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 است ؟( فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن ) وزن کدام بیت  -16

 بر سر آتش دلم همچو زبانه می روی/ من به زبان اشک خود می دهمت سالم و تو ( 1

 به دشت پر مالل ما پرنده پر نمی زند/ رای بی کسی کسی به در نمی زند در این س(1

 نه از هوای دلبران بری شدم برای تو/ چه کرده ام به جای تو که نیستم سزای تو (3

 نه بدان کیسه پر زر نه بدین کاسه زرین/ به خدا میل ندارم نه به چرب  و نه به شیرین ( 4

 9درس

 سؤاالت تشریحی* 

:کنید مشخص را هاارهاستع زیر های بیت در-1

فرو شد تا برآمد یک گل زرد            هزاران نرگس از چرخ جهانگرد      1-1
.استعاره را بیابید نوع آن را هم بنویسید و درصورت که از نوع تشخیص است با دلیل ذکر کنید  -1

 ۀمن پنجر چارچوب بر /او نگاه خیره /است ایستاده شب         
:ببرید کار به در جمله ای و بسازید استعاره یک آنها از و بیابید اند رفته کار به زیر بیت در که را تشبیه -3

زهر هجری چشیده ام که مپرس            درد عشقی کشیده ام که مپرس    
.کنید تبدیل تشبیه یک به را آن و بیابید زیر بیت در را استعاره -4

 بگشایید تر نرگس از صبحدم ژاله               بگشایید جگر خوناب سر صبحگاهی         
در بیت  کلمات مشخص شده استعاره از چیست؟ -5

 دارد ارغوان رنگ به خطی عارضش دارد   بهار بان سایه سنبل ز گل گرد که دارم بتی 

 .با مثالی تفاوت اضافه تشبیهی را با اضافه ی استعاری مشخص کنید  -6

.جواب درست را انتخاب کنید  -7

 (ایهام  –کنایه –مجاز .)است ..............به سبب عالقه ی مشابهت  نوعی   هاستعار (الف 

(تشبیه ـ تشخیص ـکنایه .)نام دارد ................. استعاره ای که مشبه به آن از نوع انسان باشد  و اعضا یا افعال آن به آن نسبت دهیم  (ب  

.دلیل خود را ذکر کنید ، «مشبه »استعاره با ذکر است یا  «مشبه به » با ذکراستعاره «ای غنچه خندان » ر این بیت د -8

 .است.............جاده استعاره از نوع «.جاده نفس نفس می زند »در عبارت  -9

.باشد  نمی تواند استعاره...............هر استعاره ی مصرحه ای به سبب عالقه مشابهت می تواند مجاز باشد ولی هر  -11

 .نوع استعاره را مشخص کنید( کدام یک از واژه های مشخص شده استعاره است؟     ب(الف:در عبارت های زیر -11

را در وجود خود نابود کرد          دیو -1.                نفس را در وجود خود نابود کرددیو -ا

 (( با پادشه بگوی که روزی مقدر است نمی بریم آبروی فقر و قناعتما ))در بیت  -11

 این استعاره چگونه پدید آمده است؟(پ.     مفهوم آن را بنویسید( عبارت مشخص شده چه نوع استعاره ای است؟ ب(الف



 ((:را            بنشینم و بنشانم، گل بر سرش افشانمبخت آن نکند با من، کان شاخ صنوبر ))با توجه به بیت -13

 .مفهوم آن را بنویسید(پ.          نوع آن را مشخص کنید(ب.          استعاره را بیابید(الف

 است؟ چرا؟((مکنیه))یا (( مصرحه))استعاره ی به کار رفته در بیت زیر  -14 

 زی تو شادمان آید همیای بخارا شادباش و دیرزی                   میر  

استعاره ی مکنیه را بیابید و مشبه به آن را (( تو را ز کنگره ی عرش می زنند صفیر            ندانمت که در این دامگه چه افتاده ست))در بیت -15
 .بنویسید

 .ه است؟ توضیح دهیدچه نوع استعاره ای به کار رفت(( بر جان های ما جز الطاف و مرحمت خود منگار)) در جمله ی  -16

 :در کدام جمله استعاره وجود دارد؟ توضیح دهید -17

 .در زیر این طاق بلند،سخن از عدالت بسیار گفته اند( ب.    توانگر فاسق کلوخ زراندود است( الف

