اول
فصل ّ

دو کلمه
حرف حساب
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باسح فرح هملک ود

پاسخ چند پرسش متداول
ِ
شسرپپ

تستهای آرایههای ادبی ،عموم ًا کلّی و ترکیبی طرح میشوند یا به صورت تکآرایهای؟
ِ
تست اخیر کنکور سراسری انجام دادم و این نتیجه
پاسخ :بررسی دقیقی روی صد
حاصل شود:
 تستهای تکآرایهای ← %11

شسرپپ

 تستهای کلّی و ترکیبی ← %89
آیا آرایههای ادبیِ کتابهای درسی را حفظ کنیم؟
ِ
ابیات خارج از کتاب ،از شما
پاس��خ :که چه بش��ود؟! وقتی معموالً (تقریب ًا همیش��ه)

ِ
ِ
کردن آرایههایِ
درس شیرینِ
ِ
ابیات کتاب درسی به جز تنفّر از
سؤال میشود ،حفظ

ادبیات ،چه ارمغانی خواهد داشت؟! تنها چیزهایی که حفظ میکنیم باید اینها باشد:
 لغات ایهامخیز
شسرپپ

شسرپپ

 بیتی که نکتة آرایهای خاص و عجیب دارد!
چگونه از این کتاب استفاده کنیم تا بهرة بیشتر و بهتری ببریم؟
پاسخ :ابتدا تکآرایهها ،سپس تکنیکها و آنگاه تستهای کلّی و ترکیبی
دربارة سوال  Cبیشتر توضیح دهید؛ کم بود.
ِ
خواندن درسنامة هر آرایه ،مثالهای آن را بررسی کنید  -تا
پاس��خ :چشم؛ بعد از

شسرپپ

ِ
تست آن آرایه بروید.
حدی که حس کنید کافی است!  -بعد به سراغ
ّ
آیا کلّ تستهای یک آرایه را بزنیم و بعد به سراغ آرایة بعدی برویم؟

پاس��خ :خیر! هر ش��ب آرایهتان را عوض کنید! و باقیماندة تستها را در دورهای
بعدی بزنید.
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شسرپپ

ِ
ِ
اساس ترتیبی که شما در این کتاب قرار دادهاید
ترتیب آموختن تکآرایهها ،باید بر
آیا

باشد یا میتوان جابهجا هم کرد؟
شسرپپ

پاسخ :جابهجا کردن اشکالی ندارد.
چه وقت به سرا ِغ تکنیکها و مدلها و تست کلّی و ترکیبی برویم؟
پاس��خ :بعد از اینکه حداقل ،یک صفحه از هر آرایه کار کردید ،فصل تکنیکها و

شسرپپ

مدلها را با دقّت و حوصله بخوانید و بعد به سراغ تست کلّی و ترکیبی بروید.
خاصی دارد؟
زدن تستهای کلّی ،ترتیب و مقدار ّ

ِ
تس��ت کلّی بزنید و در شبهای بعدی ،تیپ سؤال را
پاس��خ :بله؛ شبی یک صفحه
شسرپپ

عوض کنید.
تیپ سؤال چیست؟
ِ
متوجه میشوید که تستهای کلّی را
پاس��خ :به فصلِ تستهای کلّی که برس��ید،
ّ

شسرپپ

براساس شکل ،تیپبندی کردهام و نحوة برخورد با هر یک را هم توضیح دادهام.
بعد از اتما ِم تستهای کلّی به سراغ تستهای باقیمانده از تکآرایهها برویم؟

پاسخ :خیر! فرض کنید امشب یک صفحه تست کلّی زدید! بعد از بررسی و تحلیلِ
متوجه میشوید که مث ً
ال در آرایة  xمشکل دارید .برنامة فردا ِ
شب شما،
تس��تها
ّ
مجدداًِ ،
شب بعد
دیگر تست کلّی نیست و یک صفحه از همان آرایۀ  xاست .البته ّ
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
خاصی مشکل دارید که برنامۀ فردا شبتان
در صفحهای
ّ
متوجه شوید ،روی آرایة ّ
شسرپپ

آن آرایة خاص خواهد بود.

آیا تستهایی را که درست میزنیم هم ،پاسخ تشریحیشان را بررسی کنیم؟
پاس��خ :بل��ه! اساس�� ًا اصلیترین جایِ یادگیری ،تحلیل و تش��ریح تس��ت اس��ت.
حاشیهنویسی ،رفع اشکال و بحث فراموش نشود.

