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

 1- گزینه 1 (لغت، فارسی1، واژهنامه)

بیدار، راهزن/ هرّا: رو: شبکه بیمار باشد./ شبگلبن: بوتۀگل، گل سرخ، بیخ بوتۀ گل / تیمار: اندیشه، خدمت و محافظت از کسی 
  صدا و غوغا، آواز مهیب

 2- گزینه 2 (لغت، فارسی2، واژهنامه) 

 معناي واژگان شمارههاي 3 ، 6 و 7 نادرست است:

  بیماري، حادثهتهی سازند. / مقید: گرفتار، بسته، در قید شده/ عارضه: ناو: قایقی کوچک که از درخت میان

 3- گزینه3   (لغت، فارسی3 ، واژهنامه) 

  ارغند: قهرآلود، خشمگین / انگاره: نقشه، طرح/ نمط: روش، طریقه/ تپش: حرارت، گرمی، اضطراب ناشی از گرمی و حرارت

 4- گزینه 2   (امال ، فارسی2 ، درس6 ، ص52)

 با توجه به واژة «مهد»، «مهمل: کالم بیهوده و سست» نادرست و «محمل: کجاوه که بر شتر بندند» درست است.

 5- گزینه  2 (امال ، فارسی1، درس2، ص25 - ترکیبی)

با توجه به معنا و مفهوم کلّی بیت و بیان اصطالح «اختیار کردن سر منزل رضا» در مصراع اول، امالي «قضا: سرنوشت» درست 
 است.

  تواند درست باشد.میها بر اساس لغتنامه »محک«و » رجیم«هاي البتّه معناي واژه

 6- گزینه 4  (امال ، فارسی3، درس11 ، ص90 - ترکیبی ) 

 شکل درست امالي واژه: تعلّم( آموختن) است.  

 7- گزینه 2  (تاریخ ادبیات، فارسی1، درس17، ص140   /فارسی2 درس17 ص142 / فارسی3 درس5 ص37 و درس7 ص57)

 1) محمدرضا شفیعی کدکنی با تخلّص «م. سرشک» کتاب «مثل درخت، در شب باران» را به شعر پدید آورده است.

 3) فرانسوا کوپه، در قطعۀ ادبی «مزار شاعر» به مقایسۀ چنگیز با فردوسی پرداختهاست.

 4) ملکالشعراي بهار قصیدة دماوندیۀ خود را در سال 1301 به صورت نمادین سرودهاست.
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 8- گزینه4   (آرایههاي ادبی، فارسی1، 2و3 ترکیبی)

مزة شور(مورد نظر  -2غوغا (معناي مورد نظر)  -1استعاره: شکر و آب زالل استعاره از لب و دهان معشوق / ایهام تناسب: شور 
جهانیان نسبت همه مشتاق بودن روي در توصیف زیاده نیست و با شکر و تشنه و آب تناسب دارد.)/ مجاز: عالم مجاز مردم/ اغراق:

                                                                                      وق.توصیف زیبایی معش روي درمعشوق و همچنین  زیاده به
  9- گزینه 1  (آرایههاي ادبی، فارسی 1،2و3 ترکیبی)

-بی«شیرازة گلزار( اضافۀ استعاري)/ پارادوکس:  - (اضافۀ تشبیهی) / استعاره: خار و خس استعاره از وجود شاعر تشبیه: برگ نشاط

مجاز: چمن مجاز از باغ و گلزار»/ خار و خس، شیراة گلزار بود«و » برگی برگ نشاط است  

 10- گزینه 3 (آرایههاي ادبی، فارسی 1،2و3 ترکیبی)

گوش بودن غنچهیسخن / تشخیص: بازحس آمیزي: رنگین  

ها: تشریح سایر گزینه  

کار در منتهاي پستی/ مجاز: ندارد. (ترقّی کردن و اوج گرفتن)باال گرفتن) پارادوکس: 1گزینۀ  

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- گزینه3  (آرایههاي ادبی، فارسی 1،2و3 ترکیبی) 

سر مجاز از قصد و نیت مجاز: بیت د :   

ترسد؛ زیرا مرد دریانورد گوید: مردمک چشم از غرق شدن در اشک نمیمی با دلیل شاعرانه و غیرواقعی شاعرحسن تعلیل: بیت ج: 
 همیشه سر در آب دریا دارد. 

: بوي شراب بشنوم.بیت بآمیزي: حس  

غنچه استعاره از چهره -از زلف: سنبل استعاره هـاستعاره: بیت   

چشمه -2مثل و مانند  -1ایهام: بیت الف: عین:   
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 12- گزینه1  (دستور، فارسی 3 درس 7ص55 و 12ص105)

  ابیات: نمکدان، شبستان، سلیمان و نیستان قافیۀ

متمم است.» شبستان«حرف اضافه و » براي«در معنی » بهر«بیت ب:   

الیه است.آمده و مضاف (هسته)و اسم  ي اضافه (ـِـ)نمابعد از نقش» سلیمان«بیت ج:   

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

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

 13- گزینه4   (دستور زبان، فارسی3  درس9، ص74 ) 

را وابستۀ آن نشان » مجرب«نمودار شود؛ در حالیکه در محسوب می» مجرب«قید صفت و وابستۀ وابسته است و وابستۀ » نسبتاٌ«
 داده شده است.

