
 
 نمره( 4)                                                                                                                   تاریخ ادبیات و سبک شناسی –الف 

 5/0 ................. اعت....تزیي ؽاػز دٍرُ تاسگؾت ........ .............. ٍ هؼزٍف....عثک تاسگؾت ادتی حذ ٍاعط تیي دٍرُ ّای .......... 1

 اس دالیل اصلی پیزٍی ؽاػزاى دٍرُ تاسگؾت ادتی اس اعلَب کْي دٍ هَرد را تٌَیغیذ.  2

 

 

 کذام ؽاػزاى عثک تاسگؾت تِ تزتیة در قالة ّای غشل ٍ قصیذُ اس هؼزٍف تزیي ؽاػزاى تَدًذ؟  3

 

5/0 

 

4 

 کذام گشیٌِ صحیح اعت ؟ 

 تِ تزتیة اس هیزسا حغي خاى تذیغ ٍ هحوذتاقز هیزسا خغزٍی اعت. « ؽوظ ٍ طغزا»ٍ « ؽوظ الذیي ٍ قوز» –الف 

 ًَؽتي رهاى تِ هفَْم اهزٍسی اس طزیق رهاى ّای تاریخی غزتی پظ اس اًقالب هؾزٍطِ آغاس ؽذ.  –ب 

 

 

5/0 

25/0 

 تیة کذام گشیٌِ اعت ؟ احیا کٌٌذُ ًثز فارعی ٍ دردهٌذتزیي عزایٌذُ ػصز تیذاری تِ تز 5

 ػارف قشٍیٌی  –ػلی اکثز دّخذا  –الف 

 ػارف قشٍیٌی  – یقائن هقام فزاّاً –ب 

25/0 

 اس ٍیضگی ّای فکزی ؽؼز در ػصز تیذاری دٍ هَرد ًام تثزیذ ؟  6

 

5/0 

ٍ گغتزػ دایزُ ٍاصگاًی در ؽؼز اس ٍیضگی ّای  اعت تارستزیي ؽاخصِ ستاى ؽْز ػصز تیذاری .................... 7

 .......................... ؽؼز ػصز تیذاری هی تاؽذ. 

5/0 

 هفَْم آسادی در ؽؼز ػصز تیذاری چگًَِ تِ کار هی رفتِ اعت ؟  8

 

5/0 

 کذام گزٍُ اس ؽاػزاى ػصز تیذاری ًوایٌذُ ادتیات کارگزی تَدًذ ؟  9

 

 

 

5/0 

 و فنوى ادبیعلوم                                                                                                                 

 1203-971019                  80                                                                                     انسانی                                    دوازدهن                  

 دانش آهوز عزیز شوا هی توانیذ پاسخناهه اهتحاى را  دو ساعت پس از پایاى اهتحاى در پورتال هذرسه هالحظه نوائیذ.
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 نمره(6)                                                                                                                                   زیبایی شناسی شعر  –ب 

 تیات سیز هزاػات ًظیز تِ ٍجَد آٍردُ اًذ ؟ هؾخص کٌیذ چِ ٍاصُ ّایی در ا 1

 درٍ م هشرع عثش  فلک دیذم ٍ داط هِ ًَ             یادم اس کؾتِ خَیؼ آهذ ٌّگا –الف 

 عز هي هغت جوالت ، دل هي دام خیالت      گْز دیذُ ًثار کف دریای تَ دارد  –ب 

1 

 در تیت ّای سیز تلویح ّا را هؾخص کٌیذ ٍ درتارُ آى تَضیح کَتاّی تذّیذ.  2

 یحاى تَدمرچَ خلیل / گَییا در چوي ٍ اللِ ٍ  تِ تَالی تَ در آتؼ هحٌت –الف 

 قاهت هَج  قذهي ًواسم را پی تکثیزُ االحزام ػلف هی خَاًن / پی  –ب 

1 

 در هَارد سیز ، آرایِ ی تضویي را هؾخص کٌیذ ٍ تٌَیغیذ چِ چیشی تضویي ؽذُ اعت ؟  3

 حتْا االًْار داؽت َری عزؽت          ؽیَُ جٌات تجزی تحچؾن حافظ سیز تام قصز آى  –الف 

تِ تالیي تٌْا هزا رّا کي / تزک هي  ِرٍ عزتٌ»تخَاى تِ فزیاد / ٍر هزد خَاب ٍ خفتی /  يتیذاری سهاى را تا ه –ب 

 /.«گزد هثتال کي ةؽ خزاب ٍ

1 

 ف ٍ ًؾز ّا را تیاتیذ ٍ ًَع آى را هؾخص کٌیذ. لدر تیت ّای سیز  4

 سهلکت پزاکٌذگی دٍر تاد           تاد         ردل ٍ کؾَرت جوغ ٍ هؼوَ –الف 

 کؾیذم اس تَ کؾیذم ؽٌیذم اس تَ ؽٌیذم    ًذاهت        ُ دکز س هالهت ٍ گز قاگز س خل –ب 

