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 ي رياضي ـ ادبيات فارسيرشته

 

 69ي رياضي رشته نامه زبان و ادبيات فارسيپاسخ

 3ي و گزينه1

 شوند.همان ابتدا رد مي 4و  2هاي باشد، پس گزينه« مذموم»و « منکَر»تواند معناي فقط مي« زشت»

 2ي و گزينه2

 (خشمگين كردنِ اوسرزنش، ملامت، تعدي كردن، خشم گرفتن بر كسي )نه  عِتاب:

 (.نگهدارندهيعني نگهداري )نه  صيانت

 (.شكارياه )نه يعني شکارگ متصيّد

 4ي و گزينه3

 3ي و گزينه4

 ي ديگر اشتباه است.در سه گزينه« هايل»و « حطام»، «صُرّه»املاي 

 4ي و گزينه5

 هاي ديگر نادرست است.در گزينه« رثا و ماتم»و « اضغاث اَحلام»، «مُهمَل و بيهوده»، «جذر اعداد»املاي 

 2ي و گزينه6

 1ي و گزينه7

 است.(عوض شده« 3»ترجم در گزينة )جاي نويسنده و م

 3ي و گزينه8

 3ي و گزينه9

در « شيرين»كنايه از اين است كه يادآور آن باشد. « چيزي بوي چيز ديگري را بدهد»ي نخست ايهامِ آشنايي دارد. اين كه در گزينه« بو»

 ايه از غم و اندوه بسيار اوست.كن« ي كسي خون فروچکداز ديده»ي دوم ايهامِ بسيار آشنايي دارد. اين كه گزينه

تر را كنايه دانسته است گرچه بيش« خيال پختن»طراح «. مركز سپاه»باشد و هم « دل»تواند به معناي ي چهارم هم ميدر گزينه« قلب»

تستِ نه چندان زيبا و ي درست از نظر طراح اين كند كه گزينهدر بيت سوم مشخص مي« شيرين»نمايد تا كنايه اما ايهام نداشتن اصطلاح مي

 سنجيده، چه بوده است.

 4ي و گزينه11

در يك نگاه به بيت مجاز و ايهام خورندخط مي 3و  2هاي گزينهتشبيه نداريمدر اين بيت چيزي به چيزي مانند نشده است

دهد، تشخيص و در پي آن مالي ميمتمركز شويم: اين كه عشق، شاعر را گوش 4ي بهتر است روي گزينهخوردنميرايجي به چشم 

آرايي هم در اين از مجازات و تنبيه است، پس كنايه در اين بيت پذيرفته است. جناس و واج اينمونهي مکنيه است. گوش مال دادن استعاره

 کار است.بيت آش

 1ي و گزينه11

ي نخسترويم سراغ گزينهميشودكند. اغراق هم فقط در بيت ج ديده ميخودنمايي مي« قانون»ي ايهام برانگيزِ در بيت الف واژه

بنم به شرابي درون جامِ لاله؛ همچنين ابر بهاري به ساقيِ اين بزم مانند شده و ش« جام شراب»به « لاله»تضاد بيت د آشکار است. در بيت ب 

 مانند شده است.

 1ي و گزينه12

 تکواژ )اين عبارت و توضيحش عيناً در كتاب همايش آمده است.(  7خدا / ـِ تان / بـ + مير + انـ + ا + د  خدايتان بميراناد:

 تکواژ )توضيحش در كتاب همايش آمده است.( 9سينه / ام / مال + ا + مال / ـِ / خشم / است +  ت:ام مالامال خشم اسسينه

 تکواژ 01پي + ا + پي / در / فرو + مايه + ي / بـ + مان + ـَ د پياپي در فرومايگي بماند:

 تکواژ 8+ ها / ـِ / گران / بر + گرفت + ـِ + ايد 0پشتواره ايد:هاي گران برگرفتهپشتواره

                                                 
 است.به كار نرفته« واره»بوده است، يعني باري بر روي پشت؛ بنابراين برعکس ظاهرش، در آن پسوند  پشتبارهدر اصل  پشتواره -1
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 4ي و گزينه13

 هاي نشر دريافت حکم شوخي را دارد!(ها براي خوانندگان كتاب)اين پرسش

 3ي و گزينه14

را « عاشق»بدون هيچ تغيير و دگرگوني. در بيت نخست  يك نقش،در  يك جملهه است در كنم كه نقش تکرار، تکرارِ يك واژباز هم يادآوري مي

هايي گرفته است و عيناً در يك جمله تکرار نشده است. در ي بيت، وابستهاي ندارد اما در ادامهي نخست وابستهتوان تکرار دانست زيرا در جملهنمي

