پاسخ تشریحی ادبیات عمومی دوازدهم تجربی کنـــکور89

وحیدرضازاده
مولف کتاب آبی کانون
طراح تست در کنکور انسانی قلم چی

« سالم و خسته نباشید به همه دوستان و دانش آموزان خوبم در گروه علوم تجربی »
 -1پاسخ گزینه1
موارد نادرست:
ج:تقریظ :نوشتن یادداشتی ستایش آمیز درباره ی یک کتاب
د:مکاری:کسی که اسب و شتر و االغ کرایه می دهد یا کرایه می کند
معنی لغت

مقرر:اقرارکننده نیست

ir

()3

 -2پاسخ گزینه3
توقیع :نامه کوتاه نیست

n.

حرب:آ لت نزاع است نه نزاع

 -3پاسخ گزینه4

an
oo

تنیده  :در هم بافته

 -4پاسخ گزینه2
شبه و نظیر

 -5پاسخ گزینه1
امال

گزینه:2هرا

()3

گزینه:3صولت
گزینه:4نقض

لئیم صحیح است.
 - 7پاسخ گزینه2
تاریخ ادبیات

هم صدا با حلق اسماعیل:حسن حسینی
جوامع الحکایات:عوفی
 -8پاسخ گزینه4
:1بهشتی رخ/طوبی قد/خورشید لقا
 :2طاق ابرو/ابرو به کمان/تار به کمند

 :3تو به مهر/من به ذره /تو به خانه فروزنده(هر چنداین تشبیه نیست)
: 4شیرین روش/من به مجنون/شیرین منش/من به فرهاد
دانش ادبی
()4

 -9پاسخ گزینه2
ایهام:بو:آرزو/رایحه
تشبیه:چو غنچه
جناس:بر /سر
کنایه:پرده دریدن:شکوفا شدن
 -11پاسخ گزینه1
گزینه یک اسلوب معادله ندارد.
 -11پاسخ گزینه3

w
w

()1

فرهاد و شیرین:وحشی

w
.k

 -6پاسخ گزینه3

ب:جناس:کوی /بوی
الف:ویزگی انسانی برای سرو
د:خط مجازا فرمان
ج:تضادستادم و نشستم
 -12پاسخ گزینه4
هشت:این معلم/معلم شریف/مع لم باسواد /این نویسنده//نویسنده بزرگ//این نامه/ /این نویسنده/چه حد
پنج:این معلم/این نویسنده/این نامه/این نویسنده/چه حد
 -13پاسخ گزینه2
گزینه:2نهاد+مفعول+فعل
 -14پاسخ گزینه3

ir

بیت الف :معروف /گمنام
بیت ب :شام/حرام/حرا(محذوف)

()5

n.

دانش زبانی

بیت ج  :خاک/بر این/موافق
بیت د :دیباچه

an
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 -15پاسخ گزینه3

گزینه : 1مفعول وجود دارد:به توام دل نگران است مفعول گفتا
گزینه :2بیت پنج جمله و پنج نهاد دارد
گزینه :3دل نگران است/نگران باش

گزینه:4یک واژه مرکب وجود دارد:دلدار
 -16پاسخ گزینه4

د:سیاهکاران:نشانه جمع
ج:جانان:نشانه نسبت

w
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ب:سرگردان:صفت فاعلی

 -17پاسخ گزینه(1مفهوم فقط شدت اشتیاق است)

اشتیاق معشوق و تحمل سختی ها مفهوم مشترک صورت سوال و سایر گزینه هاست
 -18پاسخ گزینه2

مفهوم مشترک گزینه 2و  3و 4انتظار بی سرانجام
 -21پاسخ گزینه4
مفهوم مشترک صورت سوال و گزینه(4شهادت طلبی)
قرابت معنایی
()8

w
w

 -19پاسخ گزینه( 1به سرانجام نشستن انتظار)

 -21پاسخ گزینه(4ارزش فطرت و ذات)
مفهوم مشترک سایر گزینه ها و صورت سوال (از ماست که برماست) است
 -22پاسخ گزینه3
مفهوم مشترک گزینه 3و صورت سوال (از چاله درآمدن و در چاه افتادن )است
 -23پاسخ گزینه4
مفهوم مشترک (سنگینی فراق دوستان که سنگ را به ناله می آرد)
 -24پاسخ گزینه4
گزینه:1از کوزه همان برون تراود که در اوست
گزینه:2توصیف تنگی دهان معشوق است

گزینه :3شفقت و تاثیر عشق
 -25پاسخ گزینه(1مرگ در راه عشق زندگی است)
مفهوم مشترک گزینه 2و 3و : 4هرکسی عشق را درک نمی کند

موفق و پیروز باشید

