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مدرس مرکس تیسهوشان ساری – سکریحسن و                                          ( 79 کنکور)  ریاضی ادبیات تشریحی پاسخ  

هطاٍزُ : زٍستٖ، هعاشطت ، ضفت ٍآهس  «1»گعٌِٗ هَاضز ًازضست  زض گعٌِٗ ّا  زٗگط تِ  اٗي  تطت٘ة است  :        2            گعٌِٗ         ← 1 سَال  

ولِ : ذ٘وِ إ است اظ پاضچِ  ًاظن ٍ لغ٘ف  «4»گعٌٗٔ وو٘ت : اسة سطخ هاٗل تِ س٘اُ ٍ « 3»گعٌٗٔ   

ظًاض ووطتٌسٕ تَز وِ  « ب»است  .زض شواضٓ  خلعت هعٌٖ ٍاغٓهسُ است  آتَض٘حٖ وِ  « الف»زض شواضٓ         2           گعٌِٗ         ← 2 سَال  

  .  مسلماوان ظضزشت٘اى تط ووط هٖ تستٌس ًِ 

ظٕ :  -3تطٗاق: پازظّط  -2زّش: اًظاف ، عسل ، ترشش  -1هعاًٖ ٍاغُ ّاٖٗ وِ  ًازضست  آهسُ اًس:           1         گعٌِٗ         ← 3 سَال  

ت٘گاُ :زٗط -4ٍ لثاس ّط طٌف ذاص ) شٕ ; طاحة(  پَشش  

ي مىطقی بًدٌ است اوتظار می ريد داوش آمًساوی کٍ بز لغت تسلط کافی داشتٍ باشىذ سیار ريان بخش  لغت  ب سًاالت ***

  ت  بذَىذ بٍ َز سٍ  سًال پاسخ  درس

  تِ  شىل ًازضست آهسُ است  . « سبذٌ»ٍاغٓ « 3»زض گعٌٗٔ            3        گعٌِٗ         ← 4 سَال  

آهَظاى ٍ زاٍعلثاى  ععٗع تِ  ذَتٖ ٍالفٌس وِ  ٍاغٓ  ًازضست آهسُ است  . زاًش« ّسا»ٕ  ٍاغُ« 4»زض گعٌٗٔ           4        گعٌِٗ         ← 5 سَال  

هسُ است  . س آاًٌتِ  هعٌٖ سطٍز ٍ آٍاظٕ وِ  شتطتاًاى  هٖ ذَ« 116»سال زٍم طفحٔ  زض ازت٘ات  فاضسٖ« ٕحس»  

ارسیابی می شًوذ گزچٍ صًرت  سًال کمی دشًار بٍ  وظز می رسذ اما بسیار ريان ي  سادٌر بخش امال َز دي سًال د***

.سادٌ  طزاحی شذٌ است    

          1        گعٌِٗ         ← 6 سَال  

 تْشتٖ  هطاتع ٍ ذشن ّإ ذَشِ//       ت٘طًٍٖ اتَضٗحاى اظ هسعَزٕ لاًَى ٍ  التفْ٘ن//     فطاًتس فاًَى اظ سال پٌجن الجعاٗط ٍ زٍظذ٘اى  ضٍٕ ظه٘ي 

   ته اشتاٗي جاى اظ

  ً٘اظ تِ  تَض٘ح ًساضز           1         گعٌِٗ         ← 7 سَال  

زضتاضٓ   فطاض اظ هسضسٔ زوتط ظضٗي وَب« 1»وِ  : زض گعٌٗٔ ًازضستٖ گعٌِٗ ّإ زٗگط تِ اٗي تطت٘ة است            4        گعٌِٗ         ← 8 سَال  

ٍ زض اظ ًرست٘ي  وتاب ّاٖٗ است وِ  زضتاضٓتظَف ًگاشتِ شسُ است  ّجَٗطٕ بوشف الوحجَ« 2»است  زض گعٌٗٔ  ظًسگٖ اها هحوس ؼعالٖ

 عطاىشا احَال ٍ پازشاّاى تاضٗد ٍ اٍل٘ا وطاهات اظ هعطفت آفطٗسگاض ٍ هعجعات پ٘اهثطاى ٍ است ّاٖٗ لظِوتاب جَاهع الحىاٗات  عَفٖ « 3»گعٌٗٔ 

.حَ٘اًات ٍ شْطّا زضٗاّا، شگفتْ٘إ تا هطزم هرتلف گطٍّْإ ٍ  

ت ، الغ» *** سًاالت  ایه  بخش ویش بسیار مىطقی ي بذين  ابُام  طزح  شذوذ ي اوتظار می ريد داوش آمًساوی کٍ  در بخش 

