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  بين هاي ادبي كنكور زير ذره آرايه
  الهام محمدي: تهيه و تنظيم

  تشبيه
  تعاريف

  .تادعاي همانندي ميان دو يا چند چيز اس

  وجه شبه -4ادات تشبيه  - 3به  مشبه -2مشبه  - 1: تشبيه چهار ركن دارد

  .كه قصد مانند كردن آن را داريم چيزي يا كسي است: مشبه -1

2- شود به آن مانند مي  چيزي يا كسي است كه مشبه :به مشبه.  

  .باشد... تواند، حرف، فعل و اين واژه مي. ي پيوند شباهت است دهنده اي است كه نشان واژه: ادات تشبيه -3

  . به است هاي مشترك ميان مشبه و مشبه ويژگي يا ويژگي: شبه وجه -4

  رفت نرمي بر سر كارون همي به/ بار ، سبكقويي چونآرام  بلم :لمثا

  ادات تشبيه: چون/ شبه وجه: آرام رفتن روي آب/ به مشبه: قو/ مشبه: بلم

توانند حذف  شبه مي گويند كه در تمام تشبيهات حضور دارند اما ادات تشبيه و وجه به را طرفين تشبيه ميٌ مشبه و مشبه: توجه
  .شوند

  تشبيهانواع 

  :شود و آن بر دو نوع است شبه از تشبيه حذف شود، تشبيه بليغ ناميده مي هنگامي كه ادات و وجه

  اضافي -2اسنادي    - ا

   .شود به اسناد داده مي در آن مشبه به مشبه: اسنادي - 1

  .دانش چراغ است :مثال

  .شود تشبيه به ديگري اضافه مينامند و در آن يكي از طرفين  ي تشبيهي مي كه آن را اضافه: اضافي -2

  )به مشبه(و لعل) مشبه(لب ←لب لعل :مثال 

  شمار آرد نهال دشمني بركن كه رنج بي/ آرد اره ببنشان كه كام دل ب درخت دوستي :مثال

  )مشبه(و دوستي) به مشبه(درخت ←درخت دوستي 
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  ي تشبيه كاررفته در كنكور سراسري با آرايهابيات به 

فدا كه بس  جانت/ مهوشي و زهره رخيكشي  ي كمان تيرقد
  )90 -سراسري تجربي( خوشي جان و جهان كيستي

  

و )به مشبه(زهره:رخي زهره )/به مشبه(وتير) مشبه(قد :ير قديت
ادات (وش و )به مشبه(مشبه ،مه ]تو[: مهوشي/)مشبه(رخ

  )تشبيه

 كيمياي كفر و دين/ زلف و رخش ي در جهان آوازه تا برآمد
  )90 -سراسري انساني( را روز بازاري نماند

  

  )به مشبه(كيميا )مشبه(و دين )مشبه(كفر

ي  دام راهم شكن طرّه/ من سرگشته هم از اهل سالمت بودم
  )90 -سراسري زبان( هندوي تو بود

  

  تشبيه: ه من بودتو دام را يي هندو شكن طره
  .سياه معشوق به دام تشبيه شده استزلف * 

خود رسم عدل نيست مگر / كند او در و ديوار مي سيالب ظلم
  )90 -هنرسراسري (در جهان برف 

  

  )به مشبه(و سيالب) مشبه(ظلم: سيالب ظلم

 آتش رويخورشيد پيش / ت گشته آب ميلعل لباي از حياي 
  )90 - سراسري رياضي(تو كرده خوي 

  

 )مشبه(يور :آتش روي/ )مشبه(و لب) به مشبه(لعل   :لعل لب
  )ٌبه مشبه(شتآو 

بميرد پيش من / شلب لعل نبيند روي من زردي به اقبال
  )89تجربي- سراسري(رستم چو او دستان من باشد 

  

  )به مشبه(و لعل) مشبه(لب :لب لعل

جاني  كز دست گران/ بنگر اندر صدف اين تنگوهر جان در 
  )89 -سراسري رياضي( سايد انگشت همي

