ←89  %

آیاآرایههایادبِیکتابهایدرسیراحفظکنیم؟

پاس��خ: که چه بش��ود؟! وقتی معموالً )تقریبًا همیش��ه( ابیاِت خارج از کتاب، از شما 
سؤال می شود، حفظ کردِن آرایه هاِی ابیاِت کتاب درسی به جز تنّفر از درِس شیریِن 
ادبیات، چه ارمغانی خواهد داشت؟! تنها چیزهایی که حفظ می کنیم باید این ها باشد:

 لغات ایهام خیز

 بیتی که نکتة آرایه ای خاص و عجیب دارد!

چگونهازاینکتاباستفادهکنیمتابهرةبیشتروبهتریببریم؟

پاسخ: ابتدا تک آرایه ها، سپس تکنیک ها و آنگاه تست های کلّی و ترکیبی

دربارةسوالCبیشترتوضیحدهید؛کمبود.

پاس��خ: چشم؛ بعد از خواندِن درسنامة هر آرایه، مثال های آن را بررسی کنید - تا 
حّدی که حس کنید کافی است! - بعد به سراغ تسِت آن آرایه بروید.

آیاکّلتستهاییکآرایهرابزنیموبعدبهسراغآرایةبعدیبرویم؟

پاس��خ: خیر! هر ش��ب آرایه تان را عوض کنید! و باقی ماندة تست ها را در دورهای 
بعدی بزنید.
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آیاترتیِبآموختنتکآرایهها،بایدبراساِسترتیبیکهشمادراینکتابقراردادهاید
باشدیامیتوانجابهجاهمکرد؟

پاسخ: جابه جا کردن اشکالی ندارد.

چهوقتبهسراِغتکنیکهاومدلهاوتستکلّیوترکیبیبرویم؟

پاس��خ: بعد از اینکه حداقل، یک صفحه از هر آرایه کار کردید، فصل تکنیک ها و 
مدل ها را با دقّت و حوصله بخوانید و بعد به سراغ تست کلّی و ترکیبی بروید.

زدنتستهایکلّی،ترتیبومقدارخاّصیدارد؟

پاس��خ: بله؛ شبی یک صفحه تس��ِت کلّی بزنید و در شب های بعدی، تیپ سؤال را 
عوض کنید.

تیِپسؤالچیست؟

پاس��خ: به فصِل تست های کلّی که برس��ید، متوّجه می شوید که تست های کلّی را 
براساس شکل، تیپ بندی کرده ام و نحوة برخورد با هر یک را هم توضیح داده ام.

بعدازاتماِمتستهایکلّیبهسراغتستهایباقیماندهازتکآرایههابرویم؟

پاسخ: خیر! فرض کنید امشب یک صفحه تست کلّی زدید! بعد از بررسی و تحلیِل 
تس��ت ها متوّجه می شوید که مثاًل در آرایة x مشکل دارید. برنامة فردا شِب شما، 
دیگر تست کلّی نیست و یک صفحه از همان آرایة x است. البته مجّدداً، شِب بعد 
از آن، باید به تست کلّی برگردید و این رفت و برگشت را ادامه دهید. به عبارتی 
شما وقتی وارد تست کلّی شدید، هر شب، یک صفحه تست کلّی بزنید تا جایی که 
در صفحه ای متوّجه شوید، روی آرایة خاّصی مشکل دارید که برنامة فردا شب تان 

آن آرایة خاص خواهد بود.

آیاتستهاییراکهدرستمیزنیمهم،پاسختشریحیشانرابررسیکنیم؟

پاس��خ: بل��ه! اساس��ًا اصلی ترین جاِی یادگیری، تحلیل و تش��ریح تس��ت اس��ت. 
حاشیه نویسی، رفع اشکال و بحث فراموش نشود.
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اگرکسیدرتدریِسمدرسهاِیآرایهمشکلداشتچهکند؟

پاسخ: از دی وی دی آرایه های ادبی همراه با جزوه اش استفاده کند.

آیامیت��وانگفتبهطورکلّیومیانگین،س��ختترینتس��تهایآزمونها،معموالً
تستهایآرایههایادبیاست؟

پاسخ: بله و به همین دلیل است که باعث تفاوت بین دانش آموزان می شود و بچه هایی 
که می خواهند از بقّیه فاصله بگیرند، روی این مبحث مهم، عمیق کار می کنند.

بهطورمیانگینهرشب)یاهرروز!(چقدرزمانبرایآرایهبگذاریم؟

پاسخ: حدوداً 10 دقیقه.

ویکبیتبخوانیدکهزیرآِبآرایهدرآنزدهشود.