اوذ ي يقت  صزف کزدٌ اوذ بٍ  راحتی در ایه  سٍ  قسمت  بیشتزیه امتیاس را  کسب کىىذ  گذاشتٍاوزصی «ي تاریخ ادبیات  امال  

ّإ  گعٌِِٗ ّا اظ سَاالت  زض گطٍ ضزّ گعٌِٗ است .حل اٗي  گًَزاًش آهَظاى  ععٗع تَجِ  زاشتِ تاشٌس وِ              2        گعٌِٗ         ← 9 سَال  

. تِ واض ًطفتِ است  « جٌاس»  ً٘ع« 4»گعٌٗٔ زضضا تِ اٗي  زل٘ل وِ  هجاظ ًساضٗن  حصف هٖ وٌ٘ن  ٍ « 1ٍ3»  
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است  زض اٗي  «هْط ».اْٗام  تٌاسة زض ٍاغٓ پس استعاضُ ّن  تِ واض ضفتِ است تشر٘ض زاضٗن  شضُّ گطفتاضٕ استعاضُ : چَى  زض ، شضُّ تشثِ٘: ّوچَى  

  تِ  هعٌٖ است  اها زض هعٌٖ ؼ٘طلاتل لثَل وِ  ذَضش٘س تاشس تا  ذَضش٘س هظطاع اٍل تٌاسة زاضز  «هْط »ت٘ت

ام  تٌاسة تِ واض ًطفتِ است  . اْٗ« 3»زض گعٌٗٔ       3       گعٌِٗ         ←10 سَال    

« ل٘مازضست ٍ ز» ّن  زاضإ اْٗام  است  هعٌٖ ًرست  آى   «ضاست  »  زض هعٌٖ هجاظٕ تاغ تِ واض ضفتِ است  .« چوي »هجاض:« 1»گعٌٗٔ 

است . «ضاست  ٍ وش٘سُ»ٍ هعٌٖ زٍم  اى ً٘ع است    

است. ٍ چَى  زض ت٘ت تشر٘ض زاضٗن  پس استعاضُ ّن  تِ واض ضفتِ است   تل٘ػ اضافٖ تشثِ٘ «سٌثل ذظ ٍ عٌثط ظلف»تطو٘ة« 2»گعٌٗٔ   

 «ذام تَزى  ٍ پرتِ  تَزى »پاضازوس تِ واض ضفتِ است. زض هظطاع زٍم« ت٘ي ... سَذتِ چَ هي  ٖذاه»زض هظطاع اٍل زض عثاضت 4»گعٌٗٔ 

  اضز . تضاز ز

اْٗام تٌاسة زاضز .هعٌٖ   «ًگاُ»ٍاغٓ « الف» هشَْز است  . زض شواضٓ ...« جام هٌ٘اٖٗ هٖ » آضاٖٗ زض  ٍاج       3        گعٌِٗ         ← 11 سَال  

چَى  تشر٘ض زاضٗن  پس استعاضُ ّن  تِ « ز»تٌاسة ّن  زاضز . زض ت٘ت   «زٗسُ »تا  «ًگاُ وطزى »اها زض هعٌٖ  «ًگِ زاشتي است»پصٗطفتٌٖ اٗي  ٍاغُ  

ى  زم  ع٘ساٖٗ ظًسگٖ ترش است حال آ« وشت زضا تا  زم  ع٘ساٖٗ ذَ ٗاض ها:» تِ واض ضفتِ است « ب»ت٘ت  شواضٓ  زضزوس ّن واض ضفتِ است  . پاضا

 .  

 پاسخ  بٍ َز سٍ  سًال ویاسمىذ دقت  باال ي داوش گستزدٌ   تا  دشًار طزاحی گزدیذٌ است  يوسب*** سًاالت  بخش آرایٍ  

  است  . 

فعل « لطاض زازُ»زض فعل  -2تعس اظ فعل ًوٖ آٗس .« ضا» -1تِ  تطت٘ة عثاضت است  اظ :  اشىاالت  ًگاضشٖ         3         گعٌِٗ         ← 12 سَال  

حشَ زاضز. « اظ لثل پ٘ش ذطٗس وطزى  »-4تِ  واض ضفتِ است .  «اٍ »تِ  جإ ضو٘ط« آى»-3ست .ووىٖ تسٍى  لطٌِٗ حصف شسُ ا  

تِ  واض هٖ ضفت اها  اهطٍظ اٗي  ٍاغُ زاضإ تحَل « ؼ٘ط شفاف، وسض» زض گصشتِ  تِ  هعٌٖ « وث٘ف»ٍاغٓ            1      گعٌِٗ         ← 13 سَال  

تِ واض هٖ ضٍز .« آلَزُ » هعٌاٖٗ شسُ است  ٍ زض هعٌٖ   

   اٗي  سَال تس٘اض سازُ  عطاحٖ شسُ است            4        گعٌِٗ         ← 14 سَال  

  اًسٗشِ ، پ٘طاِٗ ، آٍٗعُ            4        گعٌِٗ         ← 15 سَال  

/  دوستانه / و / پرمهر/ شان / آینه/ ـِ / روانها / ـِ/ تابناک نگاه / ـِ / انسانٍاغُ است : « 12»زاضإ « 2»گعٌٗٔ           2       گعٌِٗ         ←16 سَال  

. بود  

  .چالش بز اوگیش است « 21»سًال شمارِ  ي متًسط بٍ  باال طزاحی شذٌ است.متًسط  تسًاال در بخش دستًر***

   سَال زشَاضٕ ًثَزُ است  .           3        گعٌِٗ         ←17 سَال  

اظ هعشَق فمظ توٌإ ذَز اٍ ٘مٖ عاشك حمزض اٗي است وِ « 1»َال ٍ ت٘ت گعٌٗٔ هفَْم هشتطن  طَضت س           1      گعٌِٗ         ← 18 سَال  

ًساضز .زاشت  ز ٍ تِ  چ٘ع زٗگطٕ چشنضا زاض  
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وِ  پاسد  اٗي  سَال است  تس٘اض تىطاضٕ است ٍ « 4»طَضت سَال تس٘اض پطتىطاض است ٍ حتّٖ ت٘ت  گعٌٗٔ           4        گعٌِٗ         ← 19 سَال  

 تاضّا زض آظهَى ّإ هرتلف تىطاض شسُ است  .

زض اٗي  است  وِ ّط وس زض ضاُ  عشك فٌا  شَز تِ  تما هٖ « 3»هفَْم هشتطن  طَضت  سَال ٍ ت٘ت  گعٌٗٔ          3       گعٌِٗ         ← 20 سَال  

  .  ضسس

ٍ عثاضت  طَضت  سَال زض اٗي  است وِ تٌْا ٗازگاضٕ وِ  اظ اًساى تط جإ « 2»هفَْم هشتطن  ت٘ت گعٌٗٔ            2     گعٌِٗ         ← 21 سَال  

اٗي ًمش هاًس اظ للوت ٗازگاض  //حافظ سري تگَٕ وِ تط طفحِ جْاى َهٖ زاضز: تا اٗي  ت٘ت  وتاب زضسٖ ً٘ع تٌاسة هفْهٖ هاًس سري  اٍست.

.عوط  

ٍالعٖ هٌَط تِ  اٗي  است  وِ  اظ عطف ذساًٍس تِ  اٍ  ترش٘سُ   سعازت وِ زض اٗي  سَال تاو٘س تط اٗي است         3       گعٌِٗ         ← 22 سَال  

اظ سوت  حضطت  زٍست  ًثاشس حم٘مٖ ً٘ست  .   وِ شَز ٍ ّطاحساس ذَشثرتٖ ٍ سعازت  

« 4»است وِ  ت٘ي  طَضت سَال ٍ ت٘ت  گعٌٗٔ  «گَشِ  ًشٌٖ٘»  زض لسوت  هفاّ٘ن  اظ هفاّ٘ن  تس٘اض پطتىطاض         4      گعٌِٗ         ← 23 سَال   

  هشتطن است  .

  ُ است . تىطاض شس« ز» ٍ« الف»زض گعٌٗٔ عشك لاتل شطح  ٍ ت٘اى  ً٘ست  وِ اٗي          2      گعٌِٗ         ← 24 سَال  

عىس اٗي  هفَْم  « 1»ت٘ت گعٌٗٔ  زضزض ت٘ت  طَضت  سَال عاشك تا  اذت٘اض ذَز عشك ضا تط گعٗسُ است  اها          1      گعٌِٗ         ← 25 سَال  

. اٗي هفَْم  زض ت٘ت  ظٗط ً٘ع تىطاض شسُ است  : اذت٘اضٕ ًساضز  زض عشك اظ ذَز عاشك : هسُ است  آ  

س ّط جا وِ ذاعط ذَاُ اٍست وش طزًن  افىٌسُ  زٍست       هٖضشتِ إ تط گ                                  

  زاحی شذٌ است  ي سًالی کٍ  چالش بزاوگیش باشذ دیذٌ  ومی شًد*** سًاالت  بخش قزابت  بسیار معقًل ي مىطقی ط
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