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98کنکور سراسري داخل کشور  قدیم نظام گروه زبان پاسخنامۀ تشریحی ادبیات فارسی  

 

 1- گزینه 2 (لغت، ادبیات فارسی2، واژهنامه)
  چینیسخن سعایت:مضغ: جویدن، به دندان نرم کردن، خاییدن/ عامل : والی، حاکم/ 

 2- گزینه 1 (لغت، ادبیات فارسی3، واژهنامه) 
بهره / شاهد: معشوق، زیباروي، محبوب، گواه/ رغم: کراهت، به خاك آلودن بینی، خالف میل کسی عمل مکردن، خایب: ناامید، بی

  برخالف میل / چنبر: قید، حلقه، محیط دایره، گرفتاري
 3- گزینه 3  (لغت، فارسی پیشدانشگاهی، واژهنامه) 

ها:معناي درست واژه  
ترنّم: نغمه، آواز نیکو، سروددین/ دهري: زندیق، ملحد، بی  

 4- گزینه  4 (امال ، ادبیات فارسی پیشدانشگاهی، ادبیات3، درس2، ص1- درس 14، ص111 - ترکیبی)
ها:امالي صحیح واژه  

: ضالل(گمراهی)1گزینۀ   
: سالح( ابزار جنگی)2گزینۀ   
: غربت(دوري، بیگانگی)3گزینۀ   

 5- گزینه  4  (امال ، زبان فارسی3، درس4، ص30)
ها:امالي صحیح واژه  

 الف: برائت(پاك شدن از عیب و تهمت)  / د: عزیمت(قصدکردن)
 6- گزینه 4  (تاریخ ادبیات، ادبیات فارسی2، درس   ، ص )  

الدوله(اعتمادالسلطنه)اثر محمدحسن خان صنیعالبلدان و منتظم ناصري الحسان، مرآهالشمس، خیراتمطلع  
ار نیشابور، مصیبت نامه و مختارنامه اثر عطّالهی نامه  

دعلی جمال زادهآب نامه و تلخ و شیرین اثر محمهفت کشور، شورآباد، راه  
  داسالمی ندوشنبین اثر محمروزها، صفیر سیمرغ، آواها و ایماها و جام جهان

 7- گزینه  1 (تاریخ ادبیات، ادبیات فارسی3، اعالم- ترکیبی)
 کتاب «سلسلهالذّهب» از آثار منظوم جامی و کتابهاي «نقدالنصوص» و «نفحاتاالنس» از آثار  منثور جامی هستند. 

 8- گزینه 1 (تاریخ ادبیات، ادبیات پیشدانشگاه، درس18ص78)
  امیل زوال (1840 – 1902م) که از برجستهترین چهرههاي کتب ادبی  ناتورالیسم(طبیعتگرایی) است، «واقعبینی» را –به جاي 

 تخیل – اصلیترین شرط نویسندگی میداند.
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 9- گزینه1  (تاریخ ادبیات، ادبیات فارسی پیشدانشگاهی، درس   ، ص   )
-بی«شیرازة گلزار( اضافۀ استعاري)/ پارادوکس:  -تشبیه: برگ نشاط(اضافۀ تشبیهی) / استعاره: خار و خس استعاره از وجود شاعر 

مجاز: چمن مجاز از باغ و گلزار»/ خار و خس، شیراة گلزار بود«و » برگی برگ نشاط است  
 10- گزینه3  (آرایههاي ادبی، فارسی ترکیبی)

سخن / تشخیص: بازگوش بودن غنچهحس آمیزي: رنگین  
ها: تشریح سایر گزینه  

.کار در منتهاي پستی/ مجاز: ندارد(ترقّی کردن و اوج گرفتن) گرفتن) پارادوکس: باال1گزینۀ  
کار نرفته است.) تلمیح: به داستان اسکندر اشاره دارد./ استعاره: به2گزینۀ   
) جناس تام: چین(شکن زلف) و چین(کشور چین)/ حسن تعلیل: ندارد. 4گزینۀ   

