


 آموزش و پرورش استان کردستان          اداره کل  

 معاونت آموزش متوسطه

 ادارۀ سنجش 

 نظری هتوسطۀیازدهن  پایۀ

 :نام آهوزشگاه

 80/80/7031 :اهتحانتاریخ    ادبیّات و علوم انسانی رشته:   ( 2علوم و فنون ادبی )اهتحان درس: 

 نام و نام خانوادگی:  بعدازظهر 53 :ساعت شروع دقیقه 09 زمان: 53  تعداد سؤاالت:
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  اهتحاى

 هواهنگ استانی 

                                              7931خردادهاه 

   بعدازظهر :نوبت

 ناهه الزم ندارد()پاسخ سؤاالت بارم

  ًَٗغاًجامدّ٘ذ.پ٘ؾدسآهَصگشاهٖ،لطلاًدستخؾهَػ٘وٖؿؼش،هثلاصاًتوالپاػخػؤاالتتِتشگٔاهتحاى،توط٘غّجاٖٗساداًؾتوجه: 

 ردیف

  نوره(           2) اتتاریخ ادبیّ )الف 

25/0 لوةً٘ؼت؟«خلّامالوؼاًٖثاًٖ»  1

25/0 الًوَدًذ؟ثػالط٘يٌّذٕاصٍسٍدؿاػشاىتِدستاسخَداػتوتِچِدل٘ل  2

5/0 ًٌذ؟جاّإخالٖساًذامگضًٌِٗاهلهٖ 
ًوشًگؿذٍ............،٘ؾاصاٗيدسخذهتػتاٗؾكشهاًشٍاٗاىتَدًت٘جِ.............ًِپتشتاكتٌذ.دسدسهشىّلتناًثشؿاػشاىاصحاًواىسٍٕ

ًِصتاىدلٍػـنتَد،گؼتشؽٗاكت.
هل٘ذُ-د(هثٌَٕؿضل-هل٘ذُج(ؿضل-هثٌَٕهل٘ذُب(-الق(ؿضل

3

5/0 ًٌذ؟ّشٗياصتَض٘حاتصٗشًذامؿاػشساهؼشّكٖهٖ 
اًذ.ؿؼشٕداًؼتٍِاٍساخذاًٍذگاسهضاه٘يتاصٓػتتشٗيؿاػشػثيٌّذٕاالق(هؼشٍف

تٌذػاؿَساٖٗاٍصتاًضداػت.ؿاػشهشىدّناػتٍدسػشٍدىؿؼشهزّثٖهؼشٍفٍتشً٘ةب(

4

5/0 (دٍهَسد)ؿَد؟ّإؿاػشاىهٖػشٍدٍُاسدتاسًٍٕاسآهذىكلَِٗچِهضاهٌٖ٘  5

 نوره( 2شناسی ) ب( سبک 

5./ ّإصٗشساهـخّقًٌ٘ذ.ًادسػتٖگضاسُدسػتٖٗا 
□ؽ□فؿَد.كضلٖتشخٖاصؿاػشاىػثيٌّذٕهحؼَبهًٖاسًگشكتيصتاىؿؼشٕهذهادل٘لتٖتِالق(
□ؽ□فِداسًذتاتِكَست.ؿاػشاىػثيٌّذٕت٘ـتشتِهؼٌٖتَجّب(

6

25./ تِجض...اًذّإپشًاستشدػثيٌّذٕاصآساِّٗاّؤگضٌِٗ 
□تٌاهضت(□تـثِ٘ج(□تلو٘حب(□توث٘لالق(

7

25./ اػت؟ؿذَُؿتًِتًِثشهلٌَعدٍسٓػثيٌّذَٕسٌثهًذامآثاسدٗثاچٔ 
□الَهاٗغٍتذاٗغب(ؿشكٌاهٔتذل٘ؼٖ□ؿشكٌاهٔتذل٘ؼٍٖػ٘اسداًؾالق(
□آسإػثاػٖجاهغػثاػٍٖػالنت(□ػ٘اسداًؾٍّلتاهل٘نج(

