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بنده و /  خاصه و عاماي اميري كه اميران جهان «و شعر  ه استبه زبان دري سرودرا ي شعر عروضي  عروضي، اوّلين نمونه  چه كسي بنا بر قول نظامي - 214
 كسي به تحرير درآمده است؟ توسط چه» االدويه االبنيه عن حقايق«در وصف چه كسي است و كتاب » بند و غالم چاكر و موالي و سگ

 )91 -مهر 21آزمون )(23، 22، 19، 18ي    صفحه(   
  ـ اسدي توسي صفّار  يعقوب ليث ـ  ي بادغيسي حنظله) 2  ـ نامشخص صفّار  يعقوب ليث  ـ  ابوحفص سغدي )1
  ـ نامشخص سيستاني  ـ محمدبن وصيف عباس مروزي) 4  ـ اسدي توسي سيستاني  ـ محمدبن وصيف ي بادغيسي حنظله )3

    ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ عبارات زير معرّف اشعاري از شاعران قرن چهارم هستند، مطلع اين اشعار بههر كدام از  - 215
  )91 -مهر 21آزمون )(37و  31، 30هاي   صفحه(    

ارسي بـه سـبك خراسـاني كـه از     ي بارز قصايد مدحي و وصفي پدر شعر ف نمونه«، ».پردازد ي كربال مي ي مذهبي فارسي كه به موضوع فاجعه نامه نخستين سوگ«
 ».توان برشمرد ي آن، سادگي و در عين حال متانت و استحكام را مي خواص عمده

  آراست بوستان را نيسان به فرش ديبا/ باد صبا درآمد، فردوس گشت صحرا ) 1
  نبود دندان ال، بل چراغ تابان بود/ مرا بسود و فروريخت هرچه دندان بود 

  آراست بوستان را نيسان به فرش ديبا/ دوس گشت صحرا باد صبا درآمد، فر) 2
  بستود و ثنا كرد و بدو داد همه كار / مدحت كن و بستاي كسي را كه پيمبر 

  دين فضل حيدر، شير يزدان، مرتضاي پاك/ فهم كن گر مؤمني فضل اميرالمؤمنين ) 3
  واندر نهان سرشك همي باري/ اي آن كه غمگني و سزاواري 

  دين فضل حيدر، شير يزدان، مرتضاي پاك/ ر مؤمني فضل اميرالمؤمنين فهم كن گ) 4
  نبود دندان ال، بل چراغ تابان بود/ مرا بسود و فروريخت هرچه دندان بود 

 )92 -خرداد 23آزمون )(تركيبي(   .نيز هستند …ترتيب خالق آثار  ، به»نامه موران ـ عقل  االنوار ـ لغت مجالس سبعه ـ مطلع«پديدآورندگان  - 216
  التّحقيق صاحبيه ـ اعجاز خسروي ـ صفير سيمرغ ـ طريق) 2  القلم تحريمةنامه ـ  مافيه ـ مجنون و ليلي ـ گرشاسپ فيه )1
  نامه ـ الهي العشق رسالةمكاتيب ـ خضرخان و دولراني ـ  )4  نامه شناخت ـ مصيبت ـ هشت بهشت ـ يزدان الملوك نصيحة)3

  )92 -خرداد 23آزمون ( )تركيبي(   است؟ نادرست ي آن انتساب چند اثر به پديدآورنده - 217
) جان ميلتون: بهشت گمشده) (نيكوال بوالو: فنّ شعر) (راسين: اسكندر كبير) (لرد بايرون: ديوان شرقي) (ماكسيم گوركي: مادر) (گالدكوف: ريزدولگا به خزر مي(
 )ازرا پاوند: ضربات متقابل) (هنريك ايبسن: ي عروسكنهخا) (اميل زوال: پول) (فريت ادگو: او) (گابريل گارسيا ماركز: آئورا(

 پنج )4  چهار )3  سه) 2  دو )1
  )91 -خرداد 16آزمون )(تركيبي(   آمده است؟ نادرستها  نام خالق چه تعداد از آثار زير در برابر آن - 218

/ خواجـه عبـداهللا انصـاري    : زادالمسـافرين / رودكـي  : ي منظـوم  امهسـندبادن /  ابـوبكر اخـويني بخـارايي    : الطّب في المتعلّمين هداية/ دقيقي توسي : نامه گرشاسپ
/ شـيخ ابوالفتـوح رازي   : الجنـان  روض/ مولـوي  : مجالس سـبعه / سنايي : نامه مصيبت/ سهروردي : صفير سيمرغ/ ابوعبدالرّحمان سلمي نيشابوري : الصوفيه طبقات
 اميرخسرو دهلوي: بهشت  هشت

  پنج) 4  چهار) 3  سه) 2  دو) 1
 )92 -آبان 24آزمون )(92و91هاي     صفحه(   ؟نيستتوضيح مربوط به نثرهاي تاريخي عصر بيهقي  مكدا - 219

  .تأليف آن در دو بخش چيزي كمتر از سه قرن طول كشيده است) 1
  .است ي تحرير درآمده كه متأسفانه به طور كامل به دست ما نرسيده اين كتاب در سي مجلّد به رشته) 2
  .ي عربي آن درآوردكتاب اطالعات ديگري از تاريخ ايران به دست آورد و آن را به صورت تأليفي مستقل از نسخهنويسنده در اين ) 3
  .نمايدي نثر فارسي انكارناپذير ميپذير است و توانايي نويسنده در عرصه سبك نويسندگي مؤلف در اين كتاب هموار، ساده و دل) 4

  )92 -بهمن 25آزمون )(192و  191هاي     صفحه(   .از نظر تاريخي صحيح است …ي  نهعبارت گزي استثناي بهها،  ي عبارت همه - 220
  .هاي ميخي بابلي را اقتباس كردند ي پادشاهي هخامنشيان عالمت ايرانيان در دوره) 1
  .رواج يافت) حدود سه هزار سال قبل از ميالد(ها  الفبا براي اولين بار در ميان فنيقي) 2
  .گردد ايي كه اصل آن از خطوط سامي گرفته شده، به اواخر عهد ساساني بازمياختراع خطّ اوست) 3
  .تدريج جاي خود را به خطّ عربي داد هايي كه داشت، بعد از اسالم به خطّ پهلوي شايد به دليل دشواري) 4

  )92 -هشتارديب 19آزمون )(11و درس  10درس (   ؟نيستسيسم هاي مربوط به مكتب رمانتيكدام گزينه از تعريف - 221
  .آزادسازي سطوح ناخودآگاه ذهن )2    .بودن آينده و هنر فردابه نظر  )1
  .ي قرون وسطاييي زندگي و انديشهاحيا و برانگيختن دوباره )4    .اي و جادويي نوشتني افسانهشيوه )3

سيسـم اهـل فرانسـه ن و چند نفر از نماينـدگان كالسـيسيسم اهل انگلستادر ميان شاعران و نويسندگان زير، به ترتيب چند نفر از نمايندگان رمانتي - 222
  )92 -دي 6آزمون )( 194و  193، 188، 187هاي   صفحه(    هستند؟

ـ   پي« وفي، ير كورني، لرمانتوف، مارسل پروست، ادگار آلن پو، گلدوني، راسين، ميلتون، والتر اسكات، اوپيتز، لرد بايرون، آلفيري، شـلي، شـاندره پت
           »گوستاو فلوبر

  سه ـچهار ) 4  دو ـسه ) 3  سه ـسه ) 2  سه ـدو ) 1
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 )92 -آبان 10آزمون )(45و44هاي     صفحه(   است؟ بيان شده نادرست» ي تفسير طبري ترجمه«هاي كتاب  در عبارت زير، چند مورد از ويژگي - 223
ي  توان به عنـوان نقطـه   از اين كتاب مي. است بر جاي مانده  از آن هايي اولين كتاب مهمي است كه به نثر فارسي در زمان سامانيان فراهم آمده و تا امروز قسمت«

اي از   ي ابومنصـوري از عـده   منصور بن نوح ساماني قبـل از پديـد آمـدن شـاهنامه    . است هاي بعد گسترش يافته آغازي براي نثر ديني فارسي ياد كرد كه در دوره
  » .شمار لغات تازي اين كتاب بسيار كم است. ي بود، به فارسي ترجمه نمايندعلماي ماوراءالنهر خواست كه اصل كتاب را كه به زبان عرب

