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 ۱۴۰۰ یریاضکنکور  پاسخ تشریحی سواالت ادبیات

 

 دیم که آن معنی را داشته باشد: گرنبال بیتی میبه د عدکنیم و بها را معنی میابتدا واژه  « ۲گزینة » -۱

 (ببیت ) کلید  مفتاح:

 آن انتخاب کردیم.ه که کلید را در ( هم آمد)بدر بیت   (دبیت ) نوع ، روش نمط:

 (جبیت )  قتوهنگام،  اوان:

 ( الف بیت ) کوی برزن:

 

 درست هر یک: معنی  رست وان نادواژگ « ۴»گزینة  -۲

 معصیت و گناه نافرمانی،: عصیان

 بدقواره  و درشت: یغُور

 بزاق  دهان، آب: خدو

 بینایی  توان دید،:  سو

 

از ما خواسته « ۴»گزینة  -۳ واژگان  است  صورت سوال  وارا بررسی کنیم!! )یع  فرد«»معنی  را آوردههای  ژهنی  ببیند شما  زوج  تا  را  زواست  فرد  ج و 

 هد: واخی زیر را میهاهواژی خیر!( پس معنشناسید یا می

 درست، پسندیده، مصلحت صواب:

 تخت پادشاهی، اورنگسریر: 

 خشمگین، غضبناک  شرزه:

 سرپوش، روسری  معجر: 

 اند. درستی معنی شدهگان در آن بها گزینة )( است که همگی واژها تنهبه معنی با توجه

 

 ها: موارد نادرست و شکل درست آن «۲گزینة »-۴

 است. تبعت ت و درست آن نادرست اسطبعت 

 است. معونت ست است و شکل درست آن به معنی هزینة زندگی نادرئونت م

 

 صالح شود.( »غدر« نادرست است و باید به صورت »قدر« ا۱ة )گزیندر  «  ۱گزینة » -۵

 

 ألوف« است.آن »م  حیح ت و شکل صنادرست اس( »معلوف« ۳ة )در گزین «  ۳گزینة » -۶

 

  « ۳گزینة » -۷

 

 ها:هر کدام از گزینه سیبرر «۱گزینة » -۸ 

 ندارد. ایهام: ل و جالل / جماجناس: ( ۱

 خیص است. شستان اضافة استعاری و تچهرة گلاستعاره: ک است. / از زمان انددوهفته مجاز مجاز: ( ۲

 عل لب اضافة تشبیهی است. لتشبیه: شخیص است. / تشان اضافة استعاری و خ بدخراستعاره: ( ۳

 ابر احسان اضافة تشبیهی است. : تشبیه/   هْبه و بِجناس: ( ۴
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 ها: یه و استعاره در گزینهبررسی تشب  « ۳گزینة » -۹

 استعاره ۱: تواند استعاره باشدمیاین راه در مصراع دوم : استعاره  تشبیه  ۲شیر روباه شود/ بادیة سودا :  تشبیه: ( ۱

 ندارد.استعاره: تشبیه /  ۵ت؟ : سشاهوش ... گوهر یکدانة کی[ / ]استدر یکتای که   وش ...شاه  /جبینرخ / زهرهش / ماهوشاهتشبیه: ( ۲

ی طبعم  ط ز چشم / طوبادام استعاره ا  / اره از دهان  شکر استع:  استعارهیه /  تشب  ۲ی طبعم همچو بلبل :  طوط  /   ضافة تشبیهی(  )ا  بع ط طوطی  تشبیه:  (  ۳

 استعاره   ۳: عاره است ص و استواله و شیداست تشخی

 استعاره   ۲: اره استیص و استعتشخ . / باد بند قبای غنچه را بکشداضافة استعاری و تشحیص استقبای گل استعاره: ندارد. / تشبیه: ( ۴
 

 «: ۲ة »گزینهای بررسی آرایه. رسیممی( ۲ة )گزین به ایهامو  جناس و حسن تعلیل ی هاا رد کردن آرایهب  « ۲ة »نگزی -۱۰

 ( ح تشبیه مرجاست )لب یار به شکر تشبیه شدهارد. ای دواژهشکرخند تشبیه درونتشبیه: 

 کام خ کردن لتکنایه: 

