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***************************** 

 رشته علوم انسانی    پایة دوازدهم    ( 9) علوم و فنون ادبی   دوازدهمدرس    ستیت تسواال

   ناحیه یکزهرا مددی طراح سواالت:   

 **************************** 

 سن تعلیل، اسلوب معادلهح -حس آمیزی -درس دوازدهم

 

 وجود دارد؟« حسن تعلیل»( در کدام بیت 1

 الف( 

 ب(

 ج(

 د(

 خورد ایـن شـب بـه ظلـم    چون جگر عاشقان می

 جــانم اگــر صــافی اســت دُردی لطــف تــو اســت

 بــــر اثــــر دل بــــرو تــــا تــــو بینــــی درون 

ــم    ــانش ز ظلـ ــا زرهـ ــویی یـ ــب تـ ــۀ شـ  عاقلـ

 

ــی    ــب مـ ــر دل شـ ــم بـ ــیاهی ظلـ ــددود سـ  دهـ

ــده بــ   ــو پاین ــف ت ــد   لط ــا اب ــان ت ــر ج ــر س  اد ب

 روددمــد، جــوی وفــا مــی   ســبزه و گــل مــی  

ــد    ــر رصـ ــزن بـ ــک راه بـ ــر فلـ ــبی بـ ــیم شـ  نـ

 

 وجود دارد.« اسلوب معادله»( در همۀ ابیات به جز ............... 2

 الف( 

 ب(

 ج(

 د(

 گــل در ایــن گلشــن کجــا دارد ســر پــروای مــا؟

 دل گمــان دارد کــه پوشــیده ســت راز عشــق را 

 خجالــت اثـــری  جــا ندهــد غیــر   دخــل بــی  

 زیـــور آیینـــۀ دل روشـــنی باشـــد نـــه عکـــس

 

 رود در پــای مــا؟خــار هــم از سرکشــی کــی مــی  

 شــمع را فــانوس پنــدارد کــه پنهــان کــرده اســت

ــت     ــداز اسـ ــوایی تیرانـ ــث رسـ ــج باعـ ــر کـ  تیـ

 خانــۀ تاریــک را شــمعی بــه از صــد صــورت اســت

 

 است؟ نرفتهبه کار « آرایه حس آمیزی»(  در کدام بیت 3

 الف( 

 ب(

 ج(

 (د

 با من به سالم خشک، ای دوست زبـان تـر کـن   

ــه    ــنیدن ن ــخ ش ــرد تل ــه م ــا گرچ ــک م ــم، لی  ای

ــا ن       ــو ی جنـ ــد سـ ــو کشـ ــو را آن بـ ــا  تـ  تـ

ــرم   ــفیر گ ــون کشــم از دل ص ــه چ ــبلم ک  آن بل

 

 تـــا از مـــژه هـــر ســـاعت لعـــل تـــرت افشـــانم  

ــت      ــنیدنی اس ــد ش ــو آی ــان ت ــه از ده ــی ک  تلخ

ــتان   ــل گلســـ ــد دلیـــ ــل باشـــ ــوی گـــ  بـــ

ــی   ــم مـ ــت از نفسـ ــوی محبـ ــنید بـ ــوان شـ  تـ

 

 «ز زهد خشک ملولم، کجاست بادۀ ناب؟ که بوی باده مدامم دماغ تر دارد»های موجود در بیت زیر کدامند؟ ( آرایه4

 لف و نشر -ایهام تناسب -ب( تشبیه بلیغ   اغراق -ایهام -الف( حس آمیزی

 حسّ آمیزی -تشخیص -د( متناقض نما   ایهام تناسب -تضاد -ج( کنایه

 کدام است؟« حسّ آمیزی، حسُن تعلیل، اسلوب معادله، تناقض»های الی ابیات زیر از جهت داشتن آرایه( ترتیب تو1

 الف( 

 ب(

 ج(

 د(

 ابراز آن پیـدا شـود کـز رشـک خورشـید رخـت      

 بـــــرای رســـــیدن چـــــه راهـــــی بریـــــدم

 دل به دست آن نگار شوخ و شنگ افتـاده اسـت  

 گرچـــــه جـــــز تلخـــــی از ایـــــام ندیـــــد 

 

 امـــن تـــر آفتـــابآســـتین بـــر رخ نهـــد، بـــا د 

ــیدم  ــان رســـ ــه پایـــ ــتن بـــ ــاز رفـــ  در آغـــ

 طفــل بــازیگوش را آتــش بــه چنــگ افتــاده اســت

 هرچــــه خــــواهی ســــخنش شــــیرین اســــت
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 ( مصراع دوم کدام شعر در حکم مصداقی برای مصراع اول است؟6

 الف( 

 ب(

 ج(

 د(

 خضر را هم شد جنون تا دل بـه مقصـد راه بـرد   

ــت    ــه اس ــود کوت ــن مقص ــا ز دام ــت م ــرد س  گ

ــه ک ــد داد   زمانـ ــخت خواهـ ــدا د سـ ــر بیـ  یفـ

ــت  ــرح شکسـ ــا طـ ــا دیوارهـ ــن دیوارهـ ــر تـ  بـ

 

 رسـید ار مرشـدی کامـل نداشـت    کی به جایی می 

ــاده  ــا فتـ ــته  از پـ ــا نشسـ ــه از پـ ــم، نـ ــمایـ  ایـ

 ســزای دســتم بــد روز، مــرگ ســهراب اســت     

ــد    ــامان ندیـ ــن سـ ــی در ایـ ــر رنگـ ــس دگـ  کـ

 

