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استعاره-
تشخیص

گفتم ز سوز دل فکنم طرح مصرعی

مضمون هب داغ غوطه زد و استعاره سوخت

(بیدلدهلوی)

به کار بردن کلمهای اس��ت به جای کلمهی دیگر به دلیل ش��باهت آنها .در اس��تعاره ،لفظ در غیر از معنی
حقیقی خود اس��تفاده میش��ود .در حقیقت استعاره از تشبیه حاصل میش��ود ،بدینگونه که در تشبیه چیز یا
کسی را (مشبه) به چیز یا کس دیگری (مشبهبه) مانند میکنیم ،اما در استعار ه کلمهی دوم را (مشبهبه) به
جای کلمهی ا ّول (مشبه) به کار میبریم و در حقیقت مشبهبه را جایگزین مشبه میکنیم .البته ممکن است
جایگزین مشبهبه کنیم و این نیز استعاره است.
مشبه را
ِ
مصرحه گویند و اگر مشبه بیاید آن را استعارهی مکنیه گویند.
( یهتکننتکناگر مشبهبه بیاید به آن استعاره ّ
مصرحه و مکنیه را بلد باشند.
البته این اسامی مربوط به اختصاصی انسانی است و سایر رشتهها نیاز نیست اسم ّ
مثال:
 )1تشبیه «دیو نفس را در درون خود بکش» را در نظر بگیرید.
در اینجا نفس به دیو ،تش��بیه ش��ده اس��ت یعنی :نفس ،مشبه است و دیو ،مش��بهبه است حال اگر بهجای
جملهی فوق بگوییم «دیو را در درون خودت بکش» و منظورمان از دیو ،نفس باش��د ،در حقیقت از استعاره
استفاده کردهایم و دیو را به دلیل شباهت با نفس ،بهجای آن بهکار بردهایم.
که به تشنگی بمردم بَ ِر آب زندگانی (استعاره از محبوب)
 )2نَفَسی بیا و بنشین ،سخنی بگو و بشنو
نامدش کشتن چراغ ،دریغ (استعاره از چشم)
 )3در چراغ دو چشم او زد تیغ
( یهتکننتکناضافهی استعاری نوعی استعاره است.
( یهتکننتکنبرای تشخیص اضافهی استعاری به موارد زیر توجه میکنیم:
الف) ترکیب اضافی باشد نه وصفی.
ب) کلم��هی ا ّول واقع ًا مربوط به کلمهی دوم نباش��د به عبارت��ی کلمهي دوم (مضافالیه) را به چیز دیگری
خصوصیات آن چیز است.
تشبیه کردهایم (و آن چیز را نیاوردهایم) و کلمهی ا ّول از اجزا یا
ّ
مثال:
ا ّو ًال :ترکیب اضافی است.
دست روزگار ثانی ًا :روزگار ،دس��ت ندارد بلکه روزگار را به انس��انی تشبیه کردهایم که دست (مضاف)
از اجزای آن است.
ا ّو ًال :ترکیب اضافی است.
عقربهی تاریخ
ثانی ًا :تاریخ را به ساعتی تشبیه کردهایم که عقربه از اجزای آن است.
کنگرهی عرش