4

شسرپپ

شسرپپ

باسح فرح هملک ود

ِ
تدریس مدرسهایِ آرایه مشکل داشت چه کند؟
اگر کسی در
پاسخ :از دیویدی آرایههای ادبی همراه با جزوهاش استفاده کند.
آیا میت��وان گفت به طور کلّی و میانگین ،س��ختترین تس��تهای آزمونها ،معموال ً
تستهای آرایههای ادبی است؟

شسرپپ

شسرپپ

پاسخ :بله و به همین دلیل است که باعث تفاوت بین دانشآموزان میشود و بچههایی
بقیه فاصله بگیرند ،روی این مبحث مهم ،عمیق کار میکنند.
که میخواهند از ّ
به طور میانگین هر شب (یا هر روز!) چقدر زمان برای آرایه بگذاریم؟
پاسخ :حدودا ً  10دقیقه.
ِ
زیرآب آرایه در آن زده شود.
و یک بیت بخوانید که
طبع روان میخواهد  /نه معانی ،نه بیان ،میخواهد
پاسخ :به قول ایرج میرزا :شاعریِ ،

ادبیات لذت ببرید
مواظب خودتان باشید و از ّ

عبدالمحمدی
علیرضا
ّ

فصل دوم

تک آرایهها
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استعاره
اگر در تشبیهی یکی از ارکان اصلی (مشبه -مشب ٌهبه) را بیاوریم و دیگری را نیاوریم،
اس��تعاره ایجاد میشود .اس��تعاره ،به کار بردن کلمهای است بهجای کلمة دیگر به
دلیل شباهت آنها!

ِ
شباهت بین دو چیز ،به مرحلة یکی شدن دو چیز میرویم.
در استعاره در حقیقت از

انواع استعاره:

(مصرحه) (این نوع استعاره در حقیقت نوعی مجاز است!!)
مشبهبه به جای مشبه بیاید.
-1
ٌ
ّ
دیو را در وجود خودت بکش (دیو اس��تعاره از نفس اس��ت .در حقیقت ،نفس که مانند
مشبهبه (دیو)
دیو بوده است را در وجود خودت بکش؛ که مشبه (نفس) حذف شده و
ٌ
بهجای آن آمده است).

(مکنیه)
مشبهبه بیاید.
 -2مشبه بهجای
ٌ
ّ
مشبهبه (گل) حذف شده است
خورشید شکفت (خورشید مانند گل شکفت .در حقیقت
ٌ
و مشبه (خورشید) باقی مانده و استعاره ایجاد کرده است).
«مکنیه» ایجاد میکند.
هرگاه خصوصیت چیزی به چیز دیگری نسبت داده شود ،استعارة
ّ
میتراود مهتاب (تراویدن (چکیدن ،ترشّ ��ح کردن) خصوصیت آب است که به مهتاب

مشبهبه حذف شده
نس��بت داده شده است .در حقیقت مهتاب مثل آب میتراود که
ٌ
«مکنیه» ایجاد شده است).
و استعارة
ّ

هر تشخیصی ،استعاره است .چراکه در تشخیص ،خصوصیت چیزی (انسان) به چیز دیگر
(غیرانسان) نسبت داده میشود (در بحث تشخیص به این موضوع پرداختهام).

«دیوار میخندد» تشخیص دارد ،پس استعاره هم دارد .چراکه در اصل «دیوار مثل آدم
مشبهبه (آدم) حذف شده و مشبه (دیوار) باقی مانده است.
میخندد» بوده است که
ٌ
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(مصرحه)
هرگاه کلمهای به جای کلمة دیگر بیاید و رابطة آن دو شباهت باشد ،استعاره
ّ
(مصرحه) در حقیقت زیرمجموعة آرایة
ایجاد میشود .دقت کنید هر استعاره از این نوع
ّ
مجاز است ،چراکه در تعریف مجاز داشتیم کلمه به معنی اصل خود بهکار نرود و معنی

دیگری بدهد.
من آنم که در پای خوکان نریزم

م��ر ای��ن قیمتی ُد ّر لفظ دری را

خوکان به معنی پادشاهان ظالم بهکار رفته ،پس چون در معنی حقیقی خود نیست ،مجاز

داریم و چون رابطة خوکان و پادشاهان ظالم شباهت است (پادشاهان ظالم مانند خوکان

(مصرحه) داریم.
بیارزش و کثیف هستند) ،مجاز از نوع استعاره است و استعاره
ّ

اضافة استعاری

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

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

 -3اضافة اقترانی نباشد.
 -4مضاف واقع ًا متعلق به مضافالیه نباشد.

 -5در حقیقت مضافالیه را به چیزی تشبیه کرده باشیم که مضاف از اجزا یا خصوصیات

آن چیز باشد .نظیر چنین شکلی:

دست روزگار

 -1اضافه است ،نه وصفی
 -2تشبیهی نیست (چرا که روزگار ،شبی ِه دست نیست)
 -3اقترانی 1نیست (چرا که نمیتوانیم بگوییم دست به نشانة روزگار)
 -4واقع ًا روزگار دست ندارد.

