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 ۱۴۰۰هنر کنکور  پاسخ تشریحی سواالت ادبیات
 

 است :شماریم کدام بیشتر تکرار شده نویسیم بعد میمعنی درست هر کدام از واژگان را می ابتدا   «۴گزینة » -۱

  چیزی   در  نقص  یا   بدی  و  عیب   به مجاز،  و  چیزی،  وجود  دربارۀ  اندازنده  شک  به :  شائبه/    خالص   پاک،   صداقت،  و  خلوص   با  و  بدون آلودگی  :شائبهبی

 یازدهم(  ۹)درس 

 یازدهم(  ۷)درس   سازی  نیرنگ کار بردن، به  مکر  و حیله  کردن،  پنهان را حقیقت: تلبيس 

 یازدهم( ۷)درس   تابان درخشان،: متأللئ

 یازدهم(  ۶)درس  سراسر  همه،:  جمله

 یازدهم( ۹)درس  قلبی اندیشه  بدون ارتجاالً،: بالبداهه

 یازدهم(  1۰)درس  زدودن رُفتن،: رُفت

 دوازدهم(  1۲)درس   قطع طور به  تردید، بی  گمان،  بی: آوری

 ها:بررسی گزینه

 :معنی سه واژه درست است: تلبیس، جمله، رفت۱گزینه 

 بالبداهه، جمله، متأللی : معنی سه واژه درست است: ۲گزینه 

 : معنی سه واژه درست است: بالبداهه، تلبیس، متأللی ۳گزینه 

 شائبه: معنی هر چهار واژه درست است، به ترتیب: آوری، بالبداهه، جمله، بی۴گزینه 

 

هم باید بر روی این سوال حساب جداگانه باز   ۱۴۰۰رسد در کنکور ها تکرار شد، به نظر میآمد و در تمام گروه ۹۹این تیپ سوال برای اولین بار در کنکور 

 کنید.

 ها را بررسی کنید و ببینید هر واژه آیا معادلی در صورت سوال دارد یا خیر. گزینه

 
 ها: موارد نادرست هر کدام از گزینه  «۴گزینة » -۲

 زدن : تأللؤ: درخشیدن، برق۱گزینه 

 ها(گاهگاه )خفایا: مخفی خفیه: مخفی : ۲گزینه 

 : ماه گرمایسال شمس رماهیمطابق با ت بایتقر ان،یماه دهم از سال روم: تموز: ۳گزینه 

 

نامه کتاب  ها از واژه بودند و تمام واژهها تماما از کتاب دوازدهم انتخاب شدهترین تیپ سواالت کنکور سراسری است. در این سوال واژه سوال لغت کمانک در گزینه از رایج

 نامه است(. نامه پیدا نکردم و احتماال خارج از واژه ا در واژه بودند )من تأللؤ ر

 است. ۱۴متاسفانه از حذفیات سوال دادند و واژة »مقالت« در گنج حکمت درس 

 

 کنیم:نویسیم و بعد معادل آن را در ابیات پیدا می ابتدا معنی هر واژه را می   «۲گزینة » -۳

  پریشان و  آشفته :مُشَوّش دهم( /   ۱۰)درس  تعالی خدای  خواست  اراده، :مَشیتّدهم( /   ۲)درس   نیاز بی: مستغنییازدهم( /  1۵)درس   ستیزه و  جدال: مجادله

 یازدهم( ۱۵)درس  رهایی: تخلّصدهم( /  ۵)درس  

 بررسی ابیات:  

 الف( خواست= مشیت 

 معنی است( )غنی هم با مستغنی هم ب( رهایی= تخلص

 نیاز= مستغنی  ج( بی

 د( ستیزه= مجادله

 ه( پریشان= مشوش

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 

۲ 

 

ادبیات جامع خیلی سبز و هفت خوان لغت و   های اخیر نیامده است ولی خوب تست عجیبی نبود و مشابه آن در کتاباین تیپ سوال در کنکورهای سال

