
  – 1401پاسخ تشریحی سواالت کنکور داخل 

  

نژادفرهاد علی

              

 «۲»گزینة : 1۳۶سوال 

آمد و بسیاری از دانشمندان ساکن در ترین مرکز فرهنگی به شمار میبخارا در زمان سامانیان عمده

 ای به پارسی و عربی در قلمرو فرهنگ اسالمی پدید آوردند. این شهر، آثار ارزنده

 4۲و  41های ه، صفحتاریخ ادبیات(، 1آدرس: علوم و فنون ادبی )

---------------------- 

 «۳»گزینة : 1۳7سوال 

های نثر دورة سامانی است. در عبارات متن صورت سؤال از تاریخ بلعمی ذکر شده است که از نمونه

 اکثر کلمات «ملک، عقل و...»بردی چون رجز کلمات پرکاتعداد لغات عربی کم است و بهصورت سؤال، 

ت اند که همگی در متن یافههای نثر دورة سامانی را پیشنهاد دادفارسی هستند. سه گزینة دیگر ویژگی

 شوند.می

 ها:تشریح سایر گزینه

ها در متن است؛ مثالً در خط اول متن، پنج فعل و بنابراین، نشانة کوتاهی جمالت، تعدد فعل«: 1»گزینة 

 پنج جمله داریم. 

رود و اتفاقات پنج سال اول بلعمی برای توضیح منظور خود در متن، خیلی حاشیه نمی«: ۲»گزینة 

 کند. مختصر و مفید در دو خط بیان می ،زندگی شاپور را

)با اندکی تغییر( هم « بدید»سرهم تکرار شده است و فعل در دو جملة پشت« عقل»کلمة «: 4»گزینة 

 در انتهای همین دو جمله تکرار شده است.

 ۶4ة ، صفحشناسیسبک(، 1آدرس: علوم و فنون ادبی )

----------------------- 

 «4»گزینة : 1۳8سوال 
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را در موضوع تاریخ نوشته است و جامی در « آرای عباسیعالم»اسکندربیگ ترکمان کتاب 

ی عطار، به شرح احوال عرفا و بیان حقایق عرفانی پرداخته «االولیاتذکره»، به شیوة «االنسنفحات»

 است. 

 ها:تشریح سایر گزینه

عباس و تاریخ ایران تا ارگانه، خلفای بنیهپیامبران، خلفای چموضوع تاریخ گزیده، تاریخ «: 1»گزینة 

 هجری قمری است.  7۳0سال 

. حسین واعظ کاشفی و درمورد عرفان استالحیات اثر علی بن حسین واعظ کاشفی عین «:۲»گزینة 

اب برای کت« الحیاترشحات عین»، نام کتاب درسی جدیدچاپ است. ضمناً در « انوار سهیلی»نویسندة 

 علی بن حسین واعظ کاشفی ذکر شده است. 

المعجم فی »ضمناً نویسندة نامه نوشته شده است. المؤمنین در موضوع زندگیمجالس«: ۳»گزینة 

 ، شمس قیس رازی است. «معاییر اشعار العجم

 84و  8۳ ،۳8 ،1۹تا  1۶ هایه، صفحتاریخ ادبیات(، ۲آدرس: علوم و فنون ادبی )

---------------------- 

 «۳»گزینة : 1۳۹سوال 

ان وبیش به زبهرچند شاهان صفوی در ترویج و نفوذ زبان ترکی در ایران نقش بسزایی داشتند، اما کم

ضمنًا مقام شیخی و رهبری اند. نوعی عالقه نشان داده اند و بهفارسی هم کتاب نوشته و شعر گفته

طریقت شاهان صفوی و رقابت آنها با شاهان عثمانی و هندی هم باعث توجه آنها به مسائل فرهنگی و 

  از جمله، شعر و شاعری بود. 

 5۹و  58های ه، صفحشناسیتاریخ ادبیات و سبک(، ۲آدرس: علوم و فنون ادبی )

---------------------- 

 «۲»گزینة : 140سوال 

تشبیه، تلمیحات رایج، حسن تعلیل، اسلوب معادله،  های ادبی، در سبک هندیر میان آرایهد

 آمیزی و تمثیل کاربرد بیشتری دارند. حس
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های رایج دیگر در سبک هندی فقط تشبیه وجود دارد )لباس مرگ( و از بین آرایه« ب»در بیت 

های دیگر ادبیات فارسی بر سبک هندی، در سبک کدام در این بیت وجود ندارند. تشبیه هم عالوههیچ

