


تقدیم به آباداِن عزیز

ــن فاعـلـن ــد فـاعـالت ــه خـوان ــخن   هـرک ــش س ــد از دان ــد ران ــی توان )ملک الشعرا(ک  

تا حاال فکر کردی با اينکه مولوی میگه »مفتعلن مفتعلن مفتعلن ُکشت مرا« ولی خودش بیشتر از 
شصت هزار بیت سروده؟! ممکنه بگی خب االن چه ربطی داشت به اين کتاب؟! منظورم اينه که 
مفتعلن و اينا و کالًّ عروض کسی رو نمی ُکشه، آنقدرا هم سخت نیست که اّولش به نظر می رسه. 
ُخ��ب اي��ن از عروض! حاال قافیه و آرايه و تاريخ ادبّیات و سبک شناس��ی و قرابت که ديگه قطعًا 

ُکشنده نیستن. فقط کافیه يه برنامة منظم بذاری بری توی دلشون و تمام!

ُخب بريم سراغ کتاب خودمون!
ده تا آزمون اّول که موضوعیه؛ از يازده تا س��ی و چهار کلّی - ترکیبیه و بعدش��م کنکورهای 

داخل و خارج اختصاصی انسانی!

چند تا توصیه می کنم نه نگو!
توصیۀ یکم ← حتمًا آزمون ها رو براساس وقت و زمانی که اّول هر آزمون گذاشتم بزن!

توصیۀ دوم ←  هدف اين کتاب، آزمون گرفتن و درصد نیست، يادگیريه و يادگیريه و يادگیری! 
پس پاسخ تشريحی که خیلی تو اين کتاب اهمّیت داره رو حسابی درياب!

توصیۀ سوم ←  می دونی که يه قس��مت عمدة س��ؤاالت کنکور اختصاصی انسانی )يعنی معموالً 9 
س��ؤال( از تاريخ ادبّیات و سبک شناسیه! توی اين کتاب پوشش خیلی خیلی زيادی 
برای اين قسمت وجود داره! پس يه برنامة کوچیک کنارش بذار برای خوندن کتاب 

درسی و با اين آزمون ها تثبیتش کن! خیلی حیفه! از اين قسمت تو کنکور نگذريا!
توصیۀ چهارم ←  معموالً 7 سؤال آراية ادبی توی کنکور داری که راهش همونه که برای آراية 
عمومی کار می کنی، فقط چنتا آرايه و نکتة جديدم بهش اضافه ش��ده! حتمًا 
تک آرايه ها رو بلد باش و تکنیک های تست کلّی رو هم ياد بگیر و برو جلو!

توصیۀ پنجم ←  قلب تپندة ادبّیات اختصاصی و علوم و فنون، قافیه و عروضه که جمعاً 9 تا تست 
داره! قافیه رو که حتماً بايد رو هوا تستاش��و درست بزنی و برای عروض هم در 
اين کتاب کار اساسی شده و از هر نکته ای که بشه سؤال طرح کرد، نمونه سؤال 
داريم. راستی يه کار باحال توی اين کتاب، کیوآرکدهايی هست که کنار سؤاالت 

عروض گذاشتیم و کمی با عروض سماعی هم در اين کتاب آشنا می شی.



توصیۀ ششم ←  بخواهی يا نخواهی معموالً 5 تا س��ؤال قرابت معناي��ی در ادبّیات اختصاصی 
کنک��ور می��اد. راهش افزايش درک ادبیه که با دس��ت و پنجه نرم کردن با 

تست ها و مفاهیم حاصل می شه!

يک کم از خصوصیات منحصر به فرد اين کتاب بگم:
الف(  اين کتاب عمومًا برای دورة جمع بندی و مروره اما برای طول سال هم می تونی در مسیر 

کنکور ازش استفاده کنی.
ب(  ابتکار خیلی مهم و آموزشی اين کتاب وجوِد »کمک فکری« برای تعدادی سؤاله! اّول سعی 
کن تست رو بدون کمک فکری بزنی، اما اگه مشکل داشتی، تست رو رها نکن و از کمک 

فکری استفاده کن. برای يادگیری و آموزش روش جديد و مؤثّريه!
ج(  با زدن تس��ت ها عالوه بر يادگیری، مشکالتت هم معلوم میشه، سريع رجوع کن به منابع 

و اونا رو رفع کن.

و اّما تشّکر و سپاس از:
مجموعة الگو که شانزده سال از بهترين دورانم رو باهاش گذروندم و برای اين کتاب سپاس 
ويژه از خانم ها س��کینه مختار، عاطفه ربیعی، مهرناز قج��ری، مريم احمدی، زهرا فیض و آقايان 

سامان شاهین پور، محسن شعبان شمیرانی و … .

من ــــدار  دل و  ــم  ــش ــدی ان ــه  ــی ــاف منق ـــدار  دی ــز  ج مندیش  ــدم  ــوی گ

علیرضا عبدالمحّمدی
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10

11Iشعر نیمایی زیر در چه بحری سروده شده است؟
»و صدای باد هر دم دل گزاتر / در صدای باد بانگ او رهاتر / از میان آب های دور و نزدیک 

/ باز در گوش این نداها / آی آدم ها«
2( متقارب 1( هزج  

4( رجز 3( رمل  

در بیت زیر از کدام اختیار وزنی استفاده نشده است؟21

دول��ت صحب��ت آن مونس جان م��ا را بس«»یار با ماس��ت چه حاجت که زیادت طلبیم

1( بلند بودن هجای پایان مصراع
2( قلب

3( آوردن فاعالتن به جای فعالتن
4( ابدال

بیت زیر در چه بحری سروده شده است؟31

به صد دفتر نشاید گفت حسب الحال مشتاقی«»به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی

1( هزج مثمن محذوف
2( هزج مسّدس سالم

3( هزج مسّدس محذوف
4( هزج مثمن سالم

همۀ گزینه ها دربارۀ شعر نیمایی صحیح است به جز ………41
1( شعر نیمایی وزن عروضی دارد.
2( مصراع ها کوتاه و بلند هستند.

3( تعداد هجاهای هر مصراع برابر است.
4( قافیه و ردیف دارد.

هر مصراع شـعر نیمایی رو مثل مصراع های شـعرهای قدیمی و به همان شـیوه و قوانین تقطیع کن! فقط 
ممکنه مصراع ها هم اندازه نباشن!

