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  ١

  
  )نمره2(تاریخ ادبیات )الف  1

  19ص                          25/0تاریخ مشروطه    -   25/0ناظم االسالم کرمانی  
  

5/0  
  25/0  17ص             25/0»           فرخی یزدي  «)ج  2
  5/0  71ص              25/0ققنوس                  ) ب    18ص            25/0تاریخی                    ) الف  3
  75/0  74ص 25/0)      سیمین دانشور( »  2«) ج     74ص   25/0)جالل آل احمد( »4«)ب     80ص 25/0)علی مؤذنی(»3«)الف  4

  
5  

      )نمره2(سبک شناسی) ب
  25/0  46ص      25/0      حقوق مدنی زنان    » ب « 

  5/0  99ص                25/0درست      ) ب                43ص       25/0»                    نادرست « ) الف  6
، ترکی ، فرانسوي  بسیاري از لغات انگلیسی، به دالیل گوناگون  - 2.    شودهاي عربی ناآشناکمتر میها و ترکیبهواژه-1  7

بیجا هايپردازيهاي وصفی دور و دراز و لفظهاي پیش، عبارتبر خالف نثر دوره -3.       شودبه نثر فارسی وارد می... و 
  45ص                   5/0»                یک مورد«. یابدکاهشی آشکار می هاها و نوشتهدر نامه

5/0  

  25/0  99ص          25/0        .نیست و بسیار تنوع دارد و شاعر براي انتخاب موضوع آزاد استموضوع شعر محدود » ب«    8
واحد شعر  بسیاري قرار گرفت، ر و موسیقی و قافیه ، مقبول طبعهادر قالب شعشکنیرواج شعر نونیمایی و سنتزیرا   9

  5/0   96ص           5/0. بیشتر به جاي بیت ، بند شد

  
10  

  )    نمره6(موسیقی شعر ) ج
        هجاي هفت از مصراع دوم و » من اکنون«  -2هجاي پایانی مصراع اول » بارانی است « -1 .همزه حذف  » مورد سه «

  49ص       25/0  »ذکر عدد سه کافی است«  هجاي پایانی از مصراع دوم»  تسبحرانی ا« 
25/0  

                                                                         54ص               25/0 در هجاي اول ، زبانی »ي« کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند) الف  11
  5/0  50  ص               25/0    ،  زبانی در هجاي اول» ُ - «بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه) ب

  24  ص5/0»مفاعیلن -مفاعلن –مفعولُ  « یا »مستفعل -فاعالت –مستفعلُ « :با دارد، برابر»ناهمسان «وزن» ب« بیت)الف  12
  21ص  25/0. نواخت و یکسانی ندارندها تکرار یکزیرا وزن پایه) ب

75/0  

13  
  
  
  
  

                                                                          25/0                            25/0                            25/0                        25/0  

  84ص       25/0»     فعالتن  «به جاي »فاعالتن «در رکن اول آوردن )الف 
  85ص  25/0»لن عفَ« به جاي  »فع لن« آوردن »ابدال«دررکن پایانی )ب 

  

  پایه هاي آوایی
  

مچر  هر   غی  ر  خُ   بنَ   م   م  زرا   د    د  رِ    مگَر     د  
-       -  

UU    -  
  خِ ف    لَک  ك   ش  مز  چر  ك    ز    بو   نی  من   نَ   آ    نَم

       -    U  -   -  UU  -     -  UU  -     -  UU  -      5/0نشانه هاي هجایی
ــلن  فـــعـــالتن  فـــعـــالتن  فا  عـــــالتن  5/0            وزن شعر فَـــعـ  

5/2  
  

  25/0  107ص         25/0»  مفاعیلن « بحر هزج مثمن سالم  آوردن چهار » ب«  14
  5/0  90ص  5/0» فاعالتن ، فاعالتن ، فاعلن « پس سخن کوتاه باید والسالم / در نیابد حال پخته هیچ خام » ب«   15
    دوم ادامه در صفحۀ  
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  ٢

16  
  
  
  
  

  

  ك  نـَد هــر گز  نَ کو   تــَه   ظَ   رز   رو   یت   ســَع  دي  نَ  آواییهاي پایه
     نَ   تا    وي    زد    م  در     دا     بِ    گَر   دا   نی   يور     رو      