 بود.مدههای گزینه دو بارها و بارها آامال و آزمون

 ها از ادبیات دهم. دو واژه از ادبیات یازدهم بود و سایر واژه

 

 بندی سواالت لغت:جمع

های دهم و یازدهم و دوازدهم رعایت  نامه کتاب بودند. معنی روشن و سرراست بودند. سوال شمارشی نداشتیم. مرزبندی کتابسواالت تقریبا همگی از واژه

 بود. شده

 سلط دارید، در اولویت است. کتابی که بیشتر تاید، کامل کنید. اگر لغت را کامل نکردهن باقیمانده کنم در زماتوصیه می

 نامه مطالعه شود.فقط واژه

 معنی باشد.ای را پیدا کنید که دقیقا با کلمة صورت سوال همعجله نکنید و سعی کنید کلمه ۳برای سوال تیپ سوال  

 

 است.آمده  »اعراز« نادرست ( امالی »اعراض« به شکل۱در گزینة )  «۱گزینة » -۴

 »غرس« ←تنها یک مورد نادرست وجود دارد: »غرص«   «  ۱گزینة » -۵

 است. آمده ۱۸خوانی درس این واژه از حذفیات کتاب است و در روان 

 متن غریو و ویل و فریاد با »برخاست« متناسب است و »برخواست« نادرست است. با توجه به   « ۳گزینة » -۶

 

 بندی امال: جمع

 بود. از کلمات مهم و شاخص و تکراری. متاسفانه از حذفیات هم سوال آمده ،سواالت امال نسبتا ساده و روان بودند

 

   «۴گزینة » -۷

 

 ها:های هر کدام از گزینهبررسی آرایه  «۲گزینة » -۸

 ندارد. اغراق: فقر و سلطان / تضاد: تو به سلطان /  خرقه به تاج /تشبیه: ( ۱

دهد چرا که با وجود است در شب وصال رخ نمیکنی )در مصراع اول گفته با چهرة خودت شبستان را مثل روز می اغراق: روز و شب /  تضاد:  شبستان به روز /  تشبیه:  (  ۲

 شود(.روی تو این شب به روز تبدیل می 

 ندارد. اغراق: تر و خشک / تضاد: ندارد. / تشبیه: ( ۳

 ندارد. اغراق: ندارد. / تضاد: تو مانند یوسفی و من مانند زلیخا / تشبیه: ( ۴

 

رسیم. در این بیت »اغراق« و »کنایه« و »جناس« )راه و ماه( هم وجود داشت ولی مجاز و تمثیل  ( می ۳به گزینة )مجاز  با ردکردن    « ۳گزینة » -۹

 ( : ۳های گزینة )سی آرایهنداشت. برر

/ ماه آسمان با دیدن خط عذار یار گرفته است و چهرة یار از ماه زیباتر است )تشبیه   ای است.خط عذار تو مثل حلقهتشبیه:  ماه استعاره از چهرة معشوق است./  استعاره:  

ایهام گرفتن معنی  چهرة معشوق )استعاره(   -۲ماه آسمان     -۱وار بنشینند. / ماه:  گروهی که گرد هم دایره  -۲هر چیز مدور و دایره شکل    -۱حلقه:  ایهام: /    مرجح پنهان(

 است. گرفتن ماه آسمان علتی غیر واقعی بیان شده برایحسن تعلیل: /  یید همگان نیست. حقیقی و استعاری مورد تا

گون گشت، یا آن که خط عذار یار چنان زیباست که ماه از حسادت و رشک سیاه شد و گرفت. این خط دایره و  ماه رخسار یار از دمیدن خط سبز عذار تیره  معنی بیت:

 تواند بیرون رود. تواند از آن بیرون برود یا این خط مانند انجمن و گروهی است که کسی از آن نمی ای است که کسی نمیچنبره

 

