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سواالت تستی                                                                        لُنیَمفاع لُنیَمفاع  لُن یَمفاع  لُن یَمفاع  

جناس تام « وجود دارد؟    - ه یکنا  - هی تشب  -مجاز-ییواج آرا- حیتلم  »  هایهیآرا  نه یدر کدام گز  - 1

ی نیچون شکّرخوش است خوشب  نیریبا لب ش  یزان که شاه                     فرهاد را    یخسرو   دینبا  ن یریلب ش  ی( ب1

ز آتش هجران بسوز   یشو در آتش گر سر آن ماه دار      بر باد ده   ات  یهست  یلیار طالب حبّ خل   لیل( چون خ2

گونه بار امانت نشانده اند به دوشم                   نگاهش به من که با تن چون دوک    دهی( فلک خم3

 ستین  وانهید  ی بنگر  کویرا چو ن  ورنه مجنون               مجنون آن کس است    ستین  یلیل  ی(  هر که را سودا 4
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مجاز وجود ندارد؟   نهیدر کدام گز- 2

ز روزن من   یشق تو هر شبع   و ماه در تابد   دی( هم چو خورش1

غمزه رَست    ن یدل است آن که از ا  ر یش  ( غمزه خوبان دل عالم شکست 2

صد بخوانند    یبخواه یور الحمد  چون خر در گِل بمانند  یناریه د( ب3

  یاگر توان ریبرگ  یرنج                   (  از عشق تو سخت ناتوانم   4

جناس« کدام است ؟ - تناقض  - ه یتشب  -مجاز »ایه  هیبه لحاظ داشتن آرا  ر یز  اتیاب بیترت- 3

ییسمند تو کنم نعل بها  یدر پا  شیو( گر دست دهد دولت آنم که سر خالف

 ؟ییدر حضرت سلطان که برد نام گدا تو ورزم   ی( من خود به چه ارزم که تمنّاب

 ییدعا گانهبی  ز  که   تردشنام تو خوش تو کرامت   ی تو عدل است و جفا   دادی( بج

  یی وست به سر برد وفاه با دبود ک  نیا  سندیکه به خون بر سر خاکم بنو  دی( شاد

 ج  -الف  - ب - د(  4           ب  - ج   -الف  - د(  3                  ب  - الف - د   - ج(  2                د- ب  - الف   –( ج  1  

نادرست است ؟  تیدرج شده در برابر چند ب  یۀآرا-4  

دارم : تضاد   یشب را زنده م از هجران و  به روزم مرده   بارم  ی م   دهی( چو شمعم در غمت سوزان  و اشک از دالف

: اغراق یلیترسم که در شهر اوفتد س  یز اشک او هم تو   ی خاک کو  انی م   دیگر  نی( اگر چشمم چنب

قمر در چنگ خرچنگ اوفتاده ست: جناس تام  گنج  در چنگ  اوفتاده ست   ن ی( تو را اج

 ح یدرد اگر در بند درمانند درمانند: تلم  ن یکه با ا  ند بردارند( چو منصور از مراد آنان که بر دارد

: مجاز ایمانهی پ  ام دهیکاندر خرابات ازل  نوش خرد   ی اسم ندل شن  ی ( مست  و خرابم تا ابد نهـ

ص ینگارم برسان : تشخ  م یریاز لب ش  یشکر بهارم برسان    ی ! بو  ی سحر  م ینس  ی ( او

 کی(  4                    ( دو          3                         ( سه              2                       ( چهار       1          

 فاقد مجاز است ؟  ت،یکدام ب- 5

  نمیو بنش  زم یبرخ   یشاد  نیتا محشر از ا  ی زیو برخ ی نی( اگر بر سر خاک من بنش1

برد   یاز بر من جان به ناتوان  کنیل خون دلم   ختیرنرگس مستت ب( به غمزه  2

شدیکان که در دست تو فتاد ز سر نند ستین  ی( سر اگر در سر کار تو کنم  دور3

تو دشوار نباشد   ی جان دادن در پا  ی(سهل است  به خون من  اگر دست بر آر4

عت مجاز به کار رفته است . ها به جز .... به عنوان صن  نهی» جهان« در همه گز- 6
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( جهان ز درد فراق تو آه و ناله کند  2   تشیّ( جهان ، متفق بر اله1

