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 یات فارسیزبان و ادب

2- 2 

 .(ندیگو یم« ماضغه»دو طرف فك،  یها  چهیبه ماه)دن یاست نه بلع« دنیجو» یبه معنا «مضغ»

1- 9 

 :روزه به دهن  / فرمان دادن  :مثال دادن/ چانه زدن  :مَكاس( / ان زرد و بوریبا رنگ م یاسب: کُرُند. )داردره یل به تیکه رنگ سرخ ما یاسب :كَهَر
 گرسنه

واژه  4ن پرسر   یر نمونره در ا  ید؛ بررا یباش دقت داشته یلیاست، خ 4تا  1ح یاز اعداد صح یكیکه پاسخ آن  یتست ی نهیهنگام پر کردن گز :توجه

 !دیرا پر کن 9 ی نهید گزیاست اما با نادرست معنا شده

9- 4 

 .(بود شده دهیات سال دوم، سال سوم و سال چهارم گزیادب یها ب از کتابیترت به 9تا  2 یها تست یها تمام واژه

4- 2 

 .دهد یده و ناپسند مینكوه یو معنااست « مذّمت»و « ذم» ی شهیاز ر «مذموم»

5- 1 

 .اشتباه است« صورت»و ( دار و سبك سخن خنده)هَزْل  یامال

 (ریضم/ باطن / قت یحق/ رت یس کند؛ صورت  ییراهنما« سورت» ید ما را به غلط بودن امالیبا« سورت» پس از« قتیحق» ی آمدن واژه)

6- 9 

7- 1 

8- 9 

ن مبحث یادور از چشم و پنهان  یها د و هم نكتهیرا بدانات یخ ادبیتارد روش خواندن یات، هم بایخ ادبیتار یزپایگر یها خاطر سپردن نكته به یبرا)

 .(ام ار شما قراردادهیغ در اختیدر یآمده، ب یاز دستم برم یجا هر کمك در آن. دیاتِ من مراجعه کنی  ادبیلطفاً به فصل دوم کتاب هما. دیرا بشناس

3- 4 

 4 ی نره ید و گزیشرو  یم« شور»هام تناسب یمتوجه ا درنگ ید، بیباش ات، دوره کردهی  ادبیرا در جلد نخست کتاب هما یادب یها هیآرا یها اگر نكته

 .با استعاره و تضاد 9 ی نهیشود و گز یرد م« حیتلم» ی هیك و دو با آرای ی نهیگز کند  ینظرتان را جلب م

21- 1 

نسربتاً روشرن اسرت    « ج»ت یر نمرا در ب  متنراقض . دیگشت یه میآران یت را به دنبال اید و چهار بیکرد یآغاز م« نما تناقض» ی هیبهتر بود کار را با آرا

 :میکن یرا بررس 4و  1 یها نهیبهتر است گز .( شاعر است یگانه، آشنایب یمعنا)

 (به ی وهیم -1بهتر،  -2: به) «به» یبایهامِ زیا ای( «دست»مجاز از « کف»)د یشد یم« کف»د متوجه مجاز یا بای

22- 1 

 !(است شده یبه زور و اجبار طراح یید و گویآ ین، چندان ارزشمند به حساب نمیشین پرس  برخالف دو پرس  پیا)

 .است شدهنمطرح  یرممكنینه موضوع غین گزیاما در ا« رممكن بودن آن استین شرط تناقض غیاول»را یندارد؛ ز« تناقض»: دوم ی نهیگز

 .است یهیتشب ی نه اضافهین گزیدر ا« اتین حیسرزم»

هرا بره سرخن ماننرد        بالیسا یصدا: است رمق یار ساده و بیه  بسیاما تشب! دهد یصدا، سكوت را نشان م: دارد ییبایتناقض ز: نخست ی نهیگز

 .است شده

اسرت و شرب از بامرداد آغراز      شرده ه یتشب« یبا و آسمانیز یموجود»به « ریشب کو»! یا هِ هنرمندانهیدارد و نه تشب ییباینه تناقض ز: سوم ی نهیگز