  

  )مشبه(جانو ) به مشبه(گوهر : گوهر جان

با پختگان گوي / جهد دود وز ابرم آتش مي م ميباران اشك
  )88- سراسري هنر(  اين سخن سوزش نباشد خام را

  

  )مشبه(و اشك) به  مشبه(باران : باران اشك

گل به سر / فصل گل گر اشك گلگونت ز سر خواهد گذشت
  )88-سراسري تجربي( بستان عشقخواهي زدن از گلبن  

  
  )مشبه(و  عشق) به مشبه(بستان: بستان عشق

  
ي خويش  يادم از كشته/ داس مه نوديدم و  مزرع سبز فلك
  )87-سراسري تجربي(آمد و هنگام درو

: داس مه نو)/مشبه(فلكو ) به مشبه(مزرع: مزرع فلك
  )مشبه(و مه نو) به مشبه(داس

بشكن از /اي قطره تا كي خويش را چون حبابباد در سر 
  )86-سراسري زبان(خود،عين دريا كن كمال اين است 

/ شبه وجه:باد در سر داشتن/به  مشبه: حباب/ مشبه: قطره
  ادات تشبيه: چون
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  استعاره
  تعاريف

مشبه يا (در حقيقت استعاره همان تشبيه است با اين تفاوت كه يك طرف تشبيه  .رود در استعاره لفظ در غير معني اصلي به كار مي
  .شود ذكر نمي) به مشبه

  )89سراسري تجربي( نيست ي محراب زانك جاي خواب مستان گوشه/خبر رو از چه افتد بيبت در طاق انرگس :حذف مشبه :1مثال 

  .استعاره از چشم است» نرگس«در بيت باال،

باقي ) نرگس(به كه مشبه آن حذف شده و مشبه) به مشبه(و نرگس) مشبه(چشم ←چشم مانند نرگس :درحقيقت به اين صورت بوده است 
  .مانده است

  ) 85 - سراسري رياضي( اي واي، هاي هاي عزا در گلو شكست/ دل نداد دل باغاي داد، كس به داغِ : به مشبه براي حذف :2مثال 

به است و از انسان تنها يكي از اجزاي آن كه دل  مشبه» انسان«مشبه و » باغ«در اين جا . در اين بيت باغ مانند انساني است كه دل دارد
  .، ذكر شده استاست 

  .كند بررسي سؤاالت كنكور اين مطلب را تأكيد مي. اند استعاره تكرار شدهها براي  نماييد، برخي واژه طور كه مالحظه مي همان

  ي استعاره ابيات به كاررفته در كنكور سراسري با آرايه

  بت استعاره ازمعشوق  ) 87 - سراسري زبان(ي ناموس را شكستسنگي گرفت و شيشه/چو من ي داد همبتهر كس كه دل به دست 
  بت استعاره ازمعشوق  )89-سراسري هنر(كنم)بنددست(ز سنبل و سمنش ساز طوق و ياره/ ي چو سلطانيبتبه تخت گل بنشانم

  )90 - سراسري انساني(زده با هيچ كسم رام نبوددل وحشت/ي وحشي كه به من رام نگشتآهوجز بدان
  

  آهواستعاره از معشوق

  آهواستعاره از معشوق  )88 -رياضي سراسري( كه بعد از رام گرديدن خطاكاري است رم كردن/ موي مشكين آهوگفتي بدان  صبا اي كاش مي

  ) 86-سراسري تجربي (چون نافه بسي خون دلم در جگر افتاد/ ي مشكين سيه چشمآهودردا كه از آن
  

  آهواستعاره از معشوق

  باغ استعاره از ديوان شعر  )90- سراسري هنر (  نبيني ثمري بهتر از اينباغكه در اين/كلك حافظ شكرين ميوه نباتي است بچين

  )90-سراسري تجربي ( عقيق رنگششكر نمايد  گهر صدف/ چو به خنده بازيابم اثر دهان تنگش
شكر  /گهر استعاره از دندان