داستان    نی( جهان، دل نهاده بر ا 4                                       ستین  دی پسر ملک جاو  ی ( جهان ، ا3

 از صنعت مجاز استفاده نشده است ؟   نهیکدام گز در  - 7

است.    زاریب  ییاز زور گو ای( دن2  ( او تمام کاسه را خورد.          1

کار ندارم.   نی ( من دل ا4 است.            ی عصب  ستمیبخش س  ترین ( مغز مهم3

است؟   ای چه نوع » عالقه ی دارا  ر،یز  تیر ب»مجاز« د- 8

گوش باش«   ،یستیتو مرد سخن ن           عابد که خاموش باش    »برآشفت

  هیّ( کل4                    هی( سبب3                             هی( جزئ2                        هیّ( آل1     

است و بس« کدام کلمه »مجاز« است ؟   نی» پند من بشنو  بجز با نفس شوم بد       با همه عالم مدارا کن کمال ا   تیدر ب- 9

( نفس 4 ( کمال                     3( عالم                             2( پند                                  1  

 مجاز است ؟   ۀ کدام عالق  ادآوری   ر،یز  تیخون« در ب  »ۀکلم- 10

هم «  ز ین  مانیعهد را بشکست و پباد آن که  به قصد خون ما   ادی»

 ی( همراه4                      هیّ(  سبب3                           ه یّ( محل2                           ی( ابزار1  

   ست؟یچ  ۀ مجاز به عالق  ر،یز  تیسر« در ب  »ۀکلم- 11

«یخوابها گذر کرد و گذر نکرد  الیچه خ یآفتاب  دی سرِ آن ندارد امشب  که برآ  »

 هی( آل4                           تیّ( سبب3( مشابهت                           2                        ه یّ( محل1  

 مشهود است.    ه یجزئ  ۀها به جز ..... مجاز به عالف  تیب  ۀدر هم- 12

گوش   واریتا نباشد در پس د هوش دار   ،ییآنچه گو وارید  شی( پ1

هر کس کرد ساز نبرد   یهم و بر خاست گرد  رانی ( برآشفت ا2

  سفت  یکوه م   زد،   ی م   شه یچو آتش ت  گفت یم  تیب  نی ریش  یرو  اد ی( به  3

بعد از مرگش الحمد خواند   دینشا نماند    رش ی( اگر رفت و آثار خ4

........... مجاز   ةها به جز واژواژه  ۀنشست« هم  ر یت  ی ماه جا  ی نشست    هوا دژم شد و د  ر یشد و آسمان به ق  درخت زرد  ت» یدر ب- 13

هستند.  

 ری( ت4                         ماه      ی ( د3            ری( ق2                               ( درخت  1   

ابزار« است ؟   ۀبا » عالق  تیکدام ب» مجاز« در  - 14

و خشت   م یکه ما خاک باش  دیبرآ  بهشتیماه و ارد یو د  ری ت  ی( بس1
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بالم نماند   یرو یبماندم که ن  ر مجالم نماند( بگفتا فرات 2

ز آتش برون   دیآ  ی که تا او ک پر زخون  دگانیدشت با د  یکی(  3

هم  زی ن  مانی عهد  را بشکست و پ باد آن کو به قصد خون ما   ادی(  4

 ه« یّسبب   ۀ و مجاز با عالق  ه یّمحل  ۀ، مجاز با عالق  هیّآل  ۀ مجاز با عالق  ه، یالزم   ۀبا عالق» مجاز    های   هیآرا  اتیدر کدام  اب  بیبه ترت- 15

به کار رفته است ؟ 

دوست!   ی نفسم اثر ندارد به دل چو سنگت ا به ما و هرگز   ی( چه کنم که جز مالمت نکن1

کنم؟   ر یچه تدب  ، ای  چون اهل زبان نه ( من شرح غمت به صد زبان خواهم گفت  2

هم   زی ن  مانی ت و پعهد  را بشکس باد آن کو به قصد خون ما   ادی(  3

براندازم  خیرا از ب  یهست  ۀ خان  نیا ( امشب سر آن دارم کز خانه برون تازم 4

ج  - الف - ب  -(  د4              د        -ج - ب  -(  الف3               ج      - د  -الف  -(  ب2              الف           - د   - ب  -( ج1  

تفاوت دارد؟   گر ید  اتیبا اب  تیمجاز در کدام ب  ۀعالق- 16

نپرد  ی مرغ در دام چو افتاد برون م  زلف تو شد دل مزنش ناوک چشم   ۀ( بست1

غم است برم   ة ویم   نیدرخت هم   ن یوز ا  سرم   دار  شد چو درخت  شکوفه  دی( سپ2

   دیکن  ادی و مرا    ی به باغ  دینیبنش گذرد هم نفسان بهر خدا   ی ( فصل گل م 3

پاس نوبت دار   یچو شد  ایبه آس    از دهن خلق حرف را زنهار       ری( مگ4

است؟   ه«یّ» الزم  نهیمجاز درکدام گز   ۀ عالق- 17

ختندیردرم    ششیهمه دشت پ  ختندی( سواران لشکر بر انگ1

پس خضاب   یری چو پ  م ایپنهان نموده   ر یو کمال و جمال غ شیو نقص خو بی( ما ع2

الال  یفشاند از نرگسان لؤلؤ ( چو تنها ماند ماه سرو باال 3

غم آمد جهان را از آن کار بهر  برآمد  ز دشت و ز شهر   ی( خروش4

..........  دو» مجاز« به کار رفته است. ۀنیبه جز گز   ها  نه یگز  ۀدر هم- 18

تا آسمان است  نی تفاوت از زم  ماه من تا ماه گردون   ان ی( م 1

است   یو کار ما زار  میکه ما دو عاشق زار است  یاری بلبل اگر با منت سر    بنال

فسانه   ن یرفت ا  ی به گوش عالم ندر زمانه گشت ا فاش    تی( حکا2

به دست   غیعادت دل، ت  ی آمد ز پ بود که آن دلبر مست   یشب  فرخنده

است   یاریو نام هش  میکه مست جام غرور زرق   ۀجام   م یکن  نیباده که رنگ  اری( ب3
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که کار عاشقان باال گرفته است                    بلندش     یشدم عاشق به باال   

دگر شود   ی است که جا   یمهرت نه عارض    است که از سر به در شود   ی( عشقت نه سرسر 4

را خبر شود   انی مگذار هان که مدع            خوردییلعلش اگر باده م   ادیبه    حافظ

متفاوت است؟   تی مجاز در کدام ب  ۀ نوع عالق- 19

دیما مهرش  قبا که اکنون بر دیبر قد ام  ما عشقش کاله اکنون نهاد   ام یّا   ر سر( ب1

 باشد  ینم   ایاز هامون که چون  در  دارم  یعجب م    خون     انیآب گر  یمفتون به جا  ات  یدر پ  ی( جهان2

  یواقعه رفتند بس  نی به زمن در سر ا اندر قدمت افتم و گر سر برود   ی( روز3

چند  ی مانیبر سر پ   یتا سرت را ننه      کشانت ندهند       مانه یپ  ۀ ( راه در حلق4

نادرست است ؟   تیمجاز در مقابل کدام ب  ۀعالق- 20

( هی) جزئیبال و پر  یسوخت در فصل گلم حسرت ب  ( منم آن مرغ گرفتار که در کنج قفس 1

( هیپند است ) سبب  دنیسر شن  یگوش مرا کس به گوشم    دیکش  ای  حلقه( عشق تو تا  2

 یواقعه رفتند بس  نی به زمن در سر ا اندر قدمت افتم و گر سر برود   ی( روز3

چند  ی مانیبر سر پ   یتا سرت را ننه کشانت ندهند   مانه یپ  ۀ ( راه در حلق4

بار(  5بار( ، »ل« ) 7: تکرار صامت »ر»)ییواج آرا)ع(/  م یت ابراهآتش بر حضر  گلستان شدن تیاشاره به روا:  حی(: تلم2)نهیگز -1

:   شبه  وجه  –)ع( : مشبه به  لی، خل  هی:]تو[) مشبه(، مانند: ادات تشب  ه یتشب/    شه ی: سر مجاز از قصد و اندمجازبار(  /    5و »ب« )  

)ع((،   می) حضرت ابراه  ل ی: خلجناس تام  ست دادن /  کردن، از داز نابود    ه ی: برباد دادن : کنا  هیکناخود را بر باد دادن (/    هستی

