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***************************** 

 رشته علوم انسانی     پایۀ دوازدهم    ( 3)ادبی  فنونعلوم و     سومتشریحی   درس  تسواال

   

 **************************** 

 نادرست بودن جمالت زیر را بنویسید:درست یا -1

 افزاید.شود که بر زیبایی لفظی و معنایی سخن میهایی گفته میدر ادب فارسی به مجموعۀ آرایهبدیع الف(  

 گیرند.های لفظی جای میهای مراعات نظیر، اغراق، ایهام، تضاد و... در حوزۀ آرایهب(آرایه

هایی در سخن است که با هم ارتباط معنایی )غیر از تضاد( داشته باشته و اژهج( مراعات نظیر در اصطالح ادبی آوردن و

 یادآور یکدیگر باشند.

-آفرینی مراعات نظیر در ................است که خواننده از دریافت این ارتباط معنایی لذت میجملۀ زیر را کامل کنید: زیبایی -2

 برد.

 د.در ابیات زیر مراعات نظیر را مشخص کنی_1

 الف(ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد    چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد.

 ام یک گل سرخ / جانمازم چشمه، مهرم نور /  دشت سجادۀ منب( قبله

 توضیحات ستون اول به کدام اصطالح ستون دوم مربوط است؟ وصل کنید. _4

 جای هاواژه نیدر کمتر اریبس یکوتاه است که معنا یمفهوم بلند در سخن کیگنجاندن 

 دهد.یم

 تضمین

 بدیع آوردن آیه، حدیث، مصراع، بیت، یا سخن دیگری را در شعر یا کالم گویند.

 حیتلم افزاید.شود که بر زیبایی لفظی و معنایی سخن میهایی گفته میبه مجموعۀ آرایه

 

 بارزترین آرایۀ ادبی کدام است؟« کنی زلیخا را گرش بینی دست از ترنج نشناسی     روا بود که مالمت»در بیت  _5

 تلمیح به کار رفته در ابیات زیر را توضیح دهید:_6

 سرّ آن دانه که شد رهزن آدم، با اوست     که بدان عارض گندمگون است  نیمشک خالالف( 

 ب( اول و آخر اوست در همه احوال                       ظاهر و باطن اوست در همه ابواب

 نوع تلمیح را در بیت زیر مرقوم فرمایید.)آیه، حدیث، داستان و...( _7

 حرفی است این که خضر به آب بقا رسید    زین چرخ دل سیه، دم آبی ندید کس

 کند؟شاعر با آوردن تضمین در شعر خود چه هدفی را دنبال می _8
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 تضمین به کار رفته در ابیات زیر را مشخص کنید؟ _9

 گوی                      زگهواره تا گور دانش بجویپیغمبر راست چنین گفتالف( 

 ب( چه زنم چو نای هر دم ز نوتای شوق او دم          که لسان غیب خوشتر بنوازد این نوا را

 «همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی              به پیام آشنایی بنوازد آشنا را»

 یت زیر را توضیح دهید.تضمین به کار رفته در ب _11

     سرشت               شیوۀ جنات تجری تحتها االنهار داشتچشم حافظ زیر بام قصر آن حوری

 تشریحی:پاسخنامه 

 درست یا نادرست بودن جمالت زیر را بنویسید:-1

 درستافزاید.می شود که بر زیبایی لفظی و معنایی سخنهایی گفته میدر ادب فارسی به مجموعۀ آرایه بدیع الف( 

 نادرستگیرند. جای می معنویهای های مراعات نظیر، اغراق، ایهام، تضاد و... در حوزۀ آرایهب(آرایه

هایی در سخن است که با هم ارتباط معنایی )غیر از تضاد( داشته باشته و ج(  مراعات نظیر در اصطالح ادبی آوردن واژه

 درستیادآور یکدیگر باشند. 

که خواننده از دریافت این ارتباط معنایی لذت هاست در تعامل واژهآفرینی مراعات نظیر  را کامل کنید: زیبایی جملۀ زیر -2

 برد.می

 در ابیات زیر مراعات نظیر را مشخص کنید._1

 نگران خواهد شد. شقایقبه  نرگسخواهد داد    چشم سمن جام عقیقی به  رغوانالف(ا

 منسجادۀ  دشت/  نور م مهر، چشمهم زجانما/ گل سرخ ام یک قبلهب( 

 توضیحات ستون اول به کدام اصطالح ستون دوم مربوط است؟ وصل کنید. _4

 

  حیتلم دهد.یم جای هاواژه نیدر کمتر اریبس یکوتاه است که معنا یمفهوم بلند در سخن کیگنجاندن 

 تضمین ند.آوردن آیه، حدیث، مصراع، بیت، یا سخن دیگری را در شعر یا کالم گوی

 بدیع افزاید.شود که بر زیبایی لفظی و معنایی سخن میهایی گفته میبه مجموعۀ آرایه

 

  بارزترین آرایۀ ادبی کدام است؟« گرش بینی دست از ترنج نشناسی     روا بود که مالمت کنی زلیخا را»در بیت  _5

 و مراعات نظیرتلمیح پاسخ: 

https://konkur.info



 

9 
 

 را توضیح دهید: تلمیح به کار رفته در ابیات زیر_6

  که بدان عارض گندمگون است    سرّ آن دانه که شد رهزن آدم، با اوست نیمشک خالالف( 

 داستان حضرت آدم و رانده شدنش از بهشتپاسخ: 

 ب( اول و آخر اوست در همه احوال    ظاهر و باطن اوست در همه ابواب 

 اطناشاره به آیه هو االوّل و االخر، هو الظاهر والبپاسخ: 

 نوع تلمیح را در بیت زیر مرقوم فرمایید.)آیه، حدیث، داستان و...( _7

 حرفی است این که خضر به آب بقا رسید    زین چرخ دل سیه، دم آبی ندید کس 

 )اشاره به داستان حضرت خضر و یافتن آب بقا در ظلمات به همراهی اسکندر(پاسخ: 

 کند؟ را دنبال میشاعر با آوردن تضمین در شعر خود چه هدفی  _8

-کند و با ایجاد تنوع در ذهن خواننده، سبب التذاذ وی میشاعر با استفاده از تضمین، مقصود خود را بهتر بیان میپاسخ: 

 دهدگردد و آگاهی خود را از موضوعات مختلف به بهترین وجه نشان می

 تضمین به کار رفته در ابیات زیر را مشخص کنید؟ _9

 زگهواره تا گور دانش بجویگوی                      غمبر راستچنین گفت پیالف( 

 ب( چه زنم چو نای هر دم ز نوتای شوق او دم     که لسان غیب خوشتر بنوازد این نوا را

 همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی       به پیام آشنایی بنوازد آشنا راپاسخ: 

 وضیح دهید.تضمین به کار رفته در بیت زیر را ت _11

 داشت  جنات تجری تحتها االنهارسرشت    شیوۀ چشم حافظ زیر بام قصر آن حوری

 کند.   ای ادعای خود را تأکید میشاعر با آوردن آیهپاسخ: 
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