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سبک شناسی شعر پارسی
۱. سبک چیست؟

واژه ی »سبک« به معنی گداختن و ریختن و قالب گیری کردن زر و نقره است. سبک در اصطالح ادبیات عبارت است از روش خاص ادراک و بیان افکار به 
وسیله ی ترکیب کلمات و انتخاب الفاظ و طرز تعبیر. در بیان ویژگی های سبک شناسی تعیین بسامد و تکرار، مشخصه نهایی هر سبکی است. سبک شناسی شعر، 
نیازمند تقسیمات دقیق و جزیی است، اما مهم ترین و معمول ترین تقسیم بندی سبک ها در ادبیات فارسی بر اساس تقسیم بندی سبک های دوره ای است. تحّوالت 
تاریخی، اجتماعی و تغییراتی که در هر دوره حاصل می شود، مجموعًا سبب می شود که در هر عصر شاعران و نویسندگان به زبانی خاص سخن بگویند و امور 
و مسائل را از دیدگاه هایی خاص بنگرند. از این رو در نویسندگان و شاعران هر عصر ویژگی های لفظی و معنوی مشترکی دیده می شود. اگر چه باز هر سبکی به 

طریقه و طرزهای مختلفی تبدیل می شود تا جایی که هر شاعری شیوه و طرز خاصی را به خود اختصاص می دهد. )سبک شخصی(

سبک های شعر فارسی
استاد محمد تقی بهار سبک های شعر فارسی را به شش بخش تقسیم کرده است:

1 – سبک خراسانی )ترکستانی – سامانی(: از آغاز شعر فارسی تا قرن ششم.

2 – سبک عراقی: از اواخر قرن ششم تا قرن دهم. این سبک با سنایی آغاز و با عبدالرحمن جامی پایان می پذیرد.

3 – سبک هندی )سبک صائب(: از قرن دهم  تا قرن سیزدهم. از آنجا که صائب تبریزی طالیه دار این نوع سبک است، به نام وی هم مشهور است.

4 – دوره ی بازگشت: قرن سیزدهم

5-شعر مشروطه 

7- معاصر

سبک خراسانی )ترکستانی – سامانی(
شکل گیری و تکامل شعر کهن فارسی بعد از اسالم در ماوراءالنهر و خراسان اتفاق افتاد و به همین سبب به آن سبک خراسانی گفته اند. خراسان بزرگ شامل 
خراسان کنونی و افغانستان و تاجیکستان کنونی و سرزمینهای ماوراءالنهر و ترکستان هم بود. از این رو گاهی به سبک خراسانی سبک ترکستانی هم گفته شده 
است. به هر حال و به طور کلی این سبک در مشرق ایران شکل گرفته است و به لحاظ تاریخی سلسله های طاهری، صفاری، سامانی و غزنوی را در بر می گیرد، 

اما بیشتر مربوط به دوره ی سامانیان و غزنویان است.
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ویژگی های زبانی سبک خراسانی
الف( طبیعی بودن و روانی: زبان فارسی در این دوره زبان مادری گویندگان است؛ یعنی گویندگان این دوره بر خالف دوره های بعد زبان فارسی را از روی آثار 
ادبی پیش از خود نمی آموختند. از این رو، زبان ایشان طبیعی و ساده و روان است و در آن تعقید و ابهام نیست. با این همه، اگر امروز برخی از لغات آن برای 

ما مهجور و دشوار می نماید، به سبب آن است که خراسان بزرگ منطقه ای بسیار وسیع بود و لهجه های مختلفی چون »سغدی« و »خوارزمی« در آن رایج بود.

ب( کاربرد واژه های کهنه و حّتی نزدیک به شکل پهلوی:

در شعر این دوره نام شهرهای قدیم خراسان بزرگ و نواحی همجوار آن مانند: »خلج« و »چگل« و »نوشاد« و »قیروان« و »ختا« و »ختن« و ... آمده است.

همچنین مجموعه ای از لغات در آن وجود دارد که بسامد آن در دوره های بعد کم می شود و یا یکسره از بین می رود. مانند: »سعتری« و »عرعر« و »ساتگین« و 
»چرخشت« و »بسد« و ... .

ج( کهنگی زبان: اشعار این دوره از مختصات زبان کهنی برخوردارند. نمونه هایی از این کهنگی زبان در زیر ذکر می شود:

۱. کاربرد الف اطالق )الفی که پایان بیت می آید(:

مرغی است خدنگ ای عجب دیدی جانـــا–   هـــم  او  شـــکار  کـــه  مرغـــی 

2. آوردن ضمیر )ش( فاعلی برای سوم شخص مفرد:

گرفتش فش و یال اسب سیاه لعـــل شـــد خـــاک آوردگاه-   ز خـــون 
3. مطابقت فعل با فاعل غیر جاندار:

اگر باشند بر گردون مه و خورشید گاه او او  پایـــگاه  او ســـزای  نباشـــد جایـــگاه 

4. کابرد واژه های نزدیک به زبان پهلوی مثل: »ابا«، »ایدون«، »ایدر«

ابا برق و با جستن صاعقه کوهســـار–   در  رعـــد  غلغـــل  ابـــا 
ور ایدون که پیش تو گویم دروغ بـــه یوغ–   انـــدر آرد ســـر مـــن  دورغ 

کان تبنگوی اندر او دینار بود آن ســـتد ز ایـــدر کـــه ناهشـــیار بود–  

5. آوردن ترکیب های غریب؛ مثل: باز کردن به معنای جدا کردن

تا باز کردم از دل زنگار آز و طمع زی هر دری که روی نهم در فراز نیست –  

6. به کار بردن کجا به معنی که:

کهن کند زمانی همان کجا نو بود بود–   به زمانی همان که خلقان  نو کند  و 

7. ممال:

شب عاشقت لیله القدر است جلبیب–   از  زخ  کنی  بیرون  تو  چون 
به حجاب اندرون شود خورشید حجیب  الله  دو  از  برداری  تو  گر 

د( بسامد کم  )تعداد کم ( واژگان عربی: در سبک خراسانی و به ویژه در دوره ی سامانی کاربرد واژگان عربی بسیار اندک است، اما در دوره ی غزنوی نسبت 
به دوره ی سامانی، لغات عربی افزون تر شده و از میزان لغات مهجور فارسی کاسته می شود.

ویژگی های فکری سبک خراسانی
الف( شعر این دوره شعری شاد و پر نشاط و دور از یأس و بدبینی است؛ روحیه ی خوش باشی را تبلیغ می کند و از محیط های اشرافی و گردش و تفریح و باغ و بزم 
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سخن می گوید. علل آن یکی روحیه ی ایرانیان کهن و دوم رفاه سیاسی و اقتصادی در زمان »سامانیان« و سوم زندگانی خود شاعران است که صله های )پاداش( 
گران می گرفتند و مرفه می زیستند و به دربارها رفت و آمد داشتند.

ب( از خصوصیات مهم سبک خراسانی در این دوره در مقایسه با سبک عراقی و سایر سبک ها خردگرایی شاعران این دوره است. 

ج( شعر این دوره واقع گرا و برون گراست و دقایق امور عینی مانند اوضاع دربارها، محیط زندگی، روابط ارباب و کنیز و غالم و تفریحات و ... را منعکس 
می کند، اما با دنیای درون و احساسات و عواطف و هیجان و مسائل روحی سرو کار ندارد.

د( موضوعات شعری این دوره شامل »مرثیه«، »حکمت«، »موعظه«، »لغز«، »چیستان«، حماسه و غنا )تغّزل(و داستان سرایی است؛ اما موضوع اصلی مدح 
ممدوح است و همه ی مهارت و اطالعات شاعر در خدمت قصد اصلی )قصیده(، یعنی مدح است. 

و  و »سده«  »نوروز«  مراسمی چون  و  اعیاد  و  »نوشیروان«  و شاهان، چون  قهرمانان  اسم  به  تلمیح  رو  این  از  و  آشنایند  اسالم  از  پیش  معارف  با  هـ( شاعران 
»بهمنجنه« به چشم می خورد. 

و( در اشعار این دوره فرهنگ اسالمی، نسبت به دوره های بعد، بازتاب وسیعی نیافته است و اشاره به معارف اسالمی و حدیث و قرآن کم است.

ز( روحیه ی حماسی بر اشعار این دوره حاکم است، حتی در پند و اندرز. در این دوره، در باب می و معشوق نیز کالم حماسی است.

ح( در سبک خراسانی معشوق مقام واالیی ندارد؛ گاهی کنیز است و از این رو همیشه صحبت از وصال است، نه فراق.

ط( شعر این دوره از اصطالحات علمی مانند اصطالحات نجومی و طبی خالی است.

ویژگی های ادبی سبک خراسانی
الف( کثرت شاعران و ارتباط با دربار: علت اصلی آن توجه فراوان دربارها به شعر و شاعری بوده است. 

ب( با توّجه به این که مخاطب شاعر دربار بوده است، کالم نیز فاخر، فخیم و استوار است.

ج( قالب شعری مسّلط، در این دوره عمومًا قصیده است؛ مثنوی و ادبیات حماسی نیز با ظهور فردوسی به نهایت تعالی خود می رسد.

د( از ویژگی های مهم سبک خراسانی این است که شاعران با اشیاء و طبیعت برخورد مستقیم دارند و صور خیال از عناصر زندگی اشرافی و درباری گرفته شده اند؛ 
تشبیهات رو به کوتاهی و ایجاز دارند؛ ؛ صنایع بدیعی در حد اعتدال است .

هـ( بی پیرایگی، یعنی خالی بودن از صنایع بدیعی همراه با سادگی لغات و روانی ترکیب ها مهم ترین مشخصه ی شعری این دوره است؛ 

سبک شعر فارسی در دوره ی سلجوقی یا قرن ششم )سبک بینابین(

ویژگی های زبانی
در سطح زبانی مختصات زبان خراسانی کمابیش وجود داشت، اما بسامد واژگان عربی و ترکیبات تازه و لغات ترکی افزایش و کاربرد لغات کهن سبک خراسانی 

کاهش یافت و همین گونه خصوصیات آوایی آن هم تغییر کرد.

ویژگی های فکری
در شعر این دوره در سطح فکری دگرگونی نیز به وجود آمد؛ اشاره به آیات و احادیث و علوم مختلف و مسائل کالمی و فلسفی در شعر و مخالفت با تاریخ گذشته 
ی ایران مشهود است و اشاره به بعضی از بازی ها مانند نرد و شطرنج دیده می شود همین طور اشعار عرفانی - مذهبی، مفاخره، شکایت، تعصب دینی و انتقادات 

اجتماعی مشاهده می شود.

ویژگی های ادبی
در سطح ادبی، شاعران در بیشتر قالب های شعری سخن سرایی کردند و ساختار موسیقایی اشعار پیچیده تر و کامل تر شد و اشعار در سطوح معنایی هم پیچیدگی 

یافتند و به شرح و تفسیر احتیاج افتاد.
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الف( کثرت شاعران و ارتباط با دربار: علت اصلی آن توجه فراوان دربارها به شعر و شاعری بوده است. 

ب( با توّجه به این که مخاطب شاعر دربار بوده است، کالم نیز فاخر، فخیم و استوار است.

ج( قالب شعری مسّلط، در این دوره عمومًا قصیده است؛ مثنوی و ادبیات حماسی نیز با ظهور فردوسی به نهایت تعالی خود می رسد.

د( از ویژگی های مهم سبک خراسانی این است که شاعران با اشیاء و طبیعت برخورد مستقیم دارند و صور خیال از عناصر زندگی اشرافی و درباری گرفته شده اند؛ 
تشبیهات رو به کوتاهی و ایجاز دارند؛ ؛ صنایع بدیعی در حد اعتدال است .

هـ( بی پیرایگی، یعنی خالی بودن از صنایع بدیعی همراه با سادگی لغات و روانی ترکیب ها مهم ترین مشخصه ی شعری این دوره است؛ 

سبک شعر فارسی در دوره ی سلجوقی یا قرن ششم )سبک بینابین(

ویژگی های زبانی
در سطح زبانی مختصات زبان خراسانی کمابیش وجود داشت، اما بسامد واژگان عربی و ترکیبات تازه و لغات ترکی افزایش و کاربرد لغات کهن سبک خراسانی 

کاهش یافت و همین گونه خصوصیات آوایی آن هم تغییر کرد.

ویژگی های فکری
در شعر این دوره در سطح فکری دگرگونی نیز به وجود آمد؛ اشاره به آیات و احادیث و علوم مختلف و مسائل کالمی و فلسفی در شعر و مخالفت با تاریخ گذشته 
ی ایران مشهود است و اشاره به بعضی از بازی ها مانند نرد و شطرنج دیده می شود همین طور اشعار عرفانی - مذهبی، مفاخره، شکایت، تعصب دینی و انتقادات 

اجتماعی مشاهده می شود.

ویژگی های ادبی
در سطح ادبی، شاعران در بیشتر قالب های شعری سخن سرایی کردند و ساختار موسیقایی اشعار پیچیده تر و کامل تر شد و اشعار در سطوح معنایی هم پیچیدگی 

یافتند و به شرح و تفسیر احتیاج افتاد.
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سبک عراقی
سبک عراقی به سبکی از شعر فارسی گفته می شود که از اواخر قرن ششم تا قرن نهم هجری در زمان مغوالن و ایلخانان مغول و تیموریان رواج و ادامه داشته 
است. نام این سبک از عراق عجم گرفته شده است. چرایی این نامگذاری این است که بعد از مغول کانون های فرهنگی از خراسان به عراق منتقل شد و شاعران 
و نویسندگان بزرگ آن غالبًا از شهرهای عراق عجم یعنی اصفهان و دیگر نواحی مرکزی ایران و فارس و کرمان هستند؛ اما رواج این سبک محدود به سرزمین 

عراق عجم نبود و در نواحی دیگر نیز رواج داشت. 

ویژگی های زبانی سبک عراقی 
سبک عراقی به لحاظ چهارچوب زبان ، همان چهار چوب فارسی قدیم، یعنی سبک خراسانی است که بسیاری از مختصات کهن خود را از دست داده است و در 
عوض تا حدودی مختصات جدید یافته است و آن مقدار از واژگان کهن سبک خراسانی که در آن مانده است، بسامد کمی دارند و اندک اندک فراموش می شوند؛ 

تلفظ واژگان نرم تر شده است و این نشان می دهد آواها به سمت سادگی گرایش یافته اند.

می توان گفت که زبان از دیدگاه خواننده ی امروزی مأنوس تر است، لغات فارسی اصیل قدیم کم شده و به جای آن لغات عربی جایگزین شده و شمار آن ها 
فزونی گرفته است.. »می« اندک اندک جای »همی« را می گیرد؛ »در« به جای »اندر« در حال جایگزین شدن است. استعمال »مر« تقریبًا نادر است و همین 
طور واژه های ایدون، ایدر، ابا، ابر و... بسیار کم به کار می رود. می توان گفت سبک عراقی مابین زبان کهن خراسانی و زبان جدید سبک هندی است. مهم 
ترین ویژگی زبانی سبک عراقی، درهم آمیختگی مختصات کهن و جدید است که گاهی در یک شعر کوتاه در کنار هم دیده می شود. مثال در این دوره »یکی« 

به معنای کسی به کار رفته است: 

یکی بر سر شاخ و بن می برید خداوند بســـتان نگه کـــرد و دید 
در این سبک عالوه بر لغات عربی، لغات ترکی و مغولی نیز فراوان است.

ویژگی های فکری سبک عراقی
الف( اگر شعری عاشقانه باشد، دیگر مقام معشوق پست نیست بلکه چنان واالست که قابل اشتباه با معبود است و اگر عرفانی باشد، عرفانی است که دیگر از 

شرع و پند و اندرز و اخالق - که در قرن ششم مرسوم بود - دور شده است .

ب( مسائل مهم عرفانی مطرح در شعر این دوره عبارت است از: وحدت وجود، برتری عشق بر عقل، مسئله ی تجلی و ظهور، ستایش شراب و بیخودی و بی 
خردی. اما، در کنار همه ی این ها حمله به زاهد وصوفی هم مرسوم است.

ج( ادبیات این دوره بر خالف ادبیات سبک خراسانی ادبیاتی است درونگرا، عشق گرا، محزون و غیر رئالیستی که بیش از آن که به بیرون نظر داشته باشد به 
درون نظر دارد.

ویژگی های ادبی سبک عراقی
الف( قالب مسلط در این دوره غزل است که اندک اندک به لحاظ تعداد ابیات و تخلص جایگاه ثابتی می یابد. تخلص در شعر قبل از مغول، وضع ثابتی نداشت 

در قصیده نیز مضامین اخالقی و تربیتی و پند و اندرز جای مدیحه را می گیرد. 

ب( سادگی و روانی و استحکام سبک خراسانی جای خود را به توجه به بیان و بدیع میدهد و شاعران به آرایه های گوناگونی که هرگز در شعر سبک خراسانی وجود 
نداشت، دست می یابند یا آرایه های دوره های قبل را کمال می بخشند. شعر این دوره به لطافت و کثرت تشبیهات و تعبیرات و کنایات زیبا و تازه و در عین حال 

دقیق و باریک مشهور است. استعارات عمومًا نادر و فریبنده است. ابهام هم در این سبک فراوان آمده است. 

ج( شاعران در گزینش واژگان وسواس خاصی نشان می دهند به گونه ای که در شعر شاعرانی چون سعدی و حافظ این برجستگی کاماًل محسوس است. 

د( در سطح موسیقایی، سکته های عروضی به حداقل ممکن کاهش یافته، اوزان اشعار به سوی وزن های محدود و مطبوع می رود .

ه( از آنجا که شاعران تحت تأثیر فرهنگ و ادب عرب قرار دارند، تلمیحات، قصص و امثال عربی و تازی در شعر رواج می یابد و همچنین به دلیل تسلط روز افزون 
عرفان بر حوزه های ادبی، آیات، احادیث و مضامین عرفانی در سطح گسترده ای وارد شعر این سبک می شود. 
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سبک وقوع در شعر فارسی )قرن دهم( 
سبک بین دو سبک عراقی و هندی، سبک وقوع است که حدود یک قرن بر حوزه های ادبی، خصوصًا حوزه های هند و اصفهان حاکم بود. ساخت زبانی این 
سبک نفوذ واژگان عامیانه و مردمی در شعر و نادرستی بعضی از جمالت است. از نظر ادبی شعرا در این سبک به ساده گویی می پردازند و به صناعات پیچیده ی 
ادبی مقید نیستند، مگر به تشبیه، استعاره و مجاز که در حد خود بسیار پیشرفته نمی نماید و در حوزه ی سنن ادبی قرار دارد. غزل و ترکیب بند قالب های عمده 
ی این سبک است و به لحاظ فکری و احساسی، حاالت عاشق و معشوق در سبک وقوع تحول می یابد و برخالف سنت ادبی، عاشق از معشوق روی می گرداند. 
این اعراض و روگردانی را در شعر فارسی  واسوختن می نامند. لذا سبکی دیگر از فروع سبک وقوع به نام سبک واسوخت به وجود می آید که وحشی بافقی مبدع 
آن است. مشخصه ی اصلی سبک وقوع، جزئی گویی و توصیف جزئیات است. به گونه ای که تمام جزئیات رفتار عاشقانه بیان می شود. تفاوت این توصیف با 
سبک عراقی در آن است که در سبک عراقی، توصیف کلی بسامد بیشتری دارد تا توصیف جزیی. دو شاعر معروف این سبک، بابا فغانی و وحشی بافقی هستند.

سبک هندی 
از قرن نهم هجری به بعد به علت استقبال دربار ادب پرور هند از شاعران پارسی گوی، و همچنین از آنجا که پادشاهان صفوی به جز شعرهای مذهبی به انواع 
متداول شعر مدحی، عرفانی و عاشقانه اعتنایی نداشتند، گروهی از گویندگان به هندوستان رفتند و در آنجا به کار شعر و شاعری پرداختند. اینان کم کم به واسطه 
ی دوری از مرکز زبان و تمایل به اظهار قدرت در بیان مفاهیم و نکات دقیق و حس نوجویی و تفنن دوستی و به سبب تأثیر زبان و فرهنگ هندی و دیگر عوامل 
محیط، سبکی به وجود آوردند که سبک هندی نامیده شد. این سبک تقریبا از قرن یازدهم تا اواسط قرن سیزدهم هجری ادامه داشت و اگر چه در ایران در سده 
ی دوازدهم هجری در قبال سبک هندی و انحطاطش واکنشی نشان داده شد،. گروهی سبک متداول شاعران ایرانی این دوره مانند کلیم، محتشم کاشانی و 

صائب تبریزی را سبک اصفهانی نامیده اند و سبک هندی را درباره ی پیروان هندی این شیوه به کار برده اند؛ مانند سبک بیدل دهلوی.

ویژگی های زبانی سبک هندی
1. خروج شعر از انحصار دربار و طبقه ی فاضل باعث روی آوردن طبقات مختلف مردم به شعر شد؛ شاعران این دوره از همه ی اصناف بودند و این مسئله 
موجب شد که زبان کوچه و بازار به شعر راه یافته )عامیانه گرایی( و دایره ی واژگان شعر گسترش یابد و بسیاری از لغات ادبی قدیم از صحنه ی شعر رخت بربندد.

2. در شاخه ی هندی این سبک به دلیل بومی نبودن زبان فارسی در هند و محیط فرهنگی آن جا، لهجه ی فارسی هندی رواج یافت و زبان شعر پیچیده تر و 
اغلب با لغزش های دستوری و گاه سستی کالم همراه است.

3. در این دوره واژگان زبان ترکی و لغات نادرست که با پیچیدگی و ابهام در زبان همراه بود، کاماًل رواج یافتند.

ویژگی های فکری سبک هندی
از نظر فکری شعر سبک هندی معناگراست و به فرم و صورت کمتر توجه نشان می دهد؛ یعنی شاعران به معنا بیشتر توجه دارند تا به زبان آنان به دنبال مضمون 

سازی از هر چیزی در عالم طبیعت یا ذهن استفاده می کنند. 

در این دوره توجه شاعران به امور جزئی و پند و اندرز و معطوف است و کار آن ها ترجمه ی مطالب فلسفی و عرفانی و غنایی گذشتگان به بیانی تازه است. در سبک 
هندی افکار و لغات مربوط به مذاهب و آداب و رسوم هندوان نیز وارد شعر می شود.  

ویژگی های ادبی سبک هندی
الف( قالب شعر در سبک هندی، »تک بیت« است که شاعر آن را در غزلی که مناسبش باشد قرار می دهد؛ یعنی وقتی ابیات تک بیت در کنار هم قرار می گیرند، 

شکل غزل می یابند؛ غزلی که حد و حدود ندارد و شاید به چهل بیت هم برسد، زیرا کم و زیاد کردن ابیات غزل آسیبی به شعر نمی زند.

ب( شاعر در راستای تک بیت گویی می بایست مصرع اول را با مضمونی تازه بیان کند تا مطلب او جدید باشد. این امر باعث می شد که روز به روز امکان شاعران 
برای ایجاد روابط تازه محدودتر شود و آنان به سراغ ربط دادن امور دورتر بروند و کم کم در ورطه ی پیچیدگی و اغراق افتند و ابهام در شعر به وجود آید. به این 

جهت است که در شعر سبک هندی ابهام پیدا می شود.
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اغلب با لغزش های دستوری و گاه سستی کالم همراه است.

3. در این دوره واژگان زبان ترکی و لغات نادرست که با پیچیدگی و ابهام در زبان همراه بود، کاماًل رواج یافتند.

ویژگی های فکری سبک هندی
از نظر فکری شعر سبک هندی معناگراست و به فرم و صورت کمتر توجه نشان می دهد؛ یعنی شاعران به معنا بیشتر توجه دارند تا به زبان آنان به دنبال مضمون 

سازی از هر چیزی در عالم طبیعت یا ذهن استفاده می کنند. 

در این دوره توجه شاعران به امور جزئی و پند و اندرز و معطوف است و کار آن ها ترجمه ی مطالب فلسفی و عرفانی و غنایی گذشتگان به بیانی تازه است. در سبک 
هندی افکار و لغات مربوط به مذاهب و آداب و رسوم هندوان نیز وارد شعر می شود.  

ویژگی های ادبی سبک هندی
الف( قالب شعر در سبک هندی، »تک بیت« است که شاعر آن را در غزلی که مناسبش باشد قرار می دهد؛ یعنی وقتی ابیات تک بیت در کنار هم قرار می گیرند، 

شکل غزل می یابند؛ غزلی که حد و حدود ندارد و شاید به چهل بیت هم برسد، زیرا کم و زیاد کردن ابیات غزل آسیبی به شعر نمی زند.

ب( شاعر در راستای تک بیت گویی می بایست مصرع اول را با مضمونی تازه بیان کند تا مطلب او جدید باشد. این امر باعث می شد که روز به روز امکان شاعران 
برای ایجاد روابط تازه محدودتر شود و آنان به سراغ ربط دادن امور دورتر بروند و کم کم در ورطه ی پیچیدگی و اغراق افتند و ابهام در شعر به وجود آید. به این 

جهت است که در شعر سبک هندی ابهام پیدا می شود.
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ج( در اغلب آثار شاعران سبک هندی شاعر در یک مصراع مطلبی را عنوان می کند و در مصراع دوم با ذکر مثالی از طبیعت و اشیاء دلیلی برای اثبات آن می 
آورد )اسلوب معادله(. وجود همین استدالل همراه با فشردگی و ایجاز باعث شده است که اغلب این گونه بیت های شاعران سبک هندی به صورت ضرب المثل 

رایج شود. 

د( شعرای سبک هندی عمومًا سعی بر آن داشتند تا در زمینه ی مضمون سازی گوی سبقت از یکدیگر بربایند، زیرا سبک هندی شعر مضامین اعجاب انگیز و 
ایجاد رابطه های غریب است.

ه( اساس این سبک بر تشبیه و تمثیل است، اما به بدیع و بیان چندان توجهی نمی شود. تلمیح بیشتر از همه ی آرایه ها مورد استفاده قرار می گیرد زیرا در 
مضمون سازی که اساس این سبک است، نقش فعالی دارد.

و( تکرار قافیه در آن امری طبیعی است، زیرا شاعر در این سبک تک بیت گوست و شاعر ابیات را به وسیله ی قافیه و ردیف فقط به هم گره می زند . 

ز( نکته ی مهم دیگر وقوع اصطالحات سبک شناسی و نقد ادبی در شعر این دوره است.

ح( از دیگر ویژگی های ادبی سیک هندی کثرت شعرا و پرگو بودن آنان است؛ اما با وجود وفور اشعار هیچ کدام قابل رقابت با شعر شاعران بزرگ گذشته نیستند.

ط( در این سبک چون تک بیتها جنبه ی ارسال المثلی دارند.

ی( مضامین شعر این دوره عمومًا معمولی هستند. مثال:

بخیه ی کفشم اگر دندان نما شد عیب نیست خنده مـــی آرد همی بـــر هرزه گـــردی های من 
ک( موضوعات ادبی رایج در این سبک تنوع بسیاری داشت و حّتی حماسه های دینی و تاریخی هم در این سبک رایج بود.

دوره ی بازگشت ادبی، نیمه ی دوم قرن دوازدهم تا اوایل قرن چهاردهم
در پایان عهد صفوی اندک اندک ناخشنودی ناقدان سخن و صاحبان ذوق و هنر از سبک هندی آشکار گشت و بر اثر این ناخشنودی فکر تازه ای به میان آمد 
و آن رها کردن سبک هندی و پیروی از اسلوب های کهن شعر فارسی - سبک خراسانی و سبک عراقی - بود. این دسته معتقد بودند که شیوه ی شاعراتی از 
قبیل کلیم کاشانی و صائب تبریزی و طاهر قزوینی و نظایر آنان دور از فصاحت و دور از اصول بالغتی است که در زبان فارسی وجود دارد. حرکت بازگشت از 
شهر اصفهان شروع شد و سپس شهرهای شیراز، کاشان و تهران به آن گراییدند. شاعراتی که پیشگام حرکت نو ادبی شدند، عبارت اند از: سیدمحمد شعله ی 
اصفهانی )متوفی 1160( و میر سید علی مشتاق اصفهانی و میرزا محمد نصیر اصفهانی )متوفی 1192(. به کوشش این سه تن ، به ویژه به اهتمام و تشویق 
مشتاق، محفلی از شعرا در اصفهان تشکیل شد و شاعران با استعدادی چون عاشق اصفهانی )متوفی 111 ایا 1181( و صهبای قمی )متوفی 1191( و لطفعلی 
آذر بیگدلی و هاتف اصفهانی )متوفی 1198( و صباحی بیدگلی کاشانی )متوفی 1206 یا 1207( و رفیق اصفهانی )متوفی 1226( و عده ای دیگر گرد هم آمدند 
و به بحث و گفتگو و سرودن شعرهایی به شیوه ی شاعران قدیم پرداختند.. این شاعران و عده ی کثیری از پیروان و دست پروردگان ایشان ذهن مردم را از سبک 
غالب رایج در دورهی پس از مغول و تیموری به تدریج دور ساختند و حرکتی را آغاز کردند که پس از مدتی دامنه اش از شعر گذشت و به نثر فارسی سرایت کرد و 

موجب تغییر سبک ادبی گردید و بعدها، در دوره ی قاجاریه پخته تر و سخته تر شد.

هرچند از نظر کلی این نهضت، تحولی اساسی در شعر فارسی به وجود نیاورد، اما بر اثر تعلیمات پیشروان آن، شعر فارسی از انحطاط و ابتذال دوره ی پیش رهایی 
یافت. 

ویژگی های زبانی دوره ی باز گشت ادبی
زبان شاعران نخستین دوره ی بازگشت ادبی )از قبیل مشتاق و آذر و صباحی( خام و ابتدایی است و نسبت به زبان سهل انگاری غیرقابل قبولی دارند. این می 

رساند که آنان به درستی در متون ادبی تفحص نمی کردند و قواعد زبان کهن را در نمی یافتند، 

اما در دوره ی دوم این جریان، زبان آنان تعالی یافت و در شعر کسانی مانند سروش و قاآنی و شیبانی به کمال رسید، به طوری که زبان برخی از این شاعران را 
به زحمت می توان از زبان گذشتگان بازشناخت.
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ویژگی های فکری دوره ی باز گشت ادبی
شعر دوره ی بازگشت از نظر فکر و مضمون، کاماًل تقلیدی و کهنه بود. قصیده های مدحی، در توصیف مجالس عیش و نوش و جشن های درباری سروده می شد 
و غزلها تکرار مضمون های عاشقانه و عارفانه ی گذشته بود. شاعران این دوره تقریبا همگی به دربار قاجاریه یا شاهزادگان آن سلسله وابسته بودند و از تحوالت و 
انقالب های جهان معاصر خود اطالعی نداشتند؛ آنان حّتی به پدیده های نو و تازه مانند تلگراف و تلفن به دیده سنتی می نگریستند و هیچ گونه پویایی متناسب 

با عصر نداشتند. از این نظر، شعر آن ها از نظر مضمون تحولی نیافت و به هیچ وجه بازگو کننده ی مسائل محیط و روزگارشان نبود. 

ویژگی های ادبی دوره ی بازگشت ادبی 
الف( در دوره ی بازگشت دو نوع شعر و سبک مورد توجه بود. اول قصیده سرایی به سبک شاعران دوره ی غزنوی و عهد سلجوقی و دوم غزل سرایی به سبک 
عراقی به ویژه سعدی و حافظ. البته پیروان نهضت بازگشت ادبی، تقریبا تمام قالب های شعر سنتی فارسی را به کار گرفتند. اما به علت وجود دربار قاجاریه، قصیده 

با محتوای مدیحه رایج ترین شکل شعر این دوره شد. در همین دوره فتحعلی خان صبا، »شاهنشاهنامه« را به شیوه »شاهنامه« فردوسی سرود.

ب( شیوه ی اصلی شاعران بازگشت در محور جانشینی است. شاعران با تغییر کلمات و عبارات شاعران سبک های کهن، اشعار خود را می سرودند و بدین گونه 
هم شکل اثر را عوض می کردند و هم محتوا را به طرز عجیبی دگرگون می ساختند.

ج( اشعار شاعران این دوره، در بحری یکنواخت سروده شده و وزن روان و آرام آن، باب میل عامه مردم است.

سبک شعر فارسی در دوره ی مشروطه
دوره ی بازگشت ادبی ، که پس از عصر صفویه آغاز شد، حدود یک قرن و نیم بعد به ادبیات متحول عصر مشروطه انجامید. ادبیات مشروطه، به ادبیات دوره 
ای گفته میشود که در آن شاعران، نویسندگان و اصحاب هنر، ادبیات را وسیله ای برای بیان اهداف سیاسی و اجتماعی خود، از جمله روشن کردن افکار مردم، 
آزادی و استقرار مشروطیت، قرار داده بودند؛.  ایرانیان دوره ی مشروطه، در اثر آشنایی با اروپا و کشورهای دیگر به عقب ماندگی خود در   زمینه ی ساختارهای 
اقتصادی و سیاسی پی برده، مشکل اساسی را در نبود قانون و وجود حکومت استبدادی دریافتند، لذا برای حاکم شدن بر سرنوشت خود و ایجاد قانون و آزادی 
خواستار مشروطه شدند و این خواست ها را در بستر شعر، طنز، داستان، نمایشنامه و ... گسترش دادند. دو جنبه ی اساسی ادبیات مشروطه، نقد ادبیات گذشته 
و طرح ادبیات نو است. این نقد و طرح، در عرصه ی زبان، اسلوب، شیوه بیان و محتوا مطرح می شود. اهمیت این سبک در مفاهیم تازه ی اجتماعی و مطابق 

با مسایل روزاست

ویژگی های زبانی شعر دوره ی مشروطه
در عرصه ی زبان، ورود مضامین و موضوعات جدید به قلمرو ادبیات پارسی به جست وجوی زبانی انجامید که در خور رویارویی با این گونه مفاهیم و اندیشه ها 
باشد. هدف متفکران مشروطه وارد کردن مردم - توده ی مردم - به اجتماع و سیاست بود، بنابراین باید با زبان آن ها، با ایشان سخن گفته می شد. بدین سان نثر 
و شعر فارسی برای برآوردن یک نیاز اجتماعی عمیق به زبان کوی و برزن نزدیک شد و از زبان مردم عصر استفاده کرد. واژگان بازاری و عوام در شعر و نثر جاری 

شد و جای لغات فاخر و کهن ادبی را گرفت. عالوه بر آن واژه های غربی نیز به درون زبان راه یافت.

ویژگی های فکری شعر دوره ی مشروطه 
در عرصه ی محتوا و اهداف، شعر، دربار را ترک می گوید و به کوی و برزن می آید و سرشار از خون و فریاد، گرمی زندگی و آرمان است. شاعر و نویسنده با دیدگاهی 
و »قانون«،  »آزادی«  نظیر »وطن«،  اجتماعی است؛ موضوعاتی  و  پی موضوعات جدید سیاسی  و در  ادبی گذشته مینگرد  و موضوعات  به مضامین  انتقادی 
»فرهنگ نو و تعلیم و تربیت جدید«، »ستایش علوم جدید«، »زن و مسأله ی برابری او با مرد«، »انتقاد از اخالقیات سنتی« و »مبارزه با خرافات مذهبی )وگاهی 
خود مذهب(« از موضوعات برجسته ی ادب مشروطه است. در اسلوب و شیوه ی نگارش نیز تحول رخ داد. تمام نویسندگان و متفکران مشروطه، در تمام زمینه 
های ادبی به نوعی رئالیسم برهنه معتقد بودند. آنان چه در شعر و چه در نثر، معتقد به کاربرد واقع گرایانه مطالب بودند و از هر نوع شیوه ي غیر واقعی دوری 

می کردند.
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ویژگی های فکری دوره ی باز گشت ادبی
شعر دوره ی بازگشت از نظر فکر و مضمون، کاماًل تقلیدی و کهنه بود. قصیده های مدحی، در توصیف مجالس عیش و نوش و جشن های درباری سروده می شد 
و غزلها تکرار مضمون های عاشقانه و عارفانه ی گذشته بود. شاعران این دوره تقریبا همگی به دربار قاجاریه یا شاهزادگان آن سلسله وابسته بودند و از تحوالت و 
انقالب های جهان معاصر خود اطالعی نداشتند؛ آنان حّتی به پدیده های نو و تازه مانند تلگراف و تلفن به دیده سنتی می نگریستند و هیچ گونه پویایی متناسب 

با عصر نداشتند. از این نظر، شعر آن ها از نظر مضمون تحولی نیافت و به هیچ وجه بازگو کننده ی مسائل محیط و روزگارشان نبود. 

ویژگی های ادبی دوره ی بازگشت ادبی 
الف( در دوره ی بازگشت دو نوع شعر و سبک مورد توجه بود. اول قصیده سرایی به سبک شاعران دوره ی غزنوی و عهد سلجوقی و دوم غزل سرایی به سبک 
عراقی به ویژه سعدی و حافظ. البته پیروان نهضت بازگشت ادبی، تقریبا تمام قالب های شعر سنتی فارسی را به کار گرفتند. اما به علت وجود دربار قاجاریه، قصیده 

با محتوای مدیحه رایج ترین شکل شعر این دوره شد. در همین دوره فتحعلی خان صبا، »شاهنشاهنامه« را به شیوه »شاهنامه« فردوسی سرود.

ب( شیوه ی اصلی شاعران بازگشت در محور جانشینی است. شاعران با تغییر کلمات و عبارات شاعران سبک های کهن، اشعار خود را می سرودند و بدین گونه 
هم شکل اثر را عوض می کردند و هم محتوا را به طرز عجیبی دگرگون می ساختند.

ج( اشعار شاعران این دوره، در بحری یکنواخت سروده شده و وزن روان و آرام آن، باب میل عامه مردم است.

سبک شعر فارسی در دوره ی مشروطه
دوره ی بازگشت ادبی ، که پس از عصر صفویه آغاز شد، حدود یک قرن و نیم بعد به ادبیات متحول عصر مشروطه انجامید. ادبیات مشروطه، به ادبیات دوره 
ای گفته میشود که در آن شاعران، نویسندگان و اصحاب هنر، ادبیات را وسیله ای برای بیان اهداف سیاسی و اجتماعی خود، از جمله روشن کردن افکار مردم، 
آزادی و استقرار مشروطیت، قرار داده بودند؛.  ایرانیان دوره ی مشروطه، در اثر آشنایی با اروپا و کشورهای دیگر به عقب ماندگی خود در   زمینه ی ساختارهای 
اقتصادی و سیاسی پی برده، مشکل اساسی را در نبود قانون و وجود حکومت استبدادی دریافتند، لذا برای حاکم شدن بر سرنوشت خود و ایجاد قانون و آزادی 
خواستار مشروطه شدند و این خواست ها را در بستر شعر، طنز، داستان، نمایشنامه و ... گسترش دادند. دو جنبه ی اساسی ادبیات مشروطه، نقد ادبیات گذشته 
و طرح ادبیات نو است. این نقد و طرح، در عرصه ی زبان، اسلوب، شیوه بیان و محتوا مطرح می شود. اهمیت این سبک در مفاهیم تازه ی اجتماعی و مطابق 

با مسایل روزاست

ویژگی های زبانی شعر دوره ی مشروطه
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ویژگی های ادبی شعر دوره ی مشروطه
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گاهی اوقات شاعر شکل نوشتن کلمات را تغییر می دهد و به حسب احساس و مضمون به شکل مورب، عمودی و شکسته می نویسد.
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بخش دوم: سبک شناسی و تاریخ ادبیات نثر فارسی
»نثر« در لغت صفتی عربی است به معنی پراکنده، سخن پاشیده و غیرمنظوم برخالف نظم و شعر و کالم منثور در مقابل کالم منظوم به کار می رود. نثر در 

اصطالح به سخنی مکتوب گفته می شود که بی پیرایه و بدون نظم و قافیه باشد و بدان وسیله مقاصد گوینده و نویسنده به روش متفاوت با نظم بیان گردد. 

سبک های نثر فارسی
زبان فارسی، به شکل نوشتاری نه گفتاری کنونی آن، حدود دو قرن پس از ظهور اسالم و غلبه ی اعراب بر ایران به وجود آمد. زبان گفت و گوی کشور پیش از 
آن گویش های پهلوی بود که یکی از آن ها زبان رسمی دربار ساسانی و موبدان زرتشتی شد. فارسی جدید که پس از فتح اعراب تکوین یافت و از قرن چهارم مورد 

توجه قرار گرفت، تا به امروز بسیار اندک تغییر کرده است. این در مورد زبان تکلم هم صدق می کند. اما نثرنویسی دگرگونی فراوانی به خود دیده است.

ملک الشعرای بهار نثر فارسی را از لحاظ سبک و شیوه و زمان نگارش آن به شش دوره به شرح زیر تقسیم می کند:

۱. نثر دوره ی سامانی که نثر فارسی ساده و موجز و بی صنعت و مرسل است، از حدود 300 تا 400 هجری.

2 نثر دوره ی غزنوی و سلجوقی اول، که در دوران نفوذ نثر عربی در فارسی و کثرت گرفتن کاربرد واژه های عربی است از 450 تا 550 
هجری.

3. نثر فنی که در دوره ی سلجوقی دوم و خوارزمشاهیان در فاصله ی سال های 550 تا 600 هجری رواج می یابد و دوران توجه به موازنه 
و سجع و تکلفات صنایع بدیعی در نثر است.

4. دوره ی سبک عراقی ، نثر مصنوع که دوران رواج نثر مشکل و لغات و اصطالحات دشوار عربی و اصطالحات علمی است و در نتیجه 
فهم نثر بسیار به گروه خواص محدود می گردد، در فاصله ی طوالنی سال های 600 تا ۱200 هجری.

5. دوره ی باز گشت ادبی که دوران تقلید از نثر گلستان سعدی و تاریخ بیهقی و توجه به سادگی است از ۱200 تا ۱300 

6. دوران ساده نویسی که از ۱300 هجری تا امروز را در بر می گیرد.

نثر فارسی در دوره ی سامانی )26۱ - 389 ه.ق(
زبان مردم ایران تا مدتی بعد از حمله ی اعراب همان گویش های قبل از اسالم بود. ولی هر چه به شمار ایرانیان مسلمان افزوده شد، عربی که می بایست شعائر 
دینی و غالب امور دولتی و بازرگانی خود را بدان انجام دهند، بیشتر تداول یافت. به عالوه خط عربی برعکس خط پیچیده ی پهلوی که خواندن و نوشتنش دشوار 
بود، الفبایی خوانا و مناسب داشت و پذیرای تفکرات ادبی و علمی بود. در نتیجه در دوران نخست اسالمی، عربی وسیله ی اصلی نگارش شد و هیچ اثر فارسی 

ارزنده ی نثری از این زمان باقی نمانده است.

نهضتی سیاسی و ادبی تقریبًا در همین زمان در عهد پادشاهی دودمان های نیمه مستقل طاهری، صفاری و بیش از همه سامانی آغاز شد. شروع قدیمی ترین 
نثر فارسی از اواسط قرن چهارم هجری است. از نثر فارسی عهد سامانی بیش از چند کتاب باقی نمانده است، زیرا در این عهد، فضاًل و ادبًا هنوز کتب خود را 
به عربی می نوشتند و نامه های دیوان نیز به عربی بود. آثار موجود نثر فارسی این عهد بیشتر تاریخی یا علمی است. بعضی از کتب این عصر ترجمه است. نثر 

ترجمه ها و تألیفات در این دوره نثر مرسل بود.

نثر مرسل )ساده( وویژگی های سبک دوره ی اول
نثر مرسل کالمی است مکتوب که در آن مفاهیم و معانی با وضوح و روشنی و رسایی و نظم فکری و منطقی بیان می شود و در آن تنها وظیفه ي لفظ معنی 
است؛ صنایع لفظی نیز در آن وجود ندارد؛ جمله ها با مراعات موازین دستوری به یکدیگر می پیوندند و معانی بی هیچ گونه قطع و انحرافی بیان می شوند و راست 

و مستقیم به پیش می روند؛
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ویژگی های  دوره ی اول عبارت است از: 

۱. ایجاز و اختصار 2. تکرار 3. کمی لغات عربی 4. کاربرد قید مکان 5. کوتاهی جمله ها 6. کاربرد افعال با پیشوند  7. کاربرد باء تأکید 
8. کاربرد لغات کهنه ی فارسی

انواع نثر سامانی از نظر محتوا و معنا
نثر این دوره به انواع زیر تقسیم می شود: 

1.نثرهایی در ذکر داستان های قهرمانی و سرگذشت شاهان ایرانی )شاهنامه ها(: از قبیل کار آزاد سرو از مالزمان احمدبن سهل سرخسی که هم روزگار عمروبن 
لیث صفاری بود و در حدود )307( درگذشت، 

از دیگر شاهنامه نویسان این دوره ابوالمؤید بلخی بود که کتاب های شاهنامه ابوالمؤیدی، اخبار گرشاسب و اخبار نریمان و سام و کیقباد و افراسیاب .... را به 
پارسی نگاشته بود و از آثار او جز اندکی در دست نیست. 

2 . نگاشتن کتاب های فارسی دینی نیز در این دوره رواج یافت و سابقه ی ادبیات مذهبی و عرفانی را در قلمرو نثر فارسی قدمت قابل مالحظه ای بخشید. آثاری را 
در این زمینه پدید آورد که از آن جمله است: رساله در احکام فقه حنفی، تصنیف ابوالقاسم بن محمد سمرقندی )متوفی 343( و ترجمه ی تفسیر طبری به عنوان 

یکی از کارهای گروهی عصر سامانی که به دست جمعی از فقیهان به فارسی برگردانده شد و اکنون از ذخایر گران بهای نثر فارسی این دوره به شمار می آید.

3. کتاب هایی در تاریخ و جغرافیا، مثل: ترجمه ی تاریخ تبری از ابوعلی محمد بن محمد بلعمی، حدودالعالم، و عجایب البلدان ابوالمؤید بلخی

4. کتاب های علمی: رساله ی شش فصل و رساله ی استخراج، تألیف محمدبن ایوب طبری در اصطرالب.

دوره ی غزنوی، سلجوقی، خوارزمشاهی )389 - 628 ه.ق(
این دوره که بیشتر از دویست سال می شود، از حیث شمار شاعران، نویسندگان و دانشمندانی که به وجود آمد و نیز به خاطر کثرت و تنوع کار ایشان، یکی از 
درخشان ترین دوران ها در تاریخ ایران است؛ چنان که از این حیث نمی توان هیچ یک از ادوار ادبی را با این دو قرن مقایسه کرد. نوشته های نثر این زمان نیز به 
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الف( دوره ی غزنوی: در این دوره دو سبک به چشم می خورد. یکی سبک سامانی که در باال شرح داده شد و در ابتدای دوره ی جدید تغییر چندانی نیافت، زیرا 
دربار سلطان محمود غزنوی )389 - 421 ه.ق( در همه ی امور از سامانیان تقلید می کرد. کاربرد  فارسی در کارهای دولتی تشویق می شد؛ نوشته های دینی و 

نظری صوفیان به این زبان به قلم می آمد و کتاب های تاریخ نویسان نثر فاخر فارسی را بسی رونق داد. 

ب( مقدمات تغییر سبک: در این دوره، ارتباط دربار غزنوی با خلفای بغداد بیشتر شد و این مسأله موجب توجه بیشتر به ادبیات تازی گردید. دیوان رسائل محمود 
که در آغاز به پارسی بود به دست احمد حسن میمندی به بازی برگشت و ادبای عربی دان در دیوان و حوزه ی وزارت تقرب بیشتری یافتند و طول مدت حکومت 
غزنوی به ریشه دار شدن نفوذ ادب عرب، در زبان فارسی یاری داد و امیرزادگان غزنوی، برعکس صفاریان و سامانیان به ادبیات عرب روی آوردند؛. دانشمندان 
بغداد به خراسان و مراکز غزنوی در شمال شرقی ایران آمدند و دانش های جدید فراوانی با خود آوردند که ریشه در یونان و شرق مدیترانه داشت و پس از ترجمه به 
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ج( دوره ی سلجوقی: ظهور سلجوقیان تر ک نژاد، در تاریخ اسالم به منزله ی شروع دوره ی جدیدی است. در این دوره ارتباط با خلفای بغداد ادامه یافت؛ در نثر 
فارسی این دوره، برعکس دوره ی سامانی حکایات و تمثیالت و آیات و ترکیبات و لغات عربی و احادیث و اشعار عربی فراوان به تقلید از نثر فني عرب مورد استفاده 

قرار گرفت. سادگی بیان سال های نخست از میان رفت و عادت تقلید از سبک مسجع و موزون نویسندگان عرب به اکثر نویسندگان ایرانی هم سرایت کرد؛ 

مهم ترین عوامل تحوالت نثر فارسی در این دوره
نثر فارسی در این دو قرن تحّول بسیار یافت. مهمترین عوامل این تحّول عبارت است از:

1. برعکس قرن چهارم که زبان فارسی از آمیزش با زبان عربی تا حدی مصون مانده بود و لغات عربی در زبان اندک بود، به تدریج از قرن پنجم لغات بیشتری 
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از عربی وارد فارسی شد و این امر در قرن ششم نیز ادامه و افزایش یافت و دلیل این امر هم آن بود که اواًل نفوذ دین اسالم در این دو قرن در ایران بیشتر شد و 
زبان جهان اسالم نیز عربی بود. ثانیًا تعلیم و تعلم زبان عربی به شدت در ایران رواج یافت و هدف اصلی آن مدارس فراوانی که در قرن پنجم و ششم در گوشه 
گاه شدند و نفوذ زبان و ادب عربی را در شعر و نثر پارسی  و کنار کشور تأسیس شد، تدریس زبان عربی بود و در نتیجه اهل مدرسه و سواد، از زبان و ادب عرب آ

به تماشا گذاشتند. 

2. با توجه به تدوین علوم اسالمی و ترجمه ی بسیاری از کتب یونانی و پهلوی و سریانی به زبان عربی، ادب عربی غنی و بسیار توانمند و پرنفوذ شد و طبعأ عالقه 
ی ادبا و علما و شعرا به ادب عرب بیشتر گشت و تأثیر زبان عرب بر ادب فارسی بیشتر گردید.

3. با برچیده شدن حکومت های ایرانی و روی آمدن غالمان و قبایل ترک نژاد، به تدریج لغات ترکی نیز به وسیله سپاهیان و عمال دولتی در زبان فارسی راه یافت، 
ولی نسبت این لغات به واژه های عربی بسیار ناچیز و غیرقابل مالحظه بود.

4. باالخره، دو قرن مبارزه ی ایرانیان برای برگرداندن دیوآن ها و نامه نگاری های اداری و رسمی کشور عربی به فارسی، در این دوره به نتیجه رسید و زبان 
فارسی، رسمًا در دوره ی سلجوقی، به زبان اداری و سیاسی کشور تبدیل شد و همین امر به توسعه ی نثر فارسی انجامید و انواع مکاتبات و مراسالت و فتح نامه 

ها به فارسی نوشته شد. 

5. از اوایل قرن پنجم، زبان و ادبیات فارسی دری، از محدوده ی خراسان و ماوراءالنهر بیرون آمد و به نواحی مرکزی و شمال و مغرب و جنوب ایران نیز راه یافت 
و نویسندگان این نواحی به جای لهجه های محلی خود لهجه ی ادبی اهل مشرق یعنی فارسی دری را فرا گرفتند و به کار بردند و بدین ترتیب مراکز متعددی برای 
زبان فارسی در داخل کشور پدید آمد که رقابت ها و تأثیر پذیری های آن ها از محیط و تأثیرگذاری های آن ها در نویسندگان نواحی دیگر موجب رشد و کمال نثر 

فارسی به لحاظ صورت و معنا شد.

6. زبان فارسی در قرن پنجم و ششم، به خارج از مرزهای ایران نیز راه یافت.

7. در این دوره نثر فارسی، در دو گونه ی نثر ساده و نثر فنی به حیات خود ادامه داد و آثاری مهم در این در زمینه پدید آمد و نثر فنی با مقامه نویسی قاضی 
حمیدالدین بلخی آغاز گشت.

دالیل رواج نثر پارسی در این دوره
رواج نثر پارسی در این دوره مرهون چند امر است:

1. توسعه ی میزان اطالع نویسندگان بر اثر توسعه ی مدارس و مراکز تحقیق و تعلیم. 

2. تعدد مراکز ادبی و وجود امرا یا پادشاهانی که نویسندگان را تشویق می کردند.

3. توسعه ی قلمرو زبان فارسی در داخل و خارج از کشور.

4. جداشدن تدریجی ایران از مراکز خالفت که پناهگاه واقعی زبان ادب عربی به شمار می آمد. 

نثر مسجع
سجع در لغت به معنی آواز کبوتر و فاخته است . نثر مسجع، نثری است که کلمات آخر قرینه ها یا لخت های کالم، در وزن یا حرف روی یا هر دو، موافق باشد. 
نثر مسجع در ایران از آغاز پدید آمدن نثر دری، موجود بوده است و ظاهرًا نخستین سجع ساز فارسی عبدالله انصاری )396- 481 ه( است که رساله هایی مسجع 

چون رساله اسرار، مناجات نامه، نصایح، زادالعارفین، کنزالسالکین، قلندرنامه، محبت نامه و هفت حصار دارد. 

رواج مقاله نویسی در نثر فارسی نیز سبب توجه بیشتر به سجع و صنعت گری و در نتیجه نفوذ زبان عربی شد.

ظهور نثر فنی
از حدود سال 552 یعنی پس از مرگ سنجر، اوضاع خراسان به هم ریخت و شهرهای بزرگی چون بلخ و مرو نیشابور که مهد علم و تمدن و ادب و شکوه و ثروت 
عالم بودند، به خراب ترین شهرهای جهان تبدیل شدند و در نتیجه مراکز ادبی و کانون های سبک قدیم از میان رفت و به تدریج سبک تازه ی »عراقی« در 
شعر و »نثر فنی« در نثر ظهور کرد. در این دوره نثر  نویسندگان به اطناب و توصیفات و تمثیالت توجه بیشتری پیدا کردند و از قرن ششم به بعد، به نوعی نثر با 
شیوهای تازه برمی خوریم که به نام نثر فنی مشهور است. بنابراین، در نثر فنی برخالف نثر ساده روش کالم اطناب است یعنی آوردن الفاظ و لغات و ترکیبات و 
تعبیرات بسیار برای مفاهیم و معانی اندک؛ به عالوه توجه نثر فنی به لفظ و مناسبات آن و آرایش ظاهر کالم بیشتر است؛. می توان نخستین اثر نثر فنی یا آراسته 
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از عربی وارد فارسی شد و این امر در قرن ششم نیز ادامه و افزایش یافت و دلیل این امر هم آن بود که اواًل نفوذ دین اسالم در این دو قرن در ایران بیشتر شد و 
زبان جهان اسالم نیز عربی بود. ثانیًا تعلیم و تعلم زبان عربی به شدت در ایران رواج یافت و هدف اصلی آن مدارس فراوانی که در قرن پنجم و ششم در گوشه 
گاه شدند و نفوذ زبان و ادب عربی را در شعر و نثر پارسی  و کنار کشور تأسیس شد، تدریس زبان عربی بود و در نتیجه اهل مدرسه و سواد، از زبان و ادب عرب آ

به تماشا گذاشتند. 

2. با توجه به تدوین علوم اسالمی و ترجمه ی بسیاری از کتب یونانی و پهلوی و سریانی به زبان عربی، ادب عربی غنی و بسیار توانمند و پرنفوذ شد و طبعأ عالقه 
ی ادبا و علما و شعرا به ادب عرب بیشتر گشت و تأثیر زبان عرب بر ادب فارسی بیشتر گردید.

3. با برچیده شدن حکومت های ایرانی و روی آمدن غالمان و قبایل ترک نژاد، به تدریج لغات ترکی نیز به وسیله سپاهیان و عمال دولتی در زبان فارسی راه یافت، 
ولی نسبت این لغات به واژه های عربی بسیار ناچیز و غیرقابل مالحظه بود.

4. باالخره، دو قرن مبارزه ی ایرانیان برای برگرداندن دیوآن ها و نامه نگاری های اداری و رسمی کشور عربی به فارسی، در این دوره به نتیجه رسید و زبان 
فارسی، رسمًا در دوره ی سلجوقی، به زبان اداری و سیاسی کشور تبدیل شد و همین امر به توسعه ی نثر فارسی انجامید و انواع مکاتبات و مراسالت و فتح نامه 

ها به فارسی نوشته شد. 

5. از اوایل قرن پنجم، زبان و ادبیات فارسی دری، از محدوده ی خراسان و ماوراءالنهر بیرون آمد و به نواحی مرکزی و شمال و مغرب و جنوب ایران نیز راه یافت 
و نویسندگان این نواحی به جای لهجه های محلی خود لهجه ی ادبی اهل مشرق یعنی فارسی دری را فرا گرفتند و به کار بردند و بدین ترتیب مراکز متعددی برای 
زبان فارسی در داخل کشور پدید آمد که رقابت ها و تأثیر پذیری های آن ها از محیط و تأثیرگذاری های آن ها در نویسندگان نواحی دیگر موجب رشد و کمال نثر 

فارسی به لحاظ صورت و معنا شد.

6. زبان فارسی در قرن پنجم و ششم، به خارج از مرزهای ایران نیز راه یافت.

7. در این دوره نثر فارسی، در دو گونه ی نثر ساده و نثر فنی به حیات خود ادامه داد و آثاری مهم در این در زمینه پدید آمد و نثر فنی با مقامه نویسی قاضی 
حمیدالدین بلخی آغاز گشت.

دالیل رواج نثر پارسی در این دوره
رواج نثر پارسی در این دوره مرهون چند امر است:

1. توسعه ی میزان اطالع نویسندگان بر اثر توسعه ی مدارس و مراکز تحقیق و تعلیم. 

2. تعدد مراکز ادبی و وجود امرا یا پادشاهانی که نویسندگان را تشویق می کردند.

3. توسعه ی قلمرو زبان فارسی در داخل و خارج از کشور.

4. جداشدن تدریجی ایران از مراکز خالفت که پناهگاه واقعی زبان ادب عربی به شمار می آمد. 

نثر مسجع
سجع در لغت به معنی آواز کبوتر و فاخته است . نثر مسجع، نثری است که کلمات آخر قرینه ها یا لخت های کالم، در وزن یا حرف روی یا هر دو، موافق باشد. 
نثر مسجع در ایران از آغاز پدید آمدن نثر دری، موجود بوده است و ظاهرًا نخستین سجع ساز فارسی عبدالله انصاری )396- 481 ه( است که رساله هایی مسجع 

چون رساله اسرار، مناجات نامه، نصایح، زادالعارفین، کنزالسالکین، قلندرنامه، محبت نامه و هفت حصار دارد. 

رواج مقاله نویسی در نثر فارسی نیز سبب توجه بیشتر به سجع و صنعت گری و در نتیجه نفوذ زبان عربی شد.

ظهور نثر فنی
از حدود سال 552 یعنی پس از مرگ سنجر، اوضاع خراسان به هم ریخت و شهرهای بزرگی چون بلخ و مرو نیشابور که مهد علم و تمدن و ادب و شکوه و ثروت 
عالم بودند، به خراب ترین شهرهای جهان تبدیل شدند و در نتیجه مراکز ادبی و کانون های سبک قدیم از میان رفت و به تدریج سبک تازه ی »عراقی« در 
شعر و »نثر فنی« در نثر ظهور کرد. در این دوره نثر  نویسندگان به اطناب و توصیفات و تمثیالت توجه بیشتری پیدا کردند و از قرن ششم به بعد، به نوعی نثر با 
شیوهای تازه برمی خوریم که به نام نثر فنی مشهور است. بنابراین، در نثر فنی برخالف نثر ساده روش کالم اطناب است یعنی آوردن الفاظ و لغات و ترکیبات و 
تعبیرات بسیار برای مفاهیم و معانی اندک؛ به عالوه توجه نثر فنی به لفظ و مناسبات آن و آرایش ظاهر کالم بیشتر است؛. می توان نخستین اثر نثر فنی یا آراسته 



علوم و فنون ادبی

12

ی فارسی را کلیله و دمنه، اثر ابوالمعالی نصرالله بن محمد دانست که در حدود سال 536ه تألیف شده است. و کسانی چون رشیدالدین وطواط در منشآت خود و 
قاضی حمیدالدین بلخی در مقامات خویش از آن پیروی کرده اند. نمونه های ممتاز دیگر نثر فنی مرزبان نامه و گلستان هستند.

نثر مصنوع و متکلف
در آغاز ظهور نثر فنی و مصنوع نویسندگان سیر طبیعی نثر را ادامه می دادند ولی به تدریج با قبول تکلفات لفظی، جانب معنی را رها کردند، به طوری که در پایان 
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سبک های نثر فارسی در قرن هفتم و هشتم
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آمیز تحریر کرد و تاریخ جهانگشا، به نثر مزین و شیوا تحریر شد و وصاف الحضره تاریخ وصاف را با کالمی مصنوع نوشت.

ج( نثرمسجع پیشگام این شیوه، سعدی شیرازی است که گلستان او، هم حاوی قسمت های مصنوع است و هم ساده و موزون. نثر موزون سعدی نه تنها در 
گلستان که در مجالس پنج گانه ی او نیز دیده می شود و بعدها از طرف بسیاری از نویسندگان مورد تقلید قرار گرفت.

دوره ی مغول و تیموری )628 - 9۱6 ه.ق(: دوره ی اوج تاریخ نویسی همراه با تنزل نثر فارسی 
حمله ی مغول به ایران از سال 616 ه آغاز شد و در نتیجه ی آن خراسان و دیگر بالد ایران خراب و مردم آن قتل عام شدند و کشوری که مملو از علم و صنعت 
و کتابخانه و دانشمند و عالم بود، به نیستی گرایید. به همین دلیل حمله ی مغول مبدأ تغییرات و تحوالت بزرگی در همه شئون اجتماعی و عقلی و ادبی ایران و 
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سبب انحطاط و سقوط علم و ادب گردید و سبک نویسندگی را نیز تنزل داد. 

نتایج این حمله ی شوم عبارتند از:

1. نفوذ سیاسی خلفا از میان رفت و بغداد مرکزیت علمی و ادبی و سیاسی خود را از دست داد. 

2. بی توجهی تاتارهای بی دین به نهادهای اسالمی، نفوذ نویسندگان عربی را کاهش داد و این خود موهبتی برای زبان فارسی بود.

3. رابطه ی ایرانیان با ملل دیگر اسالمی و عرب زبان قطع شد و نثرنویسان به تألیف به زبان عربی، حاجتی احساس نمی کردند.

4. تألیف کتاب های علمی به زبان فارسی رونق گرفت و دیگر علما، کمتر به تألیف کتاب به زبان عربی رغبت می ورزیدند. 

5. از آنجا که ایلخان های مغول عالقه ای وافر به ثبت و ضبط لشکر کشی ها و فتوحات خود داشتند، تاریخ نویسی برعکس دیگر موضوعات ادبی، رواج یافت و 
شمار قابل مالحظه ای از تاریخ نویسان در این دوره پدید آمدند. 

مقدمات تغییر سبک فارسی
از قرن هشتم تا دهم هجری، تأثیرات عمیق حمله ی مغول بر ادب و فرهنگ ایرانی به تدریج آشکار شد و بار دیگر ساده نویسی رواج یافت؛ علت این امر آن بود 
که از یک سو چنگیزخان و قوم او از عبارت پردازی به شیوه ی نویسندگان ایرانی، خوششان نمی آمد و از طرفی رکود فرهنگی و یأس و دل مردگی اجتماعی، 
ذوقی باقی  نمی گذاشت. بنابراین نثر ساده ی فارسی از قرن هفتم به بعد به تدریج، بر نثر فنی برتری یافت و مخصوصًا، تاریخ نویسی ساده و روان و ذوق آمیزی 

رواج یافت. علت این امر علی رغم انهدام تمام مراکز ادبی و علمی و ذوقی جامعه آن بود که مغوالن به باقی ماندن ذکر و یاد خود و پدرانشان عالقه مند بودند .

ویژگی های نثر قرن نهم تا اوایل قرن دهم )دوره ی تیموری(: 
1. نفوذ کلمات ترکی در متون تاریخی به خوبی مشهود است و لغات ترکی جغتایی و مغولی وارد زبان شده است. 

2. بعضی ضعف های لغوی و دستوری وارد زبان نثر و شعر می شد و در آثار دوره ی صفوی هم ادامه یافت و صرف و نحو تزلزل پیدا کرد.

3. نثر این دوره مطب و دراز آهنگ است خاصه در مکتوب ها و منشورها و کتاب های تاریخ، چنانکه گاهی موضوع و معنای سخن در بین کالم گم می شود. 
البته این امر در مورد کتاب های علمی صادق نیست.

4. در این دوره، نویسندگان و مؤلفان، نثری ساده دارند ولی این سادگی در کتاب های علمی بیشتر است. 

5. توجه به نثر مصنوع کاهش یافتن و علت آن عدم توانایی نویسندگان به ایجاد آثار بدیع و دشوار بود. 

6. در این دوره کتب تاریخ به زبان ساده تحریر می شد و کتبی چون ظفرنامه ی تیموری، مطلع السعدین و روضة الصفا به وجود آمدند.

7. از آنجا که در این دوره ذوق ها محدود، فکرها کوتاه شده بود، طریق تعقل و تحقیق از بین رفته بود و این امر ردپای خود را در نثر نیز برجای نهاده بود.

سبک های نثر فارسی در دوره ی صفوی
در این دوره، در ایران و هند چند سبک نثر رواج یافت:

1. نثرهای منشیانه: که به وسیله ی منشیان درباری و اهل فضل به تقلید از ظفرنامه و وصاف نگاشته می شد، 
2. نثرهای بینابین: غالب نثرهای این زمان یا کم مایه و سست است ، مثل عالم آرای عباسی. 

3. نثرهای هندی: از آنجا که نویسندگان مقیم هند، بیشتر به اظهار فضل عالقه داشتند و کمتر مطلبی برای بیان داشتند به پرگویی و فضل فروشی می پرداختند 
و نثر آن ها فاقد روح و تازگی و طراوت است. 

4. نثرهای ساده: مراد از نثر ساده در این دوره نثر مرسلی نیست که امثال بلعمی می نوشته اند. در نثر ساده ی این دوره لغات و ترکیبات عربی و اشاره به آیات 
و احادیث و درآمیختگی شعر و نثر کم نیست. کتب تاریخ و علمی بدان شیوه نوشته شده و بهتر از کتب فاضالنه ی این عصر است. تفسیر زواره ای و مجالس 

المومنین قاضی نورالله شوشتری از این دست است. 
5. نثرهای علمی این گونه نثرها مانند نوشته های شیخ بهایی و مجلسی .
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سبک های نثر فارسی در دوره ی قاجار و مشروطه
در این دوره دو شیوه در نثر رواج یافت:

الف( نثر ادبی و جدید که به تقلید از قایم مقام رواج داشت و دنباله ی نثر قبل از مغول، یعنی نثر بیهقی و جرفاذقانی بود.

ب( نثر ساده و موجز که به تقلید از سبک ساده نویسی فرنگ قوت یافت، چنان که خود نصرالدین شاه نثری بسیار ساده دارد و سفرنامه های او از سلیقه و لطفی 
خاص برخوردار است و نویسندگانی چون فرهاد میرزا، میرزا آقاخان کرمانی، سید جمال الدین اسدآبادی، صنیع الدوله، میرزا ملکم خان، طالبوف، میرزا علی خان 

امین الدوله، پسر مجدالملک و حاج شیخ جعفر ترشیزی، از نویسندگان ساده نویس این روزگار هستند.
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لبیبی، اسدی، عنصری، ابوالفرج رونی، ابوحنیفه ی اسکانی، عیوقی، رابعه ی قزداری، فرخی سیستانی، غضایری رازی، منوچهری دامغانی، فخرالدین اسعد 

گرگانی، مسعود سعد سلمان، امیر معزی، ناصر خسرو، سنایی غزنوی، المعی گرگانی، عماد زوزنی، باخزری، ایازی، ازرقی، ادیب زوزنی.

رودکی )متوفی 329 ق(
از او تنها 900 بیت باقی مانده است. کلیله و دمنه را به نظم درآورد و سندبادنامه ی منظوم را هم به او نسبت داده اند. در قالبهایی چون مثنوی، قطعه، قصیده و 

رباعی شعر سروده است. قطعات او اندرز گونه اند. قصاید او عمومًا در مدح است، اختراع رباعی را به او نسبت می دهند. 

شهید بلخی )متوفی 325 ق (
او از پیشگامان شعر فارسی و معاصر رودکی است و رودکی در مرگ او مرثیه گفته است. از او حدود 100 بیت باقی مانده است .

دقیقی )متوفی 367 ق(
اولین کسی است که به نظم شاهنامه پرداخته است.. او هنوز 1000 بیت از گشتاسب نامه را نسروده بود که به دست غالمی کشته شد. فردوسی آن 1000 بیت 
را در شاهنامه آورده است. ابیات دقیقی در شاهنامه با داستان گشتاسب و به تخت نشستن او آغاز می شود و با قصد ارجاسب تورانی در جنگ دوم علیه گشتاسب 

پایان می یابد و این سرانجامی غیرمنتظره و ناگهانی است. مطالب 1000 بیت دقیقی منطبق بر کتاب حماسی ایاتکار زریران است.. 

کسایی مروزی )متوفی 39۱ ق (
مذهب شیعه داشت و ظاهرًا نخستین کسی است که قصیده ای در رثای شهدای کربال سروده است. 

رابعه بنت کعب قزداری
بسیاری رابعه را نخستین زن شاعر پارسی گوی می دانند. پدرش از عرب های کوچیده به خراسان و فرمانروای بلخ، سیستان، قندهار و بست بوده است. او در 
گاه شد و دستور داد  دوره ی سامانیان می زیست و شیفته ی شخصی به نام َبکتاش که غالم برادرش بود، شد و برایش شعر سرود. برادرش، حارث از این عشق آ

که خواهرش را به حمام برند و رگ هایش را بزنند تا بمیرد. 

فردوسی طوسی )متوفی 4۱۱ ق(
او در نیمه ی اول قرن چهارم یعنی در سال 329 هجری درروستای باژ از نواحی توس متولد شد. فردوسی در حدود سال 370 هجری بعد از کشته شدن دقیقی 
که نظم شاهنامه را آغاز کرده و ناتمام نهاده بود، دنباله ی کار دقیقی را گرفت و به نظم کامل شاهنامه ی ابومنصوری همت گماشت. تاریخ تحقیقی شروع نظم 

شاهنامه درست معلوم نیست و تاریخ تقریبی آن 371 هجری است. 

شاهنامه
موضوع شاهنامه تاریخ ایران قدیم از آغاز تمدن نژاد ایرانی تا انقراض حکومت ایران به دست اعراب است. این عهد ممتد تاریخی ایران به پنجاه دوره ی شاهی 

تقسیم می شود که از حیث طول زمان و تفصیل یا اختیار مطالب با یکدیگر متفاوتند و مدت سلطنت هر یک از پادشاهان در شاهنامه ذکر شده است.
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تاریخ ادبیات

شاعران سبک خراسانی
رودکی سمرقندی، شهید بلخی، ابوشکور بلخی، منجیک ترمذی، کسایی مروزی، دقیقی طوسی، فردوسی، بهرامی سرخسی، زینبی علوی، عسجدی، غضایری، 
لبیبی، اسدی، عنصری، ابوالفرج رونی، ابوحنیفه ی اسکانی، عیوقی، رابعه ی قزداری، فرخی سیستانی، غضایری رازی، منوچهری دامغانی، فخرالدین اسعد 

گرگانی، مسعود سعد سلمان، امیر معزی، ناصر خسرو، سنایی غزنوی، المعی گرگانی، عماد زوزنی، باخزری، ایازی، ازرقی، ادیب زوزنی.

رودکی )متوفی 329 ق(
از او تنها 900 بیت باقی مانده است. کلیله و دمنه را به نظم درآورد و سندبادنامه ی منظوم را هم به او نسبت داده اند. در قالبهایی چون مثنوی، قطعه، قصیده و 

رباعی شعر سروده است. قطعات او اندرز گونه اند. قصاید او عمومًا در مدح است، اختراع رباعی را به او نسبت می دهند. 

شهید بلخی )متوفی 325 ق (
او از پیشگامان شعر فارسی و معاصر رودکی است و رودکی در مرگ او مرثیه گفته است. از او حدود 100 بیت باقی مانده است .

دقیقی )متوفی 367 ق(
اولین کسی است که به نظم شاهنامه پرداخته است.. او هنوز 1000 بیت از گشتاسب نامه را نسروده بود که به دست غالمی کشته شد. فردوسی آن 1000 بیت 
را در شاهنامه آورده است. ابیات دقیقی در شاهنامه با داستان گشتاسب و به تخت نشستن او آغاز می شود و با قصد ارجاسب تورانی در جنگ دوم علیه گشتاسب 

پایان می یابد و این سرانجامی غیرمنتظره و ناگهانی است. مطالب 1000 بیت دقیقی منطبق بر کتاب حماسی ایاتکار زریران است.. 

کسایی مروزی )متوفی 39۱ ق (
مذهب شیعه داشت و ظاهرًا نخستین کسی است که قصیده ای در رثای شهدای کربال سروده است. 

رابعه بنت کعب قزداری
بسیاری رابعه را نخستین زن شاعر پارسی گوی می دانند. پدرش از عرب های کوچیده به خراسان و فرمانروای بلخ، سیستان، قندهار و بست بوده است. او در 
گاه شد و دستور داد  دوره ی سامانیان می زیست و شیفته ی شخصی به نام َبکتاش که غالم برادرش بود، شد و برایش شعر سرود. برادرش، حارث از این عشق آ

که خواهرش را به حمام برند و رگ هایش را بزنند تا بمیرد. 

فردوسی طوسی )متوفی 4۱۱ ق(
او در نیمه ی اول قرن چهارم یعنی در سال 329 هجری درروستای باژ از نواحی توس متولد شد. فردوسی در حدود سال 370 هجری بعد از کشته شدن دقیقی 
که نظم شاهنامه را آغاز کرده و ناتمام نهاده بود، دنباله ی کار دقیقی را گرفت و به نظم کامل شاهنامه ی ابومنصوری همت گماشت. تاریخ تحقیقی شروع نظم 

شاهنامه درست معلوم نیست و تاریخ تقریبی آن 371 هجری است. 

شاهنامه
موضوع شاهنامه تاریخ ایران قدیم از آغاز تمدن نژاد ایرانی تا انقراض حکومت ایران به دست اعراب است. این عهد ممتد تاریخی ایران به پنجاه دوره ی شاهی 

تقسیم می شود که از حیث طول زمان و تفصیل یا اختیار مطالب با یکدیگر متفاوتند و مدت سلطنت هر یک از پادشاهان در شاهنامه ذکر شده است.
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در شاهنامه سه دورهی متمایز را می توان تشخیص داد: 

3. دوران تاریخی  2. عهد پهلوانی  1. دوره ی اساطیری 

دوره ی اساطیری: یعنی عهد کیومرث و هوشنگ و طهمورث و جمشید و ضحاک تا ظهور فریدون .

عهد پهلوانی: دوره پهلوانی از قیام کاوه آغاز می شود و به قتل رستم و سلطنت بهمن پسر اسفندیار پایان می پذیرد. این قسمت مهمترین و بهترین قسمت های 
شاهنامه و قسمت واقعی حماسه ی ملی ایران و حاوی عالی ترین نمونه ی اشعار فارسی است. 

عهد تاریخی: یعنی دوره ای که تصورات پهلوانی و افسانه ای و افراد خارق العاده و اعمال غیر عادی تقریبًا و به تدریج از میان  می روند و اشخاص و اعمال 
تاریخی جایگزین آن ها می گردند و حماسه ملی ایران رنگ و روش تاریخی  می یابد؛ از عهد بهمن مقدمات این دوره شروع می شود و  با مرگ یزگرد سوم به 

پایان می رسد..

منابع شاهنامه 
مهم ترین منابع شاهنامه ی فردوسی، همانا شاهنامه ی ابومنصوری است که به حکم ابومنصور و محمد بن عبد الرزاق توسی در اوایل قرن چهارم جمع آوری 

شد و اوستا و خدای نامه های دوره ساسانی.

تأثیر و مقام و اهمیت شاهنامه
اهمیت شاهنامه یکی از لحاظ ادبیات فارسی و دیگر از حیث ملیت و قومیت ایرانی و محفوظ نگاه داشتن غرور ملی و احیای مفاخر ایران گذشته است.

فردوسی نه تنها در حماسه سرایی همتایی ندارد، بلکه افکار غنایی و حکمتی و اندرزهای حکیمانه ی وی و مهارتش در وصف و منظره سازی نیز او را از جهات 
دیگر در میان شاعران ایرانی کم نظیر می سازد شاهنامه ی فردوسی حماسه ی طبیعی است؛ یعنی فردوسی آن را از روی شاهنامه ی منثور و داستان های ایرانی 

که قباًل وجود داشته اند، سروده است. 

دین شاهنامه
ّ
مقل

منظومه هایی که به تقلید از شاهنامه سروده شده اند، عبارتند از: گرشاسب نامه )اسدی طوسی(، اسکندرنامه )نظامی خواجوی(، سام نامه )خواجوی کرمانی(، 
شهریارنامه )عثمان مختاری(، برزونامه )عطابن یعقوب(. 

فرخی سیستانی )متوفی 429 ق(
قصیده پرداز  و مداح است و به جنبه های غنایی توجه کرده است و بدین جهت تغزالت زیبایی دارد.. زبان او ویژگی های زبان کهن را دارد، اما مشتمل بر الفاظ 

متداول و به دور از کلمات غریب و ناهنجار است .

عنصری )متوفی 432 ق(
ملک الشعرای دربار محمود غزنوی بود و به او حکیم هم می گفتند. وی استاد مسلم قصیده است و تنها به مدح توجه دارد. از او حدود دو هزار بیت برجای مانده 

است. او مثنوی هایی نیز سروده است به نام های: وامق و عذرا، شادبهر و عین الحیات، سرخ بت و خنگ بت. 

منوچهری دامغانی )متوفی 432 ق(
بیشتر شعرهای او درباره ی طبیعت است. دیوان او مشتمل بر اشعاری است که در قالب غزل، قصیده، مسمط، قطعه، و ترکیب بند سروده شده و موضوعاتی 

چون ستایش، وصف، و خمریه را در بر می گیرد .

ابوسعید ابی الخیر )متوفی 440 ق(
از شاعران و رباعی سرایان صوفی این سبک است. اولین بار در اشعار اوست که کنایات و اشارات عارفانه به کار رفته و تشبیهاتی از عشق زمینی و جسمانی در 
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مورد عشق الهی ذکر شده است. ابوسعید حدود 720 رباعی دارد. زبان شعر او کهن است. از نظر فکری، وی رباعیات عاشقانه و عارفانه دارد، در سطح ادبی هم 
اشعار او ساده و به دور از صنایع بدیعی می نماید.

فخرالدین اسعد گرگانی )متوفی 442 ق(

سراینده منظومه داستان ویس و رامین است که از پهلوی به فارسی دری درآمده است. 

بابا طاهر همدانی )متوفی 447 ق( 
باز آفرین دوبیتی های سنتی یا فهلویات ایرانی است. عناصر عاطفی زبان او در این دوبیتی ها بسیار چشمگیر است و معمواًل بسامد عناصر فرهنگ عامه در آن 

فراوان است و همین گونه از زبان محاوره بسیار سود جسته است. بن مایه های دوبیتی های او، مفاهیم عاشقانه و عارفانه است .

اسدی توسی )متوفی 465 ق(
حماسه ی گرشاسب نامه از اوست که در حدود 9600 بیت است و هرگز قابل مقایسه با شاهنامه نیست. موضوع این کتاب، داستان پهلوانی است به نام گرشاسب 

که بر حسب روایات نریمان، نیای رستم بوده است. کتاب لغتی هم به نام لغت فرس از او به یادگار مانده است که اولین فرهنگ واژگانی زبان فارسی است. 

ناصر خسرو )متوفی 48۱ ق(
هم شاعر است و هم نویسنده. اشعار او عمومًا بر پایه باورهای دینی مذهب اسماعیلی است و همین امر عامل تمایز سبکی اوست. رویکردی منفی نسبت به غزل 
و اشعار عاشقانه دارد.. اشعار او پر از مضامین فلسفی و کالمی و دینی است و در آن ها نوعی فلسفه ی نظری خاص و احتجاجات کالمی و عقالنی دیده می شود.

آثار او عبارتند از : جامع الحکمتین، خوان االخوان، زادالمسافرین، وجه دین، گشایش و رهایش، سفرنامه

شاعران قرن ششم: 
خیام نیشابوری )متوفی 5۱0 ق(

گرچه پایگاه علمی خیام برتر از جایگاه ادبی او است، شهرت وی بیشتر به واسطه ی رباعیاتش است. او نکته بینی های فلسفی خود را در قالب شعر بیان کرده 
است. موضوعات رباعیات خیام  عبارتند از: راز آفرینش؛ درد زندگی؛ از ازل نوشته؛ گردش دوران، ذرات گردنده؛ هر چه باداباد؛ دم را دریابیم. 

ادوارد فیتزجرالد رباعیات او را به زبان انگلیسی ترجمه کرده است که مایه ی شهرت وی در مغرب زمین شده است.

مسعود سعد سلمان )متوفی 5۱5 ق(
مسعود سعد یکی از قصیده سرایان شعر فارسی و سبک او خراسانی است. اهمیت او مرهون آن است که سبک حبسیه سرایی او نوآوری در شعر فارسی محسوب 

می شود. حبسیه اشعاری است که معمواًل در حبس و زندان و در گالیه از رنج و دردها سروده می شود. 

معزی )متوفی 52۱ ق (
معزی شاعر دربار ملکشاه سلجوقی بود و از سوی این پادشاه لقب امیر گرفت. پس از مرگ ملکشاه، معزی به خدمت سلطان سنجر در آمد. به سبک خراسانی 

گرایش دارد و ظاهرا فاقد سبک شخصی و سبک او اقتباسی از سبک عنصری و فرخی است. بیشتر اشعار معزی قصیده و غزل مدحی و توصیفی است. 
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مورد عشق الهی ذکر شده است. ابوسعید حدود 720 رباعی دارد. زبان شعر او کهن است. از نظر فکری، وی رباعیات عاشقانه و عارفانه دارد، در سطح ادبی هم 
اشعار او ساده و به دور از صنایع بدیعی می نماید.

فخرالدین اسعد گرگانی )متوفی 442 ق(

سراینده منظومه داستان ویس و رامین است که از پهلوی به فارسی دری درآمده است. 

بابا طاهر همدانی )متوفی 447 ق( 
باز آفرین دوبیتی های سنتی یا فهلویات ایرانی است. عناصر عاطفی زبان او در این دوبیتی ها بسیار چشمگیر است و معمواًل بسامد عناصر فرهنگ عامه در آن 

فراوان است و همین گونه از زبان محاوره بسیار سود جسته است. بن مایه های دوبیتی های او، مفاهیم عاشقانه و عارفانه است .

اسدی توسی )متوفی 465 ق(
حماسه ی گرشاسب نامه از اوست که در حدود 9600 بیت است و هرگز قابل مقایسه با شاهنامه نیست. موضوع این کتاب، داستان پهلوانی است به نام گرشاسب 

که بر حسب روایات نریمان، نیای رستم بوده است. کتاب لغتی هم به نام لغت فرس از او به یادگار مانده است که اولین فرهنگ واژگانی زبان فارسی است. 

ناصر خسرو )متوفی 48۱ ق(
هم شاعر است و هم نویسنده. اشعار او عمومًا بر پایه باورهای دینی مذهب اسماعیلی است و همین امر عامل تمایز سبکی اوست. رویکردی منفی نسبت به غزل 
و اشعار عاشقانه دارد.. اشعار او پر از مضامین فلسفی و کالمی و دینی است و در آن ها نوعی فلسفه ی نظری خاص و احتجاجات کالمی و عقالنی دیده می شود.
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گرچه پایگاه علمی خیام برتر از جایگاه ادبی او است، شهرت وی بیشتر به واسطه ی رباعیاتش است. او نکته بینی های فلسفی خود را در قالب شعر بیان کرده 
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مسعود سعد یکی از قصیده سرایان شعر فارسی و سبک او خراسانی است. اهمیت او مرهون آن است که سبک حبسیه سرایی او نوآوری در شعر فارسی محسوب 
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گرایش دارد و ظاهرا فاقد سبک شخصی و سبک او اقتباسی از سبک عنصری و فرخی است. بیشتر اشعار معزی قصیده و غزل مدحی و توصیفی است. 
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سنایی )متوفی 545 ق (
محققان ادب پارسی او را شاعر دوران ساز معرفی کرده اند، چه آنکه او تحول عمیقی در ادبیات ایجاد کرد. اهمیت سنایی در شعر فارسی به چند دلیل است:

1. او عرفان و تصوف را وارد شعر کرد و بدین گونه شعر را از حالت مدحی بیرون آورد. 

2. سنایی مسائل اجتماعی عصر را در قصاید خود مطرح کرده و آن ها را به باد انتقاد می گیرد. 

3. او آغازگر سرایش غزل است. 

آثار سنایی غیر از دیوان اشعار چند مثنوی از سنایی باقی مانده است.

1. حدیقة الحقیقة و شریعة الطریقة: مهمترین مثنوی سنایی که آن را الهی نامه نیز نامیده اند. این مثنوی مملو از مفاهیم تعلیمی و نمونه ی کامل زهد و مثل 
است.

2 .سیر العباد إلی المعاد: شامل هفتصد بیت است و در آن از موضوعات اخالقی سخن رفته است. 

3. طریق التحقیق: مثنوی است بر وزن و شیوه ی حدیقه الحقیقه.

4 کارنامه ی بلخ: مثنوی است بر وزن حدیقه در پانصد بیت که ظاهرا نخستین نظم مثنوی سنایی است و چون به طریق طنز سروده شده، آن را »مطایبه نامه 
« هم می گویند. 

5. عشق نامه: شامل حدود هزار بیت در قالب مثنوی است و در چهار بخش حقایق، معارف، مواعظ و حکم گرد آمده است. 

6. عقل نامه: منظومه ای است که در سبک و وزن عشق نامه که در قالب مثنوی سروده شده است. 

7. مکاتیب: نوشته ها و نامه هایی از سنایی است که به نثر فارسی نوشته شده و از آن با نام مکاتیب یا رسائل سنایی یاد می شود.

انوری )متوفی 583 ق (
بزرگترین شاعر سبک بینابین است. قصاید او نهایت ذهن گرایی و قطعات او نهایت واقع گرایی را نشان می دهد و غزلیاتش حالت میانه دارند.. به هر روی، زبان 

شعر انوری، ساده ترین و بی پیرایه ترین زبان شعر تا عصر اوست و از این لحاظ می توان او را با سعدی در قرن هفتم مقایسه کرد. 

ظهیر فاریابی )متوفی 598 ق(

از جمله شاعرانی است که حرکت تغییر سبک خراسانی به عراقی در دیوانش محسوس است. غزل هایش روان و حّتی قوی تر از غزلیات انوری است.

جمال الدین اصفهانی )متوفی 588 ق(
شاعر قصیده سرایی است که مبانی فکری او شبه عرفانی، مشتمل بر پند و اندرز و بسیار به شرع نزدیک است. 

خاقانی )متوفی 595 ق(
استاد مسلم قصیده است. زبان شعر او زبانی پیچیده و استوار و آمیخته با آرایه های ادبی فراوان است. در اشعار او، اشاره به تلمیحات ایرانی، سامی و مسیحی 

اهمیت ویژه ای دارد. مسایل علمی و نجومی و طبی در دیوان او فراوان یافت می شود اما در غزلیات همانند انوری زبانی ساده و بی پیرایه دارد. 

آثار خاقانی 
دیوان: شامل قصاید، ترجیعات، مقطعات، غزلیات و رباعیات است. 

تحفة العراقین:. تحفة العراقین در شرح نخستین سفر خاقانی به مکه و »عراقین« است و در ذکر هر شهر از رجال آن نیز یاد کرده است.

منشآت خاقانی: چند نامه از خاقانی است که به بزرگان زمان خود نوشته، و پر از کلمات و جمالت عربی دشوار و مترادف و گاهی از اشعار خود خاقانی در آن 
ها هست.
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نظامی گنجوی )متوفی 599 ق(
نظامی از شاعرانی است که باید او را در شمار ارکان شعر فارسی و از استادان مسلم این زبان دانست . تبحر او در مثنوی سرایی در ادب فارسی بی نظیر است. 
اگر چه داستان سرایی در زبان فارسی به وسیله ی نظامی شروع نشده، لیکن او شعر تمثیلی را در قرن ششم به حد اعالی تکامل رسانده است و با زبان شعر، 

زیباترین داستان ها را به نظم در آورده است؛ 

آثار نظامی
خمسه یا پنج گنج نظامی شامل پنج مثنوی است:

1. مخزن االسرار: نخستین مثنوی نظامی، این کتاب دربرگیرنده ی دعوت مردم به خودشناسی، خداشناسی و گزینش ویژگی های پسندیده ی اخالقی است. 

2. خسرو و شیرین: درباره عشق خسرو به شیرین.

3. لیلی و مجنون : درباره عشق مجنون به لیلی .

4. هفت پیکر )که آن را بهرام تامه و هفت گنبد نیز خوانده اند( .

5. اسکندرنامه، شامل دو بخش شرفنامه و اقبال نامه .

شاعران سبک عراقی 
ابوالفرج رونی، سید حسن غزنوی و جمال الدین اصفهانی از بنیان گذاران و کمال الدین اصفهانی، عطار نیشابوری، سعدی،مولوی ، فخرالدین عراقی ، سیف 

فرغانی و حافظ، خواجوی کرمانی، ابن یمین و جامی از نمایندگان این سبک به شمار می روند. 

عّطار نیشابوری )متوفی 627 ق(
اگر قلمرو شعر عرفانی فارسی را به گونه ی مثلثی در نظر بگیریم، عطار یکی از اضالع این مثلث است و آن دو ضلع دیگر عبارتند از سنائی و مولوی. شعر عرفانی 
به یک اعتبار با سنایی آغاز می شود و در عطار به مرحله ی کمال می رسد و اوج خود را در آثار جالل الدین مولوی می یابد.. مهم ترین ویژگی عطار در این است 

که تمام آثار او در جهت تصوف )عرفان( است.

سه نوع غزل عاشقانه، عارفانه و قلندرانه در دیوان او وجود دارد. غزل قلندرانه ی او در واقع نوعی غزل عرفانی است که با تکیه بر ضدیت با متعارفات اجتماعی 
و دینی و اخالقی سروده شده است. 

آثار او عباتند از: دیوان اشعار، منطق الطیر، اسرارنامه، الهی نامه، مصیبت نامه، مختارنامه )مجموعه ی رباعیات(، تذکرة اواللیا به نثر. 

منطق الّطیر
منطق الطیر یا مقامات الطیور منظومه ای ست که نمونه ی کامل ادبیات تمثیلی و عرفانی است .گروهی از پرندگان برای یافتن سیمرغ  حرکت می کنند در هر 
مرحله، گروهی از مرغان، به دلیل وابستگی های مادی، از راه باز می مانند و به بهانه هایی پا پس می کشند تا این که پس از عبور از هفت مرحله، از گروه انبوه 
پرندگان تنها »سی مرغ« باقی می مانند و با نگریستن در آینه ی حق در می یابند که سیمرغ در وجود خود آن هاست. در نهایت با این خودشناسی مرغان جذب 

جذبه ی خداوند می شوند و حقیقت را در وجود خویش می یابند

سعدی )متوفی 69۱ ق(
آثار سعدی به دو دسته ی آثار منظوم و آثار منثور تقسیم می شود، در حالی که آثار منثور وی خاصه شاهکارش گلستان، خود آمیخته با اشعار پارسی و عربی 

استاد است. 

1. سعدی نامه یا بوستان که یکی از شاهکارهای بال منازع شعر فارسی است؛ این منظومه در اخالق و تربیت و وعظ و تحقیق است، در بحر متقارب و ده باب .

2. قصاید عربی سعدی که اندکی کمتر از هفتصد بیت و مشتمل بر معانی غنایی، مدح، نصیحت و یک قصیده ی مفصل در مرثیه ی المستعصم بالله است.
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3. قصاید فارسی در موعظه و نصیحت و توحید و مدح پادشاهان و صدور و رجال عهد.

4. غزل های سعدی شامل طیبات، بدایع، خواتیم و غزل قدیم.

5 صاحبیه که مجموعه ای است از بعضی قطعات فارسی و عربی و غالب آن ها در مدح شمس الدین صاحب دیوان جوینی و از این روی معروف به صاحبیه است.

6. خبیثات: مجموعه ای است از اشعار هزل؛ 

شیوه ی شاعری
سعدی را استاد شیوه ی سهل و ممتنع می دانند. سبک او گفتن معانی بسیار تازه و لطیف و ابداعی در الفاظ ساده و روان و سهل است که در عین حال حائز همه 
ی شرایط فصاحت به حد اعالی آن است. لغات عربی که سعدی به کار برده، از نوع لغاتی هستند که در زبان فارسی رواج یافته و کاربردی بوده اند. سعدی در 
مدح و غزل، هر دو، راهی نو و تازه پیش گرفت؛ زبان ساده ی سعدی با مضمون نو در قصیده سرایی تحولی بی نظیر ایجاد کرد؛ او به جای مدح، اندرز و موعظه 
می کند و گاه مضامین عرفانی را دستمایه ی کارهایش قرار می دهد. در زمانی که قصیده ی سنتی از میان رفته بود، قصاید سعدی جای آن را گرفت. سعدی در 
غزلیات عاشقانه ی فارسی نیز بی مانند است. او در شعر خود از صناعات ادبی به حد اعتدال استفاده کرده، همه جا مقام مخاطب را رعایت می کند. این سادگی 

در زبان باعث شده است که گزینش واژگان در اشعارش طبیعی بنماید و برای اشعارش تشخص محسوب شود. 

مولوی )متوفی 672 ق(
نام او محمد و لقبش در دوران حیات خود »جالل الدین « و گاهی »خداوندگار« و »موالنا خداوندگار« بوده و لقب »مولوی« در قرن های بعد )ظاهرًا از قرن نهم 
( برای وی به کار رفته و او به نام های »مالی روم« و »مولوی رومی« نیز شهرت یافته و از برخی از اشعارش تخلص او را »خاموش« و »خموش« و »خامش« 

دانسته اند. وی در سال 604 ق در بلخ متولد شد. 

آثار موالنا
1. مثنوی معنوی: مثنوی شریف دارای شش دفتر است .

در مثنوی موالنا، اولین مشخصه ی اصلی، تنوع مضامین است. موضوعات عرفانی، دینی، اخالقی و حّتی گاه روانشناختی هم در آن آمده است. اکثر بخش 
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سیف فرغانی )متوفی 749 ق(
موضوع قصیده های سیف فرغانی غالبًا حمد خدا، نعت پیامبر اسالم و وعظ و اندرز و تحقیق و انتقاد از نابه سامانی های زمان .
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دیوان او شامل دو بخش است:

1. صنایع الکمال )قصاید، ترکیبات، ترجیعات، غزلیات: حضریات و سفریات، و رباعیات(
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2. بدایع الجمال )قصاید، غزلیات: شوقیات، و رباعیات( 

از او شش مثنوی نیز بر جای مانده است، به نام های:

1. همای و همایون : درباره ی عشق همای با همایون دختر فغفور چین است..

2. سام نامه که منظومه ای است حماسی و عشقی به تقلید از شاهنامه ی فردوسی و در شرح سرگذشت سام نریمان.

3. گل و نوروز.

4. روضة االنوار: به تقلید از مخزن االسرار .موضوع این مثنوی اخالق و عرفان و صف حالی از خود شاعر است.

5. کمال نامه: منظومه عرفانی 

6. گوهر نامه است که آخرین مثنوی اوست .

حافظ )متوفی 3- 792 ق(
دیوان حافظ که مشتمل بر حدود 500 غزل، چند قصیده، دو مثنوی، چندین قطعه و تعدادی رباعی است 

حافظ بزرگترین شاعر قرن هشتم از نظر سبک شناسی به شمار می رود. غزلیات او هم مضامین عاشقانه ی سعدی را دارد و هم از مضامین عرفانی غزلیات 
عطار و موالنا و هم از مضامین اجتماعی و انتقادی قصاید سنایی بهره یافته است.. از مختصات پنهان شعر حافظ، ارتباط درونی ابیات است.. حافظ در ساختار 
موسیقایی به انواع آرایه های بدیعی توجه نشان داده است و تقریبا دیوان او فرهنگی از آرایه های بدیعی عالی است. در ساختار معنایی عالوه بر آرایه های بیاتی، 
به بدیع معنوی بسیار عالقمند است، منتها هنر حافظ در ترکیب این صنایع است. او گاهی استخدام، تشبیه و ایهام را در یک بیت چنان با هنرمندی به کار می 
برد که مخاطب جز شگفتی و تحسین واکنشی ندارد، به ویژه ایهام در دیوان او بسامد باالیی دارد. طنز هم در دیوان او فراوان آمده است و ظرفیت بیانی شعر او 

را تا سر حد امکان گسترش داده و بدان شور و حیاتی عمیق بخشیده است. 

جامی )898ق(
نورالدین عبدالرحمن جامی ملقب به خاتم الشعرا، شاعر و عارف نامدار ایرانی در قرن نهم بود که بهارستان را به تقلید از گلستان سعدی نوشت.

آثار:
و  است  مثنوی  یا  بخش  هفت  شامل  کتاب  این  دارد.  ویژ ه ای  اهمیت  وی،   ادبی  آثار  میان  در  نیز  جامی  عبدالرحمن  مهم  و  مشهور  اثر  اورنگ  هفت  مثنوی 
داستان هایی حماسی، تاریخی، عاشقانه و اندرزگونه را روایت می کند. مثنوی سلسلةالذهب، سالمان و ابسال، تحفةاالحرار، سبحةاالبرار، یوسف و زلیخا، لیلی 

و مجنون و خردنامه اسکندری

بابافغانی )متوفی 925 ق(
شعر او حد واسط سبک حافظ، صائب و کلیم است. او را حافظ کوچک می گفتند. غزلیات او ساده و سوزناک است و تأثیر بالغی آن زیاد است صائب، او را آتشین 

دم توصیف می کند. مخالفان سبک وقوع به طنز این نوع اشعار را فغانیه یا فغانیات نامیده اند. 

وحشی بافقی )متوفی 9۱۱ ق(
از شاعران سبک وقوع - واسوخت است.. وحشی مثنوی معروفی به پیروی از نظامی و بر وزن مخزن االسرار به نام »خلد برین« سروده است. او همچنین دو 
منظومه ی عاشقانه دارد. یکی ناظر و منظور  و دیگری فرهاد و شیرین به استقبال از خسرو و شیرین نظامی؛ این مثنوی از شاهکارهای ادب دراماتیک پارسی 
است، لیکن وحشی بیش از 1070 بیت از آن را نساخت و باقی آن را وصال شیرازی شاعر مشهور سده ی سیزدهم هجری )م 1262( سروده و با افزودن 1251 

بیت آن را به پایان رسانیده است. یکی از ترکیب بندهای منحصر به فرد در زبان فارسی به نام شرح پریشانی، از وحشی است. 
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شاعران سبک هندی
طالب آملی )متوفی ۱036 ق(

از بزرگان سبک هندی است. او در تحول سبک هندی نقش مؤثری داشت. از او مثنوی ای به نام قضا و قدر نیز برجای مانده است. 

کلیم کاشانی )متوفی ۱06۱ ق( 
کلیم در همدان والدت یافت، لیکن به سبب اقامت طوالنی در کاشان به کاشانی مشهور شد. او شاعری مدیحه سراست و مثنوی ظفرنامه یا پادشاهنامه را سروده 

است. اهمیت او در غزل سرایی است و به دلیل توانایی اش در خالقیت هنری و معنی آفرینی به استاد قیامت کار ملقب شد.

صائب تبریزی )متوفی ۱080 ق(
معروف ترین شاعر سبک هندی است. در شعر او تمثیل، لطافت اندیشه و کاربرد صور خیال دیده می شود.  آثار صائب جز سه چهار هزار بیت قصیده و یک مثنوی 

کوتاه و ناقص به نام قندهارنامه و دو سه قطعه، همگی غزل است 

عبد القادر بیدل دهلوی )متوفی ۱۱33 ق(
بعد از شاعران بزرگ سبک هندی ظهور کرد و از آخرین شاعران صاحب سبک در این شیوه است. بعد از او، سبک هندی به ابتذال و انحطاط کشیده شد که 
رگه هایی از این انحطاط را در شعر او می توان دید. اشعار او به دشواری معروف است. غزلیات او برخالف اکثر غزلیات شاعران سبک هندی که به غزل عاشقانه 

نزدیک است، جنبه ی عرفانی دارد؛ یعنی زمینه های مضمون پردازی خود را بر عرفان نهاده است. 

شاعران دوره ی باز گشت ادبی
فتحعلی خان صبای کاشانی )متوفی ۱238 ق( 

ملک الشعراء فتحعلی شاه بود. دیوان قصاید او مشهور است و عالوه بر آن منظومه های شهنشاه نامه، خداوند نامه، گلشن صبا و عبرت نامه ی او نیز هر یک 
شهرت و مقامی در آثار ادبی اخیر ایران دارند. 

آذر بیگدلی متوفی)۱۱95 ق(
او در آغاز شاعری »واله«  تخلص می کرد، ولی بعدا تخلص »آذر« را برای خود برگزید..

وی عالوه بر دیوان اشعار، مشتمل بر ده هزار بیت، یک مثنوی به نام یوسف و زلیخا دارد که به شیوه ی یوسف و زلیخای جامی سروده است. مثنوی دیگری نیز 
به نام گنجینه به تقلید بوستان سعدی به او منسوب است. مهم ترین اثر آذر بیگدلی تذکره ی عمومی معروف و مفّصل او آتشکده مشهور به آتشکده ی آذر است. 

حسین مجمر اصفهانی )متوفی به سال ۱225(
در غزل و قصیده به روش متقدمان اظهار قدرت و مهارت فراوان کرده است 

میرزا شفیع وصال شیرازی )متوفی به سال ۱262(
مشهور به میرزا کوچک در مثنوی و غزل و قصیده قدرت داشت.. وی مثنوی فرهاد و شیرین وحشی را تمام کرد و مثنوی دیگری به نام بزم وصال دارد.
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میرزا حبیب قاآنی شیرازی )متوفی به سال ۱270(
اهمیت قاآنی بیشتر در آوردن طرز تازهای در قصیده سرایی است پریشان او که به تقلید از گلستان سعدی نوشته شده، معروف است. 

میرزا محمد علی سروش اصفهانی )متوفی به سال ۱285(
اهمیت و شهرت وی بیشتر در قصاید اوست که با مهارتی عجیب در غالب آن ها از فرخی سیستانی پیروی شده است. از او منظومه ای به بحر متقارب در شرح 

غزوات حضرت علی بن ابیطالب در دست است به نام اردیبهشت نامه و مثنوی های دیگری نیز مانند ساقی نامه و الهی نامه دارد.

شاعران دوره ی مشروطه
ملک الشعرای بهار )متوفی ۱330 ش(

محمدتقی بهار در سال 1265ه.ش در مشهد به دنیا آمد. پدرش میرزا محمدکاظم صبوری، ملک الشعرای آستان قدس رضوی بود؛ مقامی که پس از درگذشت 
پدر، به فرمان مظفرالدین شاه، به بهار رسید

آثار او عبارتند از: 
الف( تألیفات: منظومه ی چهار خطابه؛ زندگانی مانی؛ احوال فردوسی؛ تاریخ مختصر احزاب سیاسی )دو جلد(؛ دستور زبان فارسی پنج استاد )به همراهی قریب، 

فروزانفر، رشید یاسمی، همایی(؛ شعر در ایران؛ سبک شناسی ، فردوسی نامه بهار، رساله در احوال محمد بن جریر طبری 

ترجمه ها: اندرزهای آذرباد ماراسپندان )ترجمهی منظوم از پهلوی(؛ یادگار زریران )ترجمه ی منظوم از پهلوی(. 

ادیب الممالک فراهانی )متوفی ۱335(
محمدصادق ادیب الممالک فراهانی، فرزند حسین ملقب به امیر الشعرا و متخلص به امیری و پروانه در سال 1277 ق در روستای گازران اراک به دنیا آمد. 

آثار: دیوان به کوشش وحید دستگردی؛ پیوسته ی فرهنگ به شیوه نصاب الصبیان ، مقدمه ی گوهر خاوری

غالمرضا رشید یاسمی )متوفی ۱330 ش(
آثار: 1. احوال و آثار ابن یمین؛ 2. مقدمه بر دوبیتی های بابا طاهر 3 .قانون اخالق؛ 4. ترجمه تاریخ عمومی قرن 18.

پروین اعتصامی )متوفی ۱320 ش(
رخشنده اعتصامی مشهور به »پروین اعتصامی« از شاعران نامی معاصر است . پدرش اعتصام الملک از دانشمندان و ادیبان نامور بود. 

در 34 سالگی و در شب 16 فروردین سال 1320 خورشیدی در اثر بیماری حصبه در تهران زندگی را بدرود گفت. پروین در قصایدش پیرو سبک متقدمین به 
ویژه ناصرخسرو است و اشعارش بیشتر شامل مضامین حکمی، اخالقی و عرفانی می باشد. او در قدرت کالم و چیره دستی بر صنایع و آداب سخنوری همپایه 
ی گویندگان نامدار قرار داشته و در این میان به تمثیل و به خصوص مناظره توجه خاص دارد و این شیوه را که شیوه ی شاعران شمال و غرب ایران بود، احیاء 

می نماید. اشعارش ترکیبی است از دو سبک خراسانی و سبک عراقی شعر پروین شیوا، ساده و دلنشین است. شخصیت ها در تمثیل های پروین حضور دارند 

امیری فیروز کوهی )متوفی ۱363(
عالوه بر دیوان وی، منظومه هایی تحت عناوین »دربان پیر«، »درخت گردو«، »سماور«، »مرگ روستایی«، »کبک«، »ای زادگاه من« وجود دارد.



درسنامۀتاریخادبیاتوسبکشناسی

23

میرزا حبیب قاآنی شیرازی )متوفی به سال ۱270(
اهمیت قاآنی بیشتر در آوردن طرز تازهای در قصیده سرایی است پریشان او که به تقلید از گلستان سعدی نوشته شده، معروف است. 

میرزا محمد علی سروش اصفهانی )متوفی به سال ۱285(
اهمیت و شهرت وی بیشتر در قصاید اوست که با مهارتی عجیب در غالب آن ها از فرخی سیستانی پیروی شده است. از او منظومه ای به بحر متقارب در شرح 

غزوات حضرت علی بن ابیطالب در دست است به نام اردیبهشت نامه و مثنوی های دیگری نیز مانند ساقی نامه و الهی نامه دارد.

شاعران دوره ی مشروطه
ملک الشعرای بهار )متوفی ۱330 ش(

محمدتقی بهار در سال 1265ه.ش در مشهد به دنیا آمد. پدرش میرزا محمدکاظم صبوری، ملک الشعرای آستان قدس رضوی بود؛ مقامی که پس از درگذشت 
پدر، به فرمان مظفرالدین شاه، به بهار رسید

آثار او عبارتند از: 
الف( تألیفات: منظومه ی چهار خطابه؛ زندگانی مانی؛ احوال فردوسی؛ تاریخ مختصر احزاب سیاسی )دو جلد(؛ دستور زبان فارسی پنج استاد )به همراهی قریب، 

فروزانفر، رشید یاسمی، همایی(؛ شعر در ایران؛ سبک شناسی ، فردوسی نامه بهار، رساله در احوال محمد بن جریر طبری 

ترجمه ها: اندرزهای آذرباد ماراسپندان )ترجمهی منظوم از پهلوی(؛ یادگار زریران )ترجمه ی منظوم از پهلوی(. 

ادیب الممالک فراهانی )متوفی ۱335(
محمدصادق ادیب الممالک فراهانی، فرزند حسین ملقب به امیر الشعرا و متخلص به امیری و پروانه در سال 1277 ق در روستای گازران اراک به دنیا آمد. 

آثار: دیوان به کوشش وحید دستگردی؛ پیوسته ی فرهنگ به شیوه نصاب الصبیان ، مقدمه ی گوهر خاوری

غالمرضا رشید یاسمی )متوفی ۱330 ش(
آثار: 1. احوال و آثار ابن یمین؛ 2. مقدمه بر دوبیتی های بابا طاهر 3 .قانون اخالق؛ 4. ترجمه تاریخ عمومی قرن 18.

پروین اعتصامی )متوفی ۱320 ش(
رخشنده اعتصامی مشهور به »پروین اعتصامی« از شاعران نامی معاصر است . پدرش اعتصام الملک از دانشمندان و ادیبان نامور بود. 

در 34 سالگی و در شب 16 فروردین سال 1320 خورشیدی در اثر بیماری حصبه در تهران زندگی را بدرود گفت. پروین در قصایدش پیرو سبک متقدمین به 
ویژه ناصرخسرو است و اشعارش بیشتر شامل مضامین حکمی، اخالقی و عرفانی می باشد. او در قدرت کالم و چیره دستی بر صنایع و آداب سخنوری همپایه 
ی گویندگان نامدار قرار داشته و در این میان به تمثیل و به خصوص مناظره توجه خاص دارد و این شیوه را که شیوه ی شاعران شمال و غرب ایران بود، احیاء 

می نماید. اشعارش ترکیبی است از دو سبک خراسانی و سبک عراقی شعر پروین شیوا، ساده و دلنشین است. شخصیت ها در تمثیل های پروین حضور دارند 

امیری فیروز کوهی )متوفی ۱363(
عالوه بر دیوان وی، منظومه هایی تحت عناوین »دربان پیر«، »درخت گردو«، »سماور«، »مرگ روستایی«، »کبک«، »ای زادگاه من« وجود دارد.
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نیما یوشیج )متوفی ۱338 ش(
علی اسفندیاری مشهور به نیما یوشیج در سال 1276 شمسی در دهکده ی پوش استان مازندران نور به دنیا آمد. در همان دهکده که متولد شد، خواندن و نوشتن 
را نزد آخوند ده یاد گرفت او نخستین شعرش را در 23 سالگی نوشت؛ یعنی همان مثنوی بلند »قصه ی رنگ پریده«  است نیما در دی ماه 1301 »افسانه« را 

سرود و بخش هایی از آن را در مجله ی قرن بیستم به سردبیری »میرزاده ی عشقی« به چاپ رساند. 

عاقبت در اواخر عمر این شاعر بزرگ، در حالی که به علت سرمای شدید بوش، به ذات الریه مبتال شده بود، در تاریخ 13 دی ماه 1338 برای همیشه خاموش 
شد. او را در تهران دفن کردند ولی در سال 1372 طبق وصیت خودش، پیکرش را به یوش برده و در حیاط خانه ی محل تولدش به خاک سپردند. نیما بنیانگذار 
گاهانه تمام بنیادها و ساختارهای شعر کهن فارسی را به چالش کشید. تمام جریان های اصلی شعر معاصر فارسی مدیون انقالب و  شعر نو فارسی است. او آ

تحولی هستند که نیما مبدع آن بود. 

آثار او عبارتند از: »تعریف و تبصره و یادداشت های دیگر«، »حرف های همسایه« ، »حکایات و خانواده ی سرباز« ، »شعر من« ، »مانلی و خانه ی سریویلی« 
،»فریادهای دیگر و عنکبوت رنگ«، »قلم انداز« ، »کندوهای شکسته« )شامل پنج قصه ی کوتاه(، »نامه های عاشقانه« و غیره.

دکتر محمدرضا شفیعی
دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، از استادان بارز و متبحر ادبیات معاصر ایران و از محققین بزرگ به شمار می رود که در نقد شعر و ادب فارسی صاحب نظر است . 

آثار: 
الف( مجموعه ی اشعار: 

1. زمزمه ها )1344( 2. شب خوانی )1344( 3 از زبان برگ )1347( 4 در کوچه باغ های نیشابور )1350( 5. بوی جوی مولیان )1356( 6. از بودن و سرودن 
)1356( 7. مثل درخت در شب باران )1356( 8. هزاره ی دوم آهوی کوهی )1367(

ج( تألیف: 1. صور خیال در شعر فارسی 2. موسیقی شعر 3. مفلس کیمیا فروش درباره ی شعر انوری 4. زبور پارسی، نگاهی به زندگی و غزل های عطار 5. تازیانه 
های سلوک درباره ی قصاید سنایی 6. در اقلیم روشنایی، تفسیر چند غزل حکیم سنایی 7. شاعر آیینه ها، بررسی سبک هندی و شعر بیدل دهلوی 8 آن سوی 

حرف و صوت 9. میراث عرفانی ایران )چهار جلدي( 10. دفتر روشنایی )در شرح سخنان و افکار بایزید بسطامی( .

ج( ترجمه: ترجمه ی تصوف اسالمی و رابطه ی انسان و خدا نوشته ی رینولد نیکلسون

آثار مهم نثر دوره ی سامانی
1. شاهنامه ی منثور ابومنصوری: این کتاب که به فرمان ابومنصور محمد سپهساالر خراسان و به وسیله ی گروهی از دانندگان تاریخ ایران فراهم آمد، شاهنامه 
ای منثور است که به سرپرستی ابومنصوری معمری، در سال 346 ه.ق تدوین گردید و ابومنصور معمری بر این کتاب مقدمه ای نوشت که در میان آثار تاریخی 

نثر فارسی از همه قدیمی تر است.. 

2. شاهنامه ی بزرگ یا شاهنامه ی مؤیدی، و عجایب بر و بحر: این کتاب ها، نوشته ی ابوالمؤید بلخی است که از شاعران و نویسندگان بزرگ نیمه ی اول قرن 
چهارم هجری است. 

کتاب عجایب بر و بحر و عجایب البلدان نیز از نوشته های ابوالمؤید بلخی است 

3. ترجمه ی تاریخ تبری یا تاریخ بلعمی: این کتاب نه تنها یکی از کهن ترین نمونه های تاریخ نویسی در ایران اسالمی است، بلکه از قدیمی ترین متون موجود در 
نثر فارسی نیز می باشد. اصل این کتاب به عربی )تاریخ الرسل و الملوک( و از ابوجعفر محمد بن جریر طبری )متوفی 310 ه ق( است. ابوعلی محمد بن ابوالفضل 

محمد بلعمی که از وزیران و نویسندگان بزرگ قرن چهارم هجری است، این کتاب را به امر منصور بن نوح سامانی به فارسی برگردانید. 

4. تفسیر بزرگ: اصل این کتاب به عربی است و نام آن جامع البیان في تفسیر القرآن است که محمدبن جریر طبری )متوفی 310 ه ق( تألیف کرده است. سبک 
و شیوه ی نگارش این کتاب به نثرساده است 

5. هدایة المتعّلمین في الّطب. این کتاب نوشته ی ابوبکر اخوینی بخارایی است  در طب که او را پزشک دیوانگان لقب داده بودند. 

6.  کتاب شش فصل و  استخراج نوشته محمدبن ایوب حاسب طبری است که از منجمان ایران در قرن چهارم هجری است. نخستین کتابی است که به فارسی 
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در علم اسطرالب نوشته شده است. رساله ی استخراج، در شناختن عمر و بقای آن است که آن نیز یکی از مباحث نجوم شمرده می شده است. 

7. حدودالعالم من المشرق الی الغرب )372 ه.ق(: این کتاب که قدیم ترین کتاب جغرافیای تاریخی به زبان فارسی است، نه فقط از لحاظ اهمیت جغرافیایی - 
گاهی های مربوط به تاریخ اجتماعی و جغرافیایی سیاسی و قوم شناسی و به خصوص زبان شناسی تاریخی از  تاریخی بلکه از دیگر زمینه های علمی از قبیل آ

مزایای بارز و کم نظیری برخوردار است. مؤلف این کتاب شناخته نشده است .

آثار مهم دوره غزنوی و سلجوقی
1. التفهیم ألوائل صناعة التنجیم. مؤلف این کتاب، ابوریحان محمدبن احمد بیرونی خوارزمی )362- 440 ه(.. او در این کتاب کوشیده است تا آن جا که می 

تواند، از اصطالحات موجود فارسی برای علم ریاضی استفاده کند.

2. تاریخ سیستان: کتابی است که مؤلف آن معلوم نیست. در بخش اول کتاب که نثر آن به نثر سامانی نزدیک است، کوتاهی جمله ها و رسا بودن عبارات و تمام 
بودن افعال و به کار بردن ترکیبات خاص، از ویژگی های عمده است.

3. زین االخبار گردیزی، )حدود 442 و 443( کتابی است، در تاریخ جهان از آدم و انبیاء و ملوک و خلفای اسالمی و اعیاد و آثار قدیمی .

4. تاریخ بیهقی: از ابوالفضل بیهقی است. تاریخ بیهقی در شرح سلطنت آل سبکتکین بود که تنها قسمتی از آن درباره ی سلطنت مسعود غزنوی است، باقی 
مانده است. تاریخ بیهقی تاریخ معتبری است که چه از باب اشتمال بر بسیاری از اطالعات تاریخی و چه از حیث انشاء فصیح و بلیغ و استادانه، مشهور است. این 

سبک بین زبان ساده و مرسل و شیوه ی دارای حشو اطناب و صنعت پردازانه ای و سرشار از استشهاد و تمثیل است و آن را سبک بینابین می نامند. 

5. قابوس نامه: یکی از مهم ترین کتب فارسی اواخر قرن پنجم هجری است که آن را عنصر المعالی کیکاووس بن قابوس وشمگیر، از امرای خاندان زیاری در 
سال 475 ه تألیف کرده است در 44 باب. وی این کتاب را بدان قصد نوشته است که اگر فرزندش بعد از او امارت را حفظ کند، چگونه آن را انجام دهد. او در این 
کتاب، همه ی رسوم لشکرکشی، آداب مملکت داری و رسوم زمان را مورد بحث قرار می دهد و ارزش خاص این کتاب اشتمال آن بر آداب و رسوم کهن ایرانی 

)مهمانی، غذا خوردن،...( نثر این کتاب، نثر ساده است. 

6. سیاست نامه: تألیف خواجه نظام الملک طوسی، )408 یا 410 -485 ه ق( وزیر و نویسنده ی مشهور دوره ی سلجوقی است. نثر ساده با موضوع آداب 
سیاست .

7. تفسیر عتیق سورآبادی )حدود 480 ه( ابوبکر عتیق بن محمد هروی سورآبادی )متوفی 494 ه( 

8. آثار فارسی امام محمد غزالي: 

الف( کیمیای سعادت که مهم ترین اثر امام محمد غزالی است و خالصه ای است از کتاب احیاء العلوم اثر معروف خود غزالی به زبان عربی که غزالی در فاصله 
ی سال های 490 تا 500 آن را به زبان فارسی نوشته است.. کیمیای سعادت کتابی اخالقی و مبتنی بر دین است.

ب( نصیحة الملوک: غزالی این کتاب را در سال 503 و در اواخر حیات خود تألیف کرده است و متضمن اندیشه های پایانی زندگانی اوست و موضوع آن حکمت 
عملی است .

ج( مجموعه ی مکاتبات فارسی غزالی ، فضائل األنام من رسائل الحجة االسالم که یکی از اقربای او آن را گرد آورده است.

9. ترجمان البالغه: تألیف محمد بن عمر الرادویاتی، از ادیبان فارسی نیمه دوم قرن پنجم هجری است. این کتاب اولین اثر موجود فارسی در بدیع و بعضی از 
مباحث معانی و بیان است .

10. کشف االسرار و عدة االبرار: از تفاسیر پارسی در اوایل قرن ششم است. تألیف ابوالفضل رشیدالدین میبدی در سال 520 ه آغاز کرد با موضوع تفسیر قران.

11. آثار عین القضات: عین القضات، ابوالمعالی عبدالله بن محمد میانجی همدانی، از مشایخ متصوفه ایران در آغاز قرن ششم هجری است که او را در 33 
سالگی در سال 525 بردار کشیدند

آثار :
ب( یزدان شناخت: به پارسی در مسائل الهی و حکمت و علوم طبیعی؛  الف( تمهیدات 

ه( رساله ی جمالی. د( لوایح  ج( مکتوبات 
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در علم اسطرالب نوشته شده است. رساله ی استخراج، در شناختن عمر و بقای آن است که آن نیز یکی از مباحث نجوم شمرده می شده است. 

7. حدودالعالم من المشرق الی الغرب )372 ه.ق(: این کتاب که قدیم ترین کتاب جغرافیای تاریخی به زبان فارسی است، نه فقط از لحاظ اهمیت جغرافیایی - 
گاهی های مربوط به تاریخ اجتماعی و جغرافیایی سیاسی و قوم شناسی و به خصوص زبان شناسی تاریخی از  تاریخی بلکه از دیگر زمینه های علمی از قبیل آ

مزایای بارز و کم نظیری برخوردار است. مؤلف این کتاب شناخته نشده است .

آثار مهم دوره غزنوی و سلجوقی
1. التفهیم ألوائل صناعة التنجیم. مؤلف این کتاب، ابوریحان محمدبن احمد بیرونی خوارزمی )362- 440 ه(.. او در این کتاب کوشیده است تا آن جا که می 

تواند، از اصطالحات موجود فارسی برای علم ریاضی استفاده کند.

2. تاریخ سیستان: کتابی است که مؤلف آن معلوم نیست. در بخش اول کتاب که نثر آن به نثر سامانی نزدیک است، کوتاهی جمله ها و رسا بودن عبارات و تمام 
بودن افعال و به کار بردن ترکیبات خاص، از ویژگی های عمده است.

3. زین االخبار گردیزی، )حدود 442 و 443( کتابی است، در تاریخ جهان از آدم و انبیاء و ملوک و خلفای اسالمی و اعیاد و آثار قدیمی .

4. تاریخ بیهقی: از ابوالفضل بیهقی است. تاریخ بیهقی در شرح سلطنت آل سبکتکین بود که تنها قسمتی از آن درباره ی سلطنت مسعود غزنوی است، باقی 
مانده است. تاریخ بیهقی تاریخ معتبری است که چه از باب اشتمال بر بسیاری از اطالعات تاریخی و چه از حیث انشاء فصیح و بلیغ و استادانه، مشهور است. این 

سبک بین زبان ساده و مرسل و شیوه ی دارای حشو اطناب و صنعت پردازانه ای و سرشار از استشهاد و تمثیل است و آن را سبک بینابین می نامند. 

5. قابوس نامه: یکی از مهم ترین کتب فارسی اواخر قرن پنجم هجری است که آن را عنصر المعالی کیکاووس بن قابوس وشمگیر، از امرای خاندان زیاری در 
سال 475 ه تألیف کرده است در 44 باب. وی این کتاب را بدان قصد نوشته است که اگر فرزندش بعد از او امارت را حفظ کند، چگونه آن را انجام دهد. او در این 
کتاب، همه ی رسوم لشکرکشی، آداب مملکت داری و رسوم زمان را مورد بحث قرار می دهد و ارزش خاص این کتاب اشتمال آن بر آداب و رسوم کهن ایرانی 

)مهمانی، غذا خوردن،...( نثر این کتاب، نثر ساده است. 

6. سیاست نامه: تألیف خواجه نظام الملک طوسی، )408 یا 410 -485 ه ق( وزیر و نویسنده ی مشهور دوره ی سلجوقی است. نثر ساده با موضوع آداب 
سیاست .

7. تفسیر عتیق سورآبادی )حدود 480 ه( ابوبکر عتیق بن محمد هروی سورآبادی )متوفی 494 ه( 

8. آثار فارسی امام محمد غزالي: 

الف( کیمیای سعادت که مهم ترین اثر امام محمد غزالی است و خالصه ای است از کتاب احیاء العلوم اثر معروف خود غزالی به زبان عربی که غزالی در فاصله 
ی سال های 490 تا 500 آن را به زبان فارسی نوشته است.. کیمیای سعادت کتابی اخالقی و مبتنی بر دین است.

ب( نصیحة الملوک: غزالی این کتاب را در سال 503 و در اواخر حیات خود تألیف کرده است و متضمن اندیشه های پایانی زندگانی اوست و موضوع آن حکمت 
عملی است .

ج( مجموعه ی مکاتبات فارسی غزالی ، فضائل األنام من رسائل الحجة االسالم که یکی از اقربای او آن را گرد آورده است.

9. ترجمان البالغه: تألیف محمد بن عمر الرادویاتی، از ادیبان فارسی نیمه دوم قرن پنجم هجری است. این کتاب اولین اثر موجود فارسی در بدیع و بعضی از 
مباحث معانی و بیان است .

10. کشف االسرار و عدة االبرار: از تفاسیر پارسی در اوایل قرن ششم است. تألیف ابوالفضل رشیدالدین میبدی در سال 520 ه آغاز کرد با موضوع تفسیر قران.

11. آثار عین القضات: عین القضات، ابوالمعالی عبدالله بن محمد میانجی همدانی، از مشایخ متصوفه ایران در آغاز قرن ششم هجری است که او را در 33 
سالگی در سال 525 بردار کشیدند

آثار :
ب( یزدان شناخت: به پارسی در مسائل الهی و حکمت و علوم طبیعی؛  الف( تمهیدات 

ه( رساله ی جمالی. د( لوایح  ج( مکتوبات 
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12. منشآت خاقانی: از خاقانی شاعر و قصیده سرای معروف قرن ششم هجری است که به سال 595 وفات یافت. این کتاب مجموعه ای است از نامه هایی که 
خاقانی به خویشاوندان و نزدیکان و صدور و بزرگان و امرای روزگار خویش نوشته و سبک آن فنی است. 

13. مقامات حمیدی: از قاضی حمیدالدین بلخی )متوفی 559( از بزرگترین نویسندگان قرن ششم هجری است که در ایجاد نثر مقامه نویسی در ادب فارسی 
پیشرو دیگران است

14. حدائق السحر: از رشیدالدین محمد بلخی، معروف به وطواط از نویسندگان و شاعران و کاتبان معروف ایران در قرن ششم هجری است که این کتاب را در 
صنایع شعری نگاشته است.

15. عتبة الکتبه: از منتجب الدین بدیع، منشی معروف سلطان سنجر و صاحب دیوان رسائل او؛ عتبة الکتبه مجموعه ی منشآت اوست.. 

16. چهار مقاله ی نظامی عروضی یا مجمع النوادر؛ این کتاب ادبی و تاریخی در بیان دربایست ها و ویژگی های چهار گروه از ندیمان شاهان، یعنی دبیران، 
شاعران اخترشناسان و پزشکان نوشته شده است. مؤلف کتاب را بین سال های 551 و 552 پدید آورد این کتاب یک مقدمه و چهار مقاله دارد و از همین رو به 

چهار مقاله شهرت یافته است. 

17. مرزبان نامه از سعدالدین وراوینی از نویسندگان چیره دست ایران در اوایل قرن هفتم هجری است. این کتاب در نه باب  از مرزبان نامه نوشته ی اسپهبد 
مرزبان بن رستم، یکی از ملوک آل باوند به زبان تبری که وراوینی آن را از نثری ساده به نوشته ای مصنوع درآورده است. این کتاب از زبان حیوانات و به تقلید از 

کلیله و دمنه ی نصرالله منشی نوشته شده است. 

18. تذکرة االولیا: از شیخ فریدالدین عطار نیشابوری، شاعر و نویسنده و عارف نامی ایران در قرن ششم و آغاز قرن هفتم هجری است. تذکرة االولیاء شامل 
سرگذشت نود و شش تن از اولیاء و مشایخ صوفیه با ذکر مناقب و مقامات و مکارم اخالقی و نصایح و مواعظ حکمت آمیز ایشان است.

19. المعجم في معاییر اشعار العجم: از شمس الدین محمد قیس رازی، از رجال بزرگ ادب در قرن هفتم هجری است. این کتاب مشتمل  بر فنون ادبی یعنی 
عروض و بدیع و قافیه و نقد شعر است.

20. آثار فارسی شهاب الدین سهروردی: الف( آواز پر جبرییل ب( رساله في الحقیقة العشق، ج( لغت موران 

د( صفیر سیمرغ، ه( ترجمهی رسالة الطیر ابن سینا و عقل سرخ ح( پرتو نامه.

21. کشف المحجوب تألیف جالبی هجویری که از معتبر ترین و قدیمی ترین کتب صوفیه است. شیوه ی نگارش کتاب بر روی هم ساده است، 

22. التوسل إلی الترسل: تألیف بهاء الدین محمد المنشی و این کتاب مجموعه ی منشآت اوست. این کتاب از حیث انشا و انسجام و صحت قواعد و قوانین بی 
مانند است و نمونه ای عالی از سبک مصنوع و متکلف است.

25. راحة الصدور و آیة السرور: تألیف نجم الدین ابوبکر محمد راوندی. راوندی این کتاب را در سال 559 ه. به نثر مصنوع نوشت. این کتاب عالوه بر اشتمال بر 
تاریخ سالجقه ی عراق از لحاظ ادبی نیز بسیار با ارزش است. 

26. اسرار التوحید: تألیف محمد بن منور که در شرح حال و مقام جد خودش شیخ ابوسعید ابوالخیر در حدود سال 570 ه. نوشته است. اسرار التوحید هم به 
لحاظ نثر و هم به لحاظ معنا از ظریف ترین و شیواترین کتب عرفانی در زبان فارسی است. اهمیت این کتاب به جهت اشتمال آن بر اشعار کهن فارسی، احتوای 

آن بر اصطالحات عرفانی فارسی و سخنان شیخ است .

27. مقاالت شمس: از شمس تبریزی است که پیر و مرشد موالنا بود. این کتاب مجموعه ی سخنان شمس تبریزی است که در تربیت و ارشاد .

28 نفثةالمصدور: کتابی در تاریخ از شهاب الدین محمد خرندزی زیدری نسوی. درباره ی شرح سختی های زندگی نویسنده و دشواری های زندگی سلطان جالل 
الدین خوارزمشاه در روزهای پایانی عمر اوست 

نفثة المصدور نثری مصنوع و متکلف دارد. 

29. آثار فارسی افضل الدین کاشانی معروف به بابا افضل مانند مدارج الکمال و جاودان نامه

30. اثر نجم الدین رازی معروف به دایه: الف( مرصادالعباد من المبدأ الی المعاد، )620 ه( در بیان سلوک دین و وصول به عالم یقین و تربیت نفس انسانی و 
معرفت رّبانی است. این کتاب با وجود کثرت تالیفات نجم رازی، تحقیق شاهکار او است. زیرا یکی از زیباترین و شورانگیزترین نوشته های عرفانی است که در 

هنگام هجوم مغول تألیف شده است. 

31. لمعات: از فخرالدین عراقی است در بیان مراتب عشق که به شیوه ی سوانح العشاق احمد غزالی نوشته شده است.

32. آثار فارسی منثور خواجه نصیرالدین طوسی:

ب( نصیحت نامه؛ الف( اساس االقتباس در منطق به زبان فارسی است. 
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د( اخالق ناصری، در حکمت عملی و معیاراالشعار، در عروض فارسی  ج( اخالق محتشمی؛ 

33. آثار منثور سعدی که عبارتند از :

الف( مجالس پنجگانه: که به شیوه ی مجالس صوفیان و مذگران ترتیب یافته و اساس آن بر سادگی است.

ب( رساله در پاسخ صاحب دیوان: که متضمن جوابهای شیخ به سؤاالت صاحب دیوان جوینی است و مقرون به عبارات بدیع و ظرافتی است که خاص کالم 
سعدی است.

ج( گلستان: این کتاب شاهکار سعدی و مولود ذوق مبتکر و فصاحت و بالغت بی همتای شیخ است  در 8 باب « 

34. آثار منثور موالنا جالل الدین محمد بلخی: از مولوی یا مالی روم آثاری معروف به نثر فارسی بازمانده است که از باب شیوه و سبک خاص بیان، دارای 
اهمیت است.

الف( فیه ما فیه یا اسرار جاللی: از مولوی است که به کوشش یکی از مریدانش یا سلطان ولد فرزندش، فراهم آمده است .

ب( مجالس سبعه: مجموعه ای است از هفت مجلس مولوی که بیاناتی است که شیخ بر منبر ایراد کرده است .

ج( مکاتیب: مجموعه ی مراسالت مولوی است که نثری آراسته تر و استوارتر از فیه ما فیه و مجالس دارد.

35. تاریخ جهانگشای جوینی: از عطاملک جوینی، از مورخان و نویسندگان بزرگ قرن هفتم که در سه جلد در شرح ظهور چنگیزخان و احوال و فتوحات او و در 
تاریخ خوارزمشاهیان و حکام مغول ایران و فتح قالع اسماعیلیه تا سال 655 ه.ق تألیف شده است. دارای نثر مصنوع است.

36. انسان کامل: از عزیز الدین نسفی

37. تجارب السلف: از هندوشاه نخجوانی و موضوع آن تاریخ وزرا و اخبار خلفاست.

38. جامع التواریخ رشیدی: از خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی است درباره تاریخ دوره مغول.  

39. مصباح الهدایة و مفتاح الکفایة، از عزالدین محمود کاشانی  .این کتاب یکی از کتب مهم فارسی در شرح اصول و مبانی تصوف است این کتاب در ده باب 
است .

40. آثار عبید زاکانی: الف( اخالق اشراف ب( ریش نامه ج( صدپند؛ د( رساله ی دلگشا ه( تعریفات و( تعریفات مال دوپیازه 

نثر عبید، مقرون به طنز و تمسخر و طعنه و انتقاد است و عبید مبتکرترین و نیرومندترین کسی است که در نوع انتقادی ادب فارسی، با او روبرو می شویم.

41. آثار حمدالله مستوفی: الف( نزهة القلوب در جغرافیاب( ظفرنامه که منظومه ای است در تاریخ ایران بعد از اسالم ج( تاریخ گزیده که در خالصه ی تاریخ 
عالم است، اما در پایان کتاب در فصلی به اختصار از علما و شعرای عرب و عجم هم سخن گفته است و نیز در فصلی تاریخ زادگاه خود، قزوین و علما و شعرای 

آنجا را نوشته است. نثر حمدالله مستوفی نثری ساده و روان است.

کتاب های مهم نثر در قرن نهم و آغاز قرن دهم
1. ظفرنامه: از نظام شاهی )828( ، همان طور که قبال گفته شد قدیمی ترین تاریخ درباره ی امیر تیمور است 

2. ظفرنامه از شرف الدین علی یزدی، معروف به شرف و درباره ی جنگهای تیمور است.
3. آثار منثور جامی به فارسی: الف( بهارستان که بخشی از آن به تقلید از گلستان نوشته شده ولی نثر آن ساده تر از گلستان است.

ب( نفحات االنس، در شرح حال عارفان به نثر ساده
ج( لوایح، در ذکر و شرح اصطالحات عرفانی که به نثر موزون و مسجع و به تقلید از سوانح احمد غزالی نوشته شده است؛

د( اشعة اللمعات.
9. روضة الصفا از امیر خواند: روضة الصفا تاریخی است مشروح شامل تاریخ ایران و اسالم و مؤلف در جمع آوری این تاریخ از آثار مختلف عربی و فارسی استفاده 

کرده است. 
10. تذکره ی دولتشاه، از امیر دولتشاه بن امیر عالءالدوله سمرقندی، از مؤلفان و نویسندگان معروف قرن نهم هجری است. تذکره دولتشاه سمرقندی بعد لباب 

الباب عوفی، دومین کتاب فارسی است در شرح احوال شاعران.
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نثر عبید، مقرون به طنز و تمسخر و طعنه و انتقاد است و عبید مبتکرترین و نیرومندترین کسی است که در نوع انتقادی ادب فارسی، با او روبرو می شویم.

41. آثار حمدالله مستوفی: الف( نزهة القلوب در جغرافیاب( ظفرنامه که منظومه ای است در تاریخ ایران بعد از اسالم ج( تاریخ گزیده که در خالصه ی تاریخ 
عالم است، اما در پایان کتاب در فصلی به اختصار از علما و شعرای عرب و عجم هم سخن گفته است و نیز در فصلی تاریخ زادگاه خود، قزوین و علما و شعرای 
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کتاب های مهم نثر در قرن نهم و آغاز قرن دهم
1. ظفرنامه: از نظام شاهی )828( ، همان طور که قبال گفته شد قدیمی ترین تاریخ درباره ی امیر تیمور است 

2. ظفرنامه از شرف الدین علی یزدی، معروف به شرف و درباره ی جنگهای تیمور است.
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10. تذکره ی دولتشاه، از امیر دولتشاه بن امیر عالءالدوله سمرقندی، از مؤلفان و نویسندگان معروف قرن نهم هجری است. تذکره دولتشاه سمرقندی بعد لباب 

الباب عوفی، دومین کتاب فارسی است در شرح احوال شاعران.
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آثار مهم نویسندگان قرن دهم تا دوازدهم
1. هشت بهشت: از حکیم الدین ادریس، )متوفی 930( از فارسی نویسان و منشیان معروف اواخر قرن نهم و اوایل قرن دهم که از منشیان دربار سلطان یعقوب 
آق قویونلو )884 - 895( بود. این کتاب مربوط است به تاریخ هشت تن از آل عثمان از سال 710 تا 908 ه و مؤلف در انشاء آن بسیار کوشیده است تا سبک 

عطاملک جوینی را پیروی کند.

2. روضة االحباب في سیرة النبي و اآلل واألصحاب: از میرجمال حسینی دشتکی شیرازی در سه مجلد و سه مقصد در شرح حال پیامبر، یاران او و احوال تابعین 
تحریر کرده است. 

3. اخالق شمسیه: از حسین بن روزبهان شیرازی، که این کتاب را به نام شاه طهماسب در اخالق تحریر کرده است. کتاب دارای چهارده باب و یک خاتمه است 
و نثر آن خوب و روان و منسجم و با همان زبان سالم آثار فارسی اواخر قرن نهم و اوایل قرن دهم هجری است و نویسنده بیت هایی بسیار به همراه نثر در آن 

آورده است.

4. اخالق همایون، از قاضی اختیار زاوهای تربتی، معروف به قاضی اختیار، از شاعران و نویسندگان مشهور پایان قرن نهم و اوایل دهم هجری است. قاضی این 
کتاب را برای سلطان حسین بایقرا در سال 912 ه تألیف کرده است و در اخالق است و تحریر دیگری بهتر از آن وجود دارد به نام دستورالوزارة. به عالوه چند 

کتاب فارسی دیگر به نام های مختار االختیار و اساس االقتباس از او در دست است. 

5. تذکره ی شاه طهماسب: از شاه طهماسب صفوی )930-984( پسر شاه اسماعیل صفوی است که وقایع سلطنت خود را گزارش کرده است.

6. نگارستان: از قاضی احمد غفاری. نگارستان مجموعه ای است از نوادر حکایات و روایات که از کتاب های مشهور تاریخی فراهم آمده است و در سال 959 ه 
به نام شاه طهماسب صفوی تحریر شده است. 

7. بهار دانش: تهذیبی است از کلیله و دمنه به قلم شیخ ابوالفضل دکنی.

8. حبیب السیر: از غیاث الدین خواندمیر )متوفی 941( است که کتاب او تا حوادث آخر عمر شاه اسماعیل صفوی را شامل می شود. 

16. لطائف نامه: از فخری هروی

17. تحفه ی سامی: )957ه( از ابونصر سام میرزا، پسر دوم شاه اسماعیل صفوی است که شاهزاده ای با ذوق و شاعر و فاضل و دوستدار شاعران و دانشمندان 
بود و این کتاب را در تذکرهی احوال شاعران و اواخر تیموری و اوایل صفوی تألیف کرده است. نثر سام میرزا بسیار پخته و مبتنی بر تعلیم است.

18. احسن التواریخ: از حسن بیگ روملو، از رجال قزلباش

19. هفت اقلیم: )1002( از امین احمد رازی است. هفت اقلیم کتابی است که بنای آن بر جغرافیای هفت اقلیم عالم گذاشته شده و پس از ذکر مقدمه ای درباره 
خشکی های کره ی زمین و ربع مسکون به شرح هر یک از هفت اقلیم می پردازد و در ضمن هر دیار به ذکر بزرگان آن، خاصه شاعران می پردازد. 

20. شرف نامه: زا امیر شرف خان بدلیسی، از مؤلفان قرن دهم است که کتاب او شرف نامه در تاریخ طوایف کرد است. 
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23. مجالس المؤمنین، )1013 ه( از قاضی نورالله شوشتری، از عالمان بزرگ شیعه قاضی این کتاب را در اثبات تشیع و ترجمه ی حال رجال نوشته است.

24. خالصة االشعار و زبدة االفکار: از میر تقی الدین ذکری، معروف به میرتذکره .
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28. تذکره ی میخانه: از عبدالنبی فخرالزمانی؛ میخانه )1028( تذکرهی ذیقیمتی است و به ذکر شاعران که ساقی نامه ساخته اند، پرداخته است.  

29. تاریخ عالم آرای عباسی: از اسکندر بیگ ترکمان »منشی«؛ تاریخ عالم آرای عباسی مشتمل است بر رویدادهای دوره ی سلطنت صفوی و این کتاب یکی از 
مأخذ های درجه اول برای تحقیق درباره آن دوران است. 

33. آثار میرزا مهدی خان منشی: میرزا محمد مهدی بن محمد نصیر استر آبادی، ازنویسندگان دفتر خانه نادرشاه  است که بزرگترین منشی عهد خود بود 

آثار:

الف( تاریخ جهانگشای نادری: یا تاریخ نادری

ب( دره ی نادری 
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آثار نثر دوره ی زندیه و قاجاریه تا دوره ی مشروطیت
1. گنجینه ی معتمد با منشأت نشاط: از میرزا عبدالوهاب نشاط؛ 

2. زینة التواریخ: از میرزا رضي منشی الممالک

4. انجمن خاقان: از فاضل خان گروسی که در ذکر احوال شاعران و دانشمندان دربار شاه قاجار است. 

5. منشآت قائم مقام، از میرزا ابوالقاسم فراهانی، )1193 - 1251( از رجال بزرگ سیاسی و ادبای طراز اول دوره ی قاجار است که به دستور محمد شاه قاجار، او 
را خفه کردند. منشآت، مجموعه رسائل و منشآت قائم مقام است که حاوی چند رساله و نامه های دوستانه و عهدنامه ها و وقف نامه می باشد

6. تاریخ جهان آرا: از میرزا محمد صادق مروزی، ملقب به وقایع نگار 

7. تذکره ی دلگشا: از حاج علی اکبر ]مدرس[ نواب شیرازی، تذکره ی دلگشا مشتمل است بر احوال و اشعار و آثار شاعران معاصر نواب در قرن سیزدهم.

8. هزار و یک شب: از عبداللطیف طسوجی است.

9. ناسخ التواریخ: از میرزا محمد تقی سپهر.

10. آثار رضاقلی خان هدایت:. آثار او عبارتند از:

ج( فرهنگ انجمن آرای ناصری. ب( ریاض العارفین  الف( مجمع الفصحا 

15. پریشان: )1252( از قاآنی شیرازی

آثار نثر دوره ی مشروطه
1. آثار طالبوف که عبارتند از:

الف( سفینه ی طالبی

ب( مسالک المحسنین )قاهره 1323( مسالک المحسنین از حیث طرز انشاء و زیبایی اسلوب، بهترین تألیف طالبوف است.

2. سیاحت نامه ی ابراهیم بیگ یا »بالی تعصب« از حاجی زین العابدین مراغه ای است که اولین رمان سیاسی انتقادی فارسی است که در زمان خود با شهرت 
و استقبال فراوان همراه شد.

3. هشت بهشت: از شیخ احمد روحی 

4. ترجمه ی حاجی بابا اصفهانی: کتاب حاجی بابا اصفهانی را جیمز موریه به قصد انتقاد از ایرانیان و نمودن جهات زشت آداب و رسوم ایرانی نوشته است.

5. نامه خسروان: از جالل الدین میرزا قاجار، ترجمه ی محمد طاهر میرزا 

6. منشآت مصباح: از میرزا عزیز خان متخلص به مصباح

7. طبایع االستبداد: از عبدالرحمان کواکبی

میرزا فتحعلی آخوندزاده )متوفی ۱257( 
آثار او عبارتند از 1. مال ابراهیم خلیل کیمیاگر 2 مسیو ژوردان حکیم نباتات و درویش مستعلی شاه جادوگر 3: وزیر خان سراب 4.  سرگذشت مرد خسیس 6. 

وکالی مرافعه 7. داستان یوسف شاه 

8.2. 2. 2. ملُکم خان: ) متوفی ۱326 ق(
او در سال 1249 ق در قصبه ی جلفا )که اکنون از محله های اصفهان است.( در خانوادهای متوسط زاده شد.

از  مهم ترین فعالیت های وی می توان به انتشار نشریه ی قانون، تأسیس اولین لژ فراماسونری در ایران و فراهم آوردن اعطای امتیاز راه آهن، بانک و بهره 
برداری از منابع ایران به بارون ژولیوس رویتر، اشاره کرد..
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آثار او عبارتند از:
1. کتابچه غیبی 2 دستگاه دیوان 3. انتظام لشکر و مجلس تنظیمات 4 دفتر قانون 5 نوم و یقظه 6. منافع آزادی 7. کلمات متخیله 8. حریت 9. اشتهارنامه ی 

اولیای آدمیت 

عباس اقبال آشتیانی )متوفی ۱334 ش(

آثار:
1. شرح حال عبدالله بن مقفع؛ 2. خاندان نوبختی، 3. تاریخ اکتشافات جغرافیایی و تاریخ علم جغرافیا: 4. کلیات علم جغرافیا 5. مطالعاتی دربارهی بحرین و 

جزایر و سواحل خلیج فارس،

محمدعلی فروغی )متوفی ۱32۱ ش( 

آثار او عبارتند از: 
1. تاریخ مختصر ایران 2 تاریخ مختصر دولت قدیم روم 3 دوره ی مختصر از علم فیزیک        4. اصول علم ثروت ملل 5. حقوق اساسی با آداب مشروطیت دول 

6. حکمت سقراط 7. اندیشه های دور و دراز 8. پیام من به فرهنگستان 9. سیر حکمت در اروپا 10. آئین سخنوری یا فن خطابه

محمد قزوینی )متوفی ۱328 ش(
آثار او عبارتند از: الف( مقاالت: 1. بیست مقاله )به کوشش ابراهیم پورداوود( 2. بیست مقاله )به کوشش عباس اقبال آشتیانی( 3. مقاله ی انتقادی و تاریخی 

در باب کتاب نفثةالمصدور، به اهتمام عباس اقبال

)با  تاریخ جهانگشای جوینی 5 دیوان حافظ  العجم 3. چهار مقاله ی نظامی عروضی سمرقندی 4.  نامه 2 المعجم فی معاییر اشعار  ب( تصحیح: 1. مرزبان 
همکاری دکتر قاسم غنی( 6. شداالزار في حط االوزار عن زوار المزار )با همکاری عباس اقبال( 7. سیاست نامه 6. مقدمه ی قدیم شاهنامه.

عبدالعظیم قریب گر کانی )متوفی ۱344(
آثار: الف( تألیف: 1. فرائد االدب در نظم و نثر منتخب )در 6 جلد( 2. دستور زبان فارسی )در 4 جلد( 3. قواعد فارسی در صرف و نحو 4. بدایة االدب 5. کتاب 

امالء )در 3 جلد( 6. قرائت فارسی )در 2 جلد، به دستور وزارت فرهنگ و با همکاری تنی چند از دانشمندان( 7. بدیع

علی اکبر دهخدا )متوفی ۱334(
آثار: الف( تألیف: 1. لغت نامه 2 امثال و حکم 3. چرند و پرند )مجموعه مقاالت( 4. فرهنگ فرانسه به زبان فارسی 5. ابوریحان بیرونی 6. تعلیقات بر دیوان ناصر 

خسرو 7. پندها و کلمات قصار؛ 8. دیوان شعر 

ب( تصحیح: 1. دیوان منوچهری 2 .دیوان حافظ 3. دیوان سید حسن غزنوی 4. دیوان مسعود سعد 5. دیوان سوزنی سمرقندی 6. دیوان فرخی سیستانی  

ج( ترجمه: 1. روح القوانین مونتسکیو )منتشرنشده(؛ 2. عظمت و انحطاط رومیان

بدیع الزمان فروزانفر )متوفی ۱349(

آثار:
1. منتخبات ادبیات فارسی 2. تاریخ ادبیات ایران 3. فرهنگ عربی به فارسی )با مشارکت چهار نفر از استادان(؛ 4. خالصوی مثنوی، با انتخاب و انضمام تعلیقات 
5. احادیث مثنوی؛ 6. شرح احوال و نقد و تحلیل آثار شیخ فریدالدین عطار نیشابوری 7. سخن و سخنوران 8. رساله در احوال موالنا 9. مآخذ قصص و تمثیالت 

مثنوی 10. شرح مثنوی شریف، در سه جلد.
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جالل الدین همایی )متوفی ۱359 ش(
معروف ترین آثار جالل الدین همایی عبارتند از: الف( تألیف: 1. تاریخ ادبیات ایران 2. غزالی نامه )شرح حال امام محمد غزالی( 3. مقدمه بر اخالق ناصری 

تألیف خواجه نصیر الدین طوسی 4. مولوی نامه.

ب( تصحیح: 1. نصیحة الملوک امام محمد غزالی 2. مثنوی ولدنامه با مقدمه ی مفصل 3. التفهیم ابوریحان بیرونی . 

خالصه ای از تاریخ ادبیات )نویسندگان ، موضوعات ، نکات و...(
عبدالحسین وجدانی

داستان خسرو )طنز(  

حافظ  
غزل مهر و وفا )مناظره(    

داستان های صاحبدالن )ادب تعلیمی(  

نیما یوشیج )علی اسفندیاری( 
پدر شعرنو سروده های بسیاری در قالب نو داشته! معروف به سرودن چهار پاره )دوبیتی های پیوسته( 

چشمه و سنگ )مثنوی(  

سهراب سپهری  
ُاتاق آبی )نثر زندگی نامه و خاطره نگاری(    

هشت کتاب )8 دفتر شعر(  

فرانسوا کوپه )نویسنده فرانسوی( 
مزار شاعران - فردوسی  

ویکتور هوگو )نویسنده فرانسوی( 
بینوایان  

آندره ژید )شاعر و نویسنده فرانسوی(  
مائده های زمینی و مائده های تازه   

مترجم: مهستی بحرینی  

معصومه آباد  
من زنده ام )روایت شیرزنان(  
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زهرا کیا )خانلری( 
داستان های دل انگیز فارسی   

)بازنویسی داستان های معروف ادب کهن با بهره گیری از برخی ابیات و عبارات متن اصلی(

سپیده کاشانی معروف به سرور اعظم باکوچی  
خاک آزادگان )شاعر انقالب اسالمی(  

صفحه 06 تاریخ ادبیات کنکور 

حسین واعظ کاشفی
اخالق محسنی  

)مجموعه حکایت ها و اندرزهای اخالقی در زمره ادب منثور تعلیمی(

جالل آل احمد
ارزیابی شتاب زده )مجموعه مقاله هایش(  

موسوی گرمارودی
پیوند زیتون بر شاخه ترنج )شعر(  

در سایه سار نخل والیت، از این مجموعه شعر است که در قالب سپید سروده شده و کتاب آن را در زمره ادب مقاومت قرار داده!(

ناصرخسرو قبادیانی )قرن 5 - شاعر و نویسنده(
سفرنامه )نثر ساده و دقت در شرح جزئیات(  

محتشم کاشانی
باز این چه شورش است  

)معروفترین سوگنامه )مرثیه( درباره عاشورا - ادب پایداری(

مرتضی آوینی
دریادالن صف شکن )ادب داستانی(  

شهری در آسمان  

سیف فرغانی
غّرش شیران  

)قصیده ای میهن پرستانه که در برابر یورش مغول ها به آب و خاک قد علم کرده - ادب پایداری(
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عنصرالمعالی
قابوس نامه   

)داستان های اندرزگونه فرمانروای گرگان و طبرستان، برای پرورش و تربیت پسرش نوشته است( 

احمد بن محمد زید طوسی
تفسیر سوره یوسف   

فقط سوره یوسف را با نگاهی عارفانه شرح کرده است؛ نه همه قرآن را 

خواجه نظام الملک توسی 
سیاست نامه )ِسیرالملوک(  

مجموعه داستان های پندآموز برای شاهان و فرمانروایان 

محمود شاهرخی )جذبه( 
دلیران و مردان ایران زمین )مثنوی حماسی(   

حمیدی شیرازی 
دریای گوهر )چهارپاره - شعر(   

ّبانی
َ
َنزار ق
سمفونی پنجم جنوب )مجموعه شعر(   

ترجمه: محمد شکرچی - ناهید نصیحت - سیدهادی خسروشاهی

سنایی )قرن 6(  
الهی نامه )حدیقه الحقیقه(  

مثنوی در زمینه مفاهیم دینی و عرفانی 

ملکا ذکر تو گویم  

غزلی در ستایش پروردگار از دیوان سنایی 

نادر ابراهیمی 
سه دیدار )ماجرای سه بار دیدارش با امام خمینی(  

محمد عوفی  
جوامع الحکایات و لوامع الّروایات   

)مجموعه ای از داستان ها( 
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باذل مشهدی
حمله حیدری  

)حماسه ای بازآفرینی شده به تقلید از شیوه شاهنامه فردوسی(

رابیندرانات تاگور )شاعر بزرگ و معاصر هند(
ماه نو و مرغان آواره )مجموعه قطعات کوتاه شعر(  

مترجم: ع. پاشایی )عسگری پاشایی(

یوهان ولفگانگ گوته 
)شاعر بزرگ آلمانی، که در آثارش، به ویژه در این دیوان شرقی، بسیار تحت تاثیر حافظ بوده(

دیوان شرقی غربی   

مترجم: کورش صفوی

ریچارد باخ )نویسنده آمریکایی(
پرنده ای به نام آذرباد )جاناتان مرغ دریایی(   

مترجم: سودابه پرتویی

مجید واعظی 
عباس میرزا آغازگر تنهایی    

کامَور بخشایش )اصغر ُرباط َجزی( 
زندان موِصل  

اسالمی ندوشن  
روزها )زندگینامه خودنوشت )حسب حال، اتوبیوگرافی(   

ابوالفضل بیهقی  
تاریخ بیهقی   

)از شاهکارهای تاریخ نگاری ایران و جهان است؛ مربوط به دوران سلطنت محمود و مسعود غزنوی بیان دقیق جزئیات، به کارگیری به جای واژه ها و پرهیز از 
پیچیده گویی، از ویژگی های این اثر است(

جالل متینی  
نمونه هایی از نثر فصیح فارسی   

)اولین روزی که به خاطر دارم؛ خاطره نگاری استاد تار الطفعلی صورتگر است که از این کتاب برگرفته شده است(
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جبران خلیل جبران  
پیامبر و دیوانه   

ترجمه: نجف دریابندری

رسول پرویزی  
شلوارهای وصله دار   

)داستان »قصه عینکم« از این مجموعه داستان است( - زاویه دید: اول شخص 

نقطه اوج: حادثه ای که نتیجه منطقی حوادث قبلی داستان باشد. خواننده برای رسیدن به آن منتظر باشد و هیجان زیادی حاکم باشد. 

* در صحنه ای که نویسنده برای اولین بار عینک بر چشم می گذارد، نقطه اوج داستان است؛ زیرا سال ها عذاب کشید و سرکوفت شنید به خاطر ضعف بینایی.

مجد خوافی )خانی(
روضه ُخلد )به تقلید از گلستان، به نثر مسجع(  

سید حسن حسینی 
هم صدا با حلق اسماعیل )مجموعه شعر( 

رباعی های امروز )شعر انقالب اسالمی(  

رباعی های امروز )شعر انقالب اسالمی( 
اغلب شاعران پس از انقالب در قالب رباعی طبع آزمایی داشته اند!

سید حسن حسینی - سلمان هراتی - مصطفی علی پور - محمدعلی مجاهد - مصطفی محدثی خراسانی - نصرالله مردانی 

چهارپاره )دوبیتی های پیوسته( 
مجموعه ای از دوبیتی ها که از نظر قافیه متفاوت اند ولی موضوع مشترکی را دنبال می کنند، چهارپاره می نامند. 

نیما یوشیج - ملک الشعرای بهار - فریدون مشیری - فریدون توللی - حمیدی شیرازی

جامی )قرن 9(  
بهارستان )مجموعه حکایت ها به نثر مسجع، به تقلید از گلستان سعدی(  

تحفه االحرار )مثنوی داستان معروف زاغ و کبک از آن است(  

اخوان ثالث )م.امید / ماث(
در حیاط کوچک پاییز در زندان   



درسنامۀتاریخادبیاتوسبکشناسی

35

جبران خلیل جبران  
پیامبر و دیوانه   

ترجمه: نجف دریابندری

رسول پرویزی  
شلوارهای وصله دار   

)داستان »قصه عینکم« از این مجموعه داستان است( - زاویه دید: اول شخص 

نقطه اوج: حادثه ای که نتیجه منطقی حوادث قبلی داستان باشد. خواننده برای رسیدن به آن منتظر باشد و هیجان زیادی حاکم باشد. 

* در صحنه ای که نویسنده برای اولین بار عینک بر چشم می گذارد، نقطه اوج داستان است؛ زیرا سال ها عذاب کشید و سرکوفت شنید به خاطر ضعف بینایی.

مجد خوافی )خانی(
روضه ُخلد )به تقلید از گلستان، به نثر مسجع(  

سید حسن حسینی 
هم صدا با حلق اسماعیل )مجموعه شعر( 

رباعی های امروز )شعر انقالب اسالمی(  

رباعی های امروز )شعر انقالب اسالمی( 
اغلب شاعران پس از انقالب در قالب رباعی طبع آزمایی داشته اند!

سید حسن حسینی - سلمان هراتی - مصطفی علی پور - محمدعلی مجاهد - مصطفی محدثی خراسانی - نصرالله مردانی 

چهارپاره )دوبیتی های پیوسته( 
مجموعه ای از دوبیتی ها که از نظر قافیه متفاوت اند ولی موضوع مشترکی را دنبال می کنند، چهارپاره می نامند. 

نیما یوشیج - ملک الشعرای بهار - فریدون مشیری - فریدون توللی - حمیدی شیرازی

جامی )قرن 9(  
بهارستان )مجموعه حکایت ها به نثر مسجع، به تقلید از گلستان سعدی(  

تحفه االحرار )مثنوی داستان معروف زاغ و کبک از آن است(  

اخوان ثالث )م.امید / ماث(
در حیاط کوچک پاییز در زندان   



علوم و فنون ادبی

36

منظومه ارجمند خوان هشتم، از این مجموعه شعر است.

محمد بهمن بیگی )بزرگ مرد آموزش ایران(  
بخارای من، ایل من   

)زندگی نامه اش در آموزش و پرورش عشایر ایران نثر صمیمی با رگه هایی از طنز(  

محمدعلی جمالزاده
کباب غاز   

)ویژگی های برجسته نثر: به کارگیری ضرب المثل ها و اصطالحات عامیانه و معمواًل مایه هایی از طنز در آثارش دیده می شود.(

ویلیام شکسپیر 
)نمایشنامه نویس بزرگ انگلیسی(

غزلواره ها )شعر(   

سلمان هراتی
رباعی های امروز دری به خانه خورشید )مجموعه شعر(  

ظهیری سمرقندی  
سندباد نامه   

)اصل این کتاب هندی است.( )حکیم هندی( )داستان های سند باد )نشر((

آلفونس دوده )نویسنده فرانسوی( 
قصه های دوشنبه )خاطرات دانش آموزی اش(   

مترجم: عبدالحسین زرین کوب

پابلو نرودا )شاعر بزرگ ادب پایداری در شیلی( 
هوا را از زمین بگیر، خنده ات را نه  

سید مهدی شجاعی  
سانتاماریا   

)روایتی از جبهه و جنگ با زبانی صمیمی و گیرا(

رضا امیرخانی  
ارمیا )روایت جنگ و جبهه به نثر(    
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باستانی پاریزی  
از پاریز تا پاریس )زندگی نامه اش(  

علی شریعتی  
کویر )مجموعه مقاالت(  

عیسی سلمانی لطف آبادی 
روایت سنگرسازان 2   

عین القضات همدانی 
تمهیدات )نثر عرفانی(  

محمدرضا رحمانی )مهرداد اوستا( 
تیرانا )نثر(  

شفیعی کدکنی )م. سرشک( 
صور خیال در شعر فارسی و موسیقی شعر  

مثل درخت در شب باران )شعر(  

آیینه ای برای صداها )7 دفتر شعر(   

ملک الشعرای بهار  
دماوندیه   

)قصیده ای که بهار، در سال 1310ه.ش سرود! در آن سال، به تحریک بیگانگان، هرج و مرج قلمی )مطبوعاتی( و اجتماعی و هتاکی در مطبوعات و آزار وطن 
پرستان و سستی کار دولت مرکزی بروز کرده بود و این قصیده تحت تاثیر این شرایط سروده شد!(

عطار 
الهی نامه )منظوم(    

اسرار نامه )منظوم(  

)هدیه عطار به مولوی خردسال(  
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عرفانی - نامدارترین مثنوی اش  

تذکره االولیا )نشر(  

در شرح حال و گفته های عارفان پیش از او، از جمله منصور حالج 
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سعدی )قرن 7(  
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ادب پایداری معاصر
غزل اجتماعی در عصر مشروطه با محتوای سیاسی - اجتماعی  رواج پیدا کرد.

عارف قزوینی  
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فّرخی یزدی  

ملک الشعرای بهار  

نظم وفا  

ابوالقاسم الهوتی  

زندگی نامه ها
زندگی نامه )بیوگرافی(: شرح زندگی دیگران  

زندگی نامه خودنوشت / حسب حال )اتوبیوگرافی(: شرح زندگی خود  

نظامی گنجه ای )قرن 6(
لیلی و مجنون  

)یکی از پنج مثنوِی پنج گنج )خمسه( نظامی(

خسرو و شیرین  

)نامدارترین و زیباترین مثنوِی خمسه(

فردوسی )قرن 4 و 5(
شاهنامه  

)داستان های شاهنامه، تراوش ذهن فردوسی نیست. این داستان ها از ایران باستان سینه به سینه نقل شده تا در زمان ساسانیان، شاه سامانی دستور گردآوری و 
نگارش آن ها را می دهد. فرودسی، آن چه را که گردآوری شده بود، با زبانی شکوهمند به نظم کشید و جاودانه کرد(

نصرالله منشی
گردآورنده کلیله و دمنه  

مترجِم فارسی درِی کلیله و دمنه در قرن 6 اصل کتاب کلیله و دمنه به زبان باستان هندوان )سانسکریت( در دوره ساسانیان به پارسی پهلوی برگردانده شد. پس 
از اسالم، از پهلوی به عربی ترجمه شد و سپس در قرن 6 به قلم منشی و نویسنده دربار سلجوقیان به فارسی دری برگشت، با نثر مسجع و فنی!

موالنا )موالی ما(

اطالعات شخصی
نام: محّمد

لقب: جالل الّدین

شهرت: موالنا / مولوی / رومی / موالنای روم

محل تولد: بلخ )خراسان(

قرن: اوایل قرن 7

نویسنده زندگانی )بیوگرافی( مولوی: بدیع الّزمان فروزان فر )از مولوی شناسان بزرگ جهان( نام اثر: شرح مثنوی شریف
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آثار
فیه ما فیه  

)مجموعه ای از خطابه ها و سخنرانی هایش( – منثور

غزلیات شمس  

)غزل هایی پرشور در فراق شمس تبریزی که به نام شمس معروف گشته(

مثنوی معنوی  

)تا اواخر عمرش به نظم مثنوی معنوی مشغول بود و َچَلبی و دیگران می نوشتند( جزِو ادب تعلیمی )بیش تر حکایت هایش: تعلیمی عرفانی(

مجموعه ای شامل 6 دفتر که نی نامه، 18 بیت آغازین آن است. 

بشنو از نی چون شکایت می کند از جدایی هـــا حکایـــت می کنـــد. 
به درخواسِت حسام الّدین َچَلبی )از یارانش(

ارتباط نزدیک )به شیوه(: الهی نامه سنایی )مثنوی( و منطق الطیر عّطار )نام دارترین مثنوی اش – عرفانی(

داستان طوطی و بقال )از دفتر اول مثنوی(  

مطلع واپسین غزل موالنا

رو، سر بنه به بالین، تنها مرا رها کن / ترِک مِن خراِب شبگرِد مبتال کن...

مطلِع غزلی که، سعدی را شیفته او ساخت:

هر نفس آواِز عشق می رسد از چپ و راست ما به فلـــک می رویم، عزِم تماشـــا که راســـت؟ 
مالقات هایش:

هنگامی که خردسال بود، در نیشابور با شیخ فریدالّدین عّطار نیشابوری مالقات کرد. در این مالقات، عّطار کتاب اسرارنامه خود را به او هدیه کرد.

با شاعران و عارفان هم روزگارش، سعی و فخرالّدین عراقی با پادشان سلجوقی رم، عالءالّدین کی قباد )دانا(

نام و توضیحات شخصیت های شاهنامه

نام: سیاوش
نام پدر: کیکاووس )شاه خیره سر کیانی(

پدر شاه و رستمش پرورده است

تربیت شده رستم در زابل )پایتخت سیستان(

پاک دامن و باحیا و پهلوان

سودابه عاشق سیاوش شده بود ولی سیاوش تن به گناه نداد. از جانب سودابه متهم شد.

سودابه
همسر کاووس شاه و دختر شاِه هاماوران – زادگاه سودابه در غرب ایران

سپاه ایرانیان
ُهجیر – ُرّهام – توس – گردآفرید – گژدهم – کیخسرو – رستم

سپاه تورانان
افراسیاب – اشکبوس – کاووس

هنگامی که کی خسرو در ایران بر تحت می نشیند، افراسیاب در سرزمین توران بر تحت پادشاهی است.  
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برخی راویان شاهنامه در دوران ساسانی
آزاد سرو سیستانی و ماخ ساالر )ص 110؛ دوازدهم(

روایت شان در شاهنامه هفت خوان دیده می شود )نه هشت خوان(

هفت خوان را زاد سرو مرو / یا به قولی ماخ ساالر، آن گرامی مرد / ... / خوان هشتم را / من روایت می کنم اکنون / من که نامم ماث

ِمرداس: پدر پاکدین ضّحاک
با موافقت ضّحاک و توطئه ابلیس، در چاهی که سر راهش کنده بودند، می افتد و کشته می شود.

بیاورد وارونه ابلیس بند یکـــی ژرف چاهـــی بـــه ره بـــر بکند 
به چاه اندر افتاد و بشکست پست شـــد آن نیکـــدل مرد یزدان ءرســـت. 

رستم نیز با همان چاِه غدر و ناجوانمردی کشته شد اما توسط شغاد، نابرادری اش و با هم دستی پادشاه کابلستان؛ نه اهریمن. )قّصه است این، قّصه؛ آری   
قّصه درد است(

ضّحاک
مظهِر: خوی شیطانی، زشتی و بدی، )سه پوزه سه سِر شش چشم، دیوزاد، مایه آسیب آدمیان و فتنه و فساد(

در اوستا  پادشاه بیداد پیشه ماردوش

کاوه دادخواه
ستم دیده – َمرد آهنگر – َمرد ُگرد – خورشید و زد دست بر سر ز شاه – خروشان همی رفت نیزه به دست – خروشید و بر جست لرزان ز جای / بدّرید و بسپرد محضر 

به پای

فریدون
ساالر نو – به سال اندکی و به دانش بزرگ / گوی، بد نژاد دلیر و سترگ – بیاورد ضّحاک را چون َنَوند – همی رفت منزل به منزل چو باد – جهان پیش ضّحاک وارونه 

دید – برآن ُگرزه گلوسر دست ُبرد – از او نام ضّحاک چون خاک شد / جهان از َبِد او همه پاک شد

جنبه های حماسی

ی
ّ
مل

هرگاه در بیتی به باورها یا سّنت های مردم باستان اشاره شود، جنبه ملی را شامل می شود.

چه گفت آن سخن گوی با فّروهوش  چو خســـرو شـــدی بندگـــی را بکوش. 
منی چون بپیوست با کردگار کار  برگشـــت  و  آورد  انـــدر  شکســـت 

سواران لشکر، برانگیختند شاباش ریختنهمـــه دشـــت و پیشـــش ِدَرم ریختند. 
جهاندار هوشنگ با رأی و داد بـــه جـــای نیـــا تـــاج بـــر ســـر نهاد 

چو بشنید گفتار اخترشناس بخندیـــد و پذیرفت ازیشـــان ســـپاس 
مشورت خواستن از اخترشناسان و رّمال ها

وز آن پس به موبد بفرمود شاه ریزنـــد نفت ســـیاه  بـــر چـــوب  کـــه 
وظیفه افروختن آتش، به موبد زرتشتی سپرده می شود؛ زیرا بر این باور بودند که آتش مّقدس است.

خرق عادت
خرق عادت را با اغراق )هرگاه، در بیتی، اتفاقی خارج از حدود امکان و عالم واقعی روی دهد!( اشتباه نگیرید.

حالت کوچک تر اغراق، در عالِم واقعی امکان پذیر است؛ ولی خرق عادت از اصل در واقعیت وجود ندارد و فقط با اعتقادات مذهبی قابل توجیه است.

یکی تازی ای بر نشسته سیاه  همی خـــاک نعلش برآمـــد به ماه 
اغراق )نه خرق عادت(؛ زیرا حالت کوچک ترش در واقعیت رخ می دهد.

)خاک پشت پای اسب می تواند چند متری در آسمان باال برود(

چرم رزم ُجستی ز اسفندیار که او هســـت رویین تـــن و نامدار. 
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یکی از ویژگی های حماسه، داستانی بودن آن است، بنابراین حماسه را می توان مجموعه ای از حوادث دانست.
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لحن خوانش

ادبیات غنایی و عاشقانه
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یک اثر، با توجه به محتوا و درون مایه اش در زمره ادب پایداری قرار می گیرد. )نه زوایه دید، منشأ تاریخی، داشتن لحن انقالبی و سلح شورانه(

اطالعات پشت کتاب های فارسی
فخرالدین اسعد گرگانی

ویس و رامین )مثنوی عاشقانه(  

تصحیح: دکتر مجتبی مینوی

فخرالدین علی سفی
لطایف الطوایف )نثر طنزآمیز ایران قدیم(  
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بهاءالّدین خرمشاهی
حافظ نامه  

یوهان کریستف فریدریش شیللر
)نمایشنامه نویس بزرگ آلمانی(

مسافر  

شهاب الّدین سهروردی
مونس الُعشاق )فی حقیقه العشق( با نثر عرفانی  

هوشنگ ابتهاج )غزل سرای معاصر(
راهی واهی )مجموعه 7 دفتر شهر(  

در ُزالل شعر )7 سال زندگی اش(  

گردآورنده: کامیار عابدی

سیروس شمیسا
انواع ادبی و سبک شناسی شعر  

سایی
َ

رستگار ف
انواع ادبی در شعر فارسی  

ضیاءالّدین ترابی
آشنایی با ادبیات مقاومت جهان  

غالی ُشکری
ادبیات مقاومت  

مترجم: محّمد حسین روحانی

محمدرضا سنگری
ادبیات دفاع مقّدس  

جمال میرصادقی
ادبیات داستانی و عناصر داستان  
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طاهره صفارزاده
در پیشواز صلح  

محمد قهرمان )شاعر سبک هندی(
صیادان معنی  

سیاوش کسرایی
از آوا تا هوای آفتاب  

فریدون مشیری
بازتاب نفس صبحدمان )کلیات شعر(  

حسن علی محّمدی
از بهار تا شهریار  

ه َمردانی
ّ
نصرالل
خون نامه خاک )مجموعه شعر(  

ابواسحاق نیشابوری
قصص االنبیا  

نَوری
َ
حسن ا
فرهنگ بزرگ سخن  

منصور ثروت
فرهنگ کنایات فارسی  

ذبیح الله صفا
حماسه سرایی در ایران  

حسین خدیوجم
االیام طه حسین )اتوبیوگرافی(  

نجم الدین رازی )نجم الدین دایه(
ادب غنایی عارفانه
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مرصادالعباد )من مبدا الی المعاد(، نثر = ساده + مسجع + گاهی نظم  

جواد کامور بخشایش
زندان موصل  

)خاطرات اسیر آزاد شده، اصغر رباط جزی، که توسط جواد گردآوری و پیاده سازی شده( )ادبیات پایداری(

غالمحسین یوسفی
داستان من و شعر  

قالب های شعری
قالب های شعری کهن:

مثنوی: مثنوی شعری است که بیت های آن قافیه های مختلفی دارند؛ اما هر دو مصراع در هر بیت، قافیه ای یکسان دارند. چون شاعر می تواند در هر بیت از یک 
قافیه خاص استفاده کند، مثنوی برای سرودن منظومه های بلند مناسب است. موضوع مثنوی می تواند حماسی و تاریخی )مانند شاهنامه(، اخالقی و تعلیمی 

)مانند بوستان سعدی(، عاشقانه و بزمی )مانند ویس و رامین( و نیز عارفانه )مانند مثنوی معنوی( باشد.

قصیده: در قصیده، مصراع اول و مصراع های زوج، هم قافیه اند؛ یعنی مصراع اول بیت نخست و مصراع های دوم همه بیت ها، تعداد ابیات قصیده، معمواًل بین 
15 تا 70 بیت است. موضوع قصیده عمدتًا مدح و ستایش، هجو و نکوهش، وصف طبیعت، سوگ و رثا، یا مسائل اخالقی است.

شاعر قصیده سرا:  عنصری ، فرخی سیستانی ، انوری ، منوچهری ، ملک الشعرای بهار و...

غزل: در لغت به معنی »سخن عاشقانه گفتن و عشق بازی« است و در اصطالح شعری است که از لحاظ شکل قافیه شبیه به قصیده است. ابیات آن معموال 
بین 5 تا 12 بیت است و معمواًل موضوعی عاشقانه با عارفانه دارد. البته در دوران معاصر برخی شاعران با موضوعات اجتماعی و سیاسی نیز غزل نیز سروده اند.

در غزل، شاعر معمواًل تخلص )لقب شعری( خود را در بیت آخر )یا یکی از بیت های پایانی( ذکر می کند.

مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد

شاعران قالب غزل: حافظ، سعدی،  مولوی ، عارف قزوینی، فرخی یزدی، ملک الشعرای بهار، نظام وفا، ابوالقاسم الهوتی و...

غزل و قصیده از لحاظ تعداد بیت و مفهوم و محتوا دارای تفاوت هستند.

قطعه: شعری است با حداقل دو بیت که مصرع های زوج آن هم قافیه اند. قطعه دارای وحدت موضوع است و محتوای آن بیشتر اخالقی، اجتماعی، آموزشی، 
مدح، هجو، مناظره یا نامه نگاری است.

رباعی: نام رباعی به معنی چهارتایی است و شعری است با چهار مصراع که بر وزن »ال حول و ال قوَه ِاال بالله« سروده می شود. معمواًل سه مصراع اول رباعی 
مقدمه ای برای منظور شاعر است که در مصراع چهارم گفته می شود. محتوای رباعی بیشتر عارفانه، عاشقانه یا فلسفی است و معمواًل مصراع سوم در رباعی ها 

قافیه ندارد.

شاعران قالب رباعی: خیام )مجموعه اشعار وی به رباعیات خیام مشهور می باشد(، سید حسن حسینی، سلمان هراتی، مصطفی علی پور، محمدعلی مجاهد 
)پروانه(، مصطفی محدثی خراسانی، نصرالله مردانی

دوبیتی: یک قالب شعری است که از لحاظ شکل ظاهری درست مانند رباعی است، با این تفاوت که بر وزن دیگری سروده می شود.

شاعران دوبیتی سرا: باباطاهر و فایز دشتستانی

برای تشخیص رباعی از دوبیتی می توانید به هجای نخست مصراع ها رجوع کنید. اگر هجا، هجای کوتاه بود، شعر در قالب دوبیتی است. در غیر این صورت 
شعر در قالب رباعی است.
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چهارپاره یا دوبیتی پیوسته: این قالب در شعر کالسیک فارسی تازه است و پس از مشروطیت در ایران رواج یافته است. چهارپاره از دوبیتی هایی با معنای منسجم 
تشکیل شده است.

چارپاره سراها: نیما یوشیج، ملک الشعرای بهار، حمیدی شیرازی، فریدون مشیری، فریدون توللی

قالب های شعری نو:
شعر نیمایی )آزاد(: شعر نیمایی هم وزن عروضی دارد و هم قافیه؛ اما اندازه مصراع ها و جای قافیه ها را خود شاعر تعیین می کند و بنابراین ثابت نیستند.

شاعران سبک نیمایی: نیما یوشیج، مهدی اخوان ثالث، سهراب سپهری

شعر سپید: در شعر سپید وزن عروضی نداریم، اما نوعی آهنگ در شعر، جایگزین آن شده است. در این قالب نیز جای قافیه ها مشخص نیست و به طور کلی 
قافیه در آن، کمتر از شعر نیمایی است.

شاعران سبک سپید: احمد شاملو، علی موسوی گرمارودی

شعر موج نو : دراین نوع شعر نه وزن عروضی داریم و نه آهنگ درونی برای شعر، بلکه تنها تخیل و تصاویر

عنصر اصلی شعر هستند .

شاعر موج نو : احمد رضا احمدی
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فارسی ۱ - سال دهم

ویژگی ها و نکاتمؤلفنام اثر

منظومعطارالهی نامه

منثورمحمد اشتهاردیداستانهای صاحبدالن

منثور/ تعلیمیعنصرالمعالی کیکاوسقابوس نامه

داستان »از آموختن ننگ مدار« از این کتاب انتخاب شده 
است.

منثورعبدالحسین وجدانیداستان »خسرو«

منثورحکیم ابومعین ناصرخسرو قبادیانی )قرن 5(سفرنامه

داستان »سفر به بصره« از این کتاب انتخاب شده است.

منثورخواجه نظام الملک توسیسیاست نامه

داستان »گرگ و سگ« ، »دیوار عدل« از این کتاب انتخاب 
شده است.

منثورسهراب سپهریاتاق آبی

داستان »پیرمرد چشم ما بود« از این کتاب انتخاب شده است.

منثوراحمدبن محمد بن زید طوسیتفسیر سورة یوسف

داستان »جمال و کمال« از این کتاب انتخاب شده است.

منظوم / ادبیات پایداریعلی موسوی گرمارودیپیوند زیتون بر شاخة ترنج

داستان »در سایه سار نخل والیت« از این کتاب انتخاب شده 
است.

منثور / در احواالت ابوسعید استمحمد بن منوراسرار الّتوحید

داستان »حّقة راز« »یک گام فراتر« از این کتاب انتخاب شده 
است.

 منظومموالنامثنوی معنوی

داستان »طوطی و بقال« از دفتر اول

سیف فرغانیقصیده ی »غّرش شیران«

محتشم کاشانیغزل »باز این چه شورش است« 

منثور / داستان »شیرزنان ایران«معصومه آبادمن زنده ام

منثورمرتضی آوینیدریادالن صف شکن

منظوم سپیده کاشانی »ُسرور اعظم باکوچی« غزل »خاک آزادگان« 

منثورعلی اکبر دهخدا امثال و حکم

نثر آمیخته با نظم / ادبیات تعلیمیسعدی )مصلح بن عبدالله( گلستان

منظومحکیم ابوالقاسم فردوسیشاهنامه
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فارسی ۱ - سال دهم

ویژگی ها و نکاتمؤلفنام اثر

منظومعطارالهی نامه

منثورمحمد اشتهاردیداستانهای صاحبدالن

منثور/ تعلیمیعنصرالمعالی کیکاوسقابوس نامه

داستان »از آموختن ننگ مدار« از این کتاب انتخاب شده 
است.

منثورعبدالحسین وجدانیداستان »خسرو«

منثورحکیم ابومعین ناصرخسرو قبادیانی )قرن 5(سفرنامه

داستان »سفر به بصره« از این کتاب انتخاب شده است.

منثورخواجه نظام الملک توسیسیاست نامه

داستان »گرگ و سگ« ، »دیوار عدل« از این کتاب انتخاب 
شده است.

منثورسهراب سپهریاتاق آبی

داستان »پیرمرد چشم ما بود« از این کتاب انتخاب شده است.

منثوراحمدبن محمد بن زید طوسیتفسیر سورة یوسف

داستان »جمال و کمال« از این کتاب انتخاب شده است.

منظوم / ادبیات پایداریعلی موسوی گرمارودیپیوند زیتون بر شاخة ترنج

داستان »در سایه سار نخل والیت« از این کتاب انتخاب شده 
است.

منثور / در احواالت ابوسعید استمحمد بن منوراسرار الّتوحید

داستان »حّقة راز« »یک گام فراتر« از این کتاب انتخاب شده 
است.

 منظومموالنامثنوی معنوی

داستان »طوطی و بقال« از دفتر اول

سیف فرغانیقصیده ی »غّرش شیران«

محتشم کاشانیغزل »باز این چه شورش است« 

منثور / داستان »شیرزنان ایران«معصومه آبادمن زنده ام

منثورمرتضی آوینیدریادالن صف شکن

منظوم سپیده کاشانی »ُسرور اعظم باکوچی« غزل »خاک آزادگان« 

منثورعلی اکبر دهخدا امثال و حکم

نثر آمیخته با نظم / ادبیات تعلیمیسعدی )مصلح بن عبدالله( گلستان

منظومحکیم ابوالقاسم فردوسیشاهنامه
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فارسی ۱ - سال دهم

ویژگی ها و نکاتمؤلفنام اثر

محمود شاهرخی )جذبه(شعر »دلیران و مردان ایران زمین« 

منثورحسین واعظ کافیاخالق محسنی 

داستان »کوزه«

منثور/ بازنویسی هفت پیکر نظامی زهرا کیا )خانلری(داستان های دل انگیز ادب فارسی

داستان »خیر و شر«

منظومنظامی گنجه ایهفت پیکر

منثورفخرالدین علی صفیلطایف الطوایف

داستان »طراران«

منظومِنزار قّبانیسمفونی پنجم جنوب

ترجمة محمد شکرچی، ناهید نصیحت، هادی خسروشاهی / 
شعر »سپیده دم«

منثورآندره ژیدمائده های زمینی و مائده های تازه

ترجمة مهستی بحرینی

درس »عظمت نگاه«

منثورویکتور هوگوبینوایان

ترجمة حسینقلی مستعان )نگاه کنید به فهرست منابع در آخر 
کتاب درسی(

منثور / در این متن نویسنده به مقایسه ی تیمور لنگ و فرانسوا کوپهمتن »مزار شاعر« 
فردوسی پرداخته

منثورسدیدالّدین محّمد عوفیجوامع الحکایات

منثورسّید مرتضی آوینیشهری در آسمان

منثور محّمدرضا شفیعی کدکنی )م. سرشک(صور خیال در شعر فارسی

از آثار دیگر شفیعی کدکنی، موسیقی شعر
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فارسی 2 - سال یازدهم

ویژگی ها و نکاتپدید آورندگاننام اثر

منظومسعدیبوستان

منثور/ ادبیات تعلیمیجامیبهارستان

داستان »همت«

منثور/ ادبیات تعلیمی ابوالفضل بیهقیتاریخ بیهقی

درس »قاضی بست« 

منظومجامیتحفه االحرار

شعر »زاغ و کبک«

منظومشیخ فرید الدین عطارمنطق الطیر

منظومشیخ فریدالدین عطاراسرارنامه

منظومسنایی )ابوالمجد آدم(الهی نامه

منثور / زندگانی جالل الدین محمد، مشهور به مولویبدیع الزمان فروزانفرشرح مثنوی شریف

منثوردکتر محمد علی اسالمی ندوشنروزها

درس »ذوق لطیف«

منثورجالل متینینمونه های نثر فصیح فارسی

متن »اولین روزی که به خاطر دارم« نوشتة لطفعلی صورتگر برگرفته از همین کتاب 
است.

منظومحکیم نظامی گنجه ایلیلی و مجنون

شعر »پرورده ی عشق«

منثورشیخ فرید الدین عطارتذکره االولیا

درس »مردان واقعی«

منثور / عرفانی / نثر آمیخته به نظمنجم الدین رازی )دایه(مرصاد العباد

منظومجالل الدین محمد مولویغزلّیات شمس

شعر »آفتاب حسن«

منثورمجید واعظیعّباس میرزا، آغازگری تنها

منثورجواد کامورزندان موصل

کتاب دربارة خاطرات اسیر آزاد شده، اصغر رباط جزی است. درس »تا غزل بعد...«

منظوم/ آثار دیگر: دریای گوهر/ چهار پارة »در امواج سند« مهدی حمیدی شیرازیفنون شعر و کالبدهای پوالدین آن

منظوم / شعر »سپیده می آید«نصرالله مردانی )ناصر(خون نامة خاک

منظومّسد حسین حسینیشعر »فصل عاشقی«

منثورسّید ضیاءالدین شفیعی»به یاد 22 بهمن« 

منثور/ نثر آمیخته به نظم/ داستان »کاردانی«مجد خوافیروضة خلد
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فارسی 2 - سال یازدهم

ویژگی ها و نکاتپدید آورندگاننام اثر

منظومسعدیبوستان

منثور/ ادبیات تعلیمیجامیبهارستان

داستان »همت«

منثور/ ادبیات تعلیمی ابوالفضل بیهقیتاریخ بیهقی

درس »قاضی بست« 

منظومجامیتحفه االحرار

شعر »زاغ و کبک«

منظومشیخ فرید الدین عطارمنطق الطیر

منظومشیخ فریدالدین عطاراسرارنامه

منظومسنایی )ابوالمجد آدم(الهی نامه

منثور / زندگانی جالل الدین محمد، مشهور به مولویبدیع الزمان فروزانفرشرح مثنوی شریف

منثوردکتر محمد علی اسالمی ندوشنروزها

درس »ذوق لطیف«

منثورجالل متینینمونه های نثر فصیح فارسی

متن »اولین روزی که به خاطر دارم« نوشتة لطفعلی صورتگر برگرفته از همین کتاب 
است.

منظومحکیم نظامی گنجه ایلیلی و مجنون

شعر »پرورده ی عشق«

منثورشیخ فرید الدین عطارتذکره االولیا

درس »مردان واقعی«

منثور / عرفانی / نثر آمیخته به نظمنجم الدین رازی )دایه(مرصاد العباد

منظومجالل الدین محمد مولویغزلّیات شمس

شعر »آفتاب حسن«

منثورمجید واعظیعّباس میرزا، آغازگری تنها

منثورجواد کامورزندان موصل

کتاب دربارة خاطرات اسیر آزاد شده، اصغر رباط جزی است. درس »تا غزل بعد...«

منظوم/ آثار دیگر: دریای گوهر/ چهار پارة »در امواج سند« مهدی حمیدی شیرازیفنون شعر و کالبدهای پوالدین آن

منظوم / شعر »سپیده می آید«نصرالله مردانی )ناصر(خون نامة خاک

منظومّسد حسین حسینیشعر »فصل عاشقی«

منثورسّید ضیاءالدین شفیعی»به یاد 22 بهمن« 

منثور/ نثر آمیخته به نظم/ داستان »کاردانی«مجد خوافیروضة خلد
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فارسی 2 - سال یازدهم

ویژگی ها و نکاتپدید آورندگاننام اثر

منظوم / حماسیباذل مشهدیحمله ی حیدری

نظام وفاشعر »وطن« 

منثور/ تعلیمی/ نثر آمیخته به نظم/ داستان »کبوتر طوق دار«ترجمة ابوالمعالی نصرالله منشیکلیله و دمنه

منثور/ نثر آمیخته به نظم/ داستان »مهمان ناخوانده«محمد عوفیجوامع الحکایات و لوامع الروایات

منثور/ داستان »قصة عینکم«رسول پرویزیشلوارهای وصله دار

منثور / داستان »دیدار« نادر ابراهیمیسه دیدار

منظوم / ترجمه: ع، پاشایی/ شعر »خاموشی دریا«رابیندرانات تاگورماه نو و مرغان آواره

منظوم / ترجمه: کورش صفوی/ شعر خوان عدل«یوهان ولفگانگ گوتهدیوان شرقی ـ غربی

منثور/ ترجمه: سودابه پرتوی/ درس »آذرباد« ریچپارد باخپرنده ای به نام آذر باد

منظوم مصطفی محّدثی خراسانیبودن در نبودن

منثوردکتر علی شریعتیکویر

محمدرضا سنگریاز نتایج سحر

منثور/ ترجمه: نجف دریا بندری/ داستان »تجسم عشق« جبران خلیل جبرانپیامبر و دیوانه

منثورخواجه عبدالله انصاریمناجات نامه
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فارسی 3 - سال دوازدهم

ویژگی ها و نکاتپدید آورندهنام اثر

منثور/ داستان »گمان« ترجمة ابوالمعالی نصرالله منشیکلیله و دمنه

منظوم/ قطعه »مست و هشیار« به شیوه ی مناظره از زیباترین آثار تعلیمی استپروین اعتصامی دیوان شعر

منثور / متن »خاکریز«عیسی سلمانی لطف آبادیروایت سنگر سازان

منثور/ متن »جاسوسی که االغ بود« احمد عربلوقصة شیرین فرهاد

این غزل ازجمله اشعار وطنی عارف قزوینی است که به سلطه بیگانگان و عارف قزوینیغزل »آزادی« 
بیدادگری محمد علی شاه اشاره دارد.

این غزل از دیوان اشعار وی انتخاب شده است.فّرخی یزدیغزل »دفتر رمانه«

این قصیده در سال 1301 هجری شمسی سروده شده است.محمدتقی بهارقصیدة »دماوندیه« 

منظوم/ هجده بیت آغازین آن »نی نامه« نام دارد.مولویمثنوی معنوی

منظوم / شعر »صبح ستاره باران« محمد رضا شفیعی کدکنی )م . سرشک(مثل درخت، در شب باران

منثور/ متن »آفتاب جمال حق«  مولویفیه ما فیه

منثور/ آثار دیگر: مونس العشاق/ متن »درحقیقت عشق«شهاب الدین سهروردیفی حقیقه العشق

منثور/ متن »سودای عشق« عین القضات همدانیتمهیدات

منثورمحمد ابراهیم باستانی پاریزیاز پاریز تا پاریس

منثور / متن »سه مرّکب زندگی«عطارتذکره االولیاء

منثور/ متن »بوی جوی مولیان«محمد بهمن بیگیبخارای من ایل من

منظوم / شعر »فصل شکوفایی«سلمان هراتیدری به خانه ی خورشید

منثورمحمدرضا رحمانی )مهرداد اوستا(تیرانا

منثور/ متن »آن شب عزیز«سّید مهدی شجاعیسانتاماریا

در نکوداشت شهید محسن حججیمرتضی امیری اسفندقهشعر »شکوه چشمان تو«

منظومسیاوش کسراییاز آوا تا هوای آفتاب

منظوم/ شعر »خوان هشتم«مهدی اخوان ثالث )م.امید(در حیاط کوچک پاییز در زندان

ابوالقاسم الهوتیشعر »ای میهن!«

منظوم / ابیات درس »سی مرغ و سیمرغ« از منطق الطیر انتخاب شده است.عطار نیشابوریمنطق الطیر

منثور/ داستان »کالن تر و اولی تر« ظهیری سمرقندیسندبادنامه

منثوررضا امیرخانیارمیا

منثورمحمدعلی جمال زادهداستان »کباب غاز« 

منظوم / ترجمه: احمد پوری/ شعر »خندة تو« پابلونروداهوا را از من بگیر، خنده ات را نه!

منظوم/ ترجمه: امید حبیب زادهشکسپیرغزلواره ها

منثور/ ترجمه: عبدالحسین زرین کوبآلفونس دودهقّصه های دوشنبه
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فارسی 3 - سال دوازدهم

ویژگی ها و نکاتپدید آورندهنام اثر

منثور/ داستان »گمان« ترجمة ابوالمعالی نصرالله منشیکلیله و دمنه

منظوم/ قطعه »مست و هشیار« به شیوه ی مناظره از زیباترین آثار تعلیمی استپروین اعتصامی دیوان شعر

منثور / متن »خاکریز«عیسی سلمانی لطف آبادیروایت سنگر سازان

منثور/ متن »جاسوسی که االغ بود« احمد عربلوقصة شیرین فرهاد

این غزل ازجمله اشعار وطنی عارف قزوینی است که به سلطه بیگانگان و عارف قزوینیغزل »آزادی« 
بیدادگری محمد علی شاه اشاره دارد.

این غزل از دیوان اشعار وی انتخاب شده است.فّرخی یزدیغزل »دفتر رمانه«

این قصیده در سال 1301 هجری شمسی سروده شده است.محمدتقی بهارقصیدة »دماوندیه« 

منظوم/ هجده بیت آغازین آن »نی نامه« نام دارد.مولویمثنوی معنوی

منظوم / شعر »صبح ستاره باران« محمد رضا شفیعی کدکنی )م . سرشک(مثل درخت، در شب باران

منثور/ متن »آفتاب جمال حق«  مولویفیه ما فیه

منثور/ آثار دیگر: مونس العشاق/ متن »درحقیقت عشق«شهاب الدین سهروردیفی حقیقه العشق

منثور/ متن »سودای عشق« عین القضات همدانیتمهیدات

منثورمحمد ابراهیم باستانی پاریزیاز پاریز تا پاریس

منثور / متن »سه مرّکب زندگی«عطارتذکره االولیاء

منثور/ متن »بوی جوی مولیان«محمد بهمن بیگیبخارای من ایل من

منظوم / شعر »فصل شکوفایی«سلمان هراتیدری به خانه ی خورشید

منثورمحمدرضا رحمانی )مهرداد اوستا(تیرانا

منثور/ متن »آن شب عزیز«سّید مهدی شجاعیسانتاماریا

در نکوداشت شهید محسن حججیمرتضی امیری اسفندقهشعر »شکوه چشمان تو«

منظومسیاوش کسراییاز آوا تا هوای آفتاب

منظوم/ شعر »خوان هشتم«مهدی اخوان ثالث )م.امید(در حیاط کوچک پاییز در زندان

ابوالقاسم الهوتیشعر »ای میهن!«

منظوم / ابیات درس »سی مرغ و سیمرغ« از منطق الطیر انتخاب شده است.عطار نیشابوریمنطق الطیر

منثور/ داستان »کالن تر و اولی تر« ظهیری سمرقندیسندبادنامه

منثوررضا امیرخانیارمیا

منثورمحمدعلی جمال زادهداستان »کباب غاز« 

منظوم / ترجمه: احمد پوری/ شعر »خندة تو« پابلونروداهوا را از من بگیر، خنده ات را نه!

منظوم/ ترجمه: امید حبیب زادهشکسپیرغزلواره ها

منثور/ ترجمه: عبدالحسین زرین کوبآلفونس دودهقّصه های دوشنبه
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ا فارسی 3 - سال دوازدهم

ویژگی ها و نکاتپدید آورندهنام اثر

منثوریوهان کریستف فردریش شیللرمتن »مسافر« 

منظومهوشنگ و ابتهاجراهی و آهی

منثورابواسحاق ابراهیم نیشابوریقصص االنبیا

منظومفخرالدین اسعد گرگانیویس و رامین

منظومسهراب سپهریهشت کتاب

منظوممحمدرضا شفیعی کدکنیآیینه ای برای صداها

منظوم طاهره صفارزادهدر پیشواز صلح

کامیار عابدیدر زالل شعر

منظومعلیرضا قزوهروایت چهاردهم

منظوممحمد قهرمانصّیادان معنی

حسنعلی محمدیاز بهار تا شهریار

منظوم فریدون مشیریبازتاب تنفس صبحدمان

منظوممحمد حسن معّیریسایه ی عمر 
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سواالت تاریخ ادبیات ت
یا

دب
ا

 در کدام گزینه نام اثر و نویسنده درست نوشته شده است؟- ۱

1( عباس میرزا، آغازگری تنها: مجید واعظی / در امواج سند: فریدون توللی

2( در امواج سند : فریدون توللی /  زندان موصل: کامور بخشایش

3( عباس میرزا، آغازگری تنها: مجید واعظی / زندان موصل: کامور بخشایش

4( زندان موصل: مجید واعظی  /  عباس میرزا، آغازگری تنها: کامور بخشایش

کدام بیت به سبک عراقی سروده نشده است؟ - 2

1( گر پیر مناجات است ور رند خراباتی / هر کس قلمی رفته است بر وی به سرانجامی 

2( قول مطبوع از درون سوزناک آید که عود / چون همی سوزد جهان از وی معطر می شود

3( همچنان امید می دارم که بعد از داغ هجر / مرهمی بر دل نهد امیدوار خویش را 

4( ز هر بیغوله و باغی نوای مطربی بر شد / دگر باید شدن ما را کنون کافاق دیگر شد

در چند بیت از ابیات زیر ویژگی فکری سبک عراقی آشکار است؟ - 3

الف( آب آتش افروز عشق آمد/ آتش آب سوز عشق آمد 

ب( گهی با باربد گفتی می از جام / بزن کامسال نیک باد فرجام 

پ( ساقی چه کنم به ساغر و جام / مستم کن از این می غم انجام 

ت( مست از درم درآمد دوش آن مه تمام / دربرگرفته چنگ و به کف برنهاده جام 

ث( چو ساقی ازل داده است این جام/  از این مستی همی بینم سرانجام

4( پنج 3( چهار  2( سه  1( دو 

ادبیات کدام گزینه با توجه به ویژگی ها ادبی آن می توانند در حوزه سبک عراقی قرار گیرند؟- 4

الف( سرو سماطی کشید بر دو لب جویبار / چون دو رده چتر سبز در دو صف کارزار

ب( بتی دارم که گرد کل ز سنبل سایبان دارد / بهار عارضش خطی ز خون ارغوان دارد 

ج( به یزدان چنین گفت کای دادگر / تو دادی مرا دانش و زور و فر 

د( از لعل تو گر یابم انگشتری زنهار / صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد 

ه( بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست/ بگشای لب که قند فراوانم آرزوست 

4( ب _ ه _ د 3( ج _ د _ ه  2( ب _ ج _ د  1( الف _ ب _ ج 
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با توجه به ویژگی های زبانی سبک عراقی، کدام گزینه می تواند مربوط به این سبک باشد؟ - 5

2( فرستاده ای چون هژیر دژم / کمندی به فتراک بر شست خم  1( از او هر چه اندر خورد با خرد / دگر بر ره رمز معنی برد  

4( مدام این دو چون حاجبان بر درند / ز سلطان به سلطان خبر می برند 3( دگر هفته مر بزم را کرد ساز / مهانی که بودند گردن فراز  

کدام موارد از دیدگاه تاریخ ادبیات صحیح است؟- 6

الف( تیموریان که تا نیمه قرن هشتم بر ایران حکم راندند، کمابیش از فرهنگ ایرانی متاثر شده اند.

ب( دولتشاه سمرقندی درقرن نهم اثر خود را به تشویق امیر علیشیر نوایی نگاشت. 

ج( در عصر تیموریان، هنر های چون معماری، تذهیب و مینیاتور از رونق افتادند. 

د( در دوره ی بایسنقر میرزا و پسرش شاهرخ، از هنرمندان در حوزه های مختلف حمایت می شد. 

ه( جامی، شاعر قرن نهم، در حوزه نظم و نثر، شعرای پیشین خود را سرمشق قرار می داد.

4( ب _ د 3( د _ ه  2( ج _ الف   1( ب _ ه 

هر یک از توضیحات زیر، به ترتیب معرف کدام شخصیت است؟ - 7

الف( مردی دهقان پیشه بود. وی در شعر خود قناعت پیشگی و بی اعتباری دنیا را مورد تاکید قرار می دهد.
ب( لحن سخن او گزنده، طنز آمیز و سرشار از اصالح طلبی است و شعرش به قول خود او »همه بیت الغزل معرفت« است.

ج( کتاب او تاریخ پیامبران، خلفای چهارگانه، خلفای بنی عباس و تاریخ ایران را تا سال 730 ه. ق. در بر می گیرد.
د( او چند مثنوی به پیروی از پنج گنج نظامی سروده که نشان دهنده استادش در شاعری است. شعر او در مجموع، کمال یافته و پخته 

است.
2( ابن یمین _ عبید زاکانی _ عطا ملک جوینی _ خواجوی کرمانی  1( خواجوی کرمانی _ عبید زاکانی _ نصرالله منشی _ جامی  

4( ابن یمین _ حافظ _ حمدالله مستوفی_  خواجوی کرمانی 3( خواجوی کرمانی _ حافظ _ عطا ملک جوینی_ جامی  

به ترتیب با حمله مغوالن، دوستداران فرهنگ و اخالق چه کردند و در کنار عوامل مخرب و منفی حاصل از این حمالت چه عامل - 8
مثبتی وجود داشت؟ 

1( اغلب به مبازره پرداختند.- با انتقال قدرت از خراسان به مرکز ایران، زبان ادبیات فارسی در ناحیه عراق عجم گسترش یافت. 

2( به ادبیاتی روی آوردند که به ترویج روحیه تسامح و تساهل، خدمت به خلق، آزادگی و اعتقاد به بی ثباتی دنیا تکیه داشت.- گسترش زبان و ادبیات فارسی در 
حوزه ری، فارس و همدان و اطراف آن ها.

3( به ادبیاتی روی آوردند که به ترویج روحیه تساهل و دوری جستن و بی اعتنایی به خلق تکیه داشت.- موجی تغییر سبک از خراسانی به عراقی شد.

4( به ادبیاتی روی آوردند که به ترویج روحیه مبارزه و دوری جستن از تساهل و تسامح و آزادگی تکیه داشت.- دراین زمان قالب هایی جدیدی نیز در شعر و نثر 
پدید آمد.

توضیح کامل کدام کتاب نادرست است؟ - 9

1( عشاق نامه : فخرالدین عراقی در هر فصل از این کتاب، به یکی از مباحث عرفانی پرداخته و سخن خود را با تمثیل و حکایت به پایان رسانده است. 

و حکومت  اسماعیله  قلعه های  فتح  تاریخ خوارزمشاهیان،  او،  وفتوحات  احوال  در شرح ظهور چنگیز،  رو  کتاب  این  الدین  رشید  تاریخ جهان گشا: خواجه   )2
جانشینان حسن صباح نوشته است.

3( مرصادالعباد من المبدا و الی المعاد: نجم دایه این کتاب را در بیان سلوک دین و تربیت نفس انسانی نوشت. 

4( تذکره دولتشاه: دولتشاه سمرقندی، در این کتاب، شرح احوال بیش از صد تن از شاعران ایرانی از آغاز تا زمان خود را آورد است.

سواالتتاریخادبیاتوسبکشناسی
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در کدام گزینه نام اثری به نظم از قرن هفتم آمده است؟ - ۱0

1( گل عذاری ز گلستان جهان مارا بس / زین چمن سایه آن سرو روان مارا بس 

2( دل گر لمعات اختر خود داند / کی مهر بتان را هنر خود داند 

3( شکر ایزد ز تاراج خزان رخنه نیافت / بوستان سمن و سر و گل شمشادت 

4( سرو چون نازد به خوبی در بهارستان ناز / از سهی سرو نگار ستان من یاد آورید

به چه دلیل در قرن هشتم فرصتی پدید آمد تا صاحبان مذهب های مختلف عقاید خود را ابزار کنند؟- ۱۱

1( بی اعتقادی برخی از ایلخانان مغول و بی تعصبی برخی دیگر 

2( گسترش قلمرو سیاسی و حکومتی ایلخانان مغول 

3( از بین رفتن طبقه فرهنگی و مذهبی و ورود فرهنگ های مختلف به ایران 

4( برچیده شدن بساط حکومت آخرین خلیفه عباسی، المستعصم بالله

نام نویسنده چند اثر در مقابل آن صحیح آمده است؟- ۱2

»کلیله و دمنه: برزویه طبیب _  کشف االسرار و عده االبرار: ابوالفضل میبدی _  چهار مقاله: عطار نیشابوری _  مرزبان نامه: اسدی 
طوسی _ اسرارالتوحید: محمد بن منور _ تاریخ بلعمی: ابوعلی بلعمی _ تفسیر طبری: محمد بن حریر«

4( دو 3( سه  2( چهار  1( پنج 

در کدام گزینه نام اثری از »فخرالدین عراقی« آمده است؟- ۱3

1( ای لمعات خنجرت صاعقه رای معرکه / نیزه دل شکاف تو قلب گشای معرکه 

2( راند دیوان را حق از مرصاد خویش / عقل جزوی را ز استبداد خویش

3( خاکیان بی بهره آمد از جرعه کاس الکرام / این تطاول بین که با عشاق مسکین کرده اند

4( ای خدا این باغ را سرسبز دار / در بهارستان بی نقصان تو

 به این شیوه نگاشته شده اند.« با - ۱4
ً
عبارت »در دوره صفویه، نثر مصنوع در..... به کار می رفت و .... و .... از آثاری هستند که تماما

کدام گزینه کامل می شود؟

2( دیباچه کتب _ عیار دانش _ شرفنامه  1( منشات و فرمان ها - محبوب القلوب - عیار دانش 

4( منشات و فرمان ها _ عباس نامه _ محبوب القلوب 3( دیباچه کتب _ شرفنامه _ عباس نامه 

ابیات کدام ویژگی های فکری سبک عراقی را دارند؟- ۱5

الف( هوش خردمند را عشق به تاراج برد / من نشنیدم که باز صید کبوتر شود 
ب( چه شوی تنگ دل ار بر تو همی بازم عشق / عشق بازیدن با خوبان رسمی است قدیم

ج( گره چگونه گشایم ز سر خود که ز چرخ / هزارگونه گره در فتاده در سخنم
د( شادم  که غم تو در دل من گنجد / زیرا که غمت به جای روشن گنجد

ه( هر که شادی تو شاد نباشد به جهان / یک زمان دور مباد از غم و از ناله زار
4( د ، ب ، ج 3( د ، ه ، الف  2( ج ، د ، الف  1( ب ، د، الف 
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3( خاکیان بی بهره آمد از جرعه کاس الکرام / این تطاول بین که با عشاق مسکین کرده اند

4( ای خدا این باغ را سرسبز دار / در بهارستان بی نقصان تو

 به این شیوه نگاشته شده اند.« با - ۱4
ً
عبارت »در دوره صفویه، نثر مصنوع در..... به کار می رفت و .... و .... از آثاری هستند که تماما

کدام گزینه کامل می شود؟

2( دیباچه کتب _ عیار دانش _ شرفنامه  1( منشات و فرمان ها - محبوب القلوب - عیار دانش 

4( منشات و فرمان ها _ عباس نامه _ محبوب القلوب 3( دیباچه کتب _ شرفنامه _ عباس نامه 

ابیات کدام ویژگی های فکری سبک عراقی را دارند؟- ۱5

الف( هوش خردمند را عشق به تاراج برد / من نشنیدم که باز صید کبوتر شود 
ب( چه شوی تنگ دل ار بر تو همی بازم عشق / عشق بازیدن با خوبان رسمی است قدیم

ج( گره چگونه گشایم ز سر خود که ز چرخ / هزارگونه گره در فتاده در سخنم
د( شادم  که غم تو در دل من گنجد / زیرا که غمت به جای روشن گنجد

ه( هر که شادی تو شاد نباشد به جهان / یک زمان دور مباد از غم و از ناله زار
4( د ، ب ، ج 3( د ، ه ، الف  2( ج ، د ، الف  1( ب ، د، الف 
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زندان »موصل« اثر کیست؟- ۱6

4( محمدعلی رجایی 3( مصطفی علی پور  2( سید ضیا الدین شفیعی   1( کامور بخشایش 

 درست مطرح شده - ۱7
ً
ترتیب ویژگی های شعری »خواجوی کرمانی«، »ابن یمین«، »حافظ«، »سلمان ساوجی« در کدام گزینه تماما

است؟ 

الف( با تلفیق عشق و عرفان، غزل فارسی را به کمال رسانید. 

ب( در غزل توجه خاصی به سعدی و مولوی داشته و دارای قصایدی نیز در سبک عراقی است. 

ج( قدرت شاعری خود را در قطعات اخالقی آشکار کرده است.

د( غزل های او بر حافظ نیز تاثیرگذار  بوده است.

2( د _ ج _ الف _ ب  1( ب _ الف _ ج _ د 

4( د _ الف _ ب _ ج 3( ب _ ج _ الف _ د 

کدام گزینه درباره ی »فرمانروای ملک سخن« نادرست است؟ - ۱8

1( سی و پنج سال گرد جهان گشت، تجربه اندوخت و از هر خرمنی خوشه ای چید.

2( گلستان را به نثر مسجع و بوستان را در قالب مثنوی پدید آورد.

3( در سرودن غزل های عارفانه سرآمد شاعران فارسی زبان است.

4( وی در بیشتر قالب های ادبی طبع آزمایی کرده است.

ابیات همه گزینه ها به جز...... بیانگر ویژگی های فکری به سبک خراسانی است؟ - ۱9

1( خرد راهنمای و خرد دلگشای / خرد دست گیرد به هر دو سرای 

2( سنگ سیه بودم از قیاس و خرد / کرد چنین در شاهوار مرا 

3( تو چیزی مدان کز خرد برتر است / خرد بر همه نیکویی ها سر است 

4( چراغ جمله عالم عقل و دین است / تو عاشق شو که به ز آن جمله این است

در هر یک از ابیات زیر به جز بیت گزینه ..... یکی از ویژگی های فکری به سبک عراقی به کار رفته است؟ - 20

1( عشق ذوقی است هم نشین حیات / بلکه چشم است بر جبین حیات 

2( ز الله باغ پر از شمع بر فروخته بود / نمود باغ بدان شمع های خویش اعجاب 

3( زبان خامه ندارد سر بیان فراق / و گرنه شرح دهم با تو داستان فراق 

4( قسمت چو به تقدیر قضا رفت رضا ده / »سلمان« چه توان کرد نصیب این قدر کرد

کدام یک از گزینه های زیر زمینه های تغییر سبک را در متون فارسی به وجود آورده؟ - 2۱

1( روی کار آمدن حکومت های غزنوی و سلجوقی و تغییر مرکز ادبی و سیاسی از خراسان به عراق عجم 

2( نزدیک شدن دو جریان شعری بینابین و آذربایجانی به سبک خراسانی 

3( تغییر کانون فرهنگ ایران به شیراز 

4( از بین رفتن مدارس فراوان که جایگاه علم و هنر بودند.
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کدام گزینه از موضوعات تاریخ جهان گشا نیست؟ - 22

2( تاریخ سلجوقیان  1( شرح ظهور چنگیز 

4( حکومت جانشینان حسن صباح 3( فتح قلعه های اسماعیلیه 

 درست آمده است. - 23
ً
ویژگی های زبانی نثر سبک عراقی در همه گزینه ها به جز گزینه ..... کامال

1( نثر فنی کم کم در قرن هفتم ضعیف می شود و در قرن هشتم با سیطره تیموریان بر ایران از میان می رود. 

2( از دیگر ویژگی های نثر این دوره داخل شدن لغات قبایل مختلف ترک و مغول به زبان فارسی است. 

3( تاریخ نویسی در این دوره به اسلوب پیچیده رواج می یابد.

4( در این دوره برخی نویسندگان، کتاب های مشکل را به زبان ساده بازنویسی می کردند.

کتاب کدام گزینه قدیمی ترین تاریخ نوشته شده درباره تیمور است؟ - 24

4( ظفر نامه شامی 3( جامع التواریخ  2( تاریخ وصاف   1( انوار سهیلی 

همه ی شاعران ذکر شده در گزینه ..... مثنوی سرا هستند. - 25

2( جامی _ وحشی بافقی _ نظامی  1( سعدی _ مولوی _ محمد بن منور  

4( مولوی _ فریدون مشیری _ سعدی 3( نظامی _ حمیدی شیرازی _ سنایی  

به ترتیب نام آفرینندگان آثار »بهارستان«، »روزها« و »لیلی و مجنون« در کدام گزینه آمده است؟ - 26

2( وحشی بافقی _  محمد علی اسالمی ندوشن _ جامی  1( وحشی بافقی _ مجید واعظی _ جامی  

4( جامی _ محمد علی اسالمی ندوشن _ نظامی گنجه ای 3( جامی _ مجید واعظی _ نظامی گنجه ای  

کدام گزینه درباره ی نثر عراقی صحیح نیست؟  - 27

1( ورود لغات ترکی و مغولی به زبان فارسی در دوران تیموریان شدت گرفت ولی این جریان در زبان فارسی دیری نپایید.

2( نثر ساده این دوره در همه جا فصیح و بلیغ است.

3( مدعیان عرفان در این عصر، به پیچیده جلوه دادن مفاهیم عرفانی و درسی کردن عرفان پرداختند.

4( به وجود آمدن سستی و ضعف در ساخت دستوری جمالت نثر، از ویژگی های این دوره است.

هر دو شاعر ذکر شده، در کدام گزینه شاعران قرن هفتم است؟ - 28

2( موالنا _ نجم دایه  1( سعدی _  سلمان ساوجی  

4( خواجوی کرمانی _ نجم الدین کبری 3( فخرالدین عراقی _  موالنا  

مفهوم و سبک مقابل همه ابیات با آن ها هم خوان است به جز....- 29

1( عرضه کردم دو جهان بر دل کار افتاده /  به جز از عشق تو باقی همه فانی دانست ) فراق ، سبک عراقی( 

2( آن رخ چون گل بشکفته و باالی چو سرو / خواجه دیده است همانا که رهش بر در اوست )زمینی بودن معشوق، سبک خراسانی( 

3( گل همی گل گردد و سنگ سیه، یاقوت سرخ /  زین بهار سبزپوش تازه روی آبدار )واقع گرایی،  سبک خراسانی( 

4( سرعاشق که نه خاک در معشوق بود / کی خالصش بود از محنت سر گردانی؟ ) عشق گرایی، سبک عراقی(
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کدام گزینه از موضوعات تاریخ جهان گشا نیست؟ - 22

2( تاریخ سلجوقیان  1( شرح ظهور چنگیز 

4( حکومت جانشینان حسن صباح 3( فتح قلعه های اسماعیلیه 

 درست آمده است. - 23
ً
ویژگی های زبانی نثر سبک عراقی در همه گزینه ها به جز گزینه ..... کامال

1( نثر فنی کم کم در قرن هفتم ضعیف می شود و در قرن هشتم با سیطره تیموریان بر ایران از میان می رود. 

2( از دیگر ویژگی های نثر این دوره داخل شدن لغات قبایل مختلف ترک و مغول به زبان فارسی است. 

3( تاریخ نویسی در این دوره به اسلوب پیچیده رواج می یابد.

4( در این دوره برخی نویسندگان، کتاب های مشکل را به زبان ساده بازنویسی می کردند.

کتاب کدام گزینه قدیمی ترین تاریخ نوشته شده درباره تیمور است؟ - 24

4( ظفر نامه شامی 3( جامع التواریخ  2( تاریخ وصاف   1( انوار سهیلی 

همه ی شاعران ذکر شده در گزینه ..... مثنوی سرا هستند. - 25

2( جامی _ وحشی بافقی _ نظامی  1( سعدی _ مولوی _ محمد بن منور  

4( مولوی _ فریدون مشیری _ سعدی 3( نظامی _ حمیدی شیرازی _ سنایی  

به ترتیب نام آفرینندگان آثار »بهارستان«، »روزها« و »لیلی و مجنون« در کدام گزینه آمده است؟ - 26

2( وحشی بافقی _  محمد علی اسالمی ندوشن _ جامی  1( وحشی بافقی _ مجید واعظی _ جامی  

4( جامی _ محمد علی اسالمی ندوشن _ نظامی گنجه ای 3( جامی _ مجید واعظی _ نظامی گنجه ای  

کدام گزینه درباره ی نثر عراقی صحیح نیست؟  - 27

1( ورود لغات ترکی و مغولی به زبان فارسی در دوران تیموریان شدت گرفت ولی این جریان در زبان فارسی دیری نپایید.

2( نثر ساده این دوره در همه جا فصیح و بلیغ است.

3( مدعیان عرفان در این عصر، به پیچیده جلوه دادن مفاهیم عرفانی و درسی کردن عرفان پرداختند.

4( به وجود آمدن سستی و ضعف در ساخت دستوری جمالت نثر، از ویژگی های این دوره است.

هر دو شاعر ذکر شده، در کدام گزینه شاعران قرن هفتم است؟ - 28

2( موالنا _ نجم دایه  1( سعدی _  سلمان ساوجی  

4( خواجوی کرمانی _ نجم الدین کبری 3( فخرالدین عراقی _  موالنا  

مفهوم و سبک مقابل همه ابیات با آن ها هم خوان است به جز....- 29

1( عرضه کردم دو جهان بر دل کار افتاده /  به جز از عشق تو باقی همه فانی دانست ) فراق ، سبک عراقی( 

2( آن رخ چون گل بشکفته و باالی چو سرو / خواجه دیده است همانا که رهش بر در اوست )زمینی بودن معشوق، سبک خراسانی( 

3( گل همی گل گردد و سنگ سیه، یاقوت سرخ /  زین بهار سبزپوش تازه روی آبدار )واقع گرایی،  سبک خراسانی( 

4( سرعاشق که نه خاک در معشوق بود / کی خالصش بود از محنت سر گردانی؟ ) عشق گرایی، سبک عراقی(
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هر دو مورد کدام یک از گزینه های زیر به تمامی نادرست است؟ - 30
الف( عبید زاکانی در منظومه »صد پند« ناهنجاری های اجتماعی را به شیوه طنز و تمثیل بیان کرده است.

ب( دولتشاه سمرقندی تذکره دولتشاه را به تشویق بابر نوشته است.
پ( مثنوی جمشیدی و خورشید سروده سلمان ساوجی است. 

ت( در غزل حافظ، فرهنگ گذشته ایران با همه کمال ایرانی _ اسالمی خود رخ می نماید.
ث( خواجو چند قصیده به پیروی از پنج گنج نظامی سروده که نشان دهنده استادی او در شاعری است. 

4 ( ب _پ 3( پ _ ت  2( الف _ ت   1( الف _ ث 

کدام گزینه از نظر ویژگی زبانی، متعلق به سبک عراقی نیست؟ - 3۱
الغیاث 1( دین  و  دل  تاراج  تو  عشق  می برد صبر و قرار از جان و غمگین الغیاث می کند 
می نگریست2( باز  و  می رفت  و  می زد  تیغ  دیدی به  خود  سزای  نگفتی  عشق  ترک  که 
صـــد ملک ســـلیمانم در زیر نگین باشـــد از لعـــل تـــو گـــر یابـــم انگشـــتری زنهار3(
ســـپارااز آن جـــان تـــو لختـــی خـــون فســـرده4( انـــدر  پـــای  زیـــر  ســـپرده 

کدام گزینه درباره ی »جامی و آثار او« به درستی ذکر شده است؟ - 32

1( کتاب بهارستان را به تقلید از بوستان سعدی نوشت. 

2( کتاب نفحات االنس را به شیوه تذکره االولیای عطار در شرح احوال شاعران نوشت. 

3( در تصوف و طریقت مقامی بلند داشت و دیوان شعرش سرشار از مضامین عرفانی است. 

4( او مثنوی های سرود که تحفه االحرار نمونه ای از آن ها است.

در قرن ..... و . ... ، برخی از نویسندگان کتاب های مشکل را به زبان ساده بازنویسی می کردند، چنان که ..... کلیه و دمنه را به - 33
انشای دوره خود بازگرداند و آن را ..... نامید.

2( هفتم وهشتم _ مالحسین واعظ کاشفی _ انوار سهیلی  1( هفتم و هشتم _ امیر علیشیر نوایی _ ظفر نامه شامی  

4 ( هشتم ونهم _ امیر علیشیر نوایی _ ظفر نامه شامی 3( هشتم ونهم _ مالحسین واعظ کاشفی _ انوار سهیلی  

 درست مطرح شده - 34
ً
ترتیب ویژگی های شعری »خواجوی کرمانی«، »ابن یمین«، »حافظ«، »سلمان ساوجی« در کدام گزینه تماما

است؟ 

الف( وی مثنوی هایی به پیروی از نظامی سرود.
ب( در غزل توجه خاصی به سعدی و مولوی داشته و دارای قصایدی نیز در سبک عراقی است. 

