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 Aگروه  ۱۴۰۱ هنرپاسخنامه ادبیات 

 //۴جواب گزینۀ -۱
َ
  شودمیرد  ۲گزینه » سریرهخ«و با  شوندیمو سه رد  ۱سرا گزینه با واژه ا

  شودمیرد  ۴پیشگاه گزینه ؛ ۲ ۀ؛ پهنه گزین۳گزینه  زود باش// با واژه  ۱ جواب گزینۀ -۲

  استاشتباه  »، آوردآمدن، فراز بدسگال«معنی // ۳جواب گزینۀ  -۳

  شودمیان رد با عو ۴با غسیم و گزینه  ۳با مالهت، گزینه  ۱// گزینه ۲جواب گزینۀ  -۴

  ؛ تبع: طبع۴جواب گزینۀ  -۵

  : احتزاز: اهتزاز۴؛ گزینه زره: ذره: ۳بیغوله؛ گزینه : ۲گزینۀ ؛ ۳جواب گزینۀ  -۶

؛ چمن: مجاز از باغ؛ حسن هر اگریستن ابر: استع؛ شودمیبا جناس رد  ۱گزینه ؛ شودمیبا حسن تعلیل رد  ۳؛ گزینه شودمیبا استعاره رد  ۴// گزینه ۲جواب گزینۀ  -۷

  ؛ جناس: بر و سره استباریدن ابر دلیلی شاعرانه ذکر شدبرای تعلیل: 

؛ گردون (خورشید و دوستی) : ایهاممهربودن؛  آرزومندکنایه: هواست: کنایه از  //شودمیرد  ۱؛ با اغراق گزینه شودمیرد  ۴و  ۲// با حسن تعلیل گزینه  ۳ جواب گزینۀ -۸

  فشاندر : خورشید استعارهو گردان: جناس؛ 

  ؛ بیت فاقد اسلوب معادله است۳جواب گزینۀ  -۹

  : ایهام دارددلسیه// شودمیرد  ۱فاقد ایهام است گزینه و ج ؛ بیت ب شودمیرد  ۳ آمیزیحس// با ۲جواب گزینۀ  -۱۰

توی: هسته، ( یعوس: منادا؛ توی این دشت آقا؛ حاج و آقا: شاخص؛ حاج احمد شوندیمرد  الیهمضافبا صفت  ٣و  ٢گزینه ؛ شودمیبا شاخص رد  ٤// گزینه ١جواب گزینۀ  -١١

  این و وسیع صفت برای دشت)

 // الف:  ٣ ینۀگزجواب  -١٢
ً
  است. یجزئسهادی بیت د هم جمله اسنرد شد؛  ٢و  ١جمله اسنادی نیست، گزینه  اصال

: ضمیر ٣؛ گزینۀ الیهمضاف، در آتشم: مفعول و در دودم: الیهمضاف: و غبارم پیوسته در خاکم یرضم :٢؛ الیهمضاف: و خونم اتغمزهدر  پیوستهضمیر  -١// ٢جواب گزینه  -١٣

  الیهمضاف: و رهگذارت پیوسته در پایت

  است(متمم)  از بی تو گل چیدن(مسند)  بهتر متمم)من (برای که خار با تو  باغ حرام استمیان (نهاد)  بی تو گردیدن//  ٤ جواب گزینۀ -١٤

  است و موج نقش متممی دارد اضافهحرف؛ به کردار ١جواب گزینه  -١٥

  شودمیدیده  ٢؛ این مفهوم در گزینه کندیمشود سرنوشت بدی پیدا  خواهییادهز// هر کسی گرفتار حرص و  ٢ ینهگزجواب  -١٦

  ؛٣جواب گزینۀ  -١٧

مرگ عاشقان حیاتی زندگی بدون عشق ارزشی ندارد و ) جترسی نداشته باش// در راه عشق از کشته شدن ؛ ب) شهادت بدون عشق لذتی نداردالف) // ٤جواب گزینۀ  -١٨

  زندگی بدون عشق ارزشی ندارد) ـهد) شهادت من در راه وطن عین زندگی است// جاودانی است// 

  دیگر را مطرح کرده است مفهومی ٢گویند اما گزینه سخن می هایسختو لذت این راه عشق  هاییسختاز  ٤و  ٣، ١گزینه  // ٢ ینۀگزجواب  -١٩

  تکرار شده است ٣؛ این مفهوم در گزینه دارد رانگدر برخورد با دی مالیم یتوصیه به داشتن لحن سؤال// صورت ٣جواب گزینه  -٢٠

  مطرح شده است ١ی دل در گزینه ؛ ویرانگویدیماز ویران بودن دل عاشقان و رنج و سختی عشاق سخن  سؤال// صورت ١جواب گزینه  -٢١

رسیدی از  نهایت سختی که اگر به کندیم؛ گزینه یک توصیه شودمی یآدمرفتن آبروی  یناز بکه باعث  کندیممذمت درخواست را مطرح  سؤال// صورت ٣جواب گزینۀ  -٢٢

شاعر روی زرد و : ٤و به داشته خود قانعم// گزینۀ  امکرده ینینشگوشه: ٣دارد// گزینه : با دوستان بودن را در هر حالت با بودن نزد دشمنان ترجیح ٢دیگران کمک بخواه؛ گزینه 

  داندیمنادان  هاآدمنان جو خود را بهتر از همراهی با 

به آسمان گریخت// گزینۀ  بی همدمیاز عیسی : ٣ه دارد// گزینه لمردم جهان گ همتیبیاز  :٢گزینه  //گویدیموصل سخن  امیدواری به از سؤالرت و// ص١جواب گزینۀ  -٢٣

  خواهد رسید وصال : هر کس عاشق شود به٤

ابری که با این همه  گویدیم؛ از سخاوت ابر سخن ٤مطرح شده است؛ گزینه  ٣؛ این مفهوم در گزینه گویدیماز سخاوت و بخشندگی سخن  سؤالصورت // ٣زینۀ جواب گ -٢٤

  سخاوت شرمنده نیز هست

داشتن رهبر و راهنما دارد؛ در گزینه دو مفهوم مقابل ذکر شده ؛ توصیه به آوردبه دست  مغان یرپ: حتی خضر هم راه روش خود را از همت و نفس سؤال// صورت ٢جواب گزینۀ  -٢٥

  است
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