 چهار ) 4  سه) 3  دو) 2  يك ) 1
 )92 -خرداد 23آزمون )(تركيبي(     است؟ نادرستكدام گزينه  - 224

  .هاي فارسي است ي فردوسي به واژه عالقهعلّت ضرورت مضمون و نيز آگاهي و  كار نرفته كه اين امر، به در كلّ شاهنامه بيش از حدود هشتصد لغت عربي به )1
  .مناظرات اين شاعر مشتمل است بر چهار يا پنج قصيده. از نظر زماني بايد اسدي توسي را به عصر عنصري منسوب بدانيم) 2
  .شود آغاز مي» كوهسارپرنيان هفت رنگ اندر سر آرد / چون پرند نيلگون بر روي پوشد مرغزار «ي فرّخي، با بيت »با كاروان حلّه«ي  قصيده )3
سرايي فارسـي مـورد    دهد كه در آن روزگار، داستان بت در قرن پنجم هجري نشان مي بت و خنگ حيات و سرخال هر و عينهاي وامق و عذرا، شادب ود مثنويوج )4

  .توجه بوده است
  
  

 )91 -آذر 10آزمون )(60، 59، 34، 33، 13هاي     صفحه(   است؟ آمده نادرستنثر و سبك نويسندگي كدام اثر در مقابل آن  نوع - 225
  ثري پخته و عالمانه و خالي از لغات تركي و مغولين: واريخجامع التّ) 2  هاي مغوليمصنوع و دشوار و مملو از لغات عربي و واژه: تاريخ جهانگشا) 1
  زيبا و دلنشين ،عين سادگي خته و نثري ساده و درزباني پ: المحسنين مسالك) 4  فارسي ن و آميخته به شعرنثري مزي: ي شمس و سحابمناظره) 3

 )91 -آذر 10آزمون ( )48ي  صفحه(  يك از شعراي زير است؟ اين توضيحات معرّف كدام - 226
توحات ف«الشّعرايي يافت و مأمور به نظم كشيدن مثنوي  در عهد جهانگير به هند رفت و بعدها نزد شاه جهان، عنوان ملك. متولّد شد. هـ  990در حدود سال «

هاي هندي، شعر او را  به كار بردن واژه. اي به غزل او بخشيده است هاي رنگين لطف ويژه شهرت او به خاطر غزل است و ابداع معاني و خيال. شد» شاه جهاني
  ».نيز معروف است» طالبا«وي به . در ميان اقران ممتاز كرده است

  صائب) 4  محتشم كاشاني) 3  آبادي بيدل عظيم) 2  كليم همداني) 1
 )91 -مهر 21آزمون )( 24، 20، 19، 18ي    صفحه(   است؟ نادرست» عبيد زاكاني«و آثار » حافظ«ي غزليّات  كدام گزينه درباره ترتيب به - 227

 .ندارد اي ـ ديوان اشعار عبيد نسبت به آثار پيشينيان چيز تازه. سرايي، سعدي شيرازي، سلمان ساوجي و خواجوي كرماني است سرمشق او در غزل) 1
 .آور و گاهي ركيك است آميز عبيد، اغلب خنده ـ سخنان طنز. آميز است لحن غزليات حافظ، گزنده و تلخ و توأم با نيشخند و كنايه) 2
در ديـوان عبيـد موجـود قصايد و قطعاتي در ستايش آل اينجو ـ . نمايد اسالمي خود رخ مي - ي كمال ايراني ي ايران با همه در غزل اجتماعي حافظ، فرهنگ گذشته) 3

  . است
ـ عبيد براي پرداختن به هزليات خـود بـه سـوزني و انـوري نظـر      . سرايي عاشقانه است شعر او مظهر كامل شعر عاشقانه و كمال آن است و تنها شهرت او در غزل) 4

  .داشته است
  )91 -آذر 10آزمون ( )173ي  صفحه(    ي كدام شاعر ايراني بود؟ شيفته» لويي آراگون« - 228

  جامي ) 4  حافظ ) 3  سعدي ) 2  نظامي ) 1
 ها نظر داشته، آمده است؟ بند خود به آن ي كه هاتف اصفهاني در سرودن ترجيع»بند تركيب«و » بند ترجيع«ترتيب مطلع  در كدام گزينه، به - 229

 )91 -آبان 26آزمون )(70ي    صفحه(   
  وه وه كه شمايلت چه نيكوست/ رو بلند قامت دوست اي س) 2  گاهت ي عرش تكيه وي قبه/  اي از بر سدره شاهراهت )1
 گاهت ي عرش تكيه هوي قب/ اي از بر سدره شاهراهت ) 4  وه وه كه شمايلت چه نيكوست/ اي سرو بلند قامت دوست  )2
  گاهت ي عرش تكيه هوي قب/ اي از بر سدره شاهراهت   وحده ال اله اال هو/ كه يكي هست و هيچ نيست جز او  )3
  وحده ال اله اال هو/ كه يكي هست و هيچ نيست جز او   وه وه كه شمايلت چه نيكوست/ سرو بلند قامت دوست اي  )4

 آمده است؟» بهارستان«ي  و دو اثر منظوم از نويسنده» نامه قاعش«ي مثنوي  نام دو اثر منثور از سراينده ،در كدام گزينه ترتيب به - 230
 )91 -مهر 21آزمون )(27و  19ي    صفحه(   

 الذهب سلسلةـ موش و گربه،  االنس، صدپند نفحات) 2  االبرار  سبحةاالحرار،  تحفةي تعريفات ـ  موش و گربه، رساله) 1
  ي اسكندري الذهب، خردنامه سلسلةـ  االشراف صدپند، اخالق) 4  ـ يوسف و زليخا، ليلي و مجنون ي دلگشا اللّمعات، رسالهاشعة) 3

 )91 -آبان 12آزمون )(41و  39ي    صفحه(   ؟نيست» سبك هندي«، كدام بيت مربوط به »ائبسبك ص«با توجّه به مشخصات كلّي  - 231
  ي پر حسرت مجنون ماست برگ عيش ديده/ ي ليلي در اين دامان پست  نقش پاي ناقه) 1
  كند قصاب را خون ناحق گل به دامن مي/ هاي تلخ ما  نيست دلگير آسمان از گريه) 2
  ها سبك جوالنيم هست در وقت گراني/ هپر پرواز من چون فالخن سنگ باشد ش) 3
  ساعتي بنشين كه باران بگذرد/ آيد مرا  روي و گريه مي مي) 4

 )91 -آذر 10آزمون )(121و 119ي    صفحه(   ها هستند؟  عبارات زير معرّف كدام كتاب ،ترتيب به - 232
هايي از ايـن كتـاب،    در بخش«، ».بي ايران در قلمرو علوم ادبي فارسي تأليف شده استترين كتابي است كه در طول حيات ادترين و برجستهاين كتاب، پرآوازه«

 » .شود ويژه اشعار شاهنامه فراوان ديده مي  استشهاد به امثال و اشعار پارسي به
  خ بيهقچهارمقاله ـ تاري) 4  الصدور  حةالمعجم ـ را) 3  البالغه ـ كليله و دمنه ترجمان) 2  السحر ـ المعجم حدائق) 1

 )87-مهر 12آزمون ) (126ي  صفحه(  كدام گزينه درست است؟» مكتب سعدي«ي  مورد مقاله در - 233
  .ي آن از سعدي دفاع كرده بود نويسنده) 2  .بود  ي آن به شدت به كليات سعدي حمله كرده نويسنده) 1
  .ا در شعر فارسي بررسي كرده بودي آن تأثير سعدي ر نويسنده) 4  .ي آن سعدي را با حافظ مقايسه كرده بود نويسنده) 3
  

   2تاريخ ادبيات ايران و جهان 



  ادبيات اختصاصيادبيات اختصاصي    2828                                  
  

  

 )87-مهر 12آزمون ( )7ي  صفحه(  هايي ابتكار صورت گرفته است؟ ويژه در قصيده، در چه زمينه در يك داوري صحيح بايد گفت در شعر عصر حافظ به  - 234
  حكمت، شكوه و شكايت موعظه و) 2    هجو و هزل، مدح و ستايش) 1
  ، طرح مسائل اجتماعي منقبت و مرثيه) 4    نامه، عرفان ساقي) 3