 معطوف است.« سکوت»دوم نقش تکرار دارد. در بيت چهارم « دمساز»معطوف است و « تابيبي»معطوف است. در بيت سوم « ناكامي»بيت دوم، 

 4ي و گزينه15

ي شود يا واژهتر يافت ميي گروه اسمي كمبسامدتر است. خُب هستههاي تركيبي، از موردي آغاز كنيم كه كم: قرار شد در تستخط فكري

مركّب است اما « خويشتن»ي دوم مشتق است.( در گزينه« چراغدان)»ي مركّب نداريم ي نخست واژهدر گزينهي مركّبمركّب؟ بله، واژه

 ي سوم همين است. هم در گزينه« طبعگرگ»ي گروه اسمي است. ماجراي دهد كه وابستهاي كه پيش از آن آمده، آشکارا نشان ميكسره

 ي گروه مسندي.كّب است در جايگاه هستهاي مردر بيت چهارم واژه« گلوگير»

 1ي و گزينه16

شده، اتفاقي نبوده است! و گوينده به جاي قيد تأكيد بودن ايرادهاي گرفتهكاررفته است، زيرا درستجا بهدر اين جمله نابه« اتفاقاً »ي واژه

 نمايد:كژتابي )ابهام( معنايي ديگري هم در جمله رخ مي« البته»جاي هب« تفاقاً »چنين با آمدن قيد ااست. هماشتباه آوردهرا به« اتفاقاً« »البته»

 ـ نظر منتقد در هر پنج ايرادي كه پيدا كرده بود، درست بود.0

 اشتباه پنج غلط از مقاله گرفته بود درحالي كه هر پنج مورد درست بود.ـ منتقد به2

 )پرسشي بسيار زيبا و هوشمندانه بود!(

 2ي و گزينه17

 ابدي بودن عشق مفهوم محوري تست:

خودحساب( در بيت نخست بايد )پيش« خودحساب»گويي به اين پرسش دشوار است. هاي خارج از كتاب رمز پاسخمهارت در خواندن بيت

 بايد كسره بيايد.« جان»و « بازگشت»شود. همچنين در بيت دوم ميان سرهم خوانده

 4ي و گزينه18

گويد بر سزاوار تبر است اما شاعر بيتِ دوم از همت تبر بر قطع كردن درختان بارور سخن ميد كه درخت بيگويشاعر بيتِ نخست مي

 )ناسازگاري روزگار با هنرمندان(

 داد )بينشود كه بر و بار، درختان را از اين كه بريده شده، هيزم تنور شوند نگه ميهم اين مضمون ديده مي« د»در مصراع دومِ بيت  توجه:

 بايد مکث بيايد( اما مفهوم اصلي اين بيت سفارش به دانايي است.« داردنگه»و « بر»

 2ي و گزينه19

 دهد.بودن در كنار دشمن بدانديش عمر را بر باد مي مفهوم محوري تست:

 3ي و گزينه21

 از فراز به فرود درافتادن مفهوم محوري تست:

 2ي و گزينه21

 درويشانوالامقامي  :مفهوم محوري تست

 «بينم.كه كلاهي نَمدين بر سر دارم، خود را همچون پادشاهي كه تاجي از زر و گوهر بر سر نهاده، مي)كه از كلاهِ نمد، پادشاه تاجورم: با آن

 3ي و گزينه22

 هاي نشر دريافت اشاره شده بود.(ها در كتاب)به اين بيتاصل و نسب اهميت ندارد.  مفهوم محوري تست:

 1ي گزينهو 23

هاي باستان اشاره دارند: تاج بر سر خورد اما سه بيت ديگر، به يکي از باورها و آيينحماسه به چشم مي« خرق عادت»ي در بيت نخست جنبه

 ها مشورت خواستننهادن، شاباش ريختن، از اخترشناسان و رمال
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 4ي و گزينه24

 «!سکوت و سخن نگفتن»نه « سکوت و سخن گفتن»است: ساز دار و مشکلمفهوم مطرح شده در صورت سؤال، نکته

 2ي و گزينه25

در بيت سوم « نه)»مضموني نو و دور از چشم داوطلبان است. « گشايي و خاطرفزايي فصل بهار استدل»ي ديگر كه مفهوم مشترك سه گزينه

 آمده است.« طور نيست كهاين»به معني 

گردد وگرنه هيچ ميلي ندارد به تني برگردد كه عمري ز رستاخيز به شوق ديدار تو به تنم بازمياي خدا جان مسکينِ من، رو معناي بيت دوم:

 او را در تنگناي جهان مادي گرفتار كرده بود.