  2 .شود یم

رانگرر ماننرد   یو یبه باد« عقل») «سَموم عقل». نهفته است یهیتشب ی ك اضافهی« دل یدرد و ب ین عقل بیسَموم سرد ا»ب یدر ترک: چهارم ی نهیگز

 .(است شده

د ترا  یر هرا را حرذف کن   ، صرفت یطرونن  یها بیدر ترک. دیباش توجه داشته یهیتشب یها به اضافه یزی  از هر چیه، بیدا کردن تشبیهنگام پ :نكته

 !کنند ییها خودنما اضافه

                                                      
 .رینان است نه شب کویمربوط به شبِ شهرنش« ریشب کو»ف در متن درس ین توصیا 2
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 .(است مانند کرده یقلب  را به مشت) یهیتشب ی اضافه مشتِ قلبم  « تاب قلبم ین و بیمشت خون»: نمونه

 .(است را به صحرا مانند کرده یستیعدم و ن) یهیتشب ی اضافه عدم  یصحرا عدم  هولناكکرانه و  یب یصحرا

از « آغروش »اسرت و   مانند شده یبه مادر یبخت خوش) یاستعار ی اضافه  یآغوش خوشبخت نامنتظر  یبخت ن خوشیآغوش گرم و مهربان ا

 .(مادر است یاجزا

 .(اند مانند شده یا ها به چشمه نوازش) یهیتشب ی اضافه ها  نوازش ی چشمه ها  مواج و زنل و نوازش ی چشمه

 یاستعار ی است و نه اضافه یهیتشب ی باشد؛ پس نه اضافه ت داشتهیتواند واقع یم ها  عادگاه انسانیم خوب  یها نِ انسانیعادگاه واپسیم

 .(دیری، جلد نخست کمك بگیات فارسی  زبان و ادبیص انواع اضافه از فصل اول کتاب همایروش تشخ قیعمآموختن  یبرا)

کره براد سررد و    « صَرصَر»باد گرم و سوزان، برخالف  یعنی« سَموم»را ینهتفه است، ز« سَموم سرد»ب ین ترکیچهارم در هم ی نهیتناقض گز یراست

 .کشنده است

21- 1 

رج ی، ایم ابوالقاسم فردوسیاست؛ پس شاخص است؛ مانندِ عالمه دهخدا، حك است و بدون فاصله در کنارِ آن آمده «مسعود» یحكومت عنوان« ریام»

 ...و  رضا، آقا خانم، پرستو بهرام، عمو یاسكوه ی، قاضرزایم

29- (9) 

 9 یکتراب زبران فارسر    64 ی در جدول صرفحه « گذشتن». ندارد یاست و پاسخ درست شده یقه طراحیو اعمال سل یدقت ن پرس  با کمیمتأسفانه ا

نخسرت را   ی د جملره یر است، پرس با  شده یل گذرا به متمم معرففع( یعلوم انسان ی رشته) 9 یکتاب زبان فارس 113 ی و صفحه( یر علوم انسانیغ)

: انرد  کررده  حكمن یاند و چن دانسته یجا مقدم بر کتاب درس نیخودشان را در ا ی قهیسل ،ن پرس یاحتمانً طراح محترم ا. با متمم داشت یجزئ سه

نمودن اسرت،   یپوش بخشودن و چشم یبه معنا« گذشتن» است، آمده یچه در کتاب درس خواهد و آن یمتمم نم« عبور کردن» یدر معن« گذشتن»

 .یگرید یا هر برداشت شخصیو 

م و هم آن را یرو هست روبه یدوجزئ یا صورت با جمله نیگرفت، که درا« وجودداشت» یبه معنا را «بود»توان  یهم م ،«کم بودنقد پول » ی در جمله

 .گذرا به مسند فرض کرد یفعل

 .(با مفعول و مسند یچهارجزئ ی ، جملهم خودیمستق یدر معنا« گرفتن»سازد و  یبا مفعول م یجزئ سه ی جمله« گستردن»)
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 یلمترو / ررِ  / سررا   / به / د یتقل/  نیا/ در /  یول/   بود / ان  ره   گذشت /  ی/ وه یش/ بر / خود / رِ / ان  معاصر / چون / شاعر / ن یا