  )91 -مهر 21آزمون ( )27ي صفحه(  .است» جامي«از آثار منظوم  …ي  گزينه جز بهها  ي گزينه همه - 235
  االنس نفحات) 4  ي اسكندري خردنامه) 3  يوسف و زليخا) 2  سالمان و ابسال) 1

  …ي وي در نظـم  ي قـدرت شـاعري و قريحـه همـهاست و  …يمين   هاي ابن است؛ موضوع قصيده …هاي سيف فرغاني در جواب  غزل« ترتيب به - 236
 )91 -مهر 21آزمون )(19، 17، 16ي    صفحه(   ».است …ترين اثر منثور عبيد زاكاني  آشكار و درخور توجّه است؛ مهم

  حافظ ـ ستايش پادشاهان ـ غزليات ـ موش و گربه ) 2  االشراف مدح و منقبت امامان شيعه ـ قطعات ـ اخالق سعدي ـ) 1
  سعدي ـ مدح و منقبت امامان شيعه ـ غزليات ـ موش و گربه) 4  االشراف افظ ـ ستايش پادشاهان ـ قطعات ـ اخالقح) 3

و   ، بـا رنـدي…و  …گويي حافظ پس از سيف فرغـاني و . شود اي از خيرخواهي هم ديده مي آميز است و در آن مايه لحن حافظ تلخ و گزنده و كنايه - 237
 )86-مهر 6آزمون ) (24ي صفحه(  .هاي جامعه برگزيده است ها و بداخالقي ساماني اي براي مبارزه با نابه ي تازه وههوشياري و فرزانگي خويش شي

 يمين عبيد زاكاني و ابن) 4  يمين كمال اصفهاني و ابن) 3  عبيد زاكاني و خواجوي كرماني) 2  سعدي و عبيد زاكاني) 1
 )86-مهر 6آزمون ( )65ي  صفحه(   .سرودند مي …ي گزينه جز بهزير  ي شاعران ي همه شاعران عصر هاتف غزل را بر شيوه - 238

  صائب) 4  اميرخسرو) 3  حافظ) 2  سعدي) 1
 )91 -آذر 10آزمون )(81و 78، 77، 66، 65هاي     صفحه(   ؟نيست» ي بازگشت ادبيشعر دوره«هاي زير مربوط به چند مورد از ويژگي - 239

  .گويد رفان داشته باشد از محسوسات و عشق مجازي سخن ميچاشني عاز آن كه  تر غزل اين دوره بيش) الف
  . هاي لفظي از ابتكار به دور استو حتّي زبان و آرايش اين دوره مضمون و محتواي شعر) ب
  .بوده است مورد توجه امرا و وزرا )ي صدرات اميركبيرجز در دوره(سرايي در سراسر اين دوره احياي رسم مديحه) ج
  .قدماستو موازين شعري اين عصر تقريباً همان مباني اصول و قواعد ) د
  .اي هم مناقب و مراثي اهل بيت هاي اخالقي و به ميزان قابل مالحظه مدح و وصف است و نكته ،موضوع قصايد) هـ
  .داد تر به حيات خود ادامه مي رونق ندكي بااو پس از آن قصيده كه  بودي شعر  قالب عمده ،در اين دوره غزل) و
  چهار ) 4  سه) 3  دو) 2  يك) 1

 )91 -خرداد 3آزمون )(123، 119، 117، 24ي    ها صفحه(   است؟» عرفاني، تاريخي، علوم ادبي و ديني«ترتيب  آثار كدام گزينه، به محتواي - 240
 طبرسي البيان السحر، مجمع الصدور، حدائق راحةتمهيدات، ) 2  التّواريخ، چهارمقاله شناخت، تاريخ سيستان، مجمل يزدان) 1
  السحر، المعجم، تفسير كمبريج الطير، حدائق رسالة) 4  الجنان نامه، چهارمقاله، روض االسرار، مرزبان كشف) 3

  )92 -خرداد 10آزمون ( )96و  95هاي   صفحه(  .ي بيداري درست است در مورد شعر دوره …ي  گزينه جز بهها  ي گزينه همه - 241
    .ها و مطبوعات قرار گرفت ار روزنامهي نهضت در اختي عنوان زبان برّنده  به) 1
  .نگرش شاعران و نويسندگان عصر بيداري نسبت به جهان دگرگون شد) 2
  .تغيير باقي مانده است تخيل و قالب شعري در عصر بيداري بيش و كم بي) 3
 .هاي ادبي گذشته بود ي سنّت ي بيداري، ادامه از نظر ساخت فنّي، شعر دوره) 4

  )92 -خرداد 10آزمون ( )42ي  صفحه(  كند؟ اعر را معرفي ميعبارت زير كدام ش - 242
اوقات  ،داري در اوايل عمر يك چند در كاشان به مكتب. ي دهم هجري زاده شد ي نخست سده ي نيمه همت بود كه در ميانهمردي پاكباز، وارسته و بلند«

  ».در همان شهر درگذشت. هـ  991انروايان آن ديار سرگرم شد، تا اين كه در سال جا به شاعري و ستايش فرم س از مدتي به يزد آمد و در همانپ. گذراند مي
  كليم كاشاني) 4  فرّخي يزدي) 3  محتشم كاشاني) 2  وحشي بافقي) 1

 معرّف كدام اثر است؟» العراقين خاقاني شاه و آميخته به اندرز و هجو، به تقليد از تحفة اي است در مدح فتحعلي  مثنوي«عبارت  - 243
  )88 -خرداد 29زمون  آ( )81 ي هصفح(  

  صبا   گلشن )4  نامه عبرت )3  خداوندنامه )2  نامه شهنشاه )1
  )92 -خرداد 10آزمون ( ) 66و65هاي   صفحه(  درست است؟ زير كدام گزينه براي جاي خالي عبارت - 244

    » .را در ميان اقران متمايز ساخته است …ر و غزل ها و گياهان ناگزير بوده، شع ها و گل  جا كه از ذكر حرفه هاي هندي، آن كار بردن واژه به«
   هاتف) 4  صائب ) 3  كليم ) 2  بيدل) 1

  )93 -خرداد 17آزمون ( )89و88ي  ها صفحه(  است؟ نادرست» مشتاق اصفهاني«ي  كدام گزينه درباره - 245
  .دار شد دهساالري انجمن ادبي را عه وي كاروان) 2  .ي سادات اصفهان بود از طبقه» علييرسيد محمدم«) 1
  .را بازآفريني كرد» محتشم«ي  او به يك معني طريقه) 4  .ي قُدما به طرز گويندگان خراسان و تركستان توجه داشت او در شيوه) 3

  )93 -خرداد 17آزمون ( )90و  89ي  ها صفحه(    ؟نيستدرست » قاآني«كدام گزينه در مورد  - 246
  .ي قدما به ويژه به انوري، معزي و خاقاني نظر دارد ني در تتبع شيوهقاآ) 2  . پرداخت به ستايش نااليقان عصر خود مي) 1
  .  داد هاي ايراني عالقه نشان نمي خالف معاصرانش به استفاده از روايات و اسطوره بر) 4  .گيرد واره لفظ بر معنا پيشي ميدر آثارش هم) 3

  )88 -خرداد 8زمون  آ( )199 ي صفحه(  كدام گزينه براي جاهاي خالي عبارت زير مناسب است؟ - 247
  » .نوشته شده است 1928است كه در سال  …يكي از كارهاي قابل توجه او، كتاب . برداشته است …نويسي به سبك نوين عراق را  هاي داستان نخستين قدم«
  ژيوسف ادريس، پايان دنيا) 4  جبران خليل جبران، اشك و لبخند) 3  محمود احمد السيد، جالل خالد) 2  هاي بيروت  كابوس -غادة السمان) 1
  



  2929                   دانشگاهي انسانيدانشگاهي انساني  پيشپيشمتداول متداول اشتباهات اشتباهات                           
  

  

)6944كد(

 
  

  
  
 )86-بهمن 19آزمون ) (7ي صفحه(  در دو بيت زير، حروف قافيه كدام است؟ - 248

            كند شود، ياد سمن نمي همدم گل نمي/ كند سرو چمان من چرا ميل چمن نمي«
  »كند گوش به من نمي ،گفت كه اين سياه كج/ فسوس  اش كردم و از سر اي ز طرّه دي گله

