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  »هامون سبطیدکتر «  » و ادبیات فارسیپاسخ تحلیلی زبان «

  »احمدنیاعلی دکتر «  
  

  :نگاه كلي
هاي ادبیات چند سـال   بلکه کامالً شبیه سایر آزمون! ، خیرباشدهایش خوب و سنجیده  ي پرسش   که همه   ها، آزمون استانداري بود؛ نه این       بچه

  !گوییم استاندارد ها می  ما به این آزمونو فعالً! هایش ها و بدي اخیر بود، با همان خوبی
ي ریاضی  هاي رشته  براي بچه50% تا 45%ي انسانی و هنر خوب است و   براي داوطلبان رشته  45% تا   40%گویی، بین     درصد پاسخ 

نهایت عالی میل  باالي این درصدها به سمت خیلی خوب، خیلی خیلی خوب، عالی، خیلی عالی و نهایتاً بی         . ها   براي تجربی  55% تا   50%و  
  !کند می

ایـن آزمـون   از هرحال  به). 93تر از آزمون تجربی  سخت(راز دانست ط توان هم  می93 گروه ریاضی در سال  ادبیات این آزمون را با آزمون    
  ! من امیدوارم. خواهد انجامید94ي خوبی در سال  کار شماست که به نتیجه  مهم تالش و پشت؛مهم نیستدیگر گذشته و سال  حدود یک

  
  

 ؛بدبختی:  شقاوت// بین-میان: اثنا// خشمگین: ژیان :اند نادرست معنی شده» اوت شق- اَثنا-ژیان«هاي  واژه  3 ي گزینه پاسخ -1

  .اند ها درست معنی شده دیگر واژه

  )اسم فاعل(بر  فرمان: ، مطیع)اسم مفعول(شده  روا، اطاعت فرمان: مطاع  1 ي گزینه پاسخ -2
  »قسیم جسیم نسیم وسیم/ شفیع مطاع نبی کریم «

 3 ي گزینه پاسخ -3

  :اند شدههایی که نادرست معنی   واژه)ب
  چون گرز دارد، کفچه مار  هميماري که سر: رزهگُ) 1  
  روسري: معجر) 2  
  .)اشتباه نگیریدش» سپردن«با (کردن، زیر پا گذاشتن  مال پاي: سپردن) 3  
  میان دریا، عمق دریا: لُجه) 4  

  :است» امارت «،از نظر امالیی نادرست است و شکل درست امالیی» عمارت«ي  واژه  2 ي گزینه پاسخ -4
  ». این سرزمین را داردفرمانرواییگفتند او لیاقت :  این خطّه اوستامارتي  فتند شایستهگ... «
  

  :است»   نگذارد-يار قوي«ها  اند و شکل درست امالیی آن از نظر امالیی نادرست» نگزارد«و » راي غوي«هاي  واژه  2 ي گزینه پاسخ -5
  گمراه، پریشان:  غوي-  

  

 توانا، نیرومند:  قوي-  
  

  .)است درستهنوز هم نوشتند و  هم می»  راي«را به شکل » رأي«در گذشته ( .اي راسخ و استوار است اي فکر و اندیشهکه دار  کسی:يار قوي  -
  )از پهلوي به پارسی بگزارد(کردن  ، ترجمه)گزار خواب(، تعبیر و تفسیرکردن )نمازگزار(جاآوردن   به:گزاردن -
  )گذار بیابان (کردن سپري ،)نگذارد معطل (رهاکردنگذاشتن،   گذاشتن، باقی:گذاردن -



   پاسخ تشریحی و تحلیلی ادبیات و زبان فارسی-93آزمون سراسري خارج از کشور   2

 4 ي گزینه پاسخ -6

 دقت کنیـد  . منتشر شد1337 سال او آتش خاموش بود و در  داستان مجموعهنخستین  . است» سیمین دانشور « مشهورترین اثر    : سووشون -
  .هاي کوتاه است اي از داستان مجموعه» آتش خاموش«رمان است، اما » سووشون«که 