ا ّو ًال :ترکیب اضافی است.
ثانی ًا :عرش را به کاخی تشبیه کردهایم که کنگره از اجزای آن است.
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( یهتکننتکننوع دیگری از ترکیبات اضافه داریم که به اضافهی اقترانی موس��وم اس��ت .گرچه این نوع
اضافه در کنکور سراسری مستقیم ًا مورد سؤال قرار نمیگیرد اما باید بر آن مسلّط بود؛ چرا که در غیر این
صورت ممکن است آن را با اضافهی استعاری اشتباه بگیریم و بیجهت صنعت استعاره بهحساب آوریم.
برای تشخیص اضافهی اقترانی چنین میکنیم:
بین ترکیب مضاف و مضافالیه کلماتی مانند به منظور ،به دلیل ،به منزلهی ،به نش��انهی و … میآوریم.
اگر اضافهی اقترانی باشد میتوان آن را کامل کرد و کام ً
ال معنا دارد.
مثال:
«دست ادب» اضافه اقترانی است چرا که «دست به نشانهی ادب دراز کردن» معنا دارد.
«سر تعظیم» اضافهی اقترانی است چرا که «سر به قصد تعظیم فرود آوردن» معنا دارد.
اما این قاعده برای اضافهی استعاری صادق نیست.
مثال:
«دست روزگار» اضافهی اقترانی نیست چرا که «دست به منظور روزگار …» معنا ندارد.
مثال:
مجموعهی مهمترین اضافههای استعاری کتابهای درسی (بررسی کنید که چرا این مثالها اضافهی
استعاری هستند):
دل ش��ب  -ب��ازوی دین  -رخ کفر  -دس��ت ب��اد  -کنگرهی کبریا  -روح بنا  -س��راپای معماری -
ج��ان تیرگ��ی  -دل خاک  -زبان برگ  -بازوان اندیش��ه  -دس��ت زمان  -جی��ب مراقبت ّ -قبهی
عرش  -دوش نس��یم  -خون خورش��ید  -گوش جان  -غرق بوس��ه  -بال نسیم  -دست جفاپیشهی
دهر  -س��رپنجهی گرس��نگی  -دس��ت هوا  -قامت ش��ب  -تنفّس صبح  -آواز گلس��نگ  -دوش
زمانه  -خاطر غنچهها  -روییدن عش��ق  -چش��م دل  -روی ش��کوه  -فرق فرقدان  -دل هر ذ ّره
 پ��ای اوه��ام  -پایهی افکار  -س��فت جان  -رگ روح  -صولت خش��م  -حملهی حس��د  -عنوانحق  -دامان وجود  -چنگال س��تمکاران  -نگاه وحش��تناک غارها  -دل س��یاهی  -دهن قلماسنگ
حیثیت مرگ  -دس��ت صفات  -تارک عرش  -دهن الله  -س��ینهی خش��ک و
 دامان گلش��ن ّ -سوختهی کویر  -دستهای مرگ  -آغوش خوشبختی  -حلقوم چاه  -قلب آن کویر بیفریاد  -جان
تخیل  -س��ینهی دریا  -دل سخن -
س��یاه ش��ب  -دامان حریر الههی عش��ق  -پای روح  -فوران ّ
تکبیرة االحرام علف  -قد قامت موج
مثال:

مجموعهی مهمترین اضافههای اقترانی کتابهای درس�ی (بررسی کنید که چرا این مثالها اضافهی
اقترانی هستند):
دست دریغ  -روی مالل  -سرانگشت تدبیر  -گوش اطاعت  -گوش استماع  -دست انابت  -دست
تحیر  -دس��ت رد  -پای تع ّدی  -پای بطالن -
خرج  -اش��ک ش��وق  -انگش��ت ّ
تعجب  -دندان ّ
انگشتهای تشریح  -دست ارادت
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( یهتکننتکنتشخیص (تشخّ ص بخش��یدن ،آدمنمایی ،آدمنگاری :)personification ،نسبت دادن
خصوصیات انسان به غیر انسان را گویند.
صفات و
ّ

خصوصیات
( یهتکننتکنتشخیص ،نوعی استعاره است .چرا که تشخیص به معنی نسبت دادن صفات و
ّ

انس��ان است به غیر انس��ان .از این تعریف میتوان چنین برداشت کرد که در تشخیص چیزی را به انسان
خصوصیت یا صفت انسان را آوردهایم که مشخّ ص است این،
تشبیه کردهایم ولی انسان را نیاوردهایم بلکه
ّ

خود ،نوعی استعاره است یعنی ذکر مشبهبه و نیاوردن مشبه .پس:

هر تشخیصی استعاره است( .البته نه برعکس؛ یعنی هر استعارهای الزاماً تشخیص نیست).

مثال:
«دیوار میخندد» ،تشخیص دارد پس قطع ًا استعاره نیز دارد( .دیوار همچون انسانی است که میخندد).
«پای اوهام» ،تشخیص دارد پس قطع ًا استعاره نیز دارد( .اوهام همچون انسان پا دارد).
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استعاره-
تشخیص

سؤالهای چهارگزینهای

سراسری
1 0101در منظومهی زیر چند تشخیص وجود دارد؟
«من صدای قدم خواهش را میشنوم
و صدای پای قانونی خون را در رگ،
تپش قلب شب آدینه،
شیههی پاک حقیقت از دور،
و صدای کفش ایمان در کوچهی شوق،
و صدای باران روی پلک تر عشق،
روی موسیقی غمناک بلوغ»

 )1چهار

 )2پنج

(سراسری خارج از کشور )94 -

 )3شش

1 0102در کدام گزینه ،همهی ترکیبها« ،اضافهی استعاری»اند؟

 )4هفت
(سراسری  -89تجربی)

لب استخر ،گل همیشه بهار ،سایش بال ،عطر الهام
ِ )1
 )2دست مهربان مرگ ،درخت عزیز ،گل خیال ،غرفهی بلند آسمان
 )3سینهی کویر ،آغوش خوشبختی ،سقف شب ،دست طبیعت
 )4پرندهی خیال ،چشمهی م ّواج نوازش ،سایهی پرواز ،زبان گویای خدا

