پاسخ تشریحی ادبیات کنکور سراسری – 98نظام قدیم ( رشتۀ تجربی)

دکتر وسکری -ساری
لغت
سوال ← 1

گزینه 1

ػلت ًبدرستٖ سبٗز گشٌِٗ ّب :
گشٌٗٔ « »2سحبة  :اثز  /گشٌٗٔ « »3هظبلن  :ستن ّب  /گشٌٗٔ « »4خفبٗب ًْ :بًٖ ّب
سوال ← 2

گزینه 2

هَارد ًبدرست  -1 :لِ٘  :ج٘غ  -2هجبّبت  :افتخبر  -3اػَر ٗ :ه چطن  -4تبن  :درخت اًگَر
سوال ← 3

گزینه 3

آثشى  :حَض

امال
سوال ← 4

گزینه 1

احتشاس ← اّتشاس ( اٗي ولوِ فمط ٗه ضىل صح٘ح دارد
سوال ← 5

گزینه 4

ًبدرستٖ گشٌْٗبٕ سَال ثِ اٗي تزت٘ت است :
گشٌٗٔ «ً »1طئِفشا  /گشٌٗٔ « »2لعب ( سزًَضت )  /گشٌٗٔ « »3ثْز ← ثحز (درٗب)

تاریخ ادبیات
سوال ← 6

گزینه2

سوال ← 7

گزینه 3

سوال ← 8

گزینه 4

ضىل درست سبٗز هَارد :
گشٌٗٔ « »1ثذاٗغ الَلبٗغ  :هحوَد ٍاصفٖ  /گشٌٗٔ « »2لصص الؼلوب :اثَ اسحبق ً٘طبثَرٕ /
گشٌٗٔ « »3س٘زت رسَال اهلل  :ػجبس سرٗبة خَٖٗ
سوال ← 9

گزینه 2

اْٗبم  :ثَ  -1آرسٍ  -2ػطز ٍ راٗحِ  /تطجِ٘  :هي هثل غٌچِ  /جٌبس ( :ثز  ،سز)  /وٌبِٗ :
پزدُ درٗذى  :فبش ضذى راس .
سوال ←11

گزینه 1

در گشٌٗٔ « »1اسلَة ٍجَد ًذارد چَى هصزاع دٍم هثبل ٍ هصذالٖ ثزإ هصزاع اٍل ً٘ست( ٍ
ٗب ثز ػىس )  .استؼبرُ ٍجَد دارد چَى تطخ٘ص دارد ( اللِ دل هٖ ثٌذد ٍ )...
گشٌٗٔ « »2حسي تؼل٘ل  :ػلت ػاللِهٌذٕ دل هب ثِ ٗبر اٗي است وِ ّز تبر گ٘سَٗص ثِ جبى
هي ثستِ است  / .تٌبست ( سز ٍ سلف ) گشٌٗٔ « »3حس اه٘شٕ  :ثَ را ضٌ٘ذى  /هجبس «خبن»
وِ هزاد اس آى لجز ٍ گَر است  /گشٌٗٔ « »4استؼبرُ  :سز افزاسٕ وزدى سلف ( چَى تطخ٘ص
دارٗن )  /پبرادٍوس ٗب هتٌبلط ًوب ( تَاًبٖٗ در ًبتَاًٖ ثَدى )
سوال ← 11

گزینه 3

جٌبس ضوبرٓ «ة» وَٕ  ،ثَٕ  /تطخ٘ص ضوبرٓ «الف» سزٍ سزوص  /هجبس ضوبرٓ « د» سز

(ٍجَد)  /تعبد ضوبرٓ «ج» اٗستبد ً ،طست

دستور
سوال ← 12

گزینه 4

تزو٘ت ٍصفٖ-1 :اٗي هؼلّن  -2هؼلن ضزٗف  -3هؼلن ثب سَاد  -4اٗي ًَٗسٌذُ ًَٗ -5سٌذٓ
ثشري  -6اٗي ًبهِ  -7اٗي ًَٗسٌذُ  -8چِ حذ
ٍاثستٔ پ٘ط٘ي - -1 :اٗي هؼلّن  -2اٗي ًَٗسٌذُ  -3اٗي ًبهِ  -4اٗي ًَٗسٌذُ  -5چِ حذ
سوال ← 13

گزینه 2

گشٌٗٔ « »2اس ( ًْبد  +هفؼَل  +فؼل ) سبختِ ضذُ است  :خذاًٍذ سر ( ًْبد) چطن دَٗ را (
هفؼَل ) ثزوٌَذ ( فؼل) .
سبٗز جوالت اس ( ًْبد  +هفؼَل  +هسٌذ  +فؼل) تطى٘ل ضذُ اًذ .
سوال ← 14

گزینه 3

گشٌٗٔ « الف » دٍ هسٌذ  -1:تَ هؼزٍفٖ  -2هي گوٌبم  /ضوبرٓ «ة» سِ هسٌذ  -1 :صجح ،
ضبم ضذ  -2خَاة حزام ضذ  -3ثبدُ حزام ضذ  /گشٌٗٔ «ج» سِ هسٌذ  -1:هي خبن ضَم -2
هي ثز اٗي ّستن  -3ثخت هَافك ًطَد  /ضوبرٓ «د» ٗه هسٌذ  -1رخ تَ دٗجبچِ است .
سوال ← 15