 .خص کنیداستعاره و نوع آن را مش(( گل بخندید و باغ شد پدرام         ای خوشا این جهان بدین هنگام)در بیت  -18

 از کدام لفظ مفهوم استعاره به دست می آید؟(دل گرچه در این بادیه بسیار شتافت))در مصراع  -19

استعاره (( فراش باد صبا را گفته تا فرش زمردین بگسترد و دایه ی ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد))با توجه به عبارت -11
 .ی مصرحه را مشخص کنید
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یکی از تشبیه ها را انتخاب کنید و به استعاره ای تبدیل «  دایۀ ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد »در عبارت  
. کنید که فقط  مشبۀبه آن آمده باشد   

.در بیت زیر استعاره ها را بیابید

ستارۀ تابان نیامدی          باز امشب ای( الف   

 آیینه کی بر هم خورد از زشتی تمثال ها پیشانی عفو تورا پرچین نسازد جرم ما ( ب     

. ر عبارت زیر چند استعاره به کار رفته است؟ آن ها را مشخص کنیدد 

بهار عارضش خطی به رنگ ارغوان دارد    بتی دارم که گرد گل ز سنبل سایه بان دارد             

 یک استعاره در مصرع اول بیت زیر بیابید و آن را به یک تشبیه کامل تبدیل کنید

 نشاید چو بلبل تماشای راغ مرا برف باریده بر پر زاغ

. یسیددر کدام یک از ابیات زیر ، استعارۀ به کار رفته در واقع مشبه یک تشبیه است؟ تشبیه کامل آن را بنو

 قضا چون ز گردون فرو هشت پر      همه زیرکان کور گردند و کر( الف 

 ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد   دل رمیدۀ ما را انیس و مونس شد( ب
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کدام یک از استعاره های زیر یک تشخیص است؟ چرا؟ 

 در آستان مرادت گشاده ام درِ چشم ( الف 

دی بلبل گه جامه دریدی گل گه نعره ز( ب 

در بیت زیر دو استعاره به کار رفته ، آن ها را بیابید و یکی از آن ها را به تشبیه کنید 
 شوددیدۀ عقل مست تو چرخۀ چرخ پست تو                        گوش طرب به دست تو بی تو به سر نمی

........................................................................................................استعاره در واقع تشبیهی است که 

19 

31 

 هر کدام از واژه های مشخص شده استعاره از چیست؟

 درازکمند همه بندگان موی کردند باز         فرنگیس مشکین  

 را بخست غوانرو ا لگ فندقبرید و میان را به گیسو ببست      به  

 .استعاره ها در مصرع زیرکدام کلمات است؟معنای آن ها را بنویسید

 اکسیر عشق بر مسم افتاد و زر شدم 

 آن را بنویسید «مشبهٌ به»در عبارت زیر ،استعاره را بیابید و -31

ی که عمل بر مجاز کرد فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید            شرمنده رهرو      

 هر کدام استعاره از چیست؟«عقد ثریّا»و«خردۀ مینا»در عبارت زیر  -31

 «.کش آویخته شب را به بوستان با یکی از دوستان ،اتفاق مبیت افتاد؛موضعی خوش وخرّم ودرختان درهم ،گفتی که خردۀمینابر خاکش ریخته وعقدثریّااز تا»     

یر ،تشبیه به کار رفته را بیابید واز هر کدام یک استعاره بسازید ودر جمله ای به کار ببرید در هر یک از موارد ز -33
 .فرّاش ِباد صبا را گفته تا فرش زمرّدین بگسترد (الف 
گرچه زشراب عشق مستم                 عاشق تر از این کنم که هستم  (ب 

 ت زیر را مشخص کنید استعاره های به کار رفته در بی -34
 کس چو حافظ نگشاد از رخ اندیشه نقاب       تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند      



 االت تستیسؤ*

.گویند می ..… را، نوع مجاز این است؛ .…..…عالقۀ نانهاده و نهاده معنای بین ی پیوند عالقه است و بنیادمشابهت استوار بر مجاز -1
استعاره /مشابهت (استعاره               د/همراهی (تشبیه              ج/ جزیت(تشبیه         ب/کلیت  (الف 

 درست است ؟«حله »د واژه ی کدام گزینه در مور-1
جان ز بافته دل ز تنیدهحله  با              سیستان ز برفتم حله کاروان با         