ج( قدرت شاعری خود را در قطعات اخالقی آشکار کرده است.
د( غزل های او بر حافظ نیز تاثیرگذار بوده است.

4( د _ الف _ ب _ ج 3( ب _ ج _ الف _ د  2 ( د _ ج _ الف _ ب   1( ب _ الف _ ج _ د 

با توجه به مفاهیم و اندیشه های شعر سبک عراقی، مفهوم کلی مطرح شده در کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟ - 35

1( به عشق مستی و رسوایی ام خوش است از آنک / نکو نباشد با عشق زهد ورزیدن 

2( برو ای عقل نگو عشق چرا کرد چنین / پادشاه است و بر او چون و چرایی نرسد 

3( سوار عقل که باشد که پشت ننماید / در آن مقام که سلطان عشق روی نمود 

4( ماجرای عقل پرسیدم ز عشق /  گفت معزول است و فرمانیش نیست
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کدام گزینه درباره ی تاریخ ادبیات قرن دهم نادرست است؟ - 36

1( در این قرن حکومت در دست جانشینان تیمور بود و اوضاع اجتماعی و سیاسی ایران به طور کلی و وضع ادبیات نیز به تبع آن، آشفته بود. 

2( شاعران این دوره تشخیص داده بودند سبک عراقی از واقعیت دور شده و کاماًل جنبه سیاسی و اجتماعی یافته است.

3( مکتب وقوع از جریان های شعری ای بود که در این دوره رونق داشت.

4( زبان فارسی که در شبه قاره هند استحکام و استقرار الزم را به دست آورده، همه گیر و رسمی شد.

چند مورد از عبارات زیر در مورد ویژگی های شعر و نثر سبک هندی نادرست است؟ - 37

الف( ورود لغات مربوط به مذاهب و آداب رسوم هندوان در حوزه شعر و ادب 

ب( مسلط بودن قالب قصیده به سبک تک بیت گویی شاعر سبک هندی 

ج( آوردن تتابع اضافات در مقام تعارف و تمجید از بزرگان یا به سبب قرنیه پردازی در نثر 

د( صورت گرا بودن شعر سبک هندی به سبک استفاده از مضامین تازه 

ه( خالی ماندن ایران از نویسنده قوی دست در عصر اعتالی صفوی 

4( پنج 3( چهار  2(سه  1( دو 

به ترتیب کدام سخن پرداز در غزل توجه خاصی به سعدی و مولوی داشت و کدام سخنور، غزل هایش بر حافظ تأثیرگذار بوده - 38
است؟ 

2( عبید زاکانی / خواجوی کرمانی  1( سلمان ساوجی / خواجوی کرمانی 

4( فخرالدین عراقی / ابن یمین 3( جامی / ابن یمین 

در کدام یک از اشعار سبک عراقی زیر ویژگی زبانی سبک خراسانی دیده نمی شود؟ - 39
دل ضعیف که باشـــد بـــه نازکی چو زجاج چرا همی شـــکنی جان من ز سنگ دلی1(
اندر خامه نقاش بی چونســـت کو2( راستی در نقش رویت داد خوبی داده است حیرت 
گفـــت کو تـــا زنجیـــر این مجنـــون کنم دوش سودای رخش گفتم ز سر بیرون کنم3(
غرابســـتهنـــوزت شـــکر انـــدر پـــر طوطیســـت4( پـــر  قمـــر  بـــر  هنـــوزت 

کدام گزینه از نظر تاریخ ادبیات نادرست است؟ - 40

1( تذکره دولتشاه شرح احوال بیش از صد تن از شاعران ایرانی از آغاز تا زمان مولف است.

2( تحفه االحرار به پیروی از مثنوی نظامی سروده شد.

3( جامی، کتاب بهارستان را به تقلید از بوستان سعدی نوشت. 

4( نفحات االنس به شیوه تذکره االولیای عطار در بیان حقایق عرفانی و ذکر احوال عارفان نوشته شد.

همه گزینه ها از ویژگی های فکری نثر سبک عراقی است، به جز ....- 4۱

1( ضعف و انحطاط، این دوره را فرا گرفت. 

2( در کتاب های مصنوع و متکلف بیشتر به ظاهر سازی و تصنع پرداختند.

3( به علت نبودن استادان بزرگ و از بین رفتن مراکز علمی، تحقیق و تتبع در بین علما و ادیبان تضعیف شد.

4( مدعیان عرفان هم که به اقتضای زمانه با مغوالن کنار آمده بودند، اندک اندک اصالت خود را از دست دادند.
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کدام گزینه درباره ی تاریخ ادبیات قرن دهم نادرست است؟ - 36

1( در این قرن حکومت در دست جانشینان تیمور بود و اوضاع اجتماعی و سیاسی ایران به طور کلی و وضع ادبیات نیز به تبع آن، آشفته بود. 

2( شاعران این دوره تشخیص داده بودند سبک عراقی از واقعیت دور شده و کاماًل جنبه سیاسی و اجتماعی یافته است.

3( مکتب وقوع از جریان های شعری ای بود که در این دوره رونق داشت.

4( زبان فارسی که در شبه قاره هند استحکام و استقرار الزم را به دست آورده، همه گیر و رسمی شد.

چند مورد از عبارات زیر در مورد ویژگی های شعر و نثر سبک هندی نادرست است؟ - 37

الف( ورود لغات مربوط به مذاهب و آداب رسوم هندوان در حوزه شعر و ادب 

ب( مسلط بودن قالب قصیده به سبک تک بیت گویی شاعر سبک هندی 

ج( آوردن تتابع اضافات در مقام تعارف و تمجید از بزرگان یا به سبب قرنیه پردازی در نثر 

د( صورت گرا بودن شعر سبک هندی به سبک استفاده از مضامین تازه 
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در عبارت زیر چند اشتباه درباره نثر سبک عراقی وجود دارد؟ - 42
»در این دوره ) قرن هفتم و هشتم( برخی نویسندگان، کتاب های مشکل را به زبان ساده بازنویسی می کردند؛  چنان که مالحسین واعظ کاشفی، کلیه و دمنه 
را به انشای دوره خود باز گرداند و آن را »انوار سهیلی« نامید. تاریخ نویسی در این دوره به اسلوب پیچیده رواج یافت، هر چند نمونه هایی با نثر ساده نیز در میان 
تاریخ های این دوره یافت می شود. امیر علیشیر نوایی چند کتاب از جمله »محاکمه الغتین« را به ترکی نوشت و ظهیر الدین بابر هم »بابرنامه« را به عربی نوشت.«

4( چهار 3( سه  2 ( دو  1( یک 

کدام گزینه درباره  تاریخ ادبیات قرن هفتم غلط است؟ - 43
1( بسیاری از بزرگان چون فریدالدین عطار و نجم الدین رازی در هجوم وحشیانه مغول کشته شدند. 

2( دلیل نام گذاری سبک این دوره به »عراقی« این است که بعد از حمله مغول، کانون های فرهنگی از خراسان به عراق  عجم منتقل شد. 

3( سعدی و موالنا از شاعران این دوره هستند. 

4( شعر این عصر، نرم و دلنشین است.

همه بیت ها گویای ویژگی های فکری سبک عراقی هستند به جز ..... - 44
به هم منزل شویم1( ما  کین چنین رفته است در عهد ازل تقدیر ما در خرابات طریقت 
باشـــدیـــک پرتـــو اندیشـــه غـــم می خواهـــم2( خیالـــم  خانـــه  زینـــت  تـــا 
چون غالمان عقل را در پیش خود برپا کند عشق چون در دل کند جا پادشاه دل شود3(
دادخـــرد بهتـــر از هـــر چـــه ایـــزد بـــداد4( راه  از  بـــه  را  خـــرد  ســـتایش 

چند مورد از عبارات از نظر تاریخ ادبیات نادرست است؟- 45
الف( سبک شعر وحشی بافقی حد واسط سبک دوره خراسانی و دوره بعد محسوب می شود و واقع گرایی شاخصه اصلی اشعار اوست.

ب( کلیم کاشانی در ابداع معانی و خیال های رنگین مشهور است. وی با به کار بردن مضمون های ابداعی فراوان »خالق المعانی ثانی« لقب گرفت.

ج( بیدل دهلوی در غزل سرایی مشهور است و برخی تک بیت های غزلش شاهکار هایی از ذوق و اندیشه اند و بسیاری از آن ها مثل ضرب المثل رواج یافته اند.

د( بابافغانی شیرازی از شعرای تاثیر گذاری است که در سرودن شعر مذهبی مشهور است و ترکیب بند عاشورایی او زبانزد است.

4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 

در همه ابیات به جز  بیت گزینه .... واژه ای به کار رفته است که نشان دهنده جدید شدن زبان شعر در سبک هندی نسبت  به  - 46
سبک های پیشین است.

بخیه زخم من بی سر و سامان و داغ استمرهـــم داغ من تشـــنه جگـــر زخم بود 1(
سر سر توست که در قید گریبان من است گـــر دهی تـــاج و گر تیغ زنـــی بر گردن 2(
زبان همدم شـــبنم نزاکت آشـــنای دل ندارد چاره از حیرت3( آیینـــه دریابد  مگر 
ســـیل را ســـایه پل باز ندارد ز شـــتابمانع عمر ســـبک ســـیر نگـــردد پیری4(

همه گزینه ها به جز گزینه .... از عواملی که باعث شده بود شعر و شاعری و معماری و انواع هنرها در دوره ی صفویه مورد توجه - 47
قرار گیرد.

1( پایتخت شدن مرکز فارس به عنوان مهد فرهنگ و هنر

2( دارا بودن مقام شیخی و رهبری طریقت برخی از شاهان صفوی 

3( در تماس بودن شاهان صفوی با روسای مذاهب

4( پادشاهان صفوی رقبایی چون شاهان عثمانی و هندی داشتند که آن ها نیز به مسائل فرهنگی توجه نشان می دادند.
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کدام گزینه درباره ی تاریخ ادبیات قرن دهم نادرست است؟ - 48

1( در این قرن حکومت در دست جانشینان تیمور بود و اوضاع اجتماعی و سیاسی ایران به طور کلی و وضع ادبیات نیز به تبع آن، آشفته بود. 

2( شاعران این دوره تشخیص داده بودند سبک عراقی از واقعیت دور شده و کاماًل جنبه سیاسی و اجتماعی یافته است.

3( آشنایی با تفکرات و معارف هندوان کم و بیش در تغییر سبک دخیل بود.

4( زبان فارسی که در شبه قاره هند استحکام و استقرار الزم را به دست آورده بود، همه گیر و رسمی شد.

در میان آثار زیر چند اثر منظوم دیده می شود؟ - 49

» تحفه االحرار، بهارستان، صد پند، جمشید و خورشید ، فیه مافیه، عشاق نامه، بوستان، طبقات ناصری«

4 ( پنج 3( دو  2 ( چهار  1( یک 

در بیت کدام گزینه ویژگی فکری سبک عراقی به چشم نمی خورد؟ - 50
بهتر از زهد فروشی که در او روی و ریاست باده نوشـــی که در او روی و ریایی نبود1(
ور نه هرگز گل و نسرین ندمد ز آهن و روی روی جانـــان طلبی آینه را قابل ســـازد2(
کاین شاهد بازاری وان پرده نشین باشد در کار گالب و گل حکـــم ازلی این بود3(

بهشـــت4(  چـــون  ایوان هـــا  گالب و می و مشـــک عنبر سرشـــتبیاراســـت 

به ترتیب هر یک از عبارات زیر وصف حال کدام شاعر یا ادیب است؟ - 5۱

_ از نوجوانی به کارهای دیوانی پرداخت. 

_ در ادبیات تعلیمی سخن گوی ضمیر خودآگاه ایرانی است .

_ نکته یابی و انتقادهای ظریف اجتماعی او معروف است. 

_ آثار جاودانه ای در دو محور اندیشه و احساس پدید آورد.

_ در تصوف و طریقت مقامی بلند داشت.

_ وی در غزل توجه خاصی به سعدی و مولوی داشته است.

1( عطا ملک جوینی _ موالنا _ حافظ _ سعدی _ فخرالدین عراقی _ سلمان ساوجی 

2( خواجه رشید الدین _ موالنا _ حافظ _ موالنا _ فخرالدین عراقی _ ابن یمین 

3( عطا ملک جوینی _سعدی  _ عبید زاکانی _ موالنا _ شاه نعمت الله ولی _ سلمان ساوجی 

4( خواجه رشید الدین _ سعدی _ عبید زاکانی _ سعدی _شاه نعمت الله ولی _ ابن یمین

با نگرش به ویژگی های زبانی نثر و شعر سبک عراقی، کدام گزینه به تمامی درست است؟ - 52

1( در این شعر این دوره لغات فارسی اصیل قدیم زیاد شده و جای لغات عربی را فراگرفته است.

2( چارچوب زبان نثر همان چارچوب فارسی قدیم یعنی زبان سبک خراسانی است که تا حدودی مختصات جدید یافته است.

3( مالحسین واعظ کاشفی کلیه و دمنه را به انشای دوره خود بازگرداند و آن را ظفرنامه شامی نامید.

4( تاریخ نویسی در این دوره به اسلوب پیچیده رواج یافت.
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بهتر از زهد فروشی که در او روی و ریاست باده نوشـــی که در او روی و ریایی نبود1(
ور نه هرگز گل و نسرین ندمد ز آهن و روی روی جانـــان طلبی آینه را قابل ســـازد2(
کاین شاهد بازاری وان پرده نشین باشد در کار گالب و گل حکـــم ازلی این بود3(

بهشـــت4(  چـــون  ایوان هـــا  گالب و می و مشـــک عنبر سرشـــتبیاراســـت 

به ترتیب هر یک از عبارات زیر وصف حال کدام شاعر یا ادیب است؟ - 5۱
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_ در ادبیات تعلیمی سخن گوی ضمیر خودآگاه ایرانی است .

_ نکته یابی و انتقادهای ظریف اجتماعی او معروف است. 

_ آثار جاودانه ای در دو محور اندیشه و احساس پدید آورد.

_ در تصوف و طریقت مقامی بلند داشت.
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2( خواجه رشید الدین _ موالنا _ حافظ _ موالنا _ فخرالدین عراقی _ ابن یمین 

3( عطا ملک جوینی _سعدی  _ عبید زاکانی _ موالنا _ شاه نعمت الله ولی _ سلمان ساوجی 

4( خواجه رشید الدین _ سعدی _ عبید زاکانی _ سعدی _شاه نعمت الله ولی _ ابن یمین

با نگرش به ویژگی های زبانی نثر و شعر سبک عراقی، کدام گزینه به تمامی درست است؟ - 52

1( در این شعر این دوره لغات فارسی اصیل قدیم زیاد شده و جای لغات عربی را فراگرفته است.

2( چارچوب زبان نثر همان چارچوب فارسی قدیم یعنی زبان سبک خراسانی است که تا حدودی مختصات جدید یافته است.

3( مالحسین واعظ کاشفی کلیه و دمنه را به انشای دوره خود بازگرداند و آن را ظفرنامه شامی نامید.

4( تاریخ نویسی در این دوره به اسلوب پیچیده رواج یافت.
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با توجه به ویژگی های »ادبی و فکری« نثر سبک عراقی کدام گزینه صحیح نیست؟ - 53

1( فقدان استعداد های بزرگ ادبی، منجر به ظاهرسازی و پرداختن به تصنع شد.

2( کاسته شدن از صحت و اتقان مطالب و ضعف و انحطاط فکری از ویژگی های بارز این دوره است.

3( به علت نبودن استادان بزرگ و از بین رفتن مراکز علمی، تحقیق و تتبع در بین علما و ادبیان تضعیف شد.

4( مدعیان عرفان به درسی کردن عرفان و شرح اصطالحات آن پرداختند، در نتیجه در این دوره، کتاب های عرفانی معتبری به نثر نوشته شد.

نوع نثر کتاب های »المعجم فی معاییر اشعار العجم، تاریخ جهان گشا، مرصادالعباد من المبدا الی المعاد« به ترتیب در کدام گزینه - 54
آمده است؟ 

1( گاهی ساده و گاه دارای سجع و موازنه _ مصنوع و دشوار _ مصنوع و دشوار 

2( در مقدمه مصنوع در اصل کتاب، ساده و عالمانه _ مصنوع و دشوار _ گاهی ساده و دارای سجع و موازنه 

3( عالمانه و پخته _ گاه ساده و گاه دارای سجع و موازنه _ مصنوع و دشوار

4( گاهی ساده و گاه دارای سجع و موازنه _ ساده و عالمانه _ در مقدمه مصنوع و در اصل کتاب، ساده و عالمانه

کدام گزینه درباره  وقایع تاریخی و ادبی قرن هشتم نادرست است؟ - 55

1( فرصتی پدید آمد تا صاحبان مذاهب مختلف عقاید خود را ابراز کنند.

2( شعر خواجوی کرمانی از غزل سرایان برجسته این دوره، در مجموع کمال یافته و پخته است. 

3( عراق عجم و مهم تر از آن شهر اصفهان در حکم مرکز ادبی این عصر به شمار می رفت. 

4( از بین رفتن دربارهای ادب دوست ایرانی تبار، از رونق افتادن قصیده سرایی را در پی داشت.

کدام گزینه درباره ویژگی های نثر سبک عراقی درست است؟- 56

1( سلطان حسین بایقرا و امیر علیشیر نوایی در حوزه ادبی هرات، ترکی گویی و ترکی نویسی را تشویق می کردند. 

2(  محاکمه للغتین به عربی و بابرنامه به ترکی از آثار این دوره است.

3( در این دوره حاشیه نویسی های متعددی به نثر پیچیده بر تاریخ های قدیم انجام گرفت. 

4( نثر این دوره را می توان نثری فصیح و بلیغ دانست.

با توجه به ویژگی های فکری سبک خراسانی کدام مربوط به این سبک است؟- 57
من نه آنـــم که دگر گوش بـــه تزویر کنم دور شـــو از برم ای زاهد و بیهوده مگوی1( 
چو شبنمی است که بر بحر می کشد رقمیقیاس کـــردم و تدبیر عقل در ره عشـــق2( 
که شـــرط نیســـت که با زورمند بستیزندرضـــا به حکم قضـــا اختیار کن ســـعدی3( 
در هر دلی از دیدن آن دو گل خاری استبر ماه تو را دو گل ســـیراب شکفته است4( 

پدیدآورندگان آثار »چشمه روشن ، روضه خلد ،حمله حیدری ، هم صدا با حلق اسماعیل« به ترتیب چه کسانی هستند؟ - 58

1( غالم حسین یوسفی، مجد خوافی، باذل مشهدی، سید حسن حسینی 

2( محمد علی اسالمی ندوشن، سعدی، باذل مشهدی، سید حسن حسینی 

3( غالم حسین یوسفی، مجد خوافی، باذل مشهدی، سید ضیاء الدین شفیعی 

4( محمد علی اسالمی ندوشن، مجد خوافی،  ابن حسام خوسفی، سید ضیا الدین شفیعی
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چند مورد از گزینه های زیر در مورد ویژگی های شعر سبک هندی صحیح است؟- 59

الف( یکی از دالیل حذف ویژگی های سبکی زبان قدیم در آثار این دوره حمالت پی در پی بیگانگان به ایران بود.

ب( لغات مربوط به مذاهب و آداب و رسوم هندوان در این دوره به حوزه شعر و ادب وارد شد.

پ( در این دوره با از بین رفتن سلطه حکومت عثمانی ها بر ایران کاربرد لغات ترکی در زبان فارسی محدود شد.

ت( زبان سبک هندی را باید زبانی واقع گرا قلمداد کرد؛ زیرا زبان حقیقی مردم آن دوره بوده است.

 مشهود 
ً
ث( در مجموع می توان گفت توجه به زبان، دقت در کاربرد جمله ها و ترکیب ها ورود واژه های عامیانه در شعر این دوره کامال

است.

4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 

کدام گزینه مربوط به تاریخ ادبیات قرن یازدهم نیست؟ - 60

1( از بین رفتن طبقه مدیحه سرایان، باعث شد گروه های بیشتری مدعی شعر وشاعری شوند.

2( در این قرن، حکومت در دست جانشینان تیمور بود.

3( صائب تبریزی، از پرکارترین شاعران سبک هندی، در این قرن می زیست. 

4( مراکزی چون قهوه خانه ها محل تجمع شعرا برای مشاعره و مناظره و نقد آثار یک دیگر بوده است.

جاهای خالی متن زیر به ترتیب با واژگان کدام گزینه )درباره ی ویژگی های ادبی سبک هندی( پر می شود؟ - 6۱

»به دلیل کم توجهی شاعران کوچه و بازار به آرایه های ادبی، بدیع و بیان جز به صورت طبیعی و تصادفی کمتر استفاده شده است. البته 
در شعر برخی از شاعران شاخص این دوره، استفاده از آرایه های ادبی از جمله ..... رواج دارد. .... نیز مضمون سازی نقش فعالی دارد 

... و .... نیز از دیگر آرایه های پرکاربرد این سبک هستند.«

2 ( مجاز _ تضمین  _ حسن تعلیل _ پارادوکس  1( مجاز _ تلمیح _ ایهام تناسب _ پارادوکس 

4( تشبیه _ تلمیح _ تمثیل _ اسلوب معادله 3( تشخیص _ تضمین _ تمثیل _ واج آرایی  

کدام گزینه درباره ی سخن پردازان سده دهم و یازدهم نادرست است؟ - 62

1( بیدل دهلوی: او را به سبب سرودن غزل های خیال انگیز و به کار بردن مضمون های بدیع و گاه دور از ذهن می شناسیم.

2( وحشی بافقی: سبک شعرش حد واسط سبک دوره بعد، یعنی سبک هندی است.

3( کلیم کاشانی: در سرودن شعر مذهبی معروف و ترکیب بند عاشورایی او زبانزد است.

4( صائب تبریزی: برخی از تک بیت های غزلش شاهکارهایی از ذوق و اندیشه اند. وی را خداوندگار مضامین تازه شعری دانسته اند.

 درست است؟ - 63
ً
کدام گزینه درباره ی تاریخ ادبیات قرن هفتم و شاعران آن کامال

1( قالب غزل در این دوره میدان فراخی برای ظهور عاطفه، اخالق و عرفان پدید آورد.

2( با توجه به کشته و متواری شدن ادبیان و از بین رفتن دربارهای ادب دوست، قالب های جدیدی در شعر  و نثر پدید نیامد. 

3( از میان آثار منثور موالنا، مجالس سبعه و مکاتیب را موالنا گفته و شاگردان نوشته اند. 

4( در این دوره با انتقال قدرت از خراسان به مراکز ایران، زبان و ادبیات فارسی در ناحیه عراق عجم گسترش یافت.
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چند مورد از گزینه های زیر در مورد ویژگی های شعر سبک هندی صحیح است؟- 59

الف( یکی از دالیل حذف ویژگی های سبکی زبان قدیم در آثار این دوره حمالت پی در پی بیگانگان به ایران بود.

ب( لغات مربوط به مذاهب و آداب و رسوم هندوان در این دوره به حوزه شعر و ادب وارد شد.

پ( در این دوره با از بین رفتن سلطه حکومت عثمانی ها بر ایران کاربرد لغات ترکی در زبان فارسی محدود شد.

ت( زبان سبک هندی را باید زبانی واقع گرا قلمداد کرد؛ زیرا زبان حقیقی مردم آن دوره بوده است.

 مشهود 
ً
ث( در مجموع می توان گفت توجه به زبان، دقت در کاربرد جمله ها و ترکیب ها ورود واژه های عامیانه در شعر این دوره کامال

است.

4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 

کدام گزینه مربوط به تاریخ ادبیات قرن یازدهم نیست؟ - 60

1( از بین رفتن طبقه مدیحه سرایان، باعث شد گروه های بیشتری مدعی شعر وشاعری شوند.

2( در این قرن، حکومت در دست جانشینان تیمور بود.

3( صائب تبریزی، از پرکارترین شاعران سبک هندی، در این قرن می زیست. 

4( مراکزی چون قهوه خانه ها محل تجمع شعرا برای مشاعره و مناظره و نقد آثار یک دیگر بوده است.

جاهای خالی متن زیر به ترتیب با واژگان کدام گزینه )درباره ی ویژگی های ادبی سبک هندی( پر می شود؟ - 6۱

»به دلیل کم توجهی شاعران کوچه و بازار به آرایه های ادبی، بدیع و بیان جز به صورت طبیعی و تصادفی کمتر استفاده شده است. البته 
در شعر برخی از شاعران شاخص این دوره، استفاده از آرایه های ادبی از جمله ..... رواج دارد. .... نیز مضمون سازی نقش فعالی دارد 

... و .... نیز از دیگر آرایه های پرکاربرد این سبک هستند.«

2 ( مجاز _ تضمین  _ حسن تعلیل _ پارادوکس  1( مجاز _ تلمیح _ ایهام تناسب _ پارادوکس 

4( تشبیه _ تلمیح _ تمثیل _ اسلوب معادله 3( تشخیص _ تضمین _ تمثیل _ واج آرایی  

کدام گزینه درباره ی سخن پردازان سده دهم و یازدهم نادرست است؟ - 62

1( بیدل دهلوی: او را به سبب سرودن غزل های خیال انگیز و به کار بردن مضمون های بدیع و گاه دور از ذهن می شناسیم.

2( وحشی بافقی: سبک شعرش حد واسط سبک دوره بعد، یعنی سبک هندی است.

3( کلیم کاشانی: در سرودن شعر مذهبی معروف و ترکیب بند عاشورایی او زبانزد است.

4( صائب تبریزی: برخی از تک بیت های غزلش شاهکارهایی از ذوق و اندیشه اند. وی را خداوندگار مضامین تازه شعری دانسته اند.

 درست است؟ - 63
ً
کدام گزینه درباره ی تاریخ ادبیات قرن هفتم و شاعران آن کامال

1( قالب غزل در این دوره میدان فراخی برای ظهور عاطفه، اخالق و عرفان پدید آورد.

2( با توجه به کشته و متواری شدن ادبیان و از بین رفتن دربارهای ادب دوست، قالب های جدیدی در شعر  و نثر پدید نیامد. 

3( از میان آثار منثور موالنا، مجالس سبعه و مکاتیب را موالنا گفته و شاگردان نوشته اند. 

4( در این دوره با انتقال قدرت از خراسان به مراکز ایران، زبان و ادبیات فارسی در ناحیه عراق عجم گسترش یافت.
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 صحیح است؟ - 64
ً
کدام گزینه در ارتباط با تاریخ ادبیات کامال

1( سلمان ساوجی در سرودن غزل به سعدی و حافظ توجه داشت و قصایدی در سبک عراقی سروده است.

2( کتاب » تذکره دولتشاه« به تشویق امیر علیشیر نوایی نوشته شده است.  

3( فخر الدین عراقی در کتاب عشاق نامه خود سیر و سلوک عارفانه را درقالب نظم و نثر بیان کرده است. 

4( شاه نعمت الله ولی در تصوف مقامی بلند داشت و دیوان شعر او سرشار از مضامین عاشقانه است.

به ترتیب هر یک از موارد زیر متعلق به شخصیت های کدام گزینه است؟ - 65

الف( از شاخص ترین شاعران عارف است که در دو محور اندیشه و احساس آثار جاودانه ای پدید آورد.

ب( نثرنویسی که از نوجوانی به کار های دیوانی پرداخت و با کسب اطالعات فراوان از تاریخ مغوالن کتابی با موضوع ظهور چنگیز، 
احوال و فتوحات او و تاریخ خوارزمشاهیان نوشت. 

پ( او را با تلفیق عشق و عرفان، غزل فارسی را به کمال رسانید.

ت( او کتابی در شرح احوال بیش از صد تن از شاعران ایرانی از آغاز تا زمان خود را نوشته است.

1( مولوی، رشید الدین فضل الله همدانی، خواجوی کرمانی، دولتشاه سمرقندی 

2( مولوی، عطا ملک جوینی، حافظ ، دولتشاه سمرقندی 

3( حافظ، رشید الدین فضل الله همدانی، حافظ، شاه نعمت الله ولی 

4( حافظ، عطا ملک جوینی، خواجوی کرمانی، شاه نعمت الله ولی

به ترتیب پاسخ صحیح هر یک از سواالت زیر در گزینه .... به درستی ذکر شده است. - 66
الف( در کدام گزینه به ترتیب یک اثر از گرایش به ساده نویسی و یک اثر از گرایش به پیچیده نویسی ذکر شده است؟ 

ب( به ترتیب شیوه جامی در نگارش تحفه االحرار و نفحات االنس به تقلید از چه کسانی بود؟ 
2( الف( مرصاد العباد ، تاریخ جهان گشای جوینی  ب( عطار ، جامی  1( الف( تاریخ جهان گشا جوینی ، مرصاد العباد   ب( نظامی ، عطار  

4 ( الف( تاریخ وصاف ، طبقات ناصری ب( عطار ، نظامی 3 ( الف( طبقات ناصری،  تاریخ وصاف ب( نظامی ، عطار  

پدید آورندگان آثار »ماه نو و مرغان آواره، پیامبر و دیوانه« به ترتیب چه کسانی هستند؟- 67

2( ویکتور هوگو _ جبران خلیل جبران 1( رابیندرانات تاگو _ ریچارد باخ 

4( رابیندرانات تاگور - جبران خلیل جبران 3( ویکتورهوگو _ ریچارد باخ 

نویسندگان آثار زیر به ترتیب در کدام گزینه ذکر شده اند؟- 68
جامع عباسی- عالم آرای عباسی- عین الحیات

2( شیخ بهایی _ اسکندر بیگ ترکمان _ علی بن حسین واعظ کاشفی 1( شیخ بهایی _ شاه طهماسب صفوی _ قاضی نور الله شوشتری 
4( وحید قزوینی _ اسکندر بیگ ترکمان _ میرزا برخوردار فراهی 3( وحید قزوینی _ شاه طهماسب صفوی _ قاضی نور الله شوشتری 

کدام گزینه درباره ویژگی های ادبی و فکری شعر سبک هندی نادرست است؟- 69

1( تلمیح در مضمون سازی نقش فعالی دارد، البته تلمیحات رایج نه تلمیحات غریب و نادر

2( از آرایه های پر کاربرد این سبک می توان به حس آمیزی، تمثیل و اسلوب معادله اشاره کرد.

3( شعر هندی شعر صورت گراست، نه معنی گرا و شاعران به صورت بیشتر توجه دارند تا به معنی.

4( استفاده از ردیف های طوالنی و خوش آهنگ در شعر این دوره رایج است.
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درباره آغاز تاریخ ترجمه در ایران، همۀ گزینه ها صحیح هستند؛ به جز .......... .- 70
1( ترجمه آثار اروپایی در ایران با تاسیس چاپخانه در زمان ناصرالدین شاه آغاز شد.

2( در این دوره، سرگذشت حاجی بابای اصفهانی اثر جیمز موریه، به فارسی ترجمه شد.
3(  میرزا حبیب اصفهانی مترجم مهم ترین اثر ترجمه شده در شروع جریان ترجمه در ایران بود.

گاهی و تحول اندیشه ایرانیان در سال های قبل از مشروطه بود. 4( فن ترجمه از عوامل موثر در رشد آ

در کدام گزینه به ترتیب نمونه هایی از » نثر مصنوع«، » نثر ساده«، » نثر بینابین« در سبک هندی آمده است؟- 7۱
2( محبوب القلوب _ مجالس المومنین _ احسن التواریخ  1( دیباچه عیار دانش _ محبوب القلوب _ حبیب السیر 

4(  شرفنامه _ حبیب السیر _ عالم آرای عباسی 3( عباس نامه _ عین الحیات _ بدایع الوقایع 

همه ابیات به جز بیت گزینه .... با برخورداری از آرایه حسن تعلیل، نمونه ای از شعر سبک هندی هستند.- 72
دل شکســـته چـــو جیـــم و قد خمیـــده مرامـــرا ز لوح وجود این دو حرف موجود اســـت1( 
که قـــد ز بار گنه چـــون کمـــان خمیده مرا نگشـــته اســـت دو تا پشـــتم از کهنســـالی2( 
که باد بید مجنون ســـر به زیر انداختن باشدتهیدســـتی ندارد جز خجالـــت حاصل دیگر3( 
که کســـی راه به ســـر منـــزل جانـــان نبردزان ســـیه می کنـــد از آه جهـــان را عاشـــق4( 

کدام موارد درباره قرن هفتم صحیح است؟ - 73
الف( فخرالدین عراقی، شاعر نام آور این دوره، مثنوی لمعات در موضوع سیر و سلوک عرفانی سرود.

ب( کمال الدین اسماعیل، فرید الدین عطار نیشابوری و نجم الدین کبری در یورش مغوالن کشته شدند.
ج( دوستداران فرهنگ و اخالق دراین عصر منزوی شده، به تصوف پناه بردند تا به آرامش برسند.

د( قالب غزل برای ظهور عاطفه، اخالق و عرفان میدان فراخی پدید آورد و از قالب های شعری مهم این دوره بود.
4( د ، الف 3( ج ، د  2( ب ، ج   1( الف ، ج 

در عبارات زیر چند غلط دیده می شود؟ - 74
»خواجوی کرمانی از غزل پردازان برجسته قرن هفتم است ؛ شاعری که غزل های او بر مولوی تأثیرگذار بوده است. خواجو چند غزل به 

پیروی از پنج گنج نظامی سروده که نشان دهنده استادی او در شاعری است. شعر او در مجموع، ناپخته است.«

4( دو 3( سه  2( چهار  1( پنج 

در کدام بیت مضامین رایج در قرن هفتم دیده نمی شود؟ - 75
به جـــز خدمت خلق نیســـت1( بـــه تســـبیح و ســـجاده و دلق نیســـت عبـــادت 
کنـــد2(  زندگانـــی  چنیـــن  کنـــد هنـــرور  مهربانـــی  و  بینـــد  جفـــا 
که پیش از تو بوده اســـت و بعد از تو هم مکـــن تکیـــه بر ملـــک و جاه و حشـــم3( 
بارانم کنندگر به دســـت افتد چو ماه نو لب نانی مرا4(  تیر  از انگشت اشـــارت  خلق 

کدام بیت یاد آورد نام اثری از نویسنده »منظومه موش و گربه« است؟ - 76
ولیکـــن باز پیـــدا کـــرده م ارا محنـــت دوران شدم صد ره به زیر سنگ طفالن در جنون پنهان1(
صد پند نو اســـت اکنون در مغز ســـرش پنهان بـــس پنـــد که بـــود آنگه بـــر تاج ســـرش پیدا2(
اشـــراف3( خدمـــت  الف  اصحـــاب نزنـــی  منـــت  بـــار  نکشـــی 
بر انگیزان یکی مکری خوش ای عیار پنهانکبـــدو گفتم که ای دلبر چه مکـــر انگیز و عیاری4(
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درباره آغاز تاریخ ترجمه در ایران، همۀ گزینه ها صحیح هستند؛ به جز .......... .- 70
1( ترجمه آثار اروپایی در ایران با تاسیس چاپخانه در زمان ناصرالدین شاه آغاز شد.

2( در این دوره، سرگذشت حاجی بابای اصفهانی اثر جیمز موریه، به فارسی ترجمه شد.
3(  میرزا حبیب اصفهانی مترجم مهم ترین اثر ترجمه شده در شروع جریان ترجمه در ایران بود.

گاهی و تحول اندیشه ایرانیان در سال های قبل از مشروطه بود. 4( فن ترجمه از عوامل موثر در رشد آ

در کدام گزینه به ترتیب نمونه هایی از » نثر مصنوع«، » نثر ساده«، » نثر بینابین« در سبک هندی آمده است؟- 7۱
2( محبوب القلوب _ مجالس المومنین _ احسن التواریخ  1( دیباچه عیار دانش _ محبوب القلوب _ حبیب السیر 

4(  شرفنامه _ حبیب السیر _ عالم آرای عباسی 3( عباس نامه _ عین الحیات _ بدایع الوقایع 

همه ابیات به جز بیت گزینه .... با برخورداری از آرایه حسن تعلیل، نمونه ای از شعر سبک هندی هستند.- 72
دل شکســـته چـــو جیـــم و قد خمیـــده مرامـــرا ز لوح وجود این دو حرف موجود اســـت1( 
که قـــد ز بار گنه چـــون کمـــان خمیده مرا نگشـــته اســـت دو تا پشـــتم از کهنســـالی2( 
که باد بید مجنون ســـر به زیر انداختن باشدتهیدســـتی ندارد جز خجالـــت حاصل دیگر3( 
که کســـی راه به ســـر منـــزل جانـــان نبردزان ســـیه می کنـــد از آه جهـــان را عاشـــق4( 

کدام موارد درباره قرن هفتم صحیح است؟ - 73
الف( فخرالدین عراقی، شاعر نام آور این دوره، مثنوی لمعات در موضوع سیر و سلوک عرفانی سرود.

ب( کمال الدین اسماعیل، فرید الدین عطار نیشابوری و نجم الدین کبری در یورش مغوالن کشته شدند.
ج( دوستداران فرهنگ و اخالق دراین عصر منزوی شده، به تصوف پناه بردند تا به آرامش برسند.

د( قالب غزل برای ظهور عاطفه، اخالق و عرفان میدان فراخی پدید آورد و از قالب های شعری مهم این دوره بود.
4( د ، الف 3( ج ، د  2( ب ، ج   1( الف ، ج 

در عبارات زیر چند غلط دیده می شود؟ - 74
»خواجوی کرمانی از غزل پردازان برجسته قرن هفتم است ؛ شاعری که غزل های او بر مولوی تأثیرگذار بوده است. خواجو چند غزل به 

پیروی از پنج گنج نظامی سروده که نشان دهنده استادی او در شاعری است. شعر او در مجموع، ناپخته است.«

4( دو 3( سه  2( چهار  1( پنج 

در کدام بیت مضامین رایج در قرن هفتم دیده نمی شود؟ - 75
به جـــز خدمت خلق نیســـت1( بـــه تســـبیح و ســـجاده و دلق نیســـت عبـــادت 
کنـــد2(  زندگانـــی  چنیـــن  کنـــد هنـــرور  مهربانـــی  و  بینـــد  جفـــا 
که پیش از تو بوده اســـت و بعد از تو هم مکـــن تکیـــه بر ملـــک و جاه و حشـــم3( 
بارانم کنندگر به دســـت افتد چو ماه نو لب نانی مرا4(  تیر  از انگشت اشـــارت  خلق 

کدام بیت یاد آورد نام اثری از نویسنده »منظومه موش و گربه« است؟ - 76
ولیکـــن باز پیـــدا کـــرده م ارا محنـــت دوران شدم صد ره به زیر سنگ طفالن در جنون پنهان1(
صد پند نو اســـت اکنون در مغز ســـرش پنهان بـــس پنـــد که بـــود آنگه بـــر تاج ســـرش پیدا2(
اشـــراف3( خدمـــت  الف  اصحـــاب نزنـــی  منـــت  بـــار  نکشـــی 
بر انگیزان یکی مکری خوش ای عیار پنهانکبـــدو گفتم که ای دلبر چه مکـــر انگیز و عیاری4(
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کدام گزینه به ترتیب درباره موضوع کتاب های» گلستان ، تاریخ جهان گشا ، دیوان شمس، المعجم فی معاییر اشعار  العجم ، - 77
عشاق نامه« درست است؟ 

1( تاریخ ایران، سیاست ، اخالق و حکمت، اجتماعی و اخالقی،  اندیشه و احساس 

2( سلوک دین، سیاست، دین و حکمت، عرفان، ذکر احوال عارفان 

3( ناهنجاری های اجتماعی، تاریخی، ظهور چنگیز، آموزش بیان و بدیع، تربیت نفس 

4( اخالق و حکمت، تاریخی، معارف بشری ، علم عروض قافیه بدیع و نقد شعر، مباحث عرفانی

درست یا نادرستی هر یک از موارد زیر در کدام گزینه به ترتیب ذکر شده است ؟ - 78

الف( شاه نعمت الله ولی، معروف ترین شاعر قرن نهم در تصوف و طریقت مقامی بلند داشته و دیوان شعرش دارای مضامین عرفانی 
است.

ب( جامی، مثنوی هایی به پیروی از موالنا سرود که تحفه االحرار یکی از آن ها است.

ج( دولتشاه سمرقندی از شاعران قرن نهم است که تذکره دولتشاه را به تشویق امیر علی شیر نوایی نوشته است. 

د( کتاب نفحات االنس به شیوه تذکره االولیای عطار در بیان حقایق عرفانی و ذکر احوال عارفان نوشته  شد. 

2( درست، نادرست، درست، درست  1( نادرست، درست، نادرست، نادرست  

4( نادرست، نادرست، نادرست، درست 3( درست، نادرست، درست، نادرست  

هریک از گزارش های زیر به ترتیب درباره سخن پردازان کدام گزینه است؟  - 79

_ کتاب او تاریخ پیامبران، خلفای چهارگانه، خلفای بنی عباس، و تاریخ ایران است. 

_ لحن سخن او گزنده، طنز آمیز و سرشار از خیرخواهی و اصالح طلبی است. 

_ مثنوی »جمشید و خورشید« او به شیوه داستان های نظامی سروده شده است.

2( عطا ملک جوینی، حافظ، خواجوی کرمانی  1( حمدالله مستوفی، عبید زاکانی، سلمان ساوجی  

4( عطا ملک جوینی، عبید زاکانی، خواجوی کرمانی 3 ( حمدالله مستوفی، حافظ، سلمان ساوجی  

توضیحات زیر به ترتیب درباره نوع نثر کتاب های کدام گزینه است؟ - 80

»در مقدمه مصنوع و در اصل کتاب  ساده و عالمانه / مسجع / گاهی ساده و گاه دارای سجع و موازنه« 

2 ( المعجم فی معاییر اشعار العجم، گلستان، مرصاد العباد من المبدا الی المعاد  1( جوامع تاریخ، بوستان، مرصاد العباد من المبدا الی المعاد  

4( تاریخ گزیده، گلستان، گلستان 3( تاریخ گزیده، بهارستان، گلستان  

عبارات »از نویسندگان زبردست قرن هفتم«، » از نویسندگانی با نثر مصنوع«، »منشی و نویسنده عارف« و » شاعر مداح دربار - 8۱
خوارزمشاهیان« به ترتیب درباره کدام شخصیت ها مصداق دارد؟

1( شمس قیس رازی _  رشید الدین فضل الله همدانی _ فخرالدین عراقی_ نجم الدین کبری

2( شمس قیس رازی _ عطاملک جوینی _ نجم دایه _ کمال الدین اسماعیل

3( سعدی _ رشید الدین فضل الله همدانی _ نجم دایه _ کمال الدین اسماعیل

4( سعدی _ عطا ملک جوینی _ فخر الدین عراقی _ نجم الدین کبری

سواالتتاریخادبیاتوسبکشناسی

67

چند مورد از موارد زیر درباره عهد تیموریان و بازماندگانش نادرست است؟- 82

 
ً
این دوره عمدتا و کتاب های تحقیقی  افتاد  رونق  از  نویسی  تاریخ  ولی  یافت،  تذهیب گسترش  و  مینیاتور، معماری  این دوره  در  الف( 

سطحی بودند.

 از نیمه دوم قرن هشتم تا اوایل قرن دهم در ایران حکومت کردند.
ً
ب( تیموریان تقریبا

پ( در عهد بازماندگان تیمور، ادبیات رونق بنیادی گرفت و کسانی مانند جامی و دولتشاه کتاب های ارزشمندی نوشتند.

ت( در زمان بایسنقر میرزا، هنرمندان، قرآن کریم و شاهنامه فردوسی را به خط خوش نگاشتند و آثاری ماندگار از هنر اسالمی عرضه 
کردند.

ث( در زمان شاهرخ، خراسان مرکز فرمانروایی شد. او به هنر و فرهنگ اسالمی عالقه داشت.

4( یک 3( چهار  2( سه  1( دو 

در عبارت زیر از دیدگاه تاریخ ادبیات چند غلط وجود دارد؟ - 83

» توجه شاهان صفوی به شاعران و شاعر نوازی سالطین هند، موجب شد بسیاری از شاعران برای کسب علم و دانش به سمت هند 
روانه شوند و در قرن یازدهم، وابستگی شعر به دربار و رونق شعر در طبقه مدیحه سرایان درباری، باعث شد بسیاری از گروه ها مدعی 

شاعری شوند.«

4( یک 3( دو  2( سه  1( چهار 

هر کدام از عبارات به ترتیب درباره کدام شاعران مصداق دارد؟- 84

»خالق المعانی ثانی«، » سرایش شعر به سبک حد واسط عراقی و هندی«، » دارای استعاره های سرشار از ابهام«

2( صائب تبریزی _ وحشی بافقی _ کلیم کاشانی 1( کلیم کاشانی _ وحشی بافقی _ صائب تبریزی 

4( کلیم کاشانی _ وحشی بافقی _ بیدل دهلوی 3( صائب تبریزی _ محتشم کاشانی _ بیدل دهلوی 

از نظر مخاطب، هدف اصلی نثر عصر بیداری، تأثیرگذاری بر کدام یک است؟- 85

4- حاکمان 3- سنت گرایان  2- روشن فکران  1- عامۀ مردم 

کدام بیت سروده یکی از شاعران سبک هندی است؟- 86
هزار جـــان عزیزت فدای جان ای دوســـتمرا تو غایت مقصودی از جهان ای دوســـت1(
دریـــای آتشـــینم در دیـــده موج خـــون زد بگذشـــت و بازم آتش بر خرمن ســـکون زد2(
چـــو روی باز کنـــی، بـــازت احتـــرام کنندبـــه تیـــغ اگر بزنـــی بـــی دریـــغ و برگردی3(
زاهد ناپخته را از خود بریدن مشـــکل است.بر ندارد میوه تا خام اســـت دست از شاخسار4(

 درست است؟- 87
ً
کدام گزینه درباره تاریخ ادبیات قرن دهم کامال

1( شاعران این دوره تشخیص داده بودند که سبک عراقی از واقعیت دور شده و کاماًل جنبه ذهنی و تخیلی یافته است.

2( در این قرن حکومت در دست جانشینان چنگیز بود، به گونه ای که در هر گوشه ای حاکمی از آنان حکومت می کرد.

3( رضا عباسی در دوره شاه اسماعیل و بهزاد در دوره شاه عباس از مفاخر هنرند.

4( در این دوره ری، نیز که پایتخت و محل اجتماع شعرا و فضال بود، از دیدگاه ادبی توسعه یافت.
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چند مورد از موارد زیر درباره عهد تیموریان و بازماندگانش نادرست است؟- 82

 
ً
این دوره عمدتا و کتاب های تحقیقی  افتاد  رونق  از  نویسی  تاریخ  ولی  یافت،  تذهیب گسترش  و  مینیاتور، معماری  این دوره  در  الف( 

سطحی بودند.

 از نیمه دوم قرن هشتم تا اوایل قرن دهم در ایران حکومت کردند.
ً
ب( تیموریان تقریبا

پ( در عهد بازماندگان تیمور، ادبیات رونق بنیادی گرفت و کسانی مانند جامی و دولتشاه کتاب های ارزشمندی نوشتند.

ت( در زمان بایسنقر میرزا، هنرمندان، قرآن کریم و شاهنامه فردوسی را به خط خوش نگاشتند و آثاری ماندگار از هنر اسالمی عرضه 
کردند.

ث( در زمان شاهرخ، خراسان مرکز فرمانروایی شد. او به هنر و فرهنگ اسالمی عالقه داشت.

4( یک 3( چهار  2( سه  1( دو 

در عبارت زیر از دیدگاه تاریخ ادبیات چند غلط وجود دارد؟ - 83

» توجه شاهان صفوی به شاعران و شاعر نوازی سالطین هند، موجب شد بسیاری از شاعران برای کسب علم و دانش به سمت هند 
روانه شوند و در قرن یازدهم، وابستگی شعر به دربار و رونق شعر در طبقه مدیحه سرایان درباری، باعث شد بسیاری از گروه ها مدعی 

شاعری شوند.«

4( یک 3( دو  2( سه  1( چهار 

هر کدام از عبارات به ترتیب درباره کدام شاعران مصداق دارد؟- 84

»خالق المعانی ثانی«، » سرایش شعر به سبک حد واسط عراقی و هندی«، » دارای استعاره های سرشار از ابهام«

2( صائب تبریزی _ وحشی بافقی _ کلیم کاشانی 1( کلیم کاشانی _ وحشی بافقی _ صائب تبریزی 

4( کلیم کاشانی _ وحشی بافقی _ بیدل دهلوی 3( صائب تبریزی _ محتشم کاشانی _ بیدل دهلوی 

از نظر مخاطب، هدف اصلی نثر عصر بیداری، تأثیرگذاری بر کدام یک است؟- 85

4- حاکمان 3- سنت گرایان  2- روشن فکران  1- عامۀ مردم 

کدام بیت سروده یکی از شاعران سبک هندی است؟- 86
هزار جـــان عزیزت فدای جان ای دوســـتمرا تو غایت مقصودی از جهان ای دوســـت1(
دریـــای آتشـــینم در دیـــده موج خـــون زد بگذشـــت و بازم آتش بر خرمن ســـکون زد2(
چـــو روی باز کنـــی، بـــازت احتـــرام کنندبـــه تیـــغ اگر بزنـــی بـــی دریـــغ و برگردی3(
زاهد ناپخته را از خود بریدن مشـــکل است.بر ندارد میوه تا خام اســـت دست از شاخسار4(

 درست است؟- 87
ً
کدام گزینه درباره تاریخ ادبیات قرن دهم کامال

1( شاعران این دوره تشخیص داده بودند که سبک عراقی از واقعیت دور شده و کاماًل جنبه ذهنی و تخیلی یافته است.

2( در این قرن حکومت در دست جانشینان چنگیز بود، به گونه ای که در هر گوشه ای حاکمی از آنان حکومت می کرد.

3( رضا عباسی در دوره شاه اسماعیل و بهزاد در دوره شاه عباس از مفاخر هنرند.

4( در این دوره ری، نیز که پایتخت و محل اجتماع شعرا و فضال بود، از دیدگاه ادبی توسعه یافت.
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کدام گزینه درباره تاریخ ادبیات قرن یازدهم هجری نادرست است؟- 88

1( حکومت صفوی به شعر ستایشی و درباری و عاشقانه های زمینی بی توجه بود.

2( به سبب آشنایی ایرانیان با اروپا، مراکز تجمعی مثل قهوه  خانه ها نیز دایر شد و شاعران در آنجا به مشاعره، مناظره و نقد آثار یکدیگر می پرداختند.

3( رفاه اقتصادی مردم در دوره صفوی و آبادانی شهر های ایران،باعث شد هر کس به اندازه توان خود به امور فرهنگی از جمله ادبیات بپردازد.

4( در این دوره در دربار های هند نیز بازار قصیده و مدح رواج نداشت.

در توضیح کدام شخصیت اشتباهی وجود دارد؟- 89

1( از شاعران دوره صفوی است که شعرش حد واسط سبک دوره عراقی و هندی است و واقع گرایی شاخصه اصلی شعر اوست. ) وحشی بافقی(

2( از شعرای معروف در دوره صفوی است و لقبش » خالق المعانی ثانی« است. ) کلیم کاشانی(

3( از شاعران دوره صفوی است. او در سرودن شعر مذهبی معروف و ترکیب بند عاشورایی او زبانزد است. ) محتشم کاشانی(

4( از شاعران تأثیرگذار قرن یازدهم است که شعرش از نظر دقت، ظرافت و رقت معانی مشهور است. )بابافغانی شیرازی(

با توجه به ویژگی های بیت زیر، این شعر سروده کدام شاعر قرن یازدهم است؟- 90

می شود باطل تیمم آب پیدا کرده را« »زندگی شد بر من از تیغ شهادت ناگوار  
4( محتشم کاشانی 3( وحشی بافقی  2( موالنا  1( صائب تبریزی 

چند مورد از توضیحات زیر، ویژگی های زبانی نثر سبک عراقی را بیان می کند؟- 9۱

الف( جایگزینی صنایع ادبی به جای تعمق و تفکر

ب( روی آوردن به ظاهر سازی و تصنع در کتاب های مصنوع

پ( بازنویسی کتاب های مشکل به زبان ساده

ت( پرداختن به استعاره های دور از ذهن و آوردن سجع های متوالی

ث( حاشیه نویسی های متعدد به نثر ساده بر تاریخ های قدیم

ج( به وجود آمدن سستی و ضعف در ساخت دستوری

4( سه 3( شش  2( چهار  1( پنج 

کدام بیت به سبک خراسانی )با ویژگی فکری واقع گرایی با توجه به دنیای بیرون( است؟- 92
غایت جهـــل ُبَود مشـــت زدن ســـندان راپنجه با ســـاعد ســـیمین نه به عقل افکندم1(
آرایـــش عجیبآمـــد بهـــار خـــرم با رنـــگ و بـــوی طیب2(  و  نزهـــت  بـــا صدهـــزار 
که شـــمه ای ز بیانش به صد رســـاله برآیدحکایت شب هجران نه آن حکایت حالی است3( 
نه عارف است که هر روز خاطرش جایی استنه عاشق است که هر ساعتش نظر به کسی4( 

با توجه به ویژگی های سبک شناسانه، به ترتیب کدام ابیات به سبک خراسانی و کدام ابیات به سبک عراقی سروده شده اند؟- 93
به بوسه نقش کنم برگ یاسمین تو راگرفت خواهـــم زلفیـــن عنبرین تو راالف(

سوز عشقت ننشاند ز جگر، جوش مراتا ُبَود بار غمت بـــر دل بی هوش مراب(
زه!زه دانـــا را گوینـــد کـــه دانـــد گفتج( نگوینـــد:  را  نـــادان  هیـــچ 
آن بـــه کـــه می بیـــاری و بگســـاریتـــا بشـــکنی ســـپاه غمـــان بـــر دلد(
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که روزگار حدیـــث تو در میان انداختز عقل و عافیت آن روز بر کران ماندمه(

4( د، ه / الف ، ب 3( ب، ه / الف، ج  2( الف ، ج / ب، ه  1( ج، د / الف، ب 

از موارد زیر چند مورد از ویژگی های فکری نثر سبک عراقی است؟- 94

» واقع گرایی یا توجه به دنیای بیرون / کاسته شدن از صحت و اتقان مطالب / از دست رفتن اصالت مدعیان عرفان / تضعیف شدن 
تحقیق و تتبع/ توجه به صفا و پاالیش درون / باور به اختیار و اراده«

4( چهار 3( سه  2( یک  1( دو 

کدام گزینه در خصوص ویژگی قلمرو زبانی شعر در سبک عراقی صحیح است؟- 95

2( استعمال » مر« در کنار مفعول جمله زیاد شد. 1( لغات فارسی قدیم افزایش یافت. 

4( » می « اندک اندک جای » همی« را می گیرد. 3( »اندر« به جای » در« جایگزین شد. 

کدام گزینه درباره نثر در سبک عراقی نادرست است؟- 96

1( نثر فنی در قرن هشتم با سیطره تیموریان بر ایران از میان می رود.

2( مالحسین واعظ کاشفی، کلیله و دمنه را به انشای دوره خود باز گرداند و آن را » انوار سهیلی« نامید.

3( هرچند در این دوران سادگی نثر همه جا یکسان نیست، نثر ساده )این( دوره را می توان فصیح و بلیغ دانست.

4( سلطان حسین بایقرا و امیرعلی شیر نوایی در حوزه ادبیات هرات ترکی گویی و ترکی نویسی را تشویق می کردند، امیر علی شیر نوایی » محاکمه اللغتین« را 
به ترکی نوشت.

در همه ابیات زیر که به سبک عراقی سروده شده اند، درهم آمیختگی مختصات زبانی نو و کهن دیده می شود به جز ...- 97
سلیمان خود همی داند زبان جمله مرغان رابکـــن آن جا مناجاتت بگو اســـرار و حاجاتت1(
زیـــرا که رســـتخیز مـــن اندر قیام اوســـتآن قامت اســـت؟ نی به حقیقت قیامت است2(
منیـــوش3( بطـــال  آن  از  عشـــق  فرامـــوشحدیـــث  یـــاری  کنـــد  کـــه در ســـختی 
رودخاکت در استخوان رود ای نفس شوخ چشم4( توتیـــا  او  در  کـــه  دان  ســـرمه  ماننـــد 

عبارت زیر درباره کدام بیت مصداق ندارد؟- 98

»در سبک عراقی، توجه به علوم ادبی از جمله »بیان« و »بدیع« بیش تر است.«
بســـته صلیـــب زلفـــت عقل هزار عیســـیآتـــش پرســـت رویت جـــان هزار زردشـــت1(
خاطـــر بـــه هـــزار غـــم پراکنـــده شـــودوز غیـــر تـــو هرجـــا ســـخن آید بـــه میان2(
که دید هرگز ســـوزنده ای به این ســـردی؟بســـوختی تر و خشـــک مرا به پاســـخ سرد3(
پـــای در دام هـــوا و دســـت در دامـــان توکی بود ســـر در گریبان خرد آن را که هست4(

چند مورد از توضیحات زیر درباره ویژگی های » زبانی« نثر سبک عراقی درست است؟- 99

» جایگزینی نثر فنی به جای نثر ساده / رواج نثر ساده فصیح و بلیغ / حاشیه نویسی بر تاریخ های قدیمی به نثر ساده / به وجود آمدن 
سستی و ضعف در ساخت دستوری جمالت نثر / بازنویسی کتاب های ساده به زبانی مشکل / ورود لغات قبایل مختلف ترک و مغول به 

زبان فارسی«

4( چهار 3( سه  2( دو  1( پنج 
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که روزگار حدیـــث تو در میان انداختز عقل و عافیت آن روز بر کران ماندمه(

4( د، ه / الف ، ب 3( ب، ه / الف، ج  2( الف ، ج / ب، ه  1( ج، د / الف، ب 

از موارد زیر چند مورد از ویژگی های فکری نثر سبک عراقی است؟- 94

» واقع گرایی یا توجه به دنیای بیرون / کاسته شدن از صحت و اتقان مطالب / از دست رفتن اصالت مدعیان عرفان / تضعیف شدن 
تحقیق و تتبع/ توجه به صفا و پاالیش درون / باور به اختیار و اراده«

4( چهار 3( سه  2( یک  1( دو 

کدام گزینه در خصوص ویژگی قلمرو زبانی شعر در سبک عراقی صحیح است؟- 95

2( استعمال » مر« در کنار مفعول جمله زیاد شد. 1( لغات فارسی قدیم افزایش یافت. 

4( » می « اندک اندک جای » همی« را می گیرد. 3( »اندر« به جای » در« جایگزین شد. 

کدام گزینه درباره نثر در سبک عراقی نادرست است؟- 96

1( نثر فنی در قرن هشتم با سیطره تیموریان بر ایران از میان می رود.

2( مالحسین واعظ کاشفی، کلیله و دمنه را به انشای دوره خود باز گرداند و آن را » انوار سهیلی« نامید.

3( هرچند در این دوران سادگی نثر همه جا یکسان نیست، نثر ساده )این( دوره را می توان فصیح و بلیغ دانست.

4( سلطان حسین بایقرا و امیرعلی شیر نوایی در حوزه ادبیات هرات ترکی گویی و ترکی نویسی را تشویق می کردند، امیر علی شیر نوایی » محاکمه اللغتین« را 
به ترکی نوشت.

در همه ابیات زیر که به سبک عراقی سروده شده اند، درهم آمیختگی مختصات زبانی نو و کهن دیده می شود به جز ...- 97
سلیمان خود همی داند زبان جمله مرغان رابکـــن آن جا مناجاتت بگو اســـرار و حاجاتت1(
زیـــرا که رســـتخیز مـــن اندر قیام اوســـتآن قامت اســـت؟ نی به حقیقت قیامت است2(
منیـــوش3( بطـــال  آن  از  عشـــق  فرامـــوشحدیـــث  یـــاری  کنـــد  کـــه در ســـختی 
رودخاکت در استخوان رود ای نفس شوخ چشم4( توتیـــا  او  در  کـــه  دان  ســـرمه  ماننـــد 

عبارت زیر درباره کدام بیت مصداق ندارد؟- 98

»در سبک عراقی، توجه به علوم ادبی از جمله »بیان« و »بدیع« بیش تر است.«
بســـته صلیـــب زلفـــت عقل هزار عیســـیآتـــش پرســـت رویت جـــان هزار زردشـــت1(
خاطـــر بـــه هـــزار غـــم پراکنـــده شـــودوز غیـــر تـــو هرجـــا ســـخن آید بـــه میان2(
که دید هرگز ســـوزنده ای به این ســـردی؟بســـوختی تر و خشـــک مرا به پاســـخ سرد3(
پـــای در دام هـــوا و دســـت در دامـــان توکی بود ســـر در گریبان خرد آن را که هست4(
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چند مورد از ابیات زیر دارای ویژگی های فکری شعر سبک عراقی است؟- ۱00
گـــر تو نمـــی پســـندی تغییـــر کـــن قضا رادر کـــوی نیـــک نامی مـــا را گـــذر ندادندالف(
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4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 

با توجه به ویژگی های فکری سبک خراسانی، کدام بیت می تواند مربوط به این سبک باشد؟- ۱0۱
داد1( مـــی  دردســـر  عقـــل  وارســـتیممدتـــی  عقـــل  ز  آمـــد  عشـــق 

شـــکر کجـــا ز مـــور و مگس یاد مـــی کند.معشـــوق کـــی ز اهل هـــوس یـــاد می کند2( 
اســـتزمیـــن بنـــده و چـــرخ بـــاز مـــن اســـت3(  مـــن  شـــکار  تاجـــداران  ســـر 
اســـتغنا4(  بـــارگاه  در  کـــه  بـــاده  چه پاسبان و چه سلطان و هوشیار و چه مستبیـــار 

پدیدآورندگان آثار » شلوار های وصله دار، سه دیدار، جوامع الحکایات و لوامع الروایات« به ترتیب چه کسانی هستند؟- ۱02

2( لطفعلی صورتگر _ ابراهیم نادری _ عطار 1( رسول پرویزی _ ابراهیم نادری _ محمد عوفی 

4( لطفعلی صورتگر _ نادر ابراهیمی _ عطار 3( رسول پرویزی _ نادر ابراهیمی _ محمد عوفی 

هر دو مورد کدام گزینه از جنبه تاریخی ادبیات قرن یازدهم درست است؟ - ۱03

الف( آشفتگی اوضاع اجتماعی و سیاسی ایران و خرابی های زیاد، باعث شد که طبقات و گروه های بیشتری مذهبی شعر وشاعری 
شوند. 

آثار یکدیگر می  نیز دایر شد و شاعران در آنجا به مشاعره و نقد  با هند، مراکز تجمعی مثل قهوه خانه  ایرانیان  ب( به سبب آشنایی 
پرداختند. 

ج( بها ندادن به شعر ستایشی در ایران، موجب شد که شاعران مدیحه سرا برای امرار معاش یا ثروت اندوزی راهی دیار هند شدند.

د( کلیم کاشانی از شاعران این دوره، با به کار بردن مضمون های ابداعی فراوان »خالق المعانی ثانی« لقب گرفت. 

4( ج و د 3( الف و ب  2( ب و ج   1( الف و ج 

در همه ابیات به )جز( بیت گزینه.... ویژگی های شعر بیدل مشهود است. - ۱04
نسیت جز حیرت کســـی فریادرس آیینه دار حســـن هر جا دســـت بیداد تجلـــی وا کند1( 
کســـی به حســـن و مالحت به یار ما نرســـد اگر چه حســـن فروشـــان به جلـــوه آمده اند2( 
پیکر افســـرده اســـت3(  از  گل اگر عرض کمالش دیده ای خمیازه است غنچه نقد راحتش 
خانـــه ما ســـیل بنیادش هوای خانه اســـتچون حباب آخر نفس آشوب هستی می شود4( 

از نگاه تاریخ ادبیات، چند )غلط( در عبارت زیر وجود دارد؟ - ۱05

»سبک هندی تا اواخر قرن دوازدهم هجری در تاریخ ادبیات فارسی رواج داشت. شعر این دوره از دسترس عامه خارج شد و نزد پیشه وران و بازاریان رونق گرفت، 
این امر باعث استواری و سالمت هر چه بیشتر زبان گشت.« 

4( یک 3( دو  2 ( چهار  1( سه 
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علت پرداختن شعرای سبک هندی به موضوعاتی مثل اندرز، مضمون آفرینی و بازسازی تمثیل های کهن به شیوه های نو چه بود؟ - ۱06

2( بها ندادن حکومت صفوی به شعر مدحی و درباری و عاشقانه  1( آشنایی شعرا با قلمروهای تازه شعری  

4( از بین رفتن آثار کهن در حمالت پی در پی بیگانگان 3( استوار و سالم ساختن زبان شعر  

کتاب »الهی نامه« به .................... و خالق آن، .................... است.- ۱07

4( نثر – عطار 3( نظم – عطار  2( نثر – مولوی  1( نظم – مولوی 

شعر زیر، در چه »قالبی« سروده شده است و »سراینده« آن کیست؟- ۱08
خجل شـــد چـــو پهنای دریـــا بدید»یکی قطـــره بـــاران ز ابری چکید
ا که من نیســـتمکه جایی که دریاست، من کیستم؟

ّ
گر او هســـت، حق

پروریدچـــو خود را به چشـــم حقارت بدید جـــان  به  کنارش  در  صدف 
دِر نیســـتی کوفت تا هســـت شد«بلندی از آن یافت، کاو پســـت شد

4( قطعه – ناصرخسرو 3( مثنوی – ناصرخسرو  2( قطعه – سعدی  1( مثنوی – سعدی 

کدام گزینه نادرست است؟- ۱09

1( در ادبیات تعلیمی، موضوع و مفهومی رفتاری، اخالقی یا مسئله ای اجتماعی و پندآموز به شیوه اندرز، بازگو می شود.

2( آثار ادبی باید تخیلی – ادبی باشند تا مسئله ای را به صورت روایی یا نمایشی با جذابیت بیشتر ارائه دهند.

3( اثر تعلیمی، اثری است که با هدف آموزش و تعلیم، موضوع هایی از حکمت، اخالق، مذهب یا دانشی از معارف بشری را بیان می کند.

4( آثار تعلیمی را می توان در قالب شعر و نثر و به صورت طنزآمیز بیان کرد.

در همه گزینه ها هر دو اثر، تعلیمی به شمار می آیند، به جز گزینه .................... .- ۱۱0

4( منطق الّطیر، شاهنامه 3( گلستان، بوستان  2( کلیله و دمنه، قابوس نامه  1( قابوس نامه، بوستان 

عبارت زیر معرف کدام اثر است؟- ۱۱۱

»منظومه ای است از ابونصر فراهی که در سال 610 هـ . ق. تألیف شده که در آن، لغات متداول عربی با معادل فارسی آن ها در بحرهای مختلف به نظم در آمده 
است. این کتاب جزو کتاب های درسی طالب بوده است.«

4( الهی نامه 3( سیاست نامه  2( قابوس نامه  1( نصاب الّصبیان 

کدام گزینه در مورد کتاب »نصاب الّصبیان« درست است؟- ۱۱2

2( کتابی به نثر از ابونصر فراهی 1( کتابی به نظم از ابونصر فراهی 

4( کتابی به نثر از عنصر المعالی 3( کتابی به نظم از عنصر المعالی 

در کدام گزینه هر دو اثر منثورند؟- ۱۱3

2( قابوس نامه، کلیله و دمنه 1( نصاب الّصبیان، قابوس نامه 

4( الهی نامه، کلیله و دمنه 3( سیاست نامه، نصاب الّصبیان 
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نام پدیدآورنده آثار »نصاب الّصبیان، الهی نامه و قابوس نامه« به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟- ۱۱4

2( ابن حسام، عّطار نیشابوری، عنصر المعالی 1( ابونصر فراهی، عّطار نیشابوری، عنصر المعالی 

4( ابونصر فراهی، عنصر المعالی، عبدالرّزاق کاشانی 3( عّطار نیشابوری، عبدالرّزاق کاشانی، ابونصر فراهی 

در کدام گزینه، نام اثری از ناصر خسرو دیده می شود؟- ۱۱5

4( سیاست نامه 3( سفرنامه  2( زاد المعاد  1( مرصاد العباد 

کدام گزینه از ویژگی های سفرنامه ناصرخسرو محسوب نمی شود؟- ۱۱6

4( سادگی بیان 3( به کار نبردن واژه های عربی  2( دقت جزئی نگری  1( کوتاهی جمله ها 

با توجه به متن زیر، کدام ویژگی نثر دیده نمی شود؟- ۱۱7

»چون به بصره رسیدیم، از برهنگی و عاجزی به دیوانگان ماننده بودیم و سه ماه بود که موی سر، باز نکرده بودیم و می خواستم که در 
گرمابه روم، باشد که گرم شوم که هوا سرد بود و جامه نبود و من و برادرم هر یک لنگی کهنه پوشیده بودیم.«

2( رعایت ایجاز 1( کوتاهی جمله ها 

4( استفاده نکردن از واژه های عربی 3( صداقت و صمیمیت در بیان 

پدید آوردندگان آثار »اتاق آبی« و »ارزیابی شتاب زده« به ترتیب، عبارت اند از ....................- ۱۱8

2( جالل آل احمد – نیما یوشیج 1( نیما یوشیج – جالل آل احمد 

4( سهراب سپهری – نیما یوشیج 3( سهراب سپهری – جالل آل احمد 

 درست نیست؟- ۱۱9
ً
توضیحات کدام گزینه، کامال

1( »سفر به بصره« بخشی از »سفرنامه« ناصرخسرو قبادیانی، سراینده و نویسنده قرن ششم است که شرح سفر خویش را به شیوه دقیق و جزئی بیان کرده است. 

2( »کالس نّقاشی« نوعی خاطره نگاری از کتاب »اتاق آبی« نوشته سهراب سپهری است که نویسنده، یکی از خاطرات خود را با توصیف و چاشنی طنز نوشته 
است.

3( »پیرمرد، چشم ما بود«، بخشی از کتاب »ارزیابی شتاب زده« نوشته جالل آل احمد است که نویسنده با زبان صمیمی و عاطفی درباره نیما یوشیج نگاشته 
است.

4( »حسب حال« یا »زندگی نامه«، به آثاری اطالق می شود که اشخاص با ثبت خاطرات و گزارش احوال خویش یا شرح رخدادهای روزگار و افکار دیگران بر 
جای می گذارند.

در همه گزینه ها به جز گزینه .................... رنگ ادبی و شاعرانه دیده می شود.- ۱20

2( مرا حدیثی از اسب پردازی معّلم در یاد است. 1( سگ را روان گرته می ریخت. 

4( شکم را کشید و دو پا را زیر زانو گرته زد. 3( خرگوش را چابک می بست. 

نویسنده »اسرار الّتوحید« کیست؟- ۱2۱

4( ابوسعید ابوالخیر 3( خواجه نظام الملک توسی  2( احمد زید توسی  1( محمد بن منور 

نویسنده »تفسیر سوره یوسف« کیست؟- ۱22

4( ابوسعید ابوالخیر 3( خواجه نصرالدین طوسی  2( محمد بن منور  1( احمد بن زید طوسی 
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کدام توضیح درباره »ادبیات غنایی« نادرست است؟- ۱23

1( ادبیات غنایی شامل اشعاری می شود که احساسات، عواطف شخصی، حاالت عاشقانه و امید و آرزویی را بیان می کند.

2( موضوعات ادبیات غنایی را مفاهیمی همچون عشق، عرفان، مرثیه، مناجات و گالیه و شکایت، تشکیل می دهد.

3( ادبیات غنایی، معمواًل در قالب های شعری غزل، مثنوی و رباعی و نیز در قالب نثر نوشته می شود.

4( متن های »مهر و وفا«، »بوی گل و ریحان ها« و »جمال و کمال« هر سه در حوزه ادبیات غنایی جای دارند و دارای درون مایه عاشقانه و عارفانه هستند.

واژه های کدام گزینه به ترتیب، مناسب بیت زیر است؟- ۱24

می گویم و بعد از من ............ به دوران ها« »گویند مگو سعدی، ............ سخن از عشقش  
4( چندین – گویند 3( چندین – خوانند  2( چندان – خوانند  1( چندان – گویند 

ترکیب بند معروف »باز این چه شورش است که در خلق عالم است ...« سروده کیست؟- ۱25

4( محتشم کاشانی 3( سیف فرغانی  2( کلیم کاشانی  1( سپیده کاشانی 

همه توضیحات به جز توضیح .................... درباره »ادبیات پایداری« درست است.- ۱26

گاهی بخش یا انتقادی خویش را درباره دادگری، عدالت خواهی، بیدادگری و نظایر  1( ادبیات پایداری، متن هایی را در بر می گیرد که در آن ها فقط شاعر، تفّکر آ
اینها بازگو می کند.

2( ادبیات پایداری، خواننده را به ایستادگی، مبارزه و سازش ناپذیری در برابر ظلم فرا می خواند.

3( به ادبیات پایداری، »ادب مقاومت« هم گفته می شود؛ سروده »در سایه سار نخل والیت« در حوزه این ادبیات جای می گیرد.

4( موضوع اصلی ادبیات پایداری، ستایش آزادی و آزادی خواهی و دعوت به مبارزه و پایداری در برابر بیگانگان است.

کتاب »اسرار التوحید« را .................... در مقامات .................... نوشته است. - ۱27

2( محمدبن منور – ابوالحسن خرقانی 1( محمدبن منور – ابوسعید ابوالخیر 

4( محمد بن زید طوسی – ابوالحسن خرقانی 3( محمد بن زید طوسی – ابوسعید ابوالخیر 

»سپیده کاشانی« تخلص کدام یک از افراد زیر است؟- ۱28

4( طاهره صفارزاده 3( سرور اعظم باکوچی  2( فاطمه راکعی  1( ناهید نصیحت 

کتاب »من زنده ام« .................... و پدید آورنده آن .................... است.- ۱29

4( به نثر – سپیده کاشانی 3( به نظم – سپیده کاشانی  2( به نثر – معصومه آباد  1( به نظم – معصومه آباد 

در داستان »رستم و اشکبوس« کدام پهلوان یاری ایستادگی ندارد و از صحنه کارزار فرار می کند؟- ۱30

4( تهمتن 3( کشانی  2( طوس  1( رّهام 

ضمایر »تو« و »من« در بیت زیر، به ترتیب به چه کسانی اشاره دارد؟- ۱3۱

من اکنون، پیاده کنم کارزار« »تو قلب سپه را به آیین بدار  
4( رهام – رستم  3( طوس – تهمتن  2( طوس – رهام  1( تهمتن – طوس 
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کدام توضیح درباره »ادبیات غنایی« نادرست است؟- ۱23

1( ادبیات غنایی شامل اشعاری می شود که احساسات، عواطف شخصی، حاالت عاشقانه و امید و آرزویی را بیان می کند.

2( موضوعات ادبیات غنایی را مفاهیمی همچون عشق، عرفان، مرثیه، مناجات و گالیه و شکایت، تشکیل می دهد.

3( ادبیات غنایی، معمواًل در قالب های شعری غزل، مثنوی و رباعی و نیز در قالب نثر نوشته می شود.

4( متن های »مهر و وفا«، »بوی گل و ریحان ها« و »جمال و کمال« هر سه در حوزه ادبیات غنایی جای دارند و دارای درون مایه عاشقانه و عارفانه هستند.

واژه های کدام گزینه به ترتیب، مناسب بیت زیر است؟- ۱24

می گویم و بعد از من ............ به دوران ها« »گویند مگو سعدی، ............ سخن از عشقش  
4( چندین – گویند 3( چندین – خوانند  2( چندان – خوانند  1( چندان – گویند 

ترکیب بند معروف »باز این چه شورش است که در خلق عالم است ...« سروده کیست؟- ۱25

4( محتشم کاشانی 3( سیف فرغانی  2( کلیم کاشانی  1( سپیده کاشانی 

همه توضیحات به جز توضیح .................... درباره »ادبیات پایداری« درست است.- ۱26

گاهی بخش یا انتقادی خویش را درباره دادگری، عدالت خواهی، بیدادگری و نظایر  1( ادبیات پایداری، متن هایی را در بر می گیرد که در آن ها فقط شاعر، تفّکر آ
اینها بازگو می کند.

2( ادبیات پایداری، خواننده را به ایستادگی، مبارزه و سازش ناپذیری در برابر ظلم فرا می خواند.

3( به ادبیات پایداری، »ادب مقاومت« هم گفته می شود؛ سروده »در سایه سار نخل والیت« در حوزه این ادبیات جای می گیرد.

4( موضوع اصلی ادبیات پایداری، ستایش آزادی و آزادی خواهی و دعوت به مبارزه و پایداری در برابر بیگانگان است.

کتاب »اسرار التوحید« را .................... در مقامات .................... نوشته است. - ۱27

2( محمدبن منور – ابوالحسن خرقانی 1( محمدبن منور – ابوسعید ابوالخیر 

4( محمد بن زید طوسی – ابوالحسن خرقانی 3( محمد بن زید طوسی – ابوسعید ابوالخیر 

»سپیده کاشانی« تخلص کدام یک از افراد زیر است؟- ۱28

4( طاهره صفارزاده 3( سرور اعظم باکوچی  2( فاطمه راکعی  1( ناهید نصیحت 

کتاب »من زنده ام« .................... و پدید آورنده آن .................... است.- ۱29

4( به نثر – سپیده کاشانی 3( به نظم – سپیده کاشانی  2( به نثر – معصومه آباد  1( به نظم – معصومه آباد 

در داستان »رستم و اشکبوس« کدام پهلوان یاری ایستادگی ندارد و از صحنه کارزار فرار می کند؟- ۱30

4( تهمتن 3( کشانی  2( طوس  1( رّهام 

ضمایر »تو« و »من« در بیت زیر، به ترتیب به چه کسانی اشاره دارد؟- ۱3۱

من اکنون، پیاده کنم کارزار« »تو قلب سپه را به آیین بدار  
4( رهام – رستم  3( طوس – تهمتن  2( طوس – رهام  1( تهمتن – طوس 
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با توجه به داستان »رستم و اشکبوس« همه گزینه ها درست هستند به جز گزینه .................... .- ۱32

1( سپاه توران به کمک سردارانی از سرزمین های دیگر به ایران می تازد.

2( کیکاووس، پادشاه ایران، رستم را به یاری می خواند.

3( اشکبوس ُکشانی، پهلوان سپاه توران به مدینه می آید و مبارز می جوید.

4( در پیکار رستم و اشکبوس، طوس، فرمانده سپاه ایران است.

حماسه در لغت، به معنای .................... و در اصطالح ادبی، روایتی داستانی از تاریخ .................... یک ملت است.- ۱33

4( دالوری و شجاعت – تخیلی 3( دالوری و شجاعت – واقعی  2( شکوه و بزرگی – تخیلی  1( شکوه و بزرگی – واقعی 

ص کدام یک از شاعران زیر است؟- ۱34
ّ
»جذبه« تخل

4( شفیعی کدکنی 3( محمود شاهرخی  2( سرور اعظم باکوچی  1( علی اسفندیاری 

با توجه به داستان »گرد آفرید و سهراب« همه گزینه ها به جز گزینه .................... درست هستند.- ۱35

2( گرد آفرید، پهلوان شیرزن حماسه ملی ایران، دختر ُگژَدَهم است. 1( گژَدَهم، سالخورده ایرانی، بر سپید دژ حکم رانی می کند. 

4( سهراب در میدان جنگ، از شیرزنی چون گرد آفرید، شکست می خورد. 3( در نبرد میان سهراب و ُهجیر، سهراب بر ُهجیر پیروز می شود. 

واژه های کدام گزینه، به ترتیب زیر را کامل می کند؟- ۱36

ملک، آفرین گوی ........... شماست« »فلک در شگفتی ز ........... شماست  
4( بزم – رزم 3( عزم – بزم  2( رزم – عزم  1( عزم – رزم 

داستان »طوطی و بقال« مربوط به کدام دفتر مثنوی است؟- ۱37

4( چهارم 3( سوم  2( دوم  1( اول 

کتاب »اخالق محسنی« اثر کیست؟- ۱38

4( خواجه نصرالدین طوسی 3( حسین واعظ کاشفی  2( مالمحسن فیض کاشانی  1( فخرالّدین علی صفی 

کتاب »لطایف الّطوایف« نوشته کیست؟- ۱39

4( عبید زاکانی 3( فخرالدین علی صفی  2( خواجه نظام الملک طوسی  1( حسین واعظ کاشفی 

پدید آورندگان آثار »اخالق محسنی« و »لطایف الّطوایف« به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟- ۱40

2( فخرالدین علی صفی – حسین واعظ کاشفی 1( حسین واعظ کاشفی – فخرالدین علی صفی 

4( خواجه نصیرالدین طوسی – عبید زاکانی 3( خواجه نظام الملک طوسی – مالمحسن فیض کاشانی 

کتاب »هفت پیکر« سروده کیست؟- ۱4۱

4( نظامی 3( عّطار  2( سنایی  1( سعدی 
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کتاب »داستان های دل انگیز در ادب فارسی« نوشته کیست؟- ۱42

4( سپیده کاشانی 3( زهرا کیا )خانلری(  2( سیمین دانشور  1( معصومه آباد 

آثار کدام گزینه به ترتیب )منثور – منظوم – منثور( هستند؟- ۱43

1( هفت پیکر – لطایف الّطوایف – اخالق محسنی

2( اخالق محسنی – هفت پیکر – لطایف الّطوایف

3( لطایف الّطوایف – اخالق محسنی – هفت پیکر

4( هفت پیکر – اخالق محسنی – لطایف الّطوایف

با توجه به ادبیات داستانی، کدام گزینه نادرست است؟- ۱44

1( ادبیات داستانی، به آثاری گفته می شود که با بهره گیری از عنصر روایت، شخصیت، لحن، زمان، مکان، زاویه ی  دید و ... پدید می آیند.

2( ادبیات داستانی همه آثار روایی را در بر می گیرد؛ یعنی هر اثر روایتی خالقانه، در قلمرو ادبیات داستانی جای می گیرد.

3( قصه، داستان، داستان کوتاه و رمان از َاشکال ادبیات داستانی به شمار می آیند.

4( نویسنده به کمک داستان، تفّکرات، آرزوها و جهت گیری های فکری دیگران و مفاهیم عام را بیان می کند.

قطعه ادبی »مزار شاعر« نوشته کیست؟- ۱45

4( فرانسوا کوپه  3( ویکتور هوگو  2( آندره ژید  1( نزار قبانی 

در کدام گزینه، نام مترجمان کتاب »سمفونی پنجم جنوب« دیده می شود؟- ۱46

2( محمد شکرچی – سید هادی خسرو شاهی – مهستی بحرینی 1( مهستی بحرینی – ناهید نصیحت – محمد شکرچی 

4( ناهید نصیحت – محمد شکرچی – سید هادی خسرو شاهی 3( سید هادی خسرو شاهی – مهستی بحرینی – ناهید نصیحت 

کتاب »مائده های زمینی و مائده های تازه« نوشته کیست؟- ۱47

4( ِنزار قّبانی 3( ویکتور هوگو  2( فرانسوا کوپه  1( آندره ژید 

نام خالق مجموعه شعر »سمفونی پنجِم جنوب«، و قطعه »مزار شاعر« به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟- ۱48

4( آندره ژید – ِنزار قّبانی 3( ِنزار قّبانی – فرانسوا کوپه  2( فرانسوا کوپه – ِنزار قّبانی  1( ِنزار قّبانی – آندره ژید 

نام پدید آورندگان آثار »بینوایان«، »سمفونی پنجم جنوب« و »مائده های زمینی« به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟- ۱49

2( ویکتور هوگو – ِنزار قّبانی – آندره ژید 1( فرانسوا کوپه – ویکتور هوگو – آندره ژید 

4( آندره ژید – ویکتور هوگو – فرانسوا کوپه 3( ویکتور هوگو – ِنزار قّبانی – فرانسوا کوپه 

در کدام گزینه، خالق هر دو اثر، جامی است؟- ۱50

2( بهارستان – تحفه االحرار 1( فرهاد و شیرین – بهارستان 

4( الهی نامه – بهارستان 3( تحفه االحرار – فرهاد و شیرین 
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کتاب »داستان های دل انگیز در ادب فارسی« نوشته کیست؟- ۱42

4( سپیده کاشانی 3( زهرا کیا )خانلری(  2( سیمین دانشور  1( معصومه آباد 

آثار کدام گزینه به ترتیب )منثور – منظوم – منثور( هستند؟- ۱43

1( هفت پیکر – لطایف الّطوایف – اخالق محسنی

2( اخالق محسنی – هفت پیکر – لطایف الّطوایف

3( لطایف الّطوایف – اخالق محسنی – هفت پیکر

4( هفت پیکر – اخالق محسنی – لطایف الّطوایف

با توجه به ادبیات داستانی، کدام گزینه نادرست است؟- ۱44

1( ادبیات داستانی، به آثاری گفته می شود که با بهره گیری از عنصر روایت، شخصیت، لحن، زمان، مکان، زاویه ی  دید و ... پدید می آیند.

2( ادبیات داستانی همه آثار روایی را در بر می گیرد؛ یعنی هر اثر روایتی خالقانه، در قلمرو ادبیات داستانی جای می گیرد.

3( قصه، داستان، داستان کوتاه و رمان از َاشکال ادبیات داستانی به شمار می آیند.

4( نویسنده به کمک داستان، تفّکرات، آرزوها و جهت گیری های فکری دیگران و مفاهیم عام را بیان می کند.

قطعه ادبی »مزار شاعر« نوشته کیست؟- ۱45

4( فرانسوا کوپه  3( ویکتور هوگو  2( آندره ژید  1( نزار قبانی 

در کدام گزینه، نام مترجمان کتاب »سمفونی پنجم جنوب« دیده می شود؟- ۱46

2( محمد شکرچی – سید هادی خسرو شاهی – مهستی بحرینی 1( مهستی بحرینی – ناهید نصیحت – محمد شکرچی 

4( ناهید نصیحت – محمد شکرچی – سید هادی خسرو شاهی 3( سید هادی خسرو شاهی – مهستی بحرینی – ناهید نصیحت 

کتاب »مائده های زمینی و مائده های تازه« نوشته کیست؟- ۱47

4( ِنزار قّبانی 3( ویکتور هوگو  2( فرانسوا کوپه  1( آندره ژید 

نام خالق مجموعه شعر »سمفونی پنجِم جنوب«، و قطعه »مزار شاعر« به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟- ۱48

4( آندره ژید – ِنزار قّبانی 3( ِنزار قّبانی – فرانسوا کوپه  2( فرانسوا کوپه – ِنزار قّبانی  1( ِنزار قّبانی – آندره ژید 

نام پدید آورندگان آثار »بینوایان«، »سمفونی پنجم جنوب« و »مائده های زمینی« به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟- ۱49

2( ویکتور هوگو – ِنزار قّبانی – آندره ژید 1( فرانسوا کوپه – ویکتور هوگو – آندره ژید 

4( آندره ژید – ویکتور هوگو – فرانسوا کوپه 3( ویکتور هوگو – ِنزار قّبانی – فرانسوا کوپه 

در کدام گزینه، خالق هر دو اثر، جامی است؟- ۱50

2( بهارستان – تحفه االحرار 1( فرهاد و شیرین – بهارستان 

4( الهی نامه – بهارستان 3( تحفه االحرار – فرهاد و شیرین 
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کتاب های »تحفه االحرار« و »بهارستان« به ترتیب در چه قالبی پدید آمده اند؟- ۱5۱

4( هر دو نثر 3( هر دو نظم  2( نظم – نثر  1( نثر – نظم 

همه گزینه ها، به جز گزینه .................... از ویژگی های کتاب تاریخ بیهقی است.- ۱52

4( صداقت در بیان 3( جا به جایی ارکان جمله  2( کوتاهی جمله ها  1( ایجاز و خالصه گویی 

ترتیب واژه های کدام گزینه، بیت زیر را کامل می کند؟- ۱53

هم ............، ............ به هم« »هم ............، ............ به هم  
2( حرکاتش – متقارب / خطواتش – متناسب 1( خطواتش – متناسب / حرکاتش – متقارب 
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2( تحفه االحرار – عطار 1( اسرار التوحید – محمد بن منور 
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خالق کدام یک از آثار زیر، سنایی غزنوی است؟- ۱56

4( منطق الطیر 3( الهی نامه  2( بهارستان  1( تحفه االحرار 

در کدام گزینه، پدید آورنده هر دو اثر، عطار نیشابوری است؟- ۱57

4( اسرارالتوحید – تحفه االحرار 3( اسرارنامه – تحفه االحرار  2( اسرار التوحید – منطق الطیر  1( اسرارنامه – منطق الطیر 

بین کدام یک از افراد زیر و موالنا دیداری صورت نگرفته است؟- ۱58

4( عراقی 3( عطار  2( سنایی  1( سعدی 

.................... در دیدار با جالل الدین خردسال )موالنا( کتاِب .................... خود را به وی داد.- ۱59

4( عطار – اسرارنامه 3( عطار – منطق الطیر  2( سنایی - اسرارنامه  1( سنایی – الهی نامه 

کدام گزینه درست نیست؟- ۱60

1( موالنا در اوایل قرن هفتم در شهر بلخ به دنیا آمد، به علت اقامت طوالنی در قونیه، به »رومی« یا »موالی روم« شهرت یافت.

2( موالنا در پنج شش سالگی به همراه پدر خویش، محمد بن حسین خطیبی، شهر بلخ را ترک و در نیشابور با عطار دیدار کرد و عطار »کتاب اسرارنامه« را به 
وی هدیه داد.

3( موالنا در حدود سی و هشت سالگی با شمس تبریزی، معروف به »شمس پرنده« مالقات کرد و موالنا در خدمت وی نوآموز گشت و سرانجام متحول گشت.

4( فخرالدین عراقی و سنایی غزنوی از شاعران و عارفان هم روزگار موالنا بودند که هر دو نفر با وی دیدار و مالقات داشته اند.
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.................... از موالنا درخواست نمود کتابی به طرز .................... سنایی یا .................... عطار به نظم آورد.- ۱6۱

2( ُحسام الدین چَلبی – الهی نامه – اسرارنامه 1( ُحسام الدین چَلبی – الهی نامه – منطق الطیر 

4( صالح الدین َچَلبی – اسرارنامه – الهی نامه 3( صالح الدین زرکوب – الهی نامه – منطق الطیر 

کتاب »روزها« چه نوع نوشته ای است و نویسنده آن کیست؟- ۱62

2( حسب حال – محمدعلی اسالمی ندوشن 1( داستان – محمدعلی اسالمی ندوشن 

4( حسب حال – بدیع الزمان فروزانفر 3( داستان – بدیع الزمان فروزانفر 

مؤلف کتاب »نمونه های نثر فصیح فارسی« کیست؟- ۱63

4( بدیع الزمان فروزانفر 3( محمدعلی اسالمی ندوشن  2( جالل متینی  1( لطفعلی صورتگر 

کدام عبارت به ویژگی »سهل ممتنع بودن« سبک سعدی اشاره دارد؟- ۱64

1( با شناخت از حفره های زندگی ایرانی، مانند هوا در فضای فکری فارسی زبان ها جریان داشته است.

2( سعدی برای من، به منزله شیر آغوز بود برای طفل که پایه عضله و استخوان بندی او را می نهد.

3( این تنها خصوصیت سعدی است که سخنش به سخن همه شبیه باشد و به هیچ کس شبیه نباشد.

4( سعدی با انعطاف جادوگرانه خویش، آن قدر خود را خم می کرد که به حّد فهم ناچیز کودکانه من برسد.

خالق منظومه »لیلی و مجنون« کیست و در چه قالبی سروده شده است؟- ۱65

4( جامی – مثنوی 3( جامی – قصیده  2( نظامی – مثنوی  1( نظامی – قصیده 

»تذکره االولیا« کتابی است به .................... و پدید آورنده آن .................... است.- ۱66

4( نظم – نظامی 3( نثر – محمدبن منور  2( نظم – عطار  1( نثر – عطار 

صاحب کدام دو اثر، عطار نیشابوری است؟- ۱67

2( اسرارالتوحید – تذکره االولیا 1( مرصاد العباد – اسرارالتوحید 

4( تذکره اولیا – اسرارنامه 3( اسرارنامه – مرصاد العباد 

کتاب »مرصاد العباد من المبدأ الی المعاد« نوشته کیست؟- ۱68

4( نجم الدین رازی 3( سنایی غزنوی  2( محمدبن منور  1( عطار نیشابوری 

»دایه« لقب کدام یک از شاعران یا نویسندگان زیر است؟- ۱69

4( عبدالرحمن جامی 3( نجم الدین رازی  2( نظامی گنجه ای  1( سنایی غزنوی 

موالنا عالوه بر مثنوی، چه سروده دیگری دارد؟- ۱70

4( منطق الطیر  3( الهی نامه  2( تحفه االحرار  1( غزلیات شمس 
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واژه های کدام گزینه به ترتیب، بیت زیر را تکمیل می کند؟- ۱7۱

کان .......... مشعشع تابانم آرزوست« »ای آفتاب ..........، برون آ، دمی ز ابر  
4( مهر – رخسار 3( ُحسن – چهره  2( ُحسن – رخسار  1( مهر – چهره 

شعر »در امواج سند« در چه قالبی سروده شده است و سراینده آن کیست؟- ۱72

4( چهارپاره – حمیدی شیرازی 3( چهارپاره – رهی معیری  2( قصیده – حمیدی شیرازی  1( قصیده – رهی معیری 

در کدام گزینه، همه شاعران، سروده هایی در قالب چهارپاره دارند؟- ۱73

2( ملک الشعرای بهار – فریدون مشیری – دهخدا 1( ملک الشعرای بهار – فریدون توللی – فریدون مشیری 

4( پرویز خانلری – فریدون مشیری – دهخدا 3( فریدون توللی – فریدون مشیری – پروین اعتصامی 

نویسنده کتاب »عباس میرزا، آغازگری تنها« کیست؟- ۱74

4( لطفعلی صورتگر 3( سید ضیاء شفیعی  2( مجید واعظی  1( جالل متینی 

کتاب »زندان موصل« از خاطرات اسیر آزاد شده، .................... و نویسنده آن .................... است.- ۱75

2( اصغر رباط جزی – مرتضی آوینی 1( اصغر رباط جزی – کامور بخشایش 

4( معصومه آباد – مرتضی آوینی 3( معصومه آباد – کامور بخشایش 

در کدام گزینه، همه شاعران، از سرایندگان نامدار »رباعی« هستند؟- ۱76

2( باباطاهر، عطار، خیام 1( باباطاهر، خیام، مولوی 

4( باباافضل، خیام، باباطاهر 3( خیام، عطار، باباافضل 

»پروانه«، تخلص کدام یک از شاعران زیر است؟- ۱77

4( مصطفی محّدثی خراسانی 3( محمدعلی مجاهدی  2( مصطفی علی پور  1( سلمان هراتی 

در کدام گزینه هر دو چهره، از شاعران انقالب اسالمی به شمار می آیند؟- ۱78

2( قیصر امین پور – سید حسن حسینی 1( قیصر امین پور – سهراب سپهری 

4( سلمان هراتی – اخوان ثالث 3( سید حسن حسینی – اخوان ثالث 

واژه های کدام گزینه، به ترتیب برای جاهای خالی بیت زیر مناسب است؟- ۱79

عشق اما کی خبر از .......... و آدینه دارد؟« »بی تو می گویند تعطیل است .......... عشقبازی  
4( کار – جمعه 3( روز – شنبه  2( روز – جمعه  1( کار – شنبه 

با توجه به داستان »کاوه دادخواه« کدام گزینه نادرست است؟- ۱80

1( مرداس، پدر فریدون، مردی پاک دین بود که به دستور ضحاک کشته شد.

2( برای سیر نگاه داشتن ماران روییده بر دوش ضحاک، هر شب دو تن از کهتران و مهرزادگان را می کشتند.

3( درفش کاویانی، در اصل همان پیش بند چرمینی بود که کاوه هنگام آهنگری آن را روی پای خویش می انداخت.

4( سرانجام ضحاک شکست خورد و در کوه دماوند به بند کشیده شد.
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»مجد خوافی« پدید آورنده کدام یک از آثار زیر است؟- ۱8۱

4( لطایف الطوایف 3( روضه االنوار  2( نوروزنامه  1( روضه ُخلد 

»حمله حیدری« در چه قالبی سروده شده و سراینده آن کیست؟- ۱82

4( قصیده – مولوی 3( قصیده – باذل مشهدی  2( مثنوی – مولوی  1( مثنوی – باذل مشهدی 

شعر زیر را .................... در قالب .................... سروده است.- ۱83
شـــیر حق را دان منـــّزه از دغل»از علـــی آموز اخـــالص عمل
شتافتدر غزا بر پهلوانی دســـت یافت برآورد  شمشـــیری  زود 
علی روی  در  انداخـــت  خدو  افتخار هر نبی و هـــر ولی ...«او 

4( باذل مشهدی – مثنوی 3( مولوی – مثنوی   2( مولوی – قطعه  1( باذل مشهدی – قطعه 

واژه های کدام گزینه به ترتیب برای تکمیل بیت زیر مناسب است؟- ۱84

گذشتن ز جان، رسم ............ است« »دفاع از وطن، کیش ............ است  
4( فرزانگی – آزادگی 3( آزادگی – فرزانگی   2( فرزانگی – مردانگی  1( آزادگی – مردانگی 

ابوالمعالی نصرالله منشی، کدام یک از آثار زیر را ترجمه کرده است؟- ۱85

4( هزار و یک شب 3( کلیله و دمنه  2( تاریخ طبری  1( مرزبان نامه 

کتاب »جوامع الحکایات و لوامع الروایات« نوشته کیست؟- ۱86

4( نجم الدین رازی 3( محمدبن منور  2( مجد خوافی  1( محمد عوفی 

نویسنده هر یک از آثار »شلوارهای وصله دار« و »سه دیدار« به ترتیب عبارت است از:- ۱87

2( محمدعلی جمال زاده – رسول پرویزی 1( رسول پرویزی – نادر ابراهیمی 

4( رسول پرویزی – جالل آل احمد 3( نادر ابراهیمی – رسول پرویزی 

همه گزینه ها به جز گزینه .................... از ویژگی های نثر داستانی »قصه عینکم« به شمار می رود.- ۱88

2( سادگی و صمیمیت بیان 1( کوتاهی جمله ها 

4( بهره گیری از زبان طنز 3( لحن و بیان شاعرانه 

راوی داستان »قصه عینکم«، .................... و زاویه دید )شیوه روایت( به صورت .................... است.- ۱89

2( نادر ابراهیمی – سوم شخص 1( نادر ابراهیمی – اول شخص 

4( رسول پرویزی – سوم شخص 3( رسول پرویزی – اول شخص 

راوی داستان »سه دیدار«، .................... و زاویه دید )شیوه روایت( به صورت .................... است.- ۱90

2( رسول پرویزی – سوم شخص 1( رسول پرویزی – اول شخص 

4( نادر ابراهیمی – سوم شخص  3( نادر ابراهیمی – اول شخص 
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همه گزینه ها به جز گزینه .................... از ویژگی های نثر داستانی »قصه عینکم« به شمار می رود.- ۱88

2( سادگی و صمیمیت بیان 1( کوتاهی جمله ها 

4( بهره گیری از زبان طنز 3( لحن و بیان شاعرانه 

راوی داستان »قصه عینکم«، .................... و زاویه دید )شیوه روایت( به صورت .................... است.- ۱89

2( نادر ابراهیمی – سوم شخص 1( نادر ابراهیمی – اول شخص 

4( رسول پرویزی – سوم شخص 3( رسول پرویزی – اول شخص 

راوی داستان »سه دیدار«، .................... و زاویه دید )شیوه روایت( به صورت .................... است.- ۱90

2( رسول پرویزی – سوم شخص 1( رسول پرویزی – اول شخص 

4( نادر ابراهیمی – سوم شخص  3( نادر ابراهیمی – اول شخص 
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کتاب »زادالمعاد« از کیست؟- ۱9۱

4( عبدالجواد جودی 3( عالمه طباطبایی  2( مرتضی مطهری  1( محمد باقر مجلسی 

»ماه نو و مرغان آواره« اثر کیست؟- ۱92

4( گوته 3( آندره ژید  2( جبران خلیل جبران  1( رابیندرانات تاگور 

خالق اثر »پیامبر و دیوانه« کیست؟- ۱93

4( زین العابدین رهنما 3( جبران خلیل جبران  2( نادر ابراهیمی  1( نزار قبانی 

خالق اثر »دیوان غربی – شرقی« کیست؟- ۱94

4( ولفگانگ گوته 3( آندره ژید  2( جبران خلیل جبران  1( ریچارد باخ 

داستان »پرنده ای به نام آذرباد« نوشته کیست؟- ۱95

4( ولفگانگ گوته 3( ریچارد باخ  2( آندره ژید  1( آلفونس دوده 

مترجمان »دیوان غربی – شرقی« و »پرنده ای به نام آذرباد« به ترتیب عبارت اند:- ۱96

2( سودابه پرتوی – کورش صفوی 1( کورش صفوی – سودابه پرتوی 

4( سودابه پرتوی – مهستی بحرینی 3( کورش صفوی – ناهید نصحیت 

قهرمان اصلی و زاویه دید در داستان »پرنده ای به نام آذرباد« کدام است؟- ۱97

2( آذرباد – سوم شخص )دانای کل( 1( آذرباد – اول شخص 

4( رزمیار – سوم شخص )دانای کل( 3( رزمیار – اول شخص 

چه کسی کتاب »کلیله و دمنه« را به فارسی برگردانده است؟- ۱98

4( مجد خوافی 3( ابن مقفع  2( نصرالله منشی  1( محمد عوفی 

در اصطالح ادبی، به شیوه گفت و گو )نظیر گفت و گوی مست و هشیار در شعر پروین اعتصامی( چه گفته می شود؟- ۱99

4( مناظره 3( مقابله  2( محاوره  1( مفاخره 

کدام واژه ها به ترتیب برای پر کردن جاهای خالی بیت زیر، مناسب هستند؟- 200

زین پس شّکی نماند که .-.......... شوی« »... خدا اگر شودت منظر نظر  
4( روی، صاحب خبر 3( روی، صاحب نظر  2( وجه، صاحب خبر  1( وجه، صاحب نظر 

قالب شعر »مست و هوشیار« پروین اعتصامی، کدام گزینه است؟- 20۱

4( مثنوی 3( غزل  2( قطعه  1( قصیده 
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در سروده های کدام گروه از شاعران زیر، نمونه هایی از »غزل اجتماعی« دیده می شود؟- 202

2( محمدتقی بهار، عارف قزوینی، فرخی سیستانی 1( محمدتقی بهار، عارف قزوینی، فرخی یزدی 

4( فرخی یزدی، فریدون توللی، رهی معیری 3( عارف قزوینی، رهی معیری، حمیدی شیرازی 

»روایت سنگرسازان 2« نوشته کیست؟- 203

4( محمدی اشتهاردی 3(عیسی سلمانی لطف آبادی  2( مجید واعظی  1( اصغر رباط جزی 

قالب شعر دماوندیه چیست و سراینده آن کیست؟- 204

4( قصیده، محمدتقی بهار 3( قطعه، محمدتقی بهار  2( قصیده، عارف قزوینی  1( قطعه، عارف قزوینی 

داستان »جاسوسی که االغ بود« منتخبی از کدام کتاب است و نویسنده آن کیست؟- 205

2( قصه شیرین فرهاد، احمد عربلو 1( روایت سنگرسازان )2(، عیسی لطف آبادی 

4( روایت سنگرسازان )2(، احمد عربلو 3( قصه شیرین فرهاد، عیسی سلمان لطف آبادی 

»فیه ما فیه« کتابی است به .................... و پدید آورنده آن .................... است.- 206

4( نظم، عطار 3( نشر، عطار  2( نثر، مولوی  1( نظم، مولوی 

در کدام گزینه، خالق هر دو اثر موالناست؟- 207

4( فیه ما فیه، منطق الطیر 3( اسرارنامه، منطق الطیر  2( فیه ما فیه، مثنوی  1( اسرارنامه، مثنوی 

نویسنده »تمهیدات« و »فی حقیقه العشق« به ترتیب چه کسی است؟- 208

4( عین القضات، سهروردی 3( سهروردی، عین القضات  2( عطار، مولوی  1( مولوی، عطار 

کدام یک از آثار زیر، »منظوم« است؟- 209

4( فی حقیقه العشق 3( مثل درخت در شب باران  2( تمهیدات  1( فیه ما فیه 

»م. سرشک«، تخلص کدام یک از شاعران و خالق کدام اثر زیر است؟- 2۱0

2( قیصر امین پور، تیرانا 1( هوشنگ ابتهاج، مثل درخت در شب باران 

4( مهرداد اوستا، تیرانا 3( محمدرضا شفیعی کدکنی، مثل درخت در شب باران 

کتاب »از پاریز تا پاریس« چه نوع نوشته ای است و نویسنده آن کیست؟- 2۱۱

2( حسب حال، محمد ابراهیم باستانی پاریزی 1( داستان، محمد ابراهیم باستانی پاریزی 

4( حسب حال، محمد علی اسالمی ندوشن 3( داستان، محمد علی اسالمی ندوشن 

»تذکره االولیا« کتابی است به .................... و پدید آورنده آن، .................... است.- 2۱2

4( نظم، مولوی  3( نثر، مولوی  2( نظم، عطار نیشابوری  1( نثر، عطار نیشابوری 
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»م. سرشک«، تخلص کدام یک از شاعران و خالق کدام اثر زیر است؟- 2۱0

2( قیصر امین پور، تیرانا 1( هوشنگ ابتهاج، مثل درخت در شب باران 

4( مهرداد اوستا، تیرانا 3( محمدرضا شفیعی کدکنی، مثل درخت در شب باران 

کتاب »از پاریز تا پاریس« چه نوع نوشته ای است و نویسنده آن کیست؟- 2۱۱

2( حسب حال، محمد ابراهیم باستانی پاریزی 1( داستان، محمد ابراهیم باستانی پاریزی 

4( حسب حال، محمد علی اسالمی ندوشن 3( داستان، محمد علی اسالمی ندوشن 

»تذکره االولیا« کتابی است به .................... و پدید آورنده آن، .................... است.- 2۱2

4( نظم، مولوی  3( نثر، مولوی  2( نظم، عطار نیشابوری  1( نثر، عطار نیشابوری 
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نویسنده آثار »کویر« و »بخارای من، ایل من« به ترتیب چه کسی است؟- 2۱3

2( علی شریعتی، محمد بهمن بیگی 1( محمد بهمن بیگی، علی شریعتی 

4( علی شریعتی، محمد علی اسالمی ندوشن 3( محمد ابراهیم باستانی پاریزی، محمد بهمن بیگی 

آثار »کویر« و »بخارای من، ایل من« به ترتیب چه نوع نوشته ای هستند؟- 2۱4

4( سفرنامه، سفرنامه 3( حسب حال، حسب حال  2( سفرنامه، حسب حال  1( حسب حال، سفرنامه 

کدام گزینه درباره آثار »دری به خانه خورشید« و »تیرانا« درست است؟- 2۱5

2( اولی منثور و دومی منظوم است. 1( اولی منظوم و دومی منثور است. 

4( هر دو منثور هستند. 3( هر دو منظوم هستند. 

پدید آورنده هر یک از آثار »دری به خانه خورشید« و »تیرانا« به ترتیب چه کسی است؟- 2۱6

2( محمدرضا رحمانی، محمدرضا شفیعی کدکنی 1( مهرداد اوستا، سلمان هراتی 

4( محمدرضا شفیعی کدکنی، سلمان هراتی 3( سلمان هراتی، محمدرضا رحمانی 

»مهرداد اوستا« عنوان هنری کدام چهره ادبی است؟- 2۱7

4( قیصر امین پور 3( محمدرضا رحمانی  2( سلمان هراتی  1( محمدرضا شفیعی کدکنی 

مجموعه داستانی »سانتاماریا« نوشته کیست؟- 2۱8

4( سید مهدی شجاعی 3( رسول پرویزی  2( مهرداد اوستا  1( نادر ابراهیمی 

شعر »شکوه چشمان تو« درباره چه کسی سروده شده است و سراینده آن کیست؟- 2۱9

2( شهید محسن حججی، مرتضی امیری اسفندقه 1( شهید محمد حسین فهمیده، علی سهامی 

4( شهید محسن حججی، علی سهامی 3( شهید محمد حسین فهمیده، مرتضی امیری اسفندقه 

واژه های کدام گزینه، به ترتیب، بیت زیر را کامل می کند؟- 220
ای محسن شهید من، ای َحسن بی گناه«»....... شهادت از همه ....... فراتر است

4( ُحسن، َحسنی 3( شهد، شهدی  2( فیض، فیضی  1( عشق، عشقی 

»خوان هشتم« منظومه ای از کدام مجموعه شعر است و سراینده آن، کیست؟- 22۱

2( در حیاط کوچک پاییز در زندان، اخوان ثالث 1( از کاروان رفته مهرداد اوستا 

4( در حیاط کوچک پاییز در زندان، مهرداد اوستا 3( از کاروان رفته، اخوان ثالث 

پدید آورنده آثار »منطق الطیر« و »سندبادنامه« به ترتیب چه کسی است؟- 222

2( عطار، ظهیری سمرقندی 1( عطار، عبدالرحمان جامی 

4( سنایی غزنوی، عبدالرحمان جامی 3( سنایی غزنوی، ظهیری سمرقندی 
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داستان های »کباب غاز« و »ارمیا« به ترتیب، نوشته کیست؟- 223

2( محمدعلی جمال زاده، احمد عربلو 1( جمال میرصادقی، احمد عربلو 

4( جمال میرصادقی، رضا امیرخانی 3( محمدعلی جمال زاده، رضا امیرخانی 

قطعه ادبی »مسافر« نوشته کیست؟- 224

4( آلفونس دوده 3( شیللر  2( آندره ژید  1( پابلو نردودا 

»هوا را از من بگیر، خنده ات را نه!« سروده چه کسی است؟- 225

4( تاگور  3( پابلو نرودا  2( گوته  1( شکسپبر 

موضوع قطعه ادبی »مسافر« نوشته »شیللر« چیست؟- 226

2( دعوت به تفکر در آفرینش 1( کمال گرایی و محدودیت اندیشه 

4( ستایش شاعران و نویسندگان 3( سفر به دور جهان هستی 

کدام یک از شاعران زیر، مجموعه ای از سروده های کوتاه به نام » غزلواره ها « را دارد؟- 227

4( نزار قبانی  3( گوته  2( شکسپیر  1( تاگور 

نام نویسنده و مترجم کتاب »قصه های دوشنبه«، به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟- 228

2( آلفونس دوده، سودابه پرتوی 1( آلفونس دوده، عبدالحسین زرین کوب 

4( ریچارد باخ، سودابه پرتوی 3( ریچارد باخ، عبدالحسین زرین کوب 

»آخرین درس« عنوان درسی است از کتاب ....................؛ زاویه دید آن، .................... و موضوع  آن .................... - 229
است.

2( بینوایان، سوم شخص، فقر و تنگدستی 1( قصه های دوشنبه، اول شخص، فقر و تندگستی 

4( بینوایان، سوم شخص، حفظ زبان ملی 3( قصه های دوشنبه، اول شخص، حفظ زبان ملی 

در همۀ ابیات به جز بیت گزینۀ ... ویژگی فکری سبک خراسانی وجود دارد.- 230
نســـترن بینـــی، گرفتـــه زرد گل را در کنارزرد گل بیـــن، نهـــاده روی را بر نســـترن1(
باغ با راغ اندرون چون ارم اندر ارم )بهشت(راغ بـــا باغ انـــدرون، چون علـــم اندر علم2(
بـــدمکـــن بـــد کـــه بینـــی بـــه فرجـــام بد3( نـــام  جهـــان  انـــدر  گـــردد  بـــد  ز 
بـــه هوای ســـر کـــوی تـــو برفـــت از یادمســـایۀ طوبی و دلجویی حـــور و لب حوض4(

اوج سخن سرایی پروین در کدام قالب نمودار شده است؟ وی در این قالب به شیوه کدام شاعر عمل می کند؟- 23۱

4( قصیده - سعدی 3( قطعه - ناصر خسرو   2( قصیده - سنایی   1( قطعه - انوری  
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2( آلفونس دوده، سودابه پرتوی 1( آلفونس دوده، عبدالحسین زرین کوب 

4( ریچارد باخ، سودابه پرتوی 3( ریچارد باخ، عبدالحسین زرین کوب 

»آخرین درس« عنوان درسی است از کتاب ....................؛ زاویه دید آن، .................... و موضوع  آن .................... - 229
است.

2( بینوایان، سوم شخص، فقر و تنگدستی 1( قصه های دوشنبه، اول شخص، فقر و تندگستی 

4( بینوایان، سوم شخص، حفظ زبان ملی 3( قصه های دوشنبه، اول شخص، حفظ زبان ملی 

در همۀ ابیات به جز بیت گزینۀ ... ویژگی فکری سبک خراسانی وجود دارد.- 230
نســـترن بینـــی، گرفتـــه زرد گل را در کنارزرد گل بیـــن، نهـــاده روی را بر نســـترن1(
باغ با راغ اندرون چون ارم اندر ارم )بهشت(راغ بـــا باغ انـــدرون، چون علـــم اندر علم2(
بـــدمکـــن بـــد کـــه بینـــی بـــه فرجـــام بد3( نـــام  جهـــان  انـــدر  گـــردد  بـــد  ز 
بـــه هوای ســـر کـــوی تـــو برفـــت از یادمســـایۀ طوبی و دلجویی حـــور و لب حوض4(

اوج سخن سرایی پروین در کدام قالب نمودار شده است؟ وی در این قالب به شیوه کدام شاعر عمل می کند؟- 23۱

4( قصیده - سعدی 3( قطعه - ناصر خسرو   2( قصیده - سنایی   1( قطعه - انوری  
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عبارت زیر در توصیف چه کسی است؟- 232
»در خانواده اهل شعر و ادب پا به عرصه هستی گذاشت. پدرش از فضالی زمان بود و در تربیت اخالقی و ادبی وی نقش به سزایی 
داشت. برخی از اشعار او به صورت مناظره میان دو انسان، جاندار یا شیء است. آنچه شعر او را از دیگران متمایز می کند، شکل تصرف 

وی در مضامین و کیفیت ارائه آن هاست.«
4( مهدی اخوان ثالث  3( پروین اعتصامی   2( فرخی یزدی  1( شهریار 

»با شیفتگی تمام از اصالت فرهنگی و زیبایی های روستای زادگاهش یاد می کند. او به بزرگان دین به ویژه حضرت علی ارادت - 233
خاصی داشت و چند شعر ارزنده با این مضمون، از او به جا مانده است؛ در غزل طبعی لطیف و احساسی رقیق داشت.« این عبارات در 

وصف چه کسی است؟

4( شهریار  3( محتشم کاشانی   2( نصرت رحمانی   1( نیما یوشیج  

کدام یک در وصف محمدحسین بهجت تبریزی نادرست است؟- 234

2( غزل سرای معاصر  1( شاعر منظومه »حیدربابایه سالم« 

4( تأثیر فراوان از حافظ 3( ارادت ویژه به امام حسین )ع( 

همۀ آثار زیر مجموعه اشعار مهدی اخوان ثالث هستند؛ به جز گزینۀ ............ .- 235

4( از این روستا  3( زمستان   2( تلخ و شیرین   1( آخر شاهنامه  

توضیح مقابل کدام شاعر نادرست است؟- 236

1( ضمن انعکاس اوضاع نامطلوب سیاسی اجتماعی، به مضامین اخالقی و پند و اندرز نیز روی آورد ← پروین

2( از واژگان روزمره، عامیانه و نو بهره برد و از نوآوری و به کارگیری ترکیب های تازه نهراسید ← نیما

3( شعر وی شعری اجتماعی به سبک خراسانی است و حوادث زندگی مردم را در خود منعکس می کند ← فرخی یزدی 

4( از اشعار غربی ترجمه هایی منظوم پدید آورده است که در نوع خود ابتکاری است ← ایرج میرزا 

درباره شاعران شاخص شعر معاصر همۀ گزینه های زیر درست هستند؛ به جز گزینۀ .............. .- 237

1( نقطه تمایز نیما یوشیج از دیگر نوگرایان با برنامه بودن وی است.

2( پروین در قصیده به سبک ناصر خسرو به روانی و لطافت سعدی شعر می سراید.

3( بهره گیری از برخی کاربرها کاربردهای نحوی سبک عراقی از ویژگی های شعر اخوان است.

4( شهریار در منظومه »حیدر بابایه سالم« از اصالت فرهنگی و زیبایی های روستای زادگاهش یاد می کند.

مهم ترین قالب نثر دوره معاصر کدام است؟- 238

4( مقاله  3(سفرنامه   2( ادبیات نمایشی   1( نثر داستانی  

چه کسانی در ادبیات فارسی معاصر، زمینه های گرایش به رمان نویسی و نثر داستانی را به معنای نوین آن ایجاد کردند؟- 239

1( عبدالرحیم طالبوف، علی اکبر دهخدا 

2( زین ا لعابدین مراغه ا ی، عبدالرحیم طالبوف 

3( سید محمدعلی جمال زاده، زین ا لعابدین مراغه ا ی 

4( علی اکبر دهخدا، سید محمدعلی جمال زاده 
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در کدام گزینه همۀ پاسخ ها درست است؟- 240

»نخستین رمان تاریخی، اولین رمان اجتماعی، آغازگر نثر داستانی، اولین نمایشنامه«

1( شمس الدین و قمر، همسایه ها، یکی بود یکی نبود، تنگسیر 

2( از این اوستا، دهکده پر مالل، شمس و طغرا، سیاحت نامه ابراهیم بیگ 

3( داستان باستان، همسایه ها، تلخ و شیرین، سیاحت نامۀ ابراهیم بیگ

4( شمس و طغرا، تهران مخوف، یکی بود یکی نبود، جعفرخان از فرنگ برگشته 

کدام یک از آثار نویسندگان نثر اول دوره معاصر نیست؟- 24۱

4( سگ ولگرد  3( تنگسیر   2( شوهر آهوخانم   1( چشم هایش  

در کدام گزینه به طور کامل اسامی نویسندگان گروه تلفیق در دوره معاصر آمده است؟- 242

1( جالل آل احمد، امین فقیری، صادق چوبک 

2( سیمین دانشور، احمد محمود، امین فقیری 

3( جمال میرصادقی، تقی مدرسی، صادق چوبک 

4( جمال میرصادقی، غالمحسین ساعدی، محمود اعتمادزاده 

همۀ موارد زیر به جز گزینۀ .......... از ویژگی های نثر دوره مقاومت )از ادوار دوره معاصر( هستند.- 243

2( ترجمه آثار داستانی آمریکای التین  1( روی آوردن به رمان  

4( کثرت نویسندگان  3( همدردی با ستم کشیدگان دنیا  

244- با توجه به تاریخ ادبیات دوره مقاومت کدام جمله نادرست است؟- 244

2( هوشنگ گلشیری ← تنگسیر  1( احمد محمود ← همسایه ها  

4( عل محمد افغانی ← شوهر آهو خانم  3( امین فقیری ← دهکدۀ پرمالل 

نویسندگان یاد شده در کدام گزینه به تمامی، در دوره مقاومت قلم زده اند؟- 245

2( امین فقیری، تقی مدرسی، صادق چوبک  1( احمد محمود، علی محمد افغانی، تقی مدرسی  

4( علی محمد افغانی، صادق چوبک، هوشنگ گلشیری  3( احمد محمود، امین فقیری، هوشنگ گلشیری  

در کدام گزینه نام نویسنده و اثرش به تمامی درست آمده است؟- 246

1( تهران مخوف ← مرتضی مشفق کاظمی،  همسایه ها ← صادق چوبک 

2( سگ ولگرد ← صادق هدایت، شمس و طغرا ← سید محمدعلی جمال زاده 

3( برۀ گمشده راعی ← هوشنگ گلشیری، چشم هایش ← بزرگ علوی 

4( دهکده پر مالل ← محمدباقر میرزا خسروی، سووشون ← سیمین دانشور 
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در کدام گزینه همۀ پاسخ ها درست است؟- 240

»نخستین رمان تاریخی، اولین رمان اجتماعی، آغازگر نثر داستانی، اولین نمایشنامه«

1( شمس الدین و قمر، همسایه ها، یکی بود یکی نبود، تنگسیر 

2( از این اوستا، دهکده پر مالل، شمس و طغرا، سیاحت نامه ابراهیم بیگ 

3( داستان باستان، همسایه ها، تلخ و شیرین، سیاحت نامۀ ابراهیم بیگ

4( شمس و طغرا، تهران مخوف، یکی بود یکی نبود، جعفرخان از فرنگ برگشته 

کدام یک از آثار نویسندگان نثر اول دوره معاصر نیست؟- 24۱

4( سگ ولگرد  3( تنگسیر   2( شوهر آهوخانم   1( چشم هایش  

در کدام گزینه به طور کامل اسامی نویسندگان گروه تلفیق در دوره معاصر آمده است؟- 242

1( جالل آل احمد، امین فقیری، صادق چوبک 

2( سیمین دانشور، احمد محمود، امین فقیری 

3( جمال میرصادقی، تقی مدرسی، صادق چوبک 

4( جمال میرصادقی، غالمحسین ساعدی، محمود اعتمادزاده 

همۀ موارد زیر به جز گزینۀ .......... از ویژگی های نثر دوره مقاومت )از ادوار دوره معاصر( هستند.- 243

2( ترجمه آثار داستانی آمریکای التین  1( روی آوردن به رمان  

4( کثرت نویسندگان  3( همدردی با ستم کشیدگان دنیا  

244- با توجه به تاریخ ادبیات دوره مقاومت کدام جمله نادرست است؟- 244

2( هوشنگ گلشیری ← تنگسیر  1( احمد محمود ← همسایه ها  

4( عل محمد افغانی ← شوهر آهو خانم  3( امین فقیری ← دهکدۀ پرمالل 

نویسندگان یاد شده در کدام گزینه به تمامی، در دوره مقاومت قلم زده اند؟- 245

2( امین فقیری، تقی مدرسی، صادق چوبک  1( احمد محمود، علی محمد افغانی، تقی مدرسی  

4( علی محمد افغانی، صادق چوبک، هوشنگ گلشیری  3( احمد محمود، امین فقیری، هوشنگ گلشیری  

در کدام گزینه نام نویسنده و اثرش به تمامی درست آمده است؟- 246

1( تهران مخوف ← مرتضی مشفق کاظمی،  همسایه ها ← صادق چوبک 

2( سگ ولگرد ← صادق هدایت، شمس و طغرا ← سید محمدعلی جمال زاده 

3( برۀ گمشده راعی ← هوشنگ گلشیری، چشم هایش ← بزرگ علوی 

4( دهکده پر مالل ← محمدباقر میرزا خسروی، سووشون ← سیمین دانشور 
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درباره نثر معاصر کدام یک از موارد داده شده درست هستند؟- 247

الف( عبدالرحیم طالبوف زین العابدین مراغه ا ی نویسندگان سفرنامه های خیالی بودند.
ب( در دوره مقاومت مضمون مبارزه و پایداری بدون هیچ ترس و واهمه ای وارد رمان شد.

پ( صادق هدایت و صادق چوبک هر دو از نویسندگان نسل اول هستند.
ت( حسن مقدم اولین نمایشنامه را در دوره معاصر با عنوان »سیاحت نامه ابراهیم بیگ« نوشت.

ث( یکی از ویژگی های نثر دوره مقاومت ترجمه آثار داستانی آمریکای التین است.
ج( جالل آل احمد و سیمین دانشور از معروف ترین نویسندگان دوره مقاومت هستند.

4( الف، پ، ث 3( پ، ث، ج  2( ب، پ، ت  1( الف، ب، ث 

کدام گزینه نام اثری از جالل آل احمد نیست؟- 248

4( زیارت  3( سه تار   2( راه آب نامه   1( ارزیابی شتاب زده  

توضیح مقابل کدام اثر جالل آل احمد نادرست است؟- 249

2( زیارت ← اولین داستان  1( خسی در میقات ← سفرنامه حج  

4( ارزیابی شتاب زده ← مجموعه مقاله  3( سه تار ← داستان بلند  

در کدام گزینه نام مشهورترین اثر نویسنده مجموعه مقاله های ارزیابی شتاب زده آمده است؟- 250

4( خسی در میقات  3( آتش خاموش   2( سیاحت نامه ابراهیم بیگ   1( مدیر مدرسه  

در همۀ گزینه ها نام اثری از سیمین دانشور به چشم می خورد به جز گزینۀ ............ .- 25۱

4( سو و شون  3( آتش خاموش   2( دهکده پر مالل   1( شهری چون بهشت  

اولین تجربه داستان نویسی دانشور رمان ............ بود و با .............. به اوج نویسندگی خود رسید.- 252

2( شهری چون بهشت، سووشون  1( آتش خاموش، سووشون  

4( سووشون، آتش خاموش  3( آتش خاموش، شهری چون بهشت  

در کدام گزینه توصیف نادرستی درباره »سیمین دانشور« مطرح شده است؟- 253

1( دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران داشت.

2( با مجله هایی مثل نقش و نگار، کتاب ماه، کیهان و آرش همکاری داشت.

3( دارای ترجمه هایی از داستان و نمایشنامه نویسندگان مشهور خارجی است.

4( اولین تجربه داستان نویسی او »شهری چون بهشت« است و سپس با »سووشون« به اوج نویسندگی خود رسید.

با توجه به آنچه درباره تاریخ ادبیات نثر معاصر آموختید، گزینۀ نادرست را تعیین کنید.- 254

1( وی در جوانی چند ماه درس طلبگی خواند ← جالل آل احمد 

2( از او ترجمه هایی از داستان ها و نمایشنامه های نویسندگان مشهور جهان باقی است ← سید محمدعلی جمال زاده 

3( استاد دانشگاه بود و سال ها به تدریس هنر و ادبیات می پرداخت ← سیمین دانشور 

4( اثر او در سیاحت نامه »ابراهیم بیگ« بر سبک نویسندگی جمال زاده تاثیرگذاشت ← زین العابدین مراغه ا ی 
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در همۀ گزینه های داده شده درون مایه های رایج در شعر دوره انقالب آمده است؛ به جز گزینۀ ........ .- 255

2( ستایش آزادی و آزادی خواهان  1( محکوم کردن استبداد و بی عدالتی  

4( اظهار ترس و اضطراب از زندان و ساواک  3( طرح اسوه های تاریخی  

درباره شعر در دوره انقالب اسالمی کدام گزینه نادرست است؟- 256

1( مضامین طنزآمیز 

2( ورود برخی مظاهر فرهنگی غربی 

3( رواج اندیشه های مذهبی و عرفانی 

4( جایگزینی مضامین شهادت، ایثار و بندگی خدا به جای مضامین آزادگی و عشق 

در تمام گزینه های زیر به یکی از ویژگی های ادبیات دوره انقالب اسالمی اشاره شده است؛ به جز گزینۀ ......... .- 257

2( توجه به رنج ها و مظلومیت های ملت های مسلمان  1( سرودن شعر با زبانی حماسی و عرفانی  

4( کنار گذاشتن مظاهر فرهنگ غرب که در دوره های قبل رایج شده بود. 3( استفاده از قالب های شعری و سنتی در کنار یکدیگر  

ادبیات معاصر در عصر انقالب در سه شاخه مجزا ادامه یافت؛ کدام گزینه جزء این سه شاخه نیست؟- 258

2( پایبند به روال گذشته و متاثر از ادبیات جهان  1(گروه تلفیق پیشینه ادبی با ارزش های نوین  

4( گروه انقالبی  3( گروه موسوم به نسل اول نویسندگان این دوره  

در کدام گزینه از اسامی شاعران و نویسندگان شاخه نخست جریان عصر انقالب اسالمی، به تمامی درست است؟- 259

2( قیصر امین پور، سیدحسن حسینی، علی محمد افغانی  1( نصرالله مردانی، سید علی موسوی گرمارودی، حمید سبزواری  

4( نصرالله مردانی، هوشنگ ابتهاج، علی محمد افغانی  3( حمید سبزواری، حسین منزوی، قیصر امین پور  

همۀ گزینه ها نام یکی از افراد شاخه دوم جریان عصر انقالب اسالمی هستند؛ به جز گزینۀ ............ .- 260

4( محمود دولت آبادی  3( حمید سبزواری   2( حسین منزوی   1( هوشنگ ابتهاج  

............... و .............. دو شاعر معروف از شاخه جوان ادبیات بعد از انقالب بودند.- 26۱

2( علیرضا قزوه، سلمان هراتی  1( حسین منزوی، حمید سبزواری  

4( حسین منزوی، سلمان هراتی  3( امیر سبزواری، علیرضا قزوه  

در کدام گزینه نام اثری از شاعر مجموعه »در کوچه آفتاب« نیامده است؟- 262

2( خواب ارغوانی 1( ظهر روز دهم  

4( دستور زبان عشق  3( سنت و نوآوری در شعر معاصر  

در کدام گزینه نام آثار منثور قیصر امین پور به تمامی درست آمده است؟- 263

2( بی بال پریدن، شهری چون بهشت، تنفس صبح  1( دستور زبان عشق، سنت و نوآوری در شعر معاصر، خسی در میقات  

4( سنت و نوآوری در شعر معاصر، بی بال پریدن، طوفان در پرانتز 3( در کوچه آفتاب، آینه های ناگهان، دری به خانه خورشید  
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در همۀ گزینه های داده شده درون مایه های رایج در شعر دوره انقالب آمده است؛ به جز گزینۀ ........ .- 255

2( ستایش آزادی و آزادی خواهان  1( محکوم کردن استبداد و بی عدالتی  

4( اظهار ترس و اضطراب از زندان و ساواک  3( طرح اسوه های تاریخی  

درباره شعر در دوره انقالب اسالمی کدام گزینه نادرست است؟- 256

1( مضامین طنزآمیز 

2( ورود برخی مظاهر فرهنگی غربی 

3( رواج اندیشه های مذهبی و عرفانی 

4( جایگزینی مضامین شهادت، ایثار و بندگی خدا به جای مضامین آزادگی و عشق 

در تمام گزینه های زیر به یکی از ویژگی های ادبیات دوره انقالب اسالمی اشاره شده است؛ به جز گزینۀ ......... .- 257

2( توجه به رنج ها و مظلومیت های ملت های مسلمان  1( سرودن شعر با زبانی حماسی و عرفانی  

4( کنار گذاشتن مظاهر فرهنگ غرب که در دوره های قبل رایج شده بود. 3( استفاده از قالب های شعری و سنتی در کنار یکدیگر  

ادبیات معاصر در عصر انقالب در سه شاخه مجزا ادامه یافت؛ کدام گزینه جزء این سه شاخه نیست؟- 258

2( پایبند به روال گذشته و متاثر از ادبیات جهان  1(گروه تلفیق پیشینه ادبی با ارزش های نوین  

4( گروه انقالبی  3( گروه موسوم به نسل اول نویسندگان این دوره  

در کدام گزینه از اسامی شاعران و نویسندگان شاخه نخست جریان عصر انقالب اسالمی، به تمامی درست است؟- 259

2( قیصر امین پور، سیدحسن حسینی، علی محمد افغانی  1( نصرالله مردانی، سید علی موسوی گرمارودی، حمید سبزواری  

4( نصرالله مردانی، هوشنگ ابتهاج، علی محمد افغانی  3( حمید سبزواری، حسین منزوی، قیصر امین پور  

همۀ گزینه ها نام یکی از افراد شاخه دوم جریان عصر انقالب اسالمی هستند؛ به جز گزینۀ ............ .- 260

4( محمود دولت آبادی  3( حمید سبزواری   2( حسین منزوی   1( هوشنگ ابتهاج  

............... و .............. دو شاعر معروف از شاخه جوان ادبیات بعد از انقالب بودند.- 26۱

2( علیرضا قزوه، سلمان هراتی  1( حسین منزوی، حمید سبزواری  

4( حسین منزوی، سلمان هراتی  3( امیر سبزواری، علیرضا قزوه  

در کدام گزینه نام اثری از شاعر مجموعه »در کوچه آفتاب« نیامده است؟- 262

2( خواب ارغوانی 1( ظهر روز دهم  

4( دستور زبان عشق  3( سنت و نوآوری در شعر معاصر  

در کدام گزینه نام آثار منثور قیصر امین پور به تمامی درست آمده است؟- 263

2( بی بال پریدن، شهری چون بهشت، تنفس صبح  1( دستور زبان عشق، سنت و نوآوری در شعر معاصر، خسی در میقات  

4( سنت و نوآوری در شعر معاصر، بی بال پریدن، طوفان در پرانتز 3( در کوچه آفتاب، آینه های ناگهان، دری به خانه خورشید  
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کدام گزینه از مضامین رایج در شعر معاصر فارسی نیست؟- 264

4( تفکر زیستی و دنیوی  3( لحن صمیمانه و متواضعانه   2( رواج مدح و ذم و هجو  1( تنوع موضوعی  

همۀ گزینه های داده شده، از مضامین فکری شعر معاصر هستند؛ به جز گزینۀ  .............. .- 265

4( مفاهیم سیاسی و اجتماعی  3( مفاهیم خصوصی در شعر   2( معشوق اجتماعی   1( مخاطب قرار دادن عامه مردم  

از نظر سبک شناسی شعر معاصر، کدام گزینه نادرست است؟- 266

2( باز بودن دست شاعر برای استفاده از همۀ واژه ها  1( مفاهیم خصوصی، سیاسی، اجتماعی  

4( ورود آرایه های بدیعی و بیانی در شعر به صورت طبیعی  3( مخاطب شعر خواص، روشنفکران و حکومتیان هستند. 

در بیت زیر کدام ویژگی سبک شعر معاصر، مشهودتر است؟- 267
داد آشفته در این گوشه تکان«»فقر از هرچه که در بارش بود

2( سادگی و روانی زبان شعر  1( ورود آرایه های بیانی و بدیعی به صورت طبیعی  

4( لحن صمیمانه  3( مفاهیم اجتماعی  

کدام ویژگی سبکی سطح ادبی شعر معاصر را در بند زیر مشاهده نمی کنید؟- 268

»شب است / شبی بس تیرگی دمساز با آن / به روی شاخ انجیر کهن »داروگ« می خواند به هر دم / خبر می آورد طوفان و باران را / و 
من اندیشناکم«

2( ناهمسانی پایه های آوایی مصراع ها  1( نمادپردازی  

4( ابهام معنایی  3( صورخیال جدید  

کدام ویژگی سبکی شعر معاصر در بیت زیر وجود ندارد؟- 269

 بنشسته مرغی،پهن کرده بال و پر / که سرش می جنبد از بس فکر غم دارد به سر«
ً
»روی این دیوار غم، چون دود رفته بر زبر / دائما

4( نمادپردازی  3( عدم تساوی پایه های آوایی مصراع ها   2( صورخیال جدید   1( قالب سپید  

با توجه به مضامین رایج در شعر سبک معاصر، تعیین کنید کدام گزینه، از شاعری معاصر است؟- 270
آراســـته1( را  اندیشـــه  برخاســـته  ســـینه ها  هم خویش حاجت خواسته هم خویشتن کرده روادر 
اندیشـــه ام افالک نی ای وصـــل تو کیوان منمنزلگـــه ما خاک نـــی گر تن بریـــزد پاک نی2(
منت آن گونه شوم دســـت به دامان که مپرس ســـرونازا گـــرم اینگونـــه کشـــی پای از ســـر3(
بر او گر سایه ای بینی بدان کان سایه من باشممـــرا گر پایه ای بینـــی بدان کان پایه او باشـــد4(

با توجه به ویژگی های زبانی نثر معاصر کدام گزینه نادرست است؟- 27۱
2( ورود اصطالحات عامیانه  1( کوتاهی جمالت  

4( حذف افعال  3( کاهش واژه های اروپایی نسبت به دوره های قبل  

همۀ گزاره های زیر درباره سطح زبانی سبک نثر معاصر درست هستند؛ به جز ............. .- 272
2( بسیاری از افعال حذف می شوند و ساختار نحوی جمله ها به هم می ریزد. 1( نثر داستانی تحت تأثیر گفتار و محاوره اقشار اجتماعی ایران است. 

4(کوتاهی جمالت و فعل ها در کالم فراوان دیده می شود. 3( به اندازه واژه های عربی، واژه های جدید اروپایی نیز وارد نثر می شوند. 
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باتوجه به سبک نثر معاصر در سطح ادبی گزینه نادرست را تعیین کنید.- 273

2( وجود سبک های متفاوت نوشتن  1( توصیف های عینی و مشخص  

4( کنار گذاشته شدن گونه های نثر فنی و مصنوع  3( قالب های نوشتاری اندک  

درباره سبک داستان نویسی در دوره معاصر همۀ گزینه ها درست هستند؛ به جز ............... .- 274

2( بهره گیری از اساطیر  1( تنوع مضمون  

4( کنار گذاشته شدن مضامین سنتی مانند عرفان  3( تأثیر مکاتب فلسفی و ادبی  

درباره سبک نثر معاصر، کدام گزینه نادرست است؟- 275

2(  رواج انواع رمان های تاریخی، سیاسی، علمی، فلسفی و ... 1( حذف افعال  

4( توصیف های ذهنی و مشخص  3( قالب ها و ساختارهای متنوع و گوناگون  

در متن زیر کدام ویژگی سبکی نثر دوره معاصر مشهودتر است؟- 276

»از شما چه پنهان از جنس وکیل، هر وکیلی می خواهد باشد چشمم آب نمی خورد ولی از ناچاری به شیخ عبدالمجید مراجعه نمودم و 
خیر ندیدم. از همان دقیقه اول، به قدری از دادگاه و دادخواه و دادبان و دادنامه و دادخواست و دادوبیداد های دیگر حرف زد که کالفه 
 در هر ثانیه 

ً
شدم. گفتم حضرت آقا قبول دارم که این کلمات فارسی از آن کلمه های قلنبه عربی بهتر و قشنگ تر است، ولی چون نقدا

مراجعه به کتاب لغت برای من مقدر نیست ....«

4( توصیف عینی 3( کنایات عامیانه   2( کوتاهی جمالت   1(حذف افعال  

بعد از پیروزی انقالب قالب های ..........و ........... رایج شدند. در شعر سنتی این دوره تقلید از سبک ......... و .............. - 277
تمایل به آن ها زیاد شده است. در شعر این دوره به تدریج با الهام از فرهنگ اسالمی ............ و ............. در ادبیات راه پیدا کرد.

2( سپید، آزاد – بازگشت، هندی – تمثیل، نماد  1( نیمایی، سپید – معاصر، بیداری – استعاره، تشبیه  

4( قصیده، غزل – عراقی، خراسانی – تمثیل، نماد  3( قطعه، بحر طویل- وقوع، هندی – استعاره، تشبیه  

درباره سطح ادبی شعر دوره انقالب، همۀ موارد زیر درست هستند؛ به جز .............. .- 278

1( تمایل به صراحت بیان در سال های نخستین این دوره 

2( از رونق افتادن شعر نیمایی به ویژه در بین شاعران جوان و انقالبی 

3( تقلید از سبک عراقی و خراسانی در بین کسانی که شعر سنتی می سرودند.

4( گرایش به خیال بندی این دوره را به شعر حافظ و سعدی نزدیک کرده است.

همۀ موارد زیر از مضامین فکری شعر دوره انقالب اسالمی هستند؛ به جز گزینۀ .......... .- 279

2( فرهنگ عاشورایی  1( فرهنگ دفاع مقدس  

4( حماسه و عرفان  3( مفاهیم عینی و دنیوی  

درباره سبک شعر دوره انقالب اسالمی، کدام گزینه نادرست است؟- 280

2( در این دوره به شکل ویژه ای به فرهنگ عاشورایی توجه شد. 1( یکی از قالب های رایج در دوره انقالب غزل حماسی است. 

4( باستان گرایی و استفاده از واژه های کهن در این دوره به کلی طرد شد. 3( با الهام از فرهنگ اسالمی، تمثیل و نماد در ادبیات راه پیدا کرد. 
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باتوجه به سبک نثر معاصر در سطح ادبی گزینه نادرست را تعیین کنید.- 273

2( وجود سبک های متفاوت نوشتن  1( توصیف های عینی و مشخص  

4( کنار گذاشته شدن گونه های نثر فنی و مصنوع  3( قالب های نوشتاری اندک  

درباره سبک داستان نویسی در دوره معاصر همۀ گزینه ها درست هستند؛ به جز ............... .- 274

2( بهره گیری از اساطیر  1( تنوع مضمون  

4( کنار گذاشته شدن مضامین سنتی مانند عرفان  3( تأثیر مکاتب فلسفی و ادبی  

درباره سبک نثر معاصر، کدام گزینه نادرست است؟- 275

2(  رواج انواع رمان های تاریخی، سیاسی، علمی، فلسفی و ... 1( حذف افعال  

4( توصیف های ذهنی و مشخص  3( قالب ها و ساختارهای متنوع و گوناگون  

در متن زیر کدام ویژگی سبکی نثر دوره معاصر مشهودتر است؟- 276

»از شما چه پنهان از جنس وکیل، هر وکیلی می خواهد باشد چشمم آب نمی خورد ولی از ناچاری به شیخ عبدالمجید مراجعه نمودم و 
خیر ندیدم. از همان دقیقه اول، به قدری از دادگاه و دادخواه و دادبان و دادنامه و دادخواست و دادوبیداد های دیگر حرف زد که کالفه 
 در هر ثانیه 

ً
شدم. گفتم حضرت آقا قبول دارم که این کلمات فارسی از آن کلمه های قلنبه عربی بهتر و قشنگ تر است، ولی چون نقدا

مراجعه به کتاب لغت برای من مقدر نیست ....«

4( توصیف عینی 3( کنایات عامیانه   2( کوتاهی جمالت   1(حذف افعال  

بعد از پیروزی انقالب قالب های ..........و ........... رایج شدند. در شعر سنتی این دوره تقلید از سبک ......... و .............. - 277
تمایل به آن ها زیاد شده است. در شعر این دوره به تدریج با الهام از فرهنگ اسالمی ............ و ............. در ادبیات راه پیدا کرد.

2( سپید، آزاد – بازگشت، هندی – تمثیل، نماد  1( نیمایی، سپید – معاصر، بیداری – استعاره، تشبیه  

4( قصیده، غزل – عراقی، خراسانی – تمثیل، نماد  3( قطعه، بحر طویل- وقوع، هندی – استعاره، تشبیه  

درباره سطح ادبی شعر دوره انقالب، همۀ موارد زیر درست هستند؛ به جز .............. .- 278

1( تمایل به صراحت بیان در سال های نخستین این دوره 

2( از رونق افتادن شعر نیمایی به ویژه در بین شاعران جوان و انقالبی 

3( تقلید از سبک عراقی و خراسانی در بین کسانی که شعر سنتی می سرودند.

4( گرایش به خیال بندی این دوره را به شعر حافظ و سعدی نزدیک کرده است.

همۀ موارد زیر از مضامین فکری شعر دوره انقالب اسالمی هستند؛ به جز گزینۀ .......... .- 279

2( فرهنگ عاشورایی  1( فرهنگ دفاع مقدس  

4( حماسه و عرفان  3( مفاهیم عینی و دنیوی  

درباره سبک شعر دوره انقالب اسالمی، کدام گزینه نادرست است؟- 280

2( در این دوره به شکل ویژه ای به فرهنگ عاشورایی توجه شد. 1( یکی از قالب های رایج در دوره انقالب غزل حماسی است. 

4( باستان گرایی و استفاده از واژه های کهن در این دوره به کلی طرد شد. 3( با الهام از فرهنگ اسالمی، تمثیل و نماد در ادبیات راه پیدا کرد. 
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در شعر زیر کدام ویژگی شعر انقالب آشکارتر است؟- 28۱

»دردهای من، جامه نیستند / تا ز تن درآورم / »جامه و چکامه« نیستند / تا به »رشته سخن« درآورم / نعره نیستند / تا ز »نای جان« 
برآورم / دردهای من نگفتنی / دردهای من نهفتنی است«

2( روی آوردن به مفاهیم انتزاعی  1( واژگان متناسب با جنگ و ایثار 

4( اشاره به فرهنگ دفاع مقدس  3( اشاره به فرهنگ عاشورایی 

تعیین کنید که بارزترین ویژگی شعر انقالب، در شعر زیر کدام است؟- 282

بر خنده ماهتاب دل می بندم  »چون تشنه به آب ناب دل می بندم  
چون صبح به آفتاب دل می بندم« ای روشنی تمام، تا ظهر ظهور  

4( حماسه و عرفان  3( گرایش به خیال بندی   2( مضامین اسالمی   1( فرهنگ دفاع مقدس  

درباره زبان نثر دوره انقالب کدام گزینه نادرست است؟- 283

4( باستان گرایی  3( واژه های مرتبط با جنگ  2( ساده نویسی   1( زبان عامیانه در داستان  

درباره سطح ادبی سبک نثر دوره انقالب، کدام گزینه نادرست است؟- 284

2( رواج داستان کوتاه در دهه هفتاد  1( رواج نوشته های ادبی – تحقیقی 

4( توجه به سبک های مختلف داستان نویسی از همان آغاز دوره 3( رواج داستانک نویسی و مدرن نویسی در دهه هشتاد 

کدام شاعر با تلفیق عشق و عرفان غزل فارسی را به کمال رسانید؟- 285

4( حافظ 3( خواجو  2( سعدی  1( مولوی 

کدام گزینه از ویژگی های شعر عرفانی است؟- 286

2( تکیه بر عواطف انسانی چون خشم و قهر 1( ترویج روحیۀ نزاع و درگیری 

4( خدمت به خلق و روحیۀ آزادگی 3( دلبستگی به تعلقات دنیا 

متن زیر، کدام شاعر دورۀ سبک عراقی را معرفی می کند؟- 287

وی مداح جالل الدین خوارزمشاه بود که خود در سال 635 هـ . ق. به دست مغوالن در اصفهان کشته شد. او دربارۀ قتل عام سال 633 
هـ . ق. مغوالن در اصفهان چنین سروده است:

بر حال تباه مردم بد گرید کس نیست که تا بر وطن خود گرید  
4( نجم الدین رازی 3( کمال الدین اسماعیل  2( نجم الدین کبری  1( فریدالّدین عطار 

نثر کدام آثار زیر پیچیده است؟- 288

2( طبقات ناصری و تاریخ وصاف 1( طبقات ناصری و مرصاد العباد 

4( تاریخ وصاف و تاریخ جهان گشا 3( مرصاد العباد و تاریخ وصاف 
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کدام عبارت بیانگر وضعیت اجتماعی و ادبی قرن هشتم است؟- 289

1( با روی کار آمدن دربارهای ادب دوست، قصیده سرایی گسترش یافت.

2( مناطقی که مانند عراق عجم به ویژه شیراز، مرکز ادبی این عصر بود.

3( قلمرو بالندگی ادبیات فارسی در این قرن به اضمحالل رفت.

4( به جهت تعصب ایلخانان، فرصت گسترش مذاهب دیگر میسر نبود.

کدام توضیح دربارۀ گلستان سعدی درست است؟- 290

1( این اثر که به پیروی از پنج گنج نظامی سروده شده است، نشان دهندۀ استادی سعدی در شاعری است.

2( سعدی در این کتاب ناهنجاری های اجتماعی را به زبان طنز و به شیوۀ تمثیلی بیان کرده است.

3( این اثر به نثر مسجع و حاصل سی و پنج سال سفر و تجربه اندوزی سعدی است.

4( از نخستین و مهم ترین آثار در علم عروض، قافیه، بدیع و نقد شعر است که نثر ساده و عالمانۀ سعدی در آن مشهود است.

نام نویسنده و اثری که در متن زیر توضیح داده شده، در کدام گزینه دیده می شود؟- 29۱

»این شاعر در منظومۀ تمثیلی خود وضع ناهنجار جامعه و تزویر و ریاکاری حاکمان را به نحوی مؤثر بیان کرده است.«

2( جامی ← تحفه االحرار 1( سعدی ← بوستان 

4( مولوی ← مثنوی 3( عبید زاکانی ← موش و گربه 

اثر مورد تقلید در مقابل کدام گزینه نادرست ذکر شده است؟- 292

2( بهارستان: گلستان 1( نفحات االنس: تدکره االولیا 

4( مثنوی های خواجو: تحفه االحرار 3( جمشید و خورشید: داستان های نظامی 

با توجه به محتوای اشعار ابن یمین، کدام بیت سرودۀ اوست؟- 293
بدان1( نیـــرزد  عاقـــل  نـــزد  که بـــارش نهی بر دل خویشـــتنجهان 
وگـــر بهار نباشـــد مرا بهـــار تویینگار من تویی و یار غمگســـار تویی2(
رخش3( تاختـــی  رزم  صـــف  ای شـــاه جهـــان گشـــای صفدرانـــدر 
همـــی از درفشـــش ببارید جنگدرفشـــی بـــرآورده پیکـــر پلنـــگ4(

در کدام گزینه همۀ آثار از جامی است؟- 294

2( تحفه االحرار – نفحات االنس – بهارستان 1( بهارستان – تذکره االولیا – رسالۀ دلگشا 

4( تاریخ گزیده – تذکره االولیا – بهارستان 3( مجالس سبعه – تحفه االحرار – رسالۀ دلگشا 

کدام قالب های شعری در قرن هفتم تا نهم رونق بیشتری داشتند؟- 295

4( قصیده و قطعه 3( غزل و مثنوی  2( رباعی و دوبیتی  1( قصیده و غزل 

در کدام گزینه همۀ شاعران و نویسندگان در قرن نهم می زیستند؟- 296

2( حمدالله مستوفی – عبدالرحمن جامی – ابن یمین 1( عبدالرحمن جامی – دولتشاه سمرقندی – شاه نعمت الله ولی 

4( حمدالله مستوفی – رشیدالدین فضل الله – ابن یمین 3( شاه نعمت الله ولی – رشیدالدین فضل الله – دولتشاه سمرقندی 
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کدام عبارت بیانگر وضعیت اجتماعی و ادبی قرن هشتم است؟- 289

1( با روی کار آمدن دربارهای ادب دوست، قصیده سرایی گسترش یافت.

2( مناطقی که مانند عراق عجم به ویژه شیراز، مرکز ادبی این عصر بود.

3( قلمرو بالندگی ادبیات فارسی در این قرن به اضمحالل رفت.

4( به جهت تعصب ایلخانان، فرصت گسترش مذاهب دیگر میسر نبود.

کدام توضیح دربارۀ گلستان سعدی درست است؟- 290

1( این اثر که به پیروی از پنج گنج نظامی سروده شده است، نشان دهندۀ استادی سعدی در شاعری است.

2( سعدی در این کتاب ناهنجاری های اجتماعی را به زبان طنز و به شیوۀ تمثیلی بیان کرده است.

3( این اثر به نثر مسجع و حاصل سی و پنج سال سفر و تجربه اندوزی سعدی است.

4( از نخستین و مهم ترین آثار در علم عروض، قافیه، بدیع و نقد شعر است که نثر ساده و عالمانۀ سعدی در آن مشهود است.

نام نویسنده و اثری که در متن زیر توضیح داده شده، در کدام گزینه دیده می شود؟- 29۱

»این شاعر در منظومۀ تمثیلی خود وضع ناهنجار جامعه و تزویر و ریاکاری حاکمان را به نحوی مؤثر بیان کرده است.«

2( جامی ← تحفه االحرار 1( سعدی ← بوستان 

4( مولوی ← مثنوی 3( عبید زاکانی ← موش و گربه 

اثر مورد تقلید در مقابل کدام گزینه نادرست ذکر شده است؟- 292

2( بهارستان: گلستان 1( نفحات االنس: تدکره االولیا 

4( مثنوی های خواجو: تحفه االحرار 3( جمشید و خورشید: داستان های نظامی 

با توجه به محتوای اشعار ابن یمین، کدام بیت سرودۀ اوست؟- 293
بدان1( نیـــرزد  عاقـــل  نـــزد  که بـــارش نهی بر دل خویشـــتنجهان 
وگـــر بهار نباشـــد مرا بهـــار تویینگار من تویی و یار غمگســـار تویی2(
رخش3( تاختـــی  رزم  صـــف  ای شـــاه جهـــان گشـــای صفدرانـــدر 
همـــی از درفشـــش ببارید جنگدرفشـــی بـــرآورده پیکـــر پلنـــگ4(

در کدام گزینه همۀ آثار از جامی است؟- 294

2( تحفه االحرار – نفحات االنس – بهارستان 1( بهارستان – تذکره االولیا – رسالۀ دلگشا 

4( تاریخ گزیده – تذکره االولیا – بهارستان 3( مجالس سبعه – تحفه االحرار – رسالۀ دلگشا 

کدام قالب های شعری در قرن هفتم تا نهم رونق بیشتری داشتند؟- 295

4( قصیده و قطعه 3( غزل و مثنوی  2( رباعی و دوبیتی  1( قصیده و غزل 

در کدام گزینه همۀ شاعران و نویسندگان در قرن نهم می زیستند؟- 296

2( حمدالله مستوفی – عبدالرحمن جامی – ابن یمین 1( عبدالرحمن جامی – دولتشاه سمرقندی – شاه نعمت الله ولی 

4( حمدالله مستوفی – رشیدالدین فضل الله – ابن یمین 3( شاه نعمت الله ولی – رشیدالدین فضل الله – دولتشاه سمرقندی 
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سلمان ساوجی از شاعران قرن هشتم، در غزل توجه خاص به کدام شاعران دارد؟ قصاید وی در چه سبکی سروده شده است؟- 297

2( سعدی و مولوی – سبک خراسانی 1( حافظ و رودکی – سبک عراقی 

4( مولوی و حافظ – سبک خراسانی 3( مولوی و سعدی – سبک عراقی 

نام نویسندگان آثار زیر به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟- 298

»تاریخ گزیده – لمعات – اخالق االشراف – مرصاد العباد«

2( حمدالله مستوفی – فخرالدین عراقی – عطاملک جوینی – شمس رازی 1( فضل الله همدانی – شاه نعمت الله – عطاملک جوینی – نجم رازی 

4( فضل الله همدانی – شاه نعمت الله – عبید زاکانی – شمس رازی 3( حمدالله مستوفی – فخرالدین عراقی – عبید زاکانی – نجم رازی 

کدام گزینه نادرست است؟- 299

1( فیه ما فیه اثری است از جالل الدین بلخی که سبک نثر او را بیش از سایر آثارش نمودار می سازد.

2( تاریخ جهان گشای جوینی کتابی است از عطاملک جوینی در شرح ظهور چنگیز، تاریخ خوارزمشاهی و قلعه های اسماعیلیه.

3( مثنوی عشاق نامه اثر فخرالدین عراقی در مباحث عرفانی است که در هر مبحث آن تمثیل و حکایتی دیده می شود.

4( تذکرۀ دولتشاه اثری از دولتشاه سمرقندی در شرح حال شاعران ایرانی است که به تشویق امیرعلی شیر نوایی نوشته شده است.

کدام گزینه از عوامل تغییر سبک خراسانی به عراقی نیست؟- 300

2( روی کار آمدن حکومت های غزنوی و سلجوقی 1( تغییر مرکزیت ادبی از خراسان به عراق عجم 

4( فاصله گرفتن دو جریان شعری بینابین و آذربایجانی از سبک خراسانی 3( گسترش زبان و ادب فارسی در خارج از قلمرو ایران 

درباره شعر دوره معاصر همۀ موارد زیر درست است؛ به جز گزینۀ .......... .- 30۱

1( ابوالقاسم الهوتی، جعفر خامنه ای و تقی رفعت، هرسه از پیشگامان شعر نو فارسی هستند.

2( نیما یوشیج همه جنبه های شعر قدیم را متحول کرد و ماهیت جدید را از آن ارائه داد.

3( تالش های پیشگامان شعر نو، هم قالب و محتوای شعر را تغییر داد.

4( شروع شعر نو فارسی بعد از به سلطنت رسیدن رضاخان اتفاق افتاد.

متن زیر را معرفی چه کسی است؟- 302

»تصرف او در ماهیت شعر قدیم و ارائه ماهیتی نو از آن، به تغییر در قالب و ویژگی های سخن شاعران قدیم انجامید. او زبان، تخیل ، 
احساس ، معنی ، فرم و ساختار شعر را متحول کرد.«

4( نیما یوشیج 3( جعفر خامنه ای   2( ابوالقاسم الهوتی   1( تقی رفعت  

مهم ترین حادثه ادبی در دوره دوم شعر معاصر فارسی کدام است؟- 303

1( انتشار اشعار نیما و دیگر نوگرایان در نشریه سخن 

2( رواج جریان سمبولیسم اجتماعی با شعر نو حماسی 

3( تصرف نیما در ماهیت شعر قدیم و ارائه محیطی نو از آن 

4( تشکیل اولین کنگره نویسندگان و شاعران ایران و اجرای شعر »آی آدم ها« توسط نیما 
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مهم ترین حادثه ادبی دوره ........... ، تشکیل اولین کنگره نویسندگان و شاعران ایران بود که نیما در آنجا شعر ........... را - 304
خواند و پس از آن ........... 

2( دوم: آی آدم ها: شیوه نیما در کنار شعر سنتی رواج یافت. 1( اول: افسانه، شعر نو فارسی رسمًا آغاز شد. 

4( چهارم: ای قلم، جریان سمبولیسم اجتماعی یا شعر نو حماسی رواج یافت. 3( سوم: ققنوس، جدال بر سر شعر کهنه و نو شکل گرفت. 

تعیین کنید که کدام مورد مربوط به دوره دوم شعر معاصر فارسی نیست؟ - 305

2( تبدیل شعر نو تغزلی به گسترده ترین جریان زمان خود  1( فضای سیاسی آزادتر نسبت به دوره قبل  

4( انتشار اشعار نیما و دیگر نوگرایان در برخی نشریات مانند روزگار نو و سخن  3( اجرای شعر »آی آدم ها« توسط نیما در کنگره نویسندگان و شاعران  

رواج »شعر نو تغزلی« مربوط به کدام دوره شعر معاصر فارسی است؟ واکنش حکومت به این جریان چه بود؟- 306

2( دوره سوم، تقویت شد. 1( دوره چهارم، به شدت سرکوب شد. 

4( دوره اول، بنا به شرایطی اجازه فعالیت یافت. 3( دوره دوم، مورد بی توجهی قرار گرفت. 

در دوره سوم شعر معاصر فارسی همۀ رخداد های زیر اتفاق افتاد؛ به جز .......... .- 307

1( بروز یأس و سرخوردگی در بین روشن فکران و شاعران پس از وقایع 28 مرداد 

2( رواج جریان های »شعر نو تغزلی« و »سمبولیسم اجتماعی« یا »شعر نو حماسی«

3( اجرای شعر »آی آدم ها« توسط نیما در کنگره نویسندگان و شاعران 

4( بروز تحوالت سیاسی در ایران و حاکم شدن استبداد بر کشور 

»در این دوره مبارزه، رنگ و مفهومی تازه به خود می گیرد و فضای جامعه متشّنج می شود و مسیر عمده شعر همچنان اجتماعی و - 308
حماسی است.« این جمله در وصف کدام دوره شعر معاصر فارسی است؟

4( چهارم  3( سوم   2( دوم   1( اول  

با توجه به آنچه درباره ادوار شعر فارسی معاصر خواندید، تعیین کنیم توضیح مقابل کدام گزینه نادرست است؟- 309

2( دست یافتن بهتر شاعران به جوهر شعری ← دوره دوم  1( جدال بر سر شعر کهنه و نو ← دوره اول  

3( رواج جریان سمبولیسم اجتماعی یا شعر نو ← دوره سوم 4( رواج مضمون نقد اجتماعی در شعر ← دوره چهارم 

در همۀ گزینه ها، رخدادهای متناظر، هم مربوط به یک دوره ادبی است؛ به جز گزینۀ ............... .- 3۱0

1( رواج شعر نو تغزلی / رواج شعر نو حماسی 

2( کمال جریان های ادبی پیشین / ادامه مسیر اجتماعی و حماسی 

3( توجه به مشکالت و آرمان های مردم / اجرای شعر »آی آدم ها« توسط نیما در کنگره 

4( جدال بر اثر شعر کهنه و نو / دوره درخشش نیما 

پروین در قصیده به سبک ................ به روانی و لطافت ................ شعر می سراید. اوج سخن پروین در ................ - 3۱۱
اوست که در آن ها به شیوه ................ و ................ توجه دارد.

2(خاقانی - خواجو - قطعات - سعدی - جامی  1( ناصرخسرو - سنایی - غزلیات سعدی - انوری  

4( ناصرخسرو - سعدی - قطعات - انوری – سنایی 3( خاقانی - حافظ - غزلیات - سنایی - جامی  
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مهم ترین حادثه ادبی دوره ........... ، تشکیل اولین کنگره نویسندگان و شاعران ایران بود که نیما در آنجا شعر ........... را - 304
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2( دوره سوم، تقویت شد. 1( دوره چهارم، به شدت سرکوب شد. 

4( دوره اول، بنا به شرایطی اجازه فعالیت یافت. 3( دوره دوم، مورد بی توجهی قرار گرفت. 
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4( جدال بر اثر شعر کهنه و نو / دوره درخشش نیما 
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همۀ موارد زیر به جز گزینۀ ........ مربوط به ویژگی های زبانی سبک نثر دوره بیدارِی هستند.- 3۱2

2( کنار گذاشتن لفظ پردازی در نثر  1( کاهش لغات عربی ناآشنا 

4( جدایی صنایع ادبی از نثر 3( هماهنگی ساختار کالم با طبیعت زبان  

کدام یک از گزینه های داده شده مربوط به سطح فکری سبک نثر عصر بیداری نیست؟- 3۱3

2( نوشتن درباره استعمار و استبداد در نثر روزنامه ای  1( توجه ویژه به موضوع تنفر از خرافات در نثر داستانی  

4( گرایش به طنز سیاسی - اجتماعی در نثر این دوره  3( حضور راوی سوم شخص در داستان و سخن گفتن او با خواننده  

با توجه به ویژگی های سبکی عصر بیداری، گزینه نادرست را انتخاب کنید.- 3۱4

1( ضعف کاربردها و ترکیب های جمله ها در شعر 

2( رواج تخیالت ادبی اجتماعی در شعر شاعران 

3( رواج توجه به مضمون دشمنی با استعمار و استبداد که به شکل شاخص در شعر ابوالقاسم الهوتی بود.

4( توجه به مضمون »وطن« در شعر ملک الشعرای بهار و علی اکبر دهخدا 

پیدایش شعر معاصر ایران و گسترش آن با همۀ رویدادهای زیر همراه بود؛ به جز ......... .- 3۱5

2( سلطنت رضاشاه  1( انقالب مشروطه  

4( پایان سلسله قاجار  3( جنگ های نافرجام ایران و روسیه  

از نظر تاریخ ادبیات، همۀ جمله های داده شده درباره ادبیات دوره معاصر تا انقالب اسالمی، درست است، به جز .............. .- 3۱6

1( با آغاز قرن بیستم میالدی شعر و نثر فارسی همراه با جریان تجددگرایی متحول شدند.

2( آزادی هایی که محمدرضا شاه به روشنفکران داده بود، موجب گسترش و تثبیت ادبیات شد.

3( اندیشه های غرب گرا و گرایش به شعرهای ترجمه ای در ادبیات این دوره مورد توجه قرار گرفت.

4( از شروع انقالب مشروطیت تا سلطنت رضا شاه روند پیدایش و گسترش شعر معاصر فارسی اتفاق افتاد.

همۀ شاعرانی که نام شان آمده، از پیشگامان شعر نو هستند؛ به جز ............. .- 3۱7

4(ابوالقاسم الهوتی  3( مهدی اخوان ثالث   2( نیما یوشیج   1( بانو شمس کسمایی  

 درست آمده است؟- 3۱8
ً
در کدام گزینه اسامی پیشگامان شعر نو تماما

2( بانو شمس کسمایی، تقی رفعت، مهدی اخوان ثالث  1( نیما یوشیج، ابوالقاسم الهوتی، پروین اعتصامی  

4( پروین اعتصامی، نیما یوشیج، قیصر امین پور  3( ابوالقاسم الهوتی، جعفر خامنه ای، تقی رفعت  

کدام گزینه از دیدگاه تاریخ ادبیات درست است؟- 3۱9

1( اوج سخن پروین اعتصامی در قطعات اوست که در آن ها به شیوۀ ناصر خسرو و سعدی توجه دارد.

2( جریان نوگرایی شعر نیما با سرایش »افسانه« در سال 1316 تثبیت شد.

3( جریان سمبولیسم اجتماعی یا شعر نو حماسی در دورۀ چهارم و بین سال های 1342 و 1357 رواج یافت.

4( شهریار در منظومۀ »حیدر بابایه سالم« با شیفتگی از اصالت فرهنگی و زیبایی های روستای زادگاهش یاد می کند.
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تمام موارد از ویژگی های سطح فکری شعر معاصر است؛ به جز:- 320

1( مدح و ذم و هجو در این دوره بسیار فراوان است – محدودیت موضوع در شعر وجود دارد.

2( مخاطب شعر عامه مردم هستند – تفکر شاعر پیرامون امور دنیوی است.

3( شاعر در انتخاب موضوع آزاد است – لحن شاعر صمیمانه و متواضعانه است.

4( معشوق زمینی است – مفاهیم خصوصی، اجتماعی و سیاسی مورد توجه است.

کدام یک، از ویژگی های فکری شعر دورۀ انقالب اسالمی نیست؟- 32۱

2( روی آوردن به مفاهیم انتزاعی 1( تقلید از سبک عراقی و خراسانی در شعر سنتی این دوره 

4( رواج حماسه و عرفان در شعر این دوره 3( توجه به مفاهیم و مضامین اسالمی به ویژه فرهنگ عاشورایی 

درباره ویژگی های سبکی عصر بیداری کدام مورد نادرست است؟- 322

1( نثر به سمت سادگی و روانی پیش رفت و لغات دشوار در آن کمتر شد.

2( حضور راوی سوم شخص در بعضی صحنه های داستان ویژگی سبکی این دوره است.

3( داستان در این دوره مطابقت کاملی با ادبیات داستانی جدید نداشت.

4( مضمون تنفر از خرافات به ویژه در نثر روزنامه ای بسیار مورد توجه قرار گرفت.

نویسندگان آثار زیر، خالق کدام آثار دیگر نیز هستند؟- 323

»آینه های ناگهان – صدای سبز – دید و بازدید – راه آب نامه«

2( اگر بابا بمیره – خواب ارغوانی – زیارت – برۀ گمشده راعی 1( طوفانی در پرانتز – از آسمان سبز – مدیر مدرسه – یکی بود، یکی نبود 

4( تنفس صبح – خواب ارغوانی – ارزیابی شتاب زده – تلخ و شیرین 3( ظهر روز دهم – از این ستاره تا آن ستاره – مهاجر کوچک – تلخ و شیرین 

همۀ موارد مطرح شده از دیدگاه تاریخ ادبیات درست هستند، به جز گزینۀ ....................- 324

1( فارسی نو )دری( پس از اسالم و بعد از انقراض ساسانیان رواج یافت.

2( مضمون عمدۀ اشعار در سبک خراسانی مدح و اندرز است.

3( گرایش به شادی و باور به اختیار و اراده از ویژگی های سبک عراقی است.

4( ستایش عشق و رواج روحیه عرفانی و اخالقی از ویژگی های سبک فکری عراقی است.

نام صاحب چند اثر، درست ذکر شده است؟- 325

دستور زبان عشق )قیصر امین پور(، سفر ششم )علی مؤذن(

آینه های دردار )محمود دولت آبادی( سیاحت نامه )ابراهیم بیگ(

تنگسیر )صادق هدایت(، تهران مخوف )مرتضی مشفق کاظمی(

4( پنج اثر 3( چهار اثر  2( سه اثر  1( دو اثر 
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4( پنج اثر 3( چهار اثر  2( سه اثر  1( دو اثر 



علوم و فنون ادبی

96

توضیحات رو به روی همۀ آثار زیر درست است، به جز گزینۀ ....................- 326

1( خداوندنامه: از صبای کاشانی و به تقلید از بوستان سعدی سروده شده است.

2( تاریخ بلعمی: این کتاب را علی بلعمی به دستور منصور بن نوح سامانی به فارسی ترجمه کرد.

3( مرصادالعباد: در بیان سلوک دین و تربیت نفس انسانی و از متون عرفانی است.

4( ترجمۀ تفسیر طبری: اصل تفسیر را محمد بن جریر طبری به زبان عربی نوشت.

کدام گزینه به دورۀ بازگشت و بیداری اشاره ندارد؟- 327

1( شاعران این دوره از کلی نگری به جزئی نگری روی آوردند.

2( شاخص ترین درون مایه های این دوره آزادی و وطن و قانون بوده است.

3( در این دوره شعر نو تغزلی گسترش یافت.

4( نثر این دوره با ویژگی هایی چون نوگرایی و تجددخواهی و آزادی طلبی همراه بوده است.

در هر گزینه، نام دو شاعر از یک دوره ذکر شده است، به جز گزینۀ ....................- 328

2( تقی رفعت – جعفر خامنه ای 1( منوچهر آتشی – پرویز ناتل خانلری 

4( عارف قزوینی – علی محمد افغانی  3( قیصر امین پور – سلمان هراتی 

توضیح مقابل همۀ کتاب ها درست آمده است، به جز در گزینۀ ....................- 329

1( نفحات االنس: به شیوۀ تذکره االولیای عطار در بیان حقایق عرفانی و احوال عارفان

2( جمشید و خورشید: مثنوی به شیوۀ داستان های نظامی، از خواجوی کرمانی

3( المعجم فی معاییر اشعار العجم: اثری از شمس قیس رازی در علم عروض و قافیه و بدیع

4( تاریج جهان گشا: در شرح ظهور چنگیز، احوال و فتوحات او و تاریخ خوارزمشاهیان از عطا ملک جوینی

پدید آوردندگان همه آثار در همه گزینه ها به جز گزینه ...... صحیح است؟ - 330

1( ) مائده های زمینی و مائده های تازه : آندره ژید( ، )سمفونی پنجم جنوب: نزار قبانی(

2( )ارزیابی شتاب زده: نیما یوشیج(،  )اخالق محسنی: حسین واعظ کاشفی(

3( )الهی نامه عطار نیشابوری( ، )سیاست نامه : خواجه  نظام الملک(

4( )اتاق آبی: سهراب سپهری(،  )اسرار التوحید: محمد بن منور(

نام پدیدآورنده در کدام گزینه صحیح نیست؟- 33۱

1( )پیامبر و دیوانه: جبران خلیل جبران( ، )دیوان غربی_شرقی: یوهان ولفگانگ گوته(

2( )پرنده ای به نام آذرباد: ریچارد باخ( ، )ماه نو و مرغان آواره: رابیندرانات تاگور(

3( )روزها: دکتر محمدعلی اسالمی ندوشن( ، )سه دیدار: سیدحسن حسینی(

4( )زندگانی جالل الدین محمد: بدیع الزمان فروزانفر( ، )شلوارهای وصله دار: رسول پرویزی(

تالش پیشگامان شعر نو فارسی، منجر به تغییر در کدام جنبه های شعر شد؟- 332

4(جایگاه قافیه و آرایه های ادبی  3( قالب و محتوا   2( عروض و زبان  1( قالب و زبان  
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اطالعات همه گزینه ها به جز.....  درباره نجم الدین رازی و اثر او درست است.- 333

1( از منشیان و عارفانه وارسته قرن هشتم است.

2( نثر اثر، او گاهی ساده و گاهی دارای سجع  و موازنه است.

3( او در اثرش احادیث، آیات و اشعاری از خود و دیگر شاعران نقل می کند.

4( اثر او در بین متون عارفانه از مرتبه ای واال برخوردار است.

آثار »من زنده ام، اسرار التوحید، سمفونی پنجم جنوب، قابوس نامه«  به ترتیب از کدام پدیدآورندگان است؟ - 334

1( معصومه آباد، محمد بن منور ، نزار قبانی ، عنصر المعالی کیکاووس 

2( عبد الحسین وجدانی، ناصر خسرو ، فرانسوا کوپه ، خواجه  نظام الملک 

3( محمود شاهرخی،  محمد بن زید توسی ، فرانسوا کوپه ، محمد بن منور 

4( سپیده کاشانی ، محمد بن منور ، محمد شکرچی ، عنصر المعالی کیکاووس

در کدام گزینه، پدید آورنده یکی از آثار، نادرست بیان شده است؟ - 335

1( )پرنده ای به نام آذرباد: ریچارد باخ( ، )پیامبر و دیوانه: جبران خلیل جبران( 

2( )شلوار های وصله دار: رسول پرویزی( ، )ترجمه کلیله و دمنه: ابوالمعالی نصر الله  منشی(

3( )حمله حیدری: باذل مشهدی( ،  )هم صدا با حلق اسماعیل: سید ضیاء الدین شفیعی( 

4( )روضه خلد:  مجد خوافی( ، )چشمه روشن:  غالمحسین یوسفی(

کدام گزینه درباره  ویژگی های زبانی شعر سبک هندی نادرست است؟ - 336

1( زبان سبک هندی را نمی توان زبانی واقع گرا قلمداد کرد، زیرا زبان مردم آن دوره نبوده است .

2(  لغات مربوط به مذاهب و آداب رسوم هندوان در این دوره به حوزه  شعر و ادب وارد شد. 

3(تغییر جغرافیایی حوزه های شعری در نقاط مختلف ایران و تاثیر پذیرفتن از زبان های نواحی گوناگون، از دالیل حذف ویژگی های سبکی قدیم بود.

4( حمالت تیموریان و ازبکان، سبب رواج لغات ترکی و ضعف زبان فارسی گردید.

واژگان کدام گزینه به ترتیب جاهای خالی زیر را درباره جریان های شعری قرن دهم تکمیل می کند؟ - 337

»یکی شعر لطیف و فصیحی بود که به طور طبیعی و به شیوه کسانی مثل .... و سعدی در جریان بود. دیگری مکتب وقوع که نتیجه چاره 
اندیشی شاعران برای .... بود.«

2( حافظ، تغییر سبک و رهایی از گرفتاری تقلید  1( سنایی ، تغییر سبک و رهایی از گرفتاری تقلید  

4( حافظ، جلوگیری از نفوذ واژه های بیگانه به زبان فارسی 3( سنایی ، جلوگیری از نفوذ واژه های بیگانه به زبانی فارسی  

نویسندگان چند اثر در کمانک برابر آن صحیح است ؟ - 338

» احسن التواریخ ) خواندمیر( _ عباس نامه ) میرزا برخوردار فراهی( _ عین الحیات) علی بن حسین واعظ کاشفی ( _ تاریخ عالم آرای 
عباسی )شیخ بهایی( _  حبیب السیر ) وحید قزوینی ( _ مجالس المومنین) قاضی نور الله شوشتری («

4( چهار 3( یک  2( سه  1( دو 
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اطالعات همه گزینه ها به جز.....  درباره نجم الدین رازی و اثر او درست است.- 333

1( از منشیان و عارفانه وارسته قرن هشتم است.

2( نثر اثر، او گاهی ساده و گاهی دارای سجع  و موازنه است.

3( او در اثرش احادیث، آیات و اشعاری از خود و دیگر شاعران نقل می کند.

4( اثر او در بین متون عارفانه از مرتبه ای واال برخوردار است.

آثار »من زنده ام، اسرار التوحید، سمفونی پنجم جنوب، قابوس نامه«  به ترتیب از کدام پدیدآورندگان است؟ - 334

1( معصومه آباد، محمد بن منور ، نزار قبانی ، عنصر المعالی کیکاووس 

2( عبد الحسین وجدانی، ناصر خسرو ، فرانسوا کوپه ، خواجه  نظام الملک 

3( محمود شاهرخی،  محمد بن زید توسی ، فرانسوا کوپه ، محمد بن منور 

4( سپیده کاشانی ، محمد بن منور ، محمد شکرچی ، عنصر المعالی کیکاووس

در کدام گزینه، پدید آورنده یکی از آثار، نادرست بیان شده است؟ - 335

1( )پرنده ای به نام آذرباد: ریچارد باخ( ، )پیامبر و دیوانه: جبران خلیل جبران( 

2( )شلوار های وصله دار: رسول پرویزی( ، )ترجمه کلیله و دمنه: ابوالمعالی نصر الله  منشی(

3( )حمله حیدری: باذل مشهدی( ،  )هم صدا با حلق اسماعیل: سید ضیاء الدین شفیعی( 

4( )روضه خلد:  مجد خوافی( ، )چشمه روشن:  غالمحسین یوسفی(

کدام گزینه درباره  ویژگی های زبانی شعر سبک هندی نادرست است؟ - 336

1( زبان سبک هندی را نمی توان زبانی واقع گرا قلمداد کرد، زیرا زبان مردم آن دوره نبوده است .

2(  لغات مربوط به مذاهب و آداب رسوم هندوان در این دوره به حوزه  شعر و ادب وارد شد. 

3(تغییر جغرافیایی حوزه های شعری در نقاط مختلف ایران و تاثیر پذیرفتن از زبان های نواحی گوناگون، از دالیل حذف ویژگی های سبکی قدیم بود.

4( حمالت تیموریان و ازبکان، سبب رواج لغات ترکی و ضعف زبان فارسی گردید.

واژگان کدام گزینه به ترتیب جاهای خالی زیر را درباره جریان های شعری قرن دهم تکمیل می کند؟ - 337

»یکی شعر لطیف و فصیحی بود که به طور طبیعی و به شیوه کسانی مثل .... و سعدی در جریان بود. دیگری مکتب وقوع که نتیجه چاره 
اندیشی شاعران برای .... بود.«

2( حافظ، تغییر سبک و رهایی از گرفتاری تقلید  1( سنایی ، تغییر سبک و رهایی از گرفتاری تقلید  

4( حافظ، جلوگیری از نفوذ واژه های بیگانه به زبان فارسی 3( سنایی ، جلوگیری از نفوذ واژه های بیگانه به زبانی فارسی  

نویسندگان چند اثر در کمانک برابر آن صحیح است ؟ - 338

» احسن التواریخ ) خواندمیر( _ عباس نامه ) میرزا برخوردار فراهی( _ عین الحیات) علی بن حسین واعظ کاشفی ( _ تاریخ عالم آرای 
عباسی )شیخ بهایی( _  حبیب السیر ) وحید قزوینی ( _ مجالس المومنین) قاضی نور الله شوشتری («

4( چهار 3( یک  2( سه  1( دو 
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عبارت کدام گزینه )درباره ی تاریخ ادبیات قرن دهم( با توضیح مقابل آن مطابقت ندارد ؟ - 339

1( کانون های مهم اجتماع شعرا و هنرمندان ایران ) آذربایجان،  نواحی جنوبی ایران( 

2( زبان مورد توجه شاهان گورکانی در هندوستان ) فارسی( 

3( شاخصه اصلی شعر وحشی بافقی) واقع گرایی ( 

4( سبک رو به زوال در قرن  دهم) سبک عراقی (

با توجه به شعر زیر کدام یک از ویژگی های ادبی شعر سبک هندی در آن دیده می شود؟- 340
مرا آمد  دست  به  روشن  سینه  از  عشق  مرا »داغ  آمد  دست  به  روزن  این  از  خورشید  دامن 
انتظار از  سفید  شد  کنعان  پیر  چون  ام  ...دیده  مرا  آمد  دست  به  پیرهن  بو  یوسف  ز  تا 
کنم کوته  چسان  خاکی  تن  از  تعمیر  چون صفای سینه از گلخن به دست آمد مرا...«دست 

2( شاعر از دایره واژگان گسترده استفاده کرده است. 1( شاعر، از لغات عربی کمی استفاده کرده است. 

4( شاعر از ردیف طوالنی و خوش آهنگ استفاده کرده است. 3( شاعر، تفکری غنایی را به شیوه خود بازگو کرده است. 

هر یک از توضیحات زیر به ترتیب مربوط به شاعران کدام گزینه است؟ - 34۱

الف( در ابداع معانی و خیال های رنگین مشهور است و این ویژگی به غزل های او لطف ویژه ای بخشیده است. 

ب( از پرکارترین شاعران فارسی زبان است. همچنین وی را خداوندگار مضامین تازه شعری دانسته اند.

پ(  مضمون های پیچیده، استعاره های رنگین و سرشار از ابهام و تخیل های رمز آمیز شاعرانه از ویژگی های شعر اوست.

ت( به کار بردن مضمون های ابداعی فراوان و همچنین استفاده از الفاظ محاوره و ضرب المثل از ویژگی های شعر اوست.

1( فخرالدین عراقی،  کمال الدین اسماعیل،  بیدل دهلوی،  جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی 

2( صائب تبریزی،  جامی،  صائب تبریزی،  بیدل دهلوی 

3( سلمان ساوجی،  جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی،  کلیم کاشانی،  کمال الدین اسماعیل 

4( کلیم کاشانی،  صائب تبریزی،  بیدل دهلوی،  کلیم کاشانی

کدام گزینه در مورد ویژگی های فکری و ادبی سبک هندی نادرست است؟ - 342

1( استفاده از آیات، احادیث و عبارات عربی رواج بیشتر یافته و در آرایه تلمیح نمودار شده است.

2( تواریخ عمومی این دوره در کنار نهادهای سیاسی و فرهنگی صفویه در جهت نهادینه کردن فرهنگ تشیع گام برداشتند.

3( در عصر اعتالی صفوی، یعنی در زمان شاه عباس اول، نویسندگان قوی دست بسیاری در ایران وجود داشتند. 

4( نگارش کتاب های با عنوان فرهنگ لغت، در این دوره رواج یافت.

کدام گزینه درباره »بابا فغانی شیرازی« نادرست است؟ - 343

2( شعرش از نظر دقت، ظرافت و رقت معانی مشهور است.  1( نماینده یکی از جریان های شعری بود. 

4( در سرودن شعر مذهبی، معروف و ترکیب بندی عاشورایی او زبانزد است. 3( از شعرای قرن دهم است.  

همه گزینه ها از ویژگی زبانی سبک هندی است به جز: - 344

2( مطابقت صفت و موصوف به تقلید از عربی  1( درآمیختگی نظم و نثر  

4(به وجود آمدن سستی و ضعف در ساخت دستوری جمالت نثر 3( کاربرد افعال با پیشوند های متعدد 
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کدام گزینه درباره ی ویژگی های تاریخ ادبیات قرن یازدهم نادرست است؟ - 345

1( حکومت صفوی به شعر ستایشی و عاشقانه زمینی بی توجه بود.

2( شاعران سرودهای خود را بیشتر با مضامین پند و اندرز، توصیف و بیان امور طبیعی و تبدیل تمثیالت جدید به زبان کهن همراه می کردند.

3( وابسته نبودن شعر به دربار باعث شد طبقات و گروه های بیشتری مدعی شعر و شاعری شوند.

4( به سبب آشنایی ایرانیان با اروپا مراکز تجمعی مانند قهوه خانه ها دایر شد و شاعران در آنجا به مشاعره، مناظره و نقد آثار یکدیگر می پرداختند.

هریک از آثار زیر به ترتیب از چه کسی است ؟ - 346

»روزها ، اسرار التوحید ، پیوند زیتون بر شاخه ترنج ، ارمیا«

1( محمد علی اسالمی ندوشن،  ابوسعید ابوالخیر،  نزار قبانی،  سید مهدی شجاعی 

2( محمد علی اسالمی ندوشن،  محمد بن منور،  سید علی موسوی گرمارودی،  رضا امیرخانی 

3(  محمد بهمن  بیگی ، ابوسعید ابوالخیر،  سید علی موسوی گرمارودی،  رضا امیرخانی 

4( محمد بهمن بیگی، محمد بن منور،  نزار قبانی،  سید مهدی شجاعی

همه موارد از ویژگی های فکری سبک عراقی است به جز : - 347

2( از زهد ریایی پرهیز، و به صفا و پاالیش درون توجه شد.  1( اعتقاد به قضا وقدر و بی اعتباری دنیا رواج بیشتر یافت. 

4( برخالف دروه ی قبل، به خرد گرایی توجه بیشتری شد. 3( آسمانی شدن مقام معشوق تا جایی که با معبود یکی می شود. 

کدام دو کتاب از آثار سبک عراقی و زبان آن ها چیست؟ - 348

2( لمعات و قابوس نامه _فارسی  1(بدایع الوقایع و جامع التواریخ _ عربی  

4(بدایع الوقایع و عین الحیات _ ترکی 3(محاکمه الغتین و بابرنامه  _ترکی  

کدام گزینه از نظر تاریخ ادبیات »غلط« است ؟ - 349

1( ادیب الممالک فراهانی تکلف را در نثر از بین برد و مسائل عصر را با کاربرد زبان و اصطالحات رایج آمیخته به شعر و ضرب المثل نوشت. 

2( عارف قزوینی مفاهیم وطن دوستی و ستیز با دانایی را با آوازی زیبا و پر شور می خواند. وی در برانگیختن مردم و آزادی خواهی نقش بسیاار موثری داشت.

3( ایرج میرزا در طنز و هجو و غزل چیره دست بود. جایگاه خانوادگی و تفکرات شخصی اش مانع از آن شد که ردیف شاعران آزادی خواه مشروطه  قرار گیرد.

4( فرخی یزدی، تحت تاثیر مسعود سعد و سعدی بود. آشنایی با سعدی طبع او را شکوفا ساخت او را به سبب آزاد خواهی به زندان انداختند و در نهایت راه آزادی 
جان باخت.

همه موارد از ویژگی های ادبی نثر سبک دوره ی معاصر است، به جز : - 350

1( فقدان نثر فنی و مصنوع در انواع نثر این دوره 

2(ذهنی، بلند و درونی بودن توصیف پدیده ها و شخصیت ها در این نثر این دوره 

3( وجود قلب ها و ساختار متنوع همچون سفر نامه، خاطره و داستان کوتاه 

4( وجود سبک های متفاوت در داستان نویسی بر اساس نام و نویسنده



سواالتتاریخادبیاتوسبکشناسی

99

کدام گزینه درباره ی ویژگی های تاریخ ادبیات قرن یازدهم نادرست است؟ - 345

1( حکومت صفوی به شعر ستایشی و عاشقانه زمینی بی توجه بود.

2( شاعران سرودهای خود را بیشتر با مضامین پند و اندرز، توصیف و بیان امور طبیعی و تبدیل تمثیالت جدید به زبان کهن همراه می کردند.

3( وابسته نبودن شعر به دربار باعث شد طبقات و گروه های بیشتری مدعی شعر و شاعری شوند.

4( به سبب آشنایی ایرانیان با اروپا مراکز تجمعی مانند قهوه خانه ها دایر شد و شاعران در آنجا به مشاعره، مناظره و نقد آثار یکدیگر می پرداختند.

هریک از آثار زیر به ترتیب از چه کسی است ؟ - 346

»روزها ، اسرار التوحید ، پیوند زیتون بر شاخه ترنج ، ارمیا«

1( محمد علی اسالمی ندوشن،  ابوسعید ابوالخیر،  نزار قبانی،  سید مهدی شجاعی 

2( محمد علی اسالمی ندوشن،  محمد بن منور،  سید علی موسوی گرمارودی،  رضا امیرخانی 

3(  محمد بهمن  بیگی ، ابوسعید ابوالخیر،  سید علی موسوی گرمارودی،  رضا امیرخانی 

4( محمد بهمن بیگی، محمد بن منور،  نزار قبانی،  سید مهدی شجاعی

همه موارد از ویژگی های فکری سبک عراقی است به جز : - 347

2( از زهد ریایی پرهیز، و به صفا و پاالیش درون توجه شد.  1( اعتقاد به قضا وقدر و بی اعتباری دنیا رواج بیشتر یافت. 

4( برخالف دروه ی قبل، به خرد گرایی توجه بیشتری شد. 3( آسمانی شدن مقام معشوق تا جایی که با معبود یکی می شود. 

کدام دو کتاب از آثار سبک عراقی و زبان آن ها چیست؟ - 348

2( لمعات و قابوس نامه _فارسی  1(بدایع الوقایع و جامع التواریخ _ عربی  

4(بدایع الوقایع و عین الحیات _ ترکی 3(محاکمه الغتین و بابرنامه  _ترکی  

کدام گزینه از نظر تاریخ ادبیات »غلط« است ؟ - 349

1( ادیب الممالک فراهانی تکلف را در نثر از بین برد و مسائل عصر را با کاربرد زبان و اصطالحات رایج آمیخته به شعر و ضرب المثل نوشت. 

2( عارف قزوینی مفاهیم وطن دوستی و ستیز با دانایی را با آوازی زیبا و پر شور می خواند. وی در برانگیختن مردم و آزادی خواهی نقش بسیاار موثری داشت.

3( ایرج میرزا در طنز و هجو و غزل چیره دست بود. جایگاه خانوادگی و تفکرات شخصی اش مانع از آن شد که ردیف شاعران آزادی خواه مشروطه  قرار گیرد.

4( فرخی یزدی، تحت تاثیر مسعود سعد و سعدی بود. آشنایی با سعدی طبع او را شکوفا ساخت او را به سبب آزاد خواهی به زندان انداختند و در نهایت راه آزادی 
جان باخت.

همه موارد از ویژگی های ادبی نثر سبک دوره ی معاصر است، به جز : - 350

1( فقدان نثر فنی و مصنوع در انواع نثر این دوره 

2(ذهنی، بلند و درونی بودن توصیف پدیده ها و شخصیت ها در این نثر این دوره 

3( وجود قلب ها و ساختار متنوع همچون سفر نامه، خاطره و داستان کوتاه 

4( وجود سبک های متفاوت در داستان نویسی بر اساس نام و نویسنده
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سبک شعری کدام بیت متفاوت است؟ - 35۱
شاخ گل بینی چو گوش نیکوان و پر گوشوارارغوان بینی چو دســـت نیکوان پر دســـتبند1(
کـــه مکن یـــاد به شـــعر انـــدر بســـیار مرا کـــس فرســـتاد بـــه ســـر انـــدر عیـــار مرا2(
را خواهـــی که نیازی به ســـوی خویش  زیان را3( زبـــان  نگهـــدار  ناخـــوب  گفتـــن  از 
کـــه پرسشـــی نکنـــی عندلیـــب شـــیدا راغرور حســـنت اجـــازت مگر نـــداد ای گل4(

نویسندگان آثار زیر هر کدام به ترتیب خالق کدام اثر هستند؟ - 352
» دو کبوتر ، دو پنجره ، یک پرواز ، ضیافت _ ظهور _ زمین سوخته _ از آسمان سبز«

1( گوشواره ی عرش ، بدوک ، سفر ششم ، مدار صفر درجه ، سووشون 
2( جا پای خون ، بدوک ، دالویز تر از سبز ، مدار صفر درجه ، دری به خانه خورشید 

3( جا پای خون ، کشتی پهلو گرفته ، مهاجر کوچک ، مدار صفر درجه،  دری به خانه خورشید 
4( گوشواره ی عرش ، جا پای خون ، اگر بابا بمیره، سووشون،  از این ستاره تا آن ستاره

از دیدگاه تاریخ ادبیات در متن زیر به چند مورد »خطا« برخورد می کنیم ؟ - 353
»سده های  پنجم  و ششم از مهم ترین دوره های کمال و گسترش نثر پارسی است. در قرن دوم اوایل قرن سوم نثر پارسی تازه ظهور کرده بود و هنوز در آغاز راه 

بود. در نیمه ی قرن سوم با دوری بلوغ آن مواجه می شویم اما پختگی و کمال آن را در قرن ششم و اوایل قرن هفتم  دیدیم.«

4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 

در همه گزینه ها به جز.... هر دو اثر موضوعی یکسان دارند.- 354
2( مثل درخت در شب باران _ قصه شیرین و فرهاد  1( فیه مافیه _ تمهیدات  

4( کویر _ بخارای من، ایل من 3( تذکره االولیای _  فی حقیقه العشق  

توضیح مربوط به کدام نویسندگان یا شاعر نادرست است ؟ - 355
1( ایرج میرزا: از نوادگان فتحعلی شاه قاجار بود. تفکرات شخصی او مانع از آن شد که در ردیف شاعران آزادی خواه و مشروطه قرار گیرد. او از شعر های غربی 

نیز ترجمه هایی پدید آورده است.
2( فرخی یزدی: او مضامین وطن دوستی و ستیز با نادانی را با آوازی  پر شور می خواند. در برانگیختن مردم و آزادی خواهی نقش بسیار موثری داشت. بیت زیر 

از سروده های زیبای اوست:
قدشان سرو خمیدهاز خون جوانان وطن الله دمیده ماتم سرو  از 

3( سید اشراف الدین گیالنی: توانست با شعر های ساده و عامیانه اش در میان مردم جای مناسبی پیدا کند. شعر های او به زبان ساده و طنز آمیز در راه مبارزه با 
استبداد در روزنامه چاپ می شد. بیت زیر از نمونه اشعار انتقادی اوست:

قلم ای  تهران  شهر  در  انداختی  خوش حمایت میکنی از شرح قرآن ای قلمغلغلی 

4( قائم مقام فراهانی: از سیاستمداران دوره ی بیدار بود. در تغییر سبک نگارش از متکلف به ساده نقش موثری داشت. مسائل عصر را به سبک گلستان سعدی 
می نوشت. او حیا کننده نثر فارسی است. منشأت مهم ترین اثر اوست.

همه گزینه ها از نظر  تاریخ ادبیات صحیح اند، به جز ....- 356
1( گروهی از شاعران دوره ی بازگشت به قصیده سرایی به سبک شاعران خراسانی و عهد سلجوقی پرداختند، قاآنی یکی از شاعران این گروه است.

2( فتحعلی خان صبای کاشانی پرچمدار بازگشت ادبی و شاخص ترین شاعر این دوره است. او در مثنوی، قصیده و غزل دست داشت. او »گلشن صبا« را به 
تقلید از بوستان سعدی پدید آورد.

3( ملک شعرا بهار و ادیب الممالک فراهانی با قالب های قصیده و مثنوی توجه بیشتری داشتند اما سایر شعرا به زبان مردم کوچه و بازار شعر می گفتند و به 
قالب های مثل مستزاد رغبت داشتند.

4( گروهی از شاعران دوره بازگشت، غزل سرایی به سبک حافظ و سعدی را پیش گرفتند که فروغی بسطامی و سروش اصفهانی از آن دسته اند.
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روزنامه یا مجالت کدام گزینه، با مدیریت ملک الشعرای بهار منتشر می شد؟- 357

4( بهار _ دانشگده 3( دانشکده _ نو بهار  2( بهار _ نو بهار   1( صور اسرافیل _ نسیم شمال 

» ناظم االسالم کرمانی،  صبای کاشانی ، محمد باقر میرزا خسروی« به ترتیب خالق کدام اثر هستند؟ - 358

1( تاریخ بیداری ایرانیان _ خداوند نامه _ شمس و طغرا

2(  تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران _ گلشن صبا _ شمس الدین و قمر 

3( تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران _ داستان باستان _ شمس و طغرا

4_ تاریخ بیدار  ایرانیان _ گلشن صبا _ داستان باستان

کدام گزینه در مورد ویژگی های شعر دوره بازگشت و بیداری نادرست است ؟ - 359

1(  شعر این دوره به دلیل موقعیت اجتماعی و انقالبی برای عامه مردم قابل فهم است.

2( دایره ی واژگان نسبت به گذشته افزایش یافت و واژه  هایی از زبان روسی و ترکی وارد شعر شد. 

3( همه اشعار این دوره از واژه ها و اصطالحات عامیانه پیراسته شد.

گاهی از سنت های ادبی پر صالبت گذشته وفادار ماندند. 4( ملک الشعرا بهار و ادیب الممالک فراهانی با آ

آثار زیر به ترتیب از کدام هنرمندانند  و نوع این آثار از نظر نظم و نثر کدام است؟ - 360

»اسرار التوحید،  تحفه االحرار،  دری به خانه خورشید«

2( محمد بن منور _  جامی _ سلمان هراتی _ نثر ،نظم  ، نظم  1( محمد بن منور، سنایی _ سید مهدی شجاعی _ نظم ، نثر ، نثر 

4( جامی  _ موالنا _ سلمان هراتی _ نظم، نثر، نظم 3( جامی _ سنایی _ سید مهدی شجاعی_   نظم، نثر ، نثر  

نوع ادبی آثار »شمس و طغرا، تهران مخوف، جعفرخان از فرنگ برگشته و دهکده پرمالل« در کدام گزینه آمده است ؟ - 36۱

2( رمان ، نمایشنامه ، داستان کوتاه ، نمایشنامه  1( رمان، رمان، رمان، داستان کوتاه  

4( نمایشنامه ، رمان ، نمایشنامه ،داستان کوتاه 3( رمان ، رمان ، نمایشنامه ، رمان  

از نظر تاریخ ادبیات کدام گزینه نادرست است ؟ - 362

1( پروین اعتصامی  در قصیده به سبک مولوی و لطافت شعر سعدی می سرایید. اوج هنری پروین در قطعات اوست که در آن به شیوه  انوری و سنایی توجه دارد.

2( نیما یوشیج کوشید شعر را به هنجار نثر و سادگی نزدیک کند. او در این مسیر از واژگان روزمره و عامیانه بهر برد. او در سال 1301 ه. ش منظومه ی افسانه 
را منتشر کرد.

3( پس از وقایع کودتای 28 مرداد، نوعی سرخوردگی و یاس در میان روشنفکران و شعرا پیدا شد و جریان سمبولیسم اجتماعی یا شعر نو حماسی رواج یافت. 

4( اولین کنگره ی نویسندگان و شاعران ایران در تیر ماه 1325 بود که نیما در آنجا شعر »ای آدم ها« را خواند و پس از آن شیوه ی نیما در کنار شعر سنتی  رواج یافت.

پدیدآورندگان آثار »همسایه ها، آتش خاموش، ظهور و ضیافت« به ترتیب خالق کدام اثر نیز هستند؟- 363

1( جای پای خون، شهری چون بهشت، مدارصفردرجه، دالویزتر از سبز

2( مدارصفردرجه، شهری چون بهشت، دالویز تر از سبز، جای پای خون

3( شهری چون بهشت، دالویزتر از سبز، جای پای خون مدار صفر درجه

4( مدار صفر درجه، دالویزتر از سبز، جای پای خون ،شهری چون بهشت
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روزنامه یا مجالت کدام گزینه، با مدیریت ملک الشعرای بهار منتشر می شد؟- 357

4( بهار _ دانشگده 3( دانشکده _ نو بهار  2( بهار _ نو بهار   1( صور اسرافیل _ نسیم شمال 

» ناظم االسالم کرمانی،  صبای کاشانی ، محمد باقر میرزا خسروی« به ترتیب خالق کدام اثر هستند؟ - 358

1( تاریخ بیداری ایرانیان _ خداوند نامه _ شمس و طغرا

2(  تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران _ گلشن صبا _ شمس الدین و قمر 

3( تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران _ داستان باستان _ شمس و طغرا

4_ تاریخ بیدار  ایرانیان _ گلشن صبا _ داستان باستان

کدام گزینه در مورد ویژگی های شعر دوره بازگشت و بیداری نادرست است ؟ - 359

1(  شعر این دوره به دلیل موقعیت اجتماعی و انقالبی برای عامه مردم قابل فهم است.

2( دایره ی واژگان نسبت به گذشته افزایش یافت و واژه  هایی از زبان روسی و ترکی وارد شعر شد. 

3( همه اشعار این دوره از واژه ها و اصطالحات عامیانه پیراسته شد.

گاهی از سنت های ادبی پر صالبت گذشته وفادار ماندند. 4( ملک الشعرا بهار و ادیب الممالک فراهانی با آ

آثار زیر به ترتیب از کدام هنرمندانند  و نوع این آثار از نظر نظم و نثر کدام است؟ - 360

»اسرار التوحید،  تحفه االحرار،  دری به خانه خورشید«

2( محمد بن منور _  جامی _ سلمان هراتی _ نثر ،نظم  ، نظم  1( محمد بن منور، سنایی _ سید مهدی شجاعی _ نظم ، نثر ، نثر 

4( جامی  _ موالنا _ سلمان هراتی _ نظم، نثر، نظم 3( جامی _ سنایی _ سید مهدی شجاعی_   نظم، نثر ، نثر  

نوع ادبی آثار »شمس و طغرا، تهران مخوف، جعفرخان از فرنگ برگشته و دهکده پرمالل« در کدام گزینه آمده است ؟ - 36۱

2( رمان ، نمایشنامه ، داستان کوتاه ، نمایشنامه  1( رمان، رمان، رمان، داستان کوتاه  

4( نمایشنامه ، رمان ، نمایشنامه ،داستان کوتاه 3( رمان ، رمان ، نمایشنامه ، رمان  

از نظر تاریخ ادبیات کدام گزینه نادرست است ؟ - 362

1( پروین اعتصامی  در قصیده به سبک مولوی و لطافت شعر سعدی می سرایید. اوج هنری پروین در قطعات اوست که در آن به شیوه  انوری و سنایی توجه دارد.

2( نیما یوشیج کوشید شعر را به هنجار نثر و سادگی نزدیک کند. او در این مسیر از واژگان روزمره و عامیانه بهر برد. او در سال 1301 ه. ش منظومه ی افسانه 
را منتشر کرد.

3( پس از وقایع کودتای 28 مرداد، نوعی سرخوردگی و یاس در میان روشنفکران و شعرا پیدا شد و جریان سمبولیسم اجتماعی یا شعر نو حماسی رواج یافت. 

4( اولین کنگره ی نویسندگان و شاعران ایران در تیر ماه 1325 بود که نیما در آنجا شعر »ای آدم ها« را خواند و پس از آن شیوه ی نیما در کنار شعر سنتی  رواج یافت.

پدیدآورندگان آثار »همسایه ها، آتش خاموش، ظهور و ضیافت« به ترتیب خالق کدام اثر نیز هستند؟- 363

1( جای پای خون، شهری چون بهشت، مدارصفردرجه، دالویزتر از سبز

2( مدارصفردرجه، شهری چون بهشت، دالویز تر از سبز، جای پای خون

3( شهری چون بهشت، دالویزتر از سبز، جای پای خون مدار صفر درجه

4( مدار صفر درجه، دالویزتر از سبز، جای پای خون ،شهری چون بهشت
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کدام گزینه درباره سید محمدعلی جمال زاده نادرست است؟- 364

1( داستان های او خالی از کلمات عامیانه هستند و بیشتر از سبک نویسندگی، به محتوای اثر توجه داشت.

2(  راه آب نامه و تلخ و شیرین از آثار او هستند.

3( او را با مجموعه داستان »یکی بود یکی نبود« آغازگر داستان نویسی فارسی به شیوه نوین می دانند.

4( در داستان نویسی همان راهی را پیش گرفت که دهخدا و زین العابدین مراغه ای آغاز کرده بودند.

آثار جالل آل احمد در کدام گزینه به درستی ذکر شده است؟- 365

2( مهاجر کوچک، زمین سوخته، دید و بازدید، مدیر مدرسه 1( زمین سوخته، خسی در میقات، ارزیابی شتابزده، سه تار 

4( خسی در میقات، سه تار، دید و بازدید، زیارت 3( مدیر مدرسه، ارزیابی شتابزده، از آسمان سبز، سه تار 

ق به کدام هنرمندان است؟- 366
ّ
آثار زیر به ترتیب متعل

»زندان موصل ـ مرصادالعباد ـ تذکره االولیا«

2( کامور بخشایش ـ نجم دایه ـ جامی 1( کامور بخشایش ـ نجم الدین رازی ـ عطار 

4( اصغر رباط خبری ـ نجم الدین رازی ـ عطار 3( اصغر رباط خبری ـ نجم دایه ـ جامی 

کدام گزینه در مورد نثر دوره ی انقالب اسالمی نادرست است؟- 367

1( گرایش شدید نویسندگان و شاعران این دوره به آثار و نوشته های سیاسی، اجتماعی و انقالبی باعث رونق فضای نثر و نگارش در کشور شد.

2( سال های پس از جنگ، دوران اوج شکوفایی نمایشنامه نویسی در ایران بود که تقریبًا در سراسر دهه ی هفتاد تداوم یافت.

3(برخالف شعر، در داستان نویسی دهه ی شصت، جایگاه نسل جوان کم رنگ تر است؛ اغلب نویسندگان موفق در این دوره پیشکسوتان و نویسندگان با تجربه ی

قبل از انقالب هستند.

4( در دهه ی هفتاد و پس از آن گرایش به خاطره نویسی و زندگی نامه نویسی رشد چشم گیری یافت.

آثار شعری »قیصر امین پور« در کدام گزینه آمده است؟- 368

1( تنفس صبح ـ آیینه های ناگهان ـ گوشواره ی عرش ـ طوفان در پرانتز

2(خواب ارغوانی ـ از آسمان سبز ـ دستور زبان عشق ـ بی بال پریدن

3( ظهر روز دهم ـ در کوچه ی آفتاب ـ آیینه های ناگهان ـ تنفس صبح

4( دری به خانه ی خورشید ـ ظهر روز دهم ـ برآشفتن گیسوی تاک ـ در کوچه ی آفتاب

آثار »سفر ششم، مالقات در شب آفتابی، کشتی پهلو گرفته و بدوک« به ترتیب از چه کسانی هستند؟- 369

1( علی مؤذنی ـ علی مؤذنی ـ سید مهدی شجاعی ـ سید مهدی شجاعی

3( محمدرضا سرشار ـ سید مهدی شجاعی ـ محمدرضا سرشار ـ سید مهدی شجاعی

3( سید مهدی شجاعی ـ محمدرضا سرشار ـ سید مهدی شجاعی ـ محمدرضا سرشار

4(سید مهدی شجاعی ـ سید مهدی شجاعی ـ علی مؤذنی ـ علی مؤذنی
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به ترتیب، اولین »رمان اجتماعی، مجموعه داستان کوتاه، نمایشنامه و رمان تاریخی« کدام آثار هستند؟- 370

1( همسایه ها ـ یکی بود یکی نبود ـ شوهر آهو خانم ـ تهران مخوف
2( دهکده ی پرمالل ـ تلخ و شیرین ـ بره ی گم شده ی داعی ـ شمس الدین و قمر

3( شوهر آهو خانم ـ بره ی گم شده ی داعی ـ دهکده ی پرمالل ـ همسایه ها
4( تهران مخوف ـ یکی بود یکی نبود ـ جعفر خان از فرنگ برگشته ـ شمس و طغرا

آثار منتسب به چند نویسنده در مقابل آن نادرست ذکر شده است؟- 37۱

»زمین سوخته: احمد محمود ـ زمستان 62: هوشنگ گلشیری ـ روزگار سپری شده ی مردم سالخورده: محمود دولت آبادی ـ ارزیابی شتاب زده: جالل آل احمد 
ـ شهری چون بهشت: محمود دولت آبادی ـ زیارت: جالل آل احمد«

4( سه 3(چهار  2( یک  1(دو 

کدام گزینه از نظر تاریخ ادبیات نادرست است؟- 372

1( شعر دوره عراقی، نرم و دلنشین و برخوردار از معانی عمیق انسانی و آسمانی شد و اکثر شاعران از حاکمان روی برتافتند.

2( حکومت صفوی به شعر ستایشی و درباری و عاشقانه های زمینی بی توجه بود و شاعران به سرودن اشعاری با مضامین پند و اندرز روی آوردند.

3( در دوره عراقی، قصیده که قبل از آن در خدمت ستایش شاهان بود، همراه با غزل که زبان دل و عشق بود گسترش یافت.

4( در دوره صفوی به سبب آشنایی ایرانیان با اروپا، مراکز تجمعی مثل قهوه خانه ها دایر شد و شاعران در آنجا به مشاعره، مناظره و نقد آثار یکدیگر پرداختند.

همه ابیات مربوط به دوره عراقی هستند؛ به جز ....................- 373
که خـــرد، اهل زمین را ز خداوند عطاســـتراست آن است ره دین را که پسند خرد است1(
برداشـــت2( عقـــل  رســـم  و  آمـــد  کنـــدعشـــق  بـــر  صبـــر  بیـــخ  و  آمـــد  شـــوق 
اگـــر احتمـــال دارد بـــه قیامـــت اتصالـــیهمه عمر در فراقت بگذشـــت و سهل باشد3(
هـــزارانچندیـــن که برشـــمردم از ماجرای عشـــقت4( از  یـــک  اال  نگفتـــم  دل  انـــدوه 

متن زیر درباره کدام شاعر سبک هندی است؟- 374

»او خداوندگار مضامین تازه شعری است. از پرکارترین شاعران فارسی زبان است. او در غزل سرایی مشهور است و برخی از تک بیت 
های غـزلش شاهکارهایی از ذوق و اندیشه اند و بسیاری از آن ها به صورت ضرب ا لمثل رواج یافته است.«

4( محتشم کاشانی 3( صائب تبریزی  2( کلیم کاشانی  1( بیدل دهلوی 

ویژگی های زبانی شعر سبک هندی در کدام گزینه آمده است؟- 375

1( راهیابی زبان کوچه و بازار به شعر ـ حذف بسیاری از لغات ادبی قدیم از صحنه شعر فارسی ـ ورود لغات مربوط به مذاهب و رسوم هندوان به شعر ـ کمرنـگ 
شدن کاربرد لغات عربی

2( افزایش لغات عربی در شعر ـ رواج لغات ترکی در حوزه شعر ـ پخته تر شدن زبان شعر ـ به کارگیری مختصات زبانی سبک خراسانی

3( کمرنگ شدن لغات ترکی ـ حذف لغات مربوط به آداب و رسوم هندوان از شعر ـ راهیابی زبان کوچه و بازار به شعر ـ افزایش لغات عربی

4( به کارگیری لغات ادبی قدیم در شعرـ  افزایش لغات ترکیب و عربی در شعرـ  راهیابی زبان کوچه و بازار به شعرـ  حذف لغات مربوط به مذاهب و آداب و رسوم هندوان

چه کسی »کلیله و دمنه« را باز نویسی کرد و آن را چه نامید؟- 376

2( مال محسن فیض کاشانی ـ انوار سهیلی 1( امیر علی شیرنوایی ـ روضه العقول 

4( مال حسین واعظ کاشفی ـ انوار سهیلی 3(قاضی ملطیوی ـ روضه العقول 
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به ترتیب، اولین »رمان اجتماعی، مجموعه داستان کوتاه، نمایشنامه و رمان تاریخی« کدام آثار هستند؟- 370

1( همسایه ها ـ یکی بود یکی نبود ـ شوهر آهو خانم ـ تهران مخوف
2( دهکده ی پرمالل ـ تلخ و شیرین ـ بره ی گم شده ی داعی ـ شمس الدین و قمر

3( شوهر آهو خانم ـ بره ی گم شده ی داعی ـ دهکده ی پرمالل ـ همسایه ها
4( تهران مخوف ـ یکی بود یکی نبود ـ جعفر خان از فرنگ برگشته ـ شمس و طغرا

آثار منتسب به چند نویسنده در مقابل آن نادرست ذکر شده است؟- 37۱

»زمین سوخته: احمد محمود ـ زمستان 62: هوشنگ گلشیری ـ روزگار سپری شده ی مردم سالخورده: محمود دولت آبادی ـ ارزیابی شتاب زده: جالل آل احمد 
ـ شهری چون بهشت: محمود دولت آبادی ـ زیارت: جالل آل احمد«

4( سه 3(چهار  2( یک  1(دو 

کدام گزینه از نظر تاریخ ادبیات نادرست است؟- 372

1( شعر دوره عراقی، نرم و دلنشین و برخوردار از معانی عمیق انسانی و آسمانی شد و اکثر شاعران از حاکمان روی برتافتند.

2( حکومت صفوی به شعر ستایشی و درباری و عاشقانه های زمینی بی توجه بود و شاعران به سرودن اشعاری با مضامین پند و اندرز روی آوردند.

3( در دوره عراقی، قصیده که قبل از آن در خدمت ستایش شاهان بود، همراه با غزل که زبان دل و عشق بود گسترش یافت.

4( در دوره صفوی به سبب آشنایی ایرانیان با اروپا، مراکز تجمعی مثل قهوه خانه ها دایر شد و شاعران در آنجا به مشاعره، مناظره و نقد آثار یکدیگر پرداختند.

همه ابیات مربوط به دوره عراقی هستند؛ به جز ....................- 373
که خـــرد، اهل زمین را ز خداوند عطاســـتراست آن است ره دین را که پسند خرد است1(
برداشـــت2( عقـــل  رســـم  و  آمـــد  کنـــدعشـــق  بـــر  صبـــر  بیـــخ  و  آمـــد  شـــوق 
اگـــر احتمـــال دارد بـــه قیامـــت اتصالـــیهمه عمر در فراقت بگذشـــت و سهل باشد3(
هـــزارانچندیـــن که برشـــمردم از ماجرای عشـــقت4( از  یـــک  اال  نگفتـــم  دل  انـــدوه 

متن زیر درباره کدام شاعر سبک هندی است؟- 374

»او خداوندگار مضامین تازه شعری است. از پرکارترین شاعران فارسی زبان است. او در غزل سرایی مشهور است و برخی از تک بیت 
های غـزلش شاهکارهایی از ذوق و اندیشه اند و بسیاری از آن ها به صورت ضرب ا لمثل رواج یافته است.«

4( محتشم کاشانی 3( صائب تبریزی  2( کلیم کاشانی  1( بیدل دهلوی 

ویژگی های زبانی شعر سبک هندی در کدام گزینه آمده است؟- 375

1( راهیابی زبان کوچه و بازار به شعر ـ حذف بسیاری از لغات ادبی قدیم از صحنه شعر فارسی ـ ورود لغات مربوط به مذاهب و رسوم هندوان به شعر ـ کمرنـگ 
شدن کاربرد لغات عربی

2( افزایش لغات عربی در شعر ـ رواج لغات ترکی در حوزه شعر ـ پخته تر شدن زبان شعر ـ به کارگیری مختصات زبانی سبک خراسانی

3( کمرنگ شدن لغات ترکی ـ حذف لغات مربوط به آداب و رسوم هندوان از شعر ـ راهیابی زبان کوچه و بازار به شعر ـ افزایش لغات عربی

4( به کارگیری لغات ادبی قدیم در شعرـ  افزایش لغات ترکیب و عربی در شعرـ  راهیابی زبان کوچه و بازار به شعرـ  حذف لغات مربوط به مذاهب و آداب و رسوم هندوان

چه کسی »کلیله و دمنه« را باز نویسی کرد و آن را چه نامید؟- 376

2( مال محسن فیض کاشانی ـ انوار سهیلی 1( امیر علی شیرنوایی ـ روضه العقول 

4( مال حسین واعظ کاشفی ـ انوار سهیلی 3(قاضی ملطیوی ـ روضه العقول 
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موضوع هر دو اثر گزینه ..................... یکسان است.- 377

2(هم صدا با حلق اسماعیل ـ روضه خلد 1( جوامع الحکایات و لوامع اّلروایات ـ سه دیدار  

4( مرصادالعباد من المبدأ الی المعاد ـ اسرارنامه 3(زندان موصل ـ شلوارهای وصله دار 

همه گزینه ها از نظر تاریخ ادبیات درست هستند؛ به جز ....................- 378

1( با روی کار آمدن حکومت صفوی و ترویج مذهب شیعه، شاعران این دوره به شعر ستایشی و درباری روی آوردند.

2( شاهان صفوی عالوه بر ترویج زبان ترکی در ایران، به زبان فارسی نیز شعر گفته اند و به نوعی به این زبان عالقه نشان داده اند.

3( در دوره سبک عراقی به دلیل کشته شدن بسیاری از دانشمندان و ادیبان، زبان و ادبیات فارسی دچار سستی و نابسامانی شد.

4( نثر دوره عراقی به دو جریان ساده نویسی و پیچیده نویسی پیدا کرد که آثاری مثل طبقات ناصری جزء نثرهای ساده این دوره است.

آثار کدام گزینه مربوط به دوره هندی است؟- 379

2(مرصاد العباد ـ تاریخ جهان گشا 1( جامع التواریخ ـ تذکره شاه طهماسب  

4(جامع عباسی ـ جامع التواریخ 3(عالم آرای عباسی ـ عین الحیات 

متن زیر از کدام کتاب و چه نوع نثری است؟- 380

ل پیش آمد و بر کار اقبال نمود؛ بار در کشتی نهاد و خود در نشست. ناگاه 
ّ

»غالم این پذرفتگاری از خواجه بشنید. به روی تقبل و تکف
بادی مخالف از هر جانب برآمد. سفینه را در گردانید و بار آبگینه املش خرد بشکست.«

4( قابوس نامه ـ ساده 3( تاریخ طبری ـ ساده  2( مرزبان نامه ـ مصنوع  1( کلیله و دمنه ـ موزون 

ابیات کدام گزینه مربوط به سبک عراقی است؟- 38۱
منثـــوردو رســـته لؤلـــؤ منظـــوم در دهـــان داریالف( لؤلـــؤ  چـــو  شـــیرین  لـــب  عبـــارت 

راحتب( و  محنت  گاه  که  شنیدستم  سه پیراهن سلب بوده است یوسف را به عمر اندرنگارینا 
خرد مست است و بالین کرده از زانوی نادانیهوا خفته است و بستر کرده از پهلوی نومیدیج(
سپر انداخت عقل از دست ناوک های خونریزتخدنگ غمزه از هر سو نهان انداختن تا کید(

تأثیـــرکه هـــر یکی به کفایت به دیـــن و ملک اندرهـ( کنـــد  همـــی  و  فعـــل  نمایـــد  همـــی 

4( الف ـ ج ـ د 3( هـ ـ ب ـ ج  2( الف ـ ب ـ هـ   1( هـ ـ ج ـ د 

توضیح ذکر شده در کدام گزینه نادرست است؟- 382

1( عشاق نامه: اثری از فخرالدین عراقی به نظم که در هر فصل آن به یکی از مباحث عرفانی پرداخته است.

2( شرف نامه بدلیسی: از جمله کتب تألیف شده در خارج از ایران )عثمانی( است که مربوط می شود به یک دوره هندی.

3( لمعات: کتابی در قالب نثر از فخرالدین عراقی که در آن سیر و سلوک عارفانه را بیان کرده است.

4(بدایع الوقایع: از جمله کتب تألیف شده در خارج از ایران )ماوراءالنهر( که جزء نثر دوره هندی به حساب می آید

ق به کدام هنرمندان است؟- 383
ّ
آثار زیر به ترتیب متعل

»غزلواره ها ـ سندبادنامه ـ در حیاط کوچک پاییز در زندان ـ سانتاماریا«

2( شکسپیر ـ جامی ـ مهرداد اوستا ـ رضا امیرخانی 1( شکسپیر ـ ظهیری سمرقندی ـ اخوان ثالث ـ سید مهدی شجاعی 

4( پابلو نرودا ـ جامی ـ اخوان ثالث ـ رضا امیرخانی 3( پابلونرودا ـ ظهیری سمرقندی ـ مهرداد اوستا ـ سید مهدی شجاعی 
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کدام گزینه در مورد سبک شناسی شعر دوره ی انقالب اسالمی نادرست است؟- 384

1( زبان و واژگان شعر در قصاید این دوره به سبک خراسانی نزدیک است.

2( گرایش به خیال بندی، شعر برخی از شاعران این دوره را گاه به شعر بیدل و صائب نزدیک کرده است.

3( باستان گرایی و عالقه ی فراوان به استفاده ی واژگان کهن در زبان شعر این دوره محسوس است.

4( در دهه ی چهل و پنجاه شعر سنتی مورد توجه روشن فکران بود اما در این دوره شعر نیمایی مورد توجه قرار گرفت.

در همه ی گزینه ها سطح فکری نثر دوره ی انقالب اسالمی درست ذکر شده است؛ به جز ..................... .- 385

1( تفکر انسان گرایانه )اومانیسم( در آثار قبل از انقالب کم رنگ بود، اما پس از انقالب، در آثار داستانی بسیار مشاهده می شود.

2( اندیشه ی حاکم بر داستان های دهه ی اول پس از پیروزی انقالب، ابتدا سیاسی بودن و در مرحله ی بعد، اجتماعی بودن است.

3(یکی از ویژگی های ادبیات داستانی معاصر تا پیش از انقالب، غیر دینی و گاه ضد دینی بودن است اما پس از انقالب چهره ی دین و دینـداری در داسـتان هـا 
بسیار منعکس شد.

4( بی توجهی به مادیات، دعوت به اخالقیات، استکبار ستیزی، مبارزه با بی عدالتی اجتماعی از مضامین نثر این دوره است.

آثار کدام گزینه همگی از سید مهدی شجاعی است؟- 386

2( ضیافت ـ جای پای خون ـ بدوک 1( بدوک ـ زمستان 62 ـ زمین سوخته 

4( بدوک ـ گوشواره ی عرش ـ جای پای خون 3( ضیافت ـ مهاجر کوچک ـ اگر بابا بمیره  

آثار زیر به ترتیب منسوب به کدام نویسندگان هستند؟- 387

»خواب ارغوانی ـ روزگار سپری شده ی مردم سالخورده ـ برآشفتن گیسوی تاک ـ کشتی پهلو گرفته ـ سفر ششم«

1( علی مؤذنی ـ علی مؤذنی ـ سید علی موسوی گرمارودی ـ محمود دولت آبادی ـ سید مهدی شجاعی

2( سید مهدی شجاعی ـ سید علی موسوی گرمارودی ـ سید علی موسوی گرمارودی ـ علی مؤذنی ـ علی مؤذنی

3( سیدعلی موسوی گرمارودی ـ محمود دولت آبادی ـ سید علی موسوی گرمارودی ـ سید مهدی شجاعی ـ علی مؤذنی

4( سیدعلی موسوی گرمارودی ـ محمود دولت آبادی ـ علی مؤذنی ـ سید مهدی شجاعی ـ علی مؤذنی

از نظر تاریخ ادبیات کدام گزینه نادرست است؟- 388

1( زمینه ی گرایش به رمان نویسی و نثر داستانی را به معنای نوین آن، عبدالرحیم طالبوف و محمد علی جمال زاده با سفرنامه های خیالی خود ایجاد کردند.

2( بعد از خرداد 1342 دوران مقاومت در ادبیات فارسی شکل گرفت، از ویژگی های نثر این دوره روی آوردن به داستان کوتاه و ترجمه ی آثار داستانی آمریکای 
التین است.

3( یکی از رهروان شعر نیمایی، اخوان ثالث است. بیان روایی و داستانی، حماسی بودن زبان، کهـن گرایی و اسـتفاده از برخـی کاربردهـای نحـوی خراسـانی از 
ویژگی های شعر اوست.

4( سالهای 1342 تا 1357 دوره ی کمال جریان های ادبی دوره های پیشین محسوب می شوند. شاعران بهتر و هنری تر از گذشته به جوهر شعر دست یافتنـد 
و مضمون شعر آن ها بیشتر نقد اجتماعی است.

ترتیب پدیدآورندگان » الهی نامه، قابوس نامه، پیرمرد چشم ما بود، داستان های صاحبدالن« در کدام گزینه به درستی آمده است؟- 389

2( سنایی، عنصرالمعالی، علی اسفندیاری، زهرا خانلری 1( عطار، قابوس بن وشمگیر، جالل آل احمد، محمدی اشتهاردی 

4( عطار، عنصرالمعالی، جالل آل احمد، محمدی اشتهاردی 3( سنایی، قابوس بن وشمگیر، جالل آل احمد، زهرا خانلری 
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کدام گزینه در مورد سبک شناسی شعر دوره ی انقالب اسالمی نادرست است؟- 384

1( زبان و واژگان شعر در قصاید این دوره به سبک خراسانی نزدیک است.

2( گرایش به خیال بندی، شعر برخی از شاعران این دوره را گاه به شعر بیدل و صائب نزدیک کرده است.

3( باستان گرایی و عالقه ی فراوان به استفاده ی واژگان کهن در زبان شعر این دوره محسوس است.

4( در دهه ی چهل و پنجاه شعر سنتی مورد توجه روشن فکران بود اما در این دوره شعر نیمایی مورد توجه قرار گرفت.

در همه ی گزینه ها سطح فکری نثر دوره ی انقالب اسالمی درست ذکر شده است؛ به جز ..................... .- 385

1( تفکر انسان گرایانه )اومانیسم( در آثار قبل از انقالب کم رنگ بود، اما پس از انقالب، در آثار داستانی بسیار مشاهده می شود.

2( اندیشه ی حاکم بر داستان های دهه ی اول پس از پیروزی انقالب، ابتدا سیاسی بودن و در مرحله ی بعد، اجتماعی بودن است.

3(یکی از ویژگی های ادبیات داستانی معاصر تا پیش از انقالب، غیر دینی و گاه ضد دینی بودن است اما پس از انقالب چهره ی دین و دینـداری در داسـتان هـا 
بسیار منعکس شد.

4( بی توجهی به مادیات، دعوت به اخالقیات، استکبار ستیزی، مبارزه با بی عدالتی اجتماعی از مضامین نثر این دوره است.

آثار کدام گزینه همگی از سید مهدی شجاعی است؟- 386

2( ضیافت ـ جای پای خون ـ بدوک 1( بدوک ـ زمستان 62 ـ زمین سوخته 

4( بدوک ـ گوشواره ی عرش ـ جای پای خون 3( ضیافت ـ مهاجر کوچک ـ اگر بابا بمیره  

آثار زیر به ترتیب منسوب به کدام نویسندگان هستند؟- 387

»خواب ارغوانی ـ روزگار سپری شده ی مردم سالخورده ـ برآشفتن گیسوی تاک ـ کشتی پهلو گرفته ـ سفر ششم«

1( علی مؤذنی ـ علی مؤذنی ـ سید علی موسوی گرمارودی ـ محمود دولت آبادی ـ سید مهدی شجاعی

2( سید مهدی شجاعی ـ سید علی موسوی گرمارودی ـ سید علی موسوی گرمارودی ـ علی مؤذنی ـ علی مؤذنی

3( سیدعلی موسوی گرمارودی ـ محمود دولت آبادی ـ سید علی موسوی گرمارودی ـ سید مهدی شجاعی ـ علی مؤذنی

4( سیدعلی موسوی گرمارودی ـ محمود دولت آبادی ـ علی مؤذنی ـ سید مهدی شجاعی ـ علی مؤذنی

از نظر تاریخ ادبیات کدام گزینه نادرست است؟- 388

1( زمینه ی گرایش به رمان نویسی و نثر داستانی را به معنای نوین آن، عبدالرحیم طالبوف و محمد علی جمال زاده با سفرنامه های خیالی خود ایجاد کردند.

2( بعد از خرداد 1342 دوران مقاومت در ادبیات فارسی شکل گرفت، از ویژگی های نثر این دوره روی آوردن به داستان کوتاه و ترجمه ی آثار داستانی آمریکای 
التین است.

3( یکی از رهروان شعر نیمایی، اخوان ثالث است. بیان روایی و داستانی، حماسی بودن زبان، کهـن گرایی و اسـتفاده از برخـی کاربردهـای نحـوی خراسـانی از 
ویژگی های شعر اوست.

4( سالهای 1342 تا 1357 دوره ی کمال جریان های ادبی دوره های پیشین محسوب می شوند. شاعران بهتر و هنری تر از گذشته به جوهر شعر دست یافتنـد 
و مضمون شعر آن ها بیشتر نقد اجتماعی است.

ترتیب پدیدآورندگان » الهی نامه، قابوس نامه، پیرمرد چشم ما بود، داستان های صاحبدالن« در کدام گزینه به درستی آمده است؟- 389

2( سنایی، عنصرالمعالی، علی اسفندیاری، زهرا خانلری 1( عطار، قابوس بن وشمگیر، جالل آل احمد، محمدی اشتهاردی 

4( عطار، عنصرالمعالی، جالل آل احمد، محمدی اشتهاردی 3( سنایی، قابوس بن وشمگیر، جالل آل احمد، زهرا خانلری 
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تمام شاعران گزینه ... در دوره بازگشت به قصیده سرایی به سبک شاعران خراسانی و عهد سلجوقی پرداختند.- 390

2( فروغی بسطامی، مجمر و سروش اصفهانی 1( صبای کاشانی، قاآنی شیرازی و سروش اصفهانی 

4(نشاط اصفهانی، فروغی بسطامی و مجمر اصفهانی 3( فروغی بسطامی، مجمر و صبای کاشانی 

 درست آمده است؟- 39۱
ً
ویژگی ادبی کدام شاعر در مقابل نام او کامال

1( ایرج میرزا: در به کارگیری تعبیرات عامیانه و آفریدن اشعاری ساده و روان مهارت بسیار داشت. »ای قلم« از نمونه ای اشعار انتقادی اوست.

2( محمدتقی بهار: در سبک خراسانی با زبانی حماسی شعر می سرود. وی عالوه بر تحقیق و تدریس در دانشگاه، در حوزه سیاست و روزنامـه نویسـی نیز فعالیت 
داشت.

3( ادیب الممالک فراهانی: قبل از وی سبک نویسندگان فارسی با تکّلف و تصنع همراه بود. او با تغییر سبک نگارش، تکّلف را در نثر از بین برد.

4( قائم مقام فراهانی: از جانب مظفرالدین شاه به ادیب الممالک ملقب شد، فعالیت اصلیش روزنامه نگاری بود.

نام پدیدآورنده چند اثر در مقابل آن درست آمده است؟- 392

»شمس و طغرا: میرزا حسن خان بدیع/ شمس الدین و قمر: محمدباقر میرزا خسروی/ ایده آل: عشقی/ سبک شناسی: ملک الشعرا/ 
سرگذشـت حـاجی بابای اصفهانی: جیمز موریه/ تاریخ بیداری ایرانیان: ناظم االسالم کرمانی/ منشات: قائم مقام فراهانی/ چرند و 

پرند: دهخدا«
4( هشت 3( هفت  2( شش  1( پنج 

چند مورد از مفاهیم زیر، مورد توجه شاعران و نویسندگان عصر بیداری یا مشروطه قرار نگرفت؟- 393

»مبارزه با استبداد و استعمار - برانگیختن احساسات ملی و میهنی - پیکار با بیگانه و بیگانه خواهی - گـرایش بـه شـعرهای ترجمـه ای - 
انتقـاد از نابسامانی ها - بازتاب بیشتر علوم در شعر - آزادی، وطن و قانون خواهی - تبدیل موضوعات کهن به مضامین تازه و زبان جدید«

4( 3 مورد  3( 2 مورد  2( 1 مورد  1( 4 مورد 

کدام گزینه از جمله روزنامه ها یا مجله های منتشر شده در دوره بیداری می باشد؟- 394

4(دانشکده 3(یادگار  2( سخن  1(دانش 

کدام گزینه درست است؟- 395

2( علی اکبر دهخدا در استانبول روزنامه صوراسرافیل را منتشر کرد. 1( قائم مقام فراهانی، مسائل عصر را با کاربرد زبان متکلف بیان می کرد. 

4(دهخدا پیشرو جمال زاده و هدایت در ساده نویسی بوده است. 3( قائم مقام فراهانی مفصل ترین کتاب لغت زبان فارسی را نوشت. 

کدام مورد درباره »فن ترجمه« در دوره بیداری است؟- 396

1(با رفت و آمد ایرانیان به اروپا در دوره ناصرالدین شاه، رواج یافت.

2(در ایران با تأسیس چاپخانه در زمان فتحعلی شاه آغاز شد.

3(از موضوعاتی بود که در محدوده تاریخی مشروطه چندان رواج نداشت.

4(اولین ایرانی که در این زمینه فعالیت کرد، میرزا آقا تبریزی بود.

ق به کدام هنرمندانند؟- 397
ّ
آثار »ای قلم«، » ایده آل« و »خداوندنامه« به ترتیب متعل

2(نسیم شمال ـ فرخی یزدی ـ نشاط اصفهانی 1(نسیم شمال ـ میرزاده عشقی ـ صبای کاشانی 

4(ایرج میرزا ـ میرزاد ه عشقی ـ نشاط اصفهانی 3(ایرج میرزا ـ فرخی یزدی ـ صبای کاشانی 
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توضیحات زیر به ترتیب مربوط به کدام شاعران است؟- 398

»از شعرهای غربی ترجمه های منظوم پدید آورد«، »آشنایی با سعدی طبع او را شکوفا کرد«، »از شاعران غزل سرای دوره بازگشت است«
2( ایرج میرزا ـ فرخی یزدی ـ مجمر اصفهانی 1(ایرج میرزا ـ میرزاده عشقی ـ صبای کاشانی 

4(ملک الشعرای بهار ـ فرخی یزدی ـ صبای کاشانی 3(ملک الشعرای بهار ـ میرزاده عشقی ـ هاتف اصفهانی 

با روی کار آمدن سلسله قاجار و تثبیت حکومت مرکزی در ایران، ... در ادبیات، پررونق تر از گذشته بود.- 399

2(بازگشت به شیوه و الگوی گذشتگان 1(مطرح شدن انتقادات اجتماعی 

4(توجه به صور خیال و جنبه های شاعرانه 3(مثنوی سرایی و سرودن داستان های حکمی و عرفانی 

»خالق المعانی ثانی« در چه قرنی می زیست؟ - 400

4( هشتم 3( یازدهم  2( دهم  1( نهم 

کدام گزینه با تفکرات رایج در سبک عراقی هم خوانی ندارد؟ - 40۱
چون گوش روزه دار بر الله اکبر اســـت بـــازآ کـــه در فراق تـــو چشـــم امیدوار1(
کـــه جهان نیســـت جـــز فســـانه و باد شـــاد زی بـــا ســـیاه چشـــمان شـــاد2(
جـــز غم کـــه هـــزار آفرین بر غـــم باد دیدی کـــه مرا هیچ کســـی یـــاد نکرد3(
که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستیهمه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی4(

کدام بیت یادآور نام :اثری با نثر مرسل در دوره ی هندی که در آن با موضوع عرفان پرداخته شده« است؟ - 402
کـــه از اســـرار نامه در توان ســـفت بدان خـــود را که حالجم چنین گفت1(
هفـــت لبعـــت ســـتد چـــو ُدر یتیم چون ز کشـــور خدای هفـــت اقلیم2(
روزی3( نیســـت  الحیاتم  عیـــن  از  فـــروزی گر  دل  آنـــم  علـــم  از  بـــود 
عالـــم االســـرار در خشـــک و تریملیـــک بـــر اســـرار، مـــا داناتریـــم4(

کدام گزینه اطالعات نادرستی درباره آثار ادبی به دست می دهد؟- 403

1( لمعات: اثری از فخرالدین عراقی در قالب نثر و نظم و با موضوع سیر و سلوک عارفانه
2( المعجم: اثری از شمس قیس رازی در علم عروض، قافیه، بدیع و نقد شعر با نثری ساده و عالمانه

3( تاریخ گزیده: اثری از حمدالله مستوفی و دربردارنده تاریخ پیامبران، خلفای چهارگانه و نیز خلفای بنی عباس و تاریخ ایران تا سال 730 ه.ق
4( مرصاد العباد من المبدأ و الی المعاد: منظومه ای از نجم دایه در بیان سلوک دین و تربیت نفس انسانی

ابیات زیر متعلق به کدام شاعر قرن هشتم است؟ - 404
دنیا چو هســـت بر گـــذر، این نیـــز بگذرد»ای دل غـــم جهان مخور، ایـــن نیز بگذرد
بگذشت از این بسی به سر، این نیز بگذرد«گر بـــد کند زمانـــه، تو نیک خصـــال باش

4( شاه نعمت الله ولی 3( فخرالدین عراقی  2( ابن یمین   1( جامی 

کدام مورد از ویژگی های زبان شعر سبک عراقی نیست؟ - 405
2( واژه های »ایدون، ایدر، ابا، ابر و ... به ندرت به کار می رود. 1( »می« کم کم »جای« همی را می گیرد. 

4( »در« به جای »اندر« در حال جایگزین شدن است. 3( کاربرد »َمر« به فراوانی دیده می شود. 
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توضیحات زیر به ترتیب مربوط به کدام شاعران است؟- 398

»از شعرهای غربی ترجمه های منظوم پدید آورد«، »آشنایی با سعدی طبع او را شکوفا کرد«، »از شاعران غزل سرای دوره بازگشت است«
2( ایرج میرزا ـ فرخی یزدی ـ مجمر اصفهانی 1(ایرج میرزا ـ میرزاده عشقی ـ صبای کاشانی 

4(ملک الشعرای بهار ـ فرخی یزدی ـ صبای کاشانی 3(ملک الشعرای بهار ـ میرزاده عشقی ـ هاتف اصفهانی 

با روی کار آمدن سلسله قاجار و تثبیت حکومت مرکزی در ایران، ... در ادبیات، پررونق تر از گذشته بود.- 399

2(بازگشت به شیوه و الگوی گذشتگان 1(مطرح شدن انتقادات اجتماعی 

4(توجه به صور خیال و جنبه های شاعرانه 3(مثنوی سرایی و سرودن داستان های حکمی و عرفانی 

»خالق المعانی ثانی« در چه قرنی می زیست؟ - 400

4( هشتم 3( یازدهم  2( دهم  1( نهم 

کدام گزینه با تفکرات رایج در سبک عراقی هم خوانی ندارد؟ - 40۱
چون گوش روزه دار بر الله اکبر اســـت بـــازآ کـــه در فراق تـــو چشـــم امیدوار1(
کـــه جهان نیســـت جـــز فســـانه و باد شـــاد زی بـــا ســـیاه چشـــمان شـــاد2(
جـــز غم کـــه هـــزار آفرین بر غـــم باد دیدی کـــه مرا هیچ کســـی یـــاد نکرد3(
که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستیهمه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی4(

کدام بیت یادآور نام :اثری با نثر مرسل در دوره ی هندی که در آن با موضوع عرفان پرداخته شده« است؟ - 402
کـــه از اســـرار نامه در توان ســـفت بدان خـــود را که حالجم چنین گفت1(
هفـــت لبعـــت ســـتد چـــو ُدر یتیم چون ز کشـــور خدای هفـــت اقلیم2(
روزی3( نیســـت  الحیاتم  عیـــن  از  فـــروزی گر  دل  آنـــم  علـــم  از  بـــود 
عالـــم االســـرار در خشـــک و تریملیـــک بـــر اســـرار، مـــا داناتریـــم4(

کدام گزینه اطالعات نادرستی درباره آثار ادبی به دست می دهد؟- 403

1( لمعات: اثری از فخرالدین عراقی در قالب نثر و نظم و با موضوع سیر و سلوک عارفانه
2( المعجم: اثری از شمس قیس رازی در علم عروض، قافیه، بدیع و نقد شعر با نثری ساده و عالمانه

3( تاریخ گزیده: اثری از حمدالله مستوفی و دربردارنده تاریخ پیامبران، خلفای چهارگانه و نیز خلفای بنی عباس و تاریخ ایران تا سال 730 ه.ق
4( مرصاد العباد من المبدأ و الی المعاد: منظومه ای از نجم دایه در بیان سلوک دین و تربیت نفس انسانی

ابیات زیر متعلق به کدام شاعر قرن هشتم است؟ - 404
دنیا چو هســـت بر گـــذر، این نیـــز بگذرد»ای دل غـــم جهان مخور، ایـــن نیز بگذرد
بگذشت از این بسی به سر، این نیز بگذرد«گر بـــد کند زمانـــه، تو نیک خصـــال باش

4( شاه نعمت الله ولی 3( فخرالدین عراقی  2( ابن یمین   1( جامی 

کدام مورد از ویژگی های زبان شعر سبک عراقی نیست؟ - 405
2( واژه های »ایدون، ایدر، ابا، ابر و ... به ندرت به کار می رود. 1( »می« کم کم »جای« همی را می گیرد. 

4( »در« به جای »اندر« در حال جایگزین شدن است. 3( کاربرد »َمر« به فراوانی دیده می شود. 
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پدیدآورندگان آثار »فرهاد و شیرین ، بهارستان« به ترتیب چه کسانی هستند ؟ - 406

2( وحشی بافقی، جامی  1( نظامی گنجه ای، سعدی  

4( وحشی بافقی، سعدی 3( نظامی گنجه ای، جامی  

انتساب چند اثر به نویسنده یا سراینده آن، درست نیست؟- 407

)مثنوی معنوی: مولوی( _ )عشاق نامه، شمس قیس رازی( ، )جمشید و خورشید: سلمان ساوجی( ، )جامع التواریخ: عطاملک جوینی(، 
)دیوان شمس: شمس تبریزی( ، )المعجم: فخرالدین عراقی(، )فیه ما فیه: مولوی( )تاریخ جهان گشا: خواجه رشیدالدین فضل الله 

همدانی(

4( شش 3( پنج  2( چهار  1( سه 

کتاب »مرصاد العباد« از کیست و موضوع آن چیست؟- 408

1( نجم الدین کبری _ بیان بسیاری از معارف بشری و مسائل عرفانی

2( نجم الدین رازی _ بیان سلوک دین و تربیت نفس انسانی

3( نجم الدین رازی _ تبیین بسیاری از مباحث اخالقی به صورت فصل به فصل 

4(مولوی _ غزل های عرفانی

چه عاملی از عوامل زمینه ساز تغییر سبک است و کدام شخصیت بر اثر حمله مغول کشته شد؟- 409

1(  روی کار آمدن حکومت های صفاری و سلجوقی / نجم الدین کبری

2(  تغییر مرکز ادبی و سیاسی از خراسان به عراق / عراق عجم / کمال الدین اسماعیل 

3( روی کار آمدن حکومت های غزنوی و سلجوقی  / نجم الدین رازی 

4( تغییر مرکز ادبی و سیاسی از عراق عجم به خراسان / عطار نیشابوری

عبارت کدام گزینه معرف تاریخ ادبیات قرن نهم است؟- 4۱0

الف( شعر این عصر نرم و دلنشین و برخوردار از معانی عمیق انسانی و آسمانی است.

ب( ادبیات رونقی تازه گرفت و کسانی مانند دولتشاه، کتاب های ارزشمندی نوشتند.

 سطحی بود.
ً
ج( کتاب های تحقیقی این دوره عمدتا

د( از شبه قاره هند و آسیای صغیر، بسیاری به زبان فارسی سخن می گفتند.

4( الف ، ج 3( الف ، ب  2( ب ، د  1( ب، ج 

کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟- 4۱۱

» معروف ترین شاعر قرن نهم، کتاب .... را به تقلید از .... نوشت و در کتاب .... خود نیز شیوه تذکره االولیای عطار را در بیان حقایق 
عرفانی و ذکر احوال عارفان به کار برد. او همچنین مثنویی هایی به پیروی از ...  سرود که تحفه االحرار یکی از آن هاست.«

2( نفحات االنس، گلستان سعدی، بهارستان، سنایی 1( نفحات االنس، بوستان سعدی، بهارستان، سنایی 

4( بهارستان، بوستان سعدی، نفحات االنس، نظامی 3( بهارستان، گلستان سعدی، نفحات االنس، نظامی 
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هر یک از توضیحات به ترتیب مربوط به شخصیت های کدام گزینه است؟- 4۱2

الف( در شعر او قناعت پیشگی و بی اعتباری دنیا تاکید شده است.

ب( نکته یابی ها و انتقادهای ظریف اجتماعی و معروف است.

ج( در غزل توجه خاصی به سعدی و مولوی داشته و دارای قصایدی در سبک عراقی است.

2( ابن یمین، حافظ، خواجوی کرمانی 1( ابن یمین ،عبیید زاکانی، سلمان ساوجی 

4( خواجوی کرمانی، حافظ، عبید زاکانی 3( سلمان ساوجی، عبید زاکانی، خواجوی کرمانی 

با توجه به محتوا و قالب شعر زیر، این ابیات سروده کدام شاعر قرن هشتم است؟- 4۱3

هزار طعنه دشمن به نیم جو نخرند » دو دوست با هم اگر یکدل اند در همه کار  
سزد که حلقه افالک را ز هم بدرند گر اتفاق نمایند و عزم جزم کنند  

یکان یکان آن به سوی خانه راه می نبرند« مثال آن بنمایم تو را ز مهره نرد  
4( سلمان ساوجی 3( عبید زاکانی  2(خواجوی کرمانی   1( ابن یمین 

نام شهری که جای خالی متن زیر را پر می کند، در کدام گزینه آمده است؟- 4۱4

» در قرن هشتم شهر .... همچنان در حکم مرکز ادبی این اثر به شمار می رفت.«
نارنجســـتان1( نزهـــت  و  گل  بـــاغ  شـــیرازنکهـــت  ای  مشـــام  بنوازنـــد  نســـیمم  از 
ما را چو هســـت خاطره محزون درین هراتصوفـــی بیا کـــه خیمه ازین خـــاک بر کنیم2(
ببســـتند3( آذیـــن  سربه ســـر  نشســـتند خراســـان  هـــا  آذیـــن  بـــر  رویـــان  پـــری 
تابســـتان4( فصـــل  تبریـــز،  پـــرورشـــهر  جـــان  بهـــار  همچـــون  گشـــته 

در قرن هشتم هجری، از بین رفتن دربار های ادب دوست ایرانی تبار، از رونق افتادن ..... را در پی داشت.- 4۱5

4( قطعه سرایی 3( قصیده سرایی  3( غزل سرایی  1( مثنوی سرایی 

نوع ادبی مقابل کدام بیت درست است؟- 4۱6
بدنـــد1( و  نیـــک  چـــرخ  زیـــر  در  خردنـــدهرچـــه  خرمـــن  چینـــان  )حماسی(خوشـــه 
)غنایی(کارام جـــان و انـــس دل و نـــور دیـــده انداینـــان مگـــر ز رحمـــت محـــض آفریده اند2(
نگاشـــت3( بـــر زین  پـــای  نداشـــتســـواری چـــون  بـــر  مـــرا  گـــرز  تیـــغ   )تعلیمی(کســـی 
)نمایشی(گفت: در دنبال دل ره گم کند مسکین غریبگفتم: ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب4(

سبک عراقی در چه قرونی، سبک غالب متون ادب فارسی بود؟- 4۱7
2(اواخر قرن ششم تا قرن نهم 1(قرن ششم تا قرن دهم 

4(اوایل قرن هفتم تا اوایل قرن دهم 3(اوایل قرن هفتم تا اواخر قرن نهم  

کدام عبارت از نظر تاریخ ادبیات، درست است؟- 4۱8
1(در اواخر دوره مغول توجه به زبان فارسی رونق بیشتری یافت.

2( در دوره مغوالن، خراسان کانون فرهنگ ایران بود.

3( کمال الدین اسماعیل وزیر خوارزمشاهیان بود که به دست مغوالن کشته شد.

4( در اوایل دوره مغول حکومت آخرین خلیفه عباسی، المعتصم، برچیده شد.
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هر یک از توضیحات به ترتیب مربوط به شخصیت های کدام گزینه است؟- 4۱2

الف( در شعر او قناعت پیشگی و بی اعتباری دنیا تاکید شده است.

ب( نکته یابی ها و انتقادهای ظریف اجتماعی و معروف است.

ج( در غزل توجه خاصی به سعدی و مولوی داشته و دارای قصایدی در سبک عراقی است.

2( ابن یمین، حافظ، خواجوی کرمانی 1( ابن یمین ،عبیید زاکانی، سلمان ساوجی 

4( خواجوی کرمانی، حافظ، عبید زاکانی 3( سلمان ساوجی، عبید زاکانی، خواجوی کرمانی 

با توجه به محتوا و قالب شعر زیر، این ابیات سروده کدام شاعر قرن هشتم است؟- 4۱3

هزار طعنه دشمن به نیم جو نخرند » دو دوست با هم اگر یکدل اند در همه کار  
سزد که حلقه افالک را ز هم بدرند گر اتفاق نمایند و عزم جزم کنند  

یکان یکان آن به سوی خانه راه می نبرند« مثال آن بنمایم تو را ز مهره نرد  
4( سلمان ساوجی 3( عبید زاکانی  2(خواجوی کرمانی   1( ابن یمین 

نام شهری که جای خالی متن زیر را پر می کند، در کدام گزینه آمده است؟- 4۱4

» در قرن هشتم شهر .... همچنان در حکم مرکز ادبی این اثر به شمار می رفت.«
نارنجســـتان1( نزهـــت  و  گل  بـــاغ  شـــیرازنکهـــت  ای  مشـــام  بنوازنـــد  نســـیمم  از 
ما را چو هســـت خاطره محزون درین هراتصوفـــی بیا کـــه خیمه ازین خـــاک بر کنیم2(
ببســـتند3( آذیـــن  سربه ســـر  نشســـتند خراســـان  هـــا  آذیـــن  بـــر  رویـــان  پـــری 
تابســـتان4( فصـــل  تبریـــز،  پـــرورشـــهر  جـــان  بهـــار  همچـــون  گشـــته 

در قرن هشتم هجری، از بین رفتن دربار های ادب دوست ایرانی تبار، از رونق افتادن ..... را در پی داشت.- 4۱5

4( قطعه سرایی 3( قصیده سرایی  3( غزل سرایی  1( مثنوی سرایی 

نوع ادبی مقابل کدام بیت درست است؟- 4۱6
بدنـــد1( و  نیـــک  چـــرخ  زیـــر  در  خردنـــدهرچـــه  خرمـــن  چینـــان  )حماسی(خوشـــه 
)غنایی(کارام جـــان و انـــس دل و نـــور دیـــده انداینـــان مگـــر ز رحمـــت محـــض آفریده اند2(
نگاشـــت3( بـــر زین  پـــای  نداشـــتســـواری چـــون  بـــر  مـــرا  گـــرز  تیـــغ   )تعلیمی(کســـی 
)نمایشی(گفت: در دنبال دل ره گم کند مسکین غریبگفتم: ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب4(

سبک عراقی در چه قرونی، سبک غالب متون ادب فارسی بود؟- 4۱7
2(اواخر قرن ششم تا قرن نهم 1(قرن ششم تا قرن دهم 

4(اوایل قرن هفتم تا اوایل قرن دهم 3(اوایل قرن هفتم تا اواخر قرن نهم  

کدام عبارت از نظر تاریخ ادبیات، درست است؟- 4۱8
1(در اواخر دوره مغول توجه به زبان فارسی رونق بیشتری یافت.

2( در دوره مغوالن، خراسان کانون فرهنگ ایران بود.

3( کمال الدین اسماعیل وزیر خوارزمشاهیان بود که به دست مغوالن کشته شد.

4( در اوایل دوره مغول حکومت آخرین خلیفه عباسی، المعتصم، برچیده شد.
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کدام عامل، موجب تغییر سبک از خراسانی به عراقی شد؟- 4۱9

2( به وجود آمدن سبک آذربایجانی 1( توجه شاهان غزنوی به شعر و ادب  

4( تغییر مرکز ادبی و سیاسی از شرق به غرب ایران 3( روی کار آمدن حکومت غزنویان و سامانیان  

کدام گزینه از ویژگی های شعر در دوره مغول است؟- 420

2( بی توجهی به غزل و مثنوی و موضوعات حماسی 1(ورود مضامین عمیق انسانی و آسمانی به شعر 

4( کم توجهی به شعر فارسی در نواحی ری، همدان و فارس 3( گسترش قصیده و توجه شاعران به حاکمیت و دربار 

کدام اثر به پیروی از گلستان سعدی نوشته شده و نویسنده و قرن نگارش آن اثر کدام است؟- 42۱

2(بهارستان - جامی - نهم 1( لمعات - عراقی - هفتم  

4(صد پند - عبید زاکانی – هشتم 3( نفحات االنس - جامی - نهم  

موضوع کدام کتاب، درست است؟- 422

2( تاریخ جهان گشا: تاریخ حکومت غزنویان 1( مکاتیب: اشعار عاشقانه موالنا  

4( تذکره دولتشاه: ذکر احوال اولیای الهی 3(موش و گربه: ناهنجاری های اجتماعی 

»عشاق نامه« اثر کیست و موضوع و قالب آن چیست؟- 423

2( فخرالدین عراقی - مباحث عرفانی - مثنوی 1(عبید زاکانی - طنز اجتماعی - قصیده  

4( فخرالدین عراقی - سیر و سلوک عارفانه - نظم و نثر 3(عبید زاکانی - عشق و عرفان - مثنوی  

کدامیک از موضوعات کتاب تاریخ جهان گشا نیست؟- 424

2(فتح قلعه های اسماعیلیه  1(ظهور چنگیز و احوال او 

4(تاریخ خوارزمشاهیان 3(شرح فتوحات اعراب 

کدام گروه از غزل سرایان برجسته قرن هشتم هستند؟- 425

2(حافظ - سعدی - خواجوی کرمانی 1( حافظ - جامی - خواجوی کرمانی  

4(خواجوی کرمانی - حافظ - سلمان ساوجی 3(سلمان ساوجی - مولوی - ابن یمین 

کدام اثر به تشویق امیرعلی شیر نوایی پدید آمد؟- 426

4(تاریخ گزیده 3( نفحات االنس  2(جمشید و خورشید  1(تذکره دولتشاه سمرقندی 

آثار »تحفه االحرار - رساله دلگشا - لمعات« به ترتیب از چه کسانی است؟- 427

2( جامی - عبید زاکانی - عراقی 1( جامی - سلمان ساوجی - عراقی 

4(سلمان ساوجی - عبید زاکانی - فخرالدین عراقی 3( مولوی - حمداله مستوفی - جامی 
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عرصه قلمرو زبان فارسی در قرن هشتم، کدام است؟- 428

4(از شبه قاره هند تا آسیای صغیر 3(از خراسان تا آسیای صغیر  2( از هند تا عراق عجم  1( از خراسان تا عراق عجم 

مرکزیت ادبی ایران در قرن هشتم، کدام مناطق بود؟- 429

4(خراسان و ری 3(عراق عجم و ری  2(خراسان و شیراز   1(عراق عجم و شیراز 

کدام عبارت ها، درست است؟- 430

الف( خواجوی کرمانی به تقلید از جامی پنج گنج مثنوی را سروده است.

ب( تاریخ گزیده از کتب مهم تاریخی قرن هشتم است.

ج( سلمان ساوجی در غزل به سعدی و مولوی توجه داشت.

د( عبید زاکانی در منظومه صد پند به ناهنجاری های اجتماعی اشاره دارد.

4( ج - د 3(ب - ج  2(الف - د  1( الف – ب 

کدام عبارت درباره کتاب »المعجم« درست است؟- 43۱

1( نثر کتاب پیچیده و مصنوع است و مقدمه آن به عربی نوشته شده است.

2( شمس قیس رازی این کتاب را در قرن هفتم نوشته است.

3( نخستین کتاب درباره نقد شعر به زبان فارسی است.

4( موضوع آن عروض و قافیه و بدیع و نقد شعر است.

شعر زیر از چه کسی است؟- 432

گرچه در علم بوعلی سیناست« »وان که محتاج خلق شد خوارست  
4(عبید زاکانی 3( سلمان ساوجی  2( خواجوی کرمانی  1(ابن یمین 

موضوع کتاب مرصادالعباد با کدام اثر مشابهت دارد؟- 433

4( بهارستان 3( لمعات  2( نفحات االنس  1( تذکره دولتشاه 

در عهد کدام شاه تیموری، قرآن و شاهنامه به خط خوش نگارش یافت؟- 434

4(امیرعلی شیر نوایی 3(شاهرخ میرزا  2(بایسنقر میرزا  1(تیمور گورکانی 

کدام اثر به ترتیب به شیوه تذکرةاالولیا و منظومه های نظامی پدید آمده است؟- 435

2(مرصادالعباد - بهارستان 1(المعجم - تحفه االحرار 

4( نفحات االنس - جمشید و خورشید 3(تذکره دولتشاه - عشاق نامه 

کدام شاعران به ترتیب از بزرگان قرن هفتم،هشتم و نهم هستند؟- 436

2( نجم دایه - حافظ - خواجوی کرمانی 1( فخرالدین عراقی - ابن یمین - شاه نعمت الله ولی 

4( مولوی - عبید زاکانی - حافظ 3(سعدی - عراقی - جامی 
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عرصه قلمرو زبان فارسی در قرن هشتم، کدام است؟- 428

4(از شبه قاره هند تا آسیای صغیر 3(از خراسان تا آسیای صغیر  2( از هند تا عراق عجم  1( از خراسان تا عراق عجم 

مرکزیت ادبی ایران در قرن هشتم، کدام مناطق بود؟- 429

4(خراسان و ری 3(عراق عجم و ری  2(خراسان و شیراز   1(عراق عجم و شیراز 

کدام عبارت ها، درست است؟- 430

الف( خواجوی کرمانی به تقلید از جامی پنج گنج مثنوی را سروده است.

ب( تاریخ گزیده از کتب مهم تاریخی قرن هشتم است.

ج( سلمان ساوجی در غزل به سعدی و مولوی توجه داشت.

د( عبید زاکانی در منظومه صد پند به ناهنجاری های اجتماعی اشاره دارد.

4( ج - د 3(ب - ج  2(الف - د  1( الف – ب 

کدام عبارت درباره کتاب »المعجم« درست است؟- 43۱

1( نثر کتاب پیچیده و مصنوع است و مقدمه آن به عربی نوشته شده است.

2( شمس قیس رازی این کتاب را در قرن هفتم نوشته است.

3( نخستین کتاب درباره نقد شعر به زبان فارسی است.

4( موضوع آن عروض و قافیه و بدیع و نقد شعر است.

شعر زیر از چه کسی است؟- 432

گرچه در علم بوعلی سیناست« »وان که محتاج خلق شد خوارست  
4(عبید زاکانی 3( سلمان ساوجی  2( خواجوی کرمانی  1(ابن یمین 

موضوع کتاب مرصادالعباد با کدام اثر مشابهت دارد؟- 433

4( بهارستان 3( لمعات  2( نفحات االنس  1( تذکره دولتشاه 

در عهد کدام شاه تیموری، قرآن و شاهنامه به خط خوش نگارش یافت؟- 434

4(امیرعلی شیر نوایی 3(شاهرخ میرزا  2(بایسنقر میرزا  1(تیمور گورکانی 

کدام اثر به ترتیب به شیوه تذکرةاالولیا و منظومه های نظامی پدید آمده است؟- 435

2(مرصادالعباد - بهارستان 1(المعجم - تحفه االحرار 

4( نفحات االنس - جمشید و خورشید 3(تذکره دولتشاه - عشاق نامه 

کدام شاعران به ترتیب از بزرگان قرن هفتم،هشتم و نهم هستند؟- 436

2( نجم دایه - حافظ - خواجوی کرمانی 1( فخرالدین عراقی - ابن یمین - شاه نعمت الله ولی 

4( مولوی - عبید زاکانی - حافظ 3(سعدی - عراقی - جامی 
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نوع نثر کدام اثر متفاوت با سایر آثار است؟- 437

4(تاریخ جهان گشا 3(تاریخ وصاف  2(طبقات ناصری  1( مقدمه المعجم 

این بیت از کیست و به چه مناسبت سروده شده است؟- 438

»دی بر سر مرده ای دو صد شیون بود / امروز کسی نیست که بر صد گرید«

2( کمال الدین اسماعیل - حمله تیمور به ایران 1(عطار نیشابوری - قتل عام مردم اصفهان  

4( عطار نیشابوری - حمله مغوالن به نیشابور 3( کمال الدین اسماعیل - قتل عامل مردم اصفهان 

کدام آثار، همگی از موالنا جالل الدین بلخی است؟- 439

2(فیه مافیه - مکاتیب - مجالس سبعه 1( مجالس سبعه - لمعات - مثنوی  

4(غزلیات شمس - مرصادالعباد - فیه مافیه 3(مثنوی معنوی - مکاتیب - صد پند 

کدامیک از موضوعات کتاب تاریخ گزیده نیست؟- 440

4( تاریخ خلفای بنی عباس 3(تاریخ ایران تا سال 790  2(تاریخ خلفای چهارگانه   1(تاریخ پیامبران 

کدام عبارت ها درست است؟- 44۱

الف( حافظ با تلفیق عشق و عرفان غزل فارسی را به کمال رساند.

ب( اقدام مهم خواجه رشیدالدین فضل اله تأسیس عمارت ربع رشیدی در تبریز بود.

ج( سعدی گلستان را به نثر مسجع و بوستان را در قالب غزل سروده است.

د( کتاب تذکره دولتشاه شرح حال 200 تن از نویسندگان ایرانی است.

4(ج – د 3(ب - ج  2(الف - د   1(الف - ب 

اولین انجمن ادبی که از سبک هندی روی گرداند، چه بود و این انجمن در کدام دوره وجود داشت؟- 442

2(نشاط ـ نادرشاه و کریم خان زند 1(خاقان ـ قاجاریه 

4(اصفهان ـ نادرشاه و کریم خان زند 3(نشاط ـ قاجاریه 

متن زیر، کدام شخصیت را معرفی می کند؟- 443

»ازپیشگامان نثر جدید است و در رواج نثر ساده و عامیانه نقشی مؤثر و در سرودن شعر و روزنامه نگاری فعالیت داشت «.
4(ادیب الممالک فراهانی 3(عالمه علی اکبر دهخدا  2(قائم مقام فراهانی  1(میرزا آقا تبریزی 

کدام عبارت درباره سبک بازگشت ادبی، درست است؟- 444

2(مکتب وقوع از شاخه های سبک بازگشت به شمار می رود. 1(این سبک موجب پیشگیری از سستی و ضعف زبان فارسی شد. 

4( از ویژگی های سبک بازگشت ورود لغات عربی به شعر و ادبیات است. 3( زبان تخیل و اندیشه در سبک بازگشت همراه با خالقیت ادبی بود. 

کدام گروه از شاعران، همگی از قصیده سرایان سبک بازگشت بوده اند؟- 445

2(صبای کاشانی ـ سروش اصفهانی ـ قاآنی شیرازی 1(مشتاق اصفهانی ـ سروش اصفهانی ـ مجمر اصفهانی  

4(هاتف اصفهانی ـ فروغی بسطامی ـ صبای کاشانی 3( قاآنی شیرازی ـ نشاط اصفهانی ـ مجمر اصفهانی  
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کدام عبارت درباره ملک الشعرای بهار، درست است؟- 446

2( مدیریت دو روزنامه دانشکده و نو بهار را بر عهده داشت. 1( با زبانی حماسی و در سبک خراسانی شعر سرود. 

4( دو کتاب تاریخ مختصر احزاب سیاسی و تاریخ بیداری ایرانیان از اوست. 3(در سرودن شعر تحت تأثیر سعدی و مسعود سعد بود. 

نویسنده کدام اثر، درست است؟- 447

2(داستان باستان: محمد تقی بهار 1(منشات: میرزا آقا تبریزی  

4(سرگذشت حاجی بابای اصفهانی: میرزا حبیب خراسانی 3(شمس و طغرا: محمد باقر میرزا خسروی  

نویسنده »شمس الدین و قمر ـ امثال و حکم ـ سبک شناسی« به ترتیب چه کسانی هستند؟- 448

2( میرزا حبیب اصفهانی ـ ناظم االسالم ـ عالمه دهخدا 1(میرزا حسن خان بدیع ـ دهخدا ـ محمد تقی بهار  

4(محمد باقر میرزا خسروی ـ محمد تقی بهار ـ عالمه دهخدا 3( میرزا آقا تبریزی ـ عالمه دهخدا ـ ملک الشعرای بهار  

کدام گروه، همگی پیشگامان نثر ساده در دوره بیداری هستند؟- 449

2(عارف قزوینی ـ زین العابدین مراغه ای ـ محمد تقی بهار 1(عالمه دهخدا ـ محمد تقی بهار ـ عارف قزوینی  

4(میرزا آقا خان کرمانی – عبدالرحیم طالبوف – ناصرالدین شاه قاجار 3(قائم مقام فراهانی ـ ایرج میرزا ـ ناصر الدین شاه قاجار  

زبان فارسی پس از ورود اسالم به ایران، چگونه متحّول شد؟- 450

2( با بهره گیری از الفبای خط عربی 1( با گسترش فعالّیت های علمی و ادبی 

4( با استفاده از صداهای زبان عربی 3( با نفوذ اسالم و بهره وری از نتایج آن 

ی به زبان فارسی در کدام قرن گذاشته شد و این دوره از نظر تاریخی اوج حاکمّیت کدام حکومت بوده است؟- 45۱
ّ
پایۀ حماسه های مل

4( قرن چهارم، سامانیان 3( قرن پنجم، غزنویان  2( قرن پنجم، سامانیان  1( قرن چهارم، غزنویان 

همۀ گزینه ها در مورد »یادگار زریران« و »درخت آسوریک« درست است به جز:- 452

2( هر دو اصل پارتی دارند. 1( در میان اندرزنامه های منثور جای دارند. 

4( ترجمۀ عربی و فارسی آن ها در دست است. 3( بازماندۀ اشعار تعلیمی و اخالقی اند. 

قبل از ورود اسالم به ایران، زبان رسمی ایرانیان چه بود و کدام آثار به این زبان تألیف می شد؟- 453

2( فارسی میانه، تعلیمی و اخالقی 1( پهلوی، دینی و زردشتی 

4( فارسی باستان، دینی و اخالقی 3( پارتی، فرمان نامه ها و نامه های شاهان 

متن زیر، معّرف کدام کتاب است و موضوع آن چیست؟- 454

»پس امیر، دستور خویش را بفرمود تا خداوندان کتب را، از دهقانان و فرزانگان و جهان دیدگان از شهرها بیاورد و چاکر او به فرمان او 
نامه کرد و کس فرستاد به شهرهای خراسان و هشیاران از آنجا بیاورد و از هر جای و از هر شارستان، گردکرد و بنشاند به فراز آوردن 

این نامه ها و کارنامه ها ....«

2( ترجمۀ تفسیر طبری، تفسیر قرآن 1( شاهنامۀ ابومنصوری، تاریخ سامانیان 

4( تاریخ بلعمی، تاریخ گذشتۀ ایران  3( شاهنامۀ ابومنصوری، تاریخ گذشتۀ ایران 
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2( مدیریت دو روزنامه دانشکده و نو بهار را بر عهده داشت. 1( با زبانی حماسی و در سبک خراسانی شعر سرود. 

4( دو کتاب تاریخ مختصر احزاب سیاسی و تاریخ بیداری ایرانیان از اوست. 3(در سرودن شعر تحت تأثیر سعدی و مسعود سعد بود. 

نویسنده کدام اثر، درست است؟- 447

2(داستان باستان: محمد تقی بهار 1(منشات: میرزا آقا تبریزی  

4(سرگذشت حاجی بابای اصفهانی: میرزا حبیب خراسانی 3(شمس و طغرا: محمد باقر میرزا خسروی  

نویسنده »شمس الدین و قمر ـ امثال و حکم ـ سبک شناسی« به ترتیب چه کسانی هستند؟- 448

2( میرزا حبیب اصفهانی ـ ناظم االسالم ـ عالمه دهخدا 1(میرزا حسن خان بدیع ـ دهخدا ـ محمد تقی بهار  

4(محمد باقر میرزا خسروی ـ محمد تقی بهار ـ عالمه دهخدا 3( میرزا آقا تبریزی ـ عالمه دهخدا ـ ملک الشعرای بهار  

کدام گروه، همگی پیشگامان نثر ساده در دوره بیداری هستند؟- 449

2(عارف قزوینی ـ زین العابدین مراغه ای ـ محمد تقی بهار 1(عالمه دهخدا ـ محمد تقی بهار ـ عارف قزوینی  

4(میرزا آقا خان کرمانی – عبدالرحیم طالبوف – ناصرالدین شاه قاجار 3(قائم مقام فراهانی ـ ایرج میرزا ـ ناصر الدین شاه قاجار  

زبان فارسی پس از ورود اسالم به ایران، چگونه متحّول شد؟- 450

2( با بهره گیری از الفبای خط عربی 1( با گسترش فعالّیت های علمی و ادبی 

4( با استفاده از صداهای زبان عربی 3( با نفوذ اسالم و بهره وری از نتایج آن 

ی به زبان فارسی در کدام قرن گذاشته شد و این دوره از نظر تاریخی اوج حاکمّیت کدام حکومت بوده است؟- 45۱
ّ
پایۀ حماسه های مل

4( قرن چهارم، سامانیان 3( قرن پنجم، غزنویان  2( قرن پنجم، سامانیان  1( قرن چهارم، غزنویان 

همۀ گزینه ها در مورد »یادگار زریران« و »درخت آسوریک« درست است به جز:- 452

2( هر دو اصل پارتی دارند. 1( در میان اندرزنامه های منثور جای دارند. 

4( ترجمۀ عربی و فارسی آن ها در دست است. 3( بازماندۀ اشعار تعلیمی و اخالقی اند. 

قبل از ورود اسالم به ایران، زبان رسمی ایرانیان چه بود و کدام آثار به این زبان تألیف می شد؟- 453

2( فارسی میانه، تعلیمی و اخالقی 1( پهلوی، دینی و زردشتی 

4( فارسی باستان، دینی و اخالقی 3( پارتی، فرمان نامه ها و نامه های شاهان 

متن زیر، معّرف کدام کتاب است و موضوع آن چیست؟- 454

»پس امیر، دستور خویش را بفرمود تا خداوندان کتب را، از دهقانان و فرزانگان و جهان دیدگان از شهرها بیاورد و چاکر او به فرمان او 
نامه کرد و کس فرستاد به شهرهای خراسان و هشیاران از آنجا بیاورد و از هر جای و از هر شارستان، گردکرد و بنشاند به فراز آوردن 

این نامه ها و کارنامه ها ....«

2( ترجمۀ تفسیر طبری، تفسیر قرآن 1( شاهنامۀ ابومنصوری، تاریخ سامانیان 

4( تاریخ بلعمی، تاریخ گذشتۀ ایران  3( شاهنامۀ ابومنصوری، تاریخ گذشتۀ ایران 
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طبقه بندی انواع ادبی به چهار نوع حماسی، غنایی، نمایشی و تعلیمی، ابتدا در کجا صورت گرفت و مبتنی بر چه بود؟- 455

4( یونان، شعر 3( ایران، محتوا  2( یونان، نثر  1( ایران، ساختمان و قالب شعر 

آثار ادبی از چند دیدگاه طبقه بندی می شود؟- 456

2( سه دیدگاه، محتوا، شکل، ساختمان 1( دو دیگاه، شعر و نثر 

4( دو دیدگاه، محتوا و ساختمان 3( دو دیدگاه، ساختمان و شکل 

با شناسایی و استخراج نکات زبانی ادبیات زیر، کدام گزینه نادرست است؟- 457
فراوان بدو انـــدر ایوان و کاخ»یکی شارسان سازم ایدر فراخ
پر از نافۀ مشک و پر عود خام«زبرجـــد طبق ها و پیـــروزه جام

2( جناس بین جام و خام 1( کاربرد دو حرف اضافه در دو سوی متمم، بدو اندر 

4( وجود واژگان کهن مانند، شارستان، ایدر 3( کاربرد شبکۀ معنایی »زبرجد، فیروزه« و »مشک، عود« 

بیت زیر، در کدام نوع از ادبّیات جای می گیرد؟- 458

ما نیز یکی باشیم از جملۀ قربان ها« »هر تیر که در کیش است گر بر دل ریش آید  
4( وصفی 3( غنایی  2( حماسی  1( تعلیمی 

یکی از دالیل توجه نویسندگان به فارسی نویسی در قرن های پنجم و ششم کدام است؟- 459

1( گسترش موضوعات فارسی تحت تأثیر عمیق خانقاه

2( شکل گیری دولت سلجوقی و بهره گیری از دبیران و نویسندگان تربیت یافته در خراسان و عراق

3( بهره گیری از نثر موزون فارسی و کمال یافتن آن تحت تأثیر خواجه عبدالله انصاری

4( شکل گیری دولت سامانی و گرایش مردم به گسترش فارسی ساده

با توجه به ویژگی های ادبی هر عبارت، نام نویسندۀ مقابل کدام عبارت، درست است؟- 460

1( جوانمرد که بخورد و بدهد به از عابد که روزه دارد و بنهد )کلیله و دمنه(

2( صیاد بی روزی ماهی در دجله نگیرد و ماهی بی اجل در خشک نمیرد )سعدی(

3( محبت را غایت نیست؛ از بهر آنکه محبوب را نهایت نیست. )خواجه عبداله انصاری(

4( سّر عشق نهفتنی است نه گفتنی بساط مهر پیمودنی است نه نمودنی )جهان گشای جوینی(

در کدام گزینه، نام مؤلف کتاب در مقابل آن، درست نیست؟- 46۱

2( الهی نامه: عطار نیشابوری 1( تاریخ ادبیات در ایران: ذبیح الله صفا 

4( مرزبان نامه: محمدبن منور 3( بهارستان: عبدالرحمن جامی 

با توجه به قلمرو فکری بیت زیر در کدام نوع ادبی قرار می گیرد؟- 462
که به عهد از پشیمانی پشیمان زود می گردد«»گر اظهار پشیمانی کند گردون مشو ایمن

4( عاطفی 3( تعلیمی  2( نمایشی  1( حماسی 
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همه گزینه ها به استثنای گزینه .................... درست است.- 463

1( آوردن موعظه و نصیحت در شعر فارسی از آغاز قرن چهارم معمول گردید.

2( حماسۀ ملی ایران و شعر حماسی با فردوسی به اوج رسید.

3( شعر پارسی در قرن چهارم به دست رودکی بنیاد نهاده شد.

4( یکی از ویژگی های شعر فارسی در قرن چهارم و نیمۀ اول قرن پنجم، دشواری زبان است.

جاهای خالی متن زیر با کدام گزینه تکمیل می شود؟- 464

»شاهنامۀ ابومنصوری در حدود سال .................... قمری به دست عده ای از دانشوران خراسان نوشته شد. موضوع این کتاب 
.................... ایران بوده و امروزه فقط چند صفحه ای از .................... آن باقی مانده است.«

2( 346 – تاریخ گذشتۀ – مقدمه 1( 346 – سرگذشت نویسندگان – مقدمه 

4( 376 – شرح حال نویسندگان – اواخر  3( 436 – تاریخ گذشتۀ – اواخر 

کدام گزینه، از ویژگی های نثر دوره اول نیست؟- 465

2( ایجاز و اختصار در لفظ معنی 1( طوالنی بودن جمالت 

4( لغات کم کاربرد فارسی در مقایسه با دوره های بعد 3( تکرار فعل یا اسم به حکم ضرورت معنی 

ابیات زیر در کدام رده از ادبیات جای می گیرد؟- 466

هزاران هزارم فزون لشگر است »مرا پایگه زاِن تو برترست  
که من برکشم تیغ تیز از نیام« تو را برد باید سوی وی پیام  

4( غنایی 3( حماسی  2( تعلیمی  1( نمایشی 

کتاب »اوستا« در چه دوره ای به نگارش در آمد؟- 467

4( اشکانی 3( هخامنشی  2( ساسانی  1( سامانی 

آثار دینی زردشتی بیشتر به چه زبانی تألیف شده است؟- 468

4( پارتی 3( پهلوی  2( اوستایی  1( فارسی باستان 

با توجه به وضع ادبی ایران در قرن چهارم، کدام گزینه، نادرست است؟- 469

1( این قرن، دوران غلبه، رواج، حفظ و ارائۀ آداب و رسوم مّلی بود.

2( پایۀ حماسه های مّلی در این قرن گذاشته شد که زبان فارسی را با ادبیات غنی آن به اوج رساند.

3( این دوره با دانشمند بزرگی چون زکریای رازی آغاز شد و با شاعر بی نظیری مانند فردوسی ادامه یافت.

4( وجود سخنورانی چون رودکی، فردوسی، نظامی، سنایی و ... بیانگر اهمیت این دوره است.

شاهنامۀ ابومنصوری در چه سالی تألیف شد و موضوع آن چه بود؟- 470

2( 436 قمری، از آغاز خلقت تا عصر مؤّلف 1( 346 قمری، تاریخ گذشتۀ ایران 

4( 436 شمسی، تاریخ گذشتۀ ایران  3( 346 شمسی، تاریخ سامانیان 
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همه گزینه ها به استثنای گزینه .................... درست است.- 463

1( آوردن موعظه و نصیحت در شعر فارسی از آغاز قرن چهارم معمول گردید.

2( حماسۀ ملی ایران و شعر حماسی با فردوسی به اوج رسید.

3( شعر پارسی در قرن چهارم به دست رودکی بنیاد نهاده شد.

4( یکی از ویژگی های شعر فارسی در قرن چهارم و نیمۀ اول قرن پنجم، دشواری زبان است.

جاهای خالی متن زیر با کدام گزینه تکمیل می شود؟- 464

»شاهنامۀ ابومنصوری در حدود سال .................... قمری به دست عده ای از دانشوران خراسان نوشته شد. موضوع این کتاب 
.................... ایران بوده و امروزه فقط چند صفحه ای از .................... آن باقی مانده است.«

2( 346 – تاریخ گذشتۀ – مقدمه 1( 346 – سرگذشت نویسندگان – مقدمه 

4( 376 – شرح حال نویسندگان – اواخر  3( 436 – تاریخ گذشتۀ – اواخر 

کدام گزینه، از ویژگی های نثر دوره اول نیست؟- 465

2( ایجاز و اختصار در لفظ معنی 1( طوالنی بودن جمالت 

4( لغات کم کاربرد فارسی در مقایسه با دوره های بعد 3( تکرار فعل یا اسم به حکم ضرورت معنی 

ابیات زیر در کدام رده از ادبیات جای می گیرد؟- 466

هزاران هزارم فزون لشگر است »مرا پایگه زاِن تو برترست  
که من برکشم تیغ تیز از نیام« تو را برد باید سوی وی پیام  

4( غنایی 3( حماسی  2( تعلیمی  1( نمایشی 

کتاب »اوستا« در چه دوره ای به نگارش در آمد؟- 467

4( اشکانی 3( هخامنشی  2( ساسانی  1( سامانی 

آثار دینی زردشتی بیشتر به چه زبانی تألیف شده است؟- 468

4( پارتی 3( پهلوی  2( اوستایی  1( فارسی باستان 

با توجه به وضع ادبی ایران در قرن چهارم، کدام گزینه، نادرست است؟- 469

1( این قرن، دوران غلبه، رواج، حفظ و ارائۀ آداب و رسوم مّلی بود.

2( پایۀ حماسه های مّلی در این قرن گذاشته شد که زبان فارسی را با ادبیات غنی آن به اوج رساند.

3( این دوره با دانشمند بزرگی چون زکریای رازی آغاز شد و با شاعر بی نظیری مانند فردوسی ادامه یافت.

4( وجود سخنورانی چون رودکی، فردوسی، نظامی، سنایی و ... بیانگر اهمیت این دوره است.

شاهنامۀ ابومنصوری در چه سالی تألیف شد و موضوع آن چه بود؟- 470

2( 436 قمری، از آغاز خلقت تا عصر مؤّلف 1( 346 قمری، تاریخ گذشتۀ ایران 

4( 436 شمسی، تاریخ گذشتۀ ایران  3( 346 شمسی، تاریخ سامانیان 
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شعر ِحکمی و تعلیمی در کدام قرن به وجود آمد و در چه دوره ای به پختگی رسید؟- 47۱

2( اوایل قرن پنجم، خوارزمشاهیان 1( قرن چهارم، سامانیان 

4( قرن چهارم و اوایل قرن پنجم، سلجوقیان 3( قرن پنجم، غزنویان 

نثر دورۀ سامانی بیشتر به کدام موضوع ها توّجه دارد؟- 472

2( حماسی، مدحی، غنایی 1( حماسی، مّلی، تاریخی 

4( تاریخی، توصیفی، مدحی 3( غنایی، مّلی، توصیفی 

»تاریخ الّرسل و الملوک« نوشتۀ کیست و به چه زبانی نوشته شده بود؟- 473

2( محمدبن جریر طبری، عربی 1( محمدبن جریر طبری، فارسی 

4( علمای ماوراءالنهر، عربی 3( ابوعلی بلعمی، فارسی 

در قرن چهارم شعر غنایی با کدام شاعران، قّوت و استحکام یافت؟- 474

2( رودکی، شهید بلخی 1( ناصر خسرو، رودکی 

4( شهید بلخی، کسایی 3( کسایی، ناصر خسرو 

کدام تعریف، فقط ادبیات مکتوب را در بر می گیرد؟- 475

1( مجموعۀ نوشته ها، اصطالحات و رفتارهایی که در یک رشتۀ علمی یا حرفه ای رواج می یابد.

2( سخن گفتن باقتضای حال شنونده است.

3( نوشته هایی است که باورها، اندیشه ها و خیال ها را در عالی ترین صورت ها بیان می کند.

4( بیان مقصود به الفاظی روشن و روان است.

همۀ گزینه ها به جز گزینه .................... دربارۀ نثر فارسی در سده های پنجم و ششم درست است.- 476

1( عدم استفاده از آرایه های ادبی در نثر )مانند: موازنه، سجع، مراعات نظیر(

2( این دوره، یکی از مهم ترین دوره های کمال و گسترش نثر پارسی است.

3( یکی از عمده ترین دالیل توجه نویسندگان به فارسی نویسی، گسترش عرفان و تصوف است.

4( آثار خواجه عبدالله انصاری را می توان سرآمد همۀ نثرهای موزون در این دوره شمرد.

قدیمی ترین طبقه بندی انواع ادبی در یونان باستان، کدام اند؟- 477

2( چهار نوع: حماسی، غنایی، نمایشی و تعلیمی 1( سه نوع: عرفانی، خرد گرا، میهنی  

4( چهار نوع: قصیده، غزل، رباعی، دو بیتی 3( سه نوع: شعر، داستان و نمایشنامه 

کدام گزینه از ویژگی های فکری شعر سبک خراسانی است؟- 478

2( قافیه و ردیف، بسیار ساده است. 1( استفاده از آرایه های ادبی، طبیعی و در حّد اعتدال 

4( مضمون عمدۀ اشعار این سبک، حماسه، مدح و اندرز است. 3( بهره گیری از تشبیه )نوع حسی( در توصیف پدیده ها 
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همۀ گزینه ها از عوامل مهم پیشرفت و گسترش زبان و ادب فارسی از قرن سوم تا میانۀ قرن پنجم بوده است، به جز:- 479

2( توسعه مدارس و مراکز تعلیم 1( گرایش شاهان در جلب عالمان و ادبیات به دربار 

4( در آمیختن زبان فارسی با مفردات و ترکیبات زبان عربی 3( خروج شعر از دربارها و ورود آن به خانقاه ها 

کدام گزینه، از ویژگی های نثر دورۀ سامانی است؟- 480

2( حذف افعال به قرینه 1( تمثیل و استشهاد به آیات، احادیث و اشعار عرب  

4( افزایش کاربرد لغات عربی  3( ایجاز و اختصار در لفظ و معنا 

قالب عمدۀ شعر سبک خراسانی کدام است؟- 48۱

4( مسّمط 3( ترجیع بند  2( غزل  1( قصیده 

کدام دو شاعر معروف آذربایجان سبک شعر فارسی را از آنچه در دیگر نواحی ایران بود، متمایز ساختند؟- 482

2( ناصر خسرو، سنایی 1( نظامی، جمال الدین عبدالرّزاق اصفهانی 

4( خاقانی، نظامی 3( سنایی، انوری 

بیان ناخرسندی فرزانگان از اوضاع زمانۀ خویش و طرح نابسامانی های اجتماعی از مضامین برجستۀ شعر کدام دوره است؟- 483

2( قرن های هفتم و هشتم 1( قرن های چهارم و سوم 

4( قرن های پنج و شش 3( قرن های سوم و چهارم 

تحول روحی و معنوی کدام شاعر، آغازی بر دگرگونی عمیق در شعر فارسی و ظهور سبک عراقی شد؟- 484

4( ناصر خسرو 3( مولوی  2( سنایی  1( عطار 

ویژگی اصلی »نثر موزون« چیست و چه کسی آن را به کمال رساند؟- 485

2( استفاده از موضوع های عرفانی – ابوالعمالی نصرالله منشی 1( به کارگیری سجع های ساده – خواجه عبدالله انصاری 

4( به کارگیری سجع های مطّرف – ابوالفضل میبدی 3( گسترش عرفان و تصوف – عین القضاه همدانی 

ناصر خسرو با کدام شاعر در تبریز مالقات کرد و او دیوان های کدام شاعران را پیش ناصر خسرو آورد و معانی مشکل آن ها را - 486
از او پرسید؟

2( قطران، منجیک و دقیقی 1( قطران، منوچهری و منجیک 

4( نظامی، منجیک و عنصری 3( خاقانی، دقیقی و منجیک 

آثار »دیوار ـ الهی نامه ـ داستان های صاحبدالن« به ترتیب از کدام هنرمندان است؟- 487

2( جمال میرصادقی ـ عطار ـ محمد اشتهاردی 1(سهراب سپهری ـ سنایی ـ محمد اشتهاردی 

4(سهراب سپهری ـ عطار ـ جمال میرصادقی 3(جمال میرصادقی ـ سنایی ـ سهراب سپهری 
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همۀ گزینه ها از عوامل مهم پیشرفت و گسترش زبان و ادب فارسی از قرن سوم تا میانۀ قرن پنجم بوده است، به جز:- 479

2( توسعه مدارس و مراکز تعلیم 1( گرایش شاهان در جلب عالمان و ادبیات به دربار 

4( در آمیختن زبان فارسی با مفردات و ترکیبات زبان عربی 3( خروج شعر از دربارها و ورود آن به خانقاه ها 

کدام گزینه، از ویژگی های نثر دورۀ سامانی است؟- 480

2( حذف افعال به قرینه 1( تمثیل و استشهاد به آیات، احادیث و اشعار عرب  

4( افزایش کاربرد لغات عربی  3( ایجاز و اختصار در لفظ و معنا 

قالب عمدۀ شعر سبک خراسانی کدام است؟- 48۱

4( مسّمط 3( ترجیع بند  2( غزل  1( قصیده 

کدام دو شاعر معروف آذربایجان سبک شعر فارسی را از آنچه در دیگر نواحی ایران بود، متمایز ساختند؟- 482

2( ناصر خسرو، سنایی 1( نظامی، جمال الدین عبدالرّزاق اصفهانی 

4( خاقانی، نظامی 3( سنایی، انوری 

بیان ناخرسندی فرزانگان از اوضاع زمانۀ خویش و طرح نابسامانی های اجتماعی از مضامین برجستۀ شعر کدام دوره است؟- 483

2( قرن های هفتم و هشتم 1( قرن های چهارم و سوم 

4( قرن های پنج و شش 3( قرن های سوم و چهارم 

تحول روحی و معنوی کدام شاعر، آغازی بر دگرگونی عمیق در شعر فارسی و ظهور سبک عراقی شد؟- 484

4( ناصر خسرو 3( مولوی  2( سنایی  1( عطار 

ویژگی اصلی »نثر موزون« چیست و چه کسی آن را به کمال رساند؟- 485

2( استفاده از موضوع های عرفانی – ابوالعمالی نصرالله منشی 1( به کارگیری سجع های ساده – خواجه عبدالله انصاری 

4( به کارگیری سجع های مطّرف – ابوالفضل میبدی 3( گسترش عرفان و تصوف – عین القضاه همدانی 

ناصر خسرو با کدام شاعر در تبریز مالقات کرد و او دیوان های کدام شاعران را پیش ناصر خسرو آورد و معانی مشکل آن ها را - 486
از او پرسید؟

2( قطران، منجیک و دقیقی 1( قطران، منوچهری و منجیک 

4( نظامی، منجیک و عنصری 3( خاقانی، دقیقی و منجیک 

آثار »دیوار ـ الهی نامه ـ داستان های صاحبدالن« به ترتیب از کدام هنرمندان است؟- 487

2( جمال میرصادقی ـ عطار ـ محمد اشتهاردی 1(سهراب سپهری ـ سنایی ـ محمد اشتهاردی 

4(سهراب سپهری ـ عطار ـ جمال میرصادقی 3(جمال میرصادقی ـ سنایی ـ سهراب سپهری 
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در کدام گزینه، تعداد بیشتری از آثار پدیدآورندگان زیر وجود دارد؟- 488

»نصرالله منشی، عطار، شهاب الدین سهروردی، مولوی، ابوالفضل بیهقی، احمد عربلو، علی شریعتی«

1( فیه ما فیه، فی حقیقه العشق، قصه شیرین فرهاد، کویر

2( فی حقیقه العشق، کویر، تاریخ بیهق، گلستان

3( فرهاد و شیرین، کلیله و دمنه، تاریخ بیهق، تمهیدات

4( تذکرةاالولیا، تمهیدات، کلیله و دمنه، قصه شیرین فرهاد

توضیح کدام گزینه درباره » ملک الشعرای بهار« نیست؟- 489

1( در سبک خراسانی و با زبانی حماسی شعر می سرود و با ادبیات کهن آشنایی داشت.

2( از آثار او می توان به تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، سبک شناسی، تاریخ تطور نظم فارسی اشاره کرد.

3( وی در زمینه روزنامه نگاری و سیاست نیز فعالیت داشت و سردبیر روزنامه »مجلس« بود.

4( بیت »من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید / قفسم برده به باغی و دلم شاد کنید« سرآغاز یکی از سروده های اوست.

توضیح مقابل کدام روزنامه دوره بیداری نادرست است؟- 490

1( قرن بیستم: عشقی در این روزنامه به افشاگری اعمال پلید و مقاصد شوم رجال خائن زمان پرداخت.

2( نسیم شمال: روزنامه ای که به مدیریت و نویسندگی سید اشرف الدین گیالنی در رشت منتشر می شد.

3( بهار: نشریه ای ادبی محسوب می شد که در سال های مشروطه به وسیله میرزایوسف خان اعتصامی آشتیانی منتشر شد.

4( سروش: روزنامه ای بود که دهخدا در استانبول به کمک میرزاجهانگیرخان منتشر کرد.

با توجه به ابیات زیر، کدام ویژگی از منظر سبک شناسی نادرست است؟- 49۱
شو بــــار سـفر بنــــد که یاران همـه رفتنـد»از ملــک ادب حکم گــزاران همــه رفتنــد
گوید چه نشینی که ســــواران همـه رفتنـدآن گرد شـتابنده که در دامـن صحراسـت
کز بـاغ جهـان اللـه عـذاران همـه رفتنـد«داغ اسـت دل اللـه و نیلـی اسـت بـر سـرو

2( نبود واژگان و اصطالحات فرنگی در شعر 1( استفاده از آرایه های تشبیه و استعاره  

4( غلبه استفاده از واژگان عربی بر فارسی 3( سادگی و روانی زبان و قابل فهم بودن آن  

هنر فروغی بسطامی در چیست و سرمشق کار او چه کسانی هستند؟- 492

2( قصیده سرایی ـ شاعران سبک خراسانی 1( قصیده سرایی ـ شاعران سبک عراقی  

4( غزل سرایی ـ شاعران سبک خراسانی 3( غزل سرایی ـ شاعران سبک عراقی 

چه کسی برای اولین بار در ایران به نوشتن نمایش نامه پرداخت و زبان این نمایش نامه ها چگونه بود؟- 493
2( میرزا آقاخان کرمانی- موزون و عوام فهم 1( میرزا آقا تبریزی- ساده و روان  

4( زین العابدین مراغه ای- ساده و روان 3( عبدالّرحیم طالبوف- دشوار و متکّلف  

در کدام گزینه به ترتیب آثار )منثور، منظوم و منثور( آمده است؟ - 494
2( فی حقیقه العشق، مثل درخت در شب باران ، کویر  1( کلیه و دمنه، قصه شیرین و فرهاد ، تمهیدات 

4( فیه ما فیه، کویر ، تمهیدات 3( تذکرةاالولیا ، دماوندیه،مثل درخت در شب باران  
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عبارت زیر معرف کیست؟ - 495

»وحی احیا کننده نثر فارسی است و قبل از وی سبک نویسندگی فارسی با متکلف و تصنع همراه بود او با کاربران زبان و اصطالحات 
رایج و آمیخته به شعر و ضرب المثل به سبک گلستان سعدی می نوشت .«

4(محمد تقی بهار 3(ادیب الممالک فراهانی  2(علی اکبر دهخدا  1(قائم مقام فراهانی 

با توجه به تاریخ ادبیات دوره بازگشت کدام گزینه درست است ؟ - 496

1( زبان تخیل و اندیشه در این سبک تکرار شنیده ها

2(  سروش اصفهانی در غزل و نشاط اصفهانی در قصیده از شاعران گذشته پیروی می کردند

3( یکی از عوامل نهضت بازگشت ادبی بی توجهی به ادبیات در دربار قاجار و مداحی شاهان قاجار بود.

4( موضوع شهنشاه نامه صبای کاشانی جنگ های پیامبر و دلیری های حضرت علی است.

توضیحات مقابل کدام شاعر درست است ؟ - 497

1(ادیب الممالک فراهانی،  سر دبیر روزنامه مجلس بود و لقبش را ناصر الدین شاه او را داده بود 

2( میرزاده عشقی شاعر و روزنامه نگار ، موسیقی دان و نظریه پرداز دوره مشروطیت بود و به دست رضا خان ترور شد 

3(محمد تقی بهار در سبک خراسانی به زبان حماسی شعر می سرود و در حوزه سیاست و روزنامه نویسی هم فعالیت داشت 

4(فرخی یزدی وی به سعدی و خاقانی عالقه داشت و آشنایی او با سعدی باعث شکوفایی طبع وی شد

حوزه با موضوع چند اثر درست است ؟  - 498

دانشکده روزنامه نگاری ، داستان باستان ، تحقق ادبی تاریخی،  شمس وظفرا ، نمایشنامه نویسی،  سرگذشت بابای اصفهانی ترجمه، قرن بیستم روزنامه نگاری 
ایده آل ترجمه 

4(چهار 3(سه  2(دو  1(یک 

ابولقاسم الهوتی و فرخی یزدی از شاخص ترین شاعران کدام حوزه شعر دوره بیداری هستند ؟ - 499

4 ازادی 3 دانش ها و فنون نوین   2( تعلیم و تربیت جدید   1( توجه و مردم  

با توجه به کاربرد واژگان کهن در شعر بعضی از شاعران دوره بیداری در کدام گزینه این ویژگی بارز است؟- 500

1(  همین فردا شود غوغا پدیدار / میتینگ و کنفرانس او نطق و اشعار

2( ویرانگر هفت حصن غبرا باش / برهم زن چار آخشیجان شو

3( کز آتش دم شمشیر تیز خود ای شه / به خاندان وی افکن بساط ماتم را 

4( یوسف از قافله حسن تو غارت زده است / دل ما خش که در این قافله سودا کردیم 

کدام موارد مربوط به ویژگی فکری نثر دوره بیداری است؟- 50۱

الف( عبارت های وصفی دور و دراز و لفظ پردازی های بی جا در نامه ها و نوشته ها کاهش می یابد.
ب( حضور راوی سوم شخص و سخن گفتن او با مخاطب رواج می یابد.

ج( دشمنی با استبداد و استکبار در این دوره رواج دارد.
د( حقوق مدنی زنان و تنفر از خرافات در نثر این دوره دیده می شود.

ه( قید و بند های نثر مصنوع کنار گذاشته می شود و نثر گزارشی و ساده می شود.
4( ج_ الف 3(ب_ د  2(الف_ ه  1(ج_د 
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عبارت زیر معرف کیست؟ - 495

»وحی احیا کننده نثر فارسی است و قبل از وی سبک نویسندگی فارسی با متکلف و تصنع همراه بود او با کاربران زبان و اصطالحات 
رایج و آمیخته به شعر و ضرب المثل به سبک گلستان سعدی می نوشت .«

4(محمد تقی بهار 3(ادیب الممالک فراهانی  2(علی اکبر دهخدا  1(قائم مقام فراهانی 

با توجه به تاریخ ادبیات دوره بازگشت کدام گزینه درست است ؟ - 496

1( زبان تخیل و اندیشه در این سبک تکرار شنیده ها

2(  سروش اصفهانی در غزل و نشاط اصفهانی در قصیده از شاعران گذشته پیروی می کردند

3( یکی از عوامل نهضت بازگشت ادبی بی توجهی به ادبیات در دربار قاجار و مداحی شاهان قاجار بود.

4( موضوع شهنشاه نامه صبای کاشانی جنگ های پیامبر و دلیری های حضرت علی است.

توضیحات مقابل کدام شاعر درست است ؟ - 497

1(ادیب الممالک فراهانی،  سر دبیر روزنامه مجلس بود و لقبش را ناصر الدین شاه او را داده بود 

2( میرزاده عشقی شاعر و روزنامه نگار ، موسیقی دان و نظریه پرداز دوره مشروطیت بود و به دست رضا خان ترور شد 

3(محمد تقی بهار در سبک خراسانی به زبان حماسی شعر می سرود و در حوزه سیاست و روزنامه نویسی هم فعالیت داشت 

4(فرخی یزدی وی به سعدی و خاقانی عالقه داشت و آشنایی او با سعدی باعث شکوفایی طبع وی شد

حوزه با موضوع چند اثر درست است ؟  - 498

دانشکده روزنامه نگاری ، داستان باستان ، تحقق ادبی تاریخی،  شمس وظفرا ، نمایشنامه نویسی،  سرگذشت بابای اصفهانی ترجمه، قرن بیستم روزنامه نگاری 
ایده آل ترجمه 

4(چهار 3(سه  2(دو  1(یک 

ابولقاسم الهوتی و فرخی یزدی از شاخص ترین شاعران کدام حوزه شعر دوره بیداری هستند ؟ - 499

4 ازادی 3 دانش ها و فنون نوین   2( تعلیم و تربیت جدید   1( توجه و مردم  

با توجه به کاربرد واژگان کهن در شعر بعضی از شاعران دوره بیداری در کدام گزینه این ویژگی بارز است؟- 500

1(  همین فردا شود غوغا پدیدار / میتینگ و کنفرانس او نطق و اشعار

2( ویرانگر هفت حصن غبرا باش / برهم زن چار آخشیجان شو

3( کز آتش دم شمشیر تیز خود ای شه / به خاندان وی افکن بساط ماتم را 

4( یوسف از قافله حسن تو غارت زده است / دل ما خش که در این قافله سودا کردیم 

کدام موارد مربوط به ویژگی فکری نثر دوره بیداری است؟- 50۱

الف( عبارت های وصفی دور و دراز و لفظ پردازی های بی جا در نامه ها و نوشته ها کاهش می یابد.
ب( حضور راوی سوم شخص و سخن گفتن او با مخاطب رواج می یابد.

ج( دشمنی با استبداد و استکبار در این دوره رواج دارد.
د( حقوق مدنی زنان و تنفر از خرافات در نثر این دوره دیده می شود.

ه( قید و بند های نثر مصنوع کنار گذاشته می شود و نثر گزارشی و ساده می شود.
4( ج_ الف 3(ب_ د  2(الف_ ه  1(ج_د 
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کدام موارد از ویژگی های فکری دوره بیداری است؟- 502

1( برخی شعرا برای فهم مردم عادی به زبان ساده و صمیمی کوچه و بازار روی آوردند.

2( مضمون قانون شکنی و اعتراض در سخن شاعران و نویسندگان راه یافت.

3( شاعران به خواست و عالئق توده مردم توجه کردند.

4( اکثر شاعران به نوآوری  در عرصه تخیل روی آوردند.

با توجه به مفاهیم دوره بیداری کدام گزینه مربوط به این دوره نیست؟- 503
بـــا آن که هســـت ریـــزه خور خـــوان کارگر ســـرمایه دار از ســـر خوان رانـــدش ز جور1(
این بشـــارت را به ملت با حـــرارت می دهمخلـــق را اندر حقوق خود جســـارت می دهم2(
افکنـــدمادر اوســـت این وطن که در طلبش خصم3( تـــو  خانـــدان  بـــه  تطـــاول  نـــار 
هیچ زشـــتی نتوان گفـــت کـــه زیبایی کردگرچـــه بر مـــا ســـتم او به هـــالک انجامید4(

نام پدیدآورنده چند اثر در کمانک مقابل آن نادرست آمده است؟- 504

» ارزیابی شتابزده )جالل آل احمد(_ از پاریز تا پاریس )علی شریعتی(_ گوشواره عرش )سید محمدحسین بهجت تبریزی(_ اخالق 
الطوایف  لطایف  توسی(_  نصیرالدین  )خواجه  نامه  سیاست  همدانی(_  القضات  )عین  تمهیدات  کاشفی(_  واعظ  )حسین  محسنی 

)فخرالدین علی صفی(_ سه پرسش )لئو تولستوی(«

4( چهار 3(سه  2( دو  1( یک 

اطالعات کدام عبارت ها درست است؟- 505

الف( شعر حکمی و اندرزی در دوره سلجوقیان به پختگی رسید.

ب( قرن پنجم، دوران غلبه  رواج حفظ و ارائه آداب و رسوم ملی بود.

ج( در دوره آل بویه و صفاریان زبان رسمی زبان فارسی بود.

د( زبان فارسی دری نخست در غرب و شمال غربی ایران رواج پیدا کرد.

4(الف_ د 3(ب_ د  2( الف_ ج  1( ب_ ج 

با توجه به ویژگی های نثر ترجمه تفسیر طبری،کدام گزینه به ویژگی های این کتاب نزدیک است؟- 506

1( روزی آن امیر خراسانی در پیش او ایستاده بود. ناگاه دست بر کاله خود برد، می خواست او را ادب کند.

2( حکما گفته اند که: حیا سبب بقای عالم و انتظام دنیاست و هیچ چیز از نظر حی الینام محبوب نیست.

3( عزمی چون باد پوینده و قدمی چون حرص جوینده، زمین سیمای سیمایی داشت و فلک ردای سنجابی

4( سخن رجال  بر منوال این حال می رفت و هر یک موافق وقت و الیق حال، نظمی رایق انشا می کرد و نثری بدایع روایت می فرمود.

شاعران زیر به ترتیب در کدام قالب های شعری شهرت داشتند؟- 507

» مجمر اصفهانی_ سروش اصفهانی_ قاآنی شیرازی_ فروغی بسطامی«

2( غزل _قصیده_ قصیده_ غزل 1( غزل_ قصیده _غزل_ قصیده 

4( قصیده _غزل_ قصیده_ غزل 3( قصیده _قصیده _غزل_ غزل 
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کدام گزینه از دیدگاه تاریخ ادبیات مشروطه نادرست است؟- 508

1(تنها اثر قابل توجه در حوزه تحقیقات ادبی و تاریخی اثری از ناظم االسالم کرمانی است.

2( ترجمه آثار اروپایی در ایران با تاسیس چاپخانه در زمان فتحعلی شاه آغاز شد.

3( در عصر مشروطه بیشترین رویکرد نویسندگان به رمان های سیاسی بود.

4( نویسنده کتاب »تاریخ تطور نظم فارسی« مدیر مجله دانشکده بود.

عبارت های کدام گزینه به ترتیب مربوط به »نشاط اصفهانی_ صبای کاشانی_ ادیب الممالک فراهانی_ میرزازاده عشقی« است؟- 509

الف( روزنامه نگار نمایشنامه نویس و نظریه پرداز دوره مشروطیت بود.

ب( هر چند قصاید بلندی دارد ولی در غزل سرایی در بین هم روزگاران خود تا حدی کم نظیر است.

ج( از شاعران شاخص دوره بازگشت بود که او را پرچمدار این دوره می دانند.

د( مضامین وطنی سیاسی و اجتماعی در شعرش بسیار آشکار است.

4( ج_د_الف_ب 3(ب_ د_ الف_ ج  2(ج_ب_الف_ د   1( ب_ج_د_الف 

کدام گزینه درباره سطح ادبی شعر عصر بیداری نیست؟- 5۱0

1( شاعرانی که به زبان کوچه و بازار شعر می گفتند به قالب هایی چون مستزاد و چهارپاره رغبت بیشتری دارند.

2( گرایش به قالب های کم کاربرد یا نوین به تدریج زمینه را برای ظهور شعر نو فراهم کرد.

3( شاعران سنت گرا در این دوره از واژه های کهن مثل: باد فره ، خلیدن و .... استفاده می کردند.

4( گروهی که به زبان کوچه و بازار شعر می گفتند التزام کمتری به موسیقی و عروض داشتند.

در همه گزینه ها یکی از درون مایه های شاخص عصر بیداری وجود دارد به جز.....- 5۱۱
وی تـــو بـــه خون پـــدر خریـــده وطـــن راای شـــده ســـیراب ز اشـــک دیـــده مـــادر1(
برفـــروزد2( آتـــش  کاش  ای  کارگـــر  تا بسوزد ســـر به ســـر این توده تن پروران راانتقـــام 
اندطالبان عدل و قانون را ز مرگ اندیشه نیست3( آنکـــه آب زندگانـــی خـــورده  بـــرای  از 
چون به جنگ اندر اجل را تیغ تو قانون شـــودمرگ را قانون شـــود جـــان بداندیشـــان تو4(

کدام گزینه با سایر گزینه ها فرق دارد؟- 5۱2

4( مجالس سبعه  3( فیه ما فیه   2( مکاتیب   1( مثنوی معنوی  

کدام یک از گزینه ها در معرفی سعدی نادرست است؟- 5۱3

2( در بیشتر قالب های ادبی طبع آزمایی کرده است. 1( سی وپنج سال در سفر بود. 

4( گلستان را در قالب مثنوی پدید آورد. 3( سرآمد غزل های عاشقانه است. 

کدام گزینه مربوط به صاحب کتاب »لمعات« است؟- 5۱4

2( شاخص ترین شاعر عارف  1( صاحب غزل های عرفانی زیبا  

4( از چهره های سیاسی عصر ایلخانان 3( کشته شده در قتل عام اصفهان  
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کدام گزینه از دیدگاه تاریخ ادبیات مشروطه نادرست است؟- 508

1(تنها اثر قابل توجه در حوزه تحقیقات ادبی و تاریخی اثری از ناظم االسالم کرمانی است.

2( ترجمه آثار اروپایی در ایران با تاسیس چاپخانه در زمان فتحعلی شاه آغاز شد.

3( در عصر مشروطه بیشترین رویکرد نویسندگان به رمان های سیاسی بود.

4( نویسنده کتاب »تاریخ تطور نظم فارسی« مدیر مجله دانشکده بود.

عبارت های کدام گزینه به ترتیب مربوط به »نشاط اصفهانی_ صبای کاشانی_ ادیب الممالک فراهانی_ میرزازاده عشقی« است؟- 509

الف( روزنامه نگار نمایشنامه نویس و نظریه پرداز دوره مشروطیت بود.

ب( هر چند قصاید بلندی دارد ولی در غزل سرایی در بین هم روزگاران خود تا حدی کم نظیر است.

ج( از شاعران شاخص دوره بازگشت بود که او را پرچمدار این دوره می دانند.

د( مضامین وطنی سیاسی و اجتماعی در شعرش بسیار آشکار است.

4( ج_د_الف_ب 3(ب_ د_ الف_ ج  2(ج_ب_الف_ د   1( ب_ج_د_الف 

کدام گزینه درباره سطح ادبی شعر عصر بیداری نیست؟- 5۱0

1( شاعرانی که به زبان کوچه و بازار شعر می گفتند به قالب هایی چون مستزاد و چهارپاره رغبت بیشتری دارند.

2( گرایش به قالب های کم کاربرد یا نوین به تدریج زمینه را برای ظهور شعر نو فراهم کرد.

3( شاعران سنت گرا در این دوره از واژه های کهن مثل: باد فره ، خلیدن و .... استفاده می کردند.

4( گروهی که به زبان کوچه و بازار شعر می گفتند التزام کمتری به موسیقی و عروض داشتند.

در همه گزینه ها یکی از درون مایه های شاخص عصر بیداری وجود دارد به جز.....- 5۱۱
وی تـــو بـــه خون پـــدر خریـــده وطـــن راای شـــده ســـیراب ز اشـــک دیـــده مـــادر1(
برفـــروزد2( آتـــش  کاش  ای  کارگـــر  تا بسوزد ســـر به ســـر این توده تن پروران راانتقـــام 
اندطالبان عدل و قانون را ز مرگ اندیشه نیست3( آنکـــه آب زندگانـــی خـــورده  بـــرای  از 
چون به جنگ اندر اجل را تیغ تو قانون شـــودمرگ را قانون شـــود جـــان بداندیشـــان تو4(

کدام گزینه با سایر گزینه ها فرق دارد؟- 5۱2

4( مجالس سبعه  3( فیه ما فیه   2( مکاتیب   1( مثنوی معنوی  

کدام یک از گزینه ها در معرفی سعدی نادرست است؟- 5۱3

2( در بیشتر قالب های ادبی طبع آزمایی کرده است. 1( سی وپنج سال در سفر بود. 

4( گلستان را در قالب مثنوی پدید آورد. 3( سرآمد غزل های عاشقانه است. 

کدام گزینه مربوط به صاحب کتاب »لمعات« است؟- 5۱4

2( شاخص ترین شاعر عارف  1( صاحب غزل های عرفانی زیبا  

4( از چهره های سیاسی عصر ایلخانان 3( کشته شده در قتل عام اصفهان  
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دربارۀ کتاب »المعجم فی معاییر اشعار العجم« کدام گزینه نادرست است؟- 5۱5

2( نثر مقدمۀ کتاب ساده و عالمانه است. 1( اثر شمس قیس رازی است. 

4( در موضوع خود مهم ترین کتاب است. 3( یکی از مباحث آن نقد است. 

کدام اثر به نظم و نثر نوشته شده است؟- 5۱6

4( مرزبان نامه  3( لمعات   2( بوستان   1( عشاق نامه  

در همۀ گزینه های داده شده یکی از موضوعات تاریخ جهانگشا مطرح شده است؛ به جز :- 5۱7

2( حکومت حسن صباح  1( ظهور چنگیز  

4( تاسیس عمارت ربع رشیدی در تبریز 3( فتح قلعه های اسماعیلیه  

پدیدآورنده اثر یا آثار، در کدام گزینه، نادرست آمده است؟- 5۱8

1(. )فرهاد و شیرین: وحشی بافقی(، )بهارستان: جامی(

2( )عباس میرزا، آغازگری تنها: مجید واعظی(، )تذکره االولیا: عطار(

3( )مرصادالعباد: نجم الدین رازی(، )غزلیات شمس: جالل الدین محمد مولوی(

4( )اسرارنامه: مولوی(، )اسرارالتوحید: محمد بن منور(

کدام گزینه در باره تاریخ ادبیات قرن دهم درست است؟- 5۱9

1( جریان شعر بابا فغانی، به شیوه رودکی و عنصری در جریان بود.

2( بعد از ظهور شاعرانی چون سعدی، موالنا و حافظ، فرصت رشد ادبیات فارسی فراهم شد.

3( توجه شاهان صفوی به ادبیات عرفانی، عارفان و شعرای هندی را به شعر فارسی عالقمند کرد.

4( قالب غزل با توجه به نقش و سابقه کاربردش اجازه پرداختن به مسائل اجتماعی و سیاسی را نمی داد.

کتاب های مذکور در کدام گزینه همگی از آثار ساده در نثر سبک هندی هستند؟- 520

2( مجالس المومنین_ جامع عباسی_ محبوب القلوب  1(  شرفنامه بدلیسی _ عین الحیات _ بدایع الوقایع واصفی 

4(  کتب دار الشکوه_ تذکره شاه طهماسب_ حبیب السیر 3( حبیب السیر_ احسن التواریخ _عالم آرای عباسی 

 درست است؟- 52۱
ً
نام نویسنده و موضوع کدام اثر کامال

1( المعجم فی معاییر اشعار العجم: شمس قیس رازی، لغت و معانی آن

2( اخالق االشراف: عبید زاکانی، منظومه انتقادی طنزآمیز 

3( تاریخ جهان گشا: خواجه رشیدالدین فضل الله، شرح ظهور چنگیز و تاریخ مغوالن و خوارزمشاهیان 

4( مرصاد العباد من المبدأ الی المعاد: نجم دایه، در بیان سلوک دین و تربیت نفس انسانی
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در همه گزینه ها به ویژگی های نثر عراقی در قرن هفتم تا نهم هجری اشاره شده است به جز .....- 522

1( در قرن هفتم، حاشیه نویسی های زیادی به نثر مصنوع و فنی بر کتاب های تاریخ قدیم انجام گرفت.

2( سستی و ضعف در ساخت دستوری جمالت نثر از ویژگی های زبانی سبک این دوره است.

3( برخی امرای این عصر به ترکی گویی تشویق می کردند و به این زبان آثار پدید آوردند.

4( با از میان رفتن نثر فنی در عصر تیموریان، نثر ساده جایگزین آن شد.

به ترتیب چند مورد از آثار زیر منظوم و چند مورد منثور است؟- 523

» لطایف الطوایف، سیاست نامه، گوشواره عرش، الهی نامه، قابوس نامه، سمفونی پنجم جنوب«

4( دو _ چهار 3( پنج _ دو  2( سه _ سه  1( چهار _ دو 

فرمان ها و نامه های شاهان هخامنشی به زبان ....... نوشته می شد منظومه درخت آسوریک اصل ..... دارد.- 524

4( پهلوی _پارتی 3( پهلوی_ پهلوی  2( فارسی باستان _ پارتی  1( فارسی باستان _ پهلوی 

 درست است؟- 525
ً
با توجه به ویژگی های زبان و ادب فارسی تا نیمه اول قرن پنجم هجری کدام گزینه کامال

1( شعر تعلیمی تا پایان این دوره به پختگی نرسیده بود.

2( شعر غنایی در این دوره با دو شاعر مشهور رودکی و ناصرخسرو استحکام یافت.

3( شاعران این دوره مخصوصًا در مسائل اخالقی مفاهیم بدیع و پیچیده ای را ارائه کردند.

4( نثر این دوره ساده و روان است و پیرامون مسائل تاریخی حماسی و علمی شکل گرفته است.

همه گزینه ها از ویژگی های فکری شعر عراقی است به جز .....- 526

2( رواج مفاخر و هجو در شعر  1( کاربرد اصطالحات عرفانی 

4( فاصله گرفتن غزل از عشق زمینی 3(اشعار پندآموز ساده علمی و دستوری 

نوع ادبی در کدام بیت ها یکسان است؟- 527
گفتا که آب چشـــمه حیوان دهان توستچون خضر دید آن لب جان بخش دل فریبالف(

پـــایبشـــد هوش از انـــرژی مـــرد رزم آزمایب( بـــه  انـــدر آمـــد  زبـــاالی اســـب 
چون نه مرداری تو بلکـــه باز جانانی چرا؟می کشـــد هر کرکسی اجزات را هر جانبیج(
مـــالد( و  خـــون  را  آزار  مـــردم  کـــه از مـــرغ بـــد کنـــده بـــه پـــر و بالبخـــور 

4(الف_ ج 3(ج_د  2(ب_د  1( الف_ب 

از ویژگی های فکری سبک عراقی »شکایت و انتقاد اجتماعی« است این ویژگی در کدام به دیده نمی شود؟- 528
من نه آنم کـــه دگر گوش به تزویر کنمدور شو از برم ای واعظ بیهوده مگوی1(
این ســـالکان نگر که با پیـــر می کنند تشـــویق وقت پیر مغـــان می دهند باز2(
دلربـــا و دلفریـــب و دلنواز و دلســـتاننافرید یازد ز خوبان جهان چون تو کسی3(
کـــه حافـــظ توبـــه از زهد و ریـــا کردبشـــارت بـــر به کـــوی می فروشـــان4(
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در همه گزینه ها به ویژگی های نثر عراقی در قرن هفتم تا نهم هجری اشاره شده است به جز .....- 522

1( در قرن هفتم، حاشیه نویسی های زیادی به نثر مصنوع و فنی بر کتاب های تاریخ قدیم انجام گرفت.

2( سستی و ضعف در ساخت دستوری جمالت نثر از ویژگی های زبانی سبک این دوره است.

3( برخی امرای این عصر به ترکی گویی تشویق می کردند و به این زبان آثار پدید آوردند.

4( با از میان رفتن نثر فنی در عصر تیموریان، نثر ساده جایگزین آن شد.

به ترتیب چند مورد از آثار زیر منظوم و چند مورد منثور است؟- 523

» لطایف الطوایف، سیاست نامه، گوشواره عرش، الهی نامه، قابوس نامه، سمفونی پنجم جنوب«

4( دو _ چهار 3( پنج _ دو  2( سه _ سه  1( چهار _ دو 

فرمان ها و نامه های شاهان هخامنشی به زبان ....... نوشته می شد منظومه درخت آسوریک اصل ..... دارد.- 524

4( پهلوی _پارتی 3( پهلوی_ پهلوی  2( فارسی باستان _ پارتی  1( فارسی باستان _ پهلوی 

 درست است؟- 525
ً
با توجه به ویژگی های زبان و ادب فارسی تا نیمه اول قرن پنجم هجری کدام گزینه کامال

1( شعر تعلیمی تا پایان این دوره به پختگی نرسیده بود.

2( شعر غنایی در این دوره با دو شاعر مشهور رودکی و ناصرخسرو استحکام یافت.

3( شاعران این دوره مخصوصًا در مسائل اخالقی مفاهیم بدیع و پیچیده ای را ارائه کردند.

4( نثر این دوره ساده و روان است و پیرامون مسائل تاریخی حماسی و علمی شکل گرفته است.

همه گزینه ها از ویژگی های فکری شعر عراقی است به جز .....- 526

2( رواج مفاخر و هجو در شعر  1( کاربرد اصطالحات عرفانی 

4( فاصله گرفتن غزل از عشق زمینی 3(اشعار پندآموز ساده علمی و دستوری 

نوع ادبی در کدام بیت ها یکسان است؟- 527
گفتا که آب چشـــمه حیوان دهان توستچون خضر دید آن لب جان بخش دل فریبالف(

پـــایبشـــد هوش از انـــرژی مـــرد رزم آزمایب( بـــه  انـــدر آمـــد  زبـــاالی اســـب 
چون نه مرداری تو بلکـــه باز جانانی چرا؟می کشـــد هر کرکسی اجزات را هر جانبیج(
مـــالد( و  خـــون  را  آزار  مـــردم  کـــه از مـــرغ بـــد کنـــده بـــه پـــر و بالبخـــور 

4(الف_ ج 3(ج_د  2(ب_د  1( الف_ب 

از ویژگی های فکری سبک عراقی »شکایت و انتقاد اجتماعی« است این ویژگی در کدام به دیده نمی شود؟- 528
من نه آنم کـــه دگر گوش به تزویر کنمدور شو از برم ای واعظ بیهوده مگوی1(
این ســـالکان نگر که با پیـــر می کنند تشـــویق وقت پیر مغـــان می دهند باز2(
دلربـــا و دلفریـــب و دلنواز و دلســـتاننافرید یازد ز خوبان جهان چون تو کسی3(
کـــه حافـــظ توبـــه از زهد و ریـــا کردبشـــارت بـــر به کـــوی می فروشـــان4(
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صاحبان چند اثر نادرست معرفی شده است ؟ - 529

»)الهی نامه: عطار( ، )کلیله و دمنه: ترجمه عنصر المعالی کیکاوس(،  )دیوار: جمال میر صادقی( ، )گوشواره عرش موسوی گرمارودی(، 
)فرهاد و شیرین: نظامی گنجه ای( ، )بهارستان: جامی( ، )تحفه االحرار: عطار(«

4( یک 3( سه  2( چهار   1( دو 

کدام گزینه مربوط به قرن هشتم هستند ؟ - 530

الف( از شبه قاره هند تا آسیای صفیر بسیاری به زبان فارسی سخن می گفتند 

ب( نثر این دوره به دو جریان »ساده نویسی و پیچیده نویسی« گرایش پیدا کرد

ج( در اواخر دوره مغول بساط حکومت آخرین خلیفه عباسی المستعصم بالله پرچیده شد 

د( به دلیل بی اعتقادی برخی ایلخانان مغول و بی تعصبی برخی دیگر فرصتی ایجاد شد تا صاحبان مذاهب مختلف عقاید خود را ابزاز 
کنند 

4( د _ الف 3( ج _ د  2( الف _ ب   1( ب _ ج 

کدام گزینه درباره  اتفاقات قرن نهم نادرست است؟ - 53۱

1( کتاب های تحقیقی این دوره عمدتًا سطحی و ابیات نیز تقلیدی و فاقد نوآوری بود 

2( افرادی مانند جامی و دولتشاه کتاب های ارزشمندی نوشتند و ادبیات رونق تازه ای گرفت 

3( در زمان شاهرخ هنرمندان قرآن کریم و شاهنامه فردوسی را به خط خوش نگاشتند و با تصاویر زیبا آراستند 

4( در عهد تیموریان عالوه بر گسترش هنر های چون مینیاتور و معماری و تذهیب تاریخ نویسی نیز ادامه یافت.

نام چند تن از شاعران و نویسندگان زیر با قرنی که در آن می زیستند تطابق دارد ؟ - 532

الف( )ابن یمین: قرن 8( ، )نجم دایه: قرن 7( ، )حمدالله مستوفی: قرن 7( ، )جامی: قرن 9(

ب( )عطا ملک جوینی: قرن 8( ، )عبید زاکانی: قرن 9( ، )سعدی: قرن 7( ، )خواجو کرمانی: قرن 8(

پ( )فخرالدین عراقی: قرن 8( ، )فضل الله همدانی: قرن 7( ، )سلمان ساوجی: قرن 8(

6 )4  7 )3   8 )2  9 )1

کدام توضیح مربوط به اثری است که در قرن هفتم نوشته شده است ؟ - 533

1( این کتاب شرح احوال بیش از صد تن از شاعران ایرانی از آغاز تا زمان مؤلف است که به تشویق علی شیر نوایی نوشته شده است 

2( از نخستین و مهم ترین آثار در علم عروض قافیه بدیع و نقد شعر است که نثر این کتاب در مقدمه مصنوع است 

3( این کتاب تاریخ پیامبران خلفای چهار گانه خلفای بنی عباس و تاریخ ایران تا سال 730 ه. ق را در برمی گیرد 

4( شاعر در این منظومه ناهنجاری های اجتماعی را به شیوه طنز و تمثیل بیان می کند.

توضیحات مقابل کدام شاعر  با نویسنده نادرست است؟ - 534

1( سلمان ساوجی: در غزل توجه خاصی به سعدی و مولوی داشته است و دارای قصایدی در سبک عراقی است 

2( جامی: در نفحات االنس شیوه تذکره االولیای عطار را در بیان حقایق عرفانی و ذکر احوال عارفان به کار برده است 

گاهی است که نکته یابی و انتقاد های ظریف اجتماعی او معروف است  3( عبید زاکانی: شاعر خوش ذوق و آ

4( عطا ملک جوینی: از چهره های علمی و سیاسی در عصر ایلخانان به شمار می رود وی وزیر مقتدر غازان خان و اولجایتو بود
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با توجه به ادبیات سده های هفتم هشتم و نهم کدام گزینه درست است؟ - 535

1( جامی مثنوی هایی به پیروی از نظامی سرود که تحفه احرار یکی از آن هاست 

2( از رونق افتادن قصیده سرایی از بین رفتن دربارهای ادب دوست ایرانی تبار را در پی داشت 

3( حافظ با تلفیق اخالق و عرفان غزل فارسی را به کمال خود رسانید 

4( فیه مافیه و مکاتیب را موالنا گفته و شاگردان نوشته اند و مجالس سبعه مجموعه نامه های موالنا به قلم خود اوست.

با توجه به قلمرو فکری کدام بیت مربوط به قرن های هفتم و هشتم نیست؟ - 536
در آن دم کـــه بگذشـــت و عالم گذاشـــت ســـکندر کـــه بـــر عالمـــی حکم داشـــت1(
جـــان در بهشـــت عـــدن و بال وبا کشـــد آن خســـروی که بی مدد فضـــل و عدل او2(
چون شاه هفت کشـــور گردون گدای ماست خواجـــو ســـزد کـــه بنـــده درگاه مـــا بـــود3(
بحمداللـــه4( فارغـــم  گـــدا  و  پادشـــاه  گدای خاک ره دوســـت پادشـــاه من اســـتز 

در کدام گزینه پدیدآورندگان همه آثار درست در برابر آثار معرفی شده است ؟ - 537

1( کلیله و دمنه از نصرالله منشی، فیه مافیه از موالنا ، تمهیدات عین القضات همدانی 

2(  بخارای من ایل من از محمد بهمن بیگی تاریخ بیهق از ابولفضل بیهقی کویر از دکتر علی شریعتی 

3( تذکره االولیای از عطار،  منظومه از مالهادی سبزواری ، آواز پر جبرئیل از شهاب الدین سهروردی 

4( فی حقیقه العشق از عین القضات همدانی،  از پاریز تا پاریس از محمد بهمن بیگی،  روایت سنگر سازان از عیسی سلیمانی لطف آبادی

انتساب چند اثر به نویسنده یا  سراینده آن نادرست است ؟ - 538

)داستان باستان: باستانی پاریزی( ، )جمشید و خورشید: سلمان ساوجی(،  )منشات: قائم مقام فراهانی(،  )مجالس سبعه: سعدی(، 
بدیع(،  خان  حسن  میرزا  قمر:  و  الدین  )شمس  اصفهانی(،  میرزاحبیب  اصفهانی:  بابا  حاجی  )سرگذشت  زاکانی(،  عبید  پند:  )صد 
)تحفه االحرا: جامی( ، )شمس و طغرا: محمد باقر میرزا خسروی( ، )تذکره دولتشاه: دولتشاه سمرقندی( ، )تاریخ بیداری ایرانیان: 

ناظم السالم کرمانی(،  )خداوند نامه: صبای کاشانی(، )لمعات: ابن یمین(

4( چهار 3( پنج  2( شش  1( هفت 

همه ابیات زیر به یکی از مفاهیم رایج بعد از حمله مغول اشاره دارد به جز :- 539
کـــه آبـــروی شـــریعت بدین قـــدر نرود مکن به جسم حقارت نگاه در من مست1(
گفت پرهیز کن از صحبت پیمان شکنان پیر پیمانه کش ما را که روانش خوش باد2(
گر ز خار و خاره سازد بستر و بالین غریب خفته بر سنجاب شاهی نازنین را چه غم؟3(
بر صـــد گرید4( نیســـت که  دی بر ســـر مرده ای دو صد شـــیون بودامروز یکـــی 
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با توجه به ادبیات سده های هفتم هشتم و نهم کدام گزینه درست است؟ - 535

1( جامی مثنوی هایی به پیروی از نظامی سرود که تحفه احرار یکی از آن هاست 

2( از رونق افتادن قصیده سرایی از بین رفتن دربارهای ادب دوست ایرانی تبار را در پی داشت 

3( حافظ با تلفیق اخالق و عرفان غزل فارسی را به کمال خود رسانید 

4( فیه مافیه و مکاتیب را موالنا گفته و شاگردان نوشته اند و مجالس سبعه مجموعه نامه های موالنا به قلم خود اوست.

با توجه به قلمرو فکری کدام بیت مربوط به قرن های هفتم و هشتم نیست؟ - 536
در آن دم کـــه بگذشـــت و عالم گذاشـــت ســـکندر کـــه بـــر عالمـــی حکم داشـــت1(
جـــان در بهشـــت عـــدن و بال وبا کشـــد آن خســـروی که بی مدد فضـــل و عدل او2(
چون شاه هفت کشـــور گردون گدای ماست خواجـــو ســـزد کـــه بنـــده درگاه مـــا بـــود3(
بحمداللـــه4( فارغـــم  گـــدا  و  پادشـــاه  گدای خاک ره دوســـت پادشـــاه من اســـتز 

در کدام گزینه پدیدآورندگان همه آثار درست در برابر آثار معرفی شده است ؟ - 537

1( کلیله و دمنه از نصرالله منشی، فیه مافیه از موالنا ، تمهیدات عین القضات همدانی 

2(  بخارای من ایل من از محمد بهمن بیگی تاریخ بیهق از ابولفضل بیهقی کویر از دکتر علی شریعتی 

3( تذکره االولیای از عطار،  منظومه از مالهادی سبزواری ، آواز پر جبرئیل از شهاب الدین سهروردی 

4( فی حقیقه العشق از عین القضات همدانی،  از پاریز تا پاریس از محمد بهمن بیگی،  روایت سنگر سازان از عیسی سلیمانی لطف آبادی

انتساب چند اثر به نویسنده یا  سراینده آن نادرست است ؟ - 538

)داستان باستان: باستانی پاریزی( ، )جمشید و خورشید: سلمان ساوجی(،  )منشات: قائم مقام فراهانی(،  )مجالس سبعه: سعدی(، 
بدیع(،  خان  حسن  میرزا  قمر:  و  الدین  )شمس  اصفهانی(،  میرزاحبیب  اصفهانی:  بابا  حاجی  )سرگذشت  زاکانی(،  عبید  پند:  )صد 
)تحفه االحرا: جامی( ، )شمس و طغرا: محمد باقر میرزا خسروی( ، )تذکره دولتشاه: دولتشاه سمرقندی( ، )تاریخ بیداری ایرانیان: 

ناظم السالم کرمانی(،  )خداوند نامه: صبای کاشانی(، )لمعات: ابن یمین(

4( چهار 3( پنج  2( شش  1( هفت 

همه ابیات زیر به یکی از مفاهیم رایج بعد از حمله مغول اشاره دارد به جز :- 539
کـــه آبـــروی شـــریعت بدین قـــدر نرود مکن به جسم حقارت نگاه در من مست1(
گفت پرهیز کن از صحبت پیمان شکنان پیر پیمانه کش ما را که روانش خوش باد2(
گر ز خار و خاره سازد بستر و بالین غریب خفته بر سنجاب شاهی نازنین را چه غم؟3(
بر صـــد گرید4( نیســـت که  دی بر ســـر مرده ای دو صد شـــیون بودامروز یکـــی 
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داده های تاریخی یا ادبی کدام گزینه درباره  ادبیات پس از حمله مغول نادرست است؟ - 540

1( شعر این دوره نرم و دلنشین و برخودار از معانی عمیق انسانی و آسمانی شد و اکثر شاعران از حاکمان روی برتافتند و قصیده کم رنگ شد و غزل که زبان دل 
و عشق بود، گسترش یافت 

2( قالب مثنوی برای ظهور عاطفه، اخالق و عرفان میدان فراخی پدید آورد و در این قالب حماسه های عرفانی سروده شد که قهرمانش انسان پاک نهاد و 
خداجویی است که به نبرد با هوای نفس می پردازد 

3( با این که بسیاری از دانشمندان و ادیبان کشته و متواری شدند و دیگر از دربارهای ادب و دوست و خاندان های فرهنگ پرور خبری نبود  ولی زبان ادبیات 
فارسی مثل دیگر دانش ها دچار سستی و نابه سامانی نگردید 

4( نثر این دوره در دو جریان بیشتر گرایش پیدا کرد. یکی »ساده نویسی« در آثاری مثل طبقات ناصری و مرصاد العباد و دیگر »پیچیده نویسی« با محتوای تاریخ 
حاکمان رفت در آثاری چون تاریخ وصاف و تاریخ جهان گشای جوینی

اطالعات تاریخی یا ادبی کدام گزینه درست است ؟ - 54۱

1( نگرش شاعران و نویسندگان دوره بیداری نسبت به جهان بیرون تغییر یافت و از جزئی نگری و عینیت گرایی به کلی نگری و ذهنیت گرایی تغییر کرد و موازات 
حضور مردم در سیاست و اجتماع، مضامین و اندیشه های تازه به شعر وارد شد.

2( توجه به قالب های قصیده و مثنوی در شعر ملک الشعرا بهار و ادیب الممالک فراهانی بیش تر است و دیگر شاعران که به زبان کوچه و بازار شعر می گفتند به 
قالب های چون مستزاد و چهار پاره و نیز سرودن ترانه و تصنیف رغبت بیشتری داشتند.

3( مشتاق اصفهانی، انجمن  ادبی اصفهان را در زمان نادر شاه و کریم خان زند اراده می کرد و عبد الوهاب نشاط، انجمن ادبی نشاط را تاسیس کرد و پس از 
انجمن ادبی خاقان به ریاست فتحعلی شاه در تهران تشکیل شد. 

4( شاعران دوره بیداری تخیالت سرایندگان پیشین را در نظر داشتند  و با تاثیر پذیری از اوضاع اجتماع نوآوری های در عرصه تخیل پدید آوردند نمونه این تخیالت 
را پاره ا ی از اشعار میرزا عشقی می توان دید.

کدام موارد درباره  موضوعات در دوره بازگشت و مشروطه  نادرست است ؟ - 542

الف( نگارش رمان های تاریخی و اجتماعی در قیاس مثل روزنامه  نویسی یا نوشتن رمان سیاسی  دردسر کم تری داشت.

ب( یکی از دالیل رویکرد نویسندگان به رمان های تاریخی نوعی باستان گرایی و روحیه کاوشگرانه در شناخت هویت گذشته میان آن ها بود.

پ( نوع ادبی نمایشنامه نویسی در دوره ناصر الدین شاه رواج یافت و اولین کسی که در ایران به نوشتن نمایشنامه فارسی پرداخت میرزا حسن خان صنیع الدوله بود 

ت( صبای کاشانی، قاآنی شیرازی، سروش اصفهانی و نشاط اصفهانی به قصیده سرایی به سبک شاعران خراسانی و عهد سلجوقی پرداختند 

ث( هدف انجمن ادبی نشاط رهایی بخشیدن شعر فارسی از تباهی و انحطاط اواخر دوره صفوی دوره های بعد از آن بود 

ج( شاعران دوره بازگشت به سبب فقر فرهنگی جامعه و سستی و رخوت حاکم بر ادبیات به پیروی از اسلوب کهن پرداختند

چ( از مهم ترین روزنامه های عصر بیداری می توان صور اسرافیل با مدیریت میرزا جهانگیر خان صور اسرافیل و نسیم شمال با مدیریت و نویسندگی سید اشراف 
الدین گیالنی را نام برد و مجله بهار که نشریه ای ادبی محسوب می شد در سال های مشروطه به وسیله ملک الشعرا بهار منتشر می شد.

2( ج _ ث _ الف _ ب  1 ( پ _ ت _ ث _ چ  

4( پ _ چ _ ج _ ب 3( چ _ الف _ ت _ پ  
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ویژگی های شعری و نثر شاعران و نویسندگان به ترتیب در کدام گزینه به درستی آمده است؟ - 543

الف( نکته یابی و انتقاد های ظریف اجتماعی دارد و تمایالت اوضاع آشفته روزگار خود را بر نمی تابد.

ب( نثر او در کتابش گاه ساده و گاهی دارای سجع و موازنه است.

پ( در دو محور اندیشه و احساس آثاری جاودان پدید آورده است.

ت( قناعت پیشگی و بی اعتباری دنیا را در شعر خود مورد تاکید قرار داده است.

ث( لحن سخن او گزنده، طنز آمیز و سرشار از خیر خواهی و اصالح طلبی است.

ج( نثر او در مقدمه کتاب مصنوع و در اصل کتاب ساده و عامیانه است.

چ( شعر او کمال یافته و پخته است.

1 ( حافظ ، نجم الدین رازی،  فخرالدین عراقی، ابن یمین،  عبید زاکانی،  شمس قیس رازی،  سلمان ساوجی 

2( عبید زاکانی،  شمس قیس رازی،  فخرالدین عراقی،  ابن یمین،  حافظ،  نجم الدین رازی،  سلمان ساوجی 

3( عبید زاکانی،  نجم الدین رازی،  مولوی ، ابن یمین،  حافظ،  شمس قیس رازی،  خواجوی کرمانی 

4( حافظ،  شمس قیس رازی،  مولوی ، ابن یمین،  عبید زاکانی،  نجم الدین رازی،  خواجوی کرمانی

نام پدیدآورنده چند اثر در کمانک مقابل آن نادرست آمده است؟- 544

»ارزیابی شتاب زده )جـالل آل احمـد( - از پـاریز تـا پـاریس )علـی شـریعتی( - گوشـواره عـرش )سـید محمدحسـین بهجـت تبریزی(-

نصــیرالدین  )خواجــه  نامــه  سیاســت   - همــدانی(  القضــات  )عــین  تمهیدات   - کاشــفی(  واعــظ  )حســین  محســنی  اخــالق 
توســی( - لطایف الطوایف )فخرالدین علی صفی( - سه پرسش )لئو تولستوی(«

4( چهار 3( سه  2( دو   1(یک 

اطالعات کدام عبارت ها درست است؟- 545

الف( شعر حکمی و اندرزی در دوره سلجوقیان به پختگی رسید.

ب( قرن پنجم، دوران غلبه، رواج، حفظ و ارائه آداب و رسوم ملی بود.

ج( در دوره آل بویه و صفاریان، زبان رسمی، زبان فارسی بود.

د( زبان فارسی دری، نخست در غرب و شمال غربی ایران رواج پیدا کرد.

4( الف - د 3( ب - د  2( الف - ج   1(ب - ج 

شاعران زیر به ترتیب در کدام قالب های شعری شهرت داشتند؟- 546

»مجمر اصفهانی - سروش اصفهانی - قاآنی شیرازی - فروغی بسطامی«

2( غزل - قصیده - قصیده - غزل  1( غزل - قصیده - غزل - قصیده  

4( قصیده - غزل - قصیده - غزل 3( قصیده - قصیده - غزل - غزل  

کدام گزینه از دیدگاه تاریخ ادبیات مشروطه نادرست است؟- 547

1( تنها اثر قابل توجه در حوزه ی تحقیقات ادبی و تاریخی، اثری از ناظم االسالم کرمانی است.

2( ترجمۀ آثار اروپایی در ایران با تأسیس چاپخانه در زمان فتحعلی شاه آغاز شد.

3( در عصر مشروطه بیشترین رویکرد نویسندگان به رمان های سیاسی بود.

4( نویسنده کتاب »تاریخ تطّور نظم فارسی « مدیر مجلۀ دانشکده بود.
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ویژگی های شعری و نثر شاعران و نویسندگان به ترتیب در کدام گزینه به درستی آمده است؟ - 543

الف( نکته یابی و انتقاد های ظریف اجتماعی دارد و تمایالت اوضاع آشفته روزگار خود را بر نمی تابد.

ب( نثر او در کتابش گاه ساده و گاهی دارای سجع و موازنه است.

پ( در دو محور اندیشه و احساس آثاری جاودان پدید آورده است.

ت( قناعت پیشگی و بی اعتباری دنیا را در شعر خود مورد تاکید قرار داده است.

ث( لحن سخن او گزنده، طنز آمیز و سرشار از خیر خواهی و اصالح طلبی است.

ج( نثر او در مقدمه کتاب مصنوع و در اصل کتاب ساده و عامیانه است.

چ( شعر او کمال یافته و پخته است.

1 ( حافظ ، نجم الدین رازی،  فخرالدین عراقی، ابن یمین،  عبید زاکانی،  شمس قیس رازی،  سلمان ساوجی 

2( عبید زاکانی،  شمس قیس رازی،  فخرالدین عراقی،  ابن یمین،  حافظ،  نجم الدین رازی،  سلمان ساوجی 

3( عبید زاکانی،  نجم الدین رازی،  مولوی ، ابن یمین،  حافظ،  شمس قیس رازی،  خواجوی کرمانی 

4( حافظ،  شمس قیس رازی،  مولوی ، ابن یمین،  عبید زاکانی،  نجم الدین رازی،  خواجوی کرمانی

نام پدیدآورنده چند اثر در کمانک مقابل آن نادرست آمده است؟- 544

»ارزیابی شتاب زده )جـالل آل احمـد( - از پـاریز تـا پـاریس )علـی شـریعتی( - گوشـواره عـرش )سـید محمدحسـین بهجـت تبریزی(-

نصــیرالدین  )خواجــه  نامــه  سیاســت   - همــدانی(  القضــات  )عــین  تمهیدات   - کاشــفی(  واعــظ  )حســین  محســنی  اخــالق 
توســی( - لطایف الطوایف )فخرالدین علی صفی( - سه پرسش )لئو تولستوی(«

4( چهار 3( سه  2( دو   1(یک 

اطالعات کدام عبارت ها درست است؟- 545

الف( شعر حکمی و اندرزی در دوره سلجوقیان به پختگی رسید.

ب( قرن پنجم، دوران غلبه، رواج، حفظ و ارائه آداب و رسوم ملی بود.

ج( در دوره آل بویه و صفاریان، زبان رسمی، زبان فارسی بود.

د( زبان فارسی دری، نخست در غرب و شمال غربی ایران رواج پیدا کرد.

4( الف - د 3( ب - د  2( الف - ج   1(ب - ج 

شاعران زیر به ترتیب در کدام قالب های شعری شهرت داشتند؟- 546

»مجمر اصفهانی - سروش اصفهانی - قاآنی شیرازی - فروغی بسطامی«

2( غزل - قصیده - قصیده - غزل  1( غزل - قصیده - غزل - قصیده  

4( قصیده - غزل - قصیده - غزل 3( قصیده - قصیده - غزل - غزل  

کدام گزینه از دیدگاه تاریخ ادبیات مشروطه نادرست است؟- 547

1( تنها اثر قابل توجه در حوزه ی تحقیقات ادبی و تاریخی، اثری از ناظم االسالم کرمانی است.

2( ترجمۀ آثار اروپایی در ایران با تأسیس چاپخانه در زمان فتحعلی شاه آغاز شد.

3( در عصر مشروطه بیشترین رویکرد نویسندگان به رمان های سیاسی بود.

4( نویسنده کتاب »تاریخ تطّور نظم فارسی « مدیر مجلۀ دانشکده بود.
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عبارت های کدام گزینه به ترتیب مربوط به » نشاط اصفهانی - صبای کاشانی - ادیب الممالک فراهانی - میرزاده عشقی« است؟- 548

الف( روزنامه  نگار، نمایش نامه نویس و نظریه پرداز دوره مشروطیت بود.

ب( هرچند قصاید بلندی دارد، ولی در غزل سرایی در بین هم روزگاران خود تا حدی کم نظیر است.

ج( از شاعران شاخص دوره بازگشت بود که او را پرچمدار این دوره می دانند.

د( مضامین وطنی، سیاسی و اجتماعی در شعرش بسیار آشکار است.

2( ج - ب - الف - د  1( ب - ج - د - الف  

4( ج - د - الف - ب 3( ب - د - الف - ج  

کدام گزینه درباره سطح ادبی شعر عصر بیداری نیست؟- 549

1( شاعرانی که به زبان کوچه و بازار شعر می گفتند، به قالب هایی چون مستزاد و چهارپاره رغبت بیشتری داشتند.

2( گرایش به قالب های کم کاربرد یا نوین، به تدریج زمینه را برای ظهور شعر نو فراهم کرد.

3( شاعران سنت گرا در این دوره از واژه های کهنی مثل: بادافره، خلیدن و... استفاده می کردند.

4( گروهی که به زبان کوچه و بازار شعر می گفتند، التزام کمتری به موسیقی و عروض داشتند.

دربارۀ وضعیت فرهنگی جامعۀ ایرانی در قرن هشتم همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ............. درست هستند.- 550

2( اهمیت شهر شیراز در حکم مرکز ادبی  1(رواج بی تعصبی دینی  

4( رواج ادب دوستی در دربارهای زمان  3( سستی زبان شعر  

دربارۀ خواجوی کرمانی کدام گزینه نادرست است؟- 55۱

2( صاحب مثنوی هایی به پیروی از جامی 1( از غزل پردازان برجسته 

4( از معدود شاعران قرن هفتم که زبان شعرش سست نبود. 3( تأثیر گذار بر حافظ  

توضیح مقابل کدام گزینه نادرست است؟- 552

2( سلمان ساوجی: سعدی و حافظ در غزل  1( حمدالله مستوفی: از مورخان مشهور ایران  

4( سعدی: سرآمد در ادبیات تعلیمی و غزل عاشقانه 3( عبید زاکانی: تصویرگر تزویر و ریای حاکمان روزگار  

دربارۀ وضعیت فرهنگی ایران در قرن نهم کدام گزینه نادرست است؟- 553

2( خوشنویسی قرآن و شاهنامه در زمان شاهرخ  1( گسترش هنرهایی مانند مینیاتور، معماری وتذهیب  

4( رونق ادبیات تقلیدی 3( نوشته شدن کتاب های تحقیقی سطحی  

متن زیر کدام شاعر را معرفی می کند؟- 554

»از شاعران قرن نهم است که در تصوف و طریقت مقامی بلند داشته، سرسلسلۀ صوفیان نعمت اللهی به شمار می رود و دیوان شعرش 
مضامین عرفانی دارد.«

4( شاه نعمت الله ولی 3( فخرالدین عراقی   2( جامی   1( سلمان ساوجی  
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همۀ آثار زیر متعلق به نظامی هستند؛ به جز :- 555

4(بهارستان 3( تحفه االبرار   2( نفحات االنس   1( رسالۀ دلگشا  

کدام یک از گزینه های زیر در زمینه های فعالیت ملک الشعرای بهار نیست؟- 556

4( داستان نویسی  3( روزنامه نویسی   2( تدریس در دانشگاه   1( تحقیق و پژوهش  

همۀ گزینه ها نام یکی از از آثار ملک الشعرای بهار است؛ به جز ...- 557

2(تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران  1( خداوندنامه  

4( تاریخ تطور شعر فارسی  3( سبک شناسی   

همۀ موارد به درستی در توصیف ادیب الممالک فراهانی آمده اند؛ به جز ...- 558

2( وی لقب ادیب الممالک را از فتح علی شاه قاجار دریافت کرد. 1( روزنامه نگاری زمینۀ اصلی فعالیت وی بود. 

4( بین دیوان شعر او و زندگی سیاسی اش پیوند مستقیمی برقرار است. 3( وی در قصیده بیشتر از قالب های دیگر طبع آزمایی کرده است. 

در دیوان ادیب الممالک فراهانی همۀ قالب های شعری زیر آمده است؛ به جز گزینۀ ...- 559

4( مسمط 3( ترجیع بند   1( قصاید  2( غزلیات  

در همه گزینه ها به جز ... به مراکز ادبی و شاعران آن مراکز در قرن پنجم و ششم به درستی اشاره شده است.- 560
2( آذربایجان: خاقانی 1( خراسان: انوری  

4( سیستان: نظامی 3( عراق عجم: جمال الدین عبدالرزاق 

کدام گزینه نادرست است؟- 56۱

1( ترجمه تفسیر طبری از نثرهای عهد سامانی است که از عربی برگردانده شده است.

2( نثر عهد سامانی با موضوعات حماسی، مّلی و اجتماعی و زبان ساده شناخته می شود.

3( بلعمی در ترجمه تاریخ الرسل و الملوک، مطالبی را از آن حذف و مطالب دیگری را به آن اضافه کرد.

4( شاهنامه ابومنصوری حدود سال 346 قمری به دست عده ای از دانشوران خراسان نگاشته شد.

همه گزینه ها به جز ... از رویدادهایی هستند که در قرن های 5 و 6 هجری برای زبان فارسی رخ داده اند.- 562

1( آمیزش فارسی دری با کلمات و لغات نواحی مرکزی و شرقی ایران

2( درآمیختن زبان فارسی با لغات زبان عربی

3( آمیختگی با واژه ها، نام ها و لقب های غیر رایج در عصر غزنوی و سلجوقی

4( نشر و گسترش زبان فارسی در هند و آسیای صغیر
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همۀ آثار زیر متعلق به نظامی هستند؛ به جز :- 555

4(بهارستان 3( تحفه االبرار   2( نفحات االنس   1( رسالۀ دلگشا  

کدام یک از گزینه های زیر در زمینه های فعالیت ملک الشعرای بهار نیست؟- 556

4( داستان نویسی  3( روزنامه نویسی   2( تدریس در دانشگاه   1( تحقیق و پژوهش  

همۀ گزینه ها نام یکی از از آثار ملک الشعرای بهار است؛ به جز ...- 557

2(تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران  1( خداوندنامه  

4( تاریخ تطور شعر فارسی  3( سبک شناسی   

همۀ موارد به درستی در توصیف ادیب الممالک فراهانی آمده اند؛ به جز ...- 558
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2( نثر عهد سامانی با موضوعات حماسی، مّلی و اجتماعی و زبان ساده شناخته می شود.

3( بلعمی در ترجمه تاریخ الرسل و الملوک، مطالبی را از آن حذف و مطالب دیگری را به آن اضافه کرد.

4( شاهنامه ابومنصوری حدود سال 346 قمری به دست عده ای از دانشوران خراسان نگاشته شد.

همه گزینه ها به جز ... از رویدادهایی هستند که در قرن های 5 و 6 هجری برای زبان فارسی رخ داده اند.- 562

1( آمیزش فارسی دری با کلمات و لغات نواحی مرکزی و شرقی ایران

2( درآمیختن زبان فارسی با لغات زبان عربی

3( آمیختگی با واژه ها، نام ها و لقب های غیر رایج در عصر غزنوی و سلجوقی
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در همه ابیات یکی از ویژگی های فکری سبک خراسانی مشهود است، به جز:- 563
آن لب جان پرور و زلــــف جهـان آشـوب یارچون عقیق آبــــدار اســــت و کمنــــد تابـدار1(
از فـــــّر این همــای که آمـــــد بــه دام مــاطاووس وار طـوطی جــــان جلـوه مـی کنـد2(
آب ها جاری و می روشـن و دل هـا بـی غـمروز خوش گشـــت و هوا صافی و گیتی خّرم3(
گشاده مرغکان بر شاخ، چون داوود حنجرهـازمین محراب داوود است، از بس سبزه پنداری4(

کدام عبارت معرف سراینده بیت زیر است؟- 564
آزادی پای  به  سر  بنهادم  که  زمان  دست خود زجان شستم از برای آزادی«»آن 

1( وی مضامین وطن دوستی و ستیز با نادانی را با آوازی زیبا و پرشور می خواند و شعرش ساده و به دور از پیچیدگی بود.

2(  جایگاه خانوادگی و تفکرات شخصی او مانع از آن می شود که در ردیف شاعران آزادی خواه مشروطه قرار گیرد.

3(  او را به سبب آزادی خواهی به زندان انداختند و در نهایت جانش را در راه آزادی فدا کرد.

4( وی در قصیده بیشتر از قالب های دیگر طبع آزمایی کرده است و مضامین وطنی، سیاسی و اجتماعی در شعرش آشکارتر است.

نویسنده متن زیر اقدام به انتشار چه روزنامه ای کرد بود؟- 565

» ننه هان! این زمین روی چیه؟ روی شاخ گاو، گاو روی چیه؟ روی ماهی، ماهی روی چیه؟ روی آب، آب روی چیه؟ وای وای! الهی 
روده ات ببره ، چقدر حرف می زنی؟! حوصلم سر رفت! آفتابه لگن شش دست، شام و ناهار هیچی! گفت نخور عسل و خربزه با هم 

نمی سازند! نشنید و خورد.«

4( صور اسرافیل 3( دانشکده  2( سروش  1( بهار 

همه عبارت ها صحیح اند به جز .....- 566

1( در نثر دوره بیداری واژه ها و ترکیب های عربی ناآشنا کم تر می شود و به دالیل گوناگون بسیاری از لغات انگلیسی، ترکی، فرانسوی و ... به نثر فارسی وارد 
می شود.

2( نثر فارسی در دوره بیداری حتی پیشتاز تر از شعر فارسی در دوره بیداری قید و بندهای نثر مصنوع و فنی را کنار می گذارد و گزارشی و ساده می شود.

3( یکی از ضعف های تکنیکی در اغلب داستان های دوران مشروطه حضور راوی سوم شخص در بعضی صحنه های داستان و سخن گفتن و با خواننده است.

4( در نثر دوره بیدارِی همچون نثر دوره های پیش عبارت های وصفی دور و دراز و لفظ پردازی های بی جا در نامه ها و نوشته ها کاهش آشکاری می یابد.

کدام اثر متعلق به سراینده بیت زیر است؟- 567
خاک وطن چون رفت چه خاکی به سرکنم؟«»گر این چنین به خاک وطن شب سحر کنم

2( تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران 1( قطعه »قلب مادر« 

4( ایده آل 3( داستان باستان 

نوع ادبی این بیت کدام است؟- 568
یـا قناعـت پر کند یـا خاک گورگفت چشم تنگ دنیادوست را

4(تعلیمی 3(نمایشی  2(غنایی  1(حماسی 

کدامیک از شاعران زیر از مشاهیر قرن نهم هجری است؟- 569

4( جامی 3( حافظ  2( سلمان ساوجی   1( ابن یمین 
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کتاب های مرصاد العباد و طبقات ناصری به ترتیب نماینده کدام نوع نثر در سبک عراقی اند؟- 570

2( پیچیده نویسی- ساده نویسی  1( ساده نویسی- پیچیده نویسی 

4( پیچیده نویسی- پیچیده نویسی 3( ساده نویسی- ساده نویسی  

کدام گزینه برای کامل کردن جاهای خالی متن زیر مناسب است؟- 57۱

»کتاب ............ تألیف شمس قیس رازی است و از مهم ترین و نخستین آثار در علم عروض، قافیه، ............. و نقد شعر است.«

2( نفحات االنس- بدیع  1( نفحات االنس- تاریخ ادبیات  

4( المعجم- بدیع 3( المعجم- تاریخ ادبیات  

متن زیر معرف کدام شخصیت است و اثر معروف او چه نام دارد؟- 572

»وی در زمان وزارت و اقتدار خود در عصر اولجایتو قدم های فرهنگی و عمرانی بسیاری برداشت.«

2( خواجه رشیدالدین- تاریخ گزیده 1( عطاملک جوینی- تاریخ گزیده  

4( عطاملک جوینی- تاریخ جهان گشا 3( خواجه رشیدالدین- جامع التواریخ  

جامی »نفحات االنس« و »بهارستان« را به ترتیب به شیوه ی کدام آثار پدید آورده است؟- 573

2( تذکره االولیا- بوستان  1( تذکره االولیا- گلستان  

4( حدیقه الحقیقه- گلستان 3( حدیقه الحقیقه- بوستان  

کدام گزینه از مهم ترین حوادث تاریخی و ادبی قرن هفتم نیست؟- 574

2( اساس اخالق و فرهنگ ویران شد. 1( مغوالن در سال 616 ه . ق. به ایران حمله کردند.  

4( کانون های فرهنگی به مرکز ایران منتقل شد. 3( نگارش به زبان فارسی از رواج افتاد.  

کدام یک از شخصیتدهای قرن هفتم در حملۀ مغوالن کشته نشده است؟- 575

4( سیف فرغانی 3( فریدالدین عطار   2( کمال الدین اسماعیل   1( نجم الدین کبری  

متن زیر به معرفی کدام اثر ادبی پرداخته است؟- 576

»این مثنوی دارای فصل های مختلف است که نویسنده در هر فصل به یکی از مباحث عرفانی پرداخته و سخن را با تمثیل و حکایت بـه 
پایان رسانیده است.«

4( صد پند 3( مرصاد العباد  1( عشاق نامه   1( لمعات 

چه کسی با تلفیق عشق و عرفان، غزل فارسی را به اوج کمال رساند؟- 577

4( ابن یمین 3( حافظ  2( مولوی   1( سعدی 

متن زیر به معرفی کدام شاعر سبک عراقی پرداخته است؟- 578

»وی از غزل پردازان برجستۀ قرن هشتم است؛ شاعری که غزل او بر حافظ نیز تأثیرگذار بوده و حافظ خود نیز در یکی از سروده هایش بـر این مسئله تأکید نموده 
است.«

4( خواجو 3( مولوی  2( ابن یمین   1( سعدی 
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کتاب های مرصاد العباد و طبقات ناصری به ترتیب نماینده کدام نوع نثر در سبک عراقی اند؟- 570

2( پیچیده نویسی- ساده نویسی  1( ساده نویسی- پیچیده نویسی 

4( پیچیده نویسی- پیچیده نویسی 3( ساده نویسی- ساده نویسی  

کدام گزینه برای کامل کردن جاهای خالی متن زیر مناسب است؟- 57۱

»کتاب ............ تألیف شمس قیس رازی است و از مهم ترین و نخستین آثار در علم عروض، قافیه، ............. و نقد شعر است.«

2( نفحات االنس- بدیع  1( نفحات االنس- تاریخ ادبیات  

4( المعجم- بدیع 3( المعجم- تاریخ ادبیات  

متن زیر معرف کدام شخصیت است و اثر معروف او چه نام دارد؟- 572

»وی در زمان وزارت و اقتدار خود در عصر اولجایتو قدم های فرهنگی و عمرانی بسیاری برداشت.«

2( خواجه رشیدالدین- تاریخ گزیده 1( عطاملک جوینی- تاریخ گزیده  

4( عطاملک جوینی- تاریخ جهان گشا 3( خواجه رشیدالدین- جامع التواریخ  

جامی »نفحات االنس« و »بهارستان« را به ترتیب به شیوه ی کدام آثار پدید آورده است؟- 573

2( تذکره االولیا- بوستان  1( تذکره االولیا- گلستان  

4( حدیقه الحقیقه- گلستان 3( حدیقه الحقیقه- بوستان  

کدام گزینه از مهم ترین حوادث تاریخی و ادبی قرن هفتم نیست؟- 574

2( اساس اخالق و فرهنگ ویران شد. 1( مغوالن در سال 616 ه . ق. به ایران حمله کردند.  

4( کانون های فرهنگی به مرکز ایران منتقل شد. 3( نگارش به زبان فارسی از رواج افتاد.  

کدام یک از شخصیتدهای قرن هفتم در حملۀ مغوالن کشته نشده است؟- 575

4( سیف فرغانی 3( فریدالدین عطار   2( کمال الدین اسماعیل   1( نجم الدین کبری  

متن زیر به معرفی کدام اثر ادبی پرداخته است؟- 576

»این مثنوی دارای فصل های مختلف است که نویسنده در هر فصل به یکی از مباحث عرفانی پرداخته و سخن را با تمثیل و حکایت بـه 
پایان رسانیده است.«

4( صد پند 3( مرصاد العباد  1( عشاق نامه   1( لمعات 

چه کسی با تلفیق عشق و عرفان، غزل فارسی را به اوج کمال رساند؟- 577

4( ابن یمین 3( حافظ  2( مولوی   1( سعدی 

متن زیر به معرفی کدام شاعر سبک عراقی پرداخته است؟- 578

»وی از غزل پردازان برجستۀ قرن هشتم است؛ شاعری که غزل او بر حافظ نیز تأثیرگذار بوده و حافظ خود نیز در یکی از سروده هایش بـر این مسئله تأکید نموده 
است.«

4( خواجو 3( مولوی  2( ابن یمین   1( سعدی 
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کدامیک از شاعران قرن هشتم است که در غزل توجه خاصی به سعدی و مولوی داشته و قصایدی نیز در سبک عراقی سروده - 579
است؟

4( حافظ 3( ابن یمین  2( سلمان ساوجی  1( جامی 

شاعر ابیات زیر در سرودن کدام قالب تبّحر داشته است؟- 580
گـــروه میـــان  در  آزاده  گرچه خوش خو و عاقل و داناستمـــرد 
به مالش استغناستمحتـــرم آن گهـــی توانـــد بـــود از ایشان  که 
سیناســـتوانکه محتاج خلق شد، خوار است بوعلی  علم،  در  گرچه 

4( قطعات اجتماعی 3( مثنوی تعلیمی   2(قطعات اخالقی   1(مثنوی عرفانی 

کدام شهر ایران در قرن هشتم مهم ترین مرکز ادبی به شمار می رفت؟- 58۱

4( همدان 3( تبریز  2( شیراز   1( اصفهان 

در بیت زیر نام اثر کدام شاعر ذکر شده است؟- 582
پـــر از پـــنج گـــنج این ســـرای ســـپنجولـــی بینم از کلــــــک هـــر گنج ســـنج

4( نظامی 3( عراقی  2( جامی   1( مولوی 

کدام یک از آثار عبید زاکانی، طنزپرداز قرن هشتم، در قالب نظم )شعر( است؟- 583

4( صد پند 3( اخالق االشراف   2( رسالۀ دلگشا   1( موش و گربه  

کدام توضیح در مورد ادبیات قرن هشتم نیست؟- 584
1( ادبیات فارسی از آسیای صغیر تا هندوستان پهنۀ وسیعی یافت.

2( زبان شعر به سستی گرایید مگر در سروده های شاعران بزرگی مانند خواجو و حافظ.

3( به دلیل از بین رفتن دربارهای ادب دوست، قالب قصیده از رونق افتاد.

4( با توجه به پایان یافتن خالفت، زبان رسمی و رایج عربی از رواج افتاد.

کدام موضوع در کتاب تاریخ گزیده نیامده است؟- 585

2( تاریخ ایران تا 730 ه . ق.  1( تاریخ پیامبران  

4( تاریخ تیموریان 3( تاریخ خلفای بنی عباس  

نام پدیدآورندگان آثار زیر به ترتیب در کدام گزینه ذکر شده است؟- 586

»تحفه االحرار- مجالس سبعه- جمشید و خورشید«

2( عبید زاکانی- جامی- خواجوی کرمانی 1( جامی- سعدی- سلمان ساوجی  

4( جامی- مولوی- سلمان ساوجی 3( نظامی- جامی- خواجوی کرمانی  
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کدام عامل در قرن هشتم فرصت ابراز عقاید مذهبی مختلف را در ایران فراهم کرد؟- 587

2( بی اعتقادی و بی تعّصبی برخی از ایلخانان مغول 1( وجود چهره های علمی و سیاسی در دربار مغول  

4( پرداختن به مسائل عرفانی و معنوی 3( وسعت یافتن قلمرو زبان و فرهنگ فارسی 

توضیح زیر مربوط به کدام کتاب است و نویسنده ی آن کیست؟- 588

»این کتاب را به تشویق امیر علی شیر نوایی در شرح احوال بیش از صد تن از شاعران ایرانی نوشت.«

2( تاریخ گزیده: حمدالله مستوفی 1( تذکره دولتشاه: دولتشاه سمرقندی  

4( تذکره االولیا: عطار نیشابوری 3( نفحات االنس: جامی  

کدام پادشاه تیموری از عالقه مندان به فرهنگ و هنر اسالمی بود و از هنرمندان و خوشنویسان حمایت می نمـود؟ او کدام شـهر - 589
را مرکز فرمانروایی خود قرار داد؟

4( غازان خان- تبریز 3( بایسنقر میرزا- اصفهان  2( شاهرخ- هرات   1( تیمور- تبریز 

موضوعات تاریخ جهان گشا در کدام گزینه آمده است؟- 590

2( تاریخ خوارزمشاهیان- تیموریان- سلجوقیان 1( تاریخ مغول- خوارزمشاهیان- اسماعیلیه  

4( تاریخ غزنویان- مغول- تیموریان 3( تاریخ سلجوقیان- غزنویان- اسماعیلیه  

کدام گزینه درباره ی تاریخ ادبیات قرن های هفتم تا نهم درست است؟- 59۱

1( کتاب فیه ما فیه نثر مولوی را بهتر از سایر آثارش نشان می دهد.

2( کمال الدین اسماعیل به سرودن اشعار مدحی برای مغوالن مشهور است.

3( اکثر شاعران این دوران به قصیده و مثنوی توجه ویژه داشتند.

4( در این دوران هم آثار عرفانی مهمی پدید آمد و هم آثار تقلیدی فراوان.

کدام گزینه درباره قرن نهم نادرست است؟- 592

2( در این عصر ادبیات فارسی رونقی تازه یافت. 1( تاریخ نویسی به همان اسلوب دشوار رواج یافت.  

4( کتاب های تحقیقی این دوره عمدتًا سطحی بود 3( کسانی مانند جامی و دولتشاه کتاب های ارزشمندی نوشتند.  

در کدام گزینه همۀ شاعران مثنوی هایی به پیروی از نظامی سروده اند؟- 593

2( شاه نعمت الله ولی- سلمان ساوجی- جامی 1( خواجوی کرمانی- سلمان ساوجی- جامی  

4( شاه نعمت الله ولی- فخرالدین عراقی-حافظ 3( خواجوی کرمانی- فخرالدین عراقی- مولوی 

با توجه به دسته بندی زبان های ایرانی کدام گزینه نادرست است؟- 594

1( زبان پارتی در دوره اشکانیان رایج بود و تا اوایل دوره سامانیان نیز آثاری به این زبان تألیف شده است.

2( زبان فارسی باستان در دوره هخامنشیان رایج بود و نامۀ شاهان هخامنشی به خط میخی نوشته میشد.

3( از آنجا که زبان پهلوی در مرحله ای میان فارسی باستان و فارسی دری قرار داشت، به آن فارسی میانه می گویند.

4( »یادگار زریران« یکی از آثاری است که به زبان پهلوی تألیف شده و رنگ دینی دارد.
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کدام عامل در قرن هشتم فرصت ابراز عقاید مذهبی مختلف را در ایران فراهم کرد؟- 587

2( بی اعتقادی و بی تعّصبی برخی از ایلخانان مغول 1( وجود چهره های علمی و سیاسی در دربار مغول  

4( پرداختن به مسائل عرفانی و معنوی 3( وسعت یافتن قلمرو زبان و فرهنگ فارسی 

توضیح زیر مربوط به کدام کتاب است و نویسنده ی آن کیست؟- 588

»این کتاب را به تشویق امیر علی شیر نوایی در شرح احوال بیش از صد تن از شاعران ایرانی نوشت.«

2( تاریخ گزیده: حمدالله مستوفی 1( تذکره دولتشاه: دولتشاه سمرقندی  

4( تذکره االولیا: عطار نیشابوری 3( نفحات االنس: جامی  

کدام پادشاه تیموری از عالقه مندان به فرهنگ و هنر اسالمی بود و از هنرمندان و خوشنویسان حمایت می نمـود؟ او کدام شـهر - 589
را مرکز فرمانروایی خود قرار داد؟

4( غازان خان- تبریز 3( بایسنقر میرزا- اصفهان  2( شاهرخ- هرات   1( تیمور- تبریز 

موضوعات تاریخ جهان گشا در کدام گزینه آمده است؟- 590

2( تاریخ خوارزمشاهیان- تیموریان- سلجوقیان 1( تاریخ مغول- خوارزمشاهیان- اسماعیلیه  

4( تاریخ غزنویان- مغول- تیموریان 3( تاریخ سلجوقیان- غزنویان- اسماعیلیه  

کدام گزینه درباره ی تاریخ ادبیات قرن های هفتم تا نهم درست است؟- 59۱

1( کتاب فیه ما فیه نثر مولوی را بهتر از سایر آثارش نشان می دهد.

2( کمال الدین اسماعیل به سرودن اشعار مدحی برای مغوالن مشهور است.

3( اکثر شاعران این دوران به قصیده و مثنوی توجه ویژه داشتند.

4( در این دوران هم آثار عرفانی مهمی پدید آمد و هم آثار تقلیدی فراوان.

کدام گزینه درباره قرن نهم نادرست است؟- 592

2( در این عصر ادبیات فارسی رونقی تازه یافت. 1( تاریخ نویسی به همان اسلوب دشوار رواج یافت.  

4( کتاب های تحقیقی این دوره عمدتًا سطحی بود 3( کسانی مانند جامی و دولتشاه کتاب های ارزشمندی نوشتند.  

در کدام گزینه همۀ شاعران مثنوی هایی به پیروی از نظامی سروده اند؟- 593

2( شاه نعمت الله ولی- سلمان ساوجی- جامی 1( خواجوی کرمانی- سلمان ساوجی- جامی  

4( شاه نعمت الله ولی- فخرالدین عراقی-حافظ 3( خواجوی کرمانی- فخرالدین عراقی- مولوی 

با توجه به دسته بندی زبان های ایرانی کدام گزینه نادرست است؟- 594

1( زبان پارتی در دوره اشکانیان رایج بود و تا اوایل دوره سامانیان نیز آثاری به این زبان تألیف شده است.

2( زبان فارسی باستان در دوره هخامنشیان رایج بود و نامۀ شاهان هخامنشی به خط میخی نوشته میشد.

3( از آنجا که زبان پهلوی در مرحله ای میان فارسی باستان و فارسی دری قرار داشت، به آن فارسی میانه می گویند.

4( »یادگار زریران« یکی از آثاری است که به زبان پهلوی تألیف شده و رنگ دینی دارد.
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چند مورد از عبارات زیر درباره فارسی دری درست است؟- 595

الف( این زبان برای نوشتار، با کنار گذاشتن بعضی از صداهای زبان عربی، الفبای آن را پذیرفت.
 همزمان با دولت طاهریان پدید آمد.

ً
ب( ادبیات فارسی دری به مفهوم واقعی خود، تقریبا

ج( منطقۀ رواج فارسی دری، نخست در مشرق و شمال شرقی ایران بود.
د( دری نخستین صورت زبان ادبی فارسی نو در برابر نفوذ عناصر زبان عربی بود.

4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 

کدام عبارت درباره نثر در سده چهارم و اوایل قرن پنجم درست است؟- 596

1( در نثر این دوره آوردن اصطالحات علمی و اشعار و امثال تا حدود زیادی رایج است.

2( نثر این دوره مانند شعر فارسی در عهد غزنوی رواج یافت و رونق گرفت.

3( نثر این دوره، ساده و روان است و بیشتر به موضوع های حماسی، ملی و تاریخی توجه دارد.

4( رایج ترین انواع نثر این دوره حماسی، مدحی و غنایی بود.

اطالعات کدام گزینه در رابطه با قرن چهارم و اوایل قرن پنجم درست است؟- 597

1( آوردن موعظه و نصیحت در شعر فارسی از نیمۀ قرن چهارم معمول شد.

2( کسی که قصیده تمام و کمال در موعظه و نصیحت سرود، کسایی مروزی بود.

3( شعر مدحی با دو شاعر معروف، رودکی و شهید بلخی قوت و استحکام یافت.

4( شاعران بیشتر به واقعیات بیرونی نظر داشتند و مفاهیم ذهنی آن ها از تعالیم کلی اخالقی بسیار فراتر می رفت.

توضیحات مقابل کدام اثر نادرست است؟ - 598

1( شاهنامۀ ابومنصوری: موضوع آن تاریخ گذشتۀ ایران است که امروزه فقط چند صفحه از مقدمۀ آن برجای مانده است.

2( تاریخ بلعمی: این کتاب ترجمۀ فارسی »تاریخ الرسل و الملوک« است که مترجم، مطالبی به آن افزوده و مطالبی را از آن کاسته است.

3( تفسیر طبری: جمعی از نویسندگان این کتاب را به فارسی برگردانده اند و اصل کتاب به زبان عربی است.

4( درخت آسوریک: در میان اندرزنامه های منثور جای دارد و اصل آن به زبان دری است.

صاحب اثر »خداوندنامه« به چه عنوانی شناخته شده است؟- 599

4(آزادی خواه 3( خداوندگار قصیده   2( شاعر وطنی   1( پرچمدار بازگشت ادبی  

توضیحات زیر به ترتیب مربوط به چه کسانی است؟- 600

»جایگاه خانوادگی و تفکرات شخصی او مانع می شد که در ردیف شاعران آزادی خواه قرار گیرد- تحت تـأثیر مسـعود سـعد و سـعدی 
بـود- در روزنامه اش به افشاگری اعمال پلید و مقاصد شوم رجال خائن رضاخان پرداخت.«

2( میرزاده عشقی- فرخی یزدی- ایرج میرزا 1( ایرج میرزا- میرزاده عشقی- عارف قزوینی 

4( میرزاده عشقی- ایرج میرزا- عارف قزوینی 3( ایرج میرزا- فرخی یزدی- میرزاده عشقی 
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کدام گزینه درباره ی صاحب »منشات« است؟- 60۱

1( او توانست با شعرهای ساده و عامیانه اش در میان مردم جایگاه مناسبی پیدا کند.

2( او با تغییر سبک نگارش، تکلف را در نثر از بین برد.

3( یکی از آغازگران سبک دوره بازگشت بود که به سادگی و روانی نثر معروف بود.

4( سوز و شوری که در شعر او وجود دارد، نشان از دردمندی و عشق او به میهن است.

نام شاعر کدام ابیات درست است؟- 602

الــف( از خــون جوانــان وطــن اللــه دمیده از مـــاتم ســـرو قدشـــان ســـرو خمیده )عارف قزوینی(

ب( آن زمــان که بنهــادم ســر بــه پــای آزادی دســت خــود ز جــان شســتم از بــرای آزادی )فرخی یزدی(

ج( بــــه نــــام خداونــــد بینش نگــــار خردآفـــــــرین، آفـــــــرینش نگـــــــار )نشاط اصفهانی(

د( هوای خـود چـو نهـادم رضـای او چـو گزیدم جهان و هرچه در او، جز بـه کام خـویش ندیدم )صبای کاشانی(

4(الف- د 3(ب- ج  2( الف- ب   1( ج- د 

کدام گزینه درباره داستان نویسی و نمایشنامه نویسی نادرست است؟- 603

1( در عصر مشروطه بیشترین رویکرد نویسندگان به رمان های تاریخی بود.

2( داستان شمس الدین و قمر نوشتۀ میرزا حسن خان بدیع یکی از آثار این دوره است.

3( تنها نمونۀ ادبیات نمایشی در دوره مشروطه به میرزا آقا تبریزی مربوط می شود.

4( در دوره مظفرالدین شاه با رفت و آمد ایرانیان به اروپا نمایشنامه نویسی در ایران رواج یافت.

حوزه ادبی چند اثر درست است؟- 604

)ترجمــه(-  بابــای اصــفهانی  تــاریخی(- سرگذشــت حــاجی  و  ادبــی  باســتان )تحقیقــات  نگــاری(- داســتان  »بهــار )روزنامــه 
شمس و طغرا )نمایشنامه نویسی(- نوبهار )روزنامه نگاری(«

4( چهار 3( سه  2( دو   1( یک 

کدام گزینه درباره سردبیر روزنامۀ »مجلس« صدق می کند؟- 605

1( دیوان او شامل قصاید و غزل هایی است که اوضاع آن روزگار را بیان می کند.

2( وی در قصیده بیشتر از قالب های دیگر طبع آزمایی کرده و مضامین وطنی، سیاسی و اجتماعی در شعرش آشکارتر است.

3( در طنز، هجو و هزل چیره دست بود و در اشعارش اندیشه های نوگرایانه وجود دارد.

4( از پیشگامان نثر جدید فارسی است و روزنامۀ خود را در استانبول نیز منتشر کرده است.

نام صاحب چند اثر یا روزنامه و مجله درست است؟- 606

ایران  سیاسـی  احـزاب  مختصر  تاریخ  اصفهانی(-  )سروش  سروش  روزنامۀ  کرمانی(-  االسالم  )ناظم  ایرانیان  بیداری  »تاریخ 
)محمـدتقی بهـار(- قرن بیستم )میرزاده عشقی(- دانشکده )میرزا یوسف خان اعتصامی آشتیانی(«

4( چهار 3( سه  2( دو   1( یک 
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کدام گزینه درباره ی صاحب »منشات« است؟- 60۱

1( او توانست با شعرهای ساده و عامیانه اش در میان مردم جایگاه مناسبی پیدا کند.

2( او با تغییر سبک نگارش، تکلف را در نثر از بین برد.

3( یکی از آغازگران سبک دوره بازگشت بود که به سادگی و روانی نثر معروف بود.

4( سوز و شوری که در شعر او وجود دارد، نشان از دردمندی و عشق او به میهن است.

نام شاعر کدام ابیات درست است؟- 602

الــف( از خــون جوانــان وطــن اللــه دمیده از مـــاتم ســـرو قدشـــان ســـرو خمیده )عارف قزوینی(

ب( آن زمــان که بنهــادم ســر بــه پــای آزادی دســت خــود ز جــان شســتم از بــرای آزادی )فرخی یزدی(

ج( بــــه نــــام خداونــــد بینش نگــــار خردآفـــــــرین، آفـــــــرینش نگـــــــار )نشاط اصفهانی(

د( هوای خـود چـو نهـادم رضـای او چـو گزیدم جهان و هرچه در او، جز بـه کام خـویش ندیدم )صبای کاشانی(

4(الف- د 3(ب- ج  2( الف- ب   1( ج- د 

کدام گزینه درباره داستان نویسی و نمایشنامه نویسی نادرست است؟- 603

1( در عصر مشروطه بیشترین رویکرد نویسندگان به رمان های تاریخی بود.

2( داستان شمس الدین و قمر نوشتۀ میرزا حسن خان بدیع یکی از آثار این دوره است.

3( تنها نمونۀ ادبیات نمایشی در دوره مشروطه به میرزا آقا تبریزی مربوط می شود.

4( در دوره مظفرالدین شاه با رفت و آمد ایرانیان به اروپا نمایشنامه نویسی در ایران رواج یافت.

حوزه ادبی چند اثر درست است؟- 604

)ترجمــه(-  بابــای اصــفهانی  تــاریخی(- سرگذشــت حــاجی  و  ادبــی  باســتان )تحقیقــات  نگــاری(- داســتان  »بهــار )روزنامــه 
شمس و طغرا )نمایشنامه نویسی(- نوبهار )روزنامه نگاری(«

4( چهار 3( سه  2( دو   1( یک 

کدام گزینه درباره سردبیر روزنامۀ »مجلس« صدق می کند؟- 605

1( دیوان او شامل قصاید و غزل هایی است که اوضاع آن روزگار را بیان می کند.

2( وی در قصیده بیشتر از قالب های دیگر طبع آزمایی کرده و مضامین وطنی، سیاسی و اجتماعی در شعرش آشکارتر است.

3( در طنز، هجو و هزل چیره دست بود و در اشعارش اندیشه های نوگرایانه وجود دارد.

4( از پیشگامان نثر جدید فارسی است و روزنامۀ خود را در استانبول نیز منتشر کرده است.

نام صاحب چند اثر یا روزنامه و مجله درست است؟- 606

ایران  سیاسـی  احـزاب  مختصر  تاریخ  اصفهانی(-  )سروش  سروش  روزنامۀ  کرمانی(-  االسالم  )ناظم  ایرانیان  بیداری  »تاریخ 
)محمـدتقی بهـار(- قرن بیستم )میرزاده عشقی(- دانشکده )میرزا یوسف خان اعتصامی آشتیانی(«

4( چهار 3( سه  2( دو   1( یک 
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کدام گزاره تاریخ ادبیاتی با توجه به دوره بازگشت درست است؟- 607

1( تأثیر جنگ های نافرجام ایران و روس یکی از عوامل ایجاد نهضت است.

2( »گنجینۀ نشاط« از آثار منظوم نشاط اصفهانی است و او در غزل و قصیده مهارت داشت.

3( هدف تأسیس انجمن ادبی نشاط، رهایی بخشیدن شعر فارسی از تباهی و انحطاط اواخر دوره صفوی و دوره های بعد از آن بود.

4( سروش اصفهانی و صبای کاشانی از قصیده سرایانی بودند که به سبک خراسانی در دوره بازگشت شعر می سرودند.

نام پدیدآورنده چند اثر »تعلیمِی منثور« در کمانک مقابل آن درست آمده است؟- 608

آبـی )سـهراب سـپهری(- گلسـتان  اتـاق  )ناصـر خسـرو(-  نامه )عنصرالمعالی کیکاووس(- سـفرنامه  قابوس  نامه )عطار(-  »الهی 
)سـعدی(-دیوار )محمدی اشتهاردی(- ارزیابی شتاب زده )جالل آل احمد(«

4( پنج 3( چهار  2( سه   1(دو 

کدام گزینه درباره زبان و شعر فارسی صحیح است؟- 609

1( گرایش شاهان غزنوی در جلب عالمان و ادیبان به دربار و لشکرکشی ها و فتوحات سـلجوقیان از عوامـل مهـم پیشـرفت و گسـترش زبـان و ادبیات فارسی 
در قرن سوم تا میانه قرن پنجم است.

2( هندوان در پی لشکرکشی های محمود غزنوی به هندوستان و آسیای صغیر، به اجبار زبان فارسی را به عنوان زبان رسمی و سیاسی و نظامی پذیرفتند اما 
زبان خودشان را زبانی مقدس می دانستند.

3( در قرون سوم تا پنجم عمدتًا در مدارس تحصیل علوم دینی و ادبی میسر بود به همین سبب شاعران و ادیبان، بیش از هـر چیز بـا زبـان و ادبیات عربی آشنا 
می شدند.

4( بدبینی شاعران نسبت به شاهان و فرمانروایان، شکایت از روزگار، شکایت از حکمت و دانـش و اندیشـه هـای دینـی و طـرح نابسـامانی هـای اجتماعی از 
مضامین برجسته شعر در نیمه دوم قرن ششم و اوایل قرن هفتم است.

هر یک از شاعران زیر به ترتیب به کدام عنوان معروف هستند؟- 6۱0

»سنایی- انوری- ناصرخسرو- جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی«

1( آوردن مضامین دقیق در قصیده- روی آوردن به تصوف و عرفان در شعر- کناره گیری از دربارهـا بـه سـبب پایبنـدی بـه اعتقـادات دینـی- تأثیرگذاری در 
تجدید سبک

2( روی آوردن به سیر و سلوک معنوی در دوره دوم حیات شعری- آوردن مضامین دقیق در غزل- کناره گیری از دربارهـا بـه سـبب اعتقـادات خاص دینی- 
تأثیرگذاری در تجدید سبک

3( کناره گیری از دربارها به سبب پایبندی به اعتقادات خاص دینی- تأثیرگذاری در تجدید سبک- روی آوردن بـه تصـوف و عرفـان در شـعر- آوردن مضامین 
دقیق در غزل

4( روی آوردن به تصوف و عرفان در شعر- تأثیرگذاری در تجدید سبک- کناره گیری از دربارها به سبب پایبنـدی بـه اعتقـادات دینـی- آوردن مضامین دقیق در 
مثنوی

کدام عبارت درباره نثر فارسی در سده های پنجم و ششم صحیح نیست؟- 6۱۱

1( در نیمه قرن چهارم با دوره بلوغ نثر پارسی مواجه هستیم و در قرن پنجم و اوایل ششم آن را در حال پختگی و کمال می یابیم.

2( در این دوره تألیف کتاب در موضوع های گوناگون علمی رواج یافت و نثر ساده به کمال رسید.

3( گسترش عرفان و تصوف یکی از عوامل توجه نویسندگان به فارسی نویسی در این دوره است.

4( خواجه عبدالله انصاری شیوه نثر موزون را به کمال رساند؛ آنچنان که می توان آثار وی را سرآمد هه نثرهای موزون فارسی شمرد.
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توضیح مقابل کدام گزینه با آن مطابقت ندارد؟- 6۱2

1( استفاده از ترکیبات دشوار )ویژگی نثر قرن پنجم و ششم(

2( کاهش سادگی و روانی کالم و حرکت به سوی دشواری متون )ویژگی زبانی شعر قرن پنجم و ششم(

3( رواج داستان سرایی و منظومه های داستانی )ویژگی فکری شعر قرن پنجم و ششم(

4( فراوانی ترکیبات نو )ویژگی زبانی شعر قرن پنجم و ششم(

با توجه به ویژگی های شعر سده پنجم و ششم، کدام بیت نمی تواند مربوط به این دوره سبکی باشد؟- 6۱3
بـــس دزد ســـر زده را تـــار و مـــار کردشاه ســـخن منم شـــعرا دزد گنج من1(
عشـــق را یک نازنین جســـتیم نیستاهـــل بر روی زمین جســـتیم نیســـت2(
بلندبینـــان3( کـــش  ســـرمه  نشـــینانای  درون  دربازکـــن 
بیا و روز مرا خوش کن و نبید )شراب( بیاربهار تازه دمید ای به روی رشـــک بهار4(

کدام بیت از هوشنگ ابتهاج است؟- 6۱4
تفـــاوت اســـت اگـــر راه و چـــاه را حتـــی به دیدن تـــو چنان خیـــره ام که نشناســـم1(
بنـــد2( ز  رهایـــی  نبینـــم  کمنـــدمـــروت  انـــدر  یارانـــم  و  تنهـــا  بـــه 
زیـــان3( و  ســـود  گاه  بـــه  را  تـــواندوســـتان  آزمـــود  و  دیـــد  بتـــوان 
از چنین که شـــیفته حســـن خویشتن باشیتـــو را بـــه آینـــه داران چـــه التفـــات بـــود4(

با توجه به »ویژگی های فکری شعر سبک هندی« کدام گزینه نادرست است؟- 6۱5

1( شاعران این دوره معمواًل مطالب فلسفه عرفانی و غنایی گذشتگان را به شیوه خود بازگو می کردند.

2( شعر این دوره صورت گراست به همین دلیل شاعران این دوره موفق به خلق آثاری چون شاهنامه فردوسی، مثنوی معنوی و .... نشدند.

3( شعر در سبک هندی بیشتر در تک بیت خالصه است و طول و عرض معنا از یک به بیشتر نمی رود و نهایت اینکه تحسین و اعجابی را در حد آن بیت بر می انگیزد.

4(  کوشش شاعر سبک هندی مضمون یابی و ارائه خیال خاص است.

در کدام بیت کلمه به کار رفته است که با نام یکی از کتاب های علی بن حسین واعظ کاشفی تشابه لفظی دارد؟- 6۱6
با کمال عشـــق تو در عین نقصانم چو شـــمبی جمال عالم آرای تو روز چون شـــب است1(
توســـت2( رســـالت  تذکـــره  رســـیدهاز  انبیـــا  بـــه  رقعـــه  یـــک 
همچـــون ســـراب مـــارا دادن فریـــد تا کیماییـــم تشـــنه و تـــو عیـــن الحیـــات مایی3(
اه، خـــون آلـــود از خـــاک مال ایـــن حصارتیـــر روی ترکش هندوســـتان، دارا شـــکوه4(

کدام گزینه به ترتیب جایگزین جای خالی می شود؟- 6۱7
»از نثر مصنوع در دوره صفویه در فرمان ها، ..... و دیباچه کتاب ها استفاده می شد. همچنان که دیباچه آثاری مثل ..... بدلیسی و عیار دانش 

به نثر مصنوع است. اما کتبی که تماما به این شیوه نوشته شده اند، از همه معروف تر ..... وحید قزوینی و محبوب القلوب ..... است.«
2( مفردات _ داراشکوه _ بدایع الوقایع _ حسن بیگ روملو  1(  منشات _ شرفنامه _ بدیع الوقایع _ حسن بیگ روملو 

4(  مفردات _ داراشکوه _ عباسنامه _میرزا برخوردار فراهی 3( منشات _ شرفنامه _ عباسنامه _ میرزا برخوردار فراهی 
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توضیح مقابل کدام گزینه با آن مطابقت ندارد؟- 6۱2

1( استفاده از ترکیبات دشوار )ویژگی نثر قرن پنجم و ششم(

2( کاهش سادگی و روانی کالم و حرکت به سوی دشواری متون )ویژگی زبانی شعر قرن پنجم و ششم(

3( رواج داستان سرایی و منظومه های داستانی )ویژگی فکری شعر قرن پنجم و ششم(

4( فراوانی ترکیبات نو )ویژگی زبانی شعر قرن پنجم و ششم(

با توجه به ویژگی های شعر سده پنجم و ششم، کدام بیت نمی تواند مربوط به این دوره سبکی باشد؟- 6۱3
بـــس دزد ســـر زده را تـــار و مـــار کردشاه ســـخن منم شـــعرا دزد گنج من1(
عشـــق را یک نازنین جســـتیم نیستاهـــل بر روی زمین جســـتیم نیســـت2(
بلندبینـــان3( کـــش  ســـرمه  نشـــینانای  درون  دربازکـــن 
بیا و روز مرا خوش کن و نبید )شراب( بیاربهار تازه دمید ای به روی رشـــک بهار4(

کدام بیت از هوشنگ ابتهاج است؟- 6۱4
تفـــاوت اســـت اگـــر راه و چـــاه را حتـــی به دیدن تـــو چنان خیـــره ام که نشناســـم1(
بنـــد2( ز  رهایـــی  نبینـــم  کمنـــدمـــروت  انـــدر  یارانـــم  و  تنهـــا  بـــه 
زیـــان3( و  ســـود  گاه  بـــه  را  تـــواندوســـتان  آزمـــود  و  دیـــد  بتـــوان 
از چنین که شـــیفته حســـن خویشتن باشیتـــو را بـــه آینـــه داران چـــه التفـــات بـــود4(

با توجه به »ویژگی های فکری شعر سبک هندی« کدام گزینه نادرست است؟- 6۱5

1( شاعران این دوره معمواًل مطالب فلسفه عرفانی و غنایی گذشتگان را به شیوه خود بازگو می کردند.

2( شعر این دوره صورت گراست به همین دلیل شاعران این دوره موفق به خلق آثاری چون شاهنامه فردوسی، مثنوی معنوی و .... نشدند.

3( شعر در سبک هندی بیشتر در تک بیت خالصه است و طول و عرض معنا از یک به بیشتر نمی رود و نهایت اینکه تحسین و اعجابی را در حد آن بیت بر می انگیزد.

4(  کوشش شاعر سبک هندی مضمون یابی و ارائه خیال خاص است.

در کدام بیت کلمه به کار رفته است که با نام یکی از کتاب های علی بن حسین واعظ کاشفی تشابه لفظی دارد؟- 6۱6
با کمال عشـــق تو در عین نقصانم چو شـــمبی جمال عالم آرای تو روز چون شـــب است1(
توســـت2( رســـالت  تذکـــره  رســـیدهاز  انبیـــا  بـــه  رقعـــه  یـــک 
همچـــون ســـراب مـــارا دادن فریـــد تا کیماییـــم تشـــنه و تـــو عیـــن الحیـــات مایی3(
اه، خـــون آلـــود از خـــاک مال ایـــن حصارتیـــر روی ترکش هندوســـتان، دارا شـــکوه4(

کدام گزینه به ترتیب جایگزین جای خالی می شود؟- 6۱7
»از نثر مصنوع در دوره صفویه در فرمان ها، ..... و دیباچه کتاب ها استفاده می شد. همچنان که دیباچه آثاری مثل ..... بدلیسی و عیار دانش 

به نثر مصنوع است. اما کتبی که تماما به این شیوه نوشته شده اند، از همه معروف تر ..... وحید قزوینی و محبوب القلوب ..... است.«
2( مفردات _ داراشکوه _ بدایع الوقایع _ حسن بیگ روملو  1(  منشات _ شرفنامه _ بدیع الوقایع _ حسن بیگ روملو 

4(  مفردات _ داراشکوه _ عباسنامه _میرزا برخوردار فراهی 3( منشات _ شرفنامه _ عباسنامه _ میرزا برخوردار فراهی 
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چند بیت از ابیات زیر با برخورداری از زبان کوچه و بازار نمونه ای از شعر سبک هندی اند؟- 6۱8
بخیه نتوانـــد عنانداری کنـــد خوناب راپیش راه شـــکوفه خونین نگیرد خامشیالف(

توان از پشت پایش دید نقش روی قالی رانزاکت آن قدر دارد که در وقت خرامیدنب(
نگردد قد خـــم مانع شـــتاب زندگانی را عنان سیل را هرگز شکست پل نمی گیردپ(
رات( مهـــان  خورشـــید  خوانـــد  را  راپســـر  فرماندهـــان  خســـرو  همیـــدون 

4( یک 3( دو  2( سه  1( چهار 

چند مورد از ویژگی های سبکی زیر از ویژگی های زبانی نثر سبک هندی است؟- 6۱9
الف( کاربرد شعرهای ضعیف در متن

ب( درآمیختگی نظم و نثر 
ج( کاربرد افعال با پیشوند های محدود

پ( جمع بستن کلمات ترکی و مغولی با »ات«
ت( آوردن جمالت طوالنی

ث( عدم مطابقت موصوف و صفت به تقلید از عربی
4( یک 3( چهار  2( سه  1( دو 

در بیت کدام آرایه اسلوب معادله _ به عنوان یکی از آرایه های پرکاربرد سبک هندی _ وجود ندارد؟- 620
آتش ســـوزان نمی اندیشـــد از اشک کباب در مـــزاج تندخویـــان گریه را تاثیر نیســـت1(
تشـــنه تیغ است هر زخمی که بر می دارد آبما به یاد خون دل گاهی شـــرابی می خوریم2(
چون چراغ صبحدم در اضطراب است آفتاب تا تـــو از خلوت صبوحی کـــرده بیرون آمدی3(
ســـاختن4( نتواند حصاری  فانـــوس  را  بـــر دل روشـــن نپوشـــد جامعه دیبـــا نقاببـــرق 

ویژگی چند اثر نادرست بیان شده است؟- 62۱
نامه:  )الهی  منور(،  محمدبن  از  منثور  اثری  )اسرارالتوحید:  کاشفی(،  واعظ  حسین  اثر  طنز  شیوه  در  منثور  کتابی  الطوایف:  )لطایف 
اثر منظوم از موالنا جالل الدین بلخی(، )اتاق آبی: اثر منثور سهراب سپهری(، )مائده های تازه: اثری منثور از ابوالقاسم الهوتی(، 

)سمفونی پنجم جنوب: اثری منظوم از نزار قبانی(
4( چهار 3( سه  2( دو   1( یک 

چند مورد از لحاظ سبک شناسی دوره معاصر )قبل از انقالب( و ادبیات انقالب اسالمی نادرست است؟- 622
الف( زبان و واژگان شعری در غزل دوره انقالب اسالمی به سبک خراسانی نزدیک است.

ب( در دوره معاصر گونه های نثر فنی و مصنوع رونق می یابند.
ج( توصیف پدیده ها و شخصیت ها در نثر دوره معاصر، ذهنی، کوتاه و مشخص است.

د( باستان گرایی و عالقه فراوان به استفاده از واژه های کهن در شعر دوره انقالب محسوس است.
هـ( روح حماسه و عرفان در شعر دوره معاصر آشکار است. در حماسه بعد زمینی غلبه دارد و در عرفان بعد آسمانی.

4( چهار 3( سه  2( دو   1( یک 
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در همه ابیات به جز بیت ... ویژگی های شعر دوره انقالب مشهود است.- 623
بر پشت بــــام خانـه چـرا ســــنگ مـی برید؟ســـــرهای روی نیزه بــدون تعـــــادل انــد1(
زره2( در  رخنــــــه  کنــــــد  داده  آب  نــوک ســنان نیزه ز جوشـــــن کنــد گــذارپیـــکان 
کیســه مــی دوزنــد بــا نــام شــما شــیادهاسخت گمنامید امــــا ای شــــقایق سـیرتان3(
تـــــا وادی شــهادت این قـــــوم ســربداراندر رزمگاه ایمان بــــا اســــب خــــون بتازنـد4(

کدام ویژگی سبکی درباره شعر زیر نادرست است؟- 624

»مسی به رنگ شفق بودم / زمان سیه شدنم آموخت / در امید زدم یک عمر / نه در گشاد و نه پاسخ داد / در دگر زدنم آموخت / چراغ 
سرخ / شقایق را / رفیق راه سفر کردم / به پیشواز سحر رفتم / سحر نیامدنم آموخت / خوشم به عقربه ساعت / که چیره می گذرد 

بر من / درون آینه ها پیری است /که خیره می نگرد در من ...«

2( ورود آرایه های بیانی به صورت طبیعی در شعر 1( استفاده از قالب نیمایی  

4(ابهام و معنی گریزی 3( طرح مسائل خصوصی در شعر  

در کدام گزینه گزاره ای نادرست در توصیف عارف قزوینی دیده می شود؟- 625

2( شاعر، موسیقی دان و آوازخوان بود. 1( زبان شعر او پیچیده بود. 

4( عرصۀ هنر وی تصنیف ها و ترانه های میهنی برانگیزاننده بود. 3( مضمون اشعار او نشان از دردمندی و عشق او به میهن بود. 

کدام یک از موارد زیر از موارد فعالیت میرزادۀ عشقی نیست؟ - 626

4(نظریه پردازی  3(شاعری   2( داستان نویسی   1( روزنامه نگاری  

در کدام گزینه نام مهم ترین اثر »عشقی« آمده است؟- 627

4( سه تابلوی مریم  3( شعر »از خون جوانان وطن ...«  2(ای قلم   1( قرن بیستم  

کدام گزینه در مورد اثر »ایده آل« نادرست است؟- 628

2( نمایشنامه است. 1( مهم ترین اثر میرزادۀ عشقی است. 

4( نام دیگر آن »سه تابلوی مریم« است. 3( منثور است. 

آثار زیر به ترتیب از چه کسانی است ؟- 629

» من زنده ام _خاک آزادگان _دریادالن صف شکن_ پیوند زیتون بر شاخه ترنج «

1( دکتر شفیعی کدکنی، مرتضی آوینی، سپیده کاشانی، موسوی گرمارودی

2( معصومه آباد ، سپیده کاشانی، موسوی گرمارودی، مرتضی آوینی 

3( معصومه آباد ،سپیده کاشانی ، مرتضی آوینی، موسوی گرمارودی

4( سیف فرغانی، محمود شاهرخی، دکتر شفیعی کدکنی، موسوی گرمارودی

زبان فارسی پس از ورود اسالم به ایران چگونه متحول شد؟- 630

2( با بهره گیری از الفبای خط عربی  1( با گسترش فعالیت های علمی و ادبی 

4( با استفاده از صداهای زبان عربی 3( با نفوذ اسالم و بهره وری از نتایج آن  
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در همه ابیات به جز بیت ... ویژگی های شعر دوره انقالب مشهود است.- 623
بر پشت بــــام خانـه چـرا ســــنگ مـی برید؟ســـــرهای روی نیزه بــدون تعـــــادل انــد1(
زره2( در  رخنــــــه  کنــــــد  داده  آب  نــوک ســنان نیزه ز جوشـــــن کنــد گــذارپیـــکان 
کیســه مــی دوزنــد بــا نــام شــما شــیادهاسخت گمنامید امــــا ای شــــقایق سـیرتان3(
تـــــا وادی شــهادت این قـــــوم ســربداراندر رزمگاه ایمان بــــا اســــب خــــون بتازنـد4(

کدام ویژگی سبکی درباره شعر زیر نادرست است؟- 624

»مسی به رنگ شفق بودم / زمان سیه شدنم آموخت / در امید زدم یک عمر / نه در گشاد و نه پاسخ داد / در دگر زدنم آموخت / چراغ 
سرخ / شقایق را / رفیق راه سفر کردم / به پیشواز سحر رفتم / سحر نیامدنم آموخت / خوشم به عقربه ساعت / که چیره می گذرد 

بر من / درون آینه ها پیری است /که خیره می نگرد در من ...«

2( ورود آرایه های بیانی به صورت طبیعی در شعر 1( استفاده از قالب نیمایی  

4(ابهام و معنی گریزی 3( طرح مسائل خصوصی در شعر  

در کدام گزینه گزاره ای نادرست در توصیف عارف قزوینی دیده می شود؟- 625

2( شاعر، موسیقی دان و آوازخوان بود. 1( زبان شعر او پیچیده بود. 

4( عرصۀ هنر وی تصنیف ها و ترانه های میهنی برانگیزاننده بود. 3( مضمون اشعار او نشان از دردمندی و عشق او به میهن بود. 

کدام یک از موارد زیر از موارد فعالیت میرزادۀ عشقی نیست؟ - 626

4(نظریه پردازی  3(شاعری   2( داستان نویسی   1( روزنامه نگاری  

در کدام گزینه نام مهم ترین اثر »عشقی« آمده است؟- 627

4( سه تابلوی مریم  3( شعر »از خون جوانان وطن ...«  2(ای قلم   1( قرن بیستم  

کدام گزینه در مورد اثر »ایده آل« نادرست است؟- 628

2( نمایشنامه است. 1( مهم ترین اثر میرزادۀ عشقی است. 

4( نام دیگر آن »سه تابلوی مریم« است. 3( منثور است. 

آثار زیر به ترتیب از چه کسانی است ؟- 629

» من زنده ام _خاک آزادگان _دریادالن صف شکن_ پیوند زیتون بر شاخه ترنج «

1( دکتر شفیعی کدکنی، مرتضی آوینی، سپیده کاشانی، موسوی گرمارودی

2( معصومه آباد ، سپیده کاشانی، موسوی گرمارودی، مرتضی آوینی 

3( معصومه آباد ،سپیده کاشانی ، مرتضی آوینی، موسوی گرمارودی

4( سیف فرغانی، محمود شاهرخی، دکتر شفیعی کدکنی، موسوی گرمارودی

زبان فارسی پس از ورود اسالم به ایران چگونه متحول شد؟- 630

2( با بهره گیری از الفبای خط عربی  1( با گسترش فعالیت های علمی و ادبی 

4( با استفاده از صداهای زبان عربی 3( با نفوذ اسالم و بهره وری از نتایج آن  
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پایه حماسه های ملی به زبان فارسی در کدام قرن گذاشته شد و این دوره از نظر تاریخی اوج حاکمیت کدام حکومت بوده است؟- 63۱

4( قرن چهارم ، سامانیان 3( قرن پنجم، غزنویان  2( قرن پنجم، سامانیان   1( قرم چهارم، غزنویان 

بر اساس نظریه ارسطو در طبقه بندی سبک، کدام سبک ها را به ترتیب بر اساس هدف، قلمرو دانشی و مخاطب، می توان در - 632
نظر گرفت؟

4( فلسفی ،علمی، عارفانه  3( تعلیمی ،عرفانی، فکاهی  2( فکاهی، تعلیمی، عامیانه   1( تعلیمی، فلسفی، عالمانه 

همه گزینه ها ویژگی فکری سبک خراسانی را بیان می دارد به جز:- 633

2(حاکم بودن مضامین حماسی ،مدحی و حکمی 1( زمینی بودن معشوق  

4( تفاوت تلفظ برخی از کلمات در مقایسه با زبان امروز 3( واقع گرایی و طبیعی بودن توصیفات 

استفاده از دو نشانه برای یک متمم در کدام بیت مشهود است و ویژگی کدام سبک محسوب می شود؟- 634
نهفـــت1( از  برگشـــاد  پرسشـــی  به دانا ستوده کدام است گفت )خراسانی(دگـــر 
موبدان2( بـــر  اســـت  بـــزرگ  به درگاه و بر گاه و بـــر بخردان )عراقی(شکســـت 
بیشـــتر3( کـــرا  دشـــمن  که باشـــد بدو بر بداندیش تر )خراسانی(بپرســـید 
بـــدو بافتـــه چند گونـــه گهـــر )عراقی(فـــراوان بـــه بـــار انـــدرون ســـیم و زر4(

نمونه های نثر دوره غزنوی و سلجوقی در کدام گزینه تماما درست است؟- 635

2( کشف المحجوب، سفرنامه، کیمیای سعادت 1(  تاریخ بیهقی، التفهیم، قابوس نامه 

4( تاریخ بلعمی ، سیاست نامه ، کشف المحجوب 3( قابوس نامه، تاریخ بلعمی، التفهیم 

در کدام گزینه پدیدآورندگان هر دو اثر درست آمده است؟- 636

1( )من زنده ام: معصومه آباد(، )دیوار: جالل آل احمد(

2( )تفسیر سوره یوسف: احمد بن زید طوسی(، )ارزیابی شتاب زده: مرتضی آوینی(

3( )اتاق آبی : سهراب سپهری( ، )سفرنامه: ناصرخسرو( 

4( )سیاست نامه: خواجه نظام الملک طوسی(،  )اسرارالتوحید: ابوسعید ابوالخیر(

متن زیر در کدام نوع و نمونه ادبیات جای دارد؟- 637

» نوجوانی ، تولد دوباره انسان است. در این مرحله پر تب و تاب، نوجوان افزون بر رابطه با خود نیازمند رابطه دیگری نیز هست. نیازمند 
دو چشم دیگر که او را ببیند و به او بگوید: کیست و چگونه است، از همین جاست که دوستی و پیوند با دیگران آغاز می شود.«

4( داستانی 3( توصیفی  2( غنایی  1( تعلیمی 

همه گزینه ها در مورد »یادگار زریران« و »درخت آسوریک« درست است به جز:- 638

2( هر دو اصل پارتی دارند. 1( در میان اندرزنامه های منثور جای دارند. 

4( ترجمه عربی و فارسی آن ها در دست است. 3( بازمانده اشعار تعلیمی و اخالقی اند. 
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در ورود اسالم به ایران زبان رسمی ایرانیان چه بود و کدام آثار به این زبان تالیف می شد؟- 639

2( فارسی میانه تعلیمی و اخالقی  1(پهلوی دینی و زرتشتی  

4( فارسی باستان دینی و اخالقی 3( پارتی فرمان نامه ها و نامه های شاه شاهان 

متن زیر معرفی کدام کتاب است و موضوع آن چیست؟- 640

» پسر امیر، دستور خویش را بفرمود تا خداوندان کتب را از دهقانان و فرزانگان و جهان دیدگان از شهرها بیاورد و چاکر او به فرمان او 
نامه کرد و کس فرستاد به شهرهای خراسان و هشیاران از آنجا بیاورد و از هر جای و از هر شارستان گرد کرد و بنشاند به فراز آوردن 

این نامه ها و کارنامه ها ....«

2( ترجمه تفسیر طبری، تفسیر قرآن 1( شاهنامه ابومنصوری، تاریخ سامانیان 

4( تاریخ بلعمی ، تاریخ گذشته ایران 3( شاهنامه ابومنصوری، تاریخ گذشته ایران 

در نتیجه گیری و تعیین نوع، ابیات زیر در کدام راه قرار می گیرد؟- 64۱

دهان جزء به لولو نکردند باز صدف وار گوهر شناسان راز  
تو خود را به گفتار ناقص مکن. کمال است در نفس انسان سخن  

4(ادبیات تعلیمی 3(ادبیات غنایی  2( ادبیات حماسی  1( ادبیات توصیفی 

بیت زیر، در کدام از ادبیات زیر جلی می گیرد؟- 642

ما نیز یکی باشیم از جمله قربان ها هر تیر که در کیش است گر بر دل ریش آید  
4(وصفی 3(غنایی  2(حماسی  1(تعلیمی 

طبقه بندی انواع ادبی به چهار نوع حماسی، غنایی، نمایشی و تعلیمی ابتدا در کجا صورت گرفت و مبتنی بر چه بود؟- 643

4( یونان_ شعر 3( ایران_ محتوا  2( یونان_ نثر  1( ایران _ساختمان و قالب شعر 

مترجم »مائده های زمینی« و »مائده های تازه« کدام است؟- 644

4( سرور اعظم 3( عبدالحسین وجدانی  2( مهستی بحرینی  1( محمد شکرچی 

دربارۀ نثر داستانی در عصر بیداری، همۀ گزینه های داده شده درست هستند؛  به جز ... .- 645

1- در این دوره، نویسندگان، داستان ها را مطابق ذوق عامه می نوشتند.

2- سبک داستانی در این دوره در تقلید از ادبیات داستانی جدید بود.

3- در اغلب داستان های عصر مشروطه، راوی سوم شخص  در بعضی صحنه ها ظاهر می شود.

4- نثر داستانی هر چند در این دوره رواج یافت اّما ضعف های تکنیکی هم در آن مشاهده می شد.

با توجه به قلمرو زبانی،نام سراینده کدام بیت، در مقابل آن بیت درست،است؟- 646
)حافظ(مـــن یک امـــروز مهمان توام فـــردا چرا؟عمر مـــا مهلت امروز و فردای تو نیســـت1(
)صائب(وز نام چه پرســـی که مرا ننگ ز نام استاز ننگ چه پرســـی که مرا نام ز ننگ است2(
بریـــم3( نیکـــی  تـــا همـــه دســـت  نســـپریمبیـــا  بـــد  بـــه  را  جهـــان  )نظامی(جهـــان 
هـــل4( فـــرو  خیمـــه  خیمگـــی  یـــا  )منوچهری(کـــه پیشـــاهنگ بیـــرون شـــد ز منزلاال 
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در ورود اسالم به ایران زبان رسمی ایرانیان چه بود و کدام آثار به این زبان تالیف می شد؟- 639

2( فارسی میانه تعلیمی و اخالقی  1(پهلوی دینی و زرتشتی  

4( فارسی باستان دینی و اخالقی 3( پارتی فرمان نامه ها و نامه های شاه شاهان 

متن زیر معرفی کدام کتاب است و موضوع آن چیست؟- 640

» پسر امیر، دستور خویش را بفرمود تا خداوندان کتب را از دهقانان و فرزانگان و جهان دیدگان از شهرها بیاورد و چاکر او به فرمان او 
نامه کرد و کس فرستاد به شهرهای خراسان و هشیاران از آنجا بیاورد و از هر جای و از هر شارستان گرد کرد و بنشاند به فراز آوردن 

این نامه ها و کارنامه ها ....«

2( ترجمه تفسیر طبری، تفسیر قرآن 1( شاهنامه ابومنصوری، تاریخ سامانیان 

4( تاریخ بلعمی ، تاریخ گذشته ایران 3( شاهنامه ابومنصوری، تاریخ گذشته ایران 

در نتیجه گیری و تعیین نوع، ابیات زیر در کدام راه قرار می گیرد؟- 64۱

دهان جزء به لولو نکردند باز صدف وار گوهر شناسان راز  
تو خود را به گفتار ناقص مکن. کمال است در نفس انسان سخن  

4(ادبیات تعلیمی 3(ادبیات غنایی  2( ادبیات حماسی  1( ادبیات توصیفی 

بیت زیر، در کدام از ادبیات زیر جلی می گیرد؟- 642

ما نیز یکی باشیم از جمله قربان ها هر تیر که در کیش است گر بر دل ریش آید  
4(وصفی 3(غنایی  2(حماسی  1(تعلیمی 

طبقه بندی انواع ادبی به چهار نوع حماسی، غنایی، نمایشی و تعلیمی ابتدا در کجا صورت گرفت و مبتنی بر چه بود؟- 643

4( یونان_ شعر 3( ایران_ محتوا  2( یونان_ نثر  1( ایران _ساختمان و قالب شعر 

مترجم »مائده های زمینی« و »مائده های تازه« کدام است؟- 644

4( سرور اعظم 3( عبدالحسین وجدانی  2( مهستی بحرینی  1( محمد شکرچی 

دربارۀ نثر داستانی در عصر بیداری، همۀ گزینه های داده شده درست هستند؛  به جز ... .- 645

1- در این دوره، نویسندگان، داستان ها را مطابق ذوق عامه می نوشتند.

2- سبک داستانی در این دوره در تقلید از ادبیات داستانی جدید بود.

3- در اغلب داستان های عصر مشروطه، راوی سوم شخص  در بعضی صحنه ها ظاهر می شود.

4- نثر داستانی هر چند در این دوره رواج یافت اّما ضعف های تکنیکی هم در آن مشاهده می شد.

با توجه به قلمرو زبانی،نام سراینده کدام بیت، در مقابل آن بیت درست،است؟- 646
)حافظ(مـــن یک امـــروز مهمان توام فـــردا چرا؟عمر مـــا مهلت امروز و فردای تو نیســـت1(
)صائب(وز نام چه پرســـی که مرا ننگ ز نام استاز ننگ چه پرســـی که مرا نام ز ننگ است2(
بریـــم3( نیکـــی  تـــا همـــه دســـت  نســـپریمبیـــا  بـــد  بـــه  را  جهـــان  )نظامی(جهـــان 
هـــل4( فـــرو  خیمـــه  خیمگـــی  یـــا  )منوچهری(کـــه پیشـــاهنگ بیـــرون شـــد ز منزلاال 
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دربارۀ ویژگی های زبان نثر بیداری، کدام مورد نادرست است؟- 647

1( درست تر شدن ساختار و ترکیب دستوری کالم

2- ورود لغات انگلیسی، ترکی و فرانسوی به زبان فارسی

3- کاهش آشکار شدن لفظ پردازی های بی جا در نوشته ها در راستای نثر دوره های پیشین

4- ساده و قابل فهم شدن نثر این دوره

با توجه به آنچه که دربارۀ ویژگی های ادبی نثر عصر بیداری می دانید، تعیین کنید که کدام گزینه نادرست است؟- 648

2( صنایع ادبی در داستان در خدمت بیان خواست مردم درمی آید. 1( نثر مصنوع و فنی کنار گذاشته می شود. 

4( در گرایش به سادگی، نثر حتی از شعر هم پیشتازتر بود. 3( داستان مطابق ذوق عامۀ مردم نوشته می شد. 

جاهای خالی زیر کدام گزینه به درستی پر می کند؟- 649

»هنگامی که ...... در ایران بر تخت نشست، ...... در سرزمین توران بر تخت پادشاهی می نشیند و در پیکار ایران و توران پادشاه 
ایران ..... را به یاری می خواند و از طرفی ..... پهلوان سپاه توران به میدان می آید«

2( کاووس_ افراسیاب_رستم_ اشکبوس 1( افراسیاب_ کیخسرو_ رستم_ اشکبوس 

4( کیخسرو_ افراسیاب_ توس_ اشکبوس 3( کیخسرو_ افراسیاب _ رستم_اشکبوس 

با توجه به قلمرو فکری بیت زیر در کدام نوع ادبی قرار می گیرد؟- 650

که بد عهد از پشیمانی پشیمان زود می گردد« »گر اظهار پشیمانی کند گردون مشو ایمن  
4( عاطفی 3( تعلیمی  2( نمایشی  1( حماسی 

همه گزینه ها به استثنای گزینه .................. درست است.- 65۱

1( آوردن موعظه و نصیحت در شعر فارسی از آغاز قرن چهارم معمول گردید.
2(حماسه ملی ایران و شعر حماسی با فردوسی به اوج رسید

3(شعر پارسی در قرن چهارم به دست رودکی بنیاد نهاده شد.
4(یکی از ویژگی های شعر فارسی، در قرن چهارم و نیمه اول قرن پنجم دشواری زبان است.

جاهای های خالی متن زیر با کدام گزینه تکمیل می شود؟- 652

کتاب  این  موضوع  شد.  نوشته  خراسان  دانشوران  از  ای  عده  دست  به  قمری  سال................  حدود  در  منصوری  ابو  شاهنامه 
........... ایران بوده و امروزه فقط چند صفحه ای از ................ آن باقی مانده است.

2( 346_ تاریخ گذشته_ مقدمه 1( 346_سرگذشت نویسندگان_ مقدمه 
4( 376_شرح حال نویسندگان_ اواخر 3( 436_تاریخ گذشته_ اواخر 

بربنیاد تقسیم بندی بهار و با توجه به دوره های تاریخی نثر فارسی کدام گزینه نادرست است؟- 653

2( دوره سامانی )300 تا 450 ه.ق(  1( دوره سبک عراقی )450 تا 550 ه.ق( 
4( دوره ساده نویسی )1300 ه.ق تا به امروز( 3( دوره بازگشت ادبی )1200 تا 1300 ه.ق( 
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انتساب چند اثر به پدیدآورندگان آن درست است ؟- 654

خواجه  نامه:  سیاست   ( سپهری(،  سهراب  آبی:   اتاق   (  ، احمد(  آل  جالل  زده؛  شتاب  ،)ارزیابی   ) منور  بن  محمد  )اسرارالتوحید: 
نصیرالدین طوسی(، )قابوس نامه :  عنصرالمعالی( ، )الهی نامه: عطار نیشابوری(

4(چهار 3(شش  2(پنج  1( یک 

همه گزینه ها ویژگی متن زیر را در قلمرو زبانی بیان می دارد، به جز:- 655

چون پنج سال سال برآمد، عقل و تدبیر اندرو بدیدند و نخستین چیزی که از عقل و تدبیر او بدیدند، یک شب بر بام کوشک خفته بود به 
طیسفون، سحرگاه بیدار شد. بانگ مردمان بشنید. گفت؛ این چه بانگ است؟ گفتند: مردمان اند که بر جسر)پل( همی گذرند، یکی از 
این سوی رود و یکی از آن سوی آید. پس شاپور دیگر روز وزیر را بخواند و گفت: فرمای تا دو جسر کنند. یکی از بهر این سوی و یکی 

از بهر آن سوی، تا انبوهی نبود...
2( متن ظاهری ساده، محسوس و عینی دارد. 1( کردن در معنی ساختن؛ تا دو جسر کنند. 
4(کاربرد اندر به جای)در(، همی به جای)می( 3(تکرار کلمات بدیدند، از این سوی، از آن سوی.... 

کاربرد واژه های کهن در همه ابیات وجود دارد، به جز:- 656
نـــه آنگـــه کـــه پرتـــاب کـــردی ز دســـتنظـــر کـــن چـــو ســـوفار داری به شســـت1(
تـــر2( سرگشـــته  غمـــاز  ز  تـــرندیـــدم  برگشـــته  بخـــت  و  طالـــع  نگـــون 
ســـمند3( بـــر  برگســـتوان  بـــه فتـــراک بـــر بســـت پیچـــان کمنـــدبرافکنـــد 
بـــر ســـنگتو پـــاک باش و مدار ای بـــرادر از کس باک4( ناپـــاک گازران  زننـــد جامـــه 

ابیات زیر در کدام رده از ابیات جای می گیرد؟- 657
هزاران هزارم فزون لشگر استمـــرا پایگـــه زان تـــو برترســـت
که من برکشـــم تیغ تیـــز از نیام.تـــو را بـــرد باید ســـوی وی پیام

4(غنایی 3(حماسی  2(تعلیمی  1(نمایشی 

کتاب اوستا در چه دوره ای به نگارش در آمد؟- 658

4(اشکانی 3(هخامنشی  2(ساسانی  1(سامانی 

آثار دینی زردشتی به چه زبانی تالیف شده است؟- 659

4(پارتی 3(پهلوی  2( اوستایی  1(فارسی باستان 

با توجه به وضع ادبی ایران در قرن چهارم، کدام گزینه نادرست است؟- 660

1( این قرن، دوران غلبه، رواج، حفظ و ارائه آداب و رسوم ملی بود.

2(پایه حماسه های ملی در این قرن گذاشته شد که زبان فارسی را با ادبیات غنی آن به اوج رساند.

3(این دوره با دانشمند بزرگی چون زکریای رازی آغاز شد و با شاعر بی نظیری مانند فردوسی ادامه یافت

4(وجود سخنورانی چون رودکی، فردوسی، نظامی، سنایی و ... بیانگر اهمیت این دوره است
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انتساب چند اثر به پدیدآورندگان آن درست است ؟- 654

خواجه  نامه:  سیاست   ( سپهری(،  سهراب  آبی:   اتاق   (  ، احمد(  آل  جالل  زده؛  شتاب  ،)ارزیابی   ) منور  بن  محمد  )اسرارالتوحید: 
نصیرالدین طوسی(، )قابوس نامه :  عنصرالمعالی( ، )الهی نامه: عطار نیشابوری(

4(چهار 3(شش  2(پنج  1( یک 

همه گزینه ها ویژگی متن زیر را در قلمرو زبانی بیان می دارد، به جز:- 655

چون پنج سال سال برآمد، عقل و تدبیر اندرو بدیدند و نخستین چیزی که از عقل و تدبیر او بدیدند، یک شب بر بام کوشک خفته بود به 
طیسفون، سحرگاه بیدار شد. بانگ مردمان بشنید. گفت؛ این چه بانگ است؟ گفتند: مردمان اند که بر جسر)پل( همی گذرند، یکی از 
این سوی رود و یکی از آن سوی آید. پس شاپور دیگر روز وزیر را بخواند و گفت: فرمای تا دو جسر کنند. یکی از بهر این سوی و یکی 

از بهر آن سوی، تا انبوهی نبود...
2( متن ظاهری ساده، محسوس و عینی دارد. 1( کردن در معنی ساختن؛ تا دو جسر کنند. 
4(کاربرد اندر به جای)در(، همی به جای)می( 3(تکرار کلمات بدیدند، از این سوی، از آن سوی.... 

کاربرد واژه های کهن در همه ابیات وجود دارد، به جز:- 656
نـــه آنگـــه کـــه پرتـــاب کـــردی ز دســـتنظـــر کـــن چـــو ســـوفار داری به شســـت1(
تـــر2( سرگشـــته  غمـــاز  ز  تـــرندیـــدم  برگشـــته  بخـــت  و  طالـــع  نگـــون 
ســـمند3( بـــر  برگســـتوان  بـــه فتـــراک بـــر بســـت پیچـــان کمنـــدبرافکنـــد 
بـــر ســـنگتو پـــاک باش و مدار ای بـــرادر از کس باک4( ناپـــاک گازران  زننـــد جامـــه 

ابیات زیر در کدام رده از ابیات جای می گیرد؟- 657
هزاران هزارم فزون لشگر استمـــرا پایگـــه زان تـــو برترســـت
که من برکشـــم تیغ تیـــز از نیام.تـــو را بـــرد باید ســـوی وی پیام

4(غنایی 3(حماسی  2(تعلیمی  1(نمایشی 

کتاب اوستا در چه دوره ای به نگارش در آمد؟- 658

4(اشکانی 3(هخامنشی  2(ساسانی  1(سامانی 

آثار دینی زردشتی به چه زبانی تالیف شده است؟- 659

4(پارتی 3(پهلوی  2( اوستایی  1(فارسی باستان 

با توجه به وضع ادبی ایران در قرن چهارم، کدام گزینه نادرست است؟- 660

1( این قرن، دوران غلبه، رواج، حفظ و ارائه آداب و رسوم ملی بود.

2(پایه حماسه های ملی در این قرن گذاشته شد که زبان فارسی را با ادبیات غنی آن به اوج رساند.

3(این دوره با دانشمند بزرگی چون زکریای رازی آغاز شد و با شاعر بی نظیری مانند فردوسی ادامه یافت

4(وجود سخنورانی چون رودکی، فردوسی، نظامی، سنایی و ... بیانگر اهمیت این دوره است
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شاهنامه ابومنصوری در چه سالی تالیف شد و موضوع آن چه بود؟- 66۱

2(436 قمری، از آغاز خلقت تا عصر مولف 1( 346 قمری، تاریخ گذشته ایران 

4(436 شمسی، تاریخ گذشته ایران  3(346 شمسی، تاریخ سامانیان 

کار حکمی و تعلیمی در کدام قرن به وجود آمد و در چه دوره ای به پختگی رسید؟- 662

2( اوایل قرن پنجم، خوارزمشاهیان 1(قرن چهارم، سامانیان 

4(قرن چهارم و اوایل قرن پنجم، سلجوقیان 3(قرن پنجم، غزنویان 

کار دوره سامانی بیشتر به کدام موضوع ها توجه دارد؟- 663

4( تاریخی، توصیفی، مدحی 3(غنایی، ملی، توصیفی  2(حماسی، مدحی، غنایی  1(حماسی،ملی، تاریخی 

تاریخ الرسل و الملوک نوشته کیست و به چه زبانی نوشته شده بود؟- 664

2(محمد بن جریر طبری، عربی 1(محمد بن جریر طبری، فارسی 

4(علمای ماوراء النهر، عربی 3(ابوعلی بلعمی، فارسی 

در قرن چهارم شعر غنایی با کدام شاعران قوت و استحکام یافت؟- 665

4(شهید بلخی، کسایی 3(کسایی، ناصر خسرو  2(رودکی، شهید بلخی  1( ناصر خسرو، رودکی 

آثار زیر به ترتیب از چه کسانی است؟- 666

» اخالق محسنی، داستان های دل انگیز فارسی، سمفونی پنجم جنوب «

2(حسین واعظ کاشفی ،خانلری، نزار قبانی 1(فخرالدین علی صفی، محمود شاهرخی، فرانسوا کوپه  

4( محمد شکرچی، زهرا کیا، نزار قبانی 3( محمد منور، معصومه آباد، ابن حسام 

قدیم ترین طبقه بندی انواع ادبی در یونان باستان کدام اند؟- 667

2( چهار نوع: حماسی، غنایی، نمایشی و تعلیمی 1( سه نوع :عرفانی ،خردگرا، میهنی  

4( چهار نوع: قصیده، غزل، رباعی، دوبیتی 3( سه نوع: شعر، داستان و نمایشنامه 

همه گزینه ها از عوامل مهم پیشرفت و گسترش زبان و ادبیات فارسی از قرن سوم تا میانه قرن پنجم بوده است به جز:- 668

2( توسعه مدارس و مراکز تعلیم  1( گرایش شاهان در جلب عالمان و ادیبان به دربار  

4( درآمیختن زبان فارسی با مفردات و ترکیبات زبان عربی 3( خروج شعر از دربارها و ورود آن به خانقاه ها 

توضیح مقابل کدام شاعر نادرست است؟- 669

2( آشنایی با سعدی طبع وی را شکوفا کرد ← فرخی یزدی  1( سردبیر روزنامۀ مجلس ← ادیب الممالک فراهانی  

4( از نمونه های شعر انتقادی او شعر »ای قلم« است ← میرزادۀ عشقی 3( در سبک خراسانی با زبانی حماسی شعر می سرود. ← بهار  

خالق کدام اثر »نسیم شمال« است؟- 670

4( قلب مادر 3( قرن بیستم   2( سه تابلوی مریم   1( ای قلم  
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نام خالق کدام اثر در مقابل آن نادرست آمده است؟- 67۱

2( سه تابلوی مریم ← میرزادۀ عشقی  1( خداوندنامه ← هاتف اصفهانی  

4( گنجینۀ نشاط ← نشاط اصفهانی  3( ترجمه منظوم »قلب مادر« ← ایرج میرزا  

همۀ افراد ذکر شده از پیشگامان نثر ساده دوره مشروطه هستند به جز ..... .- 672

4( سید اشرف الدین گیالنی  3( عبدالرحیم طالبوف  2( ناصرالدین شاه قاجار   1( قائم مقام فراهانی  

همۀ موارد زیر از جمله عوامل گرایش به سادگی در نثر دورۀ بیداری هستند؛ به جز گزینۀ ...........- 673

4( تغییر مخاطب نوشته ها 3( رواج ادبیات نمایشی   2( روی آوردن به ترجمه   1( روزنامه نگاری  

دربارۀ روزنامه های عصر بیداری در کدام گزینۀ جملۀ نادرستی ارائه شده است؟- 674

2( صور اسرافیل ← با مدیریت علی اکبر دهخدا  1( نسیم شمال ← با مدیریت سید اشرف الدین گیالنی  

4( دانشکده ← با مدیریت ملک الشعرای بهار  3( بهار ← با مدیریت میرزا یوسف خان اعتصامی آشتیانی  

از نظر موضوعی کدام مجله / روزنامه با سایر گزینه ها فرق دارد؟- 675

4( نسیم شمال  3( بهار   2( قرن بیستم   1( صور اسرافیل 

همۀ موارد دربارۀ داستان نویسی در عصر مشروطه درست هستند؛ به جز ............ .- 676

1( در عصر مشروطه نگارش رمان تاریخی و اجتماعی دردسر کم تری از نوشتن روزنامه داشت.

2( یکی از رمان های برجستۀ عصر مشروطه »داستان باستان« از »میرزا حسن خان بدیع« است.

3( پس از انقالب مشروطه، نویسندگان ایرانی نوشتن رمان به مفهوم امروزی را با ترجمۀ رمان های تاریخی غربی آغاز کردند.

4( در این دوره بیشترین رویکرد نویسندگان به رمان های تاریخی بود و جز تعداد اندکی، رمان دیگری نوشته نشد.

کدام گزینه برای تکمیل عبارت های داده شده مناسب است؟- 677

الف( داستان نویسی به شیوه جدید ← ..................................................... .

ب( عنوان رمان »محمدباقر میرزا خسروی« ← ..................................................... .

پ( از پیشگامان نثر ساده دوره مشروطه ← ..................................................... .

ت( نام نویسنده رمان »داستان باستان« ← ..................................................... .

1( در ایران از طریق ترجمه رمان های تاریخی غربی آغاز شد / شمس الدین و قمر / زین العابدین مراغه ای / میرزا آقاخان کرمانی 

2( در ادبیات کالسیک فارسی سابقه ندارد. / شمس الدین و قمر / ادیب الممالک فراهانی / میرزا آقاخان کرمانی 

3( پیش از انقالب مشروطه با نگارش رمان اجتماعی آغاز شد. / شمس و طغرا / صبای کاشانی / میرزا حسن خان بدیع 

4( محصول یک قرن گذشته است. / شمس و طغرا / قائم مقام فراهانی / میرزا حسن خان بدیع

»وی اولین کسی بود که در ایران و در صدر مشروطه به انتشار چند نمایشنامه کوتاه پرداخته.«  این جمله در وصف چه کسی - 678
است؟

4( محمد باقر میرزا خسروی 3( عبدالرحیم طالبوف   2( میرزا آقاخان کرمانی   1( میرزا آقا تبریزی  
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نام خالق کدام اثر در مقابل آن نادرست آمده است؟- 67۱

2( سه تابلوی مریم ← میرزادۀ عشقی  1( خداوندنامه ← هاتف اصفهانی  

4( گنجینۀ نشاط ← نشاط اصفهانی  3( ترجمه منظوم »قلب مادر« ← ایرج میرزا  

همۀ افراد ذکر شده از پیشگامان نثر ساده دوره مشروطه هستند به جز ..... .- 672

4( سید اشرف الدین گیالنی  3( عبدالرحیم طالبوف  2( ناصرالدین شاه قاجار   1( قائم مقام فراهانی  

همۀ موارد زیر از جمله عوامل گرایش به سادگی در نثر دورۀ بیداری هستند؛ به جز گزینۀ ...........- 673

4( تغییر مخاطب نوشته ها 3( رواج ادبیات نمایشی   2( روی آوردن به ترجمه   1( روزنامه نگاری  

دربارۀ روزنامه های عصر بیداری در کدام گزینۀ جملۀ نادرستی ارائه شده است؟- 674

2( صور اسرافیل ← با مدیریت علی اکبر دهخدا  1( نسیم شمال ← با مدیریت سید اشرف الدین گیالنی  

4( دانشکده ← با مدیریت ملک الشعرای بهار  3( بهار ← با مدیریت میرزا یوسف خان اعتصامی آشتیانی  

از نظر موضوعی کدام مجله / روزنامه با سایر گزینه ها فرق دارد؟- 675

4( نسیم شمال  3( بهار   2( قرن بیستم   1( صور اسرافیل 

همۀ موارد دربارۀ داستان نویسی در عصر مشروطه درست هستند؛ به جز ............ .- 676

1( در عصر مشروطه نگارش رمان تاریخی و اجتماعی دردسر کم تری از نوشتن روزنامه داشت.

2( یکی از رمان های برجستۀ عصر مشروطه »داستان باستان« از »میرزا حسن خان بدیع« است.

3( پس از انقالب مشروطه، نویسندگان ایرانی نوشتن رمان به مفهوم امروزی را با ترجمۀ رمان های تاریخی غربی آغاز کردند.

4( در این دوره بیشترین رویکرد نویسندگان به رمان های تاریخی بود و جز تعداد اندکی، رمان دیگری نوشته نشد.

کدام گزینه برای تکمیل عبارت های داده شده مناسب است؟- 677

الف( داستان نویسی به شیوه جدید ← ..................................................... .

ب( عنوان رمان »محمدباقر میرزا خسروی« ← ..................................................... .

پ( از پیشگامان نثر ساده دوره مشروطه ← ..................................................... .

ت( نام نویسنده رمان »داستان باستان« ← ..................................................... .

1( در ایران از طریق ترجمه رمان های تاریخی غربی آغاز شد / شمس الدین و قمر / زین العابدین مراغه ای / میرزا آقاخان کرمانی 

2( در ادبیات کالسیک فارسی سابقه ندارد. / شمس الدین و قمر / ادیب الممالک فراهانی / میرزا آقاخان کرمانی 

3( پیش از انقالب مشروطه با نگارش رمان اجتماعی آغاز شد. / شمس و طغرا / صبای کاشانی / میرزا حسن خان بدیع 

4( محصول یک قرن گذشته است. / شمس و طغرا / قائم مقام فراهانی / میرزا حسن خان بدیع

»وی اولین کسی بود که در ایران و در صدر مشروطه به انتشار چند نمایشنامه کوتاه پرداخته.«  این جمله در وصف چه کسی - 678
است؟

4( محمد باقر میرزا خسروی 3( عبدالرحیم طالبوف   2( میرزا آقاخان کرمانی   1( میرزا آقا تبریزی  
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عبارت زیر در توضیح کدام دوره از زبان فارسی آمده است؟- 679

» آثار ادبی منثور و منظوم این زبان از میان رفته است. ولی ترجمه عربی و فارسی بعضی از آن ها در دست است که دچار تغییرات 
فراوان شده اند. آثار ادبی این دوره به سبب اهمیتی که سنت شفاهی در ایران داشته غالبا به کتابت در نیامده بود.«

4(فارسی نو  3(فارسی باستان  2(فارسی دری   1( فارسی میانه 

سنگ نوشته های دوره هخامنشی به ترتیب به چه خط و زبان نگاشته شده اند؟- 680

2(خط میخی_ فارسی میانه 1( خط میخی _فارسی باستان 

4( خط پهلوی_ فارسی باستان 3( خط پهلوی_ فارسی میانه 

دو منظومه ای که اصل پارتی دارند در کدام گزینه آمده است؟- 68۱

2( درخت آسوریک و یادگار زریران 1( درخت آسوریک و کلیله و دمنه 

4( هزار و یک شب و یادگار زریران 3( هزار و یک شب و کلیله و دمنه 

عبارت زیر کدام اثر ادبی قرن چهارم را معرفی می کند؟- 682

» این کتاب به دست عده ای از دانشوران خراسان نوشته شد. موضوع این کتاب تاریخ گذشته ایران بود امروزه فقط چند صفحه از مقدمه آن باقی مانده است.«

4( تاریخ الرسل و الملوک 3(شاهنامه ابومنصوری  2( ترجمه تفسیر طبری   1( تاریخ بلعمی 

شاعران شاخص »ادبیات حماسی_ ادبیات غنایی و ادبیات تعلیمی« قرن چهارم و اوایل قرن پنجم به ترتیب در کدام گزینه آمده - 683
است؟

2( فردوسی _شهید بلخی_ کسایی مروزی 1( فردوسی_ عنصری_ ابوعلی بلعمی  

4( ابومنصور موفق هروی_ شهید بلخی_ ناصر خسرو قبادیانی 3( ابومنصور موفق هروی_ عنصری_ ناصرخسرو قبادیانی  

کدام گزینه درباره یعقوب لیث صفاری نادرست است؟- 684
1( زبان فارسی دری زبان رسمی اعالم کرد.

2( با آنکه زبان عربی را می دانست اما اجازه نداد در حکومت استفاده شود.
3( برای ایجاد حکومت ایرانی و بازگرداندن عظمت ایران کوشش کرد.

4( دولت مستقل صفاری با تالش وی پس از طاهریان بر روی کار آمد.

کدام گزینه درباره قرن چهارم و اوایل قرن پنجم نادرست است؟- 685
1(  نظم و نثر فارسی در این دوره شکوفا شد و رونق گرفت.
2( دانشمندان آثار ارزنده ای به فارسی و عربی پدید آوردند.

3( امیران سامانی مترجمان را به ترجمه کتاب های فارسی به عربی تشویق می نمودند.
4( این دوره عصر اندیشه استقالل ملی ایران به شمار می رود.

زبان رسمی دوران ساسانی کدام بود؟- 686
4(پهلوی  3( فارسی باستان  2( فارسی نو  1( دری 
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کدام گزینه در رابطه با آثار ادبی به زبان پهلوی درست است؟- 687
2( بیشتر این آثار رنگ و بوی دینی زرتشتی دارند. 1( همه آثار ادبی منثور و منظوم این زبان همچنان در دست است. 
4( ترجمه ای از آثار زبان پهلوی در دست نیست. 3(  اکثر این آثار پیش از اسالم به کتابت در آمده اند. 

»پدر شعر فارسی« لقب کدام شاعر است و علت این نام گذاری چیست؟- 688
2( فردوسی_ بنیان نهادن شعر پارسی در قرن 4 و 5 هجری  1( رودکی سمرقندی _به اوج رساندن حماسه ملی ایران 

4( فردوسی _ به اوج رساندن حماسه ملی ایران  3( رودکی سمرقندی_ بنیان نهادن شعر پارسی در قرن 4 و 5 هجری 

کتاب »ترجمه تفسیر طبری« نوشته کیست و به چه زبانی نوشته شده است؟- 689
2( جمعی از دانشمندان_ زبان فارسی 1(  محمد بن جریر طبری_ زبان عربی 

4( محمد بن جریر طبری _زبان فارسی  3( جمعی از دانشمندان_ زبان عربی 

کدام گزینه درباره فارسی نو نادرست است؟- 690
2( ابتدا در مغرب و شمال غربی ایران رایج بود. 1( نام دیگر فارسی نو فارسی دری است. 

4( زبان عمومی سراسر ایران شد. 3( تقریبًا هم زمان با حکومت طاهریان پدید آمد. 

کدام موارد درباره تاریخ ادبیات در قرن چهارم و نیمه اول قرن پنجم درست است؟- 69۱
الف( قرن چهارم هجری دوران غلبه رواج حفظ و ارائه آداب و رسوم ملی بود.

ب(شاعران این دوره می کوشند با آوردن مضامین خاص و نکات بدیع شعر خود را برجسته کنند.
ج(رایج ترین انواع شعر در این دوره شعر غنایی، عرفانی و تعلیمی است.

د( کسی که در این عهد قصیده تمام و کمال  اندرزی و حکمی سرود کسایی مروزی بود.
4( ج_د 3( ب_ج  2( الف_د  1( الف_ب 

در کدام گزینه نام شاعرانی آمده است که تربیت یافته اواخر عهد سامانی بودند و دربار غزنویان نیز به وجود آنان آراسته بود؟- 692

2(عنصری_ رودکی _فردوسی 1( شهید بلخی_ فرخی _رودکی 

4( شهید بلخی _منوچهری_ فردوسی  3( عنصری _فرخی_ منوچهری 

کدام گزینه درباره »تاریخ بلعمی« نادرست است؟- 693

2( بازگردانی از کتاب تاریخ الرسل و الملوک است. 1( به دستور محمد بن جریر طبری و توسط ابوعلی بلعمی نوشته شد. 

4( نویسنده مطالبی راجع به تاریخ ایران بر اصل اثر افزود. 3( این اثر ترجمه فارسی از یک کتاب به زبان عربی است. 

چهار نوع ادبی در طبقه بندی یونانیان باستان کدام اند؟- 694

2( حماسی – عرفانی – نمایشی – تاریخی 1( حماسی – غنایی – نمایشی – تعلیمی 

4( غنایی – نمایشی – تاریخی – فلسفی 3( غنایی – عرفانی – تعلیمی – تاریخی 
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کدام گزینه در رابطه با آثار ادبی به زبان پهلوی درست است؟- 687
2( بیشتر این آثار رنگ و بوی دینی زرتشتی دارند. 1( همه آثار ادبی منثور و منظوم این زبان همچنان در دست است. 
4( ترجمه ای از آثار زبان پهلوی در دست نیست. 3(  اکثر این آثار پیش از اسالم به کتابت در آمده اند. 

»پدر شعر فارسی« لقب کدام شاعر است و علت این نام گذاری چیست؟- 688
2( فردوسی_ بنیان نهادن شعر پارسی در قرن 4 و 5 هجری  1( رودکی سمرقندی _به اوج رساندن حماسه ملی ایران 

4( فردوسی _ به اوج رساندن حماسه ملی ایران  3( رودکی سمرقندی_ بنیان نهادن شعر پارسی در قرن 4 و 5 هجری 

کتاب »ترجمه تفسیر طبری« نوشته کیست و به چه زبانی نوشته شده است؟- 689
2( جمعی از دانشمندان_ زبان فارسی 1(  محمد بن جریر طبری_ زبان عربی 

4( محمد بن جریر طبری _زبان فارسی  3( جمعی از دانشمندان_ زبان عربی 

کدام گزینه درباره فارسی نو نادرست است؟- 690
2( ابتدا در مغرب و شمال غربی ایران رایج بود. 1( نام دیگر فارسی نو فارسی دری است. 

4( زبان عمومی سراسر ایران شد. 3( تقریبًا هم زمان با حکومت طاهریان پدید آمد. 

کدام موارد درباره تاریخ ادبیات در قرن چهارم و نیمه اول قرن پنجم درست است؟- 69۱
الف( قرن چهارم هجری دوران غلبه رواج حفظ و ارائه آداب و رسوم ملی بود.

ب(شاعران این دوره می کوشند با آوردن مضامین خاص و نکات بدیع شعر خود را برجسته کنند.
ج(رایج ترین انواع شعر در این دوره شعر غنایی، عرفانی و تعلیمی است.

د( کسی که در این عهد قصیده تمام و کمال  اندرزی و حکمی سرود کسایی مروزی بود.
4( ج_د 3( ب_ج  2( الف_د  1( الف_ب 

در کدام گزینه نام شاعرانی آمده است که تربیت یافته اواخر عهد سامانی بودند و دربار غزنویان نیز به وجود آنان آراسته بود؟- 692

2(عنصری_ رودکی _فردوسی 1( شهید بلخی_ فرخی _رودکی 

4( شهید بلخی _منوچهری_ فردوسی  3( عنصری _فرخی_ منوچهری 

کدام گزینه درباره »تاریخ بلعمی« نادرست است؟- 693

2( بازگردانی از کتاب تاریخ الرسل و الملوک است. 1( به دستور محمد بن جریر طبری و توسط ابوعلی بلعمی نوشته شد. 

4( نویسنده مطالبی راجع به تاریخ ایران بر اصل اثر افزود. 3( این اثر ترجمه فارسی از یک کتاب به زبان عربی است. 

چهار نوع ادبی در طبقه بندی یونانیان باستان کدام اند؟- 694

2( حماسی – عرفانی – نمایشی – تاریخی 1( حماسی – غنایی – نمایشی – تعلیمی 

4( غنایی – نمایشی – تاریخی – فلسفی 3( غنایی – عرفانی – تعلیمی – تاریخی 
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عبارت زیر در توضیح کدام دوره از زبان فارسی آمده است؟- 695

»آثار ادبی منثور و منظوم این زبان از میان رفته است. ولی ترجمۀ عربی و فارسی بعضی از آن ها در دست است که دچار تغییرات 
 به کتابت در نیامده بود.«

ً
فراوان شده اند. آثار ادبی این دوره به سبب اهمیتی که سنت شفاهی در ایران داشته، غالبا

4( فارسی نو 3( فارسی باستان  2( فارسی دری  1( فارسی میانه 

کدام گزینه درباره نمایشنامه نویسی نادرست است؟- 696

1( اولین نمایشنامه نویس ایرانی، میرزا آقا تبریزی بود.

2( نمایشنامه نویسی به شیوه غربی در ادب کهن ایران سابقه ای ندارد.

3( زبان اولین نمایشنامه های فارسی پیچیده و مانند نثر داستانی قبل از مشروطه بود.

4( دلیل رواج نمایشنامه نویسی در زمان ناصرالدین شاه، رفت وآمد ایرانیان به اروپا بود.

در کدام گزینه به سیر پیشرفت نثر فارسی به درستی اشاره شده است؟- 697

1( قرن چهارم و اوایل قرن پنجم: ظهور نثر فارسی _نیمه قرن پنجم: دوره بلوغ_ قرن ششم و اوایل قرن هفتم: دوره کمال

2( قرن چهارم: ظهور و گسترش نثر فارسی_ قرن پنجم و اوایل قرن ششم: رونق نثر_ قرن ششم: آغاز پیشرفت نثر

3( قرن چهارم و اوایل قرن پنجم: دوره رونق نثر_ قرن پنجم و ششم: دوره کمال_ قرن هفتم: دوره افول نثر فارسی

4( قرن چهارم: دوره ظهور نثر فارسی _قرن پنجم :دوره ضعف نثر_ قرن ششم و قرن هفتم: دوره رونق نثر فارسی

کدام شاعر به ابداع معانی و خیال های رنگین مشهور است و این ویژگی به غزل های او لطف ویژه ای بخشیده است؟- 698

4( بیدل دهلوی 3( صائب تبریزی  2( کلیم کاشانی  1( محتشم کاشانی 

شعر »بابافغانی شیرازی« از چه نظر شهرت داشت؟ سبک چه کسی حّد واسط سبک عراقی و هندی است؟- 699

2( سادگی لفظ و معنا ـ کلیم کاشانی 1( دقت، ظرافت و رقت ـ وحشی بافقی 

4( تصاویر شعری شگفت ـ وحشی بافقی 3( معانی بدیع و تازه ـ کلیم کاشانی 

شعر زیر سرودۀ کیست؟ در چه قالبی است؟- 700

باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است باز این چه شورش است که در خلق عالم است  
2( محتشم کاشانی ـ ترکیب بند 1( کلیم کاشانی ـ ترکیب بند 

4( کلیم کاشانی ـ ترجیع بند 3( محتشم کاشانی ـ ترجیع بند 

کدام گزینه دربارۀ صائب تبریزی نادرست است؟- 70۱
2( صائب در غزل سرایی مشهور است. 1( در فراوانی شعر زبانزد است. 

4( واقع گرایی شاخصۀ اصلی شعر اوست. 3( او را خداوندگار مضامین تازۀ شعری دانسته اند. 

کدام گزینه از ویژگی های فکری غزل بیدل دهلوی است؟- 702
2( به کارگیری آرایه های ادبی 1( استفاده از واژه های معمولی 

4( اظهار سرور و شادمانی 3( خیال انگیزی و دوری از ذهن 
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کدام گزینه دربارۀ زبان و ادبیات فارسی در قرن های دهم و یازدهم درست است؟- 703
1( شعر وحشی بافقی و مکتب وقوع، دو جریان شعری قرن دهم بودند.

2( پس از اتمام استعمار انگلیس، زبان فارسی، زبان رسمی دیار هند شد.
3( از بین رفتن شعر درباری و مدحی در این دوره باعث اقبال گروه های مختلف به شعر شد.

4( شاهان صفوی در ترویج و نفوذ زبان هندی در ایران نقش بسزایی داشتند.

کدام کتاب در علم عروض، قافیه، بدیع و نقد شعر با نثری ساده و عالمانه نوشته شد؟- 704
2( تذکرۀ  االولیا 1( المعجم فی معاییر اشعار العجم 
4( تحفۀ االحرار 3( اخالق االشراف 

زبان شعر در قرن هشتم در سروده های کدام شاعران از استحکام کافی برخوردار است؟- 705
4( ابن یمین و سعدی 3( ابن یمین و خواجو  2( سعدی و حافظ  1( خواجو و حافظ 

موضوع کدام اثر درست معرفی نشده است؟- 706

2( مرصاد العباد: در بیان سلوک دین و تربیت نفس 1( مکاتیب: مجموعه نامه های مولوی به قلم خودش 

4( نفحات االنس: در ذکر احوال امیران و حاکمان 3( تذکرۀ دولتشاه: شرح حال تنی چند از شاعران ایرانی 

با توجه به ابیات زیر، کدام تحلیل در قلمرو ادبی درست است؟- 707
به توحید واحد یکتاز خاک هر سـر خاری که می شـود پیدا بشـــارت اســـت 
عبارت اســـت ز ابـــداع مبدع اشـــیاز ســـبزه هر رقم تازه بر حواشی جوی

1( لغات عربی بسیاری در این دو بیت مشاهده می شود.
2( شاعر، پدیده های طبیعت را جلوه ای از خداوند یکتا بیان می کند.

3( رویکرد شاعر در این بیت عرفانی است و در عین حال توصیف طبیعت می کند.
4( کلمات »خاک، خار، سبزه و جوی« یک شبکۀ معنایی ایجاد کرده اند.

کدام گزینه در مورد شعر قرن 4 و نیمۀ اول قرن 5 درست است؟- 708
1( رایج ترین انواع شعر فارسی در این دوره غنایی، حماسی، تعلیمی و نمایشی است.

2( داستان سرایی و قصه پردازی و آوردن حکایت ها در این دوره از اهمیت افتاد.

3( شعر تعلیمی در این دوره به وجود آمد اما در دورۀ سلجوقیان به پختگی رسید.
4( ناصر خسرو اولین کسی بود که با موضوع اندرز، قصیدۀ تمام و کمالی سرود.

کدام گزینه دربارۀ خط و زبان فارسی درست است؟- 709
1( منطقۀ رواج فارسی دری، نخست در مغرب و شمال غربی ایران بود.

2( یعقوب لیث صّفاری زبان پارسی میانه یا پهلوی را زبان رسمی قلمرو خود اعالم کرد.
3( زبان پارتی در دورۀ اشکانیان و در شمال و شمال شرقی ایران رواج داشت.

4( آثار ادبی پهلوی به سبب اهمّیت سّنت کتابت در ایران پیش از اسالم، مکتوب شده اند.



سواالتتاریخادبیاتوسبکشناسی

149

کدام گزینه دربارۀ زبان و ادبیات فارسی در قرن های دهم و یازدهم درست است؟- 703
1( شعر وحشی بافقی و مکتب وقوع، دو جریان شعری قرن دهم بودند.

2( پس از اتمام استعمار انگلیس، زبان فارسی، زبان رسمی دیار هند شد.
3( از بین رفتن شعر درباری و مدحی در این دوره باعث اقبال گروه های مختلف به شعر شد.

4( شاهان صفوی در ترویج و نفوذ زبان هندی در ایران نقش بسزایی داشتند.

کدام کتاب در علم عروض، قافیه، بدیع و نقد شعر با نثری ساده و عالمانه نوشته شد؟- 704
2( تذکرۀ  االولیا 1( المعجم فی معاییر اشعار العجم 
4( تحفۀ االحرار 3( اخالق االشراف 

زبان شعر در قرن هشتم در سروده های کدام شاعران از استحکام کافی برخوردار است؟- 705
4( ابن یمین و سعدی 3( ابن یمین و خواجو  2( سعدی و حافظ  1( خواجو و حافظ 

موضوع کدام اثر درست معرفی نشده است؟- 706

2( مرصاد العباد: در بیان سلوک دین و تربیت نفس 1( مکاتیب: مجموعه نامه های مولوی به قلم خودش 

4( نفحات االنس: در ذکر احوال امیران و حاکمان 3( تذکرۀ دولتشاه: شرح حال تنی چند از شاعران ایرانی 

با توجه به ابیات زیر، کدام تحلیل در قلمرو ادبی درست است؟- 707
به توحید واحد یکتاز خاک هر سـر خاری که می شـود پیدا بشـــارت اســـت 
عبارت اســـت ز ابـــداع مبدع اشـــیاز ســـبزه هر رقم تازه بر حواشی جوی

1( لغات عربی بسیاری در این دو بیت مشاهده می شود.
2( شاعر، پدیده های طبیعت را جلوه ای از خداوند یکتا بیان می کند.

3( رویکرد شاعر در این بیت عرفانی است و در عین حال توصیف طبیعت می کند.
4( کلمات »خاک، خار، سبزه و جوی« یک شبکۀ معنایی ایجاد کرده اند.

کدام گزینه در مورد شعر قرن 4 و نیمۀ اول قرن 5 درست است؟- 708
1( رایج ترین انواع شعر فارسی در این دوره غنایی، حماسی، تعلیمی و نمایشی است.

2( داستان سرایی و قصه پردازی و آوردن حکایت ها در این دوره از اهمیت افتاد.

3( شعر تعلیمی در این دوره به وجود آمد اما در دورۀ سلجوقیان به پختگی رسید.
4( ناصر خسرو اولین کسی بود که با موضوع اندرز، قصیدۀ تمام و کمالی سرود.

کدام گزینه دربارۀ خط و زبان فارسی درست است؟- 709
1( منطقۀ رواج فارسی دری، نخست در مغرب و شمال غربی ایران بود.

2( یعقوب لیث صّفاری زبان پارسی میانه یا پهلوی را زبان رسمی قلمرو خود اعالم کرد.
3( زبان پارتی در دورۀ اشکانیان و در شمال و شمال شرقی ایران رواج داشت.

4( آثار ادبی پهلوی به سبب اهمّیت سّنت کتابت در ایران پیش از اسالم، مکتوب شده اند.
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پدید آورندگان آثار »شاهنامۀ ابو منصوری – تاریخ الّرسل و الملوک – ترجمۀ تفسیر طبری« به ترتیب در کدام گزینه بیان شده است؟- 7۱0
2( عّده ای از دانشمندان – ابوعلی بلعمی – محمدبن جریر طبری 1( ابو منصور المعّمری – محمدبن جریر طبری – محمدبن جریر طبری 

4( ابو منصور المعّمری – ابوعلی بلعمی – علمای ماوراءالنهر 3( عّده ای از دانشمندان – محمدبن جریر طبری – علمای ماوراءالنهر 

وقتی ما آثار را به سبک عرفانی و سبک حماسی تقسیم می کنیم، بر اساس کدام طبقه بندی ارسطو این کار را انجام داده ایم؟- 7۱۱
4( بر اساس موضوع و نوع 3( بر اساس قلمرو دانشی  2( بر اساس زمان و دورۀ اثر  1( بر اساس هدف 

کدام گزینه از ویژگی های ادبی سبک خراسانی است؟- 7۱2
2( استفاده از قافیه و ردیف بسیار ساده 1( زمینی بودن معشوق در اشعار این دوره 

4( کهنه و مهجور بودن برخی از کلمات 3( استفادۀ فراوان از آرایه های ادبی پیچیده 

ویژگی های »حذف افعال به قرینه – کوتاهی جمالت – افزایش کاربرد لغات عربی« به ترتیب، به نثر کدام دوره از سبک خراسانی - 7۱3
مربوط است؟

2( غزنوی – سامانی – غزنوی 1( سامانی – غزنوی – سامانی 
4( سامانی – سلجوقی – غزنوی 3( سلجوقی – سلجوقی – سامانی 

کدام گزینه دربارۀ سبک خراسانی نادرست است؟- 7۱4
1( این سبک را سبک ترکستانی و سامانی نیز گفته اند و به سه سبک فرعی تقسیم می شود.

2( از شعرای معروف آن می توان به رودکی، فردوسی و ناصرخسرو اشاره کرد.
3( قالب عمدۀ این سبک قصیده است و قالب غزل در اواخر این دوره رشد می یابد.

4( فکر و کالم این دوره با پیچیدگی های حماسی و حکمی و اندیشه های فلسفی در آمیخته است.

در نثر زیر که از ترجمۀ تفسیر طبری انتخاب شده است کدام ویژگی بارز، دیده می شود؟- 7۱5
شترم نه خداوند خانه، و مر این خانه را خداوندی هست، و او خود خانۀ خود را نگاه 

ُ
»پس عبدالمطلب گفت که ایها الملک، من خداوند ا

دارد.«
2( تمثیل و استشهاد به آیات، احادیث و اشعار عرب 1( تکرار فعل یا اسم به ضرورت معنی 

4( فراوانی لغات عربی 3( طوالنی بودن جمالت 

از نظر ویژگی های زبانی، کدام بیت از سبک خراسانی دورتر است؟- 7۱6
ابـــر1( از  گـــوی  باریـــد  گـــرز  پس پشـــت بر جوشـــن و ُخـــود و گبرهمـــی 
نشســـتکمنـــدی بـــه فتـــراک زین بر ببســـت2( پیکـــر  پیـــل  بـــارۀ  آن  بـــر 
اینک علی الصباح نظر بر جمال دوستگفتم مگر به خواب ببینم خیال دوست3(
کـــه باشـــد مـــرا روزی از تـــو جداییدل مـــن همـــی داد گفتـــی گوایـــی4(

تقسیم بندی سبک های شعر فارسی ملک الشعرای بهار بر چه مبنایی است؟- 7۱7

2( بر اساس زمان و دورۀ اثر 1( بر مبنای اوضاع سیاسی – فرهنگی 

4( بر اساس قلمرو علمی و دانشی 3( بر مبنای حوزۀ جغرافیایی و تاریخی 
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در کدام گزینه به ویژگی ادبی شعر سبک خراسانی اشاره شده است؟- 7۱8

2( به کارگیری ردیف های فعلی و اسمی دشوار 1( اوج گیری بیشتر قالب های شعری، به ویژه غزل و مثنوی 

4( استفاده از آرایه های ادبی در حّد اعتدال 3( طبیعی، ساده، محسوس، و عینی بودن توصیفات 

ویژگی های زیر به ترتیب با آثار کدام گزینه مطابقت  دارد؟- 7۱9

»افزایش کاربرد لغات عربی – تمثیل و استشهاد به آیات، احادیث و اشعار – ایجاز در لفظ و معنا«

2( تاریخ بیهقی – کیمیای سعادت، شاهنامۀ ابومنصوری 1( کشف المحبوب – تاریخ بلعمی – التفهیم 

4( تاریخ بلعمی – التفهیم – قابوس نامه 3( التفهیم – سیاست نامه – کیمیای سعادت 

کدام ویژگی در نثر زیر بارز است؟- 720

»قحط بود و آنجا یک من نان جو به دو درهم می دادند. از آنجا برفتم، نهم محرم به قزوین رسیدم. باغستان بسیار داشت بی دیوار و 
خار و هیچ چیز که مانع شود در رفتن راه نبود.«

2( کوتاهی جمالت، ایجاز و اختصار در لفظ و معنا 1( تمثیل و استشهاد به آیات، احادیث و اشعار عرب 

4( فراوانی کاربرد لغات عربی 3( افزایش یافتن کاربرد نشانه های جمع فارسی بر جمع عربی 

کدام یک از ابیات زیر با ویژگی های فکری سبک خراسانی متناسب است؟- 72۱
ابـــد1( بـــه  تـــا  عاشـــقیم  ازل  توایـــماز  جمـــال  عاشـــق  همچنـــان 
گر زشـــت و ســـیاه اســـت مرا نیســـت گناهگویند که معشـــوق تو زشـــت اســـت و سیاه2(
عاشـــقم بر همه عالم که همه عالم از اوستبه جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوســـت3(
هر چه کند جور نیســـت ور تو بنالی جفاستمالـــک ملـــک وجـــود، حاکـــم رد و قبول4(

کدام شاعران از مدح شاهان و انتساب به دربارها پرهیز می کردند؟- 722

4( ناصرخسرو و سنایی 3( خاقانی و نظامی  2( ناصرخسرو و انوری  1( انوری و سنایی 

کدام گزینه از پدیده های عمده ای است که برای زبان فارسی رخ داده است؟- 723

2( توسعۀ مدارس و مراکز تعلیم 1( گرایش شاهان در جلب عالمان و ادیبان به دربار 

4( درآمیختن زبان فارسی با زبان عربی 3( لشکر کشی ها و فتوحات غزنویان 

 گزینه برای پر کردن نقطه چین های متن زیر مناسب است؟- 724

»نثر موزون را .................... به کمال رساند، نمونۀ دیگر از نثر موزون، کتاب نثر تفسیر .................... نوشتۀ ابوالفضل میبدی 
است. پس از نثر موزون به شیوۀ دیگری می رسیم که »نثر فنی« نام دارد. دورۀ رواج نثر فنی قرن .................... است که نخستین 

نمونۀ آن در اواسط نیمۀ .................... این قرن تألیف شده است.«
2( خواجه عبدالله – طبری – هفتم – اول 1( خواجه عبدالله – کشف االسرار – ششم – اول 

4( سعدی شیرازی – طبری – هفتم – دوم 3( سعدی شیرازی – کشف االسرار – ششم – دوم 
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در کدام گزینه به ویژگی ادبی شعر سبک خراسانی اشاره شده است؟- 7۱8

2( به کارگیری ردیف های فعلی و اسمی دشوار 1( اوج گیری بیشتر قالب های شعری، به ویژه غزل و مثنوی 

4( استفاده از آرایه های ادبی در حّد اعتدال 3( طبیعی، ساده، محسوس، و عینی بودن توصیفات 

ویژگی های زیر به ترتیب با آثار کدام گزینه مطابقت  دارد؟- 7۱9

»افزایش کاربرد لغات عربی – تمثیل و استشهاد به آیات، احادیث و اشعار – ایجاز در لفظ و معنا«

2( تاریخ بیهقی – کیمیای سعادت، شاهنامۀ ابومنصوری 1( کشف المحبوب – تاریخ بلعمی – التفهیم 

4( تاریخ بلعمی – التفهیم – قابوس نامه 3( التفهیم – سیاست نامه – کیمیای سعادت 

کدام ویژگی در نثر زیر بارز است؟- 720

»قحط بود و آنجا یک من نان جو به دو درهم می دادند. از آنجا برفتم، نهم محرم به قزوین رسیدم. باغستان بسیار داشت بی دیوار و 
خار و هیچ چیز که مانع شود در رفتن راه نبود.«

2( کوتاهی جمالت، ایجاز و اختصار در لفظ و معنا 1( تمثیل و استشهاد به آیات، احادیث و اشعار عرب 

4( فراوانی کاربرد لغات عربی 3( افزایش یافتن کاربرد نشانه های جمع فارسی بر جمع عربی 

کدام یک از ابیات زیر با ویژگی های فکری سبک خراسانی متناسب است؟- 72۱
ابـــد1( بـــه  تـــا  عاشـــقیم  ازل  توایـــماز  جمـــال  عاشـــق  همچنـــان 
گر زشـــت و ســـیاه اســـت مرا نیســـت گناهگویند که معشـــوق تو زشـــت اســـت و سیاه2(
عاشـــقم بر همه عالم که همه عالم از اوستبه جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوســـت3(
هر چه کند جور نیســـت ور تو بنالی جفاستمالـــک ملـــک وجـــود، حاکـــم رد و قبول4(

کدام شاعران از مدح شاهان و انتساب به دربارها پرهیز می کردند؟- 722

4( ناصرخسرو و سنایی 3( خاقانی و نظامی  2( ناصرخسرو و انوری  1( انوری و سنایی 

کدام گزینه از پدیده های عمده ای است که برای زبان فارسی رخ داده است؟- 723

2( توسعۀ مدارس و مراکز تعلیم 1( گرایش شاهان در جلب عالمان و ادیبان به دربار 

4( درآمیختن زبان فارسی با زبان عربی 3( لشکر کشی ها و فتوحات غزنویان 

 گزینه برای پر کردن نقطه چین های متن زیر مناسب است؟- 724

»نثر موزون را .................... به کمال رساند، نمونۀ دیگر از نثر موزون، کتاب نثر تفسیر .................... نوشتۀ ابوالفضل میبدی 
است. پس از نثر موزون به شیوۀ دیگری می رسیم که »نثر فنی« نام دارد. دورۀ رواج نثر فنی قرن .................... است که نخستین 

نمونۀ آن در اواسط نیمۀ .................... این قرن تألیف شده است.«
2( خواجه عبدالله – طبری – هفتم – اول 1( خواجه عبدالله – کشف االسرار – ششم – اول 

4( سعدی شیرازی – طبری – هفتم – دوم 3( سعدی شیرازی – کشف االسرار – ششم – دوم 
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در کدام گزینه، دو ویژگی ذکر شده در یک قلمرو )زبانی، ادبی یا فکری( جای می گیرند؟- 725

1( کاهش سادگی و روانی کالم – ورود لغات زبان مغولی به زبان فارسی
2( آسمانی بودن معشوق- حذف افعال به قرینه های لفظی و معنوی

3( فراوانی اشعار تعلیمی و وعظ و اندرز در شعر – توجه بیشتر به آرایه ها
4( رواج انتقاد اجتماعی در اشعار – رواج داستان سرایی و منظومه های داستانی

در کدام گزینه شعر با ویژگی ذکر شده بی تناسب است؟- 726
)رواج مفاخره(در جهان ملک ســـخن راندن مسلم شد مرانیســـت اقلیم ســـخن را بهتر از من پادشاه1(
اگـــر عاشـــقی کنـــی و جوانـــی2( )رواج حس دینی(عشـــق محمـــد بـــس اســـت و آل محمدســـعدی 
)عشق آسمانی(جانشـــین تـــو در این ســـینه خداوند نشـــدهر کســـی در دل من جای خـــودش را دارد3(
)رواج اصطالحات عرفانی(تـــا بنگـــری صفـــای مـــی لعـــل فـــام راصوفـــی بیـــا که آینـــه صافی اســـت جام را4(

عبارات کدام گزینه به ترتیب در ارتباط با ویژگی های »زبانی، فکری و ادبی« سده های پنجم و ششم درست است؟- 727

1( به کارگیری ردیف های فعلی و اسمی دشوار در شعر – رواج هجو در شعر – رواج و اوج گیری بیشتر قالب های شعری
2( حرکت به سوی دشواری متن – فاصله گرفتن غزل از عشق زمینی – توجه بیشتر به آرایه های ادبی

3( فراوانی ترکیبات کهن – ورود اصطالحات عرفانی – رواج مفاخره، شکایت و انتقاد اجتماعی
4( ورود لغات زبان ترکی و مغولی به زبان فارسی – کاربرد آیات، احادیث و اشعار در متون – رواج داستان سرایی و منظومه های داستانی

در کدام گزینه هیچ یک از ویژگی های فکری سده های پنجم و ششم به چشم نمی خورد؟- 728
در حیرتـــم که باده فروش از کجا شـــنیدســـّر خدا که عارف سالک به کس نگفت1(
ســـپهر برکشـــد از ابر هر زمـــان ایوانزمین بگسترد از ســـبزه هر زمان مفرش2(
کـــه از مـــردگان پنـــدت آید بـــه گوشبکـــن پنبـــۀ غفلـــت از گـــوش هوش3(
بی آبروی خواهم گفت4( تو  نه هجو  که قصد جان تو بی ننگ و نام خواهم کردهمین 

کدام گزینه در ارتباط با متن زیر درست است؟- 729

»اگر بستۀ عشقی، خالصی مجوی که عشق آتش سوزان است و بحری بی کران است، هم جان است و هم جان را جان است و قصۀ 
بی پایان است. درد بی درمان است.«

1( ویژگی اصلی این نوع نثر، ساده و روان بودن آن است که در سر تا سر متن می بینیم.

2( آوردن آرایه های ادبی، امثال و اشعار گوناگون از عربی و پارسی و اصطالحات علمی ویژگی این نوع نثر است.

3( دورۀ رواج این نوع نثر قرن هفتم هجری است و از نخستین نمونه های آن می توان به کلیله و دمنه اشاره کرد.

4( نثر موزون یا آهنگین، خود را با بهره گیری از جمالت کوتاه به شعر نزدیک کرده است.

کدام یک از شاعران زیر از شاعران آذربایجان به حساب می آید؟- 730

4( جمال الدین عبدالرزاق 3( صائب تبریزی  2( خاقانی  1( سنایی 

کدام گزینه از ویژگی های ادبی سبک عراقی است؟- 73۱

4( رواج هجو در شعر 3( رواج اصطالحات عرفانی  2( رواج لغات ترکی و مغولی  1( رواج قالب غزل و مثنوی 
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شعر کدام شاعر یادآور سروده های سخنوران قرن چهارم است؟- 732

4( ناصرخسرو قبادیانی 3( منوچهری دامغانی  2( انوری  1( شهید بلخی 

کدام گزینه از ویژگی های نثر موزون نیست؟- 733

2( از جمله های کوتاه بهره می گیرد. 1( ویژگی اصلی آن به کارگیری سجع است. 

4( امثال و اشعار گوناگون عربی و پارسی در آن دیده می شود. 3( کتاب تفسیر ابوالفضل میبدی از نمونه های این نثر است. 

در کدام گزینه هر 3 ویژگی ذکر شده، از جمله ویژگی های فکری سده های پنجم و ششم هستند؟- 734

1( گسترش عرفان و تصّوف – تّوجه بیشتر به آرایه های ادبی – از میان رفتن لغات مهجور فارسی

2( رواج هجو در شعر – رواج حّس دینی – رواج داستان سرایی

3( رواج مفاخره، شکایت و انتقاد اجتماعی – گسترش عرفان و تصّوف – فراوانی وعظ و اندرز

4( کاهش سادگی و روانی کالم و حرکت به سوی دشواری – درون گرایی در شعر و توّجه به احوال شخصی – رواج حّس دینی

با توجه به ویژگی های فکری سده های پنجم و ششم، کدام گزینه با سایر ابیات متفاوت است؟- 735
زحمتم می دهد از بس که سخن شیرین استمن دگر شـــعر نخواهم بنویســـم که مگس1(
از نـــی کلـــک همه قنـــد و شـــکر می بارممنم آن شـــاعر ســـاحر که به افسون سخن2(
را3( ابیاتـــم  و  دفتـــر  و  قلـــم  کـــردم  پیش چشـــم تو کجا فخر فروشـــد شـــاعر؟جمـــع 
پیمبـــر شـــعرا4( بـــه وحـــی معانـــی  که معجز ســـخن امروز در بیان من اســـتمنـــم 

صفات معشوق در کدام گزینه با ویژگی های سبکی قرن ششم متناسب است؟- 736
اما به ســـتم کاری آن عهدشـــکن نیســـتبسیار ســـتم کار و بســـی عهدشکن هست1(
منوچهـــری2( مدحـــت  ایـــن  کنـــد روایـــت در مـــدح خواجـــه بوالعباسهزاردســـتان 
اســـت3( بـــوده  یـــاری  بی رحـــم  مـــا  اســـتیـــار  بـــوده  کاری  دشـــوار  او  عشـــق 
دگران روند و آیند و تو همچنان که هســـتیتو نه مثـــل آفتابی که حضـــور و غیبت افتد4(

عبارات کدام گزینه به ترتیب در ارتباط با آثار »یادگار زریران و ترجمۀ تفسیر طبری« درست است؟- 737

1( مانند منظومۀ درخت آسوریک، اصلی پارتی دارد – این کتاب توسط جمعی از دانشمندان نگارش شده است.

2( از جمله رساله های دینی عصر خود به شمار آورده می شود – نام اصلی این کتاب تاریخ الرسل و الملوک است.

3( در دورۀ سامانیان به رشتۀ تحریر در آمده است – توسط محمدبن جریر طبری نوشته شده است.

4( به زبان رسمی دوران ساسانی تألیف شده است – ابوعلی بلعمی آن را به زبان فارسی برگردانده است.

اطالعات ادبی مقابل کدام دوره درست است؟- 738

1( قرن چهارم و نیمۀ اول قرن پنجم: شعر اندرزی در این دوره به وجود آمد، اما در دوره های بعد به پختگی رسید.

2( قرن پنجم و اوایل قرن ششم: شعر این دوره تنوع یافت و در رشته هایی چون مدح، هجو، طنز و وعظ به کار گرفته شد.

3( قرن سوم و اوایل قرن چهارم: شاعران این دوره به ابتکاراتی دست زدند که موجب دگرگونی سبک سخن پارسی شد.

4( قرن ششم و اوایل قرن هفتم: نثر این دوره ساده و روان است و بیشتر به موضوعات حماسی و ملی توجه دارد.
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شعر کدام شاعر یادآور سروده های سخنوران قرن چهارم است؟- 732

4( ناصرخسرو قبادیانی 3( منوچهری دامغانی  2( انوری  1( شهید بلخی 

کدام گزینه از ویژگی های نثر موزون نیست؟- 733

2( از جمله های کوتاه بهره می گیرد. 1( ویژگی اصلی آن به کارگیری سجع است. 

4( امثال و اشعار گوناگون عربی و پارسی در آن دیده می شود. 3( کتاب تفسیر ابوالفضل میبدی از نمونه های این نثر است. 

در کدام گزینه هر 3 ویژگی ذکر شده، از جمله ویژگی های فکری سده های پنجم و ششم هستند؟- 734

1( گسترش عرفان و تصّوف – تّوجه بیشتر به آرایه های ادبی – از میان رفتن لغات مهجور فارسی

2( رواج هجو در شعر – رواج حّس دینی – رواج داستان سرایی
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با توجه به ویژگی های فکری سده های پنجم و ششم، کدام گزینه با سایر ابیات متفاوت است؟- 735
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را3( ابیاتـــم  و  دفتـــر  و  قلـــم  کـــردم  پیش چشـــم تو کجا فخر فروشـــد شـــاعر؟جمـــع 
پیمبـــر شـــعرا4( بـــه وحـــی معانـــی  که معجز ســـخن امروز در بیان من اســـتمنـــم 

صفات معشوق در کدام گزینه با ویژگی های سبکی قرن ششم متناسب است؟- 736
اما به ســـتم کاری آن عهدشـــکن نیســـتبسیار ســـتم کار و بســـی عهدشکن هست1(
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دگران روند و آیند و تو همچنان که هســـتیتو نه مثـــل آفتابی که حضـــور و غیبت افتد4(

عبارات کدام گزینه به ترتیب در ارتباط با آثار »یادگار زریران و ترجمۀ تفسیر طبری« درست است؟- 737

1( مانند منظومۀ درخت آسوریک، اصلی پارتی دارد – این کتاب توسط جمعی از دانشمندان نگارش شده است.

2( از جمله رساله های دینی عصر خود به شمار آورده می شود – نام اصلی این کتاب تاریخ الرسل و الملوک است.
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4( به زبان رسمی دوران ساسانی تألیف شده است – ابوعلی بلعمی آن را به زبان فارسی برگردانده است.

اطالعات ادبی مقابل کدام دوره درست است؟- 738

1( قرن چهارم و نیمۀ اول قرن پنجم: شعر اندرزی در این دوره به وجود آمد، اما در دوره های بعد به پختگی رسید.

2( قرن پنجم و اوایل قرن ششم: شعر این دوره تنوع یافت و در رشته هایی چون مدح، هجو، طنز و وعظ به کار گرفته شد.

3( قرن سوم و اوایل قرن چهارم: شاعران این دوره به ابتکاراتی دست زدند که موجب دگرگونی سبک سخن پارسی شد.

4( قرن ششم و اوایل قرن هفتم: نثر این دوره ساده و روان است و بیشتر به موضوعات حماسی و ملی توجه دارد.
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از میان ویژگی های زیر چه تعداد از آن ها مربوط به نثر دورۀ غزنوی و سلجوقی است؟- 739

ب( بهره گیری کمتر از لغات عربی الف( کوتاهی جمالت 

د( اطناب ج( حذف افعال به قرینه 

و( تکرار فعل یا اسم به حکم ضرورت معنی هـ( تمثیل و استشهاد به آیات و روایات 

4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 

اطالعات کدام گزینه دربارۀ زبان های ایرانی درست است؟- 740

1( فارسی دری: زبان محاوره و مکاتبۀ شاهان دربار هخامنشی – منطقۀ رواج آن نخست مشرق و شمال شرقی ایران بوده است.

2( فارسی میانه: شامل دو گروه پارتی و پهلوی – بخش پارتی آن در زمان اشکانیان و در شمال غربی ایران رواج داشت.

3( فارسی نو: نخستین صورت زبان ادبی فارسی در برابر نفوذ عناصر زبان عربی – هم زمان با شروع دولت سامانیان پدید آمد.

4( زبان پهلوی: در مرحله ای میان فارسی باستان و نو – آثار این زبان عمدتًا در زمرۀ آثار دینی به شمار می روند.

عبارت زیر معّرف کدام نویسنده است؟- 74۱

ف را در نثر از بین برد و مسائل عصر را با کاربرد زبان و اصطالحات رایج و آمیخته به شعر و ضرب ا لمثل های 
ّ
»او با تغییر سبک نگارش، تکل

لطیف، به سبک گلستان سعدی نوشت.«

4( قائم مقام فراهانی 3( محمدتقی بهار  2( ادیب الممالک فراهانی  1( عالمه علی اکبر دهخدا 

موضوع اثر معروف ناظم االسالم کرمانی که تنها اثر قابل توجه تحقیقات ادبی و تاریخی دورۀ بیداری است، چه بود؟- 742

2( ارتباط ایرانیان با غرب 1( فرهنگ عمومی مردم دورۀ قاجار 

4( تاریخ مشروطه 3( تعلیم و تربیت جدید 

میرزا محمدصادق امیری فراهانی سردبیر کدام روزنامه بود؟- 743

4( دانشکده 3( خراسان  2( مجلس  1( بهار 

صاحب مجموعه نوشته های »چرند و پرند« با کدام روزنامه همکاری می کرد و نام روزنامه ای که منتشر کرد چه بود؟- 744

4( صوراسرافیل – سروش 3( سروش – بهار  2( نوبهار – بهار  1( صوراسرافیل – وطن 

شاعران کدام گزینه همگی از پیروان سبک خراسانی در دورۀ بازگشت ادبی هستند؟- 745

2( مجمر اصفهانی – فروغی بسطامی – صبای کاشانی 1( صبای کاشانی – قاآنی شیرازی – سروش اصفهانی 

4( سروش اصفهانی – نشاط اصفهانی – صبای کاشانی 3( قاآنی شیرازی – مجمر اصفهانی – نشاط اصفهانی 

دربارۀ نمایش نامه نویسی و ترجمه در دورۀ بیداری، کدام گزینه نادرست است؟- 746

1( از مهم ترین آثار ترجمه شده در این دوره، ترجمۀ میرزا حبیب اصفهانی از کتابی اروپایی است.

2( ترجمۀ آثار اروپایی در ایران با تأسیس چاپخانه در زمان ناصرالدین شاه آغاز شد.

3( زبان نمایش نامه ها در این دوره، مثل نثر داستانی قبل از مشروطه ساده و روان و عوام فهم است.

4( تنها نمونۀ ادبیات نمایشی در این دوره مربوط می شود به میرزا آقا تبریزی.
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علل رویکرد نویسندگان عصر مشروطه به نوشتن رمان تاریخی، در کدام موارد بیان شده است؟- 747

الف( باستان گرایی و روحیۀ کاوشگرانه در شناخت هویت گذشته میان آن ها حاکم بود.

ب( نوشتن رمان تاریخی نسبت به رمان سیاسی و روزنامه نویسی دردسر کمتری داشت.

ج( به دلیل سواد اندک مخاطبان، این گونه رمان ها طرف دار بیشتری داشت.

د( شاهان قاجار نویسندگان را به نوشتن این گونه رمان ها برای ماندگاری اسم خود در تاریخ تشویق می کردند.

4( ج و د 3( ب و د  2( الف و ب  1( الف و ج 

کدام بیت از مؤلف کتاب »تاریخ تطور نظم فارسی« است؟- 748

دست خود ز جان شستم از برای آزادی آن زمان که بنهادم سر به پای آزادی    )1
از ماتم سرو قدشان سرو خمیده از خون جوانان وطن الله دمیده    )2

قفسم برده به باغی و دلم شاد کنید من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید    )3
که کند مادر تو با من جنگ داد معشوقه به عاشق پیغام    )4

نام صاحب چند اثر درست بیان شده است؟- 749

»تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران: محمدتقی بهار – مجلۀ نوبهار: میرزا یوسف خان اعتصامی – داستان باستان: میرزا حسن خان 
بدیع – منشآت: قائم مقام فراهانی – شمس الدین و قمر: محمد باقر میرزا خسروی – خداوند نامه: نشاط اصفهانی«

4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 

با توجه به دورۀ بازگشت ادبی، کدام گزینه نادرست است؟- 750

1( مشتاق اصفهانی در زمان نادرشاه و کریم خان زند به همراه چند تن، انجمن ادبی اصفهانی را اداره می کرد.

2( انجمن ادبی خاقان به ریاست فتحعلی شاه در اصفهان تأسیس شد.

3( یکی از عوامل ایجاد نهضت بازگشت ادبی، تضعیف جامعه بر اثر شکست ایران از روسیۀ تزاری بود.

4( هاتف اصفهانی یکی از معروف ترین شاعران این عهد است.

کدام یک از شاعران زیر در دورۀ بازگشت ادبی از پیروان سبک عراقی نبود؟- 75۱

4( نشاط اصفهانی 3( فروغی بسطامی  2( مجمر اصفهانی  1( سروش اصفهانی 

کدام گزینه دربارۀ شاعر بیت زیر درست است؟- 752

که کند مادر تو با من جنگ داد معشوقه به عاشق پیغام  
2( او از قصیده بیشتر از قالب های دیگر استفاده می کرد. 1( یکی از ابتکارات او ترجمه های منظوم از اشعار غربی بود. 

4( او با زبانی حماسی در سبک خراسانی شعر می سرود.  3( شهرت اصلی او در تصنیف های وطنی اوست. 

با توجه به زمینه های فعالیت شاعران و نویسندگان دورۀ بیداری، اطالعات مقابل کدام گزینه نادرست است؟- 753

2( میرزا حبیب اصفهانی )ترجمۀ آثار اروپایی( 1( ناظم االسالم کرمانی )پژوهش تاریخی( 

4( میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل )روزنامه نگاری( 3( میرزا آقا تبریزی )رمان نویسی( 
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الف( باستان گرایی و روحیۀ کاوشگرانه در شناخت هویت گذشته میان آن ها حاکم بود.
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د( شاهان قاجار نویسندگان را به نوشتن این گونه رمان ها برای ماندگاری اسم خود در تاریخ تشویق می کردند.

4( ج و د 3( ب و د  2( الف و ب  1( الف و ج 

کدام بیت از مؤلف کتاب »تاریخ تطور نظم فارسی« است؟- 748

دست خود ز جان شستم از برای آزادی آن زمان که بنهادم سر به پای آزادی    )1
از ماتم سرو قدشان سرو خمیده از خون جوانان وطن الله دمیده    )2

قفسم برده به باغی و دلم شاد کنید من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید    )3
که کند مادر تو با من جنگ داد معشوقه به عاشق پیغام    )4

نام صاحب چند اثر درست بیان شده است؟- 749

»تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران: محمدتقی بهار – مجلۀ نوبهار: میرزا یوسف خان اعتصامی – داستان باستان: میرزا حسن خان 
بدیع – منشآت: قائم مقام فراهانی – شمس الدین و قمر: محمد باقر میرزا خسروی – خداوند نامه: نشاط اصفهانی«

4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 

با توجه به دورۀ بازگشت ادبی، کدام گزینه نادرست است؟- 750

1( مشتاق اصفهانی در زمان نادرشاه و کریم خان زند به همراه چند تن، انجمن ادبی اصفهانی را اداره می کرد.

2( انجمن ادبی خاقان به ریاست فتحعلی شاه در اصفهان تأسیس شد.

3( یکی از عوامل ایجاد نهضت بازگشت ادبی، تضعیف جامعه بر اثر شکست ایران از روسیۀ تزاری بود.

4( هاتف اصفهانی یکی از معروف ترین شاعران این عهد است.

کدام یک از شاعران زیر در دورۀ بازگشت ادبی از پیروان سبک عراقی نبود؟- 75۱

4( نشاط اصفهانی 3( فروغی بسطامی  2( مجمر اصفهانی  1( سروش اصفهانی 

کدام گزینه دربارۀ شاعر بیت زیر درست است؟- 752

که کند مادر تو با من جنگ داد معشوقه به عاشق پیغام  
2( او از قصیده بیشتر از قالب های دیگر استفاده می کرد. 1( یکی از ابتکارات او ترجمه های منظوم از اشعار غربی بود. 

4( او با زبانی حماسی در سبک خراسانی شعر می سرود.  3( شهرت اصلی او در تصنیف های وطنی اوست. 

با توجه به زمینه های فعالیت شاعران و نویسندگان دورۀ بیداری، اطالعات مقابل کدام گزینه نادرست است؟- 753

2( میرزا حبیب اصفهانی )ترجمۀ آثار اروپایی( 1( ناظم االسالم کرمانی )پژوهش تاریخی( 

4( میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل )روزنامه نگاری( 3( میرزا آقا تبریزی )رمان نویسی( 
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با توجه به سبک و ویژگی های نوشتۀ زیر، نویسندۀ این متن کیست؟- 754

»به شکر اینکه از دامی چنین رمیده و به مقامی چنان رسیده که از تواتر خدام اعتاب همایون و توالی تعارفات روزافزون، دایم در عیش و نشاط و پیوسته در حرمت 
و انبساط هستند.«

4( نسیم شمال 3( محمدتقی بهار  2( علی اکبر دهخدا  1( قائم مقام فراهانی 

کدام گزینه دربارۀ نثر فارسی در قرن های دوازده و سیزده )دورۀ بیداری( نادرست است؟- 755

1( کسانی چون زین العابدین مراغه ا ی ، میرزا آقا خان کرمانی و دهخدا از پیشگامان نثر سادۀ این دوره بودند.

2( در عصر مشروطه بیشترین رویکرد نویسندگان به رمان های تاریخی بود.

3( میرزا حسن خان بدیع و محمد باقر خسروی از جمله نمایش نامه نویسان این دوره اند.

4( تحقیقات ادبی در این دوره جاذبه ای نداشت و تنها یک اثر تحقیقی قابل توجه در این دوره نوشته شده است.

با توجه به تعاریف و موضوعات »ادبیات«، کدام گزینه درست است؟- 756

1( مادۀ اصلی ادبیات، خیال است.

2( تفاوت عمدۀ ادبیات و زبان، در هدف آن هاست.

3( در نزد پیشینیان »ادب« کاربرد هنری زبان بود.

4( متون علمی، تاریخی، جغرافیایی، پزشکی و فلسفی در زمرۀ آثار ادبی گذشته قرار نمی گیرند.

کدام شاعران قرن ششم تحولی در غزل ایجاد کردند که باعث ظهور شاعران بزرگی در قرن هفتم شد؟- 757

4( خاقانی – نظامی 3( انوری – خاقانی  2( ناصرخسرو – سنایی  1( سنایی – انوری 

کدام گزینه با توجه به نثر قرن چهارم و نیمۀ اول قرن پنجم درست است؟- 758

1( موضوع کتاب شاهنامۀ ابومنصوری، سرگذشت محمود غزنوی و دورۀ سامانی است.

2( اصل کتاب تفسیر طبری به زبان عربی است و جمعی از دانشمندان آن را به زبان فارسی ترجمه کردند.

3( نثر این دوره دشوار و پیچیده است و نشانه های شروع نثر فارسی در آن کاماًل مشهود است.

4( تاریخ بلعمی ترجمۀ کتاب تاریخ الرسل و الملوک است که عده ای از علما آن را به عربی نوشته بودند.

کدام گزینه از ویژگی های ادبی سبک عراقی نیست؟- 759

2( به کارگیری ردیف های فعلی و اسمی دشوار در شعر 1( فراوانی ترکیبات نو در شعر و نثر 

4( رواج داستان سرایی و منظومه های داستانی 3( خوش آهنگ تر شدن اوزان شعری، نسبت به سبک خراسانی 

با توجه به تقسیم بندی سبکی ارسطو، کدام عنوان نادرست است؟- 760

2( سبک عامیانه، عالمانه: به تناسب مخاطب 1( سبک عرفانی، حماسی: بر اساس موضوع و نوع 

4( سبک غزنوی، مشروطه: بر اساس زمان و دورۀ اثر  3( سبک تعلیمی، فکاهی: بر اساس شیوۀ بیان 
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کدام گزینه دربارۀ زبان های ایرانی و آثار به جا مانده از آن ها نادرست است؟- 76۱

1( آثار بر جای ماندۀ زبان فارسی باستان، فرمان ها و نامه های شاهان هخامنشی است.

2( آثاری که به زبان پهلوی تألیف شده، بیشتر آثار دینی زردشتی است.

3( زبان پارتی در دورۀ اشکانیان رایج بود و تا اوایل دورۀ سامانیان نیز آثاری به این زبان تألیف می شد.

4( درخت آسوریک و یادگار زریران هر دو اصل پارتی دارند.

کدام موارد دربارۀ شعر قرن چهارم و نیمۀ اول قرن پنجم درست است؟- 762

الف( شاعران این دوره بیشتر به واقعیات درونی نظر داشتند.

ب( رایج ترین انواع شعر فارسی در این دوره، حماسی، مدحی و غنایی بود.

ج( شعر غنایی با دو شاعر مشهور، عنصری و فرخی، قوت و استحکام یافت.

د( کسایی و ناصرخسرو قصیده های تمام و کمال در وعظ و نصیحت سرودند.

4( ب – د 3( ج – د  2( الف – ج  1( الف – ب 

در کدام گزینه به سیر پیشرفت نثر فارسی به درستی اشاره شده است؟- 763

1( قرن چهارم و اوایل قرن پنجم: ظهور نثر فارسی – نیمۀ قرن پنجم: دورۀ بلوغ – قرن ششم و اوایل قرن هفتم: دورۀ کمال

2( قرن چهارم: ظهور و گسترش نثر فارسی – قرن پنجم و اوایل قرن ششم: رونق نثر – قرن ششم: آغاز پیشرفت نثر

3( قرن چهارم و اوایل قرن پنجم: دورۀ رونق نثر – قرن پنجم و ششم: دورۀ کمال – قرن هفتم: دورۀ افول نثر فارسی

4( قرن چهارم: دورۀ ظهور نثر فارسی – قرن پنجم: دورۀ ضعف نثر – قرن ششم و هفتم: دورۀ رونق نثر فارسی

با توجه به ویژگی های ادبی سبک خراسانی و نوع تشبیه در این سبک، تشبیه کدام گزینه مربوط به آن دوره است؟- 764
می نهـــدمی خـــورد صـــد غوطـــه در دریـــای غـــم1( آشـــنایی  بـــر  اگـــر  چشـــم 
بـــادۀ تنـــدی که بگـــذارد غـــم بالیـــده راکوه محنت ســـخت می کاهد مرا، ساقی بده2(
موشـــان اند3( ســـان  بـــه  مـــردان  طیـــوردزد  چـــو  مردمـــان  سبکســـار  ویـــن 
می رســـد4( راه  از  بی خبـــر  چونـــان مســـافری که بـــه ناگاه می رســـدهمـــواره عشـــق 

با توجه به ویژگی های فکری سبک خراسانی، کدام گزینه مربوط به این سبک است؟- 765
پیر عقل اســـت بِر عشـــق چـــو طفل مکتبعقـــل کز عشـــق گریـــزد چه تعجب باشـــد1(
درایـــن میـــدان جـــان ماننـــد گـــو بـــاشمبیـــن کج، راســـت بیـــن و راســـتگو باش2(
عیشـــی و جوانـــی و خوشـــت وقتـــی بـــودخـــو بـــا غـــم کـــن کـــه شـــادمانیت نماند3(
حسن ازلی »اسرار« از عشق تو مستغنی استخود عاشق و خود معشوق از روز نخستین است4(

با توجه به قلمرو زبانی و ادبی سبک عراقی، کدام گزینه مربوط به این دوره نیست؟- 766

1( التماس از تماشائیان این ریاض خالی از خار مالحظۀ اغراض آنکه باغبان را به دعایی یاد کنند و به ثنایی شاد گردانند.

2( تا بعد از آنکه شربت های شدائد چشیدم و ضربت های مکاید کشیدم، خائب و خائف به شهر طائف رسیدم.

3( صورت عالم آرای آفتاب، محجوب نیست، اما دیدۀ بینندگان معیوب است. اگر غرایب آسمانی مضمر است، عجایب زمینی مظهر.

4( و مسجد جامع هم از این سنگ سیاه است، چنان که از آن راست تر و محکم تر نتواند بود و بر ستون ها طاق زده بودند.
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کدام گزینه دربارۀ زبان های ایرانی و آثار به جا مانده از آن ها نادرست است؟- 76۱

1( آثار بر جای ماندۀ زبان فارسی باستان، فرمان ها و نامه های شاهان هخامنشی است.

2( آثاری که به زبان پهلوی تألیف شده، بیشتر آثار دینی زردشتی است.

3( زبان پارتی در دورۀ اشکانیان رایج بود و تا اوایل دورۀ سامانیان نیز آثاری به این زبان تألیف می شد.

4( درخت آسوریک و یادگار زریران هر دو اصل پارتی دارند.

کدام موارد دربارۀ شعر قرن چهارم و نیمۀ اول قرن پنجم درست است؟- 762

الف( شاعران این دوره بیشتر به واقعیات درونی نظر داشتند.

ب( رایج ترین انواع شعر فارسی در این دوره، حماسی، مدحی و غنایی بود.

ج( شعر غنایی با دو شاعر مشهور، عنصری و فرخی، قوت و استحکام یافت.

د( کسایی و ناصرخسرو قصیده های تمام و کمال در وعظ و نصیحت سرودند.

4( ب – د 3( ج – د  2( الف – ج  1( الف – ب 

در کدام گزینه به سیر پیشرفت نثر فارسی به درستی اشاره شده است؟- 763

1( قرن چهارم و اوایل قرن پنجم: ظهور نثر فارسی – نیمۀ قرن پنجم: دورۀ بلوغ – قرن ششم و اوایل قرن هفتم: دورۀ کمال

2( قرن چهارم: ظهور و گسترش نثر فارسی – قرن پنجم و اوایل قرن ششم: رونق نثر – قرن ششم: آغاز پیشرفت نثر

3( قرن چهارم و اوایل قرن پنجم: دورۀ رونق نثر – قرن پنجم و ششم: دورۀ کمال – قرن هفتم: دورۀ افول نثر فارسی

4( قرن چهارم: دورۀ ظهور نثر فارسی – قرن پنجم: دورۀ ضعف نثر – قرن ششم و هفتم: دورۀ رونق نثر فارسی

با توجه به ویژگی های ادبی سبک خراسانی و نوع تشبیه در این سبک، تشبیه کدام گزینه مربوط به آن دوره است؟- 764
می نهـــدمی خـــورد صـــد غوطـــه در دریـــای غـــم1( آشـــنایی  بـــر  اگـــر  چشـــم 
بـــادۀ تنـــدی که بگـــذارد غـــم بالیـــده راکوه محنت ســـخت می کاهد مرا، ساقی بده2(
موشـــان اند3( ســـان  بـــه  مـــردان  طیـــوردزد  چـــو  مردمـــان  سبکســـار  ویـــن 
می رســـد4( راه  از  بی خبـــر  چونـــان مســـافری که بـــه ناگاه می رســـدهمـــواره عشـــق 

با توجه به ویژگی های فکری سبک خراسانی، کدام گزینه مربوط به این سبک است؟- 765
پیر عقل اســـت بِر عشـــق چـــو طفل مکتبعقـــل کز عشـــق گریـــزد چه تعجب باشـــد1(
درایـــن میـــدان جـــان ماننـــد گـــو بـــاشمبیـــن کج، راســـت بیـــن و راســـتگو باش2(
عیشـــی و جوانـــی و خوشـــت وقتـــی بـــودخـــو بـــا غـــم کـــن کـــه شـــادمانیت نماند3(
حسن ازلی »اسرار« از عشق تو مستغنی استخود عاشق و خود معشوق از روز نخستین است4(

با توجه به قلمرو زبانی و ادبی سبک عراقی، کدام گزینه مربوط به این دوره نیست؟- 766

1( التماس از تماشائیان این ریاض خالی از خار مالحظۀ اغراض آنکه باغبان را به دعایی یاد کنند و به ثنایی شاد گردانند.

2( تا بعد از آنکه شربت های شدائد چشیدم و ضربت های مکاید کشیدم، خائب و خائف به شهر طائف رسیدم.

3( صورت عالم آرای آفتاب، محجوب نیست، اما دیدۀ بینندگان معیوب است. اگر غرایب آسمانی مضمر است، عجایب زمینی مظهر.

4( و مسجد جامع هم از این سنگ سیاه است، چنان که از آن راست تر و محکم تر نتواند بود و بر ستون ها طاق زده بودند.
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وجه اشتراک »ابوالقاسم الهوتی و فرخی یزدی« از نظر محتوا و ویژگی فکری شعر چه بود؟- 767

2( سرودن قصیده های حماسی 1( دفاع از کارگران و ضعیفان جامعه 

4( بیان موضوعات اجتماعی و سیاسی در قالب مثنوی  3( جزئی نگری و عینیت گرایی 

با توجه به ویژگی های زبانی نثر دورۀ بیداری کدام گزینه نادرست است؟- 768
1( عبارت های وصفی دور و دراز و لفظ پردازی در نامه های این دوره رواج می یابد.

2( در نثر این دوره واژه ها و ترکیب های عربی ناآشنا کمتر می شود.

3( ساختار و ترکیب دستوری کالم و جمله ها با طبیعت زبان هم آهنگ تر می شود.

4( لغات انگلیسی، ترکی و فرانسوی زیادی وارد زبان می شود.

با توجه به سطح زبانی شعر در دورۀ بیداری، کدام گزینه نادرست است؟- 769
1( سادگی و روانی از بارزترین شاخصه های زبان شعر عصر بیداری است.

2( کم توجهی در کاربرد جمله ها و ترکیب های زبانی یکی از ویژگی های این دوره است.

3( گروهی مثل ملک الشعرای بهار و عارف قزوینی به زبان پر صالبت گذشته وفادار ماندند.

4( دایرۀ واژگان در این دوره گسترش یافت و بسیاری از واژگان فرنگی وارد شعر شد.

مفهوم »آزادی« در کدام ابیات مربوط به دورۀ بیداری است؟- 770
نجویـــدالف( آزادی  هیـــچ  چـــو دل در بنـــد گیســـوی تـــو دارداســـیری 

توســـتب( غالمـــی  مـــا  ثوابـــیآزادی  نمی کنـــی  خواجـــه  ای 
ت بی خون نکندکشت آزادی سیراب ز خون باید لیکج(

ّ
این تمنا کســـی از مل

تاخته ایمعمرها در طلب شـــاهد آزادی و عدلد( فنا  ملک  تا  ساخته  قدم  سر 

4( الف و ب 3( الف و د  2( ب و د  1( ج و د 

نام نویسنده و توضیح کدام اثر درست است؟- 77۱
2( داستان باستان: میرزا آقا تبریزی – نمایشنامه 1( تاریخ بیداری ایرانیان: میرزا حبیب اصفهانی – تحقیق ادبی و تاریخی 

4( منشآت: ادیب الممالک فراهانی – نامه 3( ایده آل: میرزادۀ عشقی – نمایشنامه 

با توجه به تاریخ ادبیات دورۀ بازگشت و بیداری، کدام گزینه درست است؟- 772
1( نشاط اصفهانی پرچمدار دورۀ بازگشت است.

2( گلشن صبا در قالب قصیده سروده شده است.
3( صبای کاشانی و مجمر اصفهانی به تقلید از قصیده سرایان سبک خراسانی شعر می سرودند.

4( علت اهمیت نهضت بازگشت ادبی، نجات دادن شعر از حالت سستی اواخر سبک هندی است.

توضیحات مقابل کدام شخصیت دربارۀ وی صادق نیست؟- 773
1( علی اکبر دهخدا: او با تقلید از گلستان و کاربرد اصطالحات رایج و ضرب ا لمثل های لطیف، مورد اقبال عامه قرار گرفت.

2( میرزادۀ عشقی: به دستور رضاخان ترور شد و روزنامه ای به نام »قرن بیستم« منتشر می کرد.
3( ایرج میرزا: به دلیل تفکرات فردی و جایگاه خانوادگی اش در ردیف شاعران آزادی خواه مشروطه قرار نگرفت.

4( ادیب الممالک فراهانی: دیوان او شامل قصاید، ترجیع بندها و مسمط هایی دربارۀ حوادث روزگار است.
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کدام گزینه مربوط به ویژگی های زبانی شعر دورۀ بیداری نیست؟- 774

1( گروهی مانند محمد تقی بهار و ادیب الممالک فراهانی به زبان پر صالبت گذشته وفادار ماندند.

2( در شعر بعضی از شاعران این دوره واژه هایی مثل بادافره، خلیدن و گلخن دیده می شود.

3( شاعران هر چند از گذشتگان تقلید می کردند، ولی نوآوری هایی در عرصۀ تخیل پدید آوردند.

4( کم توجهی در کاربرد جمله ها و ترکیب های زبانی در شعر دورۀ بیداری مشهود است.

کدام گزینه با توجه به ویژگی زبانی نثر دورۀ بیداری درست است؟- 775

1( در نثر این دوره واژه ها و ترکیب های عربی ناآشنا بیشتر می شود.

2( ساختار و ترکیب دستوری کالم درست تر و با طبیعت زبان هماهنگ تر می شود.

3( عبارت های وصفی دور و دراز و لفظ پردازی های بی جا در نامه ها گسترش می یابد.

4( در این دوره نثر مصنوع کنار گذاشته می شود و گزارشی و ساده می شود.

عبارت زیر معّرف صاحب کدام اثر است؟- 776

»از جمله نویسندگان معروف عصر انقالب است که در عرصۀ داستان کوتاه، داستان بلند، رمان، نمایش نامه و فیلم نامه قلم می زند. 
وی در حوزۀ ادبیات دفاع مقدس نیز رویکردی خاص و عمیق به مسائل دارد.«

4( آینه های دردار 3( مهاجر کوچک  2( جای پای خون  1( مالقات در شب آفتابی 

کدام گزینه از نویسندگان شناخته شدۀ دورۀ مقاومت ادبیات معاصر است؟- 777

4( جمال میرصادقی 3( تقی مدرسی  2( امین فقیری  1( محمود اعتماد زاده 

با توجه به توضیحات زیر، کدام دسته از شاعران و نویسندگان مربوط به این شاخه هستند؟- 778

»شاخه ای از ادبیات هم بعد از انقالب به همان روال گذشته که در زمینه هایی نیز متأثر از ادبیات جهان بود، به حیات خویش ادامه 
داد و گروهی از این نویسندگان و شاعران بعد از انقالب به خارج از کشور رفتند و گروهی هم در کشور به فعالیت خود ادامه دادند.«

2( نصرالله مردانی – محمود دولت آبادی 1( حسین منزوی – علی محمد افغانی 

4( سید حسن حسینی – سلمان هراتی 3( هوشنگ ابتهاج – موسوی گرمارودی 

کدام گزینه دربارۀ نویسندۀ »دو کبوتر، یک پرواز« است؟- 779

1( در رشتۀ ادبیات نمایشی تحصیل کرده و در داستان نویسی و ادبیات کودک و نوجوان و قطعۀ ادبی آثاری دارد.

2( از شاعران نواندیش انقالب بود و در سال 1365 در سن جوانی در حادثۀ رانندگی جان داد.

3( از پیشتازان شعر مذهبی قبل از انقالب است و پس از انقالب به آرمان ها و اهداف خود پایبند ماند.

4( متولد شیراز و دانش آموختۀ زبان و ادبیات فارسی بود و در دانشکدۀ هنر تدریس می کرد.

نام نویسندۀ چند اثر درست است؟- 780

»جعفرخان از فرنگ برگشته: حسن مقدم – تنگسیر: صادق چوبک – تهران مخوف: مرتضی مشفق   کاظمی – راه آب نامه: سید محمد 
علی جمال زاده – مهاجر کوچک: علی مؤذنی«

4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 
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کدام گزینه مربوط به ویژگی های زبانی شعر دورۀ بیداری نیست؟- 774

1( گروهی مانند محمد تقی بهار و ادیب الممالک فراهانی به زبان پر صالبت گذشته وفادار ماندند.

2( در شعر بعضی از شاعران این دوره واژه هایی مثل بادافره، خلیدن و گلخن دیده می شود.

3( شاعران هر چند از گذشتگان تقلید می کردند، ولی نوآوری هایی در عرصۀ تخیل پدید آوردند.

4( کم توجهی در کاربرد جمله ها و ترکیب های زبانی در شعر دورۀ بیداری مشهود است.

کدام گزینه با توجه به ویژگی زبانی نثر دورۀ بیداری درست است؟- 775

1( در نثر این دوره واژه ها و ترکیب های عربی ناآشنا بیشتر می شود.

2( ساختار و ترکیب دستوری کالم درست تر و با طبیعت زبان هماهنگ تر می شود.

3( عبارت های وصفی دور و دراز و لفظ پردازی های بی جا در نامه ها گسترش می یابد.

4( در این دوره نثر مصنوع کنار گذاشته می شود و گزارشی و ساده می شود.

عبارت زیر معّرف صاحب کدام اثر است؟- 776

»از جمله نویسندگان معروف عصر انقالب است که در عرصۀ داستان کوتاه، داستان بلند، رمان، نمایش نامه و فیلم نامه قلم می زند. 
وی در حوزۀ ادبیات دفاع مقدس نیز رویکردی خاص و عمیق به مسائل دارد.«

4( آینه های دردار 3( مهاجر کوچک  2( جای پای خون  1( مالقات در شب آفتابی 

کدام گزینه از نویسندگان شناخته شدۀ دورۀ مقاومت ادبیات معاصر است؟- 777

4( جمال میرصادقی 3( تقی مدرسی  2( امین فقیری  1( محمود اعتماد زاده 

با توجه به توضیحات زیر، کدام دسته از شاعران و نویسندگان مربوط به این شاخه هستند؟- 778

»شاخه ای از ادبیات هم بعد از انقالب به همان روال گذشته که در زمینه هایی نیز متأثر از ادبیات جهان بود، به حیات خویش ادامه 
داد و گروهی از این نویسندگان و شاعران بعد از انقالب به خارج از کشور رفتند و گروهی هم در کشور به فعالیت خود ادامه دادند.«

2( نصرالله مردانی – محمود دولت آبادی 1( حسین منزوی – علی محمد افغانی 

4( سید حسن حسینی – سلمان هراتی 3( هوشنگ ابتهاج – موسوی گرمارودی 

کدام گزینه دربارۀ نویسندۀ »دو کبوتر، یک پرواز« است؟- 779

1( در رشتۀ ادبیات نمایشی تحصیل کرده و در داستان نویسی و ادبیات کودک و نوجوان و قطعۀ ادبی آثاری دارد.

2( از شاعران نواندیش انقالب بود و در سال 1365 در سن جوانی در حادثۀ رانندگی جان داد.

3( از پیشتازان شعر مذهبی قبل از انقالب است و پس از انقالب به آرمان ها و اهداف خود پایبند ماند.

4( متولد شیراز و دانش آموختۀ زبان و ادبیات فارسی بود و در دانشکدۀ هنر تدریس می کرد.

نام نویسندۀ چند اثر درست است؟- 780

»جعفرخان از فرنگ برگشته: حسن مقدم – تنگسیر: صادق چوبک – تهران مخوف: مرتضی مشفق   کاظمی – راه آب نامه: سید محمد 
علی جمال زاده – مهاجر کوچک: علی مؤذنی«

4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 
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کدام گزینه دربارۀ جالل آل احمد و آثار او، نادرست است؟- 78۱

2( دید و بازدید و سه تار از مجموعه داستان های او هستند. 1( اولین اثر داستانی اش به ناِم ضیافت در مجلۀ سخن به چاپ رسید. 

4( عنوانی که به نثر جالل داده اند، نثر تلگرافی است. 3( ارزیابی شتابزده از مجموعه مقاالت اوست. 

 مجموعه شعر یا اثر منظوم است؟- 782
ً
آثار کدام گزینه تماما

2( برآشفتن گیسوی تاک – زمین سوخته 1( طوفان در پرانتز – خواب ارغوانی 

4( گوشوارۀ عرش – ظهر روز دهم 3( دالویزتر از سبز – جای پای خون 

با توجه به چهار دورۀ شعر فارسی در دورۀ معاصر، کدام گزینه ها نادرست است؟- 783
الف( تشکیل اولین کنگرۀ نویسندگان و شاعران که نیما در آن شعر آی آدم ها را خواند. )دورۀ دوم(

ب( شعر نو تغزلی که در دورۀ قبل شروع شده بود در این دوره راه خود را ادامه داد. )دورۀ سوم(
ج( این دوره را باید دورۀ کمال جریان های ادبی پیشین دانست. )دورۀ سوم(

د( در این دوره شعر نیما و بعضی از نوگرایان در مجالت روزگار نو و سخن منتشر می شد. )دورۀ سوم(
4( ب – د 3( الف – ج  2( الف – ب  1( ج – د 

چند اثر از آثار زیر به نثر است؟- 784

»بدوک – سفر ششم – اگه بابا بمیره – زمستان 62 – صدای سبز – در کوچه آفتاب«

4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 

کدام آثار در سال »۱30۱« منتشر شده است و نویسندۀ اولین نمایش نامۀ دورۀ معاصر کیست؟- 785

2( شمس و طغرا و سگ ولگرد – محمد باقر میرزا خسروی 1( تهران مخوف و یکی بود یکی نبود – حسن مقدم 

4( شمس و طغرا و تهران مخوف – محمدعلی جمال زاده 3( جعفرخان از فرنگ برگشته و تنگسیر – مرتضی مشفق کاظمی 

نویسندۀ کدام اثر مربوط به دورۀ مقاومت )بعد از خرداد ۱342( نیست؟- 786

4( چشم هایش 3( برۀ گمشدۀ راعی  2( شوهر آهو خانم  1( همسایه ها 

جاهای خالی با کدام گزینه تکمیل می شود؟- 787

»قیصر امین پور با مجموعه شعر .................... توانایی خود را در ادبیات انقالب نشان داد و سرانجام با .................... جایگاه 
خویش را در شعر انقالب تثبیت کرد و از آثار منثور او می توان به .................... اشاره کرد.«

2( در کوچۀ آفتاب – دستور زبان عشق – بی بال پریدن 1( ظهر روز دهم – در کوچۀ آفتاب – طوفان در پرانتز 

4( آینه های ناگهان – در کوچۀ آفتاب – بی بال پریدن  3( تنفس صبح – دستور زبان عشق – طوفان در پرانتز 

کدام موارد دربارۀ پروین اعتصامی درست است؟- 788
الف( پروین در قطعه به شیوۀ انوری و سنایی توجه داشت.

ب( او در قصیده به سبک ناصرخسرو، به روانی شعر سعدی شعر می سرود.
ج( وجه تمایز پروین با شاعران دیگر، انعکاس اوضاع نامطلوب سیاسی و اجتماعی در شعر بود.

د( وی در غزل به تقلید از حافظ و مولوی شعر می سرود و زیباترین غزل های او مناظره گونه است.
4( ج – د 3( الف – د  2( ب – ج  1( الف – ب 
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توضیحات مقابل کدام نویسنده یا شاعر نادرست است؟- 789

1( سیمین دانشور: اولین تجربۀ نویسندگی او »آتش خاموش« بود و ترجمه هایی از داستان ها و نمایشنامه های خارجی دارد.

2( مهدی اخوان ثالث: او در بیشتر مجموعه ها مثل زمستان زبانی نمادین دارد، از ویژگی های شعری او کاربردهای نحوی سبک خراسانی است.

3( محمد علی جمال زاده: او در داستان بیشتر از اینکه به کاربرد کلمات و سبک نویسندگی توجه داشته باشد، به محتوا توجه داشت.

4( جالل آل احمد: او در داستان، تک نگاری، مقاله نویسی انتقادی، سفرنامه نویسی و ترجمه توانا بود.

چند مورد از موارد زیر دربارۀ نیما و آثار او درست است؟- 790

الف( بیانیۀ شعر نو، منظومۀ »افسانه« است که در سال ۱30۱ منتشر شد.

ب( سیر آزاد تخیل و نزدیکی به ادبیات نمایشی، از ویژگی های شعر افسانۀ نیماست.

ج( جریان نوگرایی شعر نیما با سرایش ققنوس در سال ۱3۱6 تثبیت شد.

د( زبان حماسی و روایی و کهن گرایی از ویژگی های شاخص شعر اوست.

4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 

نام نویسندۀ چند اثر نادرست است؟- 79۱

»زمستان 62: اسماعیل فصیح – صدای سبز: موسوی گرمارودی – مالقات در شب آفتابی: علی مؤذنی – جای پای خون: سید مهدی 
شجاعی – سیاحت نامۀ ابراهیم بیک: عبدالرحیم طالبوف – مهاجر کوچک: امین فقیری«

4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 

در کدام گزینه مضامین شعری رایج بعد از انقالب دیده نمی شود؟- 792
چو درمانم نبخشیدی به درد خویش خو کردمچو بستی در به روی من به کوی صبر رو کردم1(
مـــا2( پروانه هـــای  قصـــۀ  نیســـت  جبهـــه گـــواه روشـــن ایـــن مدعـــای مـــاافســـانه 
گفتنـــد بـــه مـــن قصـــۀ پرپـــر زدنـــت راامـــروز بـــه هنـــگام عـــروج تـــو مالیـــک3(
منصـــور صفت عـــروج بر دار خوش اســـتدر ســـنگر حق همـــاره پیکار خوش اســـت4(

توضیحات مقابل کدام نویسنده درست است؟- 793

1( جامی: وی کتاب نفحات االنس را به شیوۀ تحفه االحرار نظامی نوشت.

2( سلمان ساوجی: در غزل توجه خاصی به سعدی و مولوی داشته است و جمشید و خورشید او به تقلید بوستان سعدی سروده شده است.

3( حمدالله مستوفی: وی کتابی دربارۀ تاریخ ایران تا سال 730 هـ . ق. و تاریخ پیامبران و خلفای چهارگانه و خلفای عباسی نوشته است.

4( شمس قیس رازی: از نویسندگان قرن هشتم است و کتاب معروفی در علم عروض و قافیه و نقد شعر دارد.

توضیحات مقابل چند اثر درست است؟- 794

الف( عشاق نامه: در هر فصل این کتاب به یکی از مباحث عرفانی با تمثیل و حکایت پرداخته شده است.

ب( مرصاد العباد: نثر کتاب گاهی ساده و گاه دارای سجع و موازنه است و در متون عرفانی مرتبۀ واالیی دارد.

ج( لمعات: موضوع کتاب، سیر و سلوک عارفانه است و در قالب نثر نگاشته شده است.

د( تذکرۀ دولتشاه: موضوع کتاب، شرح احوال بیش از صد تن از عرفای ایرانی از آغاز تا زمان مؤلف است.

4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 
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توضیحات مقابل کدام نویسنده یا شاعر نادرست است؟- 789

1( سیمین دانشور: اولین تجربۀ نویسندگی او »آتش خاموش« بود و ترجمه هایی از داستان ها و نمایشنامه های خارجی دارد.

2( مهدی اخوان ثالث: او در بیشتر مجموعه ها مثل زمستان زبانی نمادین دارد، از ویژگی های شعری او کاربردهای نحوی سبک خراسانی است.

3( محمد علی جمال زاده: او در داستان بیشتر از اینکه به کاربرد کلمات و سبک نویسندگی توجه داشته باشد، به محتوا توجه داشت.

4( جالل آل احمد: او در داستان، تک نگاری، مقاله نویسی انتقادی، سفرنامه نویسی و ترجمه توانا بود.

چند مورد از موارد زیر دربارۀ نیما و آثار او درست است؟- 790

الف( بیانیۀ شعر نو، منظومۀ »افسانه« است که در سال ۱30۱ منتشر شد.

ب( سیر آزاد تخیل و نزدیکی به ادبیات نمایشی، از ویژگی های شعر افسانۀ نیماست.

ج( جریان نوگرایی شعر نیما با سرایش ققنوس در سال ۱3۱6 تثبیت شد.

د( زبان حماسی و روایی و کهن گرایی از ویژگی های شاخص شعر اوست.

4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 

نام نویسندۀ چند اثر نادرست است؟- 79۱

»زمستان 62: اسماعیل فصیح – صدای سبز: موسوی گرمارودی – مالقات در شب آفتابی: علی مؤذنی – جای پای خون: سید مهدی 
شجاعی – سیاحت نامۀ ابراهیم بیک: عبدالرحیم طالبوف – مهاجر کوچک: امین فقیری«

4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 

در کدام گزینه مضامین شعری رایج بعد از انقالب دیده نمی شود؟- 792
چو درمانم نبخشیدی به درد خویش خو کردمچو بستی در به روی من به کوی صبر رو کردم1(
مـــا2( پروانه هـــای  قصـــۀ  نیســـت  جبهـــه گـــواه روشـــن ایـــن مدعـــای مـــاافســـانه 
گفتنـــد بـــه مـــن قصـــۀ پرپـــر زدنـــت راامـــروز بـــه هنـــگام عـــروج تـــو مالیـــک3(
منصـــور صفت عـــروج بر دار خوش اســـتدر ســـنگر حق همـــاره پیکار خوش اســـت4(

توضیحات مقابل کدام نویسنده درست است؟- 793

1( جامی: وی کتاب نفحات االنس را به شیوۀ تحفه االحرار نظامی نوشت.

2( سلمان ساوجی: در غزل توجه خاصی به سعدی و مولوی داشته است و جمشید و خورشید او به تقلید بوستان سعدی سروده شده است.

3( حمدالله مستوفی: وی کتابی دربارۀ تاریخ ایران تا سال 730 هـ . ق. و تاریخ پیامبران و خلفای چهارگانه و خلفای عباسی نوشته است.

4( شمس قیس رازی: از نویسندگان قرن هشتم است و کتاب معروفی در علم عروض و قافیه و نقد شعر دارد.

توضیحات مقابل چند اثر درست است؟- 794

الف( عشاق نامه: در هر فصل این کتاب به یکی از مباحث عرفانی با تمثیل و حکایت پرداخته شده است.

ب( مرصاد العباد: نثر کتاب گاهی ساده و گاه دارای سجع و موازنه است و در متون عرفانی مرتبۀ واالیی دارد.

ج( لمعات: موضوع کتاب، سیر و سلوک عارفانه است و در قالب نثر نگاشته شده است.

د( تذکرۀ دولتشاه: موضوع کتاب، شرح احوال بیش از صد تن از عرفای ایرانی از آغاز تا زمان مؤلف است.

4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 
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مؤلف چند اثر نادرست است؟- 795

»جامع عباسی: شیخ بهایی – عین الحیات: قاضی نور الله شوشتری – مجالس المؤمنین: علی بن حسین واعظ کاشفی – عباس نامه: 
وحید قزوینی – محبوب القلوب: میرزا برخوردار فراهی – احسن التواریخ: حسن بیگ روملو – عالم آرای عباسی: اسکندر بیگ ترکمان«

4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 

کدام گزینه ها از نظر ویژگی زبانی نثر دورۀ سبک عراقی درست است؟- 796

الف( در این دوره در اکثر کتاب ها نثر فنی جای نثر ساده را می گیرد.

ب( سستی و ضعف در ساخت دستوری جمالت نثر این دوره به وجود می آید.

ج( لغات ترکی و مغولی به زبان فارسی وارد می شود و در دورۀ تیمور رشد آن کمتر می شود.

د( در این دوره، تاریخ نویسی به اسلوب ساده رواج می یابد، اما نمونه هایی با نثر پیچیده هم یافت می شود.

4( ب و ج 3( الف و د  2( ب و د  1( الف و ج 

با توجه به ویژگی های ادبی سبک هندی، در کدام گزینه شاخصۀ بارزی مربوط به این سبک وجود دارد؟- 797
نالـــۀ بیتایـــی عاشـــق دو بـــاال می شـــودگر بـــه این دســـتور قد یـــار رعنا می شـــود1(
به وقت صبح چرا کوه و دشت گلناری است؟اگر که در دل شـــب خـــون نمی کند گردون2(
عاقبـــت درد محبـــت عین درمان شـــد مرانرگـــس او بـــا دل بیمـــار من الفـــت گرفت3(
راامیـــد پـــای بـــوس نـــدارم، مگـــر کنـــم4( بوســـه  ســـرافراز  تـــو  آســـتانۀ  از 

در کدام گزینه ویژگی فکری سبک عراقی مشهود نیست؟- 798
گفتـــم کـــه توبـــه کـــردم از زهـــد و پارســـاییگفـــت جـــوی نیرزی گـــر زهـــد و توبـــه ورزی1(
مفتـــی عقـــل در ایـــن مســـئله الیعقـــل بـــودبـــس بگشـــتم کـــه بپرســـم ســـبب درد فراق2(
هر آن قسمت که آنجا رفت از آن افزون نخواهد شدمـــرا روز ازل کاری بـــه جـــز رنـــدی نفرمودند3(
برآید صبحدم4( از خجلـــت  آســـماننیســـت ممکن دیگر  زرنـــگار  تخـــت  بـــه  خـــاور  خســـرو 

توضیح مقابل کدام گزینه درست است؟- 799

1( زبان فارسی میانه: نخستین صورت زبان ادبی فارسی در برابر نفوذ عناصر زبان عربی بوده است.

2( زبان فارسی باستان: در دورۀ اشکانیان رایج بود و تا اوایل دورۀ ساسانی آثاری به این زبان تألیف می شده است.

3( شاهنامۀ ابومنصوری: حدود سال 346 قمری به دست عده ای از دانشوران خراسان نوشته شد.

4( زبان فارسی نو: درخت آسوریک و یادگار زریران هر دو در اصل به این زبان نوشته شده اند.

کدام گزینه دربارۀ قرن چهارم و نیمۀ اول قرن پنجم نادرست است؟- 800

1( قرن پنجم هجری دوران غلبه، رواج، حفظ و ارائۀ آداب و رسوم ملی بود.

2( پایۀ حماسۀ ملی به زبان فارسی در قرن چهارم نهاده شد که زبان فارسی را با ادبیات غنی آن به اوج رساند.

3( در قرن چهارم و اوایل قرن پنجم، بسیاری از اصطالحات علمی، ادبی و دینی جدید از طریق ترجمۀ متون عربی وارد زبان دری می شود.

4( شعر حکمی و اندرزی در این دوره به وجود آمد، ولی در دورۀ سلجوقیان به پختگی رسید.
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با توجه به ادبیات سده های پنجم و ششم، توضیحات زیر به ترتیب برای کدام شاعران مصداق دارد؟- 80۱

الف( سخن وی یادآور سروده های سخنوران قرن چهارم است.

ب( او و هم سبکان او در آوردن مضامین دقیق در غزل بسیار کوشیدند.

 رواج داشت، متمایز کرد.
ً
ج( از جمله شاعران معروف آذربایجان بود که سبک شعر فارسی را نسبت به آنچه در نواحی دیگر قبال

4( خاقانی – نظامی – ناصرخسرو 3( نظامی – انوری – خاقانی  2( انوری – ناصرخسرو – نظامی  1( ناصرخسرو – انوری – خاقانی 

از میان موارد زیر، چند مورد مربوط به نثر دورۀ »غزنوی – سلجوقی« است؟- 802

– افزایش یافتن کاربرد نشانه های جمع  یا اسم به حکم ضرورت معنی  – تکرار فعل  – کوتاهی جمالت  »ایجاز و اختصار در لفظ و معنا 
فارسی بر جمع عربی – تمثیل و استشهاد به آیات و احادیث«

4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 

کدام ویژگی نثر سبک عراقی در متن زیر بارز است؟- 803

»اما چون این عالم کمال یافت و اثر آباء عالم علوی در امهات سفلی تأثیر کرد و نوبت به فرجۀ هوا و آتش رسید، فرزند لطیف تر آمد و 
ظهور عالم حیوان بود و آن قوت ها که نبات داشت با خود آورد و هر دو قوت او را در افزود.«

2( حذف افعال به قرینه 1( کاربرد سجع و موازنه در نثر 

4( کاربرد فراوان آیات و احادیث در متن 3( کاربرد لغات عربی و اصطالحات خاص 

کدام گزینه دربارۀ نجم الدین رازی و آثار او مصداق ندارد؟- 804

1( کتاب مرصاد العباد او در بیان سلوک دین و تربیت نفس انسانی است.

2( نثر کتاب او گاه سجع و موازنه دارد و گاهی بسیار مصنوع و متکلف است.

3( از منشیان و نویسندگان توانا و از عارفان وارستۀ قرن هفتم است.

4( وی در خالل موضوعات کتاب، از احادیث و آیات و اشعار خود و دیگران استفاده می کند.

توضیح کدام گزینه مربوط به وضع عمومی ادبیات در قرن نهم است؟- 805

1( رونق ادبیات این دوره بنیادی نبود و کتاب های تحقیقی این دوره عمدتًا سطحی و ادبیات این دوره تقلیدی و فاقد نوآوری بود.

2( در این دوره قلمرو بالندگی زبان و فرهنگ فارسی عرصۀ وسیعی یافت، به طوری که از شبه قارۀ هند تا آسیای صغیر به این زبان سخن می گفتند.

3( از بین رفتن دربارهای ادب دوست ایرانی تبار، از رونق افتادن قصیده سرایی را در این دوره در پی داشت و زبان شعر به سستی گرایید.

4( نثر این دوره دارای دو جریان بود، یکی ساده نویسی مثل طبقات ناصری و دیگری پیچیده نویسی مثل تاریخ وصاف.

توضیحات مقابل کدام گزینه نادرست است؟- 806

1( کلیم کاشانی: ضرب المثل ها و الفاظ محاوره، سخن او را برجسته ساخته است و در ابداع معانی مشهور است.

2( وحشی بافقی: برخی از تک بیت های غزلش، شاهکارهایی از ذوق و اندیشه اند و برخی از آن ها به صورت ضرب ا لمثل رواج یافته اند.

3( بابافغانی شیرازی: از شاعران قرن دهم است و شعرش از نظر دقت، ظرافت و رقت معانی مشهور است.

4( بیدل دهلوی: ویژگی عمدۀ شعر او مضمون های پیچیده و استعاره های رنگین، خیال انگیز و سرشار از ابهام و تخیل های رمزآمیز است.
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با توجه به ادبیات سده های پنجم و ششم، توضیحات زیر به ترتیب برای کدام شاعران مصداق دارد؟- 80۱

الف( سخن وی یادآور سروده های سخنوران قرن چهارم است.

ب( او و هم سبکان او در آوردن مضامین دقیق در غزل بسیار کوشیدند.

 رواج داشت، متمایز کرد.
ً
ج( از جمله شاعران معروف آذربایجان بود که سبک شعر فارسی را نسبت به آنچه در نواحی دیگر قبال

4( خاقانی – نظامی – ناصرخسرو 3( نظامی – انوری – خاقانی  2( انوری – ناصرخسرو – نظامی  1( ناصرخسرو – انوری – خاقانی 

از میان موارد زیر، چند مورد مربوط به نثر دورۀ »غزنوی – سلجوقی« است؟- 802

– افزایش یافتن کاربرد نشانه های جمع  یا اسم به حکم ضرورت معنی  – تکرار فعل  – کوتاهی جمالت  »ایجاز و اختصار در لفظ و معنا 
فارسی بر جمع عربی – تمثیل و استشهاد به آیات و احادیث«

4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 

کدام ویژگی نثر سبک عراقی در متن زیر بارز است؟- 803

»اما چون این عالم کمال یافت و اثر آباء عالم علوی در امهات سفلی تأثیر کرد و نوبت به فرجۀ هوا و آتش رسید، فرزند لطیف تر آمد و 
ظهور عالم حیوان بود و آن قوت ها که نبات داشت با خود آورد و هر دو قوت او را در افزود.«

2( حذف افعال به قرینه 1( کاربرد سجع و موازنه در نثر 

4( کاربرد فراوان آیات و احادیث در متن 3( کاربرد لغات عربی و اصطالحات خاص 

کدام گزینه دربارۀ نجم الدین رازی و آثار او مصداق ندارد؟- 804

1( کتاب مرصاد العباد او در بیان سلوک دین و تربیت نفس انسانی است.

2( نثر کتاب او گاه سجع و موازنه دارد و گاهی بسیار مصنوع و متکلف است.

3( از منشیان و نویسندگان توانا و از عارفان وارستۀ قرن هفتم است.

4( وی در خالل موضوعات کتاب، از احادیث و آیات و اشعار خود و دیگران استفاده می کند.

توضیح کدام گزینه مربوط به وضع عمومی ادبیات در قرن نهم است؟- 805

1( رونق ادبیات این دوره بنیادی نبود و کتاب های تحقیقی این دوره عمدتًا سطحی و ادبیات این دوره تقلیدی و فاقد نوآوری بود.

2( در این دوره قلمرو بالندگی زبان و فرهنگ فارسی عرصۀ وسیعی یافت، به طوری که از شبه قارۀ هند تا آسیای صغیر به این زبان سخن می گفتند.

3( از بین رفتن دربارهای ادب دوست ایرانی تبار، از رونق افتادن قصیده سرایی را در این دوره در پی داشت و زبان شعر به سستی گرایید.

4( نثر این دوره دارای دو جریان بود، یکی ساده نویسی مثل طبقات ناصری و دیگری پیچیده نویسی مثل تاریخ وصاف.

توضیحات مقابل کدام گزینه نادرست است؟- 806

1( کلیم کاشانی: ضرب المثل ها و الفاظ محاوره، سخن او را برجسته ساخته است و در ابداع معانی مشهور است.

2( وحشی بافقی: برخی از تک بیت های غزلش، شاهکارهایی از ذوق و اندیشه اند و برخی از آن ها به صورت ضرب ا لمثل رواج یافته اند.

3( بابافغانی شیرازی: از شاعران قرن دهم است و شعرش از نظر دقت، ظرافت و رقت معانی مشهور است.

4( بیدل دهلوی: ویژگی عمدۀ شعر او مضمون های پیچیده و استعاره های رنگین، خیال انگیز و سرشار از ابهام و تخیل های رمزآمیز است.
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در کدام گزینه هیچ یک از آرایه های پر کاربرد سبک هندی دیده نمی شود؟- 807
ســـخنش تلخ نخواهی دهنش شـــیرین کنســـخن آخر به دهـــان می گذرد مـــوذی را1(
حیف باشـــد کـــه تـــو در خاطر اغیـــار آییدوست دارم که کســـت دوست ندارد جز من2(
شـــعله را زود نشـــانند به خاکســـتر خویشسرکشـــان را فکنـــد تیـــغ مکافـــات ز پای3(
باد صبح از حال من با وی حدیثی گفته استســـنبلت را بس پریشـــان حال می بینم مگر4(

نام مؤلف چند اثر نادرست است؟- 808

»عالم آرای عباسی: واعظ کاشفی – عین الحیات: اسکندر بیگ ترکمان – عباس نامه: وحید قزوینی – محبوب القلوب: میرزا برخوردار 
فراهی – جامع عباسی: شیخ بهایی – احسن التواریخ: حسین بیگ      روملو – حبیب السیر: خواندمیر«

4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 

با توجه به ویژگی های زبانی سبک عراقی، کدام ابیات می توانند به این سبک مرتبط باشند؟- 809
راصبـــاح عیـــد محبـــت نیـــاورد شـــب غمالف( دنیـــا  صبـــاح  نبینـــد  عـــدوت  شـــب 

الســـتب( عشـــاق  مغناطیـــس  همت عالی اســـت کشـــف و هر چه هستگفـــت 
گو مساز از آنچه همی سازی و زنهار مخواهاین همی کرد و همی خواست ز خسرو زنهارج(
که آتش رنگ خون دارد، چو بیرون آید از خارادل خـــارا ز بیم تیغ او خون گشـــت پندارید(

4( ج – د 3( الف – ب  2( ج – الف  1( ب – د 

با توجه به نثر فارسی سده های پنجم و ششم، کدام گزینه نادرست است؟- 8۱0

1( دورۀ رواج نثر مصنوع قرن ششم هجری است که نخستین نمونۀ آن کلیله و دمنه است.

2( سرآمد نثرهای موزون، آثار خواجه عبدالله انصاری است که محصول این دوره است.

3( دورۀ بلوغ نثر فارسی قرن ششم و اوایل قرن هفتم است.

4( گسترش عرفان و تصوف یکی از دالیل توجه نویسندگان به فارسی نویسی است.

اطالعات کدام گزینه دربارۀ فارسی میانه درست است؟- 8۱۱

الف( آثار بر جای ماندۀ زبان فارسی میانه، فرمان ها و نامه های شاهان هخامنشی است.

ب( زبان پارتی که یکی از گروه های این زبان است در شمال و شمال شرق ایران متداول بوده است.

ج( آثاری که به زبان پهلوی تألیف شده است، بیشتر آثار دینی زردشتی است.

د( اکثر آثار ادبی پهلوی که یکی از گروه های زبان میانه است، به کتابت درآمده است.

4( الف – ب 3( ج – د  2( ب – ج  1( الف – د 

در کدام گزینه شاخصه های فکری سبک خراسانی وجود ندارد؟- 8۱2
خیـــر بســـیار بـــود آنکه کـــم شـــر گیریدبگذرید از سر شـــر چون ز شما خیری نیست1(
مـــا2( ز  مـــردی  نـــام  بفکنـــد  آســـیاهمـــی  خـــون  ز  برانـــد  او  تیـــغ  بـــه 
گل3( و  بنفشـــه  داردی  اگـــر  تـــازه  تو را دو زلف بنفشه اســـت و هر دو رخ گلزاربهـــار 
نوشـــیدنبه باده نوشـــی از آن سرخوشـــم که می دارد4( بـــاده  دور  ریـــا  و  زهـــد  ز  مـــرا 

سواالتتاریخادبیاتوسبکشناسی

165

چند مورد از موارد زیر از ویژگی های ادبی شعر سبک خراسانی است؟- 8۱3

»قافیه و ردیف ساده – توصیف پدیده ها با تشبیهات ذهنی – روح حماسه بر ادبیات این دوره حاکم است – کهنه و مهجور بودن بخشی از 
لغات در مقایسه با دوره های بعد – توجه بیشتر به آرایه های ادبی – رواج داستان سرایی و منظومه های داستانی«

4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 

با توجه به متن زیر که از سبک عراقی انتخاب شده است، کدام ویژگی متن نادرست است؟- 8۱4

»هنوز این قصیده را کس جواب نگفته است، که مجال آن را ندیده اند که از این مضایق آزاد توانند بیرون آمد و از عذب گویان و لطیف 
طبعان عجم، یکی امیر الشعرا امیر معزی بود که شعر او در طالوت و طراوت به غایت است و در روانی و عذوبت به نهایت، از وی 

خواستند که آن قصیده را جواب گوی.«

2( استفاده از آرایه هایی چون سجع 1( حذف فعل به قرینه 

4( رواج مفاخره، شکایت و انتقاد اجتماعی 3( کاربرد لغات دشوار عربی 

عبارت زیر معّرف صاحب کدام اثر است؟- 8۱5

»قبل از وی سبک نویسندگی فارسی با تکلف و تصنع همراه بود. او با تغییر سبک نگارش، تکلف را در نثر از بین برد و مسائل عصر را با 
کاربرد زبان و اصطالحات رایج و آمیخته به شعر و ضرب ا لمثل های لطیف نوشت که موجب اقبال عامه به نثر گردید.«

2( تاریخ بیداری ایرانیان 1( منشآت 

4( چرند و پرند 3( تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران 

توضیحات مقابل کدام گزینه نادرست است؟- 8۱6

1( مجلۀ بهار: در سال های مشروطه توسط میرزا یوسف خان اعتصامی منتشر شد.

2( میرزا آقا تبریزی: اولین کسی که در ایران به نوشتن نمایشنامۀ فارسی پرداخت.

3( میرزا حبیب اصفهانی: او یکی از آثار جیمز موریه را ترجمه کرده است.

4( خداوندنامه: در بیان معجزات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و دلیری های حضرت علی علیه السالم به تقلید از بوستان سعدی است.

با توجه به وضعیت شعر در دورۀ بیداری، کدام گزینه نادرست است؟- 8۱7

1( شعر در این دوره برای اینکه با تودۀ مردم ارتباط برقرار کند، زبان محاوره را برگزید.

2( شعر از نظر آنان بیان هنرمندامۀ واقعیات و وسیله ای برای بهبود زندگی بود.

3( بعد از تهران، تبریز از بازار سیاسی و مطبوعاتی پررونقی برخوردار بود.

4( اگر این دوره پیش نمی آمد، چه بسا زبان فاخر شعر فارسی دچار سستی و ضعف بیشتری می شد.

کدام موارد از ویژگی های ادبی نثر دورۀ بیداری است؟- 8۱8

الف( نوگرایی، تجددخواهی و آزادی طلبی با هدف تأثیر بر عامۀ مردم گسترش یافت.

ب( عبارت های وصفی دور و دراز و لفظ پردازی های بی جا در نامه ها و نوشته ها کاهش محسوسی دارد.

ج( نثر، گزارشی و ساده شده است و از قید و بندهای نثر مصنوع و فنی رها شد.

د( اکثر نویسندگان داستان را مطابق ذوق عامۀ مردم می نوشتند و سبک آن ها مطابقت کاملی با ادبیات داستانی جدید نداشت.

4( ب – د 3( ج – د  2( الف – ج  1( الف – ب 
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چند مورد از موارد زیر از ویژگی های ادبی شعر سبک خراسانی است؟- 8۱3

»قافیه و ردیف ساده – توصیف پدیده ها با تشبیهات ذهنی – روح حماسه بر ادبیات این دوره حاکم است – کهنه و مهجور بودن بخشی از 
لغات در مقایسه با دوره های بعد – توجه بیشتر به آرایه های ادبی – رواج داستان سرایی و منظومه های داستانی«

4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 

با توجه به متن زیر که از سبک عراقی انتخاب شده است، کدام ویژگی متن نادرست است؟- 8۱4

»هنوز این قصیده را کس جواب نگفته است، که مجال آن را ندیده اند که از این مضایق آزاد توانند بیرون آمد و از عذب گویان و لطیف 
طبعان عجم، یکی امیر الشعرا امیر معزی بود که شعر او در طالوت و طراوت به غایت است و در روانی و عذوبت به نهایت، از وی 

خواستند که آن قصیده را جواب گوی.«

2( استفاده از آرایه هایی چون سجع 1( حذف فعل به قرینه 

4( رواج مفاخره، شکایت و انتقاد اجتماعی 3( کاربرد لغات دشوار عربی 

عبارت زیر معّرف صاحب کدام اثر است؟- 8۱5

»قبل از وی سبک نویسندگی فارسی با تکلف و تصنع همراه بود. او با تغییر سبک نگارش، تکلف را در نثر از بین برد و مسائل عصر را با 
کاربرد زبان و اصطالحات رایج و آمیخته به شعر و ضرب ا لمثل های لطیف نوشت که موجب اقبال عامه به نثر گردید.«

2( تاریخ بیداری ایرانیان 1( منشآت 

4( چرند و پرند 3( تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران 

توضیحات مقابل کدام گزینه نادرست است؟- 8۱6

1( مجلۀ بهار: در سال های مشروطه توسط میرزا یوسف خان اعتصامی منتشر شد.

2( میرزا آقا تبریزی: اولین کسی که در ایران به نوشتن نمایشنامۀ فارسی پرداخت.

3( میرزا حبیب اصفهانی: او یکی از آثار جیمز موریه را ترجمه کرده است.

4( خداوندنامه: در بیان معجزات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و دلیری های حضرت علی علیه السالم به تقلید از بوستان سعدی است.

با توجه به وضعیت شعر در دورۀ بیداری، کدام گزینه نادرست است؟- 8۱7

1( شعر در این دوره برای اینکه با تودۀ مردم ارتباط برقرار کند، زبان محاوره را برگزید.

2( شعر از نظر آنان بیان هنرمندامۀ واقعیات و وسیله ای برای بهبود زندگی بود.

3( بعد از تهران، تبریز از بازار سیاسی و مطبوعاتی پررونقی برخوردار بود.

4( اگر این دوره پیش نمی آمد، چه بسا زبان فاخر شعر فارسی دچار سستی و ضعف بیشتری می شد.

کدام موارد از ویژگی های ادبی نثر دورۀ بیداری است؟- 8۱8

الف( نوگرایی، تجددخواهی و آزادی طلبی با هدف تأثیر بر عامۀ مردم گسترش یافت.

ب( عبارت های وصفی دور و دراز و لفظ پردازی های بی جا در نامه ها و نوشته ها کاهش محسوسی دارد.

ج( نثر، گزارشی و ساده شده است و از قید و بندهای نثر مصنوع و فنی رها شد.

د( اکثر نویسندگان داستان را مطابق ذوق عامۀ مردم می نوشتند و سبک آن ها مطابقت کاملی با ادبیات داستانی جدید نداشت.

4( ب – د 3( ج – د  2( الف – ج  1( الف – ب 
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با توجه به ویژگی های زبانی سبک دورۀ بیداری، کدام گزینه مربوط به این دوره نیست؟- 8۱9
پدیـــد1( نمـــودم  تـــو  روی  گل  مـــن خلیـــدمـــن  پـــای خـــود  بـــر  تـــو  خـــار 
بی ســـبب منـــت او گشـــت گالویـــز مـــراگرچـــه من بـــودم مبعـــوث دموکـــرات ولی2(
آخـــر به مردن ســـاختم تدبیر هجـــران تو راســـرمایۀ جان باختم تن را ز جـــان پرداختم3(
آشـــتی با پســـری مشـــدی و بی عـــار کنممـــن که اهل قلم و دفتر و نـــردم، ز چه روی4(

 با توجه به ویژگی های زبانی، فکری و ادبی دورۀ بیداری، کدام گزینه نادرست است؟- 820
1( برخی از شاعران، تسلط کافی بر ادبیات کهن نداشتند که باعث کم توجهی در کاربرد جمله ها و ترکیب های زبانی در شعر می شد.

2( قالب های مستزاد و چهارپاره بیشتر مورد توجه شاعران سنت گرا مثل ادیب الممالک فراهانی بود.

3( شاعران و نویسندگان این دوره از کلی نگری به عینیت گرایی متوجه شدند.

4( در این دوره، غزل که با ساخت فرهنگ و جامعۀ گذشت ما هماهنگ بود، تا حدود زیادی کارایی خود را از دست داد.

کدام گزینه با توجه به تاریخ ادبیات قرن های هفتم، هشتم و نهم نادرست است؟- 82۱

1( نفحات االنس کتابی است در بیان حقایق عرفانی که به شیوۀ یکی از کتاب های عطار است.

2( جامع التواریخ اثر خواجه رشیدالدین است و تألیف این کتاب در سال 810 هـ . ق. به پایان رسید.

3( عشاق نامه در قالب مثنوی است که در هر فصل با تمثیل و حکایت به یکی از مباحث عرفانی می پردازد.

4( سلمان ساوجی در غزل به سعدی و مولوی توجه داشت و مثنوی جمشید و خورشید را به شیوۀ نظامی سرود.

کدام گزینه با توجه به معرفی اثر یا نویسنده درست است؟- 822

1( تذکرۀ دولتشاه به تشویق امیر علی شیر نوایی نوشته شد و دربارۀ هفتاد و دو تن از عرفاست.

2( قدرت شاعری ابن یمین در قصاید اخالقی اوست که در آن ها قناعت پیشگی و بی اعتباری دنیا را مورد تأکید قرار می دهد.

3( موضوع کتاب المعجم علم بیان و عروض و قافیه است و نثری پخته و متکلف دارد.

4( کتاب مرصاد العباد را یکی از منشیان و نویسندگان قرن هفتم نوشته است و نثر آن گاهی ساده و گاهی مسجع است.

مطالب کدام گزینه دربارۀ عصر صفوی نادرست است؟- 823

الف( خراسان و آذربایجان و نواحی مرکزی ایران در این دوره به کانون شاعران و هنرمندان تبدیل شد.
ب( بهزاد و رضا عباسی به ترتیب در دوره های شاه اسماعیل و شاه عباس از مفاخر هنر بودند.

ج( یکی از دالیل ترویج و گسترش زبان فارسی در این عصر، بی توجهی شاهان صفوی به زبان ترکی بود.
د( عالقۀ شاهان صفوی به شعر ستایشی و مدحی باعث رونق شعرهای عاشقانۀ زمینی در این دوره شد.

4( الف – د 3( ب – ج  2( ج – د  1( الف – ب 

با توجه به سبک عراقی، نوع ویژگی سبکی چند گزینه درست است؟- 824

الف( بی رونق شدن قصیده و رواج غزل عارفانه و عاشقانه )فکری(
ب( پرهیز از زهد ریایی و توجه به صفا و پاالیش درون )فکری(

ج( تثبیت تخلص در انتهای شعر به خصوص غزل )ادبی(
د( جایگزینی واژگان عربی به جای لغات فارسی )زبانی(

4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 
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در کدام گزینه شاخصۀ بارز ادبی سبک هندی مشاهده نمی شود؟- 825
خون، مشک چون شـــود ز ختا می رود بروندل را نجـــات داد ز زندان جســـم، عشـــق1(
پس چرا با همه تاب این همه لرزان شـــده ایگر ز دســـت تو به هر حلقه دلی لرزان نیست2(
کز فـــروغ ســـخنم، صاعقه آهنـــگ گرفتآتش عشـــق چنان جان من افروخته اســـت3(
هم به ساعت از بهشـــتش بالش و بستر برندمرد آن مرد است که چون پهلو نهد اندر لحد4(

با توجه به ویژگی های شعر قبل از انقالب، کدام گزینه درست است؟- 826

1( یکی از ویژگی های فکری شعر این دوره، عدم ابهام و معنی گریزی است.

2( یکی از ویژگی های ادبی این دوره توجه به مفاهیم خصوصی، سیاسی و اجتماعی است.

3( یکی از ویژگی های زبانی شعر این دوره سادگی و روانی زبان شعر و جمله بندی های ساده است.

4( از ویژگی های فکری این دوره می توان به خاص شدن مخاطب به دلیل جّدیت آن اشاره کرد.

کدام دادۀ ادبی با توجه به نثر دورۀ قبل از انقالب، نادرست است؟- 827

1( بعد از خرداد 1342 دوران مقاومت در ادبیات داستانی فارسی شکل گرفت.

2( تنگسیر یکی از آثار دورۀ اول داستان نویسی نوین ادبیات فارسی است.

3( سیمین دانشور مربوط به نسلی از داستان نویسان است که کارش تلفیقی است از آنچه خود داشتیم و آنچه از شیوه های غربی گرفتیم.

4( مضمون رمان ها و داستان های نسل دوم داستان نویسی نوین فارسی، مبارزه و پایداری است.

 »منظوم« است؟- 828
ً
آثار کدام گزینه تماما

2( دری به خانۀ خورشید – برآشفتن گیسوی تاک – بی بال پریدن 1( آخر شاهنامه – آیینه های ناگهان – خواب ارغوانی 

4( از این ستاره تا آن ستاره – زمین سوخته – دالویزتر از سبز 3( صدای سبز – از آسمان سبز – آینه های دردار 

توضیحات مقابل کدام گزینه نادرست است؟- 829

1( هوشنگ گلشیری: از نویسندگان دورۀ مقاومت است و یکی از آثار او »برۀ گمشدۀ راعی« است.

2( محمود دولت آبادی: از نویسندگان قبل و بعد از انقالب است و »روزگار سپری شدۀ مردم سالخورده« از آثار اوست.

3( قیصر امین پور: از شاعران شاخۀ جوان ادبیات انقالب اسالمی است که کار خود را پس از انقالب شروع کرد.

4( زین العابدین مراغه ا ی: از نویسندگانی است که امثال جمال زاده از او و سبک نویسندگی اش پیروی می کردند.

کدام گزینه از نظر تاریخ ادبیات نادرست است؟- 830

1( در عصر مشروطه بیشترین رویکرد نویسندگان به رمان های تاریخی بود.

2( توجه مردم به واقعیت ها و امکانات فنی دنیای جدید، یکی از عوامل بیداری جامعه بود.

3( میرزادۀ عشقی در روزنامۀ مجلس به افشاگری اعمال پلید و مقاصد شوم رجال خائن زمان می پرداخت.

4( میرزاآقاخان کرمانی و عبدالرحیم طالبوف از پیشگامان نثر سادۀ دورۀ مشروطه بودند.
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در کدام گزینه شاخصۀ بارز ادبی سبک هندی مشاهده نمی شود؟- 825
خون، مشک چون شـــود ز ختا می رود بروندل را نجـــات داد ز زندان جســـم، عشـــق1(
پس چرا با همه تاب این همه لرزان شـــده ایگر ز دســـت تو به هر حلقه دلی لرزان نیست2(
کز فـــروغ ســـخنم، صاعقه آهنـــگ گرفتآتش عشـــق چنان جان من افروخته اســـت3(
هم به ساعت از بهشـــتش بالش و بستر برندمرد آن مرد است که چون پهلو نهد اندر لحد4(

با توجه به ویژگی های شعر قبل از انقالب، کدام گزینه درست است؟- 826

1( یکی از ویژگی های فکری شعر این دوره، عدم ابهام و معنی گریزی است.

2( یکی از ویژگی های ادبی این دوره توجه به مفاهیم خصوصی، سیاسی و اجتماعی است.

3( یکی از ویژگی های زبانی شعر این دوره سادگی و روانی زبان شعر و جمله بندی های ساده است.

4( از ویژگی های فکری این دوره می توان به خاص شدن مخاطب به دلیل جّدیت آن اشاره کرد.

کدام دادۀ ادبی با توجه به نثر دورۀ قبل از انقالب، نادرست است؟- 827

1( بعد از خرداد 1342 دوران مقاومت در ادبیات داستانی فارسی شکل گرفت.

2( تنگسیر یکی از آثار دورۀ اول داستان نویسی نوین ادبیات فارسی است.

3( سیمین دانشور مربوط به نسلی از داستان نویسان است که کارش تلفیقی است از آنچه خود داشتیم و آنچه از شیوه های غربی گرفتیم.

4( مضمون رمان ها و داستان های نسل دوم داستان نویسی نوین فارسی، مبارزه و پایداری است.

 »منظوم« است؟- 828
ً
آثار کدام گزینه تماما

2( دری به خانۀ خورشید – برآشفتن گیسوی تاک – بی بال پریدن 1( آخر شاهنامه – آیینه های ناگهان – خواب ارغوانی 

4( از این ستاره تا آن ستاره – زمین سوخته – دالویزتر از سبز 3( صدای سبز – از آسمان سبز – آینه های دردار 

توضیحات مقابل کدام گزینه نادرست است؟- 829

1( هوشنگ گلشیری: از نویسندگان دورۀ مقاومت است و یکی از آثار او »برۀ گمشدۀ راعی« است.

2( محمود دولت آبادی: از نویسندگان قبل و بعد از انقالب است و »روزگار سپری شدۀ مردم سالخورده« از آثار اوست.

3( قیصر امین پور: از شاعران شاخۀ جوان ادبیات انقالب اسالمی است که کار خود را پس از انقالب شروع کرد.

4( زین العابدین مراغه ا ی: از نویسندگانی است که امثال جمال زاده از او و سبک نویسندگی اش پیروی می کردند.

کدام گزینه از نظر تاریخ ادبیات نادرست است؟- 830

1( در عصر مشروطه بیشترین رویکرد نویسندگان به رمان های تاریخی بود.

2( توجه مردم به واقعیت ها و امکانات فنی دنیای جدید، یکی از عوامل بیداری جامعه بود.

3( میرزادۀ عشقی در روزنامۀ مجلس به افشاگری اعمال پلید و مقاصد شوم رجال خائن زمان می پرداخت.

4( میرزاآقاخان کرمانی و عبدالرحیم طالبوف از پیشگامان نثر سادۀ دورۀ مشروطه بودند.
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معرفی کدام اثر نادرست است؟- 83۱

1( سرگذشت حاجی بابای اصفهانی: ترجمۀ میرزا حبیب اصفهانی و از مهم ترین آثار ترجمه شده در دورۀ قاجار است.

2( تاریخ بیداری ایرانیان: تنها اثر قابل توجه در زمینۀ تحقیقات ادبی و تاریخی در دورۀ مشروطه است.

3( ایده آل: این اثر به نظم است و مهم ترین اثر میرزادۀ عشقی به حساب می آید.

4( منشآت: یکی از آثار منظوم قائم مقام فراهانی است که به دور از هر گونه تکلف و تصنع است.

در کدام گزینه تمام آثار مربوط به شعر دورۀ معاصر بعد از انقالب است؟- 832

2( ظهر روز دهم – بی بال پریدن 1( سفر ششم – ظهور 

4( صدای سبز – خواب ارغوانی 3( ضیافت – گوشوارۀ عرش 

صاحب چند اثر درست است؟- 833

»دو کبوتر، دو پنجره، یک پرواز )سید مهدی شجاعی( – زمستان 62 )اسماعیل فصیح( – دری به خانۀ خورشید )سلمان هراتی( – تنفس 
صبح )قیصر امین پور( – شهری چون بهشت )سیمین دانشور( – زیارت )علی مؤذنی( – راه آب نامه )محمد علی جمال زاده(«

4( چهار 3( پنج  2( شش  1( هفت 

کدام گزینه مربوط به دوران مقاومت در ادبیات داستانی معاصر نیست؟- 834

1( مبارزه با خرافات و روی آوردن به دنیای جدید و توجه به پیشرفت جهانی از ویژگی های این دوره است.

2( مضمون رمان ها و داستان ها غالبًا مبارزه و پایداری است.

3( بر اغلب داستان های این دوره، اضطراب سیاسی و ترس ناشی از بد فرجامی حاکم است.

4( از ویژگی های این دوره، هم دردی با ستم کشیدگان جهان و کثرت نویسندگان است.

با توجه به سبک شناسی نثر دورۀ بیداری، کدام گزینه نادرست است؟- 835

1( عبارت های وصفی دورودراز و لفظ پردازی های بیجا در نامه ها و نوشته ها کاهش می یابد.

2( نثر این دوره پیشتازتر از شعر فارسی، نثر مصنوع و فنی را کنار می گذارد و گزارشی و ساده می شود.

3( از شاخه های ارزنده ای که در نثر عصر بیداری چشم نواز است، نمایشنامه نویسی است.

4( حقوق مدنی زنان در کنار تعلیم و تربیت نوین مورد توجه نویسندگان بوده است.

با توجه به شاعران سنت گرای دورۀ بیداری، کدام گزینه می تواند متعلق به آن ها باشد؟- 836
طیلســـان خز به روی از بهر خـــواب انداختهگر به بید اندر چمن چون زاهدی پشمینه پوش1(
ترانه هـــاای معنـــی جمال به هر صورتی که هســـت2( تمـــام  محتـــوای  و  مضمـــون 
قالی کرمان که باشـــی می خوری پا بیشـــتردرد را با جـــان پذیراییم و با غم ها خوشـــیم3(
در پشـــت شیشـــه بغـــض گلو گیـــر پنجرهاین ســـوی شیشه، شـــیون باران و خشم باد4(

عبارت زیر کدام شخصیت مهم در سه قرن اول هجری را معرفی می کند؟- 837

»وی برای ایجاد حکومت مستقل ایرانی و بازگشت عظمت ایران دست به کار شد و پس از حکومت نیمه مستقل طاهری بر سر کار آمد.«

4( سبکتگین 3( یعقوب لیث  2( محمود غزنوی  1( منصوربن نوح 
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با توجه به زبان های مختلف ایرانی، اطالعات کدام گزینه نادرست است؟- 838

1( تا اواخر دورۀ سامانی نیز آثاری به زبان پارتی تألیف می شده است.

2( زبان فارسی باستان، در دورۀ هخامنشیان رایج بود و به خط میخی نوشته می شد.

3( منظومه های »درخت آسوریک« و »یادگار زریران« به زبان فارسی میانه است.

4( نام دیگر فارسی نو، فارسی دری است که با الفبای خط عربی نوشته می شد.

کدام گزینه از عوامل گسترش زبان فارسی در سده های پنجم و ششم است؟- 839

2( گسترش فارسی میانه در نواحی مرکزی و غربی ایران 1( آمیختگی با واژه های رایج در عصر سلجوقی 

4( لشکرکشی و فتوحات ایرانیان و توسعۀ ارتباط با سلجوقیان 3( گرایش شاهان در جلب عالمان و ادیبان به دربار 

به ترتیب چند ویژگی فکری و چند ویژگی ادبی شعر سبک خراسانی در میان ویژگی های زیر موجود است؟- 840

»سادگی زبان شعر، سادگی قافیه و ردیف، استفادۀ معتدل از آرایه های ادبی، استفاده از دو نشانه برای یک متمم، زمینی بودن معشوق، 
مضمون حماسه و مدح، دشواری تلفظ برخی کلمات، استفاده از کالم ساده در توصیف پدیده ها«

4 – 1 )4  3 – 2 )3  2 – 2 )2  1 – 1 )1

کدام گزینه دربارۀ سبک عراقی نادرست است؟- 84۱

1( شعر این سبک نرم و دل نشین و برخوردار از معانی عمیق انسانی و آسمانی شد.

2( در این سبک، غزل کم رنگ شد و قصیده که زبان دل و عشق بود گسترش یافت.

3( قالب مثنوی برای ظهور عاطفه، اخالق و عرفان میدان فراخی یافت.

4( این سبک به این دلیل »عراقی« نامیده شد که مرکز آن از خراسان به عراق عجم منتقل شد.

موضوع کدام یک از آثار زیر درست معرفی نشده است؟- 842

1( لمعات: در سیر و سلوک عارفانه در قالب نظم و نثر

2( مرصاد العباد: در بیان سلوک دین و تربیت نفس انسانی

3( تاریخ گزیده: در تاریخ پیامبران، خلفای چهارگانه، بنی عباس و تاریخ ایران

4( تذکرۀ دولتشاه: در شرح احوال بیش از پنجاه تن از شاعران عرب

کدام گزینه در مورد آثار منثور سبک عراقی نادرست است؟- 843

2( مالحسین واعظ، کلیله و دمنه را به انشای خود نوشت و آن را انوار سهیلی نامید. 1( امیرعلی شیر، محاکمه اللغتین را به ترکی نوشت. 

4( ظهیرالدین بابر، بابرنامه را به عربی نوشت. 3( در این دوره کتاب عرفانی معتبری نوشته نشد. 

دو دلیل از دالیل حذف مختصات سبکی زبان قدیم در آثار سبک هندی چیست؟- 844

1( مأنوس نبودن فضال با زبان قدیم – تغییر جغرافیایی حوزه های شعری

2( ورود لغات مربوط به مذاهب در حوزۀ شعر – تغییر جغرافیایی حوزه های شعری

3( مأنوس نبودن فضال با زبان قدیم – از بین رفتن سلطۀ حکومت بغداد بر ایران

4( از بین رفتن سلطۀ حکومت بغداد بر ایران – دقت در کاربرد جمله ها و ترکیب ها
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با توجه به زبان های مختلف ایرانی، اطالعات کدام گزینه نادرست است؟- 838

1( تا اواخر دورۀ سامانی نیز آثاری به زبان پارتی تألیف می شده است.

2( زبان فارسی باستان، در دورۀ هخامنشیان رایج بود و به خط میخی نوشته می شد.

3( منظومه های »درخت آسوریک« و »یادگار زریران« به زبان فارسی میانه است.

4( نام دیگر فارسی نو، فارسی دری است که با الفبای خط عربی نوشته می شد.

کدام گزینه از عوامل گسترش زبان فارسی در سده های پنجم و ششم است؟- 839

2( گسترش فارسی میانه در نواحی مرکزی و غربی ایران 1( آمیختگی با واژه های رایج در عصر سلجوقی 

4( لشکرکشی و فتوحات ایرانیان و توسعۀ ارتباط با سلجوقیان 3( گرایش شاهان در جلب عالمان و ادیبان به دربار 

به ترتیب چند ویژگی فکری و چند ویژگی ادبی شعر سبک خراسانی در میان ویژگی های زیر موجود است؟- 840

»سادگی زبان شعر، سادگی قافیه و ردیف، استفادۀ معتدل از آرایه های ادبی، استفاده از دو نشانه برای یک متمم، زمینی بودن معشوق، 
مضمون حماسه و مدح، دشواری تلفظ برخی کلمات، استفاده از کالم ساده در توصیف پدیده ها«

4 – 1 )4  3 – 2 )3  2 – 2 )2  1 – 1 )1

کدام گزینه دربارۀ سبک عراقی نادرست است؟- 84۱

1( شعر این سبک نرم و دل نشین و برخوردار از معانی عمیق انسانی و آسمانی شد.

2( در این سبک، غزل کم رنگ شد و قصیده که زبان دل و عشق بود گسترش یافت.

3( قالب مثنوی برای ظهور عاطفه، اخالق و عرفان میدان فراخی یافت.

4( این سبک به این دلیل »عراقی« نامیده شد که مرکز آن از خراسان به عراق عجم منتقل شد.

موضوع کدام یک از آثار زیر درست معرفی نشده است؟- 842

1( لمعات: در سیر و سلوک عارفانه در قالب نظم و نثر

2( مرصاد العباد: در بیان سلوک دین و تربیت نفس انسانی

3( تاریخ گزیده: در تاریخ پیامبران، خلفای چهارگانه، بنی عباس و تاریخ ایران

4( تذکرۀ دولتشاه: در شرح احوال بیش از پنجاه تن از شاعران عرب

کدام گزینه در مورد آثار منثور سبک عراقی نادرست است؟- 843

2( مالحسین واعظ، کلیله و دمنه را به انشای خود نوشت و آن را انوار سهیلی نامید. 1( امیرعلی شیر، محاکمه اللغتین را به ترکی نوشت. 

4( ظهیرالدین بابر، بابرنامه را به عربی نوشت. 3( در این دوره کتاب عرفانی معتبری نوشته نشد. 

دو دلیل از دالیل حذف مختصات سبکی زبان قدیم در آثار سبک هندی چیست؟- 844

1( مأنوس نبودن فضال با زبان قدیم – تغییر جغرافیایی حوزه های شعری

2( ورود لغات مربوط به مذاهب در حوزۀ شعر – تغییر جغرافیایی حوزه های شعری

3( مأنوس نبودن فضال با زبان قدیم – از بین رفتن سلطۀ حکومت بغداد بر ایران

4( از بین رفتن سلطۀ حکومت بغداد بر ایران – دقت در کاربرد جمله ها و ترکیب ها
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کدام یک از شاعران زیر درست معرفی شده است؟- 845

1( خواجوی کرمانی: از غزل سرایان قرن هشتم که در غزل سرایی از حافظ تأثیر پذیرفته است.

2( حمدالله مستوفی: از مّورخان مشهور ایران و نویسندۀ کتاب جامع التواریخ است.

3( کلیم کاشانی: وی ملّقب به خالق المعانی ثانی و مشهور در ابداع معانی و خیال های رنگین است.

4( مالحسین واعظ کاشفی: از نویسندگان نثر دورۀ سبک هندی و نویسندۀ کتاب عین الحیات.

در کدام گزینه یکی از ویژگی های فکری سبک خراسانی وجود دارد؟- 846
ایـــن عالم، چـــو این دفتر نوشـــتند1( در او هســـت آنچه خشـــک و تر نوشتندبه 
کـــه بـــوی خیـــر ز زهـــد ریـــا نمی آیداگر به بادۀ مشـــکین دلم کشـــد شـــاید2(
پیر عقل اســـت بِر عشق چو طفل مکتبعقل کز عشـــق گریزد چه تعجب باشـــد3(
خـــرد4( و  جـــان  خداونـــد  نـــام  برنگـــذردبـــه  اندیشـــه  برتـــر  کزیـــن 

کدام گزینه از عوامل ایجاد نهضت بازگشت ادبی نیست؟- 847

1( تاراج کتابخانه اصفهان و دسترسی مردم به کتاب ها و ارتباط اهل ذوق با ادب کهن

2( تضعیف جامعه بر اثر شکست ایران از روسیه تزاری

3( توجه به ادبیات در دربار قاجار و رونق بازار شعر و شاعری و مدح شاهان

4( رواج صنعت چاپ و روزنامه نویسی و ترجمه و نشر کتاب های غربی

متن کدام گزینه درباره »عارف قزوینی« صحیح است؟- 848

1( تصنیف ها و ترانه های میهنی او در برانگیختن مردم و آزادی خواهی نقش مؤثری داشت.

2( آشنایی با سعدی طبع او را شکوفا ساخت. وی به دلیل ابراز اندیشه های آزادی خواهانه کشته شد.

3( در طنز و هجو و هزل چیره دست بود. تفکرات شخصی او موجب شد در ردیف شاعران آزادی خواه قرار نگیرد.

4( وی از شعرهای غربی ترجمه هایی منظوم پدید آورده است که در نوع خود ابتکاری محسوب می شود.

کدام گزینه از نظر تاریخ ادبیات صحیح است؟- 849

1( تنها اثر حوزه ادبی و تاریخی در محدوده تاریخی مشروطه، تاریخ احزاب سیاسی ایران از ملک الشعرای بهار است.

2( در عصر مشورطه بیشترین رویکرد نویسندگان به رمان های سیاسی بود

3( ترجمه آثار اروپایی در ایران با تأسیس چاپخانه در زمان ناصرالدین شاه قاجار آغاز شد.

4( ناصرالدین شاه قاجار، عاّلمه دهخدا و چند تن دیگر، از پیشگامان نشر سادۀ دورۀ بیداری بودند.

نویسندگان آثار تمام گزینه در مقابل آن ها درست ذکر شدهاند؛ به جز:- 850

2( داستان باستان: میرزا حسن خان بدیع 1( سه تابلوی مریم: میرزاده عشقی 

4( سرگذشت حاجی بابای اصفهانی: میرزا حبیب اصفهانی 3( تاریخ تطّور نظم فارسی: محمدتقی بهار 
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کدام گزینه در مورد نثر دوره ی انقالب اسالمی نادرست است؟- 85۱

1( گرایش شدید نویسندگان و شاعران این دوره به آثار و نوشته های سیاسی، اجتماعی و انقالبی باعث رونق فضای نثر و نگارش در کشور شد.

2( سال های پس از جنگ، دوران اوج شکوفایی نمایشنامه نویسی در ایران بود که تقریبًا در سراسر دهه ی هفتاد تداوم یافت.

3( بر خالف شعر، در داستان نویس دهه ی شصت، جایگاه نسل جوان کم رنگتر است؛ اغلب نویسندگان موفق در این دوره پیش کسوتان و نویسندگان با تجربه ی 
قبل از انقالب هستند.

4( در دهه ی هفتاد و پس از آن گرایش به خاطره نویسی و زندگی نامه نویس رشد چشمگیری یافت.

آثار شعری »قیصر امین پور« در کدام گزینه آمده است؟- 852

2( خواب ارغوانی ـ از آسمان سبز ـ دستور زبان عشق ـ بی بال پریدن 1( تنفس صبح ـ آیینه های ناگهان ـ گوشواره ی عرش ـ طوفان در پرانتز  

4( دری به خانه ی خورشید ـ ظهر روز دهم ـ برآشفتن گیسوی تاک ـ در آفتاب  3( ظهر روز دهم ـ در کوچه ی آفتاب ـ آیینه ی ناگهان ـ تنفس صبح 

آثار »سفر ششم، مالقات در شب آفتابی، کشتی پهلو گرفته و بدوک« به ترتیب از چه کسانی هستند؟- 853

1( علی مؤذنی ـ علی مؤذنی ـ سید مهدی شجاعی ـ سید مهدی شجاعی

2( محمدرضا سرشار ـ سید مهدی شجاعی ـ محمدرضا سرشار ت سید مهدی شجاعی

3( سید مهدی شجاعی ـ محمدرضا سرشار ـ سید مهدی شجاعی ـ محمدرضا سرشار

4( سید مهدی شجاعی ـ سید مهدی شجاعی ـ علی مؤذنی ـ علی مؤذنی

به ترتیب، اولین »رمان اجتماعی، مجموعه داستان کوتاه، نمایشنامه و رمان تاریخی« کدام آثار هستند؟- 854

1( همسایه ها ـ یکی بود یک نبود ـ شوهر آهو خانم ـ تهران مخوف

2( دهکده ی پرمالل ـ تلخ و شیرین ـ بره ی گم شده ی داعی ـ شمس الدین و قمر

3( شوهر آهو خانم ـ بره ی گم شده ی داعی ـ دهکده ی پرمالل ت همسایه ها

4( تهران مخوف ـ یکی بود یکی نبود ـ جعفر خان از فرنگ برگشته ـ شمس و طغرا

آثار منتسب به چند نویسنده در مقابل آن نادرست ذکر شده است؟- 855

»زمین سوخته : احمد محمود ـ زمستان 62: هوشهنگ گلشیری ـ روزگار سپری شده ی مردم سالخورده: محمود دولت آبادی ـ ارزیابی 
شتاب زده: جالل آل احمد ـ شهری چون بهشت: محمود دولت آبادی ـ زیارت: جالل آل احمد«

4( سه 3( چهار   2( یک  1( دو  

آثار »تیرانا« و »دری به خانۀ خورشید« به ترتیب از کدام هنرمندانند؟ و نوع این آثار )نظم / نثر( کدام است؟- 856

2( مهرداد اوستا، نثر ـ سلمان هراتی، نظم 1( مهرداد اوستا، نظم ـ سلمان هراتی، نثر 

4( سید مهدی شجاعی، نظم ـ محمدرضا رحمانی، نثر 3( سید مهدی شجاعی، نثر ـ محمدرضا رحمانی، نظم 

کدام یک از شاعران، از پیشگامان شعر نو نیست؟- 857

4( اخوان ثالث 3( جعفر خامنه ای  2( شمس کسمایی  1( ابوالقاسم الهوتی 
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متن زیر، توضیحی در مورد کدام یک از شخصیت ها است؟- 858

»تصرف وی در ماهیت شعر قدیم و ارائۀ ماهیتی نو از آن، به تغییر در قالب و ویژگی های سخن شاعران قدیم انجامید. او زبان، تخیل، 
احساس، معنی،  فرم و ساختار شعر را متحول کرد.«

4( شمس کسمایی 3( شهریار   2( پروین اعتصامی   1( نیما یوشیج  

کدام گزینه از نظر تاریخ ادبیات نادرست است؟- 859

1( در ادبیات دورۀ معاصر، نوآوری ها، اندیشه های باستان گرا و گاهی گرایش به شعرهای ترجمه ای مورد توجه قرار گرفت. 

2( دورۀ سلطنت رضاخان )از سال 1304 تا شهریور 1320( را دورۀ درخشش نیما و جدال بر سر شعر کهنه و نو می دانند.

3( شعر نو تغزلی که در دهۀ 1320 از گسترده ترین جریان های ادبی زمانی خود بود، پس از کودتای 28 مرداد 1332 کاماًل از رواج افتاد.

4( اولین کنگرۀ نویسندگان و شاعران ایران در تیرماه سال 1325 بود که نیما شعر »آی آدم ها« را در آنجا خواند.

در دورۀ معاصر، پس از نویسندگان نسل اول چه کسانی وارد ادبیات داستانی شدند و سبک آنان چه بود؟- 860

2( جالل آل احمد، سیمین دانشور، محمود اعتمادزاده ـ تلفیقی 1( صادق هدایت، بزرگ علوی، صادق چوبک ـ نوین 

4( تقی مدرسی، جمال میرصادقی، صادق چوبک ـ نوین 3( غالمحسین ساعدی، صادق هدایت، بزرگ علوی ـ نوین 

به ترتیب، اولین »نمایشنامه، رمان تاریخی و رمان اجتماعی« معاصر در کدام گزینه آمده است؟- 86۱

2( سرگذشت حاجی بابای اصفهانی ـ شمس و طغرا ـ تهران مخوف 1( سرگذشت حاجی بابای اصفهانی ـ شمس الدین و قمر ـ داستان باستان 

4( جعفرخان از فرنگ برگشته ـ شمس الدین و قمر ـ داستان باستان 3( جعفرخان از فرنگ برگشته ـ شمس و طغرا ـ تهران مخوف 

آثار زیر به ترتیب متعلق به کدام نویسندگان است؟- 862

»همسایه ها، شوهر آهو خانم، برۀ گمشدۀ راعی، دهکدۀ پرمالل«

2( علی محمد افغانی ـ هوشنگ گلشیری ـ امین فقیری ـ احمد محمود 1( احمد محمود ـ علی محمد افغانی ـ هوشنگ گلشیری ـ امین فقیری 

4( احمد محمود ـ علی محمد افغانی ـ امین فقیری ـ هوشنگ گلشیری 3( احمد محمود ـ هوشنگ گلشیری ـ امین فقیری ت علی محمد افغانی 

محمد علی جمال زاده در نگارش داستان های خود، به سبک کدام آثار توجه داشته است؟- 863

2( سیاحت نامۀ ابراهیم بیگ ـ مهاجر کوچک 1( مهاجر کوچک ـ چرند و پرند 

4( سیاحت نامۀ ابراهیم بیگ ـ چرند و پرند 3( مدیر مدرسه ـ سیاحت نامۀ ابراهیم بیگ 

همۀ گزینه ها از آثار جالل آل احمد است؛ به جز:- 864

4( آتش خاموش ـ شهری چون بهشت 3( مدیر مدرسه ـ ارزیابی شتابزده  2( زیارت ـ خسی در میقات  1( دید و بازدید ـ سه تار 

پدیدآورندگان آثار زیر، به ترتیب خالق کدام آثار دیگر هستند؟- 865

»راه آب نامه ت بی بال پریدن ـ از آسمان سبز ـ گوشوارۀ عرش ـ خواب ارغوانی«
1( تلخ و شیرین ـ دستور زبان عشق ـ صدای سبز ـ دری به خانۀ خورشید ـ برآشفتن گیسوی تاک

2( تلخ و شیرین ـ ظهر روز دهم ـ دری به خانۀ خورشید ـ صدای سبز ـ برآشفتن گیسوی تاک

3( مهاجر کوچک ـ تنفس صبح ـ اگه بابا بمیره ـ آینههای ناگهان ـ از این ستاره تا آن ستاره

4( تلخ و شیرین ـ اگه بابا بمیره ـ از این ستاره تا آن ستاره ـ صدای سبز ـ مهاجر کوچک 
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همۀ گزینه ها دربارۀ نثر دورۀ انقالب درست است؛ به جز:- 866

1( سال های پس از جنگ، دوران شکوفایی رمان نویسی در ایران بود که تقریبًا در سراسر دهۀ هفتاد تداوم یافت.

2( در داستان نویسی دهۀ شصت، جایگاه نسل جوان نسبت به پیشکسوتان پررنگ تر بود.

3( در دهۀ هفتاد و پس از آن گرایش به خاطره نویسی، خاطره نگاری و زندگی نامه نویسی رشد چشمگیری یافت و آثار قابل توجهی به وجود آمد.

4( در این دوران، داستان نویسان مذهبی همچنان به ثبت خاطرات حماسههای دوران جنگ و عوالم معنوی آن و یا مفاهیم نوظهور پرداختند.

کدام یک، از محورهای نویسندگی سید مهدی شجاعی نیست؟- 867

1( همکاری در روزنامۀ جمهوری اسالمی، رشد جوان و صحیفه

2( چاپ چند نمایشنامه متناسب با رشتۀ تحصیلی خود )ادبیات نمایشی(

3( فعالیت در حوزه های داستان نویسی، ادبیات کودک و نوجوان، نگارش قطعۀ ادبی

4( فعالیت های مطبوعاتی در مجله های رشد دانش آموز، سوره و پویش

نویسندگان چند اثر در مقابل آن ها نادرست ذکر شده است؟- 868

»مدار صفر درجه: احمد محمود / آینه های دردار: اسماعیل فصیح / دو کبوتر، دو پنجره، یک پرواز: سید مهدی شجاعی / سفر ششم: 
محمدرضا سرشار / بدوک: سید مهدی شجاعی«

4( یک 3( چهارشنبه  2( سه  1( دو 

کدام گزینه درباره ویژگی های شعر ادبیات معاصر یا سبک عراقی درست است؟- 869

1( در ادبیات معاصر تفکر شاعر بیشتر آسمانی و پیرامون جهان آخرت است.

2( در سبک عراقی اعتقاد به قضا و قدر و ستایش عشق نسبت به دوره قبل کمتر شد.

3( در ادبیات معاصر لحن شاعر صمیمانه و متواضعانه است و مخاطب شعر، عامه مردم هستند.

4( در سبک عراقی رواج روحیه پهلوانی و حماسی و توجه به دنیای بیرون مشاهده می شود.

پدید آورنده چند اثر، مقابل آن نادرست ذکر شده است؟- 870

طبری:  تفسیر  ترجمه  ـ  مستوفی  حمدالله  گزیده:  تاریخ  ـ  زاکانی  عبید  االشراف:  اخالق  ـ  کاشانی  واعظی  مالمحسن  سهیلی:  »انوار 
محمدبن جریر طبری ـ تاریخ بیداری ایرانیان: ناظم االسالم ـ منشآت : ادیب الممالک فراهانی«

4( سه 3( یک  2( چهار  1( دو 

همه موارد از دیدگاه تاریخ ادبیات درست است؛ به جز:- 87۱

1( سلمان ساوجی، از شاعران قرن هشتم، در غزل توجه خاصی به خاقانی و حافظ داشت. مثنوی جمشید و خورشید او به شیوه داستان های نظامی سروده شده 
است.

2( ابوعلی بلعمی به دستور منصور بن نوح سامانی، کتاب »تاریخ الُرسل و الملوک« را ترجمه کرد. مطالبی را از ترجمه حذف کرد و مطالبی نیز بر آن افزود و ترجمه 
خود را تاریخ بلعمی نامید.

و  و آرش همکاری داشت. داستان ها  ماه کیهان  نگار، کتاب  و  نقش  با مجله هایی مثل  او چند سال  دانشور »آتش خاموش« است.  تجربه سیمین  اولین   )3
نمایشنامه های نویسندگان خارجی را نیز ترجمه کرده است.

4( وحشی بافقی از شاعران قرن دهم است که سبک شعرش حد واسط سبک دوره عراقی و دوره سبک هندی است و واقع گرایی شاخصه اصلی شعر او است.
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همۀ گزینه ها دربارۀ نثر دورۀ انقالب درست است؛ به جز:- 866

1( سال های پس از جنگ، دوران شکوفایی رمان نویسی در ایران بود که تقریبًا در سراسر دهۀ هفتاد تداوم یافت.

2( در داستان نویسی دهۀ شصت، جایگاه نسل جوان نسبت به پیشکسوتان پررنگ تر بود.

3( در دهۀ هفتاد و پس از آن گرایش به خاطره نویسی، خاطره نگاری و زندگی نامه نویسی رشد چشمگیری یافت و آثار قابل توجهی به وجود آمد.

4( در این دوران، داستان نویسان مذهبی همچنان به ثبت خاطرات حماسههای دوران جنگ و عوالم معنوی آن و یا مفاهیم نوظهور پرداختند.

کدام یک، از محورهای نویسندگی سید مهدی شجاعی نیست؟- 867

1( همکاری در روزنامۀ جمهوری اسالمی، رشد جوان و صحیفه

2( چاپ چند نمایشنامه متناسب با رشتۀ تحصیلی خود )ادبیات نمایشی(

3( فعالیت در حوزه های داستان نویسی، ادبیات کودک و نوجوان، نگارش قطعۀ ادبی

4( فعالیت های مطبوعاتی در مجله های رشد دانش آموز، سوره و پویش

نویسندگان چند اثر در مقابل آن ها نادرست ذکر شده است؟- 868

»مدار صفر درجه: احمد محمود / آینه های دردار: اسماعیل فصیح / دو کبوتر، دو پنجره، یک پرواز: سید مهدی شجاعی / سفر ششم: 
محمدرضا سرشار / بدوک: سید مهدی شجاعی«

4( یک 3( چهارشنبه  2( سه  1( دو 

کدام گزینه درباره ویژگی های شعر ادبیات معاصر یا سبک عراقی درست است؟- 869

1( در ادبیات معاصر تفکر شاعر بیشتر آسمانی و پیرامون جهان آخرت است.

2( در سبک عراقی اعتقاد به قضا و قدر و ستایش عشق نسبت به دوره قبل کمتر شد.

3( در ادبیات معاصر لحن شاعر صمیمانه و متواضعانه است و مخاطب شعر، عامه مردم هستند.

4( در سبک عراقی رواج روحیه پهلوانی و حماسی و توجه به دنیای بیرون مشاهده می شود.

پدید آورنده چند اثر، مقابل آن نادرست ذکر شده است؟- 870

طبری:  تفسیر  ترجمه  ـ  مستوفی  حمدالله  گزیده:  تاریخ  ـ  زاکانی  عبید  االشراف:  اخالق  ـ  کاشانی  واعظی  مالمحسن  سهیلی:  »انوار 
محمدبن جریر طبری ـ تاریخ بیداری ایرانیان: ناظم االسالم ـ منشآت : ادیب الممالک فراهانی«

4( سه 3( یک  2( چهار  1( دو 

همه موارد از دیدگاه تاریخ ادبیات درست است؛ به جز:- 87۱

1( سلمان ساوجی، از شاعران قرن هشتم، در غزل توجه خاصی به خاقانی و حافظ داشت. مثنوی جمشید و خورشید او به شیوه داستان های نظامی سروده شده 
است.

2( ابوعلی بلعمی به دستور منصور بن نوح سامانی، کتاب »تاریخ الُرسل و الملوک« را ترجمه کرد. مطالبی را از ترجمه حذف کرد و مطالبی نیز بر آن افزود و ترجمه 
خود را تاریخ بلعمی نامید.

و  و آرش همکاری داشت. داستان ها  ماه کیهان  نگار، کتاب  و  نقش  با مجله هایی مثل  او چند سال  دانشور »آتش خاموش« است.  تجربه سیمین  اولین   )3
نمایشنامه های نویسندگان خارجی را نیز ترجمه کرده است.

4( وحشی بافقی از شاعران قرن دهم است که سبک شعرش حد واسط سبک دوره عراقی و دوره سبک هندی است و واقع گرایی شاخصه اصلی شعر او است.
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سرایندگان نویسندگان آثار »خداوندنامه ـ داستان باستان ـ سبک شناسی ـ راه آب نامه« به ترتیب خالق کدام اثر هستند؟- 872

1( گنجینه نشاط ـ شمس و طغرا ـ تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران ـ یکی بود یکی نبود

2( گلشن صبا ـ شمس و طغرا ـ تاریخ تطّور نظم فارسی ـ تلخ و شیرین

3( گلشن صبا ـ شمس الدین و قمر ـ تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران ـ سه تابلو مریم

4( گلشن صبا ـ شمس الدین و قمر ـ تاریخ تطّور نظم فارسی ـ تلخ و شیرین

کدام گزینه از ویژگی های سطح زبانی شعر دوره انقالب اسالمی نیست؟- 873

1( زبان و واژگان شعری در غزل دوره انقالب اسالمی به سبک خراسانی نزدیک است.

2( باستان گرایی در زبان شعر این دوره محسوس است.

3( استفاده از واژگان متناسب با دین و وطن دوستی در شعر این دوره بیشتر است.

4( روی آوردن به مفاهیم انتزاعی موجب آشنایی زدایی زبان شده است.

سبک شعری کدام بیت، متفاوت با سایر ابیات است؟- 874
آخر این قالـــی که می بافـــی جوالی می کندزاهدا بر ریش چندان اعتمادت فاســـد است1(
بر غیـــر یـــار تـــا در اندیشـــه، در نبســـتعاشـــق ندیـــد در حـــرم دل جمـــال یـــار2(
می تلخ از ســـفال من کجا گیـــرد به تریاقیکسی کو زهر شـــیرین می خورد از جام زرینی3(
کـــز دم بـــادی زجـــاج شـــاعر ما بشـــکنداز نزاکت هـــای طبـــع موشـــکاف او مپرس4(

در کدام گزینه تمام موارد از ویژگی های سطح فکری شعر سبک عراقی است؟- 875

2( رواج عشق زمینی ـ رواج مفاخره و شکایت ـ گسترش عرفان و تصوف 1( رواج وصف و مدح ـ گسترش عرفان و تصّوف ـ رواج حس حماسی 

4( رواج حس دینی ـ رواج مدح  و وصف ـ برون گرایی 3( رواج هجو و هزل ـ رواج حس دینی ـ توجه به احوال شخصی 

آثار زیر به ترتیب از کدام هنرمندانند و نوع این آثار از نظر نظم و نثر کدام است؟- 876

»اسرار التوحید ـ تحفه االحرار ـ دری به خانۀ خورشید«
2( محّمد بن منّور، جامی، سلمان هراتی ـ نثر ـ نظم، نظم 1( محّمد بن منّور، سنایی، سید مهدی شجاعی ـ نثر، نظم، نثر 

4( جامی، موالنا، سلمان هراتی ـ نظم، نثر، نظم 3( جامی، سنایی، سید مهدی شجاعی ـ نظم، نثر، نثر 

نوع ادبی »شمس و طغرا، تهران مخوف، جعفرخان از فرنگ برگشته و دهکده پرمالل« در کدام گزینه آمده است؟- 877

2( رمان، نمایشنامه، داستان کوتاه، نمایشنامه 1( رمان، رمان، رمان، داستان کوتاه 
4( نمایشنامه، رمان، نمایشنامه، داستان کوتاه 3( رمان، رمان، نمایشنامه، رمان 

از نظر تاریخ ادبیات کدام گزینه نادرست است؟- 878

1( پروین اعتصامی در قصیده به سبک مولوی و لطافت شعر سعدی می سرایید. اوج هنری پروین در قطعات اوست که در آن ها به شیوه ی انوری و سنایی توجه 
دارد.

2( نیما یوشیج کوشید شعر را به هنجار نثر و سادگی می سرایید. او در این مسیر از واژگان روزمّره و عامیانه بهره برد. او در سال 1301 هـ . ش منظومه ی افسانه 
را منتشر کرد.

3( پس از وقایع کودتای 28 مرداد، نوعی سرخوردگی و یأس در میان روشنفکران و شعرا پیدا شد و جریان سمبولیسم اجتماعی یا شعر نو حماسی رواج یافت.
4( اولین کنگره ی نویسندگان و شاعران ایران در تیرماه 1325 بود که نیما در آنجا شعر »آی آدم ها« را خواند و پس از آن شیوه ی نیما در کنار شعر سنتی رواج یافت.
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پدیدآورندگان آثار »همسایه ها، آتش خاموش، ظهور و ضیافت« به ترتیب خالق کدام اثر نیز هستند؟- 879

1( جای پای خون، شهری چون بهشت، مدار صفر درجهه ـ دالویزتر از سبز

2( مدار صفر درجه، شهری چون بهشت، دالویزتر از سبز، جای پای خون

3( شهری چون بهشت، دالویزتر از سبز، جای پای خون، مدار صفر درجه

4( مدار صفر درجه، دالویزتر از سبز، جای پای خون، شهری چون بهشت

کدام گزینه درباره ی سید محمد علی جمال زاده نادرست است؟- 880

1( داستان های او خالی از کلمات عامیانه هستند و بیشتر از سبک نویسندگی، به محتوای اثر توجه داشت.

2( راه آب نامه و تلخ و شیرین از آثار او هستند.

3( او را با مجموعه داستان »یکی بود یکی نبود« آغازگر داستان نویسی فارسی به شیوه ی نوین میدانند.

4( در داستان نویسی همان راهی را پیش گرفت که دهخدا و زین ا لعابدین مراغه ا ی آغاز کرده بودند.

آثار جالل آل احمد، در کدام گزینه به درستی ذکر شده است؟- 88۱

2( مهاجر کوچک، زمین سوخته، دید و بازدید، مدیر مدرسه 1( زمین سوخته، خسی در میقات، ارزیابی شتابزده، سه تار 

4( خسی در میقات، سه تار، دید و بازدید، زیارت 3( مدیر مدرسه، ارزیابی شتابزده، از آسمان سبز، سه تار 

همه موارد از ویژگی های فکری شعر سبک عراقی است، به جز:- 882

2( از زهد ریایی پرهیز، و به صفا و پاالیش درون توجه شد. 1( اعتقاد به قضا و قدر و بی اعتباری دنیا رواج بیشتری یافت. 

4( برخالف دوره ی قبل، به خردگرایی توجه بیشتری شد. 3( آسمانی شدن مقام معشوق تا جایی که با معبود یکی می شود.  

کدام دو کتاب از آثار سبک عراقی است، و زبان آن ها چیست؟- 883

2( لمعات  قابوسنامه ـ فارسی 1( بدایع الوقایع و جامع التواریخ ـ عربی 

4( بدایع الوقایع و عین الحیات ـ ترکی 3( محاکمه اللغتین و بابرنامه ـ ترکی 

کدام گزینه از نظر تاریخ ادبیات »غلط« است؟- 884

1( ادیب الممالک فراهانی تکّلف را در نثر از بین برد و مسائل عصر را با کاربرد زبان و اصطالحات رایج و آمیخته به شعر و ضرب ا لمثل نوشت.

2( عارف قزوینی مفاهیم وطن دوستی و ستیز با نادانی را با آوازی زیبا و پرشور می خواند. وی در برانگیختن مردم و آزادی خواهی نقش بسیار مؤثری داشت.

3( ایرج میرزا در طنز و هجو و هزل چیره دست بود. جایگاه خانوادگی و تفکرات شخصی اش مانع از آن شد که در ردیف شاعران آزادی خواه مشروطه قرار گیرد.

4( فرخی یزدی، تحت تأثیر مسعود سعد و سعدی بود. آشنایی با سعدی طبع او را شکوفا ساخت. او را به سبب آزادی خواهی به زندان انداختند و در نهایت در راه 
آزادی جان باخت.

همه ی موارد از ویژگی های ادبی نثر سبک دوره ی معاصر است، به جز:- 885

1( فقدان نثر فنی و مصنوع در انواع نثر این دوره

2( ذهنی، بلند و درونی بودن توصیف پدیده ها و شخصیت ها در نثر این دوره

3( وجود قالب ها و ساختارهای متنوع همچون سفرنامه، خاطره و داستان کوتاه

4( وجود سبک های متفاوت در داستان نویسی براساس نام نویسنده
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پدیدآورندگان آثار »همسایه ها، آتش خاموش، ظهور و ضیافت« به ترتیب خالق کدام اثر نیز هستند؟- 879

1( جای پای خون، شهری چون بهشت، مدار صفر درجهه ـ دالویزتر از سبز

2( مدار صفر درجه، شهری چون بهشت، دالویزتر از سبز، جای پای خون

3( شهری چون بهشت، دالویزتر از سبز، جای پای خون، مدار صفر درجه

4( مدار صفر درجه، دالویزتر از سبز، جای پای خون، شهری چون بهشت

کدام گزینه درباره ی سید محمد علی جمال زاده نادرست است؟- 880

1( داستان های او خالی از کلمات عامیانه هستند و بیشتر از سبک نویسندگی، به محتوای اثر توجه داشت.

2( راه آب نامه و تلخ و شیرین از آثار او هستند.

3( او را با مجموعه داستان »یکی بود یکی نبود« آغازگر داستان نویسی فارسی به شیوه ی نوین میدانند.
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همه موارد از ویژگی های فکری شعر سبک عراقی است، به جز:- 882
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آزادی جان باخت.

همه ی موارد از ویژگی های ادبی نثر سبک دوره ی معاصر است، به جز:- 885
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سبک شعری کدام بیت، متفاوت است؟- 886
پر دستبند1( نیکوان  بینی چو دست  شاخ گل بینی چو گوش نیکوان پر گشوارارغوان 
کـــه مکن یـــاد به شـــعر اندر بســـیار مراکس فرســـتاد به ســـر انـــدر عیـــار مرا2(
را خواهی که نیاری به سوی خویش زیان را3( زبـــان  نگـــه دار  ناخـــوب  گفتـــن  از 
راغرور حســـنت اجازت مگر نـــداد ای گل4( شـــیدا  عندلیب  نکنـــی  پرسشـــی  که 

نویسندگان آثار زیر هر کدام به ترتیب خالق کدام اثر هستند؟- 887

»دو کبوتر، دو پنجره، یک پرواز، ضیافت ـ ظهور ـ زمین سوخته ـ از اسمان سبز«

1( گشواره ی عرش ـ بدوک ـ سفر ششم ـ مدار صفر درجه ـ سووشون

2( جای پای خون ـ بدوک ـ دالویزتر از سبز ـ مدار صفر درجه ـ دری به خانه خورشید

3( جای پای خون ـ کشتی پهلو گرفته ـ مهاجر کوچک ـ مدار صفر درجه ـ دری به خانه خورشید

4( گشواره ی عرش ـ جای پای خون ـ اگر بابا بمیره ـ سووشون ـ از این ستاره تا آن ستاره

از دیدگاه تاریخ ادبیات در متن زیر به چند مورد »خطا« برخورد می کنیم؟- 888

»سدههای پنجم و ششم از مهم ترین دوره های کمال و گسترش نثر پارسی است. در قرن دوم و اوایل قرن سوم نثر پارسی تازه ظهور 
کرده بود و هنوز در آغاز راه بود. در نیمه ی قرن سوم با دوره ی بلوغ آن مواجه می شویم اّما پختگی و کمال آن را در قرن ششم و اوایل 

هفتم دیدیم.«

4( چهار  3( سه  2( دو  1( یک 

موضوع هر دو اثر گزینه ....................... یکسان است.- 889

2( هم صدا با حلق اسماعیل ـ روضۀ خلد 1( جوامع الحکایات و لوامع اّلروایات ـ سه دیدار 

4( مرصادالعباد من المبدأ الی المعاد ـ اسرارنامه 3( زندان موصل ـ شلوارهای وصله دار 

همه گزینه ها از نظر تاریخ ادبیات درست هستند؛ به جز .................. .- 890

1( با روی کار آمدن حکومت صفوی و ترویج مذهب شیعه، شاعران این دوره به شعر ستایشی و درباری روی آوردند.

2( شاهان صفوی عاله بر ترویج زبان ترکی در ایران، به زبان فارسی نیز شعر گفته اند و به نوعی به این زبان عالقه نشان داده اند.

3( در دوره سبک عراقی به دلیل کشته شدن بسیاری از دانشمندان و ادیبان، زبان و ادبیات فارسی دچار سستی و نابسامانی شد.

4( نثر دوره عراقی به دو جریان ساده نویسی و پیچیده نویسی گرایش پیدا کرد که آثاری مثل طبقات ناصری جزء نثرهای ساده این دوره است.

آثار کدام گزینه مربوط به دوره هندی است؟- 89۱

2( مرصادالعباد ـ تاریخ جهان گشا 1( جامع التواریخ ـ تذکره شاه طهماسب 

4( جامع عباسی ـ جامع التواریخ 3( عالم آرای عباسی ـ عین الحیات 

متن زیر از کدام کتاب و چه نوع نثری است؟- 892

ل پیش آمد و بر کار اقبال نمود؛ بار در کشتی نهاد و خود درنشست. ناگاه بادی 
ّ

»غالم این َپذرفتگاری از خواجه بشنید. به روی تقّبل و تکف
مخالف از هر جانب برآمد. سفینه را درگردانید و بار آبگینه املش خرد بشکست.«

4( قابوس نامه ـ ساده 3( تاریخ طبری ـ ساده  2( مرزبان نامه ـ مصنوع  1( کلیله و دمنه ـ موزون 
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ابیات کدام گزینه مربوط به سبک عراقی است؟- 893
داریالف( دهـــان  در  منظـــوم  لؤلـــؤ  رســـته  عبـــارت لـــب شـــیرین چـــو لؤلـــؤ منثـــوردو 

سه پیراهن سلب بوده است یوسف را به عمر اندرنگارینا شنیدســـتم که گاه محنـــت و راحتب(
خرد مست است و بالین کرده از زانوی نادانیهوا خفته است و بستر کرده از پهلوی نومیدیج(
سپر انداخت عقل از دست ناوک های خونریزتخدنگ غمزه از هر ســـو نهان انداختن تا کید(

همـــی نمایـــد فعـــل و همـــی کنـــد تأثیـــرکه هر یکی بـــه کفایت به دیـــن و ملک اندرهـ(

4( الف ـ ج ـ د 3( هـ ـ ب ـ ج  2( الف ـ ب ـ هـ  1( هـ ـ ج ـ د 

توضیح ذکر شده در کدام گزینه نادرست است؟- 894

1( عشاق نامه: اثری از فخرالدین عراقی به نظم که در هر فصل آن به یکی از مباحث عرفانی پرداخته است.

2( شرف نامه بدلیسی: از جمله کتب تألیف شده در خارج از ایران )عثمانی( است که مربوط می شود به یک دوره هندی.

3( لمعات: کتابی در قالب نثر از فخرالدین عراقی که در آن سیر و سلوک عارفانه را بیان کرده است.

4( بدایع الوقایع: از جمله کتب تألیف شده در خارج از ایران )ماوراءالنهر( که جزء نثر دوره هندی به حساب می آید.

کدام عبارت نادرست است؟- 895

1( زبان های ایرانی میانه، به دو گروه زبان های »پارتی« و »پهلوی« تقسیم می شوند.

2( اثار منثوری چون »درخت آسوریک« و »یادگار زریران« اصل پارتی دارند.

3( زبان پهلوی، زبان رسمی دوران ساسانی بود.

4( آثاری که به زبان پهلوی تألیف شده، بیش تر آثار دینی زردشتی است

در کدام گزینه به تقسیم بندی گروه های زبان های ایرانی اشاره شده است؟- 896

4( اوستایی ـ پهلوی ـ دری 3( باستان ـ اوستایی ـ دری  2( باستان ـ میانه ـ نو  1( پهلوی ـ اوستایی ـ نو 

فرمان ها و نامه های شاهان هخامنشی به چه خّطی نوشته می شد؟- 897

4( پارتی 3( میخی  2( پهلوی  1( معنی نگار 

فارسی باستان در فاصلۀ چه سالهایی رواج داشت؟- 898

4( حدود 300 ق.م تا 700 3( 599 تا 330 ق.م  2( حدود 200 ق.م تا 500 م  1( 800 تا 600 ق.م 

در کدام گزینه به نام »پدر شعر فارسی« اشاره شده است؟- 899
بر لـــوای فتح گردون نصرت اســـتناصِر خســـرو که جان حکمت اســـت1(
کســـاییمکش پـــای از گلیم خویـــش افزون2( از  آیـــی  داناتـــر  تـــا  کـــه 
را3( رودکـــی  کـــن  نگه  اینـــک  اگـــر بیجـــان روان خواهـــی تنی رابیـــاء 
بخـــل محمـــود و بـــذل فردوســـینســـبت عقربـــی اســـت یا قوســـی4(
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کدام عبارت دربارۀ ادبّیات قرن چهارم و نیمۀ اّول قرن پنجم نادرست است؟- 900

1( مدیحه سرایی با شاعران بزرگ درباری و مدح پادشاهان و رجال دربار جایگاه خود را پیدا کرد.

2( رایج ترین نوع شعر فارسی در این دوره، »حماسی«، »مدحی« و »غنایی« بود.

3( شعر غنایی با دو شاعر مشهور، ناصر خسرو و فّرخی سیستانی، قّوت و استحکام یافت.

4( شعِر حکمی و اندرزی )تعلیمی( در این دوره به وجود آمد، ولی در دورۀ سلجوقیان به پختگی رسید.

نخستین شاعری که در ادبّیات فارسی قصیدۀ تمام و کمال با مضمون موعظه و نصیحت سرود، کیست؟- 90۱

4( انوری 3( رودکی  2( کسایی مروزی  1( ناصرخسرو 

شاهنامۀ ابومنصوری در چه زمانی تألیف شد؟- 902

4( 364 قمری 3( 346 قمری  2( 280 قمری  1( 296 قمری 

چه کسی علمای ماوراءالّنهر را برای فتوا دادن دربارۀ ترجمۀ تفسیر طبری گرد آورد؟- 903

2( منصور بن نوح سامانی 1( ابومنصور الُمَعّمری 

4( نوح بن منصور سامانی 3( سّید ابوالمظفر ابوصالح منصور 

در همۀ گزینه ها به ویژگی های شعر فارسی در قرن چهارم و نیمۀ اّول قرن پنجم اشاره شده است، به جز ...................... .- 904

2( آوردن ترکیب های تازه 1( پرداختن به مفاهیم ذهنی 

4( به کارگیری انواع توصیف 3( سادگی فکر و روانی کالم 

شخصیت های کدام گزینه همگی از منتقدان شرایط موجود در دورۀ بیداری بودند؟- 905

2( عبدالرحیم طالبوف، نشاط اصفهانی، صبای کاشانی 1( ملک الشعرا بهار، میرزا فتحعلی آخوندزاده، قاآنی شیرازی 

4( فروغی بسطامی، عبدالرحیم طالبوف، میرزا فتحعلی آخوندزاده 3( میرزا آقاخان کرمانی، نسیم شمال، عبدالرحیم طالبوف 

متن زیر در مورد دورۀ کدام شخصیت است؟- 906

»وی شاعر، روزنامه نگار، نمایشنامه نویس و نظریه پرداز دورۀ مشروطیت بوده«

4( ایرج میرزا 3( میرزادۀ عشقی  2( عارف قزوینی  1( فرخی یزدی 

انتساب چند روزنامه و مجله به صاحبان آن ها نادرست است؟- 907

»نسیم شمال: سید اشرف الدین گیالنی ـ بهار: ملک الشعرا بهار ـ قرن بیستم: فرخی یزدی ـ دانشکده ملک الشعرا بهار ـ صور اسرافیل: 
میرزا یوسف خان اعتصامی ـ مجلس: قائم مقام فراهانی ـ سروش: دهخدا«

4( دو   3( سه  2( چهار   1( پنج 

پدیدآورندگان اثار زیر، به ترتیب خالق کدام اثر نیز هستند؟- 908

»داستان باستان ـ امثال و حکم سبک شناسی ـ گلشن صبا«
2( شمس الدین و قمر ـ چرند و پرند ـ تاریخ مختصر احزاب سیاسی ـ منشآت 1( شمس و طغرا ـ چرند و پرند ـ تاریخ بیداری ایرانیان ـ خداوندنامه 

4( شمس الدین و قمر ـ چرند و پرند ـ تاریخ تطّور نظم فارسی ـ خداوندنامه 3( سه تابلو مریم ـ منشآت ـ تاریخ بیداری ایرانیان ـ خداوندنامه 
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کدام گزینه از عوامل مؤثر در بیداری جامعه، در دورۀ بیداری نیست؟- 909

2( توجه مردم به واقعیت ها و امکانات فنی دنیای جدید 1( توجه به ادبیات در دربار قاجار و رواج نقش شعر و شاعری 

4( رواج صنعت چاپ و رونامه نویسی و ترجمه کتاب های غربی 3( کوشش های عباس میرزا در روی آوردن به دانش و فنون نوین 

همۀ گزینه ها از نظر تاریخ ادبیات درست هستند؛ به جز:- 9۱0

1( ادبیات بیداری با ظهور مفاهیمی نو مانند آزادی، وطن، قانون خواهی و مبارزه با استبداد شکل گرفت.

2( گسترش روزنامه نگاری روی آوردن به ترجمه و ادبیات داستانی از جمله دگرگونی هایی بود که در نثر دورۀ بازگشت ادبی به وجود آمد.

3( مجمر اصفهانی، فروغی بسطامی و نشاط اصفهانی از جمله شاعران دورۀ بازگشت ادبی هستند که از سبک حافظ و سعدی تقلید کردند.

4( از اواسط دورۀ قاجار شعر دوباره بین مردم آمد. شاعران خود را وقف مردم کردند و به محتوا بیش از صور خیال و جنبه های شاعرانه توجه داشتند.

انتساب کدام بیت به شاعر مقابل آن نادرست است؟- 9۱۱
)مولوی(بگشـــای لب کـــه قنـــد فراوانم آرزوســـتبنمـــای رخ کـــه باغ و گلســـتانم آرزوســـت1(
می پســـندددلـــم ســـر بـــه هامـــون رهـــا می پســـندد2( صخره هـــا  از  بالـــش  )شهریار(ســـرم 
کـــردم3( بهانـــه  مســـتی  بـــه  را  کـــردمگریـــه  زمانـــه  دســـت  ز  )عارف قزوینی(شـــکوه ها 
)سعدی(گوشـــۀ تاج ســـلطنت می شـــکند گدای اودولت عشق بین که چون از سر فقر و افتخار4(

کدام گزینه دربارۀ سطح زبانی شعر عصر بیداری درست نیست؟- 9۱2

1( گروهی از شعرا به زبان ساده و صمیمی کوچه و بازار روی آوردند و از اصطالحات موسیقی عامیانه و واژه های فرنگی بهره برند؛ مانند ملک الشعرا بهار و 
ادیب الممالک 

2( دایرۀ واژگان شعر با توجه به ارتباط با اروپا و ظهور علوم و فنون جدید گسترش یافت و واژه های روسی، فرانسوی و ترکی وارد شعر شد.

گاه سازی آنان سبب شد شاعران شعر را متناسب با زبان و فهم مردم عادی، محاوره ای بیان کنند. 3( توجه به مردم و استفاده از شعر برای آ

4( عواملی مانند گرایش به محتوا و عدم تسلط کافی به ادبیات کهن موجب کم توجهی کاربرد جمله ها و ترکیب های زبانی در شعر این دوره شده است.

همۀ گزینه ها دربارۀ نثر دورۀ بیداری درست است؛ به جز:- 9۱3

1( نثر این دوره با ویژگی هایی چون نوگرایی، تجددخواهی و آزادی طلبی گسترش یافت.

2( طنز سیاسی ـ اجتماعی از شاخه های ارزنده ای است که در نثر این دوره چشم نواز است.

3( نثر این دوره، سادگی خود را از دست داد و قید و بندهای نثر مصنوع و فنی را پذیرفت.

4( حضور راوی سوم شخص مفرد در اغل داستان ها، از ضعف های نثر داستانی این دوره است.

نویسندۀ همه آثار در برابر آن ها درست است به جز:- 9۱4

1( اخالق محسنی )حسین واعظ کاشفی( ـ اسرارالّتوحید )ابوسعید ابی الخیر(

2( من زنده ام )معصومه آباد( ـ روایت سنگرسازان 2 )عیس سلمانی لطف آبادی(

3( قّصه شیرین فرهاد )احمد عربلو( ـ مثنوی معنوی )مولوی(

4( دماوندّیه )محّمد تقی بهار( ـ امثال و حکم )دهخدا(
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کدام گزینه از عوامل مؤثر در بیداری جامعه، در دورۀ بیداری نیست؟- 909

2( توجه مردم به واقعیت ها و امکانات فنی دنیای جدید 1( توجه به ادبیات در دربار قاجار و رواج نقش شعر و شاعری 

4( رواج صنعت چاپ و رونامه نویسی و ترجمه کتاب های غربی 3( کوشش های عباس میرزا در روی آوردن به دانش و فنون نوین 

همۀ گزینه ها از نظر تاریخ ادبیات درست هستند؛ به جز:- 9۱0

1( ادبیات بیداری با ظهور مفاهیمی نو مانند آزادی، وطن، قانون خواهی و مبارزه با استبداد شکل گرفت.

2( گسترش روزنامه نگاری روی آوردن به ترجمه و ادبیات داستانی از جمله دگرگونی هایی بود که در نثر دورۀ بازگشت ادبی به وجود آمد.

3( مجمر اصفهانی، فروغی بسطامی و نشاط اصفهانی از جمله شاعران دورۀ بازگشت ادبی هستند که از سبک حافظ و سعدی تقلید کردند.

4( از اواسط دورۀ قاجار شعر دوباره بین مردم آمد. شاعران خود را وقف مردم کردند و به محتوا بیش از صور خیال و جنبه های شاعرانه توجه داشتند.

انتساب کدام بیت به شاعر مقابل آن نادرست است؟- 9۱۱
)مولوی(بگشـــای لب کـــه قنـــد فراوانم آرزوســـتبنمـــای رخ کـــه باغ و گلســـتانم آرزوســـت1(
می پســـندددلـــم ســـر بـــه هامـــون رهـــا می پســـندد2( صخره هـــا  از  بالـــش  )شهریار(ســـرم 
کـــردم3( بهانـــه  مســـتی  بـــه  را  کـــردمگریـــه  زمانـــه  دســـت  ز  )عارف قزوینی(شـــکوه ها 
)سعدی(گوشـــۀ تاج ســـلطنت می شـــکند گدای اودولت عشق بین که چون از سر فقر و افتخار4(

کدام گزینه دربارۀ سطح زبانی شعر عصر بیداری درست نیست؟- 9۱2

1( گروهی از شعرا به زبان ساده و صمیمی کوچه و بازار روی آوردند و از اصطالحات موسیقی عامیانه و واژه های فرنگی بهره برند؛ مانند ملک الشعرا بهار و 
ادیب الممالک 

2( دایرۀ واژگان شعر با توجه به ارتباط با اروپا و ظهور علوم و فنون جدید گسترش یافت و واژه های روسی، فرانسوی و ترکی وارد شعر شد.

گاه سازی آنان سبب شد شاعران شعر را متناسب با زبان و فهم مردم عادی، محاوره ای بیان کنند. 3( توجه به مردم و استفاده از شعر برای آ

4( عواملی مانند گرایش به محتوا و عدم تسلط کافی به ادبیات کهن موجب کم توجهی کاربرد جمله ها و ترکیب های زبانی در شعر این دوره شده است.

همۀ گزینه ها دربارۀ نثر دورۀ بیداری درست است؛ به جز:- 9۱3

1( نثر این دوره با ویژگی هایی چون نوگرایی، تجددخواهی و آزادی طلبی گسترش یافت.

2( طنز سیاسی ـ اجتماعی از شاخه های ارزنده ای است که در نثر این دوره چشم نواز است.

3( نثر این دوره، سادگی خود را از دست داد و قید و بندهای نثر مصنوع و فنی را پذیرفت.

4( حضور راوی سوم شخص مفرد در اغل داستان ها، از ضعف های نثر داستانی این دوره است.

نویسندۀ همه آثار در برابر آن ها درست است به جز:- 9۱4

1( اخالق محسنی )حسین واعظ کاشفی( ـ اسرارالّتوحید )ابوسعید ابی الخیر(

2( من زنده ام )معصومه آباد( ـ روایت سنگرسازان 2 )عیس سلمانی لطف آبادی(

3( قّصه شیرین فرهاد )احمد عربلو( ـ مثنوی معنوی )مولوی(

4( دماوندّیه )محّمد تقی بهار( ـ امثال و حکم )دهخدا(
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توضیح مربوط به کدام نویسنده یا شاعر نادرست است؟- 9۱5

1( ایرج میرزا: از نوادگان فتحعلی شاه قاجار بود. تفکرات شخصی او مانع از آن شد که در ردیف شاعران آزادی خواه و مشروطه قرار گیرد. او از شعرهای غربی 
نیز ترجمه هایی پدید آورده است.

2( فرخی یزدی: او مضامین وطن دوستی و ستیز با نادانی را با آوازی پرشور می خواند. در برانگیختن مردم و آزادی خواهی نقش بسیار مؤثری داشت. بیت زیر از 
سروده های زیبای اوست:

از ماتم ســـرو قدشان سرو خمیدهاز خـــون جوانان وطن الله دمیده

3( سید اشرف الدین گیالنی: توانست با شعرهای ساده و عامیانه اش در میان مردم جای مناسبی پیدا کند. شعرهای او به زبان ساده و طنز آمیز در راه مبارزه با 
استبداد در روزنامه چاپ می شد. بیت زیر از نمونه اشعار انتقادی اوست:

خوش حمایت می کنی از شرع قرآن ای قلمغلغلـــی انداختی در شـــهر تهـــران ای قلم

4( قائم مقام فراهانی: از سیاست مداران دوره ی بیدار بود. در تغییر سبک نگارش از متکلف به ساده نقش مؤثری داشت. مسائل عصر را به سبک گلستان سعدی 
می نوشت. او احیا کننده ی نثر فارسی است. منشأت مهم ترین اثر اوست.

همه ی گزینه ها از نظر تاریخ ادبیات صحیح اند؛ به جز ..................... .- 9۱6

1( گروهی از شاعران دوره ی بازگشت به قصیده سرایی به سبک شاعران خراسانی و عهد سلجوقی پرداختند؛ قاآنی یکی از شاعران این گروه است.

2( فتحعلی خان صبای کاشانی پرچمدار بازگشت ادبی و شاخص ترین شاعر این دوره است. او در مثنوی، قصیده و غزل دست داشت. او »گلشن صبا« را به تقلید 
از بوستان سعدی پدید آورد.

3( ملک الشعرا بهار و ادیب الممالک فراهانی به قالب های قصیده و مثنوی توجه بیشتری داشتند اما سایر شعرا به زبان مردم کوچه و بازار شعر می گفتند و به 
قالب هایی مثل مستزاد رغبت داشتند.

4( گروهی از شاعران دوره ی بازگشت، غزل سرایی به سبک حافظ و سعدی را پیش گرفتند که فروغی بسطامی و سروش اصفهانی از آن دسته اند.

روزنامه ها یا مجالت کدام گزینه، با مدیریت ملک الشعرا بهار منتشر می شد؟- 9۱7

4( بهار ـ دانشکده 3( دانشکده ـ نوبهار  2( بهار ـ نوبهار  1( صوراسرافیل ـ نسیم شمال 

»ناظم االسالم کرمانی، صبای کاشانی، محمدباقر میرزا خسروی به ترتیب خالق کدام اثر هستند؟- 9۱8

2( تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران ـ گلشن صبا ـ شمس الدین و قمر  1( تاریخ بیداری ایرانیان ـ خداوندنامه ـ شمس و طغرا 

4( تاریخ بیدار ایرانیان ـ گلشن صبا ـ داستان باستان 3( تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران ـ داستان باستان ـ شمس و طغرا 

کدام گزینه درمورد ویژگی های شعر دوره ی بازگشت و بیداری نادرست است؟- 9۱9

1( شعر این دوره به دلیل موقعیت اجتماعی و انقالبی برای عامه ی مردم قابل فهم است.

2( دایره  ی واژگان نسبت به گذشته افزایش یافت و واژه هایی از زبان روسی و ترکی وارد شعر شد.

3( همه ی اشعار این دوره از واژه ها و اصطالحات عامیانه پیراسته شد.

گاهی از سنت  های ادبی به زبان پرصالبت گذشته وفادار ماندند. 4( ملک الشعرا بهار و ادیب الممالک فراهانی با آ

آثار کدام گزینه کامال منظوم است؟- 920

2(دری به خانه خورشید، برآشفتن گیسوی تاک، بی بال پریدن 1(آخر شاهنامه_ آیینه های ناگهان_ خواب ارغوانی 

4(از این ستاره تا آن ستاره، زمین سوخته، دالویزتر از سبز 3(صدای سبز، از آسمان سبز، آینه های دردار 
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توضیحات مقابل کدام گزینه نادرست است؟- 92۱

1( هوشنگ گلشیری: از نویسندگان دوره مقاومت است و یکی از آثار او » بره گمشده راعی« است.

2( محمود دولت آبادی: از نویسندگان قبل و بعد از انقالب است و » روزگار سپری شده مردم سالخورده« از آثار اوست.

3( قیصر امین پور: از شاعران شاخه جوان ادبیات انقالب اسالمی است که کار خود را پس از انقالب شروع کرد.

4( زین العابدین مراغه ای: از نویسندگانی است که امثال جمال زاده از او و سبک نویسندگی اش پیروی می کردند.

یکی از ویژگی های فکری شعر معاصر بعد از انقالب ترویج آموزه های ایثار و شهادت و مقاومت است. در کدام گزینه این ویژگی - 922
مشهود است؟

در این پیکار فتح از لشـــکر برگشـــته می آیدمظفر می شود هرکس ز دنیا روی گردان شد1(
تـــا روز وصـــل ثانیـــه هـــا را شـــمرده اندایـــن بی شـــمار الله رخـــان در هـــوای یار2(
بـــر خلق ظلمـــت خنجـــر تیز شـــهاب انداین طرفه مردانی که خصـــم خوف و خوابند3(
بیدارمـــان کردنـــد و خود در خـــاک خفتندبـــا مـــا بـــه جـــز اســـرار بیـــداری نگفتند4(

در کدام گزینه اثری نادرست معرفی شده است؟- 923

1( )قصه شیرین و فرهاد: احمد عربلو(_ )ارزیابی شتاب زده: جالل آل احمد(

2( )مثل درخت در شب باران: محمدرضا شفیعی کدکنی(_ ٫اخالق محسنی: فخرالدین علی صفی (

3( )سیاست نامه: خواجه نظام الملک طوسی(_ )تمهیدات: عین القضات همدانی( 

4( )پیوند زیتون بر شاخه ترنج: موسوی گرمارودی_ فیه ما فیه: مولوی(

با توجه به نثر فارسی سده های پنجم و ششم کدام گزینه نادرست است؟- 924

1( دوره رواج نثر مصنوع قرن ششم هجری است نخستین نمونه آن کلیله و دمنه است.

2( سرآمد نثرهای موزون آثار خواجه عبدالله انصاری که محصول این دوره است.

3( دوره بلوغ نثر فارسی ششم و اوایل قرن هفتم است.

4( گسترش عرفان و تصوف یکی از دالیل توجه نویسندگان به فارسی نویسی است.

عبارت زیر معرف صاحب کدام اثر است؟- 925

» قبل از وی سبک نویسندگی فارسی با تکلف و تصنع همراه بود. او با تغییر سبک نگارش تکلف را در نثر از بین برد و مسائل عصر کاربرد 
زبان و اصطالحات رایج و آمیخته به شعر  و ضرب المثل های لطیف نوشت که موجب اقبال عامه به نثر گردید.«

2( تاریخ بیداری ایرانیان 1( منشات 

4(چرند و پرند 3( تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران 

توضیحات مقابل کدام گزینه نادرست است- 926

1( مجله بهار: در سالهای مشروطه توسط میرزا یوسف خان اعتصامی منتشر شد.

2( میرزا آقا تبریزی: اولین کسی که در ایران به نوشتن نمایشنامه فارسی پرداخت.

3( میرزا حبیب اصفهانی: او یکی از آثار جمیز موریه را ترجمه کرده است.

4( خداوند نامه: در بیان معجزات پیامبر و دلیری های حضرت علی به تقلید از بوستان سعدی است.
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توضیحات مقابل کدام گزینه نادرست است؟- 92۱

1( هوشنگ گلشیری: از نویسندگان دوره مقاومت است و یکی از آثار او » بره گمشده راعی« است.

2( محمود دولت آبادی: از نویسندگان قبل و بعد از انقالب است و » روزگار سپری شده مردم سالخورده« از آثار اوست.

3( قیصر امین پور: از شاعران شاخه جوان ادبیات انقالب اسالمی است که کار خود را پس از انقالب شروع کرد.

4( زین العابدین مراغه ای: از نویسندگانی است که امثال جمال زاده از او و سبک نویسندگی اش پیروی می کردند.

یکی از ویژگی های فکری شعر معاصر بعد از انقالب ترویج آموزه های ایثار و شهادت و مقاومت است. در کدام گزینه این ویژگی - 922
مشهود است؟

در این پیکار فتح از لشـــکر برگشـــته می آیدمظفر می شود هرکس ز دنیا روی گردان شد1(
تـــا روز وصـــل ثانیـــه هـــا را شـــمرده اندایـــن بی شـــمار الله رخـــان در هـــوای یار2(
بـــر خلق ظلمـــت خنجـــر تیز شـــهاب انداین طرفه مردانی که خصـــم خوف و خوابند3(
بیدارمـــان کردنـــد و خود در خـــاک خفتندبـــا مـــا بـــه جـــز اســـرار بیـــداری نگفتند4(

در کدام گزینه اثری نادرست معرفی شده است؟- 923

1( )قصه شیرین و فرهاد: احمد عربلو(_ )ارزیابی شتاب زده: جالل آل احمد(

2( )مثل درخت در شب باران: محمدرضا شفیعی کدکنی(_ ٫اخالق محسنی: فخرالدین علی صفی (

3( )سیاست نامه: خواجه نظام الملک طوسی(_ )تمهیدات: عین القضات همدانی( 

4( )پیوند زیتون بر شاخه ترنج: موسوی گرمارودی_ فیه ما فیه: مولوی(

با توجه به نثر فارسی سده های پنجم و ششم کدام گزینه نادرست است؟- 924

1( دوره رواج نثر مصنوع قرن ششم هجری است نخستین نمونه آن کلیله و دمنه است.

2( سرآمد نثرهای موزون آثار خواجه عبدالله انصاری که محصول این دوره است.

3( دوره بلوغ نثر فارسی ششم و اوایل قرن هفتم است.

4( گسترش عرفان و تصوف یکی از دالیل توجه نویسندگان به فارسی نویسی است.

عبارت زیر معرف صاحب کدام اثر است؟- 925

» قبل از وی سبک نویسندگی فارسی با تکلف و تصنع همراه بود. او با تغییر سبک نگارش تکلف را در نثر از بین برد و مسائل عصر کاربرد 
زبان و اصطالحات رایج و آمیخته به شعر  و ضرب المثل های لطیف نوشت که موجب اقبال عامه به نثر گردید.«

2( تاریخ بیداری ایرانیان 1( منشات 

4(چرند و پرند 3( تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران 

توضیحات مقابل کدام گزینه نادرست است- 926

1( مجله بهار: در سالهای مشروطه توسط میرزا یوسف خان اعتصامی منتشر شد.

2( میرزا آقا تبریزی: اولین کسی که در ایران به نوشتن نمایشنامه فارسی پرداخت.

3( میرزا حبیب اصفهانی: او یکی از آثار جمیز موریه را ترجمه کرده است.

4( خداوند نامه: در بیان معجزات پیامبر و دلیری های حضرت علی به تقلید از بوستان سعدی است.
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توجه به وضعیت شعر در دوره بیداری کدام گزینه نادرست است؟- 927
1( شعر در این دوره برای اینکه با توده مردم ارتباط برقرار کند زبان محاوره را برگزید.

2( شعر از نظر آنان  بیان هنرمندانه واقعیات وسیله ای برای بهبود زندگی بود.
3( بعد از تهران تبریز از بازار سیاسی و مطبوعاتی پر رونقی برخوردار بود.

4( اگر این دوره پیش نمی آمد چه بسا زبان فاخر شعر فارسی دچار سستی و ضعف بیشتری می شد.

توجه به ویژگی های زبانی فکری و ادبی دوره بیداری کدام گزینه نادرست است؟- 928
1( از شاعران تسلط کافی بر ادبیات کهن نداشتند که باعث کم توجهی در کاربرد جمله ها و ترکیب های زبانی در شعر می شد

2( آهنگ های مستزاد و چهارپاره بیشتر مورد توجه شاعران سنت گرا مثل ادیب الممالک فراهانی بود.
3(شاعران و نویسندگان این دوره از کلی نگری به عینیت گرایی متوجه شدند.

4(این دوره غزل که با ساخت فرهنگ و جامعه گذشته ما هماهنگ بود تا حدود زیادی کارآیی خود را از دست داد.

ویژگی های زبانی شعر سبک هندی در کدام گزینه آمده است؟- 929
1( راه یابی زبان کوچه و بازار به شعر ـ حذف بسیاری از لغات ادبی قدیم از صحنه شعر فارسی ـ ورود لغات مربوط به مذاهب و رسوم هندوان به شعر ـ کمرنگ 

شدن کاربرد لغات عربی
2( افزایش لغات عربی در شعر ـ رواج لغات ترکی در حوزه شعر ـ پخته تر شدن زبان شعر ـ به کارگیری مختصات زبانی سبک خراسانی

3( کمرنگ شدن لغات ترکی ـ حذف لغات مربوط به آداب و رسوم هندوان از شعر ـ راه یابی زبان کوچه و بازار به شعر ـ افزایش لغات عربی
4( به کارگیری لغات ادبی قدیم در شعر ـ افزایش لغات ترکیب و عربی در شعر ـ راه یابی زبان کوچه و بازار به شعر ـ حذف لغات مربوط به مذاهب و آداب و رسوم 

هندوان

چه کسی »کلیله و دمنه« را بازنویسی کرد و آن را چه نامید؟- 930
2( مال محسن فیض کاشانی ـ انوار سهیلی 1( امیر علی شیرنوایی ـ روضه العقول 
4( مال حسین واعظ کاشفی ـ انوار سهیلی 3( قاضی ملطیوی ـ روضه العقول 

چند عبارت از گزینه های زیر به ترتیب نثر فنی و موزون دارد؟- 93۱
الف( استیالی غم، خرد را بپوشاند و ذهن و کیاست و حفظ و حذاقت در تراجع افتد

ب( خردمند هرچه از دشمن دانا و مخالف داهی تلّطف بیش ببیند، در بدگمانی خویش نگاه داشتن زیادت کند.
پ( هرکه تو را شناخت و علم مهر تو افراخت هرچه غیر از تو بود بینداخت.

ت( غم و حیرت و پشیمانی و ندامت سود ندارد، دل بر تجّرع شربت فراق می باید نهاد و تن اسیر ضربت هجر کرد.
ث( دریغا که قدر عمر خویشتن نشناختیم و از کار دنیا به اطاعت موال نپرداختیم؛ دریغا که عمر عزیز به سرآمد و روزگار بگذشت.

4( دو، سه 3( سه، دو  2( دو، دو  1( یک، دو 

کدام ویژگی سبکی )نثر( سده های پنجم و ششم در متن زیر وجود ندارد؟- 932
»... تا روشن گشت که نعمت های این جهانی چون روشنایی برق بی دوام و ثبات است، و چون ُخمرۀ پر شهِد مسموم است که چشیدن 
آن کام را خوش آید لکن عاقبت به هالکت کشد؛ و چون خواِب نیکوی دیده آید بی شک در اثنای آن دل بگشاید اما پس از بیداری 

حاصل جز تحّسر و تأسف نباشد...«
2( حذف فعل به قرینه 1( استفاده از آرایه های ادبی 

4( وجود توصیفات و مترادفات 3( استفاده از لغات عربی 
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کدام گزینه دربارۀ شعر فارسی در قرن پنجم و ششم صحیح نیست؟- 933

1( زبان فارسی در نواحی شرقی و غربی بیرون از ایران گسترش یافت.
2( تحولی که انوری و سنایی در غزل ایجاد کردند، زمینۀ ظهور شاعران بزرگی در قرن هفتم شد.

3( برخی شاعران چون سنایی و مولوی به سبب پای بندی به اعتقادات خاص از دربارها کناره گرفتند و مدیحه گویی را کنار گذاشتند.
4( داستان سرایی، هجو، حماسه و تغزل و طنز از مضامین رایج شعری این دوره اند.

کدام گزینه دربارۀ شعر فارسی در قرن پنج و ششم مصداق دارد؟- 934

الف( اشعار شاعرانی چون ناصر خسرو تحت تأثیر و یادآور اشعار عربی است.
ب( جمال الدین عبدالرزاق از شاعران حوزۀ عراق عجم در این عصر بود.

ج( عطار و سنایی به پیروی از موالنا به عرفان و تصوف روی  آوردند.
د( حکمت و دانش و اندیشه های دینی در شعر این دوره تأثیری عمیق بخشید.

4( د، ج 3( الف، ب  2( ج، الف  1( ب، د 

در همۀ ابیات به جز بیت گزینۀ ..... یکی از ویژگی های زبانی و ادبی سبک قرن پنجم و ششم یافت می شود.- 935
کـــه مکن یـــاد به شـــعر انـــدر بســـیار مراکـــس فرســـتاد بـــه ســـر انـــدر عیـــار مرا1(
گرچـــه پژمـــرده شـــود بـــاز قبـــول آرد ببیخ اقبـــال که چون شـــاخ زد از بـــاغ هنر2(
گرد خـــود گردی از آن تر دامنی چون آســـیاآتشـــین داری زبان و دل سیاهی چون چراغ3(
خوان فکرت ســـازم و بی بخـــل گویم الصالدرع حکمت پوشـــم و بی تـــرس گویم القتال4(

باتوجه به سبک متن زیر، کدام گزینه نادرست است؟- 936

»در آن حوالی مرغزاری بود که ماه رنگ آمیز از جمال صحن او نقش بندی آموختی و زهرۀ مشک بیز از نسیم اوج استمداد گرفتی و 
در وی سباع و وحوش بسیار، و ملک ایشان شیری که همه در طاعت و متابعت او بودندی و در پناه حشمت و حریم سیادت او روزگار 

گذاشتندی...«

2( حذف افعال 1( استفاده از آرایۀ تشخیص و ایهام و تناسب 
4( آوردن مترادفات و توصیف های فراوان 3( استفاده از لغات عربی  

ویژگی و درون مایۀ فکری کدام بیت در مقابل آن نادرست آمده است؟- 937
)ورود اصطالحات عرفانی در شعر(یک فروغ رخ ســـاقی اســـت که در جام افتاداین همه عکس ِمی و نقـــش نگارین که نمود1(
)رواج هجو در شعر( چـــون نیک بنگـــری همـــه تزویـــر می کنندِمی خور که شـــیخ و حافظ و مفتی و محتسب2(
)فاصله گرفتن از عشق زمینی(منظر چشـــم مـــرا ابـــروی جانان طـــاق بودپیش از این کاین سقف سبز و طاق مینا برکشند3(
)وجود پند و اندرز در شعر(خون خـــوری گر طلـــب روزی ننهـــاده کنیبشـــنو این نکته کـــه خود را ز غـــم آزاده کنی4(

کدام گزینه در مورد ویژگی های ادبی و فکری نثر سبک عراقی نادرست است؟- 938

1( مّدعیان عرفان، به درسی کردن عرفان و شرح اصطالحات و پیچیده جلوه دادن مفاهیم آن پرداختند؛ درنتیجه در این دوره، کتاب های عرفانی مهمی به نثر 
نوشته شد.

2( ادیبان این دوره در کتاب های مصنوع و متکّلف بیشتر به ظاهرسازی و به صنایعی مثل استعارات دور از ذهن و آوردن سجع های متوالی و بی روح روی آوردند.
3( به عّلت کشتن یا متواری ساختن فضال و نابودی کتابخانه ها، از صّحت و اتقان مطالب کاسته شد و ضعف و انحطاط فکری این دوره را فرا گرفت.

4( به عّلت نبودن استادان بزرگ و از بین رفتن مراکز علمی، تحقیق و تتّبع در بین علما و ادیبان سستی یافت.
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کدام گزینه دربارۀ شعر فارسی در قرن پنجم و ششم صحیح نیست؟- 933

1( زبان فارسی در نواحی شرقی و غربی بیرون از ایران گسترش یافت.
2( تحولی که انوری و سنایی در غزل ایجاد کردند، زمینۀ ظهور شاعران بزرگی در قرن هفتم شد.

3( برخی شاعران چون سنایی و مولوی به سبب پای بندی به اعتقادات خاص از دربارها کناره گرفتند و مدیحه گویی را کنار گذاشتند.
4( داستان سرایی، هجو، حماسه و تغزل و طنز از مضامین رایج شعری این دوره اند.

کدام گزینه دربارۀ شعر فارسی در قرن پنج و ششم مصداق دارد؟- 934

الف( اشعار شاعرانی چون ناصر خسرو تحت تأثیر و یادآور اشعار عربی است.
ب( جمال الدین عبدالرزاق از شاعران حوزۀ عراق عجم در این عصر بود.

ج( عطار و سنایی به پیروی از موالنا به عرفان و تصوف روی  آوردند.
د( حکمت و دانش و اندیشه های دینی در شعر این دوره تأثیری عمیق بخشید.

4( د، ج 3( الف، ب  2( ج، الف  1( ب، د 

در همۀ ابیات به جز بیت گزینۀ ..... یکی از ویژگی های زبانی و ادبی سبک قرن پنجم و ششم یافت می شود.- 935
کـــه مکن یـــاد به شـــعر انـــدر بســـیار مراکـــس فرســـتاد بـــه ســـر انـــدر عیـــار مرا1(
گرچـــه پژمـــرده شـــود بـــاز قبـــول آرد ببیخ اقبـــال که چون شـــاخ زد از بـــاغ هنر2(
گرد خـــود گردی از آن تر دامنی چون آســـیاآتشـــین داری زبان و دل سیاهی چون چراغ3(
خوان فکرت ســـازم و بی بخـــل گویم الصالدرع حکمت پوشـــم و بی تـــرس گویم القتال4(

باتوجه به سبک متن زیر، کدام گزینه نادرست است؟- 936

»در آن حوالی مرغزاری بود که ماه رنگ آمیز از جمال صحن او نقش بندی آموختی و زهرۀ مشک بیز از نسیم اوج استمداد گرفتی و 
در وی سباع و وحوش بسیار، و ملک ایشان شیری که همه در طاعت و متابعت او بودندی و در پناه حشمت و حریم سیادت او روزگار 

گذاشتندی...«

2( حذف افعال 1( استفاده از آرایۀ تشخیص و ایهام و تناسب 
4( آوردن مترادفات و توصیف های فراوان 3( استفاده از لغات عربی  

ویژگی و درون مایۀ فکری کدام بیت در مقابل آن نادرست آمده است؟- 937
)ورود اصطالحات عرفانی در شعر(یک فروغ رخ ســـاقی اســـت که در جام افتاداین همه عکس ِمی و نقـــش نگارین که نمود1(
)رواج هجو در شعر( چـــون نیک بنگـــری همـــه تزویـــر می کنندِمی خور که شـــیخ و حافظ و مفتی و محتسب2(
)فاصله گرفتن از عشق زمینی(منظر چشـــم مـــرا ابـــروی جانان طـــاق بودپیش از این کاین سقف سبز و طاق مینا برکشند3(
)وجود پند و اندرز در شعر(خون خـــوری گر طلـــب روزی ننهـــاده کنیبشـــنو این نکته کـــه خود را ز غـــم آزاده کنی4(

کدام گزینه در مورد ویژگی های ادبی و فکری نثر سبک عراقی نادرست است؟- 938

1( مّدعیان عرفان، به درسی کردن عرفان و شرح اصطالحات و پیچیده جلوه دادن مفاهیم آن پرداختند؛ درنتیجه در این دوره، کتاب های عرفانی مهمی به نثر 
نوشته شد.

2( ادیبان این دوره در کتاب های مصنوع و متکّلف بیشتر به ظاهرسازی و به صنایعی مثل استعارات دور از ذهن و آوردن سجع های متوالی و بی روح روی آوردند.
3( به عّلت کشتن یا متواری ساختن فضال و نابودی کتابخانه ها، از صّحت و اتقان مطالب کاسته شد و ضعف و انحطاط فکری این دوره را فرا گرفت.

4( به عّلت نبودن استادان بزرگ و از بین رفتن مراکز علمی، تحقیق و تتّبع در بین علما و ادیبان سستی یافت.
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در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ......... نکته ای نادرست دربارۀ نثر سبک عراقی و آثار آن بیان شده است.- 939

1( کتاب »ظفرنامۀ شامی« قدیمی ترین تاریخ نوشته شده دربارۀ مغول است که در آن نویسنده به دستور امیر تیمور، زبان سادۀ عامه را به کار برده است. 

2( ماّل حسین واعظ کاشفی، کلیله و دمنه را به انشای دورۀ خود بازگرداند و آن را انوار سهیلی نامید.

3( در دورۀ تیمور داخل شدن لغات قبایل مختلف ترک و مغول به زبان فارسی، سرعت بیشتری پیدا کرد و این جریان تا مّدت های طوالنی در زبان فارسی ادامه 
یافت.

4( امیرعلی شیرنوایی کتاب »محاکمۀ اللغتین« را به عربی نوشت.

عبارت کدام گزینه از نظر ویژگی های زبانی نثر در سبک عراقی درست است؟ - 940

1( نثر فّنی کم کم در قرن هفتم ضعیف می شود و در قرن هشتم با سیطرۀ تیموریان بر ایران، رونق می گیرد.

2( تاریخ نویسی در قرن هفتم و هشتم، به اسلوب فّنی رواج می یابد.

3( در دورۀ تیموری و مغول حاشیه نویسی های متعددی به نثر ساده بر تاریخ های قدیم انجام گرفت که می توان آن ها را نمونه هایی از نثر سادۀ فصیح و بلیغ دانست.

4( به وجود آمدن سستی و ضعف در ساخت دستوری جمالت، از ویژگی های زبانی نثر در این دوره است. 

باتوجه به ویژگی های سبکی شعر عصر بیداری، بیت کدام گزینه نمی تواند متعلق به این سبک باشد؟- 94۱
مـــزن1( نّقـــال  و  مرشـــد  بـــر  مـــزنطعنـــه  رمـــال  کّلـــۀ  بـــر  ســـنگ 
موســـی ای بـــا موســـی ای در جنگ شـــدچـــون کـــه بی رنگـــی اســـیر رنـــگ شـــد2(
کنیدیـــاران عبـــث نصیحـــت بی حاصلـــم کنید3( ولـــم  نـــدارم  عقـــل  مـــن  دیوانـــه ام 
از چه رو دادی این ســـان ملک ایران را زکفآخـــر ای ایرانیـــان ای مردمـــان با شـــرف4(

کدام گزینه دربارۀ تاریخ ادبیات قرن دهم درست است؟- 942

1( جریان شعر بابافغانی، شعر سعدی را به سوی سبک هندی می کشاند.

2( بعد از ظهور شاعرانی چون سعدی، موالنا و حافظ، فرصت رشد ادبیات فارسی فراهم شد.

3( اوضاع سیاسی و اجتماعی این قرن به تبع اوضاع ادب فارسی، آشفته بود.

4( جریان مکتب وقوع، بازتاب طبیعی محیط اجتماعی این عصر بود.

در کدام گزینه مصداق عبارت زیر را می توان یافت؟- 943

 جنبۀ ذهنی و تخیلی یافته است، پس باید به سوی 
ً
»شاعران قرن دهم تشخیص داده بودند که سبک عراقی از واقعیت دور شده و کامال

حقیقت گویی و واقع گویی بازگشت.«
هم به ساعت از بهشـــتش بالش و بستر برندمرد آن مرد است که چون پهلو نهد اندر لحد1(
می روم، راه من اســـت این، به تو کاری دارم؟چنـــد گویی کـــه میا و مـــرو از کوچـــۀ ما؟2(
مـــاه تابان اســـت یـــا گل یا بناگوش شـــماآب حیوان اســـت یـــا گفتار خواجو یا شـــکر3(
تابـــی اســـت از دو ســـنبل عنبرفشـــان مابـــرگ بنفشـــه کـــز چمـــن آیـــد نســـیم او4(

ویژگی اصلی شعر »وحشی بافقی« و »محتشم کاشانی« به ترتیب کدام است؟- 944

2( واقع گرایی ـ سرودن اشعار مذهبی 1( رقت معانی ـ استفاده از قالب ترکیب بند 

4( واقع گرایی ـ رقت معانی 3( ظرافت معنا ـ واقع گرایی 
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کدام ویژگی های زیر، مربوط به صائب تبریزی و اشعار اوست؟- 945

ق المعانی« به او
ّ

الف( انتساب لقب »خال

ب( کاربرد الفاظ محاوره

ج( رواج تک بیت های شاعر به صورت ضرب المثل

د( نزدیکی به افق خیال عامه

هـ( غزل سرایی

4( د ـ هـ 3( ج ـ هـ  2( ب ـ ج  1( الف ـ ب 

کدام گزینه دربارۀ عصر صفوی و ادبیات این دوره نادرست است؟- 946

1( شاهان صفوی به دلیل رقابت با شاهان عثمانی و هندی و دالیلی دیگر، به مسائل فرهنگی توجه داشتند.

2( در عصر صفوی، شاهان دستی در زمینۀ ادبیات و تصوف داشتند.

3( از شاهان این عهد، اشعاری به زبان ترکی و فارسی باقی مانده است.

4( یکی از دالیل بی توّجهی حکومت صفوی به شاعران، جلوگیری از نفوذ معارف هندوان بود که برخی شعرا با آن آشنا بودند. 

کدام گزینه دربارۀ فارسی میانه و آثار آن صحیح است؟- 947

1( زبان پارتی در دورۀ اشکانیان رایج بود و تا اوایل دورۀ ساسانی نیز آثاری به این زبان، تألیف می شده است.

2( زبان پارتی در شمال و شمال غربی ایران متداول بوده است.

3( آثاری که به زبان پهلوی تألیف شده، بیشتر آثار علمی است.

4( آثار دینی پهلوی به سبب عدم حمایت حاکمان وقت، غالبًا به کتابت درنیامده بود. 

همۀ گزینه ها دربارۀ کتاب های نثر عهد سامانی نادرست است به جز گزینۀ ........- 948

1( کتاب شاهنامۀ ابومنصوری حدود سال 446 قمری، به دست عّده ای از دانشوران خراسان، نوشته شد. موضوع این کتاب، تاریخ گذشتۀ ایران است؛ امروزه 
فقط چند صفحه ای از متن اصلی آن باقی مانده است.

سل و الملوک« به  2( ابوعلی بلعمی به دستور منصور بن نوح سامانی، مأموریت یافت که تاریخ مفّصلی را که محّمدبن جریر طبری آن را تحت عنوان »تاریخ الرُّ
زبان عربی نوشته بود، به فارسی برگرداند.

3( اصل کتاب تفسیر طبری را »محّمدبن جریر طبری« به زبان فارسی نوشته است؛ اّما جمعی از دانشمندان آن زمان، این کتاب را به عربی برگرداندند. 

سل و الملوک«، اطالعات دیگری راجع به تاریخ اسالم به دست آورد و بر آن افزود و با حذف مطالبی از اصل تاریخ  4( بلعمی هم زمان با ترجمۀ کتاب »تاریخ الرُّ
طبری، آن را به صورت تألیفی مستقل درآورد که به »تاریخ بلعمی« شهرت یافته است. 

در ابیات تمام گزینه ها به جز ........ نام شاعران فارسی گوی آمده است که در اواخر عهد سامانی تربیت یافته بودند.- 949
جهـــان1( و  خداونـــد  را  ســـخن  جریـــرمنظـــام  طبـــع  و  داد  عنصـــری  دل 
را2( رودکـــی  کـــن  نگـــه  اینـــک  رابیـــا،  تنـــی  خواهـــی  روان  بی جـــان  اگـــر 
فرخـــی تـــا بتوانـــی جـــز از او را مســـتایهر ستایش که جز او راست نکوهش به از آن3(
خویشتن را هم به دست خویشتن دوزی کفنای منوچهری همی ترســـم که از بی دانشی4(
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کدام ویژگی های زیر، مربوط به صائب تبریزی و اشعار اوست؟- 945

ق المعانی« به او
ّ

الف( انتساب لقب »خال

ب( کاربرد الفاظ محاوره

ج( رواج تک بیت های شاعر به صورت ضرب المثل

د( نزدیکی به افق خیال عامه

هـ( غزل سرایی

4( د ـ هـ 3( ج ـ هـ  2( ب ـ ج  1( الف ـ ب 

کدام گزینه دربارۀ عصر صفوی و ادبیات این دوره نادرست است؟- 946

1( شاهان صفوی به دلیل رقابت با شاهان عثمانی و هندی و دالیلی دیگر، به مسائل فرهنگی توجه داشتند.

2( در عصر صفوی، شاهان دستی در زمینۀ ادبیات و تصوف داشتند.

3( از شاهان این عهد، اشعاری به زبان ترکی و فارسی باقی مانده است.

4( یکی از دالیل بی توّجهی حکومت صفوی به شاعران، جلوگیری از نفوذ معارف هندوان بود که برخی شعرا با آن آشنا بودند. 

کدام گزینه دربارۀ فارسی میانه و آثار آن صحیح است؟- 947

1( زبان پارتی در دورۀ اشکانیان رایج بود و تا اوایل دورۀ ساسانی نیز آثاری به این زبان، تألیف می شده است.

2( زبان پارتی در شمال و شمال غربی ایران متداول بوده است.

3( آثاری که به زبان پهلوی تألیف شده، بیشتر آثار علمی است.

4( آثار دینی پهلوی به سبب عدم حمایت حاکمان وقت، غالبًا به کتابت درنیامده بود. 

همۀ گزینه ها دربارۀ کتاب های نثر عهد سامانی نادرست است به جز گزینۀ ........- 948

1( کتاب شاهنامۀ ابومنصوری حدود سال 446 قمری، به دست عّده ای از دانشوران خراسان، نوشته شد. موضوع این کتاب، تاریخ گذشتۀ ایران است؛ امروزه 
فقط چند صفحه ای از متن اصلی آن باقی مانده است.

سل و الملوک« به  2( ابوعلی بلعمی به دستور منصور بن نوح سامانی، مأموریت یافت که تاریخ مفّصلی را که محّمدبن جریر طبری آن را تحت عنوان »تاریخ الرُّ
زبان عربی نوشته بود، به فارسی برگرداند.

3( اصل کتاب تفسیر طبری را »محّمدبن جریر طبری« به زبان فارسی نوشته است؛ اّما جمعی از دانشمندان آن زمان، این کتاب را به عربی برگرداندند. 

سل و الملوک«، اطالعات دیگری راجع به تاریخ اسالم به دست آورد و بر آن افزود و با حذف مطالبی از اصل تاریخ  4( بلعمی هم زمان با ترجمۀ کتاب »تاریخ الرُّ
طبری، آن را به صورت تألیفی مستقل درآورد که به »تاریخ بلعمی« شهرت یافته است. 

در ابیات تمام گزینه ها به جز ........ نام شاعران فارسی گوی آمده است که در اواخر عهد سامانی تربیت یافته بودند.- 949
جهـــان1( و  خداونـــد  را  ســـخن  جریـــرمنظـــام  طبـــع  و  داد  عنصـــری  دل 
را2( رودکـــی  کـــن  نگـــه  اینـــک  رابیـــا،  تنـــی  خواهـــی  روان  بی جـــان  اگـــر 
فرخـــی تـــا بتوانـــی جـــز از او را مســـتایهر ستایش که جز او راست نکوهش به از آن3(
خویشتن را هم به دست خویشتن دوزی کفنای منوچهری همی ترســـم که از بی دانشی4(
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کدام گزینه دربارۀ اوضاع ادبی و فرهنگی قرن چهارم و اوایل قرن پنجم نادرست است؟- 950

1( در زمان سامانیان، خراسان عمده ترین مرکز فرهنگی به شمار می آمد و دانشمندان این شهر آثار خود را صرفًا به زبان فارسی می نوشتند.
2( در این دوره بسیاری از اصطالحات علمی، ادبی، دینی و سیاسی جدید از راه ترجمۀ متون عربی، وارد فارسی دری می شود.

3( پایۀ حماسه های ملی به زبان فارسی در این قرن گذاشته شد که زبان فارسی را با ادبیات غنی آن به اوج رساند.
4( قرن چهارم، دورۀ طالیی همراه با شکوفایی روح ایرانی بود که با دانشمند بزرگی چون محمدبن زکریای رازی آغاز شد.

همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ....... در مورد شعر فارسی در قرن چهارم و نیمۀ اول قرن پنجم درست است.- 95۱

1( شاعران این عصر، بیشتر به واقعیت بیرونی نظر داشتند و مفاهیم ذهنی آنان از قلمرو تعالیم کّلی اخالقی فراتر نمی رفت.
2( آوردن موعظه و نصیحت در شعر پارسی از آغاز قرن چهارم معمول گردید و در این باب، قطعه های کوتاهی سروده شد؛ اّما کسی که قصیدۀ تمام و کمال در 

این موضوع سرود، کسایی مروزی بود.
3( شعر مدحی یا مدیحه سرایی که از آغاز ادب فارسی به پیروی از شعر عربی معمول گشت، با شاعران بزرگ درباری و مدح پادشاهان و رجال دربار جایگاه خود 

را از دست داد. 
4( شعر حکمی و اندرزی در این دوره به وجود آمد ولی در دورۀ سلجوقیان به پختگی رسید. 

همۀ ابیات به جز ......... ویژگی ها و مفهوم مشترک اشعار یکی از شاعران قرن دهم را دارد.- 952
ای زبـــان وقت فغان، وی دیده هنگام بکاســـتایـــن بیابـــان، قتلگاه ســـّید لب تشـــنه اســـت1(
شـــهید2( شـــه  عـــزای  قضـــای  در  روز  چنـــدان کنیـــم نوحه کـــه افتـــد زبـــان ز کارآن 
از مـــن زبون تر در جهـــان رســـوا و بدنامی ندیدمی خواست عشق جان ستان قتل یکی از عاشقان3(
کز حباب اشـــک ما امروز گردش خیمه هاســـتاین مکان بوده اســـت روزی خیمه گاه اهل بیت4(

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ .............. یکی از ویژگی های بارز شعر شاعران قرن یازدهم مشهود است.- 953
بـــه تماشـــای رخـــت چشـــم دگـــر بازکندمـــردم چشـــم مرا گـــر هـــدف تیـــر کنی1(
به آســـیا چـــو شـــدی پـــاس دار نوبـــت رامگیـــر از دهـــن خلـــق، حـــرف را زنهـــار2(
خنده زن چون گل اگر در خون شنا می بایدتگریـــه در دنبـــال باشـــد خنـــدۀ بی وقت را3(
نیســـت ممکن آســـیا فرق جو از گندم کندنیک و بد یکســـان بود پیش سپهر سنگدل4(

کدام گزینه دربارۀ سرایندگان قرن یازدهم به تمامی نادرست است؟- 954
الف( صائب معروف ترن شاعر سبک هندی و از پرکارترین شاعران فارسی زبان است.

ب( بیدل دهلوی را به سبب سرودن غزل های عاشقانه و به کار بردن مضمون های بدیع و گاه دور از ذهن می شناسیم.
پ( صائب را خداوندگار مضامین تازۀ شعری دانسته اند و برخی از تک بیت های غزل او شاهکارهایی از ذوق و اندیشه اند.

ت( کلیم کاشانی در ابداع معانی و خیال های رنگین مشهور است و این ویژگی به قصیده های او لطف ویژه ای بخشیده است.
ق المعانی ثانی« لقب گرفت.

ّ
ث( بیدل دهلوی با به کار بردن مضمون های ابداعی فراوان »خال

4( ب، پ 3( پ، ث  2( ب، ت  1( الف، ث 

در کدام گزینه دربارۀ تاریخ ادبیات قرن دهم اشتباهی وجود دارد؟- 955

1( آشنایی به تفکرات و معارف هندوان در این دوره هیچ نقشی در تغییر سبک نداشت.
2( اصفهان که پایتخت و محل اجتماع شعرا و فضال بود، از دیدگاه ادبی توسعه یافت.

3( شاعران این دوره تشخیص داده بودند که سبک عراقی از واقعیت دور شده و کاماًل جنبۀ ذهنی و تخیلی یافته است.
4( حکومت در دست جانشینان تیمور بود و دو جریان شعری رونق داشت: یکی شعر لطیف و فصیح بابا فغانی و دیگری مکتب وقوع.
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کدام یک از گزینه های زیر در خصوص تاریخ ادبیات قرن یازدهم صحیح نیست؟- 956

1( به سبب آشنایی ایرانیان با اروپا، مراکز تجمعی مثل قهوه خانه ها هم دایر شد و شاعران در آن جا به مشاعره و مناظره و نقد آثار یکدیگر می پرداختند.

2( در این دوره به دلیل رواج بازار مدح و قصیده در دربارهای هندو بها ندادن شاهان صفوی به شعر ستایشی، شاعران راهی دیار هند شدند.

3( بی رونق بودن تجارت و کسب و کار در این دوره باعث پرداختن مردم به امور تفّننی هم چون ادبیات شد.

4( شاعران این دوره سروده های خود را بیشتر با مضامین پند و اندرز، توصیف و بیان امور طبیعی و هم چنین تبدیل موضوعات و تمثیالت کهن به مضامین تازه 
و به زبان جدید همراه کردند. 

در بررسی ویژگی های ادبی ابیات زیر، کدام بیت فاقد آرایه های پرکاربرد سبک هندی است؟- 957
خضر در ظلمـــات می گردد ز اســـکندر جدامی کنـــد روز ســـیه بیگانـــه یـــاران را ز هم1(
بـــازار زلیخا بشـــکندهّمـــت مردانه می خواهد گذشـــتن از جهان2( بایـــد کـــه  یوســـفی 
تا چو گوهر اســـتخوان در بحر شد شیرین مراز آب تلخ و شـــور روی خـــود نگرداندم ترش3(
رامن از تو پیش که نالم که در شـــریعت عشق4( عمـــدا  قتـــل  بدارنـــد  دوســـت  معـــاف 

باتوجه به ویژگی های ادبی و زبانی و فکری شعر سبک هندی، بیت کدام گزینه نمی تواند متعلق به این سبک باشد؟- 958
خرم آن کـــز نازنینـــان بخت برخوردار داشـــتدرنمی گیـــرد نیـــاز و ناز ما با حســـن دوســـت1(
گر شوی حلقه که چشم آن سوی در خواهی داشتتـــو از آن خلوت یکتـــا چه خبر خواهی داشـــت2(
راقـــدم شـــمرده نهـــد عقـــل در قلمرو عشـــق3( بـــاران  شیشـــه  خطرهاســـت  ســـنگالخ،  ز 
به نازک جنبشـــی از باد گاهی راســـت گاهی کجنزاکت بین که َسروش می شـــود مانند شاخ گل4(

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ............ نشانه ای از ویژگی های زبانی سبک هندی مشهود است.- 959

1( و از این قبیل است تصّور کردن اموال نفیسه ای که دارد از مساکن و امالک و باغات و اسبان و اشتران و جواهر و نقود بدون این که فایده ای بر آن مرّتب باشد.

2( گاه مسافرین او را جزیره تصّور کرده و علما در عجایب دریاها و کتاب های بسیار ساخته و دفاتر بی شمار پرداخته اند.

3( از مختصران بی بصران نظارۀ این دقایق و اعتبار بدین حقایق درست نیاید و ِااّل این غرایب مستور نیست.

4( چون خلق در کار او متحّیر شدند و کارهای عجایب از او بدیدند، زبان دراز کردند و سخن او به خلیفه رسانیدند.

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ........ یکی از ویژگی های زبانی یا ادبی سبک خراسانی مشهود است.- 960
وز لـــب دریای هنـــد تا خزران تاخته اســـتوقت ســـحرگه کلنگ تعبیه ای ساخته است1(
اســـتتـــو را عـــّز لـــوالک تمکیـــن بس اســـت2( بـــس  یـــس  و  طـــه  تـــو  ثنـــای 
به خواب نوشـــیدن اندر شـــده به لشـــگرگاههزار لشـــگر جنگی شکســـت و لشـــکر او3(
گویـــی کـــه ثرّیاســـت بر ایـــن گنبـــد دّواروان قطـــرۀ بـــاران زیـــر سوســـن کوهـــی4(

نثر کدام عبارت به سبک دورۀ غزنوی و سلجوقی نزدیک نیست؟- 96۱

1( پس اسکندر مردی بوده است با طول و عرض و بانگ و برق و صاعقه؛ فکأّنه سحابۀ صیف عن قلیل تقّشع.

2( اعتقاد پارسیان اندر نوروز نخستین آن است که اول روزی است از زمانه و بدو فلک آغازید گشتن.

3( مشرفی داشت که تا بیرون بودی با ندیمان و انفاسش می شمردی و آنها می کردی.

4( خیلتاش را و یک یک جای بدو نمودند قتلغ تگین و صاحب برید گرد همه سرای ما برآوردند. 
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کدام یک از گزینه های زیر در خصوص تاریخ ادبیات قرن یازدهم صحیح نیست؟- 956

1( به سبب آشنایی ایرانیان با اروپا، مراکز تجمعی مثل قهوه خانه ها هم دایر شد و شاعران در آن جا به مشاعره و مناظره و نقد آثار یکدیگر می پرداختند.

2( در این دوره به دلیل رواج بازار مدح و قصیده در دربارهای هندو بها ندادن شاهان صفوی به شعر ستایشی، شاعران راهی دیار هند شدند.

3( بی رونق بودن تجارت و کسب و کار در این دوره باعث پرداختن مردم به امور تفّننی هم چون ادبیات شد.

4( شاعران این دوره سروده های خود را بیشتر با مضامین پند و اندرز، توصیف و بیان امور طبیعی و هم چنین تبدیل موضوعات و تمثیالت کهن به مضامین تازه 
و به زبان جدید همراه کردند. 

در بررسی ویژگی های ادبی ابیات زیر، کدام بیت فاقد آرایه های پرکاربرد سبک هندی است؟- 957
خضر در ظلمـــات می گردد ز اســـکندر جدامی کنـــد روز ســـیه بیگانـــه یـــاران را ز هم1(
بـــازار زلیخا بشـــکندهّمـــت مردانه می خواهد گذشـــتن از جهان2( بایـــد کـــه  یوســـفی 
تا چو گوهر اســـتخوان در بحر شد شیرین مراز آب تلخ و شـــور روی خـــود نگرداندم ترش3(
رامن از تو پیش که نالم که در شـــریعت عشق4( عمـــدا  قتـــل  بدارنـــد  دوســـت  معـــاف 

باتوجه به ویژگی های ادبی و زبانی و فکری شعر سبک هندی، بیت کدام گزینه نمی تواند متعلق به این سبک باشد؟- 958
خرم آن کـــز نازنینـــان بخت برخوردار داشـــتدرنمی گیـــرد نیـــاز و ناز ما با حســـن دوســـت1(
گر شوی حلقه که چشم آن سوی در خواهی داشتتـــو از آن خلوت یکتـــا چه خبر خواهی داشـــت2(
راقـــدم شـــمرده نهـــد عقـــل در قلمرو عشـــق3( بـــاران  شیشـــه  خطرهاســـت  ســـنگالخ،  ز 
به نازک جنبشـــی از باد گاهی راســـت گاهی کجنزاکت بین که َسروش می شـــود مانند شاخ گل4(

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ............ نشانه ای از ویژگی های زبانی سبک هندی مشهود است.- 959

1( و از این قبیل است تصّور کردن اموال نفیسه ای که دارد از مساکن و امالک و باغات و اسبان و اشتران و جواهر و نقود بدون این که فایده ای بر آن مرّتب باشد.

2( گاه مسافرین او را جزیره تصّور کرده و علما در عجایب دریاها و کتاب های بسیار ساخته و دفاتر بی شمار پرداخته اند.

3( از مختصران بی بصران نظارۀ این دقایق و اعتبار بدین حقایق درست نیاید و ِااّل این غرایب مستور نیست.

4( چون خلق در کار او متحّیر شدند و کارهای عجایب از او بدیدند، زبان دراز کردند و سخن او به خلیفه رسانیدند.

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ........ یکی از ویژگی های زبانی یا ادبی سبک خراسانی مشهود است.- 960
وز لـــب دریای هنـــد تا خزران تاخته اســـتوقت ســـحرگه کلنگ تعبیه ای ساخته است1(
اســـتتـــو را عـــّز لـــوالک تمکیـــن بس اســـت2( بـــس  یـــس  و  طـــه  تـــو  ثنـــای 
به خواب نوشـــیدن اندر شـــده به لشـــگرگاههزار لشـــگر جنگی شکســـت و لشـــکر او3(
گویـــی کـــه ثرّیاســـت بر ایـــن گنبـــد دّواروان قطـــرۀ بـــاران زیـــر سوســـن کوهـــی4(

نثر کدام عبارت به سبک دورۀ غزنوی و سلجوقی نزدیک نیست؟- 96۱

1( پس اسکندر مردی بوده است با طول و عرض و بانگ و برق و صاعقه؛ فکأّنه سحابۀ صیف عن قلیل تقّشع.

2( اعتقاد پارسیان اندر نوروز نخستین آن است که اول روزی است از زمانه و بدو فلک آغازید گشتن.

3( مشرفی داشت که تا بیرون بودی با ندیمان و انفاسش می شمردی و آنها می کردی.

4( خیلتاش را و یک یک جای بدو نمودند قتلغ تگین و صاحب برید گرد همه سرای ما برآوردند. 
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همۀ ابیات به جز بیت گزینۀ ................ در بیان یکی از ویژگی های فکری سبک خراسانی، مشترک هستند.- 962
یـــا هم بـــه مثل کـــوه و زو دانـــش چون زردانا بـــه مثل مشـــک و زو دانـــش چو بوی1(
میان اللـــه در ژاله چو دنـــدان و لب جانانُکه و صحـــرا پر از الله ز مرغـــان باغ پر ناله2(
بمانی جـــاودان اندر بهشـــت خلد رضوانشبه حکمت کوش تا باشد که باشی بلبل یزدان3(
تـــو گســـترد زعفرانآمـــد خـــزان پیـــری و مویت چو بـــرف کرد4( ارغـــواِن  رنـــگ  بـــر 

 درست است؟- 963
ً
براساس تقسیم بندی سبک از نظر ارسطو کدام یک از گزینه های زیر تماما

2( براساس محیط جغرافیایی: خراسانی/ براساس موضوع: حماسی 1( براساس موضوع و نوع: عرفانی/ براساس هدف: عالمانه 

4( براساس زمان و دورۀ اثر: غزنوی/ براساس هدف: عرفانی 3( براساس قلمرو دانشی: علمی/ براساس موضوع: فکاهی 

موارد کدام گزینه دربارۀ سبک شناسی دورۀ اول به تمامی نادرست است؟- 964
الف( سبک دورۀ غزنوی را باید »بینابین« نام نهاد./ از شعرای معروف سبک خراسانی می توان به رودکی، فردوسی، ناصرخسرو اشاره 

کرد.
ت آنکه اوج سبک خراسانی در زمان سامانیان بوده، آن را سبک سامانی هم نامیده اند.

ّ
ب( به عل

پ( نخستین آثار نظم زبان فارسی بعد از اسالم، ابتدا در سیستان؛ سپس در خراسان کنونی، افغانستان،تاجیکستان، ماوراءالنهر و 
آذربایجان پدید آمد.

ت( سبک خراسانی بر َحَسب زمان، به سه سبک فرعِی سامانی، غزنوی و سلجوقی تقسیم می شود که ویژگی های مشترکی دارند.
4( الف، پ 3( ت، ب  2( ب، پ  1( الف، ت 

در هر دو بیت کدام گزینه به نام آثاری از نثر دورۀ غزنوی و سلجوقی اشاره شده است؟- 965
بـــه طومار مهترانالف( را  نام خویش  بیهقیبنه  تاریـــخ  به  آل ســـبکتگین  چو 

نهـــاد کلک مـــن آثار جـــاودان ادبهم از جوامع عوفـــی و ترجمۀ طبریب(
کز او مرد به کارآید و نه اسب و نه سازز هیبت تو عدو نقش شـــاهنامه شودپ(
که کیمیای ســـعادت ز رایـــگان یابمبه جان ســـتاند اگر باد گردی آرد از اوت(

4( ب، ت 3( پ، ب  2( ت، الف  1( الف، ب 

هر سه مورد کدام گزینه دربارۀ نثر سبک عراقی مصداق دارد؟- 966
الف( سرعت رشد ورود لغات قبایل مختلف ترک و مغول در عصر تیمور کاهش یافت.