  -   -   -  U   U  -   -    -    -    -   U    U    -      -         هاي هجایینشانه
  25/0                          25/0                            25/0                          25/0                                     49ص  

1  

  25/0     24ص         25/0» مستفعلن «   17

  )نمره 6(زیبایی شناسی )د  18
  1  113ص   25/0حس آمیزي) د        32ص   0/ 25تضمین  ) ج59  ص   25/0تضاد   ) ب   88ص      25/0اغراق ) الف

  25/0  30ص       25/0 »نخواهد بردپور دستان جان ز چاه نابرادر در/ اي پریشان گوي مسکین پرده دیگر کن» « ب«   19
  5/0  28ص    25/0خاك و خشت   - 2                                            25/0تیر ، دي ماه، اردیبهشت    -1  20
  5/0  63ص  25/0. تواند عین درمان باشدامر، درد نمی در تناقض تضاد در یک امراست نه دو 25/0. درد عین درمان است  21
  114ص     5/0» هر پاسخ مشابه « 0زیرا هر مصراع استقالل نحوي و معنایی خودش را دارد» اسلوب معادله« ) الف  22

یا چشمک زدن ستارگان را از .زیرا شاعر دلیلی شاعرانه و غیر واقعی براي سخن خویش آورده است» تعلیل  حسن« ) ب
  117ص     5/0.  داندناز و کرشمۀ یار بر آسمان می

1  

  75/0  57ص    25/0 »بادام«: نشر سوم )ج                              25/0»  رخ «:لف دوم )ب                           25/0 »مرتب« الف  23
  75/0  90ص        5/0کیش و پرستش   : هاي واژه25/0» ایهام تناسب «   24
  5/0  88ص           25/0اغراق  ) ب              30ص      25/0تلمیح ) الف  25
  25/0  60ص           25/0تناقض     » د «   26
  5/0  90ص            25/0قالب شعر نو    -2   25/0مجدد       -1  27

  
28  

  
  

  )نمره4(نقد وتحلیل نظم ونثر) هـ
ساختمان واژگان بیشتر  -2. زبان و واژگان شعر به سبک خراسانی نزدیک است  - 1) ب   100ص        25/0غزل  ) الف

 سابقهو بی هاي تازهزدایی زبانی و به کاربردن ترکیبآشنایی-3. دوستی استساده و متناسب با جنگ و ایثار و وطن 
  99ص             25/0   عراقی)ج         100ص    5/0» ذکر یک مورد « . خاطرات ترك خورده ، سراپا زرد بودن : مانند

  
1  

  
  

در خدمت آزادي و  شناخت و توانمندي خود رابهار -2. زبان شعري بهار حماسی و سبک شعرش خراسانی است  -1  29
مظاهر استبداد  - 4. کندبراي ارتباط با مردم مفاهیم سیاسی را با زبان ساده و صمیمی بیان می -3. خواهی درآوردوطن

ات جامعه آن روز را در اختیار  مردم قرار واقعی - 5. گزیندمیزبان ادبی بر کند و براي دیدگاه خودو استعماررا نقد می
  17و  16صص      5/0 هر مورد  »دو مورد « . دهدمی

1  

30  
  

   5/0 نتقلید از زبان سبک سعدي در گلستا-2وجود تکلّف و تصنع با به کارگیري کلمات و ترکیبات عربی -1زبانی
  1  19ص   25/0شیوة نثر مسجع و به کارگیري آرایۀ سجع  – 2   0/ 25آرایۀ تشبیه و جناس، واج آرایی  اربرد ک - 1:ادبی

  
31 
  

از تجدد خواهی   -2 رودبامفاسد اجتماعی زمان خود میجنگ به زبان طنز و تمسخراستفاده از با و هوشیاري دهخدا با-1
اثرش نوعی نقد اجتماعی و طنز سیاسی به - 3. سخن می گویدپذیري بر عامۀ مردم گرایی،آزادي طلبی با هدف تأثیرنو

  )یا هر پاسخ مناسب دیگر(   20ص     5/0 هر مورد» دو مورد « .  شمار می رود

1  
  

  20  ".صا ئب ا ست »نقد و تحلیل« در بخش  ، نظر همکاران محترمدر پایان  "  
  