پاسخ: به قول ایرج میرزا: شاعری،طبِعروانمیخواهد/نهمعانی،نهبیان،میخواهد

مواظب خودتان باشید و از ادبّیات لذت ببرید
علیرضاعبدالمحّمدی
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اگردرتشبیهییکیازارکاناصلی)مشبه-مشبهٌبه(رابیاوریمودیگریرانیاوریم،

اس��تعارهایجادمیشود.اس��تعاره،بهکاربردنکلمهایاستبهجایکلمةدیگربه

دلیلشباهتآنها!

در استعاره در حقیقت از شباهِت بین دو چیز، به مرحلة یکی شدن دو چیز می رویم.

انواع استعاره:
1- مشبهٌ به به جای مشبه بیاید. )مصّرحه( )این نوع استعاره در حقیقت نوعی مجاز است!!(

دیورادروجودخودتبکش)دیو اس��تعاره از نفس اس��ت. در حقیقت، نفس که مانند 

دیو بوده است را در وجود خودت بکش؛ که مشبه )نفس( حذف شده و مشبهٌ به )دیو( 

به  جای آن آمده است.(

2- مشبه به  جای مشبهٌ به بیاید. )مکنّیه(

خورشیدشکفت)خورشید مانند گل شکفت. در حقیقت مشبهٌ به )گل( حذف شده است 

و مشبه )خورشید( باقی مانده و استعاره ایجاد کرده است.(

هرگاه خصوصیت چیزی به چیز دیگری نسبت داده شود، استعارة »مکنّیه« ایجاد می کند.

میتراودمهتاب)تراویدن )چکیدن، ترّش��ح کردن( خصوصیت آب است که به مهتاب 
نس��بت داده شده است. در حقیقت مهتاب مثل آب می تراود که مشبهٌ به حذف شده 

و استعارة »مکنّیه« ایجاد شده است.(
هرتشخیصی،استعارهاست. چراکه در تشخیص، خصوصیت چیزی )انسان( به چیز دیگر 

)غیرانسان( نسبت داده می شود )در بحث تشخیص به این موضوع پرداخته ام(.
»دیوارمیخندد«تشخیص دارد، پس استعاره هم دارد. چراکه در اصل »دیوار مثل آدم 

می خندد« بوده است که مشبهٌ به )آدم( حذف شده و مشبه )دیوار( باقی مانده است.

استعاره
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هرگاه کلمه ای به جای کلمة دیگر بیاید و رابطة آن دو شباهت باشد، استعاره )مصّرحه( 
ایجاد می شود. دقت کنید هر استعاره از این نوع )مصّرحه( در حقیقت زیرمجموعة آرایة 
مجاز است، چراکه در تعریف مجاز داشتیم کلمه به معنی اصل خود به کار نرود و معنی 

دیگری بدهد.

نریزم خوکان پای در که آنم رامن دری لفظ ُدّر قیمتی ای��ن م��ر
خوکان به معنی پادشاهان ظالم به کار رفته، پس چون در معنی حقیقی خود نیست، مجاز 
داریم و چون رابطة خوکان و پادشاهان ظالم شباهت است )پادشاهان ظالم مانند خوکان 

بی ارزش و کثیف هستند(، مجاز از نوع استعاره است و استعاره )مصّرحه( داریم.

اضافة استعاری
هر اضافة استعاری، استعاره )مکنّیه( است. اضافة استعاری چند شرط دارد:

1- ترکیب اضافه باشد )مضاف  و مضاف الیه(، نه وصفی )صفت و موصوف(. 
2- اضافة تشبیهی نباشد.
3- اضافة اقترانی نباشد.

4- مضاف واقعًا متعلق به مضاف الیه نباشد.
5- در حقیقت مضاف الیه را به چیزی تشبیه کرده باشیم که مضاف از اجزا یا خصوصیات 

آن چیز باشد. نظیر چنین شکلی:

دستروزگار
1- اضافه است، نه وصفی

2- تشبیهی نیست )چرا که روزگار، شبیِه دست نیست(
3- اقترانی1 نیست )چرا که نمی توانیم بگوییم دست به نشانة روزگار(

4- واقعًا روزگار دست ندارد.
5- در حقیقت روزگار را به انسانی تشبیه کرده ایم که یکی از خصوصیات آن )دست( را 

به عنوان مضاف آورده ایم.

1- اضافة اقترانی دو شرط دارد:
الف( ترکیب اضافه باشد، نه وصفی

ب( بین مضاف و مضاف الیه بتوان کلماتی مانند به نشانة، به منظور، به منزلة و … اضافه نمود و جمله را با آن کامل کرد.
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دستادب: اوالً اضافه است، ثانیًا می توان گفت دست به نشانة ادب دراز می کنم )پس 
اقترانی است(.

سرارادت:اوالً اضافه است، ثانیًا می توان گفت سر را به نشانة ارادت خم می کنم )پس 

اقترانی است(.
چشمحقارت:چشم به نشانة حقارت به کسی انداختن )پس اقترانی است(.