 ها:های هر کدام از گزینهبررسی آرایه  «۲گزینة » -۱۰

 پیوسته  -۲شراب   -۱مدام :  ایهام: عیش و عیب / جناس: ( ۱
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 ندارد. مجاز: درخشندگی مشتری از عکس روی دلدار است/ حسن تعلیل:  ( ۲

 معشوق است.  ماه در مصراع اول استعاره از چهرةاستعاره: مصراع دوم کنایه از زیبایی معشوق است. / کنایه: ( ۳

 است.رنگ ادات تشبیه است و شاعر هرکس که ... را به شمع تشبیه کرده به تشبیه: سر مجاز از قصد و اندیشه است. / مجاز: ( ۴

 

 ها: بررسی استعاره در گزینه  «  ۱گزینة » -۱۱

 استعاره  ۶چهرة یار : گل: خط عذار یار / ریحان: قامت یار / سرو: چهرة یار / آفتاب: زلف / سایبان: : چهرة یار یا خود معشوق / ماه( ۱

 استعاره  ۴است(: لب یا دهان یار )نقطه به مهرة مار تشبیه شدهشکر: دهان یار / نقطه: است( / چهرة یار )رشته به مار سیاه تشبیه شدهقمر: زلف یار / رشته: ( ۲

 استعاره ۴خال یار : مشک: هره / چالله: دهان یار/ پسته: خنده یا سخن یار / لؤلؤ: ( ۳

 استعاره ۲چهره  : گل: چهره / مه: ( ۴

 

 بندی آرایه:جمع
خورد. احتماال از کتاب درسی بود و در سواالت دیگر هم از ابیات کتاب زیاد به چشم می  ۱۰دو بیت از ابیات سوال  تر بود.  ساده   ۹۹و    ۹۸سواالت آرایه نسبت به کنکورهای  

 دهد. آموزان خوب قوت قلب می ریاضی و تجربی هم شاهد این اتفاق باشیم که به دانشدر سواالت 

 با مورد جدیدی مواجه نشدیم. ۹ها خیلی پیچیدگی نداشتند و به جز ایهام سوال آرایه

 اگر دقت داشته باشید پاسخ دادن به سواالت آرایه دور از دست نیست. نکات مهم آرایه همگی برای شما آشناست.

 

 کنیم:برای بررسی نقش قافیه جمالت پایانی را مرتب می   « ۴گزینة » -۱۲

 )نهاد( سر )مفعول( از گریبانش )متمم( برنکرد: نهاد  ماهیالف( هر روز )قید( 

 را )مفعول( با چشم و ابرو )متمم( برهم زنی:  مفعول  سپاهید )بدل( ب( تو )نهاد( خو

 پرسی: قید)قید( از حال زیر دستان )متمم( می  گاهیگاهج( ]تو[ )نهاد( 

 الیه الیه( بشنوی: مضاف )مضافدادخواهی  ساز( ز هر سو )متمم( فریادِ )مفعول( د( تا )حرف ربط وابسته 

 

و نیازی به بررسی جهش    شد( جملة چهارجزئی با مفعول و مسند وجود دارد و با بررسی همین مورد جواب مشخص می۳تنها در گزینة )  « ۳گزینة » -۱۳

 ضمیر نبود. 

 ها:بررسی گزینه
 . . / جملة مفعول و مسندی نداردتاسجا شدهالیه »فتراک« است و از جای خود جابه( »م« مضاف۱

 است. / جملة مفعول و مسندی ندارد. جا شدهابهالیه »هوا« است و از جای خود ج»ت« مضاف( ۲

 فل )مسند( کرد. جایی ضمیر پیوسته ندارد و »من« در مصراع دوم مفعول است. / جملة آخر چهارجزئی مفعول و مسند است: بازی ایام )نهاد( من را )مفعول( غا( جابه۳
 است. / جملة مفعول و مسندی ندارد. جا شدهالیه است و باید بعد از »آرزو« بیاید و از جای خود جابه( »م« در »دستانم« مضاف۴

 

