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

    فریبا محمودی از شهرستان میانه خانمطراح سواالت:  

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

 ؟وجود ندارد« تضاد»گزینه  کدامدر  _1

 گویی چنین شیرین که شوری در من افکندی     ترش بنشین و تیزی کن که ما را تلخ ننماید     چه می الف(

 نظر بازان برخاست چو او بنشست افغان ز          برخاست او چو بنشست دمسازم دل ب( شمع  

 و غم؛ سعد و نحس و تاج و بند و تخت و دار یشاد   ر و ننگ و فخر و عار و عز و ذل و نوش و زه نام ج(

 د( این قصّۀ عجب شنو از بخت واژگون                   ما را بکشت یار به انفاس ایزدی

 ؟است نادرست بیتکدام  یهیآرا-2

 نما()متناقض ستفسرده خیو همچون  یآب ستشده   ستدهیجا رس نیآتش که چون ا بساالف( 

 )لف و نشر مرتب( زرافشان و گه سرافشان باد گه                    رحمش یب غیحم و تبا ر دستب( 

 ی )تضاد(پخته ناشده به خرد! خام کم درا یکژ؛               و یدر زمانه راست نگشته! مگو ج( ای

 وش()لف و نشر مششدم  یکردگار باز به چه مبتل یا   مال و زهدشان  ایو ر گفتم چو رشوه بود د(

 نما )پارادوکس( موجود است؟ ی متناقضدر کدام بیت، آرایه -3

 ای در شکسته جام ما، ای بردریده دام ما    روی بر بام ماای یوسف خوش نام ما، خوش می( 1

 خورشید درخشان شد تا باد چنین بادا            شب رفت صبوح آمد، غم رفت فتوح آمد( 2

 با دوستان مروت با دشمنان مدارا           وحرف استآسایش دو گیتی تفسیر این د( 3

 ساقی بده بشارت رندان پارسا را                  خوبان پارسی گو بخشندگان عمرند ( 4

 های لف و نشر مرتب، لف و نشر مشوش، پارادکس و تضاد کدام است؟ترتیب ابیات زیر از لحاظ داشتن آرایه -4

 ی من چشم تو را مانم، تو اشک مرا مانی                       و در پاک یدر مست یشاهد افالک یا الف(

 ایم با تو و چون حلقه بر دریمایم؛ اینت بوالعجب                         در حلقهب( ما با توایم و با تو نه

 طب استج( آن نه زلف است و بناگوش که روز است و شب است        و آن نه باالی صنوبر مه درخت ر

 یابم که هست                طالعم طوفانی از هجران طوالنی تو د( کی به اقیانوس وصلت دست می

 ب( ب، ج، الف، د      ج( د، ج، ب، الف       د( ب، الف، ج، د        الف( الف، ج، ب، د    

 کدام بیت دارای آرایه لف و نشر مشوش است ؟-1

   یاز تو و تاب از من نستانم و بستان کامو بسپارم                یارتو نسپ یدل با من و جان ب الف(

 توست یدام و دانه ریعجب ز یهافهیلط   دل               یلطف خال و خط از عارفان ربود به ب(
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  من است نیتو و اشک چو پرو یدهر                از مه رو نتیفلک و ز بیمن باش که ز اری ج(

 و برگ و گل، گهر و اطلس و عسل باران                       شود تیت و مدد و ترببه قوّ یآر د(

 های مقابل کدام بیت هر دو درست است؟آرایه-6 

 اگر ز خلق مالمت و گر ز کرده ندامت     کشیدم، از تو کشیدم، شنیدم از تو شنیدم )لف و نشر نامرتب، تکرار( الف(

 )مراعات نظیر، لف و نشر مرتب(به ماهی نم خون و بر ماه گرد                    فرو رفت و بر رفت روز نبرد( ب

 )لف و نشر مشوش و تضمین( ج( ویران مکن این دیده و دل ز آتش و آب    کان جای خیال توست وین جای غمت

 دکس، تلمیح(چهره عین درمان است )پاراد( عجب مدار که در عین درد خاموشم              که درد یار پری

 در همه ابیات پارادکس وجود دارد غیر از:-1 

  ؟دیکه د یدمساز و مشتاق یهمچو ن       ؟           دیکه د یاقیو تر یزهر یهمچو ن الف(

  مخواه انیعر امیانیعر ۀاز جام نیاز شیو اطلس روشن است         ب باید ییهوس رسوا ای ب(

 مرا دهدیشفا م مینس یماریست                       با دهیباغ و بهار من نَفَسِ آرم ج(

 با دوستان مروت با دشمنان مدارا            آسایش دو گیتی تفسیر این دوحرف است د(

 ها کدام است؟آرایۀ مشترک همه گزینه -1

   جور، بِه از صد وفاست یتو کن گر                     تو اگر سنگ رسد، گوهر است از الف(

 با تو سنگدل چه کند سوز و ساز من تا             کنمیم هیزنان گرخود چو شمع خنده بر (ب

  یرا کنـد گردآور شـانیجمـع پر نیزلف ا    هـا، مـگردل ـتیدر جمع پـرواستیب غـمزهج( 

 درفـکن انـمیکـفر و ا ـانیسـاز و م یافـتنه     از زلف و رُخ زیرا به هم صلح است، خ مانیو ا کفر د(

 نما           د( تضادالف( تلمیح           ب( تشبیه           ج( متناقض

 های لف و نشر  وجود دارند، به جز:در همۀ ابیات، آرایه-9 

 چشم و دل من ز هجرت ای درّ خوشاب      صحرای پر آتش است و دریای پر آبالف( 

 انس به سرو و گل و بادام گرفتم ب( منعم مکن از دیدن و قد و رخ و چشمش       من

 بگردان ایبنواز  ،یو جام نیحز یچنگ             انتظارم نینور چشم مستان در ع یا ج(

  خندند همه سوختگان در بر تو هیگر              همه الف زنان بر در تو  ندیگر خنده د(

 در بیت زیر آرایۀ تضاد بین کدام کلمات وجود دارد؟ -12

 ر غمت گریان شدم هم شاد و هم خندان شدم      این گریۀ مستانه شد سرمایۀ خندیدنمتا د الف(

 انه و خندیدن   د( غمت و خندیدیمو خندان        ج، مست گریان الف( غم و گریان     ب( 

 ها  همگی در بیت زیر وجود دارد؟کدام آرایه-11
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 دیری است که من کشتۀ آن تیر و کمانم اکنون نه مرا کشتی از آن ابرو و مژگان               

 ( لف و نشر مرتب، استعاره مصرحه2تضاد، استعاره مکنیه                                 (1

 ( لف و نشر مشوش، مراعات نظیر4( مراعات نظیر، استعاره مکنیه                       3

 سؤاالت تستی درس ششم  پاسخنامه

11 12 9 1 1 6 1 4 3 2 1 

 د د د الف ب الف د ج د ب د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


