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 99 ریاضیکنکور  پاسخ تشریحی سواالت ادبیات
 

 است ://شماریم کدام بیشتر تکرار شدهنویسیم بعد میمعنی درست هر کدام از واژگان را میابتدا   «2»گزینة  -1

 ۴و   ۱های گزینه دهم( ← ۲)درس  بدخواه ش،یبداندبدسگال: 

 ۲گزینة   ( ←دهم ۲)درس  کار، دشمن و بدخواه زهیست عنود:

  ۲و  ۱ هایگزینه  دهم( ← ۲غم، اندیشه، خدمت )درس تیمار: 

 ۴گزینة   دهم( ← ۳کش حمام، مشت و مال دهنده )درس کیسهدالک: 

  ۳و  ۲ هایگزینه  ←دهم(  ۱۳)درس  فهیدودمان، خاندان، طادوده: 

  ۴و  ۱ هایگزینه  دهم( ← ۱۳متحیر، سرگشته )درس خیره: 

 ۲گزینة   دهم( ← ۱۳دن، برخاستن )درس خروشیبردمیدن: 

 تعداد درست هر گزینه:

 مورد ۳: ۴گزینه   مورد  ۱: ۳گزینه   مورد ۴: ۲گزینه    مورد ۳: ۱گزینه 

 موارد نادرست هر گزینه:  «4»گزینة  -2

 مورد نادرست ۲دهم( :  ۱۳صدا، آواز، ناله )درس ویله: یازدهم( /  ۱۱بیابان )درس  خشکی،بر: ( ۱

 مورد نادرست ۳دوازدهم( :  ۱وجه معاش، مقرری )درس وظیفه: /  دهم( ۱۴همانندها )درس اشباه: دوازدهم( /  ۶این چنین )درس ایدون: ( ۲

 مورد نادرست ۲بختی )ستایش یازدهم( : نگونادبار: یازدهم( /  ۱۲)درس  شفاعت ،یگر یانجیم ،یخواهشگرپایمردی: ( ۳

مورد نادرست ۱دهم( :  ۱۳رس آراسته، نیکو، شاد )دپدرام: ( ۴

 موارد نادرست:  «3»گزینة  -3

 دوازدهم( ۱گناه )درس کوتاهی،تقصیر: دوازدهم( /  ۱۱شده )درس مجاب، قانع شده،مجابمتقاعد: ب( 

 دوازدهم( ۲مسکوک نقره )درس درهم: ج( 

 بررسی سواالت لغت آزمون
 گیر بود. * سطح سوال دشوار نبود ولی بسیار وقت

 نامه کتاب بودند ولی ها از واژهام واژه* تم

 رفتید ولی با کمی حوصله قابل حل بود.* تیپ سوال نو و ابتکاری بود و در قدم اول نباید به سراغ آن می

 این» به جای« جااین»ی ایدون ها )در معنبیشتری داشتیم: تفاوت اسم و صفت )ادبار: بدبختو ...(، مشابهت و نزدیکی معنیدام تستی در این آزمون نسبت به هنر * 

 و جمع و مفرد )اشباه: مانند( « ( چنین

 های قبل بود. بودند و در هر سوال لغات دهم و یازدهم با هم آمیخته بودند و خالف رویه سال* سواالت تفکیک نشده
 

ابتدا به سواالت آشناتر پاسخ دهید و بعد با حوصله به سوال جدید جواب  .شویدمیمواجه  ۱با سوال ابتکاری و جدید مثل سوال  زیاد در آزمون تجربی هم احتمالبه  ◄

 بدهید.

اصالح شوند.« غالب»و « مطاع»که باید به صورت « قالب» و« متاع»موارد نادرست عبارتند از  «2»گزینة  -4

 اصالح شوند.« ذلت»و « ربتغ»که باید به صورت « زلت» و« قربت»موارد نادرست عبارتند از  «1»گزینة  -5

ااست.آمده« قضا»در بیت نخست به شکل نادرست « غزا»  «1»گزینة  -6

 بررسی سواالت امال
 شمارشی در آزمون وجود داشت که اگرچه دشوار نبودند ولی در هر صورت دو سوال یی زیاد نبودند. امال تسواالتنوع * 

 بودند و سطح کلی سواالت امال متوسط و تا حدودی ساده بود.شده* هر سه سوال از لغات شاخص و پرتکرار انتخاب 

ت توانید به هر سه سوال پاسخ درسامال در آزمون تجربی هم زیاد دشوار نباشند. احتمال سوال شمارشی هم کم نیست که با کمی دقت میشود سواالت بینی میپیش ◄

 نکنید و وقتتان را درست تنظیم کنید.البته با شک و تردید به سوال پاسخ ندهید. عجله  بدهید.

