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 69ي هنر نامه زبان و ادبيات فارسي رشتهپاسخ

 4ي ن گزينه1

 مند )محظور: رودربایستی(.یعنی بهره« محظوظ»مفرد است نه جمع. « بنان»

 3ي ن گزينه2

 : برگزیده و خالصصفوت: حشمت، مهابت، غلبه، وقار // سطوت

 ها(اسم مصدر است، به معنی وارد شدن و درآمدن.) اَقدام: قدم« خضوع»یا « طلوع»مانند « قدوم»

 1ي ن گزينه3

 2ي ن گزينه4

در فارسی هم اصلاً تشدید ندارد! اما این اشتباه « ل»است نه « و»در زبان عربی روي « غلو»ایج است. )تشدید از ترکیبات املایی ر «سهو و زلّت»

 الخطی هم از چشم طراح دور ماند هم از چشم شما!(رسم

 2ي ن گزينه5

 : یاسمن، گل یاس )ثمن: بها(سمن: بوي خوش // نکهت

 (در بیت سوم، فعل دعایی دوم شخص مفرد است.« بادي»

 1ي ن گزينه6

 1ي ن گزينه7

ي گذار مکتب کلاسیسم در ادبیات دورهمانند نیز دارد. او پایههاي غزلبزرگ انگلیسی است که سروده نویسنمایشنامهویلیام شکسپیر 

به نوعی به ادبیات هاي مذهبی و مسیحی به ادبیات پیش از مسیح، یعنی دوران روم باستان توجه نمود و رنسانس است، زیرا به جاي داستان

 اي بخشید.باستانی و کلاسیک اروپاییان جان تازه

 4ي ن گزينه8

 ها پیش آن را جمشید تولّلی به فارسی برگردانده است نه دکتر زرین کوب.ي آلفونس دو ده است اما سالنیز نوشته« هاي آسیاب مننامه»

 1ي ن گزينه9

که دهان یار باشد! و اینکه مانند پسته بسته است و شاعر در آرزوي خندان شدن آن میي آشکار از دهان اوست استعاره« ي یارپسته»

دهان یار  ي خنده است حدیث قند را به ریشخند گرفته، تشبیه دارد: دهان یار چندان شیرین است که دیگر گفتن از شیرینی قند، مایه

 تر از آن )تشبیه برتر یا تفضیلی(مانند قند شیرین است و شیرین

نما نیست زیرا در باور ایهام تناسب زیبایی دارد اما زر شدنِ خاک متناقض« روي» در بیت سوم، جناس تام پدید نیامده است. در بیت دوم

 پذیر بوده است )کیمیاگري(گذشتگان امکان

حسن تعلیل را ربط نیستداند؛ این علت غیر واقعی و بیزه و علّت گریستنش را مهربان کردن دل معشوق می، شاعر انگیدر بیت چهارم

 توان پذیرفت.نمی

 2ي ن گزينه11

 است.شود و این موضوع باعث غیراستاندارد بودن این پرسش شدهدر هر چهار بیت، تلمیح دیده می

 مورد. 1 در بیت چهارممورد و  2 در بیت سوممورد.  4 در بیت دوممورد تشبیه پدید آمده است  3، در بیت نخست

 3ي ن گزينه11

 کنیم:تمرکز می 3ي روي گزینهشودنما یافت میمتناقض« ج»کار را آغاز کنیم: فقط در بیت « تناقض»بهتر است با 

« ارزم» سر شاعر به نعلِ زیر پاي اسبِ معشوق مانند شده است! جناس میان« الف»است. در بیت « گور»ست از مجاز ا« د»در بیت « خاک»

 آشکار است.« ب»هم در بیت « ورزم»و 

 3ي ن گزينه12

 ها پرسیده شده است نه تکواژها!دقت کنید که شمار واژه

 واژه 7زبان / بود( مادر / ـَ ش / زنی / کدبانو / و / شیرین1

 واژه 6ودو / کتاب / براي / ـَ ش / خریده بودم( من / پنجاه2
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 واژه 7ها / جلوه / اش / را / از دست داده بود( در / این / سال3

 واژه 7شدمیخوانده( میرزا / از / ابتدا / ـِ / صدارت / وزیرالوزرا / 4

نماید. خوشحالم که پس از دهنده را به خوبی ارزیابی می، پرسشی ارزشمند است که مهارت زبانی و درک دستوري آزمونهاواژهشمارش 

اند که سواد هایی طرح نمودهفضل آزمون سراسري در این دو سال، از مبحث تکواژ و واژه پرسشي ما، طراح صاحبها نقد و گلایهسال

شده براي سنجد نه یاري بخت و اقبال را با آنان! این پرسش کاملاً سنجیده و منطقی است و در زمان تعیینآموزان را میدستوري دانش

بودن عددهاي ترکیبی واژهي نخست، مورد نظر طراح محترم است. یکبودنِ ضمیر پیوسته در گزینهباشد. واژهگویی میآموز قابل پاسخدانش

از » هاي مرکّب )عبارات فعلی( همانند و همچنین فعل« ضمیر پیوسته»بودنِ ي دوم است. یک واژهي زیباي گزینهنکته« ودوپنجاه»همانند 

