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 ـ ادبيات فارسي رشته زبان

 

 69ي زبان خارجي نامه زبان و ادبيات فارسي رشتهپاسخ

 3ي ـ گزينه1

 3ي ـ گزينه2

 نيست.« زادهامام»هم معني « فاضل و ادیب»دقت کنيد که ...« زاده و فاضل و ادیب بود اما این بوسهل مردی امام» گویدبيهقي مي

 2ي ـ گزينه3

 بارقه: پرتو، جلوه )بُراق: اسب تندرو(

 ها(خدایان )اَبَر انسانهای کهن مربوط به خدایان و نيمهاساطير: داستان

 ها، عصرهااعصار: دوران

 2ي هـ گزين4

 : تيزی و تندخویي آن شيرهاسورت آن شيران

 1ي ـ گزينه5

 است.: آستين کسي که ضمانت ما را کردهآستين ضمين

 1ي ـ گزينه6

 3ي ـ گزينه7

 4ي ـ گزينه8

 های مربوط به درآمدها از کتاب همایش نشر دریافت به دقت خوانده شود لطفاً!(های تشریحي تستها و پاسخ)تست

 4 يـ گزينه9

 خورد.به چشم نمي در بيت سومتشبيه وجود ندارد. تضاد آشكاری  در بيت دومآميزی نه. شود اما حسپارادوکس دیده مي در بيت نخست

های گذشته بعيد است قابل تشخيص های کنكورهای سالآموزان معتاد به تستبرای دانش« عين» يهایهام تناسب برآمده از دو معنای واژ

 ها برای خوانندگان کتاب همایش زبان و ادبيات فارسي نشر دریافت ناآشنا نبود.(وشبختانه این نكتهبوده باشد. )خ

 1ي ـ گزينه11

ایهام « د»در بيت « هوا»شود. دیده مي»ه« فقط در بيت « آميزیحس»»ه«شود هم در بيت دیده مي« د»اسلوب معادله هم در بيت 

 آید.معنای دیگر آن نيز به ذهن مي« باد»پذیرفتني است اما به دليل وجود « هوس»، زیرا فقط معنای تناسب دارد

 2ي ـ گزينه11

که معنای دوم آن است به دليل « بازرگاني و تجارت»آمده است اما « عشق»به معنای « سودا»زند! جا هم ایهام تناسب حرف اصلي را مياین

است در چشم گلستان! چرا؟ چون کند. تشبيه بيت هم از نوع پنهان است: مژگان یار به خاری مانند شدهمي به ذهن خطور« بازارها»وجود 

 چشمان یار بسيار زیباتر از گلستان است.

 1ي ـ گزينه12

سایر علوم، از پایه و ی بدیهي در آن مورد نظر بوده است! البته برای کساني که دستور را مانند پرسش سنجيده و ارزشمندی است و چند نكته

 های قبل!های کنكور سالآموزند نه با حل تستعميق مي

 مستقل است زیرا نقش دستوری مستقلي دارد. يههمانند سایر ضميرهای پيوسته، یک واژ« ـَـ ش»ـ 1

 معنایي ندارد.« برای  »واژه نيست زیرا « برای»ـ کسره در پایان 2

 ا نقش دستوری مستقلي ندارد.ی مستقلي نيست؛ زیرـ فعل کمكي واژه3

 

 واژه 7شدميانگيز + ـِ +غم + ـَ ش + شنيده( نوا + ـِ + حزن1

 واژه 5بودندبوسي + آوردهترها + را + برای + دست( کوچک2

 واژه 5وبرخاست + داشتندها + با + هم )متمم است( + نشست( سال3

 واژه 5زنگ + نشسته بود )فعل ماضي بعيد( به( پيرمرد + نگران + و + گوش4
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 4ي ـ گزينه13

را  در گزینة نخست، معنای مستقيم خود« گرفتم»خواهد. اما جای دارد، پس مفعول و متمم مي (to take)« گرفتن»در گروه « ستاندن»

 است.« فرض کردم»معني دهد و همنمي

 1ي ـ گزينه14
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در« مهارت»خواهدباید به دنبال اسمي بگردیم که معمولاً بعد از خود، حرف اضافه مي« متمم اسم»: برای پيدا کردن خط فكري

 متممِ اسم است.« کشفِ رموز عرفاني»اسم است، پس « مهارت»است و چون « مهارت»متممِ « کشفِ رموز عرفاني»

