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مفهوم سؤال: مردم با تمام وجود به خداوند ایمان داشتند و تقدیر را به عنوان ارادۀ الهی می پذیرفتند. (ادبّیات چهارم، درس 14)

بررسی مفهوم گزینه ها:

1) عشق مثل راهی بی پایان است و عاشق در این راه چاره ای جز فنا شدن ندارد.

2) برای انسان های عارف هر واقعه ای خیر تلّقی می شود، در این راه مستقیم کسی گمراه نخواهد شد.

3) هرگاه عاشق شوی روزگار خوشی خواهد بود، در کار خیر حاجت استخاره نیست. (ضرب المثل، تمثیل)

4) اگر عیبی هست از خود ما است وگرنه لطف تو برازنده و زیبندۀ همگان است.
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د) تضاد: دوری و وصال (ادبّیات چهارم،  درس 1و 4)

الف) ابهام: بو ← 1- رایحه  2- امید و آرزو (ادبّیات 2، درس 12)

هـ) تناقض: حلقۀ دام و نجات بخش بودن خم طّرۀ دوست متناقض نما است. (ادبّیات2، درس 17)

ج) تشخیص: نشستن سرو به دلیل حیا داشتن (زبان فارسی3، درس 14)

ب) ُحسن تعلیل: شاعر دلیل نرفتن به کوی معشوق را این موضوع دانسته است که اشک چشمانش راه عبورش را بسته است.

(ادبّیات 3، درس 17)

گزینه 4 3

1) تناقض یا پارادوکس یا متناقض نما درواقع ترکیب دو واژۀ متضاد است. اگر می گفت تاریِک روشن متناقض نما بود ولی در بیت

تاریکی و روشنایی متضاد هستند و تناقض ندارند. (ادبّیات 2، درس 17)

2) ای نور چشم مستان: استعاره و کنایه / ایهام تناسب: عین در این بیت به معنای در حال انتظار است اما با نور چشم تناسب دارد

تشبیه ندارد.

3) دوستی و دشمنی تضاد دارند / خون دل خوردن کنایه از رنج و درد بسیار تحّمل کردن / تشخیص به کار نرفته است.

4) ایهام تناسب: غریب ← 1- عجیب و بعید (معنای موردنظر) 2- بیگانه، دور از وطن (ادبّیات 2، درس 12)
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هـ) تشبیه: عشق به آتش (همان طور که آتش گریبان خار را گرفته است، عشق نیز گریبان مرا گرفته است = مرا گرفتار کرده

است). (زبان فارسی 3، درس14) آرایه های تشخیص و استعاره نیز دارد. (عشق ستیزه خوی گریبان شاعر را گرفته است)

د) متناقض نما (پارادوکس): "هشیارتر بودن مست" و "خبردارتر بودن بی خبران" هر دو ترکیب متناقض نما هستند. (ادبّیات2،

درس17)

الف) ایهام: قربان ← 1- کمان دان، ترکش، دوالی که در گردن اندازند و سواران کمان خود را در آن گذارند. 2- نزدیک شدن، صدقه،

تصّدق، آنچه در راه خدا تصّدق کنند مانند گاو، گوسفند و ... (ادبّیات2، درس12)

در این بیت تشبیه "غمزه و ابرو چون تیر و کمان" و مراعات نظیر (غمزه و ابرو/ تیر و کمان و قربان) نیز وجود دارد.

ب) حس آمیزی "شنیدن بو" شاعر شنیدن "شنوایی" و "بویایی" را باهم آمیخته است. مصراع اّول بیت تشبیه (دل به الله) دارد.

