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 رشتة تجربي ـ ادبيات فارسي

 69ي علوم تجربي نامه زبان و ادبيات فارسي رشتهپاسخ

 2ي ه گزينه1

 وجو كردن ژوهيدن: پژوهيدن، جستجرز: ديوار // صبوح: شراب بامداري، عامل سرمستي // واپ

 1ي ه گزينه2

 )كُميت: اسب سرخ مايل به سياه // كُرند: اسبي با رنگي ميان زرد و بور(

 2ي ه گزينه3

 ها // دِهِش: بخشش، دادگري و انصافمصابيح: چراغ

 رسند، كالبدهاميهايي كه از دور شبيه كالبد انسان به نظر )دِهَشت: سرگشتگي( // اشباح: جمع است؛ سياهي

 3ي ه گزينه4

 تقاص و تلافي

 4ي ه گزينه5

 است.« غلّه»ي ريشههم« مستغلات»حتماً به ياد داريد كه 

 2ي ه گزينه6

 4ي ه گزينه7

 شد اين گزينه را انتخاب كرد.ي ديگر ميزيسته است. البته با توجه به درستي سه گزينهابوعلي دّقاق در قرن چهار و پنج مي

 2ي ينهه گز8

 3ي ه گزينه9

 «.(سازم»نيز و حتي « عود»ايهام تناسب دارد، « چنگ)»حسن تعليل پذيرفته نيست. استدر بيت نخست اصلاً علتي ذكر نشده

 آميزي پذيرفته نيست.حسشوداي كه مستقيماً مربوط به يكي از حواس بدني باشد يافت نميدر بيت دوم، واژه

 در بيت سوم آشكار است.« طوفاني»و « طولاني»و جناس ميان « وصل و هجران»تضاد ميان 

بيت چهارم، تمثيلي است براي اين موضوع كه براي  قبلاً هم گفتيم كه در تمثيل نبايد از راه استعاره و كنايه به منظور تمثيل برگشت. توجه:

هاي بيان شده در اين بيت هاي بزرگ، بايد دليري و همت به خرج داد و دل به دريا زد. اين مفهوم از تمثيلها و آرزورسيدن به خواسته

شود و استعاره از موفقيت و خوشبختي و ... است؛ زيرا نقض غرض مي« گنج»يا « لؤلؤ»يا « ي حيوانچشمه»آيد و ديگر نبايد گفت كه مثلاً برمي

 كنيم.استعاره تبديل مياي به نام تمثيل را به آرايه

 1ي ه گزينه11

كشد، هيچ چيزي به او شود )از باري كه حمّال بر دوش ميميديده« ب»بي شك بايد كارمان را با اسلوب معادله آغاز كنيم كه تنها در بيت 

كشند و نگهداري مالشان مي رسد جز زحمت و عرق ريختنش و اين مثالي است براي اين موضوع كه ثروتمندان زحمت بسياري براي حفظنمي

شودديده مي« د»و « الف»هاي در بيت« اغراق»خوردخط مي 4ي گزينهروند(سپارند و ميو نهايتاً آن را به بازماندگانشان مي

شود: ديده مي« درنگيرد»ي در واژه« هـ»ي نخست )ايهام بيت گزينهآشكار است« الف»ي بيت استعارهخوردهم خط مي 3ي گزينه

 شود.(ور نميشعله -2كند. اثر نمي -1

 4ي ه گزينه11

 4ي گزينهشود نه تلميحدر اين بيت نه حسن تعليل ديده مي

هم « شور»آورد و ايهام تناسب آميزي پديد ميي شيرين به گفتار، حسدادن مزه. نسبت1دادنكنايه است از بدخلقي به خرج« ترش نشستن»

 آشكار و تكراري است.