8

5./ ساتٌَٗؼ٘ذ.حاًنتشاٗيؿؼشّإكٌشٕاػت؛دٍهَسداصٍٗظگٖهثٌَٕهَلَٕ)ػثيػشاهٖ(تاتَجِّتِات٘اتصٗشًِاص 
«ً٘ؼتٖ؟إهؼتوذ!»آىٌٖٗآهذدسٗاسٕتضد/گلتٗاسؽ:

هوامخامً٘ؼتتشٍ،ٌّگامً٘ؼت/تشچٌ٘يخَاًٖ»؛گلتؾ:«هي»گلت:
«خامساجضآتؾّجشٍكشام/ًٖپضد؟ًٍٖاسّاًذاصًلام؟

9

5./ اػت،تارًشهثالٖاصهتي،ٗيٍٗظگٖصتاًًٖثشدٍسٓػثيٌّذٕساتٌَٗؼ٘ذ.تاتَجِّتِهتيصٗشًِاصؿشكٌاهٔتذل٘ؼٖاًتخابؿذُ 
اًذًِاصاٍالدٍالُدسًَؼَةحٌّاماسدالىتِهلندٍصتاىتشلَحت٘اىچٌ٘يسهنًشدُحاًواىًشدػتاىٍحولٔآثاساتاتٌاىلشػتاىًولٔاخثاس»

چٌگ٘ضِٗتشٍالٗتػالط٘يدٗاستٌش،اصًثاٗشاحوذتيهشٍاى،تاتااسدالىًامؿخلٖ،هذّتٖدسه٘أًطاٗلٔگَساىػاًيگـتِ،دساٍاخشدٍلت
 «.ؿْشصٍسهؼتَلٖگـت
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 ادارۀ سنجش 
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  اهتحاى

 هواهنگ استانی 

                                              7931خردادهاه 

   بعدازظهر :نوبت

5./ ًذامٗياصات٘اتصٗش،داسإٍصىّوؼاىدٍلختٖاػت؟ٗيدل٘لرًشًٌ٘ذ. 
□دًٌّٖٖ،آهذٍسًُوٖاصًظشتًجاسٍد؟ٍستشٍدتَّوشّٖ/سكتٍسّاًوٖالق(
□اػتاػت/اهـةدلنتِٗادؿْ٘ذاىگشكتِامدٍتاسُؿوٖجاىگشكتِدسػٌِ٘ب(

18

 نوره( 6شناسی )زیباییت(  

25/0 .ت٘ات٘ذساثِ٘اداتتـدسؿؼشصٗش 
تاساىپشاصطشاٍتتٌشاستَد.اٍتِؿَ٘ٓ

19

5/0 گؼتشدُٗاكـشدُتَدىتـثِ٘سادسات٘اتصٗشهـخّقػاصٗذ. 
إچَدسٗاػاصػٌِ٘تاٗذگـادُچَىدسٗاتاًٌذًـوِالق(

ب(اٍساخَدالتلاتًثَدٕتِك٘ذهيهيخَٗـتياػ٘شًوٌذًظشؿذم

20

25/0 هجاصساهؼلَمػاصٗذ.دست٘تصٗشٍاطٓ 
؟ًٌٖهذاسادلػالوٖتؼَصٕچَػزاستشكشٍصٕتَاصاٗيچِػَدداسًًِٕوٖ

21

25/0 خَسدمًٍاسّاساًذم.جهاىؿذُساتٌَٗؼ٘ذ.)هجاصٕ(ٍاطٓهـخّقٌإًاًْادُهؼ  22

25/0 ؿْشدسًذامگضٌِٗهجاصاػت؟ٍاطٓ 

خشٍؿٖتشآهذصدؿتٍصؿْشؿنآهذجْاىسااصآىًاستْشالق(

آٍاسگًٍٍَُٖت٘اتاًنآسصٍػتؿَدٍاهللًِؿْشتٖتَهشاحثغهٖب(

23

25/0 لِآهذُاػتًذامٗيدسهؼٌإًْادُتًِاسسكتِاػت؟ُحدست٘تصٗشدٍتاسٍاطٓ                    ّ