 (4)و  2ي ـ گزينه15

د پس عادی سخن بای يهاست، بنابراین در شيو« مهندس»اليه مضاف« ش»ی دوم ضمير . در گزینه4ی درست است هم گزینه 2ی هم گزینه

عادی باید پس از فعل گذرا به مفعول بنشيند.  يهمفعول جمله است و در شيو« ش»ی چهارم، ضمير بنشيند. در بيت گزینه« مهندس»از 

 (شگيرد)برنمي

ست و اليه آن اسم باشد و این امری بدیهي اآید که مضاف، ضمير پيوسته فقط وقتي پس از اسم مي«عادی» يهدقت داشته باشيم که در شيو

 نياز به توضيح بيشتر ندارد.

 3ي ـ گزينه16

های فصل نخست کتاب تناسب مفهومي نشر دریافت را از خواهد تا سواد دستوری. کساني که تمرینپاسخ به این پرسش بيشتر سواد ادبي مي

 سر گذرانده باشند، احتمالاً در رویارویي با این پرسش دشوار سرافراز ميدان هستند!

 .]فشاندند[و زر بر سرش  ]اش[ی گوهرش / فشاندند در پای نهبفرمود گنجي

 را را درست خواندید!« مَنَت»و « وِیَت»راستي 

 4ي ـ گزينه17

ی چهارم، نوید جریان یافتن زندگي پس از نابودی صورت سؤال و گزینه يهگوید اما سرودی نخست فقط از ميرایي ستمگر سخن ميگزینه

 ستمگران را در بردارد.

 3ي ـ گزينه18

تواند معشوقي واقعي و زميني دهد. روی سخن شاعر در بيت نخست ميبيت سوم را بر بيت نخست برتری مي «ي ادبیحوزه»باز هم تفاوت 

 باشد اما در بيت سوم حتماً خداوند موضوع عشق است.

زیبای تو را تاب آوردن کار من نيست و صبر  يهنظرکردن از بهشت کارِ سهل و آساني است اما دوری از چهرصرف معنای بيت نخست:

 طلبد.ایوب مي

 2ي ـ گزينه19

در ادبيات ما مضمون زیبا و رایجي است که تازه پایش به ذهن و زبان طراح ارجمند کنكور باز شده  «در پيری، عشق جواني به سر داشتن»

 زنده!است! پاینده باشند و دل

 4ي ـ گزينه21

 )گاه: تخت پادشاهي(

 2ي گزينه ـ21

 چيني!کند و سخنگزار ميان عاشق و معشوق بود اما در سه بيت دیگر رازفشاني ميباد صبا معمولاً پيغام
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 3ي ـ گزينه22

 رازداری عارفانه: مفهوم محوري تست

 2ي ـ گزينه23

 گریزیعقل: های الف و دمفهوم مشترك بيت

 : زهد ستيزی )نفي ریاکاریِ مذهبي(مفهوم بيت ب

 ها / حقيقت نزد خداوند است و بس؛ به قول حافظ: : نظر خدا مهم است نه نظر انسانبيت ج مفهوم

 جنگ هفتاد و دو ملّت )مذهب( همه را عذر بنه / چون ندیدند حقيقت رهِ افسانه زدند

 2ي ـ گزينه24

 اشاره دارد هم بيت دوم.« شماریدم غنيمت»ظاهر، هم بيت نخست به به

است، برخلاف بيت نخست « ادبيات تعليمي»بيت دوم  ادبی يهحوز؛ یعني «شماریدم غنيمت»است نه « نوازیدرویش»بر اما تأکيد بيت دوم 

 مسلكي جای دارند.ادبيات عرفاني و صوفي يهو بيت صورت تست که در حوز

ظاهر درست، چندین ی بهدرست، از ميان دو گزینهی ها هنگام برگزیدنِ گزینهمتن« ادبي يهحوز»ی بنيادین، یعني توجه به به این نكته توجه:

ی این ی درك ادبي و آشنایي با ادبيات فارسي همين است. با سپاس از طراح فرهيختهمایهام زیرا جانهایم تأکيد داشتهها و کلاسبار در کتاب

 پرسش کاملاً تحليلي و فرادانشي.

 4ي ـ گزينه25

 نينشيسفارش به گوشه: مفهوم محوري تست


