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  ١

  
1  

  )نمره2(اتتاریخ ادبی )الف
  13ص            25/0 سستی و رخوت حاکم بر ادبیات  -2  25/0 به سبب فقر فرهنگی جامعه-1

  
5/0  

  25/0  19ص        25/0 قائم مقام فراهانی  /» ج «  2
  5/0  70ص        25/0نادرست ) ب                      16و  15ص      25/0نادرست ) الف  3
                                     74ص     25/0 )خسی در میقات( »4«با  :ب                      71ص     25/0  ) گوشوارة عرش(»3«با  :الف  4

  75/0  77ص     25/0)      اگه بابا بمیره ( » 1« با: ج
  
5  

  )نمره2(سبک شناسی) ب
  25/0  43ص    25/0قصیده و مثنوي    / » الف«گزینۀ

  25/0  45ص 25/0. شودلغات و اصطالحات دینی و عرفانی در نثر وارد می/ » د« گزینۀ   6
  5/0  44ص       25/0 ابوالقاسم الهوتی)ب                43ص     25/0کمتر)الف  7
روح حماسه و عرفان در شعر  -2. فرهنگ عاشورایی توجه نمودند اسالمی به ویژهشاعران به مفاهیم و مضامین  -1)الف  8

شعر روي آوردن به مفاهیم انتزاعی در  -3.توان دیدغزل حماسی انقالب می دو را درتلفیق این.این دوره آشکار است
                           .اي شعر این دوره فرهنگ دفاع مقدس استههترین درون ماییکی از اصلی -4.دوره آشکار است این

    100ص             5/0  »ورددو م« 
  99ص     5/0سبک عراقی  و خراسانی  ) ب

1  

  
9  

  )    نمره6(موسیقی شعر ) ج
  49ص  25/0رام    / ال / د = با حذف همزه     25/0 رام  /آ  / دل= بدون حذف همزه

  
5/0  

  54ص   25/0 استکرده کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند استفاده 25/0  اختیار زبانیاز شاعر  هجاي دومدر)الف  10
  54ص 25/0. استکوتاه بهره بردهبلند تلفّظ کردن مصوت 25/0اختیار زبانیکوتاه ازآخرشاعر به جاي هجاي هجايدر)ب

1  

  25/0                                                                                                                             24ص            25/0خبر بکوش که صاحب خبر شوي  اي بی» ب« با گزینۀ   11
12  

  
  

  

  
  

  65ص 
  

  

  
  75/0پایه هاي آوایی         

  

  قا      مد          ف    رو    زِ    عش       آ    بِ   آ    تَش   
  آ    ت   شِ    آ   

           U  
  قا       مد         بِ   سو    زِ    عش     

  -        -        -     U    -     -  U    -      U    -     75/0نشانه هاي هجایی    
  فع       لُن        مــفـا   عــلـن      فا    عــال  تُن     75/0وزن شعر                  

25/2  
  

  75/0  107ص   25/0محذوف     25/0مسدس    25/0بحر رمل   13
  1  86ص     5/0    مفتَعلن ومفاعلن  )  ب        85ص          25/0قلب           25/0رکن دوم مصرع دوم ) الف  14
  25/0   21ص    25/0رنگ بمیریم تر از آنیم که بیآبی/ » ب« گزینۀ   15
            )                                                                                                                            نمره 6(شناسی زیبایی)د  16

  28ص    25/0مراعات نظیر ) ج            32ص   25/0تضمین  ) ب            30ص   25/0تلمیح ) الف
75/0  

  75/0       62ص             25/0مشوش  اینامرتب ) ب       25/0 دمی؛ کش 25/0ندامت  )الف  17
  ادامۀ راهنماي تصحیح در صفحۀ دوم  
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  ٢

دلیل این است که تضاد آوردن دو امر متضاد است؛ بدون آنکه     25/0تضاد  ) ب            60ص     25/0تناقض  )الف  18
انگیختن اعجاب است از راه نما ، تضاد در یک امر است؛نه دو امر؛در حقیقت تناقض برمتناقض هم باشند، اما در متناقض

