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 1399/  03/  17تاريخ امتحان :    رشته : علوم انسانی پايه  :           دهم                   

 مركز سنجش آموزش و پرورش    1399سال     ماه خرداد   ر  درخارج از  كشودانش آموزان و داوطلبان آزاد 
 

 نمره راهنماي تصحيح رديف
   

1 

 

 

 25/0 متن   1

 /.25 گزینه ج )فارسی میانه پارتی( 2

3 

استفاده از  -زبان ساده و قابل فهم -کندالف( استفاده از جمالت کوتاه که خود را به شعر نزدیک می

 /.25د رهرمو/ ذکر سه مورد و....واژگان عربی مثل معبود و مجیب 

توان آن را سجع به شمار آورد ن مورد نمی/./ چون سجع باید بین دو جمله بیاید و در ای25خیر ب( 

 /.5ها بیاید.سجع در نثر مثل قافیه در شعر است و باید در پایان جمله

 /.25/./ خواجه عبداهلل انصاری25/./ موزون25ابوالفضل میبدیج( 

)نظر همکاران صائب /.    5/./  نثر موزون یا آهنگین  25خوانید و دانید نوع سجع آن متوازی د( 

 .(است

3 

 /.25 د )سنایی( 4

5 

در گزینۀ الف و ج آرایۀ موازنه به کار رفته است ، چون اغلب سجع های به کار رفته در آن سجع 

/. / در گزینۀ ب و د آرایۀ ترصیع به کار رفته است زیرا همۀ سجع های به کار رفته در 5متوازن است.

 /.  5آن سجع متوازی است. 

1 

 /.25  تر است.ها محسوسها از مصوّتمتصا رارتک آراییدر آرایۀ واج 6

7 
/. /  ج( 25/. / ب( سوزد و سازد جناس ناهمسان اختالفی25الف( آرام و رام جناس ناهمسان افزایشی 

 /.25د( محبّان و محبّت اشتقاق/. 25داد وداد جناس همسان
1 

8 
پ( حروف  /. /25(مف الحاقی)( / پ(حرچونم ، پرخونمهای قافیه)/. / ب(واژه25ای دل الف( ردیف:

 /.25 /.(مصوّت )و(+ صامت )ن(25) 2ت( قاعدۀ/       /.25( اصلی قافیه) ون
5/1 

9 
 /./25طرایف قافیه  ،/./  ظرایف25کسی قافیه،/. بسی 25الف( ذوقافیتین 

 /.5قافیه درونی  روح، نوح، مفتوح و مشروح/. / 25ب( قافیه درونی 
5/1 

10 
 /.                                                 25سرو )نثر دورۀ غزنوی و سلجوقی( الف( سفرنامۀ ناصرخ

 /.25دورۀ سامانی (نثر )  شاهنامۀ منثور ابومنصوریب( 
5./ 

 /.25 ب نادرست 11

 /.25 متوازی 12

13 

و منیّت  الف( اعتقاد به وجود فرشتگان و فرشتۀ مرگ عزرائیل و جاه طلبی و زیاده خواهی و غرور

 /.(5انسان و....... )

 /.25ب( تشبیه عمر به قد / تضاد زنده بمانی و بمیرد و.... یک مورد

75./ 

14 

/. / واج آرایی صامت )ج( در مصراع اوّل 25الف( واج آرایی مصوّت بلند )ا( به تعداد ده بار تکرار شده 

25 ./ 

 ران نیز صائب استنظر همکا -/.25خویش –/. 25آرایی )خواب و خور (ب( واژه

1 
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15 

گیری از دبیران و /. و بهره25شکل گیری دولت سلجوقی -2/.  5گسترش عرفان و تصوّف  -1

نویسندگان تربیت یافته در خراسان و عراق ،که موجب شد کمتر نامه و منشور و فرمانی به زبان عربی 

 /.5شد. نوشته می

25/1 

16 

 /.25غایت و نهایت سجع مطرّف الف(         

 /. 25/. / مهجور، رنجور و دور سجع مطرّف25ب( مهجور و رنجور سجع متوازی        

 /.25سجع متوازن  حسابشمار و بیبیپ(        

1 

17 

 حذف همزه صورت نگرفت             Ս - - Ս -آورده : الف( باد

                                  Ս - Ս –/ بدون حذف گرفت  حذف همزه صورت          Ս - -    آر: ب( پیش

          Ս - - -/ بدون حذف   حذف همزه صورت گرفت         Ս - - Ս  پ(سرآغاز: 

 ذف همزه صورت نگرفتح          Ս - - -آزرده: ت( دل

1 

18 
 /.   25/ ش(هجای کشیده /.   ) خی5 -/ تَن Ս -الف( خویشتن     خیش 

 /.5 –/ لِم -/ عَل  Ս( معلّم      مُ ب
25/1 

19 

 /. /5باید دومین واج هجا باشند که به عنوان مصوّت بلند به شمار آیند.    

 / /.25( امت/ ا= مصوت بلند/ ر= صامت:) غ= صمثال:  غار

 /.25= صامت / ی = مصوّت بلند    س/  سی
 /.25/  امت/ ت= صامت/ و= مصوّت بلند/س=ص امتدوست :  د= ص 

                                                                                 «نظر همکاران صائب است. » های دیگر نیز صحیح است پاسخ

25/1 

20 

 

 قَت عِش یِ ها یا دَر جِ  مو دَر نَم  مَ

 نَم دا چِ  مَن یی جا کُ  یی گو را مَ

Ս - - - Ս - - - Ս - - 

 /5ن هر ستو

5/1 

21 
ا مصوّت ، /./ هجای دوم س صامت 25ا مصوّت بلند  ،صامت ء /./ هجای اوّل25آ / سا / یش : سه هجا  

 /.25کسره مصوّت کوتاه، ش صامت   ِ-،هجای سوم ی صامت /./ 25بلند
1 

 20 موفّق باشید.                                                 جمع نمره 
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