
» سالم و خسته نباشید به همه دوستان و دانش آموزان خوبم در گروه علوم انسانی « 

معنی لغت
)3(

3پاسخ گزینه-1
:موارد نادرست

شنیدن و گوش دادن:استماع
خوگرفته:مالوف

سرزنش کردن:عتاب کردن
1پاسخ گزینه-2

گرامیداشت:اعزاز 
آرزومند:شایق

زبانه و شعله ي آتش:التهاب 
صرف:مجرد

1پاسخ گزینه-3
طعامی که در مهمانی و عروسی می دهند:ولیمه

امال
)3(

4پاسخ گزینه-4
نباشد مجال تجاوز فراخ تر باشدمنسوبهر کار که به قصد نقض عهد

)کلیله و دمنه.(طراح محترم فعل منفی نباشد را هم مثبت گرفته اند
2پاسخ گزینه-5

ش کجا خواستی رستخیزچنگز/  یکی شیر شرزه به چنگال تیز 
3پاسخ گزینه-6

حرب و نزاع

تاریخ ادبیات
)1(

4پاسخ گزینه-7
حسن حسینی:هم صدا با حلق اسماعیل

نادر ابراهیمی: دیدارسه 
اسالمی ندوشن:روزها

دانش ادبی
)4(

2پاسخ گزینه-8
تشبیه گسترده:زلف چو چوگان

تشبیه فشرده:گوي دلم
1پاسخ گزینه-9

ابرو داشتن آتش استعاره تشخیصی/ خورشید استعاره از چهره:استعاره
آبرو داشتن آتش:تشخیص

داستان حضرت خضر و آب حیات:تلمیح
آب/آتش :تضاد

4پاسخ گزینه- 10

3پاسخ گزینه- 11
امید گشاد از ماه عید از تهی مغزي است همانطور که ناخن تنها براي پشت سر خاراندن است:اسلوب معادله:د

98کنـــکوردوازدهم انسانــیعمومیادبیات پاسخ تشریحی

وحیدرضازاده
مولف کتاب آبی کانون
طراح تست در کنکور انسانی قلم چی
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حضرت خضر و آب حیات بخش:تلمیح:ب
هجران به وصل/وصل به هجران:تشبیه:الف

نگاه تلخ:حس آمیزي:ج

دانش زبانی
)9(

2پاسخ گزینه- 12
مضاف الیه مضاف الیه:دیوانه قلمرو صحراي وحشت)1
صفت مضاف الیه:گوشه ي آن بام)2
مضاف الیه مضاف الیه:سلسله ي زلف تو)3
مضاف الیه مضاف الیه:میانه ي دل ما)4

1پاسخ گزینه- 13
ثواب/صواب)2
ثمن/سمن)3
عسیر/عصیر/اسیر)4

3پاسخ گزینه- 14
نقش تبعی:نامهربان و مهربان)ج
صفت مبهم:هر:د

4پاسخ گزینه- 15
است» کنار آمدن «4اما در گزینهاست»درست کردن«ساختن به معنی 3و 2و 1درگزینه 

1پاسخ گزینه- 16
رویش را عیان نمی بینم

فعل:نمی بینم/مسند:عیان/ رویش مفعول/ من  نهاد
)سوال ایراد دارد(

قرابت معنایی

1پاسخ گزینه- 17
اغتنام فرصتدوري از کاهلی و )د

دعوت به تالش و کوشش)ب
دعوت به خویشتن داري.از بین می رودمرد تند مزاج هنر و خردش )ج

دوري از هوا و هوس) الف
)ساختن شرایط  شاد ، سخت است(2پاسخ گزینه- 18

ناپایداري شادي و غم مفهوم مشترك گزینه ها
3پاسخ گزینه- 19

مفهوم مشترك گزینه ها و صورت سوالدارایی دعوت به بخشش
دعوت به عفو کردن و گذشتن از گناه است: 3گزینه

3هپاسخ گزین- 20
دعوت به تالش براي کسب روزي: 3مفهوم مشترك صورت سوال و گزینه

2پاسخ گزینه- 21
است4و3و 1قدر لحظه را دانستن و افسوس نخوردن مفهوم مشترك گزینه 

4پاسخ گزینه- 22
و صورت سوال4وطن  مفهوم مشترك گزینه حب
)راست قامتی و زیبایی معشوق(1پاسخ گزینه- 23

جاذبه ي معشوق و درماندگی عاشق:و صورت سوال 4و3و2مفهوم مشترك گزینه 
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4پاسخ گزینه- 24
.دیدن اسرار در وادي معرفت است:معرفت:الف
استعشق وادي اي که در آن  آتش و سوختگی وجود دارد :ب
و سرگشتگی استحیرت نا آگاهی  و سرگردانی  معرف وادي )ج
رخ می دهداستغنا بی ارزشی دو عالم در وادي )د

)بلند پروازي وبیشتر در معرض خطر بودن(2پاسخ گزینه- 25
به خود بدي کردن مفهوم مشترك سایر گزینه ها

موفق و پیروز باشید