  استعاره از لب 

  )87-زبان سراسري(و) 88 -سراسري تجربي(مرواريد شكر جون بخندي بنمايي ز/ ي لعل حقّهاز  گهرچون بگويي بفشاني 
  / گهر استعاره از سخن ارزشمند

شكر / ي لعل استعاره از دهان حقه
  مرواريد استعاره از دندان/ استعاره از لب 

  شكر استعاره از لب  )87 –سراسري هنر (شيرين مقال، بگشايدشكراز آن دو/چو مرده زنده شوم گر به خنده آب حيات
بت استعاره از معشوق و شكر   )87-سراسري زبان(ي دهان كه توراستشكر بريزد ازآن پسته/ بت بادام چشم شيرين لبايبه خنده

  استعاره از لب
  ماه استعاره از معشوق )90 -سراسري تجربي( بگو با رخ برابر چون شود شاه/ ماه وگر گويد نهم رخ بر رخ

  مه و مشتري استعاره از معشوق  )88 -سراسري تجربي(من از من بريتو شده گشتهجمله منم/ مشتري و اي مهبر در خانه منم اي
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  شمع و جان استعاره از معشوق  ) 88 -سراسري زبان( وقت نيامد كه به تن باز آيي؟!منجان /روز نيامد كه شبم بفروزي؟!منشمع
خسرو و يوسف و طوطي استعاره از   )88-سراسري هنر( شكرشكن، ما را زباني ديگر استطوطيوي/گل پيرهنيوسف شيرين سخن، اي خسرواي

  معشوق
پخته استعاره از عارف واصل و خام   )88-سراسري هنر(  راخامگوي اين سخن سوزش نباشدختگانبا پ/جهد دود وز ابرم آتش ميميباران اشكم

  استعاره از آن كه راه عشق نسپرده 
  

 اشاره 89ي استعاري و نيز در كنكور سراسري  تجربي و هنر سال  ، به تركيب  اضافه14درس  3 در كتاب زبان فارسي: توجه
  .شده است

  است؟» ي استعاري اضافه«ها ي تركيب در كدام گزينه همه: 3مثال 

 قالب قصيده - بيابان ضاللت -گردن استكبار - صلت طمعخ )1

 تيه گمراهي -قدر نعمت -پاي تعدي -جام عافيت )2

 ي عاطفي حوزه -لجاج شهوت -ي عفاف پرده -ي حسد حمله )3

 صولت خشم -روح كالم -دامن خاك - فرياد هستي )4

  »4«ي صحيح  گزينه

هاي انسان كه فرياد زدن  در اين جا يكي از ويژگي. (د بزندتواند فريا است كه مي) به مشبه(مانند انساني) مشبه(هستي: » فرياد هستي«
  .) است، ذكر شده است

  .)به مشبه اضافه شده است) دامن(در اين جا يكي از لوازم انسان .(است كه دامن دارد) به مشبه(مانند انساني) مشبه(خاك: »دامن خاك«

  .است كه روح دارد) به مشبه(مانند انساني)مشبه(كالم: »روح كالم«

 . است كه صولت و هيبت دارد) به مشبه(مانند انساني) مشبه(خشم: »صولت خشم«

  كنايه
  تعاريف

ها مورد  شود كه داراي دو معني دور و نزديك هستند اما معناي دور آن به معناي پوشيده سخن گفتن است و به عباراتي گفته مي
  .شود ، به اين كاربرد كنايه گفته مينظر است

  .خط بكشهاي باال را وعده بگير و مابقي را نقداً  تنها همان رتبه :1مثال

منظور گوينده اين نيست كه اگر دهان او را  ببوييم ،  ←همي راي شمشير و تير آيدش / هنوز از دهان بوي شير آيدش :2مثال 
  .نگوييم كنايه از كودك بود بنابراين مي» كودك است«دهد بلكه مقصودش آن است كه بوي شير مي
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  ي كنايه  ابيات به كار رفته در كنكور سراسري با آرايه

