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تاریخ ادبیات و سبک شناسی
1

ػلت تطٍیج آظازاًِ هصاّة ٍ ازیاى هرتلف زض ػصط ایلراًاى هغَل چِ تَز؟

0/5

2

ًام ًَیسٌسگاى آثاض ظیط ضا تٌَسیس.

0/5
)

تاضید گعیسُ (

)

لوؼات (

3

کتاب جوطیس ٍ ذَضضیس اثط کیست ٍ تِ ضیَُ کسام ضاػط است؟

0/5

4

اظ ػَاهل تغییط سثک ذطاساًی تِ سثک ػطاقی زٍ هَضز ضا ًام تثطیس.

0/5

5

هْن تطیي ٍیػگی ظهاًی ضؼط ٍ سثک ػطاقی ٍ ػلت ضٍی آٍضزى ضاػطاى تِ هؼواپطزاظی ٍ اضؼاض شٍقافیتیي زض

0/5

ایي سثک ضا تَضیح زّیس.
6

ػلت تَسؼِ تاضید ًَیسی زض زٍضُ هغَالى زض تیوَضیاى چِ تَز؟

0/5

7

هَضَع آثاض ظیط ضا تٌَیسیس.

0/5

ظفطًاهِ ضاهی (
8

)

اًَاض سْیلی (

)
0/5

اظ هفاّین اضائِ ضسُ ظیط کسام هفاّین جعء اًسیطِ ّای ضایج زض ضؼط سثک ػطاقی است؟
تکطین ػقل ٍ ذطز – تطتطی ػطق زض تطاتط ػقل – تاظتاب تیطتط ػلَم زض ضؼط – تاظتاب کن تط ػلَم زض ضؼط

ب) هوسیقی شعر
1
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پاسد زضست ضا اظ زاذل کواًک اًتراب کٌیس.
الف) ضکلگیطی پایِ ّای آٍایی– ذَاًص زضست ضؼط) تِ زضًگ هٌظّن ٍ یکٌَاذت تؼس اظ ّط زستِ ّجاّا پی
هی تطین.
ب) ٍظى ضؼط زض حقیقت حاصل چیٌص هٌظن (پایِ ّای آٍایی -زضًگ ّای پایاى ٍاغُ) است.

0/5

2

تطای ّط ٍاغُ ٍظى ٍاغُ هٌاسة تٌَیسیس ًطاًِ ّای ّجایی آى ضا هطرص کٌیس.
ٍظى ٍاغُ

1

ًطاًِّای ّجایی

زضی تگطا :
تاهسازی:
3

تا ذَاًص زضست تیت ظیط ،هطظ پایِ ّای آٍایی آى ضا هطرص کٌیس ٍ ّط پایِ ضا زض ذاًِ ذَز قطاض زّیس.
هي کِ زاضم زض گَایی گٌج سلطاًی تِ زست

2

کی طوغ زض گطزش زٍضاى پطٍض کٌن

هصطاع اٍل
هصطاع زٍم
4

5

تا تَجِ تِ تیت ظیط زض کسام گعیٌِ « ضکي سَم هصطع اٍل» ٍ «ضکي زٍم هصطع زٍم» تِ تطتیة آهسُ است؟
هکي پیص زیَاض غیثت تسی

تَز کع پیص گَش زاضز کسی

الف) ش زی ضا – ش زا ضز

ب) ض غی زت – ج سص گَ

0/5

تیت ظیط ضا هتٌاسة تا پایِ ّای آٍایی تفکیک کٌیس سپس ٍظى ٍ ًطاًِ ّای ّجایی آى ضا تٌَیسیس.
هطا گِ گِ تِ زض زی یاز هی کي

2

کِ زضزت تط ّن جای هی ًوایس

پایِ ّای آٍایی:

هصطاع اٍل :

ٍظى:

هصطاع زٍم:

ًطاًِ ّای ّجایی:
ب) زیبایی شناسی
1

ّوِ گعیٌِ ّا تِ جع  ......زض حَظُ ػلن تیاى تطضسی هی ضَز.
الف) تطثیِ

2
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ب) هطاػات ًظیط

0/25
ز) هجاظ

ج) استؼاضُ

0/25

ٍجِ ضثِ ضا زض ػثاضت ظیط هطرص کٌیس.
زاًا چَ طثلِ ػطاض است ،ذاهَش ٍ ٌّط ًوای.