اي در  سـابقه  وجوش بی  جنبقرن نوزدهم خانم هریت بیچر استو، از مشهورترین نویسندگان ادبیات پایداري سیاهان که در : تمي عمو  کلبه -
ي آمریکـا   آلود بردگـان سـیاه در قـاره    ي دنیاي محنت  کننده ي عمو تم بیان داستان کلبه(پوستان به راه انداخت     میان مبارزان راه آزادي سیاه    

  .داري در امریکا لغو شد ل پس از نشر این رمان، قانون برده و چند سا.)است
گوژپـشت نتـردام،   « :آثار او عبارتند از. قرن نوزدهم فرانسه است ) مکتب رمانتیسم  (عر رمانتیک هورترین شا  مش ،ویکتور هوگو  از   :نوایان  بی -

  »نوایان خندد و بی تاریخ یک جنایت، مردي که میکارگران دریا، 
کیشوت مشهورترین اثر اوست که نخستین رمان عصر جدید   ، دن )17 و   16قرن   (اسپانیاییي مشهور     ر سروانتس، نویسنده   اث :کیشوت   دن -
  .است شده  ترجمه از جمله پارسیهاي مختلف این اثر به زبان. آید شمارمی به

 1 ي گزینه پاسخ -7

  .از آثار اوست» شبلی در آتش و از نخلستان تا خیابان «مجموعه شعرهايي معاصر،   شاعر و نویسنده← رضا  قزوه، علی-
وجـو در   لّه، بحر در کوزه، نقد ادبی، بامداد اسالم، جستبا کاروان ح«: آثار. ي بزرگ معاصر     محقّق و نویسنده   ← کوب، عبدالحسین    زرین -
ف، از چیزهاي دیگر، نه شرقیت وجوي ناکجاآباد و  پلّه تا مالقات خدا، فرار از مدرسه، پیر گنجه در جست  نه غربی انسانی، سرّ نی، پلّه-صو... «  

 که شامل هفت مثنوي ي نظامی هفت اورنگ به تقلید خمسه«: آثار منظوم او عبارتند از. ترین شاعر قرن نهم  معروف←  جامی، عبدالرّحمن-
  »ي اسکندري االَبرار، یوسف و زلیخا، لیلی و مجنون، خردنامه االحرار، سبحۀ الذّهب، سالمان و اَبسال، تحفۀ سلسلۀ: است

صوص، نفح«:  او عبارتند ازبرخی از آثار منثور   »وامعوایح و لَنس، لَاالُ اتنقدالنّ
 و رباعیـات   از آثار اوست »صدا با حلق اسماعیل، گنجشک و جبرئیل هم« شاعر انقالب اسالمی، مجموعه شعرهاي ←  حسینی، سید حسن -

  .زیبایی دارد

هاي  نیست، بلکه شامل مقاله» عرفان«از آثار  استاد بهاءالدین خرمشاهی است، ولی موضوع آن »  سلوك سیر بی«  4 ي گزینه پاسخ -8
، درس 3زبـان فارسـی   (» .اسـت  کـرده  حال خود را با کمال صداقت و صمیمیت بیان ي آن، شرح قدمهشود که نویسنده در م   ادبی و فلسفی می   

107ي    چهارم، صفحه  هاي دیگر مسلط   فقط کافی بود بر نکات گزینه؛گفتن به این پرسش الزم نبود  البته دانستن این نکته براي پاسخ  )−108
  . هستندشید که درستباباشید و مطمئن 

  .ي سنایی غزنوي کتابی است از دکتر شفیعی کدکنی درباره» هاي سلوك تازیانه«  

  .)ي استعاري است  اضافه »کوه دل«(شود  نمی وجود دارد ولی تشبیه دیده» اغراق «،ي یک در بیت گزینه  1 ي گزینه پاسخ -9
  :ها بررسی دیگر گزینه

   به قامت ماست قبااینچه شد که کوته و زشت /  زیباست عالمی بر اندام لباس مرگ )2
  
  
  دریا ز شور اوست که اندر تالطم است/ ها براي اوست که اندر تپیدن است   دل)3

  .ي شور و اشتیاق اوست واسطه خاطر اوست و اگر دریا در تالطم است، به تپد به ها می  اگر دل:حسن تعلیل -  
  .)اند شده  یکسانی تشکیلاز هجاهاي. ( کلمات مصراع اول و دوم داراي موازنه هستند:موازنه -  