ف از عار این بیتشود تنها با اتکا به این آرایه سبک بیت را هندی دانست. هم پرکاربرد است و نمی

های پرکاربرد کدام از آرایهنیز، هیچ« هـ»در بیت  باشد.است که از شاعران دورة مشروطه میقزوینی 

 گیرد. بیت از موالناست و در سبک عراقی جای میشوند. سبک هندی مشاهده نمی

 .های ادبی سبک هندی را دارندسه بیت دیگر همگی از صائب تبریزی هستند و ویژگی

 :دیگر اتتشریح ابی

بیت الف( کاربرد اسلوب معادله؛ شاعر در مصراع دوم با مثالی، مفهوم موردنظر خود در مصراع اول را 

 کند. به شکل دیگری بیان می

شاعر از آرایة حسن تعلیل استفاده کرده است؛ آدم به این دلیل از بهشت بیرون آمد که در بیت ج( 

 بهشت غم وجود نداشت!

آمیزی دارد و در هر مصراع یک تشبیه به کار رفته در مصراع اول حس« معنی رنگین»عبارت  بیت د(

 است. 

 8۲ة ، صفحشناسیسبک(، ۲آدرس: علوم و فنون ادبی )

-------------------------- 

 «1»گزینة : 141سوال 

 (4و  ۳های گزینه رداالحرار و بهارستان )االنس، تحفهآثار جامی: نفحات

 االشرافعبید زاکانی: رسالة دلگشا، صد پند، موش و گربه و اخالقآثار 

 (۲گزینة  ردنامه )آثار فخرالدین عراقی: لمعات و عشاق

 آثار موالنا: مجالس سبعه، فیه ما فیه، مثنوی معنوی و دیوان شمس

 ها عبارتند از: نویسندگان دیگر آثار مطرح در گزینه

 االولیا: عطارتذکره –جمشید و خورشید: سلمان ساوجی  –محمد بن منور اسرارالتوحید: 
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 18و  17، 15، 14های ه، صفحتاریخ ادبیات(، ۲آدرس: علوم و فنون ادبی )

----------------------- 

 «4»گزینة : 14۲سوال 

خان وسیلة میرزا یوسفهای مشروطه بهشد، در سالای ادبی محسوب میکه نشریه« بهار»مجلة 

با  «نوبهار»و « دانشکده»اعتصامی آشتیانی )پدر پروین اعتصامی( منتشر شد و پس از آن دو مجلة 

 الشعرای بهار به عرصة ظهور رسید. مدیریت ملک

 1۹و  18های ه، صفحتاریخ ادبیاتشناسی و سبک(، ۳آدرس: علوم و فنون ادبی )

------------------------ 

 «4»گزینة : 14۳سوال 

نوشتة سیدمهدی شجاعی « دو کبوتر، دو پنجره، یک پرواز»متن مذکور در صورت سوال از داستان 

 انتخاب شده است. 

 8۲ة ، صفحشناسیتاریخ ادبیات و سبک(، ۳آدرس: علوم و فنون ادبی )

------------------------- 

 «1»گزینة : 144سوال 

 های ادبی شعر معاصر قبل از انقالب هستند. گریزی از ویژگیابهام و معنی

 ها:تشریح سایر گزینه

 صور خیال در شعر معاصر جدید و نو هستند و تکرار تصاویر شاعران دورة قبل نیستند. «: ۲»گزینة 

 های فکری شعر معاصر است. تنوع موضوعی و محتوایی شعر مربوط به ویژگی«: ۳»گزینة 

 های زبانی شعر معاصر است. این مورد هم از ویژگی«: 4»گزینة 

 ۹7و  ۹۶های ه، صفحشناسیسبک(، ۳آدرس: علوم و فنون ادبی )

--------------------------- 
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 3گزینه : 145سوال 

صنم استعاره از یار خوش / چین)دوم( ایهام دارد و در دو معنای پیچش و کشور چین مورد استفاده قرار گرفته است. / فاقد لف و نشر است. 

و کلمات چین و چین نیز در دو معنا به کار رفته  کلمات در و هر جناس ناقص دارند/  عالم است.« مردم»مجاز از « عالم»/  اندام است.