 -5در حقیقت روزگار را به انسانی تشبیه کردهایم که یکی از خصوصیات آن (دست) را
بهعنوان مضاف آوردهایم.
 -1اضافة اقترانی دو شرط دارد:
الف) ترکیب اضافه باشد ،نه وصفی
ب) بین مضاف و مضافالیه بتوان کلماتی مانند به نشانة ،به منظور ،به منزلة و … اضافه نمود و جمله را با آن کامل کرد.
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دست ادب :اوالً اضافه است ،ثانی ًا میتوان گفت دست به نشانة ادب دراز میکنم (پس
اقترانی است).

سر ارادت :اوالً اضافه است ،ثانی ًا میتوان گفت سر را به نشانة ارادت خم میکنم (پس
اقترانی است).
چشم حقارت :چشم به نشانة حقارت به کسی انداختن (پس اقترانی است).
غ��ل��غ��ل��هزن ،چ��ه��رهن��م��ا ،تیزپا

گشت یکی چشمه ،ز سنگی جدا

غلغلهزن بودن چشمه ،تشخیص است و میدانیم هر تشخیصی ،آرایة استعاره ایجاد میکند.
تمام مثالهایی که در قس��مت آرایة تش��خیص همین فصل آوردهام ،اس��تعاره هم دارند
(چون هر تش��خیصی ،استعاره اس��ت) و برای اینکه تکرار نشوند در اینجا آن

مثالها را نمیآورم … !

از س��ی��م ب��ه س��ر ی��ک��ی ُک��ل�هخ��ود

ز آه��ن ب��ه م��ی��ان یکی کمربند

کله خود سیمین ← استعاره از قلة پربرف کوه
کمربند آهنین ← استعاره از دامنة کوه
ت����و ق���ل���ب ف����س����ردة زم��ی��ن��ی

از درد ،ورم ن��م��وده ی��ک چند

«قلب زمین» اضافة استعاری است؛ زمین را به انسانی تشبیه کردهایم و قلب که یکی از

اجزای آن است در مضاف آوردهایم.

نخستین ب��ار گفتش کز کجایی؟

ب��گ��ف��ت از دارم���ل���ک آش��ن��ای��ی

«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.
ای دی���� ِو س��پ��ی� ِ
�د پ���ای در بند

ای گ��ن��ب��د گ��ی��ت��ی ای دم��اون��د

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 کردهایم و گنبد را که
از اجزای آن است در مضاف آوردهایم.
ای دماوند ← تشخیص است ،پس استعاره هم هست.
آتش است این بانگ نای و نیست باد

هرکه ای��ن آت��ش ن��دارد نیست باد

آتش (در مصراع دوم) ← استعاره از عشق
آه این س ِر بریدة ماه است در پگاه؟

یا نه! سر بریدة خورشید شامگاه؟

ماه و خورشید ← استعاره از شهید حججی
مرد نقّال آن سکوتش ساکت و گیرا /و دمش ،چونان حدیث آشنایش گرم /راه میرفت

و سخن میگفت

حدیث آشنا ← استعاره از داستانهای شاهنامه
ضجه میبارید /و نگاهش مثل خنجر بود.
مرد نقّال از صدایش ّ

ضجه را به بارانی تشبیه کردهایم و یکی از
ضجه میبارید ← استعاره است؛ در حقیقت ّ
ّ
خصوصیات آن را (باریدن) آوردهایم.
این نخستین بار شاید بود /کان کلید گنج مروارید او گم شد

کلید گنج مروارید ← استعاره از لبخند
گنج مروارید ← استعاره از دهان
مروارید ← استعاره از دندان
پهلوان هفتخوان ،اکنون /طعمة دام و دهان خوان هشتم بود

دهان خوان هشتم ← اضافة استعاری است .خوان هشتم را به انسانی تشبیه کرده که یکی
از اجزای آن دهان است و اینجا آورده شده؛ منظو ِر ّ
کل ترکیب ،چاهی است که رستم را
در خود جا داد.
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تست استعاره
40

4در همة گزینهها آرایة استعاره وجود دارد ،بهجز گزینة ………

41

4در کدام بیت ،واژة مشخّ صشده در معنای استعاری بهکار نرفته است؟

42

4در کدام بیت آرایة استعاره وجود ندارد؟

43

4در کدام گزینه استعاره وجود دارد؟

44

4در همة ابیات زیر بهجز بیت ……… آرایة استعاره وجود دارد.