موضوع: عروض

صفحة پاسخ: 292 تا 302

درصد مطلوب: %50 2 زمان پیشنهادی: 35′

آزمون 2

1



11 نومزآآ

رکن اصلی وزن شعر نیمایی زیر کدام است؟51
»تو را من چشم در راهم، شباهنگام / که می گیرند در شاخ تالجن، سایه ها رنگ سیاهی / وز 

آن دل خستگانت راست، اندوهی فراهم / تو را من چشم در راهم …«
2( مستفعلن 1( فاعالتن  

4( فعالتن 3( مفاعیلن  

برعکِس کدام اختیار هم صحیح است؟61
2( ابدال 1( آوردن فاعالتن به جای فعالتن 

4( بلند بودن هجای پایان مصراع 3( قلب  

71Iدر کدام رکن بیت زیر تغییر کمیت مصوت صورت گرفته است؟
گوش کنی  عقل  وسوسۀ  گر  که  دار  آدم صف��ت از روض��ۀ رض��وان ب��ه درآی��ی«»ُهش 

1( یکم
2( دوم
3( سوم

4( چهارم

وزن بیت زیر کدام است؟81
این گفت سحرگه گل، بلبل تو چه می گویی«»می  خواه و گل افشان کن از دهر چه می جویی

1( مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن
2( مستفعل مفعولن مستفعل مفعولن

3( مفعول مفاعلن فعولن
4( گزینه های )1( و )2(

وزن بیت زیر کدام است؟91
م���ی ت���راود ل��ب��م  از  درد  می ت��راود«»ال��ف��ب��ای  ش��بم  از  خ��ون  ک��ه  ش��بنم  ن��ه 

1( متقارب مثمن سالم
2( هزج مثمن سالم

3( متقارب مثمن محذوف
4( هزج مسّدس محذوف

در خوانش بیت و تقطیع هجایی حواست به حذف همزه باشه! )صفت از - درآیی( 7



31 نومزآآ

در بیت: »عطا کن جذبۀ شوق بلندی / که نه دامی به ره ماند نه بندی« ساختار حروف اصلی 11
و الحاقی قافیه چگونه است؟

1( مصوت کوتاه + صامت + صامت + حروف الحاقی
2( مصوت بلند بدون حروف الحاقی

3( مصوت کوتاه + صامت + حروف الحاقی
4( مصوت کوتاه + صامت + صامت بدون حروف الحاقی

21Iحروف اصلی و الحاقی قافیه های موجود در شعر زیر چیست؟
»از تهی سرشار / جویبار لحظه ها جاری است / چون سبوی تشنه کاندر خواب بیند آب و 
اندر آب بیند سنگ / دوستان و دشمنان را می شناسم من / زندگی را دوست می دارم / مرگ 
را دشمن / وای اّما با که باید گفت این؟ من دوستی دارم / که به دشمن باید از او التجا 

بردن / جویبار لحظه ها جاری …«
2( مصوت بلند + صامت + مصوت بلند  1( مصوت بلند + صامت 

4( مصوت کوتاه + صامت  3( مصوت کوتاه + صامت + صامت 
31IIقافیۀ کدام بیت غلط است؟

معنـی دو  روی  ز  را  مـا  عیدسـت  1( دو 
2( زلفـت هـزار دل بـه یکـی تار مو ببسـت
کننـد آبـادان  کـه  کهنـه  بنـای  3( هـر 
4( مـا آزموده ایم در این شـهر بخت خویش

دنیـی روی  از  هـم  و  دیـن  روی  از  هـم 
ببسـت سـو  چـار  از  چاره گـر  هـزار  راه 
کننـد؟ ویـران  را  کهنـه  اول  کـه  نـه 
بیرون کشـید باید از این ورطه رخت خویش

حروف اصلی قافیۀ بیت زیر چیست؟41
به از کس��ی که نباش��د زبانش ان��در ُحکم«»زب��ان بریده به کنجی نشس��ته ُص��مٌّ ُب�کم

2( ُـ ک 1( َـ م  
4( َـ  ک 3( ُـ کم  

بـرای پیـدا کردن قافیه در شـعر نو، باید نگاهی به آخر )و اگر ردیف داشـتیم قبـل از آن( همۀ مصراع ها 
بندازی چون جای قافیه ها در شعر نو از قبل معلوم نیست!

کلمات قافیه اگه آخرشون »ٖی« باشد، الحاقی محسوب می شه ها!

موضوع: قافیه

صفحة پاسخ: 318 تا 323

درصد مطلوب: %65 5 زمان پیشنهادی: 26′

آزمون 5
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32

حروف اصلی قافیه در کدام بیت به صورت »مصوت بلند + صامت + صامت« است؟51
1( چـه گفـت آن خداونـد تنزیـل و وحـی
2( بـه حقـش کـه گردیـده بـر تیـغ و کارد
بـبـرد نـیـکـنـامـی  و  آخــر  3( بـمــرد 
دور بیابـان  ایـن  اسـت  مرحلـه  4( همـان 

نهی ـــد  ـــداون خ و  ـــر  ام ـــد  ـــداون خ
گـزارد نخواهـی  شـکرش  حـق  نهـی، 
نـمـرد نـامــش  کــه  زنـدگـانــی  زهـی 
تـور و  سـلم  لشـکر  درو  شـد  گـم  کـه 

61Iحروف اصلی و الحاقی بیت زیر چگونه است؟

دیب��ا نتوان کردن از این پش��م که رش��تیم«»خرم��ا نتوان خ��ورد از این خار که کش��تیم

2( م + ص + م + ص 1( م + ص + ص + م + ص 
4( م + ص + ص + م + ص + ص 3( ص + ص + م + ص 

71IIقافیۀ کدام بیت ایراد دارد؟
1( دانـی که چنگ و عـود چه تقریر می کنند
رویـش چـو مـرگ بـود  2( یـار جسـمانی 
3( واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می کنند
بگشـایند؟ میکده هـا  در  کـه  آیـا  4( بـود 

می کننـد تعزیـر  کـه  بـاده  کنیـد  پنهـان 
تـرک کـرد  بایـد  اسـت  شـوم  صحبتـش 
چون به خلوت می روند، آن کار دیگر می کنند
بگشـایند مـا  فروبسـتۀ  کار  از  گـره 

در کدام گزینه تعداد حروف اصلی قافیه با بقّیه متفاوت است؟81
ذات وحـدت  بـه  را  تـو  دانـد  1( آن کـه 
آرام جهـان  از  بـرده  تـو  2( عشـق 
دلــــداران روی  ــو  ت از  ــاک  ــن ــاب 3( ت
تـمـاشـا و  ســبــزه  مــوســم  ـــد  4( ش

اثــبــات و  ــت  ــّج ح مــحــتــاج  نیست 
نـام لعلـش  و  خـون  تـو  از  کـوه  دل 
ــداران ــی ب بــخــت  ــو  ت از  ــاک  ــن ــواب خ
ـــوی صــحــرا س بـــه  ــا  ــی ب و  ــز  ــی ــرخ ب

در کدام بیت قسمتی از قافیه در کلمۀ  ردیف قرار گرفته است؟91
تاجداراننـد تـو  مسـت  نرگـس  1( غـالم 
2( ای صبـا نکهتـی از خـاک ره یـار بیـار
3( دارم از زلف سیاهش گله چندان که مپرس
4( علمـی کـه حقیقتی اسـت در سـینه بود

هوشـیارانند تـو  لعـل  بـادۀ  خـراب 
بیـار دلـدار  مـژدۀ   و  دل  انـدوه  ببـر 
که چنان ز او شده ام بی سر و سامان که مپرس
نبـود درسـی  آنچـه  هـر  بـود  سـینه  در 

شناسه های مشترک فعل، الحاقی حساب میشه!

هر جا »ها« دیدی نری بگی الحاقیه! الحاقی باید در دو واژۀ قافیه مشترک باشه!

6

7
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11I ……… در همۀ ابیات آرایۀ ادبی تضمین دیده می شود به جز بیت گزینۀ
1( حافظ از جور تو، حاشـا کـه بگرداند روی 
2( خیز تا خاطر بدان ترک سـمرقندی دهیم
پسـر ای  رحمـان  فرمـود  ایـن  3( بهـر 
4( نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت

آزادم تـوام،  بنـد  در  کـه  روز  آن  از  مـن 
کز نسـیمش بـوی جـوی مولیان آیـد همی
پسـر ای  َشـأن  فـی  ُهـو  یـوٍم  کّل 
را الفتـی  ُملـک  شـه  نامـم  چـه  متحّیـرم 

21IIآرایه های »تشبیه، استعاره مصرحه، استعاره مکنّیه و کنایه« در کدام بیت یافت می شود؟
سـاز فـزون  شـوقم  شـعلۀ  1( الهـی 
بخـش آگاهـی ام  ذّره ای  2( الهـی 
ــروز ــراف ب پــاکــم  گــوهــر  ـــش  دان 3( ز 
کالمم از  چاشنی بخش  را  ـــرد  4( خ

انـداز عالـم  در  و  کـن  آتـش  مـرا 
بخـش گمراهـی ام  بـر  و  بنمـا  رهـم 
ـــــم بـــرافـــروز ــم ادراک ــش ــــراغ چ چ
کامـم بـه  و شـیرین کـن  را چـرب  زبـان 

31IIIآرایه های ارائه شده در کدام گزینه کاماًل درست نیست؟
می شناسـمت  / باغ هاسـت  سـبز  صبـح  آفتـاب  میزبـان  تـو  چشـم های   / 1( می شناسـمت 
)اغراق - واج آرایی(

کنـی بریـان  گـور  یکـی  تنهـا  2( بـه 

ــــوآوری ــــت ن ــت اوس ــّن 3( اگــــر س

4( روی خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد

کنـی  گریـان  شمشـیر  بـه  را  هـوا 
)اغراق - استعاره(

کنیـم  سـّنت  بـه  نـو  از  هـم  نگاهـی 
)پارادوکس - ایهام(

زان زمان جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما 
)ایهام - تناسب(

در گزینۀ )3( که تضمین معلومه: »کّل یوٍم ُهو فی شأن« آیۀ قرآنه!

با تشبیه شروع کن؛ حواست هم به اضافه های تشبیهی باشه!

باید با پارادوکس شروع کنی.

موضوع: آرایه های ادبیآزمون 7

صفحة پاسخ: 328 تا 331

درصد مطلوب: %50 7 زمان پیشنهادی: 32′
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41Iاز میان ابیات زیر چند بیت اسلوب معادله ندارد؟
الف( پشت گوژ آمد فلک در آفرینش تا کند
ب( آزاده را جف��ای فل��ک بی��ش می رس��د
کردن نتوان  تو  مجنون  ز  زنجیر  ج( قطع 
بهار ب��اد  برفروخت  چنان  الل��ه  د( تنور 
عشق نشوید  فرو  سعدی  دل  از  ه�( مالمت 

هر زمان پیش��ت زمین ب��وس از برای افتخار
می رس��د عاقبت اندی��ش  ب��ه  ب��ال  اّول 
می باش��د روان  آب  ب��دن  ج��زو  م��وج 
که غنچه غرق عرق گشت و گل به جوش آمد
سیاهی از حبشی چون رود که خود رنگ است

4( صفر 3( دو  2( سه  1( یک 
51IIسروده های زیر جمعًا چند حس آمیزی دارند؟

ن��رم گف��ت  را  پرس��نده  الف( س��پهبد 
عب��ث ب��ه  نگاه ه��ا  موه��ا،  ب( افس��وس 
ج( از این شعر تر شیرین ز شاهنشه عجب دارم

ن���رم آوای  ب���ه  ش��ی�ری�ن  س���خ�ن های 
می کنن��د تاری��ک  را  ش��اعر  لغ��ات  عط��ر 
که س��ر تا پای حافظ را چ��را در زر نمی گیرد

4( چهار 3( پنج  2( شش  1( هفت  
در چند بیت از ابیات زیر استعاره می یابید؟61

الف( دهقان سالخورده چه خوش گفت با پسر
ب( تا تو را جای شد ای سرو روان در دل من
سیستان ز  برفتم  ُحّله  ک���اروان  ج( ب��ا 
عش��ق ای  را  م��ا  بی ن��وای  دل  د( بش��کن 
ه�( کس چو حافظ نگشاد از رخ اندیشه نقاب
را تو  نیست  وفا  ز  بویی  که  تازه  گل  و( ای 

کای نور چش��م من به جز از ِکش��ته ندروی
هیچ ک��س می نپس��ندم ک��ه به جای ت��و بود
ج��ان ز  بافت��ه  دل  ز  تنی��ده  حّل��ۀ  ب��ا 
این س��از شکس��ته اش خوش آهنگ تر است
ت��ا س��ر زلف س��خن را ب��ه قلم ش��انه زدند
خب��ر از س��رزنش خ��ار جف��ا نیس��ت ت��و را

4( پنج 3( شش  2( چهار  1( سه 
71IIIدر کدام گزینه همۀ ترکیب ها »اضافۀ تشبیهی« است؟

1( گوشۀ کاله - روی ماه - روی تعظیم - قّبۀ عرش
2( آبروی بندگان - جمال عشق - اوج بالغت - تقصیر خویش

3( دروگر زمان - عصارۀ تاک - شهد فایق - موسم ربیع
4( بنات نبات - بحر مکاشفت - مهد زمین - تیر مژگان

وقتی بر سر مصراع دوم »که« داریم احتمال داشتن اسلوب میشه %1 

منادای غیر انسان و خدا، مثل ای عشق، تشخیص و استعارۀ مکنیه است. 