 شیرین و تلخ: ضادت

 ب یار.در برابر لشکر نرخ ارزان شدن ق: اغرا

غلط ایهام گرفته باشد و گزینة خسرو« را به  کان دراد طراح »شود و ام دیده میهم  کام(  »مجاز« )   و   خ کردنکام را تلس« به شیرینی  وکدر این بیت »پاراد*  

ها ا در تستوکس داریم تضاد هم داریم امپارادوقتی ضاد گرفتنش )( است اگرچه اغراق آن و حتی ت۴( بهتر از گزینة )۲سخ بداند. به نظرم گزینة )( را پا۴)

 . ز استبرانگیند( کمی شکضاد هم بگیرت که تسرایج نی
 

 ها:اره در گزینه عبررسی است  «۱گزینة » -۱۱

 استعاره   ۴ست: اهان و دنده  خلب، بوسه، ز یب استعاره ابه ترت، نقل، شکر و پسته علل( ۱

 و استعاره وجود دارد: بهشت و کوثرحداکثر دعاره بدانیم ستاگر ا . یمیل در نظر بگیرتمث  ستبهتر امصراع دوم را ( ۲

 استعاره ۳: استنقالب ادی، جامعه و اآزبه ترتیب استعاره از نسیم، باغ، گل ( ۳

 استعاره   ۲ستند: خیص و استعاره هتش  هگوش زهرو نالة چنگ ( ۴
 

 های اضافی و استعاری: یببررسی ترک  «۴»گزینة  -۱۲

 ندارد. ی:وصف یهاکیبتر  اضافی  ۳خون تو : جهان /  دوام/ دوام ضامن های اضافی: کیب( تر۱

 کیب وصفی تر ۲: ان / غبطة بزرگمردنی چن ی:وصف یهاکیبتر  اضافی ۳: زندگانیغبطة ت/ رگمرگ تو / مهای اضافی: کیب( تر۲

 ندارد. ی:وصف یهاکیبتر اضافی  ۶:  فراز سر/ سرم  /بة خود/ خیمة خودشت زین/ زین خود/ کلپهای اضافی: کیب( تر۳

 فی وص ۲ر عاشقی: ار / ههگذبشریت ر ی:وصف یهاکیبتر  اضافی  ۲:  نة شهادتخ/ تشگذرگه تاریهای اضافی: کیب( تر۴
 

 :هابیت سوال و سایر گزینهت . بررسی جمال ود داردجه وجمل ۵( هر کدام ۲سوال و گزینة ) در بیت  «۲گزینة » -۱۳

   ( ۵) خدا نگه دارد ( ۴) خیزدست بنده چه ز د    ( ۳) ؟چه گفت (۲) گاه دارکه دلم را ن( ۱)مش چو گفت

 ( ۴) ن دارمکیمن هم به خالفش دل پر( ۳)گفت    ( ۲)  تسن اوزفاغی به تو روزمهر فرو( ۱) ( گفتمش ۱

 ( ۵)  جا؟واب کو خ  (۴) ؟ری کدامصبو (۳) قرار چیست؟   ( ۲) ای دوست  ( ۱) طمع مدارظ خواب ز حاف و قرار( ۲

 ( ۳) کم نداشتکه غم بیش و ( ۲)غم آری نداشت        (۱) م نداشتغ( هرگز دلم برای کم و بیش  ۳

 ( ۴) ش ک امام ما علم بگرفته بر دوآن   (  ۳)  شچاوو  گنو بشنو با(۲)من برخیز ( ۱) ( جانان ۴
 

 ها:بررسی هر کدام از گزینه  «۲گزینة » -۱۴

 قش مفعول دارد(. بیت اول هم ن )ش در .« مسند هستندرداد مهو »معول مف »ش«: ادندنام نهمه  ردادو مدی آن را  (۱

 کیب اضافیتر ۳:   ماسردی دم / مارمی گدل / فاج تیغپسین:  های وابستهة پیشین / وابست  ۲ب : چو  کییتیغ /  صدهای پیشین: ستهواب( ۲

 سردی و دم میگردلضاد: تصد / سد / آوا: هم( ۳

 وم  صراع د»و« در مساز: یهپاربط هم /»که« در مصراع سوم  /»تا« در ابتدای مصراع دوم ساز: وابستهربط ( ۴
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 جزا: از نظر ابررسی جمالت   « ۲نة »گزی -۱۵