جدا سنگی ز چشمه، یکی تیزپاگشت چ��ه��رهن��م��ا، غ��ل��غ��ل��هزن،

غلغله زن بودن چشمه، تشخیص است و می دانیم هر تشخیصی، آرایة استعاره ایجاد می کند.
تمام مثال هایی که در قس��مت آرایة تش��خیص همین فصل آورده ام، اس��تعاره هم دارند 

)چون هر تش��خیصی، استعاره اس��ت( و برای اینکه تکرار نشوند در اینجا آن 
مثال ها را نمی آورم … ! 

ُک��ل��هخ��ود ی��ک��ی س��ر ب��ه س��ی��م کمربنداز یکی م��ی��ان ب��ه آه��ن ز

کله خود سیمین ← استعاره از قلة پربرف کوه

کمربند آهنین ← استعاره از دامنة کوه

چندت����وق���ل���بف����س����ردةزم��ی��ن��ی ی��ک ن��م��وده ورم درد، از

»قلب زمین« اضافة استعاری است؛ زمین را به انسانی تشبیه کرده ایم و قلب که یکی از 
اجزای آن است در مضاف آورده ایم.

کجایی؟ کز گفتش ب��ار آش��ن��ای��ینخستین دارم���ل���ک از ب��گ��ف��ت

»دار ملک آشنایی« اضافة استعاری است؛ در حقیقت آشنایی به کشوری تشبیه شده و یکی 
از اجزای کشور که دار ملک )پایتخت( است در مضاف آمده.

بند در پ���ای س��پ��ی��ِد دی����ِو دم��اون��دای ای گ��ی��ت��ی گ��ن��ب��د ای

دیو سپید ← استعاره از کوه دماوند

ای دیو سپید ← تشخیص دارد، پس استعاره هم دارد.
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پای در بند بودن دماوند ← تشخیص است، پس استعاره است.

گنبد گیتی ← استعاره از دماوند

ای گنبد گیتی ← مخاطب قرار دادن گنبد گیتی تشخیص است، پس استعاره است.

گنبد گیتی ← اضافة استعاری است، چرا که گیتی را به بنایی تشبیه کرده ایم و گنبد را که 
از اجزای آن است در مضاف آورده ایم.

ای دماوند ← تشخیص است، پس استعاره هم هست. 

باد نیست و نای بانگ این است بادآتش نیست ن��دارد آت��ش ای��ن هرکه

آتش )در مصراع دوم( ← استعاره از عشق

پگاه؟ در است ماه بریدة سِر این شامگاه؟آه خورشید بریدة سر نه! یا

ماه و خورشید ← استعاره از شهید حججی

مردنّقالآنسکوتشساکتوگیرا/ودمش،چونانحدیثآشنایشگرم/راهمیرفت
وسخنمیگفت

حدیث آشنا ← استعاره از داستان های شاهنامه

مردنّقالازصدایشضّجهمیبارید/ونگاهشمثلخنجربود.

بارانی تشبیه کرده ایم و یکی از  ضّجه می بارید ← استعاره است؛ در حقیقت ضّجه را به 
خصوصیات آن را )باریدن( آورده ایم.

ایننخستینبارشایدبود/کانکلیدگنجمرواریداوگمشد

کلید گنج مروارید ← استعاره از لبخند

گنج مروارید ← استعاره از دهان

مروارید ← استعاره از دندان

پهلوانهفتخوان،اکنون/طعمةدامودهانخوانهشتمبود

دهان خوان هشتم ← اضافة استعاری است. خوان هشتم را به انسانی تشبیه کرده که یکی 
از اجزای آن دهان است و اینجا آورده شده؛ منظوِر کّل ترکیب، چاهی است که رستم را 

در خود جا داد.
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درهمةگزینههاآرایةاستعارهوجوددارد،بهجزگزینة………401
را ما  یار  بکشید  حریفان،  ای  1( بروید 
2( کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست
3( به کهربایی کاندرو دو لعل تو درجست
دریغ دریغ  مگو  و  مگری  من  4( برای 

را گریزپا  صنم  آخر،  آوری��د  من  به 
باشد گمان  این  انسانت  دانة  به  چرا 
که گشت از آن مه و خورشید و ذّره جویانت
باشد آن  دری��غ  درافتی  دیو  دام  به 

درکدامبیت،واژةمشّخصشدهدرمعنایاستعاریبهکارنرفتهاست؟411
گرفتند گردش  بر  گرد  لشکر  1( چو 
زعفران رنگ گردی  می ریخت  2( فرو 
ندانست کس  دم،  آن  اندیشید  3( چه 
4( در آن دریای خون در قرص خورشید

افکند رود  در  ب��ادپ��ا  کشتی،  چ��و 
ن��ی��زه داران و  ن��ی��زه ه��ا  روی  ب��ه 
شد تر  دی��ده  خون  به  مژگانش  که 
دی��د خویشتن  آف��ت��اب  غ���روب 

