
                          باسمه تعالی                                     
  2:تعداد صفحه  ادبیات و علوم انسانی:  رشته  آرایه هاي ادبی:  راهنماي تصحیح سؤاالت امتحانی درس

  1399/  3/ 20 تاریخ امتحان   صبح 8 :وع ساعت شر  سال سوم آموزش متوسطه
  

  و پایش کیفیت آموزشی  سنجش   مرکز   1399سال  ماه خرداد درو داوطلبان آزاد سراسر کشور  بزرگسال دانش آموزان
http://aee.medu.ir     

  نمره   راهنماي تصحیح  ردیف
  

  ١

  
1  

 ».در تصحیح   نظر همکاران محترم صائب می باشد «

  7صفحه  25/0  آسایش  25/0  بخشایش    : ب    25/0 است :الف

  37صفحه 25/0     رباعی) ت  2

  55صفحه 25/0 خاك: مشبه به     25/0      »فقیه «یا » برو« در فعل » تو«ضمیر : مشبه  3

  56صفحه   25/0اضافی : نوع      25/0   اکسیر عشق: تشبیه بلیغ   4

  66صفحه   0/ 25 صرّحه م: نوع ) ب    25/0  چشم :ازاستعاره نرگسان ) الف  5

  5/0   حالتاست در   نرگسهمانند  یارچشمان ) پ   

  71صفحه   25/0تشخیص : نوع )  ب     25/0گـل بـخندیـد : استعاره  مکنیه) الف   6

  83- 82صفحه   25/0جزئیه  : عالقه آن   25/0  چشم)ب   25/0 گفتن :قرینه       25/0 بیت )الف  7

  84صفحه   25/0»  هر عملی نتیجه ي خاص خود را دارد« کنایه از » گندم از گندم بروید جو زجو  « )الف  8

  »...  یا هر پاسخ درست دیگر  25/0 »کنایه از شرمنده شدن زرد روي « )ب  

   96صفحه   5/0 دوست   9

  93صفحه   25/0رایی آواج  : نام آرایه  /   25/0 /خ/ واج  10

  121صفحه    5/0  »د/خ /ن« : صامت هاي مشترك     25/0 نخندد         25/0   خندان :واژه هاي داراي اشتقاق   11

  25/0متوازي : سجع            25/0 داغو    باغ) الف  12

   25/0متوازن  : سجع    25/0 مشتاق محتاج و ) ب

  101صفحه   25/0مطرّف  :  سجع         25/0آید  و نماید )پ

  104صفحه   5/0. زیرا  کلمات دو مصراع، دو به دو  با هم سجع متوازي هستند     5/0  ب یا بیتدوم بیت   13

  25/0 ناقص حرکتی  :نوع جناس       25/0 ملک و ملک: کلمات) الف  14

   25/0 ناقص افزایشی: نوع جناس          25/0      قدم و مقدم: کلمات) ب

  ادامه راهنماي تصحیح در صفحه دوم
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  ٢

     5/0. که این جناس ارزش موسیقایی بیشتري دارد 25/0 تامجناس : نوع جناس   25/0 غریب و غریب: کلمات) پ 

  108صفحه   25/0ناقص  اختالفی : نوع جناس       25/0یاد و یار :  کلمات) ت

  
  124صفحه   .)ذکر سه مورد کافی است(  75/0»شقایق  و نرگس، سمن ارغوان، «: واژه هاي  15

  128صفحه  25/0تلمیح : نام آرایه  5/0دارد اشاره حضرت آدم و خوردن میوه ي ممنوعهداستان به   16

  136صفحه  5/0 رود و نمی رودمی: داراي تضاد واژه هاي   17

  132صفحه  5/0 »بوي جوي مولیان آید همی«    18

  140-139-132-191صفحه  25/0 تضاد  )ت  25/0حسن تعلیل )پ   25/0تناقض ) ب    25/0تضمین  )الف  19

 140صفحه .)ذکر یک مورد کافی است(  5/0معراج ز پا افتادن ما را   یا شرم سرافرازي     تناقض در    20

  
 143صفحه  5/0) ییشنوابویایی  و آمیختن حس هاي ( .       بوي بهبود را می شنوم  21

  
 146صفحه  25/0     همیشه و پیوسته   25/0      شراب: معانی 25/0   مدام: واژه ي داراي ایهام   22

  

  .ذکر یک مورد براي تناسب کافی است(  5/0 »  بـاغ، نـغمه و تـرانه بـلبـل، « کلمهتناسب با ) ب 25/0  هــزار )الف  23

  150صفحه 

24  م: و نشر نوع لف153صفحه  25/0  شب   :دوم نشر و  25/0 ششو  

 157صفحه  5/0 .شعر سبکی خواب خود را مطرح می کند که با پریدن رنگ گل بیدار می شود  25/0اغراق     :آرایه   ۲۵
  

 161صفحه  5/0 . بارش باران را در این می داند که از روي لطیف یار حیا کرده استدلیل شاعر    25/0حسن تعلیل  ۲۶
  

  نمره 20جمع بارم     
  » خدا قوت همکار ارجمند«

 