زين در نتواند كه / از من خاكي كه پس از من دامن مفشان
  )90 -سراسري رياضي( برد باد غبارم

  دامن مفشان كنايه از دوري مكن

كه تا خراب كنم / بر آبنقش خود زدم  پرستي از آن مي به
  ) 90- سراسري زبان( نقش خودپرستيدن

  ، محو كردننقش برآب زدن كنايه از از بين بردن

جوانان را ز ما / چو مشك ما همه كافور شد از سردي دنيا
  ) 89 -سراسري زبان(ها  كو آن جواني سرد شد دل

  سرد شدن كنايه از مأيوس شدن دل

كه اساسش همه / رباط بر در اين كهنه مزني انس  خيمه
  ) 89 -سراسري زبان( بنياد است موقع و بي بي

  خيمه زدن كنايه از اقامت كردن

ما به غير تو / استو تمناي كسي  سر چيزيهر كسي را 
  ) 89 -سراسري زبان(نداريم تمناي دگر 

  وقصد چيزي را داشتن  سر چيزي داشتن كنايه از انديشه

ي  ما كاسه چشمي گرسنه/ نيازي را فغان كه ساغر زرين بي
  )90 -سراسري زبان(گدايي كرد 

  چشم بودن كنايه از حريص بودن گرسنه

خورشيد پيش آتش روي / مي گشته آباي از حياي لعل لبت 
  )90 - سراسري رياضي( تو كرده خوي

  آب گشتن كنايه از شرمنده شدن

 جاني گران كز دست/ تندر گوهر جان بنگر اندر صدف اين 
  )89 -سراسري رياضي( سايد انگشت همي

  انگشت ساييدن كنايه از حسرت خوردن

  

  ايهام
مقصود شاعر معموالً معني دور و گاه هر دو . اي است با حداقل دو معني كه يكي نزديك به ذهن و ديگري دور از ذهن باشد آوردن واژه
  .معني است

  .ها آگاه باشيم ها و عبارت ايهام را دريابيم كه از معاني مختلف واژهي  توانيم آرايه زماني مي: توجه

  موي تو باشم بوي گه به به خواب عافيت آن/ به خوابگاه عدم گر هزار سال بخسبم  :مثال

  آرزو -2بوي خوش  -1: ايهام به دو معنا دارد» بو«

  )معني نزديك.(هستموجوي بوي خوش موي تو  در جست: »رايحه و بوي خوش«به معناي » بو«

  )معني دور.(براي رسيدن به تو اميدوار هستم: »آرزو« به معناي» بو«

  . ايهام دارد بوي  هتوان گفت واژ براين ميسازد، بنا مي ميي با معنا و بامفهو شود جمله اين واژه با هر دو معنايي كه از آن استنباط مي 
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  سواالت كنكور  نمونه

  )90 -سراسري تجربي( كنند باطل در اين خيال كه اكسير مي/ تيره هيچ نشد حاصل و هنوز قلب جز •

  .دل كه با هر دو معناي اين واژه بيت مفهوم دارد -2ي تقلبي  سكه -1: ايهام دارد» قلب«

  .توان با اكسير آن را تغيير داد مي اين خيال باطل هستم كهارزش، هيچ حاصلم نشد،و هنوز در  ي تقلبي سياه و بي جز سكه -1

  .توان با اكسير آن را تغيير داد مي جز دلي تيره چيز ديگري حاصلم نشد و هنوز در اين خيال باطل هستم كه -2

  )89 -سراسري تجربي( برخيزم نگران به جمال تو چو نرگس/ گران برخيزم پصبح محشر كه من از خواب  •

  :سازد ي معناداري مي در حال نگريستن كه هر دو معني در بيت مصداق دارد و با آن جمله -2مضطرب  -1: ايهام به دو معنا دارد» نگران«

  .خيزم مضطرب برمي -1

  .خيزم برمي در حال نگريستن به زيبايي تو  -2

  )88-نرهسراسري ( خواهد بود نگران تا دم صبح قيامت/ چشمم آن دم كه ز شوق تو نهد سر به لحد •