درکدامبیتآرایةاستعارهوجودندارد؟421
آن ها بودند  رسته  نفس  چنبر  1( از 
رود چشمة  جوشش  نظیر  2( بی تاب 
3( چون سیل ز پیچ و تاب فردا می رفت
می دانند خطرکنندگان  که  4( رازی 

آن ها بودند  شکسته  را  همه  بت ها 
می رفت دریا  جست وجوی  به  رود  این 
می رفت ف��ردا  فتح  به  سحر  همراه 
می دانند برندگان  خ��ون  ب��ازی  در 

درکدامگزینهاستعارهوجوددارد؟431
آهنگرم م��رد  ب��ی زی��ان  1( ی��ک��ی 
شاه درگ��اه  ز  یکایک  آن گ��ه  2( ه��م 
پدید آی��د  ت��و  شمار  ک��ز  3( م��گ��ر 
گوا ان��در  محضر  بدین  4( نباشم 

سرم ب��ر  همی  آی��د  آت��ش  ز ش���اه 
ب��رآم��د خ��روش��ی��دن دادخ����واه
رسید چون  من  فرزند  به  نوبت  که 
پادشا از  ب��ران��دی��ش��م  ه��رگ��ز  ن��ه 

درهمةابیاتزیربهجزبیت………آرایةاستعارهوجوددارد.441
دشت به  آمد  آهنین کوه  آن  1( چو 
2( چنین آن دو ماهر در آداب ضرب
خدا شیر  و  دی��ن  ب��ازوی  3( ب��ه ج��ز 
رنگ هند  در  کفر  رخ  از  4( پرید 

گشت ف���والد  ک��وه  رزم��گ��ه  همه 
حرب هفتاد  ن��م��ودن��د  رد  ز ه��م 
اژده��ا آن  رزم  ط��ال��ب  ش��د  ک��ه 
فرنگ در  ب��ت خ��ان��ه ه��ا  تپیدند 

تست1استعاره
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درعبارتزیرکدامکلمهاستعارهایجادکردهاست؟451
»چوناورادربندبالبستهدید،زهآِبدیدگانبگشادوبررخسار،جویهابراند.«

4( رخسار 3( بند 2( زه آب 1( جوی ها

درکدامگزینه»استعاره«وجودندارد؟461
1( خاموشی دریا و هیاهوی خاک و موسیقی آسمان را در خود دارد.
2( چراغ دان را هم که همیشه صبورانه در سایه می ایستد از یاد مبر.

3( از شعله به خاطر روشنایی اش تشکر کن.
4( چارپا روی خاک هیاهو می کند.

درکدامگزینه»استعاره«وجودندارد؟471
قدم هر  باشد  دام  ه��زاران  1( گ��ر 
2( چنین گفت: کای رسته از چنگ شیر
تیغ زد  او  چشم  دو  چ��راغ  3( در 
بودند پیش  این  از  که  آنان  4( بلی 

غم هیچ  نباشد  مایی  با  تو  چ��ون 
دلیر ش��ی��ر  زخ���م  از  ج��دام��ان��ده 
ن��ام��دش ک��ش��ت��ن چ����راغ دری��غ
ت��ازی و  ت��رک  راه  بستند  چنین 

درکدامبیت»استعاره«دیدهمیشود؟481
پیش  گیر می  بایدت  هرچه  1( ب��رو 
2( یکی درخت گل اندر میان خانة ماست
خرد و  ج��ان  خ��داون��د  ن��ام  3( ب��ه 
4( ما را سری است با تو که گر خلق روزگار

گیر خویش  س��ر  ن���داری،  م��ا  س��ر 
که سروهای چمن، پیش قامتش پستند
برنگذرد ان��دی��ش��ه  ب��رت��ر  ک��زی��ن 
دشمن شوند و سر برود هم بر آن سریم

دربیِت:»عالمازشوروشرعشقخبرهیچنداشت/فتنهانگیزجهاننرگسجادویتو491
بود«،کدامواژهاستعارهدارد؟

4( عالم 3( نرگس 2( جهان 1( جادو

کدامترکیب»اضافةاستعاری«است؟501
4( کورة چشم 3( روح باران 2( پردة اشک 1( برق ُعجب

»مفعول«درکدامگزینهدارایصنعت»استعاره«است؟511

1( باران اشک، از ابر دیدگان، جاری ساخت.
2( ظلمت جهل را از اندیشة خود دور کرد.

3( دیو نفس را در وجود خود نابود کرد.
4( دیو را در وجود خود نابود کرد.
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درکدامبیتآرایة»استعاره«وجوددارد؟521
1( آه از آن جور و تطاول که در این دامگه است
بودیم که  مقام  هر  به  نعمت  2( شاکر 
3( یاد باد آنکه سِر کوی توام منزل بود
را ق��ال  و  ننگریم  را  ب��رون  4( م��ا 

آه از آن سوز و گدازی که در آن محفل بود
هستیم که  طریق  هر  به  دولت  داعی 
دیده را روشنی از خاِک درت حاصل بود
را ح��ال  و  بنگریم  را  درون  م��ا 

درکدامگزینه»استعاره«وجوددارد؟531
1( توانگر فاسق کلوخ زراندود است. 