5/1 

 در تیت سیز تضاد ّا را تیاتیذ.  5

 ٍس هْز ٍ کیي تَ دٍ ًوًَِ اعت ؽْذ ٍ عن       اس ػفَ ٍ خؾن تَ دٍ ًوًَِ اعت رٍس ٍ ؽة      

5/0 

 هتٌاقض ًوا را در اؽؼار سیز پیذا کٌیذ.  6

 ػجة هذار کِ در ػیي درد خاهَؽن              کِ درد یار پزی چْزُ ػیي درهاى اعت  –الف 

 ایي چٌیي عاکي رٍاى کِ هٌن    کی ؽَد ایي رٍاى هي عاکي                     –ب 

 

1 



 نمره( 4)                                                                                                                                نقد و تحلیل نظم و نثر –ب 

 ؽؼز سیز را تخَاًیذ ٍ در دٍ عطح فکزی ٍ ادتی تزرعی کٌیذ.  1

 عفز تٌذ کِ یاراى ّوِ رفتٌذ  رتا ادب حکن گشاراى ّوِ رفتٌذ                 ؽَ هُلکاس 

 آى گزد ؽتاتٌذُ کِ در داهي صحزاعت              گَیذ چِ ًؾیٌی کِ عَاراى ّوِ رفتٌذ 

 اراى ّوِ رفتٌذ. ذداؽ اعت دل اللِ ٍ ًیلی اعت تز عزٍ               کش تاؽ جْاى اللِ ػ

 

 

2 

 دٍرُ تیذاری(  –زًذ ٍ پزًذ هتي سیز را اس ًظز ٍیضگی ّای ستاًی تزرعی ًواییذ. )کتاب چ 2

ال کِ هی تیٌذ آى رٍی کار تاری ، چِ درد عز تذّن؟ آى قذر گفت ٍ گفت ٍ گفت تا ها را تِ ایي کار ٍاداؽت. حا»

، دعت ٍ پایؼ را گن کزدُ ، توام آى حزف ّا یادػ رفتِ ، تا یک فزاػ قزهش پَػ هی تیٌذ دلؼ هی تپذ ، تا تاالعت

  «هی گَیذ : اهاى اس ّوٌؾیي تذ. تذ ، رًگؼ هی پزد ، ّیچؾوؼ هی اف تِ یک صاًذارم

 

 

2 

 نمره ( 6)                                                                                                                                           موسیقی شعر  –ت 

هؾخص کٌیذ کِ ٍسى کذام تیي ّوغاى ٍ کذام تیت  ،پایِ ّای آٍایی آى ّاتا خَاًؼ درعت تیت ّا سیز ٍ درک  1

 ًاّوغاى اعت. 

 هحوذ کافزیٌؼ ّغت خاکؼ                    ّشاراى آفزیي تزجاى پاکؼ  –الف 

 هاُ فزٍهاًذ اس جوال هحوذ                          عزٍ ًثاؽذ تِ اػتذال هحوذ  –ب 

 

5/0 

 « م تِ حقیقت تِ اس آًیذگفتٌذ خالیق کِ تَیی یَعف ثاًی/ چَ ًیک تذی» اگز ٍسى تیت  2

 ذُ اعت ؟هایی دیگزی اس آى در کذام گشیٌِ آٍهغتفؼل هغتفؼل هغتفؼل هغتف تاؽذ تزػ آ

 هفؼَل         فاػالت           هفاػیل          فاػلي  –الف 

 فؼَلي ػیل           اهفؼَل           هفاػیل          هف –ب 

 

5/0 



 

 ایی کٌیذ عپظ تِ دٍ صَرت تزػ تشًیذ پظ اس تؼییي پایِ ّای آٍایی ّز یک را تٌَیغیذ. جّ غقطیتتیت سیز را اتتذا  3

 ای عزٍ تلٌذ قاهت دٍعت               ٍُ ٍُ کِ ؽوایلت چِ ًیکَعت 

 

2 

 ایی تیت سیز اختیارات ؽاػزی ستاًی تِ کار رفتِ را هؾخص کٌیذ. جپظ اس تقطیغ ّ 4

 ٍر َّط تاسی آهذ تِ عز تثایذ َّط کزدى اس عز تِ در             کِ دَ

 

2 

 کِ تیي کواًک تقطیغ ؽذُ اعت تا کالم اختیارات ؽاػزی هطاتقت دارد ؟  یتقطیغ هثال ّای سیز تِ صَرت 5

 . (- U U - )عاقی ها  (U - - U)( ؽة ٍ رٍس U – U U U( عثَی آب ) - - -تَ گفتی ) 

 

1 

 اسالمی -موفق و سرافراز باشید 


