
 
 

 علی شربتی  دبیر دبیرستان های بابلسر    98 کنکور( علوم انسانی رشته) ادبیات فارسی اختصاصی تشریحی پاسخ

 
 باسمه تعالی

 دبیر دبیرستان های بابلسر                                                                                                                         

 ؽٕارٜ

 عٛاَ

 

 ٌشیٙٝ

 صحیح 

  ٞای پاعخ

 تؾزیحی

136 3 

 

 آٖ، در ٔثٙٛی ٞای ایٗ دٚرٜ غّثٝ دارد. سٔیٙی:رٚح حٕاعٝ در تعذ 3ٌشیٙٝ 

137 1 

 

 تٛد ععذیٚ ٔغعٛد ععذ : فزخی یشدی، تحت تاثیز ؽاعزاٖ ٌذؽتٝ، تٝ ٚیضٜ 1ٌشیٙٝ 

138 3 

 

 تٛد ٔحٕذعّی خٕاِشادٜ ٚ صادق ٞذایت: چز٘ذ ٚ پز٘ذ دٞخذا ٔٛرد تٛخٝ 3ٌشیٙٝ 

در  عادٜ٘ثز  -تیٗ ٔی رٚداس تز ایزاٖ  تیٕٛریاٖتا عیطزٜ  -ٔی ؽٛد ضعیف:٘ثز در لزٖ ٞفتٓ 2ٌشیٙٝ  2 139

 را ٔی ٌیزد فٙیاوثز وتاب ٞای ایٗ دٚرٜ خای ٘ثز 

 :4ٌشیٙٝ  4 140

 ٘أیذ. ا٘ٛار عٟیّیوّیّٝ را تٝ ستاٖ عادٜ تاس٘ٛیغی وزد ٚ آٖ را ٔالحغیٗ ٚاعظ واؽفی : 3ٌشیٙٝ  3 141

ٚیضٌی ٞای : تٝ وارٌیزی ردیف ٞای فعّی ٚ اعٕی دؽٛار در ؽعز رٚاج داعتاٖ عزایی اس 2ٌشیٙٝ  2 142

 اعتادتی 

اعٓ ؽخص : ٚصاَ ایٟاْ ٘ذارد.تمیٝ ٌشیٙٝ ٞا: خغزٚ؛ ایٟاْ داردپادؽاٜ ٚ اعٓ ؽخص.ؽیزٖ؛ 4ٌشیٙٝ  4 143

 ٚ ٔشٜ . ؽىز، اعٓ ؽخص ٚ ٔٛادغذایی

 تٛی ٚ رٚی: خٙاط ٘إٞغاٖ -تٛی : ایٟاْ-: وٙایٝ: تؾٙٝ رٚی وغی تٛد3ٌٖشیٙٝ 3 144

 :  4ٌشیٙٝ  4 145

 -تٛ وزدٖ ٔؾه: اعتعارٜ: 2تًٙ ؽٍز: تؾثیٝ  -:ای لٕز: اعتعار1ٜتزرعی ٌشیٙٝ ٞای دیٍز: ٌشیٙٝ 

 خیاَ دَ: اعتعارٜ -تؾثیٝ: تًٙ ؽىز: 3ٔؾه سِف: تؾثیٝ 

 :2ٌشیٙٝ 2 146

 تٙٛاس-4تٛ -3ٞشار -1تزرعی ٌشیٙٝ ٞای دیٍز وٝ ایٟاْ دار٘ذ:

 ٔداس: خان  ای ِعثت              اعتعارٜ: ن عز راٜ         تؾثیٝ: ٔثُ خا: 4ٌشیٙٝ  4 147

 تادٜ ٌٍّٖٛ: تؾثیٝ -: حظ آٔیشی: ٔعٙی رٍ٘ی4ٌٗشیٙٝ  4 148

 : 2ٌشیٙٝ  2 149

خٛرؽیذ تٝ خاطز ب: حغٗ تعّیُ:  ٜ: خٙذٜ ؽیزیٗ: حظ آٔیشی     ارٜ دارد ج: ٘زٌظ اعتع :4ٌشیٙٝ  4 150

سیثایی رٚی تٛ چٟزٞاػ را تا اتز پٟٙاٖ ٔی وٙذ ب: ؽاٞذ: ایٟاْ دارد  اِف: ِف ٚ ٘ؾز دارد ؽة ٚ رٚس 

 خٛرؽیذ ٚ ٔاٜ ٘ؾز -: ِف

 ٘ذارد : خغٕا٘ی ٚ رٚحا٘ی حزف رٚی ٔؾتزن3ٌشیٙٝ  3 151

 :ٔصٛت حزف لافیٝ در ٚاصٜ ؽىز ٚ ٚ وفزیىغاٖ ٘یغت3ٌشیٙٝ  3 152

  :4ٌشیٙٝ 1 153
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154 1 

 

 :1ٌشیٙٝ

 ت/ٔظ/تٓ:فعِٛٗ-د/تا/ال/ی/:ٔفاعیُ -ٖ/ظز/در/ق/: ٔفاعیُ-ٔٗ/خذ/س/: ٔفعَٛ: 2ٌشیٙٝ  2 155

 :1ٌشیٙٝ  1 156

157 3 

 

 : 3ٌشیٙٝ 

 ٞزدٚ تز ٚسٖ ٔفاعّٗ فعالتٗ ٔفاعّٗ فعالتٗ اعت 1صٛرت عٛاَ ٚ ٌشیٙٝ 1ٌشیٙٝ  1 158

 :2ٌشیٙٝ  2 159

 ٜ/ر/تا//خٓ/ن/در/دط//ت/ي/دا/اف//تا/د/اْ//ٌٛ/

160 2 

 

 :2ٌشیٙٝ 

 /خا/ٞذ/ح/رتای/وا/ط/ی/ آ/فعالتٗ فعّٗ//آ/ط/ٔا/ٞ ٚ / ب/// صة/ح/خا/ٞذ/ ؽذ:فاعالتٗ فع

 /فاعالتٗ فعالتٗ فعوز

 ارغٖٙٛ: ٘ٛعی عاس -چارق: ٘ٛعی وفؼ -ِف: پیچیذٖ -: ٔعٕٛر: آتادا3ٌٖشیٙٝ  3 161

عاؽك اس ٘ثایذ » :عاؽك لصذ خذایی اس ٔعؾٛق را ٘ذارد.در تمیٝ ٌشیٙٝ ٞا تٝ ٔفْٟٛ ٔؾتزن2ٌشیٙٝ  2 162

 .«ٔعؾٛق ر٘دیذٜ خاطز ؽٛد 

 اؽارٜ ٔی وٙذ« تٝ د٘ثاَ ٞز خٛؽی ٘اخٛؽی اعت» تٝ ٔفْٟٛ ٔؾتزن 1:صٛرت عٛاَ ٚ ٌشیٙٝ 1ٌشیٙٝ  1 163

 تٝ خاٚداٍ٘ی عؾك اؽارٜ دارد . 3ٚ  2ٚ  1صٛرت عٛاَ ٚ ٌشیٙٝ : 4ٌشیٙٝ  4 164

صثٛری  اؽارٜ ٔی وٙذ در حاِی وٝ صٛرت عٛاَ ٚ ٌشیٙٝ ٞای دیٍز تٝ صثٛری تٛصیٝ :تٝ عذْ 1ٌشیٙٝ  1 165

 ٔی وٙذ

 

  

 