2( چراغ حیات به وزش باد ممات فرو می  رود.
3( در زیر این طاق بلند، سخن از عدالت بسیار گفته اند.

4( علم، سالح جنگ شیطان است.

کدامگزینه»اضافةاستعاری«است؟541
4( مهد زمین 3( کوه غم 2( شاهد مقصود 1( چشم دل

درکدامگزینه،صنعت»استعاره«،بهکاررفتهاست؟551
2( سیه زاغ پّران فرو برد سر 1( از اسبان جنگی فرود آمدند

4( یکی مهره بر بازوی من ببست 3( یکی خنجر آبگون برکشید

درکدامگزینهآرایة»استعاره«بهکارنرفتهاست؟561
1( اگر غم لشگر انگیزد که خون عاشقان ریزد
2( بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم
3( چو در دست است رودی خوش بزن مطرب سرودی خوش
4( صبا خاک وجود ما بدان عالی جناب انداز

من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم
فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم
که دست افشان غزل خوانیم و پاکوبان سراندازیم
بود کان شاه خوبان را نظر بر منظر اندازیم

درکدامگزینه»استعاره«بهکاررفتهاست؟571
آری روی  عشق  اقلیم  به  1( گ��ر 
زنهار انگشترِی  یابم  گر  تو  لعل  2( از 
3( باز این چه شورش است که در خلق عالم است
4( عشق و درویشی و انگشت  نمایی و مالمت

بینی گ��ل��س��ت��ان  آف�����اق،  ه��م��ه 
باشد نگین  زیر  در  سلیمانم  ملک  صد 
باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است
همه سهل است، تحمل نکنم باِر جدایی

درکدامبیتاضافةاستعاریدیدهنمیشود؟581
می  زنند صفیر کنگرة عرش  ز  را  1( تو 
نمی  بریم قناعت  و  فقر  آبروی  2( ما 
3( به وقت گل شدم از توبة شراب خجل
4( شاها فلک از بزم تو در رقص و سماعست

ندانمت که در این دامگه چه افتاده است
است مقّدر  روزی  که  بگوی  پادشه  با 
خجل ناصواب  کردار  ز  مباد  کس  که 
دست طرب از دامن این زمزمه مگسل



فصل سوم

تکنیک ها 
ومدل ها
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تکنیک هایی که در این فصل ارائه می دهم، برای مواجهه با تست های کلّی و ترکیبی آرایه های 

ادبی اس��ت. می دانیم، بیشتِر سؤاالِت مبحث آرایه، سؤاالت کلّی و چندآرایه ای هستند. در این 

فصل یاد می گیرید چگونه به یک تست آرایة کلّی ورود پیدا کنید و نحوة مواجهه باید چگونه 

باشد و در ضمن در کوتاه ترین زمان ممکن به جواب برسیم. ابتدا سه تکنیک اصلی را توضیح 

می دهم و سپس این تکنیک ها را با مثال هایی اجرا می کنم.

)تکنیک های آرایه های ادبی(

)B(
تکنیک

»موک«

)C(
تکنیک

»حذف گزینه«

)A(
تکنیک

»خوب - بد - زشت«

فصل سوم: تکنیک ها و مدل ها



فصل چهارم

تست کّلی و 
ترکیبی
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:A تیپ
در این تیپ چندین آرایه در صورت سؤال و به همان تعداد، بیت داریم که تناظر آرایه ها 
و ابیات خواسته شده است. بدیهی است راه مواجهه با این تیپ، استفاده از تکنیِک خوب 

- بد - زشت است و کمک گرفتن از حذف گزینه.

ترتیِبآرایههای»استعاره،تشبیه،پارادوکسوحسنتعلیل«درابیاتزیرکداماست؟3511
ریاضی 98 - نظام جدید 

الف(دلمبهپیشتومیخواستجانفرستادن
ب(زمیوهگرچهدراینبوستانسبکباریم
ج(مگرایزلفزحالدلمآگهشدهای
گوی چو افتادن پایش اندر د(خواهم

بال ق��ّوت نبود را ج��ان کبوتر ول��ی
گرفتاریم آزادگ��ی به سرو چو همان
سرگردانی و شوریده و پراکنده که
مگوی هیچش زن��د چوگانم به ور

2( )الف(، )د(، )ب(، )ج( 1( )الف(، )ب(، )د(، )ج(
4( )د(، )ب(، )الف(، )ج( 3( )ج(، )د(، )ب(، )الف(