1 0103در کدام گزینه همهی ترکیبها« ،اضافهی استعاری» است؟

(سراسری  -89هنر)

 )1خصلت طمع ،گردن استکبار ،بیابان ضاللت ،قالب قصیده
 )2جام عافیت ،پای تع ّدی ،قدر نعمت ،تیه گمراهی
 )3حملهی حسد ،پردهی عفاف ،لجاج شهوت ،حوزهی عاطفی
 )4فریاد هستی ،دامن خاک ،روح کالم ،صولت خشم

1 0104در کدام گزینه ،همهی ترکیبها« ،اضافهی استعاری»اند؟

(سراسری  -89انسانی)

 )1عتاب معلم ،مرغان بیشه ،صفحهی ضمیر ،امید دیدار
 )2سر خویش ،لطافت طبع ،زبان تدریس ،فرقت یار
 )3آفتاب وفا ،همهمهی شاگردان ،بانگ طرب ،خار غم
طرهی پرچین عشق ،قفای مراقبت ،گریبان مکاشفت
 )4شتاب مرگّ ،

1 0105آرایهی «استعاره» در کدام بیت بیشتر است؟

 )1هر کجا نقاش نقش قامت و لعلش کشید
 )2به خنده از لب خود ُپر ش��کر کنی دامن
 )3به چون تو محتشمی بیبها سخن ندهم
 )4چون بگویی بفش��انی گهر از حقّهی لعل

(سراسری  -88تجربی)

جلوهی طوبی نگر ،سرچش��مهی کوثر ببین
م��را چ��و چش��م دران��دازد از گریب��ان ُدر
ب��ده ز لع��ل ش��کربار قن��د و بس��تان ُدر
چ��ون بخن��دی بنمای��ی ز ش��کر مروارید
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1 0106در کدام بیت ،تعداد «استعاره» بیشتر از ابیات دیگر است؟

 )1پرتو خورش��ید عشق بر همه افتاد ولیک
 )2یک س��ر به پای ه ّمت از این دامگاه دیو
 )3به خنده ای بت بادام چش��م شیرین لب
 )4چون بگویی بفش��انی گهر از ح ّقهی لعل

(سراسری  -87زبان)

سنگ به یک نوع نیست تا همه گوهر شود
چون م��رغ ب��ر پرید و مق��ر بر قم��ر کنید
شکر بریزد از آن پستهی دهان که تو راست
چ��ون بخن��دی بنمای��ی ز ش��کر مروارید

1 0107در همهی بیتها ،به اس�تثنای بیت ……… ،هر دو آرایهی «اس�تعاره» و «تش�خیص» بهکار
(سراسری  -87انسانی)
رفته است.

 )1به تیرهروزی من چش��م روزگار گریست
جان��ی آیین��ه حیرت��ی دارم
 )2ز س��خت
ِ
 )3س��زد که اهل نظر س��ینه را نشان سازند
 )4ز ه��ر ط��رف ب��ه تظلّم نیازمن��دی چند

ندان��م آن َم�� ِه تاب��ان چ��ه در کم��ان دارد
ت��اب جل��وهی آن ی��ار مهرب��ان دارد
ک��ه
ِ
که تُ��رک عش��وهگری تیر در کم��ان دارد
رخ نی��از ب��ر آن خ��اک آس��تان دارد

1 0108در کدام بیت استعاره از نوع تشخیص بهکار نرفته است؟

(سراسری  -84انسانی)

1 0109در کدام بیت «استعاره» بهکار رفته است؟

(سراسری  -84انسانی)

1 1110در کدام عبارت ،آرایهی «جانبخشی» دوبار بهکار رفته است؟

(سراسری  -83انسانی)

 )1دراینبازاراگرسودیاستبادرویشخرسنداست
 )2ف��ردا ک��ه پیش��گاه حقیقت ش��ود پدید
 )3د ِر آفاق گش��اده است ولیکن بسته است
 )4گل بخندی��د و ب��اغ ش��د پ��درام
 )1م��ن آن��م ک��ه در پ��ای خ��وکان نریزم
 )2ب��ه نظ��م ان��در آری دروغ��ی طم��ع را
 )3ب��ه عل��م و به گوهر کن��ی مدحت آن را
 )4اگ��ر ش��اعری را ت��و پیش��ه گرفت��ی

خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی
ش��رمنده رهروی ک��ه عمل بر َمج��از کرد
دل م��ا زنجی��ر
از س�� ِر
ِ
زل��ف ت��و در پ��ای ِ
ای خوش��ا ای��ن جه��ان بدی��ن هن��گام

م��ر ای��ن قیمت��ی د ّر لف��ظ دری را
دروغ اس��ت س��رمایه م��ر کاف��ری را
ک��ه مایه اس��ت م��ر جه��ل و بدگوهری را
یک��ی نی��ز بگرف��ت خنیاگ��ری را

 )1اشکها به روی گونهها میلغزید و بر پیشانی خاک بوسه مینهاد.
 )2دشت ،سینهی داغش را در برابر وزش نسیم مالیمی قرار داده بود.
 )3در عمق وجدان خویش ،به پایمردی خیال ،از صحراهای سیاه قرون تهی میگذریم.
 )4نوروز ،روزگاری در کنار مغان ،اوراد مهرپرستان را خطاب به خویش میشنیده است.