تاًاسٍاىحلِتشكتنصػ٘ؼتاى      ّ    تاحلٔ ّ تاكتِصجاى،تٌ٘ذُصدل

24

25/0 ضٌِٗاصتوًِ٘نّادسًذامگتؼذاداػتؼاسُ    ّ تشاػت؟

آتؾاػتاٗيتاًگًإًٍ٘ؼتتادّشًِاٗيآتؾًذاسدً٘ؼتتادالق(

تاسٗذاصًشگغتش،تِاللِتشهشٍاسٗذب(گلتاًِهشٍتِؿشتتٍهٖ

ؿةّجشاىً٘اهذٕتاصإػپ٘ذٓتاتاىً٘اهذٕج(تاصاهـةإػتاسٓ

25

ؿذُساتِٗيتـثًِ٘اهلتثذٗلًٌ٘ذ.دست٘تصٗشاػتؼاسٓهـخّق 1

 تشتگـاٗ٘ذ.نرگسكثحگاّٖػشخًَابجگشتگـاٗ٘ذطالِكثحذماص

26

5/0 ؟گضٌِٗاػتؼاسُاصًَعتـخ٘قٍجَدداسددسًذام 
ًـٌ٘ذ.شكًِٖتشاتشٍٍػشٍسٍٕهاهٖاٗؼتادىً٘ؼت/تفسا/ػشتاصاٗيتش/ًِالق(

امآصادُهيًِاصّوِػالنتشٗذُتِآصادگٖهٌاص،تؼتِب(إػشٍپإ

27

ًذامٍاطُاػتؼاسُاػت؟دست٘تصٗش 25/0
سّگزاستادًگْثاىاللِتَدّشًاًٌٍاؿتهْشٍصخَتٖگلًٖچ٘ذدس

28

دسّشت٘تًٌاِٗساهـخّقػاصٗذ. 1
گؼؼتِدٍاًذػَاسػوشصاىسٍػٌاىگْٖاػتالق(دسّشطشفصخ٘لحَادثًو٘ي

 ؿذىًذاؿتآٌِٗ٘تَدٍه٘لتواؿاّااگشچِكاف،ٍلٖاصّشاعػٌگب(دل


29
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  اهتحاى

 هواهنگ استانی 

                                              7931خردادهاه 

   بعدازظهر :نوبت

ّإصٗشساهـخّقًٌ٘ذ.هلَْمًٌاٖٗػثاست 1
گْٖپـتتشصٗي،گْٖصٗيتِپـتالق(چٌ٘ياػتسػنػشإدسؿت

َٗػلٖتاٗذًِتاصاسصل٘خاتـٌٌذخَاّذگزؿتياصجْاىب(ّوّتهشداًِهٖ

30

25/0 تًِاسسكتِاػت؟«ؿذىاخت٘استٖ»ت٘ت،ًٌاِٗدسهلَْمدسًذام 

گًَٖٗضاٗيجْاىتِجْاىدگشؿذمالق(اصدسدسآهذٍٕهياصخَدتِدسؿذم

ًٖتِػشاهـةػلطاىٍؿِساسٍصّاتَْ٘دًَُت٘ذمدگشدسًَٕؿاُخَدًٌنخاب(دسِ

31

  نوره( 4ث( نقد و تحلیل نظن و نثر )

5./ ؿٌاػٖتشسػًٖواٗ٘ذ.)رًشدٍآساٗٔؿ٘شتٌشاسًٕاكٖاػت(هتيصٗشسااصًظشصٗثاٖٗ
ُ.گلتن:تاهذاداىًِخاطشتاصآهذىتشسإًـؼتيؿالةآهذ،دٗذهؾداهٌٖگلٍسٗحاىٍػٌثلٍضَ٘وَشاىكشاّنآٍسدٍُآٌّگسجَعًشد»

)ضَ٘وَشاى:گ٘اّٖخَؿثَ(«.تؼتگٖساًـاٗذاًذ:ّشچًِپاٗذ،دلگلتؼتاىساچٌاىًِداًٖتوائٍٖػْذگلؼتاىساٍكائًٖثاؿذٍحٌ٘واىگلتِ


