آرایه های اد�
تشبیه
همانند کردن یا ادعای همانندی است میان دو کس یا چیز.

شبی دارم سیاه از صبح نومید

در این شب رو سپیدم کن چو خورشید

ندارم طاقت این کورهی تنگ

خالصی ده مرا چون لعل از این سنگ

وجه شبه مشبه ادات مشبهُبه
مشبهٌبه

مشبه

هتکن

 -1وجود ادات تش��بیه ،نش��انهی وجود تشبیه اس��ت .فقط باید دقت کنید که ِ
گول «چو  -چون» را نخورید چرا که ممکن است ادات تشبیه نباشند و
معانی دیگری بدهند.
 -2هر اضافهی تشبیهی ،تشبیه ایجاد میکند .پس در تستهای تشبیه ،ترکیبات اضافه را چک کنید.
1 ›1آرایههای تشبیه در کدام بیت بیشتر است؟

 )1ص��د خ��ار ب�لا از دل دیوان��هی م��ا خاس��ت
 )2ای س��یل اش��ک خ��اک وج��ودم ب��ه ب��اد ده
 )3س��روی اس��ت قام��ت تو از ناز س��ر کش��یده
 )4م��رغ دل ت��ا دام زل��ف و دانهی خ��ال تو دید
«2 ›2مشبه» در کدام گزینه ،ذکر نشده است؟
 )1قهوهخانه گرم و روشن بود همچون شرم
 )2چوبدستی منتشا مانند در دستش
 )3گرد بر گردش به کردار صدف برگرد مروارید /پای تا سر گوش
 )4چاه چونان ژرفی و پهناش ،بیشرمیش ناباور /و غمانگیز و شگفتآور
3 ›3در منظومهی زیر چند تشبیه وجود دارد؟
«مرا هر لفظ فریادی است کز دل میکنم بیرون /مرا هر شعر دریایی است لبریز از شراب خون /کجا شهد است این اشکی که در هر دانهی
لفظ است /مرا این کاسهی خون است /چنین آسان منوشیدش»
 )4شش
 )3پنج
 )2چهار
 )1سه
4 ›4در کدام بیت وجه شبه محذوف است؟

 )1ز ش��رم چه��رهی چ��ون آفتاب��ت ان��در صبح
 )2نات��وان ب��ودم ب��ه بویش نیمش��ب برخاس��تم
 )3مق��ام کعبهی وص��ل ت��و دور افتاده اس��ت از ما
 )4آتش��ین داری زب��ان زان دل س��یاهی چ��ون چراغ

ه��ر روز ک��ه بیس��اقی گلچه��ره نشس��تیم
ت��ا ب��ر دل کس��ی ننش��یند غب��ار م��ن
ماه��ی اس��ت ع��ارض ت��و از ن��ور آفری��ده
طای��ر اندیش��هام افت��اد در دام ه��وس

س��تاره خ��ون ش��ود از چش��م آس��مان بچک��د
ت��ا به کویش چون نس��یم افت��ان و خی��زان بودهام
ن��ه س��از رفتن اس��ت آنجا م��را نه ب��رگ نارفتن
ِگ��رد خ��ود گ��ردی از آن تردامن��ی چون آس��یا

 
 1یهنیزگ  41-گزینهی ( :)1خار بال -گلچهره  /گزینهی ( :)2س��یل اش��ک -خاک وجود  /گزینهی ( :)3قامت تو س��روی است -عارض تو ماهی است /
گزینهی ( :)4مرغ دل -دام زلف -دانهی خال -طایر اندیشه -دام هوس
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مشبه «مردم» بوده است که محذوف است.
 2یهنیزگ  32-گزینهی ( :)1قهوهخانه  /گزینهی ( :)2چوبدستی  /گزینهی ( :)4بیشرمی چاه /در گزینهی (ّ )3
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