 3ي ه گزينه12

جزئي با متمم // داد: چهارجزئي با پوشيد: سه/ چشمجزئي با مسند /شنيد.( // شد: سه ]از شر[شنيد: چهارجزئي با مفعول و متمم )خير خبر را 

 جزئي با متمممفعول و متمم // رسيد: سه

                                                 
 شود انگار كه از چيزي ناراحت و ناخرسند هستيم.مان درهم ميخوريم، ناخواسته چهرهميوقتي ترشي  -1
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* ** 

 1ي ه گزينه13

 اسم + اسمي نخست چنين ساختاري دارند: ي گزينههر چهار واژه

 ي چهارم يكسان نيستند:ها در گزينهاما براي نمونه، ساختار واژه

 بند: اسم + اسمكوچه: صفت يا قيد + اسم // گردناسم // پسشكر: اسم + رادمرد: صفت + اسم // ني

 2ي ه گزينه14

 است.در معني بازخواست كردن و خرده گرفتن آمده« گرفتن»هاي الف و د در بيت

 3ي ه گزينه15

 ]2است.كردني [ي لفظي. )طبيعي است اخلاق نيكو نه كسب حذف شده اما به قرينه« است»از پايان بيت نخست و دوم، فعل 

ي معنايي است زيرا چنين ... و اين حذف به قرينه ]خورمسوگند مي[هاي تو خورد: به چشمهاي يارش سوگند ميدر بيت سوم، شاعر به چشم

 شود.نميي قبل يا بعد ديدهفعلي در جمله

 2ي ه گزينه16

ر + ان // اسم + نويس + ي // پراكند + ـِ + ي// نشان + ـه + شناس + آزاد + انه // هزار + تومان + ي // هر + سال + ـه // جهان + گي

 ي// نا + سز + ا + گو + ي // دان + ـِ ش + جو+ ي // زيب + ا + ساز + ي // آينه + بند + ان // پريش + ان + حال

 بود.(است. )در كتاب همايش به آن اشاره شده« سِزيدن»بن مضارع مصدر « سِز* »
 است.نيز به كار رفته« پريشروان»ي نوساز است كه در واژه« پريشيدن»مضارع مصدر  بن« پريش** »

 3ي ه گزينه17

 ميل به بازگشت به سوي خدا مفهوم محوري تست:
 ي سوم است.(كه درختي بهشتي است راهنماي رسيدن به منظور شاعر در بيت گزينه« سدره»)آمدن 

 4ي ه گزينه18

ي دل من شادمان باشد و آروزي پريدن از قفس را در گويد چگونه ممكن است كه در قفس و زندان، پرندهميشاعر در بيت صورت پرسش، 
 بينيم.ي چهارم ميآن را در بيت گزينه مقابلي باشد كه نقطهسر نداشته

 4ي ه گزينه19

 عشق و رسوايي مفهوم محوري تست:
 چه نفس بدفرماي ما را مجبور به انجام آن كرده است.سرافكندگي در روز رستاخيز بابت آن مفهوم بيت چهارم:

 ي اعمال در پيشگاه خداوند(ي كارنامه)روز عرض: روز عرضه

 1ي ه گزينه21

 ناپايداري دنيا مفهوم محوري تست:
 چنگ زد كه از آنِ او نيست.( )بر درختي هر زمان چون تاك پيچيدن چرا: چرا بايد مانند گياه انگور به درختي

 آخرت انديشي: مفهوم بيت سوم

 3ي ه گزينه21

 فروتني عارفانه مفهوم محوري تست:
 پس از مرگ همه برابريم.: مفهوم بيت سوم

 2ي ه گزينه22

 شود.ست برتر ميچه هشود؛ يعني از آنگويد دل من همچون آيينه است، پس اگر بشكند به صدها آيينه تبديل ميدر بيت دوم شاعر مي

 ي ه گزينه23

 شود.زندگي بدون معشوق، زندگي شمرده نمي مفهوم محوري تست:

 1ي ه گزينه24

 )بسيار ساده!(

 1ي ه گزينه25

                                                 
 تواند ذات خود را عوض كند.باشد و آدم بدخلق و بداخلاق نمييعني خلق نيك بايد در طبيعت و ژن آدمي نهاده شده -1
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 ستايند.ي موجودات، خدا را ميهمه مفهوم محوري تست:


