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 هامون سبطيدكتر – 9315خارج از كشور  كنكور  دبيات و زبان فارسيا هاي پرسش پاسخ تشريحي

 1ـ  1

 شد.زميني كه كشت آن به رعيت سپرده مي از محصوالتِ مالكحق و هره: سهم ب

 اعاظم: بزرگان، بزرگتران )اَبدال: مردان خدا، اولياء اهلل(

 كننده(م: تمام)متمِِّ 3ـ  2

 1ـ  3

 است.نادرست آمده« مَالهي»و « صَالح»امالي  3ـ  4

در كتاب تناسب مفهومي و قرابت « مستسقي»و « استسقا»ي است. )با دو واژهنادرست آمده« ي زُاللچشمه»امالي  4ـ  5

 ايد.(رو شدهمعنايي بارها روبه

 است.(شدهكامل و دقيق توضيح داده ،ها در بخش تاريخ ادبيات كتاب همايش نشر دريافت)اين نكته 1ـ  6

 4ـ  7

 عرفاني و تمثيلي است. ايمنظومهير عطار الطِّمنطق 4ـ  8

ي هادر گزينه« بودنشدن و موجودفاني»و « بودن و زبان به عذرخواهي گشودنزبانبي»،  «بودنكردن و گداسلطنت» 2ـ  9

 اند.نما را پديد آوردهي متناقضآرايهبنابراين اند، جمع شده در آنِ واحد با هم و چهار، مفاهيم متضادي هستند كه يك، سه

يادتان باشد ) ناشايستمبخشايش رفتار براي ام بود، بهترين عذرخواهي بود : سكوتم كه حاكي از شرم و پشيمانيمعناي بيت سوم

 (نما، ظاهرش متناقض است و هميشه قابل تفسير و معنا شدن است.كه متناقض

 3ـ  11

نما ندارد؛ اما در متناقض« د»روشن است كه بيت  است « نمامتناقض»آرايه براي آغاز كار  ، بهترينهابا توجه به گزينه

پيش « آميزيحس»حاال با  شود رد مي 4و  1ي گزينه امري متناقض است « بودن در شهر خودغريب« »ب»بيت 

ي گزينه آشنايي است  آميزيِحس« شنيدن بو« »ج»آميزي نبرده است اما در بيت بويي از حس »ه «ت بي رويم مي

3  

هاي كه از ويژگي «بو»است اما بويي مانند شدهزيرا محبت به گل يا هر چيز خوش 1ي استعاري استاضافه« بوي محبت»توجه: 

كفتن ش»يا « بوي محبّت»اضافه تشبيهي بود اما « گل محبّت»فته بود گر شاعر گبه. )اخودِ مشبهٌبه است ذكر شده نه مشبهٌ

                                                 
 ي مكنيه است.آميزي نوعي استعارههميشه حس. 1
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ست به امشبهٌهاي زيرا مضاف يكي از ويژگي ،ي استعاري هستندهمگي اضافه« پژمردن محبّت»يا « گل دادن محبّت»يا « محبّت

 (1به؛ خوب جا افتاد؟نه خودِ مشبهٌ

 1ـ  11

 كنايه داريم توقف نمودن در جايي است  ينشانهبار از روي شتر، فرونهادن فروكشيدن افسار شتر يا ، ي نخستدر گزينه

 اين راه؟ 

گويد كه در است و شاعر مي« زندگي»استعاره از « راه»بله  جانشين اسم ديگري شده « راه»احتماالً  كدام راه؟ 

 خوش باش و دم را غنيمت بشمار. ،مسير زندگي

دهد در هر دو مورد يك معنا مي« نشان»را استعاره از خداوند دانست اما جناس نداريم؛ زيرا « ستاندل»توان مي، بيت دومدر 

اند، جنسمتفاوتند؛ يعني همان اندازه كه هم هم يك واج يك واج مشترك و درفقط هم جناس ندارند چون در « يا»و « با»

 هستند. نيزجنس ناهم

برقرار  اختالفيو ... هيچ وقت جناس « با ـ بي»، « كه ـ به»، « با ـ تا»، «را ـ با» مانند« دو واجي»هاي ميان واژهَ             

 اختالفي دارند؛ چرا؟(اگر به معني كوچكتر و بهتر باشند، جناس « بِه»و « كِه»امّا ) شود.نمي

 2ـ  12

 دنظر ش مندِاسير ك خويشتنمن / من  صيدالتفات نبودي به  خوداو را  :اي ديگرهنمونه؛ «تو»بدل است براي ضمير « خود»

 

 كار / كه در برابر جمعي و غايب از نظريشيرين عبتي اي شهسوارِچه لُ خودتو 

 

 را سوار خودنماييم  خودبه نزديك ما كس نيارد گذار / كه ما 

 

ته شنقش خاصي ندا واگر پس از ضميرهاي شخصي گسسته )من، تو ...( بيايد « خويشتن»يا « خويش»، « خود»ضمير             

 2آيد.به شمار مي باشد، از نظر طراح كنكور بدل

 جناس تام داريم اما نقش تكرار نداريم. فعل  ابتدا اسم است و سپس« گوي»ي نخست، در گزينه

 نمونه:ثابت است؛  در يك نقش و در يك جملهنقش تكرار، تكرار يك واژه            

 سيبِ سرخ خورشيد/  سيبآوردم  سيباي سبدهاتان پرخواب / 

 

 .3رداريم اما نقش تكرار خي ي تكرارآرايه ،نيز چهارم در بيتِ

 2ـ  13

 سوخته      دلِ   اسرارِ   خانهمي        درِ    نشانِ

 رخ        بِآ   طلبِ   يلدا      شبِ    حديثِ

                                                 
 مراجعه كنيد. «ادبيات فارسي نشر دريافت همايش زبان و»هاي گوناگون به كتاب براي توضيح بيشتر و ديدن مثال. 1

 نقش تأكيدي دارد تا بدلي.. البته بيشتر 2

اصالح  ،ي نشر دريافتكه با نقد منصفانه ،بودهدادروي ،، از سوي طراحان محترم44بانقش تكرار در آزمون سراسري سال  ،ي تكرار. اشتباه گرفتن آرايه3

 د.دار سپاسگزاريجبران گرديد كه جاي قدرداني و  44سال  اشتباهِ شيوه،به اين  49و در آزمون سال  شد

 بدل قيد تأكيد

 بدل

 مفعول بدل

 مفعول مفعولتكرارِ  مفعول

 اليهصفتِ مضاف اليهمضاف هسته اليهمضاف اليهمضاف اليهمضاف هسته

 اليهاليه مضافمضاف اليهمضاف هسته اليهمضافاليه مضاف اليهمضاف هسته
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 3ـ  14

ه به راگذشته  كنكورهايهاي هاي تستواقعاً سواد دستوري نياز دارد و با حفظ كردن نكته هاپرسشپاسخ دادن به اين گونه 

 توان برد.جايي نمي

 ه كرد و نوع اجزاي تجزيه شده را بررسي نمود:ها را تجزيپس بايد واژه خته است،ها پرداواژه ساختمانطراح محترم به 
 

 وند + صفتپيش نا + منظم  نامنظم:وند + صفت // پيش فنا + خَلَ ناخلف:

 وند + بن مضارعنا + توان: پيش ناتوان:وند + بن مضارع // پيش نا + گذر  ناگذر:
 

 وندوند )نسبي( + پساسم + پس وحش + ي + گري  گري:وحشيوند // صفت يا اسم + پس شيعه + گري  گري:شيعه

 ساز()فاعلي( + ي )اسموند اسم + پس ي  روي + گر + رويگري:
 

 ساز( ساز( + ي )اسموند )صفت مفعوليبن ماضي + پس آلود + ــِـ + ي  آلودگي:

 وند )نسبي(قيد + پس هميشه + ي  هميشگي:وند )نسبي( // اسم + پس خانه + ي  خانگي:

 ساز( + يوند )صفت مفعوليبن ماضي + پس پيوست + ــِـ + ي  وستگي:پي
 

 ي سه چنين الگويي دارد:هاي گزينهي واژهساختمان همه

 صفت اسم + انه 

 4ـ  15

ي چهارم است كه كامالً نيز از ديدگاه شود و پاسخ گزينهي سه جزئي با متمم يافت نميجمله ،روشن است كه در اين ميان

بسياري از جمله پرسش  هايپرسشنادرست از متن كتاب درسي در  يك برداشتعلمي درست است؛ اما طراح محترم براساس 

 «رساندن»چنين دوبار تاكنون اند و همتهدانسر ذرا فعل ناگ« رسيدن» ،ي رياضي و فني، رشته1341آزمون سراسري سال  11

ا بايد فعل سه جزئي ب« رسيدن» گونه كه در نقدهاي سؤاالت گفته شده بود،هماناند. اما را سه جزئي با مفعول در نظر گرفته

هاي تست بايد تصحيح و جبران اين تست را احتماالً عول و متمم در نظر گرفته شود وچهار جزئي با مف« ساندنر»متمم و 

 نادرست گذشته بدانيم.

ناگذر  ،براساس كتاب درسي»ه « ي سه جزئي با مسند و جمله« د»مصراع ي جملهدو ي ب و ج، سه جزئي با مفعول، جمله

 است.

 ، پس گذرا به مفعول است.«بسوزاند»يعني « بسوخت»در اين بيت  4ـ  16

 رسوايي عاشق تست: محوريمفهوم  2ـ  17

ين ا ،كند همچنان كه ياد كردن از گلعاشقي او را ادا مي بخش است و حقِزيبايي معشوق براي عاشق لذت معناي بيت نخست:

 بلبالن جاي داده است. نوايهمه لحن و آواز زيبا را در 

 ترسن هر چه باالتر، دنيادوستي افزون تست: محوريمفهوم  3ـ  18

ديگر  ،بيفتد ،هايش باقي مانده استبر سر كسي كه تنها استخوان بختي(ي خوشي هما )پرندهاگر سايه معناي بيت نخست:

 خوار است!(استخوان شاهين ،بخت شدنش گذشته است )همانفعي به حالش ندارد و از زمان خوش

 به پول و ثروت رسيدن هم سود و لذِّتي ندارد.در پيري 
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 ها نهراسيد.از برهم زدن عادت ست:ي تمحورمفهوم  1ـ  19

 .بردشيريني وصال، تلخي فراق را از ميان مي ي تست:محوروم مفه 4ـ  21

 د از تو همي يادگارسخن مانَ ي تست:محورمفهوم  1ـ  21

 مقامي و وارستگي عارفانواال ي تست:محورمفهوم  3ـ  22

سوم  ما بيتهاي ديگر نيست ا)مفهوم بيت چهارم نيز دقيقاً مانند مفهوم بيت پادشه پاسبان درويشي است مفهوم بيت سوم:

 هاست.(كامالً دور از ساير بيت

 .ي كمال وجود انسان استعشق مايه ي تست:محورمفهوم  4ـ  23

 مقدار مانده استارزش و بيقلب ما همچنان كم :مفهوم بيت نخست

 وارستگي عارفان :مفهوم بيت دوم

 است.( نيازيبيپايدارترين نوع ها به داشتهتوانگري به قناعت )قانع بودن  :مفهوم بيت سوم

 2ـ  24

شود، فقط بيشتر گرفتار مي ،هاي موجود دنيا برهاندخود را از قيد محدوديت ،هركسي بخواهد با شتاب و تالش :معناي بيت دوم

 .پيچدمياي كه با هر بار بال زدنش بيشتر پر و بالش در تور ي در دام افتادهرندهمانند پ

 آدمي زندگيدنيا و اعتباري بي ي تست:محورمفهوم  4ـ  25

 

ي خاطرات را دارد تا حالت دورهبيشتر ايد، را خوانده كه كتاب تناسب مفهومي نشر دريافتبراي شما  ها،ها و مفهوماين نكته

 شد!ظاهر خواهيدطور سربلند و پيروز ؟ به اميد خدا در آزمون امسال نيز هميند! قبول داريزدن تست كنكور

 هامون سبطيدكتر 

 دريافتر نش
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