تجربی 98 - نظام جدید3521 ترتیِبآرایههای»جناس،تشخیص،مجاز،تضاد«درکدامابیاتاست؟

الف(پیشرفتارتوپابرنگرفتازخجلت
ب(اینسیمکویمعشوقاینچهبادخّرماست
ج(پیدیدنخرامشسرکوچههاستادم
بگردانم سر تو حکم خط از د(چگونه

سروسرکشکهبهنازازقدوقامتبرخاست
تاکجابودیکهجانمتازهمیگرددبهبوی
نشستم خانهها در جمالش جلوة پی
کهمنمطیعموحکمتوپیشبندهمطاع

2( )ب(، )الف(، )ج(، )د( 1( )الف(، )ب(، )د(، )ج(
4( )د(، )ب(، )ج(، )الف( 3( )ب(، )الف(، )د(، )ج(

آرایههای»اسلوبمعادله،تلمیح،تشبیه،حسآمیزی«بهترتیبدرکدامابیاتیافتمیشود؟3531
انسانی 98 - نظام جدید 

الف(وصل،هجراناستاگردلهازیکدیگرجداست

میدهد جاوید زندگانی که آبی ب(

ج(نیستپرواعاشقانراازنگاهتلخیار

د(ازتهیمغزیاستامیدگشادازماهعید

هجرباشدوصلاگردلهابههمپیوستهاست

است شبانه ش��راب وج��ود، اگر دارد

دودخشکشمعریحاِنتِرپروانهاست

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

4( د، ج، ب، الف   3( د، ب، الف، ج 

ی و ترکیبی
ّ
تست کل
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ترتیِبابیاتبهلحاظداشتنآرایههای:»مجاز،حسنتعلیل،حسآمیزی،استعارهوایهام«،کداماست؟3541
زبان 98 - نظام جدید 

الف(چوچشمةخضرارشعرمنروانافزاست

میگیرد رنگ روز آن من امید ب(گل

ج(مردمدریانیندیشدزطوفانزانسبب

هیهاتکجا و من دارم تو پابوس د(سر

ه�(فشاندسنبلوچونگلزغنچهرخبنمود

عجبمدارکهآنعینآبحیواناست

شراب بوی یار لعل لب ز بشنوم که

مردمچشممفروبردهاستدایمسردرآب

برسد پایی و بیسر چنین پایه چنان نه

کشیدقامتوچونسرودرچمنبنشست

2( ب، د، ه� ، ج، الف 1( ب، ج، الف، ه� ، د
4( د، ه� ، ب، الف، ج 3( د، ج، ب، ه� ، الف

ترتیبابیاتبهلحاظداشتنآرایههای»مجاز،تشبیه،استعاره،ایهامتناسبوتلمیح«در3551
هنر 98 - نظام جدید کدامگزینهدرستاست؟

الف(میزندحلقةزلفتودِرغارتجان
ب(گربدینشیوهکندچشمتومردمرامست
ج(جانصوفینشدازجامکدورتصافی
د(میبههشیاردهایساقیمجلسکهمرا
ه(خوردمازدستتوجامیکهجهانجرعةاوست

بست در جانی به تو زلف سر با نتوان
نتوانگفتکهدردورتوهشیاریهست
تانشددرتنخمخانهچوُدردیبهنشست
الست باقی می از هنوز هست نشئهای
هرکهزیندستخوَردمیبرودزودزدوست

2( ج، ب، ه  ، الف، د  1( ج، الف، د، ب، ه  
4( ه  ، ج، الف، ب، د 3( ه  ، الف، ب، د، ج 

آرایههای»تشبیه،مجاز،حسآمیزیواسلوبمعادله«بهترتیب،درکدامابیاتآمدهاست؟3561
خارج 98 - نظام جدید 

الف(چوننباشدعیدطفالنصحبترنگینمن؟

ب(ازخیالیاردلشدکعبةحاجتمرا

ج(غوطهدرخونمیدهددلرافروغداغعشق

د(یکدلافسردهبیداغازدمگرممنماند

میکندمجنونمندستنگارینسنگرا

نقششیریندرنظرهاساختشیرینسنگرا

میکندخورشیدعالمتابرنگینسنگرا

دربهارازاللهگرددچهرهرنگینسنگرا

2( )ب(، )د(، )الف(، )ج( 1( )ب(، )الف(، )د(، )ج(
4( )د(، )الف(، )ب(، )ج( 3( )ج(، )ب(، )د(، )الف(
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آرایههای»مجاز،ایهام،حسنتعلیلواستعاره«بهترتیب،درکدامابیاتآمدهاست؟3571
اختصاصی انسانی 98- نظام جدید 

الف(بهخونازنعمتالوانقناعتکنکهمشکتر
میطلبی فکر بهر اگر قابل زمین ب(
ج(غنچةدلگیرمارابرگشّکرخندنیست
د(تادورازآنلبشّکرینهمچونیشدیم

