
  نظام قدیم  99پاسخ تشریحی کنکور زبان 
  ول درس و طراح آزمونهاي کانونئنویسنده: محمدجواد قورچیان / مس

 ۴گزینھ   -١
لولھ سفالین یا سیمانى کوتاه کھ در زیر خاک یا میان دیوار : تنبوشھ

 .گذارند تا آب از آن عبور کند
 ١گزینھ  -٢

خلق / یدک : جنیبت/ نوعی چماق : دگنک/ مرکب : حبر
 /پوشیده: گونھ
 روی برگرداندن: اعراض/ اکنون : ایدر

 ٢گزینھ  -٣
 چیره زبانى، زبان آورى، بلیغ شدن: بالغت
 آرزو، امید: آرمان
 رھا کردن: ھلیدن
 کسی کھ صّف لشکر را میدرد، دلیر: صفدر

 ۴گزینھ  -۴
/ اسیر و غریب / ابا و امتناع / مات و مبھوت / مامور و مطیع 

 منسوب و وابستھ / خشم و غیظ /  مدح و ذم
 ٢گزینھ  -۵

 عزل/ غدر / بیفزاید 
 ٣گزینھ  -۶

از ابتداى قرن بیستم و با روى کارآمدن کمونیست ھا، ادبیّات 
 .تاجیکستان دچار تنگنا وافول شد

 ٢گزینھ  -٧
سیر و  ، جستجو در تصوفآثار بھرام نامھ، وجھ دین پدیدآورندگان

 .نادرست معرفی شده اند الملوک
 ۴ گزینھ -٨

پلھ  و مرزبان نامھ، نامھ ھای آسیاب من، شاھنامھ ابوالموید بلخیآثار 
 .پلھ تا مالقات خدا، منثور ھستند
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 ١گزینھ  -٩
 :بررسي تشبیھات

 دل بھ مرغ –زلفین بھ دام  –خال بھ دانھ : ١گزینھ 
منطق  –باغ سخن  –لفظ دل آرای بھ گل  –بستان خرد : ٢گزینھ 

 گویا بھ بلبل 
 جان بھ سپر –تیغ جفا  –دل بھ ھدف  –تیر بال : ٣گزینھ 
بناگوش  –شِب زلف  –بناگوش بھ چراغ  –بناگوش بھ ماه : ۴گزینھ 

 بھ شمع شبستان
 ٣گزینھ  -١٠

 بزرگ نمایی در توصیف ظرافت و كوچك بودن دھان یار: اغراق
نقطھ موھوم استعاره از دھان  –سی پاره استعاره دندا نھا : استعاره

 یار
 عقد دندان: تشبیھ

 تکرار صامت ن: واج آرایی
 ٢گزینھ  -١١

 .حسن تعلیل ندارد
 ۴گزینھ  -١٢

 گرامیھالک جان : ١گزینھ 
 نھانحقھ راز : ٢گزینھ 
 صنم جور آن : ٣گزینھ 

 ۴گزینھ  -١٣
 طین و تین: ١گزینھ 
 خوان و خان: ٢گزینھ 
 زمان و ضمان: ٣گزینھ 
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 ١گزینھ  -١۴
 :بازگردانی بیت

مكن (مسند)  رسوارا از سنگ محك  )بدل( ناقصانیا رب، ما 
                                    زیرا) نساز= نگردان (
 )وجود ندارد(نیست  نُھ بوتھاین  یغیر از تو برا یامل عیارك

                                      نھاد              متمم
 
 
 ٣گزینھ  -١۵

 )فعل+ مفعول + نھاد (خواھش را حفظ كن  یآب رو] تو-[
 )فعل+ مفعول + نھاد (یوسف این قدر نعمت دیدار نداشت -
+ نھاد (یكند سائل تر م یگردون خسیس نان خود را بھ آب رو -

 + مفعول
 )فعل+ مسند 
+ مسند + مفعول + نھاد (حسن تو چشم آیینھ را سیر میكند -
 )فعل
 
 ١گزینھ  -١۶

 :یک فعل حذف شده است
ستم از غمزه میاموز كھ در مذھب عشق، ھر عمل اجري ] تو[ 
 و ھر] دارد[

 .كرده، جزایی دارد
 ٢گزینھ  -١٧

 .توصیھ بھ گوشھ نشینی است ٢مفھوم مشترک بیت سوال و گزینھ 
 ۴گزینھ  -١٨

 .جانفشانی عاشق است ۴مفھوم مشترک بیت سوال و گزینھ 
 ٣گزینھ  -١٩

 .است) شعر( جاودانگی سخن ٣مفھوم مشترک بیت سوال و گزینھ 
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 ٣گزینھ  -٢٠
فداکاری و سود دیگران را بھ  ٣مفھوم مشترک بیت سوال و گزینھ 

 .زیان خویش ترجیح دادن است
 ١گزینھ  -٢١

 .ارزشمندی دل و ترجیح آن بر کعبھ استمفھوم مشترک ابیات مرتبط 
 ٢گزینھ  -٢٢

لزوم وجود مانع میان عاشق و  ٢مفھوم مشترک بیت سوال و گزینھ 
 .معشوق است

 ٣گزینھ  -٢٣
 .مفھوم مشترک ابیات مرتبط جذبھ عشق است

 ١گزینھ  -٢۴
 .پایان ناپذیری عشق است ١مفھوم مشترک بیت سوال و گزینھ 

 ۴گزینھ  -٢۵
 .مفھوم مشترک ابیات مرتبط فناپذیری است
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