
 

 

 محسن اصغری -کاظم کاظمی پاسخ:         1400 کنکور تجربیپاسخنامه فارسی گروه 

              

 لغت

 واژه نامه(فارسی  )لغت، 4   گزینه -1

 زهی: آفرین )ج(

 دل: آگاه، عارف)د(صاحب

 )الف( جفا: ستم

 )ب( مرحمت: احسان

 (  ه، واژه نامو دوازدهم ازدهمیفارسی  )لغت،    4 گزینه -2

نیرومند: شگرف   

کرانگی: ابدیتبی  

 اعتبار: روایی

 نیکویی: منت

 (   ، واژه نامهازدهمیفارسی  )لغت،    2/3 گزینه -3

 کردن، شرح دادن، بازگویی تعبیر: بیان

 در شب سیر کردن :اسرا

 : ضربه، ضربه زدنزخمه

 )فرهنگ معین( نوعی از عقرب زردژگی نوعی عقرب زرد بسیار سمّی...، جرّاره: وی*

 امال

 (دهم فارسیترکیبی  )امال،  4   گزینه -4

 امالیی و شکل درست:های غلط

 ( کراهیت1

 فراق (2

 اندقدمی گذارده (3

 ( دوازدهم )امال،     3    گزینه -5

 امالیی و شکل درست:های غلط

 منقلب 

 ضجّه

 توجیه

 (دهم فارسیترکیبی  )امال،     2    گزینه -6

 امالیی و شکل درست:های غلط

 ب( اصرار 

 ج( صواب
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تاریخ 

 ادبیات

 (دهم فارسی  )تاریخ ادبیات،  1   گزینه -7

      بهارستان الف(

       ب( کلیله و دمنه

رایه های آ

 ادبی

 (دوازدهم دهم، یازدهم و فارسیترکیبی  های ادبی،)آرایه   1 گزینه -8

 سرزمین چین -2چین وشکن زلف  -1ایهام: چین در مصراع دوم: 

 استعاره: برخاستن نافة مشک

 (سرزمین چینچین)  ( وچین وشکن زلفچین)جناس تام: 

 (دوازدهم دهم، یازدهم و فارسیترکیبی  های ادبی،)آرایه   1  گزینه -9

 -استعاره: ناظر)بیننده( شدن نرگس و گویا شدن سوسن/ ایهام:  (1

 )شراب( یک روز/ مجاز: جام -2رزق و قسمت -1ایهام: روزی  (2

 ر احسان / اغراق: بزرگنمایی در توصیف جنگاوری و احسان ممدوحتشبیه: با(3

 ستعاره: زبان آوری قلم و کام آتش)تشخیص((/ ازبان)بیان و کالم -مجاز: قلم )شعر و سخن((4

 (دوازدهم دهم، یازدهم و فارسیترکیبی  های ادبی،)آرایه 2گزینه -10

 )عاشق(دوم صید -(و عاشق شیر)انسان نیرومند -عاره از چشماستعاره: آهو)مصراع دوم( است

 صید)اول( توام من -آهو چشمتشبیه: 

 )پایان مصراع( و تقصیر : عیبو آهوغزال ناس: آهو: ج

 شیر گیر بودن)بسیار جسور و دلیر و شجاع بودن(کنایه: 

 مدوازده دهم، یازدهم و فارسیترکیبی  های ادبی،)آرایه 1 گزینه -11

 : سر و در/ تشبیه: مار زلفجناس (2

ایهام تناسب  اگر )البتهستمگر ینام پادشاه -2خندان  -1: سر )نوک( / ایهام: ضحاک: مجاز (3

 بگیریم، بهتر است(

 اشاره به داستان ضحاک و جمشید: لمیحت (4

دستور 

 زبان

 (دوازدهم دهم، یازدهم و فارسیترکیبی  )دستور زبان، 3  گزینه -12

که با تو بودم/ شیوة بالغی: بی دوست زندگانی چنان وقتی  –از عمر ذوق دیدم عادی:  هایشیوه ب(

 ذوقی ندارد.

ای تو با جمله ]هستی[ و  وة بالغی:ها هستی/ شینور چشم من هستی و جان دل تن د( شیوه عادی:

 از من تنها )جدا( هستی

 نشد؛ جنگ آتش بساخت. هـ( شیوه عادی: سیاوش سیه را به تندی بتاخت / شیوة بالغی: تنگدل

 (دوازدهم دهم، یازدهم و فارسیترکیبی  )دستور زبان، 3  گزینه -13

 خورم[قرینة معنوی: به جان خواجه و... ]سوگند میحذف فعل به 

 م صبح+ است)فعل اسنادی(جملة اسنادی: دعای دولت تو + مونس د

 ها حذف فعل به قرینه معنوی دیده می شود اما فعلهای اسنادی وجود ندارد.توجه: در همة گزینه
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 (دوازدهم دهم، یازدهم و فارسیترکیبی  )دستور زبان، 4 گزینه -14

 فاعلی: روا )ج(

 مفعولی: آلوده )د(

 نسبی: دیرینه)الف(

 لیاقت: دریدنی)ب(

 

 ( دوازدهم فارسی )دستور زبان، 1 گزینه -15

 -رقعه: نامه / دوتلفظی:  (1

 شاهی –آینة جمال/ صفت نسبی: الهی  –ترکیب اضافی: نسخه نامه  (2

 خود/ منادای محذوف: ای ]کسی[ )دو مورد(در  –عالم در  –متمم: ز تو  (3

 آینة جمال شاهی... -ة نامه الهیمسندها: نسخ (4

 

 (  فارسی )دستور زبان، 4 گزینه -16

 نهاد: تابوت

 )را: فک اضافه(الیهمضاف :)درد من( مرا

 دریغ: مفعول

 دریغ)پایانی(: مسند

 مفهوم

 ( 3 ی)قرابت معنایی، فارس  4گزینه -17

 هر کسی محرم اسرار نیست.مفهوم بیت: 

 

 (  3)قرابت معنایی، فارسی  2گزینه -18

 شرط رسیدن به حُسن یار، برخورداری از عشق است.بیت:  مفهوم

 

 (  1فارسی)قرابت معنایی،   1 گزینه -19

   ناپایداری قدرت و حکومت :مفهوم مشترک

 

 ( 2)قرابت معنایی، فارسی  3گزینه -20

 توصیه به تالش برای کسب روزی :بیت صورت سوالمفهوم 

 مفهوم مقابل: تالش نکردن

 

 و

 ( 6، درس3فارسی )قرابت معنایی،   1گزینه -21

 ابیات و سوال: تقابل عقل و عشق و ترجیح عشق بر عقلمفهوم مشترک 
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قرابت 

 معنایی

 ( 11، درس   3)قرابت معنایی، فارسی  2 گزینه -22

 نیک و اثر مفهوم مشترک: جاودانگی نام

 

 ( 6درس 3)قرابت معنایی، فارسی  3 گزینه -23

 بی تاثیر بودن مقام مادی در عالم عشق  :ب، د مشترک مفهوم 

 (   12درس 3فارسیقرابت معنایی، ) 2 گزینه -24

 مفهوم مشترک ابیات مرتبط: 

 بی گناه در برابر آزمایش روزگار های پاک وانسان و سربلندی آسیب ندیدن

 (  17 ، درس2)قرابت معنایی، فارسی 4 گزینه -25

 تقرب به خداوند به واسطة و تواضعمشترک: مفهوم 
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