 )جناس تام(.اند

 تشریح سایر گزینه ها : 

 : دارای لف و نشر است. 1گزینه 

 : فاقد مجاز است. 2گزینه 

 : فاقد استعاره و مجاز است. 4گزینه 

 2: گزینه  146سوال 

 تشریح سایر گزینه ها : 

 مجاز از مقدار زیاد« : صد: » 1گزینه 

 مجاز از دست« : کف: » 3ه گزین

 مجاز از مردم شهر«: شهر: » 4گزینه 

 3: گزینه  147سوال 

 لف ها : اشک و روی / نشر ها : سیم و زر

 زر و زرد / زر و بر و در جناس : 

 تشبیه : )تشبیه پنهان اشک به سیم و روی به زر(

 تشریح سایر گزینه ها : 

 : فاقد لف و نشر است. 1گزینه 

 اقد جناس است.: ف 2 گزینه

 : فاقد لف و نشر است. 4گزینه 

 1: گزینه  148سوال 

استعاره : نالیدن چنگ و سوختن و /  ایهام تناسب : چنگ در معنای دست به کار رفته است و معنای انحرافی آن )نوعی ساز( با نی تناسب دارد.

 معنای آرزو و رایحه استفاده شده است.در دو بوی ساختن عود)تشخیص( / جناس : می سوزم و می سازم / ایهام : 

 در سایر گزینه ها آرایه های متناقض نما، تلمیح و حس آمیزی دیده نمی شود.

 

 2: گزینه  149سوال 
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 تشبیه( 5) جگر خستگان به کباب  –لب به می  –لب به لعل  –دل پختگان به سپند  –تشبیهات : رخسار به آتش 

 تشریح سایر گزینه ها : 

 تشبیه(  4تو به ماه ) –من به ابر سیه  –تو به شاه  –: من به بنده  1گزینه 

 تشبیه( 4عشق به گیاه) –آرزو به تخم  –دل به چشمه سار  –: عشق تو به آهو  3گزینه 

 تشبیه( 4دل به شیشه ) –غم به کوه  –جان به آتش  –لب به آب  : 4گزینه 

 4: گزینه  150سوال 

 ایهام در واژه عزیز)اول( که در دو معنای گرامی و عزیز مصر کاربرد دارد.تشبیه تو به یوسف و 

 تشریح سایر گزینه ها : 

 : جناس : ندارد / مجاز : شهر : مجاز از مردم شهر 1گزینه 

 : حس آمیزی : ندارد / مجاز : هزار : مجاز از مقدار زیاد 2گزینه 

 ، نشر ها : صبح و شامبناگوش و طره : استعاره : ندارد / لف و نشر : لف ها :  3گزینه 

  2: گزینه  151سوال 

 ب : لف ها : الله و گل ، نشر ها :جام و روی / جناس : غیرت و غیر / تشبیه : تشبیه عفو به روز، خشم به شب، مهر به شهد و کین به سم /

 ده است.استعاره : سرو قبا پوش استعاره از یار / ایهام : عین در دو معنای چشم و شبیه آم

 1: گزینه  152سوال 

  ند -َحروف اصلی قافیه :  

 حروف اصلی در سایر گزینه ها : 

 م-َ:  2گزینه 

 : ان 3گزینه 

 : ان 4گزینه 

 3: گزینه  153سوال 

 تشریح قاعده و تبصره قافیه ها : 

 است.(است.)از تبصره ها استفاده نشده  1حرف اصلی است و قاعده قافیه او  لندالف : مصوت ببیت 

م می -َب : مرهمی و همدمی واژه های قافیه هستند. مصوت بلند ای حرف الحاقی محسوب می شود )تبصره قافیه( و حروف اصلی قافیه بیت 

 (2باشد)قاعده 

 استفاده نشده است. ی قافیه( و از تبصره ها2ر می باشد)قاعده -َج : سر و بر واژه های قافیه هستند و حروف اصلی قافیه  بیت 

 ( و تبصره مشهود است.2( در حکم حروف الحاقی است و حرف اصلی قافیه ین می باشد)قاعده  ههای بیان حرکه ) د : بیت 
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 4: گزینه  154سوال 

 2: گزینه  155سوال 

 جان مرا هست کنی مست چو بر من گذری ) مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن(

 4: گزینه  156سوال 

 ن فعلن است و اختیار آوردن فاعالتن به جای فعالتن در این وزن غیر ممکن است.وزن بیت مفاعلن فعالتن مفاعل

 تشریح سایر اختیارات شاعری : 

 ابدال : آوردن فع لن در پایان مصراع دوم به جای فعلن

 ) کسره اضافه بلند تلفظ می شود.( بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه در ترکیب اضافه رخنه رهایی

 ت بلند )ای( در واژه خنده روییکوتاه تلفظ کردن مصو

 1: گزینه  157سوال 

 بلند تلفظ کردن کسره اضافه در ترکیب دامن پاک تو  –اختیارات زبانی: حذف همزه در عبارت آه اگر 

