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 ۸۹کنکور هنر  پاسخ تشریحی سواالت ادبیات
 

 شد. معنی درست هر کدام از واژگان:پاسخ مشخص می« اِسرا»تنها با بررسی واژه   «4»گزینة  -1

 واژه نامه( -یازدهم ۶)درس  صدا و آوازی که در میان دو کوه و گنبد و مانند آن پیچد، مشهور، معروف در نزد همه کسخنیده: 

 نامه(خارج واژه -یازدهم ۷گل، خاک )دهخدا(، خاک، سفال )معین(  )درس ین: ط

 نامه(واژه -دهم ۳۱برگردانیدن )درس برگاشتن: 

ساده نامه )ولی شد. لغات این سوال از دو کتاب دهم و یازدهم بود و یک لغت خارج از واژهراحتی جواب درست مشخص میسطح سوال دشوار نبود و با کمی حوصله به *

 ای است و احتمال مشاهدة آن در کنکورهای بعدی زیاد است.اثر داشت(. تیپ سوال )چند سوال در صورت( تیپ سادهو بی

 

 نویسیم تا معلوم شود در کدام گزینه بیشترین تعداد درست وجود دارد:ها را میسوال نو و تازه، معنی هر کدام از واژه رای پاسخ به اینب  «4»گزینة  -2

 ۱و  ۲های نامه( : گزینهواژه -دهم ۱کند )درس دهد یا کرایه میکسی که اسب و شتر و االغ کرایه میری: مکا

 ۴و  ۲، ۳های نامه( : گزینهواژه -دهم ۱اصالح و رسیدگی )درس مرمت: 

 نامه( : هیچ گزینهواژه -دهم ۵گرفتاری )درس  بدبختی و غم بزرگ، تنگنا،مخمصه: 

 ۴نامه( : گزینه واژه -دهم ۳۳ا مکن )درس جدا مشو، رهمگسل: 

 ۴و  ۱های نامه( : گزینهواژه -دهم ۳۶مال و ثروت، درآمد مستغالت )درس منال: 

  ۴و  ۲، ۳های نامه(: گزینهواژه -دهم ۳۶همراه )درس مالزم: 

 تعداد معنی هر گزینه:

 مورد ۴: ۴گزینه   مورد ۲: ۱گزینه   مورد ۱: ۲گزینه   مورد ۲:  ۳گزینه 

 رفتید ولی با کمی حوصله قابل حل بود.ن میآیپ سوال نو و ابتکاری بود و در قدم اول نباید به سراغ * ت

است و دهم انتخاب شده ۳۱یازدهم و  ۳۱دهم،  ۳۴های درست است. واژگان این گزینه به ترتیب از درس ۳تمام واژگان گزینه  معنی  «1»گزینة  -3

 نامه هستند.همگی در واژه
 معنی درست واژگان نادرست:

 نامه انتخاب شدند.یازدهم و همگی از واژه ۳۵و  یازدهم ۲یازدهم،  ۳۵های زینه از درسهای این گواژه: زیرکی و هوش  )به تفاوت اسم و صفت دقت کنید( دها: ( ۲

 نامهیازدهم و همگی از واژه ۳۵یازدهم و  ۳۲دهم،  ۳۱های های این گزینه از درساعتماد کردن )باز هم تفاوت اسم و صفت( : واژه اطمینان،ثقت: ( ۱

نامه نبود و البته اثری در در واژه« پوییدن»یازدهم است که  ۳۲دهم و درس  ۳۶ یازدهم، ۳۱های های این گزینه از درسپلیدی )باز هم اسم و صفت(: واژهخبث: ( ۴

 دهی نداشت.پاسخ

 

 !زمون خالی بودآبودند و جای لغات دوازدهم در سه سوال لغت از دهم و یازدهم انتخاب شده* 

 بودند.مه انتخاب شدهناهژبقیه لغات از وا ،پاسخ سوال نداشتند به جز دو لغت که تاثیر مستقیم در* 