 نادی( حرم اسرار عشق )مسند( نیست )فعل اسش )نهاد( م الف( جان

 )= وجود دارد( )فعل ناگذر( ادی( برای من )متمم( است پر ز شرم و بهایی )گروه نهب( سر 

 )مسند( ]بود[ )فعل اسنادی( تش )نهاد( متنایل به هم ج( هم )قید( حرکا

 نهانی )متمم( یکی دشمن )نهاد( است )=وجود دارد( )فعل ناگذر( د( برای من )متمم( در 

 

 کنیم: مرتب می جمالت رات ماکلی بررسی نقش برا  « ۱گزینة » -۱۶

  روش )مسند(و خدر جوش ( ات )متمم( از تشنگیفرات )نهادو پوش )مسند( ]است[ یلیت )متمم( ن به داغ مامت ه )نهاد(عبک [ )مناد(که ]کسیای 

 به دوش )متمم( بکشد. ک )مفعول( شمنهاد( ه دریا )ل( کع، نشنیدم )فاست)متمم(  تو یم سند( از م)ی احهرش)متمم( که فرات )نهاد( ]است[. جز تو 

 

 از ابیات: بررسی هر کدام   « ۳نة »گزی -۱۷

 ذیریپعبرتگرید: خون می  ببیند،خزان را های گل در برگبداند و   ة عبرتینگل را مانند آکس ( هر۱

 نستن صبرگشا داکیبایی و راهتوصیه به شند: افق شدههمة امور مودر  های پاک ، انسانهجگر بفشار که از این رابر کن و دندان به ص( ۲

ل معنی باشی به صورت هم بنگری معنی را  اهبیند، پس اگر هم حسن یار را آشکارا میپرده باشد  حتی اگر بار درحقیقت بین  انسان اهل معنی و  ( ۳

 ی با ریاکاری و مزمت تزویر ندارد.ارتباط   است و ی نی ظاهربیفبینی و نحقیقتد بر کیبینی. در اینجا تامی

 طبع عت منا تر است: سالطین بزرگ بیش دگی مرفه و شادمانی نداریم اما آرامش ما از نتهی است و زما دستمان ( ۴

 

چکتر بکنند، نقصی برای آن حساب  گوید: اگر انگشتر )که ذاتا با ارزش است( را در انگشت کو( شاعر می۲در گزینة )  «۲»ة گزین -۱۸

 کین لممکان باشرف البه مکان او:  نهست شرافت به خود شخص انی عزت و کاهد و این یعز را نمی، عزت انسان عزیکان پستمد. یعنی شوینم

 هوم سایر ابیات: مف

 .نیستشایستة زندگی ندارد،  عتطاشندگی و ی که بخ شرافت انسان به بخشندگی و طاعات اوست. / کس( ۱

 . و شرافت است مالکسختی زندان سبب ( ۳

 در وادی معرفتت رار معرفس ز اشدن سالکان اآگاه ( ۴

 

»بدون  یا   «کردنرکت کردن و تالش حرغم دن علیماناماک ن»شود خدا برکت« می حرکت ازقابل »از تو م مفهوم  «۳ینة »گز -۱۹

ر  پا زدن کاوید: وقتی با دست و گ( شاعر می۳)گزینة ن بیت به این مفهوم است. در تری( نزدیک۳گزینة )به مطلوب و مقصود رسیدن« ش حرکت و تال

و مفهوم این بیت در   سعی و تالش نتیجه نگرفته استود؟ پس در این بیت شاعر از شتیم تا ببینیم چی مینار گذاشکتالش را عی و ، سما پیش نرفت

 تقابل با بیت سوال است. 