32

1.5 ؿذُپاػخدّ٘ذ.ّإدادُتاتَجِّتِهتيصٗش،تِپشػؾ
ًِّٖنهحثّتٍتٌذگٖتًِوالداسدٍّنػلنٍهؼشكتتًِوالداسدتاتاساهاًت،تاٗؼتاصّشدٍػالنسٍحاًٍٖجؼواًإهٖهجوَػِ»

)هشكادالؼثاد(.«هشداًٍِػاؿواًِدسػُلتجاىًـذ
الق(تاسٗخادتّ٘ات)دًٌٍتِ(:

آساٗٔؿ٘شتٌشاسٕ(:ؿٌاػٖ)دٍب(صٗثاٖٗ
ّإكٌشٕ)دٍهَسد(:ج(ٍٗظگٖ

33

5/0 ؿذُپاػخدّ٘ذ.ّإدادُؿضلػؼذٕ،تِپشػؾاصٗيات٘اتصٗشتاتَجِّتِ
يًٌواٖٗــــًَچَٔتضسگٍٖدسآٌٗ٘تسًٍٕثٌ٘ذآىپشدُتشداسًِت٘گاًِخَد

 هاٖٗٔتاتِّوؼاًِٗگَٗذًِتَدسخاًتشدىًٍـتيؿوغساتاٗذاصاٗيخاًِتِدس

 سّاٖٗصتشخَؽ،تٌذتَتذاًؼتًِدسچَىگشٗضدتتوٌذصًتَهپٌذاسًِػؼذٕ

ٗيًٌتِاصهلوشٍصتاًٖ(:)ػثٌٖالق(
(:ادتٖاصهلوشًٌٍتِٗي)ب(ػثٌٖ

34

1.5 ؿذُساپاػخدّ٘ذ.هَاسدخَاػتِ-اػتًِاصٗيؿضلكائةاًتخابؿذُ–تاتَجِّتِات٘اتصٗش
دػتٍت٘ؾػـنساصخنًواٗاً٘نهاٍّوچَىكثحخٌذاً٘نهاجاىتِلةداسٗن

َاداساىآىصلقپشٗـاً٘نهاـــــاصّغـــــًلهـٌ٘ئػتاًذًاكخشهِاصهاهٖ

٘نهاٌذٍصًذاًــــتداٗناصساًُظشدسصًج٘شهاػتٔچـنؿضاالىحلؤحلو

 ؟چَىصتختت٘شُداٗندسؿثؼتاً٘نهاگشچشاؽتضمػالنً٘ؼتكائةًليها

اػت؟ّإؿؼشكائةاصٍٗظگٖت٘تدٍمهلذامًذامٗيالق(
.هـخّقػاصٗذتِسادست٘تػَمهـثٍِّهـثِّب(

؟گَٗذؿاػشاصهذستهلنخَدػخيهٖج(دسًذامت٘ت

35

22  ر پناه یزدان الیزال، در ىمو حال و ىمو احوال!د

 



 آموزش و پرورش استان کردستان          اداره کل   

 معاونت آموزش متوسطه

  ادارۀ سنجش

 (2علوم و فنون ادبی ) :راهنمای تصحیح درس

 هماهنگ استانی امتحان

 ادبیّات و علوم انسانی رشته:

 80/80/7031 :امتحانتاریخ 

 

1 
 

 

   7031خردادماه 

                                                  

 بعدازظهر :نوبت

 

 

 ردیف تصحیح سؤاالتراٌّوای  بارم

  ًورُ( 2) تاریخ ادبیّاتالف(  

25/0  1   63ول٘ن واؼاًٖ                     ؾ.  

25/0  2   61گراٖٗ                      ؾ. ادب 

5/0  3               14غسل         ؾ. -ج( لف٘ذُ 

5/0  4 62ؾ.    ب(  هحتؽن واؼاًٖ                       63ؾ. –الف( ـائة تثرٗسٕ  

5/0  5   (25/0ّر هَرد  رور دٍ هَرد وافٖ اظت.) تثذٗل هَضَػات ٍ توث٘الت وْي تِ هضاه٘ي تازُ ٍ زتاى جذٗذ، تَـ٘ف ٍ ت٘اى اهَر عث٘ؼٖ، پٌذ ٍ اًذرز 