ب( نابودی کتابخانه ها یکی از علل انحطاط فکری این عصر بود.
ج( مدعیان عرفان به شرح اصطالحات پیچیدۀ عرفانی و ساده جلوه دادن مفاهیم آن پرداختند.

د( نثر فنی در قرن هشتم از میان رفت.
هـ( تاریخ نویسی از همان اوایل دورۀ مغول، به دلیل عالقۀ شدید، مغوالن به ثبت وقایع، شرع شد و در دورۀ تیموری هم ادامه یافت.

4( ج، الف، د 3( هـ ، د، ب  2( ب، ج، د  1( الف، ب،هـ 

ابیات همۀ گزینه ها به جز ............. بیانگر ویژگی های فکری سبک خراسانی است.- 967
دلگشـــای1( خـــرد  و  رهنمـــای  خـــرد دســـت گیرد بـــه هر دو ســـرایخـــرد 
مـــراســـنگ ســـیه بـــودم از قیـــاس و خرد 2( شـــاهوار  ُدّر  چنیـــن  کـــرد 
اســـتتو چیـــزی مدان کـــز خرد برتر اســـت 3( ســـر  نیکویی ها  همه  بـــر  خرد 
تو عاشق شو که به ز آن جمله این استچراغ جملـــه عالم عقل و دین اســـت4(
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سبک کدام عبارت به سبک نثر عراقی نزدیک نیست؟- 968

1( هر رادی مردودی و هر داهی ای قرین داهیه ای و هر محدثی رهین حادثه ای.

2( وفود درود آفرینش بر نور حدیقۀ آفرینش و نور حدقۀ اهل بینش خاتم انبیا باد.

3( خالیق به تازگی به واسطۀ آثار معدلتش چون طفالن و اشجار به خاصیت گریۀ ابر بهاری خنده زنان شوند.

4( یکی اندر یافت چیزی که سازوار و اندر خور قوت اندریابنده بود.

هر دو مورد کدام گزینه دارای ویژگی های شعر سبک عراقی است؟- 969
بـــا داغ زاده ایمای گل تو دوش جام صبوحی کشیده ایالف( ما آن شـــقایقیم که 

راقضـــا گـــر داد مـــن نســـتاند از تـــوب( قضـــا  بســـوزانم  دل  ســـوز  ز 
)پیلگوش: نام گلی است(باشد چو اشـــک عاشق گریان غمزدهبـــر پیلگوش قطـــرۀ باران نـــگاه کنپ(
للـــهگـــر تیـــغ بـــارد در کـــوی آن مـــاهت( الحکـــم  نهادیـــم  گـــردن 

4( ب، ت 3( ب، پ  2( الف، ت  1( الف، ب 

در کدام بیت ویژگی های فکری سبک عراقی دیده نمی شود؟- 970
ســـرو ســـوی بوســـتان آیـــد همـــیمیر ســـرو اســـت و بخـــارا بوســـتان1(
مرغ ُکِه طور تویی خســـته به منقار مرانور تویی ســـور تویی دولت منصور تویی2(
اشـــتیاقســـینه خواهم شرحه شـــرحه از فراق3( درد  شـــرح  بگویـــم  تـــا 
و ای مرغ بهشـــتی که دهد دانه و آبتای شاهد قدسی که کشـــد بند نقابت4(

کتاب کدام گزینه قدیمی ترین تاریخ نوشته شده دربارۀ تیمور است؟- 97۱

4( ظفرنامۀ شامی 3( جامع التواریخ  2( تاریخ جهانگشا  1( انوار سهیلی 

باتوجه به وضعیت عمومی زبان و ادبیات عصر بیداری، کدام گزینه صحیح می باشد؟- 972

1( اولین کسی که در ایران به نوشتن نمایشنامۀ کوتاه فارسی و عوام فهم پرداخت، میرزا آقا تبریزی بود.

2( عاّلمه دهخدا، مدیر مسئول روزنامۀ صور اسرافیل، نوشته های طنزآمیز خود را با عنوان چرند و پرند در آن روزنامه منتشر می کرد.

3( از مهم ترین ترجمه ها در عصر بیداری »سرگذشت حاجی بابا اصفهانی« از جیمز موریه است که توسط میرزا یوسف اعتصامی ترجمه شد.

4( ملک الّشعرای بهار با انتشار دو مجّله به نام های »دانشکده« و »بهار« در عرصۀ روزنامه نگاری، مسائل سیاسی و اجتماعی را بیان می کرد.

سبک نثر کدام جمله شبیه به سبک دورۀ بیداری نیست؟- 973

1( حاال من به تمام برادران مسلمان غیور تریاکی خود اعالم می کنم.

2( در همین حیص و بیص جناب حاجی َملک التجار راه آستارا را به روس ها واگذار کرد.

3( تصور مرگ از خیال به در کن و وهم را بر طبیعت مستولی مگردان.

4( افسوس که زن های ایرانی از نوع انسان مجّزا گشته و جزو بهایم و وحوش هستند.
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1( هر رادی مردودی و هر داهی ای قرین داهیه ای و هر محدثی رهین حادثه ای.

2( وفود درود آفرینش بر نور حدیقۀ آفرینش و نور حدقۀ اهل بینش خاتم انبیا باد.

3( خالیق به تازگی به واسطۀ آثار معدلتش چون طفالن و اشجار به خاصیت گریۀ ابر بهاری خنده زنان شوند.

4( یکی اندر یافت چیزی که سازوار و اندر خور قوت اندریابنده بود.

هر دو مورد کدام گزینه دارای ویژگی های شعر سبک عراقی است؟- 969
بـــا داغ زاده ایمای گل تو دوش جام صبوحی کشیده ایالف( ما آن شـــقایقیم که 

راقضـــا گـــر داد مـــن نســـتاند از تـــوب( قضـــا  بســـوزانم  دل  ســـوز  ز 
)پیلگوش: نام گلی است(باشد چو اشـــک عاشق گریان غمزدهبـــر پیلگوش قطـــرۀ باران نـــگاه کنپ(
للـــهگـــر تیـــغ بـــارد در کـــوی آن مـــاهت( الحکـــم  نهادیـــم  گـــردن 

4( ب، ت 3( ب، پ  2( الف، ت  1( الف، ب 

در کدام بیت ویژگی های فکری سبک عراقی دیده نمی شود؟- 970
ســـرو ســـوی بوســـتان آیـــد همـــیمیر ســـرو اســـت و بخـــارا بوســـتان1(
مرغ ُکِه طور تویی خســـته به منقار مرانور تویی ســـور تویی دولت منصور تویی2(
اشـــتیاقســـینه خواهم شرحه شـــرحه از فراق3( درد  شـــرح  بگویـــم  تـــا 
و ای مرغ بهشـــتی که دهد دانه و آبتای شاهد قدسی که کشـــد بند نقابت4(

کتاب کدام گزینه قدیمی ترین تاریخ نوشته شده دربارۀ تیمور است؟- 97۱

4( ظفرنامۀ شامی 3( جامع التواریخ  2( تاریخ جهانگشا  1( انوار سهیلی 

باتوجه به وضعیت عمومی زبان و ادبیات عصر بیداری، کدام گزینه صحیح می باشد؟- 972

1( اولین کسی که در ایران به نوشتن نمایشنامۀ کوتاه فارسی و عوام فهم پرداخت، میرزا آقا تبریزی بود.

2( عاّلمه دهخدا، مدیر مسئول روزنامۀ صور اسرافیل، نوشته های طنزآمیز خود را با عنوان چرند و پرند در آن روزنامه منتشر می کرد.

3( از مهم ترین ترجمه ها در عصر بیداری »سرگذشت حاجی بابا اصفهانی« از جیمز موریه است که توسط میرزا یوسف اعتصامی ترجمه شد.

4( ملک الّشعرای بهار با انتشار دو مجّله به نام های »دانشکده« و »بهار« در عرصۀ روزنامه نگاری، مسائل سیاسی و اجتماعی را بیان می کرد.

سبک نثر کدام جمله شبیه به سبک دورۀ بیداری نیست؟- 973

1( حاال من به تمام برادران مسلمان غیور تریاکی خود اعالم می کنم.

2( در همین حیص و بیص جناب حاجی َملک التجار راه آستارا را به روس ها واگذار کرد.

3( تصور مرگ از خیال به در کن و وهم را بر طبیعت مستولی مگردان.

4( افسوس که زن های ایرانی از نوع انسان مجّزا گشته و جزو بهایم و وحوش هستند.
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ابیات زیر سرودۀ شاعران سبک هندی و یا دورۀ بازگشت هستند؛ چند مورد از آنها مطابق با ویژگی های سبکی دورۀ بازگشت - 974
می باشند؟

یـــاورش لطف علـــی یار خـــدای متعالخسرو ملک ســـتان فتحعلی شه که بودالف(
کز حلقـــه اش نجات نباشـــد اســـیر راشد گیســـوان سلســـله مویی کمند منب( 
یکی به کاخ حمل شـــد یکی به گاه کیاندر آفتاب کز آن تازه شـــد زمین و زمانج( 
لـــید( 

ّ
یل شکســـتم،  را  تـــن  لـــیکشـــتی 

ّ
یل رســـتم،  بحـــر  حجـــاب  از 

هر که در بزم بزرگان حرف بی جا می زندچون خروس بی محّل بر تیغ می مالد گلوهـ( 

4( دو 3( یک  2( سه  1( چهار 

»انجمن ادبی خاقان« به ریاست چه کسی و در کجا تأسیس شد و هدف از تشکیل این انجمن چه بود؟- 975

1( فتحعلی شاه قاجار ـ تهران ـ رهایی شعر فارسی از انحطاط دورۀ صفوی و دوره های بعد از آن

2( عبدالوّهاب نشاط ـ تهران ـ ایجاد اسلوب های جدید در شعر فارسی

3( فتحعلی شاه قاجار ـ اصفهان ـ ایجاد اسلوب های جدید در شعر فارسی

4( عبدالوّهاب نشاط ـ اصفهان ـ رهایی شعر فارسی از انحطاط دورۀ صفوی و دوره های بعد از آن

از میان گزاره های زیر چند مورد نادرست است؟- 976

الف( بیت »آن زمان که بنهادم سر به پای آزادی / دست خود ز جان شستم از برای آزادی« سرآغاز یکی از سروده های فّرخی یزدی است.

ب( ایرج میرزا از شعرهای غربی نیز ترجمه هایی کرده است و قطعۀ »قلب مادر« یکی از این شعرهای ماندگار اوست.

پ( ایرج میرزا در به کارگیری تعبیرات عامیانه و آفریدن اشعاری ساده و روان مهارت داشت و در طنز، هجو و هزل دستی داشت.

ت( شعر »ای قلم« از نمونه های اشعار انتقادی ملک الّشعرای بهار است.

ث( ادیب الممالک فراهانی سردبیری روزنامۀ »مجلس« را برعهده داشت.

ج( میرزا محّمد صادق امیری در غزل بیشتر از قالب های دیگر طبع آزمایی کرده است. 

4( دو 3( پنج  2( چهار   1( سه 

در شعر زیر، کدام ویژگی ادبی عصر بیداری مشهود است؟- 977
آیـــت داور به خلـــق جلوه گر آمد»مژده که روی خـــدا زپرده برآمد
مظهـــر کل در لباس جـــزء درآمدبی خبـــران را ز فیض کل خبر آمد

2(توجه به قالب های نو و متفاوت 1( پای بندی کمتر به آرایه های بدیعی و بیانی 

4( توجه به زبان مردم کوچه و بازار 3( بی دقتی در کاربرد جمالت 

کدام گزینه در مورد زبان های ایرانی و آثار برجای مانده از آن ها درست است؟- 978

1( فارسی دری زبان محاوره و مکاتبۀ مقامامت دولتی ساسانیان بود و آثاری مانند »هزار و یک شب« از آن باقی مانده است.

2( »یادگار زریران« اثری است به نثر که در اصل به زبان پارتی است و در زمرۀ آثار غیر دینی به شمار می رود.

3( فرمان ها و نامه های شاهان هخامنشی به زبان فارسی باستان و به خط میخی نوشته شده است.

4( زبان پارتی  زبان رایج در شمال شرقی کشور بوده و تا اواخر دورۀ ساسانی آثاری به این زبان تألیف می شده است.
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کدام گزینه دربارۀ شعر و نثر قرن چهارم و نیمۀ اول قرن پنجم صحیح است؟- 979

1( آوردن موعظه در شعر پارسی در شعر پارسی از آغاز قرن پنجم معمول گردید.

2( نثر این دوره بیشتر به موضوع های حماسی، ملی و تاریخی توجه دارد.

3( شعر غنایی این دوره با رودکی و ناصرخسرو قوت و استحکام یافت.

4( شاعران این عصر به واقعیت درونی نظر داشتند و مفاهیم ذهنی آن ها از قلمرو تعالیم کلی اخالقی فراتر می رفت.

کدام گزینه دربارۀ تاریخ ادبیات ایران در قرن چهارم و نیمۀ اول قرن پنجم نادرست است؟- 980

1( وجود سخنورانی چون رودکی، فردوسی، عنصری و بسیاری از شاعران فارسی گوی دیگر، بیانگر اهمیت این دوره است.

2( در زمان سامانیان، بخارا عمده ترین مرکز فرهنگی به شمار می آمد.

3( درخشش ایران با شکست سامانیان از ترکان آل افراسیاب به تیرگی گرایید و خراسان ابتدا به دست سبکتگین و بعد پسرش محمود افتاد.

4( در قرن چهارم و اوایل قرن پنجم بسیاری از اصطالحات علمی، ادبی، دینی و سیاسی جدید از راه ترجمۀ متون پهلوی، وارد فارسی دری می شود.

همۀ گزینه ها دربارۀ تاریخ ادبیات ایران در سه قرن اول هجری درست است به جز گزینۀ .............- 98۱

1( پس از سقوط دولت ساسانی، ایرانیان در سه قرن نخست هجری به زبان های فارسی، پهلوی و عربی آثار فراوان پدید آوردند.

2( یعقوب لیث نه با زبان عربی آشنایی داشت و نه اجازه داد این زبان در دستگاه حکومت او به کار رود. وی فارسی دری را زبان رسمی قلمرو خود اعالم کرد.

3( در آغاز قرن سوم، دولت نیمه مستقل صفاری و پس از آن، دولت مستقل طاهری بر سر کار آمد.

4( پس از پدید آمدن حکومت های کوچک در این دوره زبان فارسی فرصت و امکان یافت تا به عنوان زبان رسمی شناخته شود و رشد یابد.

همۀ گزینه ها به جز گزینۀ  .............. درست آمده است.- 982

1( اصل کتاب تاریخ بلعمی را ابوعلی بلعمی به زبان عربی نوشته و جمعی از دانشمندان عصر سامانی آن را به فارسی برگردانده اند.

2( اصل تفسیر طبری را محّمدبن جریر طبری به زبان عربی نوشته است.

3( ابوعلی بلعمی کتاب »تاریخ الّرسل و الملوک« را به فارسی ترجمه کرد.

4( موضوع کتاب شاهنامۀ ابومنصوری تاریخ گذشتۀ ایران است. 

هر یک از گزارش های زیر به ترتیب دربارۀ سخن پردازان کدام گزینه است؟- 983

ـ وی صاحب غزل های عرفانی زیبا است. مثنوی عشاق نامۀ او مشهور است.

ـ از شاخص  ترین شاعران عارف است، که در دو محور اندیشه و احساس آثار جاودانه ای پدید آورد.

ـ کتاب او در شرح ظهور چنگیز، احوال و فتوحات او، تاریخ خوارزمشاهیان، فتح قلعه های اسماعیلیه و حکومت جانشینان حسن صباح 
نوشته شده است.

2( خواجوی کرمانی ـ مولوی ـ عطاملک جوینی 1( خواجوی کرمانی ـ جامی ـ حمدالله مستوفی 

4( جامی ـ فخرالدین عراقی ـ حمدالله مستوفی 3( فخرالّدین عراقی ـ مولوی ـ عطاملک جوینی 

هر دو اثر کدام گزینه از نمونه های گرایش به پیچیده نویسی در قرن هفتم هجری است؟- 984

د( مرصادالعباد ج( تاریخ جهانگشای جوینی  ب( طبقات ناصری  الف( تاریخ وصاف 

4( ب، د 3( الف، ج  2( ب، ج  1( الف، د 
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کدام گزینه دربارۀ شعر و نثر قرن چهارم و نیمۀ اول قرن پنجم صحیح است؟- 979

1( آوردن موعظه در شعر پارسی در شعر پارسی از آغاز قرن پنجم معمول گردید.

2( نثر این دوره بیشتر به موضوع های حماسی، ملی و تاریخی توجه دارد.

3( شعر غنایی این دوره با رودکی و ناصرخسرو قوت و استحکام یافت.

4( شاعران این عصر به واقعیت درونی نظر داشتند و مفاهیم ذهنی آن ها از قلمرو تعالیم کلی اخالقی فراتر می رفت.

کدام گزینه دربارۀ تاریخ ادبیات ایران در قرن چهارم و نیمۀ اول قرن پنجم نادرست است؟- 980

1( وجود سخنورانی چون رودکی، فردوسی، عنصری و بسیاری از شاعران فارسی گوی دیگر، بیانگر اهمیت این دوره است.

2( در زمان سامانیان، بخارا عمده ترین مرکز فرهنگی به شمار می آمد.

3( درخشش ایران با شکست سامانیان از ترکان آل افراسیاب به تیرگی گرایید و خراسان ابتدا به دست سبکتگین و بعد پسرش محمود افتاد.

4( در قرن چهارم و اوایل قرن پنجم بسیاری از اصطالحات علمی، ادبی، دینی و سیاسی جدید از راه ترجمۀ متون پهلوی، وارد فارسی دری می شود.

همۀ گزینه ها دربارۀ تاریخ ادبیات ایران در سه قرن اول هجری درست است به جز گزینۀ .............- 98۱

1( پس از سقوط دولت ساسانی، ایرانیان در سه قرن نخست هجری به زبان های فارسی، پهلوی و عربی آثار فراوان پدید آوردند.

2( یعقوب لیث نه با زبان عربی آشنایی داشت و نه اجازه داد این زبان در دستگاه حکومت او به کار رود. وی فارسی دری را زبان رسمی قلمرو خود اعالم کرد.

3( در آغاز قرن سوم، دولت نیمه مستقل صفاری و پس از آن، دولت مستقل طاهری بر سر کار آمد.

4( پس از پدید آمدن حکومت های کوچک در این دوره زبان فارسی فرصت و امکان یافت تا به عنوان زبان رسمی شناخته شود و رشد یابد.

همۀ گزینه ها به جز گزینۀ  .............. درست آمده است.- 982

1( اصل کتاب تاریخ بلعمی را ابوعلی بلعمی به زبان عربی نوشته و جمعی از دانشمندان عصر سامانی آن را به فارسی برگردانده اند.

2( اصل تفسیر طبری را محّمدبن جریر طبری به زبان عربی نوشته است.

3( ابوعلی بلعمی کتاب »تاریخ الّرسل و الملوک« را به فارسی ترجمه کرد.

4( موضوع کتاب شاهنامۀ ابومنصوری تاریخ گذشتۀ ایران است. 

هر یک از گزارش های زیر به ترتیب دربارۀ سخن پردازان کدام گزینه است؟- 983

ـ وی صاحب غزل های عرفانی زیبا است. مثنوی عشاق نامۀ او مشهور است.

ـ از شاخص  ترین شاعران عارف است، که در دو محور اندیشه و احساس آثار جاودانه ای پدید آورد.

ـ کتاب او در شرح ظهور چنگیز، احوال و فتوحات او، تاریخ خوارزمشاهیان، فتح قلعه های اسماعیلیه و حکومت جانشینان حسن صباح 
نوشته شده است.

2( خواجوی کرمانی ـ مولوی ـ عطاملک جوینی 1( خواجوی کرمانی ـ جامی ـ حمدالله مستوفی 

4( جامی ـ فخرالدین عراقی ـ حمدالله مستوفی 3( فخرالّدین عراقی ـ مولوی ـ عطاملک جوینی 

هر دو اثر کدام گزینه از نمونه های گرایش به پیچیده نویسی در قرن هفتم هجری است؟- 984

د( مرصادالعباد ج( تاریخ جهانگشای جوینی  ب( طبقات ناصری  الف( تاریخ وصاف 

4( ب، د 3( الف، ج  2( ب، ج  1( الف، د 
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کدام گزینه، توضیح درستی دربارۀ وضعیت زبان و ادب فارسی در قرن هشتم است؟- 985

1( رشد و گسترش زبان و ادب فارسی در سرزمین های اطراف متوقف شد.

2( قالب غزل به دلیل نابود شدن دربارهای ادب دوست، از رونق افتاد.

3( زبان شعر، جز در سروده های شاعران شاخصی چون حافظ به سستی گرایید.

4( اصفهان، مرکز ادبی در قرن هشتم هجری به شمار می رفت.

 درست است؟- 986
ً
کدام عبارت از نظر تاریخ ادبیات، کامال

1( رسالۀ دلگشا و موش و گربه از آثار منثور عبید زاکانی است.

2( نجم دایه عارف وارستۀ قرن هشتم، کتاب مرصادالعباد من المبدأ الی المعاد را در بیان سلوک دین و تربیت نفس انسانی نوشت. 

3( شعر خواجو در مجموع کمال یافته و پخته است.

4( شمس قیس رازی صاحب یکی از مهم ترین آثار در علم عروض، قافیه، بیان و نقد شعر است.

کدام گزینه دربارۀ نویسندۀ کتاب جامع التواریخ نادرست است؟- 987

2( مهم ترین کتاب او به نثری عالمانه و پخته نوشته شده است. 1( از چهره های علمی و سیاسی عصر ایلخانان به شمار می رود. 

4( وی وزیر مقتدر غازان خان و اولجایتو بود. 3( اقدام مهم فرهنگی او تأسیس عمارت ربع رشیدی در شیراز بود. 

 درست بیان شده است؟- 988
ً
کدام گزینه کامال

1( خواجوی کرمانی چند مثنوی به پیروی از پنج گنج نظامی سروده است و از غزلیات حافظ بسیار تأثیر پذیرفته است.

2( سلمان ساوجی در سرودن مثنوی جمشید و خورشید، توجه خاصی به سعدی و مولوی داشته است. 

3( تاریخ گزیده و صد پند از آثار معروف حمدالله مستوفی است.

4( بی اعتباری دنیا و قناعت پیشگی در شعر ابن یمین، شاعر عصر سربداران، مورد تأکید قرار گرفته است.

جاهای خالی عبارت زیر را کلمات کدام گزینه کامل می کند؟- 989

»جامی معروف ترین شاعر قرن .......... است که کتاب .............. را به تقلید از ................ نوشت و در کتاب ............... خود 
نیز شیوۀ ................ عّطار را در بیان حقایق ................. به کار برد. او هم چنین مثنوی تحفۀ االحرار را به پیروی از .............. 

سروده است.«

1( نهم ـ بهارستان ـ بوستان ـ الهی نامه ـ تذکرۀ االولیا ـ اخالقی ـ مولوی

2( هشتم ـ الهی نامه ـ گلستان ـ تذکرۀ االولیا ـ نفحات االنس ـ عرفانی ـ نظامی

3( نهم ـ بهارستان ـ گلستان ـ نفحات االنس ـ تذکرۀ االولیا ـ عرفانی ـ نظامی

4( نهم ـ الهی نامه ـ بوستان ـ بهارستان ـ سبحۀ االبرا ـ اخالقی ـ مولوی

کدام گزینه دربارۀ تاریخ ادبیات قرن هفتم نادرست است؟- 990

1( سبک عراقی از اوایل قرن هفتم تا اوایل قرن دهم به مدت 300 سال سبک غالب متون ادب فارسی بود.

2( در اواخر دورۀ مغول، بساط حکومت آخرین خلیفۀ عباسی برچیده شد و زبان عربی و نگارش به آن از رونق افتاد.

3( زبان و ادبیات فارسی در این دوره دچار سستی و نابسامانی گردید.

4( در این دوره قالب های جدیدی در شعر و نثر پدید نیامد.
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تمامی شخصیت های کدام گزینه، از شخصیت های قرن هفتم هستند؟- 99۱

2( فخرالدین عراقی، مولوی، سلمان ساوجی 1( سعدی، عطاملک جوینی، ابن یمین 

4( شمس قیس رازی، عطاملک جوینی، فخرالدین عراقی 3( خواجه رشیدالدین فضل الله، سعدی، عبید زاکانی 

کدام گزینه در مورد تاریخ ادبیات و شخصیت های قرن نهم نادرست است؟- 992

1( دولتشاه سمرقندی، تذکرۀ دولتشاه را به تشویق امیرعلی شیرنوایی در شرح احوال بیش از صد تن از عارفان ایرانی از آغاز تا زمان مؤّلف نوشت. 

2( شاه نعمت الله ولی در تصّوف و طریقت  مقامی بلند اشته و سرسلسلۀ صوفیان نعمت اللهی به شمار می رود. دیوان شعر او مضامین عرفانی دارد.

3( پس از مرگ تیمور، شاهرخ با عالقه ای که به هنر و فرهنگ اسالمی پیدا کرده بود، از هنرمندان خوش نویس، نّقاش و شاعر حمایت نمود.

4( در این دوره ادبیات رونقی تازه گرفت و کتاب های ارزشمندی نوشته شده هرچند این رونق بنیادی نبود و کتاب های تحقیقی این دوره عمدتًا سطحی و ادبیات 
نیز تقلیدی و فاقد نوآوری بود. 

باتوجه به سؤاالت مطرح شده، کدام گزینه دربارۀ »کتاب فتوحات شاهی« صحیح می باشد؟- 993

الف( از نظر شیوۀ نگارش با کدام کتاب مشابه است؟

ب( کدام اثر مانند این کتاب دربارۀ زندگی یک پادشاه می باشد؟

2( تاریخ عالم آرای عباسی ـ ظفرنامه 1( زندگی شگفت آور تیمور ـ شاه اسماعیل نامه 

4( شاه اسماعیل نامه ـ زندگی شگفت آور تیمور 3( شاه اسماعیل نامه ـ تاریخ عالم آرای عباسی 

کدام گزینه پاسخ صحیح سؤال های زیر است؟- 994

الف( کدام شیوۀ تاریخ نگاری از دورۀ تیموریان به بعد مرسوم شد؟

ب( کتاب تاریخ عالم آرای عباسی تألیف کدام تاریخ نگار است؟

پ( کدام کتاب ها اطالعات مفیدی از زندگانی اجتماعی مردم ایران ارائه می کنند که در دیگر منابع کمتر دیده می شوند؟

2( تک نگاری ـ ابن عربشاه ـ سیاست نامه 1( تاریخ های منظوم ـ حمدالله مستوفی ـ اندرزنامه ها 

4( تاریخ های منظوم ـ قاسمی حسینی گنابادی ـ سفرنامه ها 3( تک نگاری ـ اسکندر بیک ترکمان ـ سفرنامه 

چند مورد از آثار زیر نادرست هستند؟- 995

الف( کتاب تاریخ طبری تألیف محمدبن جریر طبری است.

ب( نگارش کتاب جامع التواریخ در عصر ایلخانان به پایان رسیده است.

پ( تاریخ روضۀ الصفا فی سیرۀ االنبیاء و الملوک و الخلفاء تألیف »محمدبن خاوند شاه« معروف به خواجه رشید الدین است.

ت( تاریخ بلعمی تلخیصی از تاریخ طبری است و از قدیمی ترین تاریخ های عمومی به زبان فارسی است که در عهد ساسانیان ترجمه 
شده است. 

4( سه 3( چهار   2( یک  1( دو 

کتاب ............. اثر بالذری و کتاب »عیون االنباء فی طبقات االطباء« اثر ............ است و .............. اطالعات مفیدی - 996
دربارۀ اوضاع سیاسی، اجتماعی، مذهبی، اقتصادی و هنری سلسله های حکومتی و نام پادشاهان ارائه می دهند.

2( الطبقات الکبری ـ ابن سعد کاتب واقدی ـ نوشته های روی سکه ها 1( الطبقات الکبری ـ ابن ابی اصیبعه ـ منشآت 

4( انساب االشراف ـ ابن سعد کاتب واقدی ـ منشآت 3( انساب االشراف ـ ابن ابی اصیبعه ـ نوشته های روی سکه ها 
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تمامی شخصیت های کدام گزینه، از شخصیت های قرن هفتم هستند؟- 99۱

2( فخرالدین عراقی، مولوی، سلمان ساوجی 1( سعدی، عطاملک جوینی، ابن یمین 

4( شمس قیس رازی، عطاملک جوینی، فخرالدین عراقی 3( خواجه رشیدالدین فضل الله، سعدی، عبید زاکانی 

کدام گزینه در مورد تاریخ ادبیات و شخصیت های قرن نهم نادرست است؟- 992

1( دولتشاه سمرقندی، تذکرۀ دولتشاه را به تشویق امیرعلی شیرنوایی در شرح احوال بیش از صد تن از عارفان ایرانی از آغاز تا زمان مؤّلف نوشت. 

2( شاه نعمت الله ولی در تصّوف و طریقت  مقامی بلند اشته و سرسلسلۀ صوفیان نعمت اللهی به شمار می رود. دیوان شعر او مضامین عرفانی دارد.

3( پس از مرگ تیمور، شاهرخ با عالقه ای که به هنر و فرهنگ اسالمی پیدا کرده بود، از هنرمندان خوش نویس، نّقاش و شاعر حمایت نمود.

4( در این دوره ادبیات رونقی تازه گرفت و کتاب های ارزشمندی نوشته شده هرچند این رونق بنیادی نبود و کتاب های تحقیقی این دوره عمدتًا سطحی و ادبیات 
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صحیح یا غلط بودن گزاره های زیر به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟- 997
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ت( صورۀ االرض اثر ابن حوقل در قرن چهارم است.

4( ص ـ غ ـ ص ـ ص 3( ص ـ غ ـ ص ـ غ  2( غ ـ غ ـ ص ـ ص  1( غ ـ ص ـ غ ـ ص 
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 درست معرفی شده اند؟- ۱00۱
ً
نویسندگان آثار کدام گزینه، کامال

1( شمس الّدین و قمر: محّمد باقر میرزا خسروی ـ امثال و حکم: دهخدا

2( تاریخ بیداری ایرانیان: ناظم االسالم کرمانی ـ داستان باستان: میرزا حسن خان بدیع

3( سرگذشت حاجی بابای اصفهانی: میرزا حبیب اصفهانی ـ تاریخ تطّور نظم فارسی:  بهار

4( تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران: بهار ـ شمس و طغرا: میرزا آقا تبریزی

کدام شاعر از موسیقی دانان عهد مشروطه بود؟ سوز و شور شعر او نشان از چه دارد؟- ۱002
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4( سید اشرف الّدین ـ وطن دوستی و ستیز با نادانی 3( بهار ـ آزادی و وطن خواهی 

 درست است؟- ۱003
ً
کدام عبارات از جنبۀ تاریخ ادبیات، کامال

الف( از اواسط دورۀ قاجار، شعر دورۀ بازگشت با انتقاداتی روبه رو شد.

ب( سبک بازگشت را می توان حّد واسط سبک عراقی و سبک دورۀ بعد، یعنی دورۀ بیداری، دانست.

ج( اشعار سید اشرف الدین گیالنی با زبان ساده و طنز آمیز خود در بیداری مردم بسیار مؤثر بود.

د( »چرند و پرند« مجموعه مقاالت طنز آمیز دهخداست که در روزنامۀ صوراسرافیل چاپ می شده است.

4( الف و ج 3( د و ب  2( ب و ج  1( الف و ب 
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مه علی اکبر دهخدا در رواج کدام سبک نثر که بعدها در داستان های محمد علی جمال زاده و صادق هدایت به کار رفت، - ۱004
ّ

عال
نقش مؤثری داشت؟

4( متکّلف و دشوار 3( ساده و مسّجع  2( دشوار و آهنگین  1( ساده و عامیانه 

کدام مورد در ابتدای دورۀ بیداری به وقوع پیوست؟- ۱005

1( شاعران خود را وقف مردم کردند و به محتوا توجه بیش تری نمودند.

2( شاعران توانستند زبان شعر را از حالت سستی اواخر سبک هندی نجات دهند.

3( زبان، تخیل و اندیشه در شعر این زمان، تکرار شنیده ها بود.

4( سبک ساده و عامیانۀ نثر در داستان های نویسندگان این دوره رواج یافت.

کدام عبارت تأثیر نثر دهخدا را بر نویسندگان بعد از خود نشان می دهد؟- ۱006

1( من که شخصًا سیلی نقد را به حلوای نسیه ترجیح می دهم و نمی فهمم اگر خدا می خواست کام ما را شیرین نماید دیگر این مقدمات دو روزه را برای چه ترتیب 
داده است.

2( ای قّهاری که کس را به تو حیلت نیست و ای جّباری که گردن کشان را با تو روی مقاومت نیست.

3( تو ایمان داری، اسالم داری، مسلمانی کو؟ مروت کجا؟ زین هر دو نام ماند چو سیمرغ و کیمیا............. بی انصاف بی مرّوت، من چه جواب بدهم؟

4( بدیهی است که تکلیف ما این نیست که بنشینیم و این احکام معروفۀ دنیا را پس از سه هزار سال بیجا باز به آه و ناله تکرار کنیم.

عبارت زیر از منشأت قائم مقام فراهانی انتخاب شده است. کدام ویژگی سبک شخصی قائم مقام که در نثر دوره های قبل از - ۱007
او دیده نمی شود، در این عبارت وجود دارد؟

»این ها همه شوخی قلم است. فکر عطایای شیخ باید کرد که مرد جلیل است و عازم اردبیل شده، و از آنجا به مقصد اصلی یعنی خدمت 
ابواالتقیاء می رود و ذکر عطیۀ شما را می کند و یکی را ده می گوید، اگر از سر کار نّواب واال می گیرید، مختارید و اگر از خود می دهید، 

مختارید و اگر از عمرو و زید می گیرید، مختارید. والّسالم.«

2( عبارات مسّجع و موزون 1( عدم کاربرد واژگان غیرفارسی 

4( استفاده از زبان طنزآمیز 3( زبان ساده و عاری از تکّلف 

ویژگی های فکری مقابل کدام بیت نادرست است؟- ۱008
گلشـــنزفضلـــش هـــر دو عالـــم گشـــت روشـــن1( گشـــت  آدم  خـــاک  فیضـــش  )عرفان و حس دینی(ز 
)مفاخره(فلک ســـزد کـــه شـــود دفتر و ملـــک وّراقمنـــم کـــه گاه کتابـــت ســـواد شـــعر مـــرا2(
)پند و نصیحت عملی(تا بـــاز که او را بکشـــد آن که تو را کشـــت؟گفتا که که را کشـــتی تا کشـــته شدی زار؟3(
)شادی و خوش باشی(کاین سیه جامگی از کفر است از ماتم نیستزین خبر زلف تو شاد اســـت به رنگش منگر4(

ویژگی سبکی کدام جمله در مقابل آن نادرست است؟- ۱009

1( وحوش بسیار بود که در خصب و راحت بودند لکن به مجاورت شیر آن هم منغص بود. )کاربرد لغات مهجور(

2( به دقایق حیلت گرد آن می گشتند که مجموعی سازند مشتمل بر مناظم حال و مآل. )حذف فعل به قرینه(

3( تا آن گاه که وضعی دست داد که سخن بلیغ و اتقان بسیار از زبان بهایم و مرغان و وحوش جمع کردند. )اطناب(

4( در فطرت کائنات به وزیر و مشیر و معونت و مظاهرت محتاج نگشت و بدایع ابداع در عالم پدید آورد. )کاربرد مترادفات(
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رباعی زیر، به چه مناسبت و در چه سالی سروده شده است؟- ۱0۱0
بـــر حـــال تبـــاه مـــردم بـــد گریـــد»کس نیست که تا بر وطن خود گرید
امروز یکی نیســـت که بر صد گرید«دی بر سر مرده ای دو صد شیون بود

2( سرزنش مغوالن از کشتارهای جمعی ـ 635 هجری 1( قتل عام مغوالن ـ 637 هجری 

4( واکنش شاعر نسبت به کردار مغول ـ 643 هجری 3( دورۀ پر آشوب حملۀ مغول ـ 633 هجری 

کدام اثر در قالب مثنوی سروده شده است و هر فصل آن به یکی از مباحث عرفانی اختصاص دارد؟- ۱0۱۱

4( عّشاق نامه 3( صد پند  2( رسالۀ دلگشا  1( لمعات 

موضوع آثار کدام گزینه به ترتیب »شرح احوال بیش از صد تن از شاعران ایرانی، تاریخ پیامبران و خلفای چهار گانه و خلفای - ۱0۱2
بنی عباس و تاریخ ایران، بیان منظوم ناهنجاری های اجتماعی به شیوۀ تمثیل، بیان سلوک دین و تربیت نفس انسانی« است؟

1( تذکرۀ دولتشاه، تاریخ گزیده، موش و گربه، مرصادالعباد من المبدأ الی المعاد

2( تذکرۀ االولیا، جامع الّتواریخ، اخالق االشراف، لمعات

3( تذکرۀ دولتشاه، تاریخ جهانگشا، موش و گربه، لمعات

4( تذکرۀ االولیا، تاریخ گزیده، اخالق االشراف، مرصاد العباد من المبدأ الی المعاد

کدام مورد از ویژگی های ادبی قرن هشتم هجری نیست؟- ۱0۱3

2( قرار داشتن مراکز ادبی در عراق عجم 1( گسترش قلمرو بالندگی زبان و فرهنگ فارسی 

4( شروع دورۀ موسوم به سبک عراقی 3( گرایش زبان شعر به سستی در آثار اکثر شاعران 

کدام گزینه از نظر تاریخ ادبیات صحیح است؟- ۱0۱4

1( حافظ از شاعران سرآمد قرن هشتم است که در غزلیاتش لحنی گزنده و طنزآمیز دارد.

2( سلمان ساوجی از حافظ، مولوی و نظامی تأثیر پذیرفته است.

3( حمدالله مستوفی در کتاب تاریخی خود، تاریخ ایران را تا سال 750 هـ . ق بررسی کرده است.

4( موش و گربه، اخالق االشراف و جمشید و خورشید از آثار عبید زاکانی اند. 

نام نویسندۀ چند اثر در مقابل آن درست آمده است؟- ۱0۱5

»مرصاد العباد من المبدأ الی المعاد )نجم الّدین رازی(، تاریخ جهانگشا )حمدالله مستوفی(، عّشاق نامه )فخرالّدین عراقی(، جمشید و 
خورشید )سلمان ساوجی(، المعجم فی معاییر اشعار العجم )شمس قیس رازی(، رسالۀ دلگشا )عبید زاکانی(، تحفۀ االحرار )نظامی(، 

اخالق جاللی )جالل الّدین خوارزمشاه(، بوستان )سعدی(، جامع الّتواریخ )خواجه رشیدالّدین فضل الله همدانی(«

4( هفت 3( هشت  2( نه  1( شش 

کدام یک از آثار جامی به ترتیب به تقلید از عّطار و نظامی نوشته شده اند؟- ۱0۱6

2( نفحات االنس ـ تحفۀ االحرار 1( تذکرۀ االولیا ـ جمشید و خورشید 

4( تذکرۀ االولیا ـ نفحات االنس 3( بهارستان ـ تحفۀ االحرار 
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کدام گزینه در مورد »فخرالّدین عراقی« نادرست است؟- ۱0۱7

1( از شاعران نامدار قرن هفتم است.

2( مثنوی »عّشاق نامه« از آثار مشهور اوست که در هر فصل آن، سخن با حکایت و تمثیل پایان می گیرد. 

3( در کتاب »اشّعۀ الّلمعات« خود، سلوک عارفانه را به نظم و نثر بیان کرده است.

4( غزل های عرفانی زیبایی سروده است. 

باتوجه به تحلیل ابیات زیر کدام گزینه صحیح است؟- ۱0۱8
بـــا گله»ای عمر خویش کرده به بیهودگی یله خشـــنود بنـــدگان و خداوند 
وندر زبن همیشه تو را بانگ و مشغلهای خویشـــتن به جامۀ نیکـــو فریفته
نُگله«زن جامه یاد کن که بپوشی به روز مرگ

َ
کاو را نـــه بادبان و نه گوی و نه ا

2( بلندی جمله ها: مانند: »ای خویشتن به جامۀ نیکو فریفته« 1( فراوانی واژگان غیرفارسی 

4( ابیات بر فریفته نشدن بر مادیات و آماده شدن برای مرگ تأکید دارد.  3( وجود واژگان کهن: مانند: »َانُگله«، »گوی«، »مشغله« 

نوع قلمرو در کدام گزینه به درستی انتخاب شده است؟- ۱0۱9

»خردمند بدین معان التفات ننماید و دل در طلب جاه فانی نبندد و روی به کسب خیر باقی آرد؛ زیراکه جاه و عمر دنیا ناپایدار است و اگر 
از مال چیزی به دست آید هم بر لب گور بباید گذاشت تا سگان دندان تیز کرده در وی افتند.«

1( دل در طلب چیزی نبستن: کنایه از عدم دلبستگی به چیزی )قلمرو زبانی(

2( سگان دندان تیز کرده: ترکیب وصفی )قلمرو ادبی(

3( خردمند: واژه ای فارسی با ساختمان وندی )قلمرو زبانی(

4( جمالت متن، کوتاه و دارای ایجاز هستند. )قلمرو فکری(

ویژگی زبانی کدام جمله در مقابل آن نادرست است؟- ۱020

1( بخت بلندت یار و چشم بختت بیدار که به صحبت پیری افتادی. )حذف فعل به قرینه(

2( درختی در این وادی زیارت گاه است که مردمان به حاجت خواستن آن جا روند. )کاربرد حرف اضافه )به( در معنی »برای«(

3( روزی به غرور جوانی سخت رانده بودم و شبانگاه به پای کریوه ای )تپه( سست مانده. )کاربرد فعل سوم شخص در معنای اول شخص( 

4( پرسیدمش چگونه ای ؟ گفت تا کودکان بیاوردم دگر کودکی نکردم. )آمدن »ب« بر سر فعل ماضی(

 صحیح آمده است؟- ۱02۱
ً
باتوجه به ویژگی های فکری سبک های خراسانی و عراقی، سبک ابیات مشخص شده در کدام گزینه تماما

هر که راضی شـــد قضا را بد نکردهیچ کـــس از خود قضا را رد نکردالف(
ســـتایش خـــرد را بـــه از راه دادخـــرد بهتـــر از هرچه ایـــزد بدادب(
جان ســـپاری حمّیت عشق استعقل دایم رعیت عشـــق اســـتپ(
نژادت( دهقـــان  بود  پهلـــوان  دلیـــر و بـــزرگ و خردمنـــد و رادیکی 

2( سبک خراسانی: ب، پ / سبک عراقی: الف، ت 1( سبک خراسانی: الف، ت / سبک عراقی: ب، پ 

4( سبک خراسانی: الف، پ/ سبک عراقی: ب، ت 3( سبک خراسانی: ب، ت/ سبک عراقی: الف، پ 
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کدام گزینه در مورد »فخرالّدین عراقی« نادرست است؟- ۱0۱7

1( از شاعران نامدار قرن هفتم است.

2( مثنوی »عّشاق نامه« از آثار مشهور اوست که در هر فصل آن، سخن با حکایت و تمثیل پایان می گیرد. 

3( در کتاب »اشّعۀ الّلمعات« خود، سلوک عارفانه را به نظم و نثر بیان کرده است.

4( غزل های عرفانی زیبایی سروده است. 

باتوجه به تحلیل ابیات زیر کدام گزینه صحیح است؟- ۱0۱8
بـــا گله»ای عمر خویش کرده به بیهودگی یله خشـــنود بنـــدگان و خداوند 
وندر زبن همیشه تو را بانگ و مشغلهای خویشـــتن به جامۀ نیکـــو فریفته
نُگله«زن جامه یاد کن که بپوشی به روز مرگ

َ
کاو را نـــه بادبان و نه گوی و نه ا

2( بلندی جمله ها: مانند: »ای خویشتن به جامۀ نیکو فریفته« 1( فراوانی واژگان غیرفارسی 

4( ابیات بر فریفته نشدن بر مادیات و آماده شدن برای مرگ تأکید دارد.  3( وجود واژگان کهن: مانند: »َانُگله«، »گوی«، »مشغله« 

نوع قلمرو در کدام گزینه به درستی انتخاب شده است؟- ۱0۱9

»خردمند بدین معان التفات ننماید و دل در طلب جاه فانی نبندد و روی به کسب خیر باقی آرد؛ زیراکه جاه و عمر دنیا ناپایدار است و اگر 
از مال چیزی به دست آید هم بر لب گور بباید گذاشت تا سگان دندان تیز کرده در وی افتند.«

1( دل در طلب چیزی نبستن: کنایه از عدم دلبستگی به چیزی )قلمرو زبانی(

2( سگان دندان تیز کرده: ترکیب وصفی )قلمرو ادبی(

3( خردمند: واژه ای فارسی با ساختمان وندی )قلمرو زبانی(

4( جمالت متن، کوتاه و دارای ایجاز هستند. )قلمرو فکری(

ویژگی زبانی کدام جمله در مقابل آن نادرست است؟- ۱020

1( بخت بلندت یار و چشم بختت بیدار که به صحبت پیری افتادی. )حذف فعل به قرینه(

2( درختی در این وادی زیارت گاه است که مردمان به حاجت خواستن آن جا روند. )کاربرد حرف اضافه )به( در معنی »برای«(

3( روزی به غرور جوانی سخت رانده بودم و شبانگاه به پای کریوه ای )تپه( سست مانده. )کاربرد فعل سوم شخص در معنای اول شخص( 

4( پرسیدمش چگونه ای ؟ گفت تا کودکان بیاوردم دگر کودکی نکردم. )آمدن »ب« بر سر فعل ماضی(

 صحیح آمده است؟- ۱02۱
ً
باتوجه به ویژگی های فکری سبک های خراسانی و عراقی، سبک ابیات مشخص شده در کدام گزینه تماما

هر که راضی شـــد قضا را بد نکردهیچ کـــس از خود قضا را رد نکردالف(
ســـتایش خـــرد را بـــه از راه دادخـــرد بهتـــر از هرچه ایـــزد بدادب(
جان ســـپاری حمّیت عشق استعقل دایم رعیت عشـــق اســـتپ(
نژادت( دهقـــان  بود  پهلـــوان  دلیـــر و بـــزرگ و خردمنـــد و رادیکی 

2( سبک خراسانی: ب، پ / سبک عراقی: الف، ت 1( سبک خراسانی: الف، ت / سبک عراقی: ب، پ 

4( سبک خراسانی: الف، پ/ سبک عراقی: ب، ت 3( سبک خراسانی: ب، ت/ سبک عراقی: الف، پ 
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 صحیح است؟- ۱022
ً
کدام گزینه دربارۀ ویژگی های شعر سبک عراقی کامال

1( چهارچوب زبان با چهارچوب زبان فارسی قدیم تفاوت های عمده دارد.

2( توجه به علوم ادبی ازجمله بیان و بدیع کمتر شده است.

3( »وصال« و »شادی گرایی« از ویژگی های فکری شعر در این دوره است.

4( در این دوره تصوف رواج یافت و اندیشه هایی چون بی اعتباری دنیا رواج بیشتری یافت.

در کدام گزینه به ویژگی فکری سبک عراقی به درستی اشاره شده است؟- ۱023

1( غزل عاشقانه و عارفانه جای قصاید درباری را گرفت.

2( خدشه دار شدن غرور ملی ایرانیان پس از حملۀ مغول باعث توجه کمتر به امور اخروی شد.

3( جایگاه تخلص در انتهای قالب غزل تثبیت شد.

4( فکر با تأثیرپذیری از مسایل سیاسی و اجتماعی دچار تغییر شد مثاًل در شعر این دوره گاه مقام معشوق با معبود یکی می شود. 

در همۀ ابیات به جز گزینۀ ................. یکی از ویژگی های سبک عراقی مشهود است.- ۱024
مهـــر لـــب او بـــر در ایـــن خانـــه نهادیمدر دل ندهـــم ره پـــس از این مهـــر بتان را1(
عشق2( خورشـــید  پرتو  برفروخت  خرمن خاّصان بســـوخت خانگـــه عام رفتمشـــعله ای 
به عمـــر خضـــر تـــو را روزگار مـــژده دهادفلک به ملک جم ای شـــاه مـــژده داد تو را3(
بنیـــادتحافظ از دســـت مده دلت این کشـــتی نوح4( ببـــرد  حـــوادث  طوفـــان  ورنـــه 

کدام گزینه درخصوص شعر قرن چهارم و نیمۀ اول قرن پنجم صحیح است؟- ۱025

1( رایج ترین انواع شعر فارسی در این دوره، حماسی، تعلیمی و غنایی بود.

2( کسی که در این دوره قصیدۀ تمام و کمال با موضوع حکمی و اندرزی سرود، ناصرخسرو بود. سپس کسایی مروزی شیوۀ او را ادامه داد. 

3( شاعران این عصر بیشتر به واقعیت بیرونی نظر داشتند و مفاهیم ذهنی آن ها از قلمرو تعالیم کلی اخالقی فراتر نمی رفت.

4( شعر مدحی با دو شاعر مشهور، رودکی و شهید بلخی، استحکام یافت.

عبارت کدام گزینه مربوط به عصر سامانی نیست؟- ۱026

1( بخارا عمده ترین مرکز فرهنگی این عصر به شمار می آمد.

2( شاهان این عصر برای ماندگاری حکومت خود ناگزیر به رواج زبان فارسی بودند. 

3( عنصری، فرخی و منوچهری در اواخر این عهد تربیت یافته بودند.

4( امرای این عصر با تشویق شاعران، درپی بازیافتن اندیشه ای ایرانی درچارچوب فرهنگ اسالمی بودند.

کدام گزینه در خصوص اتفاقات فرهنگی و سیاسی سه قرن اول هجری و حکومت این دوره صحیح است؟- ۱027

1(  پس از سقوط ساسانیان، فعالیت های علمی و ادبی متوقف شد.

2( پس از صفاریان، حکومت های دیگری چون آل بویه و طاهریان شکل گرفتند.

3( یعقوب لیث صفاری علی رغم آشنایی با زبان عربی، اجازۀ ورود آن به دستگاه حکومت را نداد.

4( رسمیت یافتن زبان فارسی در حکومت های کوچک این دوره، مجال رشد آن را در فضای ادبی و علمی فراهم آورد.
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هر دو عبارت کدام گزینه دربارۀ زبان و ادبیات فارسی پیش از اسالم درست نیست؟- ۱028
الف( فارسی باستان در دورۀ هخامنشیان )559 تا 330 ق.م( رایج بود.

ب( زبان های ایرانی باستان، به دو گروه زبان های »پارتی« و »پهلوی« تقسیم می شوند.
پ( »درخت آسوریک« و »یادگار زریران« هر دو اصلی پهلوی دارند. 

ت( دری، نخستین صورت زبان ادبی فارسی نو در برابر نفوذ عناصر زبان عربی بود.
4( الف، پ 3( الف، ب  2( ب، پ  1( الف، ت 

هریک از توضیحات زیر به ترتیب کتاب های کدام گزینه را معرفی می کند؟- ۱029
الف( این کتاب ترجمۀ »تاریخ الرسل و الملوک« است و نویسنده هم زمان با ترجمۀ کتاب، اطالعات دیگری راجع به ایران به دست آورد 

و بر آن افزود و برخی مطالب را نیز حذف کرد.
ب( این کتاب حدود سال 346 قمری به دست عده ای از دانشوران خراسان نوشته شد. موضوع این کتاب، تاریخ گذشتۀ ایران است.

ج( اصل این کتاب را »محمد بن جریر طبری« به زبان عربی نوشته است. جمعی از دانشمندان آن زمان این کتاب را به فارسی برگرداندند. 
2( شاهنامۀ ابومنصوری ـ تاریخ بلعمی ـ ترجمۀ تفسیر طبری 1( تاریخ بلعمی ـ شاهنامۀ ابومنصوری ـ ترجمۀ تفسیر طبری 

4( شاهنامۀ ابومنصوری ـ تاریخ بلعمی ـ تفسیر طبری 3( تاریخ بلعمی ـ شاهنامۀ ابومنصوری ـ تفسیر طبری 

همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ............. در مورد نثر عهد سامانی درست است.- ۱030

1( نثر هم مانند شعر پارسی، رواج و رونق گرفت.

2( آوردن اصطالحات علمی و اشعار و امثال در آن رایج است.

3( نثر این دوره بیشتر به موضوع های حماسی، ملی و تاریخی توجه دارد.

4( کتاب هایی در موضوع های گوناگون به زبان دری با نثر ساده و روان پدید آمد.

 به کتابت درنیامده بود. - ۱03۱
ً
درواقع باید گفت آثار ادبی پهلوی به سبب ..............، غالبا

2( اهمّیت سّنت شفاهی در ایران پیش از اسالم 1( نبودن امکانات نوشتاری در آن روزگار 

4( بی توّجهی دستگاه حکومت به گردآوری متون 3( نبودن افراد فرهیخته و باسواد 

درون مایه های رایج در نثر عصر  بیداری در کدام گزینه نادرست آمده است؟- ۱032

4- حقوق مدنی زنان 3- موضوعات علمی و تاریخی  2- تنفر از خرافات  1- تجددخواهی 

کدام گزینه دربارۀ وضعیت فرهنگی و ادبی و شخصیت های قرن چهارم و نیمۀ اول قرن پنجم نادرست بیان شده است؟- ۱033

1( مهم ترین دورۀ تمدن اسالمی ایران بوده است.

2( در آغاز قرن چهارم و اوایل قرن پنجم، بیشتر دانشمندان ایرانی، به ضرورت، آثار خود را همچنان به فارسی می نوشتند.

3( در قرن چهاردهم و اوایل قرن پنجم بسیاری از اصطالحات علمی، ادبی، دینی و سیاسی جدید از راه ترجمۀ متون از عربی وارد فارسی دری شد.

4( ابوعلی سینا، در همۀ علوم روزگار خود تبحر داشت و صاحب تحقیق و تألیف بود و حّتی به پارسی و عربی شعر می سرود.

کدام گزینه در مورد »زبان دری« نادرست است؟- ۱034

2( منطقۀ رواج آن نخست در مشرق و شمال شرقی ایران بود. 1( دری زبان محاوره و مکاتبۀ مقامات دولتی ساسانیان بودها ست. 

4( هیچ وقت نتوانست زبان عمومی سراسر کشور ایران شود. 3( این زبان با کنار گذاشتن برخی از صداهای زبان عربی، الفبای آن را پذیرفت. 
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هر دو عبارت کدام گزینه دربارۀ زبان و ادبیات فارسی پیش از اسالم درست نیست؟- ۱028
الف( فارسی باستان در دورۀ هخامنشیان )559 تا 330 ق.م( رایج بود.

ب( زبان های ایرانی باستان، به دو گروه زبان های »پارتی« و »پهلوی« تقسیم می شوند.
پ( »درخت آسوریک« و »یادگار زریران« هر دو اصلی پهلوی دارند. 

ت( دری، نخستین صورت زبان ادبی فارسی نو در برابر نفوذ عناصر زبان عربی بود.
4( الف، پ 3( الف، ب  2( ب، پ  1( الف، ت 

هریک از توضیحات زیر به ترتیب کتاب های کدام گزینه را معرفی می کند؟- ۱029
الف( این کتاب ترجمۀ »تاریخ الرسل و الملوک« است و نویسنده هم زمان با ترجمۀ کتاب، اطالعات دیگری راجع به ایران به دست آورد 

و بر آن افزود و برخی مطالب را نیز حذف کرد.
ب( این کتاب حدود سال 346 قمری به دست عده ای از دانشوران خراسان نوشته شد. موضوع این کتاب، تاریخ گذشتۀ ایران است.

ج( اصل این کتاب را »محمد بن جریر طبری« به زبان عربی نوشته است. جمعی از دانشمندان آن زمان این کتاب را به فارسی برگرداندند. 
2( شاهنامۀ ابومنصوری ـ تاریخ بلعمی ـ ترجمۀ تفسیر طبری 1( تاریخ بلعمی ـ شاهنامۀ ابومنصوری ـ ترجمۀ تفسیر طبری 

4( شاهنامۀ ابومنصوری ـ تاریخ بلعمی ـ تفسیر طبری 3( تاریخ بلعمی ـ شاهنامۀ ابومنصوری ـ تفسیر طبری 

همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ............. در مورد نثر عهد سامانی درست است.- ۱030

1( نثر هم مانند شعر پارسی، رواج و رونق گرفت.

2( آوردن اصطالحات علمی و اشعار و امثال در آن رایج است.

3( نثر این دوره بیشتر به موضوع های حماسی، ملی و تاریخی توجه دارد.

4( کتاب هایی در موضوع های گوناگون به زبان دری با نثر ساده و روان پدید آمد.

 به کتابت درنیامده بود. - ۱03۱
ً
درواقع باید گفت آثار ادبی پهلوی به سبب ..............، غالبا

2( اهمّیت سّنت شفاهی در ایران پیش از اسالم 1( نبودن امکانات نوشتاری در آن روزگار 

4( بی توّجهی دستگاه حکومت به گردآوری متون 3( نبودن افراد فرهیخته و باسواد 

درون مایه های رایج در نثر عصر  بیداری در کدام گزینه نادرست آمده است؟- ۱032

4- حقوق مدنی زنان 3- موضوعات علمی و تاریخی  2- تنفر از خرافات  1- تجددخواهی 

کدام گزینه دربارۀ وضعیت فرهنگی و ادبی و شخصیت های قرن چهارم و نیمۀ اول قرن پنجم نادرست بیان شده است؟- ۱033

1( مهم ترین دورۀ تمدن اسالمی ایران بوده است.

2( در آغاز قرن چهارم و اوایل قرن پنجم، بیشتر دانشمندان ایرانی، به ضرورت، آثار خود را همچنان به فارسی می نوشتند.

3( در قرن چهاردهم و اوایل قرن پنجم بسیاری از اصطالحات علمی، ادبی، دینی و سیاسی جدید از راه ترجمۀ متون از عربی وارد فارسی دری شد.

4( ابوعلی سینا، در همۀ علوم روزگار خود تبحر داشت و صاحب تحقیق و تألیف بود و حّتی به پارسی و عربی شعر می سرود.

کدام گزینه در مورد »زبان دری« نادرست است؟- ۱034

2( منطقۀ رواج آن نخست در مشرق و شمال شرقی ایران بود. 1( دری زبان محاوره و مکاتبۀ مقامات دولتی ساسانیان بودها ست. 

4( هیچ وقت نتوانست زبان عمومی سراسر کشور ایران شود. 3( این زبان با کنار گذاشتن برخی از صداهای زبان عربی، الفبای آن را پذیرفت. 
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زبان پارتی در ............. و .............. ایران متداول بوده است.- ۱035

4( غرب و جنوب غربی 3( شرق و شمال شرقی  2( شمال و شمال شرقی  1( جنوب و جنوب غربی 

موارد کدام گزینه دربارۀ موضوع ها و حوزه های ادبی موجود در نثر مشروطه و نمونه های آن نادرست است؟- ۱036

الف( مجلۀ بهار که نشریه ای ادبی محسوب می شد، در سال های مشروطه به وسیلۀ ملک الّشعرای بهار منتشر شد.

ب( از میان رمان نویسان این دوره می توان به محّمد باقر میرزا خسروی، نویسندۀ رمان شمس و طغرا اشاره کرد. 

پ( سرگذشت حاجی بابای اصفهانی از مهم ترین آثار ترجمه شده در این دوره است.

از  گیالنی  اشرف الّدین  سید  نویسندگی  و  مدیریت  با  شمال  نسیم  روزنامۀ  و  جهانگیرخان  میرزا  مدیریت  با  اسرافیل  صور  روزنامۀ  ت( 
روزنامه های مهم این دوره اند. 

ث( در این عصر، نوشتن رمان تاریخی و اجتماعی سطحی در قیاس با روزنامه نویسی دردسر کمتری داشت.

ج( ترجمۀ آثار اروپایی در ایران با ایجاد چاپخانه در زمان فتحعلی شاه آغاز شد.

چ( تنها نمونه ادبیات نمایشی این دوره، سه نمایش نامۀ کوتاه، اثر میرزا حسن خان بدیع است. 

ح( دانشکده و نوبهار، نام دو مجله بود که در این دوره به چاپ می رسید.

4( پ ـ ح 3( ت ـ ج  2( ب ـ ث  1( الف ـ چ 

در کدام گزینه ویژگی های نثر قائم مقام فراهانی موجود است؟- ۱037

1( یکی را روضۀ جنانی جزای دادن جانی است، یکی را نعمت خلدی بهای قطرۀ خونی. قومی به مایۀ بذل جان، دولت ُحسن مآل گیرند، برخی به جبایت خراج 
دیوان، تنّعم نعیم رضوان یابند. 

2( و نقود منثورات را سّکۀ قبول ملوک و اکابر می نهادم تا به قدر وسع این دو کریمه را در حجر تشریح و تربیت چنان برآورم که راغبان و خاطبان را به خطبتشان 
بواعث رغبت با دید آمد. 

3( این ها همه از سرائر مملکت است. این ها تمام حرف هایی است که همه جا نمی توان گفت. من ریشم را که توی آسیاب سفید نکرده ام. تو آسوده باش. هیچ 
وقت از این حرف ها نخواهم نوشت.

4( اگرچه دردسر می دهم اما چه می توان کرد؛ نشخوار آدمیزاد حرف است. ما یک رفیق داریم اسمش دمدمی است. بیشتر از یک سال موی دماغ ما شده بود.

در کدام بیت از مضامین رایج شعر عصر بیداری استفاده نشده است؟- ۱038
با نشـــاط شـــیر و با عزم پلنگ آماده شودر ره ناموس ملک و ملت و خویش و تبار1(
شـــاه را مجذوب کرد آوازۀ شـــهر فرنگاز فرنگ آمد به ایران طرفه های رنگ رنگ2(
مرد نثـــری ســـره و زن غزلی تر باشـــدزن بود شـــعر خـــدا، مرد بـــود نثر خدا3(
هرچه قانون شمار است اندر آن دفتر شودور شـــمار فصل او را دفتری سازد کسی4(

باتوجه به ویژگی فکری ابیات زیر، کدام بیت سرودۀ شعرای عصر بیداری است؟- ۱039
آورده ایخســـتگان ضربت تســـلیم را بهر شـــفا1( نجـــات  قانـــون  کلی  نســـخۀ 
آزاده را ز طعـــن زبـــان آوران چـــه غم؟بر سرو سوســـن از چه زبان می کند دراز؟2(
عزم ســـفرش از گذر حّب وطن خاســـتتا چین ســـر زلـــف بتان شـــد وطن دل3(
دل4( ز  را  مـــادر  داغ  میهـــن  بسترد، کان واجب اســـت این مستحبداغ 
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کدام گزینه نادرست است؟- ۱040

1( دلیل تعّدد سبک های ادبی شعرا و نویسندگان جهان، تفاوت آن ها در اطالعات، دانش، ذوق و استعداد است.

2( سبک دورۀ سامانی و غزنوی تا حدود آغاز قرن ششم هجری، هنوز شعر پارسی را تحت تأثیر داشت.

3( جمال الّدین عبدالّرزاق از شاعران معروف آذربایجان بود که سبک شعر فارسی را از شیوۀ دیگر نواحی، متمایز کردند.

4( عّطار و مولوی از شاعرانی بودند که به پیروی از سنایی به عرفان و تصّوف روی آوردند.

ویژگی سبکی کدام بیت در مقابل آن نادرست است؟- ۱04۱
)کاربرد قافیه و ردیف ساده( چون شب تاری همی از روز روشن تر شودگر نه آیین جهان از سر همی دیگر شود1(
)استفادۀ طبیعی از آرایه های ادبی(چـــون شـــعله های آذر گل هـــای نارهر شـــب همی درخشـــد در گلستان2(
)سادگی زبان شعر(به خوب تـــر لقبی گفت ســـّیدا مرحباز دور هر که مـــر او را بدید پیر و جوان3(
)استفاده از دو نشانه برای یک متمم(گویی که چگونه است بر شاه تو را کارای آن که همی قصۀ من پرسی هموار4(

بیت کدام گزینه مطابق با ویژگی های سبک بینابین سروده شده است؟- ۱042
به کام خویـــش برگیرد گهر غـــّواص از دریاامید خلق غّواص اســـت و دســـت راد او دریا1(
بر جای چنگ و نای و نی، آواز زاغ است و زغنبر جای رطل و جام می، گوران نهاده استند پی2(
وگر خواهند درویشـــان ملک را صنع آن باشدوگر خود جنت المأوی بود مأوای درویشـــان3(

تا ز حســـن االســـتماعت قرب او أدنی دهدخیز و بیتی چند بنویس و به خدمت بر بخوان4( 

کدام یک از ابیات زیر، منطبق بر یکی از مضامین عمدۀ سبک خراسانی است؟- ۱043
که مایه است مر جهل و بد گوهری رابه علم و به گوهر کنی مدحت آن را1(
به جای ختم قـــرآن مدح دهقان؟چـــرا خوانم چو فرقان کـــردم از بر2(
دلم ز مدح و غزل بر مناقب و مقتلهزار شکر خداوند ر اکه خرسند است3(
علـــم نخواهـــی و هنر نشـــمریمـــدح و دبیـــری و غـــزل را نگر4(

عبارات همۀ گزینه ها به جز .............. مطابق با ویژگی های نثر »مصنوع« است.- ۱044

1( خسروان بدان پنج روز حق های حشم و گروهان بگزارندی و حاجت ها روا کردند. اعتقاد پارسیان اندر نوروز نخستین آن است که اول روزی است از زمانه و بدو 
فلک آغازید گشتن.

2( هرکه در این کارها اهمال نماید از استقامت معیشت محروم ماند: ضایع گردانیدن فرصت و کاهلی در موسم حاجت و تصدیق اخبار که محتمل صدق و کذب 
باشد.

3( من آن غافل نادانم که دم گرم تو مرا بر باد نشاند تا هوس سّجاده بر روی آب افگندن پیش خاطر آوردم و چون سوختۀ نم داشت آتش در من افتاد و قفای 
آن بخوردم.

4( ای نفس میان منافع و مضاّر خویش فرق نمی کنی؛ و خردمند چگونه آرزوی چیزیدر دل جای دهد که رنج و تبعت آن بسیار باشد و انتفاع و استمتاع اندک؟

در بررسی سبکی، متن زیر می تواند متعلق به کدام اثر باشد؟- ۱045

»ایزد عّز ذکُرُه مزد دهاد سلطان معظم را به گذشته  شدن امام القادر بالله امیرالمؤمنین. اّنا لله و اّنا الیه راجعون. مصیبت سخت بزرگ 
است اّما موهبت به بقای خداوند بزرگ تر. ایزد جای خلیفۀ گذشته فردوس کناد.«

4( کشف االسرار 3( التفهیم  2( تاریخ بیهقی  1( تاریخ بلعمی 



سواالتتاریخادبیاتوسبکشناسی

201

کدام گزینه نادرست است؟- ۱040

1( دلیل تعّدد سبک های ادبی شعرا و نویسندگان جهان، تفاوت آن ها در اطالعات، دانش، ذوق و استعداد است.

2( سبک دورۀ سامانی و غزنوی تا حدود آغاز قرن ششم هجری، هنوز شعر پارسی را تحت تأثیر داشت.

3( جمال الّدین عبدالّرزاق از شاعران معروف آذربایجان بود که سبک شعر فارسی را از شیوۀ دیگر نواحی، متمایز کردند.

4( عّطار و مولوی از شاعرانی بودند که به پیروی از سنایی به عرفان و تصّوف روی آوردند.

ویژگی سبکی کدام بیت در مقابل آن نادرست است؟- ۱04۱
)کاربرد قافیه و ردیف ساده( چون شب تاری همی از روز روشن تر شودگر نه آیین جهان از سر همی دیگر شود1(
)استفادۀ طبیعی از آرایه های ادبی(چـــون شـــعله های آذر گل هـــای نارهر شـــب همی درخشـــد در گلستان2(
)سادگی زبان شعر(به خوب تـــر لقبی گفت ســـّیدا مرحباز دور هر که مـــر او را بدید پیر و جوان3(
)استفاده از دو نشانه برای یک متمم(گویی که چگونه است بر شاه تو را کارای آن که همی قصۀ من پرسی هموار4(

بیت کدام گزینه مطابق با ویژگی های سبک بینابین سروده شده است؟- ۱042
به کام خویـــش برگیرد گهر غـــّواص از دریاامید خلق غّواص اســـت و دســـت راد او دریا1(
بر جای چنگ و نای و نی، آواز زاغ است و زغنبر جای رطل و جام می، گوران نهاده استند پی2(
وگر خواهند درویشـــان ملک را صنع آن باشدوگر خود جنت المأوی بود مأوای درویشـــان3(

تا ز حســـن االســـتماعت قرب او أدنی دهدخیز و بیتی چند بنویس و به خدمت بر بخوان4( 

کدام یک از ابیات زیر، منطبق بر یکی از مضامین عمدۀ سبک خراسانی است؟- ۱043
که مایه است مر جهل و بد گوهری رابه علم و به گوهر کنی مدحت آن را1(
به جای ختم قـــرآن مدح دهقان؟چـــرا خوانم چو فرقان کـــردم از بر2(
دلم ز مدح و غزل بر مناقب و مقتلهزار شکر خداوند ر اکه خرسند است3(
علـــم نخواهـــی و هنر نشـــمریمـــدح و دبیـــری و غـــزل را نگر4(

عبارات همۀ گزینه ها به جز .............. مطابق با ویژگی های نثر »مصنوع« است.- ۱044

1( خسروان بدان پنج روز حق های حشم و گروهان بگزارندی و حاجت ها روا کردند. اعتقاد پارسیان اندر نوروز نخستین آن است که اول روزی است از زمانه و بدو 
فلک آغازید گشتن.

2( هرکه در این کارها اهمال نماید از استقامت معیشت محروم ماند: ضایع گردانیدن فرصت و کاهلی در موسم حاجت و تصدیق اخبار که محتمل صدق و کذب 
باشد.

3( من آن غافل نادانم که دم گرم تو مرا بر باد نشاند تا هوس سّجاده بر روی آب افگندن پیش خاطر آوردم و چون سوختۀ نم داشت آتش در من افتاد و قفای 
آن بخوردم.

4( ای نفس میان منافع و مضاّر خویش فرق نمی کنی؛ و خردمند چگونه آرزوی چیزیدر دل جای دهد که رنج و تبعت آن بسیار باشد و انتفاع و استمتاع اندک؟

در بررسی سبکی، متن زیر می تواند متعلق به کدام اثر باشد؟- ۱045

»ایزد عّز ذکُرُه مزد دهاد سلطان معظم را به گذشته  شدن امام القادر بالله امیرالمؤمنین. اّنا لله و اّنا الیه راجعون. مصیبت سخت بزرگ 
است اّما موهبت به بقای خداوند بزرگ تر. ایزد جای خلیفۀ گذشته فردوس کناد.«

4( کشف االسرار 3( التفهیم  2( تاریخ بیهقی  1( تاریخ بلعمی 



علوم و فنون ادبی

202

نثر کدام گزینه را می توان منسوب به خواجه عبدالله انصاری دانست؟- ۱046

1( هم در اّول شب خود را به شکل و زّی او برآورد و شمعکی خرد با مفاتیح که برای گشادن در دّکان ُمعد بود، در آستین نهاد.

2( پس ابراهیم بیرون آمد از میان آتش به سالمت و آن تخت و حوض آب ناپدید شد، به جای خویش رفتند به بهشت.

3( و رفتن به حج تا آنگاه که خلعت مصری بگرفت و ضرورت ستدن و از موصل راه گردانیدن و به بغداد باز نشدن و خلیفه را به دل آمدن که مگر امیر محمود 
فرموده است، همه به تمامی شرح کردم.

4( چون شکیبایی در شریعت از پسندیدگی نشان است و ناشکیبایی در حقیقت عین فرمان است، میان این و آن رهی را با تو چه برهان است؟

به ترتیب کتاب تذکرۀ دولتشاه به تشویق چه کسی نوشته شد و جامی در کدام اثر خود از عطار پیروی کرده است؟- ۱047

2( دولتشاه سمرقندی ـ تحفۀ االحرار 1( دولتشاه سمرقندی ـ نفحات االنس 

4( امیرعلی شیرنوایی ـ تحفۀ االحرار 3( امیرعلی شیرنوایی ـ نفحات االنس 

پدید آورندگان هریک از آثار زیر به ترتیب خالق کدام آثارند؟- ۱048

»همسایه ها ـ دری به خانۀ خورشید ـ آیینه های ناگهان ـ دید و بازدید«

1( مدار صفر درجه ـ صدای سبز ـ بی بال پریدن ـ راه آب نامه

2( زمین سوخته ـ از آسمان سبز ـ ظهر روز دهم ـ سه تار

3( برۀ گمشدۀ راعی ـ از این ستاره تا آن ستاره ـ در کوچۀ آفتاب ـ زیارت

4( زمستان 62 ـ دالویزتر از سبز ـ خواب ارغوانی ـ ارزیابی شتاب زده

مفهوم مطرح شده در کدام بیت بیانگر بنیادی ترین فکر و خواست مشروطه خواهان است؟- ۱049
مقصـــود مـــن اندر همـــه دنیـــا و دگر هیچآزادی و راحـــت شـــدن رنجبـــران اســـت1(
خویـــش2( پســـر  پـــرورد  کـــه  بایـــد  زیـــورمـــادر  یابـــد  ملـــک  کـــه  بایـــد  قانـــون 
ایـــران مهیـــن ای وطـــن من3( ای گشـــته به مهر تو عجیـــب جان و تن منای خّطـــۀ 
هم پادشاهی هم رهی بحری، بلی، لیکن تهیفرمانبـــر و فرماندهی قانون شـــادی انُدهی4(

 درست است؟ - ۱050
ً
چند مورد از عبارات زیر از لحاظ تاریخ ادبیات و سبک شناسی کامال

الف( عنصری، فّرخی و منوچهری از شعرایی بودند که در اواخر عهد سامانی تربیت یافته بودند.

ب( زبان های ایرانی میانه از حدود 300 سال قبل از میالد رایج بوده اند و به دو گروه شرقی و غربی تقسیم می کردند.

ج( بدبینی شاعران نسبت به دنیا، شکایت از روزگار و چشم بستن به روی نابسامانی های اجتماعی از مضامین برجستۀ شعر قرن هفتم 
است. 

د( از ویژگی های کتاب های کشف المحجوب و کیمیای سعادت می توان به جمالت طوالنی و حذف افعال به قرینه اشاره کرد.

4( یک 3( دو  2( سه  1( چهار  

کدام اثر به پیروی از نظامی سروده شده است؟- ۱05۱

4( موش و گربه 3( دیوان شاه نعمت الله ولی  2( جمشید و خورشید  1( عشاق نامه 
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د سبک عراقی بود و چه کسی در دورۀ بیداری، سردبیری روزنامۀ مجلس - ۱052
ّ
به ترتیب کدام شاعر دورۀ  بازگشت، از غزل سرایان مقل

را به عهده داشت؟

2( سروش اصفهانی ـ قائم مقام فراهانی 1( صبای کاشانی ـ ملک الّشعرای بهار 

4( نشاط اصفهانی ـ عالمه دهخدا 3( مجمر اصفهانی ـ میرزا محمد صادق امیری 

کدام عبارت از لحاظ تاریخ ادبیات درست است؟- ۱053

1( مهمترین حادثۀ ادبی دورۀ سوم شعر معاصر قبل از انقالب، تشکیل کنگرۀ نویسندگان و شاعران ایران است.

2( »دستور زبان عشق«، »از آسمان سبز« و »بی بال پریدن« از کتاب های شعر شاعران انقالب هستند.

3( نصرالله مردانی، رضا امیرخانی و سلمان هراتی از شاعران نسل جوان انقالب می باشند. 

4( آثار »مدار صفر درجه«، »بّرۀ گمشدۀ راعی« و »همسایه ها« همگی در قالب رمان نوشته شده اند.

ویژگی سبکی مقابل کدام بیت نادرست است؟- ۱054
فرازبدین نامه چون دســـت کردم دراز1( گـــردن  بـــود  مهتری  )کمی لغات عربی و سادگی زبان شعر(یکـــی 
)کاربرد دو حرف اضافه برای یک متمم(که خود رنج بردن به دانش سزاستبه رنـــج انـــدر آر تنت را رواســـت2(
)تفاوت تلفظ برخی کلمات در مقایسه با زبان امروز(بزرگـــی و دیهیـــم و گنج و ســـپاهبرفـــت و بـــدو داد تخـــت و کاله3(

بیـــکار یکســـو شـــویبه هســـتیش باید که خستو شوی4( )مهجور بودن برخی واژگان در مقایسه با دوره های بعدی(ز گفتـــار 

ویژگی های سبکی کدام عبارت در مقابل آن نادرست است؟- ۱055

1( هرکس به اندازۀ خدمتکاران خود یک دو کس را به هر رنگی که باشد چنین رعایت کرده راه سخنی داد. )کاربرد وجه وصفی(
2( همان بهتر که یک روز شیالن عام از بدن او ساخته شود. )کاربرد واژگان ترکی(

3( تو می بایست پادشاه شهر خود را به گنج های حکمت توانگر دل سازی. )کاهش استفاده از کلمات عربی(
4( گنجشکان با دل شاد و خاطر از بند غم آزاد زندگانی نمودن گرفتند. )کاربرد تصّنعی صنایع ادبی(

در همۀ ابیات به جز ............. یکی از ویژگی های فکری شعر معاصر یافت می شود.- ۱056
چه شـــد که بر ســـر مهر آمـــدی، وفا کردیبـــه قهر رفتـــن و جـــور و جفا شـــعار تو بود1(
گردون به دشت جاهش چون حلقۀ کم استگیهان به بحر جودش چون قطرۀ یم اســـت2(
پاســـخم گو به نگاهی که زبان من و تو استگوش کـــن با لب خاموش ســـخن می گویم3(
ایـــن آرزوســـت گر نگـــری، آن یکـــی امیدبی زر کســـی به کـــس ندهد هیـــزم و زغال4(

موضوعی که در عصر بیداری بسیار مورد توّجه روزنامه ها قرار گرفت، کدام است؟- ۱057
4- تنفر از خرافات 3- دشمنی با استعمار و استبداد  2- طنز سیاسی اجتماعی  1- آزادی طلبی 

 درست است؟- ۱058
ً
کدام مورد از لحاظ تاریخ ادبیات کامال

1( در دورۀ صفویه تاریخ نویسی به نثر ساده رواج می یابد و حاشیه نویسی هایی هم به نثر ساده به کتب تاریخ قدیمی صورت می گیرد.
2( تنها اثر قابل توجه در عصر بیداری در حوزۀ تحقیقات تاریخی، »سرگذشت حاجی بابای اصفهانی« است.

3( محمدعلی جمال زاده در داستان نویسی بیشترین تأکید را بر روی محتوای اثر می گذاشت.
4( می توان گفت قصد نویسندگانی مثل خواندمیر و حسن بیگ روملو ساده نویسی بوده است؛ هرچند آثارشان امروزه خیلی روان نیست.
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د سبک عراقی بود و چه کسی در دورۀ بیداری، سردبیری روزنامۀ مجلس - ۱052
ّ
به ترتیب کدام شاعر دورۀ  بازگشت، از غزل سرایان مقل

را به عهده داشت؟

2( سروش اصفهانی ـ قائم مقام فراهانی 1( صبای کاشانی ـ ملک الّشعرای بهار 

4( نشاط اصفهانی ـ عالمه دهخدا 3( مجمر اصفهانی ـ میرزا محمد صادق امیری 

کدام عبارت از لحاظ تاریخ ادبیات درست است؟- ۱053

1( مهمترین حادثۀ ادبی دورۀ سوم شعر معاصر قبل از انقالب، تشکیل کنگرۀ نویسندگان و شاعران ایران است.

2( »دستور زبان عشق«، »از آسمان سبز« و »بی بال پریدن« از کتاب های شعر شاعران انقالب هستند.

3( نصرالله مردانی، رضا امیرخانی و سلمان هراتی از شاعران نسل جوان انقالب می باشند. 

4( آثار »مدار صفر درجه«، »بّرۀ گمشدۀ راعی« و »همسایه ها« همگی در قالب رمان نوشته شده اند.

ویژگی سبکی مقابل کدام بیت نادرست است؟- ۱054
فرازبدین نامه چون دســـت کردم دراز1( گـــردن  بـــود  مهتری  )کمی لغات عربی و سادگی زبان شعر(یکـــی 
)کاربرد دو حرف اضافه برای یک متمم(که خود رنج بردن به دانش سزاستبه رنـــج انـــدر آر تنت را رواســـت2(
)تفاوت تلفظ برخی کلمات در مقایسه با زبان امروز(بزرگـــی و دیهیـــم و گنج و ســـپاهبرفـــت و بـــدو داد تخـــت و کاله3(

بیـــکار یکســـو شـــویبه هســـتیش باید که خستو شوی4( )مهجور بودن برخی واژگان در مقایسه با دوره های بعدی(ز گفتـــار 

ویژگی های سبکی کدام عبارت در مقابل آن نادرست است؟- ۱055

1( هرکس به اندازۀ خدمتکاران خود یک دو کس را به هر رنگی که باشد چنین رعایت کرده راه سخنی داد. )کاربرد وجه وصفی(
2( همان بهتر که یک روز شیالن عام از بدن او ساخته شود. )کاربرد واژگان ترکی(

3( تو می بایست پادشاه شهر خود را به گنج های حکمت توانگر دل سازی. )کاهش استفاده از کلمات عربی(
4( گنجشکان با دل شاد و خاطر از بند غم آزاد زندگانی نمودن گرفتند. )کاربرد تصّنعی صنایع ادبی(

در همۀ ابیات به جز ............. یکی از ویژگی های فکری شعر معاصر یافت می شود.- ۱056
چه شـــد که بر ســـر مهر آمـــدی، وفا کردیبـــه قهر رفتـــن و جـــور و جفا شـــعار تو بود1(
گردون به دشت جاهش چون حلقۀ کم استگیهان به بحر جودش چون قطرۀ یم اســـت2(
پاســـخم گو به نگاهی که زبان من و تو استگوش کـــن با لب خاموش ســـخن می گویم3(
ایـــن آرزوســـت گر نگـــری، آن یکـــی امیدبی زر کســـی به کـــس ندهد هیـــزم و زغال4(

موضوعی که در عصر بیداری بسیار مورد توّجه روزنامه ها قرار گرفت، کدام است؟- ۱057
4- تنفر از خرافات 3- دشمنی با استعمار و استبداد  2- طنز سیاسی اجتماعی  1- آزادی طلبی 

 درست است؟- ۱058
ً
کدام مورد از لحاظ تاریخ ادبیات کامال

1( در دورۀ صفویه تاریخ نویسی به نثر ساده رواج می یابد و حاشیه نویسی هایی هم به نثر ساده به کتب تاریخ قدیمی صورت می گیرد.
2( تنها اثر قابل توجه در عصر بیداری در حوزۀ تحقیقات تاریخی، »سرگذشت حاجی بابای اصفهانی« است.

3( محمدعلی جمال زاده در داستان نویسی بیشترین تأکید را بر روی محتوای اثر می گذاشت.
4( می توان گفت قصد نویسندگانی مثل خواندمیر و حسن بیگ روملو ساده نویسی بوده است؛ هرچند آثارشان امروزه خیلی روان نیست.
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موضوع کدام یک از آثار زیر، تفسیر قرآن است؟- ۱059

2( کشف االسرار و عدۀ  االبرار 1( جامع عباسی 

4( انوار سهیلی 3( مرصادالعباد من المبدأ الی المعاد 

نثر کدام گزینه از متون دورۀ  سامانی است؟- ۱060

1( مراد از جمع و تألیف و تصنیف کردن به جز آن نباشد که مصنف بدان کتاب زنده باشد و خوانندگان و متعلمان وی را دعای خیر گویند.

2( از بهر آن که بسیار تفتیش قوم کردی، او را قریش نام کردند و دیگر گروه گویند قریش نام اسبی است اندر دریا و آن اسب بر خلق دریا جملگی غلبه دارد از 
ماهی و جز ماهی.

3( هر آن کس که او دو شغل دارد، همواره هر دو شغل بر خلل باشد و او مقّصر و مالمت زده؛ و فرماینده و کارفرما، متشّکی و رنجور دل.

4( و حقیقت تو آن معنِی باطن است و هرچه جز این است، همه تبِع اوست و لشکر و خدمتکار اوست و ما آن را نام دل خواهیم نهادن و چون حدیث دل کنیم، 
بدان که این حقیقت را می خواهیم که گاه گاه آن را روح گویند و گاه گاه آن را نفس گویند.

در همۀ اشعار به استثنای  .............. بازتاب مسائل سیاسی و اجتماعی مشهود است. - ۱06۱

1( بگذار در سکوت به گوش آید / در نور رنگ رفته و سرد ماه / فریادهای ذّلۀ محبوسان / از محبس سیاه

2( از این زنجیریان هستند مردانی / که مردار زنان را دوست می دارند / از این زنجیریان هستند مردانی / که در رویایشان هر شب/ زنی از وحشت مرگ از جگر 
برمی کشد فریاد

3( من امیدم را در یأس یافتم/ مهتابم را در شب/ عشقم را در سال بد یافتم/ و هنگامی که داشتم خاکستر می شدم/ گر گرفتم 

4( به صد امید آمد، رفت نومید/ بهار ـ آری بر او نگشود کس در / در این ویران به رویش کس نخندید/ کس اش تاجی ز گل ننهاد بر سر 

کدام گزینه از منظر تاریخ ادبیات صحیح است؟- ۱062

1( »مجالس المؤمنین« قاضی نورالله شوشتری از نمونه های نثر سادۀ سبک هندی با موضوع عرفان است.

2( فرهنگ هند در قرن دهم به دلیل تأثیر تفکرات و معارف هندوان بر شعر شاعران، از عوامل تغییر سبک شعر فارسی بود.

3( خواجوی کرمانی از غزل سرایان برجستۀ قرن هفتم هجری است که غزل هایش بر حافظ تأثیر گذاشته است.

4( جامی در »تحفۀ االحرار« به شیوۀ تذکرۀ االولیای عطار، به بیان حقایق عرفانی و ذکر احوال عارفان می پردازد.

در همۀ گزینه ها به جز ................ می توان ویژگی های زبانی سبک هندی را یافت.- ۱063
ز بس چشم ترم پنهان به رخسارش نظر داردبه مژگانـــم نگه چون آب زیـــر کاه می گردد1(
ُپر میل خشـــم داری و هیچت بهانه نیســـتنامـــد ز مـــن گناهـــی و شـــرمنده ام که تو2(
که از خود دوســـتتر دارد پـــدر فرزند قابل رارود قربان طفل اشـــک هر دم مردم چشمم3(
حســـن تو ز تحســـین تو بسته ســـت زبان رادر صورت و معنی که تو داری چه توان گفت4(

در عبارات زیر از »محبوب القلوب«، ویژگی سبکی کدام عبارت در مقابل آن نادرست است؟- ۱064

1( از حضرات مقدسات ائمه، مأثور است که کدخدایی و محّبت زنان مستوره باعث تصّلب پرتو شمع ایمان است. )اطناب(

2( آیینۀ خاطرشان را غبار نقص عقل، مانع پذیرفتن تمثال صور حسن و قبح مقدسات می باشد. )کاربرد تتابع اضافات( 

3( اسکندر را لطایف عاقالنه تفکر صالح صال زده از حضیض غفلت به اوج عزم درآمده او را تحسین نمود. )استفاده از وجه وصفی(

4( ترّحم مسلمانی سّد راه و صلۀ رحم وسیله گشته از خونش درگذشتم. )کاربرد لغات ترکی و مغولی(
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کدام گزینه دربارۀ شعر قرن هشتم هجری صحیح است؟- ۱065

1( با روی کار آمدن دربارهای ادب دوست، قصیده رونق گرفت.

2( مناطقی مثل خراسان همچنان در حکم مرکز ادبی این دوره به شمار می رفت.

3( زبان شعر به جز در شعر شاعرانی شاخص، رو به سستی بود.

4( تعصبات دینی حاکمان این دوره، مانع رشد عقاید مختلف می گردید. 

در همۀ ابیات به جز بیت گزینۀ ............... نمونه ای از نفوذ زبان ترکی در زبان فارسی یافت می شود.- ۱066
بـــر آن کـــه فتنۀ رنج اســـت و عاشـــق بلوانگاه کـــن که چـــه مایـــه دریـــغ و درد بود1(
بهر یک تـــن ز چه صد فوج قشـــون می آیدپـــی قتلم صـــف مـــژگان ز چه آراســـته ای2(
کافتد انـــدر خیل دّجـــال از ظهـــور منتظرشورشـــی افتاد از آن یـــورش در اهل بایزید3(
نگرچون هوای ملک دل بیند کز این سان گرم شد4( قشالقش  و  ییالق  زند  چشمم  بر  خیمه 

باتوجه به بیت زیر ویژگی کدام قلمرو درست است؟- ۱067
بیاکه یاد تو آرامشـــی است طوفانی«»کنار نام تو لنگر گرفت کشـتی عشـق

2( از واژگان غیر فارسی، کم استفاده شده است: قلمرو زبانی 1( واژگان بیت، ساختمان پیچیده دارند: قلمرو زبانی 

4( شعر در قالب مثنوی سروده شده است: قلمرو ادبی 3( آرایۀ تلمیح در بیت استفاده شده است: قلمرو ادبی 

همۀ گزینه های زیر به جز گزینۀ ............... در مورد سازه ها و عوامل تأثیرگذار در شعر فارسی درست است.- ۱068

2( اساسی ترین عامل پیدایی شعر، عاطفه است. 1( وزن در شعر، جنبۀ تزئینی ندارد و جزء طبیعت شعر است. 

4( شاعر، برای انتقال عاطفۀ خود به دیگران از زبان کمک می گیرد.  3( وزن، امری غیر حسی است. 

کدام گزینه دربارۀ متن زیر نادرست است؟- ۱069

قان دربار را فرمود که مرسوم فالن را چندان که هست مضاعف کنید که مالزم درگاه است و مترّصد فرمان و 
ّ
»یکی از ملوک عرب متعل

سایر خدمتکاران به لهو و لعب مشغول و در ادای خدمت متهاون.«
2( کاربرد »که« در معنای »زیرا که« 1( کاربرد زیاد واژگان عربی 

4( حذف فعل به قرینه 3( کاربرد»را« ی فّک اضافه 

کدام گزینه دربارۀ شعر قرن چهارم و نیمۀ اول قرن پنجم نادرست است؟- ۱070

1( رایج ترین انواع شعر فارسی در این دوره، »حماسی«، »مدحی« و »اندرزی« بود.
2( مدیحه سرایی از آغاز ادبیات فارسی به پیروی از شعر عربی معمول گشت.

3( مفاهیم ذهنی شاعران این دوره از قلمرو تعالیم کلی اخالقی فراتر نمی رفت.
4( اوج پختگی شعر حکمی در دورۀ سلجوقیان بود. 

کدام گزینه دربارۀ نثر سدۀ چهارم و نیمۀ اول قرن پنجم و آثار این دوره صحیح نیست؟- ۱07۱
1( شاهنامۀ ابومنصوری حدود سال 346 قمری، به دست عده ای از دانشوران خراسان، نوشته شد.

2( اصل تفسیر طبری را محمدبن جریر طبری به زبان عربی نوشته است و ابوعلی بلعمی آن را به فارسی ترجمه کرده است.
3( در نثر این دوره هنوز آوردن اصطالحات علمی و اشعار و امثال رایج نشده است.

4( نثر این دوره بیشتر به موضوع های حماسی، ملی و تاریخی توجه دارد.
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کدام گزینه دربارۀ شعر قرن هشتم هجری صحیح است؟- ۱065

1( با روی کار آمدن دربارهای ادب دوست، قصیده رونق گرفت.

2( مناطقی مثل خراسان همچنان در حکم مرکز ادبی این دوره به شمار می رفت.

3( زبان شعر به جز در شعر شاعرانی شاخص، رو به سستی بود.

4( تعصبات دینی حاکمان این دوره، مانع رشد عقاید مختلف می گردید. 

در همۀ ابیات به جز بیت گزینۀ ............... نمونه ای از نفوذ زبان ترکی در زبان فارسی یافت می شود.- ۱066
بـــر آن کـــه فتنۀ رنج اســـت و عاشـــق بلوانگاه کـــن که چـــه مایـــه دریـــغ و درد بود1(
بهر یک تـــن ز چه صد فوج قشـــون می آیدپـــی قتلم صـــف مـــژگان ز چه آراســـته ای2(
کافتد انـــدر خیل دّجـــال از ظهـــور منتظرشورشـــی افتاد از آن یـــورش در اهل بایزید3(
نگرچون هوای ملک دل بیند کز این سان گرم شد4( قشالقش  و  ییالق  زند  چشمم  بر  خیمه 

باتوجه به بیت زیر ویژگی کدام قلمرو درست است؟- ۱067
بیاکه یاد تو آرامشـــی است طوفانی«»کنار نام تو لنگر گرفت کشـتی عشـق

2( از واژگان غیر فارسی، کم استفاده شده است: قلمرو زبانی 1( واژگان بیت، ساختمان پیچیده دارند: قلمرو زبانی 

4( شعر در قالب مثنوی سروده شده است: قلمرو ادبی 3( آرایۀ تلمیح در بیت استفاده شده است: قلمرو ادبی 

همۀ گزینه های زیر به جز گزینۀ ............... در مورد سازه ها و عوامل تأثیرگذار در شعر فارسی درست است.- ۱068

2( اساسی ترین عامل پیدایی شعر، عاطفه است. 1( وزن در شعر، جنبۀ تزئینی ندارد و جزء طبیعت شعر است. 

4( شاعر، برای انتقال عاطفۀ خود به دیگران از زبان کمک می گیرد.  3( وزن، امری غیر حسی است. 

کدام گزینه دربارۀ متن زیر نادرست است؟- ۱069

قان دربار را فرمود که مرسوم فالن را چندان که هست مضاعف کنید که مالزم درگاه است و مترّصد فرمان و 
ّ
»یکی از ملوک عرب متعل

سایر خدمتکاران به لهو و لعب مشغول و در ادای خدمت متهاون.«
2( کاربرد »که« در معنای »زیرا که« 1( کاربرد زیاد واژگان عربی 

4( حذف فعل به قرینه 3( کاربرد»را« ی فّک اضافه 

کدام گزینه دربارۀ شعر قرن چهارم و نیمۀ اول قرن پنجم نادرست است؟- ۱070

1( رایج ترین انواع شعر فارسی در این دوره، »حماسی«، »مدحی« و »اندرزی« بود.
2( مدیحه سرایی از آغاز ادبیات فارسی به پیروی از شعر عربی معمول گشت.

3( مفاهیم ذهنی شاعران این دوره از قلمرو تعالیم کلی اخالقی فراتر نمی رفت.
4( اوج پختگی شعر حکمی در دورۀ سلجوقیان بود. 

کدام گزینه دربارۀ نثر سدۀ چهارم و نیمۀ اول قرن پنجم و آثار این دوره صحیح نیست؟- ۱07۱
1( شاهنامۀ ابومنصوری حدود سال 346 قمری، به دست عده ای از دانشوران خراسان، نوشته شد.

2( اصل تفسیر طبری را محمدبن جریر طبری به زبان عربی نوشته است و ابوعلی بلعمی آن را به فارسی ترجمه کرده است.
3( در نثر این دوره هنوز آوردن اصطالحات علمی و اشعار و امثال رایج نشده است.

4( نثر این دوره بیشتر به موضوع های حماسی، ملی و تاریخی توجه دارد.
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جاهای خالی عبارات زیر را کدام گزینه کامل می کند؟- ۱072

»در زمان سامانیان، .............. عمده ترین مرکز فرهنگی به شمار می آمد و بسیاری از دانشمندانی که در این شهر می زیستند، آثار 
ارزنده ای به پارسی و عربی، در قلمرو فرهنگ اسالمی پدید آوردند. این درخشش با شکست سامانیان از .............. به تیرگی گرایید 
و .............. ابتدا به دست سبکتگین و بعد پسرش .............. افتاد و سلسلۀ غزنوی در سال .............. هجری در شهر غزنه 

تشکیل شد.«

2( بخارا ـ ترکان مغول ـ خراسان ـ مسعود ـ 451 1( خراسان ـ ترکان آل افراسیاب ـ بخارا ـ محمود ـ 351 

4( خراسان ـ ترکان مغول ـ ماوراءالنهر ـ مسعود ـ 451 3( بخارا ـ ترکان آل افراسیاب ـ خراسان ـ محمود ـ 351 

هریک از گزینه های زیر، به ترتیب وصف کدام زبان ایرانی است؟- ۱073

الف( زبان درباری ساسانیان و زبان محاوره و مکاتبۀ مقامات دولتی بود.

ب( به ناحیۀ پارس تعلق داشته است و آثاری که به این زبان نوشته شده است، بیشتر آثار دینی زردشتی است.

پ( آثار به جا مانده از این زبان، فرمان ها و نامه های شاهان هخامنشی است.

ت( در دورۀ اشکانیان رایج بود و در شمال و شمال شرقی ایران متدال بوده است.

2( فارسی باستان ـ پارتی ـ پهلوی ـ فارسی نو 1( فارسی میانه ـ فارسی باستان ـ پهلوی ـ پارتی 

4( پهلوی ـ پارتی ـ فارسی نو ـ فارسی باستان 3( فارسی نو ـ پهلوی ـ فارسی باستان ـ پارتی 

به ترتیب ادوار سه گانۀ زبان فارسی کدام اند، کدام منظومه اصلی پارتی دارد و اصل کدام اثر زبان فارسی میانه از بین رفته - ۱074
است؟

1( فارسی باستان، فارسی میانه، فارسی پهلوی ـ درخت آسوریک ـ کلیله و دمنه

2( فارسی باستان، فارسی میانه، فارسی دری ـ درخت آسوریک ـ هزار و یک شب

3( فارسی پهلوی، فارسی دری، فارسی نو ـ یادگار زریران ـ کلیله و دمنه

4( فارسی پهلوی ، فارسی میانه، فارسی دری ـ یادگار زریران ـ هزار و یک شب

هریک از موارد زیر، به ترتیب مربوط به کدام کتاب است؟- ۱075

الف( کتاب تاریخ نوشتۀ محمد بن جریر طبری

ب( امروزه فقط چند صفحه از مقدمۀ این کتاب باقی ماندهاست.

ج( حدود سال 346 قمری، به دست عده ای از دانشوران خراسان نوشته شد.

2( تاریخ الّرسل و الملوک ـ تفسیر طبری ـ ترجمۀ تفسیر طبری 1( تاریخ بلعمی ـ تاریخ بلعمی ـ شاهنامۀ ابومنصوری 

4( تاریخ بلعمی ـ شاهنامۀ ابومنصوری ـ ترجمۀ تفسیر طبری 3( تاریخ الّرسل و الملوک ـ شاهنامۀ ابومنصوری ـ شاهنامۀ ابومنصوری 

کدام گزینه دربارۀ شعر زیر درست است؟- ۱076

»غازی ز پی شهادت اندر تک و پوست / و آن را که غم تو کشت، فاضل تر از اوست

فردای قیامت این بدان کی ماند؟ / کان کشتۀ دشمن است و آن کشتۀ دوست«

2( از واژگان عربی نسبتًا ساده استفاده شده است. 1( نوع ادبی این ابیات تعلیمی است. 

4( پیام متن از لحاظ فکری، ارزش جهاد و شهادت است. 3( از لحاظ قلمرو ادبی، در سطح بیانی بسیار غنی است. 
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باتوجه به نوع نثر قابوس نامه، عبارات کدام گزینه خارج از این کتاب است؟- ۱077

1( چنین شنودم که بدان روزگار که متوکل خلیفه بود به بغداد، وی را بنده ای فتح نام؛ سخت نجیب و روزبه بود.

2( سوگند یاد کرد که تا آن وقت که وی را بدان حال که یابند، نیارند و نبینمش، طعام نخورم.

3( خسرو از آن طیره شد و از رسول، خجل گشت، پرسید که همه چیز پس که داند؟

4( نفرین بر دنیای فانی و روزگار غدار باد که چون روباه محتال و چون گرگ مغتال است.

بیت کدام گزینه از نظر ویژگی های زبانی، نمی تواند مربوط به سبک عراقی باشد؟- ۱078
که دیگر نشـــاید چون او یافتندریغاســـت روی از کسی تافتن1(
که بر کهتران ســـر ندارد گرانکســـی را بـــده پایـــۀ مهتران2(
بصیرشاه بیدار است حارس خفته گیر3( دل  خفتگان  فدای  جان 
که کین از دل شاه بیرون کنمچنین داد پاسخ که ایدون کنم4(

رباعی زیر از کیست و به چه مناسبت سروده شده است؟- ۱079
بـــر حـــال تبـــاه مـــردم بـــد گـــری»کس نیست که تا بر وطن خود گرید
امروز یکی نیســـت که بر صد گرید«دی بر سر مرده ای دو صد شیون بود

2( عطار نیشابوری ـ قتل عام مخالفان حکومت 1( جامی ـ سیل غزنه 

4( نجم الّدین کبری ـ قتل عام مردم به دست مغوالن 3( کمال الّدین اسماعیل ـ قتل عام مردم به دست مغوالن  

کدام بیت نمایندۀ شعر »سبک عراقی« است؟- ۱080
پس چه گویی که نبایست چنان کردن؟چون همی بر ره بیـــژن روی ای نادان1(
که تا بزاد و بشـــد جام مـــی زکف ننهادمگر که اللـــه بدانســـت بی وفایی دهر2(
بـــه خـــون جـــام ازیـــرا تو3( مـــر نـــوح زمـــان خویـــش را ســـامیمشـــتاب 
دلگشـــای4( خـــرد  و  رهنمـــای  خـــرد دســـت گیرد بـــه هر دو ســـرایخـــرد 

باتوجه به ویژگی فکری ابیات زیر، کدام بیت به سبک عراقی سروده نشده است؟- ۱08۱
برکندبـــه هم بـــر مکن تـــا توانـــی دلی1( به هـــم  آهـــی جهانـــی  که 

نیســـتبخـــت و دولت به کاردانی نیســـت2(  آســـمانی  تأیید  بـــه  جـــز 
شـــرط یاری اســـت در طلب مردنگـــر نشـــایدبه دوســـت ره بـــردن3( 
توانگرم به نشـــاط و توانگرم به سرورتوانگرم به غالم و توانگرم به ســـتور4( 

توضیح و شرح مقابل کدام شاعر و نویسنده درست است؟- ۱082

1( دولتشاه سمرقندی: از شاعران قرن نهم است که تذکرۀ دولتشاه را به تشویق امیرعلی شیرنوایی نوشته است.
2( حمدالله مستوفی: از موّرخان مشهور و نویسندۀ کتاب »تاریخ گزیده« است. این کتاب تاریخ پیامبران، خلفای چهارگانه، خلفای بنی ع باس و تاریخ ایران را تا 

سال 830 هـ . ق دربرمی گیرد.
3( ابن یمین: شاعر عصر سربداران، مردی دهقان پیشه بود که قدرت شاعری خود را در قطعات اخالقی آشکار کرده است. وی در شعر خود قناعت پیشگی و 

بی اعتباری دنیا را مورد تأکید قرار می دهد.
به شیوۀ  او  و خورشید«  مثنوی »جمشید  است.  عراقی  در سبک  نیز  دارای قصایدی  و  داشته  مولوی  و  به سعدی  خاّصی  توّجه  درغزل  کرمانی:  4( خواجوی 

داستان های نظامی سروده شده است.
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باتوجه به نوع نثر قابوس نامه، عبارات کدام گزینه خارج از این کتاب است؟- ۱077

1( چنین شنودم که بدان روزگار که متوکل خلیفه بود به بغداد، وی را بنده ای فتح نام؛ سخت نجیب و روزبه بود.

2( سوگند یاد کرد که تا آن وقت که وی را بدان حال که یابند، نیارند و نبینمش، طعام نخورم.

3( خسرو از آن طیره شد و از رسول، خجل گشت، پرسید که همه چیز پس که داند؟

4( نفرین بر دنیای فانی و روزگار غدار باد که چون روباه محتال و چون گرگ مغتال است.

بیت کدام گزینه از نظر ویژگی های زبانی، نمی تواند مربوط به سبک عراقی باشد؟- ۱078
که دیگر نشـــاید چون او یافتندریغاســـت روی از کسی تافتن1(
که بر کهتران ســـر ندارد گرانکســـی را بـــده پایـــۀ مهتران2(
بصیرشاه بیدار است حارس خفته گیر3( دل  خفتگان  فدای  جان 
که کین از دل شاه بیرون کنمچنین داد پاسخ که ایدون کنم4(

رباعی زیر از کیست و به چه مناسبت سروده شده است؟- ۱079
بـــر حـــال تبـــاه مـــردم بـــد گـــری»کس نیست که تا بر وطن خود گرید
امروز یکی نیســـت که بر صد گرید«دی بر سر مرده ای دو صد شیون بود

2( عطار نیشابوری ـ قتل عام مخالفان حکومت 1( جامی ـ سیل غزنه 

4( نجم الّدین کبری ـ قتل عام مردم به دست مغوالن 3( کمال الّدین اسماعیل ـ قتل عام مردم به دست مغوالن  

کدام بیت نمایندۀ شعر »سبک عراقی« است؟- ۱080
پس چه گویی که نبایست چنان کردن؟چون همی بر ره بیـــژن روی ای نادان1(
که تا بزاد و بشـــد جام مـــی زکف ننهادمگر که اللـــه بدانســـت بی وفایی دهر2(
بـــه خـــون جـــام ازیـــرا تو3( مـــر نـــوح زمـــان خویـــش را ســـامیمشـــتاب 
دلگشـــای4( خـــرد  و  رهنمـــای  خـــرد دســـت گیرد بـــه هر دو ســـرایخـــرد 

باتوجه به ویژگی فکری ابیات زیر، کدام بیت به سبک عراقی سروده نشده است؟- ۱08۱
برکندبـــه هم بـــر مکن تـــا توانـــی دلی1( به هـــم  آهـــی جهانـــی  که 

نیســـتبخـــت و دولت به کاردانی نیســـت2(  آســـمانی  تأیید  بـــه  جـــز 
شـــرط یاری اســـت در طلب مردنگـــر نشـــایدبه دوســـت ره بـــردن3( 
توانگرم به نشـــاط و توانگرم به سرورتوانگرم به غالم و توانگرم به ســـتور4( 

توضیح و شرح مقابل کدام شاعر و نویسنده درست است؟- ۱082

1( دولتشاه سمرقندی: از شاعران قرن نهم است که تذکرۀ دولتشاه را به تشویق امیرعلی شیرنوایی نوشته است.
2( حمدالله مستوفی: از موّرخان مشهور و نویسندۀ کتاب »تاریخ گزیده« است. این کتاب تاریخ پیامبران، خلفای چهارگانه، خلفای بنی ع باس و تاریخ ایران را تا 

سال 830 هـ . ق دربرمی گیرد.
3( ابن یمین: شاعر عصر سربداران، مردی دهقان پیشه بود که قدرت شاعری خود را در قطعات اخالقی آشکار کرده است. وی در شعر خود قناعت پیشگی و 

بی اعتباری دنیا را مورد تأکید قرار می دهد.
به شیوۀ  او  و خورشید«  مثنوی »جمشید  است.  عراقی  در سبک  نیز  دارای قصایدی  و  داشته  مولوی  و  به سعدی  خاّصی  توّجه  درغزل  کرمانی:  4( خواجوی 

داستان های نظامی سروده شده است.
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هر دو مورد کدام گزینه درباره ویژگی های »زبانی« نثر سبک عراقی درست است؟- ۱083
الف( تاریخ نویسی در این دوره به اسلوب ساده رواج می یابد.

ت کشتن یا متواری ساختن فضال و نابودی کتابخانه ها، از صّحت و اتقان مطالب کاسته شد.
ّ
ب( به عل

ج( در این دوره برخی نویسندگان، کتاب های ساده را به زبان مشکل و دشوار بازنویسی می کردند. 
د( به وجود آمدن سستی و ضعف در ساخت دستوری جمالت نثر از ویژگی های دیگر این دوره است.

4( ب، ج 3( ب، د  2( الف، د  1( الف، ج 

جاهای خالی عبارات زیر را واژگان کدام گزینه به ترتیب پر می کند؟- ۱084
الف( پس از مرگ تیمور، ............... توانست هرات را مرکز فرماندهی خود قرار دهد. او حامی خوش نویسان، نقاشان و شاعران بود.

ب( کتاب ............... جامی از آثاری است که به پیروی از نظامی سروده شده است.
پ( .............. وزیر مقتدر غازان خان و اولجایتو بود. مهم ترین کتابش جامع التواریخ نام دارد.

ت( مرصاد العباد از کتاب های قرن هفتم است نثر این کتاب .............. است.
1( شاهرخ ـ نفحات االنس ـ عطاملک جوینی ـ گاهی ساده و گاه دارای سجع و موازنه

2( بایسنقر میرزا ـ نفحات االنس ـ خواج رشیدالدین فضل الله همدانی ـ پیچیده

3( بایسنقر میرزا ـ تحفۀ االحرار ـ عطاملک جوینی ـ پیچیده

4( شاهرخ ـ تحفۀ  االحرار ـ خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی ـ گاهی ساده و گاه دارای سجع و موازنه

کدام گزینه از موضوعات تاریخ جهانگشا نیست؟- ۱085

2( تاریخ سلجوقیان 1( شرح ظهور چنگیز 

4( حکومت جانشینان حسن صباح 3( فتح قلعه های اسماعیلیه 

کدام گزینه دربارۀ ویژگی های نثر سبک عراقی و آثار آن صحیح نیست؟- ۱086

1( بابرنامه، از آثار این دوره، به زبان عربی نوشته شده است.
2( نویسندگان این دوره در کتاب های متکلف، بیشتر به ظاهرسازی و صنایعی مثل استعارات دور از ذهن روی آوردند.

3( مدعیان عرفان اصالت خودرا از دست دادند.
4( سرعت ورود لغات قبایل مختلف ترک و مغول در دورۀ تیموری بیشتر شد.

کدام گزینه در خصوص زبان و ادب فارسی و شخصیت های آن در قرن هفتم درست نیست؟- ۱087

1( فخرالدین عراقی صاحب کتاب های »عشاق نامه« و »لمعات« از شاعران نام آور این عصر است.
2( از دربارهای ادب دوست و خاندان های فرهنگ پرور خبری نبود.

3( زبان و ادبیات فارسی در ناحیۀ عراق عجم گسترش یافت.
4( قالب های جدیدی در شعر و نثر پدید نیامد.

اندیشه های موجود در کدام گزینه نتیجۀ رواج تصوف نبود؟- ۱088
کـــه این عجوزه عـــروس هزار داماد اســـتمجو درســـتی عهـــد از جهان سســـت نهاد1(
دوســـت2( و  مـــن  میـــان  بگذاریـــد  نیک و بد و راحت و رنج دوســـت نکوســـتباللـــه 
خـــواب3( بـــه  دیـــدم  مـــار  از  پـــر  جهـــان پـــر ز گـــرد، آســـمان پـــر عقـــاببیابـــان 
کـــه در مقـــام رضا بـــاش و از قضـــا مگریزبیا کـــه هاتـــف میخانه دوش بـــا من گفت4(
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در همۀ ابیات به جز بیت ............. ویژگی های شعر شاعران قرن یازدهم مشهود است.- ۱089
گسســـته اند چـــو شـــبنم ز هم رفـــوی تو را به چاک جیب ســـحر فکر بخیه بر باد است1(
من چه ســـان غافل به پیری از غم فردا شومفکر شـــنبه تلـــخ دارد جمع را بـــر کودکان2(
بـــال بلبل را خیال دســـت گلچیـــن می کندگل در این گلشن ز بس آسیب دارد در کمین3(
از گلشـــن زمانـــه کـــه بـــوی وفـــا شـــنیدمحروم اگر شـــدم ز ســـر کوی او چه شـــد4(

کدام گزینه در مورد شعر و ادبیات قرن یازدهم نادرست است؟- ۱090
1( وابسته بودن شعر به دربار باعث شد که طبقات و گروه های بیشتری مدعی شعر و شاعری شوند.

2( رفاه اقتصادی مردم در دورۀ صفوی، این امکان را برای همۀ مردم فراهم آورده بود که هرکس به اندازۀ توان خود به امور فرهنگی ازجمله ادبیات بپردازد. 
3( به سبب آشنایی ایرانیان با اروپا، شاعران در مراکز تجّمعی مثل قهوه خانه، به مشاعره، مناظره و نقد آثار یکدیگر می پرداختند.

4( از ویژگی های عمدۀ شعر بیدل از شاعران مشهور این قرن، مضمون های پیچیده و تخیل های رمز آمیز شاعرانه است.

یک از گزاره های زیر دربارۀ تاریخ ادبیات قرن دهم درست است؟- ۱09۱
1( شاهان صفوی زبان ترکی را در ایران ترویج دادند و هیچ عالقه ای به زبان فارسی نداشتند.

2( در این دوره قالب غزل، قالب مناسبی برای پرداختن به مسائل سیاسی و انتقادات اجتماعی بود.

3( فرهنگ هند، در این دوره از فرهنگ ایران تأثیر می پذیرفت و فاضالن هند از سرودن شعر به زبان فارسی استقبال می کردند.

4( شاعران این دوره تشخیص داده بودند که سبک عراقی کاماًل جنبۀ حقیقت گویی و واقع گویی یافته است.

در کدام گزینه هم اسم و هم ویژگی شعر شاعر قرن دهم به درستی بیان شده است؟- ۱092
1( شعرش از نظر دقت، ظرافت و رقت معانی مشهور است. )محتشم کاشانی(

2( واقع گرایی شاخصۀ اصلی شعر اوست. )وحشی بافقی(
3( وی، خداوندگار مضامین تازۀ شعری است. )صائب تبریزی(

4( در ابداع معانی و خیال های رنگین مشهور است. )کلیم کاشانی(

سروده های شاعران عصر صفوی با مضامین و موضوعات همۀ گزینه ها به جز ............. همراه بود.- ۱093
2( توصیف و بیان امور طبیعی 1( پند و اندرز 

4( تبدیل موضوعات و تمثیالت کهن به مضامین تازه 3( عاشقانه های زمینی و اشعار سیاسی 

مکتب وقوع، نتیجۀ چاره اندیشی شاعران برای ............... بود و بازتاب طبیعی محیط اجتماعی قرن ............... بود که - ۱094
البته راه به جایی نبرد.

2( پرداختن به مسائل اجتماعی و سیاسی ـ یازدهم 1( بازگشت به حقیقت گویی ـ یازدهم 
4( آشنایی با معارف و تفکرات هندوان ـ دهم  3( تغییر سبک و رهایی از گرفتاری های تقلید ـ دهم 

همۀ عوامل زیر به جز عامل ذکر شده در گزینۀ ............. باعث شد که شعر و شاعری و هنر و معماری مورد توّجه شاهان ترک - ۱095
زبان صفوی قرار گیرد.

1( چون بعضی از شاهان صفوی مقام شیخی و رهبری طریقت داشتند و الزم می دانستند خود را در مقام فرهنگی واالیی نگاه می داشتند.
2( چون شاهان عثمانی و هندی رقیبانی قدرتمند بودند که به مسائل فرهنگی توّجه ویژه داشتند.

3( شاهان صفوی با رؤسای مذاهب در تماس نزدیک بودند.
4( موقعیت جغرافیایی پایتخت شاهان صفوی از عوامل مؤثردر میزان توجه شاهان صفوی به هنر بود.
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در همۀ ابیات به جز بیت ............. ویژگی های شعر شاعران قرن یازدهم مشهود است.- ۱089
گسســـته اند چـــو شـــبنم ز هم رفـــوی تو را به چاک جیب ســـحر فکر بخیه بر باد است1(
من چه ســـان غافل به پیری از غم فردا شومفکر شـــنبه تلـــخ دارد جمع را بـــر کودکان2(
بـــال بلبل را خیال دســـت گلچیـــن می کندگل در این گلشن ز بس آسیب دارد در کمین3(
از گلشـــن زمانـــه کـــه بـــوی وفـــا شـــنیدمحروم اگر شـــدم ز ســـر کوی او چه شـــد4(

کدام گزینه در مورد شعر و ادبیات قرن یازدهم نادرست است؟- ۱090
1( وابسته بودن شعر به دربار باعث شد که طبقات و گروه های بیشتری مدعی شعر و شاعری شوند.

2( رفاه اقتصادی مردم در دورۀ صفوی، این امکان را برای همۀ مردم فراهم آورده بود که هرکس به اندازۀ توان خود به امور فرهنگی ازجمله ادبیات بپردازد. 
3( به سبب آشنایی ایرانیان با اروپا، شاعران در مراکز تجّمعی مثل قهوه خانه، به مشاعره، مناظره و نقد آثار یکدیگر می پرداختند.

4( از ویژگی های عمدۀ شعر بیدل از شاعران مشهور این قرن، مضمون های پیچیده و تخیل های رمز آمیز شاعرانه است.

یک از گزاره های زیر دربارۀ تاریخ ادبیات قرن دهم درست است؟- ۱09۱
1( شاهان صفوی زبان ترکی را در ایران ترویج دادند و هیچ عالقه ای به زبان فارسی نداشتند.

2( در این دوره قالب غزل، قالب مناسبی برای پرداختن به مسائل سیاسی و انتقادات اجتماعی بود.

3( فرهنگ هند، در این دوره از فرهنگ ایران تأثیر می پذیرفت و فاضالن هند از سرودن شعر به زبان فارسی استقبال می کردند.

4( شاعران این دوره تشخیص داده بودند که سبک عراقی کاماًل جنبۀ حقیقت گویی و واقع گویی یافته است.

در کدام گزینه هم اسم و هم ویژگی شعر شاعر قرن دهم به درستی بیان شده است؟- ۱092
1( شعرش از نظر دقت، ظرافت و رقت معانی مشهور است. )محتشم کاشانی(

2( واقع گرایی شاخصۀ اصلی شعر اوست. )وحشی بافقی(
3( وی، خداوندگار مضامین تازۀ شعری است. )صائب تبریزی(

4( در ابداع معانی و خیال های رنگین مشهور است. )کلیم کاشانی(

سروده های شاعران عصر صفوی با مضامین و موضوعات همۀ گزینه ها به جز ............. همراه بود.- ۱093
2( توصیف و بیان امور طبیعی 1( پند و اندرز 

4( تبدیل موضوعات و تمثیالت کهن به مضامین تازه 3( عاشقانه های زمینی و اشعار سیاسی 

مکتب وقوع، نتیجۀ چاره اندیشی شاعران برای ............... بود و بازتاب طبیعی محیط اجتماعی قرن ............... بود که - ۱094
البته راه به جایی نبرد.

2( پرداختن به مسائل اجتماعی و سیاسی ـ یازدهم 1( بازگشت به حقیقت گویی ـ یازدهم 
4( آشنایی با معارف و تفکرات هندوان ـ دهم  3( تغییر سبک و رهایی از گرفتاری های تقلید ـ دهم 

همۀ عوامل زیر به جز عامل ذکر شده در گزینۀ ............. باعث شد که شعر و شاعری و هنر و معماری مورد توّجه شاهان ترک - ۱095
زبان صفوی قرار گیرد.

1( چون بعضی از شاهان صفوی مقام شیخی و رهبری طریقت داشتند و الزم می دانستند خود را در مقام فرهنگی واالیی نگاه می داشتند.
2( چون شاهان عثمانی و هندی رقیبانی قدرتمند بودند که به مسائل فرهنگی توّجه ویژه داشتند.

3( شاهان صفوی با رؤسای مذاهب در تماس نزدیک بودند.
4( موقعیت جغرافیایی پایتخت شاهان صفوی از عوامل مؤثردر میزان توجه شاهان صفوی به هنر بود.
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متن زیر به ترتیب با کدام گزینه کامل شود؟- ۱096
»هم زمان با رشد ادبیات در هند، ................ نیز از دیدگاه ادبی توسعه یافت. سیطرۀ دراز مدت ................ و ................. 

قبل از عصر صفوی و خرابی ها و ویرانی هایی که به بار آوردند، جایی برای رشد ادبیات فارسی باقی نگذاشته بود.«
2( خراسان ـ مغوالن ـ تیموریان 1( اصفهان ـ مغوالن ـ تیموریان  

4( اصفهان ـ سلجوقیان ـ مغوالن 3( خراسان ـ مغوالن ـ سلجوقیان 

کدام بیت سرودۀ یکی از شاعران سبک هندی است؟- ۱097
پنهـــان نمی ماند که خون بر آســـتانم می رودگفتم به نینگ و فسون پنهان کنم ریش درون1(
ورنه هرگز گل و نســـرین ندمد ز آهن و رویروی جانـــان طلبـــی آینـــه را قابـــل ســـاز2(
آیینـــه کی بر هـــم خورد از زشـــتی تمثال هاپیشـــانی عفو تـــو را پرچین نســـازد جرم ما3(
شـــوی4( دانـــا  زود  تـــا  کـــوش  شـــویبـــدان  واال  زود  شـــوی  دانـــا  چـــو 

باتوّجه به بیت زیر، از بیدل دهلوی، کدام گزینه نادرست است؟- ۱098
گر بفهمد کس همین دنیاست عقبایی که نیست»ملک هستی تا عدم لبریز غفلت های ماست1(
عالمی را سوخت حیرت در تماشایی که نیستدر خیـــال آباد امـــکان از کجا آتـــش زدند2(
در نظرها روشن است امروز فردایی که نیست«پیش از آن کز وهـــم دی آیینه زنگاری کنید3(
عافیت هـــا شـــد از ایـــن آبلـــه برپـــا، برپاداغ معمـــاری اشـــکم که به یـــک لغزیدن4(

در عصر صفوّیه عالوه بر شعر و شاعری چه هنرها و کارهای دیگری مورد توّجه قرار گرفت؟- ۱099
1( منّبت کاری، تذهیب، کشاورزی، دامداری، داستان نویسی، تاریخ نگاری، نویسندگی

2( خّطاطی، نقاشی، نویسندگی، تاریخ نگاری، تذهیب، گل کاری، دوزندگی
3( معماری، قالی بافی، سفالگری، شیشه سازی، نّقاشی، تذهیب، خوش نویسی

4( سفالگری، خّطاطی، دوزندگی، شیشه سازی، کاشی کاری، داستان نویسی، تاریخ نگاری

به ترتیب پروین اعتصامی در سرودن قطعات خود به شیوۀ کدام شاعر توجه دارد و بیانیۀ شعر نو، کدام شعر نیماست؟- ۱۱00
4( سنایی ـ ققنوس 3( ناصرخسرو ـ افسانه  2( انوری ـ افسانه  1( سعدی ـ ققنوس 

شخصّیت های ذکر شده در کدام گزینه، زمینه های گرایش به رمان نویسی و نثر داستانی را به معنای نوین آن، ایجاد کرده اند؟- ۱۱0۱
2( سّید محّمد علی جمال زاده ـ بزرگ علوی 1( محّمد باقر میرزا خسروی ـ مرتضی مشفق کاظمی 

4( عبدالّرحیم طالبوف ـ زین العابدین مراغه ای 3( صادق هدایت ـ صادق چوبک 

همۀ آثار ذکر شده در گزینۀ .............. متعلق به قیصر امین پور است.- ۱۱02
2( گوشوارۀ عرش ـ منظومۀ ظهر روز دهم ـ بی بال پریدن 1( دستور زبان عشق ـ زمین سوخته ـ طوفان در پرانتز 

4( در کوچۀ آفتاب ـ تنفس صبح ـ دستور زبان عشق 3( آیینه های ناگهان ـ خواب ارغوانی ـ سّنت و نوآوری در شعر معاصر 

همۀ گزینه ها به جز ............. دربارۀ نویسندگان نثر دورۀ معاصر و دورۀ انقالب اسالمی صحیح است.- ۱۱03
1( »مدیر مدرسه«، »زیارت« و »خسی در میقات« از مجموعه داستان های جالل آل احمد می باشند.

2( »دستور زبان عشق« سروده قیصر امین پور
3( سید مهدی شجاعی »کشتی پهلو گرفته« را در زمینۀ ادبیات مذهبی نوشته است.

4( »آتش خاموش« اولین تجربۀ داستان نویس سیمین دانشور می باشد.
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منظور از ادبیات معاصر کدام آثار ادبی هستند؟- ۱۱04
2( شعر بعد از نیما و نثر بعد از قائم مقام 1( آثار دوران پهلوی اول و دوم 

4( آثار ادبی که پس از مشروطیت پدید آمده اند. 3( آثاری که در دوران قاجار و پهلوی پدید آمده اند. 

جایگاه نسل جوان در داستان نویسی دهۀ ................ کم رنگ است و این نسل کار خود را با ............... آغاز کرد.- ۱۱05
2( هفتاد ـ رمان و داستان بلند 1( شصت ـ قطعۀ ادبی 

4( هفتاد ـ خاطره نویسی 3( شصت ـ داستان کوتاه 

نام پدید آورندۀ چند اثر در مقابل آن نادرست آمده است؟- ۱۱06
)چشم هایش: بزرگ علوی(، )همسایه ها: محمود اعتماد زاده(، )سووشون: سیمین بهبهانی(، )بّرۀ گمشدۀ راعی: هوشنگ گلشیری(، 

)شوهر آهو خانم: محّمدعلی جمال زاده(، )شهری چون بهشت: جالل آل احمد(
4( دو 3( چهار   2( سه  1( یک 

کدام گزینه از لحاظ تاریخ ادبیات نادرست است؟- ۱۱07
1( شاهان صفوی نقش عمده ای در ترویج زبان ترکی در ایران داشتند.

2( شاهان گورکانی هند، همگی به فارسی سخن می گفتند.

3( رفاه نسبی به وجود آمده در قرن دهم، امکان پرداختن به ادبیات را برای عامه فراهم کرد.

4( بها ندادن به شعر ستایشی در عصر صفوی، موجب راهی شدن شاعران مدیحه سرا به هند شد.

همۀ عوامل زیر به جز .............. موجب شد که شعر و شاعری و انواع هنرها در عهد صفوی مورد توجه قرار گیرد.- ۱۱08
2( داشتن مقام شیخی و رهبری طریقت برخی از شاهان صفوی 1( تبدیل شدن شهر اصفهان به پایتخت فرهنگی کشور 

4( حمایت از هنرمندان 3( در تماس بودن شاهان صفوی با برخی رؤسای مذاهب 

به ترتیب معروفترین شاعر سبک هندی کیست و کدام شاعر در قرن دهم، نمایندۀ اصلی یکی از جریان های رایج شعر این قرن - ۱۱09
است؟

2( کلیم ـ محتشم کاشانی 1( صائب ـ محتشم کاشانی 

4( صائب ـ بابافغانی 3( کلیم ـ بابافغانی 

طبق نظریۀ ارسطو، اگر آثار ادبی را به »سبک عامیانه، سبک عالمانه« و »سبک عرفانی، سبک حماسی« تقسیم بندی کنیم، این - ۱۱۱0
دسته بندی به ترتیب بر چه اساسی صورت گرفته است؟

2( براساس هدف / براساس قلمرو دانشی 1( براساس موضوع و نوع / براساس هدف 

4( به تناسب مخاطب / براساس هدف 3( به تناسب مخاطب / براساس موضوع و نوع 

براساس ویژگی های فکری، کدام بیت به سبک خراسانی سروده نشده است؟- ۱۱۱۱
چه کند آهوی وحشـــی چو شود صید پلنگاگـــرت دیـــو طبیعت شـــکند پنجـــۀ عقل1(
شـــاخ گل بینی چو گوش نیکوان پر گوشوارارغوان بینی چو دســـت نیکوان پر دســـتبند2(
ز آســـمان بـــر بوســـتان باریـــد مروارید تربرگرفـــت از روی دریـــا ابـــر فروردین ســـفر3(
آیا میری که از میران نباشـــد کس تو را همتاآیا شاهی که از شاهان نیامد کس تو را همسر4(
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منظور از ادبیات معاصر کدام آثار ادبی هستند؟- ۱۱04
2( شعر بعد از نیما و نثر بعد از قائم مقام 1( آثار دوران پهلوی اول و دوم 

4( آثار ادبی که پس از مشروطیت پدید آمده اند. 3( آثاری که در دوران قاجار و پهلوی پدید آمده اند. 

جایگاه نسل جوان در داستان نویسی دهۀ ................ کم رنگ است و این نسل کار خود را با ............... آغاز کرد.- ۱۱05
2( هفتاد ـ رمان و داستان بلند 1( شصت ـ قطعۀ ادبی 

4( هفتاد ـ خاطره نویسی 3( شصت ـ داستان کوتاه 

نام پدید آورندۀ چند اثر در مقابل آن نادرست آمده است؟- ۱۱06
)چشم هایش: بزرگ علوی(، )همسایه ها: محمود اعتماد زاده(، )سووشون: سیمین بهبهانی(، )بّرۀ گمشدۀ راعی: هوشنگ گلشیری(، 

)شوهر آهو خانم: محّمدعلی جمال زاده(، )شهری چون بهشت: جالل آل احمد(
4( دو 3( چهار   2( سه  1( یک 

کدام گزینه از لحاظ تاریخ ادبیات نادرست است؟- ۱۱07
1( شاهان صفوی نقش عمده ای در ترویج زبان ترکی در ایران داشتند.

2( شاهان گورکانی هند، همگی به فارسی سخن می گفتند.

3( رفاه نسبی به وجود آمده در قرن دهم، امکان پرداختن به ادبیات را برای عامه فراهم کرد.

4( بها ندادن به شعر ستایشی در عصر صفوی، موجب راهی شدن شاعران مدیحه سرا به هند شد.

همۀ عوامل زیر به جز .............. موجب شد که شعر و شاعری و انواع هنرها در عهد صفوی مورد توجه قرار گیرد.- ۱۱08
2( داشتن مقام شیخی و رهبری طریقت برخی از شاهان صفوی 1( تبدیل شدن شهر اصفهان به پایتخت فرهنگی کشور 

4( حمایت از هنرمندان 3( در تماس بودن شاهان صفوی با برخی رؤسای مذاهب 

به ترتیب معروفترین شاعر سبک هندی کیست و کدام شاعر در قرن دهم، نمایندۀ اصلی یکی از جریان های رایج شعر این قرن - ۱۱09
است؟

2( کلیم ـ محتشم کاشانی 1( صائب ـ محتشم کاشانی 

4( صائب ـ بابافغانی 3( کلیم ـ بابافغانی 

طبق نظریۀ ارسطو، اگر آثار ادبی را به »سبک عامیانه، سبک عالمانه« و »سبک عرفانی، سبک حماسی« تقسیم بندی کنیم، این - ۱۱۱0
دسته بندی به ترتیب بر چه اساسی صورت گرفته است؟

2( براساس هدف / براساس قلمرو دانشی 1( براساس موضوع و نوع / براساس هدف 

4( به تناسب مخاطب / براساس هدف 3( به تناسب مخاطب / براساس موضوع و نوع 

براساس ویژگی های فکری، کدام بیت به سبک خراسانی سروده نشده است؟- ۱۱۱۱
چه کند آهوی وحشـــی چو شود صید پلنگاگـــرت دیـــو طبیعت شـــکند پنجـــۀ عقل1(
شـــاخ گل بینی چو گوش نیکوان پر گوشوارارغوان بینی چو دســـت نیکوان پر دســـتبند2(
ز آســـمان بـــر بوســـتان باریـــد مروارید تربرگرفـــت از روی دریـــا ابـــر فروردین ســـفر3(
آیا میری که از میران نباشـــد کس تو را همتاآیا شاهی که از شاهان نیامد کس تو را همسر4(
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براساس تقسیم بندی سبکی ملک الشعرای بهار به ترتیب نثر مصنوع و نثر فنی مربوط به کدام دوره ها است؟- ۱۱۱2

2( سلجوقی دوم و خوارزمشاهیان ـ بازگشت ادبی 1( بازگشت ادبی ـ سبک عراقی 

4( سبک عراقی ـ بازگشت ادبی 3( سبک عراقی ـ سلجوقی دوم و خوارزمشاهیان 

از میان آثار زیر، به ترتیب چند اثر مربوط به نثر دورۀ »سامانی« و چند اثر مربوط به نثر دورۀ »غزنوی و سلجوقی« است؟- ۱۱۱3

»تاریخ بلعمی ـ تاریخ بیهقی ـ کشف المحجوب ـ سیاست نامه ـ التفهیم ـ شاهنامۀ ابومنصوری ـ قابوس نامه«
4( چهار - سه 3( سه ـ دو  2( چهار ـ دو  1( سه ـ چهار 

سبک نثر عبارت کدام گزینه با سایر گزینه ها متفاوت است؟- ۱۱۱4

1( معنی بهشت جای اهل ثواب است و معنی دوزخ جای اهل عقاب است و خدای تعالی مر بهشت را چند جا یاد کرد به جّنت و دوزخ را »نار« خواند.

2( خدای عّزوجل ملک زمین به آدم داد و دربانی و خازنی بهشت به رضوان داد.

3( چون قابیل، هابیل را بکشت، بترسید که پدرش بیند. او را به پشت برگرفت و همی برد و گرد جهان همی گردانید و ندانست که او را چگونه پنهان کند.

4( پیش از قباد در جهان خراج نبود، مگر ده یک و پنج یک و چهار یک، و جایی بود که بیست یک گرفتندی؛ به مقدار آبادانی و نزدیکی و دوری آب.

کدام گزینه دربارۀ شخصیت ها و آثار قرن هشتم صحیح است؟- ۱۱۱5

1( ابن یمین شاعر عصر سربداران، مردی دهقان پیشه بود که قدرت شاعری خود را در قصاید اخالقی آشکار کرده است.
2( سلمان ساوجی در غزل توجه خاصی به سعدی و مولوی داشته و دارای قصایدی نیز در سبک خراسانی است.

3( تاریخ گزیده نوشتۀ حمدالله مستوفی، دربارۀ تاریخ پیامبران، خلفای چهارگانه، خلفای بنی عباس و تاریخ ایران تا سال 830 هـ . ق است.
4( عبید زاکانی نه تنها در شعر که در نثر نیز دارای طنزهای ماندگاری است و رسالۀ دلگشا، اخالق االشراف و صد پند از آن جمله اند.

کدام گزینه در مورد رویدادهای قرن نهم درست نیست؟- ۱۱۱6

1( رواج برخی از هنرها مانند مینیاتور، معماری، تذهیب
2( تأثیرپذیری کم و بیش بازماندگان تیمور از فرهنگ ایرانی

3( نگاشته شدن و آراسته شدن شاهنامۀ فردوسی و قرآن کریم به خّط خوش و تصاویری زیبا
4( خلق آثار ادبی و تحقیقی خالقانه و نوآورانه

مضمون کدام بیت از مضامین رایج شعر قرن هفتم نیست؟- ۱۱۱7
نیســـتطریقـــت بـــه جـــز خدمـــت خلق نیســـت1( دلـــق  و  تســـبیح و ســـجاده  بـــه 
چونان حصـــاری ای که گـــذر دارد از رقیبخورشـــید ز ابـــر تیـــره دهـــد روی گاه گاه2(
ســـاخت3( نـــو  عمارتـــی  آمـــد،  پرداخـــتهرکـــه  دیگـــری  بـــه  منـــزل  و  رفـــت 
پیـــش4( ســـرافگنده  یتیمـــی  بینـــی  خویـــشچـــو  فرزنـــد  روی  بـــر  بوســـه  مـــده 

کدام ویژگی نثر قائم مقام فراهانی در متن زیر وجود دارد؟- ۱۱۱8

»همه از تو فضل و مکرمت زیبد و از ما عجز و مسکنت، از عبد ذلیل جز خطا نیاید و بر رّب جلیل جز عطا نشاید. عبادت بندگان عذر و 
پوزش است، خاّصۀ خداوندان عفو و بخشش. ما حیرت زدگان که جرمی به امید رحمت کرده ایم و عجزی در مقابل قدرت آورده، دلی 

در خوف و رجا داریم و دستی بر دامن التجا.«
2( آمیخته بودن نثر به ضرب المثل های لطیف 1( بیان مسائل عصر با کاربرد زبان و اصطالحات رایج  

4( بیان مسائل سیاسی و اجتماعی در نثر 3( کاربرد نثر به دور از تکّلف و تصّنع 
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شاخۀ شمالی از گروه غربی زبان فارسی میانه را ............. و شاخۀ جنوبی از گروه غربی آن را ................. می گویند.- ۱۱۱9

4( پهلوی ـ پارسی میانه 3( پهلوی ـ پارتی  2( پهلوانیک ـ پارسی میانه  1( پارتی ـ پهلوانیک 

زبان پهلوانیک در کدام دوره و در کدام بخش ایران متداول بوده است؟- ۱۱20

2( اشکانیان ـ شمال و شمال شرقی 1( ساسانیان ـ شمال و شمال شرقی 

4( اشکانیان ـ شرق و شمال شرقی 3( ساسانیان ـ شرق و شمال شرقی 

موارد کدام گزینه نادرست هستند؟- ۱۱2۱

الف( زبان رسمی دوران ساسانی، زبان پهلوی بود. 

ب( منظومۀ درخت آسوریک، اصلی پهلوی دارد.

پ( زبان فارسی با پذیرفتن تمام صداهای زبان عربی، الفبای آن را نیز پذیرفت.

 به ناحیۀ پارس تعلق داشته است.
ً
ت( زبان پارسی میانه، اساسا

4( ب، پ 3( الف، ب  2( پ، ت  1( الف( ، ت 

کدام عبارت دربارۀ زبان و ادبیات پیش از اسالم در ایران صحیح است؟- ۱۱22

1( با این که اوستا در دورۀ اشکانیان به نگارش درآمده بود اما موبدان ساسانی، آن را از حفظ می خواندند.

2( از میان آثار ادبی تألیف شده به زبان پهلوی، »کلیله و دمنه« و »هزار و یک شب« موجودند.

3( مضامین اخالقی و تعلیمی در اشعار باقی مانده از زبان پهلوی دیده می شود.

4( منطقۀ رواج فارسی دری، نخست در شمال ایران بود.

به ترتیب کدام شکل قدیمی زبان فارسی در سه قرن اول هجری، در کنار زبان فارسی و عربی، برای نوشتن آثار علمی و ادبی - ۱۱23
کاربرد داشت و بعد از اسالم، در زمان کدام حکومت، فارسی دری برای اولین بار زبان رسمی شد؟

4( پهلوی ـ سامانیان 3( پارتی ـ ساسانیان  2( پهلوانیک ـ طاهریان  1( پارسی میانه ـ صفاریان 

 درست هستند؟- ۱۱24
ً
باتوجه به ویژگی های زبان و ادب فارسی تا نیمۀ اول قرن پنجم هجری چند مورد از عبارات زیر کامال

الف( شعر تعلیمی تا پایان این دوره به پختگی نرسیده بود.

ب( از زبان پارسی میانه، شعری به دست ما نرسیده است.

ج( شاعران قرن چهارم و اوایل قرن پنجم، به مفاهیم ذهنی بدیع و پیچیده گرایش داشتند.

د( رودکی، پدر شعر فارسی، در کنار کسایی مروزی اولین شاعرانی بودند که باعث قوت شعر غنایی شدند. 

4( سه 3( دو  2( یک  1( صفر 

کدام یک از موارد زیر در قرن چهارم و نیمۀ اول قرن پنجم در ادبیات فارسی پایه گذاری نشد؟- ۱۱25

2( داستان سرایی و قّصه پردازی 1( موعظه و نصیحت در شعر 

4( شعر صوفیانه و عرفانی 3( استفاده از حکایات و مثل ها در شعر 



سواالتتاریخادبیاتوسبکشناسی

213

شاخۀ شمالی از گروه غربی زبان فارسی میانه را ............. و شاخۀ جنوبی از گروه غربی آن را ................. می گویند.- ۱۱۱9

4( پهلوی ـ پارسی میانه 3( پهلوی ـ پارتی  2( پهلوانیک ـ پارسی میانه  1( پارتی ـ پهلوانیک 
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2( اشکانیان ـ شمال و شمال شرقی 1( ساسانیان ـ شمال و شمال شرقی 

4( اشکانیان ـ شرق و شمال شرقی 3( ساسانیان ـ شرق و شمال شرقی 

موارد کدام گزینه نادرست هستند؟- ۱۱2۱

الف( زبان رسمی دوران ساسانی، زبان پهلوی بود. 
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پ( زبان فارسی با پذیرفتن تمام صداهای زبان عربی، الفبای آن را نیز پذیرفت.

 به ناحیۀ پارس تعلق داشته است.
ً
ت( زبان پارسی میانه، اساسا

4( ب، پ 3( الف، ب  2( پ، ت  1( الف( ، ت 

کدام عبارت دربارۀ زبان و ادبیات پیش از اسالم در ایران صحیح است؟- ۱۱22

1( با این که اوستا در دورۀ اشکانیان به نگارش درآمده بود اما موبدان ساسانی، آن را از حفظ می خواندند.

2( از میان آثار ادبی تألیف شده به زبان پهلوی، »کلیله و دمنه« و »هزار و یک شب« موجودند.

3( مضامین اخالقی و تعلیمی در اشعار باقی مانده از زبان پهلوی دیده می شود.

4( منطقۀ رواج فارسی دری، نخست در شمال ایران بود.

به ترتیب کدام شکل قدیمی زبان فارسی در سه قرن اول هجری، در کنار زبان فارسی و عربی، برای نوشتن آثار علمی و ادبی - ۱۱23
کاربرد داشت و بعد از اسالم، در زمان کدام حکومت، فارسی دری برای اولین بار زبان رسمی شد؟

4( پهلوی ـ سامانیان 3( پارتی ـ ساسانیان  2( پهلوانیک ـ طاهریان  1( پارسی میانه ـ صفاریان 
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ب( از زبان پارسی میانه، شعری به دست ما نرسیده است.

ج( شاعران قرن چهارم و اوایل قرن پنجم، به مفاهیم ذهنی بدیع و پیچیده گرایش داشتند.

د( رودکی، پدر شعر فارسی، در کنار کسایی مروزی اولین شاعرانی بودند که باعث قوت شعر غنایی شدند. 
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کدام گزاره در ارتباط با تاریخ ادبیات قرن های چهارم و پنجم درست ذکر شده است؟- ۱۱26

1( دربار غزنوی به وجود شاعران بزرگ پارسی گوی مانند عنصری، ناصرخسرو و منوچهری آراسته بود.

2( آنچه باعث غنای ادبیات در این دوره شد، پایه گذاری حماسه های مّلی به زبان فارسی بو که در قرن چهارم هجری بنا نهاده شد.

3( عصر اندیشۀ استقالل مّلی ایران در آغاز این دوره و مصادف با اوج حاکمیت صّفاریان بود.

4( در آغاز این دوره بسیاری از دانشمندان به استقالل زبانی دست یافتند و آثار خود را به فارسی دری می نوشتند.

در کدام گزینه به ویژگی های نثر فارسی در عهد سامانی اشاره نشده است؟- ۱۱27

2( سادگی و روانی کالم در نثر 1( توجه بیش تر به موضوع های حماسی، مّلی و تاریخی 

4( عدم استفادۀ وسیع از اشعار و امثال در خالل آثار منثور 3( رواج استفاده از اصطالحات علمی در نوشته ها 

کدام گزینه توصیف نادرستی از سبک شعر یا نثر عراقی است؟- ۱۱28

1( نیاز به آرامش و توجه به امور اخروی بعد از حملۀ مغول، باعث رواج بیشتر تصّوف شد.
2( داخل شدن لغات قبایل ترک و مغول به نثر فارسی که در دورۀ ایلخانان مغول بیشتر نمود یافت.

3( علی رغم رواج اسلوب سادۀ تاریخ نویسی در قرن هشتم، نمونه هایی به نثر پیچیده نیز در این دوره یافت می شود.
4( فراگیری زبان عربی به سبک قدیم، حتی بعد از سقوط بغداد به دست هالکو نیز ادامه داشت.

ق به این سبک باشد؟- ۱۱29
ّ
باتوجه به ویژگی های زبانی سبک عراقی، کدام گزینه نمی تواند متعل

ُهـــش1( عیســـوی  طبیـــب  ُکـــشمی بـــاش  آدمـــی  طبیـــِب  نـــه  اّمـــا 
بگـــردد همـــی گـــرد این گـــوی اغبرهمی تا جهانســـت و ایـــن چرخ اخضر2(
تا به هر نوعی که باشـــد بگذرانم روز رادوست می دارم من این نالیدن دلسوز را3(
معنـــوی4( مـــرد  می بشـــکافت  قـــویمـــوی  مقامـــاِت  و  کرامـــات  در 

در بررسی ویژگی های ادبی، سبک بیت های زیر به ترتیب کدام است؟- ۱۱30
هیچ کس چون تو قوی رأی و قوی خاطر شودای قوی رأی و قوی خاطر مرا معلوم نیستالف(

مهر تـــو در جان مـــن گنج بـــود در خرابلعـــل تو در چشـــم من بـــاده بـــود در قدحب(
وان دوام عمر او خواهـــد به خیر از کردگاراین کمال ملک او جوید به ســـعد از اخترانج(
اهل دل را قبله محراب خم ابروی توســـتدلبرا خورشـــید تابان ذره ای از روی توستد(

2( خراسانی ـ خراسانی ـ عراقی ـ عراقی  1( خراسانی ـ عراقی ـ خراسانی ـ عراقی 
4( عراقی ـ عراقی ـ خراسانی ـ خراسانی 3( عراقی ـ خراسانی ـ عراقی – خراسانی 

ویژگی های زبانی و ادبی چند مورد از ابیات زیر، مطابق با سبک عراقی نیست؟- ۱۱3۱
نیلوفـــلالف( آب  و  انگـــور  بـــدلآب  مشـــک  و  عبیـــر  از  مـــرا  مـــر 

جهـــانب( باشـــگونه  و  پرغونـــه  اندراای  بـــه شـــگفت  اتـــو  از  مـــن  مانـــده 
خـــالفج( یـــا  آمـــده ای  صلـــح  در  رجـــااز  یـــا  روم  خـــوف  قـــدم  بـــا 
بپیچـــدد( کمنـــد  از  ســـر  بیابـــان  مـــا همـــه پیچیـــده در کمنـــد تـــو عمداصیـــد 

دو جهان خیمـــه بـــرون زد ز دل تنگ مراچون تو در خاطر »خواجو« بزدی کوس نزولهـ(

4( یک 3( چهار   2( سه  1( دو 
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ابیات کدام گزینه بیانگر مفهوم مشترکی از قلمرو فکری سبک عراقی یا خراسانی هستند؟- ۱۱32
در آن مقام که سلطان عشق روی نمودســـوار عقل که باشد که پشـــت ننمایدالف(

اندر دو عالم ای بخرد عقل کیمیاســـتملک و بقاست کام تو وین هر دو کام راب(
که بی خـــرد به مثل ما درخـــت بی باریمخرد تواند جســـتن ز کار چـــون و چراج(
چارۀ دیوانگی کن ای که عاقل گشته ایعقل را هرگز کند عاقل به سودا اختیار؟د( 

در راه عشـــق لغزش مستانه پیش گیرنتوان به پای هوش رسیدن به هیچ جاهـ ( 

4( ب ـ هـ ـ ج 3( هـ ـ د ـ الف  2( ب ـ د ـ ج  1( الف ـ ب ـ هـ 

براساس ویژگی های فکری ابیات زیر، سبک کدام بیت متفاوت است؟- ۱۱33
کان شـــحنه در والیت ما هیچ کاره نیســـتمـــا را ز منـــع عقـــل مترســـان و مـــی بیار1(
کنشـــتتـــو را آســـمان خـــط به مســـجد نبشـــت2( در  دیگـــری  بـــر  طعنـــه  مـــزن 
هـــر وفایـــی را بیاب و هـــر بقایـــی را ببایهر نشـــاطی را بخواه و هر مـــرادی را بجوی3(
نهـــی4( وجـــود  ســـر  بـــر  قـــدم  نهـــییـــک  ودود  بـــر  در  دگـــر  وان 

در تحلیل متن زیر همۀ گزینه ها به جز .............. درست است.- ۱۱34

»هیچ پناهی مرا به از سایۀ عقل و هیچ کس دست گیرتر از ساالر خرد نیست و قوی رای به هیچ حال دهشت را به خود راه ندهد و خوف 
و حیرت را در حواشی دل مجال نگذارد. چه محنت اهل کیاست تا آن حد نرسد که عقل را بپوشاند و راحت در ضمیر ایشان آن محل 
نیابد که تدبیری فرو ماند و مثال باطن ایشان چون غور دریاست که قعر آن در نتوان یافت و اندازۀ ژرفی آن نتوان شناخت و هرچه در 

وی انداخته شود، در وی پدید نیاید.«
2( کاربرد حرف »را« به معنی »برای« )در جملۀ اول( 1(استفاده از تشبیه برای بیان مفهوم 

4( پیام متن تقابل عقل و عشق و نیز رسیدن از سختی های راه است. 3( حذف فعل اسنادی در متن 

باتوجه به ابیات زیر، ویژگی کدام قلمرو به درستی بیان شده است؟- ۱۱35
او در عشق، هرگز خوش نشد»هر که او را در عشق چون آتش نشد عیش 
هالک در  عاشق  مرد  باید  پاکگرم  معشوق،  در  گشت  باید  محو 
بی نشان شو  خود  معشوق  ره  جاودان«در  باشی  معشوق  همه  تا 

1( »عیش و عشق« جناس دارند. )قلمرو ادبی(
2( واژۀ »پاک« به معنای تمیز است. )قلمرو زبانی( 

3( »تلمیح« در ابیات وجود دارد. )قلمرو ادبی(
4( در راه عشق و رسیدن به معشوق باید از خود بگذری و فنا شوی. )قلمرو فکری(

ویژگی های سبکی متن زیر در کدام گزینه به تمامی درست است؟- ۱۱36

»چون کیخسرو بر تخت پادشاهی بنشست و تاج به سر نهاد، لشکرها را امید زیادت نیکویی داد و رعایا را به عدل و احسان نوید داد؛ 
پس گفت از افراسیاب کینۀ پدر خواهیم توخت. باید کی همگان ساخته باشید و نامه ای به اصفهان به گودرز نبشت و گودرز اصفهبد 

خراسان بود و فرمود تا لشکر را عرض دهد.«
1( بیشتر جمله ها، کوتاه و قابل فهم هستند. / کاربرد »را« به معنی »به« در جمله: »لشکرها را امید زیادت نیکویی داد« 

2( کمی واژگان غیرفارسی / جناس میان واژگان »امید« و »نوید«
3( وجود واژگان کهن؛ مانند: نبشت، توخت، کینه / به کارگیری کلمۀ »ساخته باشید« به معنای »آماده باشید«.

4( کاربردهای تاریخی دستورک »بنشست« و »فرمود« / »برتخت پادشاهی بنشست« کنایه است. 
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ابیات کدام گزینه بیانگر مفهوم مشترکی از قلمرو فکری سبک عراقی یا خراسانی هستند؟- ۱۱32
در آن مقام که سلطان عشق روی نمودســـوار عقل که باشد که پشـــت ننمایدالف(

اندر دو عالم ای بخرد عقل کیمیاســـتملک و بقاست کام تو وین هر دو کام راب(
که بی خـــرد به مثل ما درخـــت بی باریمخرد تواند جســـتن ز کار چـــون و چراج(
چارۀ دیوانگی کن ای که عاقل گشته ایعقل را هرگز کند عاقل به سودا اختیار؟د( 

در راه عشـــق لغزش مستانه پیش گیرنتوان به پای هوش رسیدن به هیچ جاهـ ( 

4( ب ـ هـ ـ ج 3( هـ ـ د ـ الف  2( ب ـ د ـ ج  1( الف ـ ب ـ هـ 

براساس ویژگی های فکری ابیات زیر، سبک کدام بیت متفاوت است؟- ۱۱33
کان شـــحنه در والیت ما هیچ کاره نیســـتمـــا را ز منـــع عقـــل مترســـان و مـــی بیار1(
کنشـــتتـــو را آســـمان خـــط به مســـجد نبشـــت2( در  دیگـــری  بـــر  طعنـــه  مـــزن 
هـــر وفایـــی را بیاب و هـــر بقایـــی را ببایهر نشـــاطی را بخواه و هر مـــرادی را بجوی3(
نهـــی4( وجـــود  ســـر  بـــر  قـــدم  نهـــییـــک  ودود  بـــر  در  دگـــر  وان 

در تحلیل متن زیر همۀ گزینه ها به جز .............. درست است.- ۱۱34

»هیچ پناهی مرا به از سایۀ عقل و هیچ کس دست گیرتر از ساالر خرد نیست و قوی رای به هیچ حال دهشت را به خود راه ندهد و خوف 
و حیرت را در حواشی دل مجال نگذارد. چه محنت اهل کیاست تا آن حد نرسد که عقل را بپوشاند و راحت در ضمیر ایشان آن محل 
نیابد که تدبیری فرو ماند و مثال باطن ایشان چون غور دریاست که قعر آن در نتوان یافت و اندازۀ ژرفی آن نتوان شناخت و هرچه در 

وی انداخته شود، در وی پدید نیاید.«
2( کاربرد حرف »را« به معنی »برای« )در جملۀ اول( 1(استفاده از تشبیه برای بیان مفهوم 

4( پیام متن تقابل عقل و عشق و نیز رسیدن از سختی های راه است. 3( حذف فعل اسنادی در متن 

باتوجه به ابیات زیر، ویژگی کدام قلمرو به درستی بیان شده است؟- ۱۱35
او در عشق، هرگز خوش نشد»هر که او را در عشق چون آتش نشد عیش 
هالک در  عاشق  مرد  باید  پاکگرم  معشوق،  در  گشت  باید  محو 
بی نشان شو  خود  معشوق  ره  جاودان«در  باشی  معشوق  همه  تا 

1( »عیش و عشق« جناس دارند. )قلمرو ادبی(
2( واژۀ »پاک« به معنای تمیز است. )قلمرو زبانی( 

3( »تلمیح« در ابیات وجود دارد. )قلمرو ادبی(
4( در راه عشق و رسیدن به معشوق باید از خود بگذری و فنا شوی. )قلمرو فکری(

ویژگی های سبکی متن زیر در کدام گزینه به تمامی درست است؟- ۱۱36

»چون کیخسرو بر تخت پادشاهی بنشست و تاج به سر نهاد، لشکرها را امید زیادت نیکویی داد و رعایا را به عدل و احسان نوید داد؛ 
پس گفت از افراسیاب کینۀ پدر خواهیم توخت. باید کی همگان ساخته باشید و نامه ای به اصفهان به گودرز نبشت و گودرز اصفهبد 

خراسان بود و فرمود تا لشکر را عرض دهد.«
1( بیشتر جمله ها، کوتاه و قابل فهم هستند. / کاربرد »را« به معنی »به« در جمله: »لشکرها را امید زیادت نیکویی داد« 

2( کمی واژگان غیرفارسی / جناس میان واژگان »امید« و »نوید«
3( وجود واژگان کهن؛ مانند: نبشت، توخت، کینه / به کارگیری کلمۀ »ساخته باشید« به معنای »آماده باشید«.

4( کاربردهای تاریخی دستورک »بنشست« و »فرمود« / »برتخت پادشاهی بنشست« کنایه است. 
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کدام گزینه دربارۀ تاریخ ادبیات قرن دهم به تمامی نادرست است؟- ۱۱37

الف( زبان فارسی که در شبه قارۀ هند استحکام و استقرار الزم را به دست آورده بود، همه گیر و رسمی شد.
ب( اوضاع اجتماعی و سیاسی آشفته بود اما ادبیات و سبک های ادبی در حال رشد و رونق گرفتن بود.

پ( هنرهایی چون قالی بافی، مجسمه سازی، شیشه سازی، نقاشی، تذهیب و خوشنویسی در دوران صفویه رشد فراوان یافت.
ت( در این تاریخ دو جریان شعری بیشتر رونق دارد: یکی شعر لطیف و فصیح که محتشم کاشانی از نمایندگان آن است و دیگری مکتب 

وقوع. 
ث( هم زمان با رشد ادبیات در هند، اصفهان، نیز که پایتخت و محل اجتماع شعرا و فضال بود، از دیدگاه ادبی توسعه یافت.

4( ب، ت 3( پ، ث  2( الف، پ  1( الف، ث 

 درست است؟- ۱۱38
ً
کدام یک از گزاره های زیر در مورد شاعران قرن دهم و یازدهم کامال

ت معانی مشهور است.
ّ
1( سبک شعر بابافغانی شیرازی حّد واسط سبک عراقی و هندی است و از لحاظ رق

2( کلیم کاشانی در سرودن شعر مذهبی و ترکیب بند عاشورایی زبانزد است.

3( بیدل دهلوی را به سبب سرودن غزل های خیال انگیز می شناسیم. او را خداوندگار مضامین تازۀ شعری دانسته اند.

4( واقع گرایی شاخصۀ اصلی شعر وحشی بافقی است.

کدام گزینه دربارۀ تاریخ ادبیات قرن یازدهم نادرست است؟- ۱۱39

1( شاعران مدیحه سرا برای امرار معاش یا ثروت اندوزی راهی دیار هند شدند، زیرا آنجا به رسم دربارهای قدیم ایران هنوز بازار قصیده و مدح رواج داشت.

2( به سبب آشنایی ایرانیان با هندی ها، مراکز تجمعی مثل قهوه خانه ها نیز دایر شد.

3( حکومت صفوی مذهب شیعه را ترویج کرد و به شعر ستایشی و درباری و عاشقانه  های زمینی بی توجه بود.

4( شاعران این دوره سروده های خود را بیشتر با مضامین پند و اندرز و توصیف و بیان امور طبیعی همراه کردند. 

در همۀ گزینه ها به جز ............. مضامین تازۀ شعری به سبک شعر قرن یازدهم وجود دارد.- ۱۱40
عمـــر، کوتاه از تعدی می شـــود ســـیالب رابـــر ســـتمگر بیشـــتر دارد اثـــر، تیغ ســـتم1(
می زنـــم2( دمـــی  عشـــق  از  ســـحر  برمـــالهـــر  می شـــنوم  دگـــر  روز 
چون نقش پایی آخر بر خاک آشـــیان بســـتدل از شکســـته بالـــی وز سرکّشـــی گلبـــن3(
گه شـــود4( قطره سازی را بدل ســـازد به پیکان ساختنابر اگـــر از طینـــت اهل جهان آ

کدام بیت سرودۀ یکی از شاعران سبک هندی است؟- ۱۱4۱
هزار جـــان عزیزت فدای جان ای دوســـتمرا تو غایت مقصودی از جهان ای دوســـت1(
دریـــای آتشـــینم در دیـــده موج خـــون زدبگذشـــت و بازم آتش بر خرمن ســـکون زد2(
چـــو روی باز کنـــی، بـــازت احتـــرام کنندبـــه تیـــغ اگـــر بزنـــی بی دریـــغ و برگردی3(
زاهد ناپخته را از خود بریدن مشـــکل اســـتبر ندارد میوه تا خام اســـت دست از شاخسار4(

عبارت زیر را کلمات کدام گزینه کامل می کند؟- ۱۱42
با ادامۀ  یافته است و   جنبۀ ذهنی و تخیلی 

ً
»شاعران قرن دهم تشخیص داده بودند که سبک عراقی از ........... دور شده و کامال

پایبندی به سنن ادبی نابود می شود. پس باید به سوی حقیقت گویی و واقع گویی بازگشت. برای این کار نیازمند پرداختن به مسائل 
اجتماعی و انتقادهای سیاسی بود و قالب .............. باتوّجه به نقش و سابقۀ کاربردش، اجازۀ جوالن بیشتر در این میدان را نمی داد.«

4( واقعیت ـ غزل 3( عرفان ـ قصیده  2( عرفان ـ غزل  1( واقعّیت ـ مثنوی 
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کدام گزینه به ویژگی دوران مقاومت در ادبیات داستانی فارسی اشاره دارد؟- ۱۱43

2( رشد چشمگیر خاطره نویسی 1( مشهود بودن اضطراب سیاسی در اغلب داستان ها 

4( تلفیق شیوه های غربی با سبک داستان نویسی فارسی 3( قرار گرفتن دو جناح مذهبی و دگراندیش در مقابل هم 

در کدام گزینه به ترتیب، آثار معرفی شده با توضیحات زیر متناسب است؟- ۱۱44

الف( اولین رمان اجتماعی فارسی

ب( اثری داستانی از نثر انقالب

ج( اولین اثر داستانی سیمین دانشور

2( تهران مخوف ـ کشتی پهلو گرفته ـ آتش خاموش 1( تهران مخوف ـ ضیافت ـ شهری چون بهشت 

4( یکی بود یکی نبود ـ جای پای خون ـ آتش خاموش  3( یکی بود یکی نبود ـ زیارت ـ شهری چون بهشت  

در همۀ ابیات یکی از ویژگی های شعر سبک خراسانی مشهود است، به جز ........- ۱۱45
مرغ حق1( از  بشنوی  ســـبقچون صفیری  چون  یادگیری  را  ظاهرش 
به درویشـــی انـــدر دلی شـــادکام دل از عیـــب صافی و صوفی به نام2(
که جهان نیســـت جز فسانه و بادشـــاد زی، با سیاه چشـــمان شاد3(
نگـــون انـــدر آورد و زد بـــر زمینعنـــان را بپیچیـــد و او را ز زیـــن4(

کدام گزینه ویژگی سبک شعر خراسانی را ندارد؟- ۱۱46
ســـپس او تـــو چـــون دوی بـــه شـــتاب؟بـــه چـــه مانـــد جهـــان مگـــر به ســـراب1(
رواســـت2( را  تنـــت  آری  انـــدر  رنـــج  که خـــود رنـــج بردن بـــه دانش سزاســـتبـــه 
بیا بگـــو که ز عشـــقت چه طرف بربســـتمبه غیر از آن که بشـــد دین و دانش از دستم3(
بید را چون پـــّر طوطی برگ روید بی شـــمارخاک را چون ناف آهو مشـــک زاید بی قیاس4(

براساس اصول سبک شناختی کدام عبارت می تواند بخشی از تاریخ بلعمی باشد؟- ۱۱47

1( آن ها از زمین برآمدند بر صورت مردم چنان که امروز است پس خدای در ایشان روح عطا کرد مر قهر کردن اهرمن را. 

2( در همه صحرای اسکندریه از آن همه عمودهای سنگین که صفت آن مقدم کرده ایم، افتاده باشد.

3( بر آن مائدۀ موعود کالحلق المسدود بنشستیم و عقدهای احترام از گردن احتشام به انبساط و ابتسام بگسستیم.

4( او نیز از سرکوب حوادث حیران مانده است و از دوائر دور شدید به دور الرأس مبتال شده. 

عبارت کدام گزینه، نمی تواند مربوط به نثر دورۀ غزنوی و سلجوقی باشد؟- ۱۱48

1( اگر دوستی خدای تعالی حاصل کرده بود و اسباب دنیا بر وی منغص و شوریده می داشت، چون بمرد به معشوق خویش رسید و مزاحم و مشوش از میان 
برخاست و به سعادت رسید.

2( پیغمبر )ص( گفت: »َطلُب الِعلم فریَضۀٌ َعلی ُکلِّ مسلٍم«... پس بدان که از علم اندک عمل بسیار توان گرفت و باید که علم مقرون عمل باشد. 

3( از رسم های پارسیان، نوروز چیست؟ نخستین روز است از فروردین ماه وازین جهت روز نو نام کردند زیرا پیشانی سال نو است.

4( شکم را گرسنه دارید و جگر را تشنه و تن را برهنه دارید تا مگر خداوند تعالی را ببینید به دل. اگر تن را از گرسنگی بال بود، دل را بدان ضیا بود و جان را صفا 
بود و سر را لقا بود. 
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کدام گزینه به ویژگی دوران مقاومت در ادبیات داستانی فارسی اشاره دارد؟- ۱۱43

2( رشد چشمگیر خاطره نویسی 1( مشهود بودن اضطراب سیاسی در اغلب داستان ها 

4( تلفیق شیوه های غربی با سبک داستان نویسی فارسی 3( قرار گرفتن دو جناح مذهبی و دگراندیش در مقابل هم 

در کدام گزینه به ترتیب، آثار معرفی شده با توضیحات زیر متناسب است؟- ۱۱44

الف( اولین رمان اجتماعی فارسی

ب( اثری داستانی از نثر انقالب

ج( اولین اثر داستانی سیمین دانشور

2( تهران مخوف ـ کشتی پهلو گرفته ـ آتش خاموش 1( تهران مخوف ـ ضیافت ـ شهری چون بهشت 

4( یکی بود یکی نبود ـ جای پای خون ـ آتش خاموش  3( یکی بود یکی نبود ـ زیارت ـ شهری چون بهشت  

در همۀ ابیات یکی از ویژگی های شعر سبک خراسانی مشهود است، به جز ........- ۱۱45
مرغ حق1( از  بشنوی  ســـبقچون صفیری  چون  یادگیری  را  ظاهرش 
به درویشـــی انـــدر دلی شـــادکام دل از عیـــب صافی و صوفی به نام2(
که جهان نیســـت جز فسانه و بادشـــاد زی، با سیاه چشـــمان شاد3(
نگـــون انـــدر آورد و زد بـــر زمینعنـــان را بپیچیـــد و او را ز زیـــن4(

کدام گزینه ویژگی سبک شعر خراسانی را ندارد؟- ۱۱46
ســـپس او تـــو چـــون دوی بـــه شـــتاب؟بـــه چـــه مانـــد جهـــان مگـــر به ســـراب1(
رواســـت2( را  تنـــت  آری  انـــدر  رنـــج  که خـــود رنـــج بردن بـــه دانش سزاســـتبـــه 
بیا بگـــو که ز عشـــقت چه طرف بربســـتمبه غیر از آن که بشـــد دین و دانش از دستم3(
بید را چون پـــّر طوطی برگ روید بی شـــمارخاک را چون ناف آهو مشـــک زاید بی قیاس4(

براساس اصول سبک شناختی کدام عبارت می تواند بخشی از تاریخ بلعمی باشد؟- ۱۱47

1( آن ها از زمین برآمدند بر صورت مردم چنان که امروز است پس خدای در ایشان روح عطا کرد مر قهر کردن اهرمن را. 

2( در همه صحرای اسکندریه از آن همه عمودهای سنگین که صفت آن مقدم کرده ایم، افتاده باشد.

3( بر آن مائدۀ موعود کالحلق المسدود بنشستیم و عقدهای احترام از گردن احتشام به انبساط و ابتسام بگسستیم.

4( او نیز از سرکوب حوادث حیران مانده است و از دوائر دور شدید به دور الرأس مبتال شده. 

عبارت کدام گزینه، نمی تواند مربوط به نثر دورۀ غزنوی و سلجوقی باشد؟- ۱۱48

1( اگر دوستی خدای تعالی حاصل کرده بود و اسباب دنیا بر وی منغص و شوریده می داشت، چون بمرد به معشوق خویش رسید و مزاحم و مشوش از میان 
برخاست و به سعادت رسید.

2( پیغمبر )ص( گفت: »َطلُب الِعلم فریَضۀٌ َعلی ُکلِّ مسلٍم«... پس بدان که از علم اندک عمل بسیار توان گرفت و باید که علم مقرون عمل باشد. 

3( از رسم های پارسیان، نوروز چیست؟ نخستین روز است از فروردین ماه وازین جهت روز نو نام کردند زیرا پیشانی سال نو است.

4( شکم را گرسنه دارید و جگر را تشنه و تن را برهنه دارید تا مگر خداوند تعالی را ببینید به دل. اگر تن را از گرسنگی بال بود، دل را بدان ضیا بود و جان را صفا 
بود و سر را لقا بود. 
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کدام گزاره راجع به تاریخ ادبیات و شعرای قرن دهم نادرست است؟- ۱۱49

1( شعر بابافغانی شیرازی از نظر دقت، ظرافت و رقت معانی مشهور است.

2( زبان فارسی حتی پس از حاکمیت استعمار انگلیس بر هند، هم چنان زبان رسمی آن دیار بود.

3( آشنایی باتفکر و معارف هندوان کم و بیش در تغییر سبک دخیل بود.

4( شاعران قرن دهم به دلیل کم توجهی شاهان صفوی و ادب گرایی سالطین هند به دربارهای هند روی آوردند. 

هر دو مورد کدام گزینه از دالیل حذف مختصات سبکی زبان قدیم در آثار سبک هندی است؟- ۱۱50

الف( حمالت پی درپی بیگانگان به ایران

ب( ورود لغات مربوط به مذاهب هندوان در حوزۀ شعر و ادب

پ( ظهور شاعرانی با زبان جدید و متناسب با ویژگی های ادبی آن دوره

ت( تغییر جغرافیایی حوزه های شعری در نقاط مختلف ایران

ث( روی آوردن مردم عامی و ادیبان صاحب سبک به شعر و شاعری

4( ب ـ الف 3( ب ـ ث  2( پ ـ ت  1( الف ـ ت 

باتوجه به آرایه های پرکاربرد سبک هندی کدام بیت نمی تواند متعلق به این سبک باشد؟- ۱۱5۱
از خون خویش فرهاد شـــیرین کند دهان راحســـن غیور را نیســـت پروای تلـــخ کامان1(
پرتـــو خورشـــید در آیینـــه دارد اضطـــرابعشق در دل های روشـــن بی قراری می کند2(
بازگـــردد یـــا برآیـــد چیســـت فرمان شـــماعـــزم دیـــدار تـــو دارد جـــان بر لـــب آمده3(
مـــور از ملک ســـلیمان چه توانـــد دریافت؟چشم از آن ُحسن به سامان چه تواند دریافت؟4(

کدام گزینه در مورد شاعران قرن دهم و یازدهم درست است؟- ۱۱52

1( کلیم کاشانی به دلیل استفاده از ضرب المثل و الفاظ محاوره به خالق المعانی ثانی ملقب شد.
2( بیدل را به دلیل به کار بردن استعاره های رنگین و خیال انگیز خداوندگار مضامین تازه شعری دانسته اند.

3( برخی از تک بیت های غزل صائب شاهکارهایی از ذوق و اندیشه اند و بسیاری از آن ها به صورت ضرب المثل رواج یافته اند.
4( محتشم کاشانی در سرودن شعر مذهبی معروف و قصیدۀ عاشورایی او زبانزد است. 

در کدام گزینه ویژگی آثار یا زمینه های فعالیت هنرمندان مذکور، در کمانک مقابل آن ها صحیح است؟- ۱۱53

1( سید اشرف الّدین گیالنی )زبان طنز آمیز( ـ ادیب الممالک فراهانی )غزل سرایی( 
2( محمد باقر میرزا خسروی )نمایش نامه نویسی( ـ قائم مقام فراهانی )نثر ساده(
3( ناظم االسالم کرمانی )پژوهش تاریخی( ـ علی اکبر دهخدا )فرهنگ نویسی(

4( فّرخی یزدی )تصنیف سرایی( ـ ایرج میرزا )هجو و هزل(

باتوّجه به سبک غزل سرایی در دورۀ بازگشت، کدام بیت می تواند از غزل های این سبک باشد؟- ۱۱54
معدلـــت1( آییـــن  و  داری  ملـــک  بر بـــاد رفـــت و زان همه جز دفتـــری نماندآداب 
خالـــی از دریا بـــرون آرد ســـبوی خویش را از حبـــاب آمـــوز هّمت را که با صـــد احتیاج2(
اژدهـــا3( نـــر  آهنـــج  دم  کام  رهـــابـــه  نگـــردی  وی  کـــز  گام  منـــه 
عقل طفلی اســـت که دانا شده در مکتب ماعشق پیری اســـت که ساغر زده ایم از کف او4(
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پیدایش سبک بازگشت ادبی در چه زمینه ای برای شعر فارسی مفید بود؟- ۱۱55

4( جهان بینی شاعران 3( موسیقی شعر  2( تخّیل شعری  1( زبان شعر 

در متن زیر کدام ویژگی نثر مشروطه موجود نیست؟- ۱۱56

»از منزل بیرون آمده و راه مجلس را پیش گرفتم. به مجلس که رسیدم، دیدم مردم جمع اند و داد و بیداد بلند است. درست دستگیرم 
نشد که مسئله سر چیست؟ همین قدر اسم خیانت و حبس و دار به گوشم رسید و فهمیدم باز رندان سیاسی پا تو کفش یک بیچاره ای 

نموده و تحریک آن هاست که مردم را هار کرده است.«

2( کنار گذاشتن قید و بندهای نثر مصنوع و فّنی 1( هم آهنگ بودن ساختار و ترکیب دستوری کالم با طبیعت زبان 

4( بیان مسائل سیاسی و اجتماعی 3( دشمنی با استعمار در قالب نثر روزنامه ای  

کدام متن مربوط به نثر سده های پنجم و ششم نیست؟- ۱۱57

1( آتش ِحقد )کینه( را ماّدت بی نهایت است. اگر همۀ دریاها بر وی گذرد، نمیرد.

2( شرارت و زعارتی در طبع وی مؤّکد شده بود و تضریب کردی و َاَلمی بزرگ بدین چاکر رسانیدی.

3( خردمند به سخن دشمن التفات نماید و زرق و شعوذۀ او را در ضمیر نگذارد.

4( چون مردم بدانست کز وی چیزی نماند پایدار، بدان کوشد تا نام او بماند و نشان او گسسته نشود.

کدام گزینه در مورد نثر دورۀ چهارم و پنجم هجری درست است؟- ۱۱58

1( نثر این دوره کمتر از شعر رونق گرفت.

2( ورود اصطالحات علمی و اشعار و امثال در این دوره رایج شد.

3( نویسندگان این عصر بیشتر به موضوع های حماسی، تاریخی و سیاسی توجه دارند.

4( کتاب هایی در موضوع های گوناگون در این دوره به زبان دری نوشته شد.

کدام یک از عبارات زیر دربارۀ زبان های ایرانی نیست؟- ۱۱59

1( زبان پارتی در شمال و شمال شرقی ایران متداول بوده است و تا اوایل دورۀ ساسانی نیز آثاری به این زبان تألیف می شده است.

2( موبدان کتاب »اوستا« را در دورۀ هخامنشیان به نگارش درآوردند.

3( پس از برافتادن ساسانیان، طاهریان نخستین دولت اسالمی ایران بودند. ادبیات فارسی دری تقریبًا هم زمان با این دولت پدید آمد. 

4( آثار ادبی منظوم و منثور زبان پهلوی از میان رفته است ولی ترجمۀ عربی و فارسی برخی از آن ها مانند »هزار و یک شب« دردست است. 

در تحلیل شعر زیر در قلمروهای سه گانه کدام گزینه نادرست است؟- ۱۱60
بود کـــه بـــد ســـیرتان را نکو گـــوی بود»یکی خوب کردار خـــوش خوی 
که بـــاری حکایت کن از سرگذشـــت به خوابش کسـی دید چون درگذشـت
چو بلبـــل به صوتی خـــوش آغاز کرددهانـــی به خنـــده چون گل بـــاز کرد
بســـی ســـختی  نکردند  مـــن  بر  که من ســـخت نگرفتمی با کســـی«که 

2( بهره گیری از آرایه های ادبی تشبیه و جناس 1( کاربردهای تاریخی دستور 

4( بیان مفهوم به شیوۀ روایی و تعلیمی 3( وجود واژگان کهن و متروک 
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پیدایش سبک بازگشت ادبی در چه زمینه ای برای شعر فارسی مفید بود؟- ۱۱55

4( جهان بینی شاعران 3( موسیقی شعر  2( تخّیل شعری  1( زبان شعر 

در متن زیر کدام ویژگی نثر مشروطه موجود نیست؟- ۱۱56

»از منزل بیرون آمده و راه مجلس را پیش گرفتم. به مجلس که رسیدم، دیدم مردم جمع اند و داد و بیداد بلند است. درست دستگیرم 
نشد که مسئله سر چیست؟ همین قدر اسم خیانت و حبس و دار به گوشم رسید و فهمیدم باز رندان سیاسی پا تو کفش یک بیچاره ای 

نموده و تحریک آن هاست که مردم را هار کرده است.«

2( کنار گذاشتن قید و بندهای نثر مصنوع و فّنی 1( هم آهنگ بودن ساختار و ترکیب دستوری کالم با طبیعت زبان 

4( بیان مسائل سیاسی و اجتماعی 3( دشمنی با استعمار در قالب نثر روزنامه ای  

کدام متن مربوط به نثر سده های پنجم و ششم نیست؟- ۱۱57

1( آتش ِحقد )کینه( را ماّدت بی نهایت است. اگر همۀ دریاها بر وی گذرد، نمیرد.

2( شرارت و زعارتی در طبع وی مؤّکد شده بود و تضریب کردی و َاَلمی بزرگ بدین چاکر رسانیدی.

3( خردمند به سخن دشمن التفات نماید و زرق و شعوذۀ او را در ضمیر نگذارد.

4( چون مردم بدانست کز وی چیزی نماند پایدار، بدان کوشد تا نام او بماند و نشان او گسسته نشود.

کدام گزینه در مورد نثر دورۀ چهارم و پنجم هجری درست است؟- ۱۱58

1( نثر این دوره کمتر از شعر رونق گرفت.

2( ورود اصطالحات علمی و اشعار و امثال در این دوره رایج شد.

3( نویسندگان این عصر بیشتر به موضوع های حماسی، تاریخی و سیاسی توجه دارند.

4( کتاب هایی در موضوع های گوناگون در این دوره به زبان دری نوشته شد.

کدام یک از عبارات زیر دربارۀ زبان های ایرانی نیست؟- ۱۱59

1( زبان پارتی در شمال و شمال شرقی ایران متداول بوده است و تا اوایل دورۀ ساسانی نیز آثاری به این زبان تألیف می شده است.

2( موبدان کتاب »اوستا« را در دورۀ هخامنشیان به نگارش درآوردند.

3( پس از برافتادن ساسانیان، طاهریان نخستین دولت اسالمی ایران بودند. ادبیات فارسی دری تقریبًا هم زمان با این دولت پدید آمد. 

4( آثار ادبی منظوم و منثور زبان پهلوی از میان رفته است ولی ترجمۀ عربی و فارسی برخی از آن ها مانند »هزار و یک شب« دردست است. 

در تحلیل شعر زیر در قلمروهای سه گانه کدام گزینه نادرست است؟- ۱۱60
بود کـــه بـــد ســـیرتان را نکو گـــوی بود»یکی خوب کردار خـــوش خوی 
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چو بلبـــل به صوتی خـــوش آغاز کرددهانـــی به خنـــده چون گل بـــاز کرد
بســـی ســـختی  نکردند  مـــن  بر  که من ســـخت نگرفتمی با کســـی«که 

2( بهره گیری از آرایه های ادبی تشبیه و جناس 1( کاربردهای تاریخی دستور 

4( بیان مفهوم به شیوۀ روایی و تعلیمی 3( وجود واژگان کهن و متروک 
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باتوجه به ابیات زیر کدام گزینه در مورد کالبدشکافی و استخراج نکات زبانی و ادبی و فکری نادرست است؟- ۱۱6۱
اّیـــام و بدحـــال بود»یکـــی گربـــه در خانـــۀ زال بـــود که برگشـــته 
تیردوان شـــد به مهمان ســـرای امیر به  غالمان ســـلطان زدنـــدش 
همی گفـــت و از هول جان می دویدچکان خونش از استخوان می دوید
مـــن و مـــوش و ویرانـــۀ پیرزن«اگر جســـتم از دســـت این تیرزن

1( زبان شعر ساده و روان است و پیچیدگی ندارد.
2( شعر در قالب مثنوی سروده شده و بعضی از قافیه ها دارای جناس هستند.

3( این شعر در ردۀ تعلیمی ـ عرفانی قرار می گیرد و شاعر از قالبداستان برای بیان مقصود استفاده کرده است.
4( کاربرد ساختار قدیمی فعل در متن دیده می شود.

کدام گزینه در مورد شعر در قرن چهارم و نیمۀ اول قرن پنجم نادرست است؟- ۱۱62

1( »کسایی مروزی« پس از »ناصرخسرو« قصیده ای تمام و کمال در موضوع موعظه و نصیحت سرود هاست.
2( رایج ترین انواع شعر فارسی در این دوره، حماسی، مدحی و غنایی بود.

3( شعر حکمی در دورۀ سلجوقیان به پختگی رسید.
4( داستان سرایی و قصه پردازی و آوردن حکایت ها و مثل ها در شعر این دوره آغاز گشت. 

موارد کدام گزینه نادرست است؟- ۱۱63

عبدالرزاق  جمال الدین  مانند  نویسندگان مشهوری  و  شاعران  مرکزی،  نواحی  و  فارس  ادبی  در حوزۀ  نیمۀ دوم قرن ششم،  در  الف( 
اصفهانی ظهور کردند که در تجدید سبک بسیار تأثیرگذار بودند.

ب( موضوع قابل توّجه در شعر نیمۀ دوم قرن ششم، عالقه مندی شاعران به سرودن قصیده های لطیف و زیباست. انوری و هم سبکان 
او در آوردن مضامین دقیق در قصیده بسیار کوشیدند. 

ج( در قرن ششم در خراسان و سیستان دسته ای از شاعران مانند خاقانی، نظامی و غیره ظهور کردند و سبک شعر فارسی را از آن چه 
در دیگر نواحی ایران یا پیش از آن رایج بود، متمایز ساختند.

د( تا حدود نیمۀ دوم قرن پنجم و آغاز قرن ششم، شعر پارسی همچنان تحت تأثیر سبک دورۀ سامانی و غزنوی است؛ یعنی سخن 
شاعرانی چون ناصرخسرو قبادیانی یادآور سروده های سخنوران قرن چهارم است.

4( ج، ب 3( الف، د  2( ب، الف  1( ب، د 

براساس ویژگی های سبکی کدام جمله نمی تواند از تاریخ بیهقی باشد؟- ۱۱64

1( خاندان من و آن چه مرا بوده است از آلت و حشمت و نعمت جهانیان دانند.
2( دیگر روز او را که از وزارت معزول گشته بود خلعتی سخت نیکو دادند جهت شغل اشراف مملکت.

3( او را به بند می بردند و استخفاف می کرد و تشّفی و تعّصب و انتقام می نمود.
4( پرویز سی و هشت سال زیست اندر پادشاهی و هیچ خسرو آن خواسته گرد نیاورد که وی.

کدام گزینه ویژگی های شعر سبک خراسانی را ندارد؟- ۱۱65
آهرمنـــا1( دیـــدم  درون  دوزخ  پیرامنـــابـــه  گشـــت  نیارســـتمش 
یکی به ســـنبل مشـــکین درون کشیده سپریکی به ســـاعد ســـیمین درون فکنده کمان2(
بوســـتان3( بخـــارا  و  اســـت  ســـرو  همـــیشـــاه  آیـــد  بوســـتان  ســـوی  ســـرو 
دل4( اشـــارات  بـــه  جـــز  ننهـــی  قلـــمســـر  چـــون  ازل  عشـــق  ورق  بـــر 
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کدام آثار سبک هندی در خارج از ایران نوشته شده است؟- ۱۱66

2( هفت اقلیم ـ عیار دانش ـ عالم آرای صفوی 1( کتب داراشکوه ـ شرف نامۀ بدلیسی ـ عالم آرای صفوی 

4( هفت اقلیم ـ عیار دانش ـ بدایع الوقایع 3( کتب داراشکوه ـ شرف نامۀ بدلیسی ـ بدایع الوقایع 

کدام یک از آثار زیر درست معرفی نشده است؟- ۱۱67

1( لمعات: درسیر و سلوک عارفانه در قالب نظم

2( مرصاد العباد: در بیان سلوک دین و تربیت نفس انسانی

3( تاریخ گزیده: در تاریخ پیامبران، خلفای چهارگانه، خلفای بنی  عباس و تاریخ ایران

4( تذکرۀ دولتشاه: در شرح احوال بیش از صد تن از شاعران ایرانی

پس از مرگ تیمور در کدام شهر، هنر و فرهنگ اسالمی رواج پیدا کرد؟- ۱۱68

4( عراق عجم 3( بلخ  2( هرات  1( مرو 

بیت زیر از کدام شاعر سبک عراقی است؟ در رثای چه واقعه ای سروده شده است؟- ۱۱69
بـــر حـــال تبـــاه مـــردم بـــد گرید«»کس نیسـت که تا بـر وطن خود گرید

2( سلمان ساوجی ـ قتل عام مردم اصفهان توسط مغوالن 1( کمال الدین اسماعیل ـ پایان یافتن خالفت بنی عّباس 

4( کمال الدین اسماعیل ـ قتل عام مردم اصفهان توسط مغوالن 3( سلمان ساوجی ـ پایان یافتن خالفت بنی عّباس 

توضیح زیر مربوط به کدام نویسنده است؟- ۱۱70

»از نثر نویسان دوره ی سبک عراقی است. خاندان او از افراد بانفوذ حکومت مغوالن بود. وی از نوجوانی به کارهای دیوانی پرداخت و 
در سفرهای متعددی حضور داشت.«

4( حمدالله مستوفی 3( رشید الدین فضل الله  2( عطامک جوینی  1( نجم الدین رازی 

کدام توضیحی در مورد شاعران سبک هندی نادرست است؟- ۱۱7۱

1( از شعرای تأثیرگذار قرن دهم در ایران است که شعرش از نظر دقت، ظرافت و رقت معانی مشهور است. )بابافغانی(

2( معروف ترین شاعر سبک هندی و از پرکارترین شاعر زبان فارسی و در قصیده سرایی مشهور است. )صائب(

3( او را به سبب سرودن غزل های خیال انگیز و به کار بردن مضمون های بدیع و گاه دور از ذهن می شناسیم. )بیدل(

4( در سرودن شعر مذهبی معروف و ترکیب بند عاشورایی از زبانزد است. )محتشم(

کدام گزینه درست است؟- ۱۱72

2( دیوان شعر شاه نعمت الله ولی مضامین عرفانی دارد. 1( خواجوی کرمانی مثنوی هایی به پیروی از مولوی سرود. 

4( ترکیب بند عاشورایی کلیم کاشانی زبانزد است. 3( »محاکمه اللغتین« را امیر علی شیر نوایی به عربی نوشت. 

کدام گزینه از عوامل ضعف و انحطاط فکری سبک عراقی است؟- ۱۱73

2( فصیح و بلیغ نبودن نثر این دوره 1( رواج ترکی نویسی 

4( نبوِد صحت در مطالب کتب 3( ضعف در ساخت های دستوری 
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متن زیر به ترتیب به کدام سبک و قلمرو شعری اشاره دارد؟- ۱۱74

»قالب مسلط در این دوره به ظاهر غزل است؛ اما غزلی که گاهی به 40 بیت هم می رسد و تکرار قافیه در ان امری طبیعی است.«

4( هندی ـ ادبی 3( عراقی ـ زبانی  2( عراقی ـ ادبی  1( هندی ـ زبانی 

موضوعات تاریخ جهان گشای جوینی در کدام گزینه آمده است؟- ۱۱75

2( تاریخ خوارزمشاهیان ـ تیموریان ـ سلجوقیان 1( تاریخ مغول ـ خوارزمشاهیان ـ اسماعیلیه 

4( تاریخ غزنویان ـ مغول ـ تیموریان 3( تاریخ سلجوقیان ـ غزنویان ـ اسماعیلیه 

توضیح زیر مربوط به کدام کتاب است؟- ۱۱76

»شاعر قرن هفتم، در هر فصل این مثنوی به یکی از مباحث عرفانی پرداخته و سخن را با تمثیل و حکایت به پایان رسانده است.«

4( جمشید و خورشید 3( لمعات  2( عشاق نامه  1( تحفه االحرار 

همه ی آثار کدام گزینه در یک قرن نگاشته شده است؟- ۱۱77

2( تاریخ برگزیده ـ بهارستان ـ اخالق االشراف 1( المعجم ـ نفحات االنفس ـ رساله ی دلگشا 

4( مرصاد العباد ـ عشاق نامه ـ گلستان 3( تاریخ جهان گشا ـ بوستان ـ تحفه االحرار 

کدام گزینه از ویژگی های زبانی نثر در سبک هندی است؟- ۱۱78

1( گسترش دایرۀ واژگانی ـ مأنوس نبودن با زبان قدیم ـ روی آوردن طبقات مختلف مردم به نثر

2( آوردن جمالت طوالنی ـ کاربرد افعال با پیشوندهای متعدد ـ فراوانی لغات ترکی و مغولی

3( گسترش دایرۀ واژگانی ـ آوردن جمالت طوالنی ـ مأنوس نبودن با زبان قدیم

4( کاربرد افعال با پیشوندهای متعدد ـ روی آوردن طبقات مختلف مردم به نثر ـ فراوانی لغات ترکی و مغولی

کدام یک از گزینه های زیر از ویژگی های ادبی سبک عراقی است؟- ۱۱79

2( رواج تصّوف و بی اعتباری دنیا و اعتقاد به قضا و قدر 1( روی آوردن به معّما پردازی و سرودن اشعار ذوقافیتین 

4( در هم آمیختگی مختصات نو و کهن حتی در اشعار کوتاه 3( کاربرد تشبیهات ملموس و محسوس در شعر و رواج قالب قصیده 

کدام اثر جامی در شرح و توضیح یکی از آثار فخر الدین عراقی است؟- ۱۱80

4( تحفه االحرار 3( سلسله الذهب  2( اشعه اللمّعات  1( نفحات االنس 

کدام کتاب، تاریخ پیامبران، خلفای چهارگانه، خلفای عباسی و تاریخ ایران را دربر می گیرد، این اثر مربوط به کدام قرن است؟- ۱۱8۱

2( مرصاد العباد ـ قرن هفتم 1( جامع التواریخ ـ قرن هفتم 

4( تاریخ گزیده ـ قرن هشتم 3( تاریخ جهان گشا ـ قرن هشتم 

موضوع کدام اثر نادرست است؟- ۱۱82

2( لمعات: سیر و سلوک عارفانه 1( مرصاد العباد: در بیان سلوک دین و تربیت نفس 

4( جامع  عباسی: در بیان حقایق عرفانی 3( عین الحیات: عرفان و تصوف 
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توضیح زیر مربوط به کدام شاعر قرن هشتم است؟- ۱۱83

»وی در غزل توجه خاصی به فرمانروای ملک سخن داشته و قصایدی نیز در سبک عراقی سروده است.«

4( حافظ 3( خواجوی کرمانی  2( ابن یمین  1( سلمان ساوجی 

نویسنده ی کتاب پخته و عالمانه ی »جامع التواریخ« کیست؟- ۱۱84

2( خواجه رشید الدین فضل الله همدانی 1( نجم الدین راوندی 

4( میرزا مهدی خان استر آبادی 3( عطاملک جوینی 

متن زیر به معرفی کدام قرن از سبک عراقی پرداخته است؟- ۱۱85

»در این قرن بنیه ی فرهنگی، ادبی و اجتماعی کشور، یکسره نابود شد، اما پس از مدتی هنر و ادبیات رونقی تازه گرفت و آثار ارزشمندی 
 سطحی و ادبیات دوره نیز تقلیدی و فاقد نوآوری بود.«

ً
نیز نوشته شد. هر چند این رونق، بنیادی نبود و کتاب های تحقیقی دوره عمدتا

4( نهم 3( هشتم  2( هفتم  1( ششم  

کدام گزینه درباره ی شاعران و نویسندگان سبک عراقی درست است؟- ۱۱86

2( از اقدامات مهم فض الله همدانی تأسیس ربع رشیدی در شیراز بود. 1( تذکره ی دولتشاه به تشویق دولتشاه سمرقندی نوشته شد. 

4( سلمان ساوجی، مثنوی ای به پیروی از مولوی سروده است. 3( نثر کتاب تاریخ جهان گشا، مصنوع و دشوار است. 

در کدام گزینه، هر دو اثر از یک نویسنده است؟- ۱۱87

2( تذکره االولیا ـ تذکره ی دولتشاه 1( نفحات االنس ـ تحفه االحرار  

4( اخالق اشراف ـ اخالق اجاللی 3( بهارستان ـ گلستان  

چند اثر از آثار زیر به نثر است؟- ۱۱88

»بدوک_ سفر ششم_ اگه بابا بمیره _زمستان 62 _صدای سبز_ در کوچه آفتاب«

4( چهار 3(سه  2(دو  1( یک 

کدام یک از گزینه های زیر دربارۀ قرن دهم نادرست است؟- ۱۱89

2( سبک عراقی در نیمۀ اول این قرن به اوج خود رسیده است. 1( در این قرن حکومت در دست جانشینان تیمور بود. 

4( مکتب وقوع، بازتاب اجتماعی قرن دهم بود. 3( در سال های این قرن، شعر لطیف و فصیح بابافغانی رونق داشت. 

در کدام گزینه همۀ شاعران مثنوی هایی به پیروی از نظامی سروده اند؟- ۱۱90

2( شاه نعمت الله ولی ـ سلمان ساوجی ـ جامی 1( خواجوی کرمانی ـ سلمان ساوجی ـ جامی 

4( شاه نعمت الله ولی ـ فخرالدین  عراقی ـ حافظ 3( خواجوی کرمانی ـ فخر الدین عراقی ـ مولوی  

کدام یک از شاعران زیر از نظامی تقلید نکرده است؟- ۱۱9۱

3( عبدالرحمن جامی   4( فخر الدین عراقی 2( سلمان ساوجی  1( خواجوی کرمانی  
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کدام یک از شاعران زیر از نظامی تقلید نکرده است؟- ۱۱9۱

3( عبدالرحمن جامی   4( فخر الدین عراقی 2( سلمان ساوجی  1( خواجوی کرمانی  



علوم و فنون ادبی

224

کدام یک از عوامل زیر در تغییر سبک عراقی به هندی دخیل بود؟- ۱۱92

2( استقبال فضالی هند از سرودن شعر به زبان هندی 1( آشنایی با تفکرات و معارف هندوان 

4( بها دادن به شعر ستایشی در ایران 3( به هندی سخن گفتن شاهان گورکانی 

کدام گزینه دربارۀ ویژگی های فکری سبک عراقی نادرست است؟- ۱۱93

2( رواج باور به بی اعتباری دنیا و اعتقاد به قضا و قدر 1( یکی شدن معشوق زمینی با معشوق آسمانی 

4( توجه بیشتر به امور اخروی 3( پرهیز از زهد و برتری عقل بر عشق 

نام نویسندۀ چند اثر در مقابل آن درست نوشته شده است؟- ۱۱94

مجالس المؤمنین )نورالله شوشتری( ـ عباس نامه )وحید قزوینی( ـ حبیب السیر )حسن بیگ روملو( ـ انوار سهیلی )اسکندر بیگ منشی( ـ 
اخالق جاللی )جالل الدین دوانی(ـ  تحفه االحرار )نظامی(ـ  تاریخ گزیده )خواجه رشید الدین فضل الله همدانی (ـ  مرصاد العباد )نجم دایه(

4( چهار  3( سه  2( شش  1( پنج 

کدام قالب های شعری در قرن هفتم تا نهم رونق بیشتری داشتند؟- ۱۱95

4( قصیده و قطعه 3( غزل و مثنوی  2( رباعی و دوبیتی  1( قصیده و غزل 

در کدام گزینه همۀ آثار، فارسی و دارای نثر ساده هستند؟- ۱۱96

2( بابرنامه ـ ظفرنامۀ شامی ـ کلیله و دمنه 1( ظفرنامۀ شامی ـ انوار سهیلی ـ مرصاد العباد 

3( محاکمه اللغتین ـ بابرنامه ـ کلیله و دمنه 3( مرصاد العباد ـ انوار سهیلی ـ محاکمه اللغتین 

چرا ویژگی های زبانی سبک خراسانی و عراقی به دورۀ بعد منتقل نشد؟- ۱۱97

2( ورود لغات مربوط به مذاهب در حوزۀ شعر 1( مأنوس نبودن فضال با زبان قدیم  

ت در کاربرد جمله ها و ترکیب ها
ّ
4( دق 3( از بین رفتن سلطۀ حکومت بغداد بر ایران 

کدام گزینه از ویژگی های فکری سبک عراقی است؟- ۱۱98

2( توجه به علوم بدیع و بیان 1( بیشتر شدن کاربرد غزل 

4( توجه به صفا و پاالیش درون و برتری عشق بر عقل 3( از رونق افتادن قصیده و رواج غزل عارفانه 

توضیح زیر مربوط به کدام سلسله ی تاریخی است؟- ۱۱99

»در عهد آنان عالوه بر گسترش هنرهایی چون مینیاتور، معماری و تذهیب، تاریخ نویسی نیز به همان اسلوب ساده رواج یافت.«

4( خوارزمشاهیان 3( تیموری  2( مغوالن  1( اسماعیلیه 

علت نام گذاری سبک عراقی در کدام گزینه به چشم می خورد؟- ۱200

2( رشد و ترویج فرهنگ و اخالق در عراق عرب 1( ظهور فخر الدین عراقی صاحب مثنوی عشاق نامه 

4( وجود شاعران بزرگ در شهرهای اصفهان، همدان و ری 3( توجه ویژه به زبان توده ی مردم و رونق بیشتر آن 
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کدام گزینه دربارۀ صائب تبریزی نادرست است؟- ۱20۱

2( صائب در غزل سرایی مشهور است. 1( در فراوانی شعر زبانزد است. 

4( واقع گرایی شاخصۀ اصلی شعر اوست. 3( او را خداوندگار مضامین تازۀ شعری دانسته اند. 

موضوع کدام کتاب درست معرفی نشده است؟- ۱202

2( مرصاد العباد: در بیان سلوک دین و تربیت نفس 1( اخالق جاللی: اصول اخالقی 

4( نفحات االنس: در ذکر احوال امیران و حاکمان 3( تذکرۀ دولتشاه: شرح حال تنی چند از شاعران ایرانی 

جامی در کتاب نفحات االنس از شیوۀ نگارش کدام کتاب بهره گرفته است؟- ۱203

4( عشاق نامه 3( اخالق جاللی  2( تذکره االولیا  1( مرصاد العباد 

کدام گزینه از عوامل تغییر سبک خراسانی به عراقی نیست ؟- ۱204

1( تغییر مرکزیت ادبی از خراسان به عراق عجم

2( روی کارآمدن حکومت های غزنوی و سلجوقیان 

3( گسترش زبان و ادب فارسی در خارج از قلمرو ایران

4( فاصله گرفتن دو جریان شعری بینابین و آذربایجانی از سبک خراسانی

در قرن هفتم کدام عامل باعث شد که زبان عری از رواج بیفتد و زبان فارسی رونق بیشتری بگیرد؟- ۱205

1( حملۀ وحشیانۀ مغول     2( پایان یافتن خالفت

4( ضعف المستعسم بالله 3( روی کار آمدن تیموریان 

در عصر مغول و تیموری نگارش کدام نوع ادبی رواج یافت؟- ۱206

4( تفسیر نویسی 3( فرهنگ نویسی  2( سفرنامه نویسی  1( تاریخ نویسی  

کدام پادشاه تیموری از عالقه مندان به فرهنگ و هنر اسالمی بود و از هنرمندان و خوش نویسان حمایت می نمود؟ او کدام شهر - ۱207
را مرکز فرمان روایی خود قرار داد؟

4( غازان خان ـ تبریز 3( بایسنقر میرزا ـ اصفهان  2( شاهرخ ـ هرات  1( تیمور ـ تبریز 

متن زیر به معرفی کدام نویسندۀ قرن هفتم پرداخته است؟- ۱208

»وی از نثرنویسان این قرن است. خاندان او از افراد با نفوذ حکومت مغوالن بودند. این نویسنده از نوجوانی به کارهای دیوانی پرداخت 
و  احوال  و  کتابی در شرح ظهور چنگیز  و  و کرد  تاریخ مغول کسب  و اطالعات فراوانی دربارۀ  و در سفرهای متعددی حضور داشت 

فتوحات او نوشت.«

4( شاه نعمت الله ولی 3( حمدالله مستوفی  2( عطاملک جوینی  1( خواجه رشید الدین  

کدام شاعر به ابداع معانی و خیال های رنگین مشهور است و این ویژگی به غزل های او لطف ویژه ای بخشیده است؟- ۱209

4( بیدل دهلوی 3( صائب تبریزی  2( کلیم کاشانی  1( محتشم کاشانی 
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کتاب »انوار سهیلی« بازگردانی و بازنویسی کدام اثر ادبی است؟- ۱2۱0

4( بابرنامه 3( کلیله و دمنه  2( گلستان  1( مرزبان نامه 

نام نویسنده و نوع نثر کدام کتاب درست است؟- ۱2۱۱

2( مرصاد العباد: نجم الدین رازی ـ نثر: ساده همراه با تکلف و دشواری 1( المعجم فی معاییر اشعار العجم: شمس قیس رازی ـ نثر: ساده 

4( گلستان: سعدی ـ نثر: متکلف و عالمانه 3( تاریخ جهان گشا: عطاملک جوینی ـ نثر: ساده و عالمانه و پخته 

کدام گزینه از ویژگی های قلمرو زبانی سبک عراقی است؟- ۱2۱2

2( خروج شعر از حوزۀ دربار پادشاهان 1( درهم آمیختگی مختصات نو و کهن 

4( به کارگیری نشانۀ »مر« در کنار مفعول 3( فراوانی قالب غزل و تثبیت جایگاه تخلص 

کدام تحول در سبک هندی برای آیندۀ ادبیات هم سودمند و هم زیان بار بود؟- ۱2۱3

2( بی توجهی حکومت صفوی به شعر مدحی و درباری 1( حمالت پی در پی مغوالن و تیموریان 

4( تضاد با آموزه های سّنتی عرفانی 3( رفتن شعر به میان عامۀ مردم 

توضیح زیر مربوط به کدام کتاب است و نویسندۀ آن کیست؟- ۱2۱4

»این کتاب را به تشویق امیرعلی شیرنوایی در شرح احوال بیش از صد تن از شاعران ایرانی نوشت.«
2( تایخ گزیده: حمدالله مستوفی 1( تذکرۀ دولتشاه: دولتشاه سمرقندی 

4( تذکره االولیا: عطار نیشابوری 3( نفحات االنس: جامی 

کدام گزینه در قلمرو زبانی سبک هندی قرار نمی گیرد؟- ۱2۱5

2( بی دقتی در کاربرد جمله ها 1( ارائۀ خیال و معنی برجسته 

4( ورود واژه های عامیانه به شعر 3( بی توجهی به زبان  

قدیم ترین تاریخ نوشته شده دربارۀ تیمور کدام کتاب است؟- ۱2۱6

4( تاریخ گزیده 3( جامع التواریخ  2( جهان گشای جوینی  1( ظفرنامۀ شامی  

کدام گزینه درباره ی »شمس قیس رازی« است؟- ۱2۱7

2( شاعر عصر سربداران و مردی دهقان پیشه بود. 1( مهم ترین اثر وی کتاب جامع التواریخ است. 

4( در شعِر او بر بی اعتباری دنیا تأکید شده است. 3( بحث درباره ی اوزان شعر، از موضوعات کتاب اوست. 

کدام گزینه از ویژگی های شعر عرفانی است؟- ۱2۱8

2( تکیه بر عواطف انسانی چون خشم و قهر 1( ترویج روحیۀ نزاع و درگیری 

4( خدمت به خلق و روحیۀ آزادگی 3( دلبستگی به تعلقات دنیا 

کدام گزینه عنوان مشترکی بر دو مثنوی متفاوت از »فخر الدین عراقی« و »عبید زاکانی« است؟- ۱2۱9

4( عشق نامه 3( ده نامه  2( عشاق نامه  1( لمعات 
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یکی از دالیل مهاجرت شاعران ایرانی به هندوستان در قرن دهم در کدام گزینه آمده است؟- ۱220
2( عدم توجه و بی مهری سالطین هند 1( آشنایی شاعران با تفکر هندوان 

4( رواج زبان فارسی در هند 3( کم توجهی پادشاهان صفوی 

در جملۀ زیر کدام ویژگی زبانی سبک هندی دیده می شود؟- ۱22۱
»در اوایل حاِل حضرِت خاقانِی جنت مکانی توجه تمام به حال این طبقه بود.«

4( کاربرد افعال با پیشوندهای متعدد 3( فراوانی لغات ترکی  2( کاربرد وجه وصفی  1( تتابع اضافات 

در کدام گزینه درمورد وضع کلی شعر در سبک هندی نادرست است؟- ۱222
1( شعر در دسترس عامه قرار گرفت و بدین دلیل استواری خود را از دست داد.

2( به دلیل بی توجهی صفویان به شعر مدحی  و عاشقانه، شعرا به پند و اندرزی پرداختند.

3( از اوایل قرن یازدهم تا اواسط قرن دوازدهم ادامه داشت.

4( لغات عربی در برابر لغات ترکی رواج بیشتری یافت.

در دورۀ صفویه از کدام نثر در نگارش منشآت استفاده می شد؟- ۱223
4( نثر مصنوع 3( نثر بینابین  2( نثر مرسل  1( نثر ساده 

همه ی آثار زیر به جز .................. از نوشته ها و سروده های طنزآمیز عبید زاکانی است؟- ۱224
4( رساله ی دلگشا 3( صدپند  2( عشاق نامه  1( موش و گربه 

نام نویسندگان آثار زیر به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟- ۱225
»لمعات ـ مرصاد العباد ـ تحفه االحرار«

2( نجم دایه ـ فخرالدین عراقی ـ عبدالرحمن جامی 1( فخرالدین عراقی ـ نجم الدین رازی ـ عبدالرحمن جامی 

4( نجم دایه ـ فضل الله همدانی ـ عطاملک جوینی 3( فضل الله همدانی ـ نجم الدین رازی ـ عطاملک جوینی 

کدام آثار منثور قرن هفتم، به ترتیب متعلق به جریان پیچیده نویسی و ساده نویسی است؟- ۱226
2( تاریخ جهانگشا ـ المعجم فی معاییر اشعار العجم 1( مرصاد العباد ـ اخالق االشراف 

4( طبقات ناصری ـ جامع التواریخ 3( تاریخ وّصاف ـ رساله ی دلگشا 

کدام آثار از نمونه های »نثر ساده« در قرن هفتم است؟- ۱227
2( طبقات ناصری و تاریخ وّصاف 1( طبقات ناصری و مرصاد العباد 

4( تاریخ وّصاف و تاریخ جهان گشا 3( مرصادالعباد و تایخ وّصاف 

کدام گزینه درباره ی شاعران، نویسندگان و آثار سبک عراقی نادرست است؟- ۱228
1( شعر خواجوی کرمانی در مجموع کمال یافته و پخته است که در غزل، حافظ از او پیروی کرده است.

2( قدرت شاعری ابن یمین در قطعات اخالقی آشکار است.

3( شمس قیس رازی از نخستین نویسندگان زبردست در علم عروض و قافیه است.

4( کتاب تاریخ گزیده در برگیرنده ی ظهور ایخانان و حکومت جانشینان تیمور است.
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کدام کتاب در علم عروض، قافیه، بدیع  و نقد شعر با نثری ساده و عالمانه نوشته شد؟- ۱229

2( مرصاد العباد 1( المعجم فی معاییر اشعار العجم 

4( تحفه االحرار 3( تذکره االولیا 

در کدام گزینه نام اثر دیگری از نویسندگان آثار زیر به ترتیب ذکر شده است؟- ۱230

»اخالق االشراف ـ عشاق نامه ـ نفحات االنس«

2( رساله دلگشا ـ لمعات ـ تحفه االحرار 1( مرصادالعباد ـ لمعات ـ تذکره االولیا 

4( موش و گربه ـ مرصادالعباد ـ تحفه االحرار 3( صد پند ـ مرصادالعباد ـ بهارستان 

کدام گزینه در مورد شعر قرن چهارم و نیمه اول قرن 5 درست است؟- ۱23۱

1( رایج ترین انواع شعر فارسی در این دوره غنایی ،حماسی ،تعلیمی و نمایشی است.

2( داستان سرایی و قصه پردازی و آوردن حکایت ها در این دوره از اهمیت افتاد.

3( شعر تعلیمی در این دوره به وجود آمد اما در دوره سلجوقیان به پختگی رسید.

4( ناصر خسرو اولین کسی بود که با موضوع اندرز، قصیده تمام و کمالی سرود.

کدام گزینه درباره خط و زبان فارسی درست است؟- ۱232

1( منطقه رواج فارسی دری نخست در مغرب و شمال غربی ایران بود.

2( یعقوب لیث صفاری زبان پارسی میانه پهلوی را زبان رسمی قلمرو خود اعالم کرد.

3( زبان پارتی در دوره اشکانیان و در شمال و شمال شرقی ایران رواج داشت.

4( آثار ادبی پهلوی به سبب اهمیت به سنن کتابت در ایران پیش از اسالم مکتوب شده اند.

پدیدآورندگان آثار »شاهنامه ابومنصوری_ تاریخ الرسل و الملوک _ترجمه تفسیر طبری« به ترتیب در کدام گزینه بیان شده است؟- ۱233

2( عده ای از دانشمندان_ ابوعلی بلعمی_ محمد بن جریر طبری 1( ابومنصور المعمری_ محمد بن جریر طبری_ محمد ابن جریر طبری 

4( ابومنصور المعمری_ ابوعلی بلعمی_ علمای ماوراءالنهر 3( عده ای از دانشمندان _محمد بن جریر طبری_ علمای ماوراء النهر  

وقتی ما آثار را به سبک عرفانی و سبک حماسی تقسیم می کنیم بر اساس کدام طبقه بندی ارسطو این کار را انجام داده ایم ؟- ۱234

4( بر اساس موضوع و نوع 3( بر اساس قلمرو دانشی  2( بر اساس زمان و دوره اثر  1( بر اساس هدف 

کدام گزینه از ویژگی های ادبی سبک خراسانی است؟- ۱235

2( استفاده از قافیه و ردیف بسیار ساده 1( زمینی بودن معشوق در اشعار این دوره 

4( کهنه و مهجور بودن برخی از کلمات  3( استفاده فراوان از آرایه های ادبی پیچیده 

ویژگی های »حذف افعال با قرینه_ کوتاهی جمالت_ افزایش کاربرد لغات عربی « به ترتیب به نثر کدام دوره از سبک خراسانی - ۱236
مربوط است؟

4( سامانی_ سلجوقی _غزنوی  3( سلجوقی _سلجوقی _سامانی  2( غزنوی_ سامانی_ غزنوی  1( سامانی_ غزنوی_ سامانی 
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کدام گزینه درباره سبک خراسانی نادرست است؟- ۱237

1( این سبک را سبک ترکستانی و سامانی نیز گفته اند و به سه سبک فرعی تقسیم می شود.

2( از شعرای معروف آن می توان به رودکی فردوسی و ناصرخسرو اشاره کرد.

3( قالب عمده این سبک قصیده است و قالب غزل در اواخر این دوره رشد می یابد.

4( فکر و کالم این دوره با پیچیدگی های حماسی و حکمی و اندیشه های فلسفی در آمیخته است.

در نثر زیر که از ترجمه تفسیر طبری انتخاب شده است کدام ویژگی های بارز ایده می شود؟- ۱238

»پس عبدالمطلب گفت که ایهاالملک من خداوند اشترم نه خداوند خانه و مر این خانه را خداوندی هست و او خود خانه را نگاه دارد «

2( تمثیل و استشهاد به آیات احادیث و اشعار عرب 1(تکرار فعل یا اسم به ضرورت معنی 

4( فراوانی لغات عربی 3( طوالنی بودن جمالت 

از نظر ویژگی های زبانی کدام بیت از سبک خراسانی دور تر است؟- ۱239
ابـــر1( ز  گویـــی  باریـــد  گـــرز  پـــس پشـــت بـــر جوشـــن و خـــود و گبرهمـــی 
نشســـتکمنـــدی بـــه فتـــراک زیـــن بـــر ببســـت2( پیکـــر  پیـــل  بـــاره  آن  بـــر 
اینک علـــی الصباح نظر بر جمال دوســـتگفتـــم مگر به خـــواب ببینم خیال دوســـت3(
گوایـــی4( گفتـــی  داد  همـــی  مـــن  جدایـــیدل  تـــو  از  روزی  مـــرا  باشـــد  کـــه 

تقسیم بندی سبک های شعر فارسی ملک الشعرای بهار بر چه مبنایی است؟- ۱240

2(بر اساس زمان و دوره اثر  1( بر مبنای اوضاع سیاسی - فرهنگی 

4( بر اساس قلمرو علمی و دانشی 3( بر مبنای حوزه جغرافیایی و تاریخی 

در کدام گزینه به ویژگی ادبی شعر سبک خراسانی اشاره شده است؟- ۱24۱

2( به کارگیری ردیف های فعلی و اسمی دشوار 1( اوج گیری بیشتر قالب های شعری، به ویژه غزل و مثنوی  

4( استفاده از آرایه های ادبی در حّد اعتدال 3( طبیعی، ساده، محسوس و عینی بودن توصیفات  

ویژگی های زیر به ترتیب با آثار کدام گزینه مطابقت دارد؟- ۱242

» افزایش کاربرد لغات عربی- تمثیل و استشهاد به آیات، احادیث و اشعار- ایجاز در لفظ و معنا«

2( تاریخ بیهقی- کیمیای سعادت- شاهنامۀ ابومنصوری 1( کشف المحجوب- تاریخ بلعمی- التفهیم  

4( تاریخ بلعمی- التفهیم- قابوس نامه 3( التفهیم- سیاست نامه- کیمیای سعادت  

توضیحات مربوط به کدام اثر کامال درست است؟- ۱243

1( سمفونی پنجم جنوب: اثر نزار قبانی، منظوم، ترجمه محمد شکرچی ، ناهید نصیحت، مهستی بحرینی

2( اتاق آبی: اثر سهراب سپهری، منثور، سفرنامه 

3(روضه خلد: اثر مجد خوافی، نثر آمیخته به نظم، تعلیمی

4( الهی نامه: اثر عطار، منظوم، اثری که حسام الدین از موالنا خواست کتابی به طرز آن بنویسد.
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کدام گزینه درباره سبک خراسانی نادرست است؟- ۱237

1( این سبک را سبک ترکستانی و سامانی نیز گفته اند و به سه سبک فرعی تقسیم می شود.

2( از شعرای معروف آن می توان به رودکی فردوسی و ناصرخسرو اشاره کرد.

3( قالب عمده این سبک قصیده است و قالب غزل در اواخر این دوره رشد می یابد.

4( فکر و کالم این دوره با پیچیدگی های حماسی و حکمی و اندیشه های فلسفی در آمیخته است.

در نثر زیر که از ترجمه تفسیر طبری انتخاب شده است کدام ویژگی های بارز ایده می شود؟- ۱238

»پس عبدالمطلب گفت که ایهاالملک من خداوند اشترم نه خداوند خانه و مر این خانه را خداوندی هست و او خود خانه را نگاه دارد «

2( تمثیل و استشهاد به آیات احادیث و اشعار عرب 1(تکرار فعل یا اسم به ضرورت معنی 

4( فراوانی لغات عربی 3( طوالنی بودن جمالت 

از نظر ویژگی های زبانی کدام بیت از سبک خراسانی دور تر است؟- ۱239
ابـــر1( ز  گویـــی  باریـــد  گـــرز  پـــس پشـــت بـــر جوشـــن و خـــود و گبرهمـــی 
نشســـتکمنـــدی بـــه فتـــراک زیـــن بـــر ببســـت2( پیکـــر  پیـــل  بـــاره  آن  بـــر 
اینک علـــی الصباح نظر بر جمال دوســـتگفتـــم مگر به خـــواب ببینم خیال دوســـت3(
گوایـــی4( گفتـــی  داد  همـــی  مـــن  جدایـــیدل  تـــو  از  روزی  مـــرا  باشـــد  کـــه 

تقسیم بندی سبک های شعر فارسی ملک الشعرای بهار بر چه مبنایی است؟- ۱240

2(بر اساس زمان و دوره اثر  1( بر مبنای اوضاع سیاسی - فرهنگی 

4( بر اساس قلمرو علمی و دانشی 3( بر مبنای حوزه جغرافیایی و تاریخی 

در کدام گزینه به ویژگی ادبی شعر سبک خراسانی اشاره شده است؟- ۱24۱

2( به کارگیری ردیف های فعلی و اسمی دشوار 1( اوج گیری بیشتر قالب های شعری، به ویژه غزل و مثنوی  

4( استفاده از آرایه های ادبی در حّد اعتدال 3( طبیعی، ساده، محسوس و عینی بودن توصیفات  

ویژگی های زیر به ترتیب با آثار کدام گزینه مطابقت دارد؟- ۱242

» افزایش کاربرد لغات عربی- تمثیل و استشهاد به آیات، احادیث و اشعار- ایجاز در لفظ و معنا«

2( تاریخ بیهقی- کیمیای سعادت- شاهنامۀ ابومنصوری 1( کشف المحجوب- تاریخ بلعمی- التفهیم  

4( تاریخ بلعمی- التفهیم- قابوس نامه 3( التفهیم- سیاست نامه- کیمیای سعادت  

توضیحات مربوط به کدام اثر کامال درست است؟- ۱243

1( سمفونی پنجم جنوب: اثر نزار قبانی، منظوم، ترجمه محمد شکرچی ، ناهید نصیحت، مهستی بحرینی

2( اتاق آبی: اثر سهراب سپهری، منثور، سفرنامه 

3(روضه خلد: اثر مجد خوافی، نثر آمیخته به نظم، تعلیمی

4( الهی نامه: اثر عطار، منظوم، اثری که حسام الدین از موالنا خواست کتابی به طرز آن بنویسد.
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توضیح مقابل کدام گزینه درست است؟- ۱244

1( زبان فارسی میانه: نخستین صورت زبان ادبی فارسی در برابر نفوذ عناصر زبان عربی بوده است.

2( زبان فارسی باستان: در دوره اشکانیان رایج بود و تا اوایل دوره ساسانی آثاری به این زبان تالیف شده است.

3( شاهنامه ابومنصوری: حدود سال 1346 قمری به دست عده ای از دانشوران خراسان نوشته شد.

4( زبان فارسی نو: درخت آسوریک و یادگار زریران هر دو در اصل به این زبان نوشته شده اند.

کدام شاعران از مدح شاهان و انتساب به دربار ها پرهیز می کردند؟- ۱245

4( ناصرخسرو و سنایی 3(خاقانی و نظامی  2( ناصرخسرو و انوری   1( انوری و سنایی 

توضیح مقابل کدام نویسنده درست است؟- ۱246

1( جامی: وی کتاب نفحات االنس را به شیوه تحفۀاالحرار نظامی نوشت.

2( سلمان ساوجی: در غزل توجه خاصی به سعدی و مولوی داشت و جمشید و خورشید او به تقلید بوستان سعدی سروده شده است.

3( حمدالله مستوفی: وی  کتابی درباره تاریخ ایران تا سال 730 ه.ق. و تاریخ پیامبران و خلفای چهارگانه و خلفای عباسی نوشته است.

4( شمس قیس رازی: از نویسندگان قرن هشتم است که معروفی در علم عروض و قافیه و نقد شعر دارد.