اصاًل »شهد فایق« ترکیب اضافه است؟ / خدایی »تقصیِر خویش« چطوری می خواد اضافۀ تشبیهی باشه!
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11Iسرودۀ زیر مربوط به کدام یک از شاعران عصر بیداری است؟
»از مل��ک ادب حکم گ��زاران هم��ه رفتن��د
آن گ��رد ش��تابنده که در دامن صحراس��ت
داغ اس��ت دل الل��ه و نیلی اس��ت بِر س��رو
افس��وس ک��ه افسانه س��رایان هم��ه خفتند

رفتند همه  ی��اران  که  بند  سفر  بار  شو 
رفتند همه  س��واران  که  نشینی  چه  گوید 
رفتند همه  الل��ه ع��ذاران  جهان  باغ  کز 
رفتند« همه  ان��دوه گ��س��اران  که  ان��دوه 

2( فرخی یزدی 1( عارف قزوینی  
4( ادیب الممالک فراهانی 3( ملک الشعرای بهار  

موضوع کتاب لمعات چیست و قالب آن کدام است؟21
2( مباحث عرفانی - نثر 1( سیر و سلوک عارفانه - نظم 

4( عشق - نظم 3( سیر و سلوک عارفانه - نثر آمیخته به نظم 
31II:همۀ گزینه ها دربارۀ شعر و نثر قرن هفتم درست است، به جز

1( شعر، نرم و دلنشین و برخوردار از معانی عمیق انسانی و آسمانی شد و اکثر شاعران از 
حاکمان روی برتافتند.

2( غزل قالب اصلی این دوره است و قصیده و مثنوی اهمیت خود را از دست داد. 
3( نثر به دو جریان گرایش پیدا کرد: ساده نویسی و پیچیده نویسی

4( آثاری همچون طبقات ناصری و مرصادالعباد از نمونه های ساده نویسی نثر این دوره است.
41IIIکدام گزینه برای پر کردن جاهای خالی مناسب نیست؟

»کتاِب المعجم فی معاییر اشعار العجم، از نخستین و مهم ترین آثار در ………، ………، 
……… و ……… به شمار می رود.«

4( نقد شعر 3( علم عروض  2( قافیه  1( بیان  
گاه ایرانی است، در سرودن غزل های 51 »او نه تنها در ادبیات تعلیمی سخن گوی ضمیر خودآ

عاشقانه نیز سرآمد شاعران و نویسندگان فارسی زبان است. وی در بیشتر قالب های ادبی 
طبع آزمایی کرده و شاهکارهای ماندگاری در ادب فارسی به یادگار گذاشته است«:

4( نظامی 3( حافظ  2( سعدی  1( مولوی 

سراینده، قزوینی و یزدی نبوده 

اگه مثنوی اهمیت خودش رو در قرن هفتم از دست داد، پس مثنوی مولوی چیه قضیه اش؟

بیان و بدیع فرقشون چیه؟

موضوع: سبک شناسی و تاریخ ادبّیاتآزمون 10

صفحة پاسخ: 338 تا 340

درصد مطلوب: %75 10 زمان پیشنهادی: 20′
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دلیل نام گذاری سبک دوره ای به »عراقی« چیست؟61
1( استفاده از کلمات بسیار عربی در آثار شاعران و نویسندگان این دوره.

2( بعد از حملۀ مغول کانون های فرهنگی از خراسان به عراق عجم منتقل شده.
3( اولین نشانه های تغییر سبک از زمان سلجوقی از شاعران شهرهای عراق مثل بغداد و بصره بود. 

4( کوچ شاعران و نویسندگان به دلیل خشکسالی از خراسان به عراق.
71Iچند اثر، درست معّرفی شده است؟

 )بوستان: سعدی( )لمعات: عطاملک جوینی( )اخالق  االشراف: سلمان ساوجی( )رسالۀ دلگشا: 
عبید زاکانی( )تاریخ گزیده: حمداهلل مستوفی( )تحفة  االحرار: عبید زاکانی( )دیوان شمس: موالنا( 

)موش و گربه: عبید زاکانی(
4( شش 3( پنج  2( چهار  1( سه 

چند مورد از موارد زیر در مورد عاّلمه علی اکبر دهخدا صحیح است؟81
الف( از پیشگامان نثر جدید فارسی است که شعر هم می سرود. 

ب( مدیر روزنامۀ صور اسرافیل بود. 
ج( مجموعۀ نوشته های طنزآمیز سیاسی - اجتماعی او با عنوان چرند و پرند منتشر می شد.

د( در تهران روزنامۀ سروش را منتشر کرد. 
ه�( امثال و حکم از آثار اوست.

و( لغت نامۀ او مفصل ترین کتاب لغت زبان فارسی محسوب می شود. 
4( شش 3( پنج  2( چهار  1( سه 

همۀ گزینه ها به جز ……… از پیشگامان نثر سادۀ دورۀ بیداری بودند.91
2( عاّلمه دهخدا 1( قائم مقام فراهانی  

4( میرزا فتحعلی آخوندزاده 3( ناصر الدین شاه قاجار 
101IIکدام توضیح با فرد مورد نظر مطابقت ندارد؟

1( عالوه بر آشنایی عمیق با زبان فارسی و ادبیات کهن، از مسائل روز جامعه نیز آگاهی داشت 
و این شناخت و توانمندی را در خدمت آزادی و وطن خواهی درآورد. )محمدتقی بهار(

2( در به کارگیری تعبیرات عامیانه و آفریدن اشعاری ساده و روان مهارت بسیار داشت و در 
هجو و هزل و طنز چیره دست بود. )نسیم شمال(

3( عرصۀ هنر وی تصنیف ها و ترانه های میهنی ای بود که در برانگیختن مردم و آزادی خواهی 
نقش بسیار مؤثری داشت. )عارف قزوینی(

4( تحت تأثیر شاعران گذشته به ویژه مسعوِد سعد و سعدی بود. آشنایی با سعدی طبع او را 
شکوفا ساخت.) فّرخی یزدی(

خب »تحفة االحرار« که برای جامیه!