  است تپیدن اندر که اوست براي ها دل -  
  

  است تالطم اندر که اوست شور ز دریا -  
  

 استعاره از مرگ تشبیهیي  اضافه )ي محلیه عالقه(مجاز 
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  گر رنج من یاد آیدش عهد من آسان نشکند / ریختن داد آیدش   گفتار من باد آیدش، خون)4
  )ناقص اختالفی(باد، یاد : جناس -  
  .نماست وکشتار، متناقض ي و کشتریز عدل و داد دانستنِ خون: نما متناقض -  

  .گفتن به این پرسش الزامی نبود؛ زیرا روشن است که در بیت نخست، تشبیه وجودندارد براي پاسخ» موازنه«ي  آرایه» دانستن«  
  

بعیـد  (یـد چـرا؟   دان مـی است؛   انتخاب شده2ي  آموزان کشور، پاسخ این سؤال، گزینه هاي بازاري رایج در بین دانش     کتاب  در !:ي جالب   نکته
  !)است بتوانید حدس بزنید

 در امـور  اصالت و امانتگویند حفظ  به این می(!!! اند تر را جایگزین آن نموده اند و سؤالی ساده کرده طورکلی این سؤال کنکور را حذف     زیرا به 
  !)فرهنگی

 2 ي گزینه پاسخ -10

  چو حباب جاست هم اگر به باد دهد سر، به/ سري که زند پیش بحر الف وجود   سبک)1
   دو کنایه←) نابودشدن(، سر به باددادن )عقل بی(سر   سبک:ها کنایه -  

  چو کف در نظر همت مردان پوچ است هم/ ي خود بر سر آب اندازد   هر که سجاده)2
   یک کنایه←) داشتن کرامت(سجاده بر سر آب انداختن : ها کنایه -  

آسا بزند؛ مثالً روي آب راه برود یـا بـر    که دست به کارهاي محیرالعقول و شعبده    باشد نه این    عارف واقعی باید همت واال داشته     : عناي بیت م
  .کند و نماز بخواند روي آب سجاده پهن

  زبانی این ترش میزبان منگر به خوش/ اي است صعب  کاسه  دهر سپیددست سیه)3
   کنایهسه ← بودن تُرش،   کاسه سیه، بودن سپیددست :ها کنایه -  

  
  
  که چون فرزند کور آید شود چشم گدا روشن/ ي چشم دگر دارد  چشمان گوشه  فلک با تنگ)4

   سه کنایه←شدن چشم روشن، ي چشم داشتن گوشه، چشم تنگ :ها کنایه -  
  
  

زیـرا  . (گـردد  مـی  چون گدایی که از کوربودن نوزادش شـاد  شود، هم چشم و حسود خرسندمی فرومایه از دیدن افراد تنگ    روزگار   :معنی بیت 
  !)ي بهتري ببرد تواند براي گدایی از این فرزند استفاده می

 زمان سرودن شعرش به ،و در اصطالح آن است که شاعر» ي چشم نگریستن به گوشه«در لغت به معنی : تلمیح  3 ي گزینه پاسخ -11
  : دو نکته.ندهد طورکامل توضیح کند، ولی آن را به اي از قرآن، روایت، حدیث، داستان و یا ماجراي تاریخی اشاره هآی

  .در بیت است» اسم علَم یا خاص«ترین راه یافتن تلمیح وجود یک  ساده) الف  
  .ي کتاب درسی مورد نظر طراحان است آیه، روایت، حدیث در محدوده) ب  

  :ها بررسی گزینه
  .) کوه طور بوده است،محل تجلّی خداوند بر موسی. (دهد  وجود تلمیح در بیت را نشان می←» طور«ي   واژه)1
  .شدن از بهشت  تلمیح به خوردن حضرت آدم از گندم و رانده←.....  فریب خال گندمگون )2

  .)حضرت آدم است» پدر«منظور از ( .کرد من هم از روي صفا کار پدر خواهم/ چید  جنّت او خواهم گندم خال وي از : مثال-  
دانیم که هر  شود و می می است، یعنی دو مورد تشخیص در این بیت دیده شخصیت انسانی بخشیده» شبنم«و » گل« در این گزینه، شاعر به      )3