بهخونخوردنشدازنافغزاالنختنپیدا
پیدا ش��ود بیشتر ما مصرع پیش ز
ما کوی از کن شبگیر عافیت، نسیم ای
ما بند بند ب��ود ن��ال��ه ترجیعبند

4( ج، د، ب، الف 3( ج، الف، د، ب 2( ب، د، الف، ج 1( ب، الف، ج، د

ترتیبابیاتزیرازلحاظداشتنآرایههای)تشبیه،ایهامتناسب،اسلوبمعادله،مجاز(3581
کداماست؟

الف(گرنخواهددادمنامروزدادآنشاهُحسن
ب(ماکهبستیمبهدلنقشقدموزونش
ج(شکوفهشورفکندهاستدرگلستانها
د(دلچوشدغافلزحقفرمانپذیرتنبود

نزددادگرخواهمگرفت به فردا دامنش
باشد قامت بستن پی ز م��ؤّذن گو
شدهاستخوانزمینگمدرایننمکدانها
میبردهرجاکهخواهداسب،خوابآلودهرا

2( ج، ب، د، الف  1( ج، ب، الف، د 
4( ب، ج، الف، د  3( ب، ج، د، الف  

آرایههای»تشبیه،استعاره،حسنتعلیل،ایهامواغراق«بهترتیبدرکدامابیاتآمدهاست؟3591
الف(زسوزشوقدلمشدکباب،دورازیار
ب(یارببهوقتگلگنهبندهعفوکن
ج(بسکهحرفحقکسیدردهرنتواندشنید
عشقش س���ودای آت��ش ت��اب د(ز
ه�(ازآبدیدهصدرهطوفاننوحدیدم

فراق خوان ز میخورم جگر خون مدام
بخش جویبار لب سرو به ماجرا وین
را گوش مؤّذن گفتن اذان در اول گیرد
ب��س��اندی��گدائ���مم��یزن��دجوش
زایل نگشت هرگز نقشت سینه لوح وز

2( د، ب، ج، الف، ه� 1( د، ج، ب، ه� ، الف
4( ب، ج، الف، د، ه� 3( ه� ، ب، الف، ج، د

آرایههای:»حسآمیزی،تلمیح،کنایهوجناستام«بهترتیب،درکدامابیاتوجوددارد؟3601
الف(گرچهصدبارغمتخاکمرادادبهباد
ب(چشمتبهخوابچشممراخوابمیبرد
ج(ازسریکدانهگندمدرنمیآریگذشت
د(چنانبرصورتشیرینایندیوانهمفتونم

باری غباری تو از من خاطر بر نیست
میبرد ت��اب م��را ج��ان ت��اب به زلفت
بایدت رضوان باغ دل نزهت برای وز
کهدرخاطرنمیگنجدخیالملکپرویزم

4( د، ب، الف، ج 3( د، ج، الف، ب 2( الف، د، ب، ج 1( الف، ج، ب، د
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41 1 -گزینة
در س��ه گزین��ة )2(، )3( و )4( کلمات خط 
کشیده شده در معنی اصلی به کار نرفته اند، 
بنابراین گردی زعفران رنگ، اس��تعاره از نور 
خورش��ید، خون، اس��تعاره از اشک و آفتاب، 
اس��تعاره از زندگی و عمر می تواند باشد. اما 

مقصود از »رود«، رودخانة واقعی است.
42 4 -گزینة

در این بیت استعاره ای دیده نمی شود.
گزینة )1(: »بت« استعاره از تعلّقات دنیوی

گزین��ة )2(: »رفت��ن رود ب��ه جس��ت وجو« 
تشخیص دارد که در نتیجه استعاره هم دارد.
گزینة )3(: به »س��حر« جان بخش��ی شده که 

تشخیص دارد، پس استعاره هم دارد.
43 1 -گزینة

»آتش« اس��تعاره از ظلم و ستم است. )دقت 
کنید در گزینة )2(، دادخواه صفت جانش��ین 

موصوف است، نه استعاره(
44 2 -گزینة

گزینة )1(: آهنین کوه: استعاره از عمرو
گزینة )3(: بازوی دین و شیر خدا: استعاره از 
حضرت علی / بازوی دین: اضافة استعاری / 

اژدها: استعاره از عمرو
گزینة )4(: رخ کفر: اضافة استعاری

45 1 -گزینة
»جوی ها« استعاره از اشک بسیار زیاد است.

توضیح بیشتر: »بند بال« و »زه آب دیدگان« 
هر دو اضافة تش��بیهی هس��تند و آرایة ادبی 

تشبیه ایجاد کرده اند.
46 4 -گزینة

در گزینة )4( استعاره ای وجود ندارد، اما در 
سه گزینة دیگر تشخیص وجود دارد که آن 

هم استعاره است.