     61ص      5/0.   خالف عرف و عادت و منطق 

1  

  75/0  88ص  25/0اغراق  »  1« با  :ج  30ص   25/0تلمیح ؛ »  3« با  :؛   ب 28ص  25/0مراعات نظیر  » 4« با  :الف  19
  5/0  92ص           5/0نگران و مضطرب     - 2نگریستن ؛ -1  20
  5/0  92ص       25/0آفتاب یا عیوق  ) ب    25/0مهر ) الف  21
           25/0اسلوب معادله ) ؛  ب 114ص   25/0آمیزش یک امر ذهنی با حس بینایی :دلیل    25/0آمیزي   حس)الف  22

لمثل است ،معادلی است براي اکه یکی از طرفین که به صورت ضرب بیان مطلبی در دو عبارت مستقل به نحوي: دلیل 
  116ص    25/0. تأیید عبارت دیگر

1  

  75/0  117ص  25/0حسن تعلیل )ب 25/0که یک دلیل ادبی و غیر واقعی است 25/0گردند،دنبال جوانی میکه درخاك به )الف  23
  
24  

  )نمره 4( نقد و تحلیل نثر و نظم ) هـ
سرد و سیاه و خاموش ؛ منفجر و آتش ؛ : ها روابط معنایی تناسبه، بین واژ استبه شکل مرکب ها جمله،ها بیتدر)الف

-ساده بودن زبان شعر، ساختمان بیشتر واژه. آوند و  دهاي کهنه ضماهآوردن واژ. مشت و تو : تکراردرد و ورم و ضماد؛ 
به کاربردن . فرو نشیند  به کار بردن فعل پیشوندي . اند به جز یکی دو مورد عربی ها فارسیبیشتر واژه. ها ساده است 

   17و 16صص     25/0 هر مورد )  مورد دو(. بنواخت به جاي زد 
دعوت : دماوند نماد آزادیخواهان و آگاهان خاموش جامعه؛ درون مایه. نوع ادبی شعر ادبیات پایداري و مقاومت است)ب

به قیام و مبارزه در برابر بیداد و ستم پادشاه وقت محمد علی شاه قاجار ؛ شعر جنبۀ ملی و میهنی دارد و درمورد 
است؛ شعر در خدمت اجتماعی با زبان حماسی در سبک خراسانی سروده شده -یاسیمسائل روز جامعه طرح مسائل س

آزادي و وطن خواهی و مخالفت با دولت وقت و براي برانگیختن احساسات ملی و وطنی مردم براي دعوت به قیام         
   17و 16صص      5/0هر مورد ) مورد 2( 
  16ص    25/0. داندقلۀ دماوند را تسکین درد میت نشستن برف بر لع        25/0حسن تعلیل  ) ج

5/0  
  
  
  

1  
  
  
  

  
5/0  

 )یک مورد (عبرت گرفتن و توبه کردن: از ماست که بر ماست کنایه ازمقصر دانستن خود ؛ پشت دست داغ کردن ) الف  25
   74ص    5/0

   74ص       25/0جناس ناقص    ) ج                   25/0»  از ماست که بر ماست « ) ب
سبک نویسندگی و کاربرد واژگان . به محتوا توجه دارد و در نقد تظاهر و دورویی است . قالب متن داستان است ) د

غ کردن ، و کالم را به طبع خوانندگان شده ، پشت دست دادست چالق : نثرهمان دوره است مانندعامیانه و متداول در 
زین به راه کسانی چون . بودم با مایحتوي بیرون انداختهرا س نودوز خودم لبا: درون مایه طنزمانند. استنزدیک کرده

  74ص     5/0هر مورد ) مورد  2. ( استاي و دهخدا رفتهمراغهالعابدین 

5/0  
  

5/0  
  

1  

  20  "بخش نقد و تحلیل نظم و نثر صا ئب ا ستدرپایان، نظر همکاران گرامی در "  
  




