
 به نام خدا

 باسالم و خسته نباشید خدمت همه دانش آموزان عزیز گروه آزمایشی علوم تجربی                                                   
 وحید  رضازاده                                                                                 79پاسخ تشریحی سواالت ادبیات عمومی                     

 (             خراسان شمالیدبیر زبان و ادبیات فارسی)                                                                                                                                                                

 

                                زبان فارسی                              12سوال  2ادبیات              لغت                                               1سوال 

 4:پاسخ گزینه

 ترفیع :باالبردن

 3:گزینهپاسخ 

حرف اضافه نا ت/حشو :سن شانزده سالگی/قید یقینا الزم نیس
 استعدادی که در شعر و موسیقی داشت/آمدن را بعد از فعلمناسب:

                                زبان فارسی                               13سوال  3ادبیات                   لغت                                         2سوال 

 2:پاسخ گزینه
کرند:اسبی که رنگ او میان زرد و بور باشد/قاش:برجستگی تعداد خطاها:

 جلوی زین اسب.

 2:پاسخ گزینه
من و هم صحبتی اهل ریا واو مباینت دارد یعنی بعید است من با اهل 

 ریا هم صحبت باشم.

                                زبان فارسی                              14سوال  4ادبیات                        لغت                                      3سوال 

 2:پاسخ گزینه
 

 1:پاسخ گزینه
ظرافت طبع سخنور)سخنور وابسته وابسته( ماجرا کامال اتفاقی)کامال 

 وابسته وابسته(

 سایر گزینه ها:
                     سته ندارد      وابسته واب  - (غنچه های بی خار باغچه2

 سته ندارد  وابسته واب  - رفیق جهان دیده ی من(3

 وابسته وابسته ندارد  - معتبرترین فروشگاه زنجیره ای(4

                                زبان فارسی                               11سوال                     امال                        4سوال 

 4:پاسخ گزینه

 )اداء(ادا-)حایل(هایل-)مستغنی(نیستقمتعداد خطاها:

 چهار جزئی با مفعول و مسند 1گزینه     1:پاسخ گزینه

 سه جزئی با مفعولسایرگزینه ها: 

                                زبان فارسی                               11سوال                     امال                         1سوال 

 4:پاسخ گزینه
 )ذلت:خواری( .خطاست)لغزش( زلت:خطا

 هر دو هفت واژه دارند.گزینه ب و د      3:اسخ گزینهپ
 واژه 9ب(آنان/ دوشادوش/ کسره/ هم/به/ جست و جو/ پرداختند

 واژه 9د( او / چند/روزی/ پریشان/ و/بی هواس/ بود 
 واژهشش ج(     الف(هشت واژه      بررسی سایرگزینه ها:

 2ادبیات            قرابت معنایی                                   11وال س 2ادبیات                               تاریخ ادبیات                            1سوال 

 3:پاسخ گزینه
از این  ادیسه:کتاب حماسی هومر،شاعر بزرگ قبل از میالدیونان است

 کتاب می توان مجموعه  آداب و اخالق یونانیان قدیم را دریافت.

لذت های دنیوی  این است که 2مفهوم گزینه       2:پاسخ گزینه

 .شتر را به دنبال داردوابستگی بی

 ستن به دنیابمفهوم مشترک سه گزینه دیگر دل ن
 

 2ادبیات            قرابت معنایی                                    11وال س 3ادبیات                               تاریخ ادبیات                               1سوال 

 1:پاسخ گزینه
 چارلز دیکنز شهر و آرزوهای بزرگ داستان دو

 لئوتولستوی آناکارنینا و رستاخیز

 گریه و زاری از وجود دشمن است.4گزینهمفهوم         4:پاسخ گزینه

 مفهوم مشترک صورت سوال و سه گزینه دیگر ایثار است

 



 سکیله و خانه اموات از آثار داستایواب

 2ادبیات            قرابت معنایی                                    11سوال  4ادبیات                               تاریخ ادبیات                               1سوال 

 2:پاسخ گزینه
 سایرگزینه ها:

 (سیرت رسول اهلل:عباس زریاب خویی3(اسرار اتوحید:محمد بن منور  1
 (سیره رسواهلل :قاضی ابرقو4

   2:پاسخ گزینه

در بیت الف و د  وجود معشوقی هم صحبت و سر ذوق آمدن از مفهوم:

 آن

 3ادبیات            قرابت معنایی                                     22سوال                                 آرایه ادبی                               1سوال 

 گلرخی -صنمی  – سمن بری تشبیه: سه        2:پاسخ گزینه
 :چهار تشبیه دارند سایر گزینه ها

 مالیک منظری -رخساریماه  –صنوبرقامتی  –سرو رفتای  (1
 رفتارتذرو  –طوطی نطق  -حسنطاووس  –(همای فر 3

 ماه حسن - بوسمن  –بر نسرین  –(بنفشه زلف 4

 تقابل عشق و صبر    مفهوم:          1:اسخ گزینهپ
 مفهوم سایر گزینه ها:

 خوش داردصبوری حاصلی 

 3ادبیات            قرابت معنایی                                     21سوال                                 آرایه ادبی                               12سوال 

  2:پاسخ گزینه

و  طریق-تشبیه )روی همچون مه(/ایهام )روی(:چهره

 کم توجهی :م )روی( /کنایه روی برتافتنجناس تا/حالت

 

بوی وصورت سوال  این است که  2گزینه مفهوم:   2:پاسخ گزینه

 معشوق زندگی بخش است
 مفهوم سایر گزینه ها:

                             و معشوق( حیات دو باره عاشق در فنای در حقیقت 1

                                 پاکی از آلودگی و انعکاس حقایق در وجود(  3

 وصول به خدا می شود عاملاز بین رفتن گناه  (4

 3ادبیات            قرابت معنایی                                     22سوال                                 آرایه ادبی                              11سوال 

 4:پاسخ گزینه
 سایر گزینه ها:

ج:واج آرایی در تو درخت مطبوعی/تشبیه: :مشک استعاره از مو/ د: ـه

 بای به سنگ آمدن کنایه:گرفتار مصیبت شدن/پالف:/«کسره»مصوت 
 معشوقه خسرو -2مزه 1ایهام:شیرین:

عاشق حقیقی اهل سخن 4صورت سوال و گزینهمفهوم:  4:پاسخ گزینه

 گفتن نیست
 مفهوم سایر گزینه ها:

                              ( رویت جلوه معشوق و از خود بی خود شدن1
 انتظار خبر معشوق(2

 راه معشوق جانبازی در(  3

 4ادبیات            قرابت معنایی                                     23سوال 

 عدم رهایی از عشقو صورت سوال  3گزینهمفهوم:    3:پاسخ گزینه

 مفهوم سایر گزینه ها:
مستی عشق و فراموشی  (2     شرمندگی همه در مقابل معشوق( 1

 همه چیز

 جانبازی عاشق صادق(4

 4ادبیات            قرابت معنایی                                    24سوال 

 اظهار ناالیقی در خواستاری معشوق  مفهوم:    1:پاسخ گزینه

حال سختی کشیده را  ،سه گزینه دیگر این است که ناز پرورده مفهوم:

 نمی فهمد
 4ادبیات            قرابت معنایی                                     21سوال 

  4:پاسخ گزینه

و صورت سوال این است که خون شهید راه عشق  4مفهوم گزینه مفهوم:
 سبب زیبایی آنهاست.

 مفهوم سایر گزینه ها:

ارزش انفاس (2                       عشق دل را از آرزوها پاک می کند( 1
 عارفان



 سختگیری دنیا بر صالحان( 3

 