جای فعلن  آوردن فع لن به –آوردن فاعالتن به جای فعالتن در ابتدای هر دو مصراع  –اختیارت وزنی : بلند بودن هجای پایان هر دو مصراع 

 در پایان مصراع دوم)ابدال(

 تشریح سایر گزینه ها :

 اختیار وزنی : بلند بودن هجای پایانی هر دو مصراع -: فاقد اختیار زبانی 2گزینه 

 اختیارات وزنی : بلند بودن هجای پایان هر دو مصراع –: اختیار زبانی : حذف همزه در عبارت سحر آهنگ  3گزینه 

 اختیارات وزنی : بلند بودن هجای پایانی مصراع اول –: اختیار زبانی : بلند بودن کسره اضافه در ترکیب صاحب بخت بلند  4گزینه 

 3: گزینه  158سوال 

 محذوف است. نام بحر فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن، رمل مثمن 

 تشریح سایر گزینه ها : 

 : متقارب مثمن محذوف 1گزینه 

 : هزج مثمن سالم 2گزینه 

 : رجز مثمن سالم 4گزینه 

 2: گزینه  159سوال 

است و هم همسان دو لختی یا دوری وزن مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن ) مستفعل مفعولن مستفعل مفعولن( هم دارای برش هجایی دوگانه 

 محسوب  می شود.

 4: گزینه  160سوال 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 تلفظ کردن مصوت بلند در ابیات دیده نمی شود.  حذف همزه مشهود است )مردم آموزند( ولی کوتاه

 تشریح سایر گزینه ها : 

 : شعر مفهوم اخالقی و تعلیمی دارد. 1گزینه 

 : حروف اصلی قافیه متشکل از مصوت + صامت است و تبصره قافیه)آوردن حروف الحاقی( نیز مشهود است. 2گزینه 

 عری آوردن فاعالتن به جای فعالتن بهره برده است.: شاعر در ابتدای هر دو بیت از اختیار شا 3گزینه 

هم قافیه در نظر گرفته است اما به نظر می رسد که مصدر کردن در « نکند» را با « بد نکند»طراح محترم سوال در بیت دوم نقد علمی : 

ا قافیه در نظر گرفت. این تغییر تلفظ در واژه معنای انجام دادن در هر دو مصراع هم معناست و بیت مردف است و الجرم باید بَد و خود )خَد( ر

 بنا بر ضرورت قافیه است.«خود»
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 «1»گزینة : 1۶1سوال 

مفهوم بیت صورت سؤال: اگر معشوق شمشیرش را برای کشتن عاشقانش بیرون بکشد، اولین کسی 

کند من هستم؛ یعنی شاعر جان خود را با اشتیاق فدای راه عشق که ادعای محبت معشوق را می

 کند. می

ا پس خرد و در راه عاشقی پهم شاعر بالیای راه عشق )زلزلة طور( را به جان می 1در بیت گزینة 

 کشد.نمی

 ها:تشریح سایر گزینه

کسی که ادعای عاشقی بکند و از طرفی، از معشوق گله کند، عاشق واقعی نیست و سزاوار «: ۲»گزینة 

 دوری از معشوق است.

های کند و هجران و دوری را از ویژگیشاعر پایداری خود در محبت معشوق را اعالم می«: ۳»گزینة 

 داند. عشق نمی

گران مرا مالمت گوید اینکه مالمتدهد و میشدن میشاعر تصویری جبرگرایانه از مالمت: «4»گزینة 

 کنند، به اختیار من نیست. می

 101ة ، صفحمفهوم(، 1آدرس: علوم و فنون ادبی )

-------------------------- 

 «۲»گزینة : 1۶۲سوال 

این است که اگر زیبایی و سودمندی شخص )مانند غنچه و دانه(  شاعر در بیت صورت سؤالمنظور 

شوند که از آن استفاده کنند و او را به خاطر همین زیبایی و افرادی پیدا میعیان و آشکار باشد، 

گوید شخص خودآرا )کسی که مانند طاووس هم شاعر می ۲سودمندی، مال خود کنند. در بیت گزینة 

  رود. به فنا میگری نهایتاً طر همین جلوهکند(، به خاخودنمایی می

 ها:تشریح سایر گزینه

ماند و در د، غباری هم از آن باقی نمیگوید جسم اگر از هم بپاششاعر در مصراع اول می«: 1»گزینة 

 گوید روح، حتی در حد بخاری هم به جسم وابسته نیست. مصراع دوم می
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، رویدکند و از این حیث که دانه با کاشتن دوباره میبیه میای تششاعر انسان را به دانه«: ۳»گزینة 

داند و بنابراین، مرگ را مرحلة نهایی زندگی مرگ انسان و در خاک رفتن او را هم مثل کاشتن دانه می

 داند. انسان نمی

 آلوده، اهمیت سحرخیزیدهند که به انسان خوابمرغان سحرخیز به خاطر این نغمه سر می«: 4»گزینة 

 و استفاده از صبحگاه را گوشزد کنند. 