شاید هجو و هزل بهت کمک کنه 

7
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مصراع های زیر سرودۀ کیست و از چه کسی »تضمین« شده است؟11
»م��ه م��ن نق��اب بگش��ا ز جم��ال کبریایی
ش��ه انتظارم از حد، چه ش��ود ز در درآیی؟

که بت��ان ف��رو گذارن��د اس��اس خودنمایی
ز دو دیده خون فش��انم ز غمت شب جدایی

چه کنم که هست این ها گل باغ آشنایی«
2( هاتف اصفهانی - فخر الّدین عراقی 1( فخر الدین عراقی - سعدی 

4( محتشم کاشانی - خاقانی 3( جانب تبریزی - سنایی 
همۀ گزینه ها از نظر تاریخ ادبیات دورۀ بیداری و مشروطه صحیح است، مگر گزینۀ ……… 21

1( زبان نمایشنامه های میرزا آقا تبریزی مانند نثر داستانی قبل از مشروطه ساده و روان نبود. 
از  قبل  سال های  در  ایرانیان  اندیشۀ  تحول  و  آگاهی  رشد  در  مؤثر  عوامل  از  ترجمه  فّن   )2

مشروطه بود.
3( ترجمۀ آثار اروپایی در ایران با تأسیس چاپ خانه در زمان فتحعلی شاه آغاز شد. 

4( تنها اثر قابِل توجِه تحقیقاِت ادبی و تاریخی، »تاریخ بیداری ایرانیان« تألیف ناظم االسالم 
کرمانی است که موضوع آن تاریخ مشروطه است.

31 I مؤلف چند اثر درست معرفی نشده است؟
)گنجینۀ نشاط: میرزا عبدالوهاب نشاط( )تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران: ملک الشعرای بهار( 
 )خداوند نامه: صبای کاشانی( )گلشن صبا: صبای کاشانی( )شمس و طغرا: محمدباقر میرزا خسروی(
)نمایشنامۀ ایده آل: فرخی یزدی( )داستان باستان: میرزا یوسف خان اعتصامی( )امثال و حکم: دهخدا( 

)تاریخ بیداری ایرانیان: ناظم االسالم کرمانی(
4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 

41 II  ……… همۀ گزینه ها دربارۀ شهریار صحیح است به جز گزینۀ
1( از بزرگ ترین قطعه سرایان معاصر است که عالوه بر شعر فارسی، به ترکی آذری هم شعر می سرود. 
زیبایی های روستای  و  فرهنگی  اصالت  از  تمام  با شیفتگی  بابایه سالم  2( در منظومۀ حیدر 

زادگاهش یاد می کند.
3( در غزل، از غزل سرایان نامی ایران به ویژه حافظ تأثیر پذیرفته است. 

4( به بزرگان دین ارادت خاص داشت و چند شعر ارزنده با این مضمون از او به جا مانده است.

داستان باستان که برای میرزاحسن خان بدیعه! / تاریخ بیداری ایرانیان هم که در سؤال قبلی بوده.

قطعه یا غزل؟ مسئله این است!

موضوع: کلّی - ترکیبی

صفحة پاسخ: 360 تا 365

درصد مطلوب: %75 15 زمان پیشنهادی: 30′

آزمون 15
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همۀ گزینه ها به جز ……… از مهم ترین ویژگی های شعر »افسانه« نیماست.51
2( نگاه نو و نگرش عاطفی به واقعّیات ملموس 1( سیر آزاد تخّیل  

4( واژگان عامیانه و همه کس فهم 3( نزدیکی به ادبّیات نمایشی 
61 I شعر زیر در چه قالبی سروده شده است و سرایندۀ آن کیست؟

»آن کیس��ت ک��ه تقری��ر کند حال گ��دا را
ک��ز غلغ��ل بلب��ل چ��ه خب��ر ب��اد صب��ا را

در حضرت شاهی؟
ج��ز ناله و آهی؟«

2( مستزاد - ابن حسام هروی 1( مسّمط - امیری فیروزکوهی  
4( مستزاد - حزین الهیجی 3( چهارپاره - فریدون توللی 

همۀ گزینه ها از مضامین نثر دورۀ  انقالب اسالمی هستند به جز ……… .71
1( دعوت به اخالقیات - بی توجهی به مادیات
2( مبارزه با بی عدالتی اجتماعی - دفاع از وطن

3( فرهنگ ایثار - عشق و عرفان
4( استقبال از شهادت - استکبارستیزی

عبارات زیر دربارۀ  کیست؟81
»از پیشتازان شعر مذهبی قبل از انقالب است. پس از انقالب نیز به آرمان ها و اهداف مذهبی

و انقالبی وفادار مانده است. اشعار سپید او نیز قابل توجه اند. از جمله آثار شعری او می توان 
به »برآشفتن گیسوی تاک« اشاره کرد.«

4( حسین منزوی 3( نصراهلل مردانی  2( موسوی گرمارودی  1( حمید سبزواری 
91 II خاّلق المعانی ثانی« لقب کیست؟«

2( کلیم کاشانی 1( بیدل دهلوی  
4( صائب تبریزی 3( وحشی بافقی  

101 III در کدام بیت، آرایۀ تشبیه و استعاره هر دو موجود است؟

1( هرگ�زم نقش ت�و از ل�وح دل و جان نرود
از دم�اغ م�ن سرگش�ته خی�ال دهن�ت  )2
3( در ازل بس�ت دل�م ب�ا س�ر زلف�ت پیوند
4( آنچنان مهر توام در دل و جان جای گرفت

هرگ�ز از ی�اد م�ن آن س�رو خرام�ان ن�رود
ن�رود دوران  غّص�ۀ  و  فل�ک  جف�ای  ب�ه 
اب�د س�ر نکش�د وز س�ر پیم�ان ن�رود ت�ا 
ک�ه اگ�ر س�ر ب�رود، از دل و از ج�ان ن�رود

 از کوتاه و بلندی مصراع ها که دو تا گزینه راحت می َپره!

 بیدل که نبود.

