
  منشاري مرتضي

   99 كنكور - تجربي علوم جديد نظام عمومي ادبيات تشريحي پاسخ
  4 گزينه ‐1

   .هستند درست 4 گزينه در شده ارئه معاني همه

  

   3 گزينه _2

  تافتن راه  - 6  خايب -5  اثر بر -4  هنر -3  نهيب - 2   شدن زايل -1:  اند شده معني درست كه هايي واژه

  

  4 گزينه ‐3

  اندام خوش:  جسيم 

  

  3 گزينه ‐4

  : ها واژه درست امالي

  ذوالجالل >—— زوالجالل/    قربت >—— غربت/    قياس >-—— غياث

  

  1 گزينه ‐5

  : واژه درست امالي

  رغبت >—— رقبت

  1 گزينه ‐6

  : ها واژه صحيح امالي

/      باره >-—— بارع/    شده دباغي >-——ه شد دباقي/    انابت >-—— عنابت/   برافروختگي >-—— گي برافروخته
  خاستن بر >-—— برخواستن و بردميدن/      ضيافت >-—— ظيافت

  2 گزينه ‐7

  سنايي:  »ب« بيت/     ولي اهللا نعمت:  الف بيت
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  1 گزينه ‐8

  .است اول مصراع براي مصداقي حكم در دوم مصراع:  معادله اسلوب/     مرهم مانند شراب:  تشبيه:  »الف« بيت

  زنخدان سيب:  تشبيه/    چنگ و تنگ:  جناس:  »ب« بيت

  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 يسياه - 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

  

  2 گزينه ‐13

   : دارد وجود وابسته وابسته چهار 2 گزينه در

www.konkur.in

forum.konkur.in



  ( 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

  

  2 گزينه ‐19

  .است ناپذيري پند ،2 گزينه مفهوم
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  1 گزينه ‐20

 داوري از بودن نياز بي و شدن خاطر آسوده و دنيا اين در كارها همه در عدالت رعايت ،1 گزينه و سوال عبارت مشترك مفهوم
  .است رستاخيز روز در حساب

  

  4 گزينه ‐21

  .است شده اشاره »اصله الي يرجع شيٍ كل«  مشهور سخن به بيت دو هر در

  

  2 گزينه‐22

 جز به چيز همه از سالك قلب شدن خالي چنين هم و خداوند به تقرب و دنيوي امر از اعراض و گناهان ترك به سوال بيت مفهوم
  .شود مي دريافت مفهوم همين نيز 3 و 2 ،1 هاي گزينه از كه دارد داللت خدا

  

  3 گزينه ‐23

  .(ماست بر كه ماست از(  است خودش كردار و انديشه در آدمي شكست هاي ريشه:  3 گزينه و سوال بيت مشترك مضمون

  1 گزينه ‐24

  .است ظاهري هاي زيبايي ناپايداري ،1 گزينه و سوال بيت مشترك مفهوم

  

   2 گزينه ‐25

 .دارند زيادي گهربار سخنان ها آن وگرنه است عاقالن زياد گفتن سخن مانع عقل، 2 گزينه و سوال بيت مشترك مضمون
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