  من) 4  ـَـ من) 3  ن) 2  ـ نـَ) 1
  )86-مهر 6آزمون ( )5 ي صفحه(  ي كدام گزينه است؟ توصيف داده شده درباره - 249

ام تا روزگار ما در ترين اي گستردگي شعر فارسي نيست و از قديم بهـ  جا كه آگاهي داريم تا آنـ  تي فارسي است و در ادب هيچ زبانيهاي شعر سنّ ويژگي از«
  ».رفته است كار شعر فارسي به

  رديف) 4  بيت) 3  وزن) 2  قافيه) 1
  )86-بهمن 5آزمون ( )كتاب درسي 5ي  صفحه(    ي زير مناسب است؟ كدام گزينه براي تكميل كردن جاي خالي جمله - 250

  ».در انسجام شعر مؤثر است …تكرار و اشتراك لفظي ناشي از «
  بيت) 4  قافيه) 3  وزن) 2  رديف) 1

 شود؟ ترتيب، چند هجاي كوتاه، چند هجاي بلند و چند هجاي كشيده ديده مي ير، بههجايي ز در ميان گروه كلمات تك - 251
 )87 -بهمن 25آزمون  143سوال ) (10ي  صفحه(  

  »صبر، نو، تو، چه، سال، كم، داشت، بيم، پول، گور، سر، ما«
  سه، سه، شش) 4  سه، چهار، پنج) 3  چهار، چهار، چهار) 2  دو، چهار، شش) 1

 )91 -دي 29آزمون )(5ي    صفحه(   است؟» رديف«بيت داراي  در ابيات زير، چند - 252
  سوي بخت و بهترين جاهي كشد/ آن كسي را كه چنين شاهي كشد «

  چو شير آن دم كه باشد كار زار هم/ بس شدستم در مصاف و كارزار 
  كني از براي خويش دامي مي/ كني  اي كه تو از ظلم چاهي مي

  »شي آيد بسوزد خلق راآت/ گر ببندي زين سخن تو حلق را 
 يك) 4  دو) 3  سه) 2  چهار) 1
  
 
  

 )87 -آبان 24آزمون ) (22ي  صفحه(  حداقل ابيات قطعه با تعداد ابيات كدام گزينه تناسب دارد؟ - 253
  رباعي) 4  مثنوي) 3  چهارپاره) 2  غزل) 1

 )86-آبان 2آزمون ) (43ي  صفحه(  هاي كدام قالب شعري، ايجاد شده است؟ هايي به پايان مصراع واژه افزودنمستزاد زير با  - 254
  بر طرف چمن/ گرديدم  دوشينه پي گالب مي«

  افسرده چو من/ ديدم  گلشنپژمرده گلي ميان 
  اي يار عزيز/ سوزي  گفتم كه چه كردي كه چنين مي

  »پس واي به من/ گفتا كه دمي در اين جهان خنديدم 
 رباعي) 4  غزل) 3  مثنوي) 2  قطعه) 1

  )86-آبان 18آزمون ) (37ي  صفحه(     كتاب كيس مؤلف اينگيرد و  هزار رباعي را در برمي رزشمندي است كه حدود چهاري ا كدام كتاب گنجينه - 255
  نامه، بابا افضل رباعي) 4  خليل شرواني  الس، جمالالمج نزهة) 3  نوروزنامه، خيام) 2  نامه، عطار مصيبت) 1

  )86-بهمن 19آزمون ) (22ي صفحه(  ؟شود ي مصرّع ديده مي  در ديوان كدام يك از شاعران قطعه - 256
  يمين انوري، ابن) 4  سنايي، فرّخي) 3  يمين ، ابنسنايي ) 2  انوري، سنايي) 1

  )87 -آبان 24آزمون ) (26ي  صفحه(  بند زبان فارسي است؟ ترين ترجيع كدام بيت مطلع قديم - 257
  اي تنيده ز دل بافته ز جان با حلّه/ با كاروان حلّه برفتم ز سيستان ) 1
  ز منزل شدرون يكه پيشاهنگ ب/ خيمه فروهل  ،اال يا خيمگي )2
  كليد باغ ما را ده كه فردامان به كار آيد/ ز باغ اي باغبان ما را همي بوي بهار آيد ) 3
  ي اهل خراسان به بر خاقان بر نامه/ به سمرقند اگر بگذري اي باد سحر ) 4

 )87 -آذر 8آزمون ) (46ي  صفحه(  .درست است … ي گزينه جز بهها  ي گزينه ي شعر نيمايي همه درباره - 258
  .دارد نه وزن عروضي وزن حسي) 2    .ها نابرابر است طول و امتداد مصراع) 1
  .آيد و بعد از آن ميدارد قافيه حالتي مانند همانند شعر سنّتي، رديف ) 4  .اند ها از پيش تعيين نشده قافيه لّبرخالف شعر سنّتي، مح) 3

ي مسمّط يك بيت از آن غـزل، تضـمين شـود،  هر رشتهاي كه در آخر  گونه ضمين يك غزل پنج بيتي يك مسمّط مسدّس بسازيم، بهاگر بخواهيم با ت - 259
 )87 -آبان 24آزمون ) (32ي  صفحه(    جمعاً چند مصراع تازه بايد بسازيم؟

  عاسي و پنج مصر) 4  عابيست و پنج مصر) 3  عابيست مصر) 2  عاسي مصر) 1

  هاي ادبي آرايه

  مقدمات 

  هاي شعر فارسي    قالب



  ادبيات اختصاصيادبيات اختصاصي    3030                                  
  

  

 )87 -آبان 24آزمون ) (33ي  صفحه(  .شوند ، محسوب مي»مثنوي«بيتي از قالب  …ي گزينه جز بهها  ي گزينه همه - 260
  به بدها دل ديو رنجور دار/ هاي ناخوش ز من دور دار  سخن) 1
  تو را گريه و سوز و زاري چراست/ كه من عاشقم گر بسوزم رواست ) 2
  اندر پس است، نگشودناش  دري كه فتنه/ اش در پي است نسپردن  رهي كه گمرهي) 3
  اي بس شهرها تو به غربت ديده/ گفت معشوقي به عاشق كاي فتي ) 4

 اگر شاعري بخواهد غزلي هفت بيتي از شاعري ديگر را در مسمّطي مسدّس تضمين كند، در كل چند بيت ديگر بايد خودش بسرايد؟ - 261
 )86-بهمن 5آزمون ) (32ي  صفحه(  

  بيست و هشت بيت) 4  و يك بيت بيست) 3  چهارده بيت) 2  هفت بيت ) 1
  

  
  )91 -خرداد 17آزمون )(تركيبي(   در ابيات كدام گزينه آمده است؟» تشبيه، مراعات نظير، تضاد، ايهام تناسب و جناس تام«هاي  ترتيب آرايه به - 262

  ما را به از اين بيني ،گفت ار نظري داري/ يني روزي به زنخدانت گفتم بِه زر) الف
  بس فتنه كه برخيزد، هر جا كه تو بنشيني/ امت از ما برخاست در اي بنشين كه فغان) ب
  فرهاد چنين كشته است آن شوخ به شيريني/ روزي بكشد سعدي  شعشق لب شيرين) پ
  هم زني سپاهي تو خود به چشم و ابرو، بر/ با لشكرت چه حاجت، رفتن به جنگ دشمن ) ت
  كي چنين بماند وز هر كناره آهي تا/ اي است روشن  ايمن مشو كه رويت، آيينه) ث
  ث، ب، ت، پ، الف) 4  الف، پ، ب، ت، ث) 3  الف، ت، ب، ث، پ) 2  ث، ت، ب، پ، الف) 1

  )91 -دي 29آزمون )(تركيبي(   كدام است؟» استعاره، تلميح، ايهام، تشبيه و تناقض«هاي ترتيب قرار گرفتن آرايه - 263
 ستــي مــن زان خـــراب آبـاد استاسـاس ه/ اگرچه مستي عشـقم خــراب كرد ولي ) الف
  نصيحت همه عالــم به گــوش مــن بـاد است/ به كام تا نـرساند مرا لبش چــون نــاي ) ب
  آباد استنشيمــن تــو نـه اين كنــج محنــت/ نشيـن كه اي بلنــدنظر شــاهباز ســدره) ج
  ـل بيــدل كـه جــاي فــريـاد استبنــال بلبـ/ نشان عهد و وفــا نيسـت در تبسم گـــل ) د
  خاك راهي است كه در دست نسيم افتاده است/ دل من در هوس روي تو اي مونس جـان ) هـ
  هـ ، ج، د، الف، ب) 4  هـ ، ج، ب، د، الف) 3  د، ج، ب، هـ ، الف) 2  د، الف، ج، هـ ، ب)  1