 دنبال یه اضافۀ تشبیهی برو!
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عبارت زیر معّرف کیست؟11
»احیاکنندۀ نثر فارسی است. عبارات کوتاه او گاه موزون و مسّجع اند. متن زیر از اوست: 
مخدوم مهربان من، از آن زمان که رشتۀ مراودت حضوری گسسته و شیشۀ شکیبایی از سنگ 
تفرقه و دوری شکسته، اکنون مّدت دو سال افزون است که نه از آن طرف بریدی و سالمی 

و نه از این جانب قاصدی و پیامی …«
2( میرزا حبیب خراسانی 1( عاّلمه علی اکبر دهخدا 
4( میرزا حسن خان بدیع 3( قائم مقام فراهانی  

انتساب کدام بیت به شاعران ناصحیح است؟21
1( م�ن نگوی�م ک�ه م�را از قف�س آزاد کنید

م�ن ش�ریعت  در  اس�ت  نن�گ  2( جن�گ 

3( غلغل�ی انداختی در ش�هر ته�ران ای قلم

4( گر این چنین به خاک وطن شب سحر کنم

قفس�م ب�رده ب�ه باغ�ی و دل�م ش�اد کنی�د
 )ملک الّشعرا(
پ��اس دی�ن و حف��ظ وط��ن پ��ی  ج��ز 
)ادیب الممالک(
خوش حمایت می کنی از ش�رع قرآن ای قلم 
)عارف قزوینی(
خاک وطن چو رفت، چه خاکی به س�ر کنم؟
)میرزادۀ عشقی(

31 I ……… همۀ موارد از ویژگی های ادبی شعر سبک خراسانی است مگر
1( استفاده از آرایه های ادبی، طبیعی و در حّد اعتدال است.

2( قالب عمدۀ شعر این دوره، قصیده است و قالب غزل از اواخر این دوره رشد می کند. 
3( قافیه و ردیف، بسیار ساده است. 

4( در توصیف پدیده ها بیشتر از تشبیه ذهنی بهره گرفته می شود نه تشبیه حّسی.
همۀ عبارات از لحاظ تاریخ ادبیات درست است، به جز:41

1( نخستین آثار نظم زبان فارسی بعد از اسالم، ابتدا در سیستان و سپس در خراسان بزرگ پدید آمد. 
2( سبک خراسانی برحسب زمان، به سه سبک فرعی سامانی، غزنوی و سلجوقی تقسیم می شود. 
3( سبک دورۀ غزنوی را سبک »بینابین« باید نامید چرا که ویژگی های سبک عراقی در آن به چشم می خورد. 

4( رودکی، فردوسی و ناصر خسرو از شعرای معروف سبک خراسانی هستند. 

تشبیهات سبک خراسانی چجوری بود؟

موضوع: کلّی - ترکیبی

صفحة پاسخ: 383 تا 386

درصد مطلوب:%75 20 زمان پیشنهادی: 30′

آزمون 20
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51 I صاحب چند اثر درست معرفی شده است؟
المعاد:  الی  المبدأ  من  )مرصادالعباد  عراقی(  فخرالدین  )عّشاق نامه:  موالنا(  سبعه:  )مجالس 
نجم الدین رازی( )جامع التواریخ: حمداهلل مستوفی( )المعجم فی معاییر اشعار العجم: شمس 
قیس رازی( )صد پند: عبید زاکانی( )جمشید و خورشید: سلمان ساوجی( )نفحات االنس: جامی(

4( چهار 3( پنج  2( شش  1( هفت 
همۀ گزینه ها به جز ……… از ویژگی های شعر مهدی اخوان ثالث است.61

2( به کارگیری کاربردهای نحوی سبک عراقی 1( به کارگیری ترکیبات زیبا و خوش آهنگ 
4( حماسی بودن زبان و کهن گرایی 3( بیان روایی و داستانی 

71 II چند مورد از موارد زیر مربوط به سطح فکری شعر دورۀ  انقالب اسالمی است؟
الف( تلفیق حماسه و عرفان

ب( روی آوردن به مفاهیم عینی و غیرانتزاعی
ج( به کار بردن تمثیل و نماد با الهام از فرهنگ اسالمی

د( واژگان متناسب با شهادت، ایثار و وطن دوستی 
ه�( باستان گرایی و عالقۀ فراوان به استفاده از واژه های کهن

4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 
عبارت زیر معّرف چه کسی است؟81

»در رشتۀ ادبیات نمایشی تحصیل کرد، به طور جّدی کار نوشتن را در قالب های مختلف 
ادبی ادامه داد. چند نمایش نامه هم چاپ کرد. در داستان نویسی، ادبیات کودک و نوجوان و 

قطعۀ  ادبی نیز آثاری دارد. »کشتی پهلوگرفته« از تجربه های داستانی اوست.«
4( احمد دهقان 3( محمدرضا سرشار  2( علی مؤذنی  1( سیدمهدی شجاعی 

ویژگی های 91 از  شگفت آور«  و  بدیع  مضمون های  بردن  به کار  و  نازک اندیشی  و  »خیال بندی 
کدام سبک است؟

4( هندی 3( عراقی  2( خراسانی  1( بازگشت 
در کدام بیت، همۀ آرایه های »تشبیه، کنایه، حس آمیزی، تناقض، مراعات نظیر و جناس« به 101

 III کار رفته است؟
1( گر کسی ماه ندیده ست که خندید آن است
2( خ�ار مه�رش چو ب�رآورد س�ر از پای کس�ی 
3( دید خورشید رخش وز سر انصاف به ماه
او لب  کز  شود  تیز  ار  ُتُرش  رو  4( نکنم 

ور کسی سرو ندیده س�ت که رفته ست این است
رویش از خون جگر چون رخ گل رنگین است
گفت من س�ایۀ او بودم و خورشید این است
س�خن تلخ چو جان در دل من ش�یرین است

تاریخ گزیده از حمداهلل مستوفیه یا جامع التواریخ؟

 مورد )ج( که برای سطح ادبیه!