 )1بروید ای حریفان ،بکشید یار ما را
 )2کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست
 )3به کهربایی کاندرو دو لعل تو درجست
 )4برای من مگری و مگو دریغ دریغ
 )1چو لشکر گرد بر گردش گرفتند
 )2فرو میریخت گردی زعفرانرنگ
 )3چه اندیشید آن دم ،کس ندانست
 )4در آن دریای خون در قرص خورشید
 )1از چنبر نفس رسته بودند آنها
 )2بیتاب نظیر جوشش چشمة رود
 )3چون سیل ز پیچوتاب فردا میرفت
 )4رازی که خطرکنندگان میدانند

 )۱ی��ک��ی ب��یزی��ان م��رد آهنگرم
 )۲ه��م آنگ��ه یکایک ز درگ��اه شاه
 )۳م��گ��ر ک��ز شمار ت��و آی��د پدید
 )۴نباشم بدین محضر ان��در گوا
 )1چو آن آهنینکوه آمد به دشت
 )2چنین آن دو ماهر در آداب ضرب
 )3ب�هج��ز ب��ازوی دی��ن و شیر خدا
 )4پرید از رخ کفر در هند رنگ

به من آوری��د آخر ،صنم گریزپا را
چرا به دانة انسانت این گمان باشد
که گشت از آن مه و خورشید و ذ ّره جویانت
به دام دیو درافتی دری��غ آن باشد
چ��و کشتی ،ب��ادپ��ا در رود افکند
ب��ه روی ن��ی��زهه��ا و ن��ی��زهداران
که مژگانش به خون دی��ده تر شد
غ���روب آف��ت��اب خویشتن دی��د

بتها همه را شکسته بودند آنها
این رود به جستوجوی دریا میرفت
همراه سحر به فتح ف��ردا میرفت
در ب��ازی خ��ون برندگان میدانند
ز ش���اه آت��ش آی��د همی ب��ر سرم
ب��رآم��د خ��روش��ی��دن دادخ����واه
که نوبت به فرزند من چون رسید
ن��ه ه��رگ��ز ب��ران��دی��ش��م از پادشا
همه رزم��گ��ه ک��وه ف���والد گشت
ز ه��م رد ن��م��ودن��د هفتاد حرب
ک��ه ش��د ط��ال��ب رزم آن اژده��ا
تپیدند ب �تخ��ان �هه��ا در فرنگ
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4در عبارت زیر کدام کلمه استعاره ایجاد کرده است؟

«چون او را در بند بال بسته دید ،زه ِ
آب دیدگان بگشاد و بر رخسار ،جویها براند».

 )۱جویها

46

اه هیارآ کت :مود لصف

 )۲زهآب

 )۳بند

 )۴رخسار

4در کدام گزینه «استعاره» وجود ندارد؟

 )۱خاموشی دریا و هیاهوی خاک و موسیقی آسمان را در خود دارد.

 )۲چراغدان را هم که همیشه صبورانه در سایه میایستد از یاد مبر.
 )۳از شعله به خاطر روشناییاش تشکر کن.
 )۴چارپا روی خاک هیاهو میکند.

47

4در کدام گزینه «استعاره» وجود ندارد؟
 )1گ��ر ه��زاران دام باشد هر قدم

48

4در کدام بیت «استعاره» دیده میشود؟

49

4در ِ
بیت« :عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت /فتنهانگیز جهان نرگس جادوی تو

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

 )2چنین گفت :کای رسته از چنگ شیر
 )3در چ��راغ دو چشم او زد تیغ
 )4بلی آنان که از این پیش بودند

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

 )1ب��رو هرچه میبایدت پیشگیر
 )2یکی درخت گل اندر میان خانة ماست
 )3ب��ه ن��ام خ��داون��د ج��ان و خرد
 )4ما را سری است با تو که گر خلق روزگار

بود» ،کدام واژه استعاره دارد؟

 )1جادو

 )2جهان

 )3نرگس

50

5کدام ترکیب «اضافة استعاری» است؟

51

«5مفعول» در کدام گزینه دارای صنعت «استعاره» است؟

 )1برق ُعجب

 )2پردة اشک

 )3روح باران

 )1باران اشک ،از ابر دیدگان ،جاری ساخت.
 )2ظلمت جهل را از اندیشة خود دور کرد.
 )3دیو نفس را در وجود خود نابود کرد.
 )4دیو را در وجود خود نابود کرد.