کدام آثار در سال ۱30۱ منتشر شده است و نویسنده اولین نمایشنامه دوره معاصر کیست؟- ۱247

2( شمس و طغرا و سگ ولگرد _محمد باقر میرزا خسروی 1( تهران مخوف و یکی بود یکی نبود_ حسن مقدم  

4( شمس و طغرا و تهران مخوف_ محمدعلی جمال زاده 3( جعفرخان از فرنگ برگشته و تنگسیر_ مرتضی مشفق کاظمی 

نویسنده کدام اثر مربوط به دوره مقاومت )بعد از خرداد ۱342( نیست؟- ۱248

4( چشم هایش 3( بره گمشده راعی  2( شوهر آهو خانم  1( همسایه ها 

جاهای خالی با کدام گزینه تکمیل می شود؟- ۱249

»قیصر امین پور با مجموعه شعر...... تواناییهای خود را در ادبیات انقالب نشان داد و سرانجام با..... جایگاه خویش را در شعر انقالب 
تثبیت کرد و از آثار منثور می توان به..... اشاره کرد.«

2( در کوچه آفتاب_ دستور زبان عشق_ بی بال پریدن 1( ظهور روز دهم_ در کوچه آفتاب_ طوفان در پرانتز 

4( آینه های ناگهان_ در کوچه آفتاب_ بی بال پریدن 3( تنفس صبح_ دستور زبان عشق _طوفان در پرانتز 

کدام موارد درباره پروین اعتصامی درست است؟- ۱250

الف( پروین در قطعه به شیوه انوری و سنایی توجه داشت.

ب( او در قصیده به سبک ناصرخسرو به روانی شعر سعدی شعر می سرود.

ج( وجه تمایز پروین با شاعران دیگر انعکاس اوضاع نا مطلوب سیاسی و اجتماعی در شعر بود.

د( وی در غزل به تقلید از حافظ و مولوی شعر می سرود و زیباترین غزل های او مناظره گونه است.

4(ج و د 3(الف و د  2( ب و ج  1( الف و ب 
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توضیحات مقابل کدام نویسنده یا شاعر نادرست است؟- ۱25۱

1( سیمین دانشور: اولین تجربه نویسندگی او آتش خاموش بود و ترجمه هایی از داستان ها و نمایشنامه های خارجی دارد.

2( مهدی اخوان ثالث: او بیشتر مجموعه ها مثل زمستان زبانی نمادین دارد از ویژگی های شعری که کاربردهای نحوی  سبک خراسانی است.

3( محمدعلی  جمال زاده: او در داستان بیشتر از اینکه به کاربرد کلمات به سبک نویسندگی توجه داشته باشد به محتوا توجه داشت.

4( جالل آل احمد: او در داستان تک نگاری مقاله نویسی انتقادی سفرنامه نویسی و ترجمه توانا بود. 

در کدام گزینه به ترتیب نام »کتابی که عطار به موالنا هدیه داد_ اثری مظلوم از سلمان هراتی_ مولف کتاب تیرانا_ زندگینامه - ۱252
محمد علی اسالمی ندوشن« آمده است؟

2( الهی نامه _دری به خانه خورشید_ محمدرضا رحمانی_ کویر 1( اسرار نامه_  سانتاماریا _مهرداد اوستا_ روزها 

4( الهی نامه_ سانتاماریا_  محمدرضا رحمانی_ کویر 3( اسرار نامه_ دری به خانه خورشید_ مهرداد اوستا_ روزها 

در کدام گزینه تمام موارد بیان شده صحیح است؟- ۱253

1( سه تابلو مریم ← میرزادۀ عشقی، تاریخ بیداری ایرانیان ← ناظم االسالم کرمانی، شمس و طغرا ← محمدباقر میرزا خسروی 

2( گلشن صبا ← فتحعلی خان صبا، ای قلم ← میرزادۀ عشقی، ترجمه »قلب مادر« ← ایرج میرزا 

3( ایده آل ← میرزا آقا تبریزی، شمس الدین و قمر ← محمد باقر میرزا خسروی، نسیم شمال ← سید اشرف الدین گیالنی 

4( لغت نامه ← دهخدا، امثال و حکم ← میرزا حسن خان بدیع، داستان باستان ← قائم مقام فراهانی 

کدام دو اثر به تقلید از بوستان و گلستان سعدی سروده شده اند؟- ۱254

2( گلشن صبا، منشآت قائم مقام  1( گنجینه نشاط، امثال و حکم دهخدا  

4( دیوان بهار، اشعار فرخی یزدی  3( داستان باستان میرزا حسن خان بدیع، خداوند نامه صبای کاشانی  

همۀ آثار نام برده شده در کدام گزینه، از ملک الشعرای بهار است؟- ۱255

2( تاریخ تطور نثر فارسی - امثال و حکم - تاریخ احزاب سیاسی  1( تاریخ احزاب سیاسی - تاریخ سیستان - مجمل التواریخ  

4( تاریخ تطور شعر فارسی - سبک شناسی - تاریخ احزاب سیاسی 3( سبک شناسی - تصحیح تاریخ بیهقی - بهار و ادب فارسی  

گرشاسب نامه نوشته کیست؟- ۱256

4( رودکی 3( دقیقی   2( اسدی توسی   1(فردوسی  

اطالعات ادبی مقابل کدام دوره درست است؟- ۱257

1( قرن چهارم و نیمه اول قرن پنجم هجری: شعر اندرزی در این دوره به وجود آمد اما در دوره های بعد به پختگی رسید.

2( قرن پنجم و اوایل قرن ششم: شعر این دوره تنوع یافت و در رشته هایی چون مدح، هجو،طنز و وعظ هستند و به کار گرفته شد.

3( قرن سوم و اوایل قرن چهارم: شاعران این دوره به ابتکاراتی دست زدند که موجب دگرگونی سبک سخن پارسی شد.

4( قرن ششم و اوایل قرن هفتم: نثر این دوره ساده و روان است و بیشتر به موضوعات حماسی و ملی توجه دارد.
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توضیحات مقابل کدام نویسنده یا شاعر نادرست است؟- ۱25۱

1( سیمین دانشور: اولین تجربه نویسندگی او آتش خاموش بود و ترجمه هایی از داستان ها و نمایشنامه های خارجی دارد.

2( مهدی اخوان ثالث: او بیشتر مجموعه ها مثل زمستان زبانی نمادین دارد از ویژگی های شعری که کاربردهای نحوی  سبک خراسانی است.

3( محمدعلی  جمال زاده: او در داستان بیشتر از اینکه به کاربرد کلمات به سبک نویسندگی توجه داشته باشد به محتوا توجه داشت.

4( جالل آل احمد: او در داستان تک نگاری مقاله نویسی انتقادی سفرنامه نویسی و ترجمه توانا بود. 

در کدام گزینه به ترتیب نام »کتابی که عطار به موالنا هدیه داد_ اثری مظلوم از سلمان هراتی_ مولف کتاب تیرانا_ زندگینامه - ۱252
محمد علی اسالمی ندوشن« آمده است؟

2( الهی نامه _دری به خانه خورشید_ محمدرضا رحمانی_ کویر 1( اسرار نامه_  سانتاماریا _مهرداد اوستا_ روزها 

4( الهی نامه_ سانتاماریا_  محمدرضا رحمانی_ کویر 3( اسرار نامه_ دری به خانه خورشید_ مهرداد اوستا_ روزها 

در کدام گزینه تمام موارد بیان شده صحیح است؟- ۱253

1( سه تابلو مریم ← میرزادۀ عشقی، تاریخ بیداری ایرانیان ← ناظم االسالم کرمانی، شمس و طغرا ← محمدباقر میرزا خسروی 

2( گلشن صبا ← فتحعلی خان صبا، ای قلم ← میرزادۀ عشقی، ترجمه »قلب مادر« ← ایرج میرزا 

3( ایده آل ← میرزا آقا تبریزی، شمس الدین و قمر ← محمد باقر میرزا خسروی، نسیم شمال ← سید اشرف الدین گیالنی 

4( لغت نامه ← دهخدا، امثال و حکم ← میرزا حسن خان بدیع، داستان باستان ← قائم مقام فراهانی 

کدام دو اثر به تقلید از بوستان و گلستان سعدی سروده شده اند؟- ۱254
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نخستین نمونه نثر فنی، کتاب ..... است که در اواسط نیمه اول قرن .... تالیف شد.- ۱262

2(کلیله و دمنه_ پنجم 1( کلیله و دمنه_ ششم 
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تالش شاعران ایرانی از قرن سوم تا میانه قرن پنجم موجب شد تا زبان و ادب فارسی در چه مناطقی گسترش یابد و کدام - ۱263
سخن پرداز از جمله شاعران معروف آذربایجان به شمار می رفت؟

4( عراق عجم_ نظامی عروضی 3( خراسان و سیستان _جامی  2( ماوراءالنهر_ انوری  1( شرق و شمال شرق _خاقانی 

کدام گزینه برای جای خالی مناسب است؟- ۱264
»از جمله عوامل مهم پیشرفت و گسترش زبان و ادبیات فارسی از قرن سوم تا میانه قرن پنجم ....... است و ...... از جمله شاعرانی 

است که در نیمه دوم قرن ششم در تجدید سبک بسیار تاثیر گذار بود.«
1( لشکرکشی ها و فتوحات سلجوقیان / جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی

2( گرایش شاهان درجلب عالمان و ادیبان دربار / سنایی

3( لشکر کشی ها و فتوحات غزنویان / سنایی

4( توسعه مدارس و مراکز تعلیم / جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی
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با توجه به عبارت زیر کدام یک از ویژگی های فکری شعر سبک خراسانی در آن دیده می شود؟- ۱265
کلیـــد باغ مـــا را ده که فردامان بـــه کار آید»ز بـــاغ ای باغبان ما را همـــی بوی بهار آید
آید را فردا هـــزاران خواســـتار  بـــاغ  تو لختی صبر کن چندان که قمری بر چنار آیدکلید 
تو را مهمان ناخوانده به روزی صد هزار آید«چـــو اندر بـــاغ تو بلبل بـــه دیدار بهـــار آید

1( معشوق در این ابیات زمینی است.

2( روح شادی و نشاط و خوش باشی در این ابیات غلبه دارد و این ابیات پندآموز و اندرزگونه است.

3( ادبیات واقع گراست و روح حماسه بر آن حاکم است.

4( ابیات دارای توصیفات طبیعی ساده محسوس و عینی است و فکر و کالم ساده است و دارای پیچیدگی حکمی و فلسفی نیست.

نام سبکی که ملک الشعرای بهار معتقد است از قرن دهم تا سیزدهم رایج بود در کدام گزینه آمده است؟- ۱266

زینهار از زاهد شب زنده دار اندیشه کن پشه از زنده داری خون مردم می خورد    )1
مصنوع تو از تحت ثری تا به ثریا مامور تو از برگ سخن تا به سمندر    )2

وز سندی و از رومی، از عبری همه یکسر  از پارسی و تازی ،و از هندو از ترک    )3
وز گوهر سلجوقی پاکیزه ترین گوهر  از قدر چو عیوقی، از عدل چو فاروقی    )4

کدام یک از ویژگی های سبک خراسانی در شعر زیر نیامده است؟- ۱267
ســـحرگاهان کـــه بـــر گلبن هـــزارا »به حـــق نالـــم ز هجر دوســـت یارا
بـــارا جهان این اســـت و چونین بود تا بود ایننـــد  بـــود  همچونیـــن  و 
گوشـــوارا«به یک گـــردش به شاهنشـــاهی آرد تـــاج  و  دیهیـــم  دهـــد 

1( زبان شعر ساده است_ قالب شعر مثنوی است.

2( زبان شعر ساده است_ در بیت اول تشبیه حتی وجود دارد.

3( برخی از لغات شعر کهن و مهجور هستند_ کلمات قافیه در شعر ساده است.

4( لغات عربی در شعر کم است_ برخی از لغات شعر تفاوت تلفظ با زبان امروز دارد.

کدام گزینه نادرست است؟- ۱268

2( وجود سیمرغ در شاهنامه حاکی از ویژگی »ملی و قومی« حماسه است. 1( »اخالق محسنی« اثر حسین واعظ کاشفی است. 

4( »طوطی و بقال« در قالب مثنوی و از دفتر اول مثنوی و معنوی مولوی است. 3( »جذبه« لقب محمود شاهرخی شاعر و نویسنده معاصر است. 

آثاری - ۱269 مانند  دارند.  جای  منثور  های  اندرزنامه  میان  در  و  هستند    .... اشعار  بازمانده  پهلوی  اشعار  شعری  قطعات  از  برخی 
چون....... و ...... که هر دو اصل پارتی دارند.

2( اخالقی_ درخت آسوریک_ یادگار زریران  1( اخالقی_ کلیله و دمنه _هزار و یک شب 

4( دینی_ درخت آسوریک_ یادگار زریران 3( دینی_ کلیله و دمنه_هزار و یک شب هزار و یک شب 

سبک خراسانی از آغاز شعر فارسی تا قرن ...... و دوره بازگشت ادبی در تمام طول قرن .... ادامه داشت.- ۱270

4( ششم_ سیزدهم 3( پنجم _دوازدهم  2( ششم_ دوازدهم  1( پنجم_ سیزدهم 
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هر یک از ابیات زیر به ترتیب مربوط به کدام نوع ادبی است؟- ۱27۱

هجران بالی ما شد یا رب بال بگردان  می سوزم از فراقت روی از جفا بگردان   الف ( 
مکن تکیه بر زور بازوی خویش چو روزی به سعی آوری سوی خویش   ب( 

تو گفتی که خورشید شد الجورد چنان تیره شد روز روشن ز گرد   پ( 
4( حماسی _غنایی _تعلیمی 3( غنایی _حماسی _تعلیمی   2( تعلیمی_ غنایی_ حماسی  1( غنایی_ تعلیمی_ حماسی 

کدام گزینه در مورد »شاهنامه ابومنصوری« نادرست است؟- ۱272

2(موضوع آن تاریخ گذشته ایران است. 1( حدود سال 346 قمری به فرمان ابومنصور عبدالرزاق تالیف شد. 

4( امروز بخش قابل توجهی از آن باقی مانده است. 3( عده ای از دانشوران خراسان آن را نوشتند. 

طبق نظریه ارسطو اگر آثار ادبی را به »سبک عامیانه، سبک عالمانه« و »سبک عرفانی، سبک حماسی« تقسیم بندی کنیم این - ۱273
دسته بندی بر چه اساسی صورت گرفته است؟

2( بر اساس هدف / بر اساس قلمرو دانشی  1( بر اساس موضوع و نوع / بر اساس هدف 

4(به تناسب مخاطب / بر اساس هدف 3( به تناسب مخاطب /بر اساس موضوع و نوع  

نثر همه گزینه ها به جز گزینه ی ...... ویژگی های نثر دوره اول را دارد.- ۱274

1(  چون که خسرو به ایران شد و خبر او بشنید آنجا آمد بدان حصار نیارست شد آتشگاه کرکوی معبد جای گرشاسب بود و او را دعا مستجاب بود به روزگار او و 
مردمان هم به امید برکات آنجا همی شدندی.

2( به روزگار خسرو اندر وقت بوذر جمهر رسولی آمد از روم خسرو بنشست چنانکه رسم ملوک عجم بود و رسول را بار داد پیش رسول با وزیر گفت: » ای فالن 
همه چیز تو دانی؟«

3( قوی رای دهشت به خود راه ندهد و خوف و  حیرت را در حوالی دال مجال نگذارد _ چه محنت اهل کیاست و حصافت تا آن حد نرسد که عقل را بپوشاند.

4( فرخی از سیستان بود طبعی به غایت نیکو داشت و شعر خوش گفتی و چنگ تر زدی و خدمت دهقان کردی از _ دهاقین سیستان و این دهقان او را هر سال 
دویست کیل پنج منی غله دادی و صد درم سیم نوحی او را تمام بودی.

کدام گزینه درباره شعر فارسی در سده پنجم و ششم نادرست است؟- ۱275

1( درپی لشکر کشی های متعدد محمود غزنوی، زبان فارسی به هندوستان راه یافت و در میان هندوان نه تنها زبانی سیاسی و نظامی، بلکه زبان مقدس قلمداد گردید.

2( در حوزه ادبی فارس و عراق عجم شعرا نویسندگانی در اصفهان، همدان، ری و .... ظهور کردند که در تجدید سبک موثر بودند.

3( تا حدود نیمه دوم قرن پنجم و آغاز قرن ششم ، شعر پارسی همچنان تحت تاثیر سبک دوره سامانی و غزنوی است.

4( با خروج شعر از خانقاه ها، دربار ها در شمار پشتیبانان و پناهگاه های شعر فارسی درآمدند و بر سادگی و عمق شعر افزودند.

تحولی که .... و .... در غزل ایجاد کردند باعث و شاعران بزرگی در قرن.... ظهور کنند و این نوع از شعر فارسی را به اوج - ۱276
برسانند.

4(خاقانی و سنایی_ هشتم 3(سنایی و انوری_ هفتم  2(انوری و خاقانی_ هشتم  1( انوری و سنایی _ هشتم 

شعر فارسی در سده پنجم و ششم از نظر سبک گویندگی و موضوع در همه شاخه ها و رشته های ذکر شده در همه گزینه ها به - ۱277
جز....... به کار گرفته شد.

4( وعظ و حکمت 3(هجو و طنز  2(عرفان   1(تغزل و حماسه 
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در همه گزینه ها به جز....... ویژگی های سبکی شعر سده پنجم و ششم ذکر شده است.- ۱278

2( رواج مفاخر شکایت و انتقاد اجتماعی 1( به کارگیری ردیف های فعلی و اسمی دشوار در شعر 

4(فراوانی ترکیبات نو 3(حذف افعال به قرینه  

هر دو مورد کدام گزینه از عمده ترین دالیل توجه نویسندگان به فارسی نویسی در سده های پنجم و ششم است؟- ۱279

1(گسترش داستان سرایی و تغزل _ شکل گیری دولت غزنوی و بهره گیری از نویسندگان چیره دستی مانند بیهقی

2( گسترش عرفان و تصوف_شکل گیری دولت سلجوقی و بهره گیری از دبیران و نویسندگان تربیت یافته در خراسان و عراق

3( احیای زبان فارسی و پیروی شیوه سامانیان_ ظهور نویسندگان بزرگی مانند خواجه عبدالله انصاری

4( عالقمندی پادشاهان سلجوقی_ قابل فهم بودن زبان فارسی برای عموم مردم ایران

کدام گزینه صحیح است؟- ۱280

1( »سفرنامه« بیان حس و حال ناصرخسرو درباره خود و برادرش، نوعی طنز است. 

2(  »کالس نقاشی« بیان حس و حال سهراب سپهری درباره آموزگارش، نوعی سفرنامه است.

3( »پیرمرد چشم ما بود« بیان حس و حال جالل آ ل احمد درباره نیما، نوعی زندگی نامه است. 

4( »اسرار التوحید« بیان حس و حال محمدبن منور درباره پدربزرگش، نوعی حسب حال است. 

»سفرنامه« اثر ... از مشهورترین آثار نثر فارسی است.- ۱28۱

2( عّطار نیشابوری، ادیب قرن هشتم هجری قمری 1( عّطار نیشابوری، ادیب قرن پنجم هجری قمری  

4( ناصرخسرو قبادیانی، ادیب قرن هشتم هجری قمری 3( ناصرخسرو قبادیانی، ادیب قرن پنجم هجری قمری  

به ترتیب نام دیگر زبان پهلوی چیست و کدام دو اثر اصلی پارتی دارند؟- ۱282

2(فارسی باستان، یادگار زریران و هزار و یک شب 1( فارسی میانه، درخت آسوریک و کلیله و دمنه  

4( فارسی میانه، درخت آسوریک و یادگار زریران 3( فارسی باستان، هزار و یک شب و کلیله و دمنه 

کدام یک از موارد زیر از منظر تاریخ ادبیات درست است؟- ۱283

1(نثر سده چهارم و نیمه اول سده پنجم ساده و روان است و بیشتر به موضوعهای حماسی مذهبی و تاریخی توجه دارد.

2( اصل تفسیر طبری حدود سال 346 قمری به دست عده ای از دانشوران خراسان نوشته شد.

3( موضوع شاهنامه ابومنصوری تاریخ گذشته اسالم است.

4( ابوعلی بلعمی ماموریت یافت کتاب »تاریخ الرسل و الملوک« را به فارسی برگرداند.

به ترتیب چه دوره ای مهترین دوره تمدن اسالمی ایران به شمار می رود و این درخشش به چه علت به تیرگی گرایید؟- ۱284

1( قرن سوم و نیمه اول قرن چهارم، شکست ساسانیان از  ترکان آل افراسیاب

2( قرن چهارم و نیمه اول قرن پنجم، شکست ترکان آل افراسیاب از سامانیان

3( قرن چهارم و نیمه اول قرن پنجم، شکست سامانیان از ترکان آل افراسیاب

4( قرن سوم و نیمه اول قرن چهارم، شکست سامانیان از سکتگین
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بر اساس مفاهیم اشعار زیر کدام بیت سروده شاعران قرن چهارم و اوایل قرن پنجم نیست؟- ۱285
چنان که درد کســـان بر دگر کسی خوار استبـــه خیره برشـــمرد ســـیر خورده گرســـنه را1(
خوشـــا منصور کر دارم فنا ســـر منزلی داردمرا سرگشـــتگی نگذاشـــت بر زانو گذارم سر2(
نـــاز3( و  نعمـــت  هـــزار  هـــزاران  بردنـــد؟از  بـــه جـــز کفـــن  آخـــر  بـــه  نـــه 
اســـتایـــن جهـــان پـــاک خـــواب کردار اســـت4( بیـــدار  دلـــش  کـــه  شناســـد  آن 

در کدام گزینه شاعری آمده است که در قرن چهارم و نیمه اول قرن پنجم در موضوع موعظه و نصیحت قصیده تمام و کمال سرود؟- ۱286
از گریـــه خونیـــن مژه ام شـــد مرجاندر عشق چو رودکی شـــدم سیر از جان1( 
عنصریمـــرا خـــود چـــه باشـــد زبـــان آوری2( ســـخن  شـــاه  گفـــت  چنین 
کســـاییمکـــش پـــای از گلیم خویـــش افزون3( از  آیـــی  داناتـــر  تـــا  کـــه 
شـــده4( فـــرخ  دل  یافتـــه  تـــو  از  غمگین و دلشکســـته چون فرخی هزارای 

کدام موارد صحیح هستند؟- ۱287
الف( عشق، عرفان، مرثیه، مناجات، گالیه و شکایت، مفاهیم ادبیات غنایی هستند.

ب( ناصرخسرو شاعر و نویسنده قرن ششم، پدیدآورنده »سفرنامه« است.
ج( »اتاق آبی« اثر سهراب سپهری و »ارزیابی شتاب زده« اثر نیما یوشیج است.

د( »تفسیر سوره یوسف )ع( « اثر احمد بن محمدبن زید طوسی و »اسرار التوحید« اثر محمدبن منور است.
 در قالب های شعری غزل، مثنوی و رباعی سروده می شود.

ً
ه ( ادبیات غنایی فقط به نظم و معموال

4( »الف« و »ب« 3( »د« و » ه «  2( »ب« و »ج«   1( »الف« و »د« 

به ترتیب چند مورد از ویژگی های زیر مربوط به شعر و چند مربوط به نثر قرن چهارم و نیمه اول قرن 5 است؟- ۱288
» بیشتر به موضوع های حماسی، ملی و تاریخی توجه دارد/ فکر و خیال را همانطور که به خاطر میرسید بیان می کردند/ مفاهیم ذهنی 
از قلمرو تعالیم کلی اخالقی فراتر نمی رفت/ هنوز آوردن اصطالحات علمی و امثال در آن رایج نشده است/ آوردن ترکیب های تازه و به 

کار گیری انواع توصیف/ استفاده از داستان سرایی و قصه پردازی و آوردن حکایت و مثل در آن« 
4( چهار_ دو 3( یک_ پنج  2( پنج_ یک  1( دو_ چهار 

درستی یا نادرستی هر یک از موارد زیر در کدام گزینه به ترتیب ذکر شده است؟- ۱289
الف( در آغاز قرن سوم دولت مستقل صفاری و پس از آن دولت نیمه مستقل طاهری بر سر کار آمد.

ب( در مجموع قرن چهارم هجری دوران غلبه رواج، حفظ و ارائه آداب و رسوم دینی بود.
پ( امرای سامانی با تاکید بر ضرورت تالیف به زبان فارسی دری و گردآوری روایات گذشته ایرانی به هویت مستقل دست پیدا کردند.

ت( در آغاز قرن پنجم دولت سامانی روی کار آمده و رسم های فرهنگی کهن ایرانی را رواج داد.
2( درست _ نادرست _ درست _ نادرست 1( درست_ نادرست_ درست _درست 

4( نادرست_ نادرست_ درست_ درست 3( نادرست _ درست _ درست _ نادرست 

کدام گزینه درباره زبان های ایرانی درست است؟- ۱290
1( زبان پارتی در دوره اشکانیان رایج بود و تا اوایل دوره سامانی نیز آثاری به این زبان تالیف می شده است.

2( نامه ها و فرمان های شاهان هخامنشی به زبان فارسی میانه و خط نگاه نگاشته شده است.
3( ادبیات فارسی دری به مفهوم واقعی خود تقریبًا همزمان با دولت طاهریان در ایران پدید آمد.

4( منطقه رواج فارسی دری نخست در شمال و شمال غربی ایران بود.
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زبان پارتی در ....... و ....... ایران متداول بوده است.- ۱29۱

4(غرب و جنوب غربی 3(شرق و شمال شرقی   2( شمال و شمال شرقی   1( جنوب و جنوب غربی  

کدام گزینه در مورد »زبان دری« نادرست است؟- ۱292

1( نخستین صورت زبان ادبی فارسی نو در برابر نفوذ عناصر زبان عربی بود.

2( زبان درباری ساسانیان زبان محاوره و مکاتبه مقامات دولتی بوده است.

3( این زبان با کنار گذاشتن برخی از صداهای زبان عربی الفبای آن را پذیرفت.

4( هیچ وقت نتوانست زبان عمومی سراسر کشور ایران شود.

شاعران کدام گزینه موجب استحکام و قوت یافتن شعر غنایی در قرن چهارم و نیمه اول قرن پنجم شدند؟- ۱293

4(عنصری، فرخی 3(عنصری، رودکی  2(رودکی ،شهید بلخی   1( فردوسی ،منوچهری 

در کدام گزینه نام اثری که شامل خاطرات دوران کودکی و نوجوانی نویسنده می باشد همراه با نام مولف آن درست آمده است؟- ۱294

2(سفرنامه :نیما یوشیج 1( اسرارالتوحید :ابوعلی بلعمی 

5( اتاق آبی :سهراب سپهری 3( ارزیابی شتاب زده: جالل آل احمد 

کتاب »اسرار الّتوحید« اثر کیست؟- ۱295

4( رشیدالدین فضل الله میبدی 3( محمد بن منور  2( محمدرضا شفیعی کدکنی  1( ابوسعید ابوالخیر 

نوع طبقه بندی سبک های زیر به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟- ۱296

» مشروطه، عالمانه ،فکاهی ،فلسفی «

2( دوره اثر، مخاطب، هدف، قلمرو دانشی 1( دوره اثر، مخاطب، نوع ،هدف 

4( محیط جغرافیایی، قلمرو دانشی، هدف، نوع  3( محیط جغرافیایی ،موضوع، مخاطب، هدف 

در همه ابیات به استثنای ......... ویژگی فکری سبک خراسانی دیده می  شود.- ۱297
هر آن کســـی که تو را روز رزم دید سوارســـپهبدان ســـپه را پیـــادگان خوانـــد1(
باغ گویـــی لعبتان ســـاده دارد در کناربادگویی مشک ســـوده دارد اندر آستین2(
نوا3( نوازنـــده  انگیـــز  خـــوب خصالمطربـــان طـــرب  ملک  مدح  نوازنـــده  ما 
کز تو و او ما همین جســـمیم نیســـتگفتـــی از گیتـــی وفاجویـــم مجـــوی4(

آثار » من زنده ام، اسرارالتوحید، سمفونی پنجم جنوب، قابوس نامه« به ترتیب از کدام پدیدآورندگان است؟- ۱298

1( معصومه آباد، محمدبن منور، نزار قبانی، عنصرالمعالی کیکاووس

2( عبدالحسین وجدانی، ناصرخسرو، فرانسوا کوپه، خواجه نظام الملک

3( محمود شاهرخی، محمد بن زید توسی، فرانسوا کوپه، محمد بن منور

4( سپیده کاشانی، محمد بن منور، محمد شکرچی، عنصرالمعالی کیکاووس
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زبان پارتی در ....... و ....... ایران متداول بوده است.- ۱29۱

4(غرب و جنوب غربی 3(شرق و شمال شرقی   2( شمال و شمال شرقی   1( جنوب و جنوب غربی  

کدام گزینه در مورد »زبان دری« نادرست است؟- ۱292

1( نخستین صورت زبان ادبی فارسی نو در برابر نفوذ عناصر زبان عربی بود.

2( زبان درباری ساسانیان زبان محاوره و مکاتبه مقامات دولتی بوده است.

3( این زبان با کنار گذاشتن برخی از صداهای زبان عربی الفبای آن را پذیرفت.

4( هیچ وقت نتوانست زبان عمومی سراسر کشور ایران شود.

شاعران کدام گزینه موجب استحکام و قوت یافتن شعر غنایی در قرن چهارم و نیمه اول قرن پنجم شدند؟- ۱293

4(عنصری، فرخی 3(عنصری، رودکی  2(رودکی ،شهید بلخی   1( فردوسی ،منوچهری 

در کدام گزینه نام اثری که شامل خاطرات دوران کودکی و نوجوانی نویسنده می باشد همراه با نام مولف آن درست آمده است؟- ۱294

2(سفرنامه :نیما یوشیج 1( اسرارالتوحید :ابوعلی بلعمی 

5( اتاق آبی :سهراب سپهری 3( ارزیابی شتاب زده: جالل آل احمد 

کتاب »اسرار الّتوحید« اثر کیست؟- ۱295

4( رشیدالدین فضل الله میبدی 3( محمد بن منور  2( محمدرضا شفیعی کدکنی  1( ابوسعید ابوالخیر 

نوع طبقه بندی سبک های زیر به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟- ۱296

» مشروطه، عالمانه ،فکاهی ،فلسفی «

2( دوره اثر، مخاطب، هدف، قلمرو دانشی 1( دوره اثر، مخاطب، نوع ،هدف 

4( محیط جغرافیایی، قلمرو دانشی، هدف، نوع  3( محیط جغرافیایی ،موضوع، مخاطب، هدف 

در همه ابیات به استثنای ......... ویژگی فکری سبک خراسانی دیده می  شود.- ۱297
هر آن کســـی که تو را روز رزم دید سوارســـپهبدان ســـپه را پیـــادگان خوانـــد1(
باغ گویـــی لعبتان ســـاده دارد در کناربادگویی مشک ســـوده دارد اندر آستین2(
نوا3( نوازنـــده  انگیـــز  خـــوب خصالمطربـــان طـــرب  ملک  مدح  نوازنـــده  ما 
کز تو و او ما همین جســـمیم نیســـتگفتـــی از گیتـــی وفاجویـــم مجـــوی4(

آثار » من زنده ام، اسرارالتوحید، سمفونی پنجم جنوب، قابوس نامه« به ترتیب از کدام پدیدآورندگان است؟- ۱298

1( معصومه آباد، محمدبن منور، نزار قبانی، عنصرالمعالی کیکاووس

2( عبدالحسین وجدانی، ناصرخسرو، فرانسوا کوپه، خواجه نظام الملک

3( محمود شاهرخی، محمد بن زید توسی، فرانسوا کوپه، محمد بن منور

4( سپیده کاشانی، محمد بن منور، محمد شکرچی، عنصرالمعالی کیکاووس
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کدام گزینه نادرست است؟- ۱299

1( در حماسه تاریخ و اساطیر خیال و حقیقت به هم آمیخته می شود و شاعر مورخ ملت به شمار می آید و هر حماسه 4 ویژگی داستانی، قهرمانی،ملی و خرق 
عادت دارد.

2( » دریادالن صف شکن« اثر مرتضی آوینی است که در مجله ادبیات داستانی به چاپ رسیده است.

3( کتاب »من زنده ام« که مقام معظم رهبری آن را ستوده، اثر چهار بانوی قهرمان جنگ ایران و عراق است که خاطرات خود را روایت کرده اند.

4( سرور اعظم باکوچی معروف به سپیده کاشانی شاعر معاصر است که در سروده هایش منش انقالبی جامعه ایران را وصف می کند.

با توجه به متن زیر کدام ویژگی نثر دوره سامانی دیده نمی شود؟- ۱300

»و انوشروان به خواب اندر چنان دید که بادی از آسمان بیامدی کوشک او همه به ویران کردی واز  کنگره های کوشک چهارده بماندی 
و باقی جمله ویران شدی و آتشی بیامدی و آن کوشک اورا بسوختی.«

2( کوتاهی جمالت 1( ایجاز و اختصار در لفظ و معنا 

4( تکرار فعل یا اسم به حکم ضرورت معنی 3( افزایش لغات عربی 

سبک های »فکاهی_ حماسی_ فلسفی_ غزنوی« به ترتیب بر چه اساسی تقسیم بندی شده اند؟- ۱30۱

2( هدف_ موضوع و نوع_ قلمروی دانشی_ زمان اثر  1( موضوع و نوع _ هدف_ قلمرو دانشی_ مخاطب 

4( موضوع و نوع_ مخاطب _هدف _محیط جغرافیایی 3( هدف_ مخاطب_ موضوع و نوع_ زمان اثر 

کدام گزینه نادرست است؟- ۱302

1( مثنوی معنوی، کلیله و دمنه و قابوس نامه جنبه تعلیمی دارند.

2( در آثار تعلیمی، پند و اندرز با استفاده از داستان یا حکایتی در قالب شعر و نثر بیان می شود.

3( آثار تعلیمی می توانند اخالقی و ادبی باشند ولی جنبه تخیلی ندارند.

4( برخی آثار طنز نیز جنبه تعلیمی دارند.

آثار عطار نیشابوری و نصرالله منشی به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟- ۱303

2( مناجات نامه _کلیله و دمنه 1( مناجات نامه_ داستانهای صاحبدالن 

4( الهی نامه_ کلیله و دمنه 3( الهی نامه_ داستانهای صاحبدالن 

کتاب »اخالق محسنی« اثر .......... و کتاب »طلسم سنگ« اثر .......... است.- ۱304

2( عّطار نیشابوری – قیصر امین پور 1( عّطار نیشابوری – سیدحسن حسینی 

4(واعظ کاشفی – سیدحسن حسینی 3( واعظ کاشفی – قیصر امین پور 

در کدام گزینه، نام صاحب اثر نادرست بیان شده است؟- ۱305

2( سمفونی پنجم جنوب : نزار قبانی 1(خسرو : عبدالحسین وجدانی 

4( مائده های زمینی و مائده های تازه : فرانسوا کوپه 3( جوامع الحکایات و لوامع الّروایات : سدیدالدین محمد عوفی  

نام خالق آثار »سمفونی پنجم جنوب« و »سه پرسش«، به ترتیب کدام است؟- ۱306

4(فرانسوا کوپه ـ تولستوی 3( فرانسوا کوپه ـ آندره ژید  2( نزار قبانی ـ تولستوی   1(نزار قبانی ـ آندره ژید 
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کدام گزینه نادرست است؟- ۱307

1( »قابوس نامه« اثر عنصرالمعالی کیکاووس و در زمره ادبیات تعلیمی است.

2( تابلوی » ظهر عاشورا « اثر استاد محمود فرشچیان است

3( کتاب »پاسداری از حقیقت « اثر علی موسوی گرمارودی و در قالب سپید است

4( »دیوار « اثر منثور جمال میرصادقی، نویسنده معاصر است.

در کدام گزینه نادرستی وجود ندارد ؟- ۱308

1( »ارزیابی شتاب زده«: معصومه آباد / »اسرار التوحید«: محمد بن منور

2( »اتاق آبی«: سهراب سپهری / »دیوار«:  جمال میرصادقی

3( »الهی نامه«: عطار نیشابوری/ »سیاست نامه«: عنصر المعالی  

4( »من زنده ام«: معصومه آباد / »گوشواره عرش«: جالل آل احمد

از کدام شاعر، نویسنده یا مترجم، هیچ اثری در جمع آثار زیر نیست؟- ۱309

» قابوس نامه ـ سیاست نامه ـ اسرارالّتوحید ـ کلیله و دمنه«

4(خواجه نظام الملک توسی 3( نصرالله منشی  2(عنصرالمعالی کیکاووس   1( ابوسعید ابوالخیر 

از جمله مضامین برجسته شعر سده و پنجم و ششم چیست؟ و کدام شاعر در این دوره از دربار ها کناره گرفت؟- ۱3۱0

2(بیان ناخرسندی فرزانگان از اوضاع زمانه خویش/عطار 1( طرح نابسامانی های اجتماعی/مولوی  

4( شکایت از روزگار /ناصر خسرو 3( بدبینی شاعران به آخرت / سنایی 

درستی یا نادرستی هر یک از موارد زیر در کدام گزینه به ترتیب ذکر شده است؟- ۱3۱۱

الف( در آغاز قرن سوم دولت مستقل طاهری و پس از آن دولت نیمه مستقل صفاری بر سر کار آمد.

ب( یعقوب لیث صفاری نه با زبان عربی آشنایی داشت و نه اجازه داد تا این زمان در دستگاه حکومت به کار رود.

پ( در زمان سامانیان بلخ عمده ترین مرکز فرهنگی به شمار می آمد.

ت( قرن چهارم دوره طالیی همراه با شکوفایی روح ایرانی بود که با دانشمند بزرگی چون ابوعلی سینا آغاز شد.

2( نادرست_ درست_ نادرست _نادرست 1( درست_درست _نادرست _نادرست 

4( درست_ نادرست_ نادرست_ درست 3( نادرست_ درست_ نادرست_ درست 

چند مورد از موارد زیر نادرست است؟- ۱3۱2

الف( تا اواخر دوره ساسانی نیز آثاری به زبان پارتی تالیف می شده است.

ب( فقط برخی از آثار ادبی منثور و منظوم به زبان پهلوی از میان رفته است.

پ( آثار برجای مانده بر زبان فارسی باستان به خط پهلوی نوشته شده است.

ت( در ایران پیش از اسالم آثار فرهنگی _ ادبی قرن ها سینه به سینه حفظ می شده است.

ث( منطقه رواج فارسی دری نخست در شمال و شمال شرقی ایران بود.

4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 
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کدام گزینه نادرست است؟- ۱307

1( »قابوس نامه« اثر عنصرالمعالی کیکاووس و در زمره ادبیات تعلیمی است.

2( تابلوی » ظهر عاشورا « اثر استاد محمود فرشچیان است

3( کتاب »پاسداری از حقیقت « اثر علی موسوی گرمارودی و در قالب سپید است

4( »دیوار « اثر منثور جمال میرصادقی، نویسنده معاصر است.

در کدام گزینه نادرستی وجود ندارد ؟- ۱308

1( »ارزیابی شتاب زده«: معصومه آباد / »اسرار التوحید«: محمد بن منور

2( »اتاق آبی«: سهراب سپهری / »دیوار«:  جمال میرصادقی

3( »الهی نامه«: عطار نیشابوری/ »سیاست نامه«: عنصر المعالی  

4( »من زنده ام«: معصومه آباد / »گوشواره عرش«: جالل آل احمد

از کدام شاعر، نویسنده یا مترجم، هیچ اثری در جمع آثار زیر نیست؟- ۱309

» قابوس نامه ـ سیاست نامه ـ اسرارالّتوحید ـ کلیله و دمنه«

4(خواجه نظام الملک توسی 3( نصرالله منشی  2(عنصرالمعالی کیکاووس   1( ابوسعید ابوالخیر 

از جمله مضامین برجسته شعر سده و پنجم و ششم چیست؟ و کدام شاعر در این دوره از دربار ها کناره گرفت؟- ۱3۱0

2(بیان ناخرسندی فرزانگان از اوضاع زمانه خویش/عطار 1( طرح نابسامانی های اجتماعی/مولوی  

4( شکایت از روزگار /ناصر خسرو 3( بدبینی شاعران به آخرت / سنایی 

درستی یا نادرستی هر یک از موارد زیر در کدام گزینه به ترتیب ذکر شده است؟- ۱3۱۱

الف( در آغاز قرن سوم دولت مستقل طاهری و پس از آن دولت نیمه مستقل صفاری بر سر کار آمد.

ب( یعقوب لیث صفاری نه با زبان عربی آشنایی داشت و نه اجازه داد تا این زمان در دستگاه حکومت به کار رود.

پ( در زمان سامانیان بلخ عمده ترین مرکز فرهنگی به شمار می آمد.

ت( قرن چهارم دوره طالیی همراه با شکوفایی روح ایرانی بود که با دانشمند بزرگی چون ابوعلی سینا آغاز شد.

2( نادرست_ درست_ نادرست _نادرست 1( درست_درست _نادرست _نادرست 

4( درست_ نادرست_ نادرست_ درست 3( نادرست_ درست_ نادرست_ درست 

چند مورد از موارد زیر نادرست است؟- ۱3۱2

الف( تا اواخر دوره ساسانی نیز آثاری به زبان پارتی تالیف می شده است.

ب( فقط برخی از آثار ادبی منثور و منظوم به زبان پهلوی از میان رفته است.

پ( آثار برجای مانده بر زبان فارسی باستان به خط پهلوی نوشته شده است.

ت( در ایران پیش از اسالم آثار فرهنگی _ ادبی قرن ها سینه به سینه حفظ می شده است.

ث( منطقه رواج فارسی دری نخست در شمال و شمال شرقی ایران بود.

4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 
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در کدام گزینه عبارت ذکر شده با شخصیت داخل پرانتز هماهنگ نیست؟- ۱3۱3
1( ابوالفضل میبدی تحت تاثیر او کتاب »کشف اسرار  و عدۀ االبرار« را نوشت. )خواجه عبدالله انصاری( 

2( نثر فنی را به کمال رساند. )خواجه عبدالله انصاری (
3( عطار و مولوی در تصوف و عرفان تحت تاثیر او هستند. )سنایی(

4( از شاعران معروف آذربایجان که سبک شعر فارسی را از آنچه که در دیگر نواحی ایران رایج بود متمایز ساختند )خاقانی(

عبارت زیر مربوط به نثر کدام دوره است؟ چرا؟- ۱3۱4
»دیگر روز به درگاه آمدی و با خلعت نبود که بر عادت روزگار گذشته، قبایی ساخته کرد و دستاری نشابوری یا قائنی، که این مهتر را 

_رضی الله عنه _ با این جامعه دیدندی به روزگار و از ثقات او شنیدم.«
1( عبارت مربوط به دوره سامانی است زیرا افعال و اسم ها به حکم ضرورت معنی تکرار شده است.

2( عبارت مربوط به دوره سامانی است زیرا از نشانه های جمع فارسی در آن بهره برده است.

3( عبارت مربوط به دوره غزنوی و سلجوقی است زیرا به آیات و احادیث و اشعار استشهاد کرده است .

4( عبارت مربوط به دوره غزنوی و سلجوقی است زیرا فعل را به قرینه حذف کرده است.

ابیات زیر سروده رودکی شاعر بزرگ سبک خراسانی است کدام یک از ویژگی های این سبک در شعر زیر آمده است؟- ۱3۱5
اســـت»آن صحن چمن کـــه از دم دی پلنگ  یا  گـــرگ  دم  گویی 
مانـــوی طبـــع بهـــار  ز  پر نقش و نگار همچو ژنگ است اکنـــون 
که این نیل، نشیمن نهنگ است«بـــر کشـــتی، عمر تکیـــه کم کن

1( کهنه و مهجور بودن برخی از لغات/ استفاده از قالب قصیده_ آمیختگی فکر و کالم با اندیشه های فلسفی

2( کم بودن لغات عربی_ استفاده از قالب قصیده _غلبه روح  شادی و نشاط و خوش باشی در شعر 

3( کهنه و مهجور بودن برخی از لغات_ استفاده از تشبیهات حسی_ عملی و دستوری بودن اشعار پند آموز 

4( کم بودن لغات عربی_ استفاده از تشبیهات حسی_ اشاره به معشوق زمینی

در کدام یک از گزینه های زیر، اشتباه تاریخ ادبیاتی دیده می شود؟- ۱3۱6
1( »اسرارالتوحید« نوشته محمد بن منور است و درباره ابوسعید ابوالخیر می باشد.

2( شعر »بیداد ظالمان« سروده سیف فرغانی است که در سده هشتم هجری می زیست.

3(»دیوار« اثری منثور و نویسنده آن جمال میرصادقی است.

4(»سیاست نامه« اثر خواجه نظام الملک توسی و »کلیله و دمنه« ترجمه نصرالله منشی است.

در همه ابیات به استثنای ..... نام یکی از آثار تعلیمی آمده است.- ۱3۱7
یزدگـــرد1( و  دارا  و  شـــد  کجـــا  و قیصـــراننوشـــیروان  و خانـــان  گـــردان شـــاهنامه 
هنـــوز آواز مـــی آید بـــه معنی از گلســـتانممن آن مرغ سخندانم که در خاکم رود صورت2(
مـــداد3( دریـــا  قلـــم  بیشـــه  شـــود  امیـــدگـــر  پایانـــی  نیســـت  را  مثنـــوی 
آن4( لیـــک  باشـــی  خوانـــده  کلیلـــه  قشـــر قصـــه باشـــد و ایـــن مغـــز جـــاندر 

نام خالق آثار » الهی نامه منظوم ـ ترجمه فارسی کلیله و دمنه، قابوس نامه« به ترتیب کدام است؟- ۱3۱8
2( عّطار نیشابوری ـ نصرالله منشی ـ خواجه نظام الملک توسی 1( عّطار نیشابوری ـ نصرالله منشی ـ عنصرالمعالی کیکاووس  

4( نصرالله منشی ـ عّطار نیشابوری ـ خواجه نظام الملک توسی 3( نصرالله منشی ـ عّطار نیشابوری ـ عنصرالمعالی کیکاووس  
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کدام گزینه درباره قرن سه هجری درست نیست؟- ۱3۱9

1( ایرانیان پس از سقوط دولت ساسانی در سه قرن نخست هجری به زبان فارسی، پهلوی و عربی آثار فراوان پدید آوردند.

2( در آغاز قرن سوم دولت نیمه مستقل صفاری و پس از آن دولت مستقل طاهری بر سر کار آمد.

3( یعقوب لیث صفاری نه به زبان عربی آشنایی داشت و نه اجازه داد تا این زبان در دستگاه حکومت به کار رود.

4( در پی دولت سامانی، آل بویه و حکومت های کوچک دیگر پدید آمدند و زبان فارسی دری، فرصت و امکان یافت تا به عنوان زبان رسمی شناخته شود.

با توجه به معنا و نوع ادبی، ابیات زیر سروده کدام شاعر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم است؟- ۱320
سه پیراهن سلب بوده است یوسف را به عمر اندر »نگارینا شنیدســـتم کـــه گاه محنت و راحت
سوم یعقوب را از بوش روشن گشت چشم تریکی از کید شد پر خون، دوم شد چاک از تهمت
دیگر«رخم مانـــد بـــدان اول، دلم ماند بـــدان ثانی پیراهن  آن  وصل  در  شود  من  نصیب 

4( کسایی مروزی 3(فردوسی  2(ناصرخسرو  1( رودکی 

کدام گزینه درباره نثر در عهد سامانی صحیح است؟- ۱32۱

1( برخالف شعر نثر در عهد سامانی بی رونق بود.

2( به دستور منصور بن نوح سامانی، کتاب تاریخ الرسل و الملوک فارسی برگردانده شد.

3( ابوعلی بلعمی اصل کتاب تفسیر طبری را به زبان فارسی برگرداند.

4( ادیبی از اهالی خراسان کتاب شاهنامه ابومنصوری درباره تاریخ گذشته ایران را نوشت.

کدام گزینه درباره شعر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم نادرست است؟- ۱322

1( شاعران این عصر  به واقعیت بیرونی توجه بیشتری دارند.

2( قصه پردازی و آوردن حکایت ها و مثل ها در شعر این دوره از رواج افتاد.

3( به کارگیری انواع توصیف و آوردن ترکیبات تازه از خصایص شعری این دوره است.

4( شعر مدحی با شاعران بزرگ درباری و مدح پادشاهان و رجال دربار جایگاه خود را پیدا کرد.

در بیت کدام گزینه نام عمده ترین مرکز فرهنگی در زمان سامانیان آمده است؟- ۱323
پیمانـــه چو پر شـــود چـــه بغـــداد و چه بلخ چون عمر به سر رســـد چه شیرین و چه تلخ1(
آمـــدش2( درنـــگ  دوهفتـــه  رفتـــن  تـــن آســـان خراســـان بـــه چنـــگ آمدشبـــه 
خانـــه3( را  ظلـــم  برانداخـــت  ویرانـــه تـــا  غزنـــه  ملـــک  در  نیســـت 
به خال هندویش بخشـــم سمرقند و بخارا رااگـــر آن ترک شـــیرازی بدســـت آرد دل مارا4(

هر دو مورد کدام گزینه درباره تاریخ ادبیات قرن چهارم و نیمه اول قرن پنجم نادرست است؟- ۱324

الف( غزنویان برای ماندگاری حکومت نوپای خود ناگریز شدند زبان پارسی را رواج دهند.
ب( عنصری، فرخی و منوچهری شاعرانی بودند که در اواخر عهد سامانی تربیت یافته بودند.

پ( این دوره تاریخی دوره ترقی در همه زمینه های علمی بود.
ت( این دوره با شاعر بی نظیری مانند فردوسی آغاز شد و با دانشمند بزرگی چون محمد بن زکریای رازی ادامه یافت.

ث( در مجموع قرن پنجم دوران غلبه، رواج حفظ و ارائه آداب و رسوم ملی بود.
4( الف،ث 3(ب،پ  2(ث،ت  1( الف،ت 
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کدام گزینه درباره قرن سه هجری درست نیست؟- ۱3۱9

1( ایرانیان پس از سقوط دولت ساسانی در سه قرن نخست هجری به زبان فارسی، پهلوی و عربی آثار فراوان پدید آوردند.

2( در آغاز قرن سوم دولت نیمه مستقل صفاری و پس از آن دولت مستقل طاهری بر سر کار آمد.

3( یعقوب لیث صفاری نه به زبان عربی آشنایی داشت و نه اجازه داد تا این زبان در دستگاه حکومت به کار رود.

4( در پی دولت سامانی، آل بویه و حکومت های کوچک دیگر پدید آمدند و زبان فارسی دری، فرصت و امکان یافت تا به عنوان زبان رسمی شناخته شود.

با توجه به معنا و نوع ادبی، ابیات زیر سروده کدام شاعر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم است؟- ۱320
سه پیراهن سلب بوده است یوسف را به عمر اندر »نگارینا شنیدســـتم کـــه گاه محنت و راحت
سوم یعقوب را از بوش روشن گشت چشم تریکی از کید شد پر خون، دوم شد چاک از تهمت
دیگر«رخم مانـــد بـــدان اول، دلم ماند بـــدان ثانی پیراهن  آن  وصل  در  شود  من  نصیب 

4( کسایی مروزی 3(فردوسی  2(ناصرخسرو  1( رودکی 

کدام گزینه درباره نثر در عهد سامانی صحیح است؟- ۱32۱

1( برخالف شعر نثر در عهد سامانی بی رونق بود.

2( به دستور منصور بن نوح سامانی، کتاب تاریخ الرسل و الملوک فارسی برگردانده شد.

3( ابوعلی بلعمی اصل کتاب تفسیر طبری را به زبان فارسی برگرداند.

4( ادیبی از اهالی خراسان کتاب شاهنامه ابومنصوری درباره تاریخ گذشته ایران را نوشت.

کدام گزینه درباره شعر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم نادرست است؟- ۱322

1( شاعران این عصر  به واقعیت بیرونی توجه بیشتری دارند.

2( قصه پردازی و آوردن حکایت ها و مثل ها در شعر این دوره از رواج افتاد.

3( به کارگیری انواع توصیف و آوردن ترکیبات تازه از خصایص شعری این دوره است.

4( شعر مدحی با شاعران بزرگ درباری و مدح پادشاهان و رجال دربار جایگاه خود را پیدا کرد.

در بیت کدام گزینه نام عمده ترین مرکز فرهنگی در زمان سامانیان آمده است؟- ۱323
پیمانـــه چو پر شـــود چـــه بغـــداد و چه بلخ چون عمر به سر رســـد چه شیرین و چه تلخ1(
آمـــدش2( درنـــگ  دوهفتـــه  رفتـــن  تـــن آســـان خراســـان بـــه چنـــگ آمدشبـــه 
خانـــه3( را  ظلـــم  برانداخـــت  ویرانـــه تـــا  غزنـــه  ملـــک  در  نیســـت 
به خال هندویش بخشـــم سمرقند و بخارا رااگـــر آن ترک شـــیرازی بدســـت آرد دل مارا4(

هر دو مورد کدام گزینه درباره تاریخ ادبیات قرن چهارم و نیمه اول قرن پنجم نادرست است؟- ۱324

الف( غزنویان برای ماندگاری حکومت نوپای خود ناگریز شدند زبان پارسی را رواج دهند.
ب( عنصری، فرخی و منوچهری شاعرانی بودند که در اواخر عهد سامانی تربیت یافته بودند.

پ( این دوره تاریخی دوره ترقی در همه زمینه های علمی بود.
ت( این دوره با شاعر بی نظیری مانند فردوسی آغاز شد و با دانشمند بزرگی چون محمد بن زکریای رازی ادامه یافت.

ث( در مجموع قرن پنجم دوران غلبه، رواج حفظ و ارائه آداب و رسوم ملی بود.
4( الف،ث 3(ب،پ  2(ث،ت  1( الف،ت 
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نام اثر دیگر نویسنده کتاب »امثال و حکم« چیست؟- ۱325

4( شمس و طغرا  3( لغت نامه   2( منشآت   1( تاریخ بیداری ایرانیان  

به ترتیب کتاب اوستا در چه دوره ای به نگارش درآمد و زبان پارتی در چه دوره ای رایج بود؟- ۱326

4(ساسانی_ هخامنشی 3( ساسانی _اشکانی  2( سامانی_ اشکانی  1( اشکانی _ساسانی 

در کدام گزینه نام صاحب اثر نادرست است؟- ۱327

2( شعر خاک آزادگان: سرور اعظم باکوچی 1(اخالق محسنی: محمد بن منور 

4( شعر طوطی و بقال: جالل الدین محمد بلخی 3( من زنده ام: معصومه آباد 

از منظر قلمرو فکری در سبک خراسانی، مضمون کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟- ۱328
کاســـتی هـــر آن کـــس کـــه جوید بـــه دل راســـتی1( انـــدرون  کار  بـــه  نیـــارد 
تـــا همی عـــّزت بنازد انـــدر این عـــزت بنازتا همـــی گیتی بمانـــد اندریـــن گیتی بمان2(
خشـــت3( و  بالیـــن  دارنـــد  خـــاک  ُخنـــک آن کـــه جز تخـــم نیکی نکشـــت همـــه 
ســـرایتـــو تـــا زنـــده ای ســـوی نیکـــی گـــرای4( دیگـــر  بـــه  یابـــی  کام  مگـــر 

ویژگی سبکی کدام بیت در مقابل آن نادرست است؟- ۱329
برافکنـــدگـــردون نقـــاب صبح بـــه عمـــدا برافکند1( صحـــرا  بـــه  زمانـــه  دل  )کاربرد ردیف فعلی دشوار(راز 
راایـــن قطعـــه کنـــم بـــه مـــدح، تضمیـــن2( ســـخنوران  منـــم،  )رواج مفاخره(کاســـتاد 
)رواج لغات ترکی و مغولی(زیر پای ســـاقیان گنـــج روان افشـــانده اندتا به دســـت آورده اند جام و می صبح و شفق3(
ببریـــد4( ســـر  وار  طـــّره  را  دهیـــدتوبـــه  تـــاب  وار  زلـــف  را  )توجه بیشتر به آرایه های ادبی(عقـــل 

کدام گزینه جاهای خالی عبارت زیر را کامل می کند؟- ۱330

»تا حدود نیمۀ دوم قرن پنجم و آغاز قرن ششم، سخن شاعرانی چون ... یادآور سروده های سخنوران قرن چهارم است.

... و هم سبکان او در آوردن مضامین دقیق در غزل بسیار کوشیدند. ... از جمله شاعران حوزه عراق عجم است.«

2(انوری ـ عطار ـ کسایی مروزی 1(سنایی ـ انوری ـ ناصرخسرو  

4(ناصرخسرو ـ سنایی ـ مولوی 3( ناصرخسرو ـ انوری ـ جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی  

صاحبان هر یک از آثار »اسرار التوحید، دیوار، گوشواره عرش، اتاق آبی و شعر چشمه« به ترتیب در کدام گزینه به درستی بیان - ۱33۱
شده است؟

1( ابوسعید ابوالخیر - جالل آل احمد - واعظ کاشفی - قیصر امین پور - علی اسفندیاری

2( محمدبن منور - جمال میرصادقی - واعظ کاشفی- قیصر امین پور - نیما یوشیج

3( محمدبن منور - جمال میرصادقی - علی موسوی گرمارودی - سهراب سپهری - علی اسفندیاری

4( ابوسعید ابوالخیر - جالل آل احمد - علی موسوی گرمارودی - سهراب سپهری - نیما یوشیج
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کدام گزینه نادرست است؟- ۱332

1( اثر تعلیمی، با هدف آموزش و تعلیم، موضوع هایی از حکمت، اخالق، مذهب یا دانشی از معارف بشری را بیان می کند که می تواند تخیلی – ادبی باشد.

2( ادب مقاومت، گونه ای از متون است که فریاد مظلومیت آزادی خواهان را به گوش می رساند و خواننده را به ایستادگی، مبارزه و سازش ناپذیری در برابر ظلم 
فرامی خواند.

3( موضوع های غنایی با مفاهیمی همچون عشق، عرفان، مرثیه، مناجات و گالیه، معمواًل در قالب های شعری غزل، مثنوی و رباعی و نیز در قالب نثر نوشته 
می شود.

4( آثاری که اشخاص با ثبت خاطرات و گزارش احوال خویش یا شرح رخدادهای روزگار و افکار دیگران برجای می گذارند، خاطره نگاری خوانده می شوند.

در کدام گزینه نام خالق آثار نادرست آمده است؟- ۱333

1( ارزیابی شتاب زده: جالل آل احمد_ اسرار توحید: محمد بن منور

2( اتاق آبی: سهراب سپهری _ تفسیر سوره یوسف: احمد بن محمد بن زید طوسی

3( گوشواره عرش: سید علی موسوی گرمارودی_ دیوار:  جمال میرصادقی

4( قابوس نامه : نصرالله منشی_ کلیله و دمنه : عنصرالمعالی کیکاووس

به ترتیب کدام گزینه از ویژگی های شعر فارسی در قرن چهارم و نیمه اول قرن پنجم است و کدام موضوع شعری در این دوره - ۱334
به وجود آمد؟

2( توجه به واقعیت بیرونی، تعالیم عرفانی و صوفیانه 1( پیچیدگی فکر و روانی کالم، داستان سرایی و قصه پردازی 

4( ترکیب های کهنه و تشبیهات گوناگون، شعر مدحی یا  مدیحه سرایی 3( مفاهیم ذهنی فراتر از تعالی کلی اخالقی نیست، شعر حکمی و اندرزی 

عبارات زیر به ترتیب مربوط به کدام نثر ها هستند؟- ۱335

»این کتاب عربی را جمعی از دانشمندان عهد سامانی به فارسی برگرداندند«

»از این کتاب امروزه تنها چند صفحه از مقدمه باقی مانده است.«

»محمد بن جریر طبری آن را در موضوع تاریخی به زبان عربی نگاشت.«

2( شاهنامه ابومنصوری_ تاریخ بلعمی_ تاریخ الرسل و الملوک  1( تفسیر طبری_ شاهنامه ابومنصوری _تاریخ بلعمی 

4( تاریخ بلعمی _شاهنامه ابومنصوری _تفسیر طبری 3( تفسیر طبری_ شاهنامه ابومنصوری_ تاریخ الرسل و الملوک  

ایرانیان در سه قرن نخست هجری به فعالیت های علمی و ادبی خود ادامه دادند و به زبان های عربی و فارسی و ..... آثار - ۱336
فراوان پدید آوردند ..... نه با زبان عربی آشنایی داشت و نه اجازه داد این زبان در دستگاه حکومت او به کار رود. بعد از روی کار آمدن 

دولت سامانی ....  و حکومت های کوچک دیگر پدید آمدند زبان فارسی به عنوان زبان رسمی شناخته شد.

2(ترکی / منصور بن نوح سامانی / صفاریان 1( پهلوی /یعقوب لیث صفاری / طاهریان 

4( پهلوی / یعقوب لیث صفاری / آل بویه 3( ترکی /منصور بن نوح سامانی / آل بویه 

کدام گزینه درباره تاریخ ادبیات قرن چهارم و نیمه اول قرن پنجم نادرست است؟- ۱337

1( در این دوره بسیاری از اصطالحات علمی،ادبی، دینی و سیاسی جدید از راه ترجمه متون عربی، وارد فارسی دری شد.

2( در آغاز این دوره بیشتر دانشمندان ایرانی آثار خود را به فارسی دری می نوشتند آداب و سنن خود بکوشند.

3( آغاز این دوره از نظر تاریخی با اوج حاکمیت سامانیان همزمان است و عصر اندیشه استقالل ملی ایران به شمار می رود.

4( قرن چهارم دوران غلبه رواج حفظ و ارائه آداب و رسوم ملی بود و پایه حماسی های ملی در این قرن گذاشته شد.
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کدام گزینه نادرست است؟- ۱332

1( اثر تعلیمی، با هدف آموزش و تعلیم، موضوع هایی از حکمت، اخالق، مذهب یا دانشی از معارف بشری را بیان می کند که می تواند تخیلی – ادبی باشد.

2( ادب مقاومت، گونه ای از متون است که فریاد مظلومیت آزادی خواهان را به گوش می رساند و خواننده را به ایستادگی، مبارزه و سازش ناپذیری در برابر ظلم 
فرامی خواند.

3( موضوع های غنایی با مفاهیمی همچون عشق، عرفان، مرثیه، مناجات و گالیه، معمواًل در قالب های شعری غزل، مثنوی و رباعی و نیز در قالب نثر نوشته 
می شود.

4( آثاری که اشخاص با ثبت خاطرات و گزارش احوال خویش یا شرح رخدادهای روزگار و افکار دیگران برجای می گذارند، خاطره نگاری خوانده می شوند.

در کدام گزینه نام خالق آثار نادرست آمده است؟- ۱333

1( ارزیابی شتاب زده: جالل آل احمد_ اسرار توحید: محمد بن منور

2( اتاق آبی: سهراب سپهری _ تفسیر سوره یوسف: احمد بن محمد بن زید طوسی

3( گوشواره عرش: سید علی موسوی گرمارودی_ دیوار:  جمال میرصادقی

4( قابوس نامه : نصرالله منشی_ کلیله و دمنه : عنصرالمعالی کیکاووس

به ترتیب کدام گزینه از ویژگی های شعر فارسی در قرن چهارم و نیمه اول قرن پنجم است و کدام موضوع شعری در این دوره - ۱334
به وجود آمد؟

2( توجه به واقعیت بیرونی، تعالیم عرفانی و صوفیانه 1( پیچیدگی فکر و روانی کالم، داستان سرایی و قصه پردازی 

4( ترکیب های کهنه و تشبیهات گوناگون، شعر مدحی یا  مدیحه سرایی 3( مفاهیم ذهنی فراتر از تعالی کلی اخالقی نیست، شعر حکمی و اندرزی 

عبارات زیر به ترتیب مربوط به کدام نثر ها هستند؟- ۱335

»این کتاب عربی را جمعی از دانشمندان عهد سامانی به فارسی برگرداندند«

»از این کتاب امروزه تنها چند صفحه از مقدمه باقی مانده است.«

»محمد بن جریر طبری آن را در موضوع تاریخی به زبان عربی نگاشت.«

2( شاهنامه ابومنصوری_ تاریخ بلعمی_ تاریخ الرسل و الملوک  1( تفسیر طبری_ شاهنامه ابومنصوری _تاریخ بلعمی 

4( تاریخ بلعمی _شاهنامه ابومنصوری _تفسیر طبری 3( تفسیر طبری_ شاهنامه ابومنصوری_ تاریخ الرسل و الملوک  

ایرانیان در سه قرن نخست هجری به فعالیت های علمی و ادبی خود ادامه دادند و به زبان های عربی و فارسی و ..... آثار - ۱336
فراوان پدید آوردند ..... نه با زبان عربی آشنایی داشت و نه اجازه داد این زبان در دستگاه حکومت او به کار رود. بعد از روی کار آمدن 

دولت سامانی ....  و حکومت های کوچک دیگر پدید آمدند زبان فارسی به عنوان زبان رسمی شناخته شد.

2(ترکی / منصور بن نوح سامانی / صفاریان 1( پهلوی /یعقوب لیث صفاری / طاهریان 

4( پهلوی / یعقوب لیث صفاری / آل بویه 3( ترکی /منصور بن نوح سامانی / آل بویه 

کدام گزینه درباره تاریخ ادبیات قرن چهارم و نیمه اول قرن پنجم نادرست است؟- ۱337

1( در این دوره بسیاری از اصطالحات علمی،ادبی، دینی و سیاسی جدید از راه ترجمه متون عربی، وارد فارسی دری شد.

2( در آغاز این دوره بیشتر دانشمندان ایرانی آثار خود را به فارسی دری می نوشتند آداب و سنن خود بکوشند.

3( آغاز این دوره از نظر تاریخی با اوج حاکمیت سامانیان همزمان است و عصر اندیشه استقالل ملی ایران به شمار می رود.

4( قرن چهارم دوران غلبه رواج حفظ و ارائه آداب و رسوم ملی بود و پایه حماسی های ملی در این قرن گذاشته شد.
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کدام گزینه درباره نثر در قرن چهارم و نیمه اول قرن پنجم درست است؟- ۱338

1( در این دوره نثر رواج یافت و رونق را گرفت.

2( نثر این دوره پیچیده است.

3( آوردن اصطالحات علمی و اشعار و امثال در نثر این دوره رایج شد.

4( نثر دوره بیشتر به موضوع های حماسی، دینی و تاریخی توجه دارد.

توضیح موجود در همه گزینه ها صحیح است، به جز گزینه ...- ۱339

1( کتاب های » اسرار التوحید « ، » سیاست نامه « و » الهی نامه « به ترتیب از آثار محمدبن مّنور، خواجه نظام الملک و عطار نیشابوری هستند. 

2( »پیرمرد چشم ما بود « بیان حس و حال عاطفی جالل آل احمد درباره نیما یوشیج است.

3( در حماسه، تاریخ و اساطیر، خیال و حقیقت به هم آمیخته می شود و شاعر، مورخ ملت به شمار می آید.

4( صاحبان آثار » سمفونی پنجم جنوب «،  » مائده های زمینی و مائده های تازه «  و » اخالق محسنی « به ترتیب عبارت اند از: نزار قبانی، آندره ژید و سیف 
فرغانی است.

نام خالق آثار » اسرارالّتوحید «، » سیاست نامه « و » سه پرسش « به ترتیب کدام است؟- ۱340

1( محمد بن منور _ خواجه نظام الملک توسی _ تولستوی 

2( محمد بن منور _ خواجه نظام الملک توسی _ آندره ژید

3( خواجه نصیرالدین توسی _ محمد بن منور _ تولستوی 

4( خواجه نصیرالدین توسی _ محمد بن منور _ آندره ژید

نوع ادبی همه نوشته ها به جز گزینه ...… یکسان است.- ۱34۱

1( یکی از ملوک بی انصاف پارسایی را پرسید: »از عبادت ها کدام فاضل تر است؟ گفت: تو را خواب نیم روز؛ تا در آن یک نفس خلق را نیازاری «

2( عارفی را گفتند: قدم نهادن در عشق چه کسی را مسّلم شود؟ گفت: عشق آتش است. هرجا که باشد، جز او رخت دیگری نهد و هر جا که رسد، سوزد و به 
رنگ خود گرداند.

3( عاقلی را پرسیدند: نیک بخت کیست؟ و بدبخت چیست؟ گفت: نیک بخت آنکه خورد و کشت و بدبخت آنکه ُمرد و هشت.

4( نصیحت از دشمن پذیرفتن خطاست ولیکن شنیدن رواست تا به خالف آن کار کنی که آن عین صواب است.

هر دو مورد کدام گزینه درباره شکل گیری و گسترش زبان و ادبیات فارسی در سه قرن اول هجری و قرن چهارم و نیمه اول - ۱342
قرن پنجم صحیح نیست؟

الف( ایرانیان در سه قرن نخست هجری به زبان های فارسی، پهلوی و عربی آثار فراوان پدید آوردند.

ب( تا پایان سلطنت محمود غزنوی، دربار غزنویان به وجود شاعران بزرگی مانند عنصری و فرخی آراسته بود.

ج( پایه حماسه های ملی به زبان فارسی در قرن پنجم گذاشته شد.

د( زبان فارسی دری در دولت سامانی، آل بویه و حکومت های کوچک دیگر، فرصت و امکان یافت تا به عنوان زبان رسمی شناخته 
شود.

ه( در قرن چهارم و اوایل قرن پنجم بسیاری از اصطالحات علمی، ادبی، دینی و سیاسی جدید از راه ترجمه متون عربی، وارد فارسی 
دری می شود.

4( ج و ه 3( ب و ج  2(د و ه  1(الف و ب 
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بیت مطرح شده و ویژگی مقابل آن در همه گزینه ها به جز گزینه … مرتبط با سبک خراسانی است.- ۱343
پـــدرام1( شـــد  بـــاغ  و  بخندیـــد  )غلبه روح شادی و خوش باشی(ای خوشـــا ایـــن جهان، بدیـــن هنگامگل 
بیا و کار بســـاز2( را  )ورود اصطالحات عرفانی(لبـــاس مدعیـــان را بســـوز و دور اندازســـکوت معنویـــان 
)استفاده از دو نشانه برای یک متمم(شـــو خطـــر کـــن ز کام شـــیر بجویمهتـــری گـــر به کام شـــیر در اســـت3(
ز تناگـــر تیـــغ بـــودی کنـــون پیـــش من4( ترنجـــی  )حاکمیت روح حماسی(ســـرش کندمی چـــون 

اگر سبک ها را براساس نظریه ارسطو به موارد زیر تقسیم کنیم، به ترتیب طبقه بندی ما چه مبنایی خواهد داشت؟- ۱344

»سبک حماسی، سبک دوره غزنوی، سبک آذربایجانی، سبک علمی«

2( هدف، دوره ی اثر، منطقه، قلمرو دانشی 1( مخاطب، زمان و دوره ی اثر، محیط جغرافیایی، موضوع و نوع  

4( هدف، دوره ی اثر، مکان، موضوع و نوع 3( موضوع و نوع، زمان و دوره ی اثر، محیط جغرافیایی، قلمرو دانشی  

با توجه به ویژگی های شعر سبک خراسانی کدام بیت جزء این سبک به شمار نمی آید؟- ۱345
ســـخن1( رانـــد  کـــه  هـــر  جهـــان  گـــرد  کهـــنبـــه  نگـــردد  مـــن  نکوهیـــدن 
دار2( دور  مـــن  ز  ناخـــوش  هـــای  دارســـخن  رنجـــور  دیـــو  دل  بدهـــا  ز 
کان نه راه صورت و پای اســـت کان راه دل استراه عشق از روی عقل از بهر آن بس مشکل است3(
اســـت4( گشـــته  زمّردیـــن  لـــوح  رخـــامهمچـــو  ِز  ای  صحیفـــه  همچـــون  دشـــت 

هر دو مورد کدام گزینه درباره شعر فارسی در سده های پنجم و ششم اشتباه است؟- ۱346

الف( شاعران معروف آذربایجان در سبک شعر فارسی تحولی ایجاد نکردند و سبک را متمایز نساختند.

ب( زبان فارسی در هندوستان و آسیای صغیر یعنی در نواحی شرقی و غربی بیرون از ایران نشر و گسترش یافت.

ج( شعر این دوره از نظر سبک گویندگی و موضوع تنوع یافت.

د( سنایی و هم سبکان او در آوردن مضامین دقیق در غزل بسیار کوشیدند.

ه( سخن شاعرانی چون ناصرخسرو یادآور سروده های سخنوران قرن چهارم است.

4( ج _ ه 3( الف _ د  2( ب _ ج  1( الف _ ه 

.... از ویژگی های نثر فارسی سده پنجم و ششم نیست. کتاب ….. متعلق به نثر این دوره است.- ۱347

2( رواج نثر داستانی، تمثیلی و عرفانی  چهارمقاله نظامی عروضی 1( کوتاهی جمالت  کلیله و دمنه 

4( حذف افعال به قرینه  الّتفهیم 3( افزایش کاربرد نشانه های جمع فارسی بر جمع عربی  تاریخ بلعمی 

کدام گزینه نادرست است؟- ۱348

1( » دریادالن صف شکن« دل نوشته ای است از مرتضی آوینی و موضوع آن، دالوری های شهدای نیروی دریایی است. 

2( سروده » خاک آزادگان«  اثر سرور اعظم باکوچی و موضوع آن، ادبیات مقاومت و پایداری است. 

3( کتاب » من زنده ام « نوشته معصومه آباد و موضوع آن درباره شیرزنان ایران است. 

4( درون مایه آثار » ادبیات انقالب اسالمی «، از فرهنگ اسالمی، قیام امام حسین )ع(، اندیشه های امام خمینی )ره( و فضای فرهنگی، معنوی و شور و نشاط، 
انقالبی جامعه، تأثیر پذیرفته است.
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بیت مطرح شده و ویژگی مقابل آن در همه گزینه ها به جز گزینه … مرتبط با سبک خراسانی است.- ۱343
پـــدرام1( شـــد  بـــاغ  و  بخندیـــد  )غلبه روح شادی و خوش باشی(ای خوشـــا ایـــن جهان، بدیـــن هنگامگل 
بیا و کار بســـاز2( را  )ورود اصطالحات عرفانی(لبـــاس مدعیـــان را بســـوز و دور اندازســـکوت معنویـــان 
)استفاده از دو نشانه برای یک متمم(شـــو خطـــر کـــن ز کام شـــیر بجویمهتـــری گـــر به کام شـــیر در اســـت3(
ز تناگـــر تیـــغ بـــودی کنـــون پیـــش من4( ترنجـــی  )حاکمیت روح حماسی(ســـرش کندمی چـــون 

اگر سبک ها را براساس نظریه ارسطو به موارد زیر تقسیم کنیم، به ترتیب طبقه بندی ما چه مبنایی خواهد داشت؟- ۱344

»سبک حماسی، سبک دوره غزنوی، سبک آذربایجانی، سبک علمی«

2( هدف، دوره ی اثر، منطقه، قلمرو دانشی 1( مخاطب، زمان و دوره ی اثر، محیط جغرافیایی، موضوع و نوع  

4( هدف، دوره ی اثر، مکان، موضوع و نوع 3( موضوع و نوع، زمان و دوره ی اثر، محیط جغرافیایی، قلمرو دانشی  

با توجه به ویژگی های شعر سبک خراسانی کدام بیت جزء این سبک به شمار نمی آید؟- ۱345
ســـخن1( رانـــد  کـــه  هـــر  جهـــان  گـــرد  کهـــنبـــه  نگـــردد  مـــن  نکوهیـــدن 
دار2( دور  مـــن  ز  ناخـــوش  هـــای  دارســـخن  رنجـــور  دیـــو  دل  بدهـــا  ز 
کان نه راه صورت و پای اســـت کان راه دل استراه عشق از روی عقل از بهر آن بس مشکل است3(
اســـت4( گشـــته  زمّردیـــن  لـــوح  رخـــامهمچـــو  ِز  ای  صحیفـــه  همچـــون  دشـــت 

هر دو مورد کدام گزینه درباره شعر فارسی در سده های پنجم و ششم اشتباه است؟- ۱346

الف( شاعران معروف آذربایجان در سبک شعر فارسی تحولی ایجاد نکردند و سبک را متمایز نساختند.

ب( زبان فارسی در هندوستان و آسیای صغیر یعنی در نواحی شرقی و غربی بیرون از ایران نشر و گسترش یافت.

ج( شعر این دوره از نظر سبک گویندگی و موضوع تنوع یافت.

د( سنایی و هم سبکان او در آوردن مضامین دقیق در غزل بسیار کوشیدند.

ه( سخن شاعرانی چون ناصرخسرو یادآور سروده های سخنوران قرن چهارم است.

4( ج _ ه 3( الف _ د  2( ب _ ج  1( الف _ ه 

.... از ویژگی های نثر فارسی سده پنجم و ششم نیست. کتاب ….. متعلق به نثر این دوره است.- ۱347

2( رواج نثر داستانی، تمثیلی و عرفانی  چهارمقاله نظامی عروضی 1( کوتاهی جمالت  کلیله و دمنه 

4( حذف افعال به قرینه  الّتفهیم 3( افزایش کاربرد نشانه های جمع فارسی بر جمع عربی  تاریخ بلعمی 

کدام گزینه نادرست است؟- ۱348

1( » دریادالن صف شکن« دل نوشته ای است از مرتضی آوینی و موضوع آن، دالوری های شهدای نیروی دریایی است. 

2( سروده » خاک آزادگان«  اثر سرور اعظم باکوچی و موضوع آن، ادبیات مقاومت و پایداری است. 

3( کتاب » من زنده ام « نوشته معصومه آباد و موضوع آن درباره شیرزنان ایران است. 

4( درون مایه آثار » ادبیات انقالب اسالمی «، از فرهنگ اسالمی، قیام امام حسین )ع(، اندیشه های امام خمینی )ره( و فضای فرهنگی، معنوی و شور و نشاط، 
انقالبی جامعه، تأثیر پذیرفته است.
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کدام گزینه به ترتیب برای جاهای خالی مناسب است؟- ۱349

»بربنیاد تقسیم بندی بهار دوره ..... از تاریخ 450 آغاز شد و تا تاریخ 550 هجری قمری ادامه داشت و دوره سبک هندی از قرن .... تا 
.... بود.«

2( بازگشت ادبی / قرن هشتم / دهم  1( سامانی / یازدهم / سیزدهم  

4( غزنوی و سلجوقی اول / دهم / سیزدهم 3( سبک عراقی /قرن هشتم / دهم  

همه ویژگی های زبانی سبک خراسانی در ابیات زیر مشهور دست به جز:- ۱350
و اندر جهان به چشـــم خـــرد بنگرد »برکـــن ز خـــواب غفلـــت پورا ســـر
تا خوشی بخسبی و بخوری چون خر ایزد خـــرد ز بهـــر چه داده ســـتت؟
برکن به شب یکی سوی گردون سر«برنـــه بـــه ســـر کاله خـــرد وانگـــه

2( کهنه و مهجور بودن بعضی از کلمات  1( کمی لغت عربی 

4( استفاده از دو نشانه برای یک متمم 3( سادگی زبان شعر  

با توجه به ابیات زیر کدام گزینه نادرست است؟- ۱35۱
را مهمـــان  ســـپنج  ســـرای  بـــه  دل نهـــادن همیشـــگی نه رواســـت» 
خفت بایـــد  اندرونـــت  خـــاک  دیباســـتزیـــر  بر  خواب  اکنونـــت  گرچه 
که به گور اندرون شدن تنهاست ...«بـــا کســـان بودند چـــه ســـود کند؟

2( کم بودن لغات عربی  1( سادگی اشعار پندآموز و اندرزگونه  

4( سادگی ردیف و قافیه 3( غلبه روحی شادی و نشاط در شعر 

نام پدیدآورنده چه تعداد از آثار زیر نادرست بیان شده است؟- ۱352

»پیرمرد چشم ما بود: جالل آل احمد / اتاق آبی: سهراب سپهری / الهی نامه: عطار نیشابوری / قابوس نامه:  ابن حسام خوسفی / 
سفرنامه: ناصرخسرو «

4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 

نوع نثر دهخدا در »چرند و پرند« مورد توجه چه کسانی در نویسندگی قرار گرفت؟- ۱353

2( جالل آل احمد - سیمین دانشور  1( جالل آل احمد - صادق هدایت  

4(محمدعلی جمال زاده - سیمین دانشور 3( محمدعلی جمال زاده - صادق هدایت  

تمام عبارت های زیر نادرست است؛ به جز گزینه ی …- ۱354

1( دربار سامانیان، به وجود شاعران بزرگ فارسی گوی چون عنصری، فرخی و عطار آراسته بود.

2( بخارا عمده ترین مرکز فرهنگی در قرن سوم است که دانشمندان در آن می زیسته اند.

3( زبان فارسی در دولت های صفاری، سامانی و آل بویه زبان رسمی بود و فرصت یافت تا در فضای ادبی، سیاسی و علمی رشد یابد.

4( قرن پنجم هجری ، دوران غلبه، رواج، حفظ و ارائه ی آداب و رسوم ملی بود.
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کدام گزینه از نظر تاریخ ادبیات نادرست است؟- ۱355

1( ابوعلی بلعمی به دستور منصور بن نوح سامانی، مأموریت یافت که تاریخ الّرسل و الملوک را به زبان عربی بنویسد.

2( اصل تفسیر طبری را محمدبن جریر طبری، به زبان عربی نوشته است؛ اما جمعی از دانشمندان آن زمان، این کتاب را به فارسی برگرداندند.

3( کتاب شاهنامه ابومنصوری حدود سال 346 قمری، به دست عده ای دانشوران خراسان، نوشته شد. موضوع این کتاب، تاریخ گذشته ایران است.

4( در عهد سامانی، نثر هم مانند شعر پارسی، رواج یافت. نثر این دوره ساده و روان است و هنوز آوردن اصطالحات علمی و اشعار و امثال در آن رایج نشده است.

برخی از قطعات شعری اشعار پهلوی بازمانده اشعار ..… هستند و در میان اندرزنامه های منثور جای دارند. مانند آثاری چون - ۱356
….. و ….. که هر دو اصلی پارتی دارند.

2( اخالقی _ درخت آسوریک _ یادگار زریران 1(اخالقی _ کلیله و دمنه _ هزار و یک شب  

4( دینی _ درخت آسوریک _ یادگار زریران 3( دینی _ کلیله و دمنه _ هزار و یک شب  

همه گزینه ها به جز گزینه … درباره » زبان فارسی نو « درست است. - ۱357

1( دری، زبان درباری سامانیان، زبان محاوره و مکاتبه مقامات دولتی بوده است.

2( این زبان موجودیت خود را به سرسختی حفظ کرده و به تدریج، غنی گشت و زبان عمومی سراسر ایران شد.

3( زبان دری نخستین صورت زبان ادبی فارسی نو در برابر نفوذ عناصر زبان عربی بود.

4( زبان فارسی با کنار گذاشتن برخی صداهای زبان عربی، الفبای آن را پذیرفت.

نام نویسنده چند اثر در مقابل آن صحیح آمده است؟- ۱358

»کلیله و دمنه: برزویه طبیب - کشف االسرار و عدۀ االبرار: ابوالفضل میبدی - چهارمقاله: عّطار نیشابوری - مرزبان نامه: اسدی طوسی - اسرارالّتوحید: محمد 
بن منور - تاریخ بلعمی: ابوعلی بلعمی - تفسیر طبری: محمد بن جریر«

2(چهار  1(پنج 

4(دو 3(سه 

کدام گزینه نادرست است؟- ۱359

1( »دیوار« نوشته ای داستانی و اثر جمال میرصادقی است.

2( »الهی نامه« اثر عطار نیشابوری و گونه آن تعلیمی - عرفانی است. 

3( شعر »چشمه« در قالب نیمایی و اثر علی اسفندیاری است.

4( »قابوس نامه« کتابی است در اخالق و نوشته عنصرالمعالی کیکاووس می باشد. 

ترتیب ابیات زیر بر اساس نوع ادبی »غنایی، حماسی، غنایی و تعلیمی« در کدام گزینه آمده است؟- ۱360
هـــم به دســـت آورمش بـــاز به پـــردگارگـــر مســـاعد شـــودم دایره چـــرخ کبودالف(

آوریب( یـــاد  گرشاســـب  رزم  آوریاگـــر  بـــاد  بـــه  رســـتم  رزم  همـــه 
خنک )خوشا( آن کس که گوی نیکی بردنیـــک و بـــد چـــون همـــی بیایـــد مـــردج(
بازگویم نه چه جای این هوس باشـــد مراهر زمان ز امید وصل تو دل خود خوش کنمد(

4( ج _ د _ الف _ ب 3( ب _ د _ الف _ ج  2( د _ ب _ الف _ ج  1( الف _ب _ ج _ د 
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کدام گزینه از نظر تاریخ ادبیات نادرست است؟- ۱355

1( ابوعلی بلعمی به دستور منصور بن نوح سامانی، مأموریت یافت که تاریخ الّرسل و الملوک را به زبان عربی بنویسد.

2( اصل تفسیر طبری را محمدبن جریر طبری، به زبان عربی نوشته است؛ اما جمعی از دانشمندان آن زمان، این کتاب را به فارسی برگرداندند.

3( کتاب شاهنامه ابومنصوری حدود سال 346 قمری، به دست عده ای دانشوران خراسان، نوشته شد. موضوع این کتاب، تاریخ گذشته ایران است.

4( در عهد سامانی، نثر هم مانند شعر پارسی، رواج یافت. نثر این دوره ساده و روان است و هنوز آوردن اصطالحات علمی و اشعار و امثال در آن رایج نشده است.

برخی از قطعات شعری اشعار پهلوی بازمانده اشعار ..… هستند و در میان اندرزنامه های منثور جای دارند. مانند آثاری چون - ۱356
….. و ….. که هر دو اصلی پارتی دارند.

2( اخالقی _ درخت آسوریک _ یادگار زریران 1(اخالقی _ کلیله و دمنه _ هزار و یک شب  

4( دینی _ درخت آسوریک _ یادگار زریران 3( دینی _ کلیله و دمنه _ هزار و یک شب  

همه گزینه ها به جز گزینه … درباره » زبان فارسی نو « درست است. - ۱357

1( دری، زبان درباری سامانیان، زبان محاوره و مکاتبه مقامات دولتی بوده است.

2( این زبان موجودیت خود را به سرسختی حفظ کرده و به تدریج، غنی گشت و زبان عمومی سراسر ایران شد.

3( زبان دری نخستین صورت زبان ادبی فارسی نو در برابر نفوذ عناصر زبان عربی بود.

4( زبان فارسی با کنار گذاشتن برخی صداهای زبان عربی، الفبای آن را پذیرفت.

نام نویسنده چند اثر در مقابل آن صحیح آمده است؟- ۱358
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2(چهار  1(پنج 

4(دو 3(سه 
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1( »دیوار« نوشته ای داستانی و اثر جمال میرصادقی است.
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3( شعر »چشمه« در قالب نیمایی و اثر علی اسفندیاری است.

4( »قابوس نامه« کتابی است در اخالق و نوشته عنصرالمعالی کیکاووس می باشد. 
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هـــم به دســـت آورمش بـــاز به پـــردگارگـــر مســـاعد شـــودم دایره چـــرخ کبودالف(

آوریب( یـــاد  گرشاســـب  رزم  آوریاگـــر  بـــاد  بـــه  رســـتم  رزم  همـــه 
خنک )خوشا( آن کس که گوی نیکی بردنیـــک و بـــد چـــون همـــی بیایـــد مـــردج(
بازگویم نه چه جای این هوس باشـــد مراهر زمان ز امید وصل تو دل خود خوش کنمد(

4( ج _ د _ الف _ ب 3( ب _ د _ الف _ ج  2( د _ ب _ الف _ ج  1( الف _ب _ ج _ د 
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کدام گزینه نادرست است؟- ۱36۱

1( سیف الدین محمد فرغانی شاعر سده ششم، منتقد رفتار ظالمانه فرمانروایان عصر مغول است.

2( سید محمدحسین بهجت تبریزی، در غزل » همای رحمت « ، ویژگی های شخصیت واالی حضرت علی )ع( را می ستاید.

3( سیدعلی موسوی گرمارودی خالق مجموعه شعرهای آیینی تحت عنوان گوشواره عرش است.

4( سیاست نامه، یکی از متن های مهم تاریخی و یکی از آثار زیبای فارسی، اثر خواجه نظام الملک توسی است.

کدام گزینه درست است؟- ۱362

1( شاهنامه ابومنصوری که فقط چند صفحه از متن اصلی آن باقی مانده در سال 463 نگاشته شد.

2( پرداختن به موضوع حماسی ، ملی و تاریخی از ویژگی های سبکی نویسندگان عهد ساسانی است.

3( کتاب تاریخ الرسل و الملوک اثر محمد بن جریر طبری تاریخ مفصلی است که به فارسی برگردانده شده است.

4( آوردن اصطالحات علمی و اشعار و امثال از مختصات سبکی نثر چهارم و نیمه اول قرن پنجم است.

کدام یک از عبارت های زیر درباره فارسی دری به تمامی نادرست است؟- ۱363

 همزمان با دولت صفاریان پدید آمد.
ً
الف( ادبیات فارسی دری هم به مفهوم واقعی خود تقریبا

ب(دری زبان درباری ساسانیان زبان محاوره و مکاتبه مقامات دولتی بوده است.

پ( قبل از ورود اسالم به ایران زبان فارسی به مرحله جدید گام نهاد که بدان »فارسی دری« گفته می شود.

ت( این زبان نخستین صورت زبان ادبی فارسی میانه در برابر نفوذ عناصر زبان عربی بود.

ث( منطقه رواج فارسی دری نخست در مشرق و شمال شرقی ایران بود.

4(ب،ت 3(پ،ث  2(ب،ث  1(الف،پ 

به ترتیب هر یک از عبارات زیر مربوط به دوران کدام سلسله است؟- ۱364

_در این سلسله زبان فارسی دری زبان رسمی اعالم شد.

_منوچهری و عنصری شاعران دربار این سلسله بودند.

_ مترجمان را به ترجمه کتاب های معتبری به نثر فارسی برمی انگیختند.

_ عمده ترین مرکز فرهنگی این سلسله بخارا بود.

2(  غزنویان_صفاریان_صفاریان_سامانیان 1( صفاریان_سامانیان_غزنویان_صفاریان 

4(صفاریان_غزنویان_سامانیان_ سامانیان 3( سامانیان_غزنویان_غزنویان_صفاریان 

درباره ویژگی های شعری فارسی در قرن چهارم و نیمه اول قرن پنجم کدام مورد صحیح است؟- ۱365

1( شعر این دوره به سبب آوردن ترکیب های تازه استعاره های دلپذیر تشبیهات گوناگون و به کارگیری انواع توصیف مصنوع و پیچیده است.

2( شعر حکمی با رودکی و شهید بلخی قوت یافت. حماسه ملی ایران و شعر حماسی با فردوسی به اوج رسید.

3( آوردن موعظه و نصیحت در شعر پارسی از آغاز قرن چهارم معمول گردید و شعر حکمی و اندرزی در دوره سلجوقیان به پختگی رسید.

4( مفاهیم ذهنی شاعران این عصر از قلمرو تعالیم کلی اخالقی فراتر می رفت.
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چند مورد از عبارت های زیر نادرست است؟- ۱366

الف( زبان پارتی در دوره اشکانیان رایج بود و تا اواخر دوره ساسانی نیز آثاری به این زبان تالیف می شده است.

ب(آثار برجای مانده از زبان فارسی باستان فرمان ها و نامه های شاهان هخامنشی است که به خط میخی نوشته شده است.

پ( با توجه به اهمیت سنت شفاهی در ایران پس از اسالم آثار ادبی پهلوی اغلب به کتابت در نیامده است.

ت( آثاری که به زبان پهلوی تالیف شده بیشتر آثار دینی زرتشتی است.

ث( برخی از قطعات شعر پهلوی مانند درخت آسوریک بازمانده اشعار غنایی هستند که دچار تحریف فراوان شده اند.

4( سه 3( یک  2( چهار  1( دو 

کدام گزینه درباره اوضاع زبان فارسی در قرن چهارم و اوایل قرن پنجم نادرست است؟- ۱367

1( عصر اندیشه استقالل ملی ایران همزمان با اوج حکومت سامانیان بود.

2( امرای سامانی با تاکید بر ضرورت تالیف به زبان فارسی دری و گردآوری تاریخ و روایات گذشته ایرانی به دنبال دستیابی به هویتی مستقل در برابر خالفت 
بغداد بودند.

3( در آغاز این دوره بیشتر دانشمندان آثار خود را به فارسی می نوشتند تا خوانندگان بیشتری پیدا کنند.

4(  در این دوره بسیاری از اصطالحات علمی از راه ترجمه متون عربی وارد فارسی دری می شود.

نوع ادبی ابیات کدام گزینه به ترتیب مدحی، غنایی و حماسی است؟- ۱368
همه کردار او برهان و معنی و بیان باشـــدملک باید که چون محمود باشد تا گه دعویالف(
این دل که توراســـت سنگ خاراست نه دلاین غم که مراســـت کوه قاف است نه غمب( 
درآیـــدهـــر روز مرا عشـــق نـــگاری به ســـر آیدپ(  گســـتاخ  و  ناگـــه  کنـــد  بـــاز  در 
)قراب: غالف شمشیر(بدانگهی که تو شمشـــیر بر کشی ز قراببســـا تنا کـــه قارون فرو شـــود بـــه زمینت( 
انگیختـــنث(  خواهـــم  لشـــکری  برانگیختـــنیکـــی  مـــردم  دیـــو  ابـــا 

4( الف ، ت ، ب 3( الف، پ ، ث  2( ت ، ث ، ب  1( ت، الف ، ب 

پدید آورنده همه آثار در همه گزینه ها به جز گزینه ....... صحیح هستند.- ۱369

1( )مائده های زمینی و مائده های تازه: آندره ژید(_ )سمفونی پنجم جنوب: نزار قبانی(

2( )ارزیابی شتاب زده: نیما یوشیج(_ )اخالق محسنی: حسین واعظ کاشفی (

3( )الهی نامه: عطار نیشابوری(_ )سیاست نامه: خواجه نظام الملک(

4( )اتاق آبی: سهراب سپهری(_ )اسرارالتوحید: محمد بن منور(

نام پدیدآورنده اثر در کدام گزینه نادرست است؟- ۱370

1( )پیامبر و دیوانه: جبران خلیل جبران( )دیوان غربی _شرقی :یوهان ولفگانگ گوته(

2( )پرنده ای به نام آذرباد: ریچارد باخ(، )ماه نو   مرغان آواره: رابیندرانات تاگور( 

3( )روزها: دکتر محمدعلی اسالمی ندوشن(، )سه دیدار: سید حسن حسینی(

4( ) زندگانی: جالل الدین محمد بدیع الزمان فروزانفر( ، )شلوارهای وصله دار :رسول پرویزی(
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چند مورد از عبارت های زیر نادرست است؟- ۱366

الف( زبان پارتی در دوره اشکانیان رایج بود و تا اواخر دوره ساسانی نیز آثاری به این زبان تالیف می شده است.

ب(آثار برجای مانده از زبان فارسی باستان فرمان ها و نامه های شاهان هخامنشی است که به خط میخی نوشته شده است.

پ( با توجه به اهمیت سنت شفاهی در ایران پس از اسالم آثار ادبی پهلوی اغلب به کتابت در نیامده است.

ت( آثاری که به زبان پهلوی تالیف شده بیشتر آثار دینی زرتشتی است.

ث( برخی از قطعات شعر پهلوی مانند درخت آسوریک بازمانده اشعار غنایی هستند که دچار تحریف فراوان شده اند.

4( سه 3( یک  2( چهار  1( دو 

کدام گزینه درباره اوضاع زبان فارسی در قرن چهارم و اوایل قرن پنجم نادرست است؟- ۱367

1( عصر اندیشه استقالل ملی ایران همزمان با اوج حکومت سامانیان بود.

2( امرای سامانی با تاکید بر ضرورت تالیف به زبان فارسی دری و گردآوری تاریخ و روایات گذشته ایرانی به دنبال دستیابی به هویتی مستقل در برابر خالفت 
بغداد بودند.

3( در آغاز این دوره بیشتر دانشمندان آثار خود را به فارسی می نوشتند تا خوانندگان بیشتری پیدا کنند.

4(  در این دوره بسیاری از اصطالحات علمی از راه ترجمه متون عربی وارد فارسی دری می شود.

نوع ادبی ابیات کدام گزینه به ترتیب مدحی، غنایی و حماسی است؟- ۱368
همه کردار او برهان و معنی و بیان باشـــدملک باید که چون محمود باشد تا گه دعویالف(
این دل که توراســـت سنگ خاراست نه دلاین غم که مراســـت کوه قاف است نه غمب( 
درآیـــدهـــر روز مرا عشـــق نـــگاری به ســـر آیدپ(  گســـتاخ  و  ناگـــه  کنـــد  بـــاز  در 
)قراب: غالف شمشیر(بدانگهی که تو شمشـــیر بر کشی ز قراببســـا تنا کـــه قارون فرو شـــود بـــه زمینت( 
انگیختـــنث(  خواهـــم  لشـــکری  برانگیختـــنیکـــی  مـــردم  دیـــو  ابـــا 

4( الف ، ت ، ب 3( الف، پ ، ث  2( ت ، ث ، ب  1( ت، الف ، ب 

پدید آورنده همه آثار در همه گزینه ها به جز گزینه ....... صحیح هستند.- ۱369

1( )مائده های زمینی و مائده های تازه: آندره ژید(_ )سمفونی پنجم جنوب: نزار قبانی(

2( )ارزیابی شتاب زده: نیما یوشیج(_ )اخالق محسنی: حسین واعظ کاشفی (

3( )الهی نامه: عطار نیشابوری(_ )سیاست نامه: خواجه نظام الملک(

4( )اتاق آبی: سهراب سپهری(_ )اسرارالتوحید: محمد بن منور(

نام پدیدآورنده اثر در کدام گزینه نادرست است؟- ۱370

1( )پیامبر و دیوانه: جبران خلیل جبران( )دیوان غربی _شرقی :یوهان ولفگانگ گوته(

2( )پرنده ای به نام آذرباد: ریچارد باخ(، )ماه نو   مرغان آواره: رابیندرانات تاگور( 

3( )روزها: دکتر محمدعلی اسالمی ندوشن(، )سه دیدار: سید حسن حسینی(

4( ) زندگانی: جالل الدین محمد بدیع الزمان فروزانفر( ، )شلوارهای وصله دار :رسول پرویزی(
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کدام گزینه صحیح است؟- ۱37۱

1( امرای ساسانی با تأکید بر ضرورت تألیف به زبان فارسی در برابر خالفت بغداد به هویتی مستقل دست یافتند.

2( بعضی از قطعات شعر پهلوی بازمانده اشعار تعلیمی و اخالقی اند که در میان اندرزنامه های منظوم جای دارند.

3( در قرن چهارم و اوایل قرن پنجم اصطالحات علمی، ادبی، دینی و سیاسی از راه ترجمه متون عربی وارد فارسی دری می شود.

4( دری، نخستین صورت زبان ادبی فارسی نو در برابر نفوذ عناصر زبان عربی بود که ابتدا در غرب ایران رواج یافت.

در همه ابیات به جز بیت گزینه … ویژگی فکری سبک خراسانی وجود دارد.- ۱372
بـــر نســـترن1( نســـترن بینـــی، گرفتـــه زردگل را در کنـــارزردگل بیـــن، نهـــاده روی را 
باغ به راغ اندرون چون ارم اندر ارم )بهشت(راغ به بـــاغ انـــدرون، چون علـــم اندر علم2(
بـــدمکـــن بـــد کـــه بینـــی بـــه فرجـــام بـــد3( نـــام  جهـــان  انـــدر  گـــردد  بـــد  ز 
بـــه هـــوای ســـرکوی تـــو برفـــت از یادمســـایۀ طوبی و دلجویی حـــور و لب حوض4(

اطالعات همه گزینه ها به جز … درباره  » نجم الدین رازی « و اثر او درست است.- ۱373

1( از منشیان و عارفان وارسته قرن هشتم است.

2( نثر اثر او، گاهی ساده و گاهی دارای سجع و موازنه است.

3( او در اثرش احادیث، آیات و اشعاری از خود و دیگر شاعران نقل می کند.

4( اثر او در بین متون عارفانه از مرتب های واال برخوردار است.

نویسنده چند اثر نادرست معرفی شده اند؟- ۱374

)لطفعلی  روزها   ، ای(  گنجه  نظامی   ( مجنون  و  لیلی  تبریزی(،  شمس   ( شمس  غزلیات  توسی(،  الملک  نظام  )خواجه  نامه  سیاست 
صورتگر(، اسرار نامه ) سنایی( ، سمفونی پنجم جنوب ) نزار قبانی(، اخالق محسنی )حسین واعظ کاشفی(، پیوند زیتون بر شاخه 

ترنج ) علی موسوی گرمارودی(
4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 

عبارت زیر کدام شخصیت مهم در سه قرن اول هجری را معرفی می کند؟- ۱375

»وی برای ایجاد حکومت مستقل ایرانی و بازگشت عظمت ایران دست به کار شد و پس از سقوط حکومت نیمه مستقل طاهری بر سر 
کار آمد.«

4( سبکتگین 3(یعقوب لیث  2( محمود غزنوی   1( منصور بن نوح 

باتوجه به زبان های مختلف ایرانی اطالعات کدام گزینه نادرست است؟- ۱376

1( تا اواخر دوره سامانی نیز آثاری به زبان پارتی تالیف می شده است.
2( زبان فارسی باستانی در دوره هخامنشیان رایج بود و به خط میخی نوشته می شد.

3( منظومه های »درخت آسوریک« و »یادگار زریران« به زبان فارسی میانه است.
4( نام دیگر فارسی نو ،فارسی دری است که با الفبای خط عربی نوشته شده است.

کدام گزینه از عوامل گسترش زبان فارسی در سده های پنجم و ششم است؟- ۱377

2( گسترش فارسی میانه در نواحی مرکزی و غربی ایران 1( آمیختگی با واژه های رایج در عصر سلجوقی 
4( لشکرکشی و فتوحات ایرانیان و توسعه ارتباط با سلجوقیان 3( گرایش شاهان در جلب عالمان و ادیبان به دربار  
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به ترتیب چند ویژگی فکری و چند ویژگی ادبی شعر سبک خراسانی در میان ویژگی های زیر موجود است؟- ۱378

»سادگی زبان شعر، سادگی قافیه و ردیف، استفاده  معتدل از آرایه های ادبی، استفاده از دو نشانه برای یک متمم، زمینی بودن معشوق، 
مضمون حماسه و مدح، دشواری تلفظ برخی کلمات، استفاده از کالم ساده در توصیف پدیده ها«

4_4)4  3_3)3  2_2)2  1_1)1

کدام گزینه درباره سبک عراقی نادرست است؟- ۱379

1( شعر این سبک نرم و دلنشین و برخوردار از معانی عمیق انسانی و آسمانی شد.

2( در این سبک غزل کمرنگ شد و قصیده که زبان دل و عشق بود گسترش یافت.

3( قالب مثنوی برای ظهور عاطفه، اخالق و عرفان میدان فرخی یافت.

4( این سبک به این دلیل »عراقی« نامیده شد که مرکز آن از خراسان به عراق عجم منتقل شد.

موضوع کدام یک از آثار زیر درست معرفی نشده است؟- ۱380

1( لمعات: در سیر و سلوک عارفانه در قالب نظم و نثر

2( مرصاد العباد: در بیان سلوک دین و تربیت نفس انسانی

3( تاریخ گزیده: در تاریخ پیامبران خلفای چهارگانه بنی عباس و تاریخ ایران

4( تذکره دولتشاه: در شهر احوال بیش از 50 تن از شاعران عرب

کدام گزینه در مورد آثار منثور سبک عراقی نادرست است؟- ۱38۱

1( امیر علی شیر، محاکمه اللغتین را به ترکی نوشت.

2( مال حسین واعظ، کلیله و دمنه را به انشای خود نوشت و آن را انوار سهیلی نامید.

3( در این دوره کتاب عرفانی معتبری نوشته نشد.

4(ظهیر الدین بابر، بابرنامه را به عربی نوشت.

دو دلیل از دالیل حذف مختصات سبکی زبان قدیم در آثار سبک هندی چیست؟- ۱382

1( مانوس نبودن فضال با زبان قدیم _ تغییر جغرافیایی حوزه های شعری 

2(ورود لغات مربوط به مذاهب در حوزه شعر _  تغییر جغرافیایی حوزه های شعر

3( مانوس نبودن فضال با زبان قدیم_ از بین رفتن سلطه حکومت بغداد بر ایران

4( از بین رفتن سلطه حکومت بغداد بر ایران_ دقت در کاربرد جمله ها و ترکیب ها

کدام یک از شاعران زیر درست معرفی شده است ؟- ۱383

1(خواجوی کرمانی: از غزل سرایان قرن هشتم که در غزل سرایی از حافظ تأثیر پذیرفته است.

2( حمدالله مستوفی: از مورخان مشهور ایران و نویسنده کتاب جامع التواریخ است 

3( کلیم کاشانی: وی ملقب به خالق المعانی ثانی و مشهور در ابداع معانی و خیال های  رنگین است.

4( مال حسین واعظ کاشفی: از نویسندگان نثر دوره سبک هندی و نویسنده کتاب عین الحیات.



سواالتتاریخادبیاتوسبکشناسی

251

به ترتیب چند ویژگی فکری و چند ویژگی ادبی شعر سبک خراسانی در میان ویژگی های زیر موجود است؟- ۱378

»سادگی زبان شعر، سادگی قافیه و ردیف، استفاده  معتدل از آرایه های ادبی، استفاده از دو نشانه برای یک متمم، زمینی بودن معشوق، 
مضمون حماسه و مدح، دشواری تلفظ برخی کلمات، استفاده از کالم ساده در توصیف پدیده ها«

4_4)4  3_3)3  2_2)2  1_1)1

کدام گزینه درباره سبک عراقی نادرست است؟- ۱379

1( شعر این سبک نرم و دلنشین و برخوردار از معانی عمیق انسانی و آسمانی شد.

2( در این سبک غزل کمرنگ شد و قصیده که زبان دل و عشق بود گسترش یافت.

3( قالب مثنوی برای ظهور عاطفه، اخالق و عرفان میدان فرخی یافت.

4( این سبک به این دلیل »عراقی« نامیده شد که مرکز آن از خراسان به عراق عجم منتقل شد.

موضوع کدام یک از آثار زیر درست معرفی نشده است؟- ۱380

1( لمعات: در سیر و سلوک عارفانه در قالب نظم و نثر

2( مرصاد العباد: در بیان سلوک دین و تربیت نفس انسانی

3( تاریخ گزیده: در تاریخ پیامبران خلفای چهارگانه بنی عباس و تاریخ ایران
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در کدام گزینه یکی از ویژگی های فکری سبک خراسانی وجود دارد؟- ۱384
در او هست آنچه خشـــک و تر نوشتندبـــه این عالـــم، چـــون دفتر نوشـــتند1(
کـــه بـــوی خیـــر ز زهـــد ریـــا نمی آید اگر به باده مشـــکین دلم کشـــد شاید2(
پیر عقل است بر عشق چو طفل مکتبعقل کز عشـــق گریزد چه تعجب باشد3(
چون مشـــتری به نور خرد ســـعد اکبرمبـــر آســـمانم مکرمت از روشـــنان علم4(

در کدام گزینه به ترتیب اثری » منثور در حوزه ادبیات داستانی، منظوم در حوزه ادبیات انقالب، منثور در حوزه ادبیات تعلیمی« - ۱385
آمده است؟

2( سندبادنامه_ ارمیا_ کلیله و دمنه 1( کباب غاز _ تیرانا _ گلستان 
4( قصه شیرین و فرهاد_ دری به خانه خورشید_ منطق الطیر 3( سندبادنامه_ دری به خانه خورشید_ کلیله و دمنه 

کدام گزینه از نظر تاریخ ادبیات نادرست است؟- ۱386
1( در عصر مشروطه بیشترین رویکرد نویسندگان به رمان های تاریخی بود.

2( توجه مردم به واقعیت ها و امکانات فنی دنیای جدید یکی از عوامل بیداری جامعه بود.
3( میرزاده عشقی در روزنامه مجلس به افشاگری اعمال پلید و مقاصد شوم رجال خائن زمان می پرداخت.

4( میرزا آقاخان کرمانی و عبدالرحیم طالبوف از پیشگامان نثر ساده دوره مشروطه بودند.

معرفی کدام اثر نادرست است؟- ۱387
1( سرگذشت حاجی بابای اصفهانی: ترجمه میرزا حبیب اصفهانی و از مهم ترین آثار ترجمه شده در دوره قاجار است.

2( تاریخ بیداری ایرانیان: تنها اثر قابل توجه در زمینه زمینه تحقیقات ادبی و تاریخی در دوره مشروطه است.
3( ایده آل: این اثر به نظم است و مهمترین اثر میرزاده عشقی به حساب می آید.

4( منشآت: یکی از آثار منظوم قائم مقام فراهانی است که به دور از هرگونه تکلف و تصنع است.

در کدام گزینه تمام آثار مربوط به شعر دوره معاصر بعد از انقالب است؟- ۱388
2( ظهر روز دهم _بی بال پریدن  1( سفر ششم_ ظهور 

4( صدای سبز_ خواب ارغوانی 3(ضیافت_ گوشواره عرش 

کدام مورد از دیدگاه تاریخ ادبیات، غلط است؟ - ۱389
1( فرخی یزدی، تحت تأثیر شاعران گذشته به ویژه خاقانی و حافظ بود و آشنایی با این شاعران طبع وی را شکوفا ساخت.

2( ایرج میرزا در به کارگیری تعبیرات عامیانه و آفریدن اشعار ساده و روان مهارت بسیار داشت در طنز و هجو هزل، چیردست بود.
3( ادیب الممالک فراهانی، فعالیت اصلی اش روزنامه نگاری بود. سردبیری روزنامه مجلس را به عهده داشت. در قصیده بیشتر از قالب های دیگر طبع آزمایی 

4( بهار، با زبان حماسی و در سبک خراسانی شعر می سرود. از او در جایگاه پژوهش گر، آثاری مانند تاریخ تطور شعر فارسی، سبک شناسی و ... به جا مانده است.

کدام گزینه مربوط به دوران مقاومت در ادبیات داستانی معاصر نیست؟- ۱390
1( مبارزه با خرافات و روی آوردن به دنیای جدید و توجه به پیشرفت جهانی از ویژگی های این دوره است.

2( مضمون رمان ها و داستان ها غالبًا مبارزه و پایداری است.
3( بر اغلب داستان های این دوره اضطراب سیاسی و ترس ناشی از بد فرجامی حاکم است.

4( از ویژگی های این دوره هم دردی با ستم کشیدگان جهان و کثرت نویسندگان است.
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با توجه به سبک شناسی نثر دوره بیداری کدام گزینه نادرست است؟- ۱39۱

1( عبارت های وصفی دور و دراز و لفظ پردازی بیجا در نامه ها و نوشته ها کاهش می یابد.

2( نثر این دوره پیشتاز تر از شعر فارسی نثر مصنوع و فنی را کنار می گذارد و گزارشی و ساده می شود.

3( از شاخه های ارزنده ای که در نثر عصر بیداری چشم نواز نمایشنامه نویسی است.

4( حقوق مدنی زنان در کنار تعلیم و تربیت نوین مورد توجه نویسندگان بوده است.

با توجه به شاعران سنت گرایی دوره بیدارِی کدام گزینه می تواند متعلق به آنها باشد؟- ۱392
طیلســـان خز بـــه روی از بهـــر خـــواب انداختهگر به بیداری اندر چمن چون زاهدی پشمینه پوش1(
هـــا ای معنـــی جمـــال بـــه هـــر صورتی که هســـت2( ترانـــه  تمـــام  محتـــوای  و  مضمـــون 
قالـــی کرمـــان که باشـــی میخـــوری پا بیشـــتردرد را بـــا جـــان پذیراییـــم و بـــا غمها خوشـــیم3(
پنجـــرهاین ســـوی شیشـــه، شـــیون باران و خشـــم باد4( گلوگیـــر  بغـــض  شیشـــه  پشـــت  در 

آثار مندرج در کدام گزینه همگی متعلق به ادبیات جهان )ادبیات برون مرزی( است؟- ۱393

2( پیامبر و دیوانه_ سانتاماریا _هوا را از من بگیر خنده ات را نه 1(تیرانا_ قصه های دوشنبه _ماه نو و مرغان آواز 

4( دیوان غربی، شرقی_ پیامبر و دیوانه_ قصه های دوشنبه 3( غزلواره ها _پرنده به نام آذرباد _مثل درخت در شب باران 

کدام گزینه با توجه به تاریخ ادبیات قرن های هفتم، هشتم و نهم نادرست است؟- ۱394

1(نفحات االنس کتابی است در بیان حقایق عرفانی که به شیوه یکی از کتاب های عطار است.

2(جامع التواریخ اثر خواجه رشیدالدین است و تالیف این کتاب در سال 810 ه.ق به پایان رسید.

3(عشاق نامه در قالب مثنوی است که در هر فصل با تمثیل و حکایت به یکی از مباحث عرفانی می پردازد.

4(سلمان ساوجی در غزل به سعدی و مولوی توجه داشت و مثنوی جمشید و خورشید را به شیوه نظامی سرود.

کدام گزینه با توجه به معرفی اثر یا نویسنده درست است؟- ۱395

1(تذکره دولتشاه به تشویق امیر علی شیر نوایی نوشته شد و درباره هفتاد و دو تن از عرفاست.

2(قدرت شاعری ابن یمین در قصاید اخالقی اوست که در آن ها قناعت پیشگی و بی اعتباری دنیا را مورد تاکید قرار می دهد.

3(موضوع کتاب المعجم علم بیان و عروض و قافیه است و نثری پخته و متکلف دارد.

4(کتاب مرصاد العباد را یکی از منشیان و نویسندگان قرن هفتم نوشته است و نثر آن گاهی ساده و گاهی مسجع است.

مطالب کدام گزینه درباره عصر صفوی نادرست است؟- ۱396

الف( خراسان و آذربایجان و نواحی مرکزی ایران در این دوره به کانون شاعران و هنرمندان تبدیل شد.

ب( بهزاد و رضا عباسی به ترتیب در دوره های شاه اسماعیل  و شاه عباس از مفاخر هنر بودند.

ج(یکی از دالیل ترویج و گسترش زبان فارسی در این عصر بی توجهی شاهان صفوی به زبان ترکی بود.

د( عالقه شاهان صفوی به شعر ستایشی و مدحی باعث رونق شعرهای عاشقانه زمینی در این دوره شد.

4(الف_د 3(ب_ج  2(ج_د  1(الف_ب 
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کدام گزینه با توجه به تاریخ ادبیات قرن های هفتم، هشتم و نهم نادرست است؟- ۱394

1(نفحات االنس کتابی است در بیان حقایق عرفانی که به شیوه یکی از کتاب های عطار است.

2(جامع التواریخ اثر خواجه رشیدالدین است و تالیف این کتاب در سال 810 ه.ق به پایان رسید.
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1(تذکره دولتشاه به تشویق امیر علی شیر نوایی نوشته شد و درباره هفتاد و دو تن از عرفاست.

2(قدرت شاعری ابن یمین در قصاید اخالقی اوست که در آن ها قناعت پیشگی و بی اعتباری دنیا را مورد تاکید قرار می دهد.
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4(الف_د 3(ب_ج  2(ج_د  1(الف_ب 
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با توجه به سبک عراقی، نوع ویژگی  سبکی چند گزینه درست است؟- ۱397

الف( بی رونق شدن قصیده و رواج غزل عارفانه  و عاشقانه)فکری(

ب( پرهیز از زهد ریایی و توجه به صفا و پاالیش درون) فکری(

ج( تثبیت تخلص در انتهای شعر به خصوص غزل) ادبی(

د( جایگزینی واژگان عربی به جای لغات فارسی) زبانی(

4(چهار 3(سه  2(دو  1(یک 

در کدام گزینه شاخصه بارز ادبی سبک هندی مشاهده نمی شود؟- ۱398
خون، مشک چون شود، ز خدا می رود بروندل را نجـــات داد ز زندان جســـم، عشـــق1(
پس چرا با همه تاب این همه لرزان شده ایگر ز دســـت تو به هر حلقه دلی لرزان نیست،2(
کـــز فـــروغ ســـخنم، صاعقه آهـــن گرفتآتش عشـــق چنان جان من افروخته اســـت3(
هم به ساعت از بهشـــتش بالش و بستر بلندمرد آن مرد اسـت که چون پهلو نهد اندر لحد4(

با توجه به ویژگی های شعر قبل از انقالب، کدام گزینه درست است؟- ۱399

1(یکی از ویژگی های فکری این دوره، عدم ابهام و معنی گریزی است.

2(یکی از ویژگی های ادبی این دوره، توجه به مفاهیم خصوصی، سیاسی و اجتماعی است.

3(یکی از ویژگی های زبانی این دوره، سادگی و روانی زبان شعر و جمله بندی های ساده است

4(از ویژگی های فکری این دوره می توان به خاص شدن مخاطب به دلیل جدیت آن اشاره کرد.

کدام داده ادبی، با توجه به نثر دوره قبل از انقالب، نادرست است؟- ۱400

1(بعد از خرداد 1342، دوران مقاومت در ادبیات داستانی فارسی شکل گرفت.

2(تنگسیر یکی از آثار دوره اول داستان نویسی ادبیات فارسی است.

3(سیمین دانشور مربوط به نسلی از داستان نویسان است که کار تلفیقی است از آنچه خود داشتیم و آنچه از شیوه های غربی گرفتیم.

4(مضمون رمان ها و داستان های نسل دوم داستان نویسی فارسی، مبارزه و پایداری است.
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ا
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گزینه »3« صحیح است.- ۱سوال 
زندان موصل: کامور بخشایش

عباس میرزا آغازگری تنها: مجید واعظی
در امواج سند: مهدی حمیدی شیرازی

گزینه »4« صحیح است. - 2سوال 
شادی گرایی بیت گزینه »4« نشانگر سبک خراسانی است. در ادبیات دیگر اعتقاد به قضا و قدر، غم گرایی و فراق از مفاهیم رایج در سبک عراقی اند یافت می شود.

گزینه »3« صحیح است. - 3سوال 
سبک عراقی:

الف( عشق گرایی 

پ( غم گرایی

ث( معشوق آسمانی

سبک خراسانی:

ب( شادی گرایی

ت( معشوق زمینی

گزینه »4« صحیح است. - 4سوال 
در ابیات »ب« ، »ه«  و »د« به نسبت سایر ابیات از آرایه بدیعی و بیانی بیشتر استفاده شده است. در ابیات »الف« و »ج« آرایه های فراوان به چشم نمی خورد.

تشریح سایر گزینه ها:
الف( سرو به مانند چتر سبز در دو سمت کارزار:  تشبیه

ب( بت _ گل _ سنبل _ ارغوان: استعاره / بهار عارض: اضافه تشبیهی / گل، بهار، سنبل، ارغوان: تناسب
د( لعل: استعاره / نگین: مجاز / مصرع دوم: کنایه از قدرت بسیار / انگشتری زنهار: اضافه تشبیهی

ه( صورت و ظاهر معشوق به باغ گلستان و سخن گفتن او به مانند قند / رخ  و لب: تناسب / قند: استعاره از سخنان شیرین

گزینه »4« صحیح است. - 5سوال 
در این بیت از لغات عربی و از »می« استفاده شده است.

تشریح گزینه های دیگر:
گزینه »1«: از »اندر« استفاده شده است.

پاسخنامۀ تشریحی ت
یا

دب
ا
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گزینه »3« صحیح است.- ۱سوال 
زندان موصل: کامور بخشایش

عباس میرزا آغازگری تنها: مجید واعظی
در امواج سند: مهدی حمیدی شیرازی

گزینه »4« صحیح است. - 2سوال 
شادی گرایی بیت گزینه »4« نشانگر سبک خراسانی است. در ادبیات دیگر اعتقاد به قضا و قدر، غم گرایی و فراق از مفاهیم رایج در سبک عراقی اند یافت می شود.

گزینه »3« صحیح است. - 3سوال 
سبک عراقی:

الف( عشق گرایی 

پ( غم گرایی

ث( معشوق آسمانی

سبک خراسانی:

ب( شادی گرایی

ت( معشوق زمینی

گزینه »4« صحیح است. - 4سوال 
در ابیات »ب« ، »ه«  و »د« به نسبت سایر ابیات از آرایه بدیعی و بیانی بیشتر استفاده شده است. در ابیات »الف« و »ج« آرایه های فراوان به چشم نمی خورد.

تشریح سایر گزینه ها:
الف( سرو به مانند چتر سبز در دو سمت کارزار:  تشبیه

ب( بت _ گل _ سنبل _ ارغوان: استعاره / بهار عارض: اضافه تشبیهی / گل، بهار، سنبل، ارغوان: تناسب
د( لعل: استعاره / نگین: مجاز / مصرع دوم: کنایه از قدرت بسیار / انگشتری زنهار: اضافه تشبیهی

ه( صورت و ظاهر معشوق به باغ گلستان و سخن گفتن او به مانند قند / رخ  و لب: تناسب / قند: استعاره از سخنان شیرین

گزینه »4« صحیح است. - 5سوال 
در این بیت از لغات عربی و از »می« استفاده شده است.

تشریح گزینه های دیگر:
گزینه »1«: از »اندر« استفاده شده است.

پاسخنامۀ تشریحی ت
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دب
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گزینه »2« فردوسی در این بیت از لغات کهن فارسی استفاده کرده است.

گزینه »3«: فردوسی در این بیت از حرف »مر« در کنار مفعول استفاده کرده است..

گزینه »۱« صحیح است. - 6سوال 

عبارت های »ب« و »ه« صحیح هستند.

تشریح عبارت های نادرست:

الف( تیموریان تا اوایل قرن دهم بر ایران حکم راندند.

ج( در عصر تیموریان، این هنرها گسترش یافتند.

د( بایسنقر میرزا پسر شاهرخ بوده است. 

گزینه »4« صحیح است. - 7سوال 

ابن یمین: مردی دهقان پیشه بود. وی در شعر خود قناعت پیشگی و بی اعتباری دنیا را مورد تاکید قرار می دهد.

ب( حافظ لحن سخنان او گزنده، طنزآمیز و سرشار از اصالح طلبی است و شعرش به قول خود او »همه بیت الغزل معرفت« است.

ج( حمدالله مستوفی: کتاب او تاریخ پیامبران، خلفای چهارگانه، خلفای بنی عباس و تاریخ ایران را تا سال 703 ه. ق. در برمی گیرد.

د( خواجوی کرمانی: او چند مثنوی به پیروی از پنج گنج نظامی سروده که نشان دهنده استادی اش در شاعری است. شعر او در مجموع، کمال یافته و پخته است.

گزینه »2« صحیح است. - 8سوال 

با حمله ویرانگر مغوالن، دوستداران فرهنگ و اخالق، اغلب منزوی شدند و به تصوف پناه بردند تا به آرامش برسند و برای تسکین خود به ادبیاتی روی آوردند که 
بر عواطف انسانی، ترویج روحیه تساهل و تسامح، خدمت به خلق، آزادگی و اعتقاد به بی ثباتی دنیا تکیه داشت.

با انتقال قدرت از خراسان به مرکز ایران، زبان و ادبیات فارسی در ناحیه عراق عجم گسترش یافت و در حوزه های ری، فارس و همدان و اطراف آن ها آثار 
ارزشمندی پدید آمد.

گزینه »2« صحیح است. - 9سوال 

کتاب »تاریخ جهانگشا« اثر عطاملک جوینی است.

گزینه »3« صحیح است. - ۱0سوال 

در بیت گزینه »3«، »بوستان« از آثار سعدی، به نظم است.

گزینه »۱« صحیح است. - ۱۱سوال 

در قرن هشتم به دلیل بی اعتقادی برخی از ایلخانان مغول و بی تعصبی برخی دیگر نسبت به مذاهب رایج، فرصتی پدید آمد تا صاحبان مذهب های مختلف 
عقاید خود را ابراز کنند.

گزینه »2« صحیح است. - ۱2سوال 

موارد نادرست:

کلیله و دمنه: ابوالمعالی نصرالله منشی 

چهار مقاله: نظامی عروضی

مرزبان نامه: سعدالدین وراوینی
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گزینه »۱« صحیح است. - ۱3سوال 
»لمعات« نام اثری است از عراقی در قالب نظم و نثر.

گزینه »4« صحیح است. - ۱4سوال 
نثر مصنوع در عصر صفوی در فرمان ها، منشات و دیباچه کتاب ها استفاده می شد و عباس نامه و محبوب القلوب از آثاری هستند که تمامًا به این سبک نگاشته 

شده اند.

گزینه »2« صحیح است. - ۱5سوال 
ویژگی های موجود ابیات:

الف( برتری عشق بر عقل : سبک عراقی

ب( زمینی بودن معشوق: سبک خراسانی

ج( باور به قضا و قدر )جبرگرایی(: سبک عراقی 

د( غم گرایی: سبک عراقی 

ه ( نکوهش غم )شادی گرایی(: سبک خراسانی

گزینه »۱« صحیح است. - ۱6سوال 
»زندان موصل« اثر »کامور بخشایش« است.

گزینه »2« صحیح است. - ۱7سوال 
خواجوی کرمانی: )د( غزل های او بر حافظ نیز تأثیرگذار بوده است.

ابن یمین: )ج( قدرت شاعری خود را در قطعات اخالقی آشکار کرده است.

حافظ: )الف(  با تلفیق عشق و عرفان، غزل فارسی را به کمال رسانید.

سلمان ساوجی: )ب( در غزل توجه خاصی به سعدی و مولوی داشته و دارای قصایدی  نیز در سبک عراقی است.

گزینه »3« صحیح است. - ۱8سوال 
گاه ایرانی است، در سرودن غزل های عاشقانه نیز سرآمد شاعران و نویسندگان  سعدی، فرمانروای ملک سخن، نه تنها در ادبیات تعلیمی سخن گوی ضمیر خودآ

فارسی زبان است.

گزینه »4« صحیح است. - ۱9سوال 
گزینه ها »1« ، »2« و »3« در ستایش خرد هستند که از ویژگی های فکری سبک خراسانی است، در حالیکه بیت گزینه »4« در ستایش عشق است که از 

ویژگی های فکری سبک عراقی است.

گزینه »2« صحیح است. - 20سوال 
در بیت گزینه »2« واقع گرایی با توجه به دنیای بیرون دیده می شود که از ویژگی های فکری سبک خراسانی است.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »1«: ستایش عشق 

گزینه »3«: شرح فراق 

گزینه »4«: باور به قضا و قدر
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گزینه »۱« صحیح است. - ۱3سوال 
»لمعات« نام اثری است از عراقی در قالب نظم و نثر.

گزینه »4« صحیح است. - ۱4سوال 
نثر مصنوع در عصر صفوی در فرمان ها، منشات و دیباچه کتاب ها استفاده می شد و عباس نامه و محبوب القلوب از آثاری هستند که تمامًا به این سبک نگاشته 

شده اند.

گزینه »2« صحیح است. - ۱5سوال 
ویژگی های موجود ابیات:

الف( برتری عشق بر عقل : سبک عراقی

ب( زمینی بودن معشوق: سبک خراسانی

ج( باور به قضا و قدر )جبرگرایی(: سبک عراقی 

د( غم گرایی: سبک عراقی 

ه ( نکوهش غم )شادی گرایی(: سبک خراسانی

گزینه »۱« صحیح است. - ۱6سوال 
»زندان موصل« اثر »کامور بخشایش« است.

گزینه »2« صحیح است. - ۱7سوال 
خواجوی کرمانی: )د( غزل های او بر حافظ نیز تأثیرگذار بوده است.

ابن یمین: )ج( قدرت شاعری خود را در قطعات اخالقی آشکار کرده است.

حافظ: )الف(  با تلفیق عشق و عرفان، غزل فارسی را به کمال رسانید.

سلمان ساوجی: )ب( در غزل توجه خاصی به سعدی و مولوی داشته و دارای قصایدی  نیز در سبک عراقی است.

گزینه »3« صحیح است. - ۱8سوال 
گاه ایرانی است، در سرودن غزل های عاشقانه نیز سرآمد شاعران و نویسندگان  سعدی، فرمانروای ملک سخن، نه تنها در ادبیات تعلیمی سخن گوی ضمیر خودآ

فارسی زبان است.

گزینه »4« صحیح است. - ۱9سوال 
گزینه ها »1« ، »2« و »3« در ستایش خرد هستند که از ویژگی های فکری سبک خراسانی است، در حالیکه بیت گزینه »4« در ستایش عشق است که از 

ویژگی های فکری سبک عراقی است.

گزینه »2« صحیح است. - 20سوال 
در بیت گزینه »2« واقع گرایی با توجه به دنیای بیرون دیده می شود که از ویژگی های فکری سبک خراسانی است.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »1«: ستایش عشق 

گزینه »3«: شرح فراق 

گزینه »4«: باور به قضا و قدر
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گزینه »۱« صحیح است. - 2۱سوال 
برخی از عوامل سیاسی و اجتماعی مثل روی کار آمدن حکومت های غزنوی و سلجوقی و تغییر مرکز ادبی و سیاسی از خراسان به عراق عجم زمینه های تغییر 

سبک را در متون فارسی پدید آورد.

گزینه »3« صحیح است.- 22سوال 
در تاریخ جهانگشا در خصوص تاریخ خوارزمشاهیان مطالبی وجود دارد.

گزینه »3« صحیح است. - 23سوال 
تاریخ نویسی در این دوره به است به ساده رواج می یابد.

گزینه »4« صحیح است. - 24سوال 
»ظفرنامه شامی« قدیمی ترین تاریخ درباره تیموری است.

گزینه »2« صحیح است. - 25سوال 
»تحفۀ االحرار« جامی، »فرهاد و شیرین« وحشی بافقی و »لیلی و مجنون« نظامی در قالب مثنوی سروده شده اند.

گزینه »4« صحیح است. - 26سوال 
بهارستان: جامی

روزها: محمدعلی اسالمی ندوشن

لیلی و مجنون: نظامی گنجه ای

گزینه »2« صحیح است. - 27سوال 
حاشیه نویسی های متعددی به نثر ساده بر تاریخ های قدیم انجام گرفت. البته این سادگی نیز همه جا یکسان نیست و نثر ساده این دوره را نمی توان فصیح و بلیغ 

دانست.

گزینه »3« صحیح است.- 28سوال 
»فخرالدین عراقی« و »موالنا« از شاعران عارف قرن هفتم هستند.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »1«: »سلمان ساوجی« از شاعران قرن هشتم است.

گزینه »2«: »نجم دایه« از نویسندگان توانایی قرن هفتم است.

گزینه »4«: »خواجوی کرمانی« از شاعران قرن هشتم است.

گزینه »۱« صحیح است. - 29سوال 
در بیت گزینه »1« سخن از ترک تعلق از غیر در عشق است.

گزینه »۱« صحیح است. - 30سوال 
الف( عبید زاکانی در منظومه موش و گربه ناهنجاری های اجتماعی را به شیوه طنز و تمثیل بیان کرده است.

ب( دولتشاه سمرقندی، تذکره دولتشاه را به تشویق امیرعلی شیرنوایی نوشته است.
ث( خواجو چند )مثنوی( به پیروی از پنج گنج نظامی سروده که نشان دهنده استادی او در شاعری است.
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گزینه »4« صحیح است.- 3۱سوال 

در بیت این گزینه، بیشتر از واژه های فارسی استفاده شده است.

در ضمن »اندر« به جای »در« به کار رفته است.

در سایر گزینه ها: استفاده از »می« به جای »همی« و استفاده از ترکیبات و لغات عربی نشان می دهد ادبیات در سبک عراقی سروده شده اند.

گزینه »4« صحیح است. - 32سوال 

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »1«:  جامی، کتاب »بهارستان« به تقلید از گلستان سعدی نوشت.

گزینه »2«:  موضوع کتاب »نفحات االنس« بیان حقایق عرفانی و ذکر احوال عارفان است.

گزینه »3«: این توضیحات مربوط به شاه نعمت الله ولی است.

گزینه »2« صحیح است.- 33سوال 

در قرن هفتم و هشتم، برخی از نویسندگان کتاب های مشکل را به زبان ساده بازنویسی می کردند چرا که مال حسین واعظ کاشفی، کتاب کلیله و دمنه را به انشای 
دوره خود بازگرداند و آن را انوار سهیلی نامید.

 گزینه »2« صحیح است.- 34سوال 

گزینه »۱« صحیح است. - 35سوال 

در بیت گزینه »1« مفهوم کلی و پیام محوری نکوهش »زهد ریایی« است اما مفهوم مشترک سایر ابیات »تقابل عشق و عقل یا برتری عشق بر عقل« و ستایش 
عشق است.

گزینه »2« صحیح است. - 36سوال 

شاعران این دوره تشخیص داده بودند سبک عراقی از واقعیت دور شده و کامال جنبه ذهنی و تخیلی یافته است.

گزینه »۱« صحیح است. - 37سوال 

موارد »ب« و »د« نادرست است:

ب( قالب مسلط سبک هندی به ظاهر غزل است.

د( شعرهندی، شعری معنی گرا است، نه صورت گرا

گزینه »۱« صحیح است. - 38سوال 

سلمان ساوجی در غزل، توجه خاصی به سعدی و مولوی داشته و غزل های خواجو بر حافظ تأثیرگذار بوده است.

گزینه »3« صحیح است.- 39سوال 

اساسًا مهمترین ویژگی زبانی سبک عراقی در هم آمیختگی مختصات نو و کهن است.

تشریح گزینه های دیگر: 

گزینه »1«: همیشه کنی 

گزینه »2«:  اندر
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گزینه »4«: اندر 

گزینه »2« صحیح است. - 40سوال 

جامی، کتاب بهارستان را به تقلید از »گلستان« سعدی نوشت.

گزینه »2« صحیح است. - 4۱سوال 

از ویژگی های ادبی نثر سبک عراقی است.

گزینه »3« صحیح است.- 42سوال 

تاریخ نویسی در این دوره به اسلوب ساده رواج یافت، هرچند نمونه هایی با نثر پیچیده نیز در میان تاریخ های این دوره یافت می شود. ظهیرالدین بابر هم »بابرنامه« 
را به ترکی نوشت.

گزینه »۱« صحیح است.- 43سوال 

فریدالدین عطار نیشابوری و نجم الدین کبری در یورش ویرانگر مغول کشته شدند.

گزینه »4« صحیح است.- 44سوال 

در گزینه های »1« ،»2« ، »3« باور به قضا و قدر، غم گرایی و برتری عشق بر عقل، که از ویژگی های فکری سبک عراقی هستند، اشاره شده اما در گزینه »4«، 
عقل، ستایش شده است که از ویژگی های سبک خراسانی است.

گزینه »2« صحیح است. - 45سوال 

گزینه »2« صحیح است.- 46سوال 

ویژگی سبک عراقی دارد

گزینه »۱« صحیح است. - 47سوال 

برخی از شاهان صفوی مقام شیخی و رهبری طریقت داشتند و از این رو الزم می دانستند که خود را در چنین مقام فرهنگی نگاه دارند، عالوه بر این با روسای 
مذاهب در تماس نزدیک بودند و از طرف دیگر، رقبایی چون شاهان عثمانی و هندی داشتند که آنها نیز به مسائل فرهنگی توجه نشان می دادند. این عوامل 

باعث شده بود که به طور کلی شعر و شاعری و معماری و انواع هنرها مورد توجه قرار گیرد.

گزینه »۱« صحیح است.- 48سوال 

حکومت دست صفویان بود .

گزینه »2« صحیح است. - 49سوال 

مثنوی »تحفۀاالحرار« نام یکی از مثنوی های جامی است که به پیروی از نظامی سروده شده است. »جمشید و خورشید« مثنوی ای سروده سلمان ساوجی است. 
»عشاق نامه« نام مثنوی فخرالدین عراقی است.» بوستان« سعدی در قالب مثنوی است.

سایر آثار:

»بهارستان« به نثر و به تقلید از گلستان سعدی نوشته شده است.

»صد پند« از طنز های مثنوی منثور عبید زاکانی است.
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»فیه ما فیه« از آثار منثور موالناست.

»طبقات ناصری «از آثار منثور قرن هفتم است.

گزینه »4« صحیح است. - 50سوال 

در بیت گزینه »4« واقع گرایی یا توجه به دنیای بیرون دیده می شود که از ویژگی های شعر سبک خراسانی است.

تشریح گزینه های دیگر: 

گزینه »1«: پرهیز از زهد ریایی 

گزینه »2«: توجه به صفا و پاالیش درون

گزینه »3«: اعتقاد به قضا و قدر 

گزینه »3« صحیح است. - 5۱سوال 

- »عطاملک جوینی« از نوجوانی به کارهای دیوانی پرداخت.

گاه ایرانی است. -»سعدی«، در ادبیات تعلیمی سخن گوی ضمیر خودآ

-نکته یابی و انتقادهای ظریف اجتماعی »عبید زاکانی« معروف است.

»موالنا«، در دو محور اندیشه و احساس آثار جاودانه پدید آورد.

»شاه نعمت الله ولی«، در تصوف و طریقت مقامی بلندا داشت.

»سلمان ساوجی« در غزل توجه خاصی به سعدی و مولوی داشته است.

گزینه »4« صحیح است. - 52سوال 

نثر تاریخ نویسی این دوره پیچیده است

گزینه »4« صحیح است.- 53سوال 

مدعیان عرفان به درسی کردن عرفان و شرح اصطالحات و پیچیده جلوه دادن مفاهیم آن پرداختند، در نتیجه در این دوره، کتاب عرفانی مهمی به نثر نوشته نشد.

گزینه »2« صحیح است.- 54سوال 

نثر کتاب »المعجم فی معاییر اشعار العجم« در مقدمه مصنوع و در اصل کتاب، ساده و عالمانه است. نثر کتاب »تاریخ جهانگشا« مصنوع و دشوار است. نثر کتاب 
»مرصاد العباد من المبدا الی المعاد« گاهی ساده و گاه دارای سجع و موازنه است.

گزینه »3« صحیح است.- 55سوال 

در این دوره، عراق عجم و مهمتر از آن شهر شیراز در حکم مرکز ادبی این عصر به شمار می رفت.

گزینه »۱« صحیح است. - 56سوال 

تشریح های گزینه دیگر:

گزینه »2«: محاکمۀ اللغتین و با برنامه هر دو به ترکی، از آثار این دوره هستند.

گزینه »3«: در این دوره حاشیه نویسی های متعددی به نثر ساده برای تاریخ های قدیم انجام گرفت.

گزینه »4«: نثر ساده این دوره را نمی توان فصیح و بلیغ دانست.
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گزینه »4« صحیح است.- 57سوال 

با توجه به اینکه شاعر در بیت گزینه »4« از معشوق زمینی سخن می گوید، این بیت، مربوط به سبک خراسانی است.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »1«: اشاره به زهد ریایی

گزینه »2«: برتری عشق بر عقل

گزینه »3«:  اعتقاد به قضا و قدر

گزینه »۱« صحیح است.- 58سوال 

»چشمه روشن« اثر »غالمحسین یوسفی«، »روضه خلد« اثر »مجد خوافی«، »حمله حیدری« اثر »باذل مشهدی« و »هم صدا با حلق اسماعیل« اثر »سید حسن 
حسینی« هست.

گزینه »3« صحیح است. - 59سوال 

پ( در این دوره با از بین رفتن سلطۀ حکومِت بغداد بر ایران کاربرد لغات عربی در زبان فارسی کم شد.

ث( در مجموع می توان گفت بی توجهی به زبان، بی دقتی در کاربرد جمله ها و ترکیب ها و ورود واژه های عامیانه در شعر این دوره کاماًل مشهود است.

گزینه »2« صحیح است. - 60سوال 

در قرن دهم حکومت در دست جانشینان تیمور بود.

گزینه »4« صحیح است. - 6۱سوال 

به دلیل کم توجهی شاعران کوچه و بازار به آرایه های ادبی، بدیع و بیان جز به صورت طبیعی و تصادفی کمتر استفاده شده است. البته در شعر برخی از شاعران 
شاخص این دوره، استفاده از آرایه های ادبی از جمله »تشبیه« رواج دارد.

»تلمیح«  نیز در مضمون سازی نقش فعالی دارد. حسن تعلیل، حس آمیزی تمثیل و اسلوب معادله نیز از دیگر آرایه های پرکاربرد این سبک هستند.

گزینه »3« صحیح است.- 62سوال 

محتشم کاشانی: در سرودن شعر مذهبی معروف و ترکیب بندی عاشورایی او زبانزد است.

گزینه »4« صحیح است. - 63سوال 
تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »1«: در قرن هفتم، قالب مثنوی میدان فراخی برای ظهور عاطفه، اخالق و عرفان پدید آورد.

گزینه »2«: در این دوره، قالب های جدید در شعر و نثر پدید آمد.

گزینه »3«: مکاتیب، مجموعه نامه های موالنا به قلم خود اوست.

گزینه »2« صحیح است. - 64سوال 

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »1«: سلمان ساوجی در سرودن غزل به سعدی و مولوی توجه داشت.

گزینه »3«: عراقی در کتاب لمعات، سیر و سلوک عارفانه را در قالب نظم و نثر بیان کرده است.

گزینه »4«: دیوان شعر شاه نعمت الله ولی، مضامین عرفانی دارد.
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گزینه »2« صحیح است. - 65سوال 

گزینه »3« صحیح است. - 66سوال 

الف( کتاب های »مرصادالعباد« و »طبقات ناصری« تحت گرایش ساده نویسی و کتاب های »تاریخ وصاف« و »تاریخ جهانگشای جوینی« تحت گرایش پیچیده 
نویسی نوشته شده اند.

ب( تحفۀاالحرار به تقلید از نظامی و نفحات االنس به تقلید از تذکره االولیای عطار نیشابوری نوشته شده است.

گزینه »4« صحیح است. - 67سوال 

»ماه نو و مرغان آوازه« اثر » رابیندرنات تاگور« و »پیامبر و دیوانه« اثر »جبران خلیل جبران« است.

گزینه »2« صحیح است. - 68سوال 

جامع عباسی: شیخ بهایی / عالم آرای صفوی: اسکندر بیگ ترکمان / عین الحیات: علی بن حسین واعظ کاشفی

گزینه »3« صحیح است. - 69سوال 

شعرهندی شعری معنی گرا است، نه صورت گرا و شاعران به معنی بیشتر توجه دارند تا به زبان.

گزینه »۱« صحیح است. - 70سوال 

چاپ خانه در زمان فتحعلی شاه قاجار تاسیس شد.

گزینه »2« صحیح است. - 7۱سوال 

محبوب القلوب: نثر مصنوع / مجالس المومنین: نثر ساده / احسن التواریخ: نثر بینابین

گزینه »۱« صحیح است. - 72سوال 

در ابیات گزینه های »2«، »3«، »4« آرایه حسن تعلیل به عنوان یکی از آرایه های پرکاربرد سبک هندی به کار رفته است.

گزینه »2« صحیح است.- 73سوال 

مورد »ب« و »ج« صحیح هستند.

تشریح موارد نادرست:

الف( کتاب »لمعات« مثنوی نیست و به نظم و نثر نوشته شده است.

د( قالب مثنوی میدان فراخی برای ظهور عاطفه، اخالق و عرفان در قرن هفتم پدید آورد.

گزینه »2« صحیح است.- 74سوال 

خواجوی کرمانی از غزل پردازان برجسته قرن هشتم است، شاعری که غزل های او بر حافظ  نیز تأثیرگذار بوده است. خواجو چند مثنوی به پیروی از پنج گنج 
نظامی سروده که نشان دهنده استادی او در شاعری است. شعر او در مجموع کمال یافته و پخته است.

گزینه »4« صحیح است.- 75سوال 

بیت گزینه »4« به مالمت خلق اشاره دارد در حالیکه مفاهیم »خدمت به خلق«، »تسامح و تساهل«، و »اعتقاد و بی ثباتی دنیا« از مفاهیم رایج در قرن هفتم 
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گزینه »2« صحیح است. - 65سوال 

گزینه »3« صحیح است. - 66سوال 

الف( کتاب های »مرصادالعباد« و »طبقات ناصری« تحت گرایش ساده نویسی و کتاب های »تاریخ وصاف« و »تاریخ جهانگشای جوینی« تحت گرایش پیچیده 
نویسی نوشته شده اند.

ب( تحفۀاالحرار به تقلید از نظامی و نفحات االنس به تقلید از تذکره االولیای عطار نیشابوری نوشته شده است.

گزینه »4« صحیح است. - 67سوال 

»ماه نو و مرغان آوازه« اثر » رابیندرنات تاگور« و »پیامبر و دیوانه« اثر »جبران خلیل جبران« است.

گزینه »2« صحیح است. - 68سوال 

جامع عباسی: شیخ بهایی / عالم آرای صفوی: اسکندر بیگ ترکمان / عین الحیات: علی بن حسین واعظ کاشفی

گزینه »3« صحیح است. - 69سوال 

شعرهندی شعری معنی گرا است، نه صورت گرا و شاعران به معنی بیشتر توجه دارند تا به زبان.

گزینه »۱« صحیح است. - 70سوال 

چاپ خانه در زمان فتحعلی شاه قاجار تاسیس شد.

گزینه »2« صحیح است. - 7۱سوال 

محبوب القلوب: نثر مصنوع / مجالس المومنین: نثر ساده / احسن التواریخ: نثر بینابین

گزینه »۱« صحیح است. - 72سوال 

در ابیات گزینه های »2«، »3«، »4« آرایه حسن تعلیل به عنوان یکی از آرایه های پرکاربرد سبک هندی به کار رفته است.

گزینه »2« صحیح است.- 73سوال 

مورد »ب« و »ج« صحیح هستند.

تشریح موارد نادرست:

الف( کتاب »لمعات« مثنوی نیست و به نظم و نثر نوشته شده است.

د( قالب مثنوی میدان فراخی برای ظهور عاطفه، اخالق و عرفان در قرن هفتم پدید آورد.

گزینه »2« صحیح است.- 74سوال 

خواجوی کرمانی از غزل پردازان برجسته قرن هشتم است، شاعری که غزل های او بر حافظ  نیز تأثیرگذار بوده است. خواجو چند مثنوی به پیروی از پنج گنج 
نظامی سروده که نشان دهنده استادی او در شاعری است. شعر او در مجموع کمال یافته و پخته است.

گزینه »4« صحیح است.- 75سوال 

بیت گزینه »4« به مالمت خلق اشاره دارد در حالیکه مفاهیم »خدمت به خلق«، »تسامح و تساهل«، و »اعتقاد و بی ثباتی دنیا« از مفاهیم رایج در قرن هفتم 
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هستند که به ترتیب در ابیات گزینه های »1«، »2« و »3« دیده می شوند.

گزینه »2« صحیح است. - 76سوال 

»صد پند« نام یکی از آثار منثور عبید زاکانی، نویسنده »منظومه موش و گربه« است.

گزینه »2« صحیح است.- 77سوال 

موضوع کتاب های صورت سوال:

_ گلستان: اخالق و حکمت

_ تاریخ جهانگشا: شرح ظهور چنگیز، احوال و فتوحات او، تاریخ خوارزمشاهیان، فتح قلعه های اسماعیلیه و حکومت جانشینان »حسن صباح« )تاریخی(

_ دیوان شمس: معارف بشری، مسائل عرفانی

_ المعجم: علم عروض، قافیه، بدیع و نقد شعر

_ عشاق نامه: مباحث عرفانی

گزینه »4« صحیح است. - 78سوال 

تشریح موارد نادرست:

الف( جامی، معروف ترین شاعر قرن نهم است.

ب( جامی مثنوی هایی به پیروی از نظامی سرود.

پ( دولتشاه سمرقندی از نویسندگان قرن نهم است.

گزینه »3« صحیح است. - 79سوال 

_کتاب حمدالله مستوفی )تاریخ گزیده( درباره تاریخ پیامبران، خلفای چهارگانه، خلفای بنی عباس و تاریخ ایران تا سال 703 ه. ق. است.

_ لحن »حافظ« گزنده، طنزآمیز و سرشار از خیرخواهی و اصالح طلبی است.

_ مثنوی »جمشید و خورشید« سلمان ساوجی به شیوه داستان های نظامی سروده شده است.

گزینه »2« صحیح است.- 80سوال 

نثر کتاب »المعجم فی معاییر اشعار العجم« در مقدمه، مصنوع و در اصل کتاب ساده و عالمانه است.

_ گلستان به نثر مسجع نوشته شده است.

_ نثر کتاب »مرصاد العباد من المبدأ الی المعاد« گاهی ساده و گاه دارای سجع و موازنه است.

گزینه »2« صحیح است. - 8۱سوال 
_ »شمس قیس رازی« از نویسندگان زبردست قرن هفتم است.

_ از کتاب تاریخ جهانگشا، نوشته عطا ملک جوینی، به نثری مصنوع و دشوار نوشته شده است.

_نجم الدین رازی )نجم دایه( از منشیان و نویسندگان توانا و از عارفان وارسته است.

_ کمال الدین اسماعیل، مداح جالل الدین خوارزمشاه بود.

گزینه »2« صحیح است. - 82سوال 
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تشریح موارد نادرست:
الف( در این دوره تاریخ نویسی نیز ادامه یافت.

پ( در عهد بازماندگان تیمور ادبیات رونقی تازه گرفت ولی بنیادین نبود و تقلیدی و فاقد نوآوری بود.

ث( در زمان شاهرخ، هرات مرکز فرمانروایی شد.

گزینه »۱« صحیح است.- 83سوال 
این عبارت دارای چهار غلط است: 

شاهان صفوی نسبت به شاعران بی توجه بودند. 

شاعران برای کسب شهرت و ثروت به هند سفر می کردند. 

شعر قرن یازدهم به دربار وابسته نیست.

طبقه مدیحه سرایان درباری، در قرن یازدهم از بین رفت.

گزینه »4« صحیح است.- 84سوال 
کلیم کاشانی »خالق المعانی ثانی« است. سبک شعری وحشی بافقی حد واسط سبک دوره عراقی و دوره هندی است. بیدل دهلوی مشهور به آوردن استعاره های 

سرشار از ابهام و تخیل های رمز آمیز شاعرانه است.

گزینه »۱« صحیح است. - 85سوال 

گزینه »4« صحیح است.- 86سوال 
با توجه به نوع بیان و آرایه ها متوجه می شویم که بیت گزینه »4« مربوط به سبک هندی است.

گزینه »۱« صحیح است. - 87سوال 
تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »2«: در این قرن حکومت در  دست جانشینان تیمور بود.

گزینه »3«: بهزاد در دوره شاه اسماعیل و رضا عباسی در دوره شاه عباس از مفاخر هنرند.

گزینه »4«: هم زمان با رشد ادبیات در هند، اصفهان، نیز که پایتخت و محل اجتماع شعرا و فضال بود، از دیدگاه ادبی توسعه یافت.

گزینه »4« صحیح است. - 88سوال 

در این دوره )قرن یازدهم(، بها ندادن به شعر ستایشی در ایران، موجب شد که شاعران مدیحه سرا برای امرار معاش یا ثروت اندوزی راهی دیار هند شوند، زیرا در 
آنجا به رسم دربار های قدیم ایران هنوز بازار قصیده و مدح رواج داشت.

گزینه »4« صحیح است.- 89سوال 

بابا فغانی شیرازی از شعرای قرن دهم است.

گزینه »۱« صحیح است.- 90سوال 

ویژگی های شعر قرن یازدهم در بیت دیده می شود، صائب تبریزی، از شاعران این عصر، مشهور به سرایش تک بیت هایی است که به صورت ضرب المثل رواج 
یافته اند.
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تشریح موارد نادرست:
الف( در این دوره تاریخ نویسی نیز ادامه یافت.

پ( در عهد بازماندگان تیمور ادبیات رونقی تازه گرفت ولی بنیادین نبود و تقلیدی و فاقد نوآوری بود.

ث( در زمان شاهرخ، هرات مرکز فرمانروایی شد.

گزینه »۱« صحیح است.- 83سوال 
این عبارت دارای چهار غلط است: 

شاهان صفوی نسبت به شاعران بی توجه بودند. 

شاعران برای کسب شهرت و ثروت به هند سفر می کردند. 

شعر قرن یازدهم به دربار وابسته نیست.

طبقه مدیحه سرایان درباری، در قرن یازدهم از بین رفت.

گزینه »4« صحیح است.- 84سوال 
کلیم کاشانی »خالق المعانی ثانی« است. سبک شعری وحشی بافقی حد واسط سبک دوره عراقی و دوره هندی است. بیدل دهلوی مشهور به آوردن استعاره های 

سرشار از ابهام و تخیل های رمز آمیز شاعرانه است.

گزینه »۱« صحیح است. - 85سوال 

گزینه »4« صحیح است.- 86سوال 
با توجه به نوع بیان و آرایه ها متوجه می شویم که بیت گزینه »4« مربوط به سبک هندی است.

گزینه »۱« صحیح است. - 87سوال 
تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »2«: در این قرن حکومت در  دست جانشینان تیمور بود.

گزینه »3«: بهزاد در دوره شاه اسماعیل و رضا عباسی در دوره شاه عباس از مفاخر هنرند.

گزینه »4«: هم زمان با رشد ادبیات در هند، اصفهان، نیز که پایتخت و محل اجتماع شعرا و فضال بود، از دیدگاه ادبی توسعه یافت.

گزینه »4« صحیح است. - 88سوال 

در این دوره )قرن یازدهم(، بها ندادن به شعر ستایشی در ایران، موجب شد که شاعران مدیحه سرا برای امرار معاش یا ثروت اندوزی راهی دیار هند شوند، زیرا در 
آنجا به رسم دربار های قدیم ایران هنوز بازار قصیده و مدح رواج داشت.

گزینه »4« صحیح است.- 89سوال 

بابا فغانی شیرازی از شعرای قرن دهم است.

گزینه »۱« صحیح است.- 90سوال 

ویژگی های شعر قرن یازدهم در بیت دیده می شود، صائب تبریزی، از شاعران این عصر، مشهور به سرایش تک بیت هایی است که به صورت ضرب المثل رواج 
یافته اند.
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گزینه »4« صحیح است.- 9۱سوال 

الف( جایگزینی صنایع ادبی به جای تعمق و تفکر: ادبی 

ب( روی آوردن به ظاهرسازی و تصنع در کتاب های مصنوع: ادبی 

پ( بازنویسی کتاب های مشکل به زبان ساده: زبانی 

ت( پرداختن به استعاره های دور از ذهن و آوردن سجع های متوالی:  ادبی 

ث( حاشیه نویسی به نثر ساده بر تاریخ های قدیم: زبانی 

ج( به جود آوردن سستی و ضعف در ساخت دستوری: زبانی

گزینه »2« صحیح است. - 92سوال 

با توجه به توصیف طبیعت در بیت گزینه »2« این بیت به سبک خراسانی سروده شده است. در گزینه ها دیگر ویژگی های سبک عراقی )کاربرد فراوان آرایه های 
ادبی و موضوعات و مفاهیم رایج در این سبک( یافت می شود.

گزینه »۱« صحیح است. - 93سوال 

بیت »الف«: وصال / بیت »ب«: غم گرایی / بیت »ج«: خرد گرایی / بیت »د«: شادی / بیت »ه«: ستایش عشق

گزینه » 4« - 94سوال 

واقع گرایی یا توجه به دنیای بیرون: ویژگی  فکری شعر خراسانی 

کاسته شدن از صحت و اتقان مطالب: ویژگی  فکری نثر عراقی 

از دست رفتن اصالت مدعیان و عرفان: ویژگی فکری نثر عراقی 

تضعیف شدن تحقیق و تتبع: ویژگی  فکری نثر عراقی 

توجه به صفا و پاالیش دورن: ویژگی  فکری شعر عراقی 

باور به اختیار و اراده: ویژگی فکری شعر خراسانی

گزینه »4« صحیح است. - 95سوال 

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »1«: کم شدن لغات فارسی اصیل قدیم 

گزینه »2«: کم شدن استعمال »مر« در کنار مفعول جمله 

گزینه »3«: جایگزین شدن »در« به جای »اندر«

گزینه »3« صحیح است. - 96سوال 

نثر ساده این دوره را نمی توان فصیح و بلیغ دانست.

گزینه » 4« - 97سوال 

تشریح گزینه های دیگر:

کاربرد »همی«، »اندر« و استفاده از واژگان کهن )منیوش( از مختصات زبانی سبک خراسانی هستند که در ابیات که مربوط به سبک عراقی هستند، دیده 
می شوند.
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گزینه »2« صحیح است. - 98سوال 

در بیت گزینه »2« کاربرد فراوان آرایه های ادبی دیده نمی شود. 

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »1« کاربرد تشبیه )صلیب زلف(، کنایه )بسته صلیب زلف بودن( و تلمیح 

گزینه »3« کاربرد تضاد )تر و خشک(، حس آمیزی ) پاسخ سرد( و تناقض )سوزنده ای به این سردی( 

گزینه »4«: کاربرد استعاره و تشخیص )گریبان داشتن خرد(، کنایه )دست در دامان بودن، پای در دام هوا داشتن، سر در گریبان بودن( و مراعات نظیر )سر و 
پا و دست(

گزینه »3« صحیح است.- 99سوال 

در سبک عراقی، نثر فنی کم کم ضعیف می شود و سپس از بین می رود و نثر ساده در اکثر کتاب های این دوره جای نثر فنی را می گیرد.

سادگی نثر این دوره همه جا یکسان نیست و نثر  ساده این دوره را نمی توان فصیح و بلیغ دانست. در این دوره برخی نویسندگان کتاب های مشکل را به زبان ساده 
باز نویسی می کردند.

گزینه »3« صحیح است. - ۱00سوال 

الف( سبک عراقی: باور به قضا و قدر 

ب( سبک خراسانی: واقع گرایی یا توجه به دنیای بیرون 

پ( سبک عراقی: توجه به معشوق آسمانی 

ت( سبک عراقی: فراق

گزینه »3« صحیح است.- ۱0۱سوال 

در این بیت روحیه حماسی و پهلوانی حاکم است پس مربوط به سبک خراسانی است.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »1«: ستایش عشق 

گزینه :2«: آسمانی بودن معشوق 

گزینه »4«: رواج روحیه عرفانی و اخالقی

گزینه »3« صحیح است.- ۱02سوال 

»شلوار های وصله دار« اثر »رسول پرویزی«، »سه دیدار« اثر »نادر ابراهیمی«، »جوامع الحکایات و لوامع الروایات« اثر »محمد عوفی« است.

گزینه »4« صحیح است.- ۱03سوال 

تشریح های عبارت های نادرست: 

الف( وابسته نبودن شعر به دربار و از بین رفتن طبقه مدیحه سرایان درباری باعث شد که طبقات و گروه های بیشتری مدعی و شعر و شاعری شوند. 

ب( به سبب آشنایی ایرانیان با اروپا، مراکز تجمعی مثل قهوه خانه ها نیز دایر شد و شاعران در آنجا به مشاعره مناظره و نقد آثار یکدیگر می پرداختند.

گزینه »2« صحیح است. - ۱04سوال 

در ابیات گزینه های »1« و »3« و »4« مضمون های پیچیده، خیال انگیز و سرشار از ابهام و تخیل های رمزآمیز هستند که همگی از ویژگی های شعر بیدل 
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گزینه »2« صحیح است. - 98سوال 

در بیت گزینه »2« کاربرد فراوان آرایه های ادبی دیده نمی شود. 

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »1« کاربرد تشبیه )صلیب زلف(، کنایه )بسته صلیب زلف بودن( و تلمیح 

گزینه »3« کاربرد تضاد )تر و خشک(، حس آمیزی ) پاسخ سرد( و تناقض )سوزنده ای به این سردی( 

گزینه »4«: کاربرد استعاره و تشخیص )گریبان داشتن خرد(، کنایه )دست در دامان بودن، پای در دام هوا داشتن، سر در گریبان بودن( و مراعات نظیر )سر و 
پا و دست(

گزینه »3« صحیح است.- 99سوال 

در سبک عراقی، نثر فنی کم کم ضعیف می شود و سپس از بین می رود و نثر ساده در اکثر کتاب های این دوره جای نثر فنی را می گیرد.

سادگی نثر این دوره همه جا یکسان نیست و نثر  ساده این دوره را نمی توان فصیح و بلیغ دانست. در این دوره برخی نویسندگان کتاب های مشکل را به زبان ساده 
باز نویسی می کردند.

گزینه »3« صحیح است. - ۱00سوال 

الف( سبک عراقی: باور به قضا و قدر 

ب( سبک خراسانی: واقع گرایی یا توجه به دنیای بیرون 

پ( سبک عراقی: توجه به معشوق آسمانی 

ت( سبک عراقی: فراق

گزینه »3« صحیح است.- ۱0۱سوال 

در این بیت روحیه حماسی و پهلوانی حاکم است پس مربوط به سبک خراسانی است.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »1«: ستایش عشق 

گزینه :2«: آسمانی بودن معشوق 

گزینه »4«: رواج روحیه عرفانی و اخالقی

گزینه »3« صحیح است.- ۱02سوال 

»شلوار های وصله دار« اثر »رسول پرویزی«، »سه دیدار« اثر »نادر ابراهیمی«، »جوامع الحکایات و لوامع الروایات« اثر »محمد عوفی« است.

گزینه »4« صحیح است.- ۱03سوال 

تشریح های عبارت های نادرست: 

الف( وابسته نبودن شعر به دربار و از بین رفتن طبقه مدیحه سرایان درباری باعث شد که طبقات و گروه های بیشتری مدعی و شعر و شاعری شوند. 

ب( به سبب آشنایی ایرانیان با اروپا، مراکز تجمعی مثل قهوه خانه ها نیز دایر شد و شاعران در آنجا به مشاعره مناظره و نقد آثار یکدیگر می پرداختند.

گزینه »2« صحیح است. - ۱04سوال 

در ابیات گزینه های »1« و »3« و »4« مضمون های پیچیده، خیال انگیز و سرشار از ابهام و تخیل های رمزآمیز هستند که همگی از ویژگی های شعر بیدل 
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محسوب می شوند.

بیت گزینه ی »2« که سروده حافظ است پیچیدگی ابیات گزینه های دیگر را ندارد.

گزینه »2« صحیح است.- ۱05سوال 

سبک هندی تا اواسط قرن دوازدهم هجری رواج داشت، شعر این دوره در دسترس عامه قرار گرفت. در این دوره افراد کم اطالع و عامی به شعر روی آوردند و 
آن را از استواری و سالمت پیشین خود دور ساختند.

گزینه »2« صحیح است.- ۱06سوال 

حکومت صفوی به شعر عاشقانه، درباری و مدحی بهایی نمی داد و از طرف دیگر با آموزه های سنتی عرفانی در تضاد بود، از این رو شاعران به موضوع های مثل 
اندرز، مضمون آفرینی و باریک اندیشی روی آوردند و تبدیل موضوعات کهن به مضامین تازه و در حقیقت بازسازی اندرزها و تمثیل های کهن به شیوه های نو در 

میان شاعران رواج یافت.

گزینه »3« صحیح است. - ۱07سوال 

»الهی نامه« کتابی است به نظم و در قالب مثنوی سراینده آن، »عطار نیشابوری« است.

گزینه »۱« صحیح است. - ۱08سوال 

قالب شعر، »مثنوی« است؛ زیرا هر بیت آن، قافیه ای جداگانه دارد. این شعر، برگرفته از »بوستان« سعدی است و بوستان در قالب مثنوی، سروده شده است.

گزینه »2« صحیح است. - ۱09سوال 

در این گزینه، لفظ »باید« نادرست است و به جای آن »می توانند« درست است.

گزینه »4« صحیح است. - ۱۱0سوال 

به طور کلی، »منطق الطیر« اثری »عارفانه و تعلیمی« و »شاهنامه« اثری »حماسی« است.

گزینه »۱« صحیح است. - ۱۱۱سوال 

گزینه »۱« صحیح است. - ۱۱2سوال 

کتابی منظوم از ابونصر فراهی است.

گزینه »2« صحیح است.- ۱۱3سوال 

»قابوس نامه، کلیله و دمنه و سیاست نامه« منثور و »الهی نامه و نصاب الصبیان« منظوم هستند.

گزینه »۱« صحیح است. - ۱۱4سوال 

نصاب الصبیان ← ابونصر فراهی / الهی نامه ← عطار نیشابوری / قابوس نامه ← عنصر المعالی

گزینه »3« صحیح است. - ۱۱5سوال 

سفرنامه
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گزینه »3« صحیح است. - ۱۱6سوال 

در نثر سفرنامه، واژه های عربی به کار رفته است؛ مثل »تبارک، مسلخ، قیاس، رقعه و ...«.

گزینه »4« صحیح است. - ۱۱7سوال 

در این عبارت، واژه های عربی مورد استفاده واقع شده است؛ از جمله: »بصره، عاجز، جامه«.

گزینه »3« صحیح است. - ۱۱8سوال 

اتاق آبی ← سهراب سپهری / ارزیابی شتاب زده ← جالل آل احمد

گزینه »۱« صحیح است. - ۱۱9سوال 

ناصرخسرو، سراینده و نویسنده قرن پنجم است؛ در این گزینه، قرن ششم، ذکر شده است.

گزینه »4« صحیح است. - ۱20سوال 

برخالف سه گزینه دیگر، طرز بیان این عبارت، عادی و غیرشاعرانه است.

گزینه »۱« صحیح است. - ۱2۱سوال 

»اسرار التوحید« نوشته محمدبن منور است.

گزینه »۱« صحیح است. - ۱22سوال 

نویسنده »تفسیر سوره یوسف« احمد بن زید توسی است.

گزینه »۱« صحیح است. - ۱23سوال 

ادبیات غنایی، عالوه بر شعر، شامل نثر نیز می شود؛ در حالی که در توضیحات این گزینه، فقط به شعر اشاره شده است.

گزینه »4« صحیح است. - ۱24سوال 

چندین – گویند

گزینه »4« صحیح است. - ۱25سوال 

محتشم کاشانی سراینده این ترکیب بند )مرثیه عاشورایی( است.

گزینه »۱« صحیح است. - ۱26سوال 

متن های ادبیات پایداری، تنها از زبان شاعر نیست؛ بلکه نویسنده را نیز در بر می گیرد؛ بنابراین، »شاعر و نویسنده« درست است.

گزینه »۱« صحیح است. - ۱27سوال 

کتاب اسرارالتوحید را محمدبن منور، در مقامات جد خود »ابوسعید ابوالخیر« نوشته است.

گزینه »3« صحیح است. - ۱28سوال 
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گزینه »3« صحیح است. - ۱۱6سوال 

در نثر سفرنامه، واژه های عربی به کار رفته است؛ مثل »تبارک، مسلخ، قیاس، رقعه و ...«.

گزینه »4« صحیح است. - ۱۱7سوال 

در این عبارت، واژه های عربی مورد استفاده واقع شده است؛ از جمله: »بصره، عاجز، جامه«.

گزینه »3« صحیح است. - ۱۱8سوال 

اتاق آبی ← سهراب سپهری / ارزیابی شتاب زده ← جالل آل احمد

گزینه »۱« صحیح است. - ۱۱9سوال 

ناصرخسرو، سراینده و نویسنده قرن پنجم است؛ در این گزینه، قرن ششم، ذکر شده است.

گزینه »4« صحیح است. - ۱20سوال 

برخالف سه گزینه دیگر، طرز بیان این عبارت، عادی و غیرشاعرانه است.

گزینه »۱« صحیح است. - ۱2۱سوال 

»اسرار التوحید« نوشته محمدبن منور است.

گزینه »۱« صحیح است. - ۱22سوال 

نویسنده »تفسیر سوره یوسف« احمد بن زید توسی است.

گزینه »۱« صحیح است. - ۱23سوال 

ادبیات غنایی، عالوه بر شعر، شامل نثر نیز می شود؛ در حالی که در توضیحات این گزینه، فقط به شعر اشاره شده است.

گزینه »4« صحیح است. - ۱24سوال 

چندین – گویند

گزینه »4« صحیح است. - ۱25سوال 

محتشم کاشانی سراینده این ترکیب بند )مرثیه عاشورایی( است.

گزینه »۱« صحیح است. - ۱26سوال 

متن های ادبیات پایداری، تنها از زبان شاعر نیست؛ بلکه نویسنده را نیز در بر می گیرد؛ بنابراین، »شاعر و نویسنده« درست است.

گزینه »۱« صحیح است. - ۱27سوال 

کتاب اسرارالتوحید را محمدبن منور، در مقامات جد خود »ابوسعید ابوالخیر« نوشته است.

گزینه »3« صحیح است. - ۱28سوال 
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تخلص سرور اعظم باکوچی، »سپیده کاشانی« است.

گزینه »2« صحیح است. - ۱29سوال 

کتاب »من زنده ام« به نثر و نویسنده آن، »معصومه آباد« است.

گزینه »۱« صحیح است. - ۱30سوال 

همان گونه که آمده است: »چو رّهام گشت از کشانی ستوه / بپیچید زو روی و شد سوی کوه«

گزینه »3« صحیح است. - ۱3۱سوال 

تو ← طوس / من ← تهمتن )رستم(

گزینه »2« صحیح است. - ۱32سوال 

در این زمان، )کیخسرو( پادشاه ایران است؛ نه »کیکاووس«

گزینه »4« صحیح است. - ۱33سوال 

دالوری و شجاعت – تخیلی

گزینه »3« صحیح است. - ۱34سوال 

»جذبه« تخلص محمود شاهرخی است.

گزینه »4« صحیح است. - ۱35سوال 

در میدان جنگ، »گردآفرید« از »سهراب« شکست می خورد و به حیله خود را نجات می دهد.

گزینه »۱« صحیح است. - ۱36سوال 

عزم )همت و اراده(، رزم )جنگ(

گزینه »۱« صحیح است. - ۱37سوال 

دفتر اول [توجه! کتاب »مثنوی معنوی«، سروده مولوی و شامل 6 دفتر است.]

گزینه »3« صحیح است. - ۱38سوال 

کتاب »اخالق محسنی« نوشته حسین واعظ کاشفی است.

گزینه »3« صحیح است. - ۱39سوال 

»لطایف الطوایف« اثر فخرالدین علی صفی است.

گزینه »۱« صحیح است. - ۱40سوال 

»اخالق محسنی« اثر حسین واعظ کاشفی است.
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گزینه »4« صحیح است. - ۱4۱سوال 

»هفت پیکر« سروده نظامی است.

گزینه »3« صحیح است. - ۱42سوال 

کتاب »داستان های دل انگیز در ادب فارسی« اثر زهرا کیا )خانلری( است.

گزینه »2« صحیح است. - ۱43سوال 

اخالق محسنی ← منثور / هفت پیکر ← منظوم / لطایف الطوایف ← منثور

گزینه »4« صحیح است. - ۱44سوال 

شکل صحیح عبارت به این صورت است: »نویسنده به کمک داستان، تفکرات، آرزوها و جهت گیری های فکری خویش و مفاهیم خاص را بیان می کند.«

گزینه »4« صحیح است. - ۱45سوال 

»مزار شاعر« نوشته فرانسوا کوپه است.

گزینه »4« صحیح است. - ۱46سوال 

»مهستی بحرینی« مترجم کتاب »مائده های زمینی و مائده های تازه« اثر »آندره ژید« است.

گزینه »۱« صحیح است. - ۱47سوال 

کتاب »مائده های زمینی« و »مائده های تازه« نوشته آندره ژید است.

گزینه »3« صحیح است. - ۱48سوال 

»سمفونی پنجم جنوب« اثر نزار قبانی و »مزار شاعر« اثر فرانسوا کوپه است.

گزینه »2« صحیح است. - ۱49سوال 

»بینوایان« اثر ویکتور هوگو، »سمفونی پنجم جنوب« اثر نزار قبانی و »مائده های زمینی« اثر آندره ژید است.

گزینه »2« صحیح است. - ۱50سوال 

»بهارستان« و »تحفۀ االحرار« از آثار جامی هستند.

گزینه »2« صحیح است. - ۱5۱سوال 

تحفۀ االحرار ← نظم / بهارستان ← نثر

گزینه »۱« صحیح است. - ۱52سوال 

تاریخ بیهقی به ذکر جزئیات می پردازد؛ بنابراین، به طور کلی »ایجاز و خالصه گویی« از ویژگی های آن نیست.

گزینه »3« صحیح است. - ۱53سوال 

حرکات، متناسب / خطوات، متقارب
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گزینه »4« صحیح است. - ۱4۱سوال 

»هفت پیکر« سروده نظامی است.

گزینه »3« صحیح است. - ۱42سوال 

کتاب »داستان های دل انگیز در ادب فارسی« اثر زهرا کیا )خانلری( است.

گزینه »2« صحیح است. - ۱43سوال 

اخالق محسنی ← منثور / هفت پیکر ← منظوم / لطایف الطوایف ← منثور

گزینه »4« صحیح است. - ۱44سوال 

شکل صحیح عبارت به این صورت است: »نویسنده به کمک داستان، تفکرات، آرزوها و جهت گیری های فکری خویش و مفاهیم خاص را بیان می کند.«

گزینه »4« صحیح است. - ۱45سوال 

»مزار شاعر« نوشته فرانسوا کوپه است.

گزینه »4« صحیح است. - ۱46سوال 

»مهستی بحرینی« مترجم کتاب »مائده های زمینی و مائده های تازه« اثر »آندره ژید« است.

گزینه »۱« صحیح است. - ۱47سوال 

کتاب »مائده های زمینی« و »مائده های تازه« نوشته آندره ژید است.

گزینه »3« صحیح است. - ۱48سوال 

»سمفونی پنجم جنوب« اثر نزار قبانی و »مزار شاعر« اثر فرانسوا کوپه است.

گزینه »2« صحیح است. - ۱49سوال 

»بینوایان« اثر ویکتور هوگو، »سمفونی پنجم جنوب« اثر نزار قبانی و »مائده های زمینی« اثر آندره ژید است.

گزینه »2« صحیح است. - ۱50سوال 

»بهارستان« و »تحفۀ االحرار« از آثار جامی هستند.

گزینه »2« صحیح است. - ۱5۱سوال 

تحفۀ االحرار ← نظم / بهارستان ← نثر

گزینه »۱« صحیح است. - ۱52سوال 

تاریخ بیهقی به ذکر جزئیات می پردازد؛ بنابراین، به طور کلی »ایجاز و خالصه گویی« از ویژگی های آن نیست.

گزینه »3« صحیح است. - ۱53سوال 

حرکات، متناسب / خطوات، متقارب
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گزینه »2« صحیح است. - ۱54سوال 

کتاب »زندگانی جالل الدین محمد، مشهور به مولوی« اثر بدیع الزمان فروزانفر است.

گزینه »۱« صحیح است. - ۱55سوال 

اسرار التوحید به نثر و اثر محمدبن منور است.

گزینه »3« صحیح است. - ۱56سوال 

الهی نامه اثر سنایی غزنوی است.

گزینه »۱« صحیح است. - ۱57سوال 

اسرارنامه و منطق الطیر آثار عطار هستند.

گزینه »2« صحیح است. - ۱58سوال 

موالنا با عطار، سعدی و عراقی دیداری داشته است.

گزینه »4« صحیح است. - ۱59سوال 

عطار در دیدار با جالل الدین محمد )موالنا(، کتاب اسرارنامه خود را به وی داد.

گزینه »4« صحیح است. - ۱60سوال 

»سنایی« در این گزینه نادرست است. موالنا با فخرالدین عراقی و سعدی مالقات داشته است.

گزینه »۱« صحیح است. - ۱6۱سوال 

حسام الدین چلبی – الهی نامه – منطق الطیر

گزینه »2« صحیح است. - ۱62سوال 

کتاب »روزها« اثر محمدعلی اسالمی ندوشن، حسب حال نویسی است.

گزینه »2« صحیح است. - ۱63سوال 

کتاب »نمونه های نثر فصیح فارسی« اثر جالل متینی است.

گزینه »3« صحیح است. - ۱64سوال 

با توجه به تعریف »سهل ممتنع«: سخنی که به ظاهر، ساده به نظر می رسد ولی هر کس نمی توان مانند آن را پدید آورد.

گزینه »2« صحیح است. - ۱65سوال 

»لیلی و مجنون« اثر نظامی و در قالب »مثنوی« است.

گزینه »۱« صحیح است. - ۱66سوال 

»تذکرۀ االولیا« به »نثر« و نویسنده آن، عطار نیشابوری است.
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گزینه »4« صحیح است. - ۱67سوال 

نویسنده »مرصادالعباد«، نجم الدین رازی و نویسنده »اسرارالتوحید« محمدبن منور است.

گزینه »4« صحیح است. - ۱68سوال 

این اثر نوشته نجم الدین رازی، معروف به »دایه« است.

گزینه »3« صحیح است. - ۱69سوال 

»دایه«، لقب نجم الدین رازی است.

گزینه »۱« صحیح است. - ۱70سوال 

غزلیات شمس )دیوان کبیر(، سروده مولوی است.

گزینه »3« صحیح است. - ۱7۱سوال 

به ترتیب: حسن – چهره

گزینه »4« صحیح است. - ۱72سوال 

شعر امواج سند، در قالب چهارپاره و سروده حمیدی شیرازی است.

گزینه »۱« صحیح است. - ۱73سوال 

ملک الشعرای بهار – فریدون توللی – فریدون مشیری [توجه! دکتر پرویز خانلری هم سروده هایی در قالب چهارپاره دارد.]

گزینه »2« صحیح است. - ۱74سوال 

مجید واعظی نویسنده کتاب »عباس میرزا، آغازگری تنها« است.

گزینه »۱« صحیح است. - ۱75سوال 

»زندان موصل« خاطرات، آزاده سرافراز »اصغر رباط جزی« است که به قلم »کامور بخشایش« نوشته شده است.

گزینه »3« صحیح است. - ۱76سوال 

باباطاهر از سرایندگان نامدار »دوبیتی« است. خیام، عطار، موالنا و باباافضل کاشانی از سرایندگان نامدار »رباعی« به شمار می آیند.

گزینه »3« صحیح است. - ۱77سوال 

»پروانه«، تخلص »محمدعلی مجاهدی« است.

گزینه »2« صحیح است. - ۱78سوال 

توجه! سهراب سپهری و اخوان ثالث از شاعران معاصر هستند؛ ولی جزو شاعران انقالب اسالمی نیستند.

گزینه »۱« صحیح است. - ۱79سوال 

کار – شنبه
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گزینه »4« صحیح است. - ۱67سوال 

نویسنده »مرصادالعباد«، نجم الدین رازی و نویسنده »اسرارالتوحید« محمدبن منور است.

گزینه »4« صحیح است. - ۱68سوال 

این اثر نوشته نجم الدین رازی، معروف به »دایه« است.

گزینه »3« صحیح است. - ۱69سوال 

»دایه«، لقب نجم الدین رازی است.

گزینه »۱« صحیح است. - ۱70سوال 

غزلیات شمس )دیوان کبیر(، سروده مولوی است.

گزینه »3« صحیح است. - ۱7۱سوال 

به ترتیب: حسن – چهره

گزینه »4« صحیح است. - ۱72سوال 

شعر امواج سند، در قالب چهارپاره و سروده حمیدی شیرازی است.

گزینه »۱« صحیح است. - ۱73سوال 

ملک الشعرای بهار – فریدون توللی – فریدون مشیری [توجه! دکتر پرویز خانلری هم سروده هایی در قالب چهارپاره دارد.]

گزینه »2« صحیح است. - ۱74سوال 

مجید واعظی نویسنده کتاب »عباس میرزا، آغازگری تنها« است.

گزینه »۱« صحیح است. - ۱75سوال 

»زندان موصل« خاطرات، آزاده سرافراز »اصغر رباط جزی« است که به قلم »کامور بخشایش« نوشته شده است.

گزینه »3« صحیح است. - ۱76سوال 

باباطاهر از سرایندگان نامدار »دوبیتی« است. خیام، عطار، موالنا و باباافضل کاشانی از سرایندگان نامدار »رباعی« به شمار می آیند.

گزینه »3« صحیح است. - ۱77سوال 

»پروانه«، تخلص »محمدعلی مجاهدی« است.

گزینه »2« صحیح است. - ۱78سوال 

توجه! سهراب سپهری و اخوان ثالث از شاعران معاصر هستند؛ ولی جزو شاعران انقالب اسالمی نیستند.

گزینه »۱« صحیح است. - ۱79سوال 

کار – شنبه
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گزینه »۱« صحیح است. - ۱80سوال 

»مرداس« پدر »ضحاک« است. )پدر فریدون، » آبتین « و مادرش »فرانک« است که در این درس به آن اشاره نشده است.(

گزینه »۱« صحیح است. - ۱8۱سوال 

روضه خلد )به شیوه کتاب گلستان سعدی نوشته شده است.(

گزینه »۱« صحیح است. - ۱82سوال 

»حمله حیدری« نوعی حماسه مذهبی است که آن را باذل مشهدی در قالب مثنوی سروده است.

گزینه »3« صحیح است. - ۱83سوال 

این شعر از دفتر اول مثنوی معنوی، سروده موالنا جالل الدین محمد بلخی، معروف به »مولوی« است.

گزینه »2« صحیح است. - ۱84سوال 

فرزانگی – مردانگی )شعر سروده »نظام وفا« است.(

گزینه »3« صحیح است. - ۱85سوال 

کلیله و دمنه ترجمه ابوالمعالی نصرالله منشی است.

گزینه »۱« صحیح است. - ۱86سوال 

محمد عوفی

گزینه »۱« صحیح است. - ۱87سوال 

شلوارهای وصله دار )داستان کوتاه( ← رسول پرویزی / سه دیدار )رمان( ← نادر ابراهیمی

گزینه »3« صحیح است. - ۱88سوال 

با »لحن و بیان شاعرانه« همراه نیست.

گزینه »3« صحیح است. - ۱89سوال 

راوی داستان، همان نویسنده قصه، »رسول پرویزی« و زاویه دید به صورت اول شخص است.

گزینه »4« صحیح است. - ۱90سوال 

راوی رمان »سه دیدار«، همان نویسنده )نادر ابراهیمی(، و زاویه دید آن، سوم شخص )دانای کل( است.

گزینه »۱« صحیح است. - ۱9۱سوال 

نویسنده »زادالمعاد«، محمد باقر مجلسی است. نام این اثر در متن درس آمده، ولی به نام نویسنده آن اشاره نشده است.

گزینه »۱« صحیح است. - ۱92سوال 

»ماه نو و مرغان آواره« اثر رابیندرانات تاگور است.
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گزینه »3« صحیح است. - ۱93سوال 

»پیامبر و دیوانه« اثر جبران خلیل جبران است.

گزینه »4« صحیح است. - ۱94سوال 

»دیوان غربی – شرقی« اثر یوهان ولفگانگ گوته است.

گزینه »3« صحیح است. - ۱95سوال 

داستان »پرنده ای به نام آذرباد« اثر ریچارد باخ است.

گزینه »۱« صحیح است. - ۱96سوال 

دیوان غربی – شرقی )به نظم( اثر ولفگانگ گوته به ترجمه کورش صفوی / پرنده ای به نام آذرباد )به نثر( اثر ریچارد باخ به ترجمه سودابه پرتوی

گزینه »2« صحیح است. - ۱97سوال 

»آذرباد« و از زبان »سوم شخص«

گزینه »2« صحیح است. - ۱98سوال 

کتاب کلیله و دمنه را ابتدا »ابن مقفع« از زبان پهلوی به عربی و سپس »نصرالله منشی« آن را از عربی به فارسی ترجمه کرده است.

گزینه »4« صحیح است. - ۱99سوال 

»مناظره«؛ اساس مناظره بر سوال و جواب است.

گزینه »۱« صحیح است. - 200سوال 

وجه: ذات و وجود / صاحب نظر: عارف و صاحب بصیرت

گزینه »2« صحیح است. - 20۱سوال 

قطعه؛ زیرا مصراع های زوج )دوم( آن، هم قافیه هستند.

گزینه »۱« صحیح است. - 202سوال 

محمدتقی بهار، عارف قزوینی و فرخی یزدی )غزل اجتماعی در عصر مشروطه رواج یافت.(

گزینه »3« صحیح است. - 203سوال 

)روایت سنگرسازان 2( نوشته عیسی سلمانی لطف آبادی است.

گزینه »4« صحیح است. - 204سوال 

در قالب قصیده و آن را محمدتقی بهار، معروف به »ملک الشعرای بهار« در سال 1301 ه.ش سروده است.

گزینه »2« صحیح است. - 205سوال 

»قصه شیرین و فرهاد« نوشته »احمد عربلو« است.
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گزینه »3« صحیح است. - ۱93سوال 

»پیامبر و دیوانه« اثر جبران خلیل جبران است.

گزینه »4« صحیح است. - ۱94سوال 

»دیوان غربی – شرقی« اثر یوهان ولفگانگ گوته است.

گزینه »3« صحیح است. - ۱95سوال 

داستان »پرنده ای به نام آذرباد« اثر ریچارد باخ است.

گزینه »۱« صحیح است. - ۱96سوال 

دیوان غربی – شرقی )به نظم( اثر ولفگانگ گوته به ترجمه کورش صفوی / پرنده ای به نام آذرباد )به نثر( اثر ریچارد باخ به ترجمه سودابه پرتوی

گزینه »2« صحیح است. - ۱97سوال 

»آذرباد« و از زبان »سوم شخص«

گزینه »2« صحیح است. - ۱98سوال 

کتاب کلیله و دمنه را ابتدا »ابن مقفع« از زبان پهلوی به عربی و سپس »نصرالله منشی« آن را از عربی به فارسی ترجمه کرده است.

گزینه »4« صحیح است. - ۱99سوال 

»مناظره«؛ اساس مناظره بر سوال و جواب است.

گزینه »۱« صحیح است. - 200سوال 

وجه: ذات و وجود / صاحب نظر: عارف و صاحب بصیرت

گزینه »2« صحیح است. - 20۱سوال 

قطعه؛ زیرا مصراع های زوج )دوم( آن، هم قافیه هستند.

گزینه »۱« صحیح است. - 202سوال 

محمدتقی بهار، عارف قزوینی و فرخی یزدی )غزل اجتماعی در عصر مشروطه رواج یافت.(

گزینه »3« صحیح است. - 203سوال 

)روایت سنگرسازان 2( نوشته عیسی سلمانی لطف آبادی است.

گزینه »4« صحیح است. - 204سوال 

در قالب قصیده و آن را محمدتقی بهار، معروف به »ملک الشعرای بهار« در سال 1301 ه.ش سروده است.

گزینه »2« صحیح است. - 205سوال 

»قصه شیرین و فرهاد« نوشته »احمد عربلو« است.
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گزینه »2« صحیح است. - 206سوال 

»فیه ما فیه« به نثر و اثر مولوی )موالنا( است.

گزینه »2« صحیح است. - 207سوال 

»فیه ما فیه« به نثر و »مثنوی« به نظم، هر دو از آثار موالنا )مولوی( هستند. »اسرارنامه و منطق الطیر« هر دو به نظم و خالق آنها عطار است.

گزینه »4« صحیح است. - 208سوال 

»تمهیدات« اثر عین القضات همدانی، »فی حقیقۀ العشق« اثر شهاب الدین سهروردی است.

گزینه »3« صحیح است. - 209سوال 

مثل درخت در شب باران )غزل است.(

گزینه »3« صحیح است. - 2۱0سوال 

»م.سرشک« تخلص محمدرضا شفیعی کدکنی است و »مثل درخت در شب باران« از آثار اوست.

گزینه »2« صحیح است. - 2۱۱سوال 

حسب حال – محمد ابراهیم باستانی پاریزی

گزینه »۱« صحیح است. - 2۱2سوال 

»تذکرۀ االولیا« به نثر و اثر عطار نیشابوری است.

گزینه »2« صحیح است. - 2۱3سوال 

»کویر« اثر علی شریعتی و »بخارای من، ایل من« اثر محمد بهمن بیگی است.

گزینه »3« صحیح است. - 2۱4سوال 

هر دو بیانگر زندگی و حاالت شخصی، نویسندگان آنها هستند؛ بنابراین، »حسب حال« محسوب می شوند.

گزینه »۱« صحیح است. - 2۱5سوال 

دری به خانه خورشید ← منظوم / تیرانا ← منثور

گزینه »3« صحیح است. - 2۱6سوال 

دری به خانه خورشید اثر سلمان هراتی و تیرانا اثر محمدرضا رحمانی )مهرداد اوستا( است.

گزینه »3« صحیح است. - 2۱7سوال 

محمدرضا رحمانی با نام هنری »مهرداد اوستا« شهرت دارد.

گزینه »4« صحیح است. - 2۱8سوال 

»سانتاماریا« نام مجموعه آثار »سید مهدی شجاعی« است.
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گزینه »2« صحیح است. - 2۱9سوال 

شهید محسن حججی – مرتضی امیری اسفندقه

گزینه »4« صحیح است. - 220سوال 

ُحسن – ُحسنی

گزینه »2« صحیح است.- 22۱سوال 

»در حیاط کوچک پاییز در زندان«، اثر مهدی اخوان ثالث است.

گزینه »2« صحیح است.- 222سوال 

»منطق الطیر« اثر عطار نیشابوری و »سندبادنامه« اثر ظهیری سمرقندی است.

گزینه »3« صحیح است.- 223سوال 

»کباب غاز« اثر محمدعلی جمال زاده و »ارمیا« اثر رضا امیرخانی است.

گزینه »3« صحیح است.- 224سوال 

»مسافر« اثر فریدریش شیللر است.

گزینه »3« صحیح است.- 225سوال 

پابلو نرودا

گزینه »۱« صحیح است.- 226سوال 

کمال گرایی و محدودیت اندیشه

گزینه »2« صحیح است.- 227سوال 

غزلواره ها، اثر ویلیام شکسپیر است.

گزینه »۱« صحیح است.- 228سوال 

نویسنده کتاب »قصه های دوشنبه« آلفونس دوده و عبدالحسین زرین کوب مترجم آن است.

گزینه »3« صحیح است.- 229سوال 

قصه های دوشنبه – اول شخص – حفظ زبان ملی و میهن دوستی

گزینه »4« صحیح است.- 230سوال 

در گزینه »4« شاعر به معشوق آسمانی و برتری آن اشاره دارد که از ویژگی های فکری سبک خراسانی نیست.

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه های »1« و »2«: وصف طبیعت و روح نشاط و خوش باشی از ویژگی های فکری سبک خراسانی می باشد.
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گزینه »2« صحیح است. - 2۱9سوال 
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گزینه »3«: پند و اندرزهایی که جنبۀ عملی و دستوری دارند، از ویژگی های فکری سبک خراسانی است.

گزینه »۱« صحیح است. - 23۱سوال 

اوج سخن پروین در قطعات است که در آن ها به شیوه انوری و سنایی توجه دارد.

گزینه »3« صحیح است.- 232سوال 

گزینه »4« صحیح است.- 233سوال 

گزینه »3« صحیح است.- 234سوال 

او )شهریار( به بزرگان دین به ویژه حضرت علی ارادت خاصی داشت و چند شعر ارزنده با این مضمون از او به جا مانده است.

گزینه »2- 235سوال 

»تلخ و شیرین« نام اثری از محمدعلی جمالزاده است.

گزینه »3« صحیح است.- 236سوال 

این توضیح درباره »مهدی اخوان ثالث« از شاعران معاصر است.

گزینه »3« صحیح است.- 237سوال 

یکی از ویژگی های شعر اخوان برخی کاربردهای نحوی سبک خراسانی است. 

گزینه »4« صحیح است.- 238سوال 

نزدیکی به ادبیات نمایشی 

گزینه »2« صحیح است.- 239سوال 

زمینه های گرایش به رمان نویسی و نثر داستانی را به معنای نوین آن، عبدالرحیم طالبوف و زین العابدین مراغه ای با سفرنامه های خیالی خود ایجاد کردند.

گزینه »4« صحیح است.- 240سوال 

گزینه »2« صحیح است.- 24۱سوال 

داستان نویسی نوین با افرادی مانند صادق هدایت نویسنده »سگ ولگرد« بزرگ علوی نویسنده »چشم هایش« و صادق چوبک نویسنده »تنگسیر« و .... گسترش 
یافت. این گروه موسوم به نویسندگان نسل اول هستند »شوهر آهو خانم« اثر محمد افغانی از نویسندگان دوره مقاومت است.

گزینه »4« صحیح است.- 242سوال 

از  با »سووشون«  با »مدیر مدرسه« و سیمین دانشور  تلفیق آنچه داشتیم و آنچه از شیوه های غربی گرفتیم بود، جالل آل احمد  سبک نویسندگی این گروه، 
معروف ترین نویسندگان این دوره اند از دیگر چهر های این گروه می توان به تقی مدرسی، محمود اعتمادزاده، غالمحسین ساعدی، و جمال میرصادقی اشاره کرد.

گزینه »۱« صحیح است.- 243سوال 

پاسخنامۀتشریحیتاریخادبیاتوسبکشناسی

279

روی آوردن به داستان کوتاه از ویژگی های نثر این دوره است.

گزینه2»ا«2صحیح42 ت.و للا -244

گزینه2»3«2صحیح42 ت.و  لا -244

گزینه2»3«2صحیح42 ت.و  لا -244

گزینه2»ل«2صحیح42 ت.و  لا -244

تصحیح2 ایر2گزینه2ها:

ب: در این دوران مضمون رمان ها و داستان ها غالبًا مبارزه و پایداری است. بر اغلب داستان های این دوره اضطراب سیاسی و ترس ناشی از بدفرجامی و زندان 
حاکم است 

ت: نام نمایشنامه »جعفرخان از فرنگ برگشته« است. 

ج: این دو از نویسندگان معروف گروه تلفیق هستند. 

گزینه2»ا«2صحیح42 ت.2نام42ثری42ز2 ید2محمدعلی2جمالز4ده42 ت.2و  لا -244

گزینه2»3«2صحیح42 ت.و  لا -244

گزینه2»1«2صحیح42 ت.و   ا -244

گزینه2»ا«2صحیح42 ت.و 1 ا -244

نام اثری از امین فقیری از نویسندگان دوره مقاومت است.

گزینه2»1«2صحیح42 ت.و ا ا -244

گزینه2»ل«2صحیح42 ت.و 3 ا -244

گزینه2»ا«2صحیح42 ت.و ل ا -244

این توضیح درباره سیمین دانشور است.

گزینه2»ل«2صحیح42 ت.و   ا -244

درون مایه سرودها و نوشته های ادبی این دوره بیشتر در این زمینه ها است. محکوم کردن استبداد و بی عدالتی، ستایش آزادی و آزادی خواهان، ترسیم افق های 
روشن و امیدبخش پیروزی بر خالف ادبیات ناامید و مأیوس قبل از انقالب؛ تکریم شهید و فرهنگ شهادت با تکیه بر اسطوره های ملی و تاریخی، طرح اسوه های 

تاریخی به ویژه تاریخ اسالم مانند پیامبر اکرم )ص(، امام علی )ع( و امام حسین )ع( و چهره های مبارز همچون حضرت امام خمینی )ره(

گزینه2»ل«2صحیح42 ت.و   ا -244

شاعران و نویسندگان این عصر با باورهای سرچشمه گرفته از مکتب انقالبی و اسالمی، اندیشه ها و مضامین مذهبی و عرفانی و موضوعاتی مثل: جهاد، شهادت، 
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روشن و امیدبخش پیروزی بر خالف ادبیات ناامید و مأیوس قبل از انقالب؛ تکریم شهید و فرهنگ شهادت با تکیه بر اسطوره های ملی و تاریخی، طرح اسوه های 
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گزینه2»ل«2صحیح42 ت.و   ا -244

شاعران و نویسندگان این عصر با باورهای سرچشمه گرفته از مکتب انقالبی و اسالمی، اندیشه ها و مضامین مذهبی و عرفانی و موضوعاتی مثل: جهاد، شهادت، 
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ایثار، آزادگی و عشق را در آثار خویش بیشتر به کار گرفتند. 

گزینه »4« صحیح است.- 257سوال 

گزینه »3« صحیح است.- 258سوال 

گزینه »۱« صحیح است.- 259سوال 

گزینه »3« صحیح است.- 260سوال 

گزینه »2« صحیح است.- 26۱سوال 

گزینه »2« صحیح است.- 262سوال 

گزینه »4« صحیح است.- 263سوال 

گزینه »2« صحیح است.- 264سوال 

مدح و ذم و هجو در شعر این دوره بسیار کم است.

گزینه »2« صحیح است.- 265سوال 

معشوق در ادبیات معاصر مانند دوره های آغازین شعر فارسی زمینی است.

گزینه »3« صحیح است.- 266سوال 

مخاطب شعر، عامۀ مردم هستند.

گزینه »3« صحیح است.- 267سوال 

هر چهار ویژگی در این بیت وجود دارد اما صورت سؤال مشهودترین را از ما خواسته است. با خواندن این بیت اولین چیزی که به ذهن خطور می کند این است که 
قرار است دربارۀ مضمون فقر که یک مضمون اجتماعی است شعری بخوانیم. به این نکته توجه داشته باشید که لحن ساده و سادگی زبان شعر در مرتبۀ بعد قرار 

دارند چون این ها ابزاری هستند که شاعر به کار برده تا مفهوم مورد نظرش را پررنگ تر کند و اجازه ندهد پیچیدگی کالم آن را تحت تأثیر قرار دهد.

گزینه »4« صحیح است.- 268سوال 

در این شعر »شب، داروگ، طوفان و باران« نماد هستند. تقریبًا می توان گفت نمادهای معروفی در شعر معاصر هستند؛ به ویژه »شب«. اما زبان شعر ساده است 
و مضمون نگرانی شاعر از اوضاع زمانه مشهود است. ابهام معنایی خاصی در شعر مشاهده نمی شود.

گزینه »۱« صحیح است.- 269سوال 

این شعر در قالب نیمایی سروده شده است )وزن و قافیه دارد.( – وزن دو بند اول: فاعالتن فاعلن و بند آخر: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن.

گزینه »3« صحیح است.- 270سوال 

معشوق در ادبیات معاصر مانند دوره های آغازین شعر فارسی زمینی است. تفکر شاعر بیشتر زمینی و پیرامون امور دنیوی است.
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گزینه »3« صحیح است.- 27۱سوال 

در نثر این دوره شماری از واژه های اروپایی به زبان فارسی راه یافته اند.

گزینه »3« صحیح است.- 272سوال 

در نثر این دوره شماری از واژه های اروپایی به زبان فارسی راه یافته اند. از واژه های عربی نسبت به گذشته کاسته شده است.

گزینه »3« صحیح است.- 273سوال 

در نثر این دوره قالب ها و ساختارهای داستانی متنوع و گوناگون است؛ سفرنامه، خاطره، داستان کوتاه و بلند، نثر تحقیقی و دانشگاهی، رمان، نمایشنامه و .... 
مورد توجه نویسندگان معاصر قرار گرفته است.

گزینه »4« صحیح است.- 274سوال 

در این دوره گسترۀ مضامین بسیار وسیع است.

گزینه »4« صحیح است.- 275سوال 

یکی از ویژگی های نثر معاصر در سطح ادبی این است که توصیف پدیده ها و شخصیت های عینی، کوتاه، بیرونی و مشخص است.

گزینه »3« صحیح است.- 276سوال 

از شما چه پنهان، چشمم آب نمی خورد، داد و بیداد، کلمه های قلنبه، نقدًا - گزینه 1 در متن دیده نمی شود

گزینه »4« صحیح است.- 277سوال 

گزینه »4« صحیح است.- 278سوال 

گرایش به خیال بندی، شعر برخی از شاعران این دوره را گاه به شعر بیدل و صائب نزدیک کرده است.

گزینه »3« صحیح است.- 279سوال 

روی آوردن به مفاهیم انتزاعی در شعر این دوره آشکار است.

گزینه »4« صحیح است.- 280سوال 

باستان گرایی و عالقه فراوان به استفاده از واژه های کهن در زبان شعر این دوره محسوس است.

گزینه »2« صحیح است.- 28۱سوال 

آشکارا پیداست که »درد« یک مفهوم انتزاعی است. )مفهوم انتزاعی آن چیزی است که در ذهن ما وجود دارد اما مصداق بیرونی ندارد.(

گزینه »2« صحیح است.- 282سوال 

شعر درباره ظهور امام زمان است 

گزینه »4« صحیح است.- 283سوال 
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گزینه »3« صحیح است.- 279سوال 
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گزینه »4« صحیح است.- 280سوال 
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گزینه »2« صحیح است.- 28۱سوال 
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گزینه »2« صحیح است.- 282سوال 
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گزینه »4« صحیح است.- 283سوال 
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گزینه »4« صحیح است. - 284سوال 

گزینه »4« صحیح است.- 285سوال 
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گزینه »4« صحیح است.- 286سوال 

با حملۀ بنیان برانداز مغول و بعد از آن هجوم وحشیانۀ تیمور و حکومت ظالمانۀ این دو، نه تنها بناها و آبادانی ها بلکه بنیان فرهنگ و اخالق نیز تباه و ویران 
گردید. مردم سرخورده و دل مرده به عرفان )تصوف( پناه بردند تا آرامش یابند. شعر عرفانی با تکیه بر عواطف انسانی و ترویج روحیۀ تسامح و تساهل، خدمت به 
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گزینه »3« صحیح است.- 287سوال 
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گزینه »4« صحیح است.- 288سوال 
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گزینه »2« صحیح است.- 289سوال 
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گزینه »3« صحیح است.- 290سوال 

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه 1: مثنوی های خواجو

گزینه 2: موش و گربۀ زاکانی

گزینه 1: المعجم شمس قیس رازی

گزینه »3« صحیح است.- 29۱سوال 

گاهی است که نکته یابی و انتقادهای ظریف اجتماعی او معروف است. منظومۀ موش و گربه نمونه ای از طبع اوست. عبید زاکانی شاعر خوش ذوق و آ

گزینه »4« صحیح است.- 292سوال 

»مثنوی های خواجو« به تقلید از »پنج گنج نظامی« است.

گزینه »۱« صحیح است.- 293سوال 

محتوای قطعات ابن یمین اخالقی است. او بر قناعت پیشگی و بی اعتباری دنیا تأکید می کرد.
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بررسی گزینه ها:

گزینه 1: اخالقی )بی اعتباری دنیا(

گزینه 2: عاشقانه

گزینه 3: مدحی

گزینه 4: حماسی

گزینه »2« صحیح است.- 294سوال 

تذکره االولیا از عطار، رسالۀ دلگشا از عبید زاکانی، مجالس سبعه از مولوی، تاریخ گزیده از حمدالله مستوفی

گزینه »3« صحیح است.- 295سوال 

در قرن هفتم قصیده که پیش از آن در خدمت ستاش فرمانروایان بود، کم رنگ شد و غزل که زبان دل و عشق بود، گسترش یافت؛ البته قالب مثنوی نیز برای 
ظهور عاطفه، اخالق و عرفان میدان فراخی پدید آورد.

با توجه به توضیحات شاعران قرن های هفتم تا نهم نیز در می یابیم که اکثر آن ها غزل سرا بوده اند و مثنوی های بسیاری نیز در این دوره پدید آمده است. قالب 
قطعه و قصیده کمتر از این قالب ها رواج داشته است.

گزینه »۱« صحیح است.- 296سوال 

خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی از چهره های علمی و سیاسی عصر ایلخانان )در قرن هفتم( بود که مهم ترین کتاب او جامع التواریخ نام دارد. حمدالله 
مستوفی از مورخان مشهور قرن هشتم ایران و نویسندۀ کتاب تاریخ گزیده است.

ابن یمین شاعر قرن هشتم است که قطعات اخالقی او زبانزد است.

گزینه »3« صحیح است.- 297سوال 

گزینه »3« صحیح است.- 298سوال 

گزینه »۱« صحیح است.- 299سوال 

»مجالس سبعه« و »فیه ما فیه« حاوی مطالبی است که مولوی می گفته و شاگردانش می نوشته اند، اما »مکاتیب« مجموعه نامه هایی است به قلم خود مولوی 
که سب نثر او را بهتر نشان می دهد.

گزینه »3« صحیح است.- 300سوال 

برخی از عوامل سیاسی و اجتماعی مثل روی کار آمدن حکومت های غزنوی و سلجوقی و تغییر جغرافیای مرکزیت ادبی و سیاسی از خراسان به عراق عجم، 
زمینه های تغییر سبک را پدید آورد و با فاصله گرفتن سبک های بینابین و آذربایجانی از سبک خراسانی، کم کم سبک عراقی پدید آمد.

گزینه »4« صحیح است.- 30۱سوال 

اگرچه ادبیات دوره معاصر را از زمان مشروطه تا زمان ما دانسته اند. اما بهتر است شروع واقعی شعر نو را از سال 1300 یعنی اندکی پیش از به سلطنت رسیدن 
رضاخان بدانیم.

گزینه »4« صحیح است.- 302سوال 
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که سب نثر او را بهتر نشان می دهد.

گزینه »3« صحیح است.- 300سوال 

برخی از عوامل سیاسی و اجتماعی مثل روی کار آمدن حکومت های غزنوی و سلجوقی و تغییر جغرافیای مرکزیت ادبی و سیاسی از خراسان به عراق عجم، 
زمینه های تغییر سبک را پدید آورد و با فاصله گرفتن سبک های بینابین و آذربایجانی از سبک خراسانی، کم کم سبک عراقی پدید آمد.
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اگرچه ادبیات دوره معاصر را از زمان مشروطه تا زمان ما دانسته اند. اما بهتر است شروع واقعی شعر نو را از سال 1300 یعنی اندکی پیش از به سلطنت رسیدن 
رضاخان بدانیم.

گزینه »4« صحیح است.- 302سوال 



علوم و فنون ادبی

284

گزینه »4« صحیح است.- 303سوال 

گزینه »2« صحیح است.- 304سوال 

گزینه »2« صحیح است.- 305سوال 

این اتفاق مربوط به دوره سوم است.

گزینه »2« صحیح است.- 306سوال 

در دوره سوم »شعر تغزلی« که از دوره قبل شروع شده بود، به تدریج راه خود را ادامه داد؛ به ویژه که از طرف حکومت نیز تقویت شد و در دهه 320 و اوایل 1330، 
از گسترده ترین جریان های زمان خود شد.

گزینه »3« صحیح است.- 307سوال 

این اتفاق مربوط به دوره دوم است.

گزینه »4« صحیح است.- 308سوال 

گزینه »2« صحیح است.- 309سوال 

دوره چهارم را باید دوره کمال جریان های ادبی دوره های پیشین به حساب آورد. شاعران بهتر و هنری تر از گذشته به جوهر شعر دست یافتند و مضمون شعر آن ها 
بیشتر نقد اجتماعی است.

گزینه »3« صحیح است.- 3۱0سوال 

مورد اول مربوط به دوره سوم و مورد دوم مربوط به دوره دوم است. سایر گزینه ها: 1( دوره سوم / 2( دوره چهارم / 4( دوره چهارم 

گزینه »4« صحیح است.- 3۱۱سوال 

گزینه »4« صحیح است.- 3۱2سوال 

گزینه »3« صحیح است.- 3۱3سوال 

گزینه »3« صحیح است.- 3۱4سوال 

از  یکی  نیز  استبداد  و  استعمار  با  به مردم« هستند. دشمنی  »توجه  در حوزه مضمون  بیداری  از شاخص ترین شاعران عصر  یزدی  فرخی  و  ابوالقاسم الهوتی 
موضوعاتی بود که در نثر روزنامه ای مورد توجه قرار گرفت. درس 4، )ترکیبی(

گزینه »3« صحیح است.- 3۱5سوال 

گزینه »3« صحیح است.- 3۱6سوال 

ادبیات دوره معاصر، نوآوری ها، اندیشه های باستان گرا و گاهی گرایش به شعرهای ترجمه مورد توجه قرار گرفت.
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گزینه »3« صحیح است.- 3۱7سوال 

در این دوره ابتدا تقی رفعت و افرادی مانند بانو شمس کسمایی، ابوالقاسم الهوتی، جعفر خامنه ای و در نهایت نیما یوشیج تالش هایی در تغییر شعر فارسی از نظر 
قالب و محتوا داشتند که آن ها را پیشگامان شعر نو خوانده اند.

گزینه »3« صحیح است.- 3۱8سوال 

گزینه »4« صحیح است. - 3۱9سوال 

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه »1«: پروین اعتصامی در قطعات خود به انوری و سنایی توجه دارد.

گزینه »2«: جریان نوگرایی شعر نیما با سرایش »ققنوس« در سال 1316 تثبیت شد.

گزینه »3«: جریان سمبولیسم اجتماعی یا شعر نو فارسی پس از وقایع 28 مرداد و در دورۀ سوم رواج یافت.

گزینه »۱« صحیح است.- 320سوال 

مدح و ذم و هجو در شعر این دوره بسیار کم است؛ همچنین موضوع شعر محدود نیست و بسیار تنوع دارد و شاعر برای انتخاب موضوع آزاد است.

گزینه »۱« صحیح است.- 32۱سوال 

تقلید از سبک عراقی و خراسانی در شعر این دوره مربوط به ویژگی سطح ادبی شعر است.

گزینه »4« صحیح است.- 322سوال 

دشمنی با استعمار و استبداد یکی از موضوعاتی بود که در نثر روزنامه ای بسیار مورد توجه قرار گرفت و بسیاری از نثرهای دوره بیداری به ویژه نثر داستانی به 
موضوع تنفر از خرافات می پردازند.

گزینه »4« صحیح است.- 323سوال 

آثار گزینه »4« و صورت سؤال

آینه های ناگهان و تنفس صبح: قیصر امین پور / صدای سبز و خواب ارغوانی: سید علی موسوی گرمارودی / دید و بازدید و ارزیابی شتاب زده: جالل آل احمد 
/ راه آب نامه و تلخ و شیرین: محمدعلی جمال زاده؛ بررسی سایر آثار:

طوفان در پرانتز و ظهر روز دهم: قیصر امین پور / اگه بابا بمیره و مهاجر کوچک: محمدرضا سرشار / مدیر مدرسه و زیارت: جالل آل احمد / یکی بود، یکی 
نبود: محمد علی جمالزاده / بره گشمده راعی: هوشنگ گلشیری / از این ستاره تا آن ستاره و از آسمان سبز: سلمان هراتی

گزینه »3« صحیح است.- 324سوال 

باور به اختیار و اراده از ویژگی های سبک خراسانی است.
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/ راه آب نامه و تلخ و شیرین: محمدعلی جمال زاده؛ بررسی سایر آثار:

طوفان در پرانتز و ظهر روز دهم: قیصر امین پور / اگه بابا بمیره و مهاجر کوچک: محمدرضا سرشار / مدیر مدرسه و زیارت: جالل آل احمد / یکی بود، یکی 
نبود: محمد علی جمالزاده / بره گشمده راعی: هوشنگ گلشیری / از این ستاره تا آن ستاره و از آسمان سبز: سلمان هراتی

گزینه »3« صحیح است.- 324سوال 

باور به اختیار و اراده از ویژگی های سبک خراسانی است.



علوم و فنون ادبی

286

گزینه »2«- 325

آینه های دردار از هوشنگ گلشیری است و سیاحت نامۀ ابراهیم بیگ از زین العابدین مراغه ای و تنگسیر از صادق چوبک است. 

گزینه »۱« صحیح است.- 326سوال 

این اثر به تقلید از بوستان نوشته نشده است. صبای کاشانی کتاب گلشن صبا را به تقلید از بوستان نوشته است. خداوندنامه اثری مذهبی – حماسی است.

گزینه »3« صحیح است.- 327سوال 

شعر نو تغزلی در دورۀ دوم ادبیات معاصر گسترش یافت. 

گزینه »4« صحیح است.- 328سوال 

عارف قزوینی در دورۀ مشروطه می زیست و علی محمد افغانی در دورۀ معاصر می زیست.

گزینه »2« صحیح است.- 329سوال 

این اثر از آن سلمان ساوجی است.

گزینه »2« صحیح است.- 330سوال 

»ارزیابی شتاب زده« از جالل آل احمد

گزینه »3« صحیح است.- 33۱سوال 

»سه دیدار« از نادر ابراهیمی است.

گزینه »3« صحیح است.- 332سوال 

گزینه »۱« صحیح است.- 333سوال 

نجم الدین رازی از منشیان و عارفان وارسته قرن هفتم است

گزینه »۱« صحیح است.- 334سوال 

»من زنده ام« از معصومه آباد / »اسرارالتوحید« از »محمد بن منور«/ »سمفونی پـنجم جنوب« از نزار قبانی/ »قابوس نامه« از عنصرالمعالی کیکاووس

گزینه »3« صحیح است.- 335سوال 

»هم صدا با اسماعیل« اثر » سید حسن حسینی« است.

گزینه »۱« صحیح است.- 336سوال 
زبان سبک هندی را باید زبانی واقع گرا قلمداد کرد، زیرا زبان حقیقی مردم آن دوره بوده است.

گزینه »2« صحیح است.- 337سوال 
در این سال ها دو جریان شعری بیشتر رونق داشت:

»یکی شعر لطیف و فصیحی بود که به طور طبیعی و به شیوه کسانی مثل حافظ و سعدی در جریان بوده و بابا فغانی شیرازی از نمایندگان آن است. دیگری مکتب 
وقوع که نتیجه چاره اندیشی شاعران برای تغییر سبک و رهایی از گرفتاری تقلید بود.«
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گزینه »۱« صحیح است.- 338سوال 

نویسندگان »عین الحیات« و »مجالس المومنین« درست نوشته اند. »احسن التواریخ « از حسن بیگ روملو، »عباس نامه« از وحید قزوینی، »تاریخ عالم آرای 
عباسی »از اسکندربیگ ترکمان و »حبیب السییر« از خواندمیر است.

گزینه »۱« صحیح است.- 339سوال 

خراسان، آذربایجان و نواحی مرکزی ایران به کانون های مهمی برای شاعران و هنرمندان تبدیل شد.

گزینه »4« صحیح است.- 340سوال 

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »1«: ویژگی های زبانی شعر صورت سوال است.

گزینه»2«: ویژگی زبانی را مشخص کرده است .

گزینه »3«: ویژگی فکری شعر صورت سوال است.

گزینه »4« صحیح است.- 34۱سوال 

الف( کلیم کاشانی در ابداع معانی و خیال های رنگین مشهور است و این ویژگی به غزل های او لطف ویژه ای بخشیده است.

ب( صائب از پرکارترین شاعران فارسی زبان است. همچنین وی را خداوندگار مضامین تازه شعری دانسته اند.

پ( مضمون های پیچیده، استعاره های رنگین و سرشار از ابهام و تخیل های رمزآمیز شاعرانه از ویژگی های شعر بیدل است.

ت( به کاربردن مضمون های ابداعی فراوان و همچنین استفاده از الفاظ محاوره و ضرب المثل از ویژگی های شعر کلیم است.

گزینه »3« صحیح است.- 342سوال 

در عصر اعتالی صفوی، یعنی زمان شاه عباس اول، ایران از نویسنده قوی دست خالی ماند.

گزینه »4« صحیح است.- 343سوال 

محتشم کاشانی در سرودن شعر مذهبی معروف و ترکیب بندی عاشورایی او زبانزد است.

گزینه »4« صحیح است.- 344سوال 

عبارت گزینه »4«: از ویژگی های زبانی نثر سبک عراقی است.

گزینه »2« صحیح است.- 345سوال 

شاعران در قرن یازدهم سروده های خود را بیشتر با مضامین پند و اندرز، توصیف و بیان امور طبیعی و همچنین تبدیل موضوعات و تمثیالت کهن به مضامین 
تازه و به زبان جدید همراه کردند.

گزینه »2« صحیح است.- 346سوال 

پدیدآورندگان آثار سؤال در گزینه »2« ذکر شده است.

گزینه »4« صحیح است. - 347سوال 

برتری عشق بر عقل )برتری عشق گرایی در مقابل خردگرایی( در سبک عراقی برخالف دوره ی خراسانی بود.
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گزینه »۱« صحیح است.- 338سوال 
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گزینه »۱« صحیح است.- 339سوال 

خراسان، آذربایجان و نواحی مرکزی ایران به کانون های مهمی برای شاعران و هنرمندان تبدیل شد.

گزینه »4« صحیح است.- 340سوال 

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »1«: ویژگی های زبانی شعر صورت سوال است.

گزینه»2«: ویژگی زبانی را مشخص کرده است .
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گزینه »4« صحیح است.- 34۱سوال 

الف( کلیم کاشانی در ابداع معانی و خیال های رنگین مشهور است و این ویژگی به غزل های او لطف ویژه ای بخشیده است.

ب( صائب از پرکارترین شاعران فارسی زبان است. همچنین وی را خداوندگار مضامین تازه شعری دانسته اند.

پ( مضمون های پیچیده، استعاره های رنگین و سرشار از ابهام و تخیل های رمزآمیز شاعرانه از ویژگی های شعر بیدل است.

ت( به کاربردن مضمون های ابداعی فراوان و همچنین استفاده از الفاظ محاوره و ضرب المثل از ویژگی های شعر کلیم است.

گزینه »3« صحیح است.- 342سوال 

در عصر اعتالی صفوی، یعنی زمان شاه عباس اول، ایران از نویسنده قوی دست خالی ماند.

گزینه »4« صحیح است.- 343سوال 

محتشم کاشانی در سرودن شعر مذهبی معروف و ترکیب بندی عاشورایی او زبانزد است.

گزینه »4« صحیح است.- 344سوال 

عبارت گزینه »4«: از ویژگی های زبانی نثر سبک عراقی است.

گزینه »2« صحیح است.- 345سوال 

شاعران در قرن یازدهم سروده های خود را بیشتر با مضامین پند و اندرز، توصیف و بیان امور طبیعی و همچنین تبدیل موضوعات و تمثیالت کهن به مضامین 
تازه و به زبان جدید همراه کردند.

گزینه »2« صحیح است.- 346سوال 

پدیدآورندگان آثار سؤال در گزینه »2« ذکر شده است.

گزینه »4« صحیح است. - 347سوال 

برتری عشق بر عقل )برتری عشق گرایی در مقابل خردگرایی( در سبک عراقی برخالف دوره ی خراسانی بود.
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گزینه »3« صحیح است.- 348سوال 

محاکمه اللغتین )اثر امیرعلی شیرنوایی( و بابرنامه )اثر ظهیرالدین بابر( به زبان ترکی در سبک عراقی نگارش یافتـه انـد. 

بررسـی موارد نادرست:

جامع التواریخ )در سبک عراقی( به زبان فارسی از خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی / بدایع الوقایع )نثر دوره ی هندی به فارسی( عین الحیات )نثر دوره ی 
هندی به فارسی( از علی بن حسین واعظ کاشفی / لمعات )اثر فخرالدین عراقی در سبک عراقی و قالب نظم و نثر و به زبان فارسی( و قابوس نامه )اثر قابوس 

بن و شمگیر به فارسی متعلق به دوره ی غزنوی و سلجوقی(

گزینه »۱« صحیح است.- 349سوال 

قائم مقام فراهانی تکلف را در نثر از بین برد و مسائل عصر را با کاربرد زبان و اصطالحات رایج و آمیخته به شعر و ضرب المثـل هـای لطیف به سبک گلستان 
سعدی نوشت. 

گزینه »2« صحیح است.- 350سوال 

توصیف پدیده ها و شخصیت ها در نثر این دوره عینی، کوتاه، بیرونی و مشخص است.

گزینه »4« صحیح است.- 35۱سوال 

این بیت در سبک عراقی است: اجازت دادن غرور حسن )تشخیص(، گل )استعاره از معشوق(، عندلیب شیدا )استعاره از شاعر( در این بیت از آرایه های بیشتری 
استفاده شده است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه »1«: استفاده از تشبیهات حسی »ارغوان مانند دست زیبارویان پر از دستبند و شاخه ی گل مانند گوش زیبارویان پر از گشواره

گزینه ی »2« : استفاده از دو حرف اضافه برای یک متمم

گزینه »3«: زبان ساده و روان )همه موارد گزینه های »1« ،»2« و »3« از خصوصیات سبک خراسانی هستند.(

گزینه »2« صحیح است.- 352سوال 

جای پای خون ـ دو کبوتر ـ دو پنجره ـ یک پرواز ـ ضیافت ـ بدوک ـ کشتی پهلو گرفته همگی از سید مهدی شجاعی / دالویز تر

از سبزـ  ظهورـ  سفر ششم اثر علی مؤذنی / زمین سوخته و مدار صفر درجه اثر احمد محمود / از آسمان سبزـ  از این ستاره تـا آن سـتارهـ  دری به خانه ی خورشید 
اثر سلمان هراتی / گوشواره ی عرش اثر سید علی موسوی گرما رودی / اگر بابا بمیره ـ مهاجر کوچـک اثـر محمدرضـا سرشار / سووشون اثر سیمین دانشور 

گزینه »2« صحیح است.- 353سوال 

سده های پنجم و ششم از مهم ترین دوره های کمال و گسترش نثر پارسی است. در قرن چهارم و اوایل قرن پنجم، نثر فارسی تـازه ظهور کرده بود و هنوز در آغاز 
راه بود. در نیمه ی قرن پنجم با دوره ی بلوغ آن مواجه می شویم. و در قرن ششم و اوایل قرن هفتم آن را در حال پختگی و کمال می یابیم.