  سازد ي معناداري مي در حال نگريستن كه هر دو معني در بيت مصداق دارد و با آن جمله -2مضطرب  -1: ايهام به دو معنا دارد» نگران«

  .تا زمان قيامت مضطرب و پريشان خواهد بود -1

  .دوبتا زمان قيامت در حال نگريستن خواهد  -2

  )89-سراسري رياضي( دورانديش نيستمن غالم آن كه / دم از دوري مزن دمت عيسياي  •

  انديش و حازم نيست عاقبت -2انديشد  به دوري و غربت نمي -1: دو معنا دارد» دورانديش نيست«

 .انديشد ي كسي هستم كه به دوري و غربت نمي من غالم و بنده -1

 .زم نيستانديش و حا ي كسي هستم كه عاقبت من غالم و بنده -2

  )87 - سراسري رياضي( ي وصال گلبودريم جامه به  زان مي/ دران رسيد گل از بهر داد ما  جامه •

  .آورد كه بيت با هر دو معنا، معنا و مفهوم درستي را به وجود مي آرزو -2بوي خوش  -1: ايهام به دو معنا دارد» بو«

  .كنيم ميي خوش وصال پاره  ي خويش را براي رسيدن به رايحه جامه -1

  .كنيم ي خويش را در آرزوي وصال گل پاره مي جامه -2

 )90 -هنرسراسري ( شد چندان ز غمت خاك به سر ريخت كه تن/ جان دگرم بخش كه آن جان كه تو دادي •

  )مرد(رفت - 2در معناي فعل اسنادي  - 1: دو معنا دارد» شد«

  .قدرخاك به سر ريخت كه به تن تبديل شد غم دوري و جدايي تو آنبه من جان ديگري بده كه آن جاني را كه به من دادي، در  -1

  ).از اين دنيا رفت(قدرخاك به سر ريخت كه مرد به من جان ديگري بده كه آن جاني را كه به من دادي، در غم دوري و جدايي تو آن -2
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  ايهام تناسب
  .معني كه يك معني آن مورد نظر و پذيرفتني است و معني ديگر نيز با بعضي از اجزاي كالم تناسب دارد واي است با حداقل د واژهآوردن 

  )90-سراسري رياضي( است دست و نه قانون و نه دف بر چنگنه / در مجلس دهر ساز مستي پست است •

ي  كه مفهوم آلت موسيقي مورد نظر شاعر است و معناي مجموعه موسيقينوعي آلت  - 2ي انگشتان و  مجموعه -1: دو معنا دارد» چنگ«
  . تناسب دارد» دست«انگشتان با 

  

  آميزي حس
  )90- سراسري رياضي(تر يادگاري كه در اين گنبد دوار بماند  خوش نديدم ي سخن عشقصدااز  •

  )صدا(و شنوايي» نديدن«آميختن دو حس بينايي» نديدن صدا«

  )90 -سراسري تجربي( نديد ز مي در شيشه و ساغر بويي هيچ كس/ ونق مستي شكستي ديدار ساقي ر نشئه •

  )نديدن(و بينايي) بو(آميختن دو حس بويايي» نديدن بو«

  ) 90 - انساني سراسري( شنيدي وفا بواز گلشن زمانه كه / چه شد اومحروم اگر شدم ز سر كوي  •

  )شنيدن(و شنوايي) بو(آميختن دو حس بويايي» شنيدن بو«

  )88-سراسري هنر( وي طوطي شكرشكن، ما را زباني ديگر است/ ، اي يوسف گل پيرهنشيرين سخناي خسرو  •

  )شيرين(و چشايي) سخن(آميختن دو حس شنوايي» سخن شيرين«

  )87 –سراسري هنر ( مقال، بگشايد شيريندو شكر  از آن/ چو مرده زنده شوم گر به خنده آب حيات •

