
 منشاري مرتضي

  99 كنكور - تجربي علوم قديم نظام عمومي ادبيات تشريحي پاسخ

 2 گزينه ‐1

 آبگينه:  مينا/   بهشت:  مينو

 

  2 گزينه _2

 فرض -5  رضوان روضه -4  فتراك -3 هميان -2  متقارب -1:  اند شده معني درست كه هايي واژه

 

 1 گزينه ‐3

 دير:  بيگاه/  تخت:  اورند/  نادر:  غريبه/  خشمگين:  دژم

 

 4 گزينه ‐4

 : ها واژه درست امالي

 كردن فسخ/  مشاعي هاي قسمت/  المسمي اجرت/  ذيل و صدر

 

 4 گزينه ‐5

 : واژه درست امالي

 

 1 گزينه ‐6

 : ها واژه صحيح امالي

 ساالري:  علوي بزرگ آثار/  سياه روزگار شب، اسرار انتقام،:  خليلي آثار/  آباد شور شيرين، و تلخ نامه، آب راه:  زاده جمال آثار
 زندان هاي پاره ورق چمدان، ها،

 3 گزينه ‐7

 امير ميثاق:  اشراق/  موذني علي:  ايراني ارتباط/  خوافي مجد:  الطوايف لطايف/  خوافي مجد:  خلد روضه/  عطار:  نامه مختار
 فجر
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 2 گزينه ‐8

 اهللا رسول سيره

 

 3 گزينه ‐9

  مضطرب - 2     بيننده -1  نگران:  ايهام

 .دارد تناسب شاهين با معني اين در كه شكاري پرنده -2   دوباره -1   باز:  تناسب ايهام

 ابرو كمان/    دل مرغ:  تشبيه

 كبوتر اي و دل بودن هوادار:  استعاره و تشخيص

 

  4 گزينه ‐10

 و خنديدن: استعاره/    تيره روز:  پارادوكس/    شيرين و شكرين خنده:  آميزي حس)  /   شكر مانند خنده(  خنده شكر:  تشبيه
 صبح كردن شادي

 

 1 گزينه ‐11

 .ندارد وجود ايهام ،1 گزينه در

 كنايه زدن پهلو:  كنايه.  / دارد تناسب زلف با معني اين در كه سياهي - 2   رونوشت و نوشته -1   سواد:  تناسب ايهام:  2 گزينه
 كردن برابري از

 بار گهر سخن از استعاره يوسف:  استعاره/     گرامي و ارجمند -2   مصر پادشاه - 1   عزيز:  ايهام:  3 گزينه

 شراب از مجاز قدح مجاز/       طبع تخم:  تشبيه:  4 گزينه

 

  3 گزينه ‐12

 : از اند عبارت دارند»  فعل+  مفعول+  نهاد«  الگوي كه هايي جمله

 داري دوستش -4.   دارد دوست -3  خويشش پي نگيرد - 2.  گيرد تو مهر پي ‐1
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 2 گزينه ‐13

  : دارد وجود وابسته وابسته چهار 2 گزينه در

 ( شَ -(  او مركب=  مركبش -4)   مركب(  مركبش نعل خاك - 3)   بلند(  بلند خورشيد تاج - 2)   او( او روي دار آيينه ‐ 1

 .است رفته كار به مابسته وابسته دو ،4 و 3 هاي گزينه از هركدام در و وابسته وابسته سه ،1 گزينه در

 

 

 : 4 گزينه ‐14

 معناي به امروزه و است بوده شاه محضر در ها فرمان خواننده يا شاه، منشي و عدالت ديوان رئيس معناي به گذشته در »دبير»
 .رود مي كار به مدرس و معلم

 

 2 گزينه ‐15

 متمم تو/    قيد:  آري/    مسند:  يار/    مفعول:  كسي

 .است رفته كار به »پنداشتن« معناي در »گرفتن»

 

 .دارد نهادي نقش مصراع سه هر در »گل: « 2 گزينه ‐16

 جمال باغ:  تشبيهي اضافه/    زودي اين خارها، همه خارها، اين ، راه اين:  وصفي هاي تركيب:  1 گزينه

 .اند شده سروده باتغي شيوه به چهارم و دوم يكم، هاي مصراع و است عادي شيوه به سوم مصراع:  3 گزينه

 .رفت گل ، آمد گل:  دوجزئي هاي جمله:  4 گزينه

 دارد پي در كه خارها همه اين با.  /  پيمود نمي خاررا از پر راه اين گل. /  بود آگه جمالت باغ از اگر گل:  جزئي سه هاي جمله

 

 4 گزينه ‐17

 عاشق عشقِ شور بودن اندازه از بيش و افزون:  4 و 2 ،1 هاي گزينه مشترك مفهوم

 

 : 3 گزينه 18

 .شود مي دريافت مفهوم همين نيز 3 گزينه از كه است مناعت و بلندنظري سوال بيت مفهوم
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 4 گزينه ‐19

 : 3 و 2 ،1 هاي گزينه مشترك مفهوم

 دوست رضاي برابر در شدن تسليم

 

 1 گزينه ‐20

 : 1 گزينه و سوال بيت مشترك مضمون

 .است گفتار از بهتر عمل كه اين و عمل و كردار بر تاكيد

 

 2 گزينه ‐21

 .است ها پديده همه ديدن زيبا و نگري مثبت بيت، دو هر مفهوم

 

  4 گزينه ‐22

 .است سكوت و خاموشي بر تاكيد ،4 و 2 ،1 ابيات مشترك مفهوم

 

   1 گزينه ‐23

 .شود مي دريافت مفهوم همين نيز 1 گزينه از و بينند مي بال و رنج همواره الهي درگاه مقربان كه است آمده سوال بيت در

 

 3 گزينه ‐24

 .شود مي آشكار و ماند نمي پنهان نيز معشوق زيبايي ماند، نمي پنهان ابر پشت در برق كه گونه همان

 

 1 گزينه ‐25

 .است پذيري فنا و ريختگي هم به بيانگر بيت، دو هر مفهوم
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