 ها:گزینهمفهوم سایر 

 گذارند.میمنت بر ما ر آن طبه خا اند()که تنها مقدمة کسب روزی بوده  انیگررسد و دخدا روزی می( ۱

 رود. زود از دست می ت آید زود به دسقی که ( رز۲

 ( ت برای کسب روزیرکحروری است )توصیه به تالش و ض کت برای روزی حررساند اما تالش و روزی را خدا می ( ۴

 

ها مفهوم نه ر گزیدر سایت. عزلت سبب کمال و بلندمرتبگی اس نشینی وگوشهاین است که  ن از( سخ۱در گزینة )  « ۱زینة »گ -۲۰

 است.  بگیتع سبب بلندمراضفروتنی و تو ین است که مشترک ا

 

( نیز توصیه به  ۱در گزینة )می و مالیمت رفتار کردن. نربا است و « شمن»مدار با دة شریفة صورت سوال فهوم آیم  «۱»گزینة  -۲۱

 م و آزرم سخن گفتن است.  شرخویی و با نرم 

 :هامفهوم سایر گزینه
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 گفتن او با سیاوش ننرمی و مالیمت سخاووس و با ک بودنحت نارا( ۲

 . آوردیرین زور مینگ زستواند به تا میهمان طور که آسیا کنند نمییی رحم و مروت توانا( قدرتمندان و زبردستان در هنگام ۳

 شود. ه باشد، حتی سنگ هم آدم میشتو روی گرم وجود دا شیرین  ثل لب اگر کارفرمایی م: اثر محبت و جذابیت و عشق( ۴

و خداوند فقط به موسی  ینی و امثال آن نیست نشبیت و همه سخنی از اثر ترکنید در آیظر برسد. دقت ( هم با آیة شریفه متناسب به ن۴* شاید گزینة )

 شود.می دهتر دی( روشن۱توصیه در گزینة ). این نرمی رفتار کن فرماید با فرعون به)ع( می

 

 کنیم: ابیات را بررسی می  تکه پاسخ تکبرای رسیدن ب  «۲گزینة » -۲۲

 طن را بر غربت برگزیدن(و) ارید تا به سختی نیفتیدیغربت روی ناز وطن بیرون نیایید و به الف( 

 الوطن  حب( / دنبرگزیربت غ برد. )وطن را بر ی ن نمقة به وطن را از بیال ، عط غربتب( نشا

 ( بسته به وطن نبودن!و دل  کردنجایی وطن ن ج( این دنیا شایستة وطن کردن نیست و باید از آن عبور کنیم )دید ظاهربینانه: در

 بازی در راه وطن د( جان

(  ک اشتراکی با بیت )ب( دارد و بیت )جهستند. بیت )د( هم به نوعی اندمفهوم الف( و )ب( همن مفاهیم وجود ندارد. بیت )قابلی بیکه تنید کمشاهده می 

ج(  و ) فقط تنها جواب قابل قبول بیت )ب( هاباید به نوعی دیگر به ابیات نگاه کنیم. در گزینه. پس به وطن نداردفضایی متفاوت است و ربطی هم در 

باید از وطن و  به طور کلی  کردن در آن ناپسند است پسوطنو  تسخاک ماتمکده ااست که ط کردهبااین مفهوم را استج(  بیت )  ازح گونه؟ طرات. چاس

   د.بل دارقاو )ج( ت ت )الف(پس به نوعی با بی ، ستوطن مایة ماتم ا و  درا ماندن دوری کجیک

 

خن از این است که ها سنهاست در حالی که در سایر گزیمرگ ز ذاشتن نام نیک پس اگباقیفهوم اصلی ( م۱در گزینة )  «  ۱گزینة » -۲۳

 و به نوعی هرچه کنی به خود کنی و از ماست که برماست. گردد خود او بازمی نتیجة عمل هرکس به

 

خداوند به هر کس متناسب با شایستگی و استحقاق ت که خن از این اس( س ۴( و ) ۲(، ) ۱های )وال و گزینهدر بیت س  «۳گزینة » -۲۴

این بیت برای این  کنم چرا  در فکر میقاست. )هر چتاکید شده داوند  خرسانی روزیشود و بر نمییده هوم د ( این مف۳در گزینة ) است.کرده  او عطا

 رسه!( شده، عقلم به جایی نمیخاب سوال انت 

 

 گ بهتر است. از زندگی در ننگ با عزت مره ین است ک( همانند بیت صورت سوال سخن از ا۴در گزینة )  « ۴گزینة » -۲۵

 ها:نهمفهوم سایر گزی

خواهم مورد شماتت دشمنان قرار  لم را بردی و من را عاشق کردی، مرا بکش زیرا نمید: مرار بگیرق شمناندش سرزن موردست تا بهتر ا میرمب( ۱

 یرم. بگ

 اختیاری مرگ( ۲

 نبستن به جهان فانی  ( دل۳
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