 )4عالم
 )4کورة چشم

31

52

5در کدام بیت آرایة «استعاره» وجود دارد؟
 )1آهازآنجوروتطاولکهدرایندامگهاست
 )2شاکر نعمت به هر مقام که بودیم
 )3یاد باد آنکه س ِر کوی توام منزل بود
 )4م��ا ب��رون را ننگریم و ق��ال را

53

5در کدام گزینه «استعاره» وجود دارد؟

54

5کدام گزینه «اضافة استعاری» است؟

55

5در کدام گزینه ،صنعت «استعاره» ،بهکار رفته است؟

56

5در کدام گزینه آرایة «استعاره» بهکار نرفته است؟
 )1اگرغملشگرانگیزدکهخونعاشقانریزد من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم
 )2بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم
 )3چودردستاسترودیخوشبزنمطربسرودیخوش کهدستافشانغزلخوانیموپاکوبانسراندازیم
 )4صبا خاک وجود ما بدان عالی جناب انداز بود کان شاه خوبان را نظر بر منظر اندازیم

57

5در کدام گزینه «استعاره» بهکار رفته است؟
 )1گ��ر به اقلیم عشق روی آری
 )2از لعل تو گر یابم انگشتریِ زنهار
 )3بازاینچهشورشاستکهدرخلقعالماست
 )4عشقودرویشیوانگشتنماییومالمت

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

58

5در کدام بیت اضافة استعاری دیده نمیشود؟
 )1تو را ز کنگرة عرش میزنند صفیر
 )2ما آبروی فقر و قناعت نمیبریم
 )3به وقت گل شدم از توبة شراب خجل
 )4شاها فلک از بزم تو در رقص و سماعست

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

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

 )1توانگر فاسق کلوخ زراندود است.
 )2چراغ حیات به وزش باد ممات فرو میرود.
 )3در زیر این طاق بلند ،سخن از عدالت بسیار گفتهاند.
 )4علم ،سالح جنگ شیطان است.
 )1چشم دل

 )2شاهد مقصود

 )1از اسبان جنگی فرود آمدند
 )3یکی خنجر آبگون برکشید

 )3کوه غم

 )4مهد زمین

پران فرو برد سر
 )2سیه زاغ ّ
 )4یکی مهره بر بازوی من ببست

فصل سوم

تکنیکها
ومدلها

166

اه لدم و اه کینکت :موس لصف

تکنیکهایی که در این فصل ارائه میدهم ،برای مواجهه با تستهای کلّی و ترکیبی آرایههای
ِ
سؤاالت مبحث آرایه ،سؤاالت کلّی و چندآرایهای هستند .در این
ادبی اس��ت .میدانیم ،بیشت ِر
فصل یاد میگیرید چگونه به یک تست آرایة کلّی ورود پیدا کنید و نحوة مواجهه باید چگونه
باشد و در ضمن در کوتاهترین زمان ممکن به جواب برسیم .ابتدا سه تکنیک اصلی را توضیح
میدهم و سپس این تکنیکها را با مثالهایی اجرا میکنم.

(تکنیکهای آرایههای ادبی)

()A
تکنیک
«خوب  -بد  -زشت»

()B
تکنیک
«موک»

()C
تکنیک
«حذف گزینه»

فصل چهارم

تست ک ّلی و
ترکیبی

180

یبیکرتو یّلک تست

تیپ :A

در این تیپ چندین آرایه در صورت سؤال و به همان تعداد ،بیت داریم که تناظر آرایهها
ِ
تکنیک خوب
و ابیات خواسته شده است .بدیهی است راه مواجهه با این تیپ ،استفاده از

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

351

ِ
ترتیب آرایههای «استعاره ،تشبیه ،پارادوکس و حسن تعلیل» در ابیات زیر کدام است؟
3
ریاضی  - 98نظام جدید

الف) دلم به پیش تو میخواست جان فرستادن

�وت بال
ول��ی کبوتر ج��ان را نبود ق� ّ

ج) مگر ای زلف ز حال دلم آگه شدهای

که پراکنده و شوریده و سرگردانی

ب) ز میوه گرچه در این بوستان سبکباریم

د) خواهم اندر پایش افتادن چو گوی

( )1الف)( ،ب)( ،د)( ،ج)

( )3ج)( ،د)( ،ب)( ،الف)

همان چو سرو به آزادگ��ی گرفتاریم
ور به چوگانم زن��د هیچش مگوی

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

ِ
ترتیب آرایههای «جناس ،تشخیص ،مجاز ،تضاد» در کدام ابیات است ؟ تجربی  - 98نظام جدید
3 352
الف) پیش رفتار تو پا برنگرفت از خجلت

سرو سرکش که به ناز از قد و قامت برخاست

ج) پی دیدن خرامش سر کوچهها ستادم

پی جلوۀ  جمالش در خانهها نشستم

خرماست
ب) اینسیمکویمعشوقاینچهباد ّ

د) چگونه از خط حکم تو سر بگردانم

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

تا کجا بودی که جانم تازه میگردد به بوی
که من مطیعم و حکم تو پیش بنده مطاع

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

3 353آرایههای «اسلوب معادله ،تلمیح ،تشبیه ،حسآمیزی» به ترتیب در کدام ابیات یافت میشود؟
انسانی  - 98نظام جدید