3

1

جاّای ذالی ضا تا ٍاغگاى هٌاسة تکویل کٌیس.
الف)ٍجِ ضثِ زض  ...................پط ضًگ تط است.
ب) حصف ٍجِ ضثِ ٍ ازات تطثیِ ،تطثیِ ضا ذالصِ هی کٌس تِ ایي ًَع تطثیِ  .......................هی گَیٌس.
ج) ًطاًِ ای کِ شّي ذَاًٌسُ ضا اظ هؼٌی حقیقی زٍض ٍ تِ هؼٌی غیط حقیقی ًعزیک هی ساظز  ........هی گَیٌس.
ز) هْن تطیي ػالقِ زض هجاظ ػالقِ  .............است.

4

زض تیت ظیط پایِ ّای تطثیِ ضا هطرص کٌیس ٍ ًام آى ّا ضا تٌَیسیس.
ایام گل چَ ػوط تِ ضفتي ضتاب کطز

ساقی تِ زٍض تازُ گلگَى ضتاب کي

1

5

6

زض ّط یک اظ اتیات ظیط ًَع تطثیِ گستطزُ ٍ فططزُ ضا هطرص کٌیس.
الف) گَیٌس ضٍی سطخ تَ سؼسی کِ ظضز کطز؟

اکسیط ػطق تط هسن افتاز ٍ ظض ضسم

ب) تَ ّوچَى گل ظ ذٌسیسى لثت ّن لثت تا ّن ًویآیس

ضٍا زاضی کِ هي تلثل چَ تَ تیواض تٌطیٌن

زٍ پایِ اصلی تطثیِ ضا زض تیت ظیط هطرص کٌیس.
پیص کواى اتطٍیص ال تِ ّوی کٌن ٍلی

7

8

0/5
گَش کطیسُ است اظ آى گَش تِ هي ًوی کٌس

هجاظ ّا ضا زض اتیات ظیط تیاتیس ٍ هؼٌی اى ضا تٌَیسیس.

1

الف) تِ یاز ضٍی ضیطیي تیت هی گفت

چَ آتص تیطِ هی ظز کَُ هی سفت

ب) سط آى ًساض اهطة کِ تطآیس آفتاتی

چِ ذیال ّا گصض کطز ٍ گصض ًکطز ذَاتی

زض تیت ظیط یک هجاظ پیسا کٌیس ٍ قطیٌِ آى ضا هطرص ًواییس.
تطآضفت ایطاى ٍ تطذاست گطز

9

0/5

0/5

ّوی ّط کسی کطزساظ ًثطز

1

هتي ظیط ضا اظ ًظط ظیثایی ضٌاسی تطضسی کٌیس ( .شکط  4هَضز)
فطّاش تاز صثا ضا گفتِ تا فطش ظهطزّیي تگستطز ٍ زایِ اتط تْاضی ضا فطهَزُ تا تٌات ًثات زض هْس ظهیي تپطٍضز.

ت) نقد و تحلیل نظن و نثر
1

تیت ظیط ضا اظ ًظط فکطی ٍ ازتی تطضسی کٌیس.
سپیس ضس چَ زضذت ضکَفِ زاض سطم

2
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2
ٍظ ایي زضذت ّویي هیَُ غن است تطم

2

هتي ظیط ضا اظ ًظط تاضید ازتیات ٍ قلوطٍ ظتاًی ٍ ازتی تطضسی ًواییس.
پس اظ اتط کطم ،تاضاى هحثت تط ذاک آزم تاضیس ٍ ذاک ضا گِل کطز ٍ تِ یس قسضت زض گِل اظ گِل زل کطز.

هوفق باشید – اسالهی