(زبان فارسی3، درس14)

ج) تلمیح: به آیۀ 72 سورۀ احزاب ﴿اّنا عرضنا االمانة علی السماوات و االرض و الجبال فأبین ان یحملنها و اشفْقَن منها و َحملَها

االنساُن اّنُه کاَن ظلومًا َجهوًال﴾ خداوند می فرماید: ما امانت عشق را بر آسمان و زمین و کوه عرضه کردیم و آن ها از حمل آن سر

باززدند و انسان آن را حمل کرد. (ادبّیات 2، درس1)

گزینه 3 5

کنایه: آب گردیدن(شدن) کنایه از شرمنده شدن / تضاد: آب و آتش / استعاره: "عرق شرم در شعلۀ آتش" استعاره و تشخیص

(زبان فارسی3، درس14) / ُحسن تعلیل: شاعر دلیل عرق شرم داشتن آتش را بی نقاب گردیدن فرد زیبارویی می داند. (ادبّیات

فارسی3، درس17) در مصراع اّول بیت "تشبیه" نیز وجود دارد. (زهره جبین)
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مجاز: عالم ← مردم، انسان ها / تشبیه: عالمی چو زلف تو بی قرار هستند / اغراق: بی قرار بودن مردم جهان با دیدن زیبایی زلف تو

(معشوق) توصیفی بیش ازحّد معمول است./ جناس ناقص: دیده و دید / تضاد: بی قرار و قرار (زبان فارسی3، درس 14)
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کنایه: جان به لب رسیدن ← رنج بردن، خسته شدن، آزار دیدن و ... (آرایه های ادبی، درس15)

مجاز: حرف ← سخن (به عالقۀ جزء به کل یا جزئّیه) (آرایه های ادبی، درس14)

حس آمیزی: شیرینی کالم و تلخی حرف (در آمیختن دو حس شنوایی و چشایی) (آرایه های ادبی، درس23)

تضاد: شیرین و تلخ (آرایه های ادبی، درس22)

نکته: روش "رّد گزینه" مناسب ترین راه برای پاسخ به این تست است؛ گزینۀ "2" را با "تناقض" و "ایهام"، گزینۀ "3" را با "استعاره و

ایهام" و گزینۀ "4" را با "تناقض و استعاره" می توان َرد کرد.
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د) تشبیه: دل پرشکن ما (مشّبه)، زلف شب قدر (مشّبهٌ به) (زبان فارسی3، درس14)

ج) استعاره: چشم جهان (اضافۀ استعاری و تشخیص) (زبان فارسی3، درس14)

هـ) اغراق: برتر دانستن بردباری خود نسبت به استقامت و بردباری کوه (ادبّیات3، درس2)

الف) تلمیح: "آتش ایمن" به واقعه ای که برای حضرت موسی (ع) در وادی ایمن اتفاق افتاد اشاره دارد. (ادبّیات2، درس1)

آن حضرت به هنگام شب در وادی ایمن به جستجوی آتش می پردازد و از دور، بر باالی کوه طور، درختی را شعله ور می بیند.

به طرف درخت حرکت می کند ولی وقتی می رسد این ندا را می شنود که "من پروردگار جهانیانم" بدین صورت است که پیامبری

موسی (ع) آغاز می شود.

ب) پارادوکس: کاله گوشۀ ما بی کلهی است (کاله ما بی کالهی است) (ادبّیات2، درس17)

یادآوری: با توّجه به اینکه می توان واژۀ جهان را در ترکیب "چشم جهان" در بیت "ج" مجاز از "مردم جهان" گرفت و "گرد یتیمی"

نیز می تواند تشبیه (اضافۀ تشبیهی) باشد و "گرد یتیمی پیراهن ما است" نیز تشبیه دیگری در این بیت است و "زلف شب" در

بیت "د" اضافۀ استعاری و تشخیص است، گزینۀ "4"بر گزینۀ "2" ترجیح دارد؛ هرچند سازمان سنجش، گزینۀ "2" را پاسخ تست

دانسته باشد؟!
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شیوۀ رّد گزینه، مناسب ترین راه برای رسیدن به پاسخ درست این تست است. با در نظر گرفتن آرایۀ "تشبیه" گزینه های "2 و 3"

حذف می شوند و با در نظر گرفتن آرایۀ "جناس"، گزینۀ "4" رد می شود.

تلمیح: بیت به داستان عشق فرهاد به شیرین اشاره دارد. (ادبّیات2، درس1)

ایهام: گفتار شیرین ← 1- سخن شیرین (معشوقۀ فرهاد) 2- سخن شنیدنی و دلپذیر و نغز (ادبّیات2، درس12)

حس آمیزی: گفتار شیرین (درآمیختن دو حس شنوایی و چشایی باهم) (زبان فارسی3، درس14)

کنایه: در حالت آوردن سنگ ← بسیار تأثیرگذار بودن، موجب نشاط و وجد شدن و ... (ادبّیات2، درس5)
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با در نظر گرفتن آرایه های "تشبیه"، "مجاز" و "حسن تعلیل" گزینه های "2، 3 و 4" قابل ردشدن هستند.