الف)وصل،هجراناستاگردلهازیکدیگرجداست

هجرباشدوصلاگردلهابههمپیوستهاست

ب) آبی که زندگانی جاوید میدهد

دارد اگر وج��ود ،ش��راب شبانه است

ج) نیست پروا عاشقان را از نگاه تلخ یار

ِ
ریحان ت ِر پروانه است
دود خشک شمع

د) از تهی مغزی است امید گشاد از ماه عید

ناخن تنها برای پشت سر خاریدن است

 )1ج ،ب ،الف ،د
 )3د ،ب ،الف ،ج

 )2ج ،ب ،د ،الف

 )4د ،ج ،ب ،الف
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354

ِ
ترتیب ابیات به لحاظ داشتن آرایههای« :مجاز ،حسن تعلیل ،حسآمیزی ،استعاره و ایهام» ،کدام است؟
3
زبان  - 98نظام جدید

الف) چوچشمۀ خضرارشعرمنروانافزاست

عجب مدار که آن عین آب حیوان است

ب) گل امید من آن روز رنگ میگیرد

که بشنوم ز لب لعل یار بوی شراب

ج) مردم دریا نیندیشد ز طوفان زان سبب

مردم چشمم فرو برده است دایم سر در آب

د) سر پابوس تو دارم من و هیهات کجا

نه چنان پایه چنین بیسر و پایی برسد

هـ) فشاند سنبل و چون گل ز غنچه رخ بنمود

کشید قامت و چون سرو در چمن بنشست

 )1ب ،ج ،الف ،هـ  ،د

 )2ب ،د ،هـ  ،ج ،الف

 )3د ،ج ،ب ،هـ  ،الف

 )4د ،هـ  ،ب ،الف ،ج

3 355ترتیب ابیات به لحاظ داشتن آرایههای «مجاز ،تشبیه ،استعاره ،ایهام تناسب و تلمیح» در
کدام گزینه درست است؟

هنر  - 98نظام جدید

الف) میزند حلقۀ زلف تو د ِر غارت جان

نتوان با سر زلف تو به جانی در بست

ب) گربدینشیوهکندچشمتومردمرامست

نتوان گفت که در دور تو هشیاری هست

ج) جان صوفی نشد از جام کدورت صافی

تا نشد در تن خم خانه چو ُدردی به نشست

د) می به هشیار ده ای ساقی مجلس که مرا

نشئهای هست هنوز از می باقی الست

ه) خوردمازدستتوجامیکهجهانجرعۀ اوست

هرکهزیندستخو َردمیبرودزودزدوست

 )1ج ،الف ،د ،ب ،ه	

 )2ج ،ب ،ه  ،الف ،د

 )3ه  ،الف ،ب ،د ،ج

 )4ه  ،ج ،الف ،ب ،د

3 356آرایههای «تشبیه ،مجاز ،حسآمیزی و اسلوب معادله» به ترتیب ،در کدام ابیات آمده است؟


خارج  - 98نظام جدید

الف) چوننباشدعیدطفالنصحبترنگینمن؟

میکند مجنون من دست نگارین سنگ را

ب) از خیال یار دل شد کعبۀ حاجت مرا

نقششیریندرنظرهاساختشیرینسنگرا

ج) غوطهدرخونمیدهددلرافروغداغعشق

میکند خورشید عالمتاب رنگین سنگ را

د) یک دل افسرده بیداغ از دم گرمم نماند

در بهار از الله گردد چهره رنگین سنگ را

( )1ب)( ،الف)( ،د)( ،ج)

( )2ب)( ،د)( ،الف)( ،ج)

( )3ج)( ،ب)( ،د)( ،الف)

( )4د)( ،الف)( ،ب)( ،ج)
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یبیکرتو یّلک تست

3 357آرایههای «مجاز ،ایهام ،حسن تعلیل و استعاره» به ترتیب ،در کدام ابیات آمده است؟