با حس آمیزی و تناقض شروع کن!
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ایهام 111 تعلیل،  »حسن  آرایه های  از  یکی  بودن  دارا  لحاظ  به  را  زیر  ابیات  بخواهیم  چنان چه 
 I تناسب، لّف و نشر، تضمین« مرّتب نماییم، کدام ترتیب، درست است؟

الف( بی��اض غم��زۀ روز و س��واد طّرۀ ش��ب

ب( چشمت به غمزه خانۀ مردم خراب کرد

ال�ّرح�ی���م ال�ّرح�م���ن  ال�ّل���ه  ج( ب�س��م  

د( پی��ش ده�ن��ت پس��ته ز تنگ��ی زده الف

ز روی و م��وی نم��ود آن ن��گار ش��یرین لب

مخموری ات مباد که خوش مس��ت می روی

ه�س���ت ک�ل�ی���د دِر گ�ن���ج ح�ک�ی���م

زآن اس��ت ک��ه هر ک��س دهنش پ��اره کند

2( ب - د - ج - الف 1( ب - د - الف - ج  
4( د - ب - الف - ج 3( د - ب - ج - الف  

121 II در کدام گزینه، به ترتیب، وجه شبه های موجود در بیِت زیر، »تمامًا« درست آمده است؟
دو زلف، افعی ضحاک و چهره، جام جم است«»تو را که موی میان، هم وجود و هم عدم است

2( باریکی، پیچیدگی، روشنی 1( سیاهی، پیچیدگی، روشنی 
4( سیاهی، انبوه بودن، شگفت انگیزی 3( بلندی، پیچیدگی، شگفت انگیزی 

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ……… آرایۀ تشخیص موجود است.131
1( اگر غم لش�کر انگیزد که خون عاش�قان ریزد
2( حس�ن ع�روس طب�ع م�را جل�وه آرزوس�ت
3( دل بیم�ار، ش�د ار دس�ت، رفیق�ان م�ددی
4( م�ا ب�ر آری�م ش�بی دس�ت و دعای�ی بکنی�م

من و س�اقی بر او تازی�م و بنیادش براندازیم
م�ی ک�ش��م آه  آن  از  ن��دارم  آئ�ی�ن�ه ای 
ت�ا طبیب�ش ب�ه س�رآریم و دوای�ی بکنی�م
بکنی�م جای�ی  ز  چ�اره  را  ت�و  هج�ران  غ�م 

141 III در کدام بیت آرایۀ ایهام به کار رفته است؟
مک�ن تمّل�ق  س�گ  چ�ون  لقم�ه  1( پ�ی 
دانش�ور اس�ت را ک�ه  آن  2( تواض�ع ک�ن 
س�پهر گ�ردان  چ�و  صبحگاه�ان  3( دم 
اس��راردان س��خ���ن ک��ه  ن��ادان  4( ز 

مک�ن ت�ع��ّل�ق  دون���ان  ف�ت��راک  ب��ه 
ب�ه دان��ش ز ت�و ق���در او برت��ر اس�ت
ب����ر آف��اق مگ�ش�ای ج�ز چش�م مه�ر
س�خن ع��ن���اِن  ب�گ���ردان  ن�ب�اش��د 

با تضمین شروع کن بعد برو حسن تعلیل!

این تستو عماًل باید با قرابت معنایی و مفهوم حل کنی.

دنبالش توی این کلمات باش: دونان - قدر - دم - گردان - مهر - عنان
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151 I آرایه های بیت زیر کدام اند؟
حرف��ی ک��ه ب��رد راه ب��ه جای��ی نش��نیدیم«»هر چند چ��و گل گوش فکندیم در این باغ

1( تشبیه - مجاز - کنایه - استعاره
2( تشبیه - تشخیص - جناس - حس آمیزی

3( استعاره - مراعات نظیر - تشخیص - ایهام
4( مجاز - ایهام - حس آمیزی - مراعات نظیر

در بیت »از لعل تو گر یابم انگشتری زنهار / صد ُملک سلیمانم در زیر نگین باشد«، کدام 161
آرایه دیده نمی شود؟

4( کنایه 3( تلمیح  2( استعاره  1( تضمین 
 حروف اصلی قافیه و قاعدۀ قافیه بیت زیر چیست؟171

ب�دان�ی��م یک�دیگ���ر  ح���ال  ت���ا  ت�وان�ی���م«»ب�ی��ا  ار  ب�ج�وی�ی���م  ه���م  م���راد 
4( َـ ر - قاعدۀ 2 3( ان - قاعدۀ 2  2( یم - قاعدۀ 2  1( ا - قاعدۀ 1 

قافیه در کدام بیت نادرست است؟181
1( گ�وی ش�و، می گ�رد ب�ر پهل�وی ص�دق
2( ه�ر یک�ی خواهان دگ�ر را همچ�و خویش
3( ک��اف�ران ه��م ج�ن�س ش�یطان آم�ده
4( بگ�ذر ای مؤم�ن ک�ه ن�ورت می کش�د

غلط غل��ط�ان در خ���م چ�وگ��ان عش�ق
خوی�ش کار  و  فع���ل  تکمی���ل  پ�ی  از 
ش���ده ش��ی�طانان  ش��اگرد  ج�ان�ش�ان 
آت��ش�م را چ���ون ک��ه دام�ن می کش�د

191 II ارکان اصلی شعر زیر از شفیعی کدکنی کدام است؟
از  ندای محتضریست / که گاه می گوید / من  و مغرب  »میان مشرق 

ستارۀ دنباله دار می ترسم / که از کرانۀ مشرق طلوع خواهد کرد«
4( فعالتن - فعلن 3( مستفعلن - فاعالتن  2( فاعالتن - فعالتن  1( مفاعلن - فعالتن 

بیت زیر از وحشی بافقی در چه بحری سروده شده است؟201
روای���ی را  ک�ل�ام���م  ده  س���وزی  ک���ز آن گ�رم���ی ک�ن��د آت��ش گدای��ی«»ب���ه 

1( هزج مثمن محذوف
2( هزج مسّدس محذوف

3( هزج مسّدس سالم 
4( رجز مسّدس محذوف

با حس آمیزی شروع کن!

شعر نیماییه، هر مصراع که با اسلش )/( جدا شده را به طور معمول و با قواعد عروضی تقطیع کن!
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عبارات زیر دربارۀ کیست؟11
»او توانست با شعرهای ساده و عامیانه اش در میان مردم جایگاه مناسبی پیدا کند. شعرهای 
او به زبان ساده و طنزآمیز در راه مبارزه با استبداد و عشق به وطن در روزنامه چاپ می شد 

که در بیداری مردم بسیار مؤثر بود. از نمونه های اشعار انتقادی او شعر »ای قلم« است.«
2( محمدتقی بهار 1( سید اشرف الدین گیالنی 

4( فّرخی یزدی 3( عارف قزوینی  
همۀ گزینه ها به جز ……… دربارۀ تاریخ ادبّیات قرن دهم صحیح است.21

1( یکی از جریان های شعری این دوره، شعر لطیف و فصیحی است که به طور طبیعی و به 
شیوۀ کسانی مثل حافظ و سعدی در جریان بود و بابا فغانی شیرازی از نمایندگان آن است.