  )شيرين(و چشايي) گفتار(آميختن دو حس شنوايي» شيرين مقال«/گفتار: مقال

  ) 85- سراسري تجربي( ني ز لب يار كشيده است سخني شيرين/ ي نوشي نشود ناله گلوسوز چشمه بي •

  )شيرين(و چشايي) سخن(آميختن دو حس شنوايي» سخن شيرين«

  )88 - سري زبانسرا( خوان از قفس چو من فرياد مي ور پايبندي هم/ شيرين نفسبوي بهار آمد اي بلبل  •
  )89- سراسري تجربي(زيبد لب لعل شكر خارا  مي جواب تلخ/ اگر دشنام فرمايي وگر نفرين دعا گويم •

  )تلخ(و چشايي) جواب(آميختن دو حس شنوايي» جواب تلخ«

  )85 -سراسري هنر( ماند رو ترش كردن شيرين به شكر مي/ پاسخ تلخشور فرهاد كجا كم شود از  •

  )تلخ(و چشايي) پاسخ(حس شنوايي آميختن دو» پاسخ تلخ«
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   )85 -سراسري هنر( رسد هم به دعاگو نمي دشنام تلخ/ نفسش آب زندگي است ي زان لب كه مژده •

  )تلخ(و چشايي) دشنام(آميختن دو حس شنوايي» دشنام تلخ«

  )85 -سراسري رياضي( ز ماهيان بطلب طعم آب دريا را/ را ز عاشق پرس سخن تلخحالوت  •

  )تلخ(و چشايي) سخن(آميختن دو حس شنوايي» سخن تلخ«

  )87- سراسري زبان (مي بامزه گفتارورنه چرا / در سر من عشق بپيچيد سخت •

  )بامزه(و چشايي) گفتار(آميختن دو حس شنوايي» بامزه گفتار«

  )85 -سراسري زبان( سوز و مرد بايد گامزن درد بايد پرده/ بدين ره كي رسد يرنگ گفتارهر خسي از  •

  )گفتار(و شنوايي) رنگ(آميختن دو حس بينايي» رنگ گفتار«

  ) 85 - سراسري تجربي(كشيده است  رنگيني گفتارتا كار به / صد ميكده خون بيش كشيده است لب من •

  )گفتار(شنواييو ) رنگ(آميختن دو حس بينايي» رنگ گفتار«

  )85 -سراسري هنر( شب تاريك فروزنده سحرها دارد/ اثرها دارد ي سوزنده نالهآخر اين  •

  تلميح
ها و وقايع تاريخي در ضمن نوشته  ي چشم اشاره كردن است و در اصطالح ادبي به استفاده از احاديث، داستان در لغت به معناي به گوشه

  .شود مي  يا شعر گفته

  )90 - سراسري تجربي( بناگوشم نيلبود سيلي اخوان كه جاي / كاروان آفرينش را بمحسن غريآن  من  •

  .تواند راهنما و كليدواژه باشد مي) هاي حسن،اخوان و نيل واژه.(و برادران وي كه او را به چاه افكندند) ع(تلميح به داستان حضرت يوسف 

  )90- سراسري زبان ( و جبالآسمان و زمين برنتافتند كه / ي چگونه دست دهدبارمرا تحمل  •

از پذيرفتن و حمل آن خودداري كردند  ها عرضه كرديم؛ پس، ها و كوه زمين ها و ما امانت را بر آسمان«» ي احزاب ،سوره72ي  اشاره به آيه
  )22، درس3ادبيات فارسي( .و از آن هراسناك بودند و انسان آن را به دوش كشيد

  .توضيح همان آيه است، بنابراين تلميح دارد ،كنيد بيت طور كه مشاهده مي همان

  )89 -سراسري رياضي( من غالم آن كه دورانديش نيست/ دم از دوري مزن دمت عيسياي  •

  .شد كرد و موجب شفاي بيماران مي كه به اذن خداوند مردگان را زنده مي) ع(اشاره به دم حضرت عيسي