) دوست، معشوق(  لیخل

 ها  نه یگز  ریمجاز در سا  یۀ ( : آرا4)  ۀنیگز  - 2

( عالم: مجاز از مردم عالم 2                          ماه: مجاز از نور ماه    /دی: مجاز از نور خورشدی( خورش1

         الحمد: مجاز از سوره فاتحه  /    ی: مجاز از کمک مالناری(د3

 ی » الف« شاعر سر خود را به عنوان » نعل بها« فدا  تی: بهیتشبخاک:  مجاز از آرامگاه، سنگ قبر/  »د«    تیمجاز: ب(  3)ۀنیگز - 3   

ارزم ، ورزم « :»ب  تیجناس بکرامت بودن جفا / خوشتر بودن دشنام از دعا /    / دادیعدل بودن ب»ج«:     تیتناقض بمعشوق سازد /

دارد.(  ی معن  کی »ج« جناس تام) چنگ در هر دو مصراع    تی: ب4 نهیگز    - 4

 اد یاز اشک ز  البیس  لی»ب« اغراق:  تشک  تیب                الف« تضاد: مرده، زنده    ت»یب  : ها    نه یگز  ریسا  یبررس

مجاز از شراب  مانه یمجاز: پ  ـ«  »ه  تیب                   : اشاره به بر دارکردن منصور حالج  حیتلم  ت»د«یب  

پاسخ تست ها 
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                 م ی: مخاطب قرار دادن نسصی»و«  تشخ  تیب  

 :  نرگس استعاره مصرحه از چشم 2نهیگز  -5   

 ( خون : مجاز از کشتن  4  تیب       ( دست: مجاز از قدرت  3  تی ب                  (خاک: مجاز از قبر   1  تیب:ها  نه یگز  ریسا  یبررس

نوع سواالت احتمال دارد سه تا از   ن یمجاز  وجود ندارد؟ در ا نهیشود. درکدام گز  یسوال م   ای  نهیدر سواالت چهار گز  ی: گاهتوجه

نوع سواالت استعاره   نی در ا  یمجاز است. ول  ی استعاره مصرحه نوع  میاستعاره مصرحه. اگرچه گفت   یک یفقط مجازباشند و    ها  نهیگز

 .آورند  ینم مصرحه، را مجاز به حساب  

 ( جهان مجاز از مردم جهان است.4( و  2( و 1  های نهی: در گزها  نهیگز  ری سا  یبررس  /    ا ی: دن3نهیگز   - 6

 کاسه   اتی( کاسه: مجاز از محتو1  ۀنیگز  :  ها  نهی گز  ری سا  یبررس/      3نهیگز  - 7

 (دل: مجاز از جرأت  4نه یگز                          ای: مجاز از مردم دن ای( دن2  نهیگز

 ی رادیهست ا  یهم درست است . چون تست آموزش  هیّآل  ۀتست عالق  ن یاز انسان است.) البته در ا  ییگوش جز  را ی: ز2نهیگز  - 8

 ندارد.(  

 : مجاز از مردم عالم : عالم  2  نهیگز- 9

 ( است.ی)همراه  هیّالزم  ۀ:مجاز از کشتن و عالق: خون  4 نهیگز- 10

 است. شهیسر، محل فکر و اند   .    هیّمحل  ۀ مجاز از قصد و فکر، عالق: سر:  1  نهیگز- 11

  ه یّکل  ای  هیّ محل  ۀ : عالق  رانی : ا2نهیگز- 12

  هیجزئ  ۀ: مجاز از شعر، عالقتی( ب3                    هی( گوش مجاز از آدم شنوا، عالقه جزئ1

  هی( الحمد: مجاز از فاتحه ، عالقه جزئ4

 شدن   اهیاز س  هینشستن :کنا  ر ی:به ق2  نه یگز- 13

 : مجاز از تابستان    ری( ت4  /ماه : مجاز از زمستان   ید  2       /    ( درخت: مجاز از برگ درخت  1:  ها  نهیگز  ر یسا  یبررس  

 : بال: مجاز از پرواز. بال ابزار پرواز است. 2  نهیگز   -14

 ود شدن  /خاک و خشت : مجاز از قبر و ناب   هی: مجاز از زمان، عالقه جزئبهشتیماه و ارد  ی( د 1:  ها   نهیرگزیسا  یبررس