 شد.  های گذار به مفعول و مسند پاسخ مشخص میسوال دشواری نبود و فقط با بررسی فعل

در اطالعیة سازمان سنجش این مبحث حذف شد و علت آن هم    ۹۹و    ۹۸های  لاست. ساآمده  ۶در درس    (۹۷شما )چاپ    »جهش ضمیر« در کتاب دهم

الیه هم  داند و کتاب درسی در مفعول و مضافجا شده را دارای جهش میالیه جابهتفاوت دیدگاه کتاب درسی و کنکور در این مبحث بود؛ کنکور فقط مضاف 

به بعد اصطالح جهش ضمیر را حذف کرد. دبیران    ۹۸نکور بود. کتاب درسی هم از چاپ  ترین کار حذف مطلب از کقایل به جهش است. برای همین راحت

، این مبحث را تدریس نکردند و در هیچ  و همچنین حذف شدن آن از کتاب درسی  ۹۹و   ۹۸ادبیات هم امسال با توجه به حذف جهش ضمیر از کنکورهای 

 توانستید به سوال پاسخ بدید.کور سراسری از آن سوال داد. البته بدون آن هم میآزمون کمک آموزشی معتبری از این مبحث سوال نیامد ولی کن 

 کنم. ای ارسال مینامهبرای شما انشاءاهلل درس

 

 ها: بررسی مصراع   «۳گزینة » -۱۴

 نسبی )مرد+انه( مردانه: باز= عشق بازنده: صفت فاعلی/ کوهکن= کوه کننده: صفت فاعلی / الف( عشق

 فاعلی )بن مضارع+ا( رها: ب( 
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 مفعولی )بن ماضی+ه( ساخته: ج( 

 صفت لیاقت )مصدر+ی( دیدنی: د( 

 

 ود. شای دیده نمیساز و جملة وابسته( هیچ پیوند وابسته۱در گزینة )  «  ۱گزینة » -۱۵

 ها:بررسی سایر گزینه

 چو من در همه آفاق سرگشته بگشتی. ]که[ ( مگر بر رخ جانان نظر افتاد ۲

 ریخت.برگ از شاخه میکه ، چندان کردشکفت و برگ می( دوچندان می۳

 ز دستت نیاید چو سرو آزاد باش. ور ز دست برآید، چو نخل کریم باش. اگر ( ۴

 

 شود.عبارت هیچ حذف فعلی دیده نمی در این   « ۲گزینة » -۱۶

 ها:بررسی سایر گزینه

/ صفت فاعلی:    )مثل آب است روان= مثل آب روان است(روان  آب  جاودان /  بهشت  صفت پسین:  گونه پند و حکمت /هزار  گونه نعمت /    صفت پیشین: هزار(  ۱

 روان 

 سایر جمالت ساده هستند. ساده: جملة  قرآن مانند است به بهشت جاودان. / که بدان جملة غیر ساده: ( ۳

 جاودان دوتلفظی: حکمت )معطوف( / تبعی: پند و حکمت / گونه نعمت / هزار گونه هزار ممیز: ( ۴

 

 بندی دستور: جمع

 گویی به سواالت کافی بود.سواالت دستور ساده بودند و تسلط نسبی در مطالب هم برای پاسخ

، تبعی،  های دستوری روان و منطقی باشد. از مباحث بسیار مهم )نقش دستوری و گروه اسمی( مهم )جمله مرکب و حذفتسترود که  در سایر کنکورها هم انتظار می

ت خیلی  آوا و دوتلفظی و ...( همگی امکان دارد سوال بیاید ولی احتماال سواالصفت فاعلی، انواع ان، زمان فعل و ...( و غیر مهم )همتر مهم )و ...( و مطالب کم نقش ضمیر

 اید مطالعه کنید ولو با یک نگاه اجمالی و سریع.کنم مطالبی را که جدی نگرفتهتوانید به آن سوال پاسخ دهید. توصیه میعمیق نیست و با کمترین مطالعه می

 