1 1111در کدام بیت «تشخیص» ( )Personificationمشهود نیست؟

 )1این س��ر به مهر نامه بدان مهربان رسان
 )2ای صبح دم ،ببین که کجا میفرس��تمت
 )3باد صبا دروغ زن اس��ت و تو راست گوی
 )4دست هوا به رشتهی جانبر ،گره زدهست

ک��س را خبر مک��ن که کجا میفرس��تمت
نزدی��ک آفت��اب وف��ا میفرس��تمت
آنج��ا ب��ه رغ��م ب��اد صب��ا میفرس��تمت
ن��زد گرهگش��ای ه��وا میفرس��تمت

1 1112در همهی ابیات بهجز بیت ……… ،آرایهی «استعاره» بهکار رفته است.

درون دل��ت ش��هر بن��د اس��ت راز
)1
ِ
راز
گوهرشناس��ان
 )2ص��دفوار
 )3از آن م��ر ِد دان��ا ده��ان دوخت��ه اس��ت
ن��ادان ده م��رده گ��وی
 )4ح��ذر ک��ن ز
ِ

(سراسری  -82تجربی)

(سراسری  -82زبان)

نگ��ر ت��ا نبین��د د ِر ش��هر ب��از
ده��ان ج��ز ب��ه لؤل��ؤ نکردن��د ب��از
ک��ه بیند که ش��مع از زبان س��وخته اس��ت
چ��و دان��ا یک��ی گ��وی و پ��رورده گ��وی
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1 1113در کدام گزینه« ،استعاره» بهکار رفته است؟

(سراسری  - 81ریاضی)

1 1114در کدام گزینه ،آرایهی «استعاره» بهکار رفته است؟

(سراسری  -81تجربی)

 )1اگرچ��ه ج��رم او ک��وه گ��ران اس��ت
 )2ز عش��ق ،آف��اق را ُپ��ر دود دی��دم
 )3چن��ان مش��هور ش��د در خوبروی��ی
 )4پ��س آن بهت��ر که خ��ود را ش��اد داری
 )1گه��ی با من ب��ه صلحی گ��ه به جنگی
 )2ب��ه کام دش��منم ک��ردی نه نیکوس��ت
 )3دگ��ر ب��اره جهان��دار از س��ر مه��ر
 )4ب��ه ناخ��ن س��نگ برکن��دن ز کهس��ار

1 1115در کدام گزینه «استعاره» بهکار رفته است؟

 )1پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است
 )2از این اندیش��ه کان س��رو سهی داشت
 )3که هس��ت اینجا ُمهندس مردی اس��تاد
 )4خاکی است که رنگین شده از خون ضعیفان

ت��و را دری��ای رحم��ت بیک��ران اس��ت
خ��رد را دی��ده ،خوابآل��وده دی��دم
یوس��ف مص��ر اس��ت گویی
ک��ه مطل��ق
ِ
در آن ش��ادی ،خ��دا را ی��اد داری
خ��دا توب��ه ده��ادت زی��ن دو رنگ��ی
که بدکاری اس��ت دش��منکامی ای دوست
ب��ه گلرخ گف��ت کای س��رو س��من چهر
ب��ه از حاج��ت ب��ه ن��زد ناس��زاوار

(سراسری  -81زبان)

بلکه آن اس��ت سلیمان که ز ملک آزاد است
دل فرزان��ه ش��اپور آگه��ی داش��ت
جوان��ی ن��ام او فرزان��ه فره��اد
ای��ن ملک که بغ��داد و ریاش ن��ام نهادند

1 1116در کدام گزینه ،آرایهی «استعاره» بهکار رفته است؟

فریب این و آن بینی
 )1دال! تا کی در این زندان ِ
 )2س ِر الب ارسالن دیدی ز رفعت رفته بر گردون
 )3عطا از خلق چون جویی گر او را مال ده گویی
 )4مسلمانان ،مسلمانان ،مسلمانی ،مسلمانی

(سراسری  -81هنر)

یکی زین چاه ظلمانی برون شو تا جهان بینی
تن الب ارسالن بینی
به مروآ تا کنون در گل ِ
به سوی عیب چون پویی گر او را غیب دان بینی
از این آیین بیدینان ،پش��یمانی ،پش��یمانی

1 1117در همهی گزینهها بهجز گزینهی ……… ،آرایهی «تشخیص» ،موجود است.

