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در آن باران تیر و برق پوالد                    میان شام رستاخیز می گشت( د   

 پایه های آوایی بیت زیر با کدام بیت یکسان است؟ -13

باز به پیرانه سر عاشق و دیوانه شد    //شاهد عهد شباب آمده بودش به    

 قافیه و مغلطه را گو همه سیراب ببر                       پوست بود پوست بود در خور مغز شعرا( الف   

 هر نفس آواز عشق می رسد از چپ و راست               ما به فلک می رویم عزم تماشا که راست؟( ب   

 یار می آید نسیم باد نوروزی                        از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزیز کوی ( ج    

ای ساربان آهسته ران کارام جانم می رود                   وان دل مه با خود داشتم با دلستانم می رود ( د   

کدام گزینه یکی از پایه های آوایی بیت زیر است؟ -14

 « ترانه های شیرین، به بهانه های رنگین        بکشید سوی خانه مه خوب خوش لقا رابه »   

خوش لقا (بکشید                     د(خانه                      ج (شیرین                               ب(الف   

 نیامده است؟در پایان کدام واژه  درنگ پایه های آوایی بیت زیر  -15

 بخت جوان یار ما، دادن جان کار ما              قافله ساالر ما، فخر جهان مصطفاست   

 جهان(قافله ساالر                د( جان                      ج(جوان                                 ب(الف   

 مرز پایه های آوایی کدام دو گزینه مشترک است؟ -16

 ا سازد مرا در آتش اندازد مرا                         وزمن رها سازد مرا بیگانه از خویشم کندسوزد مر(الف    

 دریادالن راه سفر در  پیش دارند                               پا در رکاب راهوار خویش دارند(ب 

قصد آزارم کنی،هرگز نیازارم تو را    جرمی ندارم بیش از این کز جان وفادارم تو را               ور ( ج     

 هین سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود                     وارهد از حدّ جهان بی حد و اندازه شود( د     

 ب،د( الف،ب                                د( ج،د                        ج( الف،ج                    ب( الف   

 3درس

 سؤاالت تشریحی*

 .در بیت زیر دو رکن اصلی تشبیه را مشخص کنید -1

 چه زنم چو نای هردم زنوای شوق او دم              که لسان غیب خوشتر بنوازد این نوا را     

 (فشرده –گسترده .)نوع تشبیهات زیر را بنویسید -1

 به دریاهای خویشقطره دانش که بخشیدی زپیش              متصل گردان  -الف    

 .اطفال شاخ را به قدوم موسم ربیع کاله شکوفه برسر نهاده است -ب    
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 مه طاسک گردن سمندت                     شب طره ی پرچم سیاهت -ج    

 دل چو پرگار به هرسو دورانی می کرد        وندران دایره سرگشته و پابرجا بود -د     

 .ر مشخص کنیدارکان تشبیه را در بیت زی -3

 می شکفتم زطرب زانکه چو گل بر لب جوی          بر سرم سایه ی آن سرو سهی باال بود    

 .با استفاده از مشبه به کوه یک تشبیه فشرده و یک تشبیه گسترده بنویسید -4

 .تشبیه گسترده ی زیر را به تشبیه فشرده ی ترکیبی و غیر ترکیبی تبدیل کنید -5

 دا زروی تعظیم                          سوگند به روی همچو ماهتخورده است خ    

 .تشبیه های زیر را به استعاره تبدیل کنید -6

 این عمر به ابر نوبهاران ماند                       این اشک به سیل کوهساران ماند -الف    

 ست که بر سبزه چکیده استاشکی که تو را بر گل رخسار دویده است       باران بهاری ا -ب    

 .استعاره بیت زیر را به تشبیه کامل تبدیل کنید -7

 نکردند باز لؤلؤ صدف وار گوهر شناسان راز                    دهان جز به    

 در بین استعاره های زیر کدام تشخیص است؟ -8

 رود شاخ گل در برنیلفر               برقصد به صد ناز گلنارها -الف    

 شبی گیسو فروهشته به دامن            پالسین معجر و قیرینه گرزن -ب    

 در چراغ دو چشم او زد تیغ             نامدش کشتن چراغ دریغ -ج    

 .استعاره را درابیات زیر مشخص کنید -9

 ن شو تا جهان بینیدال تا کی در این زندان فریب این وآن بینی             یکی زین چاه ظلمانی برو -الف    

 اشک بخندید که رخ بر متاب                                 بی سبب از خلق نباید رمید -ب    

 .یک استعاره بنویسید که جان بخشی نیز در آن به کار رفته باشد "برف"با استفاده از واژه ی  -11
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