.است برده کار به )شعر( نانهاده معنای دوم در مصراع در و)جامۀحریر( نهاده معنای حلهّ در اوّل مصراع در (الف
 .به کار رفته است )جامۀحریر( نهاده نایمع حلهّ در در هر دو مصراع( ب
 .به کار رفته است ( شعر ( نانهاده معنای حلهّ در در هر دو مصراع( ج
 .در هر دو مصراع حله تشبیه است ( د

 در دو مصراع  کدام گزینه درست است؟« آتش »با توجه به واژه  -3
 باد نیست ندارد، آتش این که هر               باد نیست و نای بانگ این است آتش        
.می بریم «مشبّه» به پی آن از که است آورده را«به مشبّه» دوم مصراع در اما کرده؛ ذکر را تشبیه اصلی رکن دو شاعر اول  مصراع در(الف

 .آتش در هر دو مصراع استعاره است ( ب
 .آتش در هر دو مصراع تشبیه است (ج
 گزینه الف و ب (د 

چه آرایه ای دارد ؟«اره ست»بیت زیر  در-4
نیامدی هجران، شب سپیدۀ ای باز            نیامدی تابان، ستارۀ ای امشب باز         

 استعاره از چیست؟« نرگس»در هر یک از بیت های زیر  -35
 هزاران نرگس از چرخ جهانگرد       فرو شد تا برآمد یک گل زرد  (الف 
 فشاند از نرگسان لؤلوی الال سرو باال  چو تنها ماند ماه (ب 

استعارۀ به کار رفته در بیت های زیر را به تشبیه تبدیل کنید  -36
 گرچه من خود زعدم دل خوش وخندان زادم            عشق آموخت مرا شکل دگر خندیدن  (الف  

 نپسندم که به جای تو بود تا تو را جای شد ای سرو روان در دل من                 هیچ کس می (ب   

 تبدیل کنید« اضافۀ استعاری»در بیت زیر،دو استعاره پیدا کنید وآنها را به  -37

 هر کاو نکاشت مهر و زخوبی گلی نچید       در رهگذار باد،نگهبان الله بود      

 در بیت زیر چند استعاره به کار رفته است ؟هر کدام را مشخص کنید (الف -38
 در هر یک از این استعاره ها کدام یک از طرفین تشبیه حذف شده است؟ (ب      

مرا برف باریده بر پرّ زاغ       نشاید چو بلبل ،تماشای راغ  

 در بیت های زیر ،استعاره ها رامشخص کنید  -39
 عیّار کجاست؟ ای نسیم سحر ،آرامگه یار کجاست ؟                      منزل آن مه عاشق کش (1    
 وین همه گریه از آن پستۀ خندان دارماین همه شور من از شکّر شیرین تو است                 (1    

 هر کدام از واژه های مشخص شده در بیت زیر ، استعاره از چیست؟ -41
 خندان شما لعلچون شود گرم تکلّم ، آید پدید دُروز پسته  گهرریزد  صدفاز       



گزینه ب وج (مجاز                        د(استعاره                                ج( تشبیه                            ب(الف 
 شخص شده به چه معناست ؟درعبارت زیرکلمات م -5

آویخت تاکش از ثریّا عقد و ریخته خاکش بر مینا خردۀ که گفتی درختان درهم؛ و خرّم و خوش موضعی افتاد؛ مبیت اتفّاق دوستان از یکی با بوستان به را شب   
انگور خوشۀ /رنگارنگ هایسبزه و هاگل(الف 
خوشه پروین /های رنگارنگ شیشه (ب 

خوشه ی پروین /گل ها وسبزه رنگارنگ ( ج  
ی انگور خوشه/شیشه رنگارنگ ( د 

 کدام گزینه در مورد بیت زیر درست است ؟-6
مروارید بر الله به تر، نرگس از               بارید می و غربت به مرو که گفتا     

.و مروارید در معنای نا نهاده یعنی اشک به کار رفته استکاررفته اند به خود اصلی و نهاده ی نرگس  والله درمعنای( الف

 .ومروارید در معنای اصلی به کار رفته است   » زیبا چهره»، و الله  استعاره از  » چشم»از استعاره نرگس  ترتیب به( ب

