
 

 

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

              

 لغت

 واژه نامه( زدهمدهم و یاسی فار )لغت،  3 گزینه -1

 های زوج:واژه

 نجابت: بزرگواری

 داروغه: پاسبان و نگهبان

 کافی: کارآمد

 بندعقد: گردن

 (  ، واژه نامهدهمفارسی  )لغت،  4 گزینه -2

 معنی هستند.هم 3و2و1هایدر گزینه« عَلَم بیرق، درفش و»های واژه

 : رای تو4گ

 (، واژه نامهازدهمدوفارسی  )لغت،   1گزینه -3

 های زوج:واژه

 میسّر سامان:

 محافظ حمایل:

 کیفوری نشئه:

  پارسایی عفاف:

 امال

 ( فارسیترکیبی  )امال،  2   گزینه -4

 امالیی و شکل درست:های غلط

 مائده -صدر  –هول 

 ( )امال،    1    گزینه -5

 امالیی و شکل درست:های غلط

 د( ستبر                 ب( ثنا               الف( روضه 

 (دهم فارسیترکیبی  )امال،   3    گزینه -6

 امالیی و شکل درست: غلط

 محظور

تاریخ 

 ادبیات

 (دهم فارسی  )تاریخ ادبیات، 4  گزینه -7

 شعر از پابلو نرودا 

رایه های آ

 ادبی

 (دوازدهم دهم، یازدهم و فارسیترکیبی  های ادبی،)آرایه 2 گزینه -8

 همیشه و پیوسته -2شراب -1و نوع/ مدام:  قاعده و روش -2عضو بدن  -1دست: ایهام: 

 ساقی)معشوق یا واسطة فیض الهی( استعاره: 

 ل دارد.استعاره دانستن ساقی جای تأمّ باشد،  2ینةگز پاسخاز دید طراح، اگر توجه: 
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 (دوازدهم دهم، یازدهم و فارسیترکیبی  های ادبی،)آرایه 4 گزینه -9

 ( جناس: در و سر/ اغراق: بزرگنمایی وصف میدان جنگ1

 مجاز: کف)دست( /و جوی)بجوی( )جویبار(جناس تام: جوی( 2

 پرسی کناحوال -2دوباره بپرس  -1استعاره: طبیب)معشوق( / ایهام: باز پرس  (3

 -پارادوکس: خموشند و فریاد دارند./ ایهام:  (4

 این تست خالی از اشکال نیست.*

 (دوازدهم دهم، یازدهم و فارسیترکیبی  های ادبی،)آرایه2گزینه  -10

 شوق(غزال)معاستعاره: 

 بر و سر -تا و تاججناس: 

 غزلشهر  –تاج عشق تشبیه: 

 )تخلص شاعر( شهریاربودن -1فرمانروایی  -1ایهام: شهریاری 

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

 رُخروم  –خیل شادی  -دلملک  – چون سپه زنگ (1

 مه لیلیچون  –رایت عشق  (2

 آینة دل -صورت غیب  (3

 زلفکمند  –کمند چون  –چون عرق  (4

دستور 

 زبان

 (دوازدهم فارسیترکیبی  )دستور زبان، 1  گزینه -12

 ترکیب وصفی: خون داغ

 -خیس خون -هابختیگلیم تیره -نامردکین  –کین مرد  -عیار کین -ترکیبهای اضافی: عیار مهر

 خون سهراب

 (دوازدهم فارسیترکیبی  )دستور زبان، 4  گزینه -13

 رویم: غیر اسنادی

 است: اسنادی

 (یازدهم  فارسیترکیبی  )دستور زبان، 4 گزینه -14

 ()دنسبی: برین 

 (با )نوفاعلی: ت

 (الفیدنی)دیاقت: ل

 (ج) مفعولی: خسته

 ( دوازدهم فارسی )دستور زبان، 3 گزینه -15

 دگرگه –گاهی  -بسی -زود -زود -غمبی -قیدها: شاد

 خزان –بهار  مسند:
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 (  3فارسی )دستور زبان، 2 گزینه -16

 سازد و واژة قید قابل حذف است.جملة دو جزئی می« نشین» فعل

 و مسند)ناپدید( نیاز دارد. )آفتابی(به مفعول« معادل أگرداند=سازد= نماید« کند»فعل 

 مفهوم

 ( 3 ی)قرابت معنایی، فارس   4گزینه -17

 سیرت و باطن بر صورت و ظاهرترجیح  مفهوم بیت: 

 (  3)قرابت معنایی، فارسی  1 گزینه -18

 ناپایداری زندگی دنیویبیت:  مفهوم

 

 (  1)قرابت معنایی، فارسی  2 گزینه -19

 نکوهش بی بهره بودن از عشق :مفهوم مشترک

 

 ( 2)قرابت معنایی، فارسی  3گزینه -20

 ادی: تعلق نداشتن روح آدمی به دنیای ممشترکمفهوم 

 

 و

 ( 6درس، 3فارسی )قرابت معنایی،   3  گزینه -21

 بازگشت به اصل: مفهوم مشترک 

 

قرابت 

 معنایی

 (  3)قرابت معنایی، فارسی 1 گزینه -22

 به دلیل گناهضرورت طلب آمرزش از درگاه پروردگار مفهوم مشترک: 

 

 ( 6درس 3)قرابت معنایی، فارسی  2 گزینه -23

 سر ذوق آمدن گوینده از توجه مخاطب( )بر مشترک: تاثیرگذار بودن شنونده  بر گوینده مفهوم 

 (  3قرابت معنایی، فارسی) 4 گزینه -24

 تاکید بر اعتراض و شکستن سکوت مفهوم بیت سوال:

  مفهوم مشترک ابیات مرتبط: ضرورت سکوت و خاموشی)مفهوم مقابل بیت سوال(

 

 (  17 ، درس2)قرابت معنایی، فارسی 3 گزینه -25

 بر اتحاد و همدلی برای کسب موفقیتمفهوم مشترک: تاکید 
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