    مرتب كنيم، كدام ترتيب درست است؟» يه، ايهام، استعاره و جناسكنايه، تشب«هاي چه ابيات زير را به لحاظ دارا بودن آرايهچنان - 264
 )91 -آذر 10آزمون )(تركيبي(  

  شــود كــمز عمــر مانده روزي مي/ غنيمت دان اگـر داني كه هـر روز ) الف
  خورد چندين مخور غمچو خاكت مي/ برو شادي كن اي يــار دل افــروز ) ب
  ورت خجــالت سرو آرزو كند بخرام/ اي اگر كساد شكر بايدت دهن بگش) ج
  اسير عشق نينديشد از مــالل و مـالم/ اگر ملول شــوي يا مالمتــم گويــي ) د
  بستاند ز دست عقل زمامكه عشق مي/ مالمتم نكنـد هر كه معـرفـت دارد ) هـ
  الف، ب د، هـ ، ج،) 4  د، ب، الف، هـ ، ج) 3  ب، ج، الف، هـ ، د) 2  ب، الف، ج، هـ ، د) 1

 )91 -دي 8آزمون )(106و  99، 97هاي    صفحه(   است؟ ترتيب در كدام گزينه آمده  هاي زير بههاي موجود در بيتآرايه - 265
 گيرد تر نميكه كس آهوي وحشي را از اين خوش/ چه خوش صيد دلم كردي بنازم چشم مستت را ) الف
  ي بند هاماوران  گشاينده/ ي شهر مازندران ستاننده) ب
  كه اين سخن سحر از هاتفم به گوش آمد/ به گوش هوش نيوش از من و به عشرت كوش) ج
  المزدوج موازنه ـ سجع ـ تضمين) 4  تكرار ـ موازنه ـ ترصيع) 3  المزدوج تكرار ـ موازنه ـ تضمين) 2  موازنه  ـ تكرار ـ سجع) 1

 )91 -آذر 24 آزمون)(87و  77، 59اي ه صفحه(   وجود دارد؟» كنايه و مجازتشبيه، «هاي  در كدام بيت، آرايه - 266
 اي چون من نرقصيده است در ميدان عشق هذر/  ست در ايوان حسن چون تو خورشيدي نتابيده) 1
  گل به سر خواهي زدن از گلبن بستان عشق/  فصل گل گر اشك گلگونت ز سر خواهد گذشت) 2
 پايان عشق از بحر بيكس نيامد بر كنار /  ي طوفان عشق نوح را كشتي شكست از لطمه) 3
 شدگان هم نگهي بايد كرد به صف دل/ زده مژگان سيه بايد داشت  نه همين صف) 4

 )91 -دي 8آزمون )(تركيبي(   است؟ نادرستهاي بيان شده در مقابل كدام بيت آرايه - 267
  )، تكراري حروفنغمه(ي گزند مباد وجود نازكت آزرده/ ان نيازمند مبادباز طبينه بتنت ) 1
  )تكرار، ترصيع(ما درون را بنگريم و حال را / ا برون را ننگريم و قال را م) 2
  )آرايي ، واجموازنه(اي امان به نيستان فتادهچون برق بي/ ايها دواندهچون آه گرم ريشه به دل) 3
 )سجع، تشبيه(جاي ياران، فرصت شمار يارا  نيكي به/ ده روزه مهر گردون، افسانه است و افسون  )4

 )91 -آذر 24آزمون )(81ي    صفحه(   است؟ متفاوتي مجاز در كدام بيت با ساير ابيات،  قهعال - 268
  بهل گر بگيرند بيكارها/ پياپي بكش جام و سرگرم باش ) 1
  شنيدم كه پروانه با شمع گفت/ شبي ياد دارم كه چشمم نخفت ) 2
  ن همه رفتندكز پيش تو چون ابر بهارا/ خون بار بهار از مژه در فرقت احباب ) 3
  شكند گداي تو سلطنت مي جي تا گوشه/ دولت عشق بين كه چون از سر فقر و افتخار ) 4

  بديع  بيان و 
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214.   
كـه بـه چـه دليـل  اينتوصيه مـي شـود شـاعر ايـن ابيـات و دانش آموزان به  ،اند اهميت فراواني دارد دروس تاريخ ادبيات آمده نابياتي كه در بي 

  .اند را فرا گيرند سروده شده

به دانش آمـوزان  .االتي مطرح شودؤنيز سهاي موجود در كتاب ادبيات فارسي  شده است كه در مورد بيتپيدا االت جديد به اين سو تمايل ؤدر س 
  .شود اين ابيات را با دقت مطالعه كنند توصيه مي
    %)61(  گويي درصد پاسخ. صحيح است» 2«ي  گزينه 

  . يعقوب ليث صفّار از محمّدبن وصيف سيستاني است بيت صورت سؤال در ستايش 
اند ي اشتباه را انتخاب كردهگزينهآموزان هميندانش%)30. (دار است ي دام گزينه» 3«ي گزينه.  

  .ال گفته شده است اين بيت در وصف چه كسي سروده شده نه چه كسي آن را سروده استؤتوجه كنيد در س
 

215.   
  .مي گويند »پدر شعر فارسي«به رودكي  

 :مطلع آن چنين است پردازد و ي كربال مي ي مذهبي فارسي را سروده است كه به موضوع فاجعه نامه كسايي، نخستين سوگ 
  »آراست بوستان را نيسان به فرش ديبا/ باد صبا درآمد، فردوس گشت صحرا «

    %)44(  گويي درصد پاسخ. صحيح است» 1«ي  گزينه 
، سادگي و ي آن ، از قصايد مدحي و وصفي رودكي، پدر شعر فارسي است كه به سبك خراساني سروده شده است و از خواصّ عمده»پيري و ياد ايّام جواني«

  » نبود دندان ال، بل چراغ تابان بود/ مرا بسود و فروريخت هرچه دندان بود «: توان برشمرد و مطلع آن چنين است در عين حال متانت و استحكام را مي
اند ي اشتباه را انتخاب كردهگزينهآموزان هميندانش%)37. (دار است ي دام گزينه» 2«ي گزينه.  

  .داين گزينه را انتخاب كننآموزان به اشتباههاي تاريخ ادبيات باعث شده است دانش ار كتابعدم توجه به اشع
 

216.   
الدين صـاحب ديــوان جـويني، وزيــر دانـش دوســت  هــا درسـتايش شــمس تـر آن ي فارســي و عربـي اســت و بيش ي چنــد قطعـه مجموعـه» صـاحبيه« 

از » مجـالس سـبعه«درصـورتي كـه  ،اين كتاب از جمله آثـار منظـوم سـعدي اسـت. استشده ناميده » صاحبيه«عصراتابكان است و به همين دليل آن را 
  .جمله آثار مولوي است

  .ها توجه شود شود به آثار آن از جمله شاعران مهم در تاريخ ادبيات فارسي سنايي و مولوي هستند كه توصيه مي 
    %)44(  گويي درصد پاسخ. صحيح است» 4«ي  گزينه 

  لغـت/ اميرخسرو دهلوي : االنوار ـ مجنون و ليلي ـ اعجاز خسروي ـ هشت بهشت ـ خضرخان و دولراني مطلع/ مولوي : مافيه ـ مكاتيب فيهمجالس سبعه ـ 
    سنايي ): الحقيقه حديقة(نامه  التّحقيق ـ الهيـ طريق القلم تحريمةنامه ـ  عقل/ سهروردي : العشق رسالةموران ـ صفير سيمرغ ـ 

اند ي اشتباه را انتخاب كردهگزينهآموزان هميندانش%)35. (دار است ي دام گزينه» 2«ي گزينه.  
 .انداز سعدي اشتباه گرفته»گانهمجالس پنج«را با»مجالس سبعه«آموزان احتماالً دانش

 
217.   

