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 69ي خارج از کشور نامه زبان و ادبيات فارسپاسخ
 4ي ا گزينه1

 مفرد است نه جمع.(« بنان)»

 1ي ا گزينه2

 شد به پاسخ رسيد!(مي« رغم»)فقط با دانستن معناي 

 4ي ا گزينه3

 )آختن= آهيختن: بيرون كشيدن سلاح از درون غلاف(

 1ي ا گزينه4

 است.(« جهد»ريشة هم« تهجّد)»مغلوب و مقهور، انزجار و نفرت، رذالت و پستي، تهجد و نيايش 

 2ي ا گزينه5

 است.(« بَري»و « مُبرّا»، «تبرئه»ريشة هم« برائت)»پاكي آستان. پاك بودن وجود كسي از گناه و تهمت  برائت ساحت:

 «(وثيقه»و « وثوق»ي ريشهاطمينان )هم ثقت:

 3ي ا گزينه6

 1ي ا گزينه7

 3ي ا گزينه8

 3ي ا گزينه9

 شود.است. در اين بيت هيچ يك از دو شكل استعاره ديده نميمانند شده« باد»ي تشبيهي نيست اما به اضافه «شب وصال»، در بيت نخست

ي رايجي از ي استعاري است كه گونهاضافه« چشم فلك»است )و البته از آن هم بالاتر(. ، يار به خوردشيد )آفتاب( مانند شدهدر بيت دوم

 آيد.ي مكنيه به شمار مياستعاره

 خورد.ي مكنيه اما تشبيهي در اين بيت به چشم نميشده كه تشخيص است و نوعي استعارهانسان پنداشته« باد»، در بيت سوم

وگو كردن با باد آيد و صدا زدن و گفتي تشبيهي به شمار ميي رايجي از آرايهي تشبيهي است كه گونهاضافه« دام زلف»، در بيت چهارم

 ي مكنيه است.تعارهتشخيص و نوعي اس« صبا»

 2ي ا گزينه11

در بيت كاملاً « آميزيحس»خوردخط مي 3و  1هاي گزينهحسن تعليل نداريمدر بيت علّتي براي موضوعي بيان نشده است

به كتاب همايش نشر دريافت مراجعه كنيد.( ايهام ندارند. )البته ايهام تناسب دارند« شكر»و « شيرين»آشكار است )نطق شكرين( اما 

ي ي مكنيه نيز هست؛ كنايهخايد: تشخيص است پس استعارهانگشت به دهان مي« نيشكر»كنيمي دوم تمركز ميبنابراين روي گزينه

 نوازد!آرايي / ش / هم از دور گوش را ميدارد. واجآشكاري هم 

 2ي ا گزينه11

« د»است و در بيت نسبت داده شده« وفا»داشتن بو به « الف»است. در بيت « آميزيحس»ترين آرايه براي آغاز كار در اين ميان، مناسب

براي شما « ج»بيت « ايهام تناسب»خوردخط مي 4ي گزينهشودآميزي يافت نميحس« ج»تلخي و لطافت به سخن يار؛ اما در بيت 

يد هيچ يك از دو شكل استعاره پد« د»ي استعاري است اما در بيت اضافه« بوي وفا»كنيمتمركز مي 3و  2هاي روي گزينهآشناست

 نيامده است.

 (2) و  3ي ا گزينه12

 تكواژ 9+ ان / ـِ / بيگانه 1( سر سپردگيِ مزدورانِ بيگانه: سر + سپرد + ـِ + ي / ـِ / مزدور1

 تكواژ 11هاي خبرساز: بر + رس + ي / ـِ / روز + نامه + ها / ـِ / خبر + ساز( بررسي روزنامه2

 تكواژ 12هايِ ادبي: ارز + ـِ ش + ياب + ي / ـِ / دان + ـِ ش + نامه + ها / ـِ / ادب + ي( ارزشيابيِ دانشنامه3

                                                 
است، اما در فارسي رسمي به آن توجه « وَر»ي پسوندِ يافتهآمده است كه احتمالاً تحول« ور»پسوند « گنجور»يا « رنجور»مانند « مزدور»در پايانِ  -1

 تبديل شده است؛ نمونه: شكمو، اخمو، ترسو و ... (u)« و»به پسوند  (ur)« ور»ي شود و احتمالًا همين تلفظ عاميانهنمي
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 تكواژ 9ي تاريخ: فرمان + رو + ا + ان / ـِ + عدالت + پيشه / ـِ / تاريخ( فرمان روايانِ عدالت پيشه4

 رو هستيم.گير است اما دركل، با پرسش نادرست روبهي ديگر چشمي سوم با سه گزينهگرچه اختلاف تكواژهاي گزينه

 4ي ا گزينه13

 )براي شما خيلي ساده است؛ اگر هم نه! لطفاً درس گروه فعلي كتاب زبان فارسي دريافت را يك بار بخوانيد.(