 )1اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد
 )2حس��ن عروس طبع مرا جلوه آرزوس��ت
 )3دل بیمار ،ش��د از دس��ت ،رفیقان مددی
 )4ما بر آریم ش��بی دس��ت و دعایی بکنیم

(سراسری  -81انسانی)

من و س��اقی بر او تازیم و بنیادش براندازیم
آیین��های ن��دارم از آن آه میکش��م
ت��ا طبیبش به س��ر آری��م و دوای��ی بکنیم
غم هج��ران ت��و را چ��اره ز جای��ی بکنیم

1 1118در بیت زیر جمعاً چند «استعاره» وجود دارد؟
«ژاله از نرگس چکید و برگ گل را آب داد  /وز تگرگ نازپرور مالش عنّاب داد»

(سراسری  -81انسانی)

 )1دو

 )2سه

 )3چهار

 )4پنج

1 1119در کدام گزینه« ،تشخیص» (= ) Personificationبهکار نرفته است؟

(سراسری  - 79ریاضی)

 )1پشت باغ ،صخرهای پوشیده از گیاه و گل سر به سوی آسمان کرده است.
 )2تو آن کشتیای که مغرورانه باد در بادبان افکنده تا سینهی دریا را بشکافد.
 )3در باغ زیبا گل سرخ و زنبق کنار هم شکفتهاند تا بر رخ ژالهی بامدادی بوسه زنند.
 )4همهجا ،مانند آن روزگاران که من در آتش عشق میگداختم ،از عطر گل آکنده شده است.

1 2120در کدام گزینه« ،تشخیص» ( )Personificationوجود دارد؟

 )1زمی ز اردیبهشت گشته بهشت برین
 )3الله سوی جویبار ،خرگه بیرون زده است

(سراسری  -79تجربی)

 )2گشت نگارین تذرو پنهان در مرغزار
 )4چوک ز شاخ درخت خویشتن آویخته
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1 2121در همهی گزینهها بهجز گزینهی ……… آرایهی «تشخیص» بهکار رفته است.

 )1دی��د مجن��ون را یک��ی صحران��ورد
 )2س��رو س��ماطی کش��ید بر دو لب جویبار
 )3حس��نت ب��ه ازل نظر چ��و در کارم کرد
 )4از آن م��رد دان��ا ده��ان دوخت��ه اس��ت

		

(سراسری  - 79انسانی)

در می��ان بادی��ه بنشس��ته ف��رد
چ��ون دو رده چتر س��بز ،در دو صف کارزار
بنم��ود جم��ال و عاش��ق زارم ک��رد
ک��ه بیند که ش��مع از زبان س��وخته اس��ت

1 2122در کدام بیت« ،تشخیص» ( )Personificationبهکار رفته است؟

(سراسری  -78ریاضی)

1 2123در کدام بیت« ،تشخیص» ( )Personificationبهکار رفته است؟

(سراسری  -78تجربی)

1 2124در کدام گزینه« ،استعاره» وجود دارد؟

(سراسری  -78تجربی)

 )1گوشم به راه تا که خبر میدهد ز دوست
 )2در ش��مار ار چ��ه نیاورد کس��ی حافظ را
 )3از در درآم��دی و من از خود به در ش��دم
 )4آن همه ناز و تن ّع��م که خزان میفرمود
 )1ش��بی گیس��و ف��رو هش��ته ب��ه دام��ن
 )2ش��بی چو چ��اه بی��ژن تن��گ و تاریک
 )3ف��رو باری��د باران��ی ز گ��ردون
 )4هم��ی ران��دم ف��رس را من ب��ه تقریب

صاح��ب خب��ر بیام��د و م��ن بیخبر ش��دم
ش��کر کان محنت بیحد و ش��مار آخر شد
گوی��ی کز ای��ن جهان به جهان دگر ش��دم
عاقب��ت در ق��دم ب��اد به��ار آخ��ر ش��د

پالس��ین معج��ر و قیرین��ه گ��رزن
می��ان چ��اه او ،م��ن
چ��و بی��ژن در
ِ
چن��ان چ��ون ب��رگ گل ب��ارد به گلش��ن
انگش��تان م��رد ارغن��ون زن
چ��و
ِ

 )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.

1 2125در کدام بیت ،آرایهی «تشخیص» ،موجود است؟

(سراسری  -78انسانی)

1 2126در هر بیتی ،بهجز بیت …« ،تشخیص» بهکار رفته است.