  «3»گزینة  -7
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 ها:های هر کدام از گزینهبررسی تشبیه  «4»گزینة  -8

 تشبیه 2 طوطی طبع )اضافة تشبیهی( / طوطی طبعم مثل بلبل در قفس، واله و شیدا )وجه شبه( است: (1

 تشبیه 2 خاک قناعت و آب شور تمنا اضافة تشبیهی هستند: (2

 تشبیه 2توان تشبیه دانست، هم ندانست( : سا را هم میها است. )وجه شبه( : در این بیت چشم سرمهبه( پیرایة نظرخاکش )مشبه( چون )ادات( سنگ سرمه )مشبه( 3

تشبیه 3مثل موج / عقد گوهر خوشه است / خرمن دریا : ( 4
 

 ها:بررسی هر کدام از گزینه  «3»گزینة  -9

 در و سر / جناس:کمند استعاره از زلف یار یا عشق است. / استعاره:ندارد. ( تشبیه:1

 ندارد. / جناس:است.به صبا تشخیص صورت گرفته/ استعاره: ندارد. ( تشبیه:2

توانیم ایهام بگیریم و معنی کشور چین را هم قابل قبول بدانیم که در آن صورت چین زلف به عنوان اضافة تشبیهی هم قابل قبول را در این بیت می« چین»* به نظرم 

شق به است که دل عااری از همکاران بنده نیست ولی من با توجه به ابیات دیگری از حافظ که زلف یار را مانند کشوری دوردست دانستهایست. این ایهام مورد قبول بسی

 دانم. در هر صورت این تشبیه تاثیری در پاسخ این تست نداشت.است، ایهام میآن سفر کرده و از وطن خود دورافتاده

 خیل و خیال. / جناس:گوشه استعاره از چشم است. / استعاره:یهی است.سرای دیده اضافة تشب ( تشبیه:3

 ندارد. / جناس:است. نسبت دادن سوختن جگر به الله ایجاد تشخیص کرده / استعاره:است. شاعر دل خود را به پیاله تشبیه کرده ( تشبیه:4

 

 ها:های هر کدام از گزینهبررسی آرایه  «1»گزینة  -11

 بار( ۶بار( و ر ) ۷های ز )تکرار صامتآرایی: واج/  ندارد.حسن تعلیل: ( 1

 راندن از در خویش کنایه است.کنایه: مایع حیات /  -۲آبرو   -۱آب : ( ایهام: 2

 چشمان آهو مقایسه چشمان یار باتشبیه: همچنین نسبت دادن شرم به چشمان آهو تشخیص و استعاره است. /  نرگس شهال در مصراع دوم استعاره است،استعاره: ( 3

است )تشبیه مضمر مرجح(.است و بر آن برتری داده شدهشده

 رنگ با شب تناسب دارد.سودا به معنی عشق و خیال قابل قبول است و در معنی سیاهایهام تناسب: به داستان حضرت یوسف اشاره دارد. / ( تلمیح: 4

ای جز این نیست که سودا را ایهام تناسب بگیریم. به هیچ عنوان قابل قبول نیست، چاره ۱تعلیل در  ضعیف است ولی چون حسن ۴در گزینة « سودا»* ایهام تناسب 

 ( باشد.۴اگرچه امکان دارد نظر طراح گزینة )

 

 :۳ها مطابق گزینة . بررسی آرایه۴و  ۱های گزینهایهام تناسب شود و با رد می ۲گزینه  آمیزیحسبا بررسی   «3»گزینة  -11

 سیب زنخدان اضافة تشبیهی است.بیت ج:  تشبیه:

 ست و تشخیص و استعاره وجود دارد.اشاعر به شبنم داشتن بستری از گل را نسبت داده در بیت الفاستعاره: بیت الف: 

 آمیزی دارد.صد تنگ شکر در آستین داشتن نالة نی به معنی شیرین دانستن نالة نی است و حس: بآمیزی: بیت حس

 تاب به معنی توان و طاقت قابل قبول است و معنی غیر قابل قبول آن با مهتاب و آفتاب تناسب دارد.: دبیت  ایهام تناسب:

توان ایهام تناسب آمیزی دارد و برای برخی از کلمات بیت ب مانند نی و تنگ و راست میتواند پاسخ درست باشد، زیرا نگاه گرم در بیت )د( حس( هم می۴* گزینة )

