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 69ي ي انساننامه زبان و ادبيات فارسي رشتهپاسخ

 1ي ا گزينه1

 )صبوح را با صبا اشتباه نگيريم.(

 1ي ا گزينه2

 : فراهم كردن، آراستن و آماده كردن // كوپال: گرز آهني // توج ُّع: دردمندي و زاريتعبيه

 3ي ا گزينه3

 گاه: دير، شامگاهبي

 2ي ا گزينه4

يا « چاه ضلالت)»ها نادرست آمده است. در ديگر گزينه« مغلوب خادم سماط، ضياع و عقار، مخذول و نادان، رثاي شهيدان، حريف»املاي 

 هاي صورت سؤال نيامده است!(اصلاً در ميان تركيب« چاه ذلالت»

 2ي ا گزينه5

 نادرست است. )تَبِش = تابش(« فُّسحت»املاي 

هاي زيبايش زيرا نگران آسيب رسيدن به گلخواند تا از باغ و گلشن ديدن كنند ـ : همچنان كه باغبان مردم را فرا نميمعناي بيت نخست

 هاي خود مهمان سازد!است ـ نبايد انتظار داشت كه يار غمزه كند و ما را به زيبايي

 4ي ا گزينه6

اي سخن گويد؛ بيت دوم از سرخي لاله و بيت سوم از دميدن صبح و گل لاله.  اما بيت صورت تست از پديدهبيت نخست از اشك سخن مي

 توان همان ابر بهاري باشد.كند كه ميكه آسمان روشن را تيره ميگويد مي

 4ي ا گزينه7

 لف  و نشر نامرت ب )مشوش(«مژه»به « تير»گردد و برمي« ابرو»در مصراع دوم: كمان، به 

ها بايد نظر طراح محترم را پذيرفت و آن را تشبيه نهفته گزينه توان استعاره از مژه و ابروي يار دانست، اما با توجه بهرا مي« آن تير و كمان»

 )مضمر( دانست. 

 2ي ا گزينه8

داند، اما شود، زيرا شاعر زهر را شيرين ميديده مي« ب»فقط در بيت « پارادوكس»«د»شود هم بيت ديده مي« ج»لف  و نشر، هم در بيت 

گويد كه در برابر ديگران و در خلوت خود ياد تو بر زبانم جاري است و اين غيرممكن نيستشاعر مي« فال»در مصراع دوم بيت 

« بو»ايهام ي مكنيه استو تشخيص استعاره»ه« شود هم در بيت تشخيص ديده مي« ج»هم در بيت خورندخط مي 4و  1هاي گزينه

 آشكار است.»ه« در بيت « شراب»به « لب يار»در بيت الف و تشبيه 

 1ي ا گزينه9

 4ي ا گزينه11

 3ي ا گزينه11

 3ي ا گزينه12

يع / آراست + ه / و / مزي ن / گرد + ـَ د/ كه / به / چند + ين / آرا + ـِ ش/ ـِ / زيب + ا / و / بد به + ترين / شعر / آن / ن + است + 

44 تكواژ 

 (3)و  1ي ا گزينه13

 ي لفظي()حذف به قرينه ]ش خبر باشد[گرفتارِ كمند ماهرويان / نه از مدحش خبر باشد نه از ذم 

نياز از فعل است؛ بنابراين نبايد حذف فعل را در مورد ذاتاً بيي استثنائي جمله( است و جملهجزئي )صوت، شبهي استثنائي يكجمله« افسوس»

 هاي استثنائي است.ي جملهاي و برخلاف نگاه كتاب درسي به مقولهآن الزامي دانست. اين پرسش كاملاً سليقه

 2ي ا گزينه14

 پرسش طرح شده است.« راي فك اضافه»در واقع از 
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 هتشنگان باديه را جان = جانِ تشنگان بادي

 4ي ا گزينه15

 است. « آيدام ميگريه»نخستين فعل اين جمله 

جاي شناسه ضميرِ شان هميشه سوم شخص است و بهها، شناسهگفتند، زيرا برخلاف ساير فعلمي« شخصهلازم يك»ها از قديم به اين گونه فعل

 :نمايد؛ نمونهكند و شخص فعل را معين ميپس از جزء اسمي فعل مرك ب تغيير مي

 آيد و ...مي اشآيد، گريهمي اتآيد، گريهمي امگريه

 آمد و ... مانآمد، حيف شآمد، حيف محيف

 گرفت و ... شانگرفت، حرص شگرفت، حرص محرص

 است و ... شاست، سرد تاست. سرد مسرد

 3ي ا گزينه16

ي وابسته ساز است؛ پس، فعل جملهپيوند وابسته« كه»مرك ب،  يي پيرو يا وابسته است. در اين جملهساز بيايد، جملهآنچه پس از پيوند وابسته

 است كه در اين جا فقط نيازمند مفعول است.« پالودن»از مصدر 

 1ي ا گزينه17

 گذشتن از جان در راه رسيدن به هدف: مفهوم مشترك دو بيت

 ...«)توجه به كسره و درنگ در بيت نخست مهم است: گوشِ گرانِ پيكرِ دهريم و 

 4ي گزينه ـ18

 از خودگذشتگي مفهوم محوري تست:

 3ي ا گزينه19

كند. )پرسش گويد كه مقام و منصب ارزش وجود كسي را دگرگون نميي برتري نيست. بيت سوم ميگويد كه اصل و نسب مايهبيت دوم مي

 دقيق و زيبايي بود!(

 2ي ا گزينه21

 والامقامي درويشان مفهوم محوري تست:

 هر كه بامش بيش، برفش بيشتر :مفهوم بيت دوم

 2ي ا گزينه21

 نشاند.اشك، تاب و تب عشق را فرو مي مفهوم محوري تست:

 3ي ا گزينه22

 4ي ا گزينه23

 جمع نشدن عشق و شكيبايي مفهوم محوري تست:

 3ي ا گزينه24

 عشق پنهاني كردني نيست. مفهوم محوري تست:

 (3)و  1ي ا گزينه25

 .3ي ت هم گزينهدرست اس 1ي هم گزينه

 ي معشوق: تسليم در برابر ارادههاي الف و دمفهوم مشترك بيت

 فشاني عاشق در راه عشق: جانهاي ج و دمفهوم مشترك بيت