(سراسری  -78انسانی)

1 2127در کدام گزینه از «آدمنمایی» استفاده شده است؟

(سراسری  -77تجربی)

 )1چ��را گوی��د آن چی��ز در خفی��ه ،م��رد
 )2عش��ق ،دریای��ی کران��ه ناپدی��د
 )3مهمانسراس��ت خان��هی دنیا ک��ه اندرو
 )4م��ن خفت��ه ب��دم به ن��از در کت��م عدم
دل م��ن ت��و را بش��ارت ب��اد
 )1ای ِ
 )2تا مرا عش��ق تو تعلیم س��خن گفتن کرد
 )3ت��و را ز کنگرهی ع��رش میزنند صفیر
 )4دیدهی عقل مست تو ،چرخهی چرخ پست تو

 )1روزی ز س ِر سنگ ،عقابی به هوا خاست
 )2س��خن ک��م گ��وی ت��ا در کار گیرن��د
 )3طی این مرحل��ه بیهمرهی خضر مکن
 )4نال��هی مظلوم در آهن ،س��رایت میکند

ک��ه گ��ر ف��اش گ��ردد ش��ود روی زرد
ک��ی ت��وان ک��رد ش��نا ای هوش��مند
ی��ک روز ای��ن بیای��د و ی��ک روز او رود
حس��ن تو به دس��ت خوی��ش بی��دارم کرد

ک��ه ت��و را م��ن ب��ه دوس��ت خواه��م داد
خلق را ورد زبان ،مدحت و تحسین من است
ندانم��ت که در این دامگه چه افتاده اس��ت
گوش طرب به دست تو ،بی تو بهسر نمیشود

طل��ب طعم��ه ،پ��ر و ب��ال بیاراس��ت
به�� ِر
ِ
ک��ه در بس��یار ،ب��د بس��یار گیرن��د
ظلم��ات اس��ت بت��رس از خط��ر گمراهی
زین سبب در خانهی زنجیر دایم شیون است
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ویژگی انسانی ،بخشیده شده است؟
1 2128در کدام گزینه ،به غیر انسان ،شخصیّت و
ِ

 )1آدمی با هر یک از قوای ذهنی و روحی خود ،از گل ّ
حظ و نصیبی میبَرد.
 )2شاعران در گل هزاران مضمون نغز و معنی لطیف یافتهاند.
 )3طبیبان نیز داروی دردهای مختلف را در گل یافتهاند.
 )4مردم چشم از زیباییهای چشمنواز گل ،برای ما حکایتها دارد.
1 2129در کدام بیت از «تشخیص» استفاده شده است؟

 )1ب��ر آبخ��ورد آخ��ر مق�� ّدم تش��نگانند
 )2در جام من می پیشتر کن ساقی امشب
 )3روزی که در جام شفق مل کرد خورشید
 )4م��ن زخم خوردم صبر ک��ردم دیر کردم

		

(سراسری  -77انسانی)

(سراسری  -77انسانی)

م��ی ده حریفان��م صب��وری میتوانن��د
با م��ن م��دارا بیشتر کن س��اقی امش��ب
بر خش��ک چوب نیزهها گل کرد خورش��ید
م��ن ب��ا حس��ین از کرب�لا ش��بگیر کردم

1 3130در هم�هی گزینهه�ا ،بهجز گزینهی ……… ،به غیر انس�ان ،ش�خصیت انس�انی بخش�یده
(سراسری  -75ریاضی)
است.

 )1ب��ه آوای ن��ای و ب��ه آهن��گ چن��گ
 )2به��اران ک��ه ش��اباش ری��زد س��پهر
 )3ب��ه جز اش��ک چش��م و به ج��ز داغ دل
 )4کش��د رخت س��بزه به هامون و دش��ت

خروش��د ز س��رو و س��من ،تاره��ا
ب��ه دام��ان گلش��ن ز رگباره��ا
نباش��د ب��ه دس��ت گرفتاره��ا
زن��د بارگ��ه گل ،ب��ه گلزاره��ا

1 3131در کدام گزینه« ،تشخیص» بهکار نرفته است؟

(سراسری  -75ریاضی)

 )1کالبد بنا ،مینایی است که روح ایران را در آن حبس کردهاند.
 )2چه میخواهند بگویند این بوتهها و خطها و ا ِسلیمیها که در هم میپیچند؟
 )3دمدمههای اردیبهشت ،اصفهان آرام آرام از خواب بیدار میشود.
 )4درختها از زر ُسرخند و شاخهها از مروارید و میوههای لذیذ بر آنها روییده است.