 است. )از طراح ارجمند بابت طراحی این پرسش چندوجهی و زیبا سپاسگزارم!(ي سوم مطرح شده، در گزینه«دست داده بود

 (2) و  3ي گزينه ن13

 گرداند: چهارجزئی با مفعول و مسندکند = میجزئی با متمم // میبکند: سهجزئیِ استثنایی // دلجزئی با مفعول // یعنی: سهبیابید: سه

با مسند. دلیل  جزئیجزئی استثنائی است نه سهي دوم سهاست. جملهدادههاي استثنایی رخباز هم اشتباهی در نگاه طراح محترم به جمله

ناتوانی آن در پذیرش شناسه است که هویت فعل در زبان فارسی « یعنی»استثنائی بودن این جمله، نبود فعل در جمله است. دلیل فعل نبودنِ 

ارسی باید معادل فعل است )از نظر معنایی( نه خودِ فعل، زیرا فعل در ف« یعنی»آید و همان گونه که در کتاب درسی آمده است، شمار میبه

 شناسه بگیرد.

 1ي ن گزينه14

 هاي فراوان داشت.(هاي نشر دریافت نمونهي طراحی تست، در کتاب)این شیوه

 قرار شد براي یافتن بن مضارع از این الگو استفاده کنیم:

 او دارد ... ؟ ؛ نمونه: آسودناو دارد ....

 بن مضارع: آساآسایدبله، می

مان! بگوییم چنین صفتی در زبان فارسی مان با زبان مادريرا به آن بیفزاییم و با توجه به آشنایی« ا»وند پس از یافتن بن مضارع، باید پس

روا: چنین صفتی رو + ابن مضارع:روداو دارد میـ رفتن2آسایا: چنین صفتی نداریم. ـ آسا + ا1وجود دارد یا خیر؛ نمونه: 

یافت و ... بسیار در کتاب زبان فارسی نشر دریافت و همچنین کتاب همایش نشر در« رفتن»با مصدر « روا »داریم )و در مورد ارتباط معنایی 

 سخن گفته شده است.(

 2ي ن گزينه15

 دهد ز دوست ...تا که خبر می ]بود[( گوشم به راه 1

 ]هست[ي سعدي به هر که در آفاق ( رسید ناله3

 ]هست[/ نگران تو چه اندیشه و بیم از دگرانش  ]هست[جهانش  ]در[( هرکه سوداي تو دارد چه غم از هر که 4

اند. درواقع با پرسش غلطی هستند زیرا در معناي وجودداشتن و قرارداشتن آمده« غیراسنادي»ها حذف شده در این بیت : هر چهار فعلتوجه

 شود!آید و مانع پاسخ گفتن به تست نمیرو هستیم که غلط بودنش در نگاه نخست به چشم نمیروبه

 3ي ن گزينه16

ي کتاب درسی، نباید ي گفتهآید، بنابراین برپایهایی معادل فعل مجهول از آن برمیصورت مجهول ندارد اما معن« به تصویب رسیدن»اگرچه 

هایی ارائه هایی از چنین پرسشمجلس، در این جمله ذکر شود. )در کتاب زبان فارسی نشر دریافت نمونه« نمایندگان»عامل تصویب، یعنی 

 است.(شده

 4ي ن گزينه17

 دنیاییناپداري قدرت  مفهوم محوری تست:

 نه دنیا نه آخرت، فقط عشقِ یار: مفهوم بیت چهارم

 1ي ن گزينه18

 ناگشودنی بودنِ راز هستی مفهوم محوری تست:

 2ي ن گزينه19
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 هاي دنیاییناپایداري خوشی: هاي الف و جمفهوم مشترک بیت

 شدنِ اوضاعسامانبه: مفهوم بیت ب

و باطن، همیشه در حسرت ظاهري نیکو و نیکوتر خواهدگداخت. باطن گُل در گلاب پنهان : کسی که به ظاهر دل ببندد نه معنا معناي بیت د

تر هم شود و حسرتش براي بوییدن و دیدن گل بیشاست، با نوشیدن و بوییدن گلاب راضی نمیاست اما کسی که دل به ظاهر گل بسته

 شود.می

 4ي ن گزينه21

تفاق: با هم( نابینا باشد، حال و روزش بهتر از کسی است که چشم داشته باشد اما خطاها و ا: اگر کسی هر دو چشمش )بهمعناي بیت چهارم

 هاي خود را نتواند که ببیند.کاستی

 2ي ن گزينه21

 بی اعتباري دنیا مفهوم محوری تست:

 : دل نبستن به دنیامفهوم بیت دوم

 )البته این دو مفهوم خیلی هم تفاوت ندارند!(

 1ي ن گزينه22

 ي کمال است.عشق و کشش الهی مایه وم محوری تست:مفه

 آمده است.(« بلکه»در مصراع دوم بیت چهارم به معناي « که)»

 3ي ن گزينه23

 خواهد که در طراحان ارجمند کنکور همزمان جمع شده است!هایی سواد و جسارت میطرح چنین پرسش

 4ي ن گزينه24

 )بسیار ساده!(

 4ي ن گزينه25

 گیر شدن غزل حافظ و تأثیر آن بر آسمانیان!: عالمدو بیت مضمون مشترک

 ؟(«بِبُر»خواندید یا  «بِبَر»را « ببر»)در بیت دوم 
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