 ظر گرفت.ضعیف در ن

 ها:بررسی اجزای جمالت در هر کدام از مصراع  «2»گزینة  -12

 فعل ناگذر( : اجزای اصلی : نهاد + فعل = وجود دارد،الف( از اندیشه )متمم( تا وصول )متمم( بسیار )قید( فرق )نهاد( باشد )

 )فعل اسنادی(: اجزای اصلی: نهاد + مسند + فعلب( نظر به الله و سنبل )نهاد( دلیل صدق )مسند( نباشد 

 ج( سعدی )نهاد( از این پس )متمم( عاقل و هشیار )مسند( نیست )فعل اسنادی(: اجزای اصلی جمله: نهاد + مسند+ فعل

 نهاد + فعل د( امید وصال )نهاد( همچنان )قید( ز سر )متمم( به در نرود )فعل( : اجزای اصلی جمله:

 گوی من )نهاد( به چمن )متمم( برگذشت )فعل(: اجزای اصلی جمله: نهاد + فعله( دی )قید( سرو سخت
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گویی سوال الزم بود که قید و متمم قیدی جزو اصلی است و دانستن این نکته در پاسخ* متاسفانه طراح بدسلیقه مطابق با دستور نظام قدیم از اجزای جمله سوال داده

آموز باهوش فقط با ردکردن بیت )ب( که مشخص بود جمله به صورت )نهاد + مسند است؛ ولی دانشین مطلب در کتاب درسی نظام جدید مطرح نشدهجمله نیستند و ا

 رسید.+ فعل( است و به سادگی به جواب می

 تا شب اگر فرصت کنم یک ویس آموزشی در مورد تعداد اجزای جمله خواهم گذاشت.

 

دارند. ها با هم رابطة ترادف( واژه۱) ها رابطة تضمن وجود دارد ولی در گزینة( بین واژه۴( و )۳( و )۱های )زینهدر گ  «2»گزینة  -13

 ای جز پذیرش آن نیست.*رمضان و تشنگی تضمن ندارند ولی چاره

 

 های مرکب:بررسی واژه  «1»گزینة  -14

 واژة مرکب ۱گسل: پسند / آساندل / مشکلپیمان / سختپرور / دیرجوش / زودرنج / سستکش / بیگانه( دوست۱

 اژة مرکبو ۵آور/ امیدسوز/ دردافکن / درمان گسل: بار/ یأس( آتش۲

 واژة مرکب ۳گسل : فریب / تقواکش / ایمان( مردم۳

 واژة مرکب ۴گسل : ریز / شریاننفروش/ خو( گوهربیز/ مرجان۴

ه ژکنم نظر طراح فقط به ساختمان واح به دنبال یافتن تعداد کلماتی باشد که نقش دستوری صفت داشته باشند و مرکب باشند ولی من گمان می* احتمال دارد طرا

خواهدبود. (۴) ةپاسخ گزین ،صورتی که نقش صفت مورد سوال باشدر د است.بوده

 

 در ابیات:الیه صفت مضاف  «4»گزینة  -15

 های مستقلی بودند.گروه« پرواین ریحان جان» ،«باغ خلد»، «وصال سبزخطان» ،«این عالم»های لف( ندارد. گروها

 الیه است.صفت مضاف« برنگاه آن سمن»در « آن»ب( 

 الیه است.صفت مضاف« گل این باغ»در « این»ج( 

 الیه ندارد.صفت مضاف« آن زلف معنبر»د( ندارد. 

الیه است.صفت مضاف« ار آن خورشیدرخس»در « آن»ه( 

 

 ها:بررسی هر کدام از گزینه  «1»گزینة  -16

 هم ترکیب وصفی است.« یک ذره»الیه است. / الیه مضافمضاف« لعل لبت»در « ت( »۲

 خواهند.ناگذر هستند و مسند نمی« نیست»( در این ابیات هر سه فعل ۱

 )فعل( پندارددهن تو )نهاد( ما )مفعول( را نیست )مسند( می»مسند است:  ( مصراع اول بیت دوم چهار جزیی با مفعول و۴

در بیت اول حرف اضافه است و در بیت دوم نشانة مفعول.« را( »۳
 

 بررسی هر کدام از ابیات:  «3»گزینة  -17

 شود،اگر به بیت این گونه نگاه کنیم که انسان در پیری زشت میاست، اخالقت را در عوض خوب کن. ات زشت شدهاگر چهره( این است که : ۱( مفهوم گزینة )۱