  ًورُ( 2) شٌاسی ب( سبک 

5./  6 (85 - 84 ؾ.) ▄ؾ  ب(              (83ؾ. ) ▄ؽ  الف(  

25./  7            (              84)ؾ.  ▄ تٌالض( ت گسٌٗٔ 

25./  8                              ( 86ؾ. ) ▄ ٍ ػ٘ار داًػ ( ؼرفٌاهٔ تذل٘عٖالفگسٌٗٔ  

5./  9 (هرتَط اظت 1، خَدارزٗاتٖ 42ؾ. ؛ خَد ظَال ً٘س تِ 40 -39ؾ. ) /. 25 رٍاج رٍح٘ٔ ػرفاًٖ ٍ اخاللٖ –/. 25 فراق  

5./  ، در اٍاخر دٍلت چٌگ٘سِٗ تر ٍالٗت ؼْرزٍر هعتَلٖ گؽت گشتِدر ه٘أً عاٗفٔ گَراى ظاوي : وارترد ٍجِ ٍـفٖ 

  هثال وافٖ اظت(. ٗهًملٔ اخثار حاوواى وردظتاى / حولٔ آثار اتاتىاى لرظتاى / اٍاخر دٍلت ظالع٘ي چٌگ٘سِٗ )( آٍردى تتاتغ اضافات: 2
  ، للورٍ زتاًٖ(87ؾ. )

10 

  ُ(ًور 6پ( هَسیقی شعر ) 

75./ تاؼذ، ًورٓ آى خاًِ  آهَز در ّر خاًِ دٍ ّجا از ظِ ّجإ هوىي را واهالً ـح٘ح ًَؼتِ /. )در ـَرتٖ وِ داًػ25تمغ٘غ درظت ّر پاٗٔ آٍاٖٗ  
 ؼَد(. دادُ

 بِ     جَي      گا م     گَِ     ؼاى بَ     رٗي     رَز ّإ آٍاٖٗ پاِٗ

 (5، خَدارزٗاتٖ 43)ؾ. 

11 

 
 

75./  ؼَد(. تاؼذ، ًورُ دادُ آهَز ظِ ّجا از چْار ّجإ هوىي را واهالً ـح٘ح ًَؼتِ /. )در ـَرتٖ وِ داًػ25ًؽذُ  ٘غ درظت پاٗٔ آٍاٖٗ ًَؼتِتمغ 

     ّإ آٍاٖٗ پاِٗ

    مَ     خا     َّس     حَك

  /.25هفاػ٘لي  :ٍاشُ ىب( ٍز                                    /.U - - -  25 :الف( خَؼٔ ّجاٖٗ

12 

تاؼذ، ًورٓ آى خاًِ  آهَز در ّر خاًِ ظِ ّجا از چْار ّجإ هوىي را واهالً ـح٘ح ًَؼتِ /. )در ـَرتٖ وِ داًػ25تمغ٘غ درظت ّر پاٗٔ آٍاٖٗ  1.5
 ؼَد(. دادُ

 ز     نِ     زا     دَم ى     رٍنِ     اَ     زا دِ     ِٕ     هُخ     لِؿ مَ     ىَ     هاى     تَي ّإ آٍاٖٗ هفراع اٍّل پاِٗ

 /.25 فؼالتي :ٍاشُ ب( ٍزى                                    /.U  U - -  25  :الف( خَؼٔ ّجاٖٗ
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75./   

 تِ    تَ    دٕ نِ    تا    هَي    تَط  تُ    اٗي    ػَِ    دٕ ّإ آٍاٖٗ پاِٗ

 تِ    تَ    دٕ وَط    تَي    تَط   غِ  مَ     گَر     تَِ     رِ         

    /. U - - -  22 ① خَشۀ ّجایی

  /.22هفاعی )فعَلي(   ③  /.22هفاعیلي   ② ٍاژُ ٍزى

14 

ّإ  چْارّجاٖٗ، ظِ ّجا را ـح٘ح  ّجاٖٗ، دٍ ّجا ٍ در پاِٗ ّإ ظِ آهَز در پاِٗ /. )در ـَرتٖ وِ داًػ25تمغ٘غ درظت ّر پاٗٔ آٍاٖٗ  1.25
 ؼَد(. تاؼذ، ًورٓ دادُ ًَؼتِ
 دِل     ضِ     ٗا     ّٖ اَز     لََ     حِ حَر     زُ     دا     َٗذ اَغ    نِ    ضَ اٍلّإ آٍاٖٗ هفراع  پاِٗ