اختصاصی انسانی  -98نظام جدید

الف)بهخونازنعمتالوانقناعتکنکهمشکتر

به خون خوردن شد از ناف غزاالن ختن پیدا

ج) غنچۀ دلگیر ما را برگ ّ
شکرخند نیست

ای نسیم عافیت ،شبگیر کن از کوی ما

ب) زمین قابل اگر بهر فکر میطلبی

د) تا دور از آن لب ّ
شکرین همچو نی شدیم

 )1ب ،الف ،ج ،د

 )2ب ،د ،الف ،ج

ز پیش مصرع ما بیشتر ش��ود پیدا

ترجیعبند ن��ال��ه ب��ود بند بند ما

 )3ج ،الف ،د ،ب

 )4ج ،د ،ب ،الف

3 358ترتیب ابیات زیر از لحاظ داشتن آرایههای (تشبیه ،ایهام تناسب ،اسلوب معادله ،مجاز)
کدام است؟
الف) گرنخواهددادمنامروزدادآنشاه ُحسن
ب) ما که بستیم به دل نقش قد موزونش
ج) شکوفه شور فکنده است در گلستانها
د) دل چو شد غافل ز حق فرمانپذیر تن بود

359

گو م��ؤذّن ز پی بستن قامت باشد
شده است خوان زمین گم در این نمکدانها
میبرد هر جا که خواهد اسب ،خوابآلوده را

 )1ج ،ب ،الف ،د

 )2ج ،ب ،د ،الف

 )3ب ،ج ،د ،الف

 )4ب ،ج ،الف ،د

3آرای ههای «تشبیه ،استعاره ،حسن تعلیل ،ایهام و اغراق» بهترتیب در کدام ابیات آمده است؟
الف) ز سوز شوق دلم شد کباب ،دور از یار مدام خون جگر میخورم ز خوان فراق
ب) یا رب به وقت گل گنه بنده عفو کن

وین ماجرا به سرو لب جویبار بخش

ج) بسکهحرفحقکسیدردهرنتواندشنید

گیرد اول در اذان گفتن مؤذّن گوش را

د) ز ت��اب آت��ش س���ودای عشقش

ب��س��ان دی��گ دائ���م م��یزن��د جوش

هـ ) از آب دیده صد ره طوفان نوح دیدم

وز لوح سینه نقشت هرگز نگشت زایل

 )1د ،ج ،ب ،هـ  ،الف

 )3هـ  ،ب ،الف ،ج ،د

360

دامنش فردا به نزد دادگر خواهم گرفت

 )2د ،ب ،ج ،الف ،هـ
 )4ب ،ج ،الف ،د ،هـ

3آرایههای« :حسآمیزی ،تلمیح ،کنایه و جناس تام» بهترتیب ،در کدام ابیات وجود دارد؟
الف) گرچه صد بار غمت خاک مرا داد به باد

نیست بر خاطر من از تو غباری باری

ب) چشمت به خواب چشم مرا خواب میبرد

زلفت به ت��اب ج��ان م��را ت��اب میبرد

ج) از سر یک دانه گندم در نمیآری گذشت

وز برای نزهت دل باغ رضوان بایدت

د) چنان بر صورت شیرین این دیوانه مفتونم

که در خاطر نمیگنجد خیال ملک پرویزم

 )1الف ،ج ،ب ،د

 )2الف ،د ،ب ،ج

 )3د ،ج ،الف ،ب

 )4د ،ب ،الف ،ج
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یحیرشت یاه خساپ

41نیزگ 141-

در س��ه گزین��ة ( )3( ،)2و ( )4کلمات خط
کشیده شده در معنی اصلی به کار نرفتهاند،
بنابراین گردی زعفرانرنگ ،اس��تعاره از نور
خورش��ید ،خون ،اس��تعاره از اشک و آفتاب،
اس��تعاره از زندگی و عمر میتواند باشد .اما
مقصود از «رود» ،رودخانة واقعی است.
42نیزگ ۴42-

در این بیت استعارهای دیده نمیشود.
گزینة (« :)۱بت» استعاره از تعلّقات دنیوی
گزین��ة (« :)۲رفت��ن رود ب��ه جس��توجو»
تشخیص دارد که در نتیجه استعاره هم دارد.
گزینة ( :)۳به «س��حر» جانبخش��ی شده که
تشخیص دارد ،پس استعاره هم دارد.
43نیزگ ۱43-

«آتش» اس��تعاره از ظلم و ستم است( .دقت
کنید در گزینة ( ،)2دادخواه صفت جانش��ین
موصوف است ،نه استعاره)
44نیزگ ۲44-

گزینة ( :)۱آهنینکوه :استعاره از عمرو
گزینة ( :)۳بازوی دین و شیر خدا :استعاره از
حضرت علی  /بازوی دین :اضافة استعاری /
اژدها :استعاره از عمرو
گزینة ( :)۴رخ کفر :اضافة استعاری
45نیزگ ۱45-

«جویها» استعاره از اشک بسیار زیاد است.
توضیح بیشتر« :بند بال» و «زهآب دیدگان»
هر دو اضافة تش��بیهی هس��تند و آرایة ادبی
تشبیه ایجاد کردهاند.
46نیزگ ۴46-

در گزینة ( )4استعارهای وجود ندارد ،اما در
سه گزینة دیگر تشخیص وجود دارد که آن
هم استعاره است.

