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  نمره( 2تاريخ ادبیات : )  الف 

1 
         18ص    )ذكر يک مورد كافي است(       25/0     ايده آل يا سه تابلوی مريمالف(  

 16ص         25/0ب( سید اشرف الدين گیالني يا نسیم شمال     

5/0 

 5/0 79ص       5/0محمدرضا سرشار  يا رضا رهگذر    2

    25/0 74ص      25/0گزينۀ د  يا سفرنامه    3

 5/0 80ص     5/0دفاع مقدّس    4

    25/0 73ص      25/0جعفرخان از فرنگ برگشته     5

  نمره( 2سبک شناسي : ) ب

 1 102ص     25/0د( درست  //   97ص       25/0ج( درست    //45ص     25/0ب( نادرست     // 101ص     25/0نادرست   الف(   6

    25/0 43-42ص       25/0زباني   7

 75/0 99ص     25/0ادبي  ج( سطح            100ص    25/0ب( سطح فکری          98ص       25/0الف( سطح ادبي   8

  نمره(  6موسیقي شعر : ) ج

 5/0 28،  27ص     5/0گزينۀ ب يا »ای سرو بلند قامت دوست..«    9

 5/0 55ص   5/0كوتاه تلفظ كردن مصوت بلند      10

 75/0 22ص      25/0ج( همسان دولختي            25/0ب( ناهمسان           25/0الف( همسان تک لختي     11

 5/0 108-104ص            25/0ب( مستفعلن          25/0الف( مفاعیلن    12

 5/0 85ص    5/0  شودتبديل به هجای بلند مي  هجای كشیده در پايان مصراع، 13

 5/0 108-107ص         5/0   خانۀ دل نشیند...«نهانگزينۀ ب يا » غمش در   14

 25/0 109ص       25/0   خ   تِ   است   |سو  ِی  من  تا   15

16 

الف( تقطیع 

 هجايي

 دار خُش دل رُ كا ز دا دن  خُ یِ دا خّ با  تُ

های ب( نشانه

 هجايي  
U - U - U U - - U - U - -     -   U 

- 

الف( تقطیع 

 هجايي
 نَد بِ  کُ  دا خُ عي دَ ُمد نَد کُ نَ گَر مَ رَح کِ

های ب( نشانه

 هجايي  
U - U - U U - - U - U - U U - 

  75/0های هجايي   ب( نشانه             75/0الف( تقطیع هجايي     

  هجای دو جای  به ش(خُبلند) هجای  يک بردركا  در ابدال وزني اختیار-1د(      5/0ج( مفاعلن فعالتن مفاعلن فَعِلن )فع لن(  

         0/ 5بلند.   هجای يک  به  مصراع  پايان كشیده هجای تبديل وزني اختیار -2 )لن فع  =)فعلن پاياني  ركن ک( در  )ب  كوتاه

 87)ذكر يک مورد كافي است(  ص
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  نمره(  6زيبايي شناسي : ) د

                                    33ص 25/0( تضمین ج          113ص  25/0( حس آمیزی ب                91ص  25/0(ايهام تناسب الف 17

 )اسلوب معادله اضافه است(        35ص   25/0( مراعات نظیر  ه            62ص      25/0( لف و نشر  د

25/1 

از  )ع(مصراع اول به داستانِ گلستان شدن آتش بر حضرت ابراهیم )ع( اشاره دارد و مصراع دوم به عبور حضرت موسي 18

 )ذكر يک مورد كافي است(   36ص    5/0رود نیل   

5/0 

 5/0 91ص      5/0هزار در معني عدد هزار و در معني ديگر آن با بلبل، باغ، نغمه و ترانه تناسب دارد.    19

20 

  5/0  .تضاد در يک امر است نه دو امر ، نماتضاد آوردن دو امر متضاد است بي آنکه متناقض هم باشند اما متناقض

 61و    59  ص

5/0 

    117ص    25/0ب( اسلوب معادله                              113ص    25/0الف( حسن تعلیل     21

 65ص    25/0د( لف و نشر                                      116ص    25/0ج( حس آمیزی  

1 

 5/0 89ص  5/0اغراق    22

 75/0 92ص    5/0: دلواپسي    2: نگاه كردن     1ب(             25/0الف ( نگران     23

 5/0 116ص    5/0    تضاد )امروز و فردا( ، اسلوب معادله، حس آمیزی ) تلخ بودن جمعه( 24

 25/0 112ص     25/0(    لف و نشرگزينه ج )   25

 25/0 114ص   25/0حس آمیزی    26

  نمره ( 4نثر : ) نقد و تحلیل نظم و  هـ

وطن پرستي، ستیز با ناداني، آزادی خواهي دردمندی و عشق او به میهن )به هر مفهوم مشابه ديگر، نمره تعلق مي  27

 17ص   5/0گیرد(  

5/0 

به هر مفهوم مشابه ) 40ص  0/ 5به دلیل موقعیت اجتماعي و انقالبي ، توجه به مردم و استفاده از شعر برای آگاه سازی آنان   28

 ديگر، نمره تعلق مي گیرد( 

5/0 

ملموس، سیر آزاد  هايي مثل تغییر در آوردن جايگاه قافیه، نگاه نو و نگرش عاطفي به واقعیات ب( ويژگي       0/ 25الف( افسانه  29

، مصراع ها كوتاه و بلند هستند يا تعداد نشانه های هجايي و وزن واژه های يک مصراع با مصراع  تخیل، نزديکي به ادبیات نمايشي 

 )ذكر يک مورد كافي ست(    106و   71ص    0/ 5  ديگر برابر نیست. 

75/0 

 75/0 74ص  0/ 5اوضاع اجتماعي مردم فارس در خالل جنگ جهاني دومب( داستان زندگي زری و يوسف و        0/ 25الف( سووشون     30

 5/0 120ص    0/ 25ب(شعر نو )نیمايي(            0/ 25مستزاد  الف(   31

 5/0 120ص 0/ 5مورد كافي است(   يک)ذكر   مقدس  دفاع رخدادهای  و انقالبي ارزشهای شهیدان، مقام   عظمت  توصیف 32  

 5/0 117ص      25/0    حس آمیزیب(                                                    61ص     25/0     پارادوكسالف(   33

  گیرد.نمره تعلّق مي  ، های درست و مشابههمکار ارجمند، به پاسخ 

  خدا قوت ، از زحمات شما سپاسگزاريم. 
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