« اشک «و  » زیبا چهره»، » چشم»مجاز از ترتیب به( ج
گزینه ب و ج ( د

 «.ان من چرا میل چمن نمی کند    همد م گل نمی شود یاد سمن نمی کندسرو رو»با توجه به بیت  -7
      .است یار از منظور شاعراز  سرواستعاره( الف 
 .است منظور شاعر از  سروهمان درخت سرو ( ب 
 .   روان قرینه ای برای سرو است ( ج 
 گزینه الف و ج( د 

 کدام گزینه با بقیه متفاوت است ؟-8
ارا شاد باش و دیر زی                       میر زی تو شادمان آید همی بخ ای( الف
ای غنچه خندان چرا خون در دل مامی کنی      خاری به خود می بندی و مارازسر وا می کنی ( ب
کجاست؟ عیّار کش عاشق مه آن منزل                کجاست؟ یار آرامگه سحر نسیم ای( ج
ه ام برید عالم همه از که من آزاده                   مناز آزادگی به بسته پای سرو ای( د

 صحیح است ؟ » سخن زلف » و«اندیشه رخ »،کدام گزینه در مورد  زیر بیت با توجه به  -9
 زدند شانه قلم به را سخن زلف سر تا             نقاب اندیشه رخ از نگشاد حافظ چو کس 

(اضافه استعاری  ) رخ اندیشه  و زلف سخن    ( ب(                           اضافه تشبیهی  ) ن رخ اندیشه  و زلف سخ( الف
 (اضافه استعاری )و زلف سخن (   اضافه تشبیهی) رخ اندیشه ( د(            اضافه تشبیهی) و زلف سخن ( اضافه استعاری)رخ اندیشه ( ج

(رخ اندیشه  –دریای عشق –فوران تخیل  -در آفاق–چراغ علم )بیهی و چند اضافه ی استعاری داریم با توجه به این ترکیب ها چند اضافه تش -11
 1:اضافه ی استعاری /3:   اضافه تشبیهی( ب                             3:اضافه ی استعاری /1:   اضافه تشبیهی( الف

 1:اضافه ی استعاری /4:   اضافه تشبیهی( د                                4:اضافه ی استعاری /1:   اضافه تشبیهی( ج 

 ؟نداردوجود (( استعاره))در کدام گزینه  -11

 گر هزاران دام باشد هر قدم                     چون تو با مایی نباشد هیچ غم(1

 کای رسته از چنگ شیر           جدا مانده از زخم شیر دلیر: چنین گفت(1

 دو چشم او زد تیغ            نامدش کشتن چراغ دریغدر چراغ (3

 بلی آنان که از این پیش بودند             چنین بستند راه ترک و تازی(4



 شود؟دیده می(استعاره))در کدام بیت  -11 

 بایدت پیش گیر             سر مانداری، سر خویش گیربرو هرچه می(1

 ست                 که سروهای های چمن، پیش قامتش پستندی مایکی درخت گل اندر میان خانه(1

 به نام خداوند جان و خرد               کزین برتر اندیشه برنگذرد(3

 ما را سری است باتو که گرخلق روزگار                دشمن شوند و سر برود هم بر آن سریم(4

 کدام واژه استعاره دارد؟(( فتنه انگیز جهان نرگس جادوی تو بود        عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت     ))در بیت-13

 عالم(4نرگس                            (3جهان                             (1جادو                                     (1 

 ی استعاری است؟کدام ترکیب اضافه -14

ی چشم کوره(4روح باران                     (3ی اشک                        پرده(1                   برق عجب        ( 1

 وجود دارد؟((استعاره))در کدام گزینه -15

 از اسبان جنگی فرود آمدند(1

 سیه زاغ پران فرو برد سر( 1

 یکی خنجر آبگون برکشید(3

ازوی من ببست یکی مهره بر ب(4

 :ی تشخیص وجود داردآرایه.................یی گزینه ها به جز گزینهدر همه-16

 دل در رکاب آرزوها پیر می شد(1

 بر دوش زمانه لحظه ها سنگین بود(1

 خورشیدو زمین و آسمان، غمگین بود(3

 امیدها در دام حرمان، درد می شد(4

 ی استعاری است؟ب مشخص شده اضافهدر کدام گزینه ترکی-17

 شد به گلویم                 که خون نگشت و زمژگان فرو نریخت به رویم؟زمینای دهر کدام باده (1
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