
 اسمه تعالیب

  صبح  8 :ساعت شروع  علوم و معارف اسالمی  انسانیادبیات و علوم    :رشته  3علوم و فنون ادبی  :راهنماي تصحیح امتحان نهایی درس

  03/1398/ 5  :تاریخ امتحان   دورة دوم متوسطه دوازدهمپایه 
  آموزشی و پایش کیفیت مرکز سنجش  1398ماه سال  نوبت خرداد و داوطلبان آزاد سراسرکشور در،بزرگسال  روزانهدانش آموزان 

http://aee.medu   
  نمره    ردیف

 

  ١

  
1  

  )نمره2(اتتاریخ ادبی )الف
  16ص            25/0عارف قزوینی       ) ب                      15ص         25/0سید اشرف الدین گیالنی               ) الف

  

5/0  
  5/0  15ص        25/0زبان محاوره                ) ب  19ص     25/0منشآت) الف  2
  25/0  69ص           25/0                          دوره سوم  ) /ج( گزینه   3
                 73   ص           25/0)حسن مقدم( » 1 «- ب             71ص     25/0 ) تبریزي بهجت سید محمد حسین( »3«- الف  4

  75/0  77ص     25/0)     قیصر امین پور (  »  2 « - ج
  
5  

  )نمره2(سبک شناسی) ب
  5/0  101ص    25/0نادرست   ) ب                                99ص       25/0درست     ) الف 

  25/0  44ص        25/0 قانونیا » د« گزینۀ   6
  75/0  46ص       5/0         حضور راوي سوم شخص )ب           43ص        25/0میرزادة عشقی    )الف  7
  5/0  97ص                    5/0.     هاي آغازین شعر فارسی زمینی استادبیات معاصر مانند دورهمعشوق در یا »د« گزینه   8

  
9  

  )    نمره6(موسیقی شعر ) ج
  86-85ص  25/0قلب     ) ب              51ص     25/0      ت کوتاهظ کردن مصوبلند تلفّ) الف

  
5/0  

    5/0 )مستفعلُ فاعالت مستفعل یا مفاعیلنمفعول مفاعلن (دانمره دگرنمی جز توبه/از کردة خویشتن پشیمانمیا  »ب«  10
     24ص                                                                                                                                                                     

5/0  

  5/0  86ص             25/0اختیار وزنی       25/0پایان مصراع   در هجاي   11
12  25/0                         25/0                            25/0  

  
  

  التن عفاعالتن،فَ:وزن
   25/0   فَعلن

  
  

  

؛ شاعر به جاي دو ول در رکن پایانی مصراع ا(و ابدال  25/0 لبه جاي فعالتن در رکن اول مصرع او» فاعالتن « آوردن 
  86  ص  25/0    ). ار هم ، یک هجاي بلند آورده  استهجاي کوتاه کن

  در     د      ز  م     نِ     مو    ال  دس   ت    در    دا
  

-  U     -     -   

    U   U              

  
U    U   -     -  

       -        -    

U  U     -                                                                                             

  م      گ    ذَر  ر   از   ما    ذَ  ك     ع    لی    بگ

5/1  

  

  

  

  

13  
  
  
  
  

  
  
  
  

  

  

  75/0        پایه هاي آوایی
  

  یی وا        ر  مم    را ك    ال     به   سو   زي   ده
  یی دا     گ    ك    نَد   آ      تَش  ك  زان   گَر    می

  -     -  U    -    -        -  U    -     -      -     U  نشانه هاي هجایی
   ـفـا عــیـم       مــفـاعیـــلن  مــفـاعیـــلن  75/0                  وزن شعر

  108هزج مسدس محذوف                  ص   75/0           نام بحر          

25/2  
  
  
  

14  
  
  

هاي همچنین تعدادوزن واژه.برابر نیستها و نیز تعداد هجاها کوتاهی و بلندي مصراع؛اماداردعروضی وزن 25/0) نو(قالب نیمایی 
توان دیگر، دو یا سه یا چهار؛ یا حتّی می آورد و در مصراع عالتنفاتوان یک آن یکسان نیست مثأل دریک مصراع میهر بخش 

  106 - 105ص  5/0 .نیمی از یک وزن واژه را در یک مصراع قرار داد
  
  
  
  
  

75/0  
  

    ادامۀ راهنماي تصحیح در صفحۀ دوم  
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