 زمون وجود نداشت.آ* دام تستی خاصی جز تفاوت اسم و صفت در 

    ی شلختگ ،سواالت لغات ساده و روان بودند ،اگرچه های قبل بود.و خالف رویه سال میخته بودندآبودند و در هر سوال لغات دهم و یازدهم با هم * سواالت تفکیک نشده

 زمون بود.آگی این ژیین وترتجربگی شاخصسلیقگی و بیو بی

 

 است.« محظور»نادرست است و شکل درست آن )حاضرشده(  محضور( ۳در گزینة )  «1»گزینة  -4
 

 است.« بیغوله»و  «زالل»، «احتمال» ها به صورتکه شکل صحیح آن« بیقوله»و « ذالل» ،«اهتمال»ارتند از موارد نادرست عب  «2»گزینة  -5
 

 است.« غالب»نادرست است و شکل صحیح آن « قالب»  «1»گزینة  -6

 

 زمون وجود داشت.آدر یک سوال امالی شمارشی  های منثور وبه صورت غلط امالیی در گزینه سوال دو .اشتود ندمون وجزآسوال امال در شعر در * 

 سواالت امال متوسط و تا حدودی ساده بود.بودند و سطح کلی * هر سه سوال از لغات شاخص و پرتکرار انتخاب شده

 وانید به هر سه سوال پاسخ درست بدهید.زیاد دشوار نباشند و با کمی دقت بت ۹۹شود سواالت امال در کنکور بینی می* پیش
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کردن تمام صفحات کتاب درسی. ص نویسندة عبارات نبود جز حفظهر دو عبارت از کتاب درسی بودند و متاسفانه هیچ راهی برای تشخی  « 3»گزینة  -7

 ارزش دیگر در هیچ آزمونی تکرار نشود.امیدوارم این تست نادرست و بی

 

رد و در بیت )ب( آرام و قرار کنیم. باید ابیات )د(، )ب( بررسی شوند، در بیت )د( پارادوکس وجود نداشروع می« پارادوکس»با بررسی   «3»گزینة  -۹

 (:۱های گزینة )کند. بررسی آرایه( را حذف می۲هم گزینة )« حسن تعلیل»شوند. بررسی ( حذف می۴( و )۳قراری پارادوکس است. پس دو گزینة )یافتن در بی

 بیت ج : عزیز شدن شبنم و چشم داشتن او تشخیص و استعاره است.استعاره: 

 است که با سرعت عمر انسان بتواند خوب و بد را از هم جدا کند.شدهلت گذر سریع عمر این دانستهبیت الف: عتعلیل: حسن

 قراریآرام و قراریافتن از بیپاردوکس: 

 بیت ه: اسیران خاک کنایه از مردگان است و عمرش دراز باد کنایه است. کنایه: 

 نقد و نسیه / صبح و شامتضاد: 

 

 ها:های هر کدام از گزینهبررسی مجاز  «4»گزینة  -۸

 مجاز ۳ها و آیات خداوند است: ( مه و خور: مجاز از آفریده۳

 مجاز ۳( سر: مجاز از قصد و اندیشه است : ۲

 مجاز  ۲خاک: خاک مجاز از قبر است : ( سر: مجاز از کل وجود است / ۱

 استعاره مجاز نیست. * در مصراع دوم دو استعاره مصرحه داریم که البته نظر کنکور بر آن است که

 و حسن است./ نفس: مجاز از سخن است. ( دم: مجاز از سخن است. / رنگ و بو: مجاز از زیبایی۴

 ( بدانیم.۱( را بیشتر از )۴توانیم تعداد مجاز گزینه )* مجاز گرفتن نفس در مصراع دوم خالی از اشکال نیست و به سختی می

 

 رسیم:( می۴به گزینة )« مجاز»شوند. با ردکردن حذف می ۱و  ۲های وجود ندارد و با رد کردن آن گزینهدر این بیت پارادوکس   «1»گزینة  -11