گزینه 3

دٍجولٔ اسٌبدٕ در ث٘ت ٍجَد دارد ( تبٗ٘ذ گشٌٗٔ « )»3وِ ػجبرتٌذ اس  -1 :دلن ًگزاى است
 -2تَ ًگزاى ثبش .
ػلت ًبدرستٖ سبٗز گشٌِٗ ّب  :جولٔ « ثِ تَام دل ًگزاى است ًمص هفؼَلٖ ثزإ فؼل گفتب را
دارد» (ردّ گشٌٗٔ « / )»1ث٘ت دٍ ًْبد آضىبر دارد وِ ػجبرتٌذ اس  -1 :دلذار ( ًْبد ) گفتب  -2دل(
ًگزاى ) است  .در هصزاع دٍم ًْبد ظبّزٕ ًذارٗن  ( .ردّ گشٌٗٔ ٗ / )»2ه ٍاصٓ هزوت در ث٘ت
ثِ وبر رفتِ است « دلذار» ( ردّ گشٌٗٔ «. »4

سوال ←16

گزینه 3

گشٌٗٔ «ّ »3فت ٍاصُ دارد ٍ سبٗز گشٌِٗ ّب ّطت ٍاصُ دارًذ .
گشٌٗٔ « »1حىبٗت  /ــِ  /طزة اًگ٘ش  /ــِ  /ػبضمبى  /تب  /ػزش  /پ٘چ٘ذُثَد = ٍ 8اصُ
گشٌٗٔ « »2فزضتگبى  /ــ ِ /پز رهش ٍ راس /اس  /آسوبى  /ثِ  /سه٘ي  /آهذُ ثَدًذ= ٍ 8اصُ
گشٌٗٔ « »3جبى ّبٕ  /ــ ِ  /اس دست رفتِ  /ضبدٕ وٌبى  /ثِ  /آض٘بًِ  /ثبسگطتٌذ = ٍ 7اصُ
گشٌٗٔ « »4سزٍش  /ثِ ً /گْجبًٖ  /اس ً /غوِّب  /ــ ِ  /حك طلجبًِ  /گوبضتِ ضذُ است = ٍ 8اصُ

قرابت
سوال ←17

گزینه 2

ًت٘جِ ػىس اس چ٘شٕ گزفتي وِ اًتظبرش ًوٖ رٍد هفَْم هطتزن صَرت سَال ٍ ث٘ت گشٌٗٔ
« »2است
سوال ← 18

گزینه  ( 2بهتر بود در صورت سوال زیر «تقابل» کشیده شود .).

در ث٘ت ضوبرٓ «الف» ثٖثز ثَدى هَرد ستبٗص لزار گزفتِ است ٍ ظذ اٗي هفَْم در ث٘ت
ضوبرٓ «د» آهذُ است .
هفَْم هطتزن اث٘بت «ة» « .ج»  :دردهٌذ ثَدى ٍ غزق در دضَارٕ ّب ٍ سختٖ ّب گزدٗذى .
سوال ← 19

گزینه 4

اٗي سَال در وٌىَر ّبٕ سبل لجل تىزار ضذُ است  .ػبضك اس هؼطَق چ٘شٕ ًوٖ خَاّذ هگز
اٍ را .
سوال ← 21

گزینه 1

هفَْم هطتزن صَرت سَال ٍ گشٌٗٔ « »1ض٘زٌٖٗ ٍصبل سختٖ ّبٕ ّجزاى را اس ث٘ي هٖ
ثزد .

سوال ← 21

گزینه 2

هفَْم هطتزن صَرت سَال ٍ ث٘ت گشٌٗٔ « »2در اٗي ًىتِ است وِ ّز ثالٖٗ وِ ثِ سز
اًسبى هٖ رسذ رٗطِ در ٍجَد اٍ دارد .
سوال ← 22

گزینه 4

در اث٘بت هزتجط هفَْم « ثٖ ثجبت ثَدى ػوز ٍ گذر سزٗغ آى » هطتزن است  .ث٘ت گشٌٗٔ
« »4هٖ گَٗذ ّوِ اس ٗىذٗگز هٖ پزسٌذ وِ چٌذ سبل دارٕ؟ اهب وسٖ اس حبصل ػوز ًوٖ پزسذ .
سوال ← 23

گزینه 1

هفَْم هطتزن اث٘بت گشٌِٗ ّبٕ « » 2 ، 3 ،4اٗي است وِ ّ٘چ وس اس راس جْبى اطالػٖ ًذارد
 .در ث٘ت گشٌٗٔ « »1ثِ اٗي ًىتِ اضبرُ دارد وِ « دٍست هحزم اسزار هبست »
سوال ← 24

گزینه 4

هفَْم هطتزن در گشٌٗٔ «ً »4ب ضى٘جبٖٗ است .
هفبّ٘ن درست سبٗز گشٌِٗ ّب
گشٌٗٔ « »1ثز هفَْم اس وَسُ ّوبى ثزٍى تزاٍد /گشٌٗٔ « »2در ستبٗص ٍ هذح « وَچىٖ لت ٗبر»
 /گشٌٗٔ « »3سبرًذگٖ ػطك
سوال ← 25

گزینه 1

هفَْم هطتزن اث٘بت سبٗز گشٌِٗ ّب اٗي است وِ درد وط٘ذُ حبل اًسبى دردهٌذ را درن هٖ
وٌذ  .هفَْم ث٘ت گشٌٗٔ « »1اٗي است وِ ػبضك ثبٗذ در راُ هؼطَق فٌب گزدد .