47 4 -گزینة
گزینة )1(: دام )مشکالت( 

گزینة )2(: شیر )رستم(
گزینة )3(: چراغ مصراع دوم )چشم(

48 2 -گزینة
»درخت گل« اس��تعاره از »معش��وق زیبا و 

خوش اندام« است!
49 3 -گزینة

»نرگس« استعاره از »چشم« است!
50 3 -گزینة

»روح باران« اضافة اس��تعاری است، چراکه 
باران را به انس��انی تشبیه کرده است و روح 
را که از اجزای انسان است به عنوان مضاف 

آورده است.
* بقیة گزینه ها اضافة تشبیهی هستند.

51 4 -گزینة
گزینة )1(: مفعول: باران اشک )تشبیه(

گزینة )2(: مفعول: ظلمت جهل )تشبیه(
گزینة )3(: مفعول: دیو نفس )تشبیه(

گزینة )4(: مفعول: دیو )استعاره از نفس(
52 1 -گزینة

»دامگه« استعاره از »دنیا«
53 3 -گزینة

»طاق بلند« استعاره از »آسمان!«
54 1 -گزینة

»چش��م دل« اضافة اس��تعاری است، چراکه 
مضاف الیه را )دل( به انسانی تشبیه کرده ایم 
که یک��ی از اجزای آن )چش��م( را به عنوان 

مضاف آورده ایم.
* بقیة گزینه ها اضافة تشبیهی هستند.

55 2 -گزینة
»سیه زاغ پّران« استعاره از شب است. )یعنی 

روز شد.(
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56 3 -گزینة
گزینة )1(: لش��گر انگیختن غم )تشخیص← 

استعاره(
گزینة )2(: سقِف فلک )اضافة استعاری(

گزینة )4(: با باد صبا حرف زدن )تشخیص← 
استعاره(

57 2 -گزینة
»لعل« استعاره است از »لب«.

58 3 -گزینة
گزینة )1(: کنگرة عرش

گزینة )2(: آبروی فقر
گزینة )4(: دست طرب

59 »سرو سمن چهر« استعاره -گزینة  3
از معشوق است.

60 1 -گزینة
گزینة )2(: »پیشگاه حقیقت« تشخیص دارد. 

)پس استعاره هم دارد.(
گزینة )3(: »پای دل« تش��خیص دارد. )پس 

استعاره هم دارد.(
گزینة )4(: »خندیدن گل« تش��خیص دارد. 

)پس استعاره هم دارد.(
* این 1000بار: هر تشخیصی استعاره است. 

)نه برعکس!(
61 3 -گزینة

س��ینة کویر← کویر به انس��انی تشبیه شده 
است که سینه دارد./ آغوش خوش بختی← 
خوش��بختی به انسانی تش��بیه شده است که 
آغوش دارد./ س��قف  ش��ب: ش��ب به اتاقی 
تشبیه ش��ده است که س��قف دارد./ دست 
طبیعت← طبیعت به انس��انی تش��بیه شده 

است که دست دارد.

* در اضافة استعاری، کلمة دوم )مضاف الیه( 
را ب��ه چیزی تش��بیه می کنی��م و آن چیز را 
نمی آوری��م و کلمة اّول )مض��اف( از اجزا یا 

خصوصّیات آن چیز است.
62 4 -گزینة

ش��تاب مرگ← مرگ به انس��انی تش��بیه 
شده است که ش��تاب می کند./ طّرة  پرچین 
عشق← عشق به انس��انی تشبیه شده است 
که ط��ّرة پرچی��ن دارد./ قف��ای مراقبت← 
مراقبت به انس��انی تش��بیه ش��ده است که 
قفا دارد./ گریبان مکاش��فت← مکاشفت به 

انسانی تشبیه شده است که گریبان دارد.
63 4 -گزینة

استعاره ها: »رخ اندیش��ه )اضافة استعاری(- 
زل��ف س��خن )اضافة اس��تعاری(- ش��مس 
)معشوق(- قمر )معشوق(- سمع )معشوق(- 

بصر )معشوق(- کان زر )معشوق(«
*ابی��ات س��وم و چه��ارم هیچ اس��تعاره ای 

ندارند!! )نکتة انحرافی بود …(
* »س��یم ب��ر« بی��ت دوم صفت جانش��ین 

موصوف است نه استعاره!
64 2 -گزینة

گزینة )1(: ش��کرفروش )معش��وق(/ طوطی 
شکرخا )عاشق(

گزین��ة )3(: غزال رعنا )معش��وق(/ صبا بگو 
)تشخیص دارد، پس استعاره هم دارد!(

گزینة )4(: گل )معشوق(/ عندلیب رعنا )عاشق(
دقت کنید که در گزینة )2(، »سهی قدان« و 
»سیه چشم« هر دو صفت جانشین موصوف اند 
پس استعاره نیستند؛ همچنین »ماه سیما« نیز 

تشبیه است نه استعاره )سیمای چون ماه(.
* هر تشخیصی استعاره است )نه برعکس(.
* صفت جانشین موصوف استعاره نیست.
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