 دوستان  نسبتاً   مجرب    گــروه  آموزشی

  

 14- گزینه4   (دستور زبان، فارسی3 درس7 ، ص55 ) 

 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- گزینه3  (دستور زبان، فارسی1  درس8 ، ص66 / فارسی2 درس9 ص77 و درس16 ص128) 

یک (چهار مورد) –داناترین  -همان -این  هاي پیشین:وابسته  

  جهان (چهار مورد) –شورانگیز  –آسمانی  –هاي پسین: ــُ م (دلم) وابسته

 16- گزینه2  (دستور زبان، فارسی 2 درس1، ص 14/ فارسی3 درس12 ص 105) 

عبور کردن و «به معناي  2کار رفته اما در بیت گزینۀ به» مردن و از دنیا رفتن«در معناي  4و  3، 1هاي در ابیات گزینه» گذشتن«
است.» فراتر رفتن  
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 17- گزینه1 (مفهوم، فارسی1، درس2، ص17/ درس 7 ص) 

: توصیه به پرهیز از دوروي، ریا و ظاهرفریبی است. 1مفهوم مشترك بیت صورت سوال و گزینۀ   

ها:تشریح سایر گزینه  

ورزیدنمعو ط نکوهش غرور )2  

نشینی با افراد دیوسیرت) پرهیز از هم3  

  نکوش طمع و هوا و هوس) 4

 18- گزینه 4 (مفهوم، فارسی2، درس2، ص20)   

بیان شده است.  3و  2، 1هاي طور مشترك در ابیات گزینهبه» بخشی، سربلندي و افتخار  استکمالقناعت موجب «مفهوم   

  ارزش دنیاتن دادن به چیزهاي بی: سفارش به مناعت طبع داشتن و پرهیز از 4مفهوم بیت گزینۀ 

 19- گزینه1  (مفهوم، فارسی1، درس 13ص108 /  فارسی2درس 12ص102 / فارسی3 درس12، ص106)  

-تاج«و » راي زدن و مشورت کردن در دربار حکومت«، »درفش درفشان«به ترتیب با بیان اصطالحات  4و 3، 2هاي ابیات گزینه

کنند.تصویر می را »قومی و ملّی حماسه«زمینۀ ویژگی یا ، »گذاري  

  العاده است.، بیانگر زمینۀ خرق عادت یا حوادث خارق»دیو«با و جود  1بیت گزینۀ 

 20- گزینه 4 (مفهوم، فارسی2، درس17، ص142)  

 2،  1هاي است. این مفهوم در ابیات گزینه» ارزش بودن زندگی آدمی بدون شوق و اشتیاق و عشقبی«مفهوم عبارت صورت سوال 
نیز مطرح شده است. 3و   

  بیند.توجه میبی دوران فراق و وصال عشقخود را نسبت به به خودستایی خویش پرداخته و شاعر  4در بیت گزینه 

 21- گزینه1 (مفهوم، فارسی3  درس2، ص22 و23)  

پشت بر دنیا «و » دست شستن از چرك دنیا«، »از سر جان خاستن«ترتیب وجود اصطالحات به 4و 3، 2هاي در ابیات گزینه
است.» وارستگی«یا » تعلّقی و عدم وابستگیبی«بیانگر » کردن  

ت(نفَس و دعاي پیر و توجه مرشد)  براي رسیدن به مقصود: لزوم طلب 1مفهوم بیت گزینه  همـ  
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 22- گزینه 3 (مفهوم، فارسی3، درس14، ص 126)  

 4و  2، 1هاي مفهوم مشترك بیت صورت سوال و ابیات گزینه» م بودن نوش و نیش روزگاروأو ت شادي و غم درهم آمیختگی«
 است.

دانستن آن استقبال از مرگ و خوشایند :3مفهوم بیت گزینه  
 23- گزینه 3 (مفهوم، فارسی2، درس17، ص139)   

تواضع، فروتنی و خاکساري در مقابل معشوق، موجب کمال و بلندمرتبگی است.»: الف، د«هاي مفهوم مشترك بیت  

ت بودن طریقِ مفهوم بیت ب: سالکعشق و محب  

   و فروتنی عاشق بیان شده است و سخنی از بلندمرتبگی در میان نیست. در این بیت تنها افتادگیمفهوم بیت ج: 

 24- گزینه 4 (مفهوم، فارسی1،درس 1، ص15)   

تواضع در زندگیافتادگی و اختیار  :3و 2، 1هاي مفهوم مشترك گزینه  

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

 25- گزینه2  (مفهوم، فارسی2، درس 14، ص116- 118)   

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 » ر دشمن با یاري دوستانچیرگی ب«مطوقه، زبرا، از دست دشمن رهایی یافتند؛ این مفهوم، یعنی 

 است.

ها:تشریح سایر گزینه  
به دلیل  غیرقابل اعتماد بودن : احتیاط و دوراندیشی در دوستی1ینۀ گز  

: غمگین بودن انسان بدون دوست3گزینۀ   
  آن  اربودن در دام عشق و انس گرفتن با: رضایت شاعر از گرفت4گزینۀ 

 