  .گرايي را به خوبي فراگيرند شود ادبيات جهان و مخصوصاً درس واقع آموزان توصيه مي به دانش 
    %)40(  گويي درصد پاسخ. صحيح است» 2«ي  گزينه 

    .است» كارلوس فوئنتس«ي نوشته» آئورا«و » گوته«از » ديوان شرقي«، »پيلنياك«اثر » ريزدولگا به خزر مي«
اندي اشتباه را انتخاب كردهگزينهآموزان هميندانش%)30. (دار است ي دام گزينه» 1«ي گزينه.  

ر حـالي كـه ايـن كتـاب اسـت د» گالدكـوف«هم از » ريزد ولگابه خزر مي« ،»سيمان«اند كه عالوه بر داستان  آموزان به اشتباه تصور كرده احتماالً دانش
  باشد مي» اكينپيل«ينوشته

 
218.   

  .نبايد اسامي كتب مشابه اشتباه گرفته شود 
  .است» جه عبداهللا انصاريخوا«از » زادالعارفين«و » دقيقي توسي«از » گشتاسپ نامه«توجه شود  

    %)39(  گويي درصد پاسخ. صحيح است» 2«ي  گزينه 
      .است» عطّار«از » نامه مصيبت«و » ناصر خسرو«از » زادالمسافرين«، »اسدي توسي«از » نامه گرشاسپ«

اند ي اشتباه را انتخاب كردهگزينهآموزان هميندانش%)39. (دار است ي دام گزينه» 1«ي گزينه.  
 -در زمان سـامانيان -اول قرن چهارم هجري ي دهه ي اسالمي اين كتاب به عربي درآمد و در در دوره. سندبادنامه از تأليفات سندباد حكيم هندي است

بـه نظـم قي هروي، از شاعران بزرگ قرن پنجم، ايـن ترجمـه را رظاهراً از. به فارسي دري ترجمه شد كه متأسفانه آن ترجمه هم اكنون در دست نيست
 .ما نرسيده استي منظوم او هم به دستدرآورده بود كه متأسفانه سندبادنامه

 

  نژادليمينا توك: مؤلف
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219.   
  . اند كدام از منبع عربي گرفته نشده هستند كه هيچ» تاريخ سيستان«و » تاريخ بيهقي« ،»ي ناصرخسرو سفرنامه«نثرهاي تاريخي عصر بيهقي  

عـدم تسـلط الزم بـر  آمـوزان شـباهت ايـن دو كتـاب و علـت در دام افتـادن دانش .بـوده اسـت براي پاسخ به اين سؤال تسلط كامل بر دروس الزم 
  .دروس است

    %)39(  گويي درصد پاسخ. صحيح است» 3«ي  گزينه 
    .باشددر رابطه با تاريخ بلعمي است كه از جمله نثرهاي تاريخي مربوط به عصر فردوسي مي» 3«ي گزينه
اندي اشتباه را انتخاب كردهگزينهآموزان هميندانش%)30. (ار استد ي دام گزينه» 1«ي گزينه.  

  .هاي تاريخ سيستان معلوم نيست يك از بخش لف هيچؤم .در رابطه با تاريخ سيستان است» 1«ي گزينه
  .نثر تاريخي عصر بيهقي هستندهاي ي ناصرخسرو است كه همگي از نمونهمربوط به سفرنامه»4«يي تاريخ بيهقي و گزينهدرباره»2«يگزينه

 
220.   

ها بـه  ي ايـن دشـواري بـراي مشـاهده. هايي كه داشت بعـد از اسـالم بـه تـدريج جـاي خـود را بـه خـطّ عربـي داده اسـت خط پهلوي به دليل دشواري 
  .رجوع كنيد 10ي  زيرنويس صفحه

  .آيد ن به تلفظ در ميي آ ام خواندن، معادل پارسي ميانهد اما هنگشو ها در خط پهلوي به زبان آرامي و به خط پهلوي نوشته مي بعضي از واژه  
    %)39(  گويي درصد پاسخ. صحيح است» 1«ي  گزينه 

ها، از آن الفبايي مستقل  هاي ميخي بابلي را اقتباس كردند و مانند فنيقي ي پادشاهي مادها، عالمت ايرانيان چند صد سال پيش از ميالد يعني، در دوره
  . دترتيب دادن

اندي اشتباه را انتخاب كردهگزينهآموزان هميندانش%)30. (دار است ي دام گزينه» 4«ي گزينه.  
 .آموزان شده استعدم توجه به زيرنويس كتاب درسي باعث به دام افتادن دانش

  
221.   

  .م، هنر روز قبليسس م در هرزماني، هنر روز است و كالسييسس رمانتي 
آنـان . خواهنـد آل هسـتند يعنـي در هنـر فقـط خـوبي و زيبـايي را مي  ها ايـده سيسم اين است كـه كالسـيك كتب كالسيسم و رمانتيترين تفاوت دو م مهم

  .دهند ها را با هم نشان مي ها و بدي ها زشتي بينند، در حالي كه رمانتيك هاي زندگي را نمي زشتي
    %)33(  گويي درصد پاسخ. صحيح است» 1«ي  گزينه 

  .سيسم، هنر روز قبلسم در هر زماني، هنر روز است و كالسيسيرمانتي
اند ي اشتباه را انتخاب كردهها  گزينه آموزان هميندانش%)33و27. (هستندداري دامها  گزينه» 4و3«ي  هاگزينه.  

هنـر «است و به ايـن دليـل » هنر روزبودن«سيسم  ياند به اين دليل است كه يكي از اصول رمانت كردهنرا انتخاب  ها آموزان اين گزينه علت آن كه دانش
  .اند را درست دانسته»آينده بودن

 
222.   

  .هستند» ايتاليا«از » وفيشاندره پت«از آلمان و » اوپيتز« از ايتاليا» آلفيري«از آمريكا » پو ادگارآلن«، از روسيه، »لرمانتوف« 

  .ها نيز الزم است ، دانستن كشور آن»سيسم كالسي«و » مسسي رمانتي«ب براي پاسخ به اين سؤال عالوه بر دانستن نمايندگان مكت 
    %)29(  گويي درصد پاسخ. صحيح است» 3«ي  گزينه 

سيسـم  از نمايندگان فرانسـوي مكتـب كالسي» ير كورني و راسينپي«سيسم هستند و  از نمايندگان انگليسي مكتب رمانتي» والتر اسكات، لرد بايرون و شلي«
 ».هستند

 اند ي اشتباه را انتخاب كردهها  گزينه آموزان هميندانش%)43و29. (هستندداري دامها  گزينه» 4و2«ي هاگزينه.  
دقتـي  همچنـين بي. اي را انتخاب نكننـد و گمان گزينهبا حدس دانند  شود در صورتي كه جواب سوالي را به صورت قطعي نمي آموزان توصيه مي به دانش
 .االتي را به اشتباه جواب دهندؤآموزان چنين س ششود دانباعث مي

 
223.   

ي ابومنصـور  بود كه بـه دليـل آن كـه بـه دسـتور و سـرمايه يورابومنصي  نخستين كتاب نثرفارسي كه به عنوان اثري مستقل عرضه شد، شاهنامه 
  .است ي ابومنصوري شهرت يافته محمدبن عبدالرزاق توسي فراهم شد، به شاهنامه

ي آغـاز نثـر دينـي فارسـي  ي تفسير طبري دومين كتاب مهمي است كه به نثر فارسي در زمان سامانيان فراهم آمده اسـت و نقطـه ترجمهدقت شود  
  .است

    %)29(  گويي درصد پاسخ. صحيح است» 3«ي  گزينه 
 .است ي تفسير طبري دومين كتاب مهم به نثر فارسي است كه در عصر سامانيان فراهم آمده ترجمه) 1
  .است تمام آن تا امروز بر جاي مانده) 2
    .ي ابومنصوري خواست كه تفسير طبري را ترجمه كنند منصور بن نوح ساماني پس از پديد آمدن شاهنامه) 3

