
 

 

 به نام خدا

    جدید نظام 89 خارج از کشور کنکور                                      ادبیات تشریحی پاسخ

 استاد امیرمحمد مرادنیا

 

 صحیح است . 4( گزینه 1سوال 

 یکی از آالت زورخانه -کباده از جنس آهن است نه چوب  

 

 صحیح است  1( گزینه  2سوال 

 خایب : بی بهره   -امالی صحیح واژگان :    سهم : ترس    

 

 صحیح است  1( گزینه  3سوال 

 سجیه : عادت , خصلت      جمع : سجایا   -بیرون کشیده       –آخته : برکشیده 

 

 صحیح است 2( گزینه  4سوال 

 اشباه -غاشیه   –شائبه  -امالی صحیح برخی واژگان :  زنخدان  

 

 صحیح است 3( گزینه  5سوال 

 امالی صحیح : مئونت به معنای  خرج , هزینه , لوازم معیشت 

 

 صحیح است  4( گزینه 6سوال 

  خوار : بی ارزش , پستامالی صحیح واژه :   
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 صحیح است 2( گزینه 7سوال 

 منطق الطیر : نظم                    قصه شیرین و فرهاد : نثر                     حمله حیدری : نظم 

 

 صحیح است  4( گزینه 9سوال 

 تشبیه  4میدان عشق       -ذره ای چون من   -ایوان حسن    -چون تو خورشید  :  1گزینه 

 تشبیه  1    زندان عشق :  2گزینه 

 تشبیه  2         رشته طاق  –کر سوزن ف:  3گزینه 

 تشبیه 2      چون کار جهان  -چو زلف  جانان  :  4گزینه 

 

 صحیح است  1( گزینه  8سوال 

 سر به معنای خودش آمده است 1در گزینه 

 : سر مجاز قصد 4: سر مجاز فکر               گزینه  3: سر مجاز از قصد         گزینه  2گزینه 

 

 صحیح است  3( گزینه  11سوال 

 : تشبیه : کمند زلف         تناقض : نجات بخشی کمند  1گزینه 

 : استعاره : بیت تشخیص دارد       تشبیه  : صبح امید ) اضافه تشبیهی (  2گزینه 

 : بیت ایهام ندارد      تلمیح : داستان شیرین  3گزینه 

 تعاره : بیت تشخیص دارد: حسن تعلیل : مصراع دوم      اس 4گزینه 

 

 صحیح است 2( گزینه 11سوال 

 تشبیه : ب : دل مانند کعبه حاجت شده              مجاز : د   : دم مجاز از سخن 

 حس آمیزی : الف  : صحبت رنگین             اسلوب معادله : ج 
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 صحیح است  2( گزینه  12سوال 

 ب است ولی در وابسته های پیشین فلش به سمت جلو میباشد در وابسته های پسین فلش از وابسته به سمت عق

 

 صحیح است  2( گزینه  13سوال 

 نهاد : ضمیر محذوف     مفعول : جان جهان    مسند : خراب           فعل اسنادی  : کنی 

 

 صحیح است  3( گزینه  14سوال 

 

 صحیح است  2( گزینه  15سوال 

 آمده استرا به صورت حرف اضافه  2در گزینه 

 

 صحیح است  4( گزینه  16سوال 

 : بی تاب صفت است نه اسم  1گزینه 

 : شکسته صفت است نه اسم  2گزینه 

 : پرگشوده وندی مرکب است نه وندی  3گزینه 

 

 صحیح است 4( گزینه  17سوال 

 : ناپایداری دنیا و قدرت  4مفهوم مشترک سوال و گزینه 

 

 صحیح است  3( گزینه 19سوال 

 به امید وصال در عشق اشاره میکند  4و  2و  1گزینه 
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 صحیح است4( گزینه  18سوال 

 

 صحیح است  1( گزینه 21سوال 

 : ناپایداری دنیا  1مفهوم گزینه 

 : کمک کردن به دیگران  4و3و2مفهوم گزینه 

 

 صحیح است  3( گزینه  21سوال 

 توجه به خود  –همه ویژگی های خوب درون خود انسان است 

 

 صحیح است  4گزینه  22سوال 

 : تا هنگامی که همه چیز را در اختیار داری از دیگران کمک نگیر  3و2و1مفهوم گزینه های 

 

 صحیح است        3( گزینه  23سوال 

 خدا هرکه را که میخواهد عزت میدهد و هرکه را خواهد ذلت 

 

 صحیح است  3( گزینه  24سوال 

 مفهوم مشترک : حالت معمول همه چیز عوض شده است  

 

 صحیح است  4(گزینه  25سوال 

 : مفهوم خوب ومثبت افتادگی و تواضع  4و3و1گزینه های 
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 آرزوی موفقیت برای شما دانش آموزان عزیز

 امیرمحمد مرادنیا