  .خورد نمی چشم  تلمیح خاصی هم بهدر این بیت. است) از نوع مکنیه(تشخیصی، استعاره 

  توجهعنایت، حریص
 قیتفّشدن، احساس مو دل خوش

 بخشندگی
  و بدخلقیکردن اخم   لئیم و فرومایه
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ري، و در اسلوب معادله نباید با در نظرگرفتن معانی اسـتعا ) اسلوب معادله. ( در این گزینه، مصراع دوم تمثیلی براي مصراع نخست است      )4
توقع است یا هر توضیح   از انسان کماستعاره» کور«استعاره از بینش و آگاهی یا » عصا« مثالً ،کنیم؛ یعنی نباید بگوییم مثال را به موضوع تبدیل

هـاي مثـال بـه      با تبدیل واژه:کنیم ایم؛ دوباره تکرارمی دیگري که به استعاره ختم شود؛ زیرا در این صورت تمام زیبایی تمثیل را از میان برده             
خواست موضوع را بـه ایـن شـکل     رض است و اگر شاعر میمثال را به موضوع اولیه تبدیل نکنید؛ این نقضِ غَ) از راه استعاره  (هایی دیگر     واژه

مزگـی بـه زبـان     زد؛ همین حرف را به همین بـی  که دیگر مثال نمی) توقع به بینش و دانش بسیار نیازمند نیست       مثالً بگوید انسان کم   (بگوید  
  .و البته دیگر حرف او شعر نبود، یک حرف معمولی بود! آورد می

  

ي عمیق و زیبا چند سال پیش هم در آزمـون سراسـري    این نکته. (کنیم مثیل را به مفهوم اولیه تبدیل نمی ، ت با استعاره و کنایه    -  
  .)بود شده کار گرفته به

  

ي سازمان سنجش نیـست،   ي سوم، بیت دفترچه ؛ اما بیت گزینهاست ي سوم انتخاب شده  بازاري یادشده، گزینه  هاي     در کتاب  !:ي جالب   نکته
  !گویی به تست آسان شود است تا پاسخ  جانشین این بیت شدهاي بلکه بیت ساده

  

  »ترك و کرد و رومیان و تازیان/ گر بلندآوازیان  ناديده م«  4 ي گزینه پاسخ -12
  .شود نمی  در جمع و مفردبودن دیدهصفت و موصوفدر زبان فارسی برخالف زبان عربی مطابقت 

  بلندآواز) چاووشِ (گرِ  ده منادي←) مشکل ویرایشی دارد( بلندآوازیان  گرِ ده منادي«
، رعایـت  را نشینیِ صفت و موصوف ي معروف هم ي شعر و ادب حق دارد که برخی قوانین زبان را، از جمله همین قاعده       البته شاعر در حوزه   (

  .)ست به ابتکار و آفرینش هنري بزنددنکند و از این رهگذر 

  :کند  مشخص می»لهفعل آن جم«تعداد اجزاي جمله را   3 ي گزینه پاسخ -13
  گذرا به مفعول: دارد:  فعل←ي دوم  جمله -  
  گذرا به مفعول و متمم: بگیرید:  فعل←ي سوم  جمله -  
  فعل ناگذر: ماند می:  فعل←ي پنجم  جمله -  

  :م، سوم و پنجمي دو ي جمله دهنده اجزاي تشکیل
  .دارد یک آشناي صمیمی و این کوه داردمکّه یک کوه تاریخی «  

  
  

  
  .ماند می ........ مکّه....... ماند  نمی باقی ........ بگیرید از مکّه را این آشنا  

  
  

آینـد نـه    شـمارمی  متمم به» بندگان«و » عقل«است؛ بنابراین » برايِ«به معناي » را«هاي سوم و چهارم  در گزینه   2 ي گزینه پاسخ -14
ي  جاست که در گزینـه  اند، اما نکته در این ي مفعول است و هردو بیت با مفعول آغاز شده       ي نخست و دوم واقعاً نشانه       در گزینه » را«. مفعول
 است ) ي عادي در شیوه(جا مفعول اولین جزء جمله  شد، یعنی در این پس جمله باید با همین مفعول آغاز می. است شده حذف) تو( نهاد ،نخست

