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              ستیت تسواال

     

  

 است؟ نرفتهبه کار « ایهام تناسب»( در کدام بیت، آرایۀ 1

 الــف( هنـــر بیــار و زبـــان آوری مکــن ســـعدی!   

ــی  ــت م ــدامم مس ــویتب( م ــیم جعدگیس  دارد نس

 سازد مگر عودش بسوختسازی خوش نمیج( زهره

ــر آرم  ــتن بــــ ــپ خویشــــ ــم چــــ  د( چشــــ

 

 چه حاجـت اسـت کـه گویـد شـکر کـه شـیرینم؟!        

ــی ــرابم م ــت  خ ــم جادوی ــب چش ــر دم فری ــد ه  کن

 گسـاران را چـه شـد؟!   کس ندارد ذوق مسـتی، مـی  

ــت    ــز راســـ ــه جـــ ــدت بـــ ــا روی نبینـــ  تـــ

 

 به کار برده است؟« اغراق»بیت، آرایۀ  ( شاعر در کدام2

 الف( آن جا که بود آن داستان، با دوستان در بوسـتان 

 ب( ربع از دلم پرخون کنم، خاک دَمن گلگـون کـنم  

ــن   ــار م ــار ی ــزل مکــن جــز در دی  ج( ای ســاربان من

 د( ابر است برجـای قمـر، زهـر اسـت بـر جـای شـکر       

 

 شد گرگ و رو به رامکان، شد بوم و کـرکس را وطـن   

 اطــالل را جیحــون کــنم از آب چشــم خویشــتن    

 تــا یــک زمــان زاری کــنم بــر ربــع و اطــالل و دمــن

 سنگ است بر جای گهر، خار اسـت بـر جـای سـمن    

 

 به کار رفته است.« ایهام»( در تمامی ابیات زیر به جز ..... آرایۀ 3

ــت      ــر دهن ــم ب ــه زن ــی بوس ــه یک ــتم ک ــف( گف  ال

 ای به بغـض فـرو بـود حـرف عشـق     ب( چون عقده

 ج( گر چو فرهادم به تلخی جان برآید، باک نیسـت 

ــوز     ــل و هن ــد حاص ــیچ نش ــره ه ــب تی ــز قل  د( ج

 

ــنم      ــر دهــ ــه زد بــ ــود کــ ــنم بــ ــدر دهــ  انــ

 ایــن عقــده تــا همیشــه ســر واشــدن نداشــت      

ــت  ــس حکای ــازمی  ب ــیرین ب ــای ش ــن ه ــد  زم  مان

 کننــد باطــل در ایــن خیــال کــه اکســیر مــی     

 

 شود؟و ایهام تناسب دیده می« هامای»( در کدام یک از ابیات زیر، هر دو آرایۀ 4

 لــب شــیرین شــکر بــار تــو چنــدالــف( خســروا بــی

ــوک   ــد از ملـــ ــت کننـــ ــی را حکایـــ  ب( یکـــ

 ج( چـــون شـــبنم اوفتـــاده بـــدم پـــیش آفتـــاب

ــار    ــت و کن ــوج اس ــت م ــزش او الف ــن آمی ــا م  د( ب

 

 همچــو فرهــاد کشــد ســر بــه فلــک فریــادم؟       

ــو دوک   ــردش چــ ــته کــ ــاری رشــ ــه بیمــ  کــ

ــه     ــید و ب ــان رس ــه ج ــرم ب ــدم  مِه ــر ش ــوق ب  عیّ

 دم بـــه دم بـــا مـــن و پیوســـته گریـــزان از مـــن

 

 است؟ نرفته( در کدام یک از ابیات زیر آرایه اغراق به کار 1

ــت از روی ورای او پرتـــــــو    الـــــــف( یافـــــ

ــی    ــواب م ــک ره خ ــیل اش ــه س ــب ب  زدمب( دیش

 ج( نخواهم دامـن مهـرت ز دسـت دل رهـا کـردن     

ــرم   ــه خ ــو بوس ــه ز ت ــدارم ک ــک جمشــید ن  د( مل

 