  فارس / رِ / منظوم / رِ / ادب / رِ / ان رفت /  ی  ره  است 16  تكواژ 95واژه و 

ن یر کره در ا  یآمروزان  دان  یبرا یآسان است و به راستاندارد خود خارج شدهیاز شكل غ ،ریدو سال اخ یكیشمارش تكواژ و واژه در  یها تست :توجه

 .دیرها نكنها را نخوانده  تستن یااست؛ لطفاً  ییگو اند، قابل پاسخ کردهصرف مبحث وقت 

25- 1 

ه یر ال صرفتِ مضراف  « یشعر فارس ی عرصه»در گروه « یفارس»باز هم . ه استیال صفتِ مضاف« ین شاعران زبان فارسیتر برجسته»در گروه « یفارس»

 .است

26- 4 

د یو گمان نكن! دیها، نترس تستگونه  نیلطفاً در برخورد با ا)اسم هستند نه صفت « جشنواره»و « گوشواره»دهد که  یص نمیتشخ یزبان یکدام فارس

ك اشرتباه  یر دا کردن یبه دنبال پ یرانیك ایفقط به عنوان . ستیطور ن نید؛ اصالً ایکرد یا حفظ مید یخواند یم ییها را جا ن نكتهی  اید از پیکه با

 !(ادتان نرودید؛ یزبان هم هست یبودن، فارس یشما عالوه بر کنكور. دینه باشیك گزیواضح در 

27- 4 

 ،امرا خرود طرراح محتررم در مرتن پرسر       . ز دانسرت یتكار نین و جنایست خشمگیونیه از صهیکنا شود یمرا « دست نیچشم و خون نیخون»البته )

 .است کرده یین سروده، راهنمایر خود از ایتعب یسو آموز را به دان 
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 4و  1، 2 یها نهیدر گز. میرس یمورد نظر طراح محترم م ی نهیتر به گز سادهم، یسه کنینه را با هم مقایاگر بدون توجه به متن پرس ، فقط چهار گز

 .است خواستن از او سفارش شده یخدا و روز هکردن به درگا یزار ،سوم ی نهیمطرح است؛ اما در گز ،گرانیز از حرص و تقاضا از دیقناعت و پره

23- 2 

 .ر استیشكسپ ی ت و سرودهین بیشترك امفهوم م یریدر روزگار پ یاز دست رفتن توان و رونق جوان
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 ینواز  یدرو: تست یمفهوم محور
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 .دیقت را دیتوان خدا و حق یبا دل پاك م: تست یمفهوم محور

11- 1 

 .ستین یکردن عشق پنهان: تست یمفهوم محور

19- 9 

 یفروتن: تست یمفهوم محور

14- 9 

 .دست خداست ها در اد شدنیکم و ز ی همه: سوم ی نهیمفهوم گز

 نطر خداوند مهم است نه نظر مردم: گریت دیمفهوم مشترك سه ب

 .(است تر کمت سوم با متنِ پرس  تناسب ندارد، بلكه تناسب آن یشود گفت که ب یراستاندارد؛ نمیغ یبود و البته اندک یتست دشوار)

15- 2 

 !ردیم ین، پس از مرگ هم نمیعشق راست: تست یمفهوم محور

 

 ینگاه کل

رسد که البته  ینظر م به 2931ات داخل کشور در سال یادب یها تر از آزمون نییپا یآن اندک یدشوار ی درجه. بود یا دهیآزمون خوب و سنج ،در کل

 یرس دست یآموزان داخل کشور، به منابع کارآمد آموزش دان  ی م خارج از کشور به اندازهیآموزان مق را دان ین باشد؛ زیچن نید هم ایبه باور من با

البتره  )تر باشرد   كینزد 31سال  یتان در آزمون سراسر ید تا به درصد واقعیبكن 7 ید را منهایا جا کسب کرده نیکه در ا یحدوداً هر درصد. )ندارند

 !(دینداشت یاصالً آزمون سراسر 31دانم که اغلب شما سال  یم

 !د، دوستانیروز باشیپ. دیآ یخوب به حساب م( 48)= ن آزمون یدر ا 55 یدرصد بان