 است و قناعت را به صحرا. شاعر نفس را به سگ تشبیه کرده تشبیه:

 سگ شکاری )معنی غیر قابل قبول و متناسب با سگ(  -۲فعل از مصدر تازیدن   -۳تازی  : ایهام تناسب: 

 های جسم است و صحرا در آخر بیت استعاره از قناعت است .آهو در مصراع اول استعاره از خواسته استعاره:

 حرص و قناعت تضاد دارند.تضاد: 

ل پاسخ سنجش قطعا در بیت استعارة مصرحه وجود دارد و با توجه به کتاب درسی این گزینه هم قابل قبول است ولی در این سوا شود،رد می« مجاز»( با ۳* گزینه )

، سنجش به مجاز دانستن استعاره مصرحه رای نداد و ما هم از این به بعد با قطعیت بیشتری مجاز و استعاره را از هم جدا ۹۹کنکور ریاضی  ۹است و همانند سوال  (۴)

 دانیم.می

  

 ها:بررسی هر کدام از گزینه  «2»گزینة  -11

 ت.دل شب اضافة استعاری اساستعاره:  ره را به زمین آوردن، اغراق است. /ا آهنگ فعان و نالة خود زهباغراق: ( ۳

 تکرارآرایی: واجسرمة بینش اضافة تشبیهی است. / ( تشبیه: 2

 ندارد.ایهام: چمن مجاز از باغ و گلستان است. / مجاز: ( ۱

 فردا مجاز از زمان آینده است.مجاز: است و جناس تام دارد. / « خرید و فروش»و « سود بسیار»، «عشق»، «خیال»سودا در این بیت به ترتیب در معانی جناس تام: ( ۴

ایل به ( ق۳طراح در گزینة ) شود،مشخص می ( وجود ندارد،۱) ایهامی در گزینة چونتشخیص نیست ولی، « شب دل»( وجود ندارد و ۳* به نظرم استعاره در گزینة )

 گیریم.دل شب را تشخیص در نظر می است و ما هم ناچارتشخیص و استعاره بوده

ها اسنادی ها فعلاست و هیچ کدام مسند ندارد. در تمام جمالت سایر گزینه« وجود ندارد»به معنی « نیست»( هر دو فعل ۴در گزینة )  «4»گزینة  -12

 هستند.
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 ها درست هستند.ز قاف باید به سمت کوه برود. سایر گزینهالیه است و پیکان امضاف« قاف( »۱در گزینة )  «3»گزینة  -13

 

 شدة بیت به صورت زیر است:مرتب  «3»گزینة  -14

 گفت: خاموش )مسند( ]باش[ که درپستی مردن )نهاد( بهتر )مسند( که )از( حاجت پیش کسی بردن )متمم( ]است[.

 

 هستی( و خوار )خوار گردی(. اند از: عزیز )عزیزمسندهای بیت عبارت  «2»گزینة  -15

 قیدهای بیت: گرد ، بسیار و بس

 اولویت دارد. توانیم حساب کنیم ولی قید گرفتنمتمم هم می را «گرد»* 

 

 میان دو جمله است و حرف ربط است. « واو»در هر دو بیت   «1»گزینة  -16

ه الیه بمضافباید آن را در مصراع دوم بیت دوم صفت جانشین اسم است و « گشاده»بسته، مغلوب، این، بسته. * در این بیت چهار ترکیب وصفی وجود دارد: دست

 کنم طراح آن را صفت گرفته باشد.( گمان می۳حساب آوریم ولی با توجه به نادرست بودن گزینه )
 

کند: گوهر ( نیز شاعر توصیه می۴است. در گزینة )های خود و تکیه نکردن به دیگران کردن به تواناییتکیهمفهوم بیت سؤال   «4»گزینة  -17

 خود را آشکار کن و به پدر و اجدادت تکیه نکن. وجودی

 ها:مفهوم سایر گزینه

  با غیرت و حمیت خود از دیگران آسوده و درامان بودن( ۳
 ( تکیه نکردن به دیگران هم وجود دارد بر این گزینه ترجیح دارد.۴* این بیت هم با بیت سؤال متناسب است ولی چون در گزینة )