بررسی آرایه های بیت:

استعاره: "تارک هفت اختر": تارک (فرِق سر) اختر (اضافۀ استعاری و تشخیص) (زبان فارسی 3، درس 14)

جناس: سر، بر (جناس ناقص) (ادبّیات 3، درس 8) / (زبان فارسی 3، درس 14)

کنایه: خشت زیر سر داشتن← تهیدستی و ساده زیستی // بر تارک هفت اختر پا گذاشتن ← از مقام و منزلت برخوردار بودن

(ادبّیات 2، درس 5)

پارادوکس: در عین تهیدستی (خشت زیر سر داشتن) در اوج منزلت بودن (بر تارک هفت اختر پا گذاشتن) (ادبّیات 2، درس 17)
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د) استعاره: تبّسم گل و دنبال بلبل، استعاره و تشخیص (زبان فارسی 3، درس 14)

ج) تلمیح: اشاره به سخن معروف "کُل شیٍء یرجع الی اصله" یا ﴿انا ِلّله و انا الیه راجعون﴾ و این مفهوم که جایگاه اصلی روح انسان

"سدرةالمنتهی" یا عالم ملکوت است، دارد. (ادبّیات 2، درس 1)

ب) ایهام: کام ← 1- آرزو، 2- دل

هـ) تشبیه: دِل من خاک راه است؛ دل (مشّبه)، خاک راه (مشّبهٌ به) (زبان فارسی 3، درس 14)

الف) تناقض: آباد شدن اساس هستی از خرابی یا ترکیب "خراب آباد" (ادبّیات 2، درس 17)
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دوست دارم مثل شمع باشم: تشبیه / دل شب: اضافه استعاری / جمع و تنها: تضاد / شمع و جمع: جناس ناقص اختالفی
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واژه های ساده: دستگاه / پگاه / پارچه / کلوچه / زمستان / دیوار / خاندان / ناودان / تهمینه / ساربان ← (10 واژه)

واژه های مشتق: گفتار (گفت + ار) / آمیزه (آمیز + ه) / دردمند (درد + مند) / بهاره (بهار + ه) / کمانک (کمان + ک) / رفتن (رفت

- ن) ← (6 واژه) +

واژه های مرّکب: دوپهلو (دو + پهلو) / مدادپاک کن (مداد + پاک + کن) / گالب پاش (گل + آب + پاش) ← (3 واژه)

گاه) / سرتاپا (سر + تا + پا) / سه گوشه (سه + گوش + ه) ← (3 واژه) گاه (نا + خود + آ واژه های مشتق- مرّکب: ناخودآ

(زبان فارسی 3، درس 17)
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1) کنایه: ساکن شدن روان ← آرامش یافتن / متناقض نما: ساکن - روان (ادبّیات 2، درس 17)

2) جناس: سوز و ساز، ریز و راز / تشبیه: ساز عشق (اضافۀ تشبیهی) (زبان فارسی 3، درس 14)

3) تشخیص: غبار بردن باد (زبان فارسی 3، درس 14) / کنایه: دامن فشاندن / بیت تشبیه ندارد.

4) جناس: دام و دم / مجاز: دم ← سخن (زبان فارسی 3، درس 14)
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گزینۀ 1: مجموع پریشانی (پارادوكس)، با سر زلف تو، مجال تقریر نیست (استعاره مكنیه)

گزینۀ 2: در گدایی، گنج سلطان به دست داشتن (پارادوكس)، در مصرع دوم صامت "ر" و "د" تکرار شده است و آرایۀ واج آرایی به

وجود آمده است.