1 3132کدام گزینه «اضافهی استعاری» است؟

 )1چشم دل

 )2شاهد مقصود

 )3کوه غم

1 3133در کدام گزینه «تشخیص» بهکار نرفته است؟

 )1اگر ز خلق مالم��ت و گر ز کرده ندامت
 )2به روی بخت ز دیده ،ز چهر عمر به گردون
 )3چو شمع خنده نکردی مگر به روز سیاهم
 )4نب��ود از تو گزی��ری چنین که بار غم دل

(سراسری  -75تجربی)

 )4مهد زمین

(سراسری  -75انسانی)

کش��یدم از تو کش��یدم ش��نیدم از تو شنیدم
گهی چو اشک نشستم ،گهی چو رنگ پریدم
چو بخت جلوه نکردی مگر ز موی س��پیدم
ز دست ش��کوه گرفتم به دوش ناله کشیدم

1 3134در بیت«:چون صفیری بش�نوی از مرغ حق  /ظاهرش را یاد گیری چون س�بق» ،ترکیب «مرغ
(سراسری  -74ریاضی)
حق» استعاره از کیست؟

		
 )1عالم خردمند
		
 )3دانشمند سادهاندیش

 )2صوفی ظاهربین
 )4عارف روشنضمیر

1 3135در کدام گزینه ،صنعت «استعاره» ،بهکار رفته است؟

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

(سراسری  -74تجربی)

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

1 3136در کدام گزینه «استعاره» نیست؟
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(سراسری  -74هنر)

 )1تخم خرمایی ،نخل باسق گشته بود.
 )2صبا شکفتن ساغر میگون را به بلبل خبر داده بود.
زمردین را در گلزار گسترده بود.
فراش باد صبا ،فرش ّ
ّ )3
 )4عقد ثر ّیا از تاکش آویخته بود.

ّ
«تشخص بخشیدن» بهکار رفته است؟
1 3137در کدام بیت عمل

 )1اش��جار گونهگون و ش��کفته میانش��ان
 )2بنگر یکی به رود خروشان به وقت آنک
 )3ج��ای دگر بنفش��ه یکی دس��ته بدروند
 )4آن ش��اخههای نارن��ج ان��در می��ان ابر

گله��ای س��یب و آل��و و آب��ی و آم��رود
دری��ا پ��ی پذی��رهاش آغ��وش برگش��ود
وی��ن جایگه بنفش��ه به خرمن ت��وان درود
چ��ون پارهه��ای اخگ��ر ان��در می��ان دود

«1 3138مفعول» در کدام گزینه ،دارای صنعت «استعاره» است؟

 )1باران اشک ،از ابر دیدگان ،جاری ساخت.
 )3دیو نفس را در وجود خود نابود کرد.

(سراسری  -74هنر)

(سراسری  -73ریاضی و هنر)

 )2ظلمت جهل را از اندیشهی خود دور کرد.
 )4دیو را در وجود خود نابود کرد.

ّ
«تشخص بخشیدن» بهکار نرفته است؟
1 3139در کدام گزینه

(سراسری  -73انسانی)

 )1درختان در دو طرف جاده صف کشیده ،منتظر قدوم بهار بودند.
 )2شاخههای بید ،در برابر نسیم سحری میرقصیدند.
 )3غنچهی نورسته از میان شاخهها سر برمیآورد و بر چشمهی خورشید مینگرد.
 )4گلهای رنگارنگ در سرتاسر ساحل رودخانه میرویند.

1 4140کدام ترکیب «اضافهی استعاری» است؟

 )1برق ُعجب

 )2پردهی اشک

 )3روح باران

(سراسری  - 73انسانی)

 )4کورهی چشم

«1 4141مذبح زر» در بیت« :وز مذبح زر چو شد به کیوان /هر صبح شمیم عنبر و عود»« ،استعاره» از
(سراسری  - 73انسانی)
چیست؟

 )1آفتاب نیمروز

سپیده دم

 )2افق

 )3غروب آفتاب

 )4قربانگاه طالیی

1 4142در کدام گزینه صنعت «استعاره» وجود دارد؟

(سراسری  -71انسانی)

1 4143کدام گزینه ،اضافهی استعاری است؟

(سراسری  -70انسانی)

 )1سرو او از غم جانکاه خمید.
 )3من داستان شیرین را خواندهام.