 2ي ا گزينه14

 آيد. )به بخش دوم از فصل اول كتاب تناسب مفهومي نشر دريافت مراجعه كنيد.(مي« خواهش»عادي پس از ي در شيوه« ت»

 1ي ا گزينه15

 ي مركّب!مركّب نه واژه اسمِرا پيدا كنيم اما لطفاً دقت كنيد: « هاي مركّباسم»بهتر است در آغاز 

 ليه است.االيه مضافاسم مركّب است و مضاف در بيت نخست« نظرصاحب»

 ي گروه اسمي است: اسم مركّب است اما هسته« خانهكمان» در بيت سومشود. نميي مركّب ديدهاصلاً واژه در بيت دوم
2 1 0 1 1 1
¼U »oMH â¾ºIi·Iµ¨ »j oÀ ¸ÄH

  

 بنشيند!(« برنگيرم»جزو گروه نيست و بايد برود مصراع دوم كنار « چشم)»

 ساقي چون تو اگر بگذرد ...(مركب هستند نه اسمِ مركّب. )بت سروقدِ سيم صفتِ « ساقسيم»و « سروقد» در بيت چهارم

 4ي ا گزينه16

تواندساخت )ساختن(: جزئي گذرا به مسند // ميجزئي گذرا به متمّم // ي = هستي: سهگذرد: سهجزئي گذرا به مفعول // ميداند: سهمي

 جزئي گذرا به متممگيري: سهميياي: دوجزئي // جاجزئي گذرا به مفعول // ايستادهسه

 2ي ا گزينه17

 ناپايداري قدرت دنيايي مفهوم محوری تست:

 مفهوم بيت نخست: ترك توبه و زهد

 هاي انسانو فرمانروايي او بر دل همه يگانگي معشوق: مفهوم بيت سوم

 راند.()نقشِ لبِ او، جهان را زير نگين خود دارد و بر آن حكم مي

 : بي نصيب ماندن عاشقان از وصل زيبارويانرممفهوم بيت چها

 1ي ا گزينه18

 ناپايداري قدرت دنيايي مفهوم محوری تست:

 همه عاشق يارند حتي قدرتمداران و پادشاهان مفهوم بيت چهارم:

 (4)و  1ي ا گزينه19

و كمان تا آخرين حد ممكن )تا جايي كه  توان هم به كشيده شدن تيراي و غيراستاندارد است. مصراع نخست بيت اول را ميپرسش سليقه

ي خداحافظي و الوداع گفتن!(. مصراع نخست بيت دار تماس يابد( تعبير كرد، هم رهاشدن تير از كمان )شبيه بوسهپيكان با انگشتان كمان

 وجود ندارد.گويد و جداً ميان زدن تير به كسي يا پرتاب تير به سوي او چقدر تفاوتي چهارم نيز از زدن تير سخن مي

 3ي ا گزينه21

آيد؛ همچون صدف كه : اگر دهانت را از سخنان زشت و نسنجيده پاك كني، سخنان گزيده و گهرباري بر زبانت مي«ب»معناي بيت 

 نمايد.مند تبديل ميي باراني از ابربهاري، در دهان پاكش، آن قطره را به مرواريدي ارزشفروچكيدن قطره

شان چنان كه زيبارويان را روييدن مويي اندك بر چهرهتواند دمار از روزگار شير برآرد، همضا و قدر بخواهد، مورچه مي: اگر ق«د»معناي بيت 

 اندازد!از زيبايي و دلربايي مي

 4ي ا گزينه21

 توجهي معشوق به حال زار عاشقبي مفهوم محوری تست:

 2ي ا گزينه22
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اند. اين بيت مضموني عرفاني دارد و مثالي است براي تعبير اين بيت كتاب درسي دچار اشتباه شدهطراح محترم آزمون سراسري كاملاً در 

 دار آن است:كنند و اين بيت سعدي طلايهها براساس ذاتشان عمل مينه اين مفهوم رايج كه انسان« وحدت وجود»ملموس كردن مفهوم 

 يد و از شوره بوم خسباران كه در لطافت طبعش خلاف نيست / از باغ لاله رو

 3ي ا گزينه23

 )بسيار زيبا و ساده!(

 4ي ا گزينه24

 ي چهار را پذيرفت.ها، به ناچار بايد گزينهبين اين گزينه

 1ي ا گزينه25

 عشق دورادور مفهوم محوری تست:

يار را از دور ببينم و با ديدن اين ماجرا توانم چيند، اما همين كه مي: ديگري در كنار يار است و از باغ وصل او گل ميمعنای بیت نخست

 پشتِ پا = روي پا، قسمت استخواني پا، مقابلِ كفِ پا.( توجه:حسرت زده و شرمگين سرم را پايين بيندازم و ... برايم كافي است! )