است بخش و گشاینده دانسته شده ( نیز صبر رهایی ۳( و ) ۲(، )۱های ) است. در گزینهگشایی صبر«  »گره مفهوم حدیث صورت سوال    «۴گزینة » -۱۷

 برد.میام ولی پیری عاقبت شکیبایی را از بین گوید: عمری است در هجران تو صبر و شکیبایی کرده( شاعر می ۴ولی در گزینة )

 

 ها:بررسی هر کدام از گزینه  «  ۱گزینة » -۱۸

. در این ام چه قدر از عالم درویشی به دورممن درنگ و کنجکاوی مکن تا پی نبری که من که خرقه پوشیده برای خاطر خدا! فقط گرایشی نشان بده و نزد معنی بیت:( ۱

 خبری.و طلب عنایت و توجه است نه غفلت و بیپوشی نگاه کردن با دید اغماز و چشم بیت اصل سخن 

داللت دارد: اگر کسی مثل نخل بادیه به آب جو توجه نکند و مناعت طبع پیشه کند، ابر بر او خواهد بارید   »مناعت طبع«( در این بیت »التفات نکردن به آب جو« بر ۲

 و او را سیراب خواهد کرد. 

 بندگان و توانایی و قدرت خداوند است. عجز و ناتوانی دست بنده چه خیزد« نشانگر  »ز( ۳

و تسلیم بودن همة امور در  عدم اختیار  ( در این بین »داور زمانه« خداوند است و این مطلب که مسیر و مدار همة پادشاهان بر ارادت و خواست خداوند است نشانگر  ۴

 برابر خواست خداوند است.
 

دار حسن تو  ای، معلوم است که به ما عاشقان که آینهگوید: تو که مجذوب زیبایی و حسن خود شدهدر بیت سؤال عاشق به معشوق می   «  ۳نة »گزی -۱۹

در برابر ]چشمان من عاشق[ که به غیر از تو  گوید:  ( شاعر می ۳است. در گزینة )توجهی معشوق به عاشق  بیهستیم توجهی نداری. پس بیشترین تاکید در این بیت  

است و با هم تناسب مفهومی  توجه کردن به عاشق  پذیرد، حیف نیست تو به آینه نگاه کنی؟ در این بیت هم تاکید شاعر بر  نگرد و تصویری دیگر نمی به چیزی نمی

 دارند. 

 ها:مفهوم سایر گزینه

 آالیش بودن مردان حق( دن ظاهر و باطن مردان خدا )صاف و بی همانند بو( ۱

 رسد.ماند و به کمال نمی( کسی که در بند خودنمایی است، ناکام می۲
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۵ 

 

 بهره از حقیقت منکر حقایق است.( انسان نادان و بی ۴

 

با توجه به متن حکایت کتاب درسی تاکیر بیشتر  توصیه به بخشندگی / توصیه به آزادگی. در بیت سؤال دو مفهوم اصلی وجود دارد:    «۱گزینة » -۲۰

یت سوال  ها به ب شود و از سایر گزینهدیده میبرتری سرو بر سایر درختان  و  ستایش آزادگی سرو  ( نیز مفهوم  ۱)  هم بر آزادگی است و ستایش آزادگی سرو. در گزینة

 تواند دارای دو پاسخ باشد. ( نیز با مصراع اول بیت سوال متناسب است و از این جهت سوال خالی از اشکال نیست و می ۲تر است. اگرچه گزینة )نزدیک

 ها:مفهوم سایر گزینه

 ( توصیه به کرم و خیررساندن به دیگران ۲

 ( در این دنیا عافیت و سالمتی وجود ندارد.۳

 ناسازگاری تقدیر با آزادگان ( ۴

 

 بررسی هر کدام از ابیات:  « ۳گزینة » -۲۱

 آید: ظرفیت افراد متفاوت است. ریزد آرام است ولی جو با یک سیل به خروش میدریا با وجود صد رود خروشان که به او می ظرفیت وجودی: الف( 