  .آمده است 3،ادبيات فارسي13دم عيسايي در درس

  )89 - سراسري رياضي( عشق تو بگرداند در كوه و بيابانم/ مجنون بيم است كه چون  ليلي تر از باي خو •

  .)ها هستند هاي ليلي و مجنون كليد واژه واژه.(كند مي» ليلي و مجنون« اشاره به داستان
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   )89 - سراسري رياضي( زنهار دل مبند بر اسباب دنيوي/ جز حكايت جام از جهان نبرد جمشيد •

  .شده است شر عالم درآن معلوم مي گويند احوال خير و جمشيد، پادشاه و صاحب جام جم كه مي

  )88 -سراسري تجربي( هنگام دروآمد و  ي خويش كشتهيادم از / مزرع سبز فلك ديدم و داس مه نو •

  .)ي خويش و هنگام درو كليد واژه است كشته( .كند اشاره مي) ص(از پيامبر» .ي آخرت است دنيا مزرعه«به حديث مصراع دوم 

  )87- سراسري رياضي( است كن كوهبه سر هر كه فتد  شيرين شور/ نه كاري است شگفت فرهادكندن  بيستون •

  .كند ميبه داستان شيرين و فرهاد وكندن كوه بيستون توسط فرهاد اشاره 

  )86-سراسري رياضي( كشيد به زير نگين مرا آفاق را/ جمچو  نازم خيال خاتم لعلت كه هم •

  .)كليد واژه جم است. ( اشاره به داستان جم دارد

  )88-سراسري هنر( شكرشكن، ما را زباني ديگر است طوطي وي/ پيرهن گليوسف سخن، اي  شيرين خسرو اي •

  )89 -راسري تجربيس( من باشددستان چو او  رستمبميرد پيش من / نبيند روي من زردي به اقبال لب لعلش

  .اشاره به داستان رستم دارد

  )85 -سراسري رياضي( ببين سباي شهر  پيك صبا روانه/ ام كرده بلقيسآهي روان به كشور  •

  .كند ي شهر سبا اشاره مي به داستان بلقيس ملكه

  .كند ،بيتي آمده است كه به ملك سبا اشاره مي 6، خودآزمايي 3ادبيات فارسي 12در درس 

  »هاي شسته فرستي مكتوب بهر كه مي/ ها سياهي  اشكت، كليم نگذاشت در نامه«  به اين بيت دقت كنيد :توجه

  .اين بيت تخلٌص شاعر است. نماييد،كليم نام شاعر است و تلميح نيست  طور كه مشاهده مي همان

  )تناقض، پارادكس( نما متناقض
  .ي زيبايي باشد اي كه آفريننده آوردن دو واژه يا دو معني متناقض است در كالم، به گونه

  )90 - سراسري رياضي( برق هوادار خرمن استدر كشوري كه / كشت اميدم ز آب سوختطالع نگر كه  •

  .سوختن كشت از آب و برق هوادار خرمن باشد

  )90 - سراسري رياضي( ساكن روان كه منماين چنين / كي شود اين روان من ساكن •

  .ساكن بودن روان، يعني يك چيز هم روان و هم ساكن باشد، تناقض دارد

  ) 89 -سراسري هنر(ي تو ز بند كدورت آزاد است  كه بنده/ به هر غمي كه رسد از تو خاطرم شاد است •

  .با غم شاد بودن وتناقض دارد
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  ) 89 - سراسري تجربي( هست آزادي ما بند گرفتاري ما/ تا ز بندت شدم آزاد گرفتار شدم •

   .آزادي بند گرفتاري است

  ) 89 - سراسري هنر( خار دشت محبت گل است و ريحان استكه / سفر دراز نباشد به پاي طالب دوست •

  .،گل و ريحان استدشت محبت، خارش 

  ) 89 -سراسري هنر(كه دوستي و ارادت هزار چندان است / هزار سختي اگر بر من آيد آسان است •