گزینه »2« صحیح است. - 354سوال 

»مثل درخت در شب باران« مجموعه شعر غنایی دکتر شفیعی کدکنی است درحالی که قصه شیرین فرهاد عرب لو، داسـتانی منثـور درباره دوران جنگ است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه »1«: هر دو اثر عرفانی اند.

گزینه »3«: هر دو اثر عرفانی اند.

گزینه »4«: هر دو اثر در قالب حسب حال نگاشته شده اند.
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گزینه »2« صحیح است. - 355سوال 

توضیح این گزینه مربوط به عارف قزوینی است. 

گزینه »4« صحیح است.- 356سوال 

سروش اصفهانی از قصیده سرایان به سبک شاعران خراسانی و سلجوقی بود.

گزینه »3« صحیح است.- 357سوال 

ملک الشعرا بهار مدیریت دو مجله ی »دانشکده و نوبهار« را برعهده داشت. روزنامه ی صور اسرافیل با مدیریت میرزا جهانگیرخـان

صور اسرافیل و مجله ی بهار با مدیریت میرزا یوسف خان اعتصامی منتشر می شد. 

گزینه »۱« صحیح است. - 358سوال 

بررسی موارد نادرست: 

تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران: ملک الشعرا بهار، شمس الدین و قمر: و داستان باستان: میرزا حسن خان بدیع 

گزینه »3« صحیح است.- 359سوال 

گروهی مانند سید اشرف الدین گیالنی و عارف قزوینی به زبان کوچه و بازار روی آوردند و از واژه ها و اصطالحات موسیقی عامیانه و حتی واژه های فرنگی بهره 
بردند.

گزینه »2« صحیح است.- 360سوال 

آثار ذکر شده در سؤال با موارد گزینه »2« هماهنگی دارند.

گزینه »3« صحیح است. - 36۱سوال 

نوع ادبی آثار مذکور به ترتیب:

نخستین رمان تاریخی با نام شمس و طغرا از محمد باقر میرزا خسروی، اولین رمان اجتماعی با نـام تهران مخوف از مرتضی مشفق کاظمی، اولین نمایش نامه 
باعنوان جعفرخان از فرهنگ برگشته از حسن مقدم و رمان دهکده ی پـرمالل از امـین فقیری. 

گزینه »۱« صحیح است.- 362سوال 

پروین در قصیده به سبک ناصرخسرو و لطافت شعر سعدی می سراید. 

گزینه »2« صحیح است.: - 363سوال 

پدیدآورندگان دو اثر به شرح زیر است:

همسایه ها و مدار صفر درجه: احمد محمود، آتش خاموش و شهری چون بهشت: سیمین دانشور، ظهور و دالویزتر از سبز: علی مؤذنی، ضیافت و جای پای 
خون: سید مهدی شجاعی 

گزینه »۱« صحیح است.: - 364سوال 

جمال زاده در داستان بیشتر از این که به محتوا توجه داشته باشد، به سبک نویسندگی و کاربرد کلمات عامیانه و متداول نثر توجـه دارد. 
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گزینه »2« صحیح است. - 355سوال 

توضیح این گزینه مربوط به عارف قزوینی است. 

گزینه »4« صحیح است.- 356سوال 
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صور اسرافیل و مجله ی بهار با مدیریت میرزا یوسف خان اعتصامی منتشر می شد. 

گزینه »۱« صحیح است. - 358سوال 
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گروهی مانند سید اشرف الدین گیالنی و عارف قزوینی به زبان کوچه و بازار روی آوردند و از واژه ها و اصطالحات موسیقی عامیانه و حتی واژه های فرنگی بهره 
بردند.

گزینه »2« صحیح است.- 360سوال 

آثار ذکر شده در سؤال با موارد گزینه »2« هماهنگی دارند.

گزینه »3« صحیح است. - 36۱سوال 
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نخستین رمان تاریخی با نام شمس و طغرا از محمد باقر میرزا خسروی، اولین رمان اجتماعی با نـام تهران مخوف از مرتضی مشفق کاظمی، اولین نمایش نامه 
باعنوان جعفرخان از فرهنگ برگشته از حسن مقدم و رمان دهکده ی پـرمالل از امـین فقیری. 

گزینه »۱« صحیح است.- 362سوال 

پروین در قصیده به سبک ناصرخسرو و لطافت شعر سعدی می سراید. 

گزینه »2« صحیح است.: - 363سوال 

پدیدآورندگان دو اثر به شرح زیر است:

همسایه ها و مدار صفر درجه: احمد محمود، آتش خاموش و شهری چون بهشت: سیمین دانشور، ظهور و دالویزتر از سبز: علی مؤذنی، ضیافت و جای پای 
خون: سید مهدی شجاعی 

گزینه »۱« صحیح است.: - 364سوال 

جمال زاده در داستان بیشتر از این که به محتوا توجه داشته باشد، به سبک نویسندگی و کاربرد کلمات عامیانه و متداول نثر توجـه دارد. 
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گزینه »4« صحیح است.- 365سوال 

آثار ذکر شده در گزینه »4« همگی از آل احمد هستند. 

بررسی موارد نادرست.

زمین سوخته: اثر احمد محمود/ مهاجر کوچک: اثر محمدرضا سرشار/ از آسمان سبز: اثر سلمان هراتی

گزینه »۱« صحیح است.- 366سوال 

نویسندگان گزینه »1« خالقان آثار عبارت سؤال هستند.

گزینه »2« صحیح است.- 367سوال 

سال های پس از جنگ، دوران اوج رمان نویسی در ایران بود که تقریبًا در سراسر دهه ی هفتاد تداوم یافت.

گزینه »3« صحیح است.- 368سوال 

بررسی موارد نادرست: 

»گوشواره ی عرش، خواب ارغوانی و برآشفتن گیسوی تاک »از سید علی موسوی گرما رودی از آسمان سبز و دری به خانه ی خورشید« از سلمان هراتی است. 
طوفان در پرانتز و »بی بال پریدن« از آثار منثور قیصر امین پور است.

گزینه »۱« صحیح است.- 369سوال 

آثار علی مؤذنی: سفر ششم، مالقات در شب آفتابی، دالویزتر از سبز و ظهور/ آثار سید مهدی شجاعی: بدوک، ضیافت، جای پـای خون، کشتی پهلو گرفته. 

گزینه »4« صحیح است.- 370سوال 

اولین رمان اجتماعی در سال 1301 با نام »تهران مخوف« ازمرتضی مشفق کاظمی / اولین مجموعـه داسـتان از جمـال زاده در سـال 1301 باعنوان »یکی 
بود یکی نبود« / اولین نمایش نامه باعنوان »جعفرخان از فرنگ برگشته« از حسن مقدم / اولین رمان تاریخی باعنوان »شمس و طغـرا« از محمد باقر مجلسی. 

گزینه »۱« صحیح است.- 37۱سوال 

»زمستان 62« از اسماعیل فصیح و شهری چون بهشت از سیمین دانشور است.

گزینه »3« صحیح است.- 372سوال 

در دوره عراقی قصیده که پیش از آن در خدمت ستایش فرمانروایان بود، کمرنگ شد و غزل که زبان دل و عشـق بـود، گسـترش یافت. 

گزینه »۱« صحیح است.- 373سوال 

یکی از ویژگی های سبک خراسانی، ستایش خرد است؛ در حالی که در سایر گزینه ها ویژگی های سبک عراقی دیده می شود:

گزینـه »2«: برتری عشق بر عقل، گزینه »3«: سخن از فراق، گزینه »4«: غم گرایی و اندوه خوردن.

گزینه »3« صحیح است.- 374سوال 

صائب تبریزی: 1( معروف ترین شاعر سبک هندی 2( خداوندگار مضامین تازه شعری 3( تک بیت هـای غـزل هـایش بـه صـورت ضرب المثل رواج یافتند.
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گزینه »۱«- 375

ویژگی های زبانی شعر سبک هندی بدین صورت است: 1( راهیابی زبان کوچه و بازار به شعر 2( بسیاری ازلغات ادبی قدیم از صحنه ی شـعر حذف شد. 3( از 
مختصات زبانی سبک خراسانی در آن خبری نیست. 4( ورود لغات مربوط به مذاهب و آداب و رسوم هندوان به شعر وادب 5( کمرنگ شدن لغات عربی 6( رواج 

لغات ترکی در شعر

گزینه »4« صحیح است.- 376سوال 

کتاب کلیله و دمنه که در قرن ششم به نثر فنی نوشته شده بود که مالحسین واعظ کاشفی بعدًا آن را به زبان ساده بازنویسی کرد و انوار سهیلی نامید.

گزینه »4« صحیح است.- 377سوال 

هر دو اثر گزینه »4« در موضوع ادبیات عرفانی نوشته شده اند.

گزینه »1«جوامع الحکایات و لوامع الروایات: مجموعه حکایات تعلیمی / سه دیدار: ادبیات داستانی تاریخی

گزینه »2«: هم صدا با حلق اسماعیل: مجموعه شعر عاشقانه / روضه خلد: مجموعه حکایات تعلیمی

گزینه »3«: زندان موصل: خاطرات اسیر آزاد شده، اصغر رباط جزی / شلوارهای وصله دار: ادبیات داستانی اجتماعی

گزینه »۱« صحیح است.- 378سوال 

حکومت صفوی پس از کشاکش های به وجود آمده در ایران روی کار آمد و مذهب شیعه را ترویج کرد و به شعر ستایشی و دربـاری و عاشقانه های زمینی بی 
توجه بود. 

گزینه »3« صحیح است. - 379سوال 

جامع التواریخ اثر خواجه رشید الدین فضل الله همدانی مربوط به عصر ایلخانان و دوره عراقی است. مرصاد العباد اثر نجم الـدین رازی )نجـم رایه( و تاریخ جهانگشا 
اثر عطاملک جوینی مربوط به دوره عراقی است. تذکره شاه طهماسب از شاه طهماسب صفوی، عالم آرای عباسی از اسکندر بیـک ترکمان و جامع عباسی از 

شیخ بهایی از نثرهای دوره هندی هستند. 

گزینه »2« صحیح است.- 380سوال 

با توجه به لغات دشوار و عربی )مانند تقبل و تکّفل( و آرایه های ادبی )مانند اضافه تشبیهی آبگینه امل( نثر این متن مصنوع بوده و از کتاب مرزباننامه انتخاب 
شده است. 

گزینه »4« صحیح است. - 38۱سوال 

بررسی ابیات: الف( تشبیه دندان به لؤلؤ منظوم و سخن به لؤلؤ منثور )سبک عراقی ـ سعدی(

ب( شنیدستم ـ به عمر اندر )دو حرف اضافه برای یک متمم( )سبک خراسانی ـ رودکی(

ج( هوا خفته است )تشخیص(، پهلوی نومیدی )استعاره(، خرد مست است )تشخیص(، زانوی نادانی )استعاره( )سبک عراقی ـ خاقانی(

د( خدنگ غمزه )اضافه تشبیهی(، سپر انداختن )تسلیم شدن: کنایه( عقل سپر انداخت )تشخیص(، ناوک خونریز )استعاره مژه( )عراقی ـ سعدی( / هــ(

به دین و ملک اندر )دو حرف اضافه برای یک متمم( و همی نماید )استفاده از همی( )خراسانی ـ رودکی(

)توجه: از ویژگی های سبک عراقی استفاده بسیار از آرایه های ادبی مثل تشبیه، تشخیص ـ تلمیح و ... است.(

گزینه »3« صحیح است.- 382سوال 

لمعات اثر فخرالدین عراقی در قالب نظم و نثر نوشته شده است که عراقی سیر و سلوک عارفانه را در آن بیان کرده است.
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گزینه »۱«- 375

ویژگی های زبانی شعر سبک هندی بدین صورت است: 1( راهیابی زبان کوچه و بازار به شعر 2( بسیاری ازلغات ادبی قدیم از صحنه ی شـعر حذف شد. 3( از 
مختصات زبانی سبک خراسانی در آن خبری نیست. 4( ورود لغات مربوط به مذاهب و آداب و رسوم هندوان به شعر وادب 5( کمرنگ شدن لغات عربی 6( رواج 

لغات ترکی در شعر

گزینه »4« صحیح است.- 376سوال 

کتاب کلیله و دمنه که در قرن ششم به نثر فنی نوشته شده بود که مالحسین واعظ کاشفی بعدًا آن را به زبان ساده بازنویسی کرد و انوار سهیلی نامید.

گزینه »4« صحیح است.- 377سوال 

هر دو اثر گزینه »4« در موضوع ادبیات عرفانی نوشته شده اند.

گزینه »1«جوامع الحکایات و لوامع الروایات: مجموعه حکایات تعلیمی / سه دیدار: ادبیات داستانی تاریخی

گزینه »2«: هم صدا با حلق اسماعیل: مجموعه شعر عاشقانه / روضه خلد: مجموعه حکایات تعلیمی

گزینه »3«: زندان موصل: خاطرات اسیر آزاد شده، اصغر رباط جزی / شلوارهای وصله دار: ادبیات داستانی اجتماعی

گزینه »۱« صحیح است.- 378سوال 

حکومت صفوی پس از کشاکش های به وجود آمده در ایران روی کار آمد و مذهب شیعه را ترویج کرد و به شعر ستایشی و دربـاری و عاشقانه های زمینی بی 
توجه بود. 

گزینه »3« صحیح است. - 379سوال 

جامع التواریخ اثر خواجه رشید الدین فضل الله همدانی مربوط به عصر ایلخانان و دوره عراقی است. مرصاد العباد اثر نجم الـدین رازی )نجـم رایه( و تاریخ جهانگشا 
اثر عطاملک جوینی مربوط به دوره عراقی است. تذکره شاه طهماسب از شاه طهماسب صفوی، عالم آرای عباسی از اسکندر بیـک ترکمان و جامع عباسی از 

شیخ بهایی از نثرهای دوره هندی هستند. 

گزینه »2« صحیح است.- 380سوال 

با توجه به لغات دشوار و عربی )مانند تقبل و تکّفل( و آرایه های ادبی )مانند اضافه تشبیهی آبگینه امل( نثر این متن مصنوع بوده و از کتاب مرزباننامه انتخاب 
شده است. 

گزینه »4« صحیح است. - 38۱سوال 

بررسی ابیات: الف( تشبیه دندان به لؤلؤ منظوم و سخن به لؤلؤ منثور )سبک عراقی ـ سعدی(

ب( شنیدستم ـ به عمر اندر )دو حرف اضافه برای یک متمم( )سبک خراسانی ـ رودکی(

ج( هوا خفته است )تشخیص(، پهلوی نومیدی )استعاره(، خرد مست است )تشخیص(، زانوی نادانی )استعاره( )سبک عراقی ـ خاقانی(

د( خدنگ غمزه )اضافه تشبیهی(، سپر انداختن )تسلیم شدن: کنایه( عقل سپر انداخت )تشخیص(، ناوک خونریز )استعاره مژه( )عراقی ـ سعدی( / هــ(

به دین و ملک اندر )دو حرف اضافه برای یک متمم( و همی نماید )استفاده از همی( )خراسانی ـ رودکی(

)توجه: از ویژگی های سبک عراقی استفاده بسیار از آرایه های ادبی مثل تشبیه، تشخیص ـ تلمیح و ... است.(

گزینه »3« صحیح است.- 382سوال 

لمعات اثر فخرالدین عراقی در قالب نظم و نثر نوشته شده است که عراقی سیر و سلوک عارفانه را در آن بیان کرده است.
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گزینه »۱« صحیح است. - 383سوال 

نام پدیدآورندگان آثار سؤال در گزینه »1« آمده است.

گزینه »4« صحیح است.- 384سوال 

در دهه ی چهل و پنجاه، شعر نیمایی مورد توجه قرار گرفت اما بعد از پیروزی انقالب اسالمی قالب های سـنتی مـورد توجـه قـرار گرفت.

گزینه »۱« صحیح است. - 385سوال 

تفکر انسان گرایانه )اومانیسم( که در آثار قبل از انقالب وجود داشت، گاهی در برخی از آثار بعد از انقـالب بـه گونـه ای کم رنـگ مشاهده می شود.

گزینه »2« صحیح است.- 386سوال 

بررسی موارد نادرست:

»زمستان 72«از اسماعیل فصیح ـ »زمین سوخته« از احمد محمود ـ »مهاجر کوچک« و »اگر بابا بمیره« از محمدرضا سرشار ـ »گوشواره ی عرش« از سیدعلی 
موسوی گرمارودی

گزینه »3« صحیح است. - 387سوال 

آثار ذکر شده منسوب به نویسندگان یاد شده در گزینه ی »3« هستند.

گزینه »۱« صحیح است.- 388سوال 

زمینه های گرایش به رمان نویسی و نثر داستانی را به معنای نوین آن، عبدالرحیم طالبوف و زین العابدین مراغدای با سـفرنامه هـای خیالی خود ایجاد کردند.

گزینه »4« صحیح است.- 389سوال 

»الهی نامه« اثر عطار است.

»قابوس نامه« اثر عنصرالمعالی است.

»پیرمرد چشم ما بود« اثر جالل آالحمد است.

»داستان های صاحبدالن« اثر محمدی اشتهاردی است.

گزینه »۱« صحیح است.- 390سوال 

گروهی از شاعران دوره بازگشت به قصیده سرایی به سبک شاعران خراسانی

و عهد سلجوقی پرداختند؛ افرادی مانند صبای کاشـانی، قـاآنی شـیرازی و سروش اصفهانی از این گروه اند. گروه دیگر غـزلدسـرایی بـه سـبک حـافظ، سعدی و 
دیگر شاعران سبک عراقی را پیش گرفتند. شاعرانی ماننـد نشـاط اصفهانی، فروغی بسطامی و مجمر اصفهانی از این گروه اند.

گزینه »2« صحیح است.- 39۱سوال 

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه »1« : »ای قلم« از نمونه های اشعار انتقادی سید اشرف الدین گیالنی است.

گزینه »3« ادیب الممالک فراهانی: از جانب مظفرالدین شاه به ادیب الممالک ملقب شد، فعالیت اصلی اش روزنامه نگاری بود.

گزینه »4« قائم مقام فراهانی: قبل از وی، سبک نویسندگان فارسی با تکلف و تصنع همراه بود. او با تغییر سبک نگارش، تکّلف را در نثر از بین برد.
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گزینه »2« صحیح است.- 392سوال 

از میان رمان نویسان دوره بازگشت می توان به این نویسندگان اشـاره کرد:

»محمدباقر میرزا خسروی« با رمان »شمس و طغرا« و »میرزا حسـنخـان

بدیع« با دو اثر »شمس الدین و قمر« و »داستان باستان«.

گزینه »4« صحیح است.- 393سوال 

بازتاب بیشتر علوم در شعر، گرایش به شعرهای ترجمه ای و تبدیل موضوعات کهن به مضامین نو و زبان جدید از مفاهیمی اسـت که در این دوره رایج نبوده و 
شاعران و نویسندگان از این مفاهیم در آثار خود استفاده نکرده اند.

گزینه »4« صحیح است.- 394سوال 

مجله های »دانشکده« و »نوبهار« با مدیریت ملک الشعرای بهار در این دوره پا به عرصه انتشار گذاشت اما دیگر نشریات مربوط به این دوره نیستند.

گزینه »4« صحیح است.- 395سوال 

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه »1« : قائم مقام فراهانی به جریان نثر متکّلف پایان داد.

گزینه »2« : دهخدا روزنامه سروش را در استانبول منتشر کرد.

گزینه »3«: مفصل ترین کتاب لغت متعّلق به دهخداست.

گزینه »2« صحیح است.- 396سوال 

گـاهی و تحـول اندیشـه ایرانیان در سال های قبل از مشروطه بـود. ترجمـه آثـار اروپـایی در ایران بـا تأسـیس چاپخانه در  فن ترجمـه از عوامـل مـؤثر در رشـد آ
زمان فتحعلی شاه آغاز شد.

گزینه »۱« صحیح است.- 397سوال 

آثار نسیم شمال: روزنامه »نسیم شمال« - شعر »ای قلم« 

آثار میرزاده عشقی: نمایشنامه منظوم »ایده آل« یا »سـه تـابلوی مـریم« - روزنامه »قرن بیستم« 

آثار صبای کاشانی: منظومه های »گلشن صبا« و »خداوندنامه«

گزینه »2« صحیح است.- 398سوال 

ایرج میرزا از شعرهای غربی ترجمه هایی منظوم پدید آورده که قطعـه »قلـب مادر« از آن جمله است.

فرخی یزدی تحت تأثیر شاعران گذشته، به خصوص سعدی و مسـعود سـعد بود. آشنایی با سعدی طبع وی را شکوفا ساخت.

از شاعران غزل سرای عهد بازگشـت مـی تـوان بـه مجمـر اصـفهانی، فروغـی بسطامی و نشاط اصفهانی اشاره کرد.

گزینه »2« صحیح است.- 399سوال 

با روی کار آمدن سلسله قاجار و تثبیت حکومت مرکزی در ایران، بازگشـت به شیوه و الگوی گذشتگان در ادبیات، پر رونق تر از گذشته بود. شاعران این دوره 
سبک »بازگشت« را به وجود آوردند که می توان آن را حد واسط سبک هندی و سبک دوره بیداری دانست.

گزینه »3« صحیح است.- 400سوال 

کلیم کاشانی ملقب به » خالق المعانی ثانی« از شاعران قرن یازدهم بود.
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گزینه »2« صحیح است.- 392سوال 

از میان رمان نویسان دوره بازگشت می توان به این نویسندگان اشـاره کرد:

»محمدباقر میرزا خسروی« با رمان »شمس و طغرا« و »میرزا حسـنخـان

بدیع« با دو اثر »شمس الدین و قمر« و »داستان باستان«.

گزینه »4« صحیح است.- 393سوال 

بازتاب بیشتر علوم در شعر، گرایش به شعرهای ترجمه ای و تبدیل موضوعات کهن به مضامین نو و زبان جدید از مفاهیمی اسـت که در این دوره رایج نبوده و 
شاعران و نویسندگان از این مفاهیم در آثار خود استفاده نکرده اند.

گزینه »4« صحیح است.- 394سوال 

مجله های »دانشکده« و »نوبهار« با مدیریت ملک الشعرای بهار در این دوره پا به عرصه انتشار گذاشت اما دیگر نشریات مربوط به این دوره نیستند.

گزینه »4« صحیح است.- 395سوال 

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه »1« : قائم مقام فراهانی به جریان نثر متکّلف پایان داد.

گزینه »2« : دهخدا روزنامه سروش را در استانبول منتشر کرد.

گزینه »3«: مفصل ترین کتاب لغت متعّلق به دهخداست.

گزینه »2« صحیح است.- 396سوال 

گـاهی و تحـول اندیشـه ایرانیان در سال های قبل از مشروطه بـود. ترجمـه آثـار اروپـایی در ایران بـا تأسـیس چاپخانه در  فن ترجمـه از عوامـل مـؤثر در رشـد آ
زمان فتحعلی شاه آغاز شد.

گزینه »۱« صحیح است.- 397سوال 

آثار نسیم شمال: روزنامه »نسیم شمال« - شعر »ای قلم« 

آثار میرزاده عشقی: نمایشنامه منظوم »ایده آل« یا »سـه تـابلوی مـریم« - روزنامه »قرن بیستم« 

آثار صبای کاشانی: منظومه های »گلشن صبا« و »خداوندنامه«

گزینه »2« صحیح است.- 398سوال 

ایرج میرزا از شعرهای غربی ترجمه هایی منظوم پدید آورده که قطعـه »قلـب مادر« از آن جمله است.

فرخی یزدی تحت تأثیر شاعران گذشته، به خصوص سعدی و مسـعود سـعد بود. آشنایی با سعدی طبع وی را شکوفا ساخت.

از شاعران غزل سرای عهد بازگشـت مـی تـوان بـه مجمـر اصـفهانی، فروغـی بسطامی و نشاط اصفهانی اشاره کرد.

گزینه »2« صحیح است.- 399سوال 

با روی کار آمدن سلسله قاجار و تثبیت حکومت مرکزی در ایران، بازگشـت به شیوه و الگوی گذشتگان در ادبیات، پر رونق تر از گذشته بود. شاعران این دوره 
سبک »بازگشت« را به وجود آوردند که می توان آن را حد واسط سبک هندی و سبک دوره بیداری دانست.

گزینه »3« صحیح است.- 400سوال 

کلیم کاشانی ملقب به » خالق المعانی ثانی« از شاعران قرن یازدهم بود.
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گزینه »2« صحیح است.- 40۱سوال 

در گزینه »2«، »شاد گرایی« و »زمینی بودن معشوق« با سبک خراسانی تناسب دارد. در گزینه های )1( و )3( شرح غم هجران و حجاب در گزینه )4( بی اختیاری 
عاشق با ویژگی های فکری سبک عراقی متناسب است.

گزینه »3« صحیح است.- 402سوال 

»عین الحیات« اثری است از علی بن حسین واعظ کاشفی با نثر مرسل در دوره هندی که در آن به موضوع عرفان ساخته شده است.

گزینه »4« صحیح است.- 403سوال 

مرصاد العباد رساله ای منثور است نه منظوم.

گزینه »2« صحیح است.- 404سوال 

تنها شاعر قرن هشتمی که در گزینه های زیر شده است ابن یمین است.

گزینه »3« صحیح است.- 405سوال 

کاربرد »مر« در دوره سبک عراقی تقریبًا کم است.

گزینه »2« صحیح است.- 406سوال 

فرهاد و شیرین اثر وحشی بافقی است.

بهارستان اثر جامی است.

گزینه »3« صحیح است.- 407سوال 

انتساب پنج عصر به نویسنده آن نادرست است:

1_ عشاق نامه: فخرالدین عراقی / 2_ جامع التواریخ: خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی / 3_ تاریخ جهانگشا: عطاملک جوینی / 4_ دیوان شمس: مولوی 
/ 5_ المعجم: شمس قیس رازی

گزینه »2« صحیح است.- 408سوال 

کتاب »مرصاد العباد من المبدأ الی المعاد« را نجم الدین رازی )معروف به نجم دایه( در بیان سلوک دین و تربیت نفس انسانی نوشت.

گزینه »2« صحیح است. - 409سوال 

برخی از عوامل سیاسی و اجتماعی مثل روی کار آمدن حکومت های غزنوی و سلجوقی و تغییر مرکز ادبی و سیاسی از خراسان به عراق عجم، زمینه های تغییر 
سبک را در متون زبان فارسی پدید آورد.

کمال الدین اسماعیل در سال 635 ه.ق به دست مغوالن در اصفهان کشته شد. بزرگانی چون نجم الدین کبری و عطار نیشابوری در یورش ویرانگر مغول کشته 
شدند.

گزینه »۱« صحیح است.- 4۱0سوال 

عبارت »الف« معرف تاریخ ادبیات قرن هفتم است.

عبارت » د« معرف تاریخ ادبیات قرن هشتم هجری است.
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گزینه »3« صحیح است.- 4۱۱سوال 

گزینه »۱« صحیح است.- 4۱2سوال 

الف( در شعر ابن یمین قناعت پیشگی و بی اعتباری دنیا تاکید شده است.

ب( نکته یابی ها و انتقادهای ظریف اجتماعی عبید زاکانی معروف است.

ج( سلمان ساوجی در غزل، توجه خاصی به سعدی و مولوی داشته و دارای قصایدی در سبک عراقی است.

گزینه »۱« صحیح است.- 4۱3سوال 

با توجه به مفهوم اخالقی این ابیات، این قطعه، سروده ابن یمین است. ابیات، در قالب قطعه هستند.

گزینه »۱« صحیح است.- 4۱4سوال 

» در قرن هشتم شهر شیراز همچنان در حکم مرکز ادبی این عصر به شمار می رفت.«

گزینه »3« صحیح است.- 4۱5سوال 

در قرن هشتم هجری، از بین رفتن در بارهای ادب دوست ایرانی تبار، از رونق افتاد افتادن قصیده سرایی را در پی داشت.

گزینه »2« صحیح است.- 4۱6سوال 

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »1«: تعلیمی

گزینه »3«: حماسی

گزینه »4«: غنایی

گزینه »4« صحیح است.- 4۱7سوال 

سبک عراقی از اوایل قرن 7 تا اوایل قرن 10 سبک غالب متون ادبی فارسی بود.

گزینه »۱« صحیح است. - 4۱8سوال 

در اواخر دوره مغول که حاکمیت عراق برچیده شد زبان عربی نیز جایگاه خود را اعراب برچیده شده زبان عربی نیز جایگاه خود را از دست داد و توجه به زبان 
فارسی رونق یافت.

گزینه »4« صحیح است.- 4۱9سوال 

تغییر مرکزیت ادبی و سیاسی از شرق )خراسان( به غرب )عراق عجم( در ایران

سایر موارد نادرست است. 

گزینه »۱« صحیح است.- 420سوال 

شعر این دوره نرم و دلنشین است و معانی عمیق عرفانی و انسانی در آن به چشم می خورد،  شاعران از حاکمیت و دربار رویگردان شدند و قصیده جای خود را به 
غزل داد. شعر فارسی از مناطق شرق ایران به مناطق مرکزی یعنی ری و همدان و فارس راه یافت.

گزینه »2« صحیح است.- 42۱سوال 
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گزینه »3« صحیح است.- 4۱۱سوال 

گزینه »۱« صحیح است.- 4۱2سوال 

الف( در شعر ابن یمین قناعت پیشگی و بی اعتباری دنیا تاکید شده است.

ب( نکته یابی ها و انتقادهای ظریف اجتماعی عبید زاکانی معروف است.

ج( سلمان ساوجی در غزل، توجه خاصی به سعدی و مولوی داشته و دارای قصایدی در سبک عراقی است.

گزینه »۱« صحیح است.- 4۱3سوال 

با توجه به مفهوم اخالقی این ابیات، این قطعه، سروده ابن یمین است. ابیات، در قالب قطعه هستند.

گزینه »۱« صحیح است.- 4۱4سوال 

» در قرن هشتم شهر شیراز همچنان در حکم مرکز ادبی این عصر به شمار می رفت.«

گزینه »3« صحیح است.- 4۱5سوال 

در قرن هشتم هجری، از بین رفتن در بارهای ادب دوست ایرانی تبار، از رونق افتاد افتادن قصیده سرایی را در پی داشت.

گزینه »2« صحیح است.- 4۱6سوال 

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »1«: تعلیمی

گزینه »3«: حماسی

گزینه »4«: غنایی

گزینه »4« صحیح است.- 4۱7سوال 

سبک عراقی از اوایل قرن 7 تا اوایل قرن 10 سبک غالب متون ادبی فارسی بود.

گزینه »۱« صحیح است. - 4۱8سوال 

در اواخر دوره مغول که حاکمیت عراق برچیده شد زبان عربی نیز جایگاه خود را اعراب برچیده شده زبان عربی نیز جایگاه خود را از دست داد و توجه به زبان 
فارسی رونق یافت.

گزینه »4« صحیح است.- 4۱9سوال 

تغییر مرکزیت ادبی و سیاسی از شرق )خراسان( به غرب )عراق عجم( در ایران

سایر موارد نادرست است. 

گزینه »۱« صحیح است.- 420سوال 

شعر این دوره نرم و دلنشین است و معانی عمیق عرفانی و انسانی در آن به چشم می خورد،  شاعران از حاکمیت و دربار رویگردان شدند و قصیده جای خود را به 
غزل داد. شعر فارسی از مناطق شرق ایران به مناطق مرکزی یعنی ری و همدان و فارس راه یافت.

گزینه »2« صحیح است.- 42۱سوال 
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جامی در قرن نهم کتاب بهارستان را به تقلید از گلستان سعدی نوشت.

گزینه »3« صحیح است. - 422سوال 

1( مکاتیب: نامه های موالنا

2( تذکره دولتشاه: ذکر احوال شاعران

4( تاریخ جهانگشا: چنگیز مغول و خوارزمشاهیان و جانشینان حسن صباح

گزینه »2« صحیح است. - 423سوال 

مثنوی عشاق نامه اثر فخرالدین عراقی شاعر قرن هفتم است.وی در این مثنوی به طرح مسائل عرفانی پرداخته است.

گزینه »3« صحیح است. - 424سوال 

تاریخ جهانگشای جوینی درباره مغوالن و حکومت آنان و ظهور چنگیز تاریخ خوارزمشاهیان و فتح قلعه های اسماعیلیه و حسن صباح و جانشینان اوست و درباره 
فتوحات اعراب مطلبی ندارد.

گزینه »4« صحیح است. - 425سوال 

حافظ، خواجوی کرمانی، سلمان ساوجی از غزلسرایان قرن هشتم هستند، سعدی، مولوی، مربوط به قرن هفتم و جامی شاعر قرن نهم است.

گزینه »۱« صحیح است. - 426سوال 

تذکره دولتشاه سمرقندی به تشویق امیرعلی شیرنوایی نوشته شده است.

گزینه »2« صحیح است. - 427سوال 

تحفه االحرار از جامی و رساله دلگشا از عبید زاکانی و لمعات از فخرالدین عراقی است.

گزینه »4« صحیح است. - 428سوال 

در قرن هشتم زبان فارسی از شبه قاره هند و آسیای صغیر گسترش یافت.

گزینه »۱« صحیح است. - 429سوال 

در قرن هشتم مرکزیت ادبی در عراق و خصوصا شهر شیراز بود.

گزینه »3« صحیح است. - 430سوال 

موارد ب و ج درست است.

الف( خواجوی کرمانی به تقلید از پنج گنج نظامی مثنوی های خود را سروده است.

د( صدپند عبید زاکانی به نثر است.

گزینه »4« صحیح است. - 43۱سوال 

کتاب المعجم در قرن 8 با نثری ساده و عالمانه به زبان فارسی نوشته شده و مقدمه آن مصنوع است.
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گزینه »۱« صحیح است.- 432سوال 

این شعر از ابن یمین است. وی دارای قطعات اخالقی است.

گزینه »3« صحیح است. - 433سوال 

موضوع کتاب مرصادالعباد، سیر و سلوک عارفانه است و با لمعات یکسان است.

گزینه »2« صحیح است. - 434سوال 

در دوره بایسنقر میرزا نوه تیمور قرآن و شاهنامه به خط خوش و تصاویری زیبا و آراسته شد.

گزینه »4« صحیح است. - 435سوال 

کتاب »نفحات االنس« را جامی به شیوه »تذکره االولیا« و ذکر احوال عارفان نوشته است و کتاب »جمشید و خورشید« را سلمان ساوجی به شیوه منظومه های 
نظامی سروده است.

گزینه »۱« صحیح است. - 436سوال 

2( نجم دایه  نویسنده قرن 7 است و خواجوی کرمانی شاعر قرن 8 است.

3( عراقی شاعر قرن  7 است.

4( حافظ شاعر قرن 8 است.

گزینه »2« صحیح است. - 437سوال 

طبقات ناصری به نثر ساده و سایر آثار پیچیده و متکلف است.

گزینه »3« صحیح است. - 438سوال 

کمال الدین اسماعیل شاعر قرن هفتم درباره قتل عام مردم اصفهان توسط مغوالن این شعر را سروده. این شاعر به دست مغوالن کشته شد.

گزینه »2« صحیح است. - 439سوال 

صد پند از عبید زاکانی و مرصاد العباد از نجم الدین دایه و لمعات از عراقی است.

گزینه »3« صحیح است. - 440سوال 

تاریخ ایران تا سال 730 درست است.

گزینه »۱« صحیح است.- 44۱سوال 

الف و ب درست است.

ج( سعدی کتاب بوستان را در قالب مثنوی سروده است.

د( کتاب تذکره  دولتشاه شرح حال بیش از 100 تن از شاعران ایران است. 442- گزینه 4 درست است.

در دوره افشاریه و زندیه انجمن ادبی اصفهان با مدیریت مشتاق اصفهانی به روی گردانی از سبک هندی پرداختند. 

گزینه »4« صحیح است. - 442سوال 

در دوره افشاریه و زندیه انجمن ادبی اصفهان با مدیریت مشتاق اصفهانی به روی گردانی از سبک هندی پرداختند.
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گزینه »۱« صحیح است.- 432سوال 

این شعر از ابن یمین است. وی دارای قطعات اخالقی است.

گزینه »3« صحیح است. - 433سوال 

موضوع کتاب مرصادالعباد، سیر و سلوک عارفانه است و با لمعات یکسان است.

گزینه »2« صحیح است. - 434سوال 

در دوره بایسنقر میرزا نوه تیمور قرآن و شاهنامه به خط خوش و تصاویری زیبا و آراسته شد.

گزینه »4« صحیح است. - 435سوال 

کتاب »نفحات االنس« را جامی به شیوه »تذکره االولیا« و ذکر احوال عارفان نوشته است و کتاب »جمشید و خورشید« را سلمان ساوجی به شیوه منظومه های 
نظامی سروده است.

گزینه »۱« صحیح است. - 436سوال 

2( نجم دایه  نویسنده قرن 7 است و خواجوی کرمانی شاعر قرن 8 است.

3( عراقی شاعر قرن  7 است.

4( حافظ شاعر قرن 8 است.

گزینه »2« صحیح است. - 437سوال 

طبقات ناصری به نثر ساده و سایر آثار پیچیده و متکلف است.

گزینه »3« صحیح است. - 438سوال 

کمال الدین اسماعیل شاعر قرن هفتم درباره قتل عام مردم اصفهان توسط مغوالن این شعر را سروده. این شاعر به دست مغوالن کشته شد.

گزینه »2« صحیح است. - 439سوال 

صد پند از عبید زاکانی و مرصاد العباد از نجم الدین دایه و لمعات از عراقی است.
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گزینه »۱« صحیح است.- 44۱سوال 

الف و ب درست است.

ج( سعدی کتاب بوستان را در قالب مثنوی سروده است.

د( کتاب تذکره  دولتشاه شرح حال بیش از 100 تن از شاعران ایران است. 442- گزینه 4 درست است.

در دوره افشاریه و زندیه انجمن ادبی اصفهان با مدیریت مشتاق اصفهانی به روی گردانی از سبک هندی پرداختند. 

گزینه »4« صحیح است. - 442سوال 

در دوره افشاریه و زندیه انجمن ادبی اصفهان با مدیریت مشتاق اصفهانی به روی گردانی از سبک هندی پرداختند.
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گزینه »3« صحیح است. - 443سوال 

متن معرف عالمه دهخدا نثرنویس، طنزپرداز، روزنامه  نگار دوره بیداری است.

گزینه »۱« صحیح است. - 444سوال 

سبک بازگشت ادبی به دلیل ضعف شعر در دوره سبک هندی بوجود آمد و با بازگشت به سبک های کهن موجب پیشگیری از ضعف و سستی حاکم بر ادبیات شد.

گزینه »2« صحیح است. - 445سوال 

مجمر اصفهانی_ فروغی بسطامی_ نشاط اصفهانی از غزل سرایان سبک عراقی پیروی می کردند.

گزینه »۱« صحیح است. - 446سوال 

2( نو بهار و دانشکده نام دو محله است که ملک الشعرای بهار مدیر آن بود.

3( فرخی یزدی در سرودن شعر تحت تاثیر مسعود و سعدی بود. 

4( تاریخ بیداری ایرانیان از ناظم االسالم است.

گزینه »3« صحیح است. - 447سوال 

1( منشات: قائم مقام فراهانی

2( داستان باستان: میرزا حسن خان بدیع

4( سرگذشت حاجی بابای اصفهانی: جمیز موریه

گزینه »۱« صحیح است. - 448سوال 

میرزا حسن خان بدیع: شمس الدین و قمر

عالمه دهخدا : حکم _ لغت نامه _ چرند و پرند

محمد تقی بهار: سبک شناسی_ تاریخ مختصر احزاب سیاسی_  تاریخ نظم فارسی

گزینه »4« صحیح است. - 449سوال 

عارف قزوینی و ایرج میرزا شاعرند و نویسنده نیستند، سایر شخصیت ها همگی نویسنده عصر بیداری هستند.

گزینه »2« صحیح است.- 450سوال 

پس از ورود اسالم به ایران، زبان فارسی، تحول تازه ای را پشت سر گذاشت و با بهره گیری از الفبای خط عربی، به مرحلۀ جدیدی گام نهاد.

گزینه »4« صحیح است.- 45۱سوال 

قرن چهارم، عصر حکومت سامانیان، دوران غلبه، رواج، حفظ و ارائه آداب و رسوم مّلی بود و پایۀ حماسه های مّلی به زبان فارسی در این قرن گذاشته شد.

گزینه »4« صحیح است.- 452سوال 

گزینه های 1، 2 و 3 دربارۀ درخت آسوریک و یادگار زریران، درست است این آثار به زبان پهلوی بوده اند. گ 4 در مورد آثاری است که به عربی یا فارسی ترجمه 
شده اند مانند کلیله و دمنه و هزار و یک شب
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گزینه »۱« صحیح است.- 453سوال 

قبل از ورود اسالم به ایران )دورۀ ساسانیان( زبان رسمی ایرانیان، پهلوی بود و آثاری که به این زبان تألیف شده بیشتر آثار دینی و زردشتی است.

گزینه »3« صحیح است.- 454سوال 

متن سؤال کتاب شاهنامۀ ابومنصوری را معرفی می کند و موضوع این کتاب، تاریخ گذشتۀ ایران است.

گزینه »4« صحیح است.- 455سوال 

قدیم ترین طبقه بندی انواع ادبی در یونان صورت گرفت که شامل انواع حماسی، غنایی، نمایشی، و تعلیمی بود. این طبقه بندی بیش تر بر شعر مبتنی بود.

گزینه »4« صحیح است.- 456سوال 

آثار ادبی )شعر و نثر( از دو دیدگاه طبقه بندی می شود: الف( بر اساس محتوا و موضوع، ب( بر اساس ساختمان و شکل

گزینه »2« صحیح است.- 457سوال 

گزینه های 1، 3 و 4 از دید قلمرو زبانی درست است. گزینه 2، جناس در قلمرو ادبی جای دارد.

گزینه »3« صحیح است.- 458سوال 

بیت سؤال مفهومی عرفانی دارد که در بخش ادبیات غنایی جای می گیرد.

گزینه »2« صحیح است.- 459سوال 

گزینه »2« صحیح است.- 460سوال 

و نویسنده آن سعدی است.

گزینه »4« صحیح است.- 46۱سوال 

مرزبان نامه اثر سعد الدین وراوینی

گزینه »3« صحیح است.- 462سوال 

در نوع ادبیات تعلیمی قرار می گیرد.

گزینه »4« صحیح است. - 463سوال 

گزینه »2« صحیح است.- 464سوال 

گزینه »۱« صحیح است.- 465سوال 

طوالنی بودن جمالت از ویژگی های نثر دورۀ اول نیست.

گزینه »3« صحیح است.- 466سوال 

با توجه به لحن و مفهوم و کاربرد واژگان، ابیات سؤال در نوع ادبیات حماسی جای می گیرد.
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طوالنی بودن جمالت از ویژگی های نثر دورۀ اول نیست.

گزینه »3« صحیح است.- 466سوال 

با توجه به لحن و مفهوم و کاربرد واژگان، ابیات سؤال در نوع ادبیات حماسی جای می گیرد.
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گزینه »2« صحیح است.- 467سوال 

کتاب اوستا را موبدان برای اجرای مراسم دینی، از حفظ می خواندند؛ تا اینکه سرانجام در دورۀ ساسانی، آن را به نگارش درآورند.

گزینه »3« صحیح است.- 468سوال 

آثاری که به زبان پهلوی تألیف شده، بیشتر آثار دینی زردشتی است؛ حتی رساله های کوچک غیردینی مانند »یادگار زریران« نیز رنگ دینی دارند.

گزینه »4« صحیح است.- 469سوال 

در گزینه 4، نظامی و سنایی سخنوران قرن چهارم نیستند.

گزینه »۱« صحیح است.- 470سوال 

کتاب شاهنامۀ ابومنصوری به دست عّده ای از دانشوران خراسان نوشته شد. موضوع این کتاب تاریخ گذشتۀ ایران است.

گزینه »4« صحیح است.- 47۱سوال 

شعر ِحکمی و اندرزی )تعلیمی( در قرن چهارم و اوایل پنجم )دورۀ سامانی و غزنوی( به وجود آمد و در دورۀ سلجوقی به پختگی رسید.

گزینه »۱« صحیح است.- 472سوال 

نثر دورۀ سامانی ساده و روان است و بیشتر به موضوع های حماسی، مّلی و تاریخی توجه دارد.

گزینه »2« صحیح است.- 473سوال 

»تاریخ الّرسل و الملوک« یا تاریخ طبری به زبان عربی و به دست محمد بن جریر طبری نوشته شده است.

گزینه »2« صحیح است.- 474سوال 

شعر غنایی در قرن چهارم با دو شاعر مشهور، رودکی و شهید بلخی، قوت و استحکام یافت.

گزینه »3« صحیح است.- 475سوال 

گزینه »۱« صحیح است.- 476سوال 

یعنی عدم استفاده از آرایه های ادبی در نثر، از ویژگی های نثر سده های 5 و 6 نیست برعکس کتاب های نثر در این دوره موزون و مسجع و پر از سایر فنون ادبی 
است .

گزینه »2« صحیح است.- 477سوال 

گزینه »4« صحیح است.- 478سوال 

گزینه »3« صحیح است.- 479سوال 

در این دوره شعر در دربارها رونق گرفت.

گزینه »3« صحیح است.- 480سوال 
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گزینه »۱« صحیح است.- 48۱سوال 

گزینه »4« صحیح است.- 482سوال 

گزینه »4« صحیح است.- 483سوال 

گزینه »2« صحیح است.- 484سوال 

گزینه »۱« صحیح است.- 485سوال 

گزینه »2« صحیح است.- 486سوال 

گزینه »2« صحیح است.- 487سوال 

نویسندگان آثار ذکر شده در گزینه »2« آمده اند.

گزینه »۱« صحیح است.- 488سوال 

هر چهار اثر، درست بیان شده اند:

»فیه ما فیه« اثر مولوی/ »فی حقیقـۀ العشـق« اثـر شـهاب الـدین سـهروردی/ »قصـه شیرین فرهاد« اثر احمد عربلو/ »کویر« اثر علی شریعتی

تشریح گزینه های دیگر

گزینه »2«: »تاریخ بیهق« در صفحه 70 کتاب آمـده اسـت و اثـر ابوالفضـل بیهقـی نیست، بلکه »تاریخ بیهقی« اثر ابوالفضل بیهقی است./ »گلستان« اثر سعدی 
است.

گزینه »3«: »کلیله و دمنه« ترجمه نصرالله منشی است.
گزینه »4« :»تمهیدات« اثر عین القضات همدانی و »کلیله و دمنـه« ترجمـه نصـرالله منشی است.

گزینه »3« صحیح است.- 489سوال 

ادیب الممالک فراهانی، سردبیر روزنامه مجلس بود.

گزینه »4« صحیح است.- 490سوال 

دهخدا در روزنامه صور اسرافیل با میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل همکاری داشت. دهخدا بعدها در استانبول روزنامه »سروش« را منتشر کرد.

گزینه »4« صحیح است.- 49۱سوال 

در ابیات صورت سؤال، از واژگان عربی کمتر استفاده شده و واژگـان فارسـی بر عربی غلبه دارند.
تشریح سایر گزینه ها:

گزینه »1«: تشبیه: ملک ادب، باغ جهان و ... سخن گفتن گرد در بیت دوم و شتابنده بودن آن استعاره دارند.
گزینه »2«: در برخی از شعرهای دوره بیداری اصـطالحات فرنگـی و بیگانـه دخیل شده اند که در این شعر نشانی از آنها نیست.

گزینه »3«: زبان شعر، مطابق با ویژگی زبانی اکثر اشعار این دوره، سـاده و روان است.

گزینه »3« صحیح است.- 492سوال 

فروغی از جمله شاعرانی بود که در دوره بازگشت ادبی، به سرودن غـزل بـه سبک حافظ، سعدی و دیگر شاعران سبک عراقی پرداخت.
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گزینه »۱« صحیح است.- 48۱سوال 
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گزینه »3« صحیح است.- 489سوال 

ادیب الممالک فراهانی، سردبیر روزنامه مجلس بود.

گزینه »4« صحیح است.- 490سوال 

دهخدا در روزنامه صور اسرافیل با میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل همکاری داشت. دهخدا بعدها در استانبول روزنامه »سروش« را منتشر کرد.

گزینه »4« صحیح است.- 49۱سوال 

در ابیات صورت سؤال، از واژگان عربی کمتر استفاده شده و واژگـان فارسـی بر عربی غلبه دارند.
تشریح سایر گزینه ها:

گزینه »1«: تشبیه: ملک ادب، باغ جهان و ... سخن گفتن گرد در بیت دوم و شتابنده بودن آن استعاره دارند.
گزینه »2«: در برخی از شعرهای دوره بیداری اصـطالحات فرنگـی و بیگانـه دخیل شده اند که در این شعر نشانی از آنها نیست.

گزینه »3«: زبان شعر، مطابق با ویژگی زبانی اکثر اشعار این دوره، سـاده و روان است.

گزینه »3« صحیح است.- 492سوال 

فروغی از جمله شاعرانی بود که در دوره بازگشت ادبی، به سرودن غـزل بـه سبک حافظ، سعدی و دیگر شاعران سبک عراقی پرداخت.
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گزینه »۱« صحیح است.- 493سوال 

اولین کسی که در ایران به نوشتن نمایش نامه فارسـی پرداخـت، میرزا آقـا تبریزی بود که چند نمایش نامه کوتاه تألیف کرد. زبان نثر آنهـا ماننـد نثـر داستانی قبل 
از مشروطه، ساده، روان، بی تکّلف و عوام فهم است.

گزینه »2« صحیح است.- 494سوال 

بررسی گزینه ها:

گزینه 1: قصه شیرین فرهاد منثور است.

گزینه 3: مثل درخت در شب باران منظوم است.

گزینه 4: کویر منثور است

گزینه »۱« صحیح است. - 495سوال 

گزینه »۱« صحیح است.- 496سوال 

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه 2: سروش اصفهانی در قصیده و نشاط اصفهانی در غزل از شاعران گذشته پیروی می کردند.

گزینه 3: در دوره قاجار در دربار به ادبیات اهمیت می دادند و بازار شعر و شاعری و مدح شاهان رونق داشت.

گزینه 4: موضوع خداوندنامه، معجزات پیامبر و دلیری های حضرت علی است.

گزینه »3« صحیح است. - 497سوال 

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه 1: لقب ادیب الممالک را مظفرالدین شاه به او داده بود.
گزینه 2: میرزاده عشقی  موسیقی دان نبوده است.

گزینه 4: فرخی تحت تاثیر مسعود سعد و سعدی بود.

گزینه »3« صحیح است.- 498سوال 

»داستان باستان« و »شمس و طغرا« از آثار داستانی است.
»ایده آل« نمایشنامه منظوم است.

گزینه »۱« صحیح است. - 499سوال 

گزینه »2« صحیح است.- 500سوال 

کلمات »غبرا و آخشیجان« از واژگان متروک فارسی هستند که در این دوره شاعران سنت گرا از آن استفاده می کردند.

گزینه »۱« صحیح است.- 50۱سوال 

بررسی سایر گزینه ها:

الف( ویژگی زبانی است 

ب( ویژگی ادبی است 

ه( ویژگی ادبی است
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گزینه »3« صحیح است.- 502سوال 

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه 1: ویژگی زبانی این دوره است.

گزینه 2: مضمون قانون مداری در این دوره رواج یافت.

گزینه 4:  ویژگی ادبی این دوره است.

گزینه »4« صحیح است. - 503سوال 

گزینه 4: شعر عاشقانه است و اجتماعی و سیاسی نیست. )معنی: اگرچه ستم او باعث هالک ما شد اما نمی توان گفت کار زشتی انجام داده است بلکه کار زیبایی 
کرده است.(

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه 1: در این گزینه توجه به مردم و دفاع از حقوق کارگر مطرح است.

گزینه 2: در این گزینه توجه به حقوق مردم مطرح شده است.

گزینه 3: در این گزینه وطن دوستی مورد توجه است که یکی از بارزترین مضامین دوره ای بیداری است.

گزینه »3« صحیح است.- 504سوال 

موارد نادرست:

از پاریز تا پاریس: باستانی پاریزی

گوشواره عرش: سید علی موسوی گرمارودی

سیاست نامه: خواجه نظام الملک توسی

گزینه »2« صحیح است.- 505سوال 

بررسی موارد نادرست:

ب( مربوط به قرن چهارم است.

د( این زبان ابتدا در شرق و شمال شرقی رواج پیدا کرد.

گزینه »۱« صحیح است.- 506سوال 

ترجمه تفسیر طبری از نثرهای دوره سامانی است که از ویژگی های آن کوتاهی جمالت، بهره گیری کمتر از لغات عربی، ایجاز و اختصار در لفظ و معنا ... است 
در گزینه 1 بارز است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه 2: کاربرد زیاد واژگان عربی

گزینه 3: مسجع بودن نثر 

گزینه 4: کاربرد زیاد واژگان عربی و سجع

گزینه »2« صحیح است.- 507سوال 

گزینه »3« صحیح است.- 508سوال 

در این دوره رمان های تاریخی رواج بیشتری داشت.
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گزینه »3« صحیح است.- 502سوال 

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه 1: ویژگی زبانی این دوره است.

گزینه 2: مضمون قانون مداری در این دوره رواج یافت.

گزینه 4:  ویژگی ادبی این دوره است.

گزینه »4« صحیح است. - 503سوال 

گزینه 4: شعر عاشقانه است و اجتماعی و سیاسی نیست. )معنی: اگرچه ستم او باعث هالک ما شد اما نمی توان گفت کار زشتی انجام داده است بلکه کار زیبایی 
کرده است.(

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه 1: در این گزینه توجه به مردم و دفاع از حقوق کارگر مطرح است.

گزینه 2: در این گزینه توجه به حقوق مردم مطرح شده است.

گزینه 3: در این گزینه وطن دوستی مورد توجه است که یکی از بارزترین مضامین دوره ای بیداری است.

گزینه »3« صحیح است.- 504سوال 

موارد نادرست:

از پاریز تا پاریس: باستانی پاریزی

گوشواره عرش: سید علی موسوی گرمارودی

سیاست نامه: خواجه نظام الملک توسی

گزینه »2« صحیح است.- 505سوال 

بررسی موارد نادرست:

ب( مربوط به قرن چهارم است.

د( این زبان ابتدا در شرق و شمال شرقی رواج پیدا کرد.

گزینه »۱« صحیح است.- 506سوال 

ترجمه تفسیر طبری از نثرهای دوره سامانی است که از ویژگی های آن کوتاهی جمالت، بهره گیری کمتر از لغات عربی، ایجاز و اختصار در لفظ و معنا ... است 
در گزینه 1 بارز است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه 2: کاربرد زیاد واژگان عربی

گزینه 3: مسجع بودن نثر 

گزینه 4: کاربرد زیاد واژگان عربی و سجع

گزینه »2« صحیح است.- 507سوال 

گزینه »3« صحیح است.- 508سوال 

در این دوره رمان های تاریخی رواج بیشتری داشت.
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گزینه »۱« صحیح است.- 509سوال 

گزینه »3« صحیح است.- 5۱0سوال 

گزینه 3 از ویژگی های زبانی شعر دوره بیداری است.

گزینه »4« صحیح است.- 5۱۱سوال 

قانون در گزینه 4، هیچ ربطی به مفهوم قانون در دوره بیداری ندارد، قانون در معنای کلی »قاعده« استفاده شده است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه 1: وطن خواهی و وطن پرستی

گزینه 2: توجه به حقوق و جایگاه کارگر

گزینه 3: توجه به عدالت و قانون مداری

گزینه »۱« صحیح است.- 5۱2سوال 

این اثر منظوم است و سایر آثار منثور هستند.

گزینه »4« صحیح است.- 5۱3سوال 

گلستان نثر مسجع است.

گزینه »۱« صحیح است.- 5۱4سوال 

فخرالدین عراقی صاحب کتاب لمعات دارای غزل های عرفانی است.

گزینه »2« صحیح است.- 5۱5سوال 

»نثر او در مقدمه مصنوع و در اصل کتاب، ساده و عالمانه است.«

گزینه »3« صحیح است.- 5۱6سوال 

گزینه »4« صحیح است.- 5۱7سوال 

گزینه »4« صحیح است.- 5۱8سوال 

»اسرارنامه« از »عطار نیشابوری« است.

مولوی، چون به نیشابور رسید، با شیخ فریدالدین عطار، مالقات کرد.

شیخ عطار، کتاب »اسرارنامه« را به جالل الدین خردسال هدیه داد.

گزینه »4« صحیح است. - 5۱9سوال 

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه 1: جریان شعر بابا فغانی به شیوه حافظ و سعدی شباهت داشت.

گزینه 2: بعد از ظهور موالنا سعدی و حافظ در دوره عراقی به دلیل تسلط طوالنی مدت مغوالن و تیموریان جایی برای رشد زبان و ادبیات فارسی باقی نماند.
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گزینه 3: شاهان صفوی به شاعران کم توجه بودند و شاعر نوازی سالطین باعث هند شاعران ایرانی به دربارهای هند روی بیاورند.

گزینه »۱« صحیح است. - 520سوال 

تشریح سایر گزینه ها: 

گزینه 2: محبوب القلوب از آثار نثر مصنوع این سبک است.

گزینه 3 و 4: حبیب السیر و احسن التواریخ از آثار نثر بینابین سبک هندی است.

گزینه »4« صحیح است.- 52۱سوال 

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه 1: »المعجم« در علم عروض قافیه و بدیع نقد شعر است .

گزینه 2: اخالق االشرف از آثار منثور عبید است .

گزینه 3: تاریخ جهانگشا را عطا ملک جوینی تألیف کرده است.

گزینه »۱« صحیح است. - 522سوال 

در این دوره تاریخ نویسی به اسلوب ساده رواج یافت و حاشیه نویسی ها و کتب تاریخ قدیم هم به زبان ساده بود.

گزینه »2« صحیح است.- 523سوال 

آثار منظوم: گوشواره عرش_ الهی نامه_ سمفونی پنجم جنوب 

آثار منثور: لطایف الطوایف_ سیاست نامه _ قابوس نامه

گزینه »2« صحیح است.- 524سوال 

آثار برجای مانده زبان فارسی باستان فرمان ها و نامه های شاهان هخامنشی است که به خط میخی نوشته شده است. منظومه »درخت آسوریک« و »یادگار 
زریران« هردو اصلی پارتی دارند.

گزینه »۱« صحیح است. - 525سوال 

شعر تعلیمی در این دوره به وجود آمد ولی در دوره سلجوقیان به پختگی رسید.

تشریح گزینه های دیگر :

گزینه 2: رودکی و شهید بلخی شعر غنایی را در این دوره استحکام بخشیدند.

گزینه 3: شعر این دوره ساده و روان است و مفاهیم ذهنی شاعران از تعالیم کلی اخالقی فراتر نمی رفت.

گزینه 4: آوردن اصالحات علمی در نثر این دوره هنوز رایج نشده بود.

گزینه »3« صحیح است.- 526سوال 

اشعار پندآموز و اندرزگونه در سبک خراسانی ساده اند و جنبه علمی و دستوری دارند.

گزینه »4« صحیح است.- 527سوال 

دو بیت »الف« و »ج« در نوع غنایی سروده شده اند.

نوع ادبی بیت »ب« حماسی
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گزینه 3: شاهان صفوی به شاعران کم توجه بودند و شاعر نوازی سالطین باعث هند شاعران ایرانی به دربارهای هند روی بیاورند.

گزینه »۱« صحیح است. - 520سوال 

تشریح سایر گزینه ها: 

گزینه 2: محبوب القلوب از آثار نثر مصنوع این سبک است.

گزینه 3 و 4: حبیب السیر و احسن التواریخ از آثار نثر بینابین سبک هندی است.

گزینه »4« صحیح است.- 52۱سوال 

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه 1: »المعجم« در علم عروض قافیه و بدیع نقد شعر است .

گزینه 2: اخالق االشرف از آثار منثور عبید است .

گزینه 3: تاریخ جهانگشا را عطا ملک جوینی تألیف کرده است.

گزینه »۱« صحیح است. - 522سوال 

در این دوره تاریخ نویسی به اسلوب ساده رواج یافت و حاشیه نویسی ها و کتب تاریخ قدیم هم به زبان ساده بود.

گزینه »2« صحیح است.- 523سوال 

آثار منظوم: گوشواره عرش_ الهی نامه_ سمفونی پنجم جنوب 

آثار منثور: لطایف الطوایف_ سیاست نامه _ قابوس نامه

گزینه »2« صحیح است.- 524سوال 

آثار برجای مانده زبان فارسی باستان فرمان ها و نامه های شاهان هخامنشی است که به خط میخی نوشته شده است. منظومه »درخت آسوریک« و »یادگار 
زریران« هردو اصلی پارتی دارند.

گزینه »۱« صحیح است. - 525سوال 

شعر تعلیمی در این دوره به وجود آمد ولی در دوره سلجوقیان به پختگی رسید.

تشریح گزینه های دیگر :

گزینه 2: رودکی و شهید بلخی شعر غنایی را در این دوره استحکام بخشیدند.

گزینه 3: شعر این دوره ساده و روان است و مفاهیم ذهنی شاعران از تعالیم کلی اخالقی فراتر نمی رفت.

گزینه 4: آوردن اصالحات علمی در نثر این دوره هنوز رایج نشده بود.

گزینه »3« صحیح است.- 526سوال 

اشعار پندآموز و اندرزگونه در سبک خراسانی ساده اند و جنبه علمی و دستوری دارند.

گزینه »4« صحیح است.- 527سوال 

دو بیت »الف« و »ج« در نوع غنایی سروده شده اند.

نوع ادبی بیت »ب« حماسی
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نوع ادبی بیت »د« تعلیمی

گزینه »3« صحیح است.- 528سوال 

در گزینه های 1 و 2و 4 شاعر با شکایت و انتقاد اجتماعی و طنز نیش دار به بیان درد های جامعه می پردازد که از ویژگی های فکری این دوره است. 

ولی در گزینه 3 شاعر به مدح و تعریف معشوق زمین می پردازد که از ویژگی های فکری سبک خراسانی است.

گزینه »3« صحیح است. - 529سوال 

آثاری که نادرست معرفی شده اند:

1( کلیله و دمنه: ترجمه نصرالله منشی 

2( فرهاد و شیرین: وحشی بافقی 

3( تحفۀ االحرار: جامی

گزینه »4« صحیح است. - 530سوال 

موارد ب و ج مربوط به قرن هفتم هستند.

گزینه »3« صحیح است. - 53۱سوال 

در زمان بایسنقر میرزا پسر شاهرخ هنرمندان قرآن کریم  و شاهنامه را با  خط  خوش و تصاویر زیبا آراستند 

گزینه »3« صحیح است. - 532سوال 

موارد نادرست: 

حمدالله مستوفی: قرن 8 

عطا ملک جوینی: قرن 7 

عبید زاکانی: قرن 8 

فخرالدین عراقی: قرن 7 

گزینه »2« صحیح است. - 533سوال 

گزینه 2 درباره کتاب »المعجم فی معاییر اشعار العجم« است که توسط شمس قیس رازی از نویسندگان زبر دست قرن هفتم نوشته شده است.

بررسی سایر گزینه:

گزینه 1 :تذکرۀ دولتشاه:  دولتشاه سمرقندی )قرن 9(

گزینه 3: تاریخ گزیده: حمدالله مستوفی )قرن 8(

گزینه 4: موش و گربه: عبید زاکانی )قرن 8(

گزینه »4« صحیح است. - 534سوال 

توضیحات نوشته شده در گزینه 4 مربوط »خواجه فضل الله همدانی« است. 

گزینه »۱« صحیح است. - 535سوال 

بررسی سایر گزینه ها: 
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گزینه 2: از رونق افتادن قصیده سرایی خود نتیجه از بین رفتن دربارهای ادب دوست است، نه علت آن! 

گزینه 3: حافظ با تلفیق عشق و عرفان غزل را به اوج رساند 

گزینه 4: فیه مافیه و مجالس سبعه را موالنا گفته و شاگردان نوشته اند و مکاتیب مجموعه نامه های موالنا به قلم خود اوست 

گزینه »2« صحیح است. - 536سوال 

از قرن هفتم به بعد شاعران و مداحان از حاکمان روی تافتند. اما در گزینه 2 به مدح شاه زمان شاعر پرداخته می شود 

مفهوم بیت: بدون کمک و یاری پادشاه در بهشت هم مصیبت می کشیم. 

بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه 1: اسکندر که بر عالم فرمانروایی می کرد هنگام مرگ تمام دارایی هایش را از دست داد )فانی بودن دنیا( 

گزینه 3: در درگاه ما پادشاه مانند گداست )بی ارزشی دنیا(

گزینه 4: کسی که در طریقت یار کمترین باشد برای من مانند پادشاه است. )بی نیازی از مردم و اعتبار یار(

گزینه »3« صحیح است.- 537سوال 

گزینه 1: »کلیله و دمنه« به زبان هندی باستان )سانسکریت( نوشته شده و پدیدآورنده یا پدیدآورندگان آن مشخص نیستند نصرالله منشی یکی از مترجمان این 
اثر است.

گزینه 2: »تاریخ بیهق« نوشته ابن فندق است و با تاریخ بیهقی، نوشته ابولفضل بیهقی، تفاوت دارد.

گزینه 4: »از پاریز تا پاریس« نوشته دکتر باستانی پاریزی است.

گزینه »4« صحیح است.- 538سوال 

توضیح و بررسی سایر گزینه ها:

داستان باستان:  میرزا حسن خان بدیع /  مجلس سبعه: مولوی / سرگذشت حاجی بابا اصفهانی: جمیز موریه / لمعات: فخرالدین عراقی

گزینه »4« صحیح است.- 539سوال 

توضیح و بررسی گزینه ها:

گزینه )1(: تساهل و آسان گرفتن بر یکدیگر

گزینه )2(: تسامح و مدارا

گزینه )3(: نیکی کردن و خدمت به خلق

گزینه )4(: این شعر را کمال الدین اسماعیل درباره قتل عام اصفهان سروده بود اما از مفاهیم رایج شعر پس از حمله مغول نیست.

گزینه »3« صحیح است. - 540سوال 

توضیح و بررسی گزینه ها:

اطالعات تاریخی یا ادبی گزینه های )1 ،2 و 4( درست است. در گزینه )3( فعل جمله پایانی باید مثبت باشد که در گزینه، منفی آمده است. ) زبان و ادبیات فارسی 
مثل دیگر دانش ها، دچار سستی و نابه سامانی گردید.(

گزینه »2« صحیح است. - 54۱سوال 

توضیح و بررسی گزینه ها:
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گزینه 1: »کلیله و دمنه« به زبان هندی باستان )سانسکریت( نوشته شده و پدیدآورنده یا پدیدآورندگان آن مشخص نیستند نصرالله منشی یکی از مترجمان این 
اثر است.

گزینه 2: »تاریخ بیهق« نوشته ابن فندق است و با تاریخ بیهقی، نوشته ابولفضل بیهقی، تفاوت دارد.

گزینه 4: »از پاریز تا پاریس« نوشته دکتر باستانی پاریزی است.

گزینه »4« صحیح است.- 538سوال 

توضیح و بررسی سایر گزینه ها:

داستان باستان:  میرزا حسن خان بدیع /  مجلس سبعه: مولوی / سرگذشت حاجی بابا اصفهانی: جمیز موریه / لمعات: فخرالدین عراقی

گزینه »4« صحیح است.- 539سوال 

توضیح و بررسی گزینه ها:

گزینه )1(: تساهل و آسان گرفتن بر یکدیگر

گزینه )2(: تسامح و مدارا

گزینه )3(: نیکی کردن و خدمت به خلق

گزینه )4(: این شعر را کمال الدین اسماعیل درباره قتل عام اصفهان سروده بود اما از مفاهیم رایج شعر پس از حمله مغول نیست.

گزینه »3« صحیح است. - 540سوال 

توضیح و بررسی گزینه ها:

اطالعات تاریخی یا ادبی گزینه های )1 ،2 و 4( درست است. در گزینه )3( فعل جمله پایانی باید مثبت باشد که در گزینه، منفی آمده است. ) زبان و ادبیات فارسی 
مثل دیگر دانش ها، دچار سستی و نابه سامانی گردید.(

گزینه »2« صحیح است. - 54۱سوال 

توضیح و بررسی گزینه ها:
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گزینه )1(: کلی نگری و ذهنیت گرایی به جزیی نگری و عینیت گرایی تغییر کرد.

گزینه )3(: مشتاق اصفهان با همراهی چند تن دیگر از ادبیان انجمن  ادبی اصفهان را در زمان نادر شاه و کریم خان زند اراده می کرد.

گزینه )4(: شاعران دوره بیداری تخیالت سرایندگان پیشین را در نظر داشتند.

گزینه »۱« صحیح است.- 542سوال 

توضیح و بررسی گزینه ها:

گزینه )پ(: اولین کسی که در ایران به نوشتن نمایشنامه فارسی پرداخت میرزاآقا تبریزی بود.

گزینه )ت(: نشاط اصفهانی به سبک عراقی و سبک حافظ و سعدی شعر می سرود.

گزینه )ث(: توضیح مربوط به انجمن ادبی خاقان است.

گزینه )ج(: مجله بهار به وسیله میرزا یوسف خان اعتصامی اشتیانی منتشر می شد.

گزینه »3« صحیح است. - 543سوال 

گزینه »3« صحیح است.- 544سوال 

بررسی موارد نادرست:

از پاریز تا پاریس: باستانی پاریزی

گوشواره عرش: سید علی موسوی گرمارودی

سیاست نامه: خواجه نظام الملک توسی

گزینه »2« صحیح است.- 545سوال 

بررسی موارد نادرست:

الف( مربوط به قرن چهارم است.

د( این زبان ابتدا در شرق و شمال شرقی رواج پیدا کرد.

گزینه »2« صحیح است.- 546سوال 

گزینه »3« صحیح است.- 547سوال 
در این دوره رمان های تاریخی رواج بیشتری داشت.

گزینه »۱« صحیح است.- 548سوال 

گزینه »3« صحیح است.- 549سوال 
گزینه 3 از ویژگی های زبانی شعر دوره بیداری است

گزینه »4« صحیح است.- 550سوال 

»از بین رفتن در بارهای ادب دوست ایرانی تبار، از رونق افتادن قصیده سرایی را در پی داشت.«

گزینه »2« صحیح است.- 55۱سوال 
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گزینه »2« صحیح است.- 552سوال 

در غزل پیرو سعدی و مولوی بود.

گزینه »2« صحیح است.- 553سوال 

این اتفاق در زمان بایسنقر میرزا پسر شاهرخ افتاد.

گزینه »4« صحیح است.- 554سوال 

گزینه »۱« صحیح است.- 555سوال 

از آثار عبید زاکانی است.

گزینه »4« صحیح است.- 556سوال 

گزینه »۱« صحیح است.- 557سوال 

خداوند نامه اثر صبای کاشانی است.

گزینه »2« صحیح است.- 558سوال 

نام اصلی وی محمد صادق امیری فراهانی است و لقب ادیب الممالک را مظفرالدین شاه به او داد.

گزینه »2« صحیح است.- 559سوال 

گزینه »4« صحیح است.- 560سوال 

نظامی از شاعران حوزه آذربایجان است.

گزینه »2« صحیح است.- 56۱سوال 

موضوعات »اجتماعی« از موضوعات اصلی نثر عهد سامانی نیستند، نثر این دوره بیشتر به موضوع های حماسی، ملی و تاریخی می پردازد.

گزینه »۱« صحیح است.- 562سوال 

در این دوره زبان فارسی دری گسترش یافت و با لغات نواحی مرکزی و غربی ایران آمیخته شد.

گزینه »2« صحیح است.- 563سوال 

در این بین ویژگی های فکری سبک عراقی مشهود است: ذهن گرایی و توجه به دنیای درون و ارزشمند دانستن جان و روح آدمی

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه »1«: بیانگر زمینی بودن معشوق 

گزینه»3«: غلبه روح شادی و نشاط و وصف طبیعت 

گزینه»4«: طبیعی و واقع گرا بودن توصیفات
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گزینه »2« صحیح است.- 552سوال 

در غزل پیرو سعدی و مولوی بود.

گزینه »2« صحیح است.- 553سوال 

این اتفاق در زمان بایسنقر میرزا پسر شاهرخ افتاد.

گزینه »4« صحیح است.- 554سوال 

گزینه »۱« صحیح است.- 555سوال 

از آثار عبید زاکانی است.

گزینه »4« صحیح است.- 556سوال 

گزینه »۱« صحیح است.- 557سوال 

خداوند نامه اثر صبای کاشانی است.

گزینه »2« صحیح است.- 558سوال 

نام اصلی وی محمد صادق امیری فراهانی است و لقب ادیب الممالک را مظفرالدین شاه به او داد.

گزینه »2« صحیح است.- 559سوال 

گزینه »4« صحیح است.- 560سوال 

نظامی از شاعران حوزه آذربایجان است.

گزینه »2« صحیح است.- 56۱سوال 

موضوعات »اجتماعی« از موضوعات اصلی نثر عهد سامانی نیستند، نثر این دوره بیشتر به موضوع های حماسی، ملی و تاریخی می پردازد.

گزینه »۱« صحیح است.- 562سوال 

در این دوره زبان فارسی دری گسترش یافت و با لغات نواحی مرکزی و غربی ایران آمیخته شد.

گزینه »2« صحیح است.- 563سوال 

در این بین ویژگی های فکری سبک عراقی مشهود است: ذهن گرایی و توجه به دنیای درون و ارزشمند دانستن جان و روح آدمی

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه »1«: بیانگر زمینی بودن معشوق 

گزینه»3«: غلبه روح شادی و نشاط و وصف طبیعت 

گزینه»4«: طبیعی و واقع گرا بودن توصیفات
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گزینه »3« صحیح است. - 564سوال 

بیت سوال، سروده »فرخی یزدی« است  او را به سبب آزادی خواهی به زندان انداختند. تحت تاثیر شاعران گذشته به ویژه مسعود سعد و سعدی بود. آشنایی با 
سعدی طبع فرخی را شکوفا ساخت. در دوره هفتم مجلس نماینده مردم یزد شد ولی دست از اندیشه های پرشور آزادی خواهانه و وطن دوستانه برنداشت و در 

نهایت جانش را در راه آزادی فدا کرد.

گزینه »2« صحیح است.- 565سوال 

عبارت سوال نمونه ای از نثر دهخداست. وی در دوره ای از زندگی اش روزنامه »سروش« را در استانبول منتشر می کرد.

گزینه »4« صحیح است. - 566سوال 

در نثر دوره بیداری واژه ها و ترکیب های عربی ناآشنا کمتر می شود و به دالیل گوناگون بسیاری از لغات انگلیسی، ترکی، فرانسوی و... به نثر فارسی وارد می شود 
و بر خالف نثر دوره های پیش، عبارت های وصفی دور و دراز  لفظ پردازی های بی جا در نامه ها و نوشته ها کاهشی آشکار می یابد.

گزینه »4« صحیح است.- 567سوال 

بیت سوال، سروده »سید محمد رضا میرزاده عشقی« است. او در روزنامه اش »قرن بیستم« به افشاگری اعمال پلید و مقاصد شوم رجال خائن زمان پرداخت. 
عشقی به دلیل جسارت و بی پروایی در بیان اندیشه های سیاسی، اجتماعی و وطن پرستانه اش پیش از آن که به اوج شکوفایی برسد به دست رضاخان ترور شد. 

مهمترین اثر عشقی نمایشنامه »ایده آل« یا »سه تابلوی مریم« است.

گزینه »4« صحیح است. - 568سوال 

حکمت و معرفت در این شعر دیده می شود انسان آزاده به دارایی اش قانع است.

گزینه »4« صحیح است.- 569سوال 

گزینه »3« صحیح است. - 570سوال 

نثر در این دوره به دو جریان گرایش پیدا کرد یکی ساده نویسی در آثاری مثل طبقات ناصری و مرصادالعباد و دیگر پیچیده نویسی با محتوای عمدتًا تاریخ حاکمان 
وقت که در آثاری همچون تاریخ وصاف و تاریخ جهانگشای جوینی دیده می شود 

گزینه »4« صحیح است. - 57۱سوال 

گزینه »3« صحیح است. - 572سوال 

اقدام مهم فرهنگی خواجه رشید الدین تاسیس عمارت ربع رشیدی در تبریز بود که حکم دانشگاه آن زمان بود 

گزینه »۱« صحیح است. - 573سوال 

جامی »نفحات االنس« را به شیوه »تذکرۀ االولیا« را در بیان حقایق عرفانی و ذکر احوال عارفان نگاشته است و بهارستان را به تقلید از گلستان سعدی به نظم و 
نثر پدید آورده است. همچنین او تحفۀ االحرار را به تقلید از نظامی سروده است. 

گزینه »3« صحیح است. - 574سوال 

در اواخر دوره مغول بساط حکومت آخرین خلیفه عباسی )المستعصم بالله( پرچیده شد و توجه به زبان فارسی که زبان توده مردم بود رونق بیشتری گرفت.
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گزینه »4« صحیح است.- 575سوال 

خراسان که کانون فرهنگی ایران بود ویران شد و بسیاری از بزرگان چون نجم الدین کبری، فریدالدین عطار نیشابوری و کمال الدین اسماعیل در یورش مغول 
کشته شدند.

گزینه »2« صحیح است.- 576سوال 

فخرالدین عراقی از شاعران نام آور در قرن هفتم و صاحب غزل های عرفانی زیبایی است عالوه بر مثنوی »عشاق نامه« کتاب دیگری با عنوان »لمعات« در سیر 
وسلوک عارفانه در قالب نظم و نثر نوشته است.

گزینه »3« صحیح است. - 577سوال 

در قرن هشتم حافظ سرآمد شاعران است او با تلفیق عشق و عرفان غزل فارسی را به اوج کمال رساند.

گزینه »4« صحیح است.- 578سوال 

همانطور که در متن سوال اشاره گردیده است خواجو شاعری است که غزل هایش بر حافظ نیز تأثیرگذار بوده و خود حافظ در سروده ای به این مسئله اذعان 
نموده است.

استاد سخن سعدی است نزد همه کس اما / دارد سخنان حافظ طرز غزل خواجو 

گزینه »2« صحیح است.- 579سوال 

سلمان ساوجی در غزل توجه خاصی به سعدی و مولوی داشته و قصایدی نیز در سبک عراقی سرود است.

گزینه »2« صحیح است.- 580سوال 

ابن یمین شاعر عصر سرایداران، مردی دهقان پیشه بود که قدرت شاعری خود را در قطعات اخالقی آشکار کرده است.

گزینه »2« صحیح است.- 58۱سوال 

در قرن هشتم قلمرو بالندگی زبان و فرهنگ فارسی عرصه وسیعی یافت به طوری که از شبه قاره هند تا آسیای صغیر بسیاری به این زبان سخن می گفتند و 
مناطقی از ایران به ویژه شهر شیراز همچنان در حکم مرکز ادبی این اثر به شمار می رفت.

گزینه »4« صحیح است.- 582سوال 

نظامی گنجوی از بزرگترین شاعران قرن  ششم هجری است اثر معروف وی پنج گنج است که شامل پنج مثنوی است.

گزینه »۱« صحیح است.- 583سوال 

گاهی است که نکته یابی و انتقاد های اجتماعیش در قالب طنز معروف است و موش و گربه را در قالب شعر سروده و بقیه آثار  عبید زاکانی شاعر خوش ذوق و آ
طنز خود را در قالب نثر نوشته است.

گزینه »4« صحیح است.- 584سوال 

گزینه 4 از جمله اتفاقات مربوط به قرن هفتم است.

گزینه »4« صحیح است.- 585سوال 

حمدالله مستوفی از مورخان مشهور ایران و نویسنده کتاب »تاریخ گزیده« است. این کتاب تاریخ پیامبران، خلفای چهارگانه، خلفای بنی عباس و تاریخ ایران تا 
سال 703 ه. ق در بر می گیرد. در حالی که تیموریان تقریبًا از نیمه دوم قرن هشتم تا اوایل قرن دهم در ایران حکومت می کردند.
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گزینه »4« صحیح است.- 575سوال 

خراسان که کانون فرهنگی ایران بود ویران شد و بسیاری از بزرگان چون نجم الدین کبری، فریدالدین عطار نیشابوری و کمال الدین اسماعیل در یورش مغول 
کشته شدند.

گزینه »2« صحیح است.- 576سوال 

فخرالدین عراقی از شاعران نام آور در قرن هفتم و صاحب غزل های عرفانی زیبایی است عالوه بر مثنوی »عشاق نامه« کتاب دیگری با عنوان »لمعات« در سیر 
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گزینه »3« صحیح است. - 577سوال 

در قرن هشتم حافظ سرآمد شاعران است او با تلفیق عشق و عرفان غزل فارسی را به اوج کمال رساند.

گزینه »4« صحیح است.- 578سوال 

همانطور که در متن سوال اشاره گردیده است خواجو شاعری است که غزل هایش بر حافظ نیز تأثیرگذار بوده و خود حافظ در سروده ای به این مسئله اذعان 
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استاد سخن سعدی است نزد همه کس اما / دارد سخنان حافظ طرز غزل خواجو 
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گاهی است که نکته یابی و انتقاد های اجتماعیش در قالب طنز معروف است و موش و گربه را در قالب شعر سروده و بقیه آثار  عبید زاکانی شاعر خوش ذوق و آ
طنز خود را در قالب نثر نوشته است.

گزینه »4« صحیح است.- 584سوال 

گزینه 4 از جمله اتفاقات مربوط به قرن هفتم است.

گزینه »4« صحیح است.- 585سوال 

حمدالله مستوفی از مورخان مشهور ایران و نویسنده کتاب »تاریخ گزیده« است. این کتاب تاریخ پیامبران، خلفای چهارگانه، خلفای بنی عباس و تاریخ ایران تا 
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گزینه »4« صحیح است. - 586سوال 

گزینه »2« صحیح است.- 587سوال 

در این دوران، به دلیل بی اعتقادی برخی از خان مغول و بی تعصبی برخی دیگر نسبت به مذاهب رایج، فرصتی پدید آمد تا صاحبان مذهب های مختلف عقاید 
خود را ابراز کند.

گزینه »۱« صحیح است.- 588سوال 

گزینه های 3 و 4 هر دو کتاب هایی هستند در بیان حقایق عرفانی و ذکر احوال عارفان.

گزینه 2 تاریخ پیامبران، خلفای چهارگانه، بنی عباس و تاریخ ایران را تا سال 730 ه.ق در برمی گیرد.

گزینه »2« صحیح است.- 589سوال 

پس از مرگ تیمور، شاهرخ توانست شهر هرات را مرکز فرمانروایی خود قرار دهد. بایسنقر میرزا پسر او نیز هنردوست و هنرمند بود و در زمان او هنرمندان قرآن 
کریم و شاهنامه را به خط خوش نگاشتند.

گزینه »۱« صحیح است. - 590سوال 

این کتاب در شرح ظهور چنگیز، احوال و فتوحات او و تاریخ خوارزمشاهیان و فتح قلعه های اسماعیلیه و حکومت جانشینان حسن صباح است. نثر کتاب مصنوع 
و دشوار است.

گزینه »4« صحیح است.- 59۱سوال 

در اوایل این دوران )قرن هفتم( آثار مهم عرفانی پدید آمد مانند مثنوی معنوی در ادامه در قرن های هشتم و نهم آثار تقلیدی فراوانی دیده می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه 1:  درباره مکاتیب مولوی است.

گزینه 2: وی مداح جالل الدین خوارزمشاه بود و به دست مغوالن کشته شد.

گزینه 3: غزل و مثنوی قالب های مهم این دوران اند.

گزینه »۱« صحیح است.- 592سوال 

در قرن نهم برعکس قرن هفتم که کتب تاریخی مانند تاریخ وصاف و تاریخ جهانگشای جوینی پیچیده و دشوار بود. تاریخ نویسی اسلوب ساده ای داشت.

گزینه »۱« صحیح است.- 593سوال 

خواجو چند مثنوی به پیروی از پنج گنج نظامی سروده، سلمان ساوجی مثنوی جمشید و خورشید را به شیوه داستان های نظامی سروده و جامی نیز مثنوی های 
به پیروی از نظامی سرود که »تحفۀ االحرار« یکی از آنهاست یکی از آن هاست.

گزینه »۱« صحیح است.- 594سوال 

از زبان پارتی تا اوایل دوره ساسانی آثاری به جای مانده است.

گزینه »4« صحیح است.- 595سوال 

پاسخنامۀتشریحیتاریخادبیاتوسبکشناسی

313

گزینه »3« صحیح است.- 596سوال 

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه 1: در نثر این دوره اصالحات علمی و ..... رواج ندارد.

گزینه 2: نثر این دوره مانند شعر فارسی در عهد سامانی رواج یافت.

گزینه 4: این گزینه مربوط به شعر این دوره است.

گزینه »2« صحیح است.- 597سوال 

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه 1: آوردن موعظه و نصیحت در شعر از آغاز قرن چهارم رواج یافت.

گزینه 3: شعر غنایی با این دو شاعر استحکام یافت.

گزینه 4: شاعران این عصر معموال به مفاهیم کلی اخالقی توجه داشتند و گامی فراتر از آن نمی گذاشتند.

گزینه »4« صحیح است. - 598سوال 

اصل درخت آسوریک یک پارتی است که مربوط به فارسی میانه است.

گزینه »۱« صحیح است. - 599سوال 

خداوند نامه اثر صبای کاشانی است که او را پرچمدار بازگشت ادبی می دانند.

گزینه »3« صحیح است.- 600سوال 

گزینه »2« صحیح است.- 60۱سوال 

منشات نوشته قائم مقام فراهانی است. او با تغییر سبک نگارش تصنع و تکلف را از بین برد.

گزینه »2« صحیح است.- 602سوال 

بررسی موارد نادرست:

ج( صبای کاشانی

د( نشاط اصفهانی

گزینه »4« صحیح است.- 603سوال 

در دوره ناصرالدین شاه نمایشنامه نویسی رواج پیدا کرد.

گزینه »3« صحیح است.- 604سوال 

»داستان باستان« در حوزه رمان نویسی است./» شمس و طغرا« در حوزه داستان نویسی است.

گزینه »2« صحیح است.- 605سوال 

ادیب الممالک فراهانی سردبیر روزنامه »مجلس« بود.
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گزینه »3« صحیح است.- 596سوال 
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گزینه 3: شعر غنایی با این دو شاعر استحکام یافت.

گزینه 4: شاعران این عصر معموال به مفاهیم کلی اخالقی توجه داشتند و گامی فراتر از آن نمی گذاشتند.

گزینه »4« صحیح است. - 598سوال 

اصل درخت آسوریک یک پارتی است که مربوط به فارسی میانه است.

گزینه »۱« صحیح است. - 599سوال 

خداوند نامه اثر صبای کاشانی است که او را پرچمدار بازگشت ادبی می دانند.

گزینه »3« صحیح است.- 600سوال 

گزینه »2« صحیح است.- 60۱سوال 

منشات نوشته قائم مقام فراهانی است. او با تغییر سبک نگارش تصنع و تکلف را از بین برد.

گزینه »2« صحیح است.- 602سوال 

بررسی موارد نادرست:

ج( صبای کاشانی

د( نشاط اصفهانی

گزینه »4« صحیح است.- 603سوال 

در دوره ناصرالدین شاه نمایشنامه نویسی رواج پیدا کرد.

گزینه »3« صحیح است.- 604سوال 

»داستان باستان« در حوزه رمان نویسی است./» شمس و طغرا« در حوزه داستان نویسی است.

گزینه »2« صحیح است.- 605سوال 

ادیب الممالک فراهانی سردبیر روزنامه »مجلس« بود.
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گزینه »3« صحیح است.- 606سوال 
ملک الشعرای بهار مدیر مجله دانشکده بود./ روزنامه سروش توسط دهخدا منتشر شد.

گزینه »4« صحیح است.- 607سوال 
بررسی سایر گزینه ها:

گزینه 1: این گزینه از عوامل نهضت بیداری است.

گزینه 2: »گنجینه نشاط« از آثار منظوم و منثور نشاط اصفهانی است.

گزینه 3: هدف تاسیس انجمن خاقان بیان شده است.

گزینه »۱« صحیح است. - 608سوال 
»الهی نامه ، سفرنامه ،دیوار، اتاق آبی ،ارزیابی شتاب زده« تعلیمی نیستند. »الهی نامه« منثور نیست و نام پدیدآورنده » دیوار« نادرست آمده است.

از میان آثار ذکر شده »قابوس نامه، گلستان«  منثور و تعلیمی هستند و نام پدیدآورنده شان هم درست است.

گزینه »3« صحیح است.- 609سوال 
تشریح گزینه های دیگر:

گزینه 1: لشکرکشی ها و فتوحات غزنویان از عوامل مهم پیشرفت و گسترش زبـان و ادبیات فارسی در این دوره است.

گزینه 2: زبان فارسی در پی لشکرکشی های متعدد محمود غزنوی بـه هندوسـتان راه یافت و زبانی مقدس قلمداد گردید.

گزینه 4: بدبینی شاعران نسبت به دنیا از مضامین شعر این دوره است. حکمـت و دانش و اندیشه های دینی در شعر این دوره تأثیری عمیق بخشید.

گزینه »2« صحیح است.- 6۱0سوال 
»سنایی« در دوره دوم حیات شعری خود به سیر و سلوک معنوی پرداخت.

»انوری« و هم سبکان او در آوردن مضامین دقیق در غزل بسیار کوشیدند.

»ناصرخسرو« به دلیل اعتقادات خاص دینی از دربارها کناره گرفت.

»جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی« در تجدید سبک تأثیرگذار بود.

گزینه »۱« صحیح است.- 6۱۱سوال 
در نیمه قرن پنجم با دوره بلوغ نثر پارسی مواجه می شویم و در قـرن ششـم و اوایل هفتم آن را در حال پختگی و کمال می یابیم.

گزینه »3« صحیح است.- 6۱2سوال 
رواج داستان سرایی و منظومه های داستانی از ویژگی های ادبـی شـعر قـرن پـنجم و ششم است نه ویژگی فکری.

گزینه »4« صحیح است.- 6۱3سوال 
بیت گزینه 4: وصف طبیعت و واقع گرایی و توصیف معشوق زمینی است؛ بنـابراین این بیت، مربوط به سبک خراسانی است. سایر ابیات، با توجه به ویژگی های 

سـبکی، مربوط به سده پنجم و ششم است.

تشریح گزینه های دیگر:
گزینه 1: مفاخره

گزینه 2: قافیه و ردیف دشوار

گزینه 3: ترکیب سازی )سرمه کش، بلندبینان، دربازکن، درون نشینان(
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گزینه »4« صحیح است.- 6۱4سوال 

بیت گزینه 4 از هوشنگ ابتهاج است.

گزینه »2« صحیح است.- 6۱5سوال 

شعر سبک هندی را معناگراست نه صورت گرا، شاعران این دوره برای هر پدیده ای در عالم طبیعت یا هر موضوعی در قلمرو ذهن استفاده کرده اند اما آثار آن ها 
همه درصد باقی مانده و به خلق آثاری چون شاهنامه فردوسی یا مثنوی موالنا منجر نشده است.

گزینه »3« صحیح است.- 6۱6سوال 

»عین الحیات« نام یکی از آثار »علی بن حسین واعظ کاشفی« است.

گزینه »3« صحیح است. - 6۱7سوال 

»از نثر مصنوع در دوره صفویه در فرمان ها، منشات و دیباچه کتاب ها استفاده می شد. همچنان که دیباچه آثاری مثل شرف نامه بدلیسی و عیار دانش به نثر 
مصنوع است. اما کتبی که تمامًا به این شیوه نوشته شده اند از همه معروف تر عباس نامه وحید قزوینی و محبوب القلوب میرزا برخوردار فراهی است.«

گزینه »2« صحیح است.- 6۱8سوال 

الف( وجود واژه »بخیه« نشانه سبک هندی است.

ب( وجود واژه »نزاکت« و »قالی« نشانه سبک هندی است.

پ( وجود واژه »پل« نشانه سبک هندی است.

ت( وجود واژگان کهن »همیدون« و »مهان« و دیگر واژگان فارسی نشانه سبک خراسانی است.

گزینه »2« صحیح است.- 6۱9سوال 

ویژگی های زبانی نثر هندی:

درآمیختگی نظم و نثر_ کاربرد وجه وصفی_ جمع بستن با »ات« که عالوه بر کلمات عربی در واژه های فارسی و ترکی و مغولی نیز به چشم می خورد_ مطابقت 
صفت و موصوف به تقلید از عربی_ آوردن جمالت طوالنی_ کاربرد افعال با پیشوند های متعدد_ فراوانی لغات ترکی و مغولی

گزینه »3« صحیح است.- 620سوال 

در ابیات گزینه های 1، 2 و 4 آرایه های اسلوب معادله وجود دارد. بیت گزینه 3: این آرایه را ندارد.

گزینه »3« صحیح است.- 62۱سوال 

»لطایف الطوایف« اثر فخرالدین علی صفی، »الهی نامه« اثر منظوم از عطار نیشـابوری، »مائده های زمینی یا مائده های تازه« اثر آندره ژید هستند.

گزینه »4« صحیح است.- 622سوال 

گزینه »2« صحیح است.- 623سوال 

بیت گزینه 2 ویژگی های زبانی شعر کهن را دارد و اثری از ویژگی های فکری دوره انقالب هم در آن نیست.

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه 1: روی آوردن به فرهنگ عاشورایی )سرهای روی نیزه(
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گزینه »4« صحیح است.- 6۱4سوال 

بیت گزینه 4 از هوشنگ ابتهاج است.

گزینه »2« صحیح است.- 6۱5سوال 

شعر سبک هندی را معناگراست نه صورت گرا، شاعران این دوره برای هر پدیده ای در عالم طبیعت یا هر موضوعی در قلمرو ذهن استفاده کرده اند اما آثار آن ها 
همه درصد باقی مانده و به خلق آثاری چون شاهنامه فردوسی یا مثنوی موالنا منجر نشده است.

گزینه »3« صحیح است.- 6۱6سوال 

»عین الحیات« نام یکی از آثار »علی بن حسین واعظ کاشفی« است.

گزینه »3« صحیح است. - 6۱7سوال 

»از نثر مصنوع در دوره صفویه در فرمان ها، منشات و دیباچه کتاب ها استفاده می شد. همچنان که دیباچه آثاری مثل شرف نامه بدلیسی و عیار دانش به نثر 
مصنوع است. اما کتبی که تمامًا به این شیوه نوشته شده اند از همه معروف تر عباس نامه وحید قزوینی و محبوب القلوب میرزا برخوردار فراهی است.«

گزینه »2« صحیح است.- 6۱8سوال 

الف( وجود واژه »بخیه« نشانه سبک هندی است.

ب( وجود واژه »نزاکت« و »قالی« نشانه سبک هندی است.

پ( وجود واژه »پل« نشانه سبک هندی است.

ت( وجود واژگان کهن »همیدون« و »مهان« و دیگر واژگان فارسی نشانه سبک خراسانی است.

گزینه »2« صحیح است.- 6۱9سوال 

ویژگی های زبانی نثر هندی:

درآمیختگی نظم و نثر_ کاربرد وجه وصفی_ جمع بستن با »ات« که عالوه بر کلمات عربی در واژه های فارسی و ترکی و مغولی نیز به چشم می خورد_ مطابقت 
صفت و موصوف به تقلید از عربی_ آوردن جمالت طوالنی_ کاربرد افعال با پیشوند های متعدد_ فراوانی لغات ترکی و مغولی

گزینه »3« صحیح است.- 620سوال 

در ابیات گزینه های 1، 2 و 4 آرایه های اسلوب معادله وجود دارد. بیت گزینه 3: این آرایه را ندارد.

گزینه »3« صحیح است.- 62۱سوال 

»لطایف الطوایف« اثر فخرالدین علی صفی، »الهی نامه« اثر منظوم از عطار نیشـابوری، »مائده های زمینی یا مائده های تازه« اثر آندره ژید هستند.

گزینه »4« صحیح است.- 622سوال 

گزینه »2« صحیح است.- 623سوال 

بیت گزینه 2 ویژگی های زبانی شعر کهن را دارد و اثری از ویژگی های فکری دوره انقالب هم در آن نیست.

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه 1: روی آوردن به فرهنگ عاشورایی )سرهای روی نیزه(
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گزینه 3:  فرهنگ دفاع مقدس )شقایق سیرتان اشاره به شهدا دارد(

گزینه 4: روی آوردن به مفاهیم اسالمی )رزمگاه ایمان( و دفاع مقدس )وادی شهادت(

گزینه »4« صحیح است. - 624سوال 

مضمون شعر حول شکایت از گذر زمان و بیهودگی عمر می گذرد و ابهام ها خاصی در کالم شاعر دیده نمی شود.

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه 1: چون شعر وزن عروضی دارد ولی تساوی مصراع ها رعایت نشده در قالب نیمایی سروده شده است.

گزینه 2: من مانند مس سیه شدن کنایه از گذر عمر / در امید اضافه استعاری / سحر و امید تشخیص

گزینه 3: مفهوم شعر غم ناشی از گذر زمان و پیر شدن است

گزینه »۱« صحیح است.- 625سوال 

شعر عارف ساده و دور از پیچیدگی بود.

گزینه »2« صحیح است.- 626سوال 

یکی دیگر از زمینه های فعالیت میرزاده عشقی »نمایشنامه نویسی« بود.

گزینه »4« صحیح است.- 627سوال 

نمایشنامه »ایده آل« یا »سه تابلوی مریم« که به نظم است، مهم ترین اثر عشقی است.

گزینه »3« صحیح است.- 628سوال 

منظوم است.

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه 1: بیانگر زمینی بودن معشوق

گزینه 3: غلبه روحی شادی و نشاط و وصف طبیعت

گزینه 4: طبیعی و واقع گرا بودن توصیفات

گزینه »3« صحیح است. - 629سوال 

پدید آورندگان آثار ذکر شده تمامًا در گزینه 3 درست آمده است.

گزینه »2« صحیح است. - 630سوال 

پس از ورود اسالم به ایران زبان فارسی تحول تازه ای را پشت سر گذاشت و با بهره گیری از الفبای خط عربی به مرحله جدیدی گام نهاد.

گزینه »4« صحیح است. - 63۱سوال 

قرن چهارم از حکومت سامانیان دوران غلبه رواج حفظ و ارائه آداب و رسوم ملی بود و پایه حماسه های ملی به زبان فارسی در این دوره گذاشته شد.

گزینه »۱« صحیح است. - 632سوال 

تقسیم بندی سبک ها، بر اساس هدف )تعلیمی، فکاهی( بر اساس قلمرو دانشی )علمی، فلسفی( بر اساس مخاطب )عالمانه، عامیانه( است.
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گزینه 1 )تعلیمی فلسفی، عالمانه(

گزینه »4« صحیح است. - 633سوال 

تفاوت تلفظ برخی کلمات_  مربوط به قلمرو زبانی است نه فکری.

گزینه »3« صحیح است. - 634سوال 

در بیت گزینه 3 مصراع دوم، بدوبر )به او بر( از ویژگی های سبک خراسانی است.

گزینه »2« صحیح است. - 635سوال 

آثار گزینه 2 نمونه های نثر دوره غزنوی و سلجوقی است. در سایر گزینه ها التفهیم و تاریخ بلعمی مربوط به دوره سامانی است.

گزینه »3« صحیح است. - 636سوال 

دیوار: جمال میرصادقی/ اسرار التوحید: محمد بن منور/ ارزیابی شتاب زده: جالل آل احمد

گزینه »۱« صحیح است. - 637سوال 

متن سوال بیانگر چگونگی دوران جوانی و هشدار به جوانان است و در رده ادبیات تعلیمی جای می گیرد.

گزینه »4« صحیح است.- 638سوال 

گزینه های 1 و 2 و 3 درباره درخت آسوریک و یادگار زریران، درست است این آثار به زبان پهلوی بوده اند. گزینه 4 در مورد آثاری است که به عربی یا فارسی ترجمه 
شده اند مانند کلیله و دمنه و هزار و یک شب.

گزینه »۱« صحیح است.- 639سوال 

قبل از ورود اسالم به ایران )دوره ساسانیان( زبان رسمی ایرانیان پهلوی بود و آثاری که به این زبان تألیف شده بیشتر آثار دینی و زرتشتی است.

گزینه »3« صحیح است.- 640سوال 

متن سوال کتاب شاهنامه ابومنصوری را معرفی می کند و موضوع این کتاب تاریخ گذشته ایران است.

گزینه »4« صحیح است. - 64۱سوال 

گزینه »3« صحیح است. - 642سوال 

گزینه »4« صحیح است. - 643سوال 

گزینه »2« صحیح است. - 644سوال 

گزینه »2« صحیح است.- 645سوال 

اکثر نویسندگان این دوره، داستان را مطابق با ذوق عامۀ مردم می نوشتند و سبک نویسندگی آنان مطابقت کاملی با ادبیات داستانی جدید نداشت.
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گزینه 1 )تعلیمی فلسفی، عالمانه(

گزینه »4« صحیح است. - 633سوال 

تفاوت تلفظ برخی کلمات_  مربوط به قلمرو زبانی است نه فکری.

گزینه »3« صحیح است. - 634سوال 

در بیت گزینه 3 مصراع دوم، بدوبر )به او بر( از ویژگی های سبک خراسانی است.

گزینه »2« صحیح است. - 635سوال 

آثار گزینه 2 نمونه های نثر دوره غزنوی و سلجوقی است. در سایر گزینه ها التفهیم و تاریخ بلعمی مربوط به دوره سامانی است.

گزینه »3« صحیح است. - 636سوال 

دیوار: جمال میرصادقی/ اسرار التوحید: محمد بن منور/ ارزیابی شتاب زده: جالل آل احمد

گزینه »۱« صحیح است. - 637سوال 

متن سوال بیانگر چگونگی دوران جوانی و هشدار به جوانان است و در رده ادبیات تعلیمی جای می گیرد.

گزینه »4« صحیح است.- 638سوال 

گزینه های 1 و 2 و 3 درباره درخت آسوریک و یادگار زریران، درست است این آثار به زبان پهلوی بوده اند. گزینه 4 در مورد آثاری است که به عربی یا فارسی ترجمه 
شده اند مانند کلیله و دمنه و هزار و یک شب.

گزینه »۱« صحیح است.- 639سوال 

قبل از ورود اسالم به ایران )دوره ساسانیان( زبان رسمی ایرانیان پهلوی بود و آثاری که به این زبان تألیف شده بیشتر آثار دینی و زرتشتی است.

گزینه »3« صحیح است.- 640سوال 

متن سوال کتاب شاهنامه ابومنصوری را معرفی می کند و موضوع این کتاب تاریخ گذشته ایران است.

گزینه »4« صحیح است. - 64۱سوال 

گزینه »3« صحیح است. - 642سوال 

گزینه »4« صحیح است. - 643سوال 

گزینه »2« صحیح است. - 644سوال 

گزینه »2« صحیح است.- 645سوال 

اکثر نویسندگان این دوره، داستان را مطابق با ذوق عامۀ مردم می نوشتند و سبک نویسندگی آنان مطابقت کاملی با ادبیات داستانی جدید نداشت.
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گزینه »2« صحیح است.- 646سوال 

گزینه »3« صحیح است.- 647سوال 

در این دوره بر خالف نثر دوره های پیشین، عبارت های وصفی دور و دراز و لفظ پردازی های بیجا در نامه ها و نوشته ها کاهشی آشکار می یابد.

گزینه »2« صحیح است.- 648سوال 

در این دوره صنایع ادبی از نثر جدا می شود و نثر در خدمت بیان خواست و آمال مردم به شکل پویا ظاهر می گردد.

گزینه »3« صحیح است. - 649سوال 

گزینه »3« صحیح است. - 650سوال 

گزینه »4« صحیح است. - 65۱سوال 

گزینه »2« صحیح است. - 652سوال 

گزینه »۱« صحیح است. - 653سوال 

گزینه »2« صحیح است. - 654سوال 

گزینه »2« صحیح است. - 655سوال 

سیاست نامه از خواجه نظام الملک طوسی است.

گزینه »2« صحیح است. - 656سوال 

گزینه »2« صحیح است. - 657سوال 

گزینه »2« صحیح است. - 658سوال 

گزینه »3« صحیح است. - 659سوال 

گزینه »4« صحیح است. - 660سوال 

گزینه »۱« صحیح است. - 66۱سوال 

گزینه »4« صحیح است. - 662سوال 

گزینه »۱« صحیح است.- 663سوال 

پاسخنامۀتشریحیتاریخادبیاتوسبکشناسی

319

گزینه »2« صحیح است.- 664سوال 

گزینه »2« صحیح است. - 665سوال 

گزینه »2« صحیح است. - 666سوال 

گزینه »2« صحیح است. - 667سوال 

گزینه »3« صحیح است. - 668سوال 

گزینه »4« صحیح است.- 669سوال 

»ای قلم« از اشعار انتقادی »سید اشرف الدین گیالنی« )نسیم شمال( است. 

گزینه »۱« صحیح است.- 670سوال 

خداوندنامه اثر صبای کاشانی است. درس 1 )ترکیبی(

گزینه »4« صحیح است.- 67۱سوال 

گزینه »3« صحیح است.- 672سوال 

رواج و گسترش روزنامه نگاری، روی آوردن به ترجمه و ارتباط با ادبیات اروپا و تغییر مخاطب نوشته ها از جمله عواملی بودند که نثر دوره بیداری را به سمت سادگی 
و بی پیرایگی سوق دادند.

گزینه »2« صحیح است.- 673سوال 

صور اسرافیل با مدیریت میرزا جهانگیرخان صور اسرافیل 

گزینه »3« صحیح است.- 674سوال 

مجله بهار نشریه ادبی محسوب می شود و سایر روزنامه ها به انتقاد اجتماعی سیاسی زمان می پرداختند.

گزینه »3« صحیح است.- 675سوال 

این جریان پیش از انقالب مشروطه شروع شد.

گزینه »4« صحیح است.- 676سوال 

گزینه »۱« صحیح است.- 677سوال 

گزینه »3« صحیح است.- 678سوال 

زبان نمایشنامه های میرزا آقا تبریزی مانند نثر داستانی قبل از مشروطه ساده، بی تکلف و عوام فهم است.
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گزینه »2« صحیح است.- 664سوال 

گزینه »2« صحیح است. - 665سوال 

گزینه »2« صحیح است. - 666سوال 

گزینه »2« صحیح است. - 667سوال 

گزینه »3« صحیح است. - 668سوال 

گزینه »4« صحیح است.- 669سوال 

»ای قلم« از اشعار انتقادی »سید اشرف الدین گیالنی« )نسیم شمال( است. 

گزینه »۱« صحیح است.- 670سوال 

خداوندنامه اثر صبای کاشانی است. درس 1 )ترکیبی(

گزینه »4« صحیح است.- 67۱سوال 

گزینه »3« صحیح است.- 672سوال 

رواج و گسترش روزنامه نگاری، روی آوردن به ترجمه و ارتباط با ادبیات اروپا و تغییر مخاطب نوشته ها از جمله عواملی بودند که نثر دوره بیداری را به سمت سادگی 
و بی پیرایگی سوق دادند.

گزینه »2« صحیح است.- 673سوال 

صور اسرافیل با مدیریت میرزا جهانگیرخان صور اسرافیل 

گزینه »3« صحیح است.- 674سوال 

مجله بهار نشریه ادبی محسوب می شود و سایر روزنامه ها به انتقاد اجتماعی سیاسی زمان می پرداختند.

گزینه »3« صحیح است.- 675سوال 

این جریان پیش از انقالب مشروطه شروع شد.

گزینه »4« صحیح است.- 676سوال 

گزینه »۱« صحیح است.- 677سوال 

گزینه »3« صحیح است.- 678سوال 

زبان نمایشنامه های میرزا آقا تبریزی مانند نثر داستانی قبل از مشروطه ساده، بی تکلف و عوام فهم است.
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گزینه »۱« صحیح است.- 679سوال 

متن سوال درباره زبان پهلوی )دوره فارسی میانه( است و اهمیت سنت شفاهی در میان مردم آن زمان است که باعث شد آثار ادبی پهلوی به مرحله کتابت نرسد. 
کلیله و دمنه، هزار و یک شب، یادگار زریران و درخت آسوریک از جمله آثار این دوره هستند که با تغییرات فراوان به دوره های بعدی رسیده اند.

گزینه »۱« صحیح است.- 680سوال 

الفبایی را که ایرانیان در عهد باستان به کار می بردند خط میخی نام نهاده اند. آثار برجای مانده از دوره هخامنشی همگی به این خط است.

گزینه »2« صحیح است.- 68۱سوال 

اشعار کمی به زبان پهلوی در دست است و آنچه باقی مانده دچار تحریف شده است. بعضی از قطعات بازمانده اشعار تعلیمی و اخالقی اند از جمله منظومه »درخت 
آسوریک« و »یادگار زریران« که هر دو اصل پارتی دارند.

گزینه »3« صحیح است.- 682سوال 

شاهنامه ابومنصوری حدود سال 346 قمری به دست عده ای از دانشوران خراسان نوشته شد.

 گزینه »2« صحیح است.- 683سوال 

از شعر های شاخص ادبیات حماسی ، فردوسی، از ادبیات غنایی، رودکی و شهید بلخی و ادبیات تعلیمی، کسایی مروزی و ناصرخسرو هستند.

دقت داشته باشید »ابومنصور موفق هروی« و »ابوعلی بلعمی« در میان شاعران نیستند.

گزینه »2« صحیح است.- 684سوال 

یعقوب لیث صفاری برای ایجاد حکومت و دولت مستقل ایرانی و بر انداختن یا ضعیف کردن حکومت بغداد دست به کار شد تا عظمت و اقتدار ایران را به آن 
بازگرداند. وی نه با زبان عربی آشنایی داشت و نه اجازه داد تا این زبان در دستگاه حکومت او به کار رود. وی زبان فارسی دری زبان رسمی کشور قرار داد.

گزینه »3« صحیح است.- 685سوال 

بعضی از امیران سامانی خود صاحب فضل و ادب بودند. آنها شاعران فارسی گوی را تشویق می کردند و مترجمان را به ترجمه کتاب های ارزشمند به فارسی بر 
می انگیختند.

گزینه »4« صحیح است.- 686سوال 

زبان پارسی میانه یا پهلوی زبان رسمی دوران ساسانی بود. از آنجا که این زبان به ناحیه پارس تعلق داشته است و در مرحله ای میان فارسی باستان و فارسی نو 
)دری( قرار دارد آن را »فارسی میانه« می نامند.

همچنین دقت داشته باشید که زبان »دری« همان »فارسی نو« است و این زبان زبان درباری ساسانیان بوده است و نه زبان رسمی قلمرو حکومت آن ها.

گزینه »2« صحیح است.- 687سوال 

نادرستی سایر گزینه ها:

گزینه 1:  بیشتر آثار این زبان از میان رفته آمد.

گزینه 3: آثار این زبان به علت اهمیت سنت شفاهی پیش از اسالم مکتوب نشده اند.

گزینه 4: ترجمه هایی از آثار این زبان در دست است.

گزینه »3« صحیح است. - 688سوال 
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شعر پارسی در قرن چهارم و نیمه اول قرن پنجم به دست رودکی بنیاد نهاده شد. به همین سبب او را پدر شعر فارسی نام نهاده اند. همچنین فردوسی نیز در این 
دوره حماسه ملی ایران و شعر حماسی  را به اوج رسانید.

گزینه »2« صحیح است.- 689سوال 

اصل تفسیر را محمد جریر طبری به زبان عربی و با نام خود نوشته است. اما جمعی از دانشمندان آن زمان این کتاب را به فارسی برگرداندند.

گزینه »2« صحیح است.- 690سوال 

فارسی نوع ابتدا در مشرق و شمال شرقی ایران حاکم بود. دری نخستین صورت زبان ادبی فارسی نو در برابر نفوذ عناصر زبان عربی بود. این زبان با کنار گذاشتن 
برخی از صداهای زبان عربی الفبای آن را پذیرفت.

گزینه »2« صحیح است.- 69۱سوال 

بررسی سایر موارد:

مورد »ب« سادگی فکر و روانی کالم از ویژگی های شعر این دوره است و شاعر می کشد تا فکر و خیال خود را همان گونه که به ذهنش می رسد بیان کند.

مورد »ج« رایج ترین انواع شعر: حماسی_ مدحی و غنایی

گزینه »3« صحیح است.- 692سوال 

بعضی از امیران سامانی شاعران فارسی گوی را به شعر و شاعری تشویق می کردند و بعد از آنان، غزنویان نیز برای ماندگاری حکومت نوپای خود ناگزیر شدند زبان 
پارسی را رواج دهند و دربار خود را به وجود شاعرانی چون عنصری فرخی و منوچهری آراسته نمایند.

گزینه »۱« صحیح است.- 693سوال 

این اثر به دستور منصور بن نوح سامانی و توسط ابوعلی بلعمی نوشته شد.

نویسنده با حذف و اضافه مطالبی از اصل تاریخ طبری آن را به صورت تألیف مستقلی درآورد که به تاریخ بلعمی شهرت یافته است.

گزینه »۱« صحیح است.- 694سوال 

ادبیات نیز مانند دیگر پدیده ها، انواعی دارد و تقسیم بندی ها و طبقه بندی های متفاوتی.

قدیم ترین طبقه بندی انواع ادبی در یونان باستان بر اساس گزینه 1 صورت گرفته است؛ این تقسیم بندی بیشتر مبتنی بر شعر بود و جنبۀ محتوایی داشت.

گزینه »۱« صحیح است.- 695سوال 

متن سؤال دربارۀ زبان پهلوی )دورۀ فارسی میانه( است و اهمیت سنت شفاهی در میان مردم آن زمان است که باعث شد آثار ادبی پهلوی به مرحلۀ کتابت نرسد. 
کلیله و دمنه، هزار و یک شب، یادگار زریران و درخت آسوریک از جمله آثار این دوره هستند که با تغییرات فراوان به دوره های بعد رسیده اند.

گزینه »۱« صحیح است.- 696سوال 

الفبایی را که ایرانیان در عهد باستان به کار می بردند، خط میخی نام نهاده اند. آثار بر جای مانده از دورۀ هخامنشی همگی به این خط است.

گزینه »۱« صحیح است.- 697سوال 

گزینه »2« صحیح است.- 698سوال 

کلیم کاشانی با به کار بردن مضمون های ابداعی فراوان، خالق المعانی ثانی لقب گرفته است.
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شعر پارسی در قرن چهارم و نیمه اول قرن پنجم به دست رودکی بنیاد نهاده شد. به همین سبب او را پدر شعر فارسی نام نهاده اند. همچنین فردوسی نیز در این 
دوره حماسه ملی ایران و شعر حماسی  را به اوج رسانید.

گزینه »2« صحیح است.- 689سوال 

اصل تفسیر را محمد جریر طبری به زبان عربی و با نام خود نوشته است. اما جمعی از دانشمندان آن زمان این کتاب را به فارسی برگرداندند.

گزینه »2« صحیح است.- 690سوال 

فارسی نوع ابتدا در مشرق و شمال شرقی ایران حاکم بود. دری نخستین صورت زبان ادبی فارسی نو در برابر نفوذ عناصر زبان عربی بود. این زبان با کنار گذاشتن 
برخی از صداهای زبان عربی الفبای آن را پذیرفت.

گزینه »2« صحیح است.- 69۱سوال 

بررسی سایر موارد:

مورد »ب« سادگی فکر و روانی کالم از ویژگی های شعر این دوره است و شاعر می کشد تا فکر و خیال خود را همان گونه که به ذهنش می رسد بیان کند.

مورد »ج« رایج ترین انواع شعر: حماسی_ مدحی و غنایی

گزینه »3« صحیح است.- 692سوال 

بعضی از امیران سامانی شاعران فارسی گوی را به شعر و شاعری تشویق می کردند و بعد از آنان، غزنویان نیز برای ماندگاری حکومت نوپای خود ناگزیر شدند زبان 
پارسی را رواج دهند و دربار خود را به وجود شاعرانی چون عنصری فرخی و منوچهری آراسته نمایند.

گزینه »۱« صحیح است.- 693سوال 

این اثر به دستور منصور بن نوح سامانی و توسط ابوعلی بلعمی نوشته شد.

نویسنده با حذف و اضافه مطالبی از اصل تاریخ طبری آن را به صورت تألیف مستقلی درآورد که به تاریخ بلعمی شهرت یافته است.

گزینه »۱« صحیح است.- 694سوال 

ادبیات نیز مانند دیگر پدیده ها، انواعی دارد و تقسیم بندی ها و طبقه بندی های متفاوتی.

قدیم ترین طبقه بندی انواع ادبی در یونان باستان بر اساس گزینه 1 صورت گرفته است؛ این تقسیم بندی بیشتر مبتنی بر شعر بود و جنبۀ محتوایی داشت.

گزینه »۱« صحیح است.- 695سوال 

متن سؤال دربارۀ زبان پهلوی )دورۀ فارسی میانه( است و اهمیت سنت شفاهی در میان مردم آن زمان است که باعث شد آثار ادبی پهلوی به مرحلۀ کتابت نرسد. 
کلیله و دمنه، هزار و یک شب، یادگار زریران و درخت آسوریک از جمله آثار این دوره هستند که با تغییرات فراوان به دوره های بعد رسیده اند.

گزینه »۱« صحیح است.- 696سوال 

الفبایی را که ایرانیان در عهد باستان به کار می بردند، خط میخی نام نهاده اند. آثار بر جای مانده از دورۀ هخامنشی همگی به این خط است.

گزینه »۱« صحیح است.- 697سوال 

گزینه »2« صحیح است.- 698سوال 

کلیم کاشانی با به کار بردن مضمون های ابداعی فراوان، خالق المعانی ثانی لقب گرفته است.
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گزینه »۱« صحیح است.- 699سوال 

گزینه »2« صحیح است.- 700سوال 

محتشم کاشانی از شاعران قرن دهم و سبک هندی، در سرودن شعر مذهبی معروف بوده و ترکیب بند عاشورایی او زبانزد است.

گزینه »4« صحیح است.- 70۱سوال 

واقع گرایی شاخصۀ اصلی شعر وحشی بافقی است، زیرا برخی از شاعران سبک هندی بر این باور بودند که باید به سوی حقیقت گویی و واقع گویی بازگشت.

صائب از پرکارترین شاعران فارسی زبان است که از نظر تعداد ابیات شعر از دیگران پیشی گرفته است.

گزینه »3« صحیح است.- 702سوال 

از ویژگی های عمدۀ شعر بیدل، مضمون های پیچیده و استعاره های رنگین، خیال انگیز و سرشار از ابهام و تخیل رمز آمیز شاعرانه است. غزل های وی خیال انگیز 
و سرشار از مضمون های بدیع و گاه دور از ذهن است.

گزینه 1 ویژگی های زبانی و گزینه 2 ویژگی ادبی است و گزینه 4 مربوط به بیدل نیست.

گزینه »3« صحیح است.- 703سوال 

دلیل نادرستی سایر موارد: 

گزینه 1: شعر بابافغانی و مکتب وقوع دو جریان شعری قرن دهم بودند.

گزینه 2: تا زمان حاکمیت انگلیس، زبان فارسی در هند رسمی بود.

گزینه 4: شاهان صفوی در ترویج و نفوذ زبان ترکی نقش بسزایی داشتند.

گزینه »۱« صحیح است.- 704سوال 

کتاب »المعجم فی معاییر اشعار العجم« نوشتۀ شمس قیس رازی از نویسندگان زبردست قرن هفتم هجری است. این کتاب از نخستین و مهم ترین آثار در علم 
عروض، قافیه، بدیع و نقد شعر است.

گزینه »۱« صحیح است.- 705سوال 

از بین رفتن دربارهای ادب دوست ایرانی تبار، از رونق افتادن قصیده سرایی را به دنبال داشت و زبان شعر در قرن هشتم، در سروده های بیشتر شاعران به سستی 
گرایید، جز خواجو و حافظ که سروده ایشان از استواری و استحکام خاصی برخوردار است.

گزینه »4« صحیح است.- 706سوال 

جامی بهارستان را به سبک گلستان سعدی نوشت و در کتاب نفحات االنس نیز شیوۀ تذکرۀ االولیا را در بیان حقایق عرفانی و ذکر احوال عارفان پیش گرفت و 
مثنوی هایی نیز به پیروی از نظامی سرود که یکی از آن ها مثنوی تحفۀ االحرار به شیوۀ مخزن االسرار نظامی است.

گزینه »4« صحیح است.- 707سوال 
مورد 1 در قلمرو »زبانی« به تحلیل پرداخته است و گزینه های 2 و 3 در قلمرو »فکری«.

گزینه »3« صحیح است.- 708سوال 
رایج ترین انواع شعر فارسی در این دوره حماسی، مدحی و غنایی بود. داستان سرایی و قصه پردازی و آوردن حکایت ها و َمَثل ها نیز در این دوره آغاز گشت. نخستین 

کسی که قصیدۀ تمام و کمال در موضوع تعلیمی سرود کسایی مروزی بود و سپس ناصرخسرو شیوۀ او را ادامه داد.
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گزینه »3« صحیح است.- 709سوال 
دالیل نادرستی سایر موارد:

گزینه 1: رواج فارسی دری ← مشرق و شمال شرقی

گزینه 2 : زبان رسمی دوران یعقوب لیث ← فارسی دری

گزینه 4: آثار ادبی پهلوی ← طبق اهمیت سّنت شفاهی، غالبًا مکتوب نشدند.

گزینه »3« صحیح است.- 7۱0سوال 
برای تألیف »شاهنامۀ ابومنصوری«، ابومنصور المعمری عده ای از دانشمندان زمان را گرد هم آورد و این کتاب را آن ها پدید آوردند.

کتاب »تاریخ الرسل و الملوک« نوشتۀ »محمدبن جریر طبری« است که ابوعلی بلعمی آن را به فارسی برگرداند و با حذف و اضافۀ مطالبی، کتاب »تاریخ بلعمی« 
را پدید آورد.

تفسیر طبری نوشتۀ »محمدبن جریر طبری« است و »ترجمۀ تفسیر طبری« توسط عده ای از دانشمندان ماوراءالنهر صورت گرفته است.

گزینه »4« صحیح است.- 7۱۱سوال 
بر اساس نظریۀ ارسطو طبقه بندی زیر را برای شعر این دوره می توان در نظر گرفت:

2( بر اساس زمان و دورۀ اثر مانند دورۀ غزنوی 1( بر اساس نام شاعر مانند فردوسی 
4( بر اساس محیط جغرافیایی مانند سبک آذربایجانی 3( بر اساس موضوع و نوع مانند عرفانی 

6( بر اساس هدف مانند فکاهی 5( به تناسب مخاطب مانند سبک عامیانه 
7( بر اساس قلمرو دانشی مانند علمی

گزینه »2« صحیح است.- 7۱2سوال 

ویژگی های ادبی سبک خراسانی عبارتند از:

قالب های شعری، ردیف و قافیه و وزن و آرایه های ادبی از ویژگی های ادبی هر سبک محسوب می شوند. بررسی لغات و مسائل دستوری از ویژگی های زبانی هر 
سبک به شمار می روند. آنچه به مضامین و محتوای متون یک دوره بر می گردد، در ویژگی های فکری می گنجد.

گزینه »2« صحیح است.- 7۱3سوال 
 

 









 









گزینه »4« صحیح است.- 7۱4سوال 
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گزینه »3« صحیح است.- 709سوال 
دالیل نادرستی سایر موارد:

گزینه 1: رواج فارسی دری ← مشرق و شمال شرقی

گزینه 2 : زبان رسمی دوران یعقوب لیث ← فارسی دری

گزینه 4: آثار ادبی پهلوی ← طبق اهمیت سّنت شفاهی، غالبًا مکتوب نشدند.

گزینه »3« صحیح است.- 7۱0سوال 
برای تألیف »شاهنامۀ ابومنصوری«، ابومنصور المعمری عده ای از دانشمندان زمان را گرد هم آورد و این کتاب را آن ها پدید آوردند.
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فکر و کالم در این دوره ساده است و هنوز با پیچیدگی های عرفانی و حکمی و اندیشه های فلسفی در نیامیخته است.

گزینه »۱« صحیح است.- 7۱5سوال 

کلمات خانه، خود و خداوند در این جمالت تکرار شده اند. این ویژگی از ویژگی های نثر دورۀ سامانی است و سایر ویژگی های ذکر شده، ویژگی های نثر دورۀ غزنوی 
و سلجوقی هستند و می دانیم که ترجمۀ تفسیر طبری مربوط به دورۀ سامانی است.

گزینه »3« صحیح است.- 7۱6سوال 
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خراسانی نزدیک می کند.

گزینه »3« صحیح است.- 7۱7سوال 
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گزینه »2« صحیح است.- 720سوال 

این متن که از کتاب سفرنامۀ ناصرخسرو است مربوط به نثر دورۀ سامانی است و کوتاهی جمالت، ایجاز و اختصار در آن مشهود است.

گزینه »2« صحیح است.- 72۱سوال 

در شعر سبک خراسانی معشوق عمدتًا زمینی است، در حالی که در تمام گزینه های این سؤال به جز گزینه 2، معشوق و مخاطب شعر آسمانی به نظر می رسد.

گزینه »4« صحیح است.- 722سوال 

برخی از شاعران سدۀ پنجم و ششم از مدح شاهان و انتساب به دربارها پرهیز می کردند. »ناصرخسرو« از شاعران آغاز این دوره )قرن پنجم( به سبب پایبندی به 
اعتقادات خاّص دینی از دربارها کناره می گرفت، پس از او »سنایی« )شاعر قرن ششم( هم ابتدا مدیحه گوی بود که وی هم در دورۀ حیات شاعری خود به دلیل 

تحّول روحی و فکری به سیروسلوک معنوی پرداخت.

گزینه »4« صحیح است.- 723سوال 

بقیۀ گزینه ها از عوامل مهم پیشرفت و گسترش زبان و ادبیات فارسی است، اما گزینه 4 از پدیده های عمده ای است که برای زبان فارسی رخ داده است.
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گزینه »۱« صحیح است.- 724سوال 

سده های پنجم و ششم، یکی از مهم ترین دوره های کمال و گسترش نثر پارسی است. در این دوره از دید سبک نثر پارسی به شیوۀ دیگری از نثر می رسیم که 
می توان آن را »نثر موزون« یا »نثر آهنگین« نامید. خواجه عبدالله انصاری این شیوۀ نثر را به کمال رساند، آنچنان که می توان آثار وی را سرآمد همۀ نثرهای موزون 

فارسی شمرد. پس از این نثر، نثر فنی به وجود آمد.

گزینه »۱« صحیح است.- 725سوال 

هر دو عبارت در قلمرو زبانی جای می گیرند.

گزینه »3« صحیح است.- 726سوال 

در گزینه سوم شاعر بر خالف ویژگی بیان شده، معشوق خود را زمینی و شخصی غیر از خداوند قرار داده است که جایگاه آن را در دل خود با جایگاه خداوند 
مقایسه می کند.

گزینه »2« صحیح است.- 727سوال 

ویژگی های بیان شده در قلمروهای ذکر شده قرار دارند.

نادرستی سایر گزینه ها:

گزینه 1: به کارگیری ردیف دشوار ویژگی ادبی است.

گزینه 3: فراوانی ترکیبات »نو« درست است. / رواج مفاخره ویژگی فکری است.

گزینه 4: کاربرد آیات و احادیث ویژگی ادبی است و در نثر ذکر شده است.

گزینه »2« صحیح است.- 728سوال 

گزینه 2 وصف طبیعت است که از ویژگی های فکری سبک خراسانی است.

گزینه 1: اصطالحات عرفانی

گزینه 3: رواج وعظ و اندرز

گزینه 4: رواج هجو

گزینه »4« صحیح است.- 729سوال 

متن سؤال نمایندۀ نثر موزون است. ویژگی اصلی این نوع نثر، به کارگیری سجع های ساده است )رد گزینه 1( ویژگی های بیان شده در گزینه های 2 و 3 مربوط 
به نثر فنی است. همچنین رواج نثر فنی در قرن ششم است.

گزینه »2« صحیح است.- 730سوال 

خاقانی و نظامی را می توان از شاعران آذربایجان برشمرد.

گزینه »۱« صحیح است.- 73۱سوال 

گزینه 2 از ویژگی های زبانی و گزینه های 3 و 4 از ویژگی های فکری سبک عراقی است.

گزینه »4« صحیح است.- 732سوال 

گزینه »4« صحیح است.- 733سوال 
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این گزینه از ویژگی های نثر فنی به حساب می آید.

گزینه »3« صحیح است.- 734سوال 

در گزینه 1 »توّجه بیشتر به آرایه های ادبی« ویژگی ادبی است / »از میان رفتن لغات مهجور فارسی« ویژگی زبانی است.

در گزینه 2 »رواج داستان سرایی« ویژگی ادبی است.

در گزینه 4 »کاهش سادگی و روانی کالم و حرکت به سوی دشواری« ویژگی زبانی است.

گزینه »3« صحیح است.- 735سوال 

در همۀ ابیات به جز بیت سوم، شاعر در حال مفاخره کردن است، یعنی اشعار خود را به رخ دیگران می کشد؛ رواج مفاخره یکی از ویژگی های فکری قرن های 5 
و 6 است.

گزینه »4« صحیح است.- 736سوال 

معشوق شاعر در بیت چهارم، معشوقی ازلی و ابدی است که همیشه حاضر است، این صفات تنها در خداوند دیده می شود.

در ابیات 1 و 3 اشاره به ستمکاری و بی رحمی معشوق، قرینه ای است که نشان می دهد معشوق شاعر، زمینی است.

در بیت 2 شاعر نام ممدوح خود را ذکر کرده است، پس نمی تواند عشق آسمانی را بیان کند.

گزینه »۱« صحیح است.- 737سوال 

درخت آسوریک و یادگار زریران از قطعات اخالقی شعر پهلوی هستند که هر دو اصلی پارتی دارند.

تفسیر طبری نوشتۀ محمدبن جریر طبری است، اما »ترجمۀ« آن توسط جمعی از دانشمندان صورت گرفت.

گزینه »۱« صحیح است.- 738سوال 

گزینه 2: نیمۀ دوم قرن ششم و اوایل هفتم

گزینه 3: نیمۀ دوم قرن پنجم و اوایل ششم

گزینه 4: قرن چهارم و نیمۀ اول قرن پنجم

گزینه »3« صحیح است.- 739سوال 

عبارات »ج«، »د« و »هـ« با نثر دورۀ غزنویان و سلجوقیان متناسب اند. سایر موارد ویژگی های نثر دورۀ سامانی است.

گزینه »4« صحیح است.- 740سوال 

دالیل نادرستی سایر موارد:

گزینه 1: این زبان، زبان محاوره و مکاتبۀ دربار ساسانی است.

گزینه 2: بخش پارتی آن در زمان اشکانیان و در شمال و شمال شرقی ایران رواج داشته است.

گزینه 3: به مفهوم واقعی خود هم زمان با شروع دولت طاهریان پدید آمد.

گزینه »4« صحیح است.- 74۱سوال 

گزینه »4« صحیح است.- 742سوال 
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تاریخ بیداری ایرانیان نوشتۀ ناظم االسالم کرمانی است که موضوع آن تاریخ مشروطه است.

گزینه »2« صحیح است.- 743سوال 

میرزا محمد صادق امیری فراهانی )ادیب الممالک فراهانی( سردبیر روزنامۀ مجلس بود.

گزینه »4« صحیح است.- 744سوال 

توضیحات سؤال دربارۀ »علی اکبر دهخدا« است.

گزینه »۱« صحیح است.- 745سوال 

گزینه »2« صحیح است.- 746سوال 

ترجمۀ آثار اروپایی در ایران با تأسیس چاپخانه در زمان فتحعلی شاه آغاز شد.

گزینه »2« صحیح است.- 747سوال 

گزینه »3« صحیح است.- 748سوال 

کتاب »تاریخ تطور نظم فارسی« نوشتۀ ملک العشرای بهار است.

گزینه »3« صحیح است.- 749سوال 

مجلۀ نوبهار: محمد تقی بهار – شمس الدین و قمر: میرزا حسن خان بدیع – خداوندنامه: صبای کاشانی

گزینه »2« صحیح است.- 750سوال 

انجمن خاقان در تهران تأسیس شد.

گزینه »۱« صحیح است.- 75۱سوال 

سروش اصفهانی از پیروان سبک خراسانی در این دوره بود.

گزینه »۱« صحیح است.- 752سوال 
شاعر این بیت »ایرج میرزا« است.

گزینه »3« صحیح است.- 753سوال 
میرزا آقا تبریزی در نمایش نامه نویسی فعالیت می کرد.

گزینه »۱« صحیح است.- 754سوال 
با توجه به نثر مسجع و موضوع اثر، می تواند از منشآت قائم مقام فراهانی باشد.

گزینه »3« صحیح است.- 755سوال 
این دو نویسنده رمان نویس بودند ← تنها نمونۀ نمایش نامه در این دوره اثر میرزا آقا تبریزی است.
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با توجه به نثر مسجع و موضوع اثر، می تواند از منشآت قائم مقام فراهانی باشد.

گزینه »3« صحیح است.- 755سوال 
این دو نویسنده رمان نویس بودند ← تنها نمونۀ نمایش نامه در این دوره اثر میرزا آقا تبریزی است.
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گزینه »2« صحیح است.- 756سوال 
علت نادرستی سایر گزینه ها:

گزینه 1: مادۀ اصلی ادبیات، زبان است.

گزینه 3: در نزد پشتیبان ادب، شناختن اموری است که آدمی به وسیلۀ آن خویش را از هر خطایی حفظ می کند.

گزینه 4: این آثار در زمرۀ آثار ادبی کهن قرار دارند.

گزینه »۱« صحیح است.- 757سوال 

گزینه »2« صحیح است.- 758سوال 
علت نادرستی سایر گزینه ها:

گزینه 1: موضوع این کتاب تاریخ گذشتۀ ایران است.

گزینه 3: نثر این دوره ساده و روان است.

گزینه 4: مؤلف کتاب تاریخ الرسل و الملوک، محمدبن جریر طبری است.

گزینه »۱« صحیح است.- 759سوال 

گزینه 1 از ویژگی های زبانی سبک عراقی است.

گزینه »3« صحیح است.- 760سوال 

گزینه 3 بر اساس هدف طبقه بندی شده است.

گزینه »3« صحیح است.- 76۱سوال 

تا اوایل دورۀ ساسانیان آثاری به زبان پارتی تألیف می شد.

گزینه »4« صحیح است.- 762سوال 

علت نادرستی سایر موارد:

مورد »الف«: شاعران این دوره به واقعیات بیرونی نظر داشتند.

مورد »ج«: شعر غنایی با دو شاعر مشهور، رودکی و شهید بلخی، قوت و استحکام یافت.

گزینه »۱« صحیح است.- 763سوال 

گزینه »3« صحیح است.- 764سوال 

تشبیه در این سبک از نوع حسی است یعنی دو چیز محسوس )فیزیکی( به یکدیگر تشبیه می شوند.

در گزینه 3، مردان دزد را به موش و مردمان سبکسار را به طیور تشبیه کرده است که هر دو طرف تشبیه، اموری حسی است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه 1: دریای غم ← غم حسی نیست.

گزینه 2: کوه محنت ← محنت حسی نیست.

گزینه 4: عشق مانند مسافی است ← عشق محسوس نیست.
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گزینه »2« صحیح است.- 765سوال 

در گزینه 2، پند و اندرز ساده و عملی و دستوری است که یکی از ویژگی های فکری سبک خراسانی است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه 1: برتری عشق بر عقل که مربوط به سبک عراقی است.

گزینه 3: دعوت به خو کردن با غم که کاماًل مخالف سبک خراسانی است.

گزینه 4: اشاره به معشوق ازلی که مربوط به سبک خراسانی نیست، زیرا در این سبک معشوق زمینی است.

گزینه »4« صحیح است.- 766سوال 

نثر گزینه 4، ساده و بدون هیچ گونه آرایه و صنعت ادبی است، ولی سه گزینه دیگر مسجع و آهنگین و همراه با واژگان عربی فراوان است.

گزینه »۱« صحیح است.- 767سوال 

گزینه »۱« صحیح است.- 768سوال 

ترکیب های وصفی دور و دراز در نامه های این دوره کم می شود.

گزینه »3« صحیح است.- 769سوال 

عارف قزوینی از شاعرانی بود که زبان ساده و صمیمی کوچه بازاری را برگزید.

گزینه »۱« صحیح است.- 770سوال 

آزادی در دو بیت دیگر مفهوم عام آزادی به معنای »رهایی« است.

گزینه »3« صحیح است.- 77۱سوال 

علت نادرستی گزینه های دیگر:

1( تاریخ بیداری ایرانیان از ناظم االسالم کرمانی است.

2( داستان باستان از میرزا حسن خان بدیع و داستان است.

4( منشآت از قائم مقام فراهانی است.

گزینه »4« صحیح است.- 772سوال 

علت نادرستی گزینه های دیگر:

1( صبای کاشانی پرچمدار سبک بازگشت است.

2( گلشن صبا در قالب مثنوی است، چون به تقلید از بوستان است.

3( مجمر اصفهانی از شاعران غزل سرایی است که در این دوره به تقلید از شعرای سبک عراقی شعر می سرود.

گزینه »۱« صحیح است.- 773سوال 

توضیحات گزینه 1 دربارۀ قائم مقام فراهانی صادق است.

گزینه »3« صحیح است.- 774سوال 
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گزینه »2« صحیح است.- 765سوال 

در گزینه 2، پند و اندرز ساده و عملی و دستوری است که یکی از ویژگی های فکری سبک خراسانی است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه 1: برتری عشق بر عقل که مربوط به سبک عراقی است.

گزینه 3: دعوت به خو کردن با غم که کاماًل مخالف سبک خراسانی است.

گزینه 4: اشاره به معشوق ازلی که مربوط به سبک خراسانی نیست، زیرا در این سبک معشوق زمینی است.

گزینه »4« صحیح است.- 766سوال 

نثر گزینه 4، ساده و بدون هیچ گونه آرایه و صنعت ادبی است، ولی سه گزینه دیگر مسجع و آهنگین و همراه با واژگان عربی فراوان است.

گزینه »۱« صحیح است.- 767سوال 

گزینه »۱« صحیح است.- 768سوال 

ترکیب های وصفی دور و دراز در نامه های این دوره کم می شود.

گزینه »3« صحیح است.- 769سوال 

عارف قزوینی از شاعرانی بود که زبان ساده و صمیمی کوچه بازاری را برگزید.

گزینه »۱« صحیح است.- 770سوال 

آزادی در دو بیت دیگر مفهوم عام آزادی به معنای »رهایی« است.

گزینه »3« صحیح است.- 77۱سوال 

علت نادرستی گزینه های دیگر:

1( تاریخ بیداری ایرانیان از ناظم االسالم کرمانی است.

2( داستان باستان از میرزا حسن خان بدیع و داستان است.

4( منشآت از قائم مقام فراهانی است.

گزینه »4« صحیح است.- 772سوال 

علت نادرستی گزینه های دیگر:

1( صبای کاشانی پرچمدار سبک بازگشت است.

2( گلشن صبا در قالب مثنوی است، چون به تقلید از بوستان است.

3( مجمر اصفهانی از شاعران غزل سرایی است که در این دوره به تقلید از شعرای سبک عراقی شعر می سرود.

گزینه »۱« صحیح است.- 773سوال 

توضیحات گزینه 1 دربارۀ قائم مقام فراهانی صادق است.

گزینه »3« صحیح است.- 774سوال 
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گزینه 3 ویژگی ادبی شعر این دوره است.

گزینه »2« صحیح است.- 775سوال 

علت نادرستی گزینه های دیگر:

1( ترکیب های عربی ناآشنا کم می شود.

2( عبارت های وصفی دور و دراز و لفظ پردازی های بی جا کم می شود.

4( این گزینه ویژگی ادبی نثر این دوره است.

گزینه »۱« صحیح است.- 776سوال 

عبارت سؤال معّرف علی مؤذنی است.

گزینه »2« صحیح است.- 777سوال 

گزینه »۱« صحیح است.- 778سوال 

کسانی که مربوط به این شاخه از نویسندگان و شاعران می شوند افرادی چون هوشنگ ابتهاج، حسین منزوی، علی محمد افغانی و محمود دولت آبادی هستند.

گزینه »۱« صحیح است.- 779سوال 

گزینه 1 معرف سید مهدی شجاعی است و اثر نام برده از اوست.

گزینه »4« صحیح است.- 780سوال 

مهاجر کوچک، نوشتۀ محمدرضا سرشار است.

گزینه »۱« صحیح است.- 78۱سوال 

اولین داستان او »زیارت« نام دارد.

گزینه »4« صحیح است.- 782سوال 

طوفان در پرانتز، زمین سوخته، دالویزتر از سبز و جای پای خون به نثر هستند.

گزینه »۱« صحیح است.- 783سوال 

ج( مربوط به دورۀ چهارم است.

د( مربوط به دورۀ دوم است.

گزینه »4« صحیح است.- 784سوال 

به جز صدای سبز و در کوچۀ آفتاب، دیگر آثار نثر هستند.

گزینه »۱« صحیح است.- 785سوال 
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گزینه »4« صحیح است.- 786سوال 

مقاومت هستند.  دورۀ  به  مربوط  که  گلشیری  اثر هوشنگ  راعی«  گمشدۀ  »برۀ   – افغانی  علی محمد  اثر  خانم«  آهو  »شوهر   – احمد محمود  اثر  »همسایه ها« 
»چشم هایش« اثر بزرگ علوی است که مربوط به نویسندگان نسل اول است.

گزینه »2« صحیح است.- 787سوال 

گزینه »۱« صحیح است.- 788سوال 

دلیل نادرستی »ج«: وجه تمایز پروین، شکل تصرف وی در مضامین و کیفیت ارائۀ آن هاست.

دلیل نادرستی »د«: وی غزل سرا نبوده است.

گزینه »3« صحیح است.- 789سوال 

جمال زاده در داستان بیشتر از اینکه به محتوا توجه داشته باشد، به سبک نویسندگی و کاربرد کلمات عامیانه و متداول در نثر توجه داشت.

گزینه »3« صحیح است.- 790سوال 

فقط عبارت »د« نادرست است. این عبارت دربارۀ اخوان ثالث است.

گزینه »2« صحیح است.- 79۱سوال 

سیاحت نامۀ ابراهیم بیک: زین العابدین مراغه ای / مهاجر کوچک: محمدرضا سرشار

گزینه »۱« صحیح است.- 792سوال 

گزینه های 2 و 3: تکریم شهید و شهادت است.

گزینه 4: تکریم شهید و شهادت با تکیه بر اسطوره های مّلی و تاریخی

گزینه »3« صحیح است.- 793سوال 

1( نفحات االنس به تقلید از تذکره االولیای عطار است.

2( جمشید و خورشید به تقلید از آثار نظامی سروده شده است.

3( شمس قیس رازی از نویسندگان قرن هفتم است.

گزینه »2« صحیح است.- 794سوال 

موارد نادرست:

ج( لمعات در قالب نظم و نثر نوشته شده است.

د( موضوع کتاب تذکرۀ دولتشاه شرح احوال بیش از صد تن از شاعران ایرانی تا زمان مؤلف است.

گزینه »2« صحیح است.- 795سوال 

عین الحیات: علی بن حسین واعظ کاشفی

مجالس المؤمنین: قاضی نورالله شوشتری
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گزینه »4« صحیح است.- 786سوال 

مقاومت هستند.  دورۀ  به  مربوط  که  گلشیری  اثر هوشنگ  راعی«  گمشدۀ  »برۀ   – افغانی  علی محمد  اثر  خانم«  آهو  »شوهر   – احمد محمود  اثر  »همسایه ها« 
»چشم هایش« اثر بزرگ علوی است که مربوط به نویسندگان نسل اول است.

گزینه »2« صحیح است.- 787سوال 

گزینه »۱« صحیح است.- 788سوال 

دلیل نادرستی »ج«: وجه تمایز پروین، شکل تصرف وی در مضامین و کیفیت ارائۀ آن هاست.

دلیل نادرستی »د«: وی غزل سرا نبوده است.

گزینه »3« صحیح است.- 789سوال 

جمال زاده در داستان بیشتر از اینکه به محتوا توجه داشته باشد، به سبک نویسندگی و کاربرد کلمات عامیانه و متداول در نثر توجه داشت.

گزینه »3« صحیح است.- 790سوال 

فقط عبارت »د« نادرست است. این عبارت دربارۀ اخوان ثالث است.

گزینه »2« صحیح است.- 79۱سوال 

سیاحت نامۀ ابراهیم بیک: زین العابدین مراغه ای / مهاجر کوچک: محمدرضا سرشار

گزینه »۱« صحیح است.- 792سوال 

گزینه های 2 و 3: تکریم شهید و شهادت است.

گزینه 4: تکریم شهید و شهادت با تکیه بر اسطوره های مّلی و تاریخی

گزینه »3« صحیح است.- 793سوال 

1( نفحات االنس به تقلید از تذکره االولیای عطار است.

2( جمشید و خورشید به تقلید از آثار نظامی سروده شده است.

3( شمس قیس رازی از نویسندگان قرن هفتم است.

گزینه »2« صحیح است.- 794سوال 

موارد نادرست:

ج( لمعات در قالب نظم و نثر نوشته شده است.

د( موضوع کتاب تذکرۀ دولتشاه شرح احوال بیش از صد تن از شاعران ایرانی تا زمان مؤلف است.

گزینه »2« صحیح است.- 795سوال 

عین الحیات: علی بن حسین واعظ کاشفی

مجالس المؤمنین: قاضی نورالله شوشتری
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گزینه »2« صحیح است.- 796سوال 

الف( نثر ساده جای نثر فنی را می گیرد.

ج( در دورۀ تیمور ورود واژگان ترکی و مغولی رشد می کند.

گزینه »2« صحیح است.- 797سوال 

در گزینه 2، آرایۀ حسن تعلیل وجود دارد که یکی از آرایه ها و شاخصه های ادبی سبک هندی است و در این دوره کاربرد بسیاری دارد.

گزینه »4« صحیح است.- 798سوال 

1( پرهیز از زهد ریایی

2( ناتوانی عقل در راه عشق

3( باور به قضا و قدر و قسمت

4( بیتی توصیفی است که می گوید دیگر خورشید از خجالت طلوع نخواهد کرد.

گزینه »3« صحیح است.- 799سوال 

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه 1: مربوط به زبان دری است.

گزینه 2: مربوط به فارسی میانۀ پارتی است.

گزینه 4: این دو اثر اصل پارتی دارند.

گزینه »۱« صحیح است.- 800سوال 

این توضیح مربوط به قرن چهارم است.

گزینه »۱« صحیح است.- 80۱سوال 

گزینه »۱« صحیح است.- 802سوال 

فقط تمثیل و استشهاد به آیات و احادیث مربوط به این دوره است.

گزینه »3« صحیح است.- 803سوال 

واژگان عربی در این متن کاماًل مشهود است و اصطالحاتی مانند »آباء عالم علوی و امهات سفلی« که منظور طبقات آسمان و زمین بوده است، در این متن 
وجود دارد.

گزینه »2« صحیح است.- 804سوال 

این کتاب مصنوع و متکلف نیست.

گزینه »۱« صحیح است.- 805سوال 

گزینه 2 ← قرن هشتم

گزینه 3 ← قرن هشتم
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گزینه 4 ← قرن هفتم

گزینه »2« صحیح است.- 806سوال 

این توضیح مربوط به صائب تبریزی است.

گزینه »2« صحیح است.- 807سوال 

گزینه 1: تلخی سخن حس آمیزی است.

گزینه 3: اسلوب معادله دارد.

گزینه 4: حسن تعلیل دارد.

این سه آرایه از شاخصه های ادبی سبک هندی است.

گزینه »2« صحیح است.- 808سوال 

عالم آرای عباسی از اسکندر بیگ ترکمان و عین الحیات از علی بن حسین واعظ کاشفی است.

گزینه »3« صحیح است.- 809سوال 

در گزینه های »الف و ب« کلمات عربی نسبت به دورۀ خراسانی بیشتر استفاده شده است و یکی از ویژگی های زبانی سبک عراقی همین کاربرد واژگان عربی 
است. در گزینه های دیگر شاخصۀ زبانی بارزی وجود ندارد.

گزینه »3« صحیح است.- 8۱0سوال 

نیمۀ قرن پنجم دورۀ بلوغ نثر فارسی است و قرن ششم و اوایل قرن هفتم دورۀ کمال و پختگی نثر است.

گزینه »2« صحیح است.- 8۱۱سوال 

علت نادرستی گزینه های دیگر:

الف( فرمان ها و نامه های شاهان هخامنشی به زبان فارسی باستان است.

د( آثار ادبی پهلوی به سبب اهمیتی که سنت شفاهی در ایران پیش از اسالم داشته، غالبًا به کتابت در نیامده اند.

گزینه »4« صحیح است.- 8۱2سوال 

در گزینه 4 ظاهرًا نوعی خوش باشی است، البته این خوش باشی ثمرۀ ریاستیزی و رهایی از زهد خشک است که ویژگی فکری سبک عراقی است.

بررسی سایر گزینه ها:

1( پند و اندرز ساده که بیشتر جنبۀ عملی و دستوری دارد.

2( روح حماسی بر ادبیات این دوره حاکم است که در گزینه 2 مشهود است.

3( واقع گرایی و توصیفات ساده و طبیعی و محسوس و عینی وجود دارد.

گزینه »۱« صحیح است.- 8۱3سوال 

فقط ویژگی »قافیه و ردیف ساده« از ویژگی های ادبی سبک خراسانی است.

گزینه »4« صحیح است.- 8۱4سوال 



پاسخنامۀتشریحیتاریخادبیاتوسبکشناسی

333

گزینه 4 ← قرن هفتم

گزینه »2« صحیح است.- 806سوال 

این توضیح مربوط به صائب تبریزی است.

گزینه »2« صحیح است.- 807سوال 

گزینه 1: تلخی سخن حس آمیزی است.

گزینه 3: اسلوب معادله دارد.

گزینه 4: حسن تعلیل دارد.

این سه آرایه از شاخصه های ادبی سبک هندی است.

گزینه »2« صحیح است.- 808سوال 

عالم آرای عباسی از اسکندر بیگ ترکمان و عین الحیات از علی بن حسین واعظ کاشفی است.

گزینه »3« صحیح است.- 809سوال 

در گزینه های »الف و ب« کلمات عربی نسبت به دورۀ خراسانی بیشتر استفاده شده است و یکی از ویژگی های زبانی سبک عراقی همین کاربرد واژگان عربی 
است. در گزینه های دیگر شاخصۀ زبانی بارزی وجود ندارد.

گزینه »3« صحیح است.- 8۱0سوال 

نیمۀ قرن پنجم دورۀ بلوغ نثر فارسی است و قرن ششم و اوایل قرن هفتم دورۀ کمال و پختگی نثر است.

گزینه »2« صحیح است.- 8۱۱سوال 

علت نادرستی گزینه های دیگر:

الف( فرمان ها و نامه های شاهان هخامنشی به زبان فارسی باستان است.

د( آثار ادبی پهلوی به سبب اهمیتی که سنت شفاهی در ایران پیش از اسالم داشته، غالبًا به کتابت در نیامده اند.

گزینه »4« صحیح است.- 8۱2سوال 

در گزینه 4 ظاهرًا نوعی خوش باشی است، البته این خوش باشی ثمرۀ ریاستیزی و رهایی از زهد خشک است که ویژگی فکری سبک عراقی است.

بررسی سایر گزینه ها:

1( پند و اندرز ساده که بیشتر جنبۀ عملی و دستوری دارد.

2( روح حماسی بر ادبیات این دوره حاکم است که در گزینه 2 مشهود است.

3( واقع گرایی و توصیفات ساده و طبیعی و محسوس و عینی وجود دارد.

گزینه »۱« صحیح است.- 8۱3سوال 

فقط ویژگی »قافیه و ردیف ساده« از ویژگی های ادبی سبک خراسانی است.

گزینه »4« صحیح است.- 8۱4سوال 
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حذف فعل به قرینه ← در روانی و عذوبت به نهایت )است(.

استفاده از آرایه هایی چون سجع ← غایت و نهایت در متن سجع ساخته اند.

کاربرد لغات دشوار عربی ← عذب، مضایق، عذوبت و ...

در متن هیچ مفاخره و شکایت اجتماعی نیست.

گزینه »۱« صحیح است.- 8۱5سوال 

متن سؤال دربارۀ قائم مقام فراهانی است که منشآت اثر اوست.

گزینه »4« صحیح است.- 8۱6سوال 

خداوندنامۀ صبای کاشانی به تقلید از بوستان نیست، بلکه گلشن صبا به تقلید از بوستان سعدی است.

گزینه »4« صحیح است.- 8۱7سوال 

این گزینه مربوط به بازگشت ادبی است، نه دورۀ بیداری.

گزینه »3« صحیح است.- 8۱8سوال 

الف( ویژگی فکری نثر این دوره است.

ب( ویژگی زبانی نثر این دوره است.

گزینه »3« صحیح است.- 8۱9سوال 

1( فعل »خلیدن« از افعال کهن است که در این دوره، دوباره استفاده از واژه های کهن در برخی اشعار دیده می شود.

2( کاربرد واژۀ فرانسوی »دموکرات« نشانه ای از شعر این دوره است.

4( کاربرد واژۀ عامیانۀ »مشدی« نشانه ای از عامیانه گویی های شاعرانی چون عارف قزوینی و اشرف الدین گیالنی دارد.

گزینه »2« صحیح است.- 820سوال 

قالب مستزاد و چهار پاره بیشتر مورد توجه شاعرانی بود که به زبان کوچه و بازار شعر می گفتند و ادیب الممالک فراهانی و ملک الشعرای بهار بیشتر به قالب های 
قصیده و مثنوی توجه داشتند.

گزینه »2« صحیح است.- 82۱سوال 

خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی از نویسندگان قرن هفتم است و اثر او نمی تواند در سال 810 تمام شده باشد.

گزینه »4« صحیح است.- 822سوال 

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه 1: موضوع تذکرۀ دولتشاه شرح احوال صد تن از شاعران ایرانی از آغاز تا زمان مؤلف است.

گزینه 2: قدرت شاعری ابن یمین در قطعات اوست.

گزینه 3: موضوع کتاب المعجم علم بدیع، علم عروض و قافیه و فن شعر است و نثری ساده و عالمانه دارد.

گزینه »2« صحیح است.- 823سوال 
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بررسی موارد نادرست:

ج( شاهان صفوی در ترویج و نفوذ زبان ترکی در ایران نقش بسزایی داشتند.

د( شاهان صفوی به شعر ستایشی و درباری و عاشقانۀ زمینی بی توجه بودند.

گزینه »3« صحیح است.- 824سوال 

مورد »الف« ویژگی ادبی است.

گزینه »4« صحیح است.- 825سوال 

بررسی گزینه ها:

گزینه 1: وجود آرایۀ اسلوب معادله یکی از شاخصه های این سبک است: عشق، دل را از زندان نجات می دهد، همان طور که وقتی خون در ناف آهو تبدیل به 
مشبک می شود، از شهر »ختا« بیرون می رود.

گزینه 2: وجود آرایۀ حسن تعلیل نشان از این سبک دارد: علت لرزان بودن زلف یار این بیان شده است که در هر حلقۀ آن یک دل پریشان و لرزان از عاشقان 
وجود دارد.

گزینه 3: آرایۀ حس آمیزی یکی از شاخصه های ادبی این سبک است: نور سخن، باعث ایجاد صدای صاعقه شده است )ترکیب بینایی و شنوایی(.

گزینه »3« صحیح است.- 826سوال 

بررسی گزینه ها:

گزینه 1: ابهام در شعر این دوره پسنیده است و معنی گریزی از ویژگی های ادبی شعر این دوره است.
گزینه 2: این مورد از ویژگی های فکری شعر است.

گزینه 4: مخاطب شعر این دوره عامۀ مردم هستند.

گزینه »4« صحیح است.- 827سوال 
مبارزه و پایداری مضمون داستان های دورۀ مقاومت )دوره سوم( است.

گزینه »۱« صحیح است.- 828سوال 
بررسی سایر گزینه ها:

گزینه 2: بی پال پریدن نثر است.

گزینه 3: آینه های دردار نثر است.

گزینه 4: زمین سوخته و دالویزتر از سبز نثر است.

گزینه »3« صحیح است.- 829سوال 

قیصر امین پور جزو شاخۀ نخست ادبیات انقالب است که پس از انقالب خو درا با ارزش های آن هماهنگ کردند.

گزینه »3« صحیح است.- 830سوال 

روزنامه ای که او در آن افشاگری می کرد »قرن بیستم« بود.

گزینه »4« صحیح است.- 83۱سوال 
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بررسی موارد نادرست:

ج( شاهان صفوی در ترویج و نفوذ زبان ترکی در ایران نقش بسزایی داشتند.

د( شاهان صفوی به شعر ستایشی و درباری و عاشقانۀ زمینی بی توجه بودند.

گزینه »3« صحیح است.- 824سوال 

مورد »الف« ویژگی ادبی است.

گزینه »4« صحیح است.- 825سوال 

بررسی گزینه ها:

گزینه 1: وجود آرایۀ اسلوب معادله یکی از شاخصه های این سبک است: عشق، دل را از زندان نجات می دهد، همان طور که وقتی خون در ناف آهو تبدیل به 
مشبک می شود، از شهر »ختا« بیرون می رود.

گزینه 2: وجود آرایۀ حسن تعلیل نشان از این سبک دارد: علت لرزان بودن زلف یار این بیان شده است که در هر حلقۀ آن یک دل پریشان و لرزان از عاشقان 
وجود دارد.

گزینه 3: آرایۀ حس آمیزی یکی از شاخصه های ادبی این سبک است: نور سخن، باعث ایجاد صدای صاعقه شده است )ترکیب بینایی و شنوایی(.

گزینه »3« صحیح است.- 826سوال 

بررسی گزینه ها:

گزینه 1: ابهام در شعر این دوره پسنیده است و معنی گریزی از ویژگی های ادبی شعر این دوره است.
گزینه 2: این مورد از ویژگی های فکری شعر است.

گزینه 4: مخاطب شعر این دوره عامۀ مردم هستند.

گزینه »4« صحیح است.- 827سوال 
مبارزه و پایداری مضمون داستان های دورۀ مقاومت )دوره سوم( است.

گزینه »۱« صحیح است.- 828سوال 
بررسی سایر گزینه ها:

گزینه 2: بی پال پریدن نثر است.

گزینه 3: آینه های دردار نثر است.

گزینه 4: زمین سوخته و دالویزتر از سبز نثر است.

گزینه »3« صحیح است.- 829سوال 

قیصر امین پور جزو شاخۀ نخست ادبیات انقالب است که پس از انقالب خو درا با ارزش های آن هماهنگ کردند.

گزینه »3« صحیح است.- 830سوال 

روزنامه ای که او در آن افشاگری می کرد »قرن بیستم« بود.

گزینه »4« صحیح است.- 83۱سوال 
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منشآت از آثار نثر قائم مقام فراهانی است.

گزینه »4« صحیح است.- 832سوال 

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه 1: هر دو نثر است.

گزینه 2: بی بال پریدن نثر است.

گزینه 3: ضیافت نثر است.

گزینه »2« صحیح است.- 833سوال 

زیارت: جالل آل احمد

گزینه »۱« صحیح است.- 834سوال 

گزینه »3« صحیح است.- 835سوال 

از شاخه های ارزندۀ این دوره که کاماًل مشهود است. طنز سیاسی – اجتماعی است.

گزینه »۱« صحیح است.- 836سوال 
در این گزینه کلمات و عبارات »اندر و طیلسان« به نوعی نشان از سنت گرایی در شعر است. این شعر از ادیب الممالک فراهانی است. همچنین پرداختن به وصف 

طبیعت به شکل کهن نیز نشانی از سنت گرایی دارد.

گزینه »3« صحیح است.- 837سوال 
یعقوب لیث صفاری برای ایجاد حکومت و دولت مستقل ایرانی و بر انداختن یا ضعیف کردن حکومت بغداد دست به کار شد تا عظمت و اقتدار ایران را به آن 

بازگرداند.

گزینه »۱« صحیح است.- 838سوال 

تا اوایل دورۀ ساسانی آثاری به زبان پارتی وجود دارد.

گزینه »3« صحیح است.- 839سوال 

عوامل مهم پیشرفت و گسترش زبان و ادبیات فارسی
گرایش شاهان در جلب عالمان و ادیبان به دربار

لشکرکشی ها و فتوحات غزنویان

توسعه مدارس و مراکز

گزینه »2« صحیح است.- 840سوال 

ویژگی های فکری ← زمینی بودن معشوق – مضمون حماسه و مدح

ویژگی های ادبی ← سادگی قافیه و ردیف – استفادۀ معتدل از آرایه های ادبی

گزینه »2« صحیح است.- 84۱سوال 
در این سبک قالب قصیده کمرنگ شد و قالب غزل گسترش یافت و جای قصیده را گرفت و از طرف دیگر قالب مثنوی نیز برای ظهور عاطفه، اخالق و عرفان 
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میدان فراخی پدید آورد.

گزینه »4« صحیح است.- 842سوال 

تذکرۀ دولتشاه سمرقندی به تشویق امیرعلی شیرنوایی نوشته شده است. این کتاب شرح احوال بیش از صد تن از شاعران »ایرانی« است.

گزینه »4« صحیح است.- 843سوال 

سلطان حسین بایقرا و امیرعلی شیرنوایی در حوزۀ ادبی هرات ترکی گویی و ترکی نویسی را تشویق می کردند و خود امیرعلی شیر چند کتاب از جمله »محاکمه 
اللغتین« را به ترکی نوشت و ظهیرالدین بابر هم »بابرنامه« را به ترکی نوشت.

گزینه »۱« صحیح است.- 844سوال 

دو دلیل حذف مختصات سبکی زبان قدیم: 1– مأنوس نبودن فضال با زبان قدیم 2– تغییر جغرافیایی حوزه های شعری در نقاط مختلف ایران و تأثیر پذیرفتن از 
زبان های نواحی دیگر.

گزینه »3« صحیح است.- 845سوال 

گزینه 1: خواجوی کرمانی بر حافظ تأثیر گذاشته است.

گزینه 2: حمدالله مستوفی کتاب تاریخ گزیده را نوشته است.

گزینه 4: کتاب [رشحات] عین الحیات نوشتۀ علی بن حسین واعظ است و مال حسین واعظ کاشفی نویسندۀ کتاب انوار سهیلی است.

گزینه »4« صحیح است.- 846سوال 

گزینه 1: اعتقاد به قضا و قدر که یکی از شاخصه های سبک عراقی است، در این گزینه دیده می شود.

گزینه 2: این بیت پرهیز از زهد ریایی را گوشزد می کند.

گزینه 3: برتری عشق بر عقل یکی دیگر از موضوعات سبک عراقی است.

گزینه 4: در ستایش خرد است که از ویژگی های سبک خراسانی است.

گزینه »4« صحیح است.- 847سوال 

رواج صنعت چاپ، روزنامه نویسی، ترجمه و نشر کتاب های غربی از عوامل مؤثر در بیداری جامعه و ایجاد نهضت بیداری است. 

گزینه »۱« صحیح است.- 848سوال 

عارف قزوینی شاعر وطنی و از موسیقی دانان بزرگ عهد مشروطه بود. عرصه هنری وی تصنیف ها و ترانه های میهنی ای بود که در برانگیختن مردم و آزادی 
خواهی نقش مؤثری داشت. بررسی سایر گزینه ها:

گزینه »2«: این متن در مورد فّرخی یزدی است.

گزینه »3« و »4«: هر دو متن درباره ایرج میرزا است. 

گزینه »4« صحیح است.- 849سوال 

از  دیگر  تن  چند  و  عاّلمه دهخدا  مراغه ای،  زین العابدین  کرمانی،  آقاخان  میرزا  طالبوف،  عبدالّرحیم  قاجار،  شاه  ناصرالّدین  فراهانی،  مقام  قائم  کسانی چون 
پیشگامان نثر ساده دوره بیداری بودند. بررسی سایر گزینه ها:

گزینه »1«: تنها اثر قابل توجه در حوزه تحقیقات ادبی و تاریخی »تاریخ بیداری ایرانیان« اثر ناظم االسالم کرمانی است که موضوع آن تاریخ مشروطه است.

گزینه »3«: ترجمه آثار اروپایی در ایران با تأسیس چاپ خانه در زمان فتحعلی شاه قاجار آغاز شد. 
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میدان فراخی پدید آورد.

گزینه »4« صحیح است.- 842سوال 

تذکرۀ دولتشاه سمرقندی به تشویق امیرعلی شیرنوایی نوشته شده است. این کتاب شرح احوال بیش از صد تن از شاعران »ایرانی« است.

گزینه »4« صحیح است.- 843سوال 

سلطان حسین بایقرا و امیرعلی شیرنوایی در حوزۀ ادبی هرات ترکی گویی و ترکی نویسی را تشویق می کردند و خود امیرعلی شیر چند کتاب از جمله »محاکمه 
اللغتین« را به ترکی نوشت و ظهیرالدین بابر هم »بابرنامه« را به ترکی نوشت.

گزینه »۱« صحیح است.- 844سوال 

دو دلیل حذف مختصات سبکی زبان قدیم: 1– مأنوس نبودن فضال با زبان قدیم 2– تغییر جغرافیایی حوزه های شعری در نقاط مختلف ایران و تأثیر پذیرفتن از 
زبان های نواحی دیگر.

گزینه »3« صحیح است.- 845سوال 

گزینه 1: خواجوی کرمانی بر حافظ تأثیر گذاشته است.

گزینه 2: حمدالله مستوفی کتاب تاریخ گزیده را نوشته است.

گزینه 4: کتاب [رشحات] عین الحیات نوشتۀ علی بن حسین واعظ است و مال حسین واعظ کاشفی نویسندۀ کتاب انوار سهیلی است.

گزینه »4« صحیح است.- 846سوال 

گزینه 1: اعتقاد به قضا و قدر که یکی از شاخصه های سبک عراقی است، در این گزینه دیده می شود.

گزینه 2: این بیت پرهیز از زهد ریایی را گوشزد می کند.

گزینه 3: برتری عشق بر عقل یکی دیگر از موضوعات سبک عراقی است.

گزینه 4: در ستایش خرد است که از ویژگی های سبک خراسانی است.

گزینه »4« صحیح است.- 847سوال 

رواج صنعت چاپ، روزنامه نویسی، ترجمه و نشر کتاب های غربی از عوامل مؤثر در بیداری جامعه و ایجاد نهضت بیداری است. 
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عارف قزوینی شاعر وطنی و از موسیقی دانان بزرگ عهد مشروطه بود. عرصه هنری وی تصنیف ها و ترانه های میهنی ای بود که در برانگیختن مردم و آزادی 
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گزینه »2«: این متن در مورد فّرخی یزدی است.

گزینه »3« و »4«: هر دو متن درباره ایرج میرزا است. 

گزینه »4« صحیح است.- 849سوال 

از  دیگر  تن  چند  و  عاّلمه دهخدا  مراغه ای،  زین العابدین  کرمانی،  آقاخان  میرزا  طالبوف،  عبدالّرحیم  قاجار،  شاه  ناصرالّدین  فراهانی،  مقام  قائم  کسانی چون 
پیشگامان نثر ساده دوره بیداری بودند. بررسی سایر گزینه ها:

گزینه »1«: تنها اثر قابل توجه در حوزه تحقیقات ادبی و تاریخی »تاریخ بیداری ایرانیان« اثر ناظم االسالم کرمانی است که موضوع آن تاریخ مشروطه است.

گزینه »3«: ترجمه آثار اروپایی در ایران با تأسیس چاپ خانه در زمان فتحعلی شاه قاجار آغاز شد. 
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گزینه »4« صحیح است.- 850سوال 

سرگذشت حاجی بابای اصفهانی اثر جمیز موریه است که میرزا حبیب اصفهانی آن را ترجمه کرده است. 

گزینه »2« صحیح است.- 85۱سوال 

سال های پس از جنگ، دوران اوج رمان نویس در ایران بود که تقریبًا در سراسر دهه ی هفتاد تداوم یافت. 

گزینه »3« صحیح است.- 852سوال 

بررسی موارد نادرست: »گوشواره ی عرش، خواب ارغوانی و برآشفتن گیسوی تاک از سید علی موسوی گرما رودی »از آسمان سبز و دری به خانه ی خورشید« از 
سلمان هراتی است. طوفان در پرانتز و »بی بال پریدن« از آثار منثور قیصر امین پور است.

گزینه »۱« صحیح است.- 853سوال 

آثار علی مؤذنی: سفر ششم، مالقات در شب آفتابی، دالویزتر از سبز و ظهور / آثار سید مهدی شجاعی: بدوک، ضیافت، جای پای خون، کشتی پهلو گرفته. 

گزینه »4« صحیح است.- 854سوال 

اولین رمان اجتماعی در سال 1301 با نام »تهران مخوف« از مرتضی مشفق کاظمی / اولین مجموعه داستان از جمالزاده در سال 1301 با عنوان »یکی بود یکی 
نبود« / اولین نمایشنامه با عنوان »جعفر خان از فرنگ برگشته« از حسن مقدم / اولین رمان تاریخی با عنوان »شمس و طغرا« از محمد باقر مجلسی. 

گزینه »۱« صحیح است.- 855سوال 

»زمستان 62« از اسماعیل فصیح و شهری چون بهشت از سیمین دانشور است. 

گزینه »2« صحیح است.- 856سوال 

»تیرانا« از »مهرداد اوستا« اثری منثور و »دری به خانۀ خورشید« سرودۀ »سلمان هراتی« اثری منظوم است. 

گزینه »4« صحیح است.- 857سوال 

در دوره معاصر ابتدا تقی رفعت و افرادی مانند بانو شمس کسمایی، ابوالقاسم الهوتی، جعفر خامنه ای و در نهایت نیما یوشیج تالش هایی در تغییر شعر فارسی 
از نظر قالب و محتوا داشتند. 

گزینه »۱« صحیح است.- 858سوال 

متن صورت سئوال توضیحی دربارۀ نیما یوشیج است. 

گزینه »3« صحیح است.- 859سوال 

شعر نو تغزلی که دردهۀ 1320 و اوایل 1330 از گسترده  ترین جریان های زمان خود بود پس از کودتای 28 مرداد 133 نیز به تدریج راه خود را ادامه داد. 

گزینه »2« صحیح است.- 860سوال 

پس از نویشندگان نسل اول در ادبیات داستانی، نسل جدیدی وارد شد از جمله جالل آل احمد، سیمین دانشور، تقی مدرسی، محمود اعتمادزاده، غالمحسین 
ساعدی و جمال میرصادقی از آن گروه اند که سبک آنان تلفیقی است از آنچه خود در ادبیات ایران داشتیم و آنچه از شیوه های غربی گرفتیم. 

گزینه »3« صحیح است.- 86۱سوال 
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نخستین رمان تاریخی در دورۀ معاصر را محمد باقر میرزا خسروی با نام »شمس و طغرا« نوشت. اولین رمان اجتماعی را مرتضی مشفق کاظمی با عنوان »تهران 
مخوف« در سال 1301 نوشت و اولین نمایشنامه نیز با عنوان »جعفرخان از فرنگ برگشته« به قلم حسن مقدم در همین تاریخ نوشته شد. 

گزینه »۱« صحیح است.- 862سوال 

آثار صورت سئوال به ترتیب متعلق به نویسندگان گزینه »1« است. 

گزینه »4« صحیح است.- 863سوال 

جمالزاده در داستان بیشتر از آنکه به محتوا توجه کند، به سبک نویسندگی و کاربرد کلمات عامیانه و متداول در نثر توجه دارد و به همان راهی می رود که کسانی 
مثل زین العابدین مراغه ای در »سیاحت نامۀ ابراهیم بیگ« و علی اکبر دهخدا در »چرند و پرند« آغاز کرده بودند. 

گزینه »4« صحیح است.- 864سوال 

دو اثر »آتش خاموش« و »شهری چون بهشت« از آثار سیمین دانشور است. 

گزینه »2« صحیح است.- 865سوال 

آثار صورت سئوال به ترتیب از نویسندگان زیر است )سایر آثار نویسندگان نیز ذکر می شود(:

1( محمدعلی جمالزاده: راه آب نامه و تلخ و شیرین

2( قیصر امین پور: بی بال پریدن، تنفس صبح، در کوچۀ آفتاب، آینه های ناگهان، ظهر روز دهم، دستور زبان عشق، طوفان در پرانتز و سنت و نوآوری در شعر

3( سلمان هراتی: از آسمان سبز، دری به خانۀ خورشید، از این ستاره تا آن ستاره

4( سیدعلی موسوی گرمارودی: صدای سبز، خواب ارغوانی، برآشفتن گیسوی تاک و گوشوارۀ عرش

گزینه »2« صحیح است.- 866سوال 

در داستان نویسی دهۀ شصت، جایگاه نسل جوان کمرنگ تر بود. اغلب نویسندگان موفق در این دوره پیش کسوتان بودند که تجربۀ نویسندگی سال های قبل از 
انقالب را داشتند. 

گزینه »4« صحیح است.- 867سوال 

گزینه »4« از محورهای نویسندگی و فعالیت های محمدرضا سرشار است. 

گزینه »۱« صحیح است.- 868سوال 

موارد نادرست عبارتند از: آینه های دردار اثر هوشنگ گلشیری و سفر ششم اثر علی مؤذنی 

گزینه »3« صحیح است.- 869سوال 

فقط گزینه »3« صحیح است. بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه »1«: در ادبیات معاصر تفکر شاعر بیشتر زمینی و پیرامون امور دنیوی است.

گزینه »2« و »4«: در سبک عراقی بی اعتباری دنیا، اعتقاد به قضا و قدر، عشق گرایی بیشتر شد.

توجه: رواج روحیه پهلوانی و حماسی و توجه به دنیای بیرون از ویژگی های سبک خراسانی است.

گزینه »4« صحیح است.- 870سوال 
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گزینه »2« صحیح است.- 865سوال 
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1( محمدعلی جمالزاده: راه آب نامه و تلخ و شیرین

2( قیصر امین پور: بی بال پریدن، تنفس صبح، در کوچۀ آفتاب، آینه های ناگهان، ظهر روز دهم، دستور زبان عشق، طوفان در پرانتز و سنت و نوآوری در شعر
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بررسی موارد نادرست:

انوار سهیلی: مالحسین واعظ کاشفی

ترجمه ی تفسیر طبری: تألیف جمعی از دانشمندان

منشآت: قائم مقام فراهانی

گزینه »۱« صحیح است.- 87۱سوال 

سلمان ساوجی از شعرای قرن هشتم است که در غزل توجه خاصی به سعدی و مولوی دارد و دارای قصایدی نیز در سبک عراقی است. مثنوی جمشید و خورشید 
او به شیوه ی داستان های نظامی سروده شده است. 

گزینه »4« صحیح است.- 872سوال 

بررسی آثار: خداوند نامه و گلشن صبا اثر صبای کاشانی ـ داستان باستان و شمس الدین و قمر اثر میرزاحسن خان بدیع ـ سبک شناسی و تاریخ تطّور نظم فارسی 
و تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران اثر ملک الشعرا بهار ـ راه آب نامه و تلخ و شیرین و یک بود یکی نبود اثر جمال زاده ـ گنجینه ی نشاط اثر نشاط اصفهانی ـ 

سه تابلو مریم اثر میرزاده عشقی 

گزینه »۱« صحیح است.- 873سوال 

زبان و واژگان شعری در قصیده دوره ی انقالب به سبک خراسانی نزدیک است. 

گزینه »2« صحیح است.- 874سوال 

در این گزینه واژه های عربی بیشتری به کار رفته است: عاشق، حرم، جمال و غیره اما در سایر گزینه ها واژها یی به کار رفته که از ویژگی های زبانی شعر سبک 
هندی است. این واژه ها به وفور در اشعار سبک هندی به کار رفته. بررسی سایر گزینه ها:

گزینه »1«: قالی

گزینه »3«: سفال

گزینه »4«: نزاکت

گزینه »3« صحیح است.- 875سوال 

ویژگی های فکری سبک عراقی بدین صورت است: گسترش عرفان و تصوف ـ فراوانی زهدستایی و وعظ و اندرز ـ رواج عشق آسمانی ـ رواج هزل و هجو ـ رواج 
حس دینی ـ درون گرایی و توجه به احوال شخصی ـ رواج مفاخره، شکایت و انتقاد اجتماعی سایر موارد از ویژگی های فکری سبک خراسانی است. 

گزینه »2« صحیح است.- 876سوال 

آثار ذکر شده در سئوال با موارد گزینه »2« هماهنگی دارند. 

گزینه »3« صحیح است.- 877سوال 

نوع ادبی آثار مذکور به ترتیب: نخستین رمان تاریخی با نام شمس و طغرا از محمد باقر میرزا خسروی، اولین رمان اجتماعی با نام تهران مخوف از مرتضی مشفق 
کاظمی، اولین نمایشنامه با عنوان جعفرخان از فرهنگ برگشته از حسن مقدم و رمان دهکده ی پرمالل از امین فقیری. 

گزینه »۱« صحیح است.- 878سوال 

پروین در قصیده به سبک ناصر خسرو و لطافت شعر سعدی می سراید. 
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گزینه »2« صحیح است.- 879سوال 

پدید آوردندگان دو اثر به شرح زیر است:

همسایه ها و مدار صفر درجه: احمد محمود، آتش خاموش و شهری چون بهشت: سیمین دانشور، ظهور و دالویزتر از سبز: علی مؤذنی، ضیافت و جای پای 
خون: سید مهدی شجاعی 

گزینه »۱« صحیح است.- 880سوال 

جمال زاده در داستان بیشتر از این که به محتوا توجه داشته باشد، به سبک نویسندگی و کاربرد عامیانه و متداول نثر توجه دارد. 

گزینه »4« صحیح است.- 88۱سوال 

آثار ذکر شده در گزینه »4« همگی از آل احمد هستند. بررسی موارد نادرست.

زمین سوخته: اثر احمد محمود / مهاجر کوچک: اثر محمدرضا سرشار / از آسمان سبز: اثر سلمان هراتی

گزینه »4« صحیح است.- 882سوال 

برتری عشق بر عقل )برتری عشق گرایی در مقابل خردگرایی( در سبک عراقی بر خالف، دوره ی خراسانی بود.

گزینه »3« صحیح است.- 883سوال 

محاکمه اللغتین )اثر امیرعلی شیرنوایی( و با برنامه )اثر ظهیر الدین بابر( به زبان ترکی در سبک عراقی نگارش یافته اند. 

بررسی موارد نادرست:

جامع التواریخ )در سبک عراقی( به زبان فارسی از خواجه رشید الدین فضل الل همدانی / بدایع الوقایع )نثر دوره ی هندی به فارسی( عین الحیات )نثر دوره ی 
هندی به فارسی( از علی بین حسین واعظه کاشفی / لمعات )اثر فخرالدین عراقی در سبک عراقی و قالب نظم و نثر و به زبان فارسی( و قابوس نامه )اثر قابوس 

بن و شمگیر به فارسی متعلق به دوره ی غزنوی و سلجوقی(

گزینه »۱« صحیح است.- 884سوال 

قائم مقام فراهانی تکلف را در نثر از بین برد و مسائل عصر را با کاربرد زبان و اصطالحات رایج و آمیخته به شعر و ضرب المثل های لطیف به سبک گلستان 
سعدی نوشت. 

گزینه »2« صحیح است.- 885سوال 

توصیف پدیده ها و شخصیت ها در نثر این دوره عینی، کوتاه، بیرونی و مشخص است.

گزینه »4« صحیح است.- 886سوال 

این بیت در سبک عراقی است: اجازت دادن غرور ُحسن )تشخیص(، گل )استعاره از معشوق(، عندلیب شیدا )استعاره از شاعر( در این بیت از آرایه های بیشتری 
استفاده شده است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه ی »1«: استفاده از تشبیهات حسی »ارغوان مانند دست زیبارویان پر از دستبند و شاخه ی گل مانند گوش زیبارویان پر از گشواره 

گزینه ی »2«: استفاده از دو حرف اضافه برای یک متمم

گزینه ی »3«: زبان ساده و روان )همه موارد گزینه های »1«، »2« و »3« از خصوصیات سبک خراسانی هستند.(

گزینه »2« صحیح است.- 887سوال 
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گزینه »2« صحیح است.- 879سوال 

پدید آوردندگان دو اثر به شرح زیر است:

همسایه ها و مدار صفر درجه: احمد محمود، آتش خاموش و شهری چون بهشت: سیمین دانشور، ظهور و دالویزتر از سبز: علی مؤذنی، ضیافت و جای پای 
خون: سید مهدی شجاعی 

گزینه »۱« صحیح است.- 880سوال 

جمال زاده در داستان بیشتر از این که به محتوا توجه داشته باشد، به سبک نویسندگی و کاربرد عامیانه و متداول نثر توجه دارد. 

گزینه »4« صحیح است.- 88۱سوال 
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هندی به فارسی( از علی بین حسین واعظه کاشفی / لمعات )اثر فخرالدین عراقی در سبک عراقی و قالب نظم و نثر و به زبان فارسی( و قابوس نامه )اثر قابوس 

بن و شمگیر به فارسی متعلق به دوره ی غزنوی و سلجوقی(

گزینه »۱« صحیح است.- 884سوال 
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این بیت در سبک عراقی است: اجازت دادن غرور ُحسن )تشخیص(، گل )استعاره از معشوق(، عندلیب شیدا )استعاره از شاعر( در این بیت از آرایه های بیشتری 
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بررسی سایر گزینه ها:

گزینه ی »1«: استفاده از تشبیهات حسی »ارغوان مانند دست زیبارویان پر از دستبند و شاخه ی گل مانند گوش زیبارویان پر از گشواره 

گزینه ی »2«: استفاده از دو حرف اضافه برای یک متمم

گزینه ی »3«: زبان ساده و روان )همه موارد گزینه های »1«، »2« و »3« از خصوصیات سبک خراسانی هستند.(

گزینه »2« صحیح است.- 887سوال 
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جای پای خون ـ دو کبوتر ـ دو پنجره ـ یک پرواز ـ ضیافت ـ بدوک ـ کشتی پهلو گرفته همگی از سید مهدی شجاعی / دالویز تر از سبز ـ ظهور ـ سفر ششم اثر علی 
مؤذنی / زمی سوخته ومدار صفر درجه اثر احمد محمود / از آسمان سبز ـ از این ستاره تا آن ستاره دری به خانه ی خورشید اثر سلمان هراتی / گوشواره ی عرض 

اثر سید علی موسوی گرما رودی / اگر بابا بمیره ـ مهاجر کوچک اثر محمدرضا سرشار / سووشون اثر سیمین دانشور )سراسری با تغییر( 

گزینه »2« صحیح است.- 888سوال 

سده های پنجم و ششم از مهم ترین دوره های کمال و گسترش نثر پارس است. در قرن چهارم و اوایل قرن پنج، نثر فارسی تازه ظهور کدره بود و هنوز در آغاز راه 
بود. در نیمه ی قرن پنجم با دوره ی بلوغ آن مواجه می شویم. و در قرن ششم و اوایل قرن هفتم آن را در حال پختگی و کمال می یابیم. 

گزینه »4« صحیح است.- 889سوال 

هر دو اثر گزینه »4« در موضوع ادبیات عرفانی نوشته شده اند.

گزینه »1«: جوامع الحکایات و لوامع الروایات: مجموعه حکایات تعلیمی / سه دیدار: ادبیات داستانی تاریخی

گزینه »2«: هم صدا با حلق اسماعیل: مجموعه شعر عاشقانه / روضۀ خلد: مجموعه حکایات تعلیمی

گزینه »3«: زندان موصل: خاطرات اسیر آزاد شده، اصغر رباط جزی / شلوارهای وصله دار: ادبیات داستانی اجتماعی 

گزینه »۱« صحیح است.- 890سوال 

حکومت صفوی پس از کشاکش های به وجود آمده در ایران روی کار آمد و مذهب شیعه را ترویج کرد و به شعر ستایشی و درباری و عاشقانه های زمینی بی توجهی 
بود. 

گزینه »3« صحیح است.- 89۱سوال 

جامع التواریخ اثر خواجه رشید الدین فضل الله همدانی مربوط به عصر ایلخانان و دوره عراقی است. مرصاد العباد اثر نجم الدین رازی )نجم رایه( و تاریخ جهان  گشا 
اثر عطاملک جوینی مربوط به دوره عراقی است. تذکریه شاه طهماسب از شاه طهماسب صفوی، عالم آرای عباسی از اسکندر بیک ترکمان و جامع عباسی از 

شیخ بهایی از نثرهای دوره هندی هستند. 

گزینه »2« صحیح است.- 892سوال 

با توجه به لغات دشوار و عربی )مانند تقّبل و تکّفل( و آرایه های ادبی )مانند اضافه تشبیهی آبگینه امل( نثر این متن مصنوع بوده و از کتاب مرزبان نامه انتخاب 
شده است. 

گزینه »4« صحیح است.- 893سوال 

بررسی ابیات: الف( تشبیه دندان به لؤلؤ منظوم و سخن به لؤلؤ منثور )سبک عراقی ـ سعدی(

ب( شنیدستم ـ به عمر اندر )دو حرف اضافه برای یک متمم( )سبک خراسانی ـ رودکی(

ج( هوا خفته است )تشخیص(، پهلوی نومیدی )استعاره(، خرد مست است )تشخیص(، زانوی نادانی )استعاره( )سبک عراقی ـ خاقانی(

د( خدنگ غمزه )اضافه تشبیهی(، سپر انداختن )تسلیم شدن: کنایه( عقل سپر انداخت )تشخیص(، ناوک خونریز )استعاره مژه( )عراقی ـ سعدی( / هـ( به دین 
و ملک اندر )دو حرف اضافه برای یک متمم( و همی نماید )استفاده از همی( )خراسانی ـ رودکی(

)توجه: از ویژگی های سبک عراقی استفاده بسیار از آرایه های ادبی مثل تشبیه، تشخیص ـ تلمیح و ... است.(

گزینه »3« صحیح است.- 894سوال 

لمعات اثر فخر الدین عراقی در قالب نظم و نثر نوشته شده است که عراقی سیر و سلوک عارفانه را در آن بیان کرده است. 
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گزینه »2« صحیح است.- 895سوال 

»درخت آسوریک« و »یادگار زریران« جزء آثار منظوم اند.

گزینه »2« صحیح است.- 896سوال 

از نظر تاریخ، زبان های ایرانی را به سه دستۀ عمده تقسیم می کنند: فارسی باستان، فارسی میانه و فارسی نو.

گزینه »3« صحیح است.- 897سوال 

آثار برجای ماندۀ زبان فارسی باستان، فرمان ها و نامه ی شاهان هخامنشی است که به خّط »میخی« نوشته شده است.

گزینه »3« صحیح است.- 898سوال 

گزینه »3« صحیح است.- 899سوال 

شعر پارسی به دست رودکی بنیاد نهاده شد؛ به همین سبب او را »پدر شعر فارسی« نام نهاده اند.

گزینه »3« صحیح است.- 900سوال 

شعر غنایی با دو شاعر مشهور، رودکی و شهید بلخی، قّوت و استحکام یافت.

گزینه »2« صحیح است.- 90۱سوال 

کسی که برای نخستین بار قصیدۀ تمام و کمال در موضوع موعظه و نصیحت سرود، »کسایی مروزی« بود.

گزینه »3« صحیح است.- 902سوال 

شاهنامۀ ابومنصوری حدود »سال 346 قمری« به دست عّده ای از دانشوران خراسان، نوشته شد.

گزینه »3« صحیح است.- 903سوال 

سّید ابوالمظفر ابوصالح منصور، شخصی بود که علمای ماوراءالّنهر را برای صدور فتوا دربارۀ ترجمۀ تفسیر طیری گرد آورد.

گزینه »۱« صحیح است.- 904سوال 

شاعران این عصر، بیش تر به »واقعیت بیرونی« نظر داشتند و مفاهیم ذهنی آنان از قلمرو تعالیم کّلی اخالقی فراتر نمی رفت.

گزینه »3« صحیح است.- 905سوال 

قاآنی شیرازی، صبای کاشانی، فروغی بسطامی و نشاط اصفهانی از شعرای دوره ی بازگشت هستند اما سایر شخصیت ها از شاعران دوره ی بیداری و منتقد شرایط 
موجود در این دوره بودند. 

گزینه »3« صحیح است.- 906سوال 

متن صورت سئوال مربوط به میرزادۀ عشقی است. 

گزینه »2« صحیح است.- 907سوال 
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گزینه »2« صحیح است.- 895سوال 

»درخت آسوریک« و »یادگار زریران« جزء آثار منظوم اند.

گزینه »2« صحیح است.- 896سوال 

از نظر تاریخ، زبان های ایرانی را به سه دستۀ عمده تقسیم می کنند: فارسی باستان، فارسی میانه و فارسی نو.

گزینه »3« صحیح است.- 897سوال 

آثار برجای ماندۀ زبان فارسی باستان، فرمان ها و نامه ی شاهان هخامنشی است که به خّط »میخی« نوشته شده است.

گزینه »3« صحیح است.- 898سوال 

گزینه »3« صحیح است.- 899سوال 

شعر پارسی به دست رودکی بنیاد نهاده شد؛ به همین سبب او را »پدر شعر فارسی« نام نهاده اند.

گزینه »3« صحیح است.- 900سوال 

شعر غنایی با دو شاعر مشهور، رودکی و شهید بلخی، قّوت و استحکام یافت.

گزینه »2« صحیح است.- 90۱سوال 

کسی که برای نخستین بار قصیدۀ تمام و کمال در موضوع موعظه و نصیحت سرود، »کسایی مروزی« بود.

گزینه »3« صحیح است.- 902سوال 

شاهنامۀ ابومنصوری حدود »سال 346 قمری« به دست عّده ای از دانشوران خراسان، نوشته شد.

گزینه »3« صحیح است.- 903سوال 

سّید ابوالمظفر ابوصالح منصور، شخصی بود که علمای ماوراءالّنهر را برای صدور فتوا دربارۀ ترجمۀ تفسیر طیری گرد آورد.

گزینه »۱« صحیح است.- 904سوال 

شاعران این عصر، بیش تر به »واقعیت بیرونی« نظر داشتند و مفاهیم ذهنی آنان از قلمرو تعالیم کّلی اخالقی فراتر نمی رفت.

گزینه »3« صحیح است.- 905سوال 

قاآنی شیرازی، صبای کاشانی، فروغی بسطامی و نشاط اصفهانی از شعرای دوره ی بازگشت هستند اما سایر شخصیت ها از شاعران دوره ی بیداری و منتقد شرایط 
موجود در این دوره بودند. 

گزینه »3« صحیح است.- 906سوال 

متن صورت سئوال مربوط به میرزادۀ عشقی است. 

گزینه »2« صحیح است.- 907سوال 
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چهار روزنامه و مجله به صاحبان آن ها نادرست نسبت داده شده اند:

بهار: میرزا یوسف خان اعتصمی / قرن بیستم: میرزاده عشقی / صور اسرافیل: میرزا جهانگیرخان صور اسرافیل / مجلس: ادیب الممالک فراهانی 

گزینه »4« صحیح است.- 908سوال 

آثار داستان باستان و شمس الدین و قمر از میرزا حسن خان بدیع، امثال و حکم و چرند و پرند از دهخدا، سبک شناسی و تاریخ تطّور نظم فارسی از ملک الشعرا 
بهار، گلشن صبا و خداوندنامه از صبای کاشانی است. بررسی سایر موارد:

شمس الطغرا از محمد باقر میرزا خسروی، تاریخ بیداری ایرانیان از ناظم االسالم، منشآت از ادیب الممالک فراهانی

گزینه »۱« صحیح است.- 909سوال 

گزینه »1« از عوامل مؤثر در ایجاد نهضت بازگشت ادبی است. 

گزینه »2« صحیح است.- 9۱0سوال 

گسترش و رواج روزنامه نگاری و روی آوردن به ترجمه و ادبیات داستانی و تغییر مخاطب نوشته ها از جمله دگرگونی هایی بود که در نثر دورۀ بیداری ایجاد شد. 

گزینه »4« صحیح است.- 9۱۱سوال 

بیت چهارم از حافظ است. 

گزینه »۱« صحیح است.- 9۱2سوال 

گاهی از سنت های ادبی به زبان پرصالبت گذشته وفادار ماندند که ملک الشعرا بهار و ادیب الممالک فراهانی از این دسته اند و گروهی دیگر  گروهی از شعرا با آ
به زان ساده و صمیمی کوچه و بازار روی آوردند و از واژه ها و اصطالحات موسیقی عامیانه و حتی واژه های فرنگی بهره بردند که سید اشرف الدین گیالنی و عارف 

قزوینی از این دسته اند.

گزینه »3« صحیح است.- 9۱3سوال 

نثر فارسی در دوره ی بیداری قید و بندهای نثر مصنوع و فنی را کنار گذاشت و گزارشی و ساده شد.  

گزینه »۱« صحیح است.- 9۱4سوال 

اسرارالّتوحید از محمدبن منّور است. 

گزینه »2« صحیح است.- 9۱5سوال 

توضیح این گزینه مربوط به عارف قزوینی است. 

گزینه »4« صحیح است.- 9۱6سوال 

سروش اصفهانی از قصیده سرایان به سبک شاعران خراسانی و سلجوقی بود.

گزینه »3« صحیح است.- 9۱7سوال 

ملک الشعرا بهار مدیریت دو مجله ی »دانشکده و نوبهار« را بر عهده داشت. روزنامه ی صور اسرافیل با مدیریت میرزا جهانگیرخان صور اسرافیل و مجله ی بهار 
با مدیریت میرزا یسف خان اعتصامی منتشر می شد. 
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گزینه »۱« صحیح است.- 9۱8سوال 

بررسی موارد نادرست: تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران: ملک الشعرا بهار، شمس الدین و قمر: و داستان باستان: میرزا حسن خان بدیع 

گزینه »3« صحیح است.- 9۱9سوال 

گروهی مانند سید اشرف الدین گیالنی و عارف قزوینی به زبان کوچه و بازار روی آوردند و از واژه ها و اصطالحات موسیقی عامیانه و حتی واژه های فرنگی بهره 
بردند. 

گزینه »۱« صحیح است.- 920سوال 

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه 2: بی بال پریدن نثر است

گزینه 3: آینه های دردار نثر است

گزینه 4: زمین سوخته دالویزتر از سبز نثر است

گزینه »3« صحیح است.- 92۱سوال 

قیصر امین پور جزء شاخه نخست ادبیات انقالب است که پس از انقالب خود را با ارزش های آن هماهنگ کردند

گزینه »۱« صحیح است.- 922سوال 

گزینه 1: بحث گدشتن از دنیا و تعلقات دنیوی مطرح است که یک بحث عرفانی است.

گزینه »2« صحیح است.- 923سوال 

کتاب »اخالق محسن« تالیف حسین واعظ کاشفی است و فخرالدین علی صفی کتاب » لطایف الطوایف« را نوشته است.

گزینه »3« صحیح است. - 924سوال 

نیمه قرن پنجم  دوره بلوغ نثر فارسی است و قرن ششم و اوایل قرن هفتم دوره کمال و پختگی نثر است.

گزینه »۱« صحیح است.- 925سوال 

متن سوال درباره قائم مقام فراهانی است که منشآت اثر اوست.

گزینه »4« صحیح است.- 926سوال 

خداوند نامه صبای کاشانی به تقلید از بوستان نیست بلکه گلشن صبا به تقلید از بوستان سعدی است.

گزینه »4« صحیح است.- 927سوال 

این گزینه مربوط به بازگشت ادبی است نه دوره بیداری 

گزینه »2« صحیح است.- 928سوال 

قالب مستزاد و چهارپاره پیش مورد توجه توجه شاعرانی بود که به زبان کوچه و بازار شعر می گفتند و ادیب الممالک فراهانی و ملک الشعرای بهار بیشتر به 
قالب های قصیده و مثنوی توجه داشتند.
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متن سوال درباره قائم مقام فراهانی است که منشآت اثر اوست.

گزینه »4« صحیح است.- 926سوال 

خداوند نامه صبای کاشانی به تقلید از بوستان نیست بلکه گلشن صبا به تقلید از بوستان سعدی است.
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این گزینه مربوط به بازگشت ادبی است نه دوره بیداری 

گزینه »2« صحیح است.- 928سوال 

قالب مستزاد و چهارپاره پیش مورد توجه توجه شاعرانی بود که به زبان کوچه و بازار شعر می گفتند و ادیب الممالک فراهانی و ملک الشعرای بهار بیشتر به 
قالب های قصیده و مثنوی توجه داشتند.
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تکمیل 

گزینه »۱« صحیح است.- 929سوال 

ویژگی های زبانی شعر سبک هندی بدین صورت است: 1( راه یابی کوچه و بازار به شعر 2( بسیاری از لغات ادبی قدیم از صحنهی شعر حذف شد. 3( از مختصات 
زبانی سبک خراسانی در آن خبری نیست. 4( ورود لغات مربوط به مذاهب و آداب و رسوم هندوان به شعر و ادب 5( کمرنگ شدن لغات عربی 6( رواج لغات 

ترکی در شعر 

گزینه »4« صحیح است.- 930سوال 

کتاب کلیله و دمنه که در قرن ششم به نثر فنی نوشته شده بود که مالحسین واعظ کاشفی بعدٌا آن را به زبان ساده بازنویسی کرد و انوار سهیلی نامید. 

گزینه »3« صحیح است.- 93۱سوال 

نثر عبارات صورت سؤال: »الف« نثر فنی، »ب« نثر فنی، »پ« نثر موزون، »ت« نثر فنی، »ث« نثر موزون

گزینه »2« صحیح است.- 932سوال 

در این نوشته حذف فعل وجود ندارد.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »1«: در این حکایت کوتاه نویسنده نعمت های این دنیا را به مواردی ازجمله روشنایی برق، چشیدن شهد مسموم و خواب نیکو )رویا( تشبیه کرده است.

گزینه »3«: کلمات عربی فراوانی در متن استفاه شده است ازجمله ثبات، مسموم، اثنا، لکن، تحّسر، تاّسف ...

گزینه »4«: استفاده از توصیفاتی هم چون خمرۀ پر شهد مسموم، چون روشنایی برق بی دوام و ثبات

گزینه »3« صحیح است.- 933سوال 
ناصرخسرو از شاعران آغاز این دوره، به سبب پای بندی به اعتقادات خاّص دینی از دربارها کناره می گرفت. پس از او، سنایی هم ـ که ابتدا مدیحه گوی بود ـ در 

دورۀ دوم از حیات شعری خود به سیر و سلوک معنوی پرداخت.

گزینه »۱« صحیح است.- 934سوال 
عبارت »ب« و »د« صحیح است.

الف( سخن ناصرخسرو یادآور سروده های سخنوران قرن چهارم است.

ج( مولوی و عطار پیرو سنایی بودند.

گزینه »۱« صحیح است.- 935سوال 

بیت گزینه »1« از نظر سادگی و زبان شعر و استفاده از دو نشانه برای یک متّمم )به سر اندر/ به شعر اندر( ویژگی های سبک خراسانی را دارد.

گزینه »۱« صحیح است.- 936سوال 

در متن، ایهام وجود ندارد.

آرایۀ تشخیص: آموختن ماه/ استمداد گرفتن ُزهره

آرایۀ تناسب: ماه و زهره

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »2«: در وی سباع و وحوش بسیار ]بودند[./ ملک ایشان شیری ]بود[.
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گزینه »3«: واژگان عربی در متن: صحن، استمداد، سباع، وحوش، طاعت، متابعت، حشمت، حریم، سیادت و...

گزینه »2« صحیح است.- 937سوال 

در بیت گزینه »2«؛ شکایت و انتقاد اجتماعی دیده می شود.

 گزینه »۱« صحیح است.- 938سوال 

مّدعیان عرفان که در این دوره به اقتضای زمانه با مغوالن کنار آمده بودند، اندک اندک اصالت خود را از دست دادند و به درسی کردن عرفان و شرح اصطالحات 
و پیچیده جلوه دادن مفاهیم آن پرداختند؛ درنتیجه در این دوره، کتاب عرفان مهّمی به نثر نوشته نشد.

گزینه »2« صحیح است.- 939سوال 

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی »1«: کتاب »ظفرنامۀ شامی« قدیمی ترین تاریخ نوشته شده دربارۀ تیمور است. 

گزینه ی »3«: جریان داخل شدن لغات قبایل مختلف ترک و مغول در زبان فارسی، دیری نپایید.

گزینه ی »4«: امیرعلی شیر نوایی کتاب »محاکمۀ اللغیتین« را به ترکی نوشت.

گزینه »4« صحیح است.- 940سوال 

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی »1«: نثر فّنی کم کم در قرن هفتم ضعیف می شود و در قرن هشتم با سیطرۀ تیموریان بر ایران از میان می رود.

گزینه ی »2«: تاریخ نویسی در قرن هفتم و هشتم به اسلوب ساده رواج می یابد.

گزینه ی »3«: نثر سادۀ این دوره را نمی توان فصیح و بلیغ دانست. 

گزینه »2« صحیح است.- 94۱سوال 

شعر عصر بیداری زبانی ساده و روان دارد و در آن اغلب از اصطالحات عامیانه و زبان محاوره بهره گرفته می شود. گروهی از شعرا در این سبک، چندان به 
آرایه های بدیعی و بیانی توجه نمی کنند.

بیت گزینه »2« باتوجه به پرداختن به مفاهیم عرفانی »اسیر رنگ شدن« و »بی رنگی« و نوع زبان و نیز استفاده از مفاهیم دینی، متعلق به سبک عراقی است.

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه »1«: استفاده از واژه های مرسوم در محاوره )»کّله« به جای »سر«(

گزینه »3«: استفاده از اصطالحات محاوره )ولم کنید(

گزینه »4«: مفهوم وطن و میهن پرستی از مضامین عمدۀ شعر عصر بیداری است.

گزینه »4« صحیح است.- 942سوال 

تشریح سایر گزینه ها: 

گزینه »1«: جریان شعر بابافغانی، شعر حافظ را به سوی سبک هندی کشاند. 

گزینه »2«: بعد از ظهور موالنا، سعدی و حافظ، جایی برای رشد ادبیات فارسی باقی نماند.

گزینه »3«: آشفتگی اوضاع ادبیات در این قرن، ناشی از اوضاع سیاسی و اجتماعی بود نه برعکس.

گزینه »2« صحیح است.- 943سوال 

در بیت دوم، توجه به واقعیت ها و حقیقت گویی و پرهیز از جنبه های ذهنی و تخیلی دیده می شود. 
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گزینه ی »4«: امیرعلی شیر نوایی کتاب »محاکمۀ اللغیتین« را به ترکی نوشت.

گزینه »4« صحیح است.- 940سوال 

تشریح گزینه های دیگر:
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شعر عصر بیداری زبانی ساده و روان دارد و در آن اغلب از اصطالحات عامیانه و زبان محاوره بهره گرفته می شود. گروهی از شعرا در این سبک، چندان به 
آرایه های بدیعی و بیانی توجه نمی کنند.

بیت گزینه »2« باتوجه به پرداختن به مفاهیم عرفانی »اسیر رنگ شدن« و »بی رنگی« و نوع زبان و نیز استفاده از مفاهیم دینی، متعلق به سبک عراقی است.
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گزینه »4«: مفهوم وطن و میهن پرستی از مضامین عمدۀ شعر عصر بیداری است.

گزینه »4« صحیح است.- 942سوال 

تشریح سایر گزینه ها: 

گزینه »1«: جریان شعر بابافغانی، شعر حافظ را به سوی سبک هندی کشاند. 

گزینه »2«: بعد از ظهور موالنا، سعدی و حافظ، جایی برای رشد ادبیات فارسی باقی نماند.

گزینه »3«: آشفتگی اوضاع ادبیات در این قرن، ناشی از اوضاع سیاسی و اجتماعی بود نه برعکس.

گزینه »2« صحیح است.- 943سوال 

در بیت دوم، توجه به واقعیت ها و حقیقت گویی و پرهیز از جنبه های ذهنی و تخیلی دیده می شود. 
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گزینه »2« صحیح است.- 944سوال 

شاخصۀ اصلی شعر وحشی بافقی »واقع گرایی« است و محتشم کاشانی به سرایش شعر مذهبی شهرت دارد.
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بی توّجهی شاهان صفوی به شاعران و شاعرنوازی سالطین هند، باعث مهاجرت عده ای از شاعران ایرانی به این دیا شد و آشنایی آن ها با معارف هندوان، بعد از 
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گزینه ی »4«: آثار ادبی پهلوی به سبب اهمّیتی که سنت شفاهی در ایران پیش از اسالم داشته، غالبًا به کتابت درنیامده بود. 

گزینه »2« صحیح است.- 948سوال 

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی »1«: کتاب شاهنامۀ ابومنصوری: حدود سال 346 قمری، به دست عّده ای از دانشوران خراسان، نوشته شد. امروزه فقط چند صفحه ای از مقدمۀ آن 
باقی مانده است.

گزینه ی »3«: اصل کتاب تفسیر طبری را »محّمدبن جریر طبری« به زبان عربی نوشته است؛ اّما جمعی از دانشمندان آن زمان، این کتاب را به فارسی برگرداندند. 

سل و الملوک«، اّطالعات دیگری راجع به تاریخ ایران به دست آورد و بر آن افزود و با حذف مطالبی از  گزینه ی »4«: بلعمی هم زمان با ترجمۀ کتاب »تاریخ الرُّ
اصل تاریخ طبری، آن را به صورت تألیفی مستقل درآورد که به »تاریخ بلعمی« شهرت یافته است. 

گزینه »2« صحیح است.- 949سوال 

عنصری، فرخی و منوچهری از شاعران فارسی گوی هستد که در اواخر عهد سامانی تربیت یافته بودند. 

گزینه »۱« صحیح است.- 950سوال 

در زمان سامانیان، بخارا عمده ترین مرکز فرهنگی به شمار می آمد و بسیاری از دانشمندانی که در این شهر می زیستند، آثار ارزنده ای به پارسی و عربی، در قلمرو 
فهنگ اسالمی پدید آوردند.

گزینه »3« صحیح است.- 95۱سوال 

شعر مدحی یا مدیحه سرایی که از آغاز ادب فارسی به پیروی از شعر عربی معمول گشت، با شاعران بزرگ درباری و مدح پادشاهان و رجال دربار راه خود را پیدا 
کرد. 

گزینه »3« صحیح است.- 952سوال 

ابیات گزینه های »1، 2 و 4« همگی از محتشم کاشانی شاعر قرن دهم است. او در سرودن شعر مذهبی و عاشورایی زبانزد است. ابیات گزینه های مرتبط همگی 
در زمینۀ عاشورا سروده شده است.
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گزینه »۱« صحیح است.- 953سوال 

ویژگی مشترک ابیات گزینه های »2، 3 و 4« بهره گیری از ضرب المثل یا تمثیل است.

گزینه »2« صحیح است.- 954سوال 

ب( بیدل دهلوی را به سبب سرودن غزل های خیال انگیز و به کار بردن مضمون های بدیع و گاه دور از ذهن می شناسیم.

ت( کلیم کاشانی در ابداع معانی و خیال های رنگین مشهور است و این ویژگی به غزل های او لطف ویژه ای بخشیده است.

ث( کلیم کاشانی با به کار بردن مضمون های ابداعی فراوان »خاّلق المعانی ثانی« لقب گرفت.

گزینه »۱« صحیح است.- 955سوال 

آشنایی با تفکرات و معارف هندوان در این دوره، کم و بیش در تغییر سبک دخیل بود.

گزینه »3« صحیح است.- 956سوال 

رفاه اقتصادی مردم در دورۀ صفوی و آبادانی شهرهای ایران و رونق تجارت و کسب و کار، این امکان را برای همۀ مردم فراهم کرده بود که هر کس به اندازۀ 
توان خود به امور فرهنگی از جمله ادبیات بپردازد. 

گزینه »4« صحیح است.- 957سوال 

ویژگی هایی چون کاربرد اسلوب معادله، تلمیح و تشبیه در سه بیت نخست مشهود است درحالی که در بیت چهارم از آرایه های پرکاربرد در سبک هندی استفاده 
نشده است.

تشریح سایر گزینه ها:
گزینه »1«: تلمیح به داستان خضر و اسکندر و استفاده از اسلوب معادله

گزینه »2«: تلمیح به داستان زندگی حضرت یوسف )ع(

گزینه  »3«: تشبیه استخوان به گوهر

گزینه »۱« صحیح است.- 958سوال 
تشریح سایر گزینه ها:

گزینه »2«: استفاده از ردیف های طوالنی و خوش آهنگ )خواهی داشت(

گزینه »3«: استفاده از واژه های عامیانه چون »شیشه بار« به معنای کسی که بار شیشه دارد و وجود آرایۀ اسلوب معادله در شعر

گزینه  »4«: مضمون سازی )نسبت دادن »نزاکت« به سرو به خاطر کج و راست شدن در باد(

گزینه »2« صحیح است.- 959سوال 
تشریح سایر گزینه ها:

گزینه »1«: جمع بستن کلمات فارسی با »ات« )باغات(

گزینه »3«: مطابقت صفت و موصوف به تقلید از عربی )مختصران بی بصران(

گزینه »4«: مطابقت صفت و موصوف به تقلید از عربی )کارهای عجایب(

گزینه »2« صحیح است.- 960سوال 

وجود کلمات عربی نسبتًا زیاد )عّز، لوالک، تمکین، ثنا، طه و یس( و دشواری اندک بیانگر این مطلب است که شعر ویژگی های سبک خراسانی را ندارد.
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تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی »1«: قلمرو زبانی:  کهنه و مهجور بودن بعضی از لغات )کلنگ: نوعی پرنده( سادگی زبان شعر، کمی لغات عربی ـ قلمرو ادبی: سادگی قافیه و ردیف

گزینه ی »3«: ویژگی زبانی: استفاده از دو حرف اضافه برای یک متمم )به خواب نوشین اندر(

گزینه ی »4«: قلمرو ادبی: استفاده از تشبیه از نوع حسی برای توصیف پدیده ها

جمله  گزینه ی »2«- 96۱سوال 

دارای ویژگی های سبکی دورۀ غزنوی و سلجوقی نیست.

در گزینه های دیگر استشهاد به اشعار عربی، فراوانی کاربرد لغات عربی و اطناب به خوبی مشهود است.

گزینه »3« صحیح است.- 962سوال 

ویژگی مشترک ابیات گزینه های »1، 2 و 4« واقع گرایی و طبیعی، ساده، محسوس و عینی بودن توصیفات است. اما بیت گزینه »3« بیانگر پند و اندرز است و 
جنبۀ علمی دارد. 

گزینه »2« صحیح است.- 963سوال 

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی »1«: در این گزینه سبک عالمانه براساس هدف نیست و به تناسب مخاطب در تقسیم بندی قرار می گیرد.

گزینه ی »3«: سبک فکاهی برحسب هدف در تقسیم بندی قرار می گیرد.

گزینه ی »4«: سبک عرفانی به تناسب موضوع و نوع در تقسیم بندی انواع سبک قرار می گیرد.

گزینه »4« صحیح است.- 964سوال 

تشریح عبارت های نادرست:

الف( سبک دورۀ سلجوقی را باید »بینابین« نام نهاد.

پ( نخستین آثار نظم زبان فارسی بعد از اسالم، ابتدا در سیستان؛ سپس در خراسان بزرگ )خراسان کنونی، افغانستان، تاجیکستان، ماوراءالنهر و ترکستان( 
پدید آمد.

گزینه »2« صحیح است.- 965سوال 

»تاریخ بیهقی« و »کیمیای سعادت« از آثار نثر دورۀ غزنوی و سلجوقی هستند. 

گزینه »3« صحیح است.- 966سوال 

عبارات »ب«، »د« و »هـ« دربارۀ نثر سبک عراقی صحیح است.

تشریح موارد نادرست: 

الف( سرعت رشد ورود لغات قبایل مختلف ترک و مغول در دورۀ تیمور افزایش یافت.

ج( مدعیان عرفان به درسی کردن عرفان و شرح اصطالحات و پیچیده جلوه دادن مفاهیم آن پرداختند.

گزینه »4« صحیح است.- 967سوال 
گزینه های »1«، »2« و »3« در ستایش خرد هستند که از ویژگی های فکری سبک خراسانی است؛ درحالی که بیت گزینه ی »4« در ستایش عشق است که از 

ویژگی های فکری سبک عراقی است.
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در گزینه ی »4«- 968سوال 
ویژگی های نثر سبک عراقی یافت نمی شود. در سه گزینه دیگر آرایه های ادبی، واژگان دشوار و اطناب مشهود است.

گزینه »2« صحیح است.- 969سوال 
الف( سبک عراقی:  غم گرایی

ب( سبک خراسانی: باور به اختیار و اراده

پ( سبک خراسانی: واقع گرایی یا توجه به دنیای بیرون

ت( سبک عراقی: رواج روحیۀ عرفانی

گزینه »۱« صحیح است.- 970سوال 
تشریح گزینه های دیگر:

در ابیات گزینه های »2«، »3« و »4« به ترتیب توجه به معشوق آسمانی، فراق و توجه به عرفان و روحیۀ عرفانی دیده می شود که از ویژگی های فکری به سبک 
عراقی است.

گزینه »4« صحیح است.- 97۱سوال 
»ظفرنامۀ شامی« قدیمی ترین تاریخ نوشته شده دربارۀ تیمور است.

گزینه »۱« صحیح است.- 972سوال 
تشریح سایر گزینه ها:

گزینه »2«: مدیر مسئول روزنامۀ صور اسرافیل، میرزا جهانگیر خان بود و دهخدا همکار او بود.

گزینه »3«: سرگذشت حاجی بابا اصفهانی از جیمز موریه بوده و مترجم آن میرزا حبیب اصفهانی می باشد.

گزینه »4«: مجّلۀ »بهار« توسط میرزا یوسف خان اعتصامی آشتیانی و مجّله های »دانشکده« و »نوبهار« توسط محّمدتقی بهار به عرصۀ ظهور رسیدند. 

گزینه »3« صحیح است.- 973سوال 

در عبارت سوم کاربرد واژگانی چون »مستولی« می تواند راهنمایی باشد بر این که سبک زبانی جمله شبیه به سبک دورۀ بیداری نیست. هم چنین این عبارت از 
لحاظ فکری به سبک دورۀ بیداری نزدیک نیست. 

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه »1«: کاربرد طنز اجتماعی

گزینه »2«: استفاده از واژگان عامیانه و توجه به مسائل سیاسی و اجتماعی

گزینه »4«: توجه به موضوع حقوق زنان

گزینه »2« صحیح است.- 974سوال 

ابیات »الف، ب و ج« ویژگی های سبک بازگشت را دارند.

تشریح ابیات:

الف( مدح شاهان قاجار در دورۀ بازگشت رایج بود و این بیت در ستایش فتحعلی شاه سروده شده است.

ب( شاعران عهد بازگشت در غزل، به شیوۀ شاعران سبک عراقی شعر می سرودند. تصویرهای ارائه شده در این بتی )کمند گیسوی معشوق و اسیر بودن عاشق 
در آن( مطابق با تصاویر غزلیات سبک عراقی می باشند.
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گزینه »4«: مجّلۀ »بهار« توسط میرزا یوسف خان اعتصامی آشتیانی و مجّله های »دانشکده« و »نوبهار« توسط محّمدتقی بهار به عرصۀ ظهور رسیدند. 

گزینه »3« صحیح است.- 973سوال 

در عبارت سوم کاربرد واژگانی چون »مستولی« می تواند راهنمایی باشد بر این که سبک زبانی جمله شبیه به سبک دورۀ بیداری نیست. هم چنین این عبارت از 
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تشریح سایر گزینه ها:
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ب( شاعران عهد بازگشت در غزل، به شیوۀ شاعران سبک عراقی شعر می سرودند. تصویرهای ارائه شده در این بتی )کمند گیسوی معشوق و اسیر بودن عاشق 
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ج( بیت این گزینه هم در مدح شاهان سروده شده است و این نوع از ستایش در عهد بازگشت مرسوم بود.

د( استفاده از واژۀ عامیانۀ »یّللی« به معنای فریادی که در وقت مستی سر می دهند، از مواردی است که در اشعار عهد بازگشت دیده نمی شد.

هـ( شاعران عهد بازگشت توانستند زبان شعر را از حالت عامیانه ای که در سبک هندی وجود داشت برهانند. در این بیت هم اصطالحات عامیانه مانند »خروس 
بی محل« و »حرف بی جا« وجود دارد. 

گزینه »۱« صحیح است.- 975سوال 

»انجمن ادبی خاقان« به ریاست فتحعلی شاه قاجار در تهران تأسیس شد. هدف از تشکیل این انجمن، رهایی شعر فارسی از انحطاط دورۀ صفوی و دوره های 
بعد از آن بود.

گزینه »4« صحیح است.- 976سوال 

از میان گزاره های صورت سؤال، چهار مورد درست و دو مورد نادرست است.

موارد نادرست: 

ت( شعر »ای قلم« از نمونه های اشعار انتقادی سید اشرف الّدین گیالنی است.

ج( میرزا محّمد صادق امیری در قصیده بیشتر از قالب های دیگر طبع آزمایی کرده است. 

گزینه »2« صحیح است.- 977سوال 

توجه به قالب های نو و متفاوتی چون مستزاد، چهار پاره و ......، از ویژگی های ادبی شعر شاعران غیر سنت گرای این عصر است. از آن جا که شعر سؤال در قالب 
مسمط مخمس )5 مصراعی( سروده شده است.

گزینه »3« صحیح است.- 978سوال 
فارسی باستان در دورۀ هخامنشیان رایج بود و آثار برجای ماندۀ زبان فارسی باستان، فرمان ها و نامه های شاهان هخامنشی است که به خط میخی نوشته شده 

است.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی »1«: اصل »هزار و یک شب« به زبان پهلوی تألیف شده است.

گزینه ی »2«: »یادگار زریران« منظومه ای است که در زمرۀ آثار غیردنی قرار می گیرد ولی رنگ دینی دارد.

گزینه ی »4«: زبان پارتی زبان رایج در دورۀ اشکانیان بوده است و تا اوایل دورۀ ساسانی آثاری به این زبان تألیف می شده است. این زبان در شمال و شمال شرقی 
ایران متداول بوده است. 

گزینه »2« صحیح است.- 979سوال 
تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی »1«: آوردن موعظه و نصیحت در شعر پارسی از آغاز قرن چهارم معمول گردید.

گزینه ی »3«: شعر غنایی این دوره با دو شاعر مشهور، رودکی و شهید بلخی، قوت و استحکام یافت.

گزینه ی »4«: شاعران این عصر بیشتر به واقعیت بیرونی نظر داشتند و مفاهیم ذهنی آن ها از قلمرو تعالیم کلی اخالقی فراتر نمی رفت.

