 -2438در همهی بیتها ،به استثنای بیت  ..........هر سه آرایهی «استعاره ،جناس و کنایه» وجود دارند.
علــم کــرد شمشــیر
 )1ســپر بــر ســر آورد شــیر الــه

آن

 )2پريــد از رخ کفــر در هنــد رنــگ

تپیدنــد

 )3فلــک باخــت از ســهم آن جنــگ رنــگ

بــود ســهمگین جنــگ شــیر و پلنــگ

 )4همــه بــرده ســر در گريبــان فــرو

او

نشــد

بتخانههــا

اژدهــا

را

هيچكــس

فرنــگ

در

رزم

هــوس

 -2439در کدام بیت آرایهی «مجاز» دیده میشود؟

 )1بــه ســوی هژبــر ژیــان کــرد رو
 )2نهادنــد

پیشــش

شــه

چنــان

کــه کــم دیــده باشــد زمیــن و زمــان

آرزو

بــه هــم حملــه کردنــد بــاز از دو ســو

 )4همــه بــرده ســر در گریبــان فــرو

او

 )3چــو

آوردگاهــی

بــه

برآمــد

جنگجــو

ننمــود

رخ

شــاهد

نشــد

را

هیچکــس

رزم

هــوس

 -2440در همهی ابیات ،بهجز بیت « ..........نرگس» و «لعل» هر دو در معنی استعاری به کار رفتهاند.

 )1غــام نرگــس مســت تــو تاجداراننــد

خــراب بــادهی لعــل تــو هوشــیارانند

 )2ای اســیر نرگــس مســت تــو لیلــی از عــرب

وی هــال لعــل نوشــین تــو شــیرین از عجــم

 )3چــون لعــل توســت غنچــه ا ّمــا ســخن ندانــد

چــون چشــم توســت نرگــس امّــا حیــا نــدارد

 )4لعلــت از خونــم نــدارد هیــچ بــاک

بیباکتــر

شــوخت

نرگــس

از

آن

 -2441آرايهي استعاره در كدام بيت کمتر است؟

 )1من از عبهر(=نرگس) همی بارم به رخ هر گونهگون گوهر

تــو بــر من گونهگــون پیــکان همیانــدازی از عبهر

 )2بگــرد ب ُسّ ــدش(=مرجان) لؤلــؤ ،بــه گرد نرگســش نشــتر

ز پیــکان زخم این بهتر ز شـکّر طعــم آن خوشتر

 )3جگــر ســوزی بــه دو نرگــس ،دل افــروزی بــه دو رخ بر

چــو کلــک و نیــزهی اســتاد در ایــوان و در لشــكر

 )4ز گل بر سوسنت پرده ،ز سنبل بر گلت معجر(=روسری)

خم زلفانت چون چوگان ،سر مژگانت چون خنجر

 -2442معنی مقابل کدام گزینه نادرست است؟

 )1بینداخت شمشیر را شاه دین :علی (ع) شمشیر را انداخت و دشمن را رها کرد.
 )2ز هم رد نمودند هفتاد حرب :هفتاد سالح جنگي از سوي هر يك از پهلوانان دفع شد.
 )3برانگیخت ابرش برافشاند گرد :با سرعت اسب را به حرکت درآورد.
 )4که شد ساخته کارش از زهر چشم :از خشم و عصبانیت که در نگاه علی (ع) بود کار عمرو ساخته شد.
 -2443همهي گزینهها ،بهجز گزینهي  ..........در مورد امام علی (ع) است.

نبــی
وصــیّ
غضنفــر
 )1شــجاع
جهانآفریــن
خــدای
 )2حبیــب
 )3بــر مصطفــی بهــر رخصــت دویــد
 )4بهجــز بــازوی دیــن و شــیر خــدا

نهنــگ یــم قــدرت حــق علــی
نگــه كــرد بــر روی مــردان دیــن
از او خواســت دســتوری امــا ندیــد
کــه شــد طالــب رزم آن اژدهــا

 -2444در همهي ابیات ،بهجز بیت  ..........کلمهي مشخصشده به نوعی بر اسب داللت دارد.

 )1کــه نــاگاه عمــرو آن ســپهر نبــرد
 )2بــه ســوی هژبــر ژیــان کــرد رو
 )3کشــانی

بــدو

گفــت

 )4بخندیــد

رســتم

بــه

آواز

برانگیخــت
بــه

ابــرش

پیشــش

برآمــد

برافشــاند
شــه

گــرد
جنگجــو

بيبارگــی

بــه کشــتن دهــی ســر بــه یکبارگــی

گفــت

کــه بنشــین بــه پیــش گرانمایــه جفــت
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