  .تناقض دارد» ها بودن سختي آسان«

  )85 -سراسري رياضي( ز ماهيان بطلب طعم آب دريا را/ را ز عاشق پرس حالوت سخن تلخ •

  .)هم شيرين باشد شود سخني هم تلخ و چگونه مي(بودن سخن تلخ، شيرين

  )89-سراسري انساني( اي كه در آغاز پاياني هنوز/ ختم پايانيم، مهر آغاز كن •

  .تناقض دارد» در آغازِ پايان بودن«

  )89 -سراسري رياضي( هاي هر بود مرا هنري اين هم از بي/ حاصل ذوق و هنر خون جگر بود مرا •

  .تناقض دارد» هاي هنر هنري بي« 

  )87 -سراسري رياضي( داند كه چيست هر كه بودست آه سرد مي/ درون سنگ راآتش سردي كه بگدازد  •

  .، تناقض دارد»آتش سرد«

  جناس تام
  .ارزش موسيقايي جناس تام در سخن بسيار است.هاست ساني دو واژه در تعداد و ترتيب واج يك

  )90 -سراسري انساني(را  نشيري كف خسرو به خاك تيره ريزد خون/ بگشايد شكرخندهدهن لب را به  شيرينگر آن  •
 )90 -سراسري انساني( شبگذاروين نصيحت مكن كه / بگذارخواها در آتشم  نيك •

  نك اهر :مود عارصم رد راذگب و هدب رارق:لوا عارصم رد راذگب
  )90 -سراسري انساني( دام خوردن به نينداخت جز حرص/ دامنبيني كه دد را و  مگر مي •

  اي براي گرفتار كردن تله، وسيله: مصراع دوم» دام«حيوان اهلي و : مصراع اول» دام«

  ) 89 - سراسري انساني( فناست باقيو  باقيكه او هست / جز اين نيست پيدا كه انسان دلي است •

  چه جز او بقيه، هر آن: دوم» باقي«پايدار و : اول» باقي«

  ) 89 -سراسري انساني( مكن خويشتن را به غم مضطرب/ را به شادي گذار جهان جهانِ •

  ذرنده، جهندهگ: دوم» جهان«دنيا، عالم هستي و : اول» جهان«

  )90 - سراسري تجربي( برابر چون شود شاه رخبگو با / بر رخ ماه رخوگر گويد نهم  •
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  )86 –سراسري زبان (و ) 88 - سراسري رياضي(شده  آهو مستي آهو برش/ شدهآهو گرش  نرگس افسون •
   )88 -سراسري رياضي( داشت تنگشكر در دهن  تنگ /گرچه سر عربده و جنگ داشت •

  كوچك: دوم» تنگ«بار،توشه و : اول » تنگ«

  )88 -سراسري رياضي( را چين ي عطار به يك جو نخرد نافه/ اطه گشايدسر زلف تو مشّ چين گر •

  نام كشور: مصراع دوم» چين«شكنِ زلف و : مصراع اول» چين«

   )86-زبانسراسري ( رهيرو كه از قيد هستي  همي/ رهيطريقي فرا پيش گير و   •

  رها شوي: در مصراع دوم» رهي«راهي و : در مصراع اول» رهي«

  )86-زبانسراسري ( بازارگان خطر برنبندد گر بترسد از/ زيرا كه سود ده چهل خطراز خطر خيزد  •

  سختي: در مصراع دوم» خطر«سود و فايده و بزرگي و :دوم در مصراع اول» خطر«

  )90-سراسري انساني(»داشتم آرام تا آرام جاني داشتم/ عشقي ز جانم برده طاقت، ورنه من درد بي«:به بيت آمده دقت كنيد: توجه

  .آمده است و جناس تام ندارد» آرامش«در هر دو جايگاه به معناي » آرام«ي  كه واژه

  )88 -سراسري رياضي( هرآن را زاد، زاد از بهرِ كشتن/ ي هستي كه دوران بسته مشو دل* 

  .اند اند و جناس تام نساخته هر دو به يك معنا به كار رفته» زاد«هاي  واژه
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