اند ي اشتباه را انتخاب كردهگزينهآموزان هميندانش%)38. (دار است ي دام گزينه» 2«ي گزينه.  
  .اندتوجه نكرده و اين ايراد را در نظر نگرفته»قبل«ياند، احنماال به واژهنتخاب كردهآموزاني كه اين گزينه را ادانش
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224.   
  .هاي آغازين اشعاري كه در كتاب آمده است را به خاطر بسپارند ها و بيت آموزان توصيه مي شود تك بيت به دانش 
  .كتاب درسي رجوع شود 64ي  زيرنويس صفحهبه  

    %)27(  گويي درصد پاسخ. صحيح است» 3«ي  گزينه 
  .است» داغگاه«ي فرّخي در وصف  بيت اين گزينه، مطلع قصيده

اند ي اشتباه را انتخاب كردهگزينهآموزان هميندانش%)33. (دار است ي دام گزينه» 2«ي گزينه.  
ي، پـاي بـه ايـن ري پنجم هجهارم يا سال هاي نخستين سدهي چهاي آخر سده بايد در يكي از سال ،زمان تولد اسدي به درستي معلوم نيست، اما ظاهراً

  .جهان گذاشته باشد
  

225.   
  .ويژگي هاي هر اثر بايد مورد توجه قرار گيرد 

  .است »جامع التواريخ«ها  ترين آن هاي زيادي بر جاي مانده است كه مهم نوشته ،سسات فرهنگي، آثارؤاز خواجه رشيدالدين عالوه بر بنيادها و م 
    %)51(  گويي درصد پاسخ. صحيح است» 2«ي  گزينه 

اي لغات تركي و مغولي كه در روزگار خواجه رشيدالدّين در دسـتگاه اداري مغـوالن با نثري پخته و عالمانه نوشته شده و اگر از كاربرد پاره» التّواريخجامع«
  .ترايج بوده است، بگذريم، نثر خواجه به سبب سادگي و استحكام آن قابل توجه اس

اند ي اشتباه را انتخاب كردهگزينهآموزان هميندانش%)27. (دار است ي دام گزينه» 3«ي گزينه.  
  اند فارسي است به همين دليل اين گزينه را نادرست دانستهشعر»ي شمس و سحاب مناظره«اند  آموزان تصور كردهدانش

  
226.   

  .مشهور شد» طالبا«بعدها به و است؛ ) يكاشان(نام كامل كليم، ميرزا ابوطالب كليم همداني  

  .مشهور بود» صائبا«صائب تبريزي، به  
   %)50(  گويي درصد پاسخ. صحيح است» 1«ي  گزينه 
اند ي اشتباه را انتخاب كردههاگزينه آموزان هميندانش%)11(و%)12(ترتيببه.دار هستندي دام ها گزينه»4و  2«ي  هاگزينه.  

كه صائب تبريزي به هندوستان مسافرت كرده است نبايد ما را به اشـتباه انـدازد كـه بـه  آباد هند است و يا اين بيدل دهلوي متولد عظيم اين مطلب كه
 .در عبارت داده شده ، عبارت را معرف بيدل يا صائب بدانيم» هند«ي  صرف وجود واژه

  
227.   

  .ده است و تنها هنر او در ادبيات عاشقانه نبوده استحافظ در تلفيق ادبيات عاشقانه و عارفانه به كمال رسي 
  .نظر داشته است» سعدي و سوزني«عبيد در پرداختن به هزليّات خود به  

    %)48(  گويي درصد پاسخ. صحيح است» 4«ي  گزينه 
  . ، هرگز به زيبايي و كمال شعر او نبوده استاي دست يافت كه تا عصر او سابقه نداشته يا اگر داشته  حافظ با تلفيق غزل عاشقانه و عارفانه به شيوه

اند ي اشتباه را انتخاب كردهگزينهآموزان هميندانش%)28. (دار است ي دام گزينه» 1«ي گزينه.  
  .اند نه را درست دانستهيد نكرده است به همين دليل اين گزيسرايي تقلاند كه حافظ در غزل آموزان تصور كردهشايد دانش

  
228.   

  .ها پيوست بود، ولي بعدها به سوررئاليست  اگون، در ابتدا هواخواه دادائيسمآر 

  .ي جامي شاعر بزرگ قرن نهم هجري ايران بود اين شاعر مشهور فرانسوي شيفته 
   %)44(  گويي درصد پاسخ. صحيح است» 4«ي  گزينه 

نـام همسـر  »السا«. نام نهاد »مجنون اِلسا«به تقليد از جامي، را هايش  مهشاعر بزرگ ايراني بود و يكي از منظو ،حمان جاميي عبدالرّ آراگون شيفته
  .   ي او سروده شده است از مشهورترين اشعار اروپايي، درباره ،»چشمان السا«آراگون است و شعر مشهور 

اندي اشتباه را انتخاب كردهگزينهآموزان هميندانش%)12. (دار است ي دام گزينه» 3«ي گزينه.  
  .و توجه خاص گوته شاعر بزرگ آلمان بوده استتوجه داشته باشيد كه حافظ يكي از شاعران بزرگ ايران مورد عالقه

   
229.   

هاي ادبي توجه كنند و حتي اينكه بـه چـه دليـل  هاي تاريخ ادبيات و آرايه هاي كتاب شود حتماً به تمام اشعار و تك بيت توصيه ميدانش آموزان به  
  .مطلع آن را به خاطربسپارند چنين همده شده است اين شعر سرو

 .الدّين عبدالرّزاق نظر داشته است بند جمال بند سعدي و تركيب بند خود به ترجيع اصفهاني در سرودن ترجيع  هاتف 
    %)43(  گويي درصد پاسخ. صحيح است» 2«ي  گزينه 

  يلت چه نيكوستوه وه كه شما/ اي سرو بلندقامت دوست : سعدي» بند ترجيع«مطلع 
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 .ها از ساده به دشوار است  در هر فصل چيدمان سؤال

    گاهت ي عرش تكيه وي قبّه/ اي از بر سدره شاهراهت : الدّين عبدالرزاق جمال» بند تركيب«مطلع 
اند ي اشتباه را انتخاب كردهگزينهآموزان هميندانش%)29. (دار است ي دام گزينه» 4«ي گزينه.  

  .بندي كه به آن نظر داشته خواسته شده است ال ترجيح ؤه در صورت ستوجه داشته باشيد كه مطلع ذكر شده از خود هاتف است در صورتي ك
  

230.   
  .دهدرد توجه قرار وهاي اثر نيز بايد م ي آثار را فرا گيرد، ويژگي عالوه بر اينكه بايدنويسنده آموزدانشتوجه كنيد  
 .ي تعريفات ي دلگشا و رساله االشراف، رساله پند، اخالقصد: اند از آثار منثور وي عبارت. است» عبيد زاكاني«ي  ، سروده»نامه عشاق«مثنوي  

  اللّمعات اشعةاالنس،  لوايح، بهارستان، نفحات: آثار منثور جامي
    %)39(  گويي درصد پاسخ. صحيح است» 4«ي  گزينه 

االبرار، يوسـف و زليخـا، ليلـي و مجنـون و  سـبحة رار، االح تحفةالذهب، سالمان و ابسال،  سلسلة: هاي اورنگ كه شامل مثنوي ديوان اشعار، هفت: آثار منظوم جامي
  .ي اسكندري است خردنامه
اند ي اشتباه را انتخاب كردهگزينهآموزان هميندانش%)44. (دار است ي دام گزينه» 3«ي گزينه.  

  زينه افتادندبه نظم است و نه نثر، به همين دليل در دام اين گ» المعات اشعة«اند كه  آموزان توجه نداشته دانش
 

231.   
  .ها را در ابيات مختلف تشخيص دهند هاي هر اثر را فراگيرند عالوه بر اين بايد بتوانند آن ويژگي آموزان نه تنها بايد دانش 

 .سبك صائب دشواري فراوان ابيات است  از ويژگي 

    %)36(  گويي درصد پاسخ. صحيح است» 4«ي  گزينه 
، رواج نوعي حكمت و »2«ي  در بيت گزينه. شود هاي بارز عصر صائب است، ديده مي سابقه كه از ويژگي هاي غريب و بي زيپردا ل خيا» 3« ي  در بيت گزينه

گرداني از تجربيات عقلي و تفكر فلسفي سالم است و در نهايت، رسيدن به نوعي تقديرگرايي و تسليم در برابر حوادث ديـده  استدالل عاميانه كه حاصل روي
  . شود مي
اند ي اشتباه را انتخاب كردهگزينهآموزان هميندانش%)27. (دار است ي دام گزينه» 1«ي گزينه.  