2( از جریان های دیگر شعر این دوره مکتب وقوع است که حاصل تقلید شاعران این دوره 
است که در نهایت هم به موفقیت رسید.

3( در این دوره از یک سو به دلیل کم توّجهی و بی مهری شاهان صفوی نسبت به شاعران و از 
سوی دیگر شاعرنوازی و ادب گرایی سالطین هند، شاعران به دربارهای هند روی آوردند.

4( هم زمان با رشد ادبیات در هند، اصفهان نیز که پایتخت و محل اجتماع شعرا و فضال بود، 
از دیدگاه ادبی توسعه یافت.

همۀ گزینه ها از لحاظ تاریخ ادبیات صحیح است به جز گزینۀ ……… 31
1( آثار بر جای ماندۀ زبان فارسی باستان، فرمان ها و نامه های شاهان هخامنشی است که به 

خط میخی نوشته شده است. 
2( موبدان کتاب اوستا را برای اجرای مراسم دینی از حفظ می خواندند تا سرانجام در دورۀ 

ساسانی، آن را به نگارش درآوردند.
3( اشعار بسیاری به زبان پهلوی در دست است اما متأسفانه دچار تحریف های بسیاری شده اند.

4( آثار ادبی پهلوی به سبب اهمّیتی که سّنت شفاهی در ایران پیش از اسالم داشته، غالبًا به 
کتابت درنیامده بود.

41 I نویسندۀ نخستین رمان تاریخی در دورۀ معاصر کیست؟
2( مشفق کاظمی 1( محمدباقر میرزا خسروی 

4( حسن مقدم 3( بزرگ علوی  

منظورش همون رمان شمس و طغراست!

موضوع: کلّی - ترکیبیآزمون 23

صفحة پاسخ: 395 تا 401

درصد مطلوب:%70 23 زمان پیشنهادی: 30′
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کدام گزینۀ دربارۀ نثر کتاِب »المعجم فی معاییر اشعار العجم« صحیح است؟11
1( نثر کتاب مصنوع و متکّلف است. 

2( نثر کتاب ساده و عالمانه است. 
3( در مقدمه مصنوع و در اصل کتاب ساده و عالمانه است.

4( نثر کتاب گاهی ساده و گاهی مسّجع و دارای موازنه است.
همۀ گزینه ها دربارۀ نثر موزون صحیح است مگر گزینۀ ……… 21

1( در سده های پنجم و ششم این نوع نثر رایج شد. 
2( ویژگی اصلی نثر موزون به کار بردن قواعد عروضی شعر در نثر بود.

3( نثر موزون یا آهنگین با بهره گیری از جمله های کوتاه، خود را به شعر نزدیک می کند. 
4( خواجه عبداهلل انصاری این شیوۀ نثر را به کمال رساند و آثار او سرآمد همۀ نثرهای موزون 

فارسی است.
کدام موارد، از ویژگی های »زبانی« سبک خراسانی است؟31

الف( کهنه و مهجور بودن بخشی از لغات در مقایسه با دوره های بعد
ب( کم بودن لغات عربی و لغات بیگانه در مقایسه با دوره های بعد

ج( اشعار پندآموز و اندرزگونۀ این دوره ساده است و جنبۀ عملی و دستوری دارد.
د( بیشتر روح حماسه بر ادبیات این دوره حاکم است.

4( د - الف 3( ج - د  2( ب - ج  1( الف - ب 
در مقایسۀ ویژگی های فکری سبک خراسانی و سبک عراقی کدام مورد نادرست است؟41

1( سبک خراسانی: شادی گرایی - سبک عراقی: غم گرایی
2( سبک خراسانی: رواج روحیۀ پهلوانی و حماسی - سبک عراقی: رواج روحیۀ عرفانی و اخالقی
3( سبک خراسانی: ذهن گرایی یا توّجه به دنیای درون - سبک عراقی: واقع گرایی یا توّجه 

به دنیای بیرون
4( سبک خراسانی: بازتاب اندک علوم در شعر - سبک عراقی: بازتاب بیشتر علوم در شعر

نثر موزون چیزیه تو مایه های نثر مسّجع!

گفته زبانی، خب دوتاش که فکریه!

موضوع: کلّی - ترکیبیآزمون 30

صفحة پاسخ: 430 تا 433

درصد مطلوب:%75 30 زمان پیشنهادی: 30′
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همۀ موارد از رخدادهای عمده برای زبان فارسی در سدۀ سوم تا میانۀ سدۀ پنجم است؛ 11
به جز:

1( گرایش شاهان در جلب عالمان و ادیبان به دربار
2( در آمیختن زبان فارسی با مفردات و ترکیبات زبان عربی

3( آمیختگی با واژه ها، نام ها و لقب های غیر رایج در عصر غزنوی و سلجوقی
4( گسترش فارسی دری و آمیزش آن با کلمات و لغات نواحی مرکزی و غربی ایران

»تاریخ الّرسل و الملوک« نوشتۀ کیست و ترجمۀ فارسی آن چه نام دارد؟21
1( ابوعلی بلعمی، تاریخ بلعمی

2( محّمد بن جریر طبری، تاریخ طبری
3( محّمد بن جریر طبری، تاریخ بلعمی

4( عده ای از علمای ماوراءالّنهر، ترجمۀ تفسیر طبری
کدام عبارت از ویژگی های شعر سبک هندی در قلمرو زبانی است؟31

1( کم شدن واژه های اصیل فارسی و جایگزین شدن لغات عربی
2( ورود واژگان مربوط به مذاهب مختلف در شعر و ادب

3( بازگردانی و بازنویسی آثار شعری از مصنوع به ساده
4( تسّلط قالب غزل به جای انواع قالب های شعری

کدام عبارات، از نظر تاریخ ادبّیات درست است؟41
الف( کلیم کاشانی از شاعران بزرگ قرن دهم به خاّلق المعانی ثانی شهرت یافت.

ب( بهزاد در دورۀ شاه عباس و رضا عباسی در دورۀ شاه اسماعیل از مفاخر هنرند.
ج( مکتب وقوع در قرن دهم نتیجۀ چاره اندیشی شاعران برای رهایی از تقلید بود.

د( در سبک هندی بازسازی اندرزها و تمثیل های کهن به شیوۀ نو در شعر رواج یافت.
4( الف - د 3( الف - ب  2( ج - د  1( ب - ج 

موضوع آثاِر زیر، به ترتیب در کدام گزینه تمامًا درست است؟51
»عین الحیات، جامع عباسی، عالم آرای صفوی، هفت اقلیم«

2