 رژیم شاه است.  بیت تصویری از فضای سرشار از یاس و خفقان و استبداداستبداد: ب( 

 کند.شود و هیچ ذاتی تغییر نمی شود، گیتی باوفا نمیزار آب روان نمی کند؛ شورهذات و وجود موجودات تغییر نمی اصالت ذاتی: ج( 

 نگری و تدبیر مفاهیم مهم بیت سعدی هستند.عالج واقعه پیش از وقوع کردن و آیندهتدبیر: د( 

 و شکست خوردن. روز شدن دشمن بدخواه است و مغلوب شدن در این بیت سخن از پیمغلوب گشتن: ه( 

 

گوید: اگر ابر قطره را با تلخی از  ( نیز شاعر می ۱است. در گزینة )همراه بودن نیش و نوش دنیا ( ۱مفهوم مشترک بیت سوال و گزینة )  « ۱گزینة » -۲۲

 گرداند و در کنار هر تلخی شیرینی وجود دارد. شیرینی به دریا باز می زند، مجددا او را با کند و این فراق ناگوار را رقم می دریا جدا می 

 ها:مفهوم سایر گزینه

 گردد، خوب یا بد نتیجة عمل هرکس به خودش باز می ( ۲

 کندن از تعلقات دنیای مادی و همت کردن برای پیمودن راه عشق و معرفت ( دل۳

 های شیطان و هوای نفس پاک کردن ( دل را از نیرنگ۴

 

است و در هر سه بیت راهنمایی و هدایتگری تاکید شدهیابی عارف به کمال نقش پیر طریقت در راه ( به ۴( و ) ۲(، )۱های )در گزینه  « ۳گزینة » -۲۳

 است. دانسته شدهیافتن او به منزل  های دل عاشق دلیل راهقراریبی( ۳شود اما در گزینة )پیر طریقت دیده می 

 

 مشترک است. مفهوم سایر ابیات:بازی عاشقانه و استقامت مردانه در راه حق جان)الف(، )ج( و )ه( ابیات  در  «۱گزینة » -۲۴

 شدن در راه محبوب و بدنام شدن با فدانکردن جان در این راه شدن با کشتهصاحب نام و آوازه ب( 

 گرداندن از نامرد عین شجاعت و مردانگی است.د( روی 

 

است و آن را فاقد  ( اشتباه کرده۴سوال پاسخ درستی ندارد و هر چهار گزینه درست هستند. اما احتمال بسیار زیاد طراح در گزینة )این   «۴گزینة » -۲۵

 ها:است. بررسی گزینهترکیب وصفی دانسته  

 تواضع سبب بلندمرتبگی است. ( این است که ۱( مفهوم مشترک عبارت سوال و عبارت گزینة )۱

 است و »ت« مفعول است: خلق )نهاد( تو را )مفعول( دوست دارند. جمالت متن: ( متن هفت جمله ۲

( که خلقت ۵تر نیست )( که جاهی از این رفیع ۴( و تواضع پیش گیر )۳(، کرم کن )۲داری ) ( که مال از بهر )به شکل نادرست بحر آمده( جاه دوست می۱ای ]کسی[ ) 

 (. ۷( و ثنا گویند )۶دوست دارند )

 بهر / مترادف مقام: جاه  ←یی: بحر ( غلط امال۳

ده است. در جملة »جاهی از  ( منادا در جملة اول محذوف است: ای ]کسی[ که ... / ترکیب وصفی هم در این عبارت وجود دارد! اما طراح به اشتباه آن را به حساب نیاور۴

این، نیست )= وجود تر از  باشد: جاهی رفیع تر« هیچ نقشی ندارد جز آن که صفت جاه  تر نیست«. فعل »نیست« غیر اسنادی است و »جاه« نهاد است. »رفیع این رفیع 

 ندارد(. 

 ان. اده و روبرخی س خت وبودند. برخی س ۹۹ت مشابه دهم. سواالتوضیح می فایل صوتی یا تصویری  در بندی قرابت:جمع
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