را نیک کن، پس این مفهوم را به سختی و به خاطر طراح از بیت استخراج کنیم: گوید: اکنون که پیر و زشت شدی اخالقت توانیم این نتیجه را بگیریم که شاعر میمی

 دریافتن باقی عمر

 مذمت تزویرگسار بدون ریا بر زاهد ریاکار: ( برتری مست می۲

 ازبماندن نام نیک عاشق جانباقی( اگر مثل فرهاد در تلخی فراق بمیرم مهم نیست، حکایت شیرین عشق من باقی خواهد ماند: ۳

باختن در راه دوست و یار جز با عشق توجیه چون این مفهوم جان. برتری یاران جانی بر جانتوان برید = توان گذشت ولی از دوستان جانی نمی( از جان خود می۴

 ار استنباط کنیم.تاثیر عشق توانیم به زحمت از بیت شود، مینمی

تر.از همه غیر قابل قبول ۳قبول نیستند و  ابلهیچ کدام از مفاهیم ق ۲* در واقعیت جز بیت گزینه 

 

ت. اسمشترک است و فواید قناعت به هر شکل و طریقی بیان شدهقانع شدن به کمترین بهره از یار ( مفهوم ۴( و )۳(، )۱های )در گزینه  «2»گزینة  -18

جای گوهر و مروارید به کف روی آب دریا ماشاکردن قناعت کرد، مانند آن است که بهگرفتن به تجای عبرتگوید: هرکس از اتفاقات و حوادث به( شاعر می۲در گزینة )

 .استنکوهش عبرت نبردن از حوادث ( ۲باشد. پس مفهوم گزینة )قانع شده
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حسن یار است. ( سخن از۳است. اما در گزینة )ها شدن جهان در بهار و روییدن گلخرم( سخن از ۴( و )۲(، )۱های )در گزینه  «3»گزینة  -19

 

 ةگزینو باید در  شودنیز این مفهوم دیده می ۴و  ۳های است. در گزینهگویی و با فکر و تأمل رفتارکردن سنجیدهمفهوم بیت سؤال   «2»گزینة  -21

سخن سنجیده و خردمندانه سایش است و این به نوعی یعنی آاین که روان سخنور خردمند در ور خردمند است و خنستایش س (۱) ةگزینگردیم. به دنبال پاسخ ب ۲و  ۱

نباید سخنی بگوییم که ناباور باشد و به نظر دروغ برسد. سخن از این است که  (۲) ةگزینسایر ابیات تناسب دارد. در این بیت هم با س است. پرامش آ ةمای

 

 توان رسید.فنا شدن از خود به وصل یار نمیبدون سخن از این است که ال ؤهمانند بیت س (۲) ةدر گزین  «2»گزینة  -21

 :هاسایر گزینهمفهوم 

دانم و به یبقای خودم را زیاد نم (و در دوری از تو)زودتر به دیدار من بیا که دور از جان تو نی خواهی مرا ببیمیاگر  :دانستن مرگ خود و طلب دیدار یارنزدیک (۱

 زودی خواهم مرد.

 شود.کسی که قدر وصال را نداند گرفتار فراق می (۳

 نآبقای عشق و مستی بر اهمیت دانستن فقر و درویشی و برتری بی (۴

ان توعشق را نمیاین است که ها ولی مفهوم مشترک سایر گزینهاسرار عشق نیست  ةهر کس شایستاین است که  (۴) ةمفهوم گزین  «4»گزینة  -22

کند.ظاهر عاشق راز دل او را افشا میو پنهان داشت 
 

 است.گشا دانسته شدهدعای سحر مشکلشود و دیده میحر توصیه به دعای شب و سال ؤصورت سهمانند بیت  (۳) ةدر گزین  «3»گزینة  -23
 :هاگزینهسایر مفهوم 

 نفرین کردن دشمنان یار  (۱

 !بودنپادشاه ن دعای شدوردآبر مندرزوآ (2

دولت و سعادتمندی یاردعاکردن برای همیشه  (4
 

شاعر معتقد  (۱) ةناست ولی در گزیمعشوق  ةیار و جلو عاشق با دیدنخود شدن از خودبی سخن از (۴)و  (۳) ،(۲)ی اهدر گزینه  «1»گزینة  -24

حسن یار نیاز به هیچ پیرایه و زیوری ندارد.است 
 

 شکار است.آی خودحسابال مفهوم ؤهمانند صورت س (۴) ةگزیندر   «4»گزینة  -25

 