 78ة ، صفحمفهوم(، 1آدرس: علوم و فنون ادبی )

------------------------- 

 «1»گزینة : 1۶۳سوال 

داند که سیاهی دل انسان را پاک شاعر در بیت صورت سؤال، اشک و نالة سحرگاه را مانند باران می

د. گشایگره از کار مستان میکند که هم شاعر گریه و زاری را به بارانی مانند می 1در بیت گزینة کند. می

 در مصراع اول این بیت، آیینه استعاره از دل است و هوای تر استعاره از گریه و زاری. 

 ها:تشریح سایر گزینه

 گذارد. دل نمیاش اثری بر آلود شده باشد، گریهچشمی که با توتیا اشک«: ۲»گزینة 

مانند زاغ که هرچقدر باران بر او ببارد پرهایش سپید نخواهد شد، گریة زیاد هم سیاهی «: ۳»گزینة 

 بخت شاعر را سپید نکرده است. 

یکی پاره های گوهر آن یکیهای خود را به گردنبندی مانند کرده است که دانهشاعر اشک«: 4»گزینة 

 ریزند. شوند و بر زمین میمی

 117ة ، صفحمفهوم(، ۳آدرس: علوم و فنون ادبی )

------------------------ 

 «4»گزینة : 1۶4سوال 

 ،رنگ(داند که روی سرخ او را )مانند مس سرخسعدی در بیت صورت سؤال، عشق را مانند کیمیا می

بخشی عشق کمالبودن عاشق را نشانة )مانند طال(؛ بنابراین، سعدی زردروبه رنگ زرد درآورده است 
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ای جای داده است و ذرة گوید عشق دریایی را در گریبان قطرههم شاعر می 4داند. در بیت گزینة می

 بخشیده است.  و زیبایی ناچیزی را مانند خورشید کمال

 ها:تشریح سایر گزینه

 ویرانگر است و اگر کوه طور از هیبت عشق از هم بپاشد، تعجبی ندارد. عشق «: 1»گزینة 

شاعر در این بیت تصویری بدیع آفریده است. معنی بیت این است که عشق وقتی از چشم «: ۲»گزینة 

من به خود نظر کرد، مانند شبنمی در برابر آفتاب، بخار شد؛ بنابراین، شاعر در اصل بزرگی عشق را در 

ن ق از هیبتی که مگوید وقتی عشکند که میقدر در این بزرگی اغراق میکند ولی آننظر خود بیان می

 شود. برایش قائلم باخبر شود، خوِد عشق محو و نابود می

 تواند جهان را غرق خون کند. عشق بالخیز است و به یک نظر می«: ۳»گزینة 

 ۳0ة ، صفحمفهوم(، ۲آدرس: علوم و فنون ادبی )

--------------------- 

 «۲»گزینة : 1۶5سوال 

های راه عشق باکی ندارد و همة بیان شده است که عاشق از سختیاین مطلب « د»و « الف»در ابیات 

د کنرا به خار و خاک تشبیه می. ضمناً در این دو بیت شاعر عاشق، خود خردها را به جان میاین سختی

بودن سطح خاک و هم پایین« د»بیت بودن خار را مدنظر دارد و در خوار و پست «الف»که در بیت 

 دهد. أکید قرار میپستی آن را مورد ت

اهت رسد شباند، اما به نظر میهم مفاهیمی خیلی نزدیک به دو بیت باال بیان شده« ج»و « ب»در ابیات 

 باشد.  ۲دلیل بهتری برای انتخاب گزینة « د»و « الف»تصویری و مفهومی همزمان در ابیات 

 تشریح سایر ابیات:

وری کند، زیرا شاعر به امید وصل یار به آنجا آمده شود عاشق از کوی یار د( مالمت باعث نمیببیت 

 است و با مالمت و سرزنش، دست از این امید برنخواهد داشت. 

بنابراین هرکس در شوق رسیدن به گل  کند؛همواره جفای خار را تحمل می بیت ج( بلبل به عشق گل،

 شد. )معشوق( است، باید حتماً تحمل خار )بالیای راه عشق( را هم داشته با
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