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 1394خارج از کشور  درس زبان و ادبیات فارسي آزمون سراسریپاسخ تشريحي 

 

 

ست و « عنود» 4 -1 سم. « لجاج»صفت ا ستمگر»يعني « جافي»« // بازلج»، «لجوج»، «کارهستيز»يعني « عنود»ا را با « رزید« // »جفاکار و 

 اشتباه نگيريد.« درزه»

 ت: پيرايه و زيور // معارضه: مقابله و دشمني // زعارت: بدخوييليه= حليح 3 -2

3- 1 

 خواهيم، فرياد!(: به فريادم برسيد، ياری ميالغیاث) ارزش // سخنان مزبور // حريف مغلوبطام بيرای مهيب // حُهُ 4 -4

 ضال: گمراه )ضالين: گمراهان( 1 -5

صل ای از آن ها در فنمونهو  استی ويليام شكسپير ها سرودهترين آنشود که معروفگفته مي انگليسيبه ساختاری ويژه از شعر « غزلواره» 2 -6

سوم 5 سال  صر دربارهآمده« ی منترانه»با عنوان  ،کتاب ادبيات  شاعران معا ست. )اما اين عنوان را  سرودها شعر خود ها يا مجموعهی برخي از  های 

/ کاظم کاظمي /محمد افغانت از شاعر مهاجر ای اسمنظومه« بودمپياده آمده»اند. به همين دليل اين تست کمي ايراد علمي دارد.( // گرفتهکارنيز به

 کوتاه است، يعني منثور است نه منظوم. داستانی مجموعه« آتش خاموش»

 است.(طراحي شده 3)از کتاب زبان فارسي  3 -7

ی ی کنگرهي دکتر مصععد ، فيععای باز سععياسععي حاکم بر جامعه شععراي  برگزاری دوم شعععر نيمايي که همزمان اسععت با دولت ملّدر دوره 2 -8

 است. گوته علمياز آثار « هاتئوری رنگ»های وزين ادبي و سياسي را ممكن ساخت. // نويسندگان و نشر مجله

سبت 2 -9 سبتی آرايهپديدآورنده« ايمان»و « خون» و «خواهش»به « رفتنراه»و « زدنقدم»دادن ن ست. ن شخيص ا پلكِ »و « لبق»دادن ی ت

ه موسيقي بلوغ ب زيرای تشبيهي است؛ اضافه« موسيقي غمناك بلوغ»آيد. شمارمينمايي بهدمتشخيص و آ نيز «عشق» و« شب آدينه»به « آلوداشك

شده ست. کشدار و غمناکي مانند  ضافه« ی حقيقتشيهه»ا ست؛ يعنيا ستعاری ا شده« حقيقت» ی ا سبي مانند  ست و به ا از  هک «کشيدنشيهه»ا

ستويژگي سب ا س ،های ا ستعارهشدهبت دادهبه حقيقت ن ست. البته اين ا ست که مي« جاندارپنداری»ی مكنيه ا شخيص به ا توان آن را نيز نوعي ت

ای و غيراسععتاندارد )شععش تشععخيص( اين تسععت را کامقه سععليقه 3ی گونه نيسععت. به هر حال گنجاندن گزينهشععمار آورد، اما نظر طراك کنكور اين

 است.هنمود

شان تو «:الف»معنای بيت  4 -10 شيد با ديدن روی درخ سادت به گريه مي ،خور شدت ح ستين بر چهره مياز  ستين همان  وگيرد افتد و آ اين آ

 است.(شدهخورشيد در پشت ابر، علتي شاعرانه بيان شدنپنهانشود. )برای ابری است که در برابر خورشيد ظاهر مي

يك از اين دو گفته ی جايي شعععوند و هي توانند بدون پا روانهسعععت. جان و روك هم ميبا خودش بويي بياورد، امری طبيعي ا ،که باداين 4 -11

 نمايي )تشخيص( نيستند.ی آدمپديدآورنده

مين هکردن است. )گل کنايه از گشادن سفره و ديگران را به مهماني دعوت« برگ سفره ساختن»است. ، گل به مسافر مانند شدهی نخستدر گزينه

سفره شن خود دعوت ميای خود را باز ميی زيبکه  سفر ميکند و بلبقن را به ج صد  سرعت پرپر کند و مينمايد، ق شكفتن به  رود! يعني پس از 

 شود.(مي

 هم آشكار است.« مينا»و « مينو»جناس ميان  ی تشبيهي است.(اضافه« جامِ الله)»است های باران استعاره از دانه« لؤلؤ»، ی دومدر گزينه

تواند ايهام دارد؛ هم مي« طا  ابرويي«. »دو تا»آمده اسععت و سععپس به معنای « همتا»جناس تام دارد؛ ابتدا در معنای « جفت»، ی سععومنهدر گزي

شود  ضافه« طا ِ ابرويي»خوانده  صورت ا شدهکه در اين  شو  به قوس طا  مانند  ست. )انحنای ابروی مع شبيهي ا ست.ی ت تواند ميچنين و هم (ا

 ها در جلد اول کتاباسععت )به اين نكتهپيوسععتگي ابروی يار موردنظر شععاعر بودههمبه ،ابرو که در اين حالت يكشععود، يعني خوانده« بروييطا ْ ا»

 .(امکردههمايش زبان و ادبيان فارسي اشاره 

ست يك جمله 1 -12 صراع بيت نخ سادههر م ست و هي  ی  ستقل ا ستهی م ست. در بيت دومه به کار نرفتهميان دو جمل سازیحرف رب  واب  ،ا

های سععوم و چهارم هم اسععت. در بيتآمده« که»ی وابسععته( اسععت، زيرا پس از حرف رب  پيرو )جمله« او به وصععفت هميشععه گويا بُو د»ی جمله

طورکامل آموزش يافت اين مبحث به)در کتاب زبان فارسعععي نشعععر در اند، وابسعععته )پيرو( هسعععتند.آمده« تا»هايي که پس از حرف رب  جمله

 است.(شدهداده
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ع م» 1 -13 ع م»جای اصلي ضمير  در بيت دوماست نه ضمير متصل.  فعل« مقصرم»در « ع   در بيت سوماست. « دل»پس از « ع 

ع ت»جای اصلي ضمير  ع ش»جای ضمير  در بيت چهارماست. « شمايل»پس از « ع  )در فصل نخست  است.« مرکب»پس از « ع 

 است.(شدههای بسياری آموزش دادهادبي با تمرين -ی دستورینشر دريافت اين نكتهتاب تناسب مفهومي و قرابت معاني ک

 ی ترين لبخند بر لبانِ ارادهای / به پاسداری از حقيقت / و صداقت، شيرينی روشنِ وجدانِ تاريخ ايستادهتو تنهاتر از شجاعت، در گوشه 2 -14

ی )بشريت به رهگذاری در جاده آشامانيای / با جامي از فرهنگ / و بشريتِ رهگذار را مي/ بر تاالبي از خونِ خويش در گذرگهِ تاريخ ايستاده توست

 است.(« بشريّت»جا صفتِ در اين« رهگذار»است؛ يعني تاريخ مانند شده

 ی دوم:تكواژهای جمله 3 -15

ع د  کقم + ِعع شان + رو + ان + ی + و هايي تكراری است )نكته تكواژ  19+ گوار + ا + ی + ِعع + آب + ِعع + چشم + عه + سار + ان + را + دار + ع 

 از کتاب همايش زبان و ادبيات فارسي.(

 ی چهارم:تكواژهای جمله
 تكواژ  11ناك + ی + عِع + آن + ان + را + تسكين + مي + بخش + ع ع د عطش + 

 هميشه گذرا به متمّم است.« گذشتن»در اين معنا گذرا به متمّم است. « ساختن»گذرا به مفعول است. « کردنطلب» 3 -16

 .ی خبری نيستاست که در اين صورت از متمّم اجبارمفعول فرض شده« جان»است؛ يعني شدهفعل ساده در نظر گرفته ،در بيت دوم« دادنجان)»

 ست باشد.(رتوانست دنيز مي 2ی برتری دارد، اما گزينه 2 یگزينه بر 3ی شود گفت که گزينهدار است و فق  ميتست مشكل ،با اين توضيح

ست 4 -17 ست ت سه ها، معمواله)در اين د سريعهای گزينهی بيتمقاي ساند تا توجه به بيت مطركتر ما را به منظور طراك ميها  صورت ر شده در 

 بودن انتظار و اميدواری اشاره دارند.نتيجه، به بي4ی سؤال(. هر سه بيت گزينه

 های طبيعي.است نه پديده «زن تنارديه»جا سخن از در اين 4 -18

 چه جگرسوزه بود، باز جگرسازه شودمفهوم مشترك سه بيت ديگر: پايان شب سيه سپيد است / آن 3 -19

ذات و کماالت هر کسي معيار پيشرفت و ارزشمندی او  ،ارزشکه در سه بيت ديگر، است، در حاليبر جهد و تقش تأکيد شدهدوم در بيت  2 -20

 کوشد. )ر ش د: هدايت(خواهد و ميچنان که ميکند نه آناست و مقدّر است عمل ميچنان که آفريده شدهآن هرکس است؛ يعنيمعرفي شده

 )بسيار ساده!( 1 -21

 قدرت و شكوه دنيايي توجهي آنان بهواالمقامي درويشان و بي مفهوم مشترك دو بيت: 3 -22

شت کرد، اما کند. گر چه از مصراع اول بيت دوم ميبيت نخست مفهوم بازگشت به سوی اصل را به نوعي بيان مي 1 -23 توان چنين تعبيری بردا

صراع دوم شاعر در م ضيح  شت را نف ،بيت تو سيلي که بهکند. اين بيت ميي ميکامقه اين بردا ه رود، هرگز امكان ندارد کسوی دريا پيش ميگويد 

 کسي که در راه عشق و جنون پا گذاشت، امكان برگشت به عالم عقل و سقمت را ندارد. به همين شكل ،برگرددسوی عقب مسيرش را به

 کند.ق راز عشق را فاش ميکردني نيست و اشك عاشعشق پنهان مفهوم مشترك سه بيت ديگر: 2 -24

 پذيرفتن سرنوشت و مشيّت الهي ی دوم:مفهوم مشترك عبارت و بيت گزينه 2 -25

 

 

ی آمادگي در اين آزمون نشانه 55يابي به درصد باالی . دست94های داخل کشور تر از آزمونآزموني بود اندکي و البته فق  اندکي ساده نگاه کلي:

 دريافت! اهل دوستان خوب ،قبول در کنكور امسال است. پيروزی شما آرزوی قلبي من استهای قابليابي به ترازشما برای دست
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