گزینۀ 4: جام، مجاز از شراب با عالقۀ "محلیه"، غلغل چنگ ← استعارۀ مکنیه (تشخیص)
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واژه های مرّکب : چهار راه، پیرمرد، بلند قد، درشت استخوان، سرخ رو، کم پشت ← 6 مورد

بررسی سایر گزینه ها:

1) واژه های مرّکب: جهان آفرین، پرفریب، پادزهر ← 3 مورد

3) واژه های مرّکب: کم کم، دلبر، گلوگیر ← 3 مورد

4) واژه های مرّکب: سرحال، خوش رو، دوردست ← 3 مورد
(زبان فارسی 3، درس 17)
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عبارت صورت سؤال بیانگر جبرگرایی و اعتقاد به قضا و قدر الهی و تسلیم و رضا در برابر خواست خداوند است. این مفهوم در بیت

گزینۀ "3" بیان شده است. (ادبّیات چهارم، درس 14)

معنی و مفهوم صورت سؤال و ابیات مرتبط:

صورت سؤال: مردم با تمام وجود به خدا ایمان داشتند و همۀ پیشامدها را به عنوان خواست و ارادۀ خداوند می پذیرفتند.

1) در فکر ایمان خود باش؛ زیرا در روز قیامت، ایمان تو، تو را در امان خواهد داشت. (پناهگاه تو خواهد بود)

2) کار دیوان (کار دولتی) را رها کردم و به سبب گوشه گیری از همه چیز در امان ماندم (ترسی ندارم) همان طور که انسان تهیدست

ترس و نگرانی از دزد و راهزن ندارند.

3) غمگین مباش؛ زیرا آدمی نمی تواند سرنوشتی را که برایش رقم خورده، از بین ببرد و تغ�ر دهد.

4) به دامن دوست متوّسل شو و پیوند خود را از دشمن بدخواه قطع کن. مرد حق باش و از انسان های دیوسیرت بگذر.
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در این بیت بین کلمه های "روز و شب" آرایۀ تضاد وجود دارد نه متناقض نما. (ادبیات 2، درس 17)

بررسی  متناقض نما (پارادوکس) در سایر گزینه ها:

1) "از بندگی آزاد بودن" و "سلطنت کردن گدا"

3) "به فریاد رسیدن خاموشی و سکوت" و "عذرخواه شدن بی زبانی های زبان"

4) "اّدعای هستی داشتن دلیل بر نیستی باشد" و "موجود دانستن فانی"
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د) استعاره: بوی محبت (اضافۀ استعاری) (زبان فارسی3، درس 14)

هـ) کنایه: سر بر خط کسی داشتن  تسلیم شدن، فرمان پذیر بودن، اطاعت کردن (ادبیات 2، درس 5)

ج) حس آمیزی: شنیدن بو (آمیختن دو حس شنوایی و بویایی) (زبان فارسی 3، درس 14)

الف) جناس: واژه های کوی و بوی جناس ناقص دارند. (ادبیات 3، درس 8)

ب) تناقض: بیگانه کردن آشنایان ترکیب متناقض نما است. (ادبیات 2، درس 17)

←
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در دومین گروه اسمی بیت گزینۀ "4" واژۀ "گلوگیر" به عنوان هسته، "مرکب" است.

بررسی سایر گزینه ها:

1) "چراغدان" هستۀ گروه اسمی و مشتق است.

3) واژۀ "گرگ طبع" مرکب و وابستۀ پسین است. / "گرگی" هستۀ گروه اسمی و مشتق است.
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بیت د) مجاز: خاک ← قبر، سنگ قبر، مزار

بیت الف) تشبیه: سر (مشّبه)، نعل (مشّبه به)

بیت ج) تناقض: عدل بودن بیداد و کرامت بودن جفا

بیت ب) جناس: ارزم، ورزم



 

 Biamoz.com | بیاموز
 بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

 

| جزوه |  پایان ترم | فصل به فصل | نمونه سواالت   | شامل انواع
   و ... | طرح جابر |  طرح درس|  گام به گام  | ویدئوهای آموزشی

 
 

 

 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
 

 اینستاگرام گروه تلگرام کانال تلگرام

https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/ششم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/پنجم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/چهارم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/سوم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/دوم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/اول/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/هفتم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/هشتم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/نهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/یازدهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/یازدهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دوازدهم-متوسطه/
https://t.me/biamozcom
https://t.me/biamozgp
https://www.instagram.com/biamozcom/