 11- گزینه 3 (آرایههاي ادبی، فارسی ترکیبی) 
 مجاز: بیت د : سر مجاز از قصد و نیت 

ترسد؛ زیرا مرد دریانورد گوید: مردمک چشم از غرق شدن در اشک نمیحسن تعلیل: بیت ج: شاعر با دلیل شاعرانه و غیرواقعی می
.کندو در دریا شنا می دارد در آبهمیشه سر   

آمیزي: بیت ب: بوي شراب بشنومسح  
غنچه استعاره از چهره -ز زلف: سنبل استعاره ااستعاره: بیت هـ  

چشمه  -2مثل و مانند  -1ایهام: بیت الف: عین:   
 12- گزینه 1 (زبان فارسی 3  درس9، ص66-61 ) 

 قافیه ابیات: نمکدان، شبستان، سلیمان و نیستان 
متمم است.» شبستان«حرف اضافه و » براي«در معنی » بهر«بیت ب:   
الیه است.آمده و مضافاسم(هسته)نما و بعد از نقش» یمانسل«بیت ج:   

مفعول آن » نیستان«نیاز به مفعول دارد و » وجود آوردن، احداث کردن و...به«در معناي » ساختن«از مصدر » ساختند«بیت د: فعل
 است.

» داننمک«مفعول و مسند نیاز دارد و «به » کردن، نمودن، گردانیدن«در معناي » ساختن«از مصدر » ساختند«بیت الف: فعل 
 مسند آن است. 

 13- گزینه4  (زبان فارسی 3  درس15، ص 107و108) 
را وابستۀ آن نشان » مجرب«شود؛ در حالیکه در نمودار محسوب می» مجرب«قید صفت و وابستۀ وابسته است و وابستۀ » نسبتاٌ«

 داده شده است. 
 دوستان  نسبتاً   مجرب    گــروه  آموزشی
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 14- گزینه 4  (زبان فارسی3  درس9، ص 61 -66) 
 فعل «کردند» در معناي «گردانیدند، نمودند و ساختند» عالوه بر نهاد و مفعول، به مسند هم نیاز دارد: سخنچین، جنگ قدیم را

نهاد           مفعول                                                                                                                                   
 تازه میکند(میگرداند) و سلیم، نیکمرد را بهخشم میآورد.

  مسند                                  مفعول 
 15- گزینه 3 (زبان فارسی3، درس13، ص94 و 95) 

یک (چهار مورد) –داناترین  -همان -این  هاي پیشین:وابسته  
جهان (چهار مورد)  –شورانگیز  –آسمانی  –هاي پسین: ــُ م (دلم) وابسته  

 16- گزینه3  (زبان فارسی3، درس5، ص 35 و 36)
.است]) [پیشانی به(بهترطبع از حور گرهاز مصراع دوم به قرینۀ معنوي حذف شده است: دیو خوش» است« فعل اسنادي   

ها:تشریح سایر گزینه  
کنم]ن: حذف فعل در مصراع دوم به قرینۀ لفظی است: من از حیرانی [سجدة رویت 1گزینۀ   
: حذف فعل به قرینۀ لفظی صورت گرفته است: و نه شرط مهربان [است]2گزینۀ   
ها موجود هستند.: تمامی فعل3گزینۀ   

 17- گزینه 2  (مفهوم، ادبیات فارسی2  درس13، ص96) 
است.» هاي روزگارو خوشیناپایداري زندگی «مفهوم مشترك بیت صورت سوال و گزینۀ دو   

ها:سایر گزینه تشریح  
)(غیرت عاشقانه کنندة معشوقزیبایی خیره عاشق با دیدن و نگرانی : بیان بی قراري1گزینۀ   
آمیز معشوق: تاثیرگذاري نگاه محبت3گزینۀ   
: تقابل عشق و عافیت و نیکنامی 4گزینۀ   

 18- گزینه 3 (مفهوم، ادبیات فارسی2،  درس7، ص61)   
: بلندپروازي و پا از گلیم فراتر نهادن، موجب سرنگونی و نابودي است.2مفهوم مشترك عبارت صورت سوال و بیت گزینۀ   