 .است و واقعاً مفعول بر نهاد مقدم شده) وفا آن بی(ي دوم، نهاد حاضر است  اما در گزینه. است و بر جزء دیگري مقدم نشده

هـاي   دهنـدگان کتـاب    تر از آن برخورد پاسـخ  شده در این تست خیلی هوشمندانه و جالب بود، اما جالب ي مطرح  نکته :ي جالب   باز هم نکته  
  :استي زیبا و هوشمندانه  تهبازاري با این نک

 آسوده  قبول گذاشتند و با خیال ي غیرقابل جایش یک گزینه کردند؛ به  را حذف2ي  ي نخست نشدند، گزینه بودن گزینه چون متوجه اشتباهگویا 
  ! را به عنوان پاسخ این تست اعالم نمودند1ي نادرست  گزینه

1 
 فعل گذرا به مفعول مفعول

 مفعول

3 4 5 

 نهاد متمم اجباري فعل ناگذر گذرا به مفعول و متمم
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 و خدا را سپاس که مسئوالن محترم »آفریند انحصار، خواهی نخواهی مفسده می  « که   ست از این سخن بزرگ      ي کوچک، مصداقی    همین نمونه (
هـاي آن، بـرایش    یک تست یا گزینه به این انحصار پایان بخشیدند تا دیگر کسی با تغییر ،ها تالش و اعتراض ما سازمان سنجش پس از سال   

  !)ندهد پاسخ تشریحی ارائه

  :ها عبارتند از تکواژ  2 ي گزینه پاسخ -15
ـ + زمان + در   + شیخ   + که   + ي   +شهرت    ه + انـدیش  + يِ + واسطه + به + تر + بیش + ∅ + داشت + خود + ـِ

ـ + حقایق + در + که + ∅ + بود + یی + پروا + بی + و + بلند + يِ + ها +  بود + ه + یافت +تجلّی  + عرفان + ـِ
+ ∅ 36    تکواژ⇐

گـاهی  . شود می بیایند فعل پیشوندي ساخته   »  ...بر، در، باز، فرو، فرا، وا، و      « آغاز فعل ساده تکواژهاي      درچه    چنان  3 ي گزینه پاسخ -16
اما گاهی فعلی با معنـاي جدیـد   . »شمردن و برشمردن، افراشتن و برافراشتن«: مثل. افزایند اي به فعل ساده نمی   این پیشوندها هیچ معناي تازه    

  .»افتادن و برافتادن، انداختن و برانداختن«: سازند؛ مثل می
  .کنند وند تغییر معنایی پیدا می با پیش» ن، انداختن، آمدنگذشتن، گشتن، داشت«هاي  فعل

   یا درآمدن برآمدن // برانداختن // واداشتن یا برداشتن // بازگشتن یا برگشتن //درگذشتن
  :یابند وند تغییر معنایی نمی  با پیش در فارسی معیار و امروزي،ها ي فعل بقیه
  »دنبستن، افراشتن، خاستن، افکندن، آمیختن، گزی«

 4 ي گزینه پاسخ -17

  )قیامت(روز رستاخیز :  فردا-  
ر(استعاره از دنیا :  زندان-   نُ المؤمن و جِنّۀُ الکافج نیا سالد(  
  )استعاره از گناه و معصیت(موي بلند و پریشان :  موي بالیده-  
  )کنایه(مرا ببخش :  مرا بشوي-  

است، گرچه از این دنیا بـسیار رنـج و   ي من سرشار از بصیرت  سینه: این است که» اسکندر ختالنی«مفهوم بیت     1 ي گزینه پاسخ -18
  .ام عذاب کشیده

  .) دشمن مردان بزرگ است روزگارچرخِ. (تیر جفا از چرخ روزگار رها شد و در دل مردان هوشیار اثر کرد) 1ي   گزینه-  
  .ي اسرار خداست ها گنجینه ي سینه همه) 2ي   گزینه-  
  .ود استاحترام من احترام به خ: گوید صائب می) 3ي   گزینه-  
  .کند صفات خداوندي را بیان می) 4ي   گزینه-  

ایـن  .  کـرد توان هنـر  نیکو نمیشده این است که هنر در گرو کار نیکوست و هرگز با سخن           مفهوم عبارت مطرح    1 ي گزینه پاسخ -19
اسـت، جـز    که مـرگش فرارسـیده   کسی«: گوید ي نخست می در گزینه) فردوسی(ولی شاعر . است ي دوم، سوم و چهارم آمده      مفهوم در گزینه  

  .تري دارد هاي دیگر ارتباط کم که البته با مفهوم موردنظر در ارتباط است اما نسبت به گزینه» .آید گفتن کار دیگري از دستش برنمی سخن

ي مـردم   که پادشاهان محتاج و نیازمند توجه عامه کند و این را بیان می» وارستگی درویشان«شده    عبارت مطرح   4 ي گزینه پاسخ -20
  .هستند

ي دیگر که بر عشق و احـساس تکیـه    بردن از عمر و زندگانی است؛ برخالف سه گزینه ي دوم بهره ینهمفهوم گز   2 ي گزینه پاسخ -21
  .گوید سخن می» و یارخود «ها از  گوید ولی در سایر گزینه ي دو فقط از خود می ي دیگر این است که در گزینه نکته .دارند

ي  در گزینه. شدن است رم شدن با معشوق فانیشرط مح: شده از عطار نیشابوري این است که مفهوم بیت مطرح  3 ي گزینه پاسخ -22
  ».خبر است واقف به سرّ الهی از خود بی«: گوید سوم نیز شاعر می



   پاسخ تشریحی و تحلیلی ادبیات و زبان فارسی-93آزمون سراسري خارج از کشور   6

داند و با بیانی هنرمندانه علّت خاموشـی و   می» پرگویی«را نماد » شمع«او . گوید  می» مضرّت پرگویی «سعدي از     1 ي گزینه پاسخ -23
  )حسن تعلیل. (ي زبان سوخته است واسطه اند که شمع به کرده هدهها مشا داند که آن کردن افراد دانا را در این می سکوت

  :است  آمده4 و 2، 1ي  اي در گزینه گونه همین مفهوم به
  .آوري ها را بر زبان نمی است که به تو آسیب نرسد این است که تو نگهبان اسرار هستی و آن چه باعث شده آن) 2  
  . هالکت و نابودي توستزبان باعث: سرت را از زبان بیم هالك است) 3  
  .بهتر آن است درِ دهان بسته باشد: زبان در بسته بهتر) 4  

  :کنند می هاي زیر، مفهوم این ابیات را نقض  بیت  
  کلید در گنج صاحب هنر/ زبان در دهان اي خردمند چیست؟ «  
  »)فروش دست(ور  که جوهرفروش است یا پیله/ چو در بسته باشد چه داند کسی   

  

  .ي درك و فهم هرکس با او سخن بگو  به اندازه:2  گزینهمفهوم 

کنید ولی هرگز قادر نخواهیـدبود   شما دست و پاي مرا قطع می     «: گوید  حسین منصور حالج با بیانی طنزآمیز می        4 ي گزینه پاسخ -24
  » .عقاید مرا تغییر دهید

  سیر آفاق و  انفاس: اکنون سفر هردو عالم کند قدمی دیگر دارم که هم
  :رسد که جهان و تعلقات دنیوي را ترك کند، به باالترین مرتبه می کسی: گوید ز میي چهارم نی گزینه

  گذشتن ازعرش: سفر هردو عالم کردن

اند و چه  شده ها که در نظر عوام زشت معرفی چه آن. احترام هستند ها قابل ي پدیده همه: گوید سهراب سپهري می  2 ي گزینه پاسخ -25
ي قرمـز   ، الله)اهمیتی نماد بی(، گل شبدر )نماد زشتی(، کرکس )نماد زیبایی (، کبوتر   )جابتنماد ن (اسب  : شوند  ها که همیشه زیبا فرض می       آن

  )نماد اهمیت(
  .است ولی گزینه دوم در نکوهش خودبینی و کبر است  آمده4 و 3، 1ي  همین مفهوم در گزینه

  
  
  

  سبطیهامون احمدنیا و دکتر علی  دکتر :پاسخ تشریحی و آموزشی 