 ی معنوی بیت زیر چیست؟( بارزترین آرایه1

 ها شعله بر افالک بردندشفق  شردندنمی از دامن مجنون ف

 د( واج آرایی  ج( حُسن تعلیل   ب( ایهام تناسب الف( لف و نشر

 تواند علتی ادبی یا ادعای خیالی )= حسن تعلیل( باشد؟( بخش مشخص شده در کدام بیت نمی1

 الف( 

 ب(

 ج(

 د(

ــم     ــردم چش ــد م ــو ش ــه چ ــردم بیگان ــزل م  من

ــرین  ــرخ بــ ــته چــ ــن روی گشــ ــاغ از ایــ  بــ

ــون  ــر  چـ ــاب نظـ ــو را تـ ــازکی تـ ــت زنـ  نیسـ

 اممــن چــو اوراق خــزان از خاکســاری زنـــده    

 

ــردم   ــرابش کـ ــه خـ ــودم کـ ــه نمـ  آن قـــدر گریـ

ــان  ــداده نشـــ ــری بـــ ــی ز اختـــ ــر گلـــ  هـــ

 در تــــــو نگریســــــتن د ریغــــــم آیــــــد   

 ریـــزم از هـــم گرنســـیم از خـــاک بـــردارد مـــرا

 

 

 ت.آمیزی اسی حسی آرایهی ..... دربردارندهها به جز گزینهی گزینه( همه9

 الف( 

 ب(

 ج(

 د(

 ی دلام بـــر افـــق دیـــده   زده رنـــگ دریـــا 

 بـــه هـــوای ســـر زلـــف تـــو درآمیختـــه بـــود

ــی   ــدن م ــلدوی ــه   گ ــه کوچ ــگ را ب  ی رگرن

ــن   ــل و گلش ــدای گ ــار اســت و ص ــاغ به  صــد ب

 

ــایی را    ــاهده رویــ ــنم آن شــ ــا کــ ــا تماشــ  تــ

 هـــای تـــرمســـخناز ســـر شـــاخ زبـــان بـــرگ 

 شــــنوممــــیبــــه صــــد رســــایی آواز آب   

 .نچیـــدیمغ نچیدیـــدم، ی یـــک بـــاگـــر میـــوه

 

 

 ( آرایه و موسیقی پدید آمده در عبارت زیر در کدام گزینه آمده است؟12

از دو سوی کوشش و کشش/ بستگی و رستگی/ نقشی از تالطم ضمیر و ژرفنای خواب اوست/ اضطراب ما اضطراب ا  ا و 

 ست گوش کن و ببین

 لفظی -د( مراعات معنوی-ج( جناس   معنوی -ب( حس آمیزی لفظی -الف( تناقض

 

 فنون ادبی 72پاسخ سئواالت تستی درس 

ی الف )از نظر شاعر، دلیل تیرگی شب، ظلمی است که شب با خوردن خون دل عاشقان در حق عاشقان گزینه (1

 گیر خود شب شده است.روا داشته و سیاهی ناشی از این ظلم، گریبان

لی برای مصراع اول اسـت( ب( دل= فـانوس/ راز عشـق=    ی الف )در سایر ابیات مصراع دوم مصداق و معادگزینه (2

جا= ترکج/ خجالت= رسـوایی/ د( روشـنی= شـمع/ آیینـه دل/ خانـه      شمع . پوشیدن= پنهان کردن/ ج( دخل بی

 )تاریک(/ زبور بودن= بِه
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 بو شنیدن –د( صغیر گرم   ب( تلخ شنیدن ج( الف( سالم خشک 3گزینۀ  (3

شـراب بـا بـاده تناسـب      -شک و تر قضا / مدام ایهام تناسب/ مدام )پیوستهج( دماغ تر داشتن کنایه/ خ 3گزینۀ  (4

 دارد(

/ بیت الف: حُسن تعلیل: از نظر شاعر به دلیل ظاهر شدن ابر در آسمان این است که آفتاب بـا دیـدن   4ی گزینه (1

 ق را نبیند. چهرۀ زیبا و درخشان معشوقه. خجالت زده شده و از سر رشک در پشت ابر پنهان شده تا چهره معشو

 ب( متناقض نما در نقطه آغاز یک راه به پایان آن راه رسیدن.

 پ( اسلوب معادله: مصراع دوم معادل و مصداقی برای مصراع اول است.

 ت( حسّ آمیزی سخن شیرین

ی ج( دو مصراع از جهت معنایی ارتباطی ندارند بلکه شاعر معتقد اسـت همـان گونـه کـه مـرگ سـهراب       گزینه (6

 گیر است.ذاب( سزاوار رستم )انسان( است، زمانه هم در مورد کیفر ظلم و بیداد بسیار سخت)سختی و ع

ای از غم و انـدوه مجنـون   ج( شاعر علت خونین )سرخ رنگ( شدن آسمان به هنگام غروب آفتاب قطره 3گزینه  (1

 عاشق است که بر آسمان ریخته است.

 ر مصراع اول است.چون علّت در خاکساری بودن است که د – 4گزینه د (  (1

 گزینه د(  (9

 ب( چون تناقض وجود ندارد. جناس لفظی است و مراعات النظیر معنوی است. 2گزینه  (12
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 7931 -  7938سال تحصیلی 