   هیّالزم   ۀ( خون: مجاز از کشتن ، عالق4                        هیّمحل  ۀ( دشت : مجاز از مردم دشت،عالق3

( 1)  نهیو »ج« در گز   مکنی  دار  تست را جهت  دی»ج« هست. با  ۀنیاست و در گز  هیالزم   ۀکردن »خون« که عالق  دایبا پ:  1  ۀنیگز- 15

 .شوند ی رد م   ها  نه یگز  هیهست و  بق

 ه یسبب   ۀ / الف( نفسم: مجاز از سخن عالق  ه یّمحل  ۀ/  د(سر: عالق  هیّآل  ۀ ب( اهل زبان : عالق  /هیالزم  ۀ(خون: عالق  ج

شباهت و درخت، استعاره از سر است که    ۀ/ درخت : مجاز به عالق  هیّمحل   ایاست    هیعالقه کل  ایسر،    ی: سرمجاز از مو2  نهیگز   - 16

 شده است.  دیسپ
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 ۀعالق  توانیاسلوب معادله است.م   تیچون ب  یشباهت گرفت. ول  ۀعالق  توانی( مرغ :مجاز از پرنده را م 1:       ا ه  نهیگز  ریسا  یبررس

 ۀ( حرف مجاز از سخن ، عالق4      /             هینفسان : عالقه سببهم    /ه یجزئ  ۀ ( فصل گل: مجاز از عالق3/    هم در نظر گرفت.     هیجزئ

است.   ه یجزئ  ۀبا عالق  (1( و3(و  4 هاینهیگز  پس.    هیجزئ  

  ه یّالزم    ۀعالق  د،یسف  ی: مجاز از مویر ی( پ2  نهیگز  - 17

 ه یّمحل  ۀ جهان :عالق  / هیّمحل ۀ( دشت، شهر: عالق4شباهت    ۀ(ماه ، نرگس، لؤلؤ عالق3  ه یّ( دشت: عالقه محل1:ها  نه یگز  ریسا  یبررس

( : جام مجاز از شراب 3 نهیگز- 18

 شه یاز از معشوق / سر: مجاز از قصد و انداه من : مج( م 1ها :    نه یگز  ریسا  یبررس

/ لعل: مجاز از لب    شهی( سر : مجاز از فکر و اند4            : مجازاز مردم عالم / دست : مجاز از کف دست  ی( عالم2

از سر است(   ی ) کاله قسمتهیّکل  ۀ( سر: عالق1 ۀنیگز- 19

 ه یّمحل  ۀکش: شراب نوش: عالق   مانه ی( پ4    /   هیّمحل ۀ( سر در مصراع دوم: عالق3/  ه یّمحل ۀ: عالقی( جهان2:    ها  نه یگز  ریسا  یبررس

صفرا« جستجو کرد.(  - ی ریس  -در کلمات » نفس و دم  دیبا  هیّسبب  ۀ ) عالقهیّمحل   ۀ (: سر : عالق2  نهیگز  - 20

         از بهار است   یی( گل : مجاز از بهار و گل جز1:    ها  نه یگز  ریسا  یبررس

  هیالزم  ۀ ( خون: عالق4                     هیّ محل ۀبنا گوش ، عالق  دیسف  ی: مجاز از مو دیا گوش سف( بن2

---------------------------------------------------------

 11 و 10 هایدر قرن اتیادب خ یتار  -درس هفتم سیامک محصلی از خواجه                                       تنظیم :

مقدمه 

شده   هیتجز  یهایبه قسمت  ،یطبقه بند  ن یکرده  است و بر اساس چند  ی مرحله را سپر  ن یتا به امروز، چند  ش یدایپ  ی از ابتدا   اتیادب

سال قبل با سبک   نیو هم چن  نیشیپ   هایبر اساس سبک است. همان گونه که در درس   ینوع آن، طبقه بند  تریناست اما مهم

شد   میآشنا خواه  یدیبا مکتب جد  نیپرداخت و هم چن  میخواه  یبه ادامه سبک عراق  ن درسیدر ا  م،یشدآشنا   یو عراق  یخراسان

ساخت.   میرا هم روشن و آشکار خواه  یمکتب ادب نی ا  هاییژگیو  ،یقبل  هایو طبق سبک

(
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