47نیزگ 447-

گزینة ( :)1دام (مشکالت)
گزینة ( :)2شیر (رستم)
گزینة ( :)3چراغ مصراع دوم (چشم)
48نیزگ 248-

«درخت گل» اس��تعاره از «معش��وق زیبا و
خوشاندام» است!
49نیزگ 349-

«نرگس» استعاره از «چشم» است!
50نیزگ 350-

«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 گزینهها اضافة تشبیهی هستند.
51نیزگ 451-

گزینة ( :)1مفعول :باران اشک (تشبیه)
گزینة ( :)2مفعول :ظلمت جهل (تشبیه)
گزینة ( :)3مفعول :دیو نفس (تشبیه)
گزینة ( :)4مفعول :دیو (استعاره از نفس)
52نیزگ 152-

«دامگه» استعاره از «دنیا»
53نیزگ 353-

«طاق بلند» استعاره از «آسمان!»
54نیزگ 154-

«چش��م دل» اضافة اس��تعاری است ،چراکه
مضافالیه را (دل) به انسانی تشبیه کردهایم
که یک��ی از اجزای آن (چش��م) را به عنوان
مضاف آوردهایم.
* بقیة گزینهها اضافة تشبیهی هستند.
55نیزگ 255-

پران» استعاره از شب است( .یعنی
«سیه زاغ ّ
روز شد).
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56نیزگ 356-

گزینة ( :)1لش��گر انگیختن غم (تشخیص←
استعاره)
ِ
سقف فلک (اضافة استعاری)
گزینة (:)2
گزینة ( :)4با باد صبا حرف زدن (تشخیص←
استعاره)
57نیزگ 257-

«لعل» استعاره است از «لب».
58نیزگ 358-

گزینة ( :)1کنگرة عرش
گزینة ( :)2آبروی فقر
گزینة ( :)4دست طرب

59نیزگ « 359-سرو سمن چهر» استعاره
از معشوق است.
60نیزگ 160-

گزینة (« :)2پیشگاه حقیقت» تشخیص دارد.
(پس استعاره هم دارد).
گزینة (« :)3پای دل» تش��خیص دارد( .پس
استعاره هم دارد).
گزینة (« :)4خندیدن گل» تش��خیص دارد.
(پس استعاره هم دارد).
* این 1000بار :هر تشخیصی استعاره است.
(نه برعکس!)
61نیزگ 361-

س��ینة کویر← کویر به انس��انی تشبیه شده
است که سینه دارد /.آغوش خوشبختی←
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 (مضافالیه)
را ب��ه چیزی تش��بیه میکنی��م و آن چیز را
نمیآوری��م و کلمة ا ّول (مض��اف) از اجزا یا
خصوصیات آن چیز است.
ّ
62نیزگ 462-

ش��تاب مرگ← مرگ به انس��انی تش��بیه
طرةپرچین
شده است که ش��تاب میکندّ /.
عشق← عشق به انس��انی تشبیه شده است
ط��رة پرچی��ن دارد /.قف��ای مراقبت←
که
ّ
مراقبت به انس��انی تش��بیه ش��ده است که
قفا دارد /.گریبان مکاش��فت← مکاشفت به
انسانی تشبیه شده است که گریبان دارد.
63نیزگ 463-

استعارهها« :رخ اندیش��ه (اضافة استعاری)-
زل��ف س��خن (اضافة اس��تعاری) -ش��مس
(معشوق) -قمر (معشوق) -سمع (معشوق)-
بصر (معشوق) -کانزر (معشوق)»
*ابی��ات س��وم و چه��ارم هیچ اس��تعارهای
ندارند!! (نکتة انحرافی بود …)
* «س��یم ب��ر» بی��ت دوم صفت جانش��ین
موصوف است نه استعاره!
64نیزگ 264-

گزینة ( :)1ش��کرفروش (معش��وق) /طوطی
شکرخا (عاشق)
گزین��ة ( :)3غزال رعنا (معش��وق) /صبا بگو
(تشخیص دارد ،پس استعاره هم دارد!)
گزینة ( :)4گل (معشوق) /عندلیب رعنا (عاشق)
دقت کنید که در گزینة (« ،)2سهیقدان» و
«سیهچشم» هر دو صفت جانشین موصوفاند
پس استعاره نیستند؛ همچنین «ماهسیما» نیز
تشبیه است نه استعاره (سیمای چون ماه).
* هر تشخیصی استعاره است (نه برعکس).
* صفت جانشین موصوف استعاره نیست.