در  .بيت از جامي و يا نظامي است و مربوط به سـبك هنـدي نيسـت تصور كنند كه ايندانش آموزان باعث شده است كه » ليلي«ي  احتماالً وجود كلمه
  .شود هاي بارز عصر صائب است، ديده ميسابقه كه از ويژگيريب و بيهاي غ پردازي ل خيا» 1«ي بيت گزينه

 
232.   

  .االتي را بدهندؤد تا بتوانند پاسخ چنين سر تاريخ ادبيات را به خاطر بسپارنهاي ذكر شده د هاي كتاب ي ويژگي آموزان بايد همه دانش 

  .قلمرو علوم ادبي تأليف شده است ترين كتابي است كه در طول حيات ادبي ايران در پرآوازه: »المعجم« 
    %)36(  گويي درصد پاسخ. صحيح است» 3«ي  گزينه 

  .شود ويژه اشعار شاهنامه ديده مي  هايي از اين كتاب، استشهاد به امثال و اشعار پارسي به در بخش: »الصّدور حةرا«
اند اه را انتخاب كردهي اشتبگزينهآموزان هميندانش%)28. (دار است ي دام گزينه» 4«ي گزينه.  

  .ي نادرست بيفتندآموزان در دام گزينههاي هر كتاب باعث مي شود دانش عدم تسلط بر ويژگي
  

233.   

نوشته شده و به همين جهت، به نقد سعدي پرداخته است كه در نتيجـه، بـا انتقـادات و سـر و صـداهاي ) ي نوگرايي دوره(اين مقاله، در عصر نيما  
  .است زيادي مواجه شده

  .ي درست را خواسته است سؤال، گزينه 
   %)34(  گويي درصد پاسخ. صحيح است» 1«ي  گزينه 

  .ي آن به شدت به كليات سعدي حمله كرده بود انتشار داد كه نويسنده» مكتب سعدي«اي با عنوان  ي زبان آزاد مقاله روزنامه
اندي اشتباه را انتخاب كردهگزينهينآموزان همدانش%)15. (دار است ي دام گزينه» 4«ي گزينه.  

  .است، ولي در آن، به نقد شديد كليات سعدي پرداخته شده است» مكتب سعدي«هر چند نام مقاله، 
  

234.   
  .هاي شعر عصر حافظ است هر چند دوران حافظ دوران كسادي قصيده است، اما طرح مسائل اجتماعي از ويژگي 
  .ي عصر حافظ است، ولي از ابتكارات اين دوره نيست اي از انواع ظاهراً تازه پاره »نامه، ماده تاريخ و معما ساقي« 

   %)33(  گويي درصد پاسخ. صحيح است »4«ي  گزينه 
هـايي صـورت  ابتكار» طرح مسـائل اجتمـاعي«و » منقبت و مرثيه«ي  كند كه بگوييم در اين دوره، در دو زمينه انصاف در داوري صحيح ايجاب مي

  .گرفته است
اندي اشتباه را انتخاب كردهگزينهآموزان هميندانش%)12. (دار است ي دام گزينه» 1«ي گزينه.  

  .ها صورت نگرفته است هجو، مدح، هزل و ستايش هر چند از مضامين قصيده در عصر حافظ است، ولي ابتكاري در آن
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 پاسخ صحيح است:    -  هشدار آموزشي:   - ي آموزشي   نكته.  

)6944كد(

235.   

هـا را بـراي مـا  ها هم پيداست و به خوبي مي تواند منظوم بودن آن گذاري آن   د در نامي نظامي است و اين تقلي هاي جامي، به تقليد از خمسه مثنوي 
  .تداعي كند

  .در واقع، سؤال، يكي از آثار منثور جامي را خواسته است 
  %)33(  گويي درصد پاسخ. صحيح است» 4«ي  گزينه 

  .عهد مؤلّف استبه نثر و در بيان حقايق عرفاني و ذكر احوال عارفان تا » االنس نفحات«
اندي اشتباه را انتخاب كردهگزينهآموزان هميندانش%)15. (دار است ي دام گزينه» 3«ي گزينه.  

 .هاي هفت اورنگ جامي استيكي از مثنوي» ي اسكندريخردنامه«
  

236.   
  .وي آشكار شده است» قطعات«يمين در نظم  قدرت شاعري ابن 

  .و منقبت امامان شيعه است يمين، مدح  هاي ابن موضوع قصيده 

  . ي معمول شاعران، عشق و دلدادگي است شيوه يمين بهابن    مضمون غزل 
    %)32(  گويي درصد پاسخ. صحيح است» 1«ي  گزينه 
اند ي اشتباه را انتخاب كردهگزينهآموزان هميندانش%)58. (دار است ي دام گزينه» 4«ي گزينه.  

آمـوزان بـه ايـن همچنين دانش .اند آموزان اين اشتباه را كرده تبحر داشته است دانش» غزليات«هم و » قطعات«هم در سرودن يمين  به اين دليل كه ابن
 .انداثري منظوم است، توجه نكرده »موش و گربه«مساله كه

  
237.   

  .شود مه ديده ميهاي شعر عصر حافظ است كه در اشعار حافظ، عبيد و اسحاق اطع طنز و انتقاد اجتماعي از ويژگي 

كتـاب، از شـاعراني هسـتند كـه بـه  24ي  اند، ولي با توجه به صفحه ي شاعران طنزپرداز نيامده ابن يمين و سيف فرغاني، هر چند در كتاب در زمره 
  .اند انتقاد اجتماعي پرداخته

   %)31(  گويي درصد پاسخ. صحيح است »4«ي  گزينه 
اند ي اشتباه را انتخاب كرده هاگزينه آموزان هميندانش%)19(و%)15(ترتيببه.دار هستندامهاي د  گزينه» 2«و » 1«ي هاگزينه.  

ي شاعران عصر حافظ است، اما طنز و انتقاد اجتماعي در مضامين شعري او  خواجوي كرماني هم هرچند در زمره. از شاعران عصر حافظ نيست» سعدي«
  .نيامده است

  
238.   

  .عراقي مانند سعدي و حافظ و اميرخسرو نظر داشتندسبك در غزل به شاعران شاعران عصر هاتف،  
  .شود عصر هاتف، عصر انصراف از سبك هندي است و شعر به تقليد از شاعران سبك خراساني و عراقي سروده مي 

   %)28(  گويي درصد پاسخ. صحيح است» 4«ي  گزينه 
  .سرودند كليم كه به سبك سعدي و حافظ و اميرخسرو مي ي صائب و ي هاتف غزل را نه بر شيوه شاعران دوره

اند ي اشتباه را انتخاب كردهگزينهآموزان هميندانش%)30. (دار است ي دام گزينه» 3«ي گزينه.  
ك هنـدي و عصـر از شاعران عصر سعدي است كه به سبك عراقي شعر سروده است و نبايد او را با بيدل دهلوي، از شـاعران سـب» امير خسرو دهلوي«

  .صائب اشتباه كرد
  

239.   
بيان مي شود به خوبي به خاطربسـپارند و ويژگـي هـاي زبـاني، فصل كه درابتداي هر را شود ويژگي هاي هرسبك ادبي  آموزان توصيه مي به دانش 

  .فكري و ادبي را از هم تشخيص دهند

كه چاشني عرفان داشـته باشـد از محسوسـات و  تر از آنغزل اين دوره هم بيش حتّي. گرا معرفي كرد شعر اين دوره را بايد شعري آفاقي و عينيّت 
 . گويدعشق مجازي سخن مي

    %)25(  گويي درصد پاسخ. صحيح است» 3«ي  گزينه 
    .مربوط به عصر هاتف است» و«و » هـ«موارد با توجه به نكته و هشدار باال، 

اند ي اشتباه را انتخاب كردهگزينهآموزان هميندانش%)42. (دار است ي دام گزينه» 2«ي گزينه.  
  .گونه سواالت دچار اشكال شوند آموزان دراين هاي مختلف ممكن است دانش هاي سبك آموزان بر ويژگي به دليل عدم تسلط دانش

  
240.   

  .هاي آن را بدانند ي اثر را بدانند بلكه بايد ويژگي آموزان نه تنها بايد پديدآورنده دانش 
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