گزینه »4« صحیح است.- 980سوال 
در قرن چهارم و اوایل قرن پنجم بسیاری از اصطالحات علمی، ادبی، دینی و سیاسی جدید از راه ترجمۀ متون عربی، وارد فارسی دری می شود.

گزینه »3« صحیح است.- 98۱سوال 
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در آغاز قرن سوم، دولت نیمه مستقل طاهری و پس از آن دولت مستقل صفاری بر سر کار آمد.

گزینه »۱« صحیح است.- 982سوال 

ابوعلی بلعمی به دستور منصور بن نوح سامانی، مأموریت یافت که تاریخ مفّصلی را که محّمدبن جریر طبری آن را تحت عنوان »تاریخ الّرسل و الملوک« به زبان 
عربی نوشته بود، به فارسی برگرداند. بلعمی هم زمان با ترجمۀ کتاب، اطالعات دیگری راجع به تاریخ ایران به دست آورد و بر آن افزود و با حذف مطالبی از اصل 

تاریخ طبری، آن را به صورت تألیفی مستقل درآورد که به »تاریخ بلعمی« شهرت یافته است. 

گزینه »3« صحیح است.- 983سوال 

فخرالدین عراقی صاحب غزل های عرفانی زیبا است. مثنوی عشاق نامۀ او مشهور است.

مولوی از شاخص ترین شاعران عارف است، که در دو محور اندیشه و احساس آثار جاودانه ای پدید آورد.

تاریخ جهانگشا، نوشتۀ عطاملک جوینی در شرح ظهور چنگیز، احوال و فتوحات او، تاریخ خوارزمشاهیان، فتح قلعه های اسماعیلیه و حکومت جانشینان حسن 
صباح نوشته شده است. 

گزینه »3« صحیح است.- 984سوال 

تاریخ وصاف، تاریخ جهانگشای جوینی: از نمونه های پیچیده نویسی / طبقات ناصری، مرصادالعباد: از نمونه های ساده نویسی

گزینه »3« صحیح است. - 985سوال 

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی »1«: در این دوره، قلمرو زبان و فرهنگ فارسی عرصۀ وسیعی یافت و از شبه قارۀ هند تا آسیای صغیر، بسیاری به این زبان سخن می گفتند.

گزینه ی »2«: از بین رفتن دربارهای ادب دوست ایرانی تبار، از رونق افتادن قصیده سرایی را درپی داشت.

گزینه ی »4«: در قرن هشتم مناطقی از ایران، )عراق عجم(، به ویژه شهر شیراز همچنان در حکم مرکز ادبی این عصر به شمار می رفت.

گزینه »3« صحیح است.- 986سوال 
گزینه ی »1«: رسالۀ دلگشا: صد پند و اخالق االشراف از آثار منثور عبیدزاکانی است. 

گزینه ی »2«: نجم دایه از منشیان و نویسندگان توانا و از عارفان وارستۀ قرن هفتم است.

گزینه ی »4«: شمس قیس رازی صاحب یکی از مهم ترین آثار در علم عروض، قافیه، بدیع و نقد شعر است. 

گزینه »3« صحیح است.- 987سوال 
اقدام مهم فرهنگی خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی تأسیس عمارت ربع رشیدی در تبریز بود که در حکم دانشگاه آن زمان بوده است.

گزینه »4« صحیح است.- 988سوال 
قطعات اخالقی ابن یمین، قدرت شاعری او را آشکار کرده است و وی در شعر خود قناعت پیشگی و بی اعتباری دنیا را مورد تأکید قرار داده است.

تشریح گزینه های دیگر: 

گزینه ی »1«: خواجوی کرمانی شاعری است که غزل های او بر حافظ تأثیرگذار بوده است.

گزینه ی »2«: سلمان ساوجی در غزل توجه خاصی به سعدی و مولوی داشته و مثنوی جمشید و خورشید او به شیوۀ داستان های نظامی سروده شده است.

گزینه ی »3«: »صد پند« یکی از آثار عبید زاکانی است.

گزینه »3« صحیح است.- 989سوال 
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جامی، معروف ترین شاعر قرن نهم، کتاب بهارستان را به تقلید از گلستان سعدی نوشت و در کتاب نفحات االنس خود نیز شیوۀ تذکرۀ االولیای عّطار را در بیان 
حقایق عرفانی و ذکر احوال عارفان به کار برد. او هم چنین مثنوی هایی به پیروی از نظامی سرود که تحفۀ االحرار یکی از آن هاست.

گزینه »4« صحیح است.- 990سوال 
در قرن هفتم، قالب های جدیدی نیز در شعر و نثر پدید آمد.

گزینه »4« صحیح است.- 99۱سوال 
شمس قیس رازی، عطاملک جوینی و فخرالدین عراقی از شخصیت های قرن هفتم هستند.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی »1«: ابن یمین از شاعران قرن هشتم است.

گزینه ی »2«: سلمان ساوجی شاعر قرن هشتم است.

گزینه ی »3«: عبید زاکانی از نویسندگان قرن هشتم است.

گزینه »۱« صحیح است.- 992سوال 
کتاب »تذکرۀ دولتشاه« شرح احوال بیش از صد تن از شاعران ایرانی از آغاز تا زمان مؤلف است.

گزینه »۱« صحیح است.- 993سوال 
)الف(: کتاب فتوحات شاهی مانند کتاب زندگی شگفت آور تیمور به شیوۀ تک نگاری نوشته شده است.

)ب(: کتاب های فتوحات شاهی و شاه اسماعیل نامه دربارۀ شاه اسماعیل صفوی می باشند.

گزینه »3« صحیح است.- 994سوال 
)الف(: تک نگاری از دورۀ  تیموریان به بعد مرسوم گردید.

)ب(: کتاب تاریخ عالم آرای عباسی تألیف اسکندر بیک ترکمان است.
)پ(: سفرنامه ها اطالعات مفیدی از زندگانی اجتماعی مردم ایران ارائه می کنند که در دیگر منابع کمتر دیده می شوند. 

گزینه »۱« صحیح است.- 995سوال 
تشریح عبارت های نادرست: 

)پ(: تاریخ روضۀ الصفا فی سیرۀ االنبیاء و الملوک و الخلفاء تألیف »محمدبن خاوند شاه« معروف به میرخواند است.

)ت(: در عهد »سامانیان« ترجمه و تلخیصی از تاریخ طبری با عنوان تاریخ بلعمی توسط ابوعلی بلعمی انجام گرفت.

گزینه »3« صحیح است.- 996سوال 
کتاب »انسان االشراف« اثر بالذری و »کتاب عیون االنباء فی طبقات االطباء« اثر ابن ابی ُاصیبعه است. نوشته های ری سکه ها اطالعات مفیدی دربارۀ اوضاع 

سیاسی، اجتماعی، مذهبی، اقتصادی و هنری سلسله های حکومتی و نام پادشاهان ارائه می دهند.

گزینه »2« صحیح است.- 997سوال 
تشریح عبارت های نادرست: 

)الف(: معجم البلدان در قرن هفتم توسط یاقوت حموی تألیف شده است.

)ب(: کتاب قابوس نامه نوشتۀ عنصرالمعالی ازجمله کتاب های اندرزنامه است.
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گزینه »3« صحیح است.- 998سوال 
عوامل مؤثر بر ایجاد نهضت بازگشت ادبی:

الف( تاراج کتابخانۀ اصفهان که سبب شد تعدادی از کتب کتابخانۀ سلطنتی به دست مردم افتد و ارتباط مجدد اهل ذوق با ادب کهن برقرار شود.

ب( توجه به ادبیات در دربار قاجار و رونق بازار شعر و شاعری و مدح شاهان 

ج( تضعیف جامعه بر اثر شکست ایران از روسیۀ تزاری

گزینه »2« صحیح است.- 999سوال 
ایرج میرزا، سرایندۀ قطعۀ »قلب مادر« است که در طنز، هجو و هزل چیره دست بود و نیز در به کارگیری تعبیرات عامیاه و آفریدن اشعار ساده و روان مهارت 

بسیار داشت.

گزینه »۱« صحیح است.- ۱000سوال 
گروهی از شاعران عهد بازگشت مانند نشاط اصفهانی، فروغی بسطامی و مجمر اصفهانی، غزل سرایی را به تقلید از سبک حافظ، سعدی و دیگر شاعران سبک 

عراقی درپیش گرفتند. 

گزینه »2« صحیح است.- ۱00۱سوال 
موارد نادرست:  شمس الّدین و قمر: میرزا حسن خان بدیع ـ سرگذشت حاجی بابای اصفهانی: جیمز موریه ـ شمس و طغرا: محّمد باقر میرزا خسروی

گزینه »۱« صحیح است.- ۱002سوال 
عارف قزوینی، شاعر وطنی و از موسیقی دانان عهد مشروطه بود. عرصۀ هنر او تصنیف ها و ترانه های میهنی بود و سوز و شوری که در شعر او نمایان است، نشان 

از دردمندی و عشق او به میهن دارد.

گزینه »4« صحیح است.- ۱003سوال 

تنها عبارت نادرست، مورد »ب« است: 

سبک بازگشت، حّد واسط سبک هندی و سبک دورۀ بعد، یعنی دورۀ بیداری، است. 

گزینه »۱« صحیح است.- ۱004سوال 

عاّلمه  علی اکبر دهخدا در رواج نثر ساده و عامیانه که بعدها در داستان های محّمدعلی جمال زاده و صادق هدایت به کار رفت، نقش مؤثری داشت.

گزینه »۱« صحیح است.- ۱005سوال 

از اواسط دورۀ قاجار، اندک اندک مباحثی در مورد علل شکست و عقب افتادگی ایران در جامعه مطرح شد و تغییراتی در جامعه و ادبیات اتفاق افتاد که طلیعۀ 
دوران بیداری بود. شاعران این دوره خود را وقف مردم کردند و به محتوا بیش از صور خیال و جنبه های شاعرانه توجه نمودند.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »2«: مربوط به دورۀ  بازگشت

گزینه »3«: مربوط به دورۀ بازگشت

گزینه »4«: مربوط به دورۀ بعد از بیداری

گزینه »۱« صحیح است.- ۱006سوال 

به کار بردن ضرب المثل ها و اصطالحات عامیانه )سیلی نقد را به حلوای نسیه ترجیح دادن( و زبان سادۀ این عبارت )که از آثار محّمد علی جمال زاده است(، تأثیر 
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گزینه »3« صحیح است.- 998سوال 
عوامل مؤثر بر ایجاد نهضت بازگشت ادبی:

الف( تاراج کتابخانۀ اصفهان که سبب شد تعدادی از کتب کتابخانۀ سلطنتی به دست مردم افتد و ارتباط مجدد اهل ذوق با ادب کهن برقرار شود.

ب( توجه به ادبیات در دربار قاجار و رونق بازار شعر و شاعری و مدح شاهان 

ج( تضعیف جامعه بر اثر شکست ایران از روسیۀ تزاری

گزینه »2« صحیح است.- 999سوال 
ایرج میرزا، سرایندۀ قطعۀ »قلب مادر« است که در طنز، هجو و هزل چیره دست بود و نیز در به کارگیری تعبیرات عامیاه و آفریدن اشعار ساده و روان مهارت 

بسیار داشت.

گزینه »۱« صحیح است.- ۱000سوال 
گروهی از شاعران عهد بازگشت مانند نشاط اصفهانی، فروغی بسطامی و مجمر اصفهانی، غزل سرایی را به تقلید از سبک حافظ، سعدی و دیگر شاعران سبک 

عراقی درپیش گرفتند. 

گزینه »2« صحیح است.- ۱00۱سوال 
موارد نادرست:  شمس الّدین و قمر: میرزا حسن خان بدیع ـ سرگذشت حاجی بابای اصفهانی: جیمز موریه ـ شمس و طغرا: محّمد باقر میرزا خسروی

گزینه »۱« صحیح است.- ۱002سوال 
عارف قزوینی، شاعر وطنی و از موسیقی دانان عهد مشروطه بود. عرصۀ هنر او تصنیف ها و ترانه های میهنی بود و سوز و شوری که در شعر او نمایان است، نشان 

از دردمندی و عشق او به میهن دارد.

گزینه »4« صحیح است.- ۱003سوال 

تنها عبارت نادرست، مورد »ب« است: 

سبک بازگشت، حّد واسط سبک هندی و سبک دورۀ بعد، یعنی دورۀ بیداری، است. 

گزینه »۱« صحیح است.- ۱004سوال 

عاّلمه  علی اکبر دهخدا در رواج نثر ساده و عامیانه که بعدها در داستان های محّمدعلی جمال زاده و صادق هدایت به کار رفت، نقش مؤثری داشت.

گزینه »۱« صحیح است.- ۱005سوال 

از اواسط دورۀ قاجار، اندک اندک مباحثی در مورد علل شکست و عقب افتادگی ایران در جامعه مطرح شد و تغییراتی در جامعه و ادبیات اتفاق افتاد که طلیعۀ 
دوران بیداری بود. شاعران این دوره خود را وقف مردم کردند و به محتوا بیش از صور خیال و جنبه های شاعرانه توجه نمودند.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »2«: مربوط به دورۀ  بازگشت

گزینه »3«: مربوط به دورۀ بازگشت

گزینه »4«: مربوط به دورۀ بعد از بیداری

گزینه »۱« صحیح است.- ۱006سوال 

به کار بردن ضرب المثل ها و اصطالحات عامیانه )سیلی نقد را به حلوای نسیه ترجیح دادن( و زبان سادۀ این عبارت )که از آثار محّمد علی جمال زاده است(، تأثیر 
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نثر ساده و عامیانۀ دهخدا را به خوبی نشان می دهد.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »2«: این عبارت ویژگی های نثر دوره های اول نثر فارسی را داراست و استفاده از سجع و دستور تاریخی )کس را به تو حیلت نیست( در آن دیده می شود.

گزینه »3«: استفاده از عبارتی موزون )زین هر دو نام ماند چو سیمرغ و کیمیا( و آرایۀ سجع )کجا و کیمیا( در این عبارت، ویژگی سبک قائم مقام است.

گزینه »4«: مطابقت موصوف و صفت در عبارت »احکام معروفه« از مشخصات سبک هندی است که در این عبارت مربوط به دورۀ بیداری نیز هنوز به چشم 
می خورد. این عبارت زبان ساده ای دارد اما همین مورد، تعلق آن را به دورۀ بیداری )هم زمان با دهخدا( نشان می دهد و مربوط به دورۀ بعد نیست. 

گزینه »3« صحیح است.- ۱007سوال 

کار منحصر به فردی که قائم مقام در نثر انجام داد، تغییر سبک نگارش و از بین بردن تکّلف و تصّنع بود. در عبارت صورت سؤال این ویژگی کاماًل مشهود است.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »1«: واژگان عربی در متن مذکور: عطایا، عازم، عطیه و...

گزینه »2«: سجع و موزون بودن عبارات، ویژگی اکثر متون ادبی قبل از قائم مقام است.

گزینه »4«: زبان طنز آمیز، ابداع قائم مقام نیست بلکه قبل از او وجود داشته است. عالوه بر این زبان عبارت صورت سؤال چندان هم طنزآمیز نیست. 

گزینه »4« صحیح است.- ۱008سوال 

مفهوم بیت گزینه »4« توصیف موی معشوق است و ارتباطی با شادی و خوش باشی شاعر ندارد.

گزینه »2« صحیح است.- ۱009سوال 

در عبارت گزینه »2« فعل حذف نشده است.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »1«: وحوش، خصب و منغص از واژگان مهجور در این عبارت اند.

گزینه »3«: کل عبارت در قالب جمله ای طوالنی بیان شده است.

گزینه »4«: وزیر و مشیر/ معونت و مظاهرت

گزینه »3« صحیح است.- ۱0۱0سوال 

کمال الّدین اسماعیل، مداح جالل الّدین خوارزمشاه، که خود در سال 635 هـ . ق. به دست مغوالن در اصفهان کشته شد، دربارۀ قتل عام سال 633 هـ . ق. 
مغوالن در اصفهان، این رباعی را سروده است. 

گزینه »۱« صحیح است.- ۱0۱۱سوال 

مثنوی »عّشاق نامه« اثر فخرالدین عراقی است. او در هر فصل به یکی از مباحث عرفانی می پردازد و سخن را با تمثیل و حکایت به پایان می رساند. 

گزینه »۱« صحیح است.- ۱0۱2سوال 

»تذکرۀ دولتشاه« نوشتۀ دولتشاه سمرقندی، شرح احوال بیش از صد تن از شاعران ایرانی از آغاز تا زمان مؤلف است.

کتاب »تاریخ گزیده« اثر حمد ا... مستوفی، تاریخ پیامبران، خلفای چهارگانه، خلفای بنی عباس و تاریخ ایران را تا سال 730 هـ . ق. دربرمی گیرد.

گزینه »4« صحیح است.- ۱0۱3سوال 
سبک عراقی از اوایل قرن هفتم تا اوایل قرن دهم به مدت 300 سال سبک غالب متون ادب فارسی بود. موارد دیگر گزینه ها از ویژگی های کلی ادب فارسی در 
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قرن هشتم هجری هستند. 

گزینه »۱« صحیح است.- ۱0۱4سوال 
تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »2«: سلمان ساوجی از سعدی و مولوی تأثیر پذیرفته است و مثنوی ای به شیوۀ نظامی دارد.

گزینه »3«: یکی از موضوعات کتاب تاریخ گزیدۀ حمدا... مستوفی، تاریخ ایران تا سال 730 هـ . ق. است.

گزینه »4«: جمشید و خورشید، اثر سلمان ساوجی است.

گزینه »4« صحیح است.- ۱0۱5سوال 

نام نویسندۀ هفت اثر در مقابل آن درست و نام نویسندۀ سه اثر نادرست آمده است:

تاریخ جهانگشا )عطاملک جوینی(، تحفۀ االحرار )جامی(، اخالق جاللی )جالل الّدین دوانی( 

گزینه »2« صحیح است.- ۱0۱6سوال 
جامی نفحات االنس را به شیوۀ تذکرۀ االولیای عّطار در بیان حقایق عرفانی و ذکر احوال عارفان نوشت. او همچنین مثنوی هایی به پیروی از نظامی سرود که 

تحفۀ االحرار یکی از آن هاست.

بهارستان جامی به سبک گلستان سعدی نوشته شده است.

جمشید و خورشید، اثر سلمان ساوجی است و به تقلید از نظامی سروده شده است. 

گزینه »3« صحیح است.- ۱0۱7سوال 
نام کتاب عراقی با این موضوع، »لمعات« است.

گزینه »4« صحیح است.- ۱0۱8سوال 

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی »1«: واژگان غیرفارسی در شعر کم است.

گزینه ی »2«: »ای خویشتن به جامۀ نیکو فریفته« جملۀ کوتاه است.

گزینه ی »3«: »مشغله« واژۀ کهن نیست. 

گزینه »3« صحیح است.- ۱0۱9سوال 

بررسی ریشۀ کلمات )فارسی یا عربی بودن( و نیز ساختمان کلمات )ساده، وندی، مرکب، وندی ـ مرکب( در قلمرو زبانی مورد ارزیابی قرار می گیرند.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی »1«: آرایه های ادبی همچون )کنایه، استعاره، تشبیه، مراعات نظیر، جناس و ....( همگی در حیطۀ قلمرو ادبی بررسی می شوند.

گزینه ی »2«: ترکیب واژگان )اضافی ـ وصفی( در حیطۀ قلمرو زبانی است.

گزینه ی »4«: کوتاهی یا بلندی جمالت یک حکایت یا شعر در حیطۀ قلمرو زبانی بررسی می شوند. 

گزینه »3« صحیح است.- ۱020سوال 

در جملۀ دوم گزینه ی »3« فعل »بودم« به قرینه حذف شده است. 
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قرن هشتم هجری هستند. 

گزینه »۱« صحیح است.- ۱0۱4سوال 
تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »2«: سلمان ساوجی از سعدی و مولوی تأثیر پذیرفته است و مثنوی ای به شیوۀ نظامی دارد.

گزینه »3«: یکی از موضوعات کتاب تاریخ گزیدۀ حمدا... مستوفی، تاریخ ایران تا سال 730 هـ . ق. است.

گزینه »4«: جمشید و خورشید، اثر سلمان ساوجی است.

گزینه »4« صحیح است.- ۱0۱5سوال 

نام نویسندۀ هفت اثر در مقابل آن درست و نام نویسندۀ سه اثر نادرست آمده است:

تاریخ جهانگشا )عطاملک جوینی(، تحفۀ االحرار )جامی(، اخالق جاللی )جالل الّدین دوانی( 

گزینه »2« صحیح است.- ۱0۱6سوال 
جامی نفحات االنس را به شیوۀ تذکرۀ االولیای عّطار در بیان حقایق عرفانی و ذکر احوال عارفان نوشت. او همچنین مثنوی هایی به پیروی از نظامی سرود که 

تحفۀ االحرار یکی از آن هاست.

بهارستان جامی به سبک گلستان سعدی نوشته شده است.

جمشید و خورشید، اثر سلمان ساوجی است و به تقلید از نظامی سروده شده است. 

گزینه »3« صحیح است.- ۱0۱7سوال 
نام کتاب عراقی با این موضوع، »لمعات« است.

گزینه »4« صحیح است.- ۱0۱8سوال 

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی »1«: واژگان غیرفارسی در شعر کم است.

گزینه ی »2«: »ای خویشتن به جامۀ نیکو فریفته« جملۀ کوتاه است.

گزینه ی »3«: »مشغله« واژۀ کهن نیست. 

گزینه »3« صحیح است.- ۱0۱9سوال 

بررسی ریشۀ کلمات )فارسی یا عربی بودن( و نیز ساختمان کلمات )ساده، وندی، مرکب، وندی ـ مرکب( در قلمرو زبانی مورد ارزیابی قرار می گیرند.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی »1«: آرایه های ادبی همچون )کنایه، استعاره، تشبیه، مراعات نظیر، جناس و ....( همگی در حیطۀ قلمرو ادبی بررسی می شوند.

گزینه ی »2«: ترکیب واژگان )اضافی ـ وصفی( در حیطۀ قلمرو زبانی است.

گزینه ی »4«: کوتاهی یا بلندی جمالت یک حکایت یا شعر در حیطۀ قلمرو زبانی بررسی می شوند. 

گزینه »3« صحیح است.- ۱020سوال 

در جملۀ دوم گزینه ی »3« فعل »بودم« به قرینه حذف شده است. 
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گزینه »3« صحیح است.- ۱02۱سوال 

الف( باور به قضا و قدر:  ویژگی سبک عراقی

ب( ستایش خرد: ویژگی سبک خراسانی

پ( ستایش عشق: ویژگی سبک عراقی

ت( رواج روحیۀ پهلوانی و حماسی: ویژگی سبک خراسانی

گزینه »4« صحیح است.- ۱022سوال 

 تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی »1«: چهارچوب زبان سبک عراقی همان چهارچوب فارسی قدیم یعنی زبان سبک خراسانی است که تا حدودی مختصات جدید یافته است.

گزینه ی »2«: در این دوره توجه به علوم ادبی ازجمله بیان و بدیع بیشتر شده است.

گزینه ی »3«: »وصال« و »شادی گرایی« از ویژگی های فکری شعر سبک خراسانی است. »فراق« و »غم گرایی« از ویژگی های شعر این دوره است. 

گزینه »4« صحیح است.- ۱023سوال 

در گزینه »4« به ویژگی فکری سبک عراقی به درستی اشاره شده است.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه های »1« و »3«: ویژگی ادبی سبک عراقی است.

گزینه ی »2«: خدشه دار شدن غرور ملی ایرانیان پس از حملۀ مغول، باعث توجه بیشتر به امور اخروی شد.

گزینه »3« صحیح است.- ۱024سوال 

بیت گزینه »3« در مدح و ستایش پادشاه است و از ویژگی های سبک عراقی به شمار نمی آید. شعر این دوره از دربار خارج شد و قصیده از رونق افتاد.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه های »1«، »2« و »4«: توّجه به علوم ادبی ازجمله بیان و بدیع در این سبک بیشتر شده است. اندیشه های دیگری چون ستایش عشق و روحیۀ عرفانی نیز 
در اشعار این گزینه ها به چشم می خورد. 

استعاره: ُبتان و خانه / جناسک ِمهر و ُمهر / تشبیه: خورشید عشق

گزینه »3« صحیح است.- ۱025سوال 

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی »1«: رایج ترین انواع شعر فارسی در این دوره، »حماسی«، »مدحی« و »غنایی« بود.

گزینه ی »2«: کسی که در این دوره قصیدۀ تمام و کامل با موضوع حکمی و اندرزی سرود، کسایی مروزی بود، سپس ناصرخسرو شیوۀ او را ادامه داد.

گزینه ی »4«: شعر غنایی در این دوره با دو شاعر مشهور، رودکی و شهید بلخی، قوت و استحکام یافت.

گزینه »2« صحیح است.- ۱026سوال 

غزنویان برای ماندگاری حکومت نوپای خود ناگزیر شدند زبان پارسی را رواج دهند.

گزینه »4« صحیح است.- ۱027سوال 

تشریح گزینه های دیگر:
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گزینه ی »1«: ایرانیان پس از سقوط ساسانیان به فعالیت های ادبی و علمی خود ادامه دادند. 

گزینه ی »2«: حکومت طاهریان پیش از حکومت صفاریان شکل گرفت.

گزینه ی »3«: یعقوب لیث صفاری با زبان عربی آشنایی نداشت. 

گزینه »2« صحیح است.- ۱028سوال 

ب( زبان های ایرانی، میانه، به دو گروه زبان های »پارتی« و »پهلوی« تقسیم می شوند. 

پ( »درخت آسوریک« و »یادگار زریران« هر دو اصلی پارتی دارند. 

گزینه »۱« صحیح است.- ۱029سوال 

الف( کتاب »تاریخ بلعمی« ترجمۀ »تاریخ الرسل و الملوک« است و نویسنده هم زمان با ترجمۀ کتاب، اطالعات دیگری راجع به ایران به دست آورد و بر آن افزود 
و برخی مطالب را نیز حذف کرد.

ب( »شاهنامۀ ابومنصوری« حدود سال 346 قمری به دست عده ای از دانشوران خراسان نوشته شد. موضوع این کتاب، تاریخ گذشتۀ ایران است.

ج( »ترجمۀ تفسیر طبری« را جمعی از دانشمندان آن زمان به فارسی برگرداندند. اصل این کتاب را »محمد بن جریر طبری« به زبان عربی نوشته است.

گزینه »2« صحیح است.- ۱030سوال 

هنوز آوردن اصطالحات علمی و اشعار و امثال در نثر این دوره رایج نشده است.

گزینه »2« صحیح است.- ۱03۱سوال 

درواقع باید گفت آثار ادبی پهلوی به سبب اهمّیتی که سّنت شفاهی در ایران پیش از اسالم داشته، غالبًا به کتابت درنیامده بود.

گزینه »3« صحیح است.- ۱032سوال 

درون مایه های رایج در عصر بیداری، نوگرایی، تجددخواهی، آزادی طلبی، طنز سیاسی اجتماعی، دشمنی با استعمار و استبداد، تنفر از خرافات، حقوق مدنی 
زنان، تعلیم و تربیت نوین و همگانی.

گزینه »2« صحیح است.- ۱033سوال 

در آغاز این دوره، بیشتر دانشمندان ایرانی به ضرورت، آثار خود را به عربی می نویسند تا بتوانند در سرتاسر دنیای اسالم خوانندگان بیشتری پیدا کنند.

گزینه »4« صحیح است.- ۱034سوال 

فارسی دری موجودّیت خود را به سرسختی حفظ کرد و به تدریج غنی گشت و زبان عمومی سراسر ایران شد.

گزینه »2« صحیح است.- ۱035سوال 

زبان پارتی در شمال و شمال شرقی ایران متداول بوده است. 

گزینه »۱« صحیح است.- ۱036سوال 

گزینه »۱« صحیح است.- ۱037سوال 

نثر قائم مقام فراهانی »موزون، مسّجع و به دور از تکّلف و تصّنع« است.
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گزینه ی »1«: ایرانیان پس از سقوط ساسانیان به فعالیت های ادبی و علمی خود ادامه دادند. 

گزینه ی »2«: حکومت طاهریان پیش از حکومت صفاریان شکل گرفت.

گزینه ی »3«: یعقوب لیث صفاری با زبان عربی آشنایی نداشت. 

گزینه »2« صحیح است.- ۱028سوال 

ب( زبان های ایرانی، میانه، به دو گروه زبان های »پارتی« و »پهلوی« تقسیم می شوند. 

پ( »درخت آسوریک« و »یادگار زریران« هر دو اصلی پارتی دارند. 

گزینه »۱« صحیح است.- ۱029سوال 

الف( کتاب »تاریخ بلعمی« ترجمۀ »تاریخ الرسل و الملوک« است و نویسنده هم زمان با ترجمۀ کتاب، اطالعات دیگری راجع به ایران به دست آورد و بر آن افزود 
و برخی مطالب را نیز حذف کرد.

ب( »شاهنامۀ ابومنصوری« حدود سال 346 قمری به دست عده ای از دانشوران خراسان نوشته شد. موضوع این کتاب، تاریخ گذشتۀ ایران است.

ج( »ترجمۀ تفسیر طبری« را جمعی از دانشمندان آن زمان به فارسی برگرداندند. اصل این کتاب را »محمد بن جریر طبری« به زبان عربی نوشته است.

گزینه »2« صحیح است.- ۱030سوال 

هنوز آوردن اصطالحات علمی و اشعار و امثال در نثر این دوره رایج نشده است.

گزینه »2« صحیح است.- ۱03۱سوال 

درواقع باید گفت آثار ادبی پهلوی به سبب اهمّیتی که سّنت شفاهی در ایران پیش از اسالم داشته، غالبًا به کتابت درنیامده بود.

گزینه »3« صحیح است.- ۱032سوال 

درون مایه های رایج در عصر بیداری، نوگرایی، تجددخواهی، آزادی طلبی، طنز سیاسی اجتماعی، دشمنی با استعمار و استبداد، تنفر از خرافات، حقوق مدنی 
زنان، تعلیم و تربیت نوین و همگانی.

گزینه »2« صحیح است.- ۱033سوال 

در آغاز این دوره، بیشتر دانشمندان ایرانی به ضرورت، آثار خود را به عربی می نویسند تا بتوانند در سرتاسر دنیای اسالم خوانندگان بیشتری پیدا کنند.

گزینه »4« صحیح است.- ۱034سوال 

فارسی دری موجودّیت خود را به سرسختی حفظ کرد و به تدریج غنی گشت و زبان عمومی سراسر ایران شد.

گزینه »2« صحیح است.- ۱035سوال 

زبان پارتی در شمال و شمال شرقی ایران متداول بوده است. 

گزینه »۱« صحیح است.- ۱036سوال 

گزینه »۱« صحیح است.- ۱037سوال 

نثر قائم مقام فراهانی »موزون، مسّجع و به دور از تکّلف و تصّنع« است.
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تشریح سایر گزینه ها:

گزینه »2«: این عبارت با استفادۀ زیاد از لغات عربی تا اندازه ای دارای تکّلف و تصنع است و از کتاب »مرزبان نامه« انتخاب شده است.

گزینه های »3 و 4«: ساده و عامیانه هستند و از آثار دهخدا انتخاب شده اند. 

گزینه »4« صحیح است.- ۱038سوال 

مضمون بیت گزینه »4« ، »مدح« است.

تشریح سایر گزینه ها: 

گزینه »1«: توجه به وطن و مردم

گزینه »2«: توجه به نوآوری های کشورهای غربی

گزینه »3«: توجه به جایگاه زنان در اجتماع

گزینه »4« صحیح است.- ۱039سوال 

مفهوم گزینه »4« توجه به میهن و وطن به عنوان سرزمینی شامل مردمانی با مشترکات قومی، فرهنگی و زبانی است که در عصر مشروطه مورد تأکید بود.

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه »1«: درمان عاشقان با دیدار معشوق

گزینه »2«: وارستگی و آزادگی عرفانی )متفاوت با مفهوم آزادی در اشعار عصر بیداری است.(

گزینه »3«: پایداری در عشق 

گزینه »3« صحیح است.- ۱040سوال 

جمال الّدین عبدالّرزاق اصفهانی از شاعران حوزۀ ادبی فارس و نواحی مرکزی )عراق عجم( بود. از شاعران خّطۀ آذربایجان می توان به خاقانی و نظامی اشاره کرد.

گزینه »4« صحیح است.- ۱04۱سوال 

در بیت گزینه »4« کاربرد دو نشانه برای متمم وجود ندارد.

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه »1«: »شود« ردیف و »َـ ر« حروف مشترک قافیه است.

گزینه »2«: گل انار مانند شعله ها می درخشد = تشبیه حسی و ساده

گزینه »3«: واژگان بیت سوم ساده اند؛ اگرچه از عبارتی عربی در آن استفاده شده است.

گزینه »4« صحیح است.- ۱042سوال 

سبک خراسانی بر حسب زمان، به سه سبک فرعِی سامانی، غزنوی و سلجوقی تقسیم می شود. سبک دورۀ سلجوقی را باید بینابین نام نهاد، زیرا ویژگی های 
سبک عراقی نیز در آن به چشم می خورد. بنابراین این سبک حد فاصل سبک خراسانی و عراقی و دارای ویژگی های هر دو سبک است. در بیت گزینه »4« نیز 
آوردن دو نشانه برای یک متمم )به خدمت بر( نشان از سبک خراسانی و استفاده از واژگان عربی )حسن االستماعت( و استشهاد به آیات قرآن )او أدنی( بیانگر 

سبک عراقی می باشند.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »1«: شعر مدحی است و کاماًل بر ویژگی های سبک خراسانی منطبق است. 

گزینه »2«: استفاده از واژگان کهن، این بیت را به سبک خراسانی بسیار نزدیک کرده است.

گزینه »3«: استفادۀ فراوان از واژگان عربی و عبارات قرآنی، مبین سرایش این بیت طبق سبک عراقی است. 
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گزینه »3« صحیح است.- ۱043سوال 

مضامین عمدۀ شعر سبک خراسانی، حماسه، مدح، اندرز و... است. شاعر در ابیات گزینه های »1«، »2« و »4« به سرزنش مدح و شعر مدحی پرداخته است امادر 
بیت گزینه »3« از مدح رسول اکرم )ص( و خاندان او )ع( احساس خرسندی می نماید. 

گزینه »۱« صحیح است.- ۱044سوال 

عبارت گزینه »1« جزو نثر دورۀ سامانی است و عبارات گزینه های »2، 3 و 4« به سبک مصنوع نگارش یافته اند.

از ویژگی های نثر مصنوع، آوردن آرایه های ادبی فراوان، امثال و اشعار گوناگون از عربی و فارسی و اصطالحات علمی است. 

گزینه »2« صحیح است.- ۱045سوال 

در عبارت سؤال »حذف به قرینه«، »استشهاد به آیه« و »کاربرد واژگان عربی« مشهود است که از ویژگی های نثر دورۀ غزنوی و سلجوقی )همانند نثر تاریخ 
بیهقی( می باشد.

»تاریخ بلعمی« و »التفهیم« از نثرهای دورۀ سامانی اند و »کشف االسرار« از نمونه نثرهای موزون است. 

گزینه »4« صحیح است.- ۱046سوال 

ویژگی اصلی نثر خواجه عبدالله، به کارگیری سجع های ساده است. عبارات گزینه های »1 و 2« فاقد سجع هستند؛ در عبارت گزینه »3« که از تاریخ بیهقی 
انتخاب شده است، برخی واژه های هم آهنگ به چشم می خورند اما این هم آهنگی کلمات، به عنوان یک آرایۀ ملموس به چشم نمی آید و زاییدۀ سیاق متن است، 
همچنین طوالنی بودن جمله در این عبارت ویژگی نثر دورۀ سلجوقی و غزنوی است؛ اما در گزینه »4« سجع به عنوان اصلی ترین آرایۀ سخن خودنمایی می کند. 

گزینه »3« صحیح است.- ۱047سوال 
دولتشاه سمرقندی، کتاب »تذکرۀ دولتشاه« را به تشویق امیرعلی شیر نوایی نوشت. این کتاب شرح احوال بیش از صد تن از شاعران ایرانی از آغاز تا زمان مؤلف 

است.

جامی در کتاب »نفحات االنس« خود، شیوۀ »تذکرۀ االولیا«ی عطار را در بیان حقایق عرفانی و ذکر احوال عارفان به کار برد.

گزینه »2« صحیح است.- ۱048سوال 

آثار احمد محمود: همسایه ها ـ زمین سوخته ـ مدار صفر درجه

آثار سلمان هراتی: دری به خانۀ خورشید ـ از آسمان سبز ـ از این ستاره، تا آن ستاره

آثار جالل آل احمد: زیارت ـ دید و بازدید ـ سه تار ـ مدیر مدرسه ـ ارزیابی شتاب زده ـ خسی در میقات

آثار قیصر امین پور: آیینه های ناگهان ـ ظهر روز دهم ـ بی بال پریدن – در کوچۀ آفتاب و...

»برۀ گمشدۀ راعی« اثر هوشنگ گلشیری، »زمستان 62« اثر اسماعیل فصیح، »صدای سبز« و »خواب ارغوانی« اثر موسوی گرمارودی و »راه آب نامه« اثر 
محمد علی جمال زاده است.

گزینه »2« صحیح است.- ۱049سوال 
مفهوم قانون و داشتن قانون اساسی برای کشور اصلی ترین فکر و خواست مشروطه خواهان بود.

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه »1«: مفهوم »آزادی« را بیان می کند و خواست های قشر ضعیف مردم را مطمح نظر قرار می دهد.
گزینه »3«: مفهوم »وطن« را بیان می کند.

گزینه »4«: قانون در این بیت به معنی ساز و کار و طریق است، نه »قانون اساسی«.
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گزینه »3« صحیح است.- ۱043سوال 

مضامین عمدۀ شعر سبک خراسانی، حماسه، مدح، اندرز و... است. شاعر در ابیات گزینه های »1«، »2« و »4« به سرزنش مدح و شعر مدحی پرداخته است امادر 
بیت گزینه »3« از مدح رسول اکرم )ص( و خاندان او )ع( احساس خرسندی می نماید. 

گزینه »۱« صحیح است.- ۱044سوال 

عبارت گزینه »1« جزو نثر دورۀ سامانی است و عبارات گزینه های »2، 3 و 4« به سبک مصنوع نگارش یافته اند.

از ویژگی های نثر مصنوع، آوردن آرایه های ادبی فراوان، امثال و اشعار گوناگون از عربی و فارسی و اصطالحات علمی است. 

گزینه »2« صحیح است.- ۱045سوال 

در عبارت سؤال »حذف به قرینه«، »استشهاد به آیه« و »کاربرد واژگان عربی« مشهود است که از ویژگی های نثر دورۀ غزنوی و سلجوقی )همانند نثر تاریخ 
بیهقی( می باشد.

»تاریخ بلعمی« و »التفهیم« از نثرهای دورۀ سامانی اند و »کشف االسرار« از نمونه نثرهای موزون است. 

گزینه »4« صحیح است.- ۱046سوال 

ویژگی اصلی نثر خواجه عبدالله، به کارگیری سجع های ساده است. عبارات گزینه های »1 و 2« فاقد سجع هستند؛ در عبارت گزینه »3« که از تاریخ بیهقی 
انتخاب شده است، برخی واژه های هم آهنگ به چشم می خورند اما این هم آهنگی کلمات، به عنوان یک آرایۀ ملموس به چشم نمی آید و زاییدۀ سیاق متن است، 
همچنین طوالنی بودن جمله در این عبارت ویژگی نثر دورۀ سلجوقی و غزنوی است؛ اما در گزینه »4« سجع به عنوان اصلی ترین آرایۀ سخن خودنمایی می کند. 

گزینه »3« صحیح است.- ۱047سوال 
دولتشاه سمرقندی، کتاب »تذکرۀ دولتشاه« را به تشویق امیرعلی شیر نوایی نوشت. این کتاب شرح احوال بیش از صد تن از شاعران ایرانی از آغاز تا زمان مؤلف 

است.

جامی در کتاب »نفحات االنس« خود، شیوۀ »تذکرۀ االولیا«ی عطار را در بیان حقایق عرفانی و ذکر احوال عارفان به کار برد.

گزینه »2« صحیح است.- ۱048سوال 

آثار احمد محمود: همسایه ها ـ زمین سوخته ـ مدار صفر درجه

آثار سلمان هراتی: دری به خانۀ خورشید ـ از آسمان سبز ـ از این ستاره، تا آن ستاره

آثار جالل آل احمد: زیارت ـ دید و بازدید ـ سه تار ـ مدیر مدرسه ـ ارزیابی شتاب زده ـ خسی در میقات

آثار قیصر امین پور: آیینه های ناگهان ـ ظهر روز دهم ـ بی بال پریدن – در کوچۀ آفتاب و...

»برۀ گمشدۀ راعی« اثر هوشنگ گلشیری، »زمستان 62« اثر اسماعیل فصیح، »صدای سبز« و »خواب ارغوانی« اثر موسوی گرمارودی و »راه آب نامه« اثر 
محمد علی جمال زاده است.

گزینه »2« صحیح است.- ۱049سوال 
مفهوم قانون و داشتن قانون اساسی برای کشور اصلی ترین فکر و خواست مشروطه خواهان بود.

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه »1«: مفهوم »آزادی« را بیان می کند و خواست های قشر ضعیف مردم را مطمح نظر قرار می دهد.
گزینه »3«: مفهوم »وطن« را بیان می کند.

گزینه »4«: قانون در این بیت به معنی ساز و کار و طریق است، نه »قانون اساسی«.
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گزینه »4« صحیح است.- ۱050سوال 

تشریح عبارت نادرست: 

ج( در شعر شاعران قرن هفتم، طرح نابسامانی های اجتماعی به عنوان یک مضمون عمده مطرح بوده است. 

گزینه »2« صحیح است.- ۱05۱سوال 

»جمشید و خورشید« مثنوی سلمان ساوجی است که به شیوۀ داستان های نظامی نگاشته شده است.

گزینه »3« صحیح است.- ۱052سوال 
مجمر اصفهانی، فروغی بسطامی و نشاط اصفهانی از شاعران پیرو غزل سرایان سبک عراقی در دورۀ بازگشت بودند.

میرزا محمد صادق امیری فراهانی )ادیب الممالک( سردبیر روزنامۀ مجلس بود.

گزینه »4« صحیح است.- ۱053سوال 

رمان های »همسایه ها« و »مدار صفر درجه« نوشتۀ احمد محمود و رمان »برۀ گمشدۀ راعی« اثر هوشنگ گلشیری است.

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه »1«: کنگرۀ نویسندگان و شاعران ایران در دورۀ دوم شعر معاصر و در سال 1325 تشکیل شد.

گزینه »2«: »بی بال پریدن« از آثار منثور قیصر امین پور است.

گزینه »3«: نصرالله مردانی به نسل پیشکسوت تعلق دارد و رضا امیرخانی از نویسندگان انقالب است. 

گزینه »3« صحیح است.- ۱054سوال 

در بیت گزینه »3« تلفظ کلمات با شکل امروزی آن تفاوت ندارد.

تشریح سایر گزینه ها: 

گزینه »1«: در این بیت واژگان ساده و فارسی به کار رفته است.
گزینه »2«: کاربرد حروف »به« و »اندر« برای کلمۀ رنج

گزینه »4«: کلمۀ »خستو« در معنی »معترف« از واژگان کهن است. 

گزینه »4« صحیح است.- ۱055سوال 

ویژگی ذکر شده مقابل گزینه »4« صحیح نیست.
تشریح سایر گزینه ها:

گزینه »1«: وجه وصفی: رعایت کرده
گزینه »2«: »شیالن« واژه ای ترکی در معنای »سفره« است. 

گزینه »3«: در این عبارت تنها واژۀ عربی، »حکمت« است.

گزینه »2« صحیح است.- ۱056سوال 

بیت گزینه »2« در مدح و ستایش سروده شده است. همان طور که می دانیم در شعر معاصر مدح و ذم و هجو بسیار کم است. 

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه »1«: زمینی بودن معشوق مانند دوره های آغازین شعر فارسی
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گزینه  »3«: لحن صمیمانۀ شاعر و زمینی بودن معشوق

گزینه »4«: تفّکر شاعر بیشتر زمینی و پیرامون امور دنیوی است. 

گزینه »3« صحیح است.- ۱057سوال 

دشمنی با استعمار و استبداد نیز یکی از موضوعاتی بود که در نثر روزنامه ای بسیار مورد توجه قرار گرفت.

گزینه »4« صحیح است.- ۱058سوال 

خواندمیر و روملو نویسندگان کتاب های »حبیب السیر« و »احسن التواریخ« هستند که توصیف گزینه »4« دربارۀ آن ها صادق است.

تشریح سایر گزینه ها: 

گزینه »1«: رواج تاریخ نویسی به اسلوب ساده مربوط به دورۀ تیموری است و نه دورۀ صفویه.

گزینه »2«: تنها اثر قابل توجه در زمینۀ تحقیقات تاریخی در عصر بیداری، »تاریخ بیداری ایرانیان«  است. 

گزینه »3«: جمال زاده در داستان بیشتر از اینکه به محتوا توّجه داشته باشد، به سبک نویسندگی و کاربرد کلمات عامیانه و متداول در نثر توجه دارد. 

گزینه »2« صحیح است.- ۱059سوال 

کتاب »کشف االسرار و عدۀ  االبرار« که از جمله آثار نثر موزون است، در تفسیر قرآن و توسط ابوالفضل میبدی نوشته شده است. 

گزینه »2« صحیح است.- ۱060سوال 

تکرار اسم، کوتاهی جمالت، بهره گیری کمتر از لغات عربی و ایجاز و اختصار در معنا که از ویژگی های نثر دورۀ سامانی است، در متن این گزینه وجود دارد. در 
سایر گزینه ها، افزایش کاربرد لغات عربی و دیگر ویژگی های نثر دورۀ غزنوی و سلجوقی دیده می شود. 

شعر سم مفهومی عاشقانه دارد و انعکاس مسائل سیاسی و اجتماعی در آن دیده نمی شود.- ۱06۱سوال 

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه »1«: اشاره به سرما، سکوت و زندان از نشانه های اعتراض به مسائل سیاسی و اجتماعی است.

گزینه »2«: اشاره به تفکر زن ستیزانۀ مردان دارد.

گزینه »4«: ناامیدی و بی توجهی مردم به بهار )نماد تفکر و زندگی نو( در این شعر مشهود است. 

گزینه »2« صحیح است.- ۱062سوال 

آشنایی با تفکرات هندوان و معارف آن ها کم و بیش در تغییر سبک شعر فارسی در قرن دهم، دخیل بود.

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه »1«: »مجالس امیرالمؤمنین« از نثرهای زندگی نامه ای است.

گزینه »3«: خواجوی کرمانی از غزل سرایان برجستۀ قرن هشتم هجری است.

گزینه »4«: »تحفۀ االحرار« به شیوۀ داستان های نظامی نوشته شده است. 

گزینه »4« صحیح است.- ۱063سوال 

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه »1«: »آب زیرکاه« اصطالح عامیانه است.
گزینه »2«: »پر« قید محاورۀ عامیانه است که در این عصر وارد زبان شعر شد.
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گزینه  »3«: لحن صمیمانۀ شاعر و زمینی بودن معشوق

گزینه »4«: تفّکر شاعر بیشتر زمینی و پیرامون امور دنیوی است. 

گزینه »3« صحیح است.- ۱057سوال 

دشمنی با استعمار و استبداد نیز یکی از موضوعاتی بود که در نثر روزنامه ای بسیار مورد توجه قرار گرفت.

گزینه »4« صحیح است.- ۱058سوال 

خواندمیر و روملو نویسندگان کتاب های »حبیب السیر« و »احسن التواریخ« هستند که توصیف گزینه »4« دربارۀ آن ها صادق است.

تشریح سایر گزینه ها: 

گزینه »1«: رواج تاریخ نویسی به اسلوب ساده مربوط به دورۀ تیموری است و نه دورۀ صفویه.

گزینه »2«: تنها اثر قابل توجه در زمینۀ تحقیقات تاریخی در عصر بیداری، »تاریخ بیداری ایرانیان«  است. 

گزینه »3«: جمال زاده در داستان بیشتر از اینکه به محتوا توّجه داشته باشد، به سبک نویسندگی و کاربرد کلمات عامیانه و متداول در نثر توجه دارد. 

گزینه »2« صحیح است.- ۱059سوال 

کتاب »کشف االسرار و عدۀ  االبرار« که از جمله آثار نثر موزون است، در تفسیر قرآن و توسط ابوالفضل میبدی نوشته شده است. 

گزینه »2« صحیح است.- ۱060سوال 

تکرار اسم، کوتاهی جمالت، بهره گیری کمتر از لغات عربی و ایجاز و اختصار در معنا که از ویژگی های نثر دورۀ سامانی است، در متن این گزینه وجود دارد. در 
سایر گزینه ها، افزایش کاربرد لغات عربی و دیگر ویژگی های نثر دورۀ غزنوی و سلجوقی دیده می شود. 

شعر سم مفهومی عاشقانه دارد و انعکاس مسائل سیاسی و اجتماعی در آن دیده نمی شود.- ۱06۱سوال 

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه »1«: اشاره به سرما، سکوت و زندان از نشانه های اعتراض به مسائل سیاسی و اجتماعی است.

گزینه »2«: اشاره به تفکر زن ستیزانۀ مردان دارد.

گزینه »4«: ناامیدی و بی توجهی مردم به بهار )نماد تفکر و زندگی نو( در این شعر مشهود است. 

گزینه »2« صحیح است.- ۱062سوال 

آشنایی با تفکرات هندوان و معارف آن ها کم و بیش در تغییر سبک شعر فارسی در قرن دهم، دخیل بود.

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه »1«: »مجالس امیرالمؤمنین« از نثرهای زندگی نامه ای است.

گزینه »3«: خواجوی کرمانی از غزل سرایان برجستۀ قرن هشتم هجری است.

گزینه »4«: »تحفۀ االحرار« به شیوۀ داستان های نظامی نوشته شده است. 

گزینه »4« صحیح است.- ۱063سوال 

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه »1«: »آب زیرکاه« اصطالح عامیانه است.
گزینه »2«: »پر« قید محاورۀ عامیانه است که در این عصر وارد زبان شعر شد.
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گزینه »3«: »به قربان چیزی رفتن« اصطالح عامیانه است.
نکته: ورود واژه ها و کنایات عامیانه به قلمرو شعر از ویژگی های زبانی شعر سبک هندی است. 

گزینه »4« صحیح است.- ۱064سوال 
در عبارت پایانی لغات ترکی و مغولی دیده نمی شود.

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه »1«: عبارت با استفاده از ترکیبات اضافی متعدد، طوالنی شده است.
گزینه »2«: »غبار نقص عقل« و »پذیرفتن تمثال صور حسن و قبح مقدسات« تتابع اضافات هستند.

گزینه »3«: وجه وصفی: صالزده، درآمده

گزینه »3« صحیح است.- ۱065سوال 
تشریح سایر گزینه ها:

گزینه »1«: با از بین رفتن دربارهای ادب دوست، قصیده از رونق افتاد.

گزینه »2«: نواحی مرکزی ایران و به ویژه شیراز مرکز ادبی این دوره است.

گزینه »4«: بی تعصبی حاکمان این دوره فرصتی را برای ابراز عقاید فراهم آورد.

گزینه »۱« صحیح است.- ۱066سوال 
واژه های »قشون«، »یورش« و »ییالق و قشالق« در گزینه های »2، 3 و 4« از زبان ترکی یا مغولی وارد زبان فارسی شده اند. 

گزینه »2« صحیح است.- ۱067سوال 
تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »1«: ساختمان واژگان بیت، ساده است.
گزینه »3«: »عشق« به »کشتی« تشبیه شده است. بیت فاقد تلمیح است.

گزینه »4«: شعر در قالب مثنوی نیست؛ زیرا هر دو مصراع، قافیه ندارند.

گزینه »3« صحیح است.- ۱068سوال 
وزن، امری حّسی است و بیرون از ذهن کسی که آن را درمی یابد، وجود ندارد؛ وسیلۀ ادراک وزن، حواس ما است. 

گزینه »3« صحیح است.- ۱069سوال 
»را« ی فک اضافه در متن نیامده است.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »1«: واژگان عربی مثل: »ملوک«، »عرب«، »متعلقان«، »مرسوم«، »مضاعف« و...

گزینه »2«: که مالزم درگاه است )در معنای »زیرا که«(

گزینه »4«: و مترّصد فرمان ]است[ و سایر خدمتکاران به لهو و لعب مشغول ]هستند[ و در ادای خدمت متهاون ]هستند[.

گزینه »۱« صحیح است.- ۱070سوال 

»حماسی«، »مدحی« و »غنایی« از انواع رایج شعر قرن چهارم و نیمۀ اول قرن پنجم هستند.
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گزینه »2« صحیح است.- ۱07۱سوال 

جمعی از دانشمندان آن زمان، تفسیر طبری را به فارسی برگرداندند. 

گزینه »3« صحیح است.- ۱072سوال 

در زمان سامانیان، بخارا عمده ترین مرکز فرهنگی به شمار می آمد و بسیاری از دانشمندانی که در این شهر می زیستند، اثار ارزنده ای به پارسی و عربی، در قلمرو 
فرهنگ اسالمی پدید آوردند. این درخشش، با شکست سامانیان از ترکان آل افراسیاب به تیرگی گرایید و خراسان ابتدا به دست سبکتگین و بعد پسرش محمود 

افتاد و سلسلۀ غزنوی در سال 351 هجری در شهر غزنه تشکیل شد.«

گزینه »3« صحیح است.- ۱073سوال 

 الف( فارسی نو )دری( زبان درباری ساسانیان و زبان محاوره و مکاتبۀ مقامامت دولتی بوده است.

ب( زبان پهلوی به ناحیۀ پارستعلق داشته است و آثاری که به این زبان تألیف شده، بیشتر آثار دینی زردشتی است.

پ( آثار به جا مانده از زبان فارسی باستان، فرمان ها و نامه های شاهان هخامنشی است.

ت( زبان پارتی در دورۀ اشکانیان رایج بوده و در شمال و شمال شرقی ایران متداول بوده است. 

گزینه »2« صحیح است.- ۱074سوال 

از نظر تاریخی، زبان های ایرانی را به سه دستۀ عمده تقسیم می کنند؛ فارسی باستان، فارسی میانه و فارسی نو )دری(

بعضی از قطعات شعری زبان پهلوی، بازماندۀ اشعار تعلیمی و اخالقی اند که در میان اندرزنامه های منثور جای دارند. مانند منظومۀ »درخت آسوریک« و »یادگار 
زریران« که هر دو اصلی پارتی دارند.

آثار ادبی منظوم و منثور زبان پهلوی از میان رفته است، ولی ترجمۀ عربی و فارسی برخی از آن ها مانند »کلیله و دمنه« و »هزار و یک شب« در دست است که 
آن ها هم دچار تغییرات فراوان شده اند. 

گزینه »3« صحیح است.- ۱075سوال 

ابوعلی بلعمی از طرف منصور بن نوح سامانی، مأموریت یافت که تاریخ مفصل محمد بن جریر طبری با عنوان »تاریخ الّرسل والملوک« را از عربی به فارسی 
برگرداند. بلعمی ضمن ترجمه، مطالبی دیگر را به کتاب افزود و برخی مطالب کتاب را حذف کرد و آن را به صورت تألیفی مستقل درآورد که به »تاریخ بلعمی« 

شهرت یافت.

کتاب »شاهنامۀ ابومنصوری« حدود سال 346 قمری، به دست عّده ای از دانشوران خراسان نوشته شد که امروز فقط چند صفحه ای از مقدمۀ آن باقی مانده 
است. 

گزینه »2« صحیح است.- ۱076سوال 

واژگان عربی به کار رفته در متن نسبتًا ساده هستند.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »1«: این ابیات عاشقانه و عرفانی هستند و در حوزۀ ادبیات غنایی جای می گیرند.

گزینه »3«: در شعر از آرایه های بیانی استفاده نشده است.

گزینه »4«: پیام متن، ارزش مرگ در راه عشق نسبت به مرگ در جنگ است.

گزینه »4« صحیح است.- ۱077سوال 

عبارت گزینه »4« از کتاب »تاریخ یمینی« انتخاب شده است که مربوط به سده های بعد از نثر دورۀ اّول است. در این عبارت لغات عربی مهجوری دیده می شود 
که در نثر دورۀ غزنوی و سلجوقی )با این که در آن لغات عربی بیش تری نسبت به نثردورۀ سامانی دیده می شود(، امکان استفاده از آن ها کم است. 
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گزینه »2« صحیح است.- ۱07۱سوال 

جمعی از دانشمندان آن زمان، تفسیر طبری را به فارسی برگرداندند. 

گزینه »3« صحیح است.- ۱072سوال 

در زمان سامانیان، بخارا عمده ترین مرکز فرهنگی به شمار می آمد و بسیاری از دانشمندانی که در این شهر می زیستند، اثار ارزنده ای به پارسی و عربی، در قلمرو 
فرهنگ اسالمی پدید آوردند. این درخشش، با شکست سامانیان از ترکان آل افراسیاب به تیرگی گرایید و خراسان ابتدا به دست سبکتگین و بعد پسرش محمود 

افتاد و سلسلۀ غزنوی در سال 351 هجری در شهر غزنه تشکیل شد.«

گزینه »3« صحیح است.- ۱073سوال 

 الف( فارسی نو )دری( زبان درباری ساسانیان و زبان محاوره و مکاتبۀ مقامامت دولتی بوده است.

ب( زبان پهلوی به ناحیۀ پارستعلق داشته است و آثاری که به این زبان تألیف شده، بیشتر آثار دینی زردشتی است.

پ( آثار به جا مانده از زبان فارسی باستان، فرمان ها و نامه های شاهان هخامنشی است.

ت( زبان پارتی در دورۀ اشکانیان رایج بوده و در شمال و شمال شرقی ایران متداول بوده است. 

گزینه »2« صحیح است.- ۱074سوال 

از نظر تاریخی، زبان های ایرانی را به سه دستۀ عمده تقسیم می کنند؛ فارسی باستان، فارسی میانه و فارسی نو )دری(

بعضی از قطعات شعری زبان پهلوی، بازماندۀ اشعار تعلیمی و اخالقی اند که در میان اندرزنامه های منثور جای دارند. مانند منظومۀ »درخت آسوریک« و »یادگار 
زریران« که هر دو اصلی پارتی دارند.

آثار ادبی منظوم و منثور زبان پهلوی از میان رفته است، ولی ترجمۀ عربی و فارسی برخی از آن ها مانند »کلیله و دمنه« و »هزار و یک شب« در دست است که 
آن ها هم دچار تغییرات فراوان شده اند. 

گزینه »3« صحیح است.- ۱075سوال 

ابوعلی بلعمی از طرف منصور بن نوح سامانی، مأموریت یافت که تاریخ مفصل محمد بن جریر طبری با عنوان »تاریخ الّرسل والملوک« را از عربی به فارسی 
برگرداند. بلعمی ضمن ترجمه، مطالبی دیگر را به کتاب افزود و برخی مطالب کتاب را حذف کرد و آن را به صورت تألیفی مستقل درآورد که به »تاریخ بلعمی« 

شهرت یافت.

کتاب »شاهنامۀ ابومنصوری« حدود سال 346 قمری، به دست عّده ای از دانشوران خراسان نوشته شد که امروز فقط چند صفحه ای از مقدمۀ آن باقی مانده 
است. 

گزینه »2« صحیح است.- ۱076سوال 

واژگان عربی به کار رفته در متن نسبتًا ساده هستند.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »1«: این ابیات عاشقانه و عرفانی هستند و در حوزۀ ادبیات غنایی جای می گیرند.

گزینه »3«: در شعر از آرایه های بیانی استفاده نشده است.

گزینه »4«: پیام متن، ارزش مرگ در راه عشق نسبت به مرگ در جنگ است.

گزینه »4« صحیح است.- ۱077سوال 

عبارت گزینه »4« از کتاب »تاریخ یمینی« انتخاب شده است که مربوط به سده های بعد از نثر دورۀ اّول است. در این عبارت لغات عربی مهجوری دیده می شود 
که در نثر دورۀ غزنوی و سلجوقی )با این که در آن لغات عربی بیش تری نسبت به نثردورۀ سامانی دیده می شود(، امکان استفاده از آن ها کم است. 
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گزینه »4« صحیح است.- ۱078سوال 

استفاده از واژۀ »ایدون« نشان می دهد که این بیت نمی تواند مربوط به سبک عراقی باشد. 

گزینه »4« صحیح است.- ۱079سوال 

رباعی صورت سؤال را کمال الّدین اسماعیل پس از قتل عام مغوالن در اصفهان سروده است. 

گزینه »2« صحیح است.- ۱080سوال 

گزینه »4« صحیح است.- ۱08۱سوال 

گزینه »3« صحیح است.- ۱082سوال 

گزینه »2« صحیح است.- ۱083سوال 

گزینه »4« صحیح است.- ۱084سوال 

الف( پس از مرگ تیمور، شاهرخ توانست هرات را مرکز فرماندهی خود قرار دهد. او حامی خوش نویسان، نقاشان و شاعران بود.

ب( کتاب تحفۀ االحرار جامی از اثاری است که به پیروی از نظامی سروده شده است.

پ( خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی وزیر مقتدر غازان خان و اولجایتو بود. مهم ترین کتابش »جامع التواریخ« نام دارد.

ت( مرصاد العباد از کتاب های قرن هفتم است. نثر کتاب گاهی ساده و گاه دارای سجع و موازنه است. 

گزینه »2« صحیح است.- ۱085سوال 

در تاریخ جهانگشا در خصوص تاریخ خوارزمشاهیان مطالبی وجود دارد.

گزینه »۱« صحیح است.- ۱086سوال 

»با برنامه« به زبان ترکی نوشته شده است.

گزینه »4« صحیح است.- ۱087سوال 

در قرن هفتم قالب های جدیدی در شعر و نثر پدید آمد.

گزینه »3« صحیح است.- ۱088سوال 

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه های »1«، »2« و »4« به ترتیب دربردارندۀ موضوعات بی اعتباری دنیا، هرچه از دوست رسد، نیکوست و اعتقاد به قضا و قدر هستند که همگی از نتایج 
رواج تصوف بودند. 

گزینه »4« صحیح است.- ۱089سوال 

ابیات گزینه های »1، 2 و 3« مربوط به شاعران قرن یازدهم است اما بیت گزینه »4« ویژگی های سبک عراقی را دارد.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »1«: استفاده از الفاظ عامیانۀ »بخیه، رفو و .....«
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گزینه »2«: کاربرد ضرب المثل و نزدیکی زبان شعر به افق خیال عامه

گزینه »3«: به کارگیری مضمون پیچیده و دور از ذهن و ابداع معانی و خیال های رنگین 

گزینه »۱« صحیح است.- ۱090سوال 

وابسته نبودن شعر به دربار و از بین رفتن طبقۀ مدیحه سرایان درباری باعث شد که طبقات و گروه های بیشتری مّدعی شعر و شاعری شوند.

گزینه »3« صحیح است.- ۱09۱سوال 

تأثیر می پذیرفت و فضالی هند از تألیف کتاب و سرودن شعر به زبان فارسی و بها دادن به فرهنگ آن استقبال  فرهنگ هند در این دوره، از فرهنگ ایران 
می کردند.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »1«: هرچند شاهان صفوی در ترویج و نفوذ زبان ترکی نقش بسزایی داشتند؛ اما کم و بیش به نوعی به زبان فارسی عالقه نشان داده اند.

گزینه »2«: قالب غزل باتوجه به نقش و سابقۀ کاربردش اجازۀ جوالن در این میدان )مسائل سیاسی و اجتماعی( را نمی داد.

گزینه »4«: شاعران این دوره تشخیص داده بودند که سبک عراقی از واقعیت دور شده و کاماًل جنبۀ ذهنی و تخیلی یافته است. 

گزینه »2« صحیح است.- ۱092سوال 

در این گزینه هم شرح حال و هم نام شاعر به درستی بیان شده است. »واقع گرایی« از شاخصه های اصلی شعر وحشی بافقی شاعر قرن دهم است.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »1«: شرح حال بیان شده در توصیف »بابافغانی شیرازی« است و در مورد محتشم کاشانی نیست اگرچه هر دو شاعر قرن دهم هستند.
گزینه »3«: شرح حال و نام شاعر در این گزینه به درستی بیان شده است اما باید دقت داشت که »صائب تبریزی« شاعر قرن یازدهم است.

گزینه »4«: شرح حال بیان شده در توصیف »کلیم کاشانی« شاعر قرن یازدهم است. 

گزینه »3« صحیح است.- ۱093سوال 

حکومت صفوی به شعر ستایشی و درباری و عاشقانه های زمینی بی توجه بود؛ از این رو شاعران سروده های خود را بیشتر با مضامین پند و اندرز، توصیف و بیان 
امور طبیعی و هم چنین تبدیل موضوعات و تمیثالت کهن به مضامین تازه و به زبان جدید همراه کردند.

گزینه »3« صحیح است.- ۱094سوال 

مکتب وقوع نتیجۀ چاره اندیشی شاعران برای تغییر سبک و رهایی از گرفتاری تقلید بود و بازتاب طبیعی محیط اجتماعی قرن دهم بود که البته راه به جایی نبرد. 

گزینه »4« صحیح است.- ۱095سوال 

گزینه »۱« صحیح است.- ۱096سوال 

هم زمان با رشد ادبیات در هند،شهر اصفهان نیز از دیدگاه ادبی توسعه یافت.

سیطرۀ دراز مدت مغوالن و تیموریان قبل از عصر صفوی و خرابی ها و ویرانی هایی که به بار آوردند، جایی برای رشد ادبیات فارسی باقی نگذاشته بود.

گزینه »4« صحیح است.- ۱097سوال 

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه های »1« و »2«: به دلیل گرایش شعر به عشق و توّجه به دل ویژگی سبک عراقی را دارند.
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گزینه »2«: کاربرد ضرب المثل و نزدیکی زبان شعر به افق خیال عامه

گزینه »3«: به کارگیری مضمون پیچیده و دور از ذهن و ابداع معانی و خیال های رنگین 

گزینه »۱« صحیح است.- ۱090سوال 

وابسته نبودن شعر به دربار و از بین رفتن طبقۀ مدیحه سرایان درباری باعث شد که طبقات و گروه های بیشتری مّدعی شعر و شاعری شوند.

گزینه »3« صحیح است.- ۱09۱سوال 

تأثیر می پذیرفت و فضالی هند از تألیف کتاب و سرودن شعر به زبان فارسی و بها دادن به فرهنگ آن استقبال  فرهنگ هند در این دوره، از فرهنگ ایران 
می کردند.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »1«: هرچند شاهان صفوی در ترویج و نفوذ زبان ترکی نقش بسزایی داشتند؛ اما کم و بیش به نوعی به زبان فارسی عالقه نشان داده اند.

گزینه »2«: قالب غزل باتوجه به نقش و سابقۀ کاربردش اجازۀ جوالن در این میدان )مسائل سیاسی و اجتماعی( را نمی داد.

گزینه »4«: شاعران این دوره تشخیص داده بودند که سبک عراقی از واقعیت دور شده و کاماًل جنبۀ ذهنی و تخیلی یافته است. 

گزینه »2« صحیح است.- ۱092سوال 

در این گزینه هم شرح حال و هم نام شاعر به درستی بیان شده است. »واقع گرایی« از شاخصه های اصلی شعر وحشی بافقی شاعر قرن دهم است.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »1«: شرح حال بیان شده در توصیف »بابافغانی شیرازی« است و در مورد محتشم کاشانی نیست اگرچه هر دو شاعر قرن دهم هستند.
گزینه »3«: شرح حال و نام شاعر در این گزینه به درستی بیان شده است اما باید دقت داشت که »صائب تبریزی« شاعر قرن یازدهم است.

گزینه »4«: شرح حال بیان شده در توصیف »کلیم کاشانی« شاعر قرن یازدهم است. 

گزینه »3« صحیح است.- ۱093سوال 

حکومت صفوی به شعر ستایشی و درباری و عاشقانه های زمینی بی توجه بود؛ از این رو شاعران سروده های خود را بیشتر با مضامین پند و اندرز، توصیف و بیان 
امور طبیعی و هم چنین تبدیل موضوعات و تمیثالت کهن به مضامین تازه و به زبان جدید همراه کردند.

گزینه »3« صحیح است.- ۱094سوال 

مکتب وقوع نتیجۀ چاره اندیشی شاعران برای تغییر سبک و رهایی از گرفتاری تقلید بود و بازتاب طبیعی محیط اجتماعی قرن دهم بود که البته راه به جایی نبرد. 

گزینه »4« صحیح است.- ۱095سوال 

گزینه »۱« صحیح است.- ۱096سوال 

هم زمان با رشد ادبیات در هند،شهر اصفهان نیز از دیدگاه ادبی توسعه یافت.

سیطرۀ دراز مدت مغوالن و تیموریان قبل از عصر صفوی و خرابی ها و ویرانی هایی که به بار آوردند، جایی برای رشد ادبیات فارسی باقی نگذاشته بود.

گزینه »4« صحیح است.- ۱097سوال 

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه های »1« و »2«: به دلیل گرایش شعر به عشق و توّجه به دل ویژگی سبک عراقی را دارند.
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گزینه  »4«: باتوّجه به تأکید بر خرد و دانایی، درون مایۀ شعر سبک خراسانی است. 

گزینه »2« صحیح است.- ۱098سوال 

ویژگی نامبرده در گزینه »2« مربوط به اشعار کلیم کاشانی است.

گزینه »3« صحیح است.- ۱099سوال 

دردورۀ صفوی به طور کلی شعر و شاعری و معماری و انواع هنرها مورد توجه قرار گرفت. درنتیجه هنرهایی چون قالی بافی، سفالگری، شیشه سازی، نقاشی، 
تذهیب و خوشنویسی دردوران صفویه، رشد فراوان یافت. 

گزینه »2« صحیح است.- ۱۱00سوال 

پروین در قطعات خود که اوج سخن اوست، به شیوۀ انوری و سنایی توّجه دارد.

نیما در سال 1301 هـ . ش منظومۀ افسانه را منتشر کرد که به عنوان بیانیۀ شعر نو است.

گزینه »4« صحیح است.- ۱۱0۱سوال 

زمینه های گرایش به رمان نویسی و نثر داستانی را به معنای نوین آن، عبدالّرحیم طالبوف و زین العابدین مراغه ای با سفرنامه های خیالی خود ایجاد نمودند.

گزینه »4« صحیح است.- ۱۱02سوال 

»آیینه های ناگهان«، »دستور زبان عشق«، »در کوچۀ آفتاب«، »بی بال پریدن«، »تنفس صبح«، »طوفان در پرانتز«، »سنت و نوآوری در شعر معاصر« و منظومۀ 
»ظهر روز دهم« از آثار قیصر امین پورند.

»گوشوارۀ عرش« و »خواب ارغوانی« اثر موسوی گرمارودی و »زمین سوخته« اثر احمد محمود است.

گزینه »۱« صحیح است.- ۱۱03سوال 

»خسی در میقات« سفرنامۀ حج جالل آل احمد است و از داستان های او محسوب نمی شود.

گزینه »4« صحیح است.- ۱۱04سوال 

منظور از ادبیات معاصر، آثار ادبی هستند که پس از مشروطیت پدید آمده اند.

گزینه »3« صحیح است.- ۱۱05سوال 

برخالف شعر، در داستان نویسی دهۀ شصت، جایگاه نسل جوان کم رنگ تر است. این نسل کار خود را با داستان کوتاه آغاز کرد و ادامه داد. از این رو ادبیات 
داستانی و نثر پس از انقالب در شکل فراگیر خود در داستان کوتاه جلوه گر شد.

گزینه »3« صحیح است.- ۱۱06سوال 

نویسندگان آثار زیر نادرست معرفی شده اند:

سووشون: سیمین دانشور

شوهر آهو خانم: علی محمد افغانی

شهری چون بهشت : سیمین دانشور

همسایه ها: احمد محمود
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گزینه »3« صحیح است.- ۱۱07سوال 

رفاه اقتصادی مردم در قرن یازدهم هجری، این امکان را برای همۀ مردم فراهم آورد که هرکس به اندازۀ توان خود، به امور فرهنگی مانند ادبیات بپردازد. 

گزینه »۱« صحیح است.- ۱۱08سوال 

برخی از شاهان صفوی مقام شیخی و رهبری طریقت داشتند و از این رو الزم می دانستند خود را در چنین مقام فرهنگی نگه دارند، عالوه بر این با رؤسای مذاهب 
در تماس نزدیک بودند و از طرف دیگر، رقبایی چون شاهان عثمانی یا هندی داشتند که آن ها نیز خود به مسائل فرهنگی توجه نشان می دادند. این عوامل باعث 

شده بود شعر و شاعری و انواع هنرها در عهد صفوی مورد توجه قرار گیرد. 

گزینه »4« صحیح است.- ۱۱09سوال 

صائب تبریزی معروفترین شاعر سبک هندی است.

در قرن دهم، دو جریان شعری رونق داشت که یکی از آن ها شعر لطیف بابافغانی بود و دیگری مکتب وقوع. 

گزینه »3« صحیح است.- ۱۱۱0سوال 

به تناسب مخاطب: سبک عامیانه، سبک عالمانه/ براساس موضوع و نوع: سبک عرفانی، سبک حماسی

گزینه »۱« صحیح است.- ۱۱۱۱سوال 

مضمون بیت اول ناتوانی عقل است که از مضامین رایج سبک خراسانی نیست.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه های »2« و »3«: توصیف طبیعت است. 

گزینه ی »4«: مدح پادشاه است.

گزینه »3« صحیح است.- ۱۱۱2سوال 

بر بنیاد تقسیم بندی بهار و باتوجه به دوره های تاریخی، نثر فارسی در شش رده تقسیم بندی می شود:

1( دورۀ سامانی

2( دورۀ غزنوی و سلجوقی اول

3( دورۀ سلجوقی دوم و خوارزمشاهیان، نثر فنی

4( دورۀ سبک عراقی، نثر مصنوع

5( دورۀ  بازگشت ادبی

6( دورۀ ساده نویسی

گزینه »۱« صحیح است.- ۱۱۱3سوال 

کتاب های »تاریخ بلعمی«، »التفهیم« و »شاهنامۀ ابومنصوری« مربوط به نثر دورۀ سامانی و کتاب های »تاریخ بیهقی«، »کشف المحجوب«، »سیاست نامه« و 
»قابوس نامه« مربوط به نثر دورۀ غزنوی و سلجوقی است.

گزینه »۱« صحیح است.- ۱۱۱4سوال 

نثر عبارت گزینه »1« مربوط به دورۀ غزنوی و سلجوقی و نثر سایر عبارات، مربوط به دورۀ سامانی است. در عبارت گزینه »1« کاربرد واژگان عربی بیشتر و در 
سایر گزینه ها کم تر است. 



پاسخنامۀتشریحیتاریخادبیاتوسبکشناسی

369

گزینه »3« صحیح است.- ۱۱07سوال 

رفاه اقتصادی مردم در قرن یازدهم هجری، این امکان را برای همۀ مردم فراهم آورد که هرکس به اندازۀ توان خود، به امور فرهنگی مانند ادبیات بپردازد. 

گزینه »۱« صحیح است.- ۱۱08سوال 

برخی از شاهان صفوی مقام شیخی و رهبری طریقت داشتند و از این رو الزم می دانستند خود را در چنین مقام فرهنگی نگه دارند، عالوه بر این با رؤسای مذاهب 
در تماس نزدیک بودند و از طرف دیگر، رقبایی چون شاهان عثمانی یا هندی داشتند که آن ها نیز خود به مسائل فرهنگی توجه نشان می دادند. این عوامل باعث 

شده بود شعر و شاعری و انواع هنرها در عهد صفوی مورد توجه قرار گیرد. 

گزینه »4« صحیح است.- ۱۱09سوال 

صائب تبریزی معروفترین شاعر سبک هندی است.

در قرن دهم، دو جریان شعری رونق داشت که یکی از آن ها شعر لطیف بابافغانی بود و دیگری مکتب وقوع. 

گزینه »3« صحیح است.- ۱۱۱0سوال 

به تناسب مخاطب: سبک عامیانه، سبک عالمانه/ براساس موضوع و نوع: سبک عرفانی، سبک حماسی

گزینه »۱« صحیح است.- ۱۱۱۱سوال 

مضمون بیت اول ناتوانی عقل است که از مضامین رایج سبک خراسانی نیست.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه های »2« و »3«: توصیف طبیعت است. 

گزینه ی »4«: مدح پادشاه است.

گزینه »3« صحیح است.- ۱۱۱2سوال 

بر بنیاد تقسیم بندی بهار و باتوجه به دوره های تاریخی، نثر فارسی در شش رده تقسیم بندی می شود:

1( دورۀ سامانی

2( دورۀ غزنوی و سلجوقی اول

3( دورۀ سلجوقی دوم و خوارزمشاهیان، نثر فنی

4( دورۀ سبک عراقی، نثر مصنوع

5( دورۀ  بازگشت ادبی

6( دورۀ ساده نویسی

گزینه »۱« صحیح است.- ۱۱۱3سوال 

کتاب های »تاریخ بلعمی«، »التفهیم« و »شاهنامۀ ابومنصوری« مربوط به نثر دورۀ سامانی و کتاب های »تاریخ بیهقی«، »کشف المحجوب«، »سیاست نامه« و 
»قابوس نامه« مربوط به نثر دورۀ غزنوی و سلجوقی است.

گزینه »۱« صحیح است.- ۱۱۱4سوال 

نثر عبارت گزینه »1« مربوط به دورۀ غزنوی و سلجوقی و نثر سایر عبارات، مربوط به دورۀ سامانی است. در عبارت گزینه »1« کاربرد واژگان عربی بیشتر و در 
سایر گزینه ها کم تر است. 
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گزینه »4« صحیح است.- ۱۱۱5سوال 

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه »1«: ابن یمین قدرت شاعری خود را در قطعات اخالقی آشکار کرده است.

گزینه »2«: سلمان ساوجی دارای قصایدی در سبک عراقی است.

گزینه »3«: تاریخ گزیده، تاریخ ایران تا سال 730 هـ . ق را بیان کرده است.

گزینه »4« صحیح است.- ۱۱۱6سوال 
رونق ادبیات در قرن نهم، بنیادی نبود و کتاب های تحقیقی این دوره عمدتًا سطحی و ادبیات این دوره تقلیدی و فاقد نوآوری بود.

گزینه »2« صحیح است.- ۱۱۱7سوال 
مفهوم بیت گزینه »2«، وصف طبیعت است که از مضامین رایج در شعر قرن هفتم نیست.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی »1«: خدمت به خلق

گزینه ی »3«: اعتقاد به بی ثباتی دنیا

گزینه ی »4«: عواطف انسانی

گزینه »3« صحیح است.- ۱۱۱8سوال 
قبل از قائم مقام سبک نویسندگان فارسی با تکّلف و تصّنع همراه بود و او با تغییر سبک نگارش، تکّلف را در نثر از بین برد. در متن صورت سؤال نیز که از آثار 

قائم مقام انتخاب شده، تکّلف و تصّنع مشهود نیست.

گزینه های »1 و 2« نیز از ویژگی های نثر قائم مقام هستند اما در متن صورت سؤال، این ویژگی ها بارز نیست. 

گزینه »2« صحیح است.- ۱۱۱9سوال 
زبان های ایرانی میانه به دو گروه زبان های میانۀ غربی و میانۀ شرقی تقسیم می شوند؛ هریک از این دو گروه، خود دو شاخۀ جنوبی و شمالی دارند. شاخۀ شمالی 

از گروه غربی زبان فارسی میانه را »پهلوانیک یا پارتی« و شاخۀ جنوبی از گروه غربی را »پارسی میانه یا پهلوی« می گویند.

گزینه »2« صحیح است.- ۱۱20سوال 
زبان پارتی یا پهلوانیک در دورۀ اشکانیان رایج بود. این زبان در شمال و شمال شرقی ایران متداول بوده است.

گزینه »4« صحیح است.- ۱۱2۱سوال 
تشریح موارد نادرست:

ب( منظومۀ درخت آسوریک، اصلی پارتی دارد.

پ( زبان فارسی با کنار گذاشتن برخی از صداهای زبان عربی، الفبای آن را پذیرفت.

گزینه »3« صحیح است.- ۱۱22سوال 
تشریح سایر گزینه ها:

گزینه »1«: کتاب اوستا در دورۀ ساسانیان به نگارش درآمد.

گزینه »2«: ترجمه های عربی و فارسی کلیله و دمنه و هزار و یک شب موجودند اما اصل پهلوی آن ها از میان رفته است.

گزینه »4«: منطقۀ رواج فارسی دری، نخست در مشرق و شمال شرقی ایران بود. 
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گزینه »۱« صحیح است.- ۱۱23سوال 
پارسی میانه، نام دیگر زبان پهلوی است که ایرانیان در سه قرن اول هجری از این زبان نیز برای نوشتن آثار خود بهره می گرفتند. 

یعقوب لیث صفاری با زبان عربی آشنایی نداشت و اجازۀ استفاده از این زبان را در دستگاه حکومت خود نداد؛ به همین سبب، زبان فارسی دری را که خود 
می فهمید و با آن سخن می گفت، زبان رسمی قلمرو خود اعالم کرد. 

گزینه »2« صحیح است.- ۱۱24سوال 
تشریح موارد نادرست:

ب( اشعار اندکی به زبان پهلوی )پارسی میانه( در دست است.

ج( شاعران این دوره بیشتر به واقعیات بیرونی نظر داشتند و مفاهیم ذهنی آنان از قلمرو تعالیم کّلی اخالقی فراتر نمی رفت و سادگی فکر از ویژگی های بارز شعر 
این دوره است.

د( رودکی و شهید بلخی نخستین شاعرانی بودند که به شعر غنایی قوت و استحکام بخشیدند. 

گزینه »4« صحیح است.- ۱۱25سوال 
داستان سرایی و قّصه پردازی، آوردن حکایات و مثل ها در شعر و موعظه و نصیحت از مواردی بودند که در ادب فارسی قرن چهارم و نیمۀ اول قرن پنجم شروع 

شدند. انواع شعری »حماسی«، »مدحی« و »غنایی« نیز در این دوره رایج بودند اما شعر عرفانی هنوز پایه گذاری نشده بود.

گزینه »2« صحیح است.- ۱۱26سوال 
تشریح سایر گزینه ها:

گزینه »1«: ناصرخسرو از شاعران دربار غزنوی نبوده است.

گزینه »3«: آغاز این دوره که از نظر تاریخی با اوج حاکمیت سامانیان هم زمان است عصر اندیشۀ استقالل مّلی ایران به شمار می رود.

گزینه »4«: در آغاز این دوره هنوز بیشتر دانشمندان ایرانی به ضرورت، آثار خود را به عربی می نوشتند تا در سرتا سر دنیای اسالم خوانندگان بیشتری پیدا کنند. 

گزینه »3« صحیح است.- ۱۱27سوال 
در نثر این دوره هنوز، آوردن اصطالحات علمی و اشعار و امثال رایج نبوده است.

گزینه »2« صحیح است.- ۱۱28سوال 
از ویژگی های نثر عراقی در قرن های هفتم تا نهم، ورود لغات قبایل مختلف ترک و مغول به زبان فارسی است که در دورۀ تیمور، سرعت رشد آن بیشتر شد.

گزینه »2« صحیح است.- ۱۱29سوال 
در سبک عراقی، »می« اندک اندک جای »همی« را گرفته است.

گزینه »۱« صحیح است.- ۱۱30سوال 
بیت »الف و ج« به سبک خراسانی بهرۀ کمتری از آرایه های ادبی برده اند اما ابیات »ب و د« به سبک عراقی سروده شده اند که در این سبک توجه بیشتری به 

آرایه های ادبی و علوم بیان و بدیع می شود.

بیت الف: تکرار )قوی رأی و قوی خاطر(

بیت ب: لعل استعاره از دهان ـ چشم مجاز از نگاه ـ تشبیه در هر مصراع

بیت ج: موازنه دارد.

بیت د: »ذره« ایهام تناسب دارد ـ مراعات نظیر و تشبیه نیز در این بیت وجود دارد. 
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گزینه »۱« صحیح است.- ۱۱23سوال 
پارسی میانه، نام دیگر زبان پهلوی است که ایرانیان در سه قرن اول هجری از این زبان نیز برای نوشتن آثار خود بهره می گرفتند. 

یعقوب لیث صفاری با زبان عربی آشنایی نداشت و اجازۀ استفاده از این زبان را در دستگاه حکومت خود نداد؛ به همین سبب، زبان فارسی دری را که خود 
می فهمید و با آن سخن می گفت، زبان رسمی قلمرو خود اعالم کرد. 

گزینه »2« صحیح است.- ۱۱24سوال 
تشریح موارد نادرست:

ب( اشعار اندکی به زبان پهلوی )پارسی میانه( در دست است.

ج( شاعران این دوره بیشتر به واقعیات بیرونی نظر داشتند و مفاهیم ذهنی آنان از قلمرو تعالیم کّلی اخالقی فراتر نمی رفت و سادگی فکر از ویژگی های بارز شعر 
این دوره است.

د( رودکی و شهید بلخی نخستین شاعرانی بودند که به شعر غنایی قوت و استحکام بخشیدند. 

گزینه »4« صحیح است.- ۱۱25سوال 
داستان سرایی و قّصه پردازی، آوردن حکایات و مثل ها در شعر و موعظه و نصیحت از مواردی بودند که در ادب فارسی قرن چهارم و نیمۀ اول قرن پنجم شروع 

شدند. انواع شعری »حماسی«، »مدحی« و »غنایی« نیز در این دوره رایج بودند اما شعر عرفانی هنوز پایه گذاری نشده بود.

گزینه »2« صحیح است.- ۱۱26سوال 
تشریح سایر گزینه ها:

گزینه »1«: ناصرخسرو از شاعران دربار غزنوی نبوده است.

گزینه »3«: آغاز این دوره که از نظر تاریخی با اوج حاکمیت سامانیان هم زمان است عصر اندیشۀ استقالل مّلی ایران به شمار می رود.

گزینه »4«: در آغاز این دوره هنوز بیشتر دانشمندان ایرانی به ضرورت، آثار خود را به عربی می نوشتند تا در سرتا سر دنیای اسالم خوانندگان بیشتری پیدا کنند. 

گزینه »3« صحیح است.- ۱۱27سوال 
در نثر این دوره هنوز، آوردن اصطالحات علمی و اشعار و امثال رایج نبوده است.

گزینه »2« صحیح است.- ۱۱28سوال 
از ویژگی های نثر عراقی در قرن های هفتم تا نهم، ورود لغات قبایل مختلف ترک و مغول به زبان فارسی است که در دورۀ تیمور، سرعت رشد آن بیشتر شد.

گزینه »2« صحیح است.- ۱۱29سوال 
در سبک عراقی، »می« اندک اندک جای »همی« را گرفته است.

گزینه »۱« صحیح است.- ۱۱30سوال 
بیت »الف و ج« به سبک خراسانی بهرۀ کمتری از آرایه های ادبی برده اند اما ابیات »ب و د« به سبک عراقی سروده شده اند که در این سبک توجه بیشتری به 

آرایه های ادبی و علوم بیان و بدیع می شود.

بیت الف: تکرار )قوی رأی و قوی خاطر(

بیت ب: لعل استعاره از دهان ـ چشم مجاز از نگاه ـ تشبیه در هر مصراع

بیت ج: موازنه دارد.

بیت د: »ذره« ایهام تناسب دارد ـ مراعات نظیر و تشبیه نیز در این بیت وجود دارد. 
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گزینه »۱« صحیح است.- ۱۱3۱سوال 

گزینه »3« صحیح است.- ۱۱32سوال 

مفهوم مشترک ابیات »الف، د، هـ« برتری عشق بر عقل است که از ویژگی های فکری سبک عراقی محسوب می شود.

مفهوم بیت های »ب، ج« ستایش عقل و خرد است که از ویژگی های فکری سبک خراسانی به شمار می آید. 

گزینه »3« صحیح است.- ۱۱33سوال 

بیت گزینه »3« به سبک خراسانی سروده شده است و مفهوم »شادی گرایی« در آن مشهود است. در سایر گزینه ها ویژگی های فکری سبک عراقی وجود دارد.

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه »1«: برتری عشق بر عقل

گزینه »2«: باور به قضا و قدر

گزینه »4«: رواج روحیۀ عرفانی )بیان مفهوم ترک نفس و وصول به ذات حق(

گزینه »4« صحیح است.- ۱۱34سوال 

پیام متن، ستایش عقل و توصیف ارزشمندی آن است.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی »1«: »ساالر خرد« و عبارت »باطن چون غور دریاست« تشبیه هستند.

گزینه ی »2«: هیچ پناهی مرا: هیچ پناهی برای من...

گزینه ی »3«: هیچ پناهی مرا به از سایۀ عقل ]نیست[.

گزینه »4« صحیح است.- ۱۱35سوال 

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی »1«: واژۀ »عیش و عشق« جناس ندارند.

گزینه ی »2«: واژۀ »پاک« در این شعر، قید است به معنای »کاماًل« است.

گزینه ی »3«: آرایۀ »تلمیح« در شعر وجود ندارد.

گزینه »۱« صحیح است.- ۱۱36سوال 

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی »2«: »امید« و »نوید« جناس نمی سازند؛ زیرا بیشتر از یک حرف ناهمسان دارند.

گزینه ی »3«: »کینه« واژۀ کهن نیست.

گزینه ی »4«: »فرمود« کاربردهای تاریخی دستور به شمار نمی رود. 

گزینه »4« صحیح است.- ۱۱37سوال 
تشریح موارد نادرست:

ب( در قرن دهم اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران به طور کلی و وضع ادبیات نیز به تبع آن آشفته بود.

پ( هنرهایی چون قالی بافی، سفالگری، شیشه سازی، نقاشی، تذهیب و خوشنویسی در دوران صفویه رشد فراوان یافت.
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ت( در این تاریخ دو جریان شعری بیشتر رونق دارد: یکی شعر لطیف و فصیحی بود که به طور طبیعی و به شیوۀ کسانی مثل حافظ و سعدی در جریان بود و 
بابافغانی از نمایندگان آن است، دیگری مکتب وقوع.

گزینه »4« صحیح است.- ۱۱38سوال 
وحشی بافقی از شاعران قرن دهم است که سبک شعرش حد واسط سبک عراقی و هندی است و واقع گرایی شاخصۀ اصلی شعر اوست.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه  »1«: سبک شعر وحشی بافقی حد واسط سبک دورۀ عراقی و دورۀ بعد یعنی هندی است.

گزینه »2«: محتشم کاشانی در سرودن شعر مذهبی معروف و ترکیب بند عاشورایی او زبانزد است.

گزینه »3«: صائب تبریزی را خداوندگار مضامین تازۀ شعری دانسته اند. 

گزینه »2« صحیح است.- ۱۱39سوال 
به سبب آشنایی ایرانیان با اروپا، مراکز تجمعی مثل قهوه خانه ها نیز دایر شد و شاعران در آنجا به مشاعره، مناظره و نقد آثار یکدیگر می پرداختند.

گزینه »2« صحیح است.- ۱۱40سوال 
شاعر در گزینه »2« مضمون آفرینی نکرده است در حالی که در ابیات دیگر به کمک آرایه های ادبی سعی در مضمون سازی دارد.

گزینه »4« صحیح است.- ۱۱4۱سوال 
باتوجه به نوع بیان و آرایه ها متوجه می شویم که بیت گزینه »4« مربوط به سبک هندی است.

گزینه »4« صحیح است.- ۱۱42سوال 
»شاعران قرن دهم تشخیص داده بودند که سبک عراقی از واقعیت دور شده و کاماًل جنبۀ ذهنی و تخیلی یافته است و با ادامۀ پایبندی به سنن ادبی نابود 
می شود. پس باید به سوی حقیقت گویی و واقع گویی بازگشت. برای این کار نیازمند پرداختن به مسائل اجتماعی و انتقادهای سیاسی بود و قالب غزل باتوّجه به 

نقش و سابقۀ کاربردش، اجازۀ جوالن بیشتر در این میدان را نمی داد.«

گزینه »۱« صحیح است.- ۱۱43سوال 
بعد از خرداد ماه 1342 دوران مقاومت در ادبیات داستانی فارسی شکل گرفت. از ویژگی های این دوره می توان به حاکم بودن اضطراب سیاسی و ترس ناشی 
از بدفرجامی و زندان بر اغلب داستان ها، روی آوردن به داستان کوتاه، ترجمۀ اثار داستانی آمریکای التین، همدردی با ستم کشیدگان دنیا و کثرت نویسندگان 

اشاره کرد.

موارد گزینه های »2 و 3« مربوط به نثر انقالب و گزینه »4« مربوط به نویسندگان نسل دوم است. 

گزینه »2« صحیح است.- ۱۱44سوال 

گزینه »۱« صحیح است.- ۱۱45سوال 
بیت گزینه »1« هیچ کدام از ویژگی های سبک خراسانی را ندارد.

ویژگی های شعر سبک خراسانی در ابیات سایر گزینه ها:

گزینه »2«: استفاده از دو حرف اضافه برای یک متّمم )به درویشی اندر( 

گزینه »3«: غلبۀ روح شادی و نشاط و خوش باشی

گزینه »4«: حاکم بودن روح حماسه )حماسی بودن اشعار( 
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ت( در این تاریخ دو جریان شعری بیشتر رونق دارد: یکی شعر لطیف و فصیحی بود که به طور طبیعی و به شیوۀ کسانی مثل حافظ و سعدی در جریان بود و 
بابافغانی از نمایندگان آن است، دیگری مکتب وقوع.

گزینه »4« صحیح است.- ۱۱38سوال 
وحشی بافقی از شاعران قرن دهم است که سبک شعرش حد واسط سبک عراقی و هندی است و واقع گرایی شاخصۀ اصلی شعر اوست.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه  »1«: سبک شعر وحشی بافقی حد واسط سبک دورۀ عراقی و دورۀ بعد یعنی هندی است.

گزینه »2«: محتشم کاشانی در سرودن شعر مذهبی معروف و ترکیب بند عاشورایی او زبانزد است.

گزینه »3«: صائب تبریزی را خداوندگار مضامین تازۀ شعری دانسته اند. 

گزینه »2« صحیح است.- ۱۱39سوال 
به سبب آشنایی ایرانیان با اروپا، مراکز تجمعی مثل قهوه خانه ها نیز دایر شد و شاعران در آنجا به مشاعره، مناظره و نقد آثار یکدیگر می پرداختند.

گزینه »2« صحیح است.- ۱۱40سوال 
شاعر در گزینه »2« مضمون آفرینی نکرده است در حالی که در ابیات دیگر به کمک آرایه های ادبی سعی در مضمون سازی دارد.

گزینه »4« صحیح است.- ۱۱4۱سوال 
باتوجه به نوع بیان و آرایه ها متوجه می شویم که بیت گزینه »4« مربوط به سبک هندی است.

گزینه »4« صحیح است.- ۱۱42سوال 
»شاعران قرن دهم تشخیص داده بودند که سبک عراقی از واقعیت دور شده و کاماًل جنبۀ ذهنی و تخیلی یافته است و با ادامۀ پایبندی به سنن ادبی نابود 
می شود. پس باید به سوی حقیقت گویی و واقع گویی بازگشت. برای این کار نیازمند پرداختن به مسائل اجتماعی و انتقادهای سیاسی بود و قالب غزل باتوّجه به 

نقش و سابقۀ کاربردش، اجازۀ جوالن بیشتر در این میدان را نمی داد.«

گزینه »۱« صحیح است.- ۱۱43سوال 
بعد از خرداد ماه 1342 دوران مقاومت در ادبیات داستانی فارسی شکل گرفت. از ویژگی های این دوره می توان به حاکم بودن اضطراب سیاسی و ترس ناشی 
از بدفرجامی و زندان بر اغلب داستان ها، روی آوردن به داستان کوتاه، ترجمۀ اثار داستانی آمریکای التین، همدردی با ستم کشیدگان دنیا و کثرت نویسندگان 

اشاره کرد.

موارد گزینه های »2 و 3« مربوط به نثر انقالب و گزینه »4« مربوط به نویسندگان نسل دوم است. 

گزینه »2« صحیح است.- ۱۱44سوال 

گزینه »۱« صحیح است.- ۱۱45سوال 
بیت گزینه »1« هیچ کدام از ویژگی های سبک خراسانی را ندارد.

ویژگی های شعر سبک خراسانی در ابیات سایر گزینه ها:

گزینه »2«: استفاده از دو حرف اضافه برای یک متّمم )به درویشی اندر( 

گزینه »3«: غلبۀ روح شادی و نشاط و خوش باشی

گزینه »4«: حاکم بودن روح حماسه )حماسی بودن اشعار( 
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گزینه »3« صحیح است.- ۱۱46سوال 
در ابیات گزینه های »1«، »2« و »4« ویژگی های شعر سبک خراسانی؛ همچون اشعار پندآموز و ساده. واقع گرایی شعر و استفاده از تشبیه حسی در توصیف 

پدیده ها به چشم می خورد.

بیت گزینه »3« ویژگی شعر سبک خراسانی را ندارد. 

گزینه »۱« صحیح است.- ۱۱47سوال 

در عبارت نخست وجود واژگان فارسی، ایجاد و استفاده از لغات کم کاربرد )مر( که از ویژگی های نثر سامانی است وجود دارد.

در گزینه های دیگر اطناب و واژگان عربی بیشتر وجود دارد. 

گزینه »3« صحیح است.- ۱۱48سوال 

عبارت این گزینه، دارای واژگان فارسی بیشتری نسبت به سایر گزینه هاست و متن، ساده است و این ویژگی ها نشان می دهد متن، مربوط به دورۀ سامانی است.

در سایر گزینه ها، تعداد زیاد واژگان عربی، استشهاد به روایات و حذف فعل وجود دارد که نشان می دهد این عبارات مربوط به دورۀ غزنوی و سلجوقی هستند. 

گزینه »2« صحیح است.- ۱۱49سوال 

زبان فارسی تا زمان حاکمیت استعمار انگلیس در هند زبان رسمی آن دیار بود.

گزینه »۱« صحیح است.- ۱۱50سوال 

اولین دلیل حذف مختصات سبکی قدیم، در آثار این دوره، حمالت پی درپی بیگانگان )مغوالن، تیموریان و ازبکان( به ایران مخصوصًا نواحی مشرق بود.

دومین دلیل حذف مختصات سبکی زبان قدیم، تغییر جغرافیایی حوزه های شعری در نقاط مختلف ایران و تأثیر پذیرفتن از زبان های نواحی گوناگون بود. 

گزینه »3« صحیح است.- ۱۱5۱سوال 

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی »1«: از تلمیحات رایج )داستان خسرو و شیرین( استفاده شده است. اسلوب معادله هم دارد.

گزینه ی »2« و »4«: از آرایۀ اسلوب معادله استفاده شده است. 

گزینه »3« صحیح است.- ۱۱52سوال 

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی »1«: کلیم به دلیل به کار بردن مضامین ابداعی فراوان »خالق المعانی ثانی« لقب گرفت.

گزینه ی »2«: صائب خداوندگار مضامین تازه شعری است.

گزینه ی »4«: ترکیب بند عاشورایی محتشم معروف است. 

گزینه »3« صحیح است.- ۱۱53سوال 

ناظم االسالم کرمانی کتاب »تاریخ بیداری ایرانیان« را نوشته است و »لغت نامۀ دهخدا« مفصل ترین کتاب لغت فارسی است.

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه »1«: ادیب الممالک بیشتر قصیده سراست.

گزینه »2«: محمد باقر میرزا خسروی رمان نویس است.
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گزینه »4«: عارف قزوینی به تصنیف سرایی مشهور است و نه فّرخی یزدی.

گزینه »4« صحیح است.- ۱۱54سوال 

در بیت گزینه »4«، نشانه های فکری سبک عراقی )تحقیر عقل و ستایش عشق( دیده می شود. در دورۀ  بازگشت، غزل سرایی به سبک عراقی رواج داشت.

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه »1«: مفاهیم وطنی و انتقاد سیاسی در این بیت نشان از سبک دورۀ بیداری داند.

گزینه »2«: استفاده از واژۀ »حباب« و بیان تصویری بدیع و نو نشان از سبک هندی در این بیت دارند.

گزینه »3«: زبان و بیان این بیت، سبک خراسانی را به یاد می آورد )استفاده از واژۀ کهن »دم آهنج« و لحن حماسی(. ویژگی های سبک خراسانی در قصاید دورۀ 
بازگشت دیده می شود. 

گزینه »۱« صحیح است.- ۱۱55سوال 

هرچند شاعران عصر بازگشت باعث نوآوری و تکامل شعر فارسید نشدند، اما از این جهت اهمیت دارند که توانستند زبان شعر را از حالت سستی که در اواخر سبک 
هندی در آن به وجود آمده بود، نجات بخشند. اگر این نهضت به پا نشده بود، چه بسا زبان فاخر شعر فارسی دچار سستی و ضعف بیش تری می شد. 

گزینه »3« صحیح است.- ۱۱56سوال 

در متن صورت سؤال »دشمنی یا استعمار« مطرح نشده است و بیشتر مخالفت با »استبداد« مطرح است. در این متن یک مسئلۀ سیاسی و اجتماعی بدون قید 
و بندهای ثنر مصنوع و فّنی با زبانی ساده و قابل فهم با ساختار و ترکیب دستوری که با طبیعت زبان هم آهنگ است، بیان شده است.

گزینه »4« صحیح است.- ۱۱57سوال 

در متن گزینه ی »4« بهره  گیری کم تر از لغات عربی و کوتاهی جمالت و ایجاز و اختصار در لفظ و معنا نشان می دهد متن مربوط به سبک دورۀ مورد نظر نیست. 

گزینه »4« صحیح است.- ۱۱58سوال 

تشریح گزینه های دیگر: 

گزینه ی »1«: در این دوره نثر هم مانند شعر پارسی رواج یافت و رونق گرفت.

گزینه ی »2«: در این دوره هنوز آوردن اصطالحات علمی و اشعار و امثال رایج نشده است.

گزینه ی »3«: نویسندان در این دوره بیشتر به موضوع های حماسی، مّلی و تاریخی توجه دارند. 

گزینه »2« صحیح است.- ۱۱59سوال 

کتاب »اوستا« را موبدان در دورۀ ساسانی به نگارش درآوردند. 
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تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی »1«: ترکیب های »یکی خوب کردار: یک خوب کردار: خوب کرداری« و »نگرفتمی: نمی گرفتم« کاربردهای تاریخی دستور هستند که امروزه کاربرد 
ندارند.

گزینه ی »2«: تشبیه: چون گل دهان به خنده باز کرد/ چو بلبل به صوتی خوش آغاز کرد ـ جناس: »بسی و کسی« 

گزینه ی »4«: شعر لحن روایی ـ داستانی دارد و در ردۀ ادبیات تعلیمی )اخالقی( جای می گیرد.
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گزینه »4«: عارف قزوینی به تصنیف سرایی مشهور است و نه فّرخی یزدی.
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گزینه »3« صحیح است.- ۱۱6۱سوال 

این شعر در ردۀ )نوع( ادبی تعلیمی و اخالقی قرار می گیرد و مفهوم عرفانی ندارد.

تشریح گزینه های دیگر: 

گزینه ی »1«: شعر بدون پیچیدگی است و مفهوم آن به آسانی و سادگی قابل دریافت است.

گزینه ی »2«: هر بیت به طور مستقل قافیه دارد و قالب آن مثنوی است. واژه های »تیرزن و پیرزن« قافیۀ بیت هستند و جناس نیز دارند. 

گزینه ی »4«: فعل »همی گفت« ساختار قدیمی دارد. 

گزینه »۱« صحیح است.- ۱۱62سوال 

کسی که قصیدۀ تمام و کمال با موضوع موعظه و نصیحت سرود، »کسایی مروزی« بود؛ سپس »ناصرخسرو« شیوۀ او را ادامه داد.

گزینه »4« صحیح است.- ۱۱63سوال 

تشریح موارد نادرست:

ب( موضوع قابل توجه در شعر نیمۀ دوم قرن ششم، عالقه مندی شاعران به سرودن غزل های لطیف و زیباست. انوری و هم سبکان او در آوردن مضامین دقیق 
در غزل بسیار کوشیدند.

ج( خاقانی و نظامی شاعران معروف آذربایجان هستند. 

گزینه »4« صحیح است.- ۱۱64سوال 

در گزینه های »۱«، »2« و »3« اطناب و کاربرد فراوان واژگان عربی مشهود است در حالی که در گزینه ی »4«، ایجاز، بهره گیری کمتر 
از لغات عربی و استفاده از ویژگی های زبان قدیم دیده می شود.

گزینه »4« صحیح است.- ۱۱65سوال 

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه ی »1«: دو حرف اضافه برای یک متمم به دوزخ درون

گزینه ی »2«: دو حرف اضافه برای یک متمم: به ساعد سیمین درون

گزینه ی »3«: توصیف ساده و تشبیه از نوع حسی است. 

گزینه »4« صحیح است.- ۱۱66سوال 

گزینه »۱« صحیح است.- ۱۱67سوال 

لمعات از نوشته های فخر الدین عراقی است که در این کتاب، سیر و سلوک عارفانه را در قالب نظم و نثر بیان کرده است.

گزینه »2« صحیح است.- ۱۱68سوال 
پس از مرگ تیمور، شاهرخ توانست شهر هرات را مرکز فرمانروایی خود قرار دهد، او با عالقه ای که به هنر و فرهنگ اسالمی پیدا کرده بود، از هنرمندان حمایت 

نمود.

گزینه »4« صحیح است.- ۱۱69سوال 
کمال الدین اسماعیل ـ مداح جالل الدین خوارزمشاه ـ که خود در سال 635 به دست مغوالن در اصفهان کشته شد، این شعر را درباره ی مردم اصفهان توسط 
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مغوالن سروده است.

گزینه »2« صحیح است.- ۱۱70سوال 

گزینه »۱« صحیح است.- ۱۱7۱سوال 
صائب معروف ترین شاعر سبک هندی و در غزل سرایی مشهور است و برخی از تک بیت های غزل او شاهکارهایی از ذوق و اندیشه اند.

گزینه »2« صحیح است.- ۱۱72سوال 

خواجوی کرمانی چند مثنوی به پیروی از نظامی سرود. محاکمه اللغتین را امیرعلی شیرنوایی به زبان ترکی نوشت و ترکیب بند عاشورایی محتشم کاشانی زبانزد 
است.

گزینه »4« صحیح است.- ۱۱73سوال 

به علت کشتن یا متواری ساختن فضال و نابودی کتاب خانه ها، از صحت و اتفاق )استحکام( مطالب در کتاب ها کاسته شد و ضعف و انحطاط فکری این دوره 
را فرا گرفت.

گزینه های دیگر انحطاط ویژگی های زبانی را در سبک عراقی نشان می دهد.

گزینه »4« صحیح است. - ۱۱74سوال 

استفاده از ردیف های طوالنی و خوش آهن نیز در این دوره رایج است.

گزینه »۱« صحیح است. - ۱۱75سوال 

این کتاب در شرح ظهور چنگیز، احوال و فتوحات او و تاریخ خوارزمشاهیان و فتح قلعه های اسماعیلیه و حکومت جانشینان حسن صباح است. نثر کتاب مصنوع 
و دشوار است.

گزینه »2« صحیح است. - ۱۱76سوال 

مثنوی »عشاق نامه« سروده ی فخرالدین عراقی )قرن هفتم( است.

گزینه »4« صحیح است. - ۱۱77سوال 

همه ی آثار گزینه ی 4، در قرن هفتم نگاشته شده است.

بررسی سایر گزینه ها: 

گزینه 1: به ترتیب قرن هفتم، نهم و هشتم

گزینه 2: به ترتیب قرن هفتم، نهم و هشتم

گزینه 3: به ترتیب قرن هفتم، هفتم و نهم

گزینه »2« صحیح است.- ۱۱78سوال 

از دیگر ویژگی های زبان نثر سبک هندی:

4( مطابقت صفت و موصوف 3( جمع بستن با »ات«  2( کاربرد وجه وصفی  1( درآمیختگی نظم و نثر 

5( تتابع اضافات

مأنوس نبودن با زبان قدیم و گسترش دایرۀ واژگان و روی آوردن طبقات مختلف مردم به شعر، از ویژگی های شعر در سبک هندی است.
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گزینه »۱« صحیح است.- ۱۱79سوال 

گزینه 2: از ویژگی های فکری سبک عراقی است.

گزینه 3: ویژگی های ادبی سبک خراسانی است.

گزینه 4: از ویژگی های زبانی سبک عراقی است.

گزینه »2« صحیح است. - ۱۱80سوال 

»لمعات« از آثار فخرالدین عراقی است که جامی به شرح و توضیح آن با نام »اشعه اللمعات« پرداخته است.

گزینه »4« صحیح است.- ۱۱8۱سوال 

گزینه 1: نثری عالمانه و پخته دارد و قرن هفتم است.

گزینه 2: در بیان سلوک ین است و قرن هفتم نگاشته شده است.

گزینه 3: تاریخ مغول، خوارزمشاهیان و اسماعیلیه، قرن هفتم نوشته شده است.

گزینه »4« صحیح است. - ۱۱82سوال 

کتاب جامع عباسی از شیح بهایی درمورد فقه است.

گزینه »۱« صحیح است.- ۱۱83سوال 

سلمان ساوجی در غزل توجه خاصی به سعدی )فرمانروای ملک سخن( و مولوی داشته و دارای قصایدی نیز در سبک عراقی است. همچنین مثنوی جمشید و 
خورشید او به شیوه ی داستان های نظامی سروده شده است.

گزینه »2« صحیح است.- ۱۱84سوال 

گزینه »4« صحیح است. - ۱۱85سوال 

در قرن نهم، هنرمندان، قرآن و شاهنامه را به خط خوش نگاشته و آن را با تصاویری زیبا آراستند و آثاری ماندگار از هنر اسالمی عرضه کردند.

گزینه »3« صحیح است.- ۱۱86سوال 

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه  1: تذکره ی دولتشاه به تشویق امیرعلی شیر نوایی و توسط دولتشاه سمرقندی نوشته شد.

گزینه 2: فضل الله همدانی، ربع رشیدی را در تبریز تأسیس کرد.

گزینه 4:  سلمان ساوجی، مثنوی جمشید و خورشید را به پیروی از نظامی سروده است.

گزینه »۱« صحیح است.- ۱۱87سوال 

تذکره االولیا: عطار نفحات االنفس وو تحفه االحرار: جامی 

بهارستان: جامی، به سبک گلستان سعدی تذکره ی دولتشاه: دولتشاه سمرقندی 

اخالق جاللی: جالل الدین دوانی اخالق االشراف: عبید زاکانی 

گزینه »2« صحیح است.- ۱۱88سوال 
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گزینه »2« صحیح است.- ۱۱89سوال 

گزینه »۱« صحیح است. - ۱۱90سوال 

گزینه »4« صحیح است. - ۱۱9۱سوال 

گزینه »۱« صحیح است. - ۱۱92سوال 

گزینه »3« صحیح است. - ۱۱93سوال 

گزینه »3« صحیح است. - ۱۱94سوال 

پرهیز از زهِد ریایی و برتری عشق بر عقل در سبک دورۀ عراقی دیده می شود.

انوار سهیلی از مالحسین واعظ کاشفی حبیب السیر از خواندمیر 

تاریخ گزیده از حمدالله مستوفی تحفه األحرار از جامی 

گزینه »3« صحیح است. - ۱۱95سوال 

در قرن هفتم قصیده که پیش از آن در خدمت ستایش فرمانروایان بود، کمرنگ شد و غزل که زبان دل و عشق بود گسترش یافت، البته قالب مثنوی نیز برای 
ظهور عاطفه، اخالق و عرفان میدان فراخی پدید آورد.

گزینه »۱« صحیح است. - ۱۱96سوال 
محاکمه اللغتین و بابرنامه به زبان ترکی هستند و کلیله و دمنه دارای نثر فنی و دشوار است.

گزینه »۱« صحیح است. - ۱۱97سوال 
دو دلیل حذف مختصات سبکی زبان قدیم:

1( مأنوس نبودن فضال با زبان قدیم

2( تغییر جغرافیایی حوزه های شعری در نقاط مختلف ایران و تأثیر پذیرفتن از زبان های نواحی گوناگون

گزینه »4« صحیح است. - ۱۱98سوال 
پرهیز از زهد ریایی، با توجه به صفا و پاالیش درون، برتری عشق بر عقل و امثال آن ها مفاهیم و اندیشه های فکری این دوره را رقم زد.

گزینه های دیگر ویژگی های ادبی سبک عراقی هستند.

• یادآوری: هرگاه به قالب های شعری، آرایه های ادبی و وزن و قافیه اشاره شود، ویژگی های ادبی مدنظر است.

گزینه »3« صحیح است. - ۱۱99سوال 
در عهد تیموری، ادبیات نیز رونقی تازه گرفت و کسانی مانند جامی و دولتشاه کتاب های ارزشمندی نوشتند، هرچند این رونق، بنیادی نبود و کتاب های تحقیقی 

این دوره عمدتًا سطحی و ادبیات این دوره نیز تقلیدی و فاقد نوآوری بود.

گزینه »4« صحیح است. - ۱200سوال 
دلیل نام گذاری سبک این دوره این است که بعد از مغول کانون های فرهنگی از خراسان به عراق عجم منتقل شد و شاعران بزرگ این دوره غالبًا از شهرهای 
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گزینه »2« صحیح است.- ۱۱89سوال 

گزینه »۱« صحیح است. - ۱۱90سوال 

گزینه »4« صحیح است. - ۱۱9۱سوال 

گزینه »۱« صحیح است. - ۱۱92سوال 

گزینه »3« صحیح است. - ۱۱93سوال 

گزینه »3« صحیح است. - ۱۱94سوال 

پرهیز از زهِد ریایی و برتری عشق بر عقل در سبک دورۀ عراقی دیده می شود.

انوار سهیلی از مالحسین واعظ کاشفی حبیب السیر از خواندمیر 

تاریخ گزیده از حمدالله مستوفی تحفه األحرار از جامی 

گزینه »3« صحیح است. - ۱۱95سوال 

در قرن هفتم قصیده که پیش از آن در خدمت ستایش فرمانروایان بود، کمرنگ شد و غزل که زبان دل و عشق بود گسترش یافت، البته قالب مثنوی نیز برای 
ظهور عاطفه، اخالق و عرفان میدان فراخی پدید آورد.

گزینه »۱« صحیح است. - ۱۱96سوال 
محاکمه اللغتین و بابرنامه به زبان ترکی هستند و کلیله و دمنه دارای نثر فنی و دشوار است.

گزینه »۱« صحیح است. - ۱۱97سوال 
دو دلیل حذف مختصات سبکی زبان قدیم:

1( مأنوس نبودن فضال با زبان قدیم

2( تغییر جغرافیایی حوزه های شعری در نقاط مختلف ایران و تأثیر پذیرفتن از زبان های نواحی گوناگون

گزینه »4« صحیح است. - ۱۱98سوال 
پرهیز از زهد ریایی، با توجه به صفا و پاالیش درون، برتری عشق بر عقل و امثال آن ها مفاهیم و اندیشه های فکری این دوره را رقم زد.

گزینه های دیگر ویژگی های ادبی سبک عراقی هستند.

• یادآوری: هرگاه به قالب های شعری، آرایه های ادبی و وزن و قافیه اشاره شود، ویژگی های ادبی مدنظر است.

گزینه »3« صحیح است. - ۱۱99سوال 
در عهد تیموری، ادبیات نیز رونقی تازه گرفت و کسانی مانند جامی و دولتشاه کتاب های ارزشمندی نوشتند، هرچند این رونق، بنیادی نبود و کتاب های تحقیقی 

این دوره عمدتًا سطحی و ادبیات این دوره نیز تقلیدی و فاقد نوآوری بود.

گزینه »4« صحیح است. - ۱200سوال 
دلیل نام گذاری سبک این دوره این است که بعد از مغول کانون های فرهنگی از خراسان به عراق عجم منتقل شد و شاعران بزرگ این دوره غالبًا از شهرهای 
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»اصفهان، همدان، ری و اراک کنونی« آمده بودند.

گزینه »4« صحیح است.- ۱20۱سوال 
واقع گرایی شاخصۀ اصلی شعر وحشی بافقی است، زیرا برخی از شاعران سبک هندی بر این باور بودند که باید به سوی حقیقت گویی و واقع گرایی بازگشت. صائب 

از پرکارترین شاعران فارسی زبان است که از نظر تعداد ابیات شعر از دیگران پیشی گرفته است.

گزینه »4« صحیح است. - ۱202سوال 
جامی بهارستان را به سبک گلستان سعدی نوشت و در کتاب نفحات االنس نیز شیوۀ تذکره االولیا را در بیان حقایق عرفانی و ذکر احوال عارفان پیش گرفت و 

مثنوی هایی نیز به پیروی از نظامی سرود که یکی از آن ها مثنوی تحفه االحرار به شیوۀ مخزن االسرار نظامی است.

گزینه »2« صحیح است. - ۱203سوال 
جامی نفحات االنس را به شیوۀ تذکره االولیای عطار نیشابوری در بیان حقایق عرفانی و ذکر احوال عارفان نوشت.

گزینه »3« صحیح است. - ۱204سوال 
دیدیم که برخی از عوامل سیاسی و اجتماعی مثل روی کار آمدن حکومت های غزنوی، سلجوقی و تغییر جغرافیای مرکزیت ادبی و سیاسی از خراسان به عراق 

عجم، زمینه های تغییر سبک را پدید آورد.

گزینه »2« صحیح است. - ۱205سوال 
در اواخر دورۀ مغول بساط حکومت آخرین خلیفۀ عباسی )المستعصم بالله( بر چیده شد و با توجه به پایان یافتن خالفت، زبان رسمی و رایج عربی و نگارش به آن 

از رواج افتاد و توجه به زبان فارسی که زبان تودۀ مردم بود، رونق بیشتری گرفت.

گزینه »۱« صحیح است.- ۱206سوال 

تاریخ نویسی در دوره و سبک عراقی به اسلوب ساده رواج می یابد و تاریخ نویسی از همان اوایل دورهۀ مغول، به سبب عالقۀ شدید آنان به ثبت وقایع مربوط به 
پدران و اجدادشان شروع شد و در دورۀ تیموری هم ادامه یافت.

گزینه »2« صحیح است. - ۱207سوال 

پس از مرگ تیمور، شاخرخ نتوانست شهر هرات را مرکز فرمان روایی خود قرار دهد بایسنقر میرزا پسر او نیز هنر دوست و هنرمد بود و در زمان او هنرمندان قرآن 
کریم و شاهنامه را به خط خوش نگاشتند.

گزینه »2« صحیح است. - ۱208سوال 

کتاب عطاملک جوینی »تاریخ جهان گشا« نام دارد که در احوال چنگیز، تاریخ خوارزمشاهیان، فتح قلعه های اسماعیلیه و حکومت جانشینان حسن صباح نوشته 
شده است.

گزینه »2« صحیح است. - ۱209سوال 

کلیم کاشانی با به کار بردن مضمون های ابداعی فراوان، خالق المعانی ثانی لقب گرفته است.

گزینه »3« صحیح است.- ۱2۱0سوال 

در دورۀ سبک عراقی برخی از نویسندگان، کتاب های مشکل و دشوار و دیریاب را به زبان ساده، بازنویسی می کردند، چنانکه در قرن نهم مالحسین واعظ کاشفی 
کلیله و دمنه را به انشای دورۀ خود بازگرداند و آن را »انوار ُسهیلی« نامید.
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گزینه »۱« صحیح است.- ۱2۱۱سوال 

گزینه 2: نثر مرصاد العباد ساده است و گاهی موازنه و سجع دارد.

گزینه 3: نثر تاریخ جهان گشا متکلف و پیچیده است.

گزینه 4: نثر گلستان مسجع و فنی است.

گزینه »۱« صحیح است. - ۱2۱2سوال 

گزینه های 2 و 3 از ویژگی های ادبی سبک عراقی است و در مورد گزینه 4 باید گفت کاربرد حرف نشانۀ »مر« در سبک عراقی کم شده است و به کارگیری »مر« 
در کنار مفعول از ویژگی های سبک خراسانی است.

گزینه »3« صحیح است. - ۱2۱3سوال 

تحول شعر از آن جهت که به میان عامه آمد و با مضمون ها و قلمروهای تاز ه ای روبه رو شد، حرکت سودمندی بود، اما از آن رو که افراد کم اطالع و عامی به شعر 
روی آوردند و آن را از استواری و سالمت پیشین خود دور ساختند، برای آیندۀ ادبیات زیان بار بود.

گزینه »۱« صحیح است.- ۱2۱4سوال 

گزینه های 3 و 4 هر دو کتاب هایی هستند در بیان حقایق عرفانی و ذکر احوال عارفان.

گزینه 2 تاریخ پیامبران، خلفای چهارگانه، بنی عباس و تاریخ ایران را تا 730 هـ . ق . در بر می گیرد.

گزینه »۱« صحیح است. - ۱2۱5سوال 

گزینه 1 در قلمرو فکری سبک هندی است.

از دیگر ویژگی های زبانی سبک هندی به این موارد نیز می توان اشاره کرد:

1( ورود لغات مربوط به مذاهب و آداب و رسوم هندوان در حوزۀ شعر و ادب

2( رواج لغات ترکی که باعث ضعفی زبان فارسی گردید.

گزینه »۱« صحیح است. - ۱2۱6سوال 

قدیم ترین کتاب تاریخ دربارۀ تیمور »ظفرنامۀ شامی« است. در مقدۀ این کتاب آمده است: »امیر تیمور به من دستور داد که ساده بنویسم، به طوری که عامۀ 
مردم بفهمند.«

گزینه »3« صحیح است.- ۱2۱7سوال 

او از نویسندگان زبردست قرن هفتم و اثر معروفش »المعجم فی معاییر اشعار العجم« است که موضوع آن در علم عروض )بررسی اوزان شعر(، قافیه، بدیع و نقد 
شعر می باشد که نثری ساده و عالمانه دارد.

گزینه »4« صحیح است. - ۱2۱8سوال 

با حملۀ بنیان برانداز مغول و بعد از آن هجوم وحشیانۀ تیمور و حکومت ظالمانۀ این دو، نه تنها بناها و آبادانی ها بلکه بنیان فرهنگ و اخالق نیز تباه و ویران 
گردید. مردم سرخورده و دل مرده به عرفان )تصوف( پناه بردند تا آرامش یابند. شعر عرفانی با تکیه بر عواطف انسانی و ترویج روحیۀ تسامح و تساهل، خدمت به 

خلق، آزادگی و بی ثباتی دنیا، انسان نومید روزگار را تسکین بخشید.

گزینه »2« صحیح است.- ۱2۱9سوال 
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گزینه »۱« صحیح است.- ۱2۱۱سوال 

گزینه 2: نثر مرصاد العباد ساده است و گاهی موازنه و سجع دارد.

گزینه 3: نثر تاریخ جهان گشا متکلف و پیچیده است.

گزینه 4: نثر گلستان مسجع و فنی است.

گزینه »۱« صحیح است. - ۱2۱2سوال 

گزینه های 2 و 3 از ویژگی های ادبی سبک عراقی است و در مورد گزینه 4 باید گفت کاربرد حرف نشانۀ »مر« در سبک عراقی کم شده است و به کارگیری »مر« 
در کنار مفعول از ویژگی های سبک خراسانی است.

گزینه »3« صحیح است. - ۱2۱3سوال 

تحول شعر از آن جهت که به میان عامه آمد و با مضمون ها و قلمروهای تاز ه ای روبه رو شد، حرکت سودمندی بود، اما از آن رو که افراد کم اطالع و عامی به شعر 
روی آوردند و آن را از استواری و سالمت پیشین خود دور ساختند، برای آیندۀ ادبیات زیان بار بود.

گزینه »۱« صحیح است.- ۱2۱4سوال 

گزینه های 3 و 4 هر دو کتاب هایی هستند در بیان حقایق عرفانی و ذکر احوال عارفان.

گزینه 2 تاریخ پیامبران، خلفای چهارگانه، بنی عباس و تاریخ ایران را تا 730 هـ . ق . در بر می گیرد.

گزینه »۱« صحیح است. - ۱2۱5سوال 

گزینه 1 در قلمرو فکری سبک هندی است.

از دیگر ویژگی های زبانی سبک هندی به این موارد نیز می توان اشاره کرد:

1( ورود لغات مربوط به مذاهب و آداب و رسوم هندوان در حوزۀ شعر و ادب

2( رواج لغات ترکی که باعث ضعفی زبان فارسی گردید.

گزینه »۱« صحیح است. - ۱2۱6سوال 

قدیم ترین کتاب تاریخ دربارۀ تیمور »ظفرنامۀ شامی« است. در مقدۀ این کتاب آمده است: »امیر تیمور به من دستور داد که ساده بنویسم، به طوری که عامۀ 
مردم بفهمند.«

گزینه »3« صحیح است.- ۱2۱7سوال 

او از نویسندگان زبردست قرن هفتم و اثر معروفش »المعجم فی معاییر اشعار العجم« است که موضوع آن در علم عروض )بررسی اوزان شعر(، قافیه، بدیع و نقد 
شعر می باشد که نثری ساده و عالمانه دارد.

گزینه »4« صحیح است. - ۱2۱8سوال 

با حملۀ بنیان برانداز مغول و بعد از آن هجوم وحشیانۀ تیمور و حکومت ظالمانۀ این دو، نه تنها بناها و آبادانی ها بلکه بنیان فرهنگ و اخالق نیز تباه و ویران 
گردید. مردم سرخورده و دل مرده به عرفان )تصوف( پناه بردند تا آرامش یابند. شعر عرفانی با تکیه بر عواطف انسانی و ترویج روحیۀ تسامح و تساهل، خدمت به 

خلق، آزادگی و بی ثباتی دنیا، انسان نومید روزگار را تسکین بخشید.

گزینه »2« صحیح است.- ۱2۱9سوال 
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گزینه »3« صحیح است. - ۱220سوال 

در این دوره، از یک سو به دلیل کم توجهی و بی مهری شاهان صفوی نسبت به شاعران و از سوی دیگر شاعرنوازی و ادب گرایی سالطین هندوستان، آن ها به 
دریاهای هند روی آورند.

گزینه »۱« صحیح است. - ۱22۱سوال 

هرگاه چند ترکیب اضافی و وصفی، پی در پی و به دنبال هم بیایند، از نظر دستور زبان »تابع اضافات« نامیده می شود، مانند:

»خواِب نوشیِن بامداد رحیل / باز دارد پیاده را ز سبیل«

گزینه »4« صحیح است. - ۱222سوال 

در این دوره از یک سو با از بین رفتن سلطۀ حکومت بغداد بر ایران، کاربرد لغات عربی کم شد و از سوی دیگر حمالت تیموریان و ازبکان، به رواج لغات ترکی و 
ضعف زبان فارسی منجر گردید.

گزینه »4« صحیح است.- ۱223سوال 

در دورۀ صفویه از نثر مصنوع در فرمان ها و منشات و دیباچۀ کتاب ها استفاده می شد.

گزینه »2« صحیح است. - ۱224سوال 

اشعار عبید به دو بخش کلی جدی و طنز آمیز تقسیم می شود که »عشاق نامه« جزء سروده های جدی اوست.

گزینه »۱« صحیح است. - ۱225سوال 

لمعات کتابی از فخر الدین عراقی است با مثنوی عشاق نامه.

مرصادالعباد نوشتۀ نجم دایه معروف به نجم رازی است.

تحفه االحرار یکی از آثار منظوم جامی است.

گزینه »2« صحیح است.- ۱226سوال 

جریان نثر قرن هفتم: ساده نویسی: آثاری چون طبقات ناصری ـ مرصاد العباد ـ العمجم فی معاییر اشعارالعجم

پیچیده نویسی: تاریخ وصاف ـ تاریخ جهان گشا

نکته: رساله ی دلگشا و اخالق االشراف از آثار منثور قرن هشتم است.

گزینه »۱« صحیح است. - ۱227سوال 

نثر در سبک عراقی و در قرن هفتم بیشتر به دو جریان گرایش پیدا کرد:

1( ساده نویسی در آثاری مانند طبقات ناصری و مرصادالعباد

2( پیچیده نویسی با محتوای عمدتًا تاریخی همچون تاریخ وّصاف و تاریخ جهان گشای جوینی

گزینه »4« صحیح است. - ۱228سوال 

کتاب تاریخ گزیده نوشته ی حمدالله مستوفی، شامل تاریخ پیامبران، خلفای چهارگانه، خلفای بی عباس و تاریخ ایران تا سال 730 هـ . ق . است.

گزینه »۱« صحیح است. - ۱229سوال 
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کتاب »المعجم فی معاییر اشعار العجم« نوشتۀ شمس قیس رازی از نویسندگان زبردست قرن هفتم هجری است. این کتاب از نخستین و مهم ترین آثار در علم 
عروض و قافیه، بدیع و نقد شعر است.

»المعجم فی معاییر اشعار العجم« به معنی »فرهنگ )دایره المعارف( در موضوع معیارهای اشعار فارسی« است. معنای عنوان کتاب ما را راهنمایی می کند تا 
موضوع کتاب را بیاموزیم.

گزینه »2« صحیح است. پاسخ- ۱230سوال 

عبید زاکانی: اخالق االشراف ـ صد پند ـ رساله ی دلگشا ـ موش و گربه

فخرالدین عراقی: عشاق ناامه ـ لمعات

جامی: نفحات االنس ـ بهارستان ـ تحفه االحرار

با توجه به موارد فوق گزینه ی 2 درست است.

گزینه »3« صحیح است. - ۱23۱سوال 

رایج ترین انواع شعر فارسی در این دوره حماسی مدحی و غنایی بود. داستان سرایی و قصه پردازی و آوردن حکایت ها و مثل ها نیز در این دوره آغاز گشت. 
نخستین کسی که قصیده تمام و کمال در موضوع تعلیمی سرود کسایی مروزی بود و سپس ناصرخسرو شیوه او را ادامه داد.

گزینه »3« صحیح است. - ۱232سوال 

دالیل نادرستی سایر موارد:

گزینه 1: رواج فارسی دری: مشرق و شمال شرقی

گزینه 2: زبان رسمی دوران یعقوب لیث: فارسی دری 

گزینه 4: آثار ادبی پهلوی: طبق اهمیت سنت شفاهی غالبًا مکتب نشده اند.

گزینه »3« صحیح است. - ۱233سوال 

برای تالیف »شاهنامه ابومنصوری« ابومنصور المعمری عده ای از دانشمندان زمان را گرد هم آورد و این کتاب را آنها پدید آوردند.

کتاب »تاریخ رسل و الملوک« نوشته »محمد بن جریر طبری« است که ابوعلی بلعمی آن را به فارسی برگرداند و با حذف و اضافه مطالبی کتاب »تاریخ بلعمی« 
را به دست آورد.

تفسیر طبری نوشته »محمد بن جریر طبری« است و »ترجمه تفسیر طبری« توسط عده ای از دانشمندان ماوراء النهر صورت گرفته است.

گزینه »4« صحیح است.- ۱234سوال 

براساس نظریه ارسطو طبقه بندی زیر را برای شعر این دوره می توان در نظر گرفت:

1( بر اساس نام شاعر مانند فردوسی

2( بر اساس زمان و دوره اثر مانند دوره غزنوی

3( بر اساس موضوع و نوع مانند عرفانی

4( براساس محیط جغرافیایی مانند سبک آذربایجانی

5( به تناسب مخاطب مانند سبک عامیانه

6( بر اساس هدف مانند فکاهی

7( بر اساس قلمرو دانشی مانند علمی
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گزینه »2« صحیح است.- ۱235سوال 

ویژگی های سبک خراسانی عبارتند از:

1( قالب عمده شعر این دوره قصیده است و قالب غزل در اواخر این دوره رشد می یابد.

2( استفاده از آرایه های ادبی طبیعی و در حد اعتدال

3( قافیه و ردیف در شعر این سبک بسیار ساده است

4( در توصیف پدیده ها بیشتر از تشبیه حسی بهره گرفته می شود

قالب های شعری، ردیف و قافیه و وزن و آرایه های ادبی از ویژگی های ادبی هر سبک محسوب می شوند، بررسی لغات و مسائل دستوری از ویژگی های زبانی 
هر سبک به شمار می روند. آنچه به مضامین و محتوای متون یک دوره برمی گردد. در ویژگی های فکری می گنجد.

گزینه »2« صحیح است.- ۱236سوال 

نثر دوره اول : 1_ نثر سامانی )ایجاز و اختصار_ تکرار فعل یا اسم_ کوتاهی جمالت_لغات کم کاربرد فارسی_ بهره گیری کمتر از لغات عربی_ افزایش کاربرد 
نشانه های جمع فارسی(

2_ نثر غزنوی و سلجوقی )اطناب_ تمثیل و استشهاد به آیات _ حذف افعال به قرینه_ افزایش کاربرد لغات عربی(

گزینه »4« صحیح است.- ۱237سوال 

فکر و کالم در این دوره ساده است و هنوز با پیچیدگی های عرفانی و حکمی و اندیشه های فلسفی در نیامیخته است.

گزینه »4« صحیح است.- ۱238سوال 

کلمات خانه، خود خداوند در این جمالت تکرار شده اند. این ویژگی از ویژگی های نثر دوره سامانی است و سایر ویژگی های ذکر شده، ویژگی های نثر دوره غزنوی 
و سلجوقی هستند و می دانیم که ترجمه تفسیر طبری مربوط به دوره سامانی است.

گزینه »3« صحیح است.- ۱239سوال 

استفاده از واژه های عربی مثل علی الصباح، نظر و جمال از ویژگی هایی است که این شعر را از سبک خراسانی متمایز می کند.

در بیت 1 استفاده از واژه جوشن و گبر در بیت 2، استفاده از دو نشانه برای یک متمم و در بیت 4 کمی لغات عربی و ساده بودن زبان این اشعار را به سبک 
خراسانی نزدیک می کند.

گزینه »3« صحیح است.- ۱240سوال 

محمد تقی بهار برای شعر فارسی شش نوع سبک و داره قائل بود. وی این تقسیم بندی را بر مبنای حوزه جغرافیایی و تاریخی شعر معرفی می نماید.

گزینه »4« صحیح است.- ۱24۱سوال 

دالیل نادرستی سایر موارد:

گزینه 1:  قالب قصیده قالب عمده این دوره است و غزل مثنوی در حال شکل گیری اند.

گزینه 2:  ردیف و قافیه در سبک خراسانی بسیار ساده است.

گزینه 3: ویژگی فکری است.

گزینه »2« صحیح است.- ۱242سوال 

»افزایش کاربرد لغات عربی« و »تمثیل و استشهاد به آیات احادیث و اشعار« از ویژگی های دوره غزنوی و سلجوقی است.
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ویژگی »ایجاز در لفظ« نیز متعلق به دوره سامانی است.

گزینه »3« صحیح است. - ۱243سوال 

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه 1 : مترجم سوم این کتاب »هادی خسروشاهی« است. »مهستی بحرینی« مترجم مائده های زمینی است.

گزینه 2: اتاق آبی خاطره نگاری محسوب می شود نه سفرنامه.

گزینه 4: اثری که حسام الدین از موالنا خواست کتابی به طرز آن بنویسد الهی نامه سنایی بود نه عطار.

گزینه »3« صحیح است. - ۱244سوال 

بررسی سایر گزینه ها :

گزینه 1_ مربوط به زبان دری است.

گزینه 2 _مربوط به زبان فارسی میانه پارتی است.

گزینه 4_ این دو اثر اصل پارتی دارند.

گزینه »3« صحیح است.- ۱245سوال 

بررسی موارد نادرست در سایر گزینه ها:

گزینه 1: سندبادنامه »سروده« ظهیری سمرقندی نیست بلکه اثری »منثور« است. گزینه 2: منطق الطیر اثری »عرفانی و غنایی« است نه حماسی.

 گزینه 4: خوان هشتم از سروده های »مهدی اخوان ثالث« است.

گزینه »3« صحیح است.- ۱246سوال 

1( نفحات االنس به تقلید از تذکرۀ االولیای عطار است.

2( جمشید و خورشید به تقلید از آثار نظامی سروده شده است.

4( شمس قیس رازی از نویسندگان قرن هفتم است.

گزینه »۱« صحیح است. - ۱247سوال 

گزینه »۱« صحیح است.- ۱248سوال 

» همسایه ها« اثر احمد محمود _ »شوهر آهو خانم« اثر علی محمد افغانی_ »بره گمشده راعی«: اثر هوشنگ گلشیری که مربوط به دوره مقاومت هستند.

»چشم هایش« اثر بزرگ علوی است که مربوط به نویسندگان نسل اول است.

گزینه »2« صحیح است.- ۱249سوال 

گزینه »۱« صحیح است.- ۱250سوال 

دلیل نادرست ج: وجه تمایز  پروین،شکل تصرف وی در مضامین و کیفیت ارائه آنهاست.

دلیل نادرستی د: وی غزل سرا نبوده است.

گزینه »3« صحیح است.- ۱25۱سوال 
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جمالزاده در داستان بیشتر از اینکه به محتوا توجه داشته باشد به سبک نویسندگی و کاربرد کلمات عامیانه و متداول در نثر توجه داشت.

گزینه »3« صحیح است.- ۱252سوال 

گزینه »۱« صحیح است.- ۱253سوال 

تصحیح سایر گزینه ها: 

ای قلم: نسیم شمال، ایده آل: میرزادۀ عشقی، شمس الدین و قمر: میرزا حسن خان بدیع، امثال و حکم: دهخدا، داستان باستان: میرزا حسن خان بدیع 

گزینه »2« صحیح است.- ۱254سوال 

گزینه »4« صحیح است.- ۱255سوال 

از او ]بهار[ در جایگاه شاعر و پژوهشگر آثاری مانند تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، سبک شناسی، تاریخ تطور شعر فارسی، دیوان اشعار و تصحیح های 
ارزشمند و مقاالت علمی بسیاری به جای مانده است.

گزینه »2« صحیح است.- ۱256سوال 

گزینه »۱« صحیح است.- ۱257سوال 

گزینه 2:  نیمه دوم قرن ششم و اوایل قرن هفتم 

گزینه 3: نیمه دوم قرن پنجم و اوایل ششم

گزینه 4: قرن چهارم و نیمه اول قرن پنجم

گزینه »3« صحیح است.- ۱258سوال 

عبارات »ج« و » د«  و »ه« با نثر دوره غزنویان و سلجوقیان متناسب اند.  سایر موارد ویژگی های نثر دوره سامانی است.

گزینه »4« صحیح است. - ۱259سوال 

دالیل نادرستی سایر موارد :

گزینه 1:  این زبان زبان محاوره و مکاتبه دربار ساسانی است.

گزینه 2: بخش پارتی آن در زمان اشکانیان و در شمال و شمال شرقی ایران رواج داشته است.

گزینه 3: به مفهوم واقعی خود هم زمان با شروع دولت طاهریان پدید آمد .

گزینه »۱« صحیح است.- ۱260سوال 

بررسی گزینه ها 

گزینه 1: »جوامع الحکایات و لوامع الروایات«: سدیدالدین محمد عوفی / »سه پرسش«: تولستوی / منظومه »خاک آزادگان«: سپیده کاشانی

گزینه 2: » خسرو« عبدالحسین وجدانی 

گزینه 3: »دریادالن صف شکن«  مرتضی آوینی /  منظومه »دلیران و مردان ایران زمین«:  محمود شاهرخی

گزینه 4: منظومه »رستم و اشکبوس«: فردوسی_ منظومه »طوطی و بقال«: مولوی
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گزینه »3« صحیح است.- ۱26۱سوال 

ویژگی های نثر دوره سامانی: ایجاز و اختصار در لفظ و معنا، تکرار فعل یا اسم به حکم ضرورت معنی، افزایش کاربرد نشانه های جمع فارسی بر جمع عربی 

ویژگی های نثر دوره غزنوی و سلجوقی:

تمثیل و استشهاد و آیات و احادیث و اشعار، حذف افعال به قرینه

گزینه »۱« صحیح است.- ۱262سوال 

نخستین نمونه نثر فنی کتاب »کلیله و دمنه« از » ابوالمعالی نصرالله منشی« است که )در سال 536 ه.ق( در اواسط نیمه اول قرن ششم تالیف شد.

گزینه »۱« صحیح است.- ۱263سوال 

تالش شاعران از قرن سوم تا میانه قرن پنجم موجب شد زبان و ادب فارسی در شرق و شمال شرق یعنی ماوراءالنهر خراسان و سیستان گسترش یابد.

در شمال غرب ایران دست های از شاعران ظهور کردند که کار آنان در ادب فارسی تازگی داشت این دسته که شاعران معروف آذربایجان )خاقانی، نظامی( بودند 
سبک شعر فارسی را از آنچه در دیگر نواحی ایران یا پیش از آنان رایج بود متمایز ساختند.

گزینه »4« صحیح است.- ۱264سوال 

عوامل مهم پیشرفت و گسترش زبان و ادبیات فارسی در این دوره عبارتند از:

گرایش شاهان در جلب توجه عالمان و ادیبان به دربار لشکرکشی ها و فتوحات غزنویان توسعه مدارس و مراکز تعلیم.

در حوزه ادبی فارس و نواحی مرکزی )عراق عجم (شاعران و نویسندگان مشهوری در اصفهان، همدان، ری و ... ظهور کردند که در تجدید سبک، بسیار تاثیر 
گذار بودند. از جمله آنان جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی است.

گزینه »4« صحیح است.- ۱265سوال 
تشریح گزینه های دیگر:

گزینه 1:  این ابیات توصیف بهار است و در آن معشوقی وجود ندارد.

گزینه 2: ادبیات توصیفی است و پند و اندرزی در آن نیست.

گزینه 3: ابیات خالی از روح حماسه است.

گزینه »3« صحیح است.- ۱266سوال 

گزینه »۱« صحیح است.- ۱267سوال 

با توجه به نوع قرارگیری قافیه ها و مضمون توصیفی شعر متوجه می شویم اشعار در قالب قصیده هستند.

تشریح گزینه های دیگر :

گزینه 2 : تشبیه حسی: من مانند بلبل از هجران دوست می نالم.

گزینه 3: اینند بار، دیهیم 

گزینه 4: تفاوت تلفظ: هزار

گزینه »2« صحیح است.- ۱268سوال 

وجود سیمرغ در شاهنامه ویژگی »حوادثی خارق العاده )خرق عادت(« در شاهنامه را بیان می کند.
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گزینه »3« صحیح است.- ۱26۱سوال 

ویژگی های نثر دوره سامانی: ایجاز و اختصار در لفظ و معنا، تکرار فعل یا اسم به حکم ضرورت معنی، افزایش کاربرد نشانه های جمع فارسی بر جمع عربی 

ویژگی های نثر دوره غزنوی و سلجوقی:

تمثیل و استشهاد و آیات و احادیث و اشعار، حذف افعال به قرینه

گزینه »۱« صحیح است.- ۱262سوال 

نخستین نمونه نثر فنی کتاب »کلیله و دمنه« از » ابوالمعالی نصرالله منشی« است که )در سال 536 ه.ق( در اواسط نیمه اول قرن ششم تالیف شد.

گزینه »۱« صحیح است.- ۱263سوال 

تالش شاعران از قرن سوم تا میانه قرن پنجم موجب شد زبان و ادب فارسی در شرق و شمال شرق یعنی ماوراءالنهر خراسان و سیستان گسترش یابد.

در شمال غرب ایران دست های از شاعران ظهور کردند که کار آنان در ادب فارسی تازگی داشت این دسته که شاعران معروف آذربایجان )خاقانی، نظامی( بودند 
سبک شعر فارسی را از آنچه در دیگر نواحی ایران یا پیش از آنان رایج بود متمایز ساختند.

گزینه »4« صحیح است.- ۱264سوال 

عوامل مهم پیشرفت و گسترش زبان و ادبیات فارسی در این دوره عبارتند از:

گرایش شاهان در جلب توجه عالمان و ادیبان به دربار لشکرکشی ها و فتوحات غزنویان توسعه مدارس و مراکز تعلیم.

در حوزه ادبی فارس و نواحی مرکزی )عراق عجم (شاعران و نویسندگان مشهوری در اصفهان، همدان، ری و ... ظهور کردند که در تجدید سبک، بسیار تاثیر 
گذار بودند. از جمله آنان جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی است.

گزینه »4« صحیح است.- ۱265سوال 
تشریح گزینه های دیگر:

گزینه 1:  این ابیات توصیف بهار است و در آن معشوقی وجود ندارد.

گزینه 2: ادبیات توصیفی است و پند و اندرزی در آن نیست.

گزینه 3: ابیات خالی از روح حماسه است.

گزینه »3« صحیح است.- ۱266سوال 

گزینه »۱« صحیح است.- ۱267سوال 

با توجه به نوع قرارگیری قافیه ها و مضمون توصیفی شعر متوجه می شویم اشعار در قالب قصیده هستند.

تشریح گزینه های دیگر :

گزینه 2 : تشبیه حسی: من مانند بلبل از هجران دوست می نالم.

گزینه 3: اینند بار، دیهیم 

گزینه 4: تفاوت تلفظ: هزار

گزینه »2« صحیح است.- ۱268سوال 

وجود سیمرغ در شاهنامه ویژگی »حوادثی خارق العاده )خرق عادت(« در شاهنامه را بیان می کند.
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گزینه »2« صحیح است.- ۱269سوال 

برخی از قطعات شعری اشعار پهلوی بازمانده اشعار تعلیمی و اخالقی هستند و در میان اندرزنامه های منثور جای دارند  مانند آثاری چون درخت آسوریک و یادگار 
زریران که هر دو اصل پارتی دارند.

گزینه »4« صحیح است.- ۱270سوال 

سبک خراسانی از آغاز شعر فارسی تا قرن ششم و دوره بازگشت ادبی در تمام طول قرن سیزدهم ادامه داشت.

گزینه »۱« صحیح است.- ۱27۱سوال 

بیت ) الف( نوع ادبی غنایی دارد، بیت )ب( نوع ادبی تعلیمی دارد، بیت )پ( نوع ادبی حماسی دارد.

گزینه »4« صحیح است.- ۱272سوال 

امروزه فقط چند صفحه ای از مقدمه شاهنامه ابومنصوری، باقی مانده است.

گزینه »3« صحیح است.- ۱273سوال 

به تناسب مخاطب، سبک عامیانه، سبک عالمانه/ بر اساس موضوع و نوع: سبک عرفانی، سبک حماسی 

گزینه »3« صحیح است.- ۱274سوال 

در متن گزینه 1 و 2 و 4 ویژگی های چون ایجاد و اختصار در لفظ و معنا، بهره گیری کمتر از لغات عربی و تکرار فعل یا اسم به حکم ضرورت معنی وجود دارد که 
از ویژگی های نثر دوره اول است.

اما متن گزینه 3 ویژگی های نثر دوره اول را ندارد.

گزینه »4« صحیح است.- ۱275سوال 

با خروج شعر از دربارها و ورود آن به خانقاه ها دامنه موضوعات گسترش یافته و بر سادگی بیان قدرت عواطف، عمق افکار و اندیشه هایی که موضوع شعر پارسی 
بود افزوده شد و خانقاها در شمار پشتیبانان و پناهگاه های شعر فارسی در آمدند.

گزینه »3« صحیح است.- ۱276سوال 

سنایی و انوری تحولی در غزل ایجاد کردند که موجب حضور شاعران بزرگی در قرن هفتم شد.

گزینه »2« صحیح است.- ۱277سوال 

شعر این دوره از نظر سبک گویندگی و موضوع تنوع یافت و در شاخه ها رشته هایی همچون مدح، هجو، طنز، وعظ و حکمت، داستان سرایی، تغزل و حماسه 
به کار گرفته شد.

گزینه »3« صحیح است.- ۱278سوال 

حذف افعال به قرینه از جمله ویژگی های نثر این دوره است.

گزینه »2« صحیح است.- ۱279سوال 

عمده ترین دالیل توجه نویسندگان به فارسی نویسی عبارتند از: 1_ گسترش عرفان و تصوف 2_ شکل گیری دولت سلجوقی و بهره گیری از دبیران و نویسندگان 
تربیت یافته در خراسان و عراق
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گزینه »3« صحیح است.- ۱280سوال 

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه 1:  »سفرنامه« طنز نیست و در این نوشته، ناصرخسرو بخشی از رخدادهای سفر خویش را با ذکر زمان و مکان و شرح جزئیات و توصیف حاالت اشخاص، 
بیان کرده است.

گزینه 2: »کالس نقاشی« نوعی خاطره نگاری است.

گزینه 4: »اسرار التوحید«  بیان حس و حال محمدبن منور و نوعی زندگی نامه است.

گزینه »3« صحیح است.- ۱28۱سوال 

» سفرنامه « اثر ناصرخسرو قبادیانی، ادیب قرن پنجم هجری قمری از مشهورترین آثار نثر فارسی است.

گزینه »4« صحیح است.- ۱282سوال 

زبان پهلوی زبان رسمی دوران ساسانی بود. از آنجا که این زبان، اساسًا به ناحیه پارس تعلق داشته است و در مرحله ای میان فارسی باستان و فارسی نو )دری( 
قرار دارد آن را »فارسی میانه« نامیده اند. منظومه »درخت آسوریک« و »یادگار زریران« هر دو اصل پارتی دارند.

گزینه »4« صحیح است.- ۱283سوال 

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه 1:  نثر سده چهارم و نیمه اول سده پنجم ساده و روان است و بیشتر به موضوع های حماسی ملی و تاریخی توجه دارد.

گزینه 2:  اصل »تفسیری طبری« را محمد بن جریر طبری به زبان عربی نوشته است.

گزینه 3: موضوع شاهنامه ابومنصوری تاریخ گذشته ایران است.

گزینه »3« صحیح است.- ۱284سوال 

قرن چهارم و نیمه اول قرن پنجم مهمترین دوره تمدن اسالمی ایران بوده است. این درخشش با شکست سامانیان از ترکان آل افراسیاب به تیرگی گرایید و 
خراسان ابتدا به دست سبکتگین و سپس پسرش محمود افتاد.

گزینه »2« صحیح است.- ۱285سوال 

مفاهیم ذهنی شعر شاعران قرن چهارم و نیمه اول قرن پنجم از قلمرو تعالیم کلی اخالقی فراتر نمی رفت. بنابراین بیت گزینه 2 که مفهوم عرفانی )فنای فی الله( 
دارد نمی تواند سروده  شاعران این عصر باشد.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه 1: کسی که درد نکشیده حال دردمند را نمی فهمد.

گزینه 3: مرگ قدرتمندان و ناپایداری دنیا

گزینه 4: نکوهش جهان ناپایدار 

گزینه »3« صحیح است.- ۱286سوال 

کسایی مروزی قصیده تمام و کمال در باب موعظه و نصیحت سرود سپس ناصرخسرو شیوه او را ادامه داد.

گزینه »۱« صحیح است.- ۱287سوال 

بررسی موارد نادرست: 
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گزینه »3« صحیح است.- ۱280سوال 

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه 1:  »سفرنامه« طنز نیست و در این نوشته، ناصرخسرو بخشی از رخدادهای سفر خویش را با ذکر زمان و مکان و شرح جزئیات و توصیف حاالت اشخاص، 
بیان کرده است.

گزینه 2: »کالس نقاشی« نوعی خاطره نگاری است.

گزینه 4: »اسرار التوحید«  بیان حس و حال محمدبن منور و نوعی زندگی نامه است.

گزینه »3« صحیح است.- ۱28۱سوال 

» سفرنامه « اثر ناصرخسرو قبادیانی، ادیب قرن پنجم هجری قمری از مشهورترین آثار نثر فارسی است.

گزینه »4« صحیح است.- ۱282سوال 

زبان پهلوی زبان رسمی دوران ساسانی بود. از آنجا که این زبان، اساسًا به ناحیه پارس تعلق داشته است و در مرحله ای میان فارسی باستان و فارسی نو )دری( 
قرار دارد آن را »فارسی میانه« نامیده اند. منظومه »درخت آسوریک« و »یادگار زریران« هر دو اصل پارتی دارند.

گزینه »4« صحیح است.- ۱283سوال 

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه 1:  نثر سده چهارم و نیمه اول سده پنجم ساده و روان است و بیشتر به موضوع های حماسی ملی و تاریخی توجه دارد.

گزینه 2:  اصل »تفسیری طبری« را محمد بن جریر طبری به زبان عربی نوشته است.

گزینه 3: موضوع شاهنامه ابومنصوری تاریخ گذشته ایران است.

گزینه »3« صحیح است.- ۱284سوال 

قرن چهارم و نیمه اول قرن پنجم مهمترین دوره تمدن اسالمی ایران بوده است. این درخشش با شکست سامانیان از ترکان آل افراسیاب به تیرگی گرایید و 
خراسان ابتدا به دست سبکتگین و سپس پسرش محمود افتاد.

گزینه »2« صحیح است.- ۱285سوال 

مفاهیم ذهنی شعر شاعران قرن چهارم و نیمه اول قرن پنجم از قلمرو تعالیم کلی اخالقی فراتر نمی رفت. بنابراین بیت گزینه 2 که مفهوم عرفانی )فنای فی الله( 
دارد نمی تواند سروده  شاعران این عصر باشد.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه 1: کسی که درد نکشیده حال دردمند را نمی فهمد.

گزینه 3: مرگ قدرتمندان و ناپایداری دنیا

گزینه 4: نکوهش جهان ناپایدار 

گزینه »3« صحیح است.- ۱286سوال 

کسایی مروزی قصیده تمام و کمال در باب موعظه و نصیحت سرود سپس ناصرخسرو شیوه او را ادامه داد.

گزینه »۱« صحیح است.- ۱287سوال 

بررسی موارد نادرست: 
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مورد »ب«: ناصرخسرو در قرن پنجم می زیست.

مورد »ج«: »ارزیابی شتاب زده« اثر جالل آل احمد است. 

مورد »هـ«: ادبیات غنایی به نظم و نثر هم نوشته می شود. 

گزینه »4« صحیح است.- ۱288سوال 

ویژگی های شعر این دوره: شاعر می کوشد تا فکر و خیال خود را همانگونه که به خاطرش می رسد بیان کند و مفاهیم ذهنی شاعران این دوره از قلمرو تعالیم 
کلی اخالقی فراتر نمی رفت. آوردن ترکیب های تازه استعاره های دلپذیر تشبیهات گوناگون و به کارگیری انواع توصیف از خصیصه های دیگر شعر این دوره است. 
داستان  سرایی و قصه پردازی و آوردن حکایت ها و مثل ها در شعر این دوره آغاز گشت. ویژگی های نثر این دوره: نثر این دوره بیشتر به موضوع های حماسی 

ملی و تاریخی توجه دارد و هنوز آوردن اصطالحات علمی و اشعار و امثال در آن رایج نشده است.

گزینه »4« صحیح است.- ۱289سوال 

الف( در آغاز قرن سوم دولت نیمه مستقل طاهری و پس از آن دولت مستقل صفاری بر سر کار آمد.

ب( در مجموع قرن چهارم هجری دوران غلبه رواج حفظ و ارائه آداب و رسوم ملی بود.

ت( در آغاز قرن چهارم دولت سامانی روی کار آمد و رسم های فرهنگی کهن ایرانی را رواج داد.

گزینه »3« صحیح است.- ۱290سوال 

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه 1: تا اوایل دوره ساسانی نیز آثاری به زبان پارتی تالیف می شده است.

گزینه 2: نامه ها و فرمان های شاهان هخامنشی به زبان فارسی باستان نگاشته شده است.

گزینه 4: منطقه رواج فارسی دری نخست  در مشرق و شمال شرقی ایران بود.

گزینه »2« صحیح است.- ۱29۱سوال 

زبان پارتی در شمال و شمال شرقی ایران متداول بوده است

گزینه »4« صحیح است.- ۱292سوال 

فارسی دری موجودیت خود را به سرسختی حفظ کرد و به تدریج غنی گشت و به زبان عمومی سراسر ایران شد.

گزینه »2« صحیح است.- ۱293سوال 

در این دوره شعر غنایی با دو شاعر مشهور رودکی و شهید به قوت و استحکام یافت.

گزینه »4« صحیح است.- ۱294سوال 

»اتاق آبی«، اثر سهراب سپهری است که بخشی از آن، دربارۀ کالس نقاشـی دوران کودکی اوست.

بررسی سایر گزینه ها

گزینه 1: »اسرار التوحید« اثر محمـدبن منـور و موضـوع آن، زنـدگی نامـه ابوسعید ابوالخیر است.

گزینه 2: »سفرنامه« اثر ناصرخسرو و درباره سفر هفت ساله وی به آسیای صغیر، شامات، مصر و عربستان است.

گزینه 3: موضوع کتاب »ارزیابی شتاب زده« انقالب، اجتماع، هنر و سیاست است.
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گزینه »3« صحیح است.- ۱295سوال 

کتاب »اسرار التوحید فی مقامات ابوسعید ابوالخیر« اثر محمد بن منور یکی از نوادگان ابوسعید ابوالخیر است.

گزینه »2« صحیح است.- ۱296سوال 

سبک مشروطه: بر اساس زمان و دوره اثر/  سبک عالمانه: بر اساس مخاطب / سبک فکاهی: بر اساس هدف / سبک فلسفی : بر اساس قلمرو دانشی

گزینه »4« صحیح است.- ۱297سوال 

مفهوم بیت گزینه 4 )شکایت از دنیا( از مفاهیم رایج در سبک خراسانی نیست.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه 1: روح حماسه بر این بیت حاکم است. 

گزینه 2:  شعر واقع گرا و توصیفات آن محسوس و عینی است.

گزینه 3: روحی شادی و نشاط بر بیت حاکم است.

گزینه »۱« صحیح است.- ۱298سوال 

»من زنده ام« از معصومه آباد / »اسرارالتوحید« از »محمد بن منور«/ »سمفونی پـنجم جنوب« از نزار قبانی/ »قابوس نامه« از عنصرالمعالی کیکاووس

گزینه »3« صحیح است.- ۱299سوال 

کتاب »من زنده ام« یک نویسنده و راوی به نام معصومه آباد دارد.

گزینه »3« صحیح است.- ۱300سوال 

لغات عربی در متن چندان وجود ندارند و بیشتر از واژگان فارسی استفاده شده است.

گزینه »2« صحیح است.- ۱30۱سوال 

بر اساس هدف: فکاهی /بر اساس موضوع و نوع: حماسی/ بر اساس قلمرو دانشی: فلسفی/ بر اساس زمان و دوره اثر : غزنوی

گزینه »3« صحیح است.- ۱302سوال 

آثار تعلیمی می توانند تخیلی ادبی باشند.

گزینه »4« صحیح است.- ۱303سوال 

»الهی نامه« اثر عطار نیشابوری و »کلیله و دمنه« اثر نصرالله منشی است.

گزینه »4« صحیح است.- ۱304سوال 

»اخالق محسنی« اثر حسـین واعـظ کاشـفی اسـت و »طلسـم سـنگ« اثـر سیدحسن حسینی است.

گزینه »4« صحیح است.- ۱305سوال 

»مائده های زمینی و مائده های تازه« اثر آندره ژید است.



پاسخنامۀتشریحیتاریخادبیاتوسبکشناسی

391

گزینه »3« صحیح است.- ۱295سوال 

کتاب »اسرار التوحید فی مقامات ابوسعید ابوالخیر« اثر محمد بن منور یکی از نوادگان ابوسعید ابوالخیر است.

گزینه »2« صحیح است.- ۱296سوال 

سبک مشروطه: بر اساس زمان و دوره اثر/  سبک عالمانه: بر اساس مخاطب / سبک فکاهی: بر اساس هدف / سبک فلسفی : بر اساس قلمرو دانشی

گزینه »4« صحیح است.- ۱297سوال 

مفهوم بیت گزینه 4 )شکایت از دنیا( از مفاهیم رایج در سبک خراسانی نیست.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه 1: روح حماسه بر این بیت حاکم است. 

گزینه 2:  شعر واقع گرا و توصیفات آن محسوس و عینی است.

گزینه 3: روحی شادی و نشاط بر بیت حاکم است.

گزینه »۱« صحیح است.- ۱298سوال 

»من زنده ام« از معصومه آباد / »اسرارالتوحید« از »محمد بن منور«/ »سمفونی پـنجم جنوب« از نزار قبانی/ »قابوس نامه« از عنصرالمعالی کیکاووس

گزینه »3« صحیح است.- ۱299سوال 

کتاب »من زنده ام« یک نویسنده و راوی به نام معصومه آباد دارد.

گزینه »3« صحیح است.- ۱300سوال 

لغات عربی در متن چندان وجود ندارند و بیشتر از واژگان فارسی استفاده شده است.

گزینه »2« صحیح است.- ۱30۱سوال 

بر اساس هدف: فکاهی /بر اساس موضوع و نوع: حماسی/ بر اساس قلمرو دانشی: فلسفی/ بر اساس زمان و دوره اثر : غزنوی

گزینه »3« صحیح است.- ۱302سوال 

آثار تعلیمی می توانند تخیلی ادبی باشند.

گزینه »4« صحیح است.- ۱303سوال 

»الهی نامه« اثر عطار نیشابوری و »کلیله و دمنه« اثر نصرالله منشی است.

گزینه »4« صحیح است.- ۱304سوال 

»اخالق محسنی« اثر حسـین واعـظ کاشـفی اسـت و »طلسـم سـنگ« اثـر سیدحسن حسینی است.

گزینه »4« صحیح است.- ۱305سوال 

»مائده های زمینی و مائده های تازه« اثر آندره ژید است.
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گزینه »2« صحیح است.- ۱306سوال 

»سمفونی پنجم جنوب« از نزار قبانی و »سه پرسش« از تولستوی است.

گزینه »3« صحیح است.- ۱307سوال 

»پاسداری از حقیقت« کتاب نیست و نام شعری است از اسـتاد علـی موسوی گرمارودی

گزینه »2« صحیح است.- ۱308سوال 

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه 1: »ارزیابی شتاب زده«: جالل آل احمد

گزینه 3: »سیاست نامه«: خواجه نظام الملک طوسی

گزینه 4: »گوشواره عرش«: سید علی موسوی گرمارودی

گزینه »۱« صحیح است.- ۱309سوال 

قابوس نامه: عنصرالمعالی کیکاووس ـ سیاست نامه: خواجه نظام الملک توسـی ـ

اسرارالّتوحید: محمد بن منور ـ ترجمه کلیله و دمنه: نصرالله منشی

گزینه »4« صحیح است.- ۱3۱0سوال 

بدبینی شاعران نسبت به دنیا و بریدن از آن، شکایت از روزگار، بیان ناخرسندی فرزانگان از اوضاع زمانه خویش و طرح نابسامانی های اجتماعی از مضامین 
برجسته شعر این دوره است.

ناصرخسرو از شاعران آغاز این دوره به سبب پایبندی به اعتقادات خاص دینی از دربار ها کنارمی گرفت.

سنایی هم _ که ابتدا مدیحه گوی بود _ در دوره دوم از حیات شعری خود به سیر و سلوک معنوی پرداخت.

گزینه »2« صحیح است.- ۱3۱۱سوال 

تشریح موارد نادرست:

الف( در آغاز قرن سوم دولت نیمه مستقل طاهری و پس از آن دولت مستقل صفاری بر سر کار آمد.

پ( در زمان سامانیان بخارا عمده ترین مرکز فرهنگی و شمار می آمد.

ت( قرن چهارم دوره طالیی همراه با شکوفایی روح ایرانی بود که با دانشمند بزرگی چون محمد بن زکریای رازی آغاز شد.

گزینه »4« صحیح است.- ۱3۱2سوال 

تشریح موارد نادرست

الف( تا اوایل دوره ساسانی نیز آثاری به زبان پارتی تالیف می شده است.

ب( آثار ادبی منثور و منظوم زبان پهلوی از میان رفته است .

پ( آثار برجای مانده زبان فارسی باستان به خط میخی نوشته شده است.

ث( منطقه رواج فارسی دری نخست در مشرق و شمال شرقی ایران بود.

گزینه »2« صحیح است.- ۱3۱3سوال 
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کسی که نثر موزون را به کمال رساند خواجه عبدالله انصاری بود.

کسی که نخستین نمونه نثر فنی را تالیف کرد ابوالمعانی نصرالله منشی بود.

گزینه »4« صحیح است.- ۱3۱4سوال 

بیهقی در جمله »قبایی ساخته کرد و دستاری نشابوری یا قائنی )ساخته کرد(« فعل را به قرینه لفظی حذف کرده است حذف افعال به قرینه از ویژگی های سبکی 
نثر دوره غزنوی و سلجوقی محسوب می گردد

گزینه »3« صحیح است.- ۱3۱5سوال 

کهنه و مهجور بودن برخی از لغات: ژنگ )کتاب مانی نقاش(/ استفاده از تشبیهات حسی:  چمن مانند دم گرگ یا پلنگ / عمر مانند کشتی بیت اخر پندآموز است.

گزینه »2« صحیح است.- ۱3۱6سوال 

»سیف فرغانی« در سده هفتم می زیست، نه هشتم.

گزینه »۱« صحیح است.- ۱3۱7سوال 

»شاهنامه« جزء آثار حماسی است.

کتاب های »گلستان «، »مثنوی معنوی« و »کلیله و دمنه« تعلیمی هستند.

گزینه »۱« صحیح است.- ۱3۱8سوال 

الهی نامه منظوم: عّطار نیشابوری

ترجمه فارسی کلیله و دمنه: نصرالله منشی

قابوس نامه: عنصرالمعالی کیکاووس

گزینه »2« صحیح است.- ۱3۱9سوال 

در آغاز قرن سوم ابتدا دولت نیمه مستقل طاهری و پس از آن دولت مستقل صفاری بر سر کار آمد.

گزینه »۱« صحیح است.- ۱320سوال 

با توجه به عاشقانه بودن شعر، این شعر در حوزه ادبیات غنایی سروده شده است.

رودکی  شهید بلخی از شاعران قرن چهارم هستند که در حوزه غنایی شعر می سرودند.

گزینه »2« صحیح است.- ۱32۱سوال 

تشریح گزینه های دیگر

گزینه 1: نثر هم در عهد سامانی مانند شعر پارسی رواج یافت و رونق گرفت.

گزینه 3: جمعی از دانشمندان آن زمان کتاب تفسیر طبری را به زبان فارسی برگرداندند.

گزینه 4: عده ای از دانشوران خراسان کتاب شاهنامه ابومنصوری را درباره تاریخ گذشته ایران نوشتند.

گزینه »2« صحیح است.- ۱322سوال 

قصه پردازی و آوردن حکایت ها و مثل ها در شعر از این دوره آغاز گشت.
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کسی که نثر موزون را به کمال رساند خواجه عبدالله انصاری بود.

کسی که نخستین نمونه نثر فنی را تالیف کرد ابوالمعانی نصرالله منشی بود.

گزینه »4« صحیح است.- ۱3۱4سوال 

بیهقی در جمله »قبایی ساخته کرد و دستاری نشابوری یا قائنی )ساخته کرد(« فعل را به قرینه لفظی حذف کرده است حذف افعال به قرینه از ویژگی های سبکی 
نثر دوره غزنوی و سلجوقی محسوب می گردد

گزینه »3« صحیح است.- ۱3۱5سوال 

کهنه و مهجور بودن برخی از لغات: ژنگ )کتاب مانی نقاش(/ استفاده از تشبیهات حسی:  چمن مانند دم گرگ یا پلنگ / عمر مانند کشتی بیت اخر پندآموز است.

گزینه »2« صحیح است.- ۱3۱6سوال 

»سیف فرغانی« در سده هفتم می زیست، نه هشتم.

گزینه »۱« صحیح است.- ۱3۱7سوال 

»شاهنامه« جزء آثار حماسی است.

کتاب های »گلستان «، »مثنوی معنوی« و »کلیله و دمنه« تعلیمی هستند.

گزینه »۱« صحیح است.- ۱3۱8سوال 

الهی نامه منظوم: عّطار نیشابوری

ترجمه فارسی کلیله و دمنه: نصرالله منشی

قابوس نامه: عنصرالمعالی کیکاووس

گزینه »2« صحیح است.- ۱3۱9سوال 

در آغاز قرن سوم ابتدا دولت نیمه مستقل طاهری و پس از آن دولت مستقل صفاری بر سر کار آمد.

گزینه »۱« صحیح است.- ۱320سوال 

با توجه به عاشقانه بودن شعر، این شعر در حوزه ادبیات غنایی سروده شده است.

رودکی  شهید بلخی از شاعران قرن چهارم هستند که در حوزه غنایی شعر می سرودند.

گزینه »2« صحیح است.- ۱32۱سوال 

تشریح گزینه های دیگر

گزینه 1: نثر هم در عهد سامانی مانند شعر پارسی رواج یافت و رونق گرفت.

گزینه 3: جمعی از دانشمندان آن زمان کتاب تفسیر طبری را به زبان فارسی برگرداندند.

گزینه 4: عده ای از دانشوران خراسان کتاب شاهنامه ابومنصوری را درباره تاریخ گذشته ایران نوشتند.

گزینه »2« صحیح است.- ۱322سوال 

قصه پردازی و آوردن حکایت ها و مثل ها در شعر از این دوره آغاز گشت.
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گزینه »4« صحیح است.- ۱323سوال 

عمده ترین مرکز فرهنگی در زمان سامانیان »بخارا« بود.

گزینه »2« صحیح است.- ۱324سوال 

ت( این دوره با دانشمند بزرگی چون محمد بن زکریای رازی آغاز شد و با شاعر بی نظیری مانند فردوسی ادامه یافت.

ث( در مجموع قرن چهارم غلبه رواج حفظ و ارائه آداب و رسوم ملی بود.

گزینه »3« صحیح است.- ۱325سوال 

نویسنده این کتاب علی اکبر دهخدا است.

گزینه »3« صحیح است.- ۱326سوال 

کتاب اوستا در زمان ساسانیان به نگارش درآمد.

زبان پارتی در دوره اشکانیان رایج بود.

گزینه »۱« صحیح است.- ۱327سوال 

»اخالق محسنی« اثر حسین واعظ کاشفی است.

گزینه »2« صحیح است.- ۱328سوال 

مفهوم مشترک ابیات گزینه های» 1 ، 3 و 4 «

اندرز و توصیه بـه نیکی و راسـتی است. مفهوم بیت گزینه 2 دعا برای جاودانگی و سربلندی ممدوح است.

گزینه »3« صحیح است.- ۱329سوال 

در بیت گزینه 3 لغات ترکی و مغولی یافت نمی شود.

تشریح گزینه های دیگر :

گزینه 1: »برافکند« ردیف است.

گزینه 2: خود را استاد سخنوران می داند )مفاخره(

گزینه 4:  استفاده از دو تشبیه، تشخیص و کنایه 

گزینه »3« صحیح است.- ۱330سوال 

»تا حدود نیمه دوم قرن پنجم و آغاز قرن ششم، سخن شاعرانی چون ناصرخسرو یادآور سروده های سخنوران قرن چهارم است. انوری و هم سبکان او درآوردن 
مضامین دقیق در غزل بسیار کوشیدند. جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی از جمله شاعران حوزه عراق عجم است.«

گزینه »3« صحیح است.- ۱33۱سوال 

اسرار التوحید: محمدبن منور / دیوار: جمـال میرصـادقی / گوشـواره عرش: سیدعلی موسوی گرمارودی / اتاق آبی: سهراب سپهری / شعر چشمه: نیما یوشیج 
)علی اسفندیاری(

گزینه »4« صحیح است.- ۱332سوال 
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آثاری که اشـخاص بـا ثبـت خـاطرات و گـزارش احـوال خـویش یا شـرح رخدادهای روزگار و افکار دیگران برجای می گذارند، حسب حال یا زندگی نامه خوانده 
می شوند

گزینه »4« صحیح است.- ۱333سوال 

قابوس نامه: عنصرالمعالی کیکاووس ـ کلیله و دمنه: ترجمه نصرالله منشی

گزینه »3« صحیح است.- ۱334سوال 

یکی از ویژگی های شعر این دوره )قرن چهارم و نیمۀ اول قرن پنجم(، سادگی فکر و روانی کالم است. شاعر می کوشد تا فکر و خیال خود را همان گونـه که بـه 
خـاطرش می رسد، بیان کند. شاعران این عصر، بیشتر به واقعیت بیرونی نظر داشتند و مفـاهیم ذهنی آنها از قلمرو تعالیم کلی اخالقی فراتـر نمـی رفـت. شـعر 

حکمـی و انـدرزی )تعلیمی( در این دوره به وجود آمد.

گزینه »3« صحیح است.- ۱335سوال 
»تفسیر طبری« را جمعی از دانشمندان عهد سامانی به فارسی برگرداندند.

امروزه فقط چند صفحه ای از مقدمه » شاهنامه ابومنصوری« باقی مانده است.

محمدبن جریر طبری، کتاب »تاریخ الرسل و الملوک« را در موضوع تار یخ بـه زبـان عربی نگاشت.

گزینه »4« صحیح است.- ۱336سوال 
ایرانیان در سه قرن نخست هجری به فعالیتی های علمی و ادبی خود ادامه دادند و بـه زبان های عربی، فارسی و پهلوی آثار فراوان پدید آوردند . یعقوب لیث 

صـفاری نـه بـا زبان عربی آشنایی داشت و نه اجازه داد این زبان در دستگاه حکومت او بـه کار رود.

در پی روی کار آمدن دولت سامانی، آل بویه و حکومت های کوچک دیگر پدید آمدند و زبان فارسی به عنوان زبان رسمی شناخته شد.

گزینه »2« صحیح است.- ۱337سوال 
در آغاز این دوره، هنوز بیشتر دانشمندان ایرانی به ضرورت، آثار خـود را بـه عربـی می نویسند تا بتوانند در سرتاسر دنیای اسالم خوانندگان بیشتری پیدا کنند.

گزینه »۱« صحیح است.- ۱338سوال 
تشریح گزینه های دیگر:

گزینه 2: نثر این دوره ساده و روان است .

گزینه 3: آوردن اصطالحات علمی و اشعار و امثال در آن رایج نشده است .

گزینه 4: نثر ایم دوره بیشتر به موضوع های حماسی، ملی و  تاریخی توجه دارد.

گزینه »4« صحیح است.- ۱339سوال 
» اخالق محسنی « اثر حسین واعظ کاشفی است. 

گزینه »۱« صحیح است.- ۱340سوال 

» اسرالّتوحید «: محّمد بن منّور _ »سیاست نامه «:خواجه نظام الملک توسی  _ » سه پرسش«: تولستوی

گزینه »2« صحیح است.- ۱34۱سوال 
تشریح گزینه های دیگر:
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آثاری که اشـخاص بـا ثبـت خـاطرات و گـزارش احـوال خـویش یا شـرح رخدادهای روزگار و افکار دیگران برجای می گذارند، حسب حال یا زندگی نامه خوانده 
می شوند

گزینه »4« صحیح است.- ۱333سوال 

قابوس نامه: عنصرالمعالی کیکاووس ـ کلیله و دمنه: ترجمه نصرالله منشی

گزینه »3« صحیح است.- ۱334سوال 

یکی از ویژگی های شعر این دوره )قرن چهارم و نیمۀ اول قرن پنجم(، سادگی فکر و روانی کالم است. شاعر می کوشد تا فکر و خیال خود را همان گونـه که بـه 
خـاطرش می رسد، بیان کند. شاعران این عصر، بیشتر به واقعیت بیرونی نظر داشتند و مفـاهیم ذهنی آنها از قلمرو تعالیم کلی اخالقی فراتـر نمـی رفـت. شـعر 

حکمـی و انـدرزی )تعلیمی( در این دوره به وجود آمد.

گزینه »3« صحیح است.- ۱335سوال 
»تفسیر طبری« را جمعی از دانشمندان عهد سامانی به فارسی برگرداندند.

امروزه فقط چند صفحه ای از مقدمه » شاهنامه ابومنصوری« باقی مانده است.

محمدبن جریر طبری، کتاب »تاریخ الرسل و الملوک« را در موضوع تار یخ بـه زبـان عربی نگاشت.

گزینه »4« صحیح است.- ۱336سوال 
ایرانیان در سه قرن نخست هجری به فعالیتی های علمی و ادبی خود ادامه دادند و بـه زبان های عربی، فارسی و پهلوی آثار فراوان پدید آوردند . یعقوب لیث 

صـفاری نـه بـا زبان عربی آشنایی داشت و نه اجازه داد این زبان در دستگاه حکومت او بـه کار رود.

در پی روی کار آمدن دولت سامانی، آل بویه و حکومت های کوچک دیگر پدید آمدند و زبان فارسی به عنوان زبان رسمی شناخته شد.

گزینه »2« صحیح است.- ۱337سوال 
در آغاز این دوره، هنوز بیشتر دانشمندان ایرانی به ضرورت، آثار خـود را بـه عربـی می نویسند تا بتوانند در سرتاسر دنیای اسالم خوانندگان بیشتری پیدا کنند.

گزینه »۱« صحیح است.- ۱338سوال 
تشریح گزینه های دیگر:

گزینه 2: نثر این دوره ساده و روان است .

گزینه 3: آوردن اصطالحات علمی و اشعار و امثال در آن رایج نشده است .

گزینه 4: نثر ایم دوره بیشتر به موضوع های حماسی، ملی و  تاریخی توجه دارد.

گزینه »4« صحیح است.- ۱339سوال 
» اخالق محسنی « اثر حسین واعظ کاشفی است. 

گزینه »۱« صحیح است.- ۱340سوال 

» اسرالّتوحید «: محّمد بن منّور _ »سیاست نامه «:خواجه نظام الملک توسی  _ » سه پرسش«: تولستوی

گزینه »2« صحیح است.- ۱34۱سوال 
تشریح گزینه های دیگر:
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نوع ادبی عبارات گزینه 1 و 3 و 4 تعلیمی و اندرزی اما  نوع ادبی های گزینه 2 غنایی و عرفانی است.

گزینه »3« صحیح است.- ۱342سوال 

تشریح عبارت های نادرست:

گزینه »ب«: تا پایان سلطنت مسعود غزنوی دربار غزنویان به وجود شاعران بزرگ فارسی گوی مانند عنصری، فرخی و منوچهری آراسته بود.

گزینه »ج«: پایه حماسه های ملی به زبان فارسی در قرن چهارم گذاشته شد.

گزینه »2« صحیح است.- ۱343سوال 

» ورود اصطالحات عرفانی« از ویژگی های فکری شعر سده پنج و ششم است.

ابیات سه گزینه دیگر و ویژگی مقابل آن مربوط به سبک خراسانی است.

گزینه »3« صحیح است.- ۱344سوال 

براساس نظریه ارسطو طبقه بندی زیر را برای شعر این دوره می توان در نظر گرفت:

1( بر اساس نام شاعر یا نویسنده: مانند سبک فردوسی،سبک بیهقی

2( بر اساس زمان و دوره اثر: مانند سبک دوره غزنوی، دوره مشروطه

3( بر اساس موضوع و نوع: مانند سبک عرفانی، سبک حماسی

4( براساس محیط جغرافیایی: مانند سبک آذربایجانی و سبک خراسانی

5( به تناسب مخاطب: مانند سبک عامیانه،سبک عالمانه

6( براساس هدف: مانند سبک تعلیمی، سبک فکاهی

7( براساس قلمرو دانشی: مانند علمی، فلسفی

گزینه »3« صحیح است.- ۱345سوال 

ابیات گزینه های 1 و 2 و 4 از اشعار سبک خراسانی هستند.

زبان اشعار ساده  و واقع گرا و محسوس هستند.

گزینه »3« صحیح است.- ۱346سوال 

مورد الف: شاعران معروف آذربایجان سبک شعر فارسی را از آن چه در دیگر نواحی ایران یا پیش از آنان رایج بود متمایز ساختند.

مورد د: انوری و هم سبکان او در آوردن مضامین دقیق در غزل بسیار کوشیدند.

گزینه »2« صحیح است.- ۱347سوال 

عبارات گزینه های 1 و 3 از ویژگی های نثر دوره سامانی و عبارات گزینه های 2 و 4 از ویژگی های نثر سده پنجم و ششم است.

برخی از آثار نثر این دوره عبارتند از قابوس نامه، مقامات حمیدی، چهار مقاله نظامی و عروضی و کلیله و دمنه

گزینه »۱« صحیح است.- ۱348سوال 

موضوع » دریادالن صف شکن «، دالوری های رزمندگان و شهدای دوران دفاع مقدس از همه اقشار جامعه می باشد. همچنین، این داستان به نقل از مجله 
ادبیات داستانی و نوشته مرتضی آوینی است.
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گزینه »4« صحیح است.- ۱349سوال 

بر بنیاد تقسیم بندی بهار دوره غزنوی و سلجوقی اول از تاریخ 450 آغاز شد و تا تاریخ 550 هجری قمری ادامه داشت و دوره سبک هندی از قرن دهم تا سیزدهم 
بود.

گزینه »4« صحیح است.- ۱350سوال 

متمم های به کار رفته در ابیات فقط یک نشانه )حرف اضافه( دارند.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه 1: فقط واژه » غفلت« عربی است.

گزینه 2: کلمات کهنه و مهجور: پورا، اندر، ز بهر، بخسبی

گزینه 3: بیشتر جمالت کوتاه و زبان شعر ساده است.

گزینه »3« صحیح است.- ۱35۱سوال 

روح شادی و نشاط در شعر دیده نمی شود.

گزینه »۱« صحیح است.- ۱352سوال 

»قابوس نامه« اثر » عنصر المعالی کیکاوس« است.

گزینه »3« صحیح است.- ۱353سوال 

او »دهخدا« در رواج نثر ساده و عامیانه که بعدها در داستان های محمدعلی جمال زاده و صادق هدایت به کار رفت، نقش موثری داشت.

گزینه »3« صحیح است.- ۱354سوال 

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه 1: دربار غزنویان، به وجود شاعرانی چون عنصری، فرخی و منوچهری  که در اواخر عهد سامانی تربیت یافته بودند آراسته بود.

گزینه 2: بخارا عمده ترین مرکز فرهنگی قرن چهارم و اوایل قرن پنجم زمان سامانیان  است. دانشمندان بسیاری در آن زیسته اند که آثار ارزند ه ای به عربی و 
فارسی از خود به جای گذاشته اند.

گزینه 4: قرن چهارم هجری، دوران غلبه، رواج، حفظ و ارائه آداب و رسوم ملی بود.

گزینه »۱« صحیح است.- ۱355سوال 

ابوعلی بلعمی به دستور منصور بن نوح سامانی، مأموریت یافت که تاریخ مفصلی را که محمد بن جریر طبری آن را تحت عنوان » تاریخ الّرسل و الملوک « به زبان 
عربی نوشته بود، به فارسی برگرداند.

گزینه »3« صحیح است.- ۱356سوال 

برخی از قطعات شعری اشعار پهلوی بازمانده اشعار اخالقی هستند و در میان اندرزنامه های منثور جای دارند. مانند آثاری چون درخت آسوریک و یادگار زریران 
که هر دو اصلی پارتی دارند.

گزینه »۱« صحیح است.- ۱357سوال 

»دری« زبان درباری ساسانیان، زبان محاوره و مکاتبه مقامات دولتی بوده است.
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گزینه »4« صحیح است.- ۱349سوال 

بر بنیاد تقسیم بندی بهار دوره غزنوی و سلجوقی اول از تاریخ 450 آغاز شد و تا تاریخ 550 هجری قمری ادامه داشت و دوره سبک هندی از قرن دهم تا سیزدهم 
بود.

گزینه »4« صحیح است.- ۱350سوال 

متمم های به کار رفته در ابیات فقط یک نشانه )حرف اضافه( دارند.

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه 1: فقط واژه » غفلت« عربی است.

گزینه 2: کلمات کهنه و مهجور: پورا، اندر، ز بهر، بخسبی

گزینه 3: بیشتر جمالت کوتاه و زبان شعر ساده است.

گزینه »3« صحیح است.- ۱35۱سوال 

روح شادی و نشاط در شعر دیده نمی شود.

گزینه »۱« صحیح است.- ۱352سوال 

»قابوس نامه« اثر » عنصر المعالی کیکاوس« است.

گزینه »3« صحیح است.- ۱353سوال 

او »دهخدا« در رواج نثر ساده و عامیانه که بعدها در داستان های محمدعلی جمال زاده و صادق هدایت به کار رفت، نقش موثری داشت.

گزینه »3« صحیح است.- ۱354سوال 

تشریح گزینه های دیگر:

گزینه 1: دربار غزنویان، به وجود شاعرانی چون عنصری، فرخی و منوچهری  که در اواخر عهد سامانی تربیت یافته بودند آراسته بود.

گزینه 2: بخارا عمده ترین مرکز فرهنگی قرن چهارم و اوایل قرن پنجم زمان سامانیان  است. دانشمندان بسیاری در آن زیسته اند که آثار ارزند ه ای به عربی و 
فارسی از خود به جای گذاشته اند.

گزینه 4: قرن چهارم هجری، دوران غلبه، رواج، حفظ و ارائه آداب و رسوم ملی بود.

گزینه »۱« صحیح است.- ۱355سوال 

ابوعلی بلعمی به دستور منصور بن نوح سامانی، مأموریت یافت که تاریخ مفصلی را که محمد بن جریر طبری آن را تحت عنوان » تاریخ الّرسل و الملوک « به زبان 
عربی نوشته بود، به فارسی برگرداند.

گزینه »3« صحیح است.- ۱356سوال 

برخی از قطعات شعری اشعار پهلوی بازمانده اشعار اخالقی هستند و در میان اندرزنامه های منثور جای دارند. مانند آثاری چون درخت آسوریک و یادگار زریران 
که هر دو اصلی پارتی دارند.

گزینه »۱« صحیح است.- ۱357سوال 

»دری« زبان درباری ساسانیان، زبان محاوره و مکاتبه مقامات دولتی بوده است.
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گزینه »2« صحیح است.- ۱358سوال 

موارد نادرست:

- کلیله و دمنه: ابوالمعالی نصرالله منشی

- چهارمقاله: نظامی عروضی

- مرزبان نامه: سعدالدین وراوینی

گزینه »3« صحیح است.- ۱359سوال 

شعر »چشمه « در قالب مثنوی است، نه قالب نیمایی )شعر نو(.

گزینه »2« صحیح است.- ۱360سوال 

نوع ادبی بیت »الف« و »د« و غنایی است.

نوع ادبی بیت »ب« حماسی است.

نوع ادبی بیت »ج« تعلیمی است.

گزینه »۱« صحیح است.- ۱36۱سوال 

سیف فرغانی، شاعر سده هفتم هجری است.

گزینه »3« صحیح است.- ۱362سوال 

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه 1: شاهنامه ابومنصوری حدود سال 346قمری نگاشته شده است و فقط چند صفحه از مقدمه اش باقی مانده است.

گزینه 2: پرداختن به موضوعات ملی حماسی و تاریخی از ویژگی های نثر عصر سامانی است.

گزینه 4: آوردن اصطالحات علمی و امثال و اشعار در نثر عصر سامانی رایج نیست.

گزینه »۱« صحیح است.- ۱363سوال 
تشریح موارد نادرست:

الف( ادبیات فارسی دری هم به مفهوم واقعی خود تقریبًا همزمان با دولت طاهریان پدید آمد.

پ( پس از ورود اسالم به ایران زبان فارسی به مرحله جدیدی گام نهاد که بدان » فارسی دری« گفته می شود.

ت( این زبان نخستین صورت زبان فارسی نو در برابر نفوذ عناصر زبان عربی بود.

گزینه »4« صحیح است.- ۱364سوال 
یعقوب لیث صفاری زبان فارسی دری را زبان رسمی قلمرو خود اعالم کرد.

منوچهری و عنصری از شاعران دربار غزنویان و سامانیان بودند.

عمده ترین مرکز فرهنگی سامانیان بخارا بود و امیران این سلسله مترجمان به ترجمه کتاب های معتبری به نثر فارسی بر می انگیختند.

گزینه »3« صحیح است.- ۱365سوال 
تشریح گزینه های دیگر

گزینه 1: از ویژگی های شعر این دوره سادگی فکری و روانی کالم است.
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گزینه 2 : شعر غنایی با رودکی و شهید به قوت و استحکام یافت.

گزینه 4: مفاهیم ذهنی شاعران این دوره از قلمرو تعالیم کلی اخالق فراتر نمی رفت.

گزینه »4« صحیح است.- ۱366سوال 
تشریح موارد نادرست:

الف(تا اوایل دوره ساسانیان آثاری به زبان پارتی تالیف نشده است.

پ( با توجه به اهمیت سنتی شفاهی در ایران پیش از اسالم آثار ادبی پهلوی اغلب به کتابت در نیامده است.

ث( بعضی از قطعات شعر پهلوی بازمانده اشعار تعلیمی و اخالقی هستند.

گزینه »3« صحیح است. - ۱367سوال 

در آغاز این دوره هنوز بیشتر دانشمندان ایرانی به ضرورت آثار خود را به عربی می نویسند تا در سرتاسر دنیای اسالم خوانندگان بیشتری پیدا کنند.

گزینه »3« صحیح است.- ۱368سوال 

الف ( ملک باید که چون محمود باشد تا گه دعوی / همه کردار او برهان و معنی و بیان باشد )مدحی(

ب( این غم که مراست کوه قاف است، نه غم / این دل، که توراست، سنگ خارا ست، نه دل )غنایی(

پ( هر روز مرا عشق نگاری به سر آید / در باز کند تا گه و گستاخ در آید )غنایی(

ت( بسا تنا که چو قارون فروشود به زمین / بدانگهی که تو شمشیر بر کشی ز قراب )مدحی(

ث( یکی لشکری خواهم انگیختن / ابا دیو مردم بر آمیختن )حماسی(

گزینه »2« صحیح است.- ۱369سوال 

»ارزیابی شتاب زده«  از جالل آل احمد

گزینه »3« صحیح است.- ۱370سوال 

»سه دیدار« از نادر ابراهیمی است.

گزینه »3« صحیح است.- ۱37۱سوال 

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه 1: امرای سامانی در برابر خالفت بغداد به هویتی مستقل دست یافتند.

گزینه 2: قطعات شعری پهلوی در میان اندرزنامه های منثور جای دارد

گزینه 4: زبان دری ابتدا در شرق ایران رواج یافت.

گزینه »4« صحیح است.- ۱372سوال 

در گزینه 4 شاعر به معشوق آسمانی و برتری آن اشاره دارد که از ویژگی های فکری سبک خراسانی نیست.

تشریح سایر گزینه ها :

گزینه های 1 و 2 : وصف طبیعت و روح نشاط و خوش باشی از ویژگی های فکری سبک خراسانی می باشد.

گزینه 3: پند و اندرزهایی که جنبه علمی و دستوری دارند، از ویژگی های فکری سبک خراسانی است.
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گزینه 2 : شعر غنایی با رودکی و شهید به قوت و استحکام یافت.
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گزینه »4« صحیح است.- ۱366سوال 
تشریح موارد نادرست:

الف(تا اوایل دوره ساسانیان آثاری به زبان پارتی تالیف نشده است.

پ( با توجه به اهمیت سنتی شفاهی در ایران پیش از اسالم آثار ادبی پهلوی اغلب به کتابت در نیامده است.

ث( بعضی از قطعات شعر پهلوی بازمانده اشعار تعلیمی و اخالقی هستند.

گزینه »3« صحیح است. - ۱367سوال 
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الف ( ملک باید که چون محمود باشد تا گه دعوی / همه کردار او برهان و معنی و بیان باشد )مدحی(

ب( این غم که مراست کوه قاف است، نه غم / این دل، که توراست، سنگ خارا ست، نه دل )غنایی(

پ( هر روز مرا عشق نگاری به سر آید / در باز کند تا گه و گستاخ در آید )غنایی(

ت( بسا تنا که چو قارون فروشود به زمین / بدانگهی که تو شمشیر بر کشی ز قراب )مدحی(

ث( یکی لشکری خواهم انگیختن / ابا دیو مردم بر آمیختن )حماسی(

گزینه »2« صحیح است.- ۱369سوال 

»ارزیابی شتاب زده«  از جالل آل احمد

گزینه »3« صحیح است.- ۱370سوال 

»سه دیدار« از نادر ابراهیمی است.

گزینه »3« صحیح است.- ۱37۱سوال 

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه 1: امرای سامانی در برابر خالفت بغداد به هویتی مستقل دست یافتند.

گزینه 2: قطعات شعری پهلوی در میان اندرزنامه های منثور جای دارد

گزینه 4: زبان دری ابتدا در شرق ایران رواج یافت.
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در گزینه 4 شاعر به معشوق آسمانی و برتری آن اشاره دارد که از ویژگی های فکری سبک خراسانی نیست.
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گزینه »۱« صحیح است.- ۱373سوال 

نجم الدین رازی از منشیان و عارفان وارسته قرن هفتم است.

گزینه »3« صحیح است.- ۱374سوال 

»غزلیات شمس « از مولوی، »روزها« اثر دکتر محمدعلی اسالمی ندوشن و »اسرارنامه« از عطار می باشد.

گزینه »3« صحیح است.- ۱375سوال 

یعقوب لیث صفاری برای ایجاد حکومت و دولت مستقل ایرانی و برانداختن یا ضعیف کردن حکومت بغداد دست به کار شد تا عظمت و اقتدار ایران را به آن 
بازگرداند.

گزینه »۱« صحیح است.- ۱376سوال 

تا اوایل دوره ساسانی آثاری به زبان پارتی وجود دارد.

گزینه »3« صحیح است.- ۱377سوال 

گزینه »2« صحیح است.- ۱378سوال 

ویژگی های فکری: زمینی بودن معشوق، مضمون حماسه و مدح

ویژگی های ادبی: سادگی قافیه و ردیف، استفاده معتدل از آرایه های ادبی

گزینه »2« صحیح است.- ۱379سوال 

در این سبک قصیده کمرنگ شد و قالب غزل گسترش یافت و جای قصیده را گرفت و از طرف دیگر قالب مثنوی نیز برای ظهور عاطفه اخالق و عرفان میدان 
فراخی پدید آورد.

گزینه »4« صحیح است.- ۱380سوال 

تذکرۀ دولتشاه سمرقندی به تشویق امیرعلی شیرنوایی نوشته شده است این کتاب شرح احوال بیش از صد تن از شاعران » ایرانی« است.

گزینه »4« صحیح است.- ۱38۱سوال 

سلطان حسین بایقرا و امیرعلی شیرنوایی در حوزه ادبی هرات ترکی گویی و ترکی نویسی را تشویق می کردند و خود امیرعلی شیر چند کتاب از جمله » محاکمۀ 
اللغتین« را به ترکی نوشت و ظهیرالدین بابر هم » بابرنامه« را به ترکی نوشت.

گزینه »۱« صحیح است.- ۱382سوال 

دو دلیل حذف مختصات سبکی زبان قدیم: 1_ مانوس نبودن فضال با زبان قدیم 2_ تغییر جغرافیایی حوزه های شعری در نقاط مختلف ایران و تاثیر پذیرفتن از 
زبان های نواحی دیگر

گزینه »3« صحیح است.- ۱383سوال 

گزینه 1: خواجوی کرمانی بر حافظ تأثیر گذاشته است.

گزینه 2: حمد الله مستوفی کتاب تاریخ گزیده را نوشته است.

گزینه 4: کتاب ]رشحات[ عین الحیات نوشته علی بن حسین واعظ است و مال حسین واعظ کاشفی نویسنده کتاب انوار سهیلی است.
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گزینه »4« صحیح است.- ۱384سوال 

گزینه 1: اعتقاد به قضا و قدر که یکی از شاخصه های سبک عراقی است، در این گزینه دیده می شود.

گزینه 2: این بیت پرهیز از زهد ریایی را گوشزد می کند.

گزینه 3: برتری عشق بر عقل یکی دیگر از موضوعات سبک عراقی است.

گزینه 4: در ستایش خرد است که از ویژگی های سبک خراسانی است.

گزینه »3« صحیح است.- ۱385سوال 

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه 1_ تیرانا: منثور

گزینه 2_  ارمیا: منثور

گزینه 4 _منطق الطیر: منظوم

گزینه »3« صحیح است.- ۱386سوال 

روزنامه ای که او در آن افشاگری می کرد »قرن بیستم« بود.

گزینه »4« صحیح است. - ۱387سوال 
منشات از آثار نثر قائم مقام فراهانی است.

گزینه »4« صحیح است.- ۱388سوال 
بررسی سایر گزینه ها :

گزینه 1:  هر دو نثر است.

گزینه 2:  بی بال پریدن نثر است.

گزینه 3:  ضیافت نثر است.

گزینه »۱« صحیح است.- ۱389سوال 

فرخی یزدی تحت تأثیر شاعران گذشته، به ویژه مسعود سعد و سعدی بود. آشنایی با سعدی طبع فرخی را شکوفا ساخت.

گزینه »۱« صحیح است.- ۱390سوال 

گزینه »3« صحیح است.- ۱39۱سوال 
از شاخه های ارزنده این دوره که کامل مشهود است. طنز سیاسی_ اجتماعی است.

گزینه »۱« صحیح است.- ۱392سوال 
در این گزینه کلمات و عبارات »اندر و طیلسان« به نوعی نشان از سنت گرایی در شعر است. این شعر از ادیب الممالک فراهانی است. همچنین پرداختن به وصف 

طبیعت به شکل کهن نیز نشانی از سنت گرایی دارد.

گزینه »4« صحیح است.- ۱393سوال 
آثار ایرانی مندرج در سایر گزینه ها عبارتند از:
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گزینه »4« صحیح است.- ۱384سوال 

گزینه 1: اعتقاد به قضا و قدر که یکی از شاخصه های سبک عراقی است، در این گزینه دیده می شود.

گزینه 2: این بیت پرهیز از زهد ریایی را گوشزد می کند.

گزینه 3: برتری عشق بر عقل یکی دیگر از موضوعات سبک عراقی است.

گزینه 4: در ستایش خرد است که از ویژگی های سبک خراسانی است.

گزینه »3« صحیح است.- ۱385سوال 

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه 1_ تیرانا: منثور

گزینه 2_  ارمیا: منثور

گزینه 4 _منطق الطیر: منظوم

گزینه »3« صحیح است.- ۱386سوال 

روزنامه ای که او در آن افشاگری می کرد »قرن بیستم« بود.

گزینه »4« صحیح است. - ۱387سوال 
منشات از آثار نثر قائم مقام فراهانی است.

گزینه »4« صحیح است.- ۱388سوال 
بررسی سایر گزینه ها :

گزینه 1:  هر دو نثر است.

گزینه 2:  بی بال پریدن نثر است.

گزینه 3:  ضیافت نثر است.

گزینه »۱« صحیح است.- ۱389سوال 

فرخی یزدی تحت تأثیر شاعران گذشته، به ویژه مسعود سعد و سعدی بود. آشنایی با سعدی طبع فرخی را شکوفا ساخت.

گزینه »۱« صحیح است.- ۱390سوال 

گزینه »3« صحیح است.- ۱39۱سوال 
از شاخه های ارزنده این دوره که کامل مشهود است. طنز سیاسی_ اجتماعی است.

گزینه »۱« صحیح است.- ۱392سوال 
در این گزینه کلمات و عبارات »اندر و طیلسان« به نوعی نشان از سنت گرایی در شعر است. این شعر از ادیب الممالک فراهانی است. همچنین پرداختن به وصف 

طبیعت به شکل کهن نیز نشانی از سنت گرایی دارد.

گزینه »4« صحیح است.- ۱393سوال 
آثار ایرانی مندرج در سایر گزینه ها عبارتند از:
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گزینه 1: تیرانا: مهرداد اوستا

گزینه 2: سانتاماریا: مهدی شجاعی

گزینه 3: مثل درخت در شب باران: محمدرضا شفیعی کد کنی

گزینه »2« صحیح است.- ۱394سوال 
خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی از نویسندگان قرن هفتم است و اثر او نمی تواند درسال 810 تمام شده باشد.

گزینه »4« صحیح است.- ۱395سوال 
بررسی سایر گزینه ها:

گزینه 1: موضوع تذکره دولتشاه شرح احوال صد تن از شاعران ایرانی از آغاز تا زمان مولف است.

گزینه 2: قدرت شاعری ابن یمین در قطعات اوست

گزینه 3: موضوع کتاب المعجم علم بدیع، علم عروض و قافیه متن شعر است و نثری ساده و عالمانه دارد.

گزینه »2« صحیح است.- ۱396سوال 

بررسی موارد نادرست:

ج( شاهان صفوی در ترویج و نفوذ زبان ترکی در ایران نقش بسزایی داشتند.

د( شاهان صفوی به شعر ستایشی و درباری و عاشقانه زمینی بی توجه بودند.

گزینه »3« صحیح است.- ۱397سوال 

در مورد » الف« ویژگی ادبی است.

گزینه »4« صحیح است.- ۱398سوال 

بررسی گزینه ها:

گزینه 1: وجود آرایه اسلوب معادله یکی از شاخصه های این سبک است: عشق دل را از زندان نجات می دهد. همان طور که وقتی خون در ناف آهو تبدیل به 
مشک می شود از شهر »ختا« بیرون می رود.

گزینه 2: وجود آرایه حسن تعلیل نشان از این سبک دارد: علت لرزان بودن زلف یار این بیان شده است که در هر حلقه آن یک دل پریشان و لرزان از عاشقان 
وجود دارد.

گزینه 3: آرایه حس آمیزی یکی از شاخصه های ادبی این سبک است:  نور سخن باعث ایجاد صدای صاعقه شده است )ترکیب بینایی و شنوایی(

گزینه »3« صحیح است. - ۱399سوال 

بررسی گزینه ها:

گزینه 1: ایهام در شعر این دوره پسندیده است و معنی گریزی از ویژگی های ادبی شعر این دوره است.

گزینه 2: این مورد از ویژگی های فکری شعر است.

گزینه 4: مخاطب شعر این دوره عامه مردم هستند.

گزینه »4« صحیح است.- ۱400سوال 

403

پاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤال
۱3324634944۱254
24332642954۱26۱
33342652963۱27۱
4435۱663974۱283
54362674982۱292
6۱37۱682993۱30۱
7438۱693۱003۱3۱3
8239370۱۱0۱3۱322
924027۱2۱023۱334
۱034۱272۱۱034۱343
۱۱۱423732۱042۱354
۱2243۱742۱052۱36۱
۱3۱444754۱062۱37۱
۱44452762۱073۱383
۱52462772۱08۱۱393
۱6۱47۱784۱092۱40۱
۱7248۱793۱۱04۱4۱4
۱83492802۱۱۱۱۱423
۱945048۱2۱۱2۱۱432
2025۱3822۱۱32۱444
2۱۱52483۱۱۱4۱۱454
223534844۱۱53۱464
23354285۱۱۱63۱47۱
244553864۱۱74۱483
25256۱87۱۱۱83۱492
264574884۱۱9۱۱502
27258۱894۱204۱5۱2
28359390۱۱2۱۱۱52۱
29۱6029۱4۱22۱۱533
30۱6۱4922۱23۱۱542
3۱462393۱۱244۱55۱

پاسخنامۀ کلیدی



403

پاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤال
۱3324634944۱254
24332642954۱26۱
33342652963۱27۱
4435۱663974۱283
54362674982۱292
6۱37۱682993۱30۱
7438۱693۱003۱3۱3
8239370۱۱0۱3۱322
924027۱2۱023۱334
۱034۱272۱۱034۱343
۱۱۱423732۱042۱354
۱2243۱742۱052۱36۱
۱3۱444754۱062۱37۱
۱44452762۱073۱383
۱52462772۱08۱۱393
۱6۱47۱784۱092۱40۱
۱7248۱793۱۱04۱4۱4
۱83492802۱۱۱۱۱423
۱945048۱2۱۱2۱۱432
2025۱3822۱۱32۱444
2۱۱52483۱۱۱4۱۱454
223534844۱۱53۱464
23354285۱۱۱63۱47۱
244553864۱۱74۱483
25256۱87۱۱۱83۱492
264574884۱۱9۱۱502
27258۱894۱204۱5۱2
28359390۱۱2۱۱۱52۱
29۱6029۱4۱22۱۱533
30۱6۱4922۱23۱۱542
3۱462393۱۱244۱55۱

پاسخنامۀ کلیدی



علوم و فنون ادبی

404

پاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤال

15631871218424932804

15711883219225012812

15821893220425122822

15941904221225212834

16041911222225342844

16111921223325422854

16221933224325542864

16321944225325642873

16431953226125742884

16521961227225832892

16611972228125912903

16741982229326032913

16841994230426122924

16932001231126222931

17012012232326342942

17132021233426422953

17242033234326522961

17312044235226632973

17422052236326732983

17512062237326842991

17632072238426913003

17732084239227033014

17822093240427133024

17912103241227233034

18012112242427333042

18112121243127443052

18212132244227543062

18332143245327633073

18422151246327743084

18532163247427843092

18612173248227933103

پاسخنامۀکلیدیتاریخادبیاتوسبکشناسی

405

پاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤال

3۱۱43423373۱40424354

3۱24343437434053436۱

3۱333444375۱40624372

3۱433452376440734383

3۱533462377440824392

3۱633474378۱40924403

3۱73348337934۱0۱44۱۱

3۱83349۱38024۱۱34424

3۱94350238۱44۱2۱4433

320۱35۱438234۱3۱444۱

32۱۱3522383۱4۱4۱4452

3224353238444۱53446۱

32343542385۱4۱624473

3243355238624۱74448۱

3252356438734۱8۱4494

326۱3573388۱4۱944502

3273358۱3894420۱45۱4

32843593390۱42۱24524

3292360239۱24223453۱

330236۱33922342324543

33۱3362۱393442434554

33233632394442544564

333۱364۱3954426۱4572

334۱3654396242724583

3353366۱397۱42844592

336۱36723982429۱4602

337236833992430346۱4

338۱369۱400343۱44623

339۱370440۱2432۱4634

340437۱۱402343334642

34۱4372340344342465۱



پاسخنامۀکلیدیتاریخادبیاتوسبکشناسی

405

پاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤال

3۱۱43423373۱40424354

3۱24343437434053436۱

3۱333444375۱40624372

3۱433452376440734383

3۱533462377440824392

3۱633474378۱40924403

3۱73348337934۱0۱44۱۱

3۱83349۱38024۱۱34424

3۱94350238۱44۱2۱4433

320۱35۱438234۱3۱444۱

32۱۱3522383۱4۱4۱4452

3224353238444۱53446۱

32343542385۱4۱624473

3243355238624۱74448۱

3252356438734۱8۱4494

326۱3573388۱4۱944502

3273358۱3894420۱45۱4

32843593390۱42۱24524

3292360239۱24223453۱

330236۱33922342324543

33۱3362۱393442434554

33233632394442544564

333۱364۱3954426۱4572

334۱3654396242724583

3353366۱397۱42844592

336۱36723982429۱4602

337236833992430346۱4

338۱369۱400343۱44623

339۱370440۱2432۱4634

340437۱۱402343334642

34۱4372340344342465۱



علوم و فنون ادبی

406

پاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤال

4663497352835592590۱

467249835293560459۱4

4683499۱530456۱2592۱

4694500253۱3562۱593۱

470۱50۱۱53235632594۱

47۱45023533256435954

472۱5034534456525963

47325043535۱56645972

47425052536256745984

4753506۱53735684599۱

476۱5072538456946003

477250835394570360۱2

4784509۱540357۱46022

47935۱0354۱257236034

48035۱۱4542۱573۱6043

48۱۱5۱2۱543357436052

48245۱34544357546063

48345۱4۱545257626074

48425۱5254625773608۱

485۱5۱63547357846093

48625۱74548۱57926۱02

48725۱84549358026۱۱۱

488۱5۱94550458۱26۱23

4893520۱55۱258246۱34

490452۱45522583۱6۱44

49۱4522۱553258446۱52

49235232554458546۱63

493۱5242555۱58646۱73

4942525۱556458726۱82

495۱5263557۱588۱6۱92

496۱5274558258926203

پاسخنامۀکلیدیتاریخادبیاتوسبکشناسی

407

پاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤال

62۱3652268327۱44745۱

6224653۱68427۱5۱7462

6232654268537۱637472

6244655268647۱737483

625۱656268727۱847493

6262657268837۱927502

627465826892720275۱۱

62836593690272۱2752۱

6293660469۱272247533

630266۱۱69237234754۱

63۱46624693۱724۱7553

632۱663۱694۱725۱7562

63346642695۱7263757۱

63436652696۱72727582

63526662697۱7282759۱

63636672698272947603

637۱6683699۱730276۱3

63846694700273۱۱7624

639۱670۱70۱47324763۱

640367۱4702373347643

64۱46723703373437652

64236732704۱73537664

64346743705۱7364767۱

644267537064737۱768۱

645267647074738۱7693

6462677۱70837393770۱

647367837093740477۱3

6482679۱7۱0374۱47724

6493680۱7۱۱47424773۱

650368۱27۱2274327743

65۱468237۱3274447752



پاسخنامۀکلیدیتاریخادبیاتوسبکشناسی

407

پاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤال

62۱3652268327۱44745۱

6224653۱68427۱5۱7462

6232654268537۱637472

6244655268647۱737483

625۱656268727۱847493

6262657268837۱927502

627465826892720275۱۱

62836593690272۱2752۱

6293660469۱272247533

630266۱۱69237234754۱

63۱46624693۱724۱7553

632۱663۱694۱725۱7562

63346642695۱7263757۱

63436652696۱72727582

63526662697۱7282759۱

63636672698272947603

637۱6683699۱730276۱3

63846694700273۱۱7624

639۱670۱70۱47324763۱

640367۱4702373347643

64۱46723703373437652

64236732704۱73537664

64346743705۱7364767۱

644267537064737۱768۱

645267647074738۱7693

6462677۱70837393770۱

647367837093740477۱3

6482679۱7۱0374۱47724

6493680۱7۱۱47424773۱

650368۱27۱2274327743

65۱468237۱3274447752



علوم و فنون ادبی

408

پاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤال

776۱8072838۱86939003

777280828393870490۱2

778۱8093840287۱۱9023

779۱8۱0384۱287249033

78048۱۱28424873۱904۱

78۱۱8۱24843487429053

78248۱3۱844۱87539063

783۱8۱44845387629072

78448۱5۱846487739084

785۱8۱648474878۱909۱

78648۱74848۱87929۱02

78728۱838494880۱9۱۱4

788۱8۱93850488۱49۱2۱

7893820285۱288249۱33

790382۱2852388339۱4۱

79۱28224853۱884۱9۱52

792۱8232854488529۱64

79338243855۱88649۱73

79428254856288729۱8۱

79528263857488829۱93

79628274858۱8894920۱

7972828۱8593890۱92۱3

79848293860289۱3922۱

7993830386۱389229232

800۱83۱4862۱89349243

80۱۱832486348943925۱

802۱8332864489529264

8033834۱865289629274

80428353866289739282

805۱836۱86748983929۱

80628373868۱89939304

پاسخنامۀکلیدیتاریخادبیاتوسبکشناسی

409

پاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤال

93۱39623993۱۱0243۱0554

932296329943۱0253۱0562

93339644995۱۱0262۱0573

934۱96529963۱0274۱0584

935۱96639972۱0282۱0592

936۱96749983۱029۱۱0602

937296849992۱0302۱06۱3

938۱9692۱000۱۱03۱2۱0622

9392970۱۱00۱2۱0323۱0634

940497۱4۱002۱۱0332۱0644

94۱2972۱۱0034۱0344۱0653

94249733۱004۱۱0352۱066۱

94329742۱005۱۱036۱۱0672

9442975۱۱006۱۱037۱۱0683

94539764۱0073۱0384۱0693

94649772۱0084۱0394۱070۱

947۱9783۱0093۱0403۱07۱2

94829792۱0۱0۱۱04۱4۱0723

94929804۱0۱۱۱۱0424۱0733

950۱98۱3۱0۱2۱۱0433۱0742

95۱3982۱۱0۱34۱044۱۱0753

95239833۱0۱4۱۱0452۱0762

953۱9843۱0۱54۱0464۱0774

95429853۱0۱62۱0473۱0784

955۱9863۱0۱73۱0482۱0794

95639873۱0۱84۱0492۱0802

95749884۱0۱93۱0504۱08۱4

958۱9893۱0203۱05۱2۱0823

95929904۱02۱3۱0523۱0832

960299۱4۱0224۱0534۱0844

96۱2992۱۱0234۱0543۱0852



پاسخنامۀکلیدیتاریخادبیاتوسبکشناسی

409

پاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤال

93۱39623993۱۱0243۱0554

932296329943۱0253۱0562

93339644995۱۱0262۱0573

934۱96529963۱0274۱0584

935۱96639972۱0282۱0592

936۱96749983۱029۱۱0602

937296849992۱0302۱06۱3

938۱9692۱000۱۱03۱2۱0622

9392970۱۱00۱2۱0323۱0634

940497۱4۱002۱۱0332۱0644

94۱2972۱۱0034۱0344۱0653

94249733۱004۱۱0352۱066۱

94329742۱005۱۱036۱۱0672

9442975۱۱006۱۱037۱۱0683

94539764۱0073۱0384۱0693

94649772۱0084۱0394۱070۱

947۱9783۱0093۱0403۱07۱2

94829792۱0۱0۱۱04۱4۱0723

94929804۱0۱۱۱۱0424۱0733

950۱98۱3۱0۱2۱۱0433۱0742

95۱3982۱۱0۱34۱044۱۱0753

95239833۱0۱4۱۱0452۱0762

953۱9843۱0۱54۱0464۱0774

95429853۱0۱62۱0473۱0784

955۱9863۱0۱73۱0482۱0794

95639873۱0۱84۱0492۱0802

95749884۱0۱93۱0504۱08۱4

958۱9893۱0203۱05۱2۱0823

95929904۱02۱3۱0523۱0832

960299۱4۱0224۱0534۱0844

96۱2992۱۱0234۱0543۱0852



علوم و فنون ادبی

410

پاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤال

۱086۱۱۱۱72۱۱483۱۱79۱۱2۱03

۱0874۱۱۱83۱۱492۱۱802۱2۱۱۱

۱0883۱۱۱92۱۱50۱۱۱8۱4۱2۱2۱

۱0894۱۱202۱۱5۱3۱۱824۱2۱33

۱090۱۱۱2۱4۱۱523۱۱83۱۱2۱4۱

۱09۱3۱۱223۱۱533۱۱842۱2۱5۱

۱0922۱۱23۱۱۱544۱۱854۱2۱6۱

۱0933۱۱242۱۱55۱۱۱863۱2۱73

۱0943۱۱254۱۱563۱۱87۱۱2۱84

۱0954۱۱262۱۱574۱۱882۱2۱92

۱096۱۱۱273۱۱584۱۱892۱2203

۱0974۱۱282۱۱592۱۱90۱۱22۱۱

۱0982۱۱292۱۱603۱۱9۱4۱2224

۱0993۱۱30۱۱۱6۱3۱۱92۱۱2234

۱۱002۱۱3۱۱۱۱62۱۱۱933۱2242

۱۱0۱4۱۱323۱۱634۱۱943۱225۱

۱۱024۱۱333۱۱644۱۱953۱2262

۱۱03۱۱۱344۱۱654۱۱96۱۱227۱

۱۱044۱۱354۱۱664۱۱97۱۱2284

۱۱053۱۱36۱۱۱67۱۱۱984۱229۱

۱۱063۱۱374۱۱682۱۱993۱2302

۱۱073۱۱384۱۱694۱2004۱23۱3

۱۱08۱۱۱392۱۱702۱20۱4۱2323

۱۱094۱۱402۱۱7۱۱۱2024۱2333

۱۱۱03۱۱4۱4۱۱722۱2032۱2344

۱۱۱۱۱۱۱424۱۱734۱2043۱2352

۱۱۱23۱۱43۱۱۱744۱2052۱2362

۱۱۱3۱۱۱442۱۱75۱۱206۱۱2374

۱۱۱4۱۱۱45۱۱۱762۱2072۱2384

۱۱۱54۱۱463۱۱774۱2082۱2393

۱۱۱64۱۱47۱۱۱782۱2092۱2403

پاسخنامۀکلیدیتاریخادبیاتوسبکشناسی

411

پاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤالپاسخسؤال

۱24۱4۱2733۱3054۱3372۱3692

۱2422۱2743۱3062۱338۱۱3703

۱2433۱2754۱3073۱3394۱37۱3

۱2443۱2763۱3082۱340۱۱3724

۱2453۱2772۱309۱۱34۱2۱373۱

۱2463۱2783۱3۱04۱3423۱3743

۱247۱۱2792۱3۱۱2۱3432۱3753

۱248۱۱2803۱3۱24۱3443۱376۱

۱2492۱28۱3۱3۱32۱3453۱3773

۱250۱۱2824۱3۱44۱3463۱3782

۱25۱3۱2834۱3۱53۱3472۱3792

۱2523۱2843۱3۱62۱348۱۱3804

۱253۱۱2852۱3۱7۱۱3494۱38۱4

۱2542۱2863۱3۱8۱۱3504۱382۱

۱2554۱287۱۱3۱92۱35۱3۱3833

۱2562۱2884۱320۱۱352۱۱3844

۱257۱۱2894۱32۱2۱3533۱3853

۱2583۱2903۱3222۱3543۱3863

۱2594۱29۱2۱3234۱355۱۱3874

۱260۱۱2924۱3242۱3563۱3884

۱26۱3۱2932۱3253۱357۱۱389۱

۱262۱۱2944۱3263۱3582۱390۱

۱263۱۱2953۱327۱۱3593۱39۱3

۱2644۱2962۱3282۱3602۱392۱

۱2654۱2974۱3293۱36۱۱۱3934

۱2663۱298۱۱3303۱3623۱3942

۱267۱۱2993۱33۱3۱363۱۱3954

۱2682۱3003۱3324۱3644۱3962

۱2692۱30۱2۱3334۱3653۱3973

۱2704۱3023۱3343۱3664۱3984

۱27۱۱۱3034۱3353۱3673۱3993

۱2724۱3044۱3364۱3683۱4004
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۱24۱4۱2733۱3054۱3372۱3692

۱2422۱2743۱3062۱338۱۱3703

۱2433۱2754۱3073۱3394۱37۱3

۱2443۱2763۱3082۱340۱۱3724

۱2453۱2772۱309۱۱34۱2۱373۱

۱2463۱2783۱3۱04۱3423۱3743

۱247۱۱2792۱3۱۱2۱3432۱3753

۱248۱۱2803۱3۱24۱3443۱376۱

۱2492۱28۱3۱3۱32۱3453۱3773

۱250۱۱2824۱3۱44۱3463۱3782

۱25۱3۱2834۱3۱53۱3472۱3792

۱2523۱2843۱3۱62۱348۱۱3804

۱253۱۱2852۱3۱7۱۱3494۱38۱4

۱2542۱2863۱3۱8۱۱3504۱382۱

۱2554۱287۱۱3۱92۱35۱3۱3833

۱2562۱2884۱320۱۱352۱۱3844

۱257۱۱2894۱32۱2۱3533۱3853

۱2583۱2903۱3222۱3543۱3863

۱2594۱29۱2۱3234۱355۱۱3874

۱260۱۱2924۱3242۱3563۱3884

۱26۱3۱2932۱3253۱357۱۱389۱

۱262۱۱2944۱3263۱3582۱390۱

۱263۱۱2953۱327۱۱3593۱39۱3

۱2644۱2962۱3282۱3602۱392۱

۱2654۱2974۱3293۱36۱۱۱3934

۱2663۱298۱۱3303۱3623۱3942

۱267۱۱2993۱33۱3۱363۱۱3954

۱2682۱3003۱3324۱3644۱3962

۱2692۱30۱2۱3334۱3653۱3973

۱2704۱3023۱3343۱3664۱3984

۱27۱۱۱3034۱3353۱3673۱3993

۱2724۱3044۱3364۱3683۱4004
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