
  نظام قديم - پاسخ تشريحي درس فارسي

 3گزينه   -1

  خسته، زخمي: مجروح /حب زمينصابهره، قسمت : حق مالك/ معهود، معمول: شده شناخته/ ها متفرعات، وابسته: توابع

 4گزينه  -2

 ،سرخاب: غازه/ آمدن، قدم نهادن: قدوم/ لوپرشده، انباشته، مم: مشحون/ بند تسمه و دوالي كه از پس و پيش زين اسب آويزند، ترك: فتراك
  گلگونه

 1گزينه  -3

  سركشي، عصيان: توسني: »1«گزينة 

 2گزينه  -4

  .»مسحيب، صن«: اند از امالي صحيح كلمات عبارت

 3گزينه  -5

  .است» القاامالي صحيح كلمه 

 2زينه گ -6

 .روزي زنان است از محمدعلي جمالزاده و ساير آثار دربارة تيره» مجمع ديوانگان«

 1گزينه  -7

  .معرف فخرالدين عراقي است) ب / معرف فخرالدين اسعد گرگاني) الف

 2گزينه  -8

نخستين شعر » ققنوس«شعر  1316بزرگ شد و پس از آ در سال  تحولي ، آغازگر1301در سال » افسانه«علي اسفندياري، با سرودن 
 .بندي، با شعر گذشتگان متفاوت بود، عرضه كرد آرايي و قافيه خود را كه از نظرگاه تخيل و وزن

 1گزينه  -9

  .مجاز ندارد: »1«گزينة 

  »انديشه« مجاز از» سر«: »2«گزينة 

  »انديشه«دوم مجاز از » سر«و » وجود«اول مجاز از » سر«: »3«گزينة 
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  »انديشه« مجاز از» سر« : »4«گزينة 

 3گزينه  -10

 .و تلميح وجود ندارد، ايهام »3«در گزينة 

  تشبيه »كمند زلف«/ تناقض» تا صيد شوم رستم«: »1«گزينة 
  استعاره: كند اميد خنده نمي/ تشبيه» صبح اميد«: »2« گزينة

حسن ): اشاره به گرفتن نور از خورشيد. (داند به علت منت گذاشتن خورشيد بر سر ماه مي ماه را هاللي شدنعلت شاعر : »4«گزينة 
  استعاره: خورشيد بر ماه منّت مي گذارد/ تعليل

 2گزينه  -11

طور  كشد همان فروغ داغ عشق دل را در خون مي): ج/ حس آميزي: صحبت رنگين): الف/ دم مجاز از سخن): د/ تشبيه: تكعبة حاج): ب
  اسلوب معادله): ها تأثير نور آفتاب بر سنگ.(نمايد كه خورشيد، سنگ را رنگين مي

  2گزينه  -12

  )وابستة وابسته( ش َ- ،)وابستة وابسته( ، سياه)هستهوابستة (زلف ، )هسته(حلقه : 1گزينه 

  )وابستة وابسته( ، رند)وابستة وابسته(، آن )هستهوابستة (، همت )هسته(غالم : 3گزينه       

  )وابستة وابسته(، جهان )وابستة وابسته(، رندان )وابستة هسته(، زيارتگه )وابسته هسته(آن : 4گزينه       

 2گزينه  -13

  )فعل(، كني )مسند(، خراب )مفعول(نهاد، جهان ) - (

  3گزينه  -14

  ببندي )اليه مضاف( ، در به روي منآيمدر )متمم( به تو.... ببينم  )مفعول( كه تو را... 

  2گزينه  15 -

  .ف حرف اضافه است»2«فك اضافه و در گزينة » را«، »4و  3، 1«هاي  در گزينه

  نرگس جادوي تو: »4«گزينة / قدم رهروان غم: »3«گزينة / جان تشنگان باديه: »1«گزينة 

  3گزينه  – 16

  بدل» جوادخان«/ معطوف» آز«: هاي تبعي نقش: »1«گزينة 

  گذرا به مفعول و مسند: مي كرد آمادهرا  خودداشت : »2«گزينة 
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  )ماضي استمراري(نهاد  ، مي)ماضي بعيد(، شده بود )ماضي مستمر(مي كرد داشت : »4«گزينة 

  1گزينه  -17

  .وجوي معشوق بودن عاشق حتي پس از مرگ نيز اشاره مي كند به در جست »4و  3، 2«هاي  و ابيات گزينه بيت صورت سؤال

  4گزينه  -18

ن اوست، چه كه در درو انسان يا هر موجود ديگر بر اساس آن و رفتار به عملكرد» 3و  2، 1»هاي  همانند عبارت صورت سؤال ابيات گزينه
  .كند اشاره مي

  4 گزينه -19

  .كند خبري عاشق حقيقي و محرم اسرار الهي اشاره مي به بي» 3و  2، 1«هاي  بيت صورت سؤال و ابيات گكزينه

  1گزينه  -20

  .وسيع و گسترده در درون يك ذرة كوچك و ناچيز اشاره مي كنندبه داشتن دنيايي » 1«بيت صورت سؤال و گزينة 

  »1«گزينه  -21

  هرروز خود را از خود ياد دهم تا خود به غلط نيفتم= ظر به چاه انداز اگر به ماه برآيي ن

  4گزينه  -22

  .بخشي است عشق ماية ارزش

  4گزينه  -23

  .شود دريافت مي» 3و  2، 1«هاي  گزينه نپرداختن به وابسته هاي دنيايي و اسير ماديات نشدن از بيت صورت سؤال و ابيات

  3گزينه  -24

  .كنند اشاره مي ها دگرگون شدن ارزش به» هـ ،ب، د«ابيات 

  2گزينه  -25

  .ستايش افتادگي و ارزش دانستن آن در ابيات مرتبط تكرار شده است

  

 




