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

 رشته علوم انسانی     پایۀ دوازدهم    ( 3)ادبی  فنونعلوم و    نهمتشریحی   درس  تسواال

   ناحیه یک تبریززهرا مددی طراح سواالت:   

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

 تفاوت ایهام با ایهام تناسب را با ذکر مثال شرح دهید. -1  

 باشد.ترین آرایه و ابزار برای تصویرآفرینی در حماسه.............        میمناسب -2

 ی اغراق را در لغت و در اصطالح ادبی به طور کامل توضیح دهید.آرایه -1

 گیری آثار حماسی با ذکر مثال؟آرایه تأثیرگذار در شکل -4

 ها چیست؟ها وعبارتدر بیت« ایهام»الزمۀ تشخیص دادن آرایه  -5

شود و تصویری زیبا در ذهن خواننده یا شننونده  زمان چندمعنا از یک واژه یا عبارت، موجب زیبایی کالم میدریافت هم» -6

 باشد.مربوط به کدام آرایه می« کندایجاد می

 ایهام، ایهام تناسب را بیابید توضیح دهید. –های اغراق ی زیر آرایههادر بیت -7

 همه را نغمۀ و ترانه یکی است.     اگر هزار است بلبل این باغ -ا لف

 از نازکی آزار رساند بدنش را  گربرگ گل سرخ کنی پیرهنش را -ب

 .فرصت اریافتی، آن عهد فراموش مکن عهد کردی که کشی فرصت خود را روزی -ج

.... یا ................. که ایهام در لغت به معنی ................ و................. است و در اصطالح بدیع، .......... یا ............. در سخن با، ....... -8

 معموالً بیت با تمام معانی پذیرفتنی و دارای ارزش است.

 یت وصل نمایید.هر یک از ابیات ذیل را به آرایه مناسب آن ب -9

 مهننر رخننت روز مننرا نننور نمانننده اسننت الننف( بننی

 ب( چنننو رامنننین گنننه گهنننی بننننواختی چننننگ 

 ج( اگنننننننر سننننننننت اوسنننننننت ننننننننوآوری

 خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد د( روی

 وز عمننر مننرا جننز شننب دیجننور نمانننده اسننت       

 ز شنننننادی بنننننر سنننننر آب آمننننندی سننننننگ

 نگنننناهی هننننم از نننننو بننننه سنننننت کنننننیم    

 نیسنت در تفسنیر منا   زان زمان جز لطنف و خنوبی   

 

 است؟ نادرستبا توجه به بیت زیر کدام توضیح -11
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 گشتچو مست دایم از آن، گرد شور و شر می   سرش مدام ز شور شراب شوق، خراب

 دارد.« ایهام تناسب»در مصراع دوم « شور»ی الف( واژه

 تناسب دارد.« مست»ی با واژه« خراب»ی ب( واژه

 را دربردارد.« هیجان با لذت»اول فقط معنای در مصراع « شور»ی ج( واژه

 تنها در یک معنی به کار رفته است.« مدام»ی د( واژه

 درس نهم  پاسخ سئواالت تشریحی

در ایهام هر دو معنی واژه موردنظر و پذیرفتنی است و بیت یا مصراع یا عبارت، با هر دو معنا، معنادار و درست است امّنا   -1

هنای دیگنر تناسنب    ک معنی موردنظر و پذیرفتنی است و معنی دوم که مدّنظر اسنت بنا واژه ینا واژه   در ایهام تناسب فقط ی

 سازد.)مراعات النظیر( می

 اغراق -2

روی در توصیف، مدح و ستایش، ذمّ و نکوهش و به در لغت به معنی سخت کشیدن کمان است و در اصطالح ادبی زیاده -1

ای که وجود آن صفت در آن کس یا آن چیز فی محال به کسی یا چیزی است به گونهنسبت دادن ویژگی و یا من»طور کلی 

 به آن حد محال و غیرممکن باشد.

 اغراق -4

 سازهای ایهامآشنایی با معانی مختلف واژه -5

 ایهام -6

 معشوق اغراق  لطیف بودن بدن –هزار در معنای.... عدد هزار بلبل  .... با باغ و نغمه و ترانه تناسب دارد. ب  -7

 دوره و زمان( -عهد : )پیمان            زمان( -ایهام: فرصت )تخلص شعری ، فرصت شیرازی

 به وهم و گمان افکندن/ آوردن واژه یا عبارتی در سخن با، دو یا چند معنا -8

 الف و ج ایهام/ د ایهام تناسب/ ب اغراق/ -9

 ها توضیح درستی دارند.ی گزینهگزینه الف/ غیر از گزینه )الف( بقیه -11

 

 

 

 

 