 /. 25 «هفؼَلُ فاػالتي» :ٍاشُ ٍزى

اگر ّر دٍ ّوچٌ٘ي  گیرد. ًویٗعذ، ًورُ تؼلّك را تٌَ« هعتفؼلي فؼَلي»ٍاشٓ  ؼذُ،  ٍزى ٍاشٓ خَاظتِ ٍزىآهَز تِ جإ  در ـَرتٖ وِ داًػ تَجِ:

  (گیرد ًویٍاشُ را تِ درظتٖ ًٌَؼتِ تاؼذ،  ًورُ تؼلّك  ٍزى تخػ

15 

25./  16 ▄ت( ّوِ جوال تَ تٌ٘ن، چَ چؽن تاز وٌن / ّوِ ؼراب تَ ًَؼن، چَ لة فراز وٌن گسٌٗٔ  

25./    ▄غلظ هٖ وٌذ؛ ً٘عت غلظ، اٍظت! اٍظت! ب( ٗار درآهذ تِ تسم، هجلع٘ات، دٍظت! دٍظت! / دٗذُ گسٌٗٔ  
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5./                        (11، وارگاُ تحل٘ل ففل، ظؤال 108)ؾ.  ▄دّٖ  وٌٖ، آهذ ٍ رُ ًوٖ الف( از ًظرت وجا رٍد؟ ٍر ترٍد تَ ّورّٖ / رفت ٍ رّا ًوٖ ت٘تِ  

 اظت.  ٗه در ه٘اى تؽى٘ل ؼذُاز تىرار دٍ پاٗٔ هتفاٍت، ( ٍزى اٗي ؼؼر 1 :(ٗه دل٘ل وافٖ اظت) دالیل

 ( ّر هفراع تِ دٍ پارُ تمع٘ن ؼذُ، هَظ٘مٖ ٍ آٌّگ پارٓ دٍم، تىرار ّواى هَظ٘مٖ پارٓ ًخعت اظت. 2
 (91( ه٘أً ّر هفراع آى تا درًگ ٍ هىثٖ آؼىار ّوراُ اظت. )ؾ. 3

                      هرتَط اظت. 12، وارگاُ تحل٘ل ففل، ظؤال 108ؾ. تَجِ: ت٘ت دٗگر ّن تِ 

18 

  ًورُ( 6شٌاسی )زیبایی( ت 

25/0  19 30ؾ.                   تِ ؼَ٘ٓ 

5/0  20 32ب( فؽردُ                     ؾ.             31الف( گعتردُ          ؾ.  

25/0  21 56ؾ.            ػالوٖ() ػالَن 

25/0  22 54ّإ جْاى       ؾ. ًؼوت 

25/0  23 54آهذ ز دؼت ٍ ز ؼْر                           غن آهذ جْاى را از آى وار تْر        ؾ.الف( خرٍؼٖ تر 

25/0 ٍ ل      ؾ.   24    73           ّ         در هفراع ا

25/0  25 74آتػ اظت اٗي تاًگ ًإ ٍ ً٘عت تاد                 ّر وِ اٗي آتػ ًذارد ً٘عت تاد       ٗه اظتؼارُ   ؾ.  الف( 

 26 78ًرگط اظت.     ؾ. هاًٌذ  چؽن در زٗثاٖٗ 1
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5/0  27 76ام        ؾ.تِ آزادگٖ هٌاز             آزادُ هي وِ از ّوِ ػالن ترٗذُ ،تعتِب( إ ظرٍ پإ 

 28 77هْر          ؾ.  25/0

 29                        100ًورُ     ؾ.  5/0ؼذى ًذاؼت  ب( وعٖ ه٘ل تواؼا                 100ًورُ      ؾ.  5/0گععتِ              الف( ػٌاى 1

                        100ًورُ          ؾ.  5/0ؼَد.      / گاّٖ پ٘رٍزٕ ٍ گاّٖ ؼىعت ًف٘ة اًعاى هٖهاًذ.  اع ّو٘ؽِ تر ٗه هٌَال ٍ ؼَُ٘ ًوٖالف( اٍض 1
                      98ؾ.     ًورُ         5/0وٌاِٗ از تٖ رًٍك وردى تازار       ب( تازار ؼىعتي 

30 

25/0  31 101الف( از در درآهذٕ ٍ هي از خَد تِ درؼذم                           گَٖٗ وس اٗي جْاى تِ جْاى دگر ؼذم        ؾ.  

  ًورُ( 4ث( ًقد ٍ تحلیل ًظن ٍ ًثر ) 

 ( هراػات ًظ٘ر )تٌاظة(: گل، رٗحاى، ظٌثل ٍ ضَ٘وَراى / گل، تعتاى ٍ گلعتاى3  / ًپاٗذ ٍ ًؽاٗذ ٍفاٍ  تما( ظجغ: 2ضاد: تازآهذى ٍ ًؽعتي ت( 1 /.5
 )رور دٍ آراٗٔ غ٘رتىرارٕ وافٖ اظت(« تعتگٖ را ًؽاٗذ ّر چِ ًپاٗذ، دل»( تضو٘ي گفتار حى٘واى:  4 

32 

 اظت. اًتخاب ؼذُ 80اٗي ظَال از وارگاُ تحل٘ل ففل ظَم ؾ.  1.5
 (14/.(. )ؾ. 25گراٗػ دارد )« ًَٗعٖ ظادُ»ًثر اٗي وتاب تِ حرٗاى  (2 /.(25الؼثاد از آثار هٌثَر لرى ّفتن اظت )هرـاد( 1 الف( تارٗخ ادتّ٘ات:

( تضاد:  4اؼارُ دارد  ظَرٓ احساب 72تار اهاًت تِ آِٗ : تلو٘ح( 3ظُفت جاى : اظتؼارُ/ اضافٔ اظتؼارٕ( 2  تار اهاًت( تؽثِ٘: 1 :ؼٌاظٖ ب(  زٗثاٖٗ
 (وافٖ اظتآراٗٔ غ٘رتىرارٕ  دٍ )رورًٖ رٍحاًٖ ٍ جعوا

   40 - 39/.( ؾ. 25) ( رٍاج رٍح٘ٔ ػرفاًٖ ٍ اخالل2ٖ /.(25)ظتاٗػ ػؽك ( 1 :فىرّٕإ  ج( ٍٗصگٖ
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 اظت. اًتخاب ؼذُ 57اٗي ظَال از وارگاُ تحل٘ل ففل دٍم ؾ.  5/0
رور ٗه ًىتِ )اظٌادٕ در هاٖٗ / تذاًعت تِ جإ داًعت  «ٕ»وؽتي در هؼٌٖ خاهَغ وردى/  ٍجَد  ٗه ًىتِ از للورٍ زتاًٖ(:) الف( ظثىٖ

 گ٘رد.(تؼلّك هٖ 25/0وافٖ اظت ٍ 
رور ٗه ًىتِ تؽخ٘ؿ دارد )ؼوغ  / آخرهجاز در ت٘ت  ل/ پارادٍوط در ت٘ت آخر/  تخلّؿ ٍتضاد در ت٘ت اٍّ ٗه ًىتِ از للورٍ ادتٖ(:) ب(  ظثىٖ

 گ٘رد.(تؼلّك هٖ 25/0وافٖ اظت ٍ 

34 

 دّذ.اظت ٍ تخؽٖ از وارگاُ تحل٘ل ففل چْارم را ّن پَؼػ هٖ اًتخاب ؼذُ 79ي ظَال از وارگاُ تحل٘ل ففل ظَم ؾ. اٗ 1.5

 /.5ّإ تازُ ظازٕ ٍ ظاخت ترو٘ةالف( هضوَى
 (25/0( )تِا )هؽثِّزًج٘ر ه ٔحلم، (25/0)هؽثِّ( ) چؽن غساالى ٔحلمب( 

 /.5ج( ت٘ت آخر 
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