 )1باد ممات

 )2چراغ حیات

 )2از نرگس چشمش ،مروارید اشک میریزد.
 )4چراغ دانش را در خانهی دل برافروخت.
 )3رخسار زمان

 )4قامت سرو

تألیفی
1 4144در چهار بیت زیر مجموعاً چند استعاره موجود است؟
«کس چو حافظ نگوشد از رخ اندیشه نقاب تا س�ر زلف س�خن را به قلم ش�انه زدند
کان ز ََرم آم�د
ش�مس و قمرم آم�د ،س�مع و بصرم آمد وان س�یمبرم آم�د و آن ِ
چ�و دری�ای خون ش�د همه دش�ت و راغ جه�ان چ�ون ش�ب و تیغها چ�ون چراغ
آن ش�اخههای نارن�ج ان�در می�ان اب�ر چ�ون پارهه�ای اخگ�ر ان�در می�ان دود»

 )1پنج

 )2چهار

 )3شش

 )4هفت
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1 4145در کدام گزینه «استعاره» دیده نمیشود؟

 )1ش��کرفروش ک��ه عمرش دراز ب��اد چرا
 )2ندانم از چه س��بب رنگ آش��نایی نیست
 )3صب��ا ب��ه لطف بگ��و آن غ��زال رعنا را
 )4غ��رور حس��ن اجازت مگر ن��داد ای گل

تفقّ��دی نکن��د طوط��ی ش��کرخا را
ق��دان س��یه چش��م م��اه س��یما را
س��هی
ِ
که س��ر ب��ه ک��وه و بیابان ت��و دادهای ما را
ک��ه پرسش��ی نکن��ی عندلی��ب رعن��ا را

 )1چ��و تنه��ا مان��د م��اه س��رو ب��اال
 )2ب��ه آواز ب��ر ج��ان افراس��یاب
 )3یک م��رغ گرفتار در این گلش��ن ویران
پ��ر زاغ
 )4م��را ب��رف باری��ده ب��ر
ّ

فش��اند از نرگس��ان لؤل��ؤی الال
بنفری��د ب��ا نرگ��س و گل پ��ر آب
تنه��ا به قف��س ماند ه��زاران هم��ه رفتند
نش��اید چ��و بلب��ل تماش��ای ب��اغ

1 4146در کدام گزینه استعارهها بیشترند؟

1 4147در کدام بیت آرایهی «استعاره» وجود دارد؟

 )1آه از آن جور و تطاول که در این دامگه است
 )2ش��اکر نعم��ت به ه��ر مقام ک��ه بودیم
 )3یاد باد آن که س�� ِر ک��وی توام منزل بود
 )4م��ا ب��رون را ننگری��م و ق��ال را

1 4148در کدام بیت «تشخیص» نمییابید؟

 )1خ��رد زن��دهی جاودان��ی ش��ناس
 )2کریم��ان را به دس��ت اندر درم نیس��ت
 )3چ��رخ ارچ��ه رفی��ع ،خ��اک پای��ت
 )4ت��و را صب��ا و م��را آب دیده ش��ده غ ّماز

1 4149در کدام بیت «مضافالیه» استعاره دارد؟

 )1م��ن ای��ن کن��م و ب��ود ک��ه آی��د
 )2ت��ا چش��م بش��ر نبین��دت روی
 )3از س��ر بک��ش آن س��پید معج��ر
بتاب��د
تن��ورهات
ب��رق
 )4از

آه از آن س��وز و گدازی که در آن محفل بود
داع��ی دولت ب��ه ه��ر طریق که هس��تیم
خ��اک درت حاصل بود
دیده را روش��نی از
ِ
م��ا درون را بنگری��م و ح��ال را
خ��رد مای��هی ش��ادمانی ش��ناس
خداون��دان نعم��ت را ک��رم نیس��ت
عق��ل ارچ��ه ب��زرگ ،طف��ل راه��ت
وگرن��ه عاش��ق و معش��وق رازدارانن��د
نزدی��ک تــ��و ایـ��ن عم��ل خوش��ایند
بنهفت��ه ب��ه ابــ��ر ،چه��ر دلبن��د
بنش��ین ب��ه یک��ی کب��ود اورن��د
ز الب��رز اش��عه ت��ا ب��ه الون��د

1 5150در ِ
بیت« :عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت /فتنهانگیز جهان نرگس جادوی تو بود»،
کدام واژه استعاره دارد؟

 )1جادو

 )2جهان

1 5151در کدام بیت «استعاره» دیده میشود؟

 )1گرم باز آمدی محبوب سیماندام سنگین دل
خ��رم ت��ن او ک��ه چ��ون روان��ش
ّ )2
 )3دیدهی عقل مست تو ،چرخهی چرخ پست تو
 )4نال��م ز دل چو نای م��ن اندر حصار نای

 )3نرگس

 )4عالم

ُگل از خارم برآوردی و خار از پای و پای از گِل
از ت��ن ب��رود ،س��خن روان اس��ت
گوش طرب به دست تو ،بیتو به سر نمیشود
پس��تی گرفت ه ّمت م��ن زی��ن بلند جای