ها:تشریح سایر گزینه  
: عبرت گرفتن از حوادث روزگار1گزینۀ   
  شکایت از بخت و توأم بودن عزّت و ذلّت در جهان :2گزینۀ 

 دنیا ارزش خون دل خوردن ندارد. -بدون سعی و تالش در پی آسایش بودن: 4گزینۀ 
 19- گزینه3  (مفهوم، ادبیات فارسی2، درس23، ص174/ ادبیات3 درس20 ، ص154)  

است.» و برتري عشق تقابل عقل و عشق یا ناتوانی عقل«مفهوم مشترك ابیات مرتبط   
یار و زیباي توصیف چشم مستاغراق در : 3مفهوم بیت گزینۀ   
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 20- گزینه 4 (مفهوم، ادبیات فارسی3،  درس11، ص93)  

نیز شاعر  2دانسته شده است؛ در بیت گزینۀ او ه حق به رنج کشیدن و آزار دیدن انسان، نتیجه توج«در عبارت صورت سوال 
داند.می به خود کشیدن و آزاردیدن خود) را نتیجۀ توجه معشوق خرمن بودن(رنجسوخته  

تناسب دارد.» دهندجام بال بیشترش می    تر استهرکه در این بزم مقرّب«با بیت    
 21- گزینه1  (مفهوم، ادبیات فارسی3،  درس5، ص48)  

کم کردن شرّ و بدي را از مخاطب داشتن : ناامید شدن از خیررسانی و توقع1مفهوم مشترك بیت صورت سوال و بیت گزینۀ   
ها:تشریح سایر گزینه  

کنی، دردت را نصیبم کن؛ زیرا ارزشمند است.: اگر لطف نمی2گزینۀ   
رسد.: راحت پنداشتن رنج و دردي که از جانب معشوق می3گزینۀ   
  : شکوة عاشق از بی توجهی عاشق نسبت به او4گزینه 

 22- گزینه 2  (مفهوم، ادبیات فارسی پیشدانشگاهی، درس، ص71)   
بازي عاشقانه): فناشدن عاشق در راه عشق(جان4و  3، 1هاي ات گزینهیمفهوم مشترك بیت صورت سوال و اب  

(کامروایی عاشق با عنایت  است. جب کامیابی و پیروزي، موو معشوق عشق بهآدمی  و روي آوردن : توجه2مفهوم بیت گزینه 
  معشوق)

 23- گزینه 2 (مفهوم، ادبیات فارسی پیشدانشگاهی، درس5، ص29)   
است. (اگر امکان وصال معشوق براي » خرسند بودن عاشق از دور نگریستن به معشوق« 4و 3، 1هاي مفهوم مشترك ابیات گزینه

کند.)کفایت می نگاه کردن از دور براي اوعاشق فراهم نباشد،   
  معشوق است.نظیر بیانگر زیبایی بی 2بیت گزینۀ 

 24- گزینه4  (مفهوم، ادبیات فارسی پیشدانشگاهی، درس13، ص 56و57)   
: اختیار افتادگی و تواضع در زندگی3و 2، 1هاي مفهوم مشترك گزینه  

واقع شده توجهی دیگران و بیمهري و مورد بی شاعر از این موضوع که در جامعه ارزش واقعی او شناخته نشده 4در بیت گزینۀ 
 است، شکایت دارد. 

 25- گزینه 2 (مفهوم، ادبیات فارسی3،  درس14، ص112-110)  
کبوترانی که به دست صیاد(دشمن) گرفتار شدند، با اتّحاد و یاري یکدیگر و با کمک دوست قدیمی » دارکبوتر طوق«در داستان 

در بیت گزینۀ دو نیز مطرح شده » چیرگی بر دشمن با یاري دوستان«مطوقه، زبرا، از دست دشمن رهایی یافتند؛ این مفهوم، یعنی 
 است.

ها:تشریح سایر گزینه  
بودن غیرقابل اعتماد به دلیل  دوستیو دوراندیشی در  : احتیاط1ینۀ گز  

: غمگین بودن انسان بدون دوست3گزینۀ   
  بودن در دام عشق و انس گرفتن به آن  : رضایت شاعر از گرفتار4گزینۀ 