 چیدن و گذشتن از وجود مادی خود ستایش دامن از دنیا( ۲

 تسلیم بودن در نامالیمات سبب رهایی و امنیت است.( ۱

 

فواید سکوت و خاموشی ( ۴است ولی مفهوم گزینة )ترک تعلقات و دامن برچیدن از دنیا ( سخن از ۱( و )۲(، )۳های )در گزینه  « 4»گزینة  -1۹
 توانم به جایی برسم، سکوت کردم و مهر بر دهان زدم و به دارایی رسیدم.کردم با سخن میاین بود که گمان میدستی من از دستی و تنگگوید: تهیاست و شاعر می

 

گذاریم. از این بیت مفهوم قدم بر خاک گذشتگان میگوید: به هرجا بگذریم، است و شاعر میناپایداری عمر انسان مفهوم ابیات سؤال   «4»گزینة  -1۸

 ( متناسب نیست!۴ن هم قابل برداشت است، اگرچه مفهوم اصلی بیت با مفهوم اصلی آیة گزینة )سرشت بودن انساخاکی

  

 \سختی کشیدن مقدمة به کمال رسیدن است.در ابیات )ج(، )د( و )ه( سخن از این است که   «1»گزینة  -21
 مفهوم سایر ابیات:

 دستی به دیگران فیض رساندنالف( با ناتوانی و تهی

 شم زخم و حسادت قرار گرفتنب( مورد چ
 

( ۲) اما در گزینةتوان رسید. با همت واال به توفیق میاست و این که همت واال داشتن ( سخن از ۴( و )۱(، )۳های )در گزینه  «2»گزینة  -21

 کنم و قصد سفر دارم. توانم مهیا بودن همه چیز در حضر را تحملگوید: بیش از این نمیبه معنی قصدکردن است و شاعر می« همت»

 

 است.تکیه کردن به زور بازوی خویش و به دیگران تکیه نکردن ( همانند بیت سؤال سخن از ۱در گزینة )  «3»گزینة  -22

 ها:مفهوم سایر گزینه

 تراشی نکن که خودت هم محتاج خواهی شد.برای دیگران مانع( ۳

 ع انجام بدهدوستی انتخاب کن که به تو سود برساند و کار ناف (۲

 ناپایداری دنیا / بهرة خردمندان از دنیا جز غم نیست. (۴
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مفهوم ها سایر گزینهدر  خاشاک هم چشم و گوش دارند.گاهی هستند و آموجودات دارای شعور و  ةمولوی معتقد است هم( ۳در گزینة )  «1»گزینة  -23

 ورد.آماده گوینده را به سخن درمیآ مستمعِمشترک این است که 
 

از راه عشق جداست. در  زاهد و عاقلراه و نیست عشق و معرفت  ةهرکسی شایستسخن از این است که  (۴)و   (۳)های در گزینه  «2»گزینة  -24

هم به نوعی برتری عشق و مستی بر عقل دیده  در این گزینهخوب است. پس مستی پشیمانی و ندامت حاصلی ندارد و  هوش و عقل جز :گویدهم شاعر می (۱) ةگزین

کهن  ن سخن ازآت و در ا دور اسهاز مفهوم سایر گزینه (۲) ةگزین مفهومبه نوعی مشترک است.  تقابل عشق و عقل و زهددر این سه گزینه مضمون شود. پس می

 است.نشدن عشق 

  

م مفهوبیند. یار را می ةکند جلوجا نگاه میو انسان عارف در هر است معشوق گاه همه جا جلوهمفهوم اصلی این است که  (۲) ةدر گزین  « 2»گزینة  -25

 .کنیمهمگی درست هستند باید این گزینه را انتخاب  هاون سایر گزینهارتباط نیست ولی چخیلی بی (۲) ةمندرج در برابر گزین

 * ت
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