ــ  ــام جمشــــ ــرو         جــــ ــت کیخســــ  ید و تخــــ

ــی     ــر آب مـ ــو بـ ــاد روی تـ ــه یـ ــی بـ  زدمنقشـ

ــانم    ــرد گریب ــل گی ــو اج ــه دور از ت ــر روزی ک  مگ

ــندی    ــی خرس ــه دل ــن و دل گرب ــک م ــک این  این

 

رشته علوم انسانی پایة دوازدهم   )9( علوم و فنون ادبی  نهم  درس 
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 به کار رفته است؟« ایهام تناسب»( در کدام بیت 6

 الــف( تفســیر لطیفــی اســت ز پــاکی دل کــوه     

ــویی  ــدمنم  -ب( چشــمۀ خورشــید ت ــه بی ــایه گ  س

ــاب ــی   ج( حج ــان م ــرۀ ج ــار تــنم  چه ــود غب  ش

ــاری   ــت عیـ ــد دوسـ ــم را ننهـ ــب دلـ ــر قلـ  د( گـ

 

ــوده    ــد گش ــه از چشــم دماون ــمه ک ــن چش ــتای  س

 پسـت و گدازنـده شـدم    –چون که زدی بر سر من 

ــرفکنم     ــرده ب ــره پ ــن چه ــه از ای ــی ک ــا دم  خوش

ــش از دیـــده شـــمارم     ــن نقـــد روان در دمـ  مـ

 

 استفاده شده است؟« ام تناسبایه»( در کدام بیت، بیشتر از سایر ابیات از آرایۀ 1

 نـــوای مـــا را ای عشـــق!الـــف( بشـــکن دل بـــی

ــه رخ   ــین ن ــر نطــع زم ــاده شــود ب  ب( از اســب پی

 ج( همچــون چــنگم ســر تســلیم و ارادت در پــیش

ــب نمکــین      ــیرین از آن ل ــک تبسّــم ش ــه ی  د( ب

 

ــته   ــاز شکس ــن س ــت ای ــر اس ــگ ت ــوش آهن  اش خ

 زیــر پــی پــیلش بــین شــهمات شــده نعمــان      

 خــواهی بــزن و بنــوازم  توبــه هــر ضــرب کــه    

 هـــزار شـــور فکنـــد ی بـــه جـــان شـــیرینم     

 

 وجود دارد؟« ایهام تناسب»ها آرایۀ و در کدام بیت« ایهام»های زیر، آرایۀ ( به ترتیب در کدام گروه از بیت1

 الــف( در مجلــس د هــر ســاز مســتی پســت اســت 

 ای کـآخر صـبازان طُـرّه بگشـاید    ب( به سـوی نافـه  

 طلــــب جــــانپ( پروانــــۀ او گــــر رســــدم در 

ــی    ــاده ب ــد ب ــا ننوش ــافظ ت ــت ح  آواز رودت( کیس

ــداخت   ــر بگــ ــطۀ دوری دلبــ ــنم از واســ  ث( تــ

ــت     ــاد اوس ــر ی ــه ب ــبری ک ــت ص ــخ اس ــه تل  ج( ن

 

ــر دســت اســت    ــه دف ب ــانون و ن ــه ق ــگ ب ــه چن  ن

 هـا ز تاب جعـد مشـکینش چـه خـون افتـاد در دل     

ــپارم    ــان بس ــی ج ــه دم ــان دم ب ــمع هم ــون ش  چ

ــدش؟    ــل بای ــدین تحم ــرا چن ــکین چ ــق مس  عاش

 جــــانم از آتــــش مهــــر رخ جانانــــه بســــوخت

ــت    ــت دوسـ ــد از دسـ ــکر باشـ ــی شـ ــه تلخـ  کـ

 

 (ب پ ج الف ت ث4(الف ب ج پ ت ث    3(ب ت ث الف ب  ج    2(الف پ ت ب ث ج     1

 ( کدام پاسخ نادرست است؟9

 دارد چون ......« ایهام تناسب»بیت زیر 

 سر حباب دوید که موج تیغ به کف، بر  ی غرور شکستمگر نه بحر، کله گوشه

 به کار رفته است.« دست»در معنای « کف»ی الف( واژه

 به دو معنا به کار رفته است.« کف»ی ب( واژه

 مراعات النظیر دارد. « موج و حباب»با « کف»ی ج( واژه

 عامل موسیقی معنوی بیت است.« کف»ی د( واژه

هـای بیـت   بیت آمده است و معنای دور آن با یکی از واژهشود که معنای نزدیک آن در ای دیده می( در شعر زیر واژه12

 تناسب دارد، آن واژه کدام است؟ 

 های دیگری دارمکه هر شب با خیالش خواب  اگر روزم پریشان شد، خدای تاری از زلفش
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 د( تار  ج( خواب  ب( زلف  الف( پریشان

 ایهام تناسب، اغراق ایهام  متون ادبی 3پاسخ سئواالت تستی درس 

 درست، سالم -3سمت راست  -1( راست: 2( لوچ، احول، دوبین  2سمت چپ  -1( چپ: 1ی د( ایهام ( گزینه1

 الف( ایهام تناسب 

 ی شکردر واژه

 مادۀ شیرین

 معشوقه خسرو
 

ب( ایهام تناسب 

 مدام

 پیوسته

 شراب

ج( عود  

 ایهام تناسب

 ابزار موسیقی

 چوب خوشبو

 های خونی عاشقاشکی ب( اغراق در فروانی ( گزینه2 

 ج(  ی( گزینه3

 ایهام تناسب شیرین 
 مزّه

 معشوقه فرهاد
 الف( زد 

 کوبید

 بوسه داد

 

 ب( عقده
 گرفتگی روحی

 گیره
 د( قلب

 دل

 ی تقلّبیسکه

 

 ی ج( ( گزینه4

 الف( اوفتاده ایهام
 افتاده در زمین

 خاکسار و متواضع
 ایهام تناسب مهر 

 مهربانی

 یوق تناسبخورشید با آفتاب و ع

 

 ی ج(( گزینه1

 ج( اغراق در ناز معشوق ب( اغراق در فراوانی اشک شاعر الف( اغراق و زیبایی و درایت معشوق

 ی د( ( گزینه6

 ایهام قلب 
 سکه تقلبی

 قلب تناسب با دل، دیده
 روان 

 رایج

 تناسب با دل -روح جان

 

 ی ب(( گزینه1

 هبار ایهام تناسب به کار رفت 1در این بیت 

 ( اسب 1
 نوعی حیوان

 مهرۀ شطرنج تناسب با نطع، رخ، پیل، شهمات شدن
 ( نطع2 

 سفرۀ چرمی

 ی شطرنجصفحه
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 ( رخ3
 ی صورتچهره

 مهرۀ شطرنج

 

 
 ( پیل4

 فیل

 مهرۀ شطرنج
 ( شهمات شدن1  

 کنایه از مردن

 مات شدن

 (2ی ( گزینه1

 ایهام بیت ب/ بو
 رایحه

 آرزو
 

بیت ب 

 رود

 رودخانه

 زار موسیقینوعی اب
 بیت ث / مهر

 مهربانی

 خورشید

 

 ایهام تناسب بیت الف( چنگ
 نوعی ابزار موسیقی

 ی دست تناسب با دستپنجه
 قانون 

 اصل و قاعده

نوعی ابزار موسیقی تناسب با چنگ 

 دف و ساز

 

 بیت پ: پروانه
 اجازه

 نوعی حشره تناسب با شمع

 

 
 بیت ج: صبر

 شکیبایی

 ی تلخگیاهی با میوه
 

 

هایی در بیت ی دوم به شرطی درست است که یک معنا ی آن پذیرفته باشد و معنای دیگر با واژهی ب( گزینه( گزینه9

 مراعات النظیر برقرار کرده باشد. 

 ب(
 دست

 تناسب با بحر موج حباب

 ی د( ( گزینه12

 واژۀ تار ایهام تناسب
 تار مو

 تیره و تار که با شب تناسب
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