پاسخ تشريحى درس ادبيات كنكور تجربى  -٥٩تهيه و تنظيم  :مرتضی منشاری
 -١گزينه ى ١
معنى مقابل دو واژه غلط است و معنى درست آن ها بر اين پايه اند  -١ :عبر كن  :پند بگير  -٢معهود  :عهد شده ،شناخته شده ،معمول
 -٢گزينه ى ٢
در گزينه ى  ٢همه ى واژه ها درست معنى شده اند.
معنى درست واژه هايى كه غلط معنى شده اند بر اين پايه اند:
گزينه ى  : ١زعارت  :بدخويى ،بد خلقى ،تند مزاجى
گزينه ى  : ٣معارضه  :ستيزه كردن
گزينه ى  : ٤مطاوعه  :اطاعت كردن ،فرمان بردارى
 -٣گزينه ى ٤
سموم  :باد گرم و كشنده  /مصابيح  :چراغ ها  /مهين  :بزرگ ،بزرگ تر  /دهشت  :تعجب ،سرگشتگى ،حيرت ،اضطراب ،ترس
 -٤گزينه ى ١
غلط هاى اماليى و شكل درست آن ها بر اين پايه اند :
بيت الف  :سقبه  >........ثقبه
بيت ب  :صائقه  >........صاعقه
 -٥گزينه ى ٤
امالى درست واژه بر اين پايه است  :غياث  >......قياس
 -٦گزينه ى ٣
غرب زدگى نوشته ى جالل آل احمد و از مقاالت اوست.
- ٧گزينه ى ٢
تاريخ ارائه شده در گزينه ى  ٢نادرست است و تاريخ درست آن ٧٣٢ ،است.
روضه خلد ،كتابى است به تقليد از گلستان سعدى و بر همان شيوه كه مجد خوافى آن را در سال  ٧٣٢نوشت.
- ٨گزينه ى ٣
هفت حصار و نصايح  :خواجه عبداهلل انصارى
درى به خانه ى خورشيد و از آسمان سبز  :سلمان هراتى
روزها و جام جهان بين  :محمد على اسالمى ندوشن
پلّه پلّه تا مالقات خدا و پير گنجه در جستجوى ناكجا آباد  :عبدالحسين زرين كوب
- ٩گزينه ى ١
در گزينه ى  ١حسن تعليل وجود ندارد.
گزينه ى  : ٢كنايه  :مست شدن كنايه از بى هوش و بى خبر شدن ،و سحر نداشتن شب كنايه از پايان نيافتن تيره بختى هاست.
گزينه ى  : ٣استعاره  :لب خندان قدح ( اضافه ى استعارى)
گزينه ى  : ٤ايهام  :مدام  -١شراب  -٢پيوسته
- ١١گزينه ى ١
مجاز  :رخ و روى مجاز از همه ى وجود
كنايه  :رخ فرو پوشيدن ،كنايه از پنهان شدن است.
تشبيه  :آفتاب آسا  :همانند آفتاب بودن
استعاره  :رخ ماه و پروين ( اضافه ى استعارى)
- ١١گزينه ى ٢
تشبيه  :بيت د  :بسان و مانند ديگ بودن
استعاره  :بيت ب  :به سرو لب جويبار بخشيدن  :تشخيص و استعاره

حسن تعليل  :بيت ج  :آوردن دليل ادبى و شاعرانه  :مؤذن هنگام اذان گفتن به اين دليل گوش خود را مى گيرد كه در دنيا كسى سخن حق را
نمى شنود.
ايهام  :بيت الف  :مدام

 -١شراب  -٢پيوسته

اغراق  :بيت هـ  :از آب ديده صد ره طوفان نوح ديدن اغراق دارد.
- ١٢گزينه ى ٣
هفت فعل از افعال پيشوندى ،با فعل ساده ى نوع خود تفاوت معنايى دارد:
- ١در آوردن  -٢بر افتادن  -٣بر آمدن  -٤واداشتن  -٥بر خوردن  -٦در گذشتن  -٧فرا گرفتن
- ١٣گزينه ى ٤
عبارت سؤال شش جمله است و جمله هاى سوم و پنجم ،به ترتيب دو جزئى و چهار جزئى گذرا به مفعول و متمم هستند:
جمله ى سوم  :سر خوش به هر سو مى رفتم  :دو جزئى
جمله ى پنجم  :دلم مى خواست اين نغمه ى آسمانى را همه از بهشتيان بشنوند  :چهار جزئى گذرا به مفعول و متمم
- ١٤گزينه ى ١
با من دلشده گر يار نسازد چه كنم ؟ ( ساختن با)
من دلشده ،متمم فعل است و بر ساير اجزاى جمله مقدم شده است.
- ١٥گزينه ى ٢
در گزينه ى  ٢شش واژه ى مركب وجود دارد:
- ١چهار راه  -٢پيرمرد  -٣بلند قد  -٤درشت استخوان

 -٥سرخ رو

 -٦كم پشت

- ١٦گزينه ى ٣
تكواژ ها به ترتيب بر اين پايه اند:
به  /هم  /سرا  /ى  / -ِ /قلب  / -ِ /تو  /مى  /تپ ٓ- /د  /با  /شوق >١٣ .........تكواژ
عاشق  /انه  /ترين  /نغمه  /را  /دو  /بار  /ه  /ب  /خوان  /ى > ١١ .............تكواژ
- ١٧گزينه ى ٤
مضمون مشترك گزينه هاى  ٢ ،١و  : ٣عالج واقعه را قبل از وقوع بايد كرد.
- ١٨گزينه ى ٤
مفهوم هر دو بيت به سخن مشهور ( كُلّ شىءٍ يرجعُ ا لى اصلِهِ ) اشاره دارند؛ هر چيزى سرانجام به اصل و ريشه ى خويش باز مى گردد كه
منظور از آن ،بازگشت به عالم معنا و به سوى خداست.
- ١٩گزينه ى ١
در هر دو بيت به اين مفهوم اشاره شده است كه  :شاعر ( انسان ) در سخن خود نهفته است و با سخن خويش شناخته مى شود.
- ٢١گزينه ى ٢
مفهوم مشترك گزينه هاى  ٢ ،١و  : ٣امروز كه نعمت و دولت و امكانات دارى به ديگران نيكويى كن و به حال آن ها رسيدگى كن .در گزينه ى
 ٢مى گويد  :امروز قلبم در اختيار توست ،مى خواهى آباد كن و مى خواهى ويرانش كن.
- ٢١گزينه ى ١
در بيت سؤال شاعر از وداع يار و قطع اميد گريه و ناله سر مى دهد و به خاطر فرقت معشوق همچو باران اشك مى ريزد .در گزينه ى  ١هم
شاعر به خاطر سوز و ناله ى جگر ،اشكش سرازير مى شود و آن را همچون دريايى مى داند كه با وجود سوز دل و جوشش اشك به هيچ وجه
از آب چشمانش كم نمى شود.
در گزينه ى  ٢ظاهراً به رنج و سوز دل و مفهوم ضمنى جدايى از معشوق اشاره نشده است اما بى ارتباط دانستن اين گزينه هم دشوار است و
به هر حال سؤال چالش برانگيزى به نظر مى رسد.
- ٢٢گزينه ى ٤
مفهوم مشترك بيت سؤال و گزينه ى  ،٤به پايدارى و جاودانگى نام و سخن ( شعر ) شاعر اشاره دارند.

- ٢٣گزينه ى ٣
در بيت سؤال و گزينه ى  ٣به ازلى بودن عشق الهى و خراب و مست شدن عاشق از عشقِ معشوق حقيقى اشاره شده است.
- ٢٤گزينه ى ١
در بيت سؤال به اين مفهوم اشاره شده است كه براى رسيدن به هدف بايد سختى ها را تحمل كرد و ناپسندها را پسنديد؛ كه همين مفهوم از
گزينه هاى « ٣ ،٢و  »٤نيز دريافت مى شود.
- ٢٥گزينه ى ٤
مفهوم مشترك بيت سؤال و گزينه ى « : »٤عاشقان و عارفان حقيقى هرگز به تعلقات و وابستگى هاى دنيا توجه نمى كنند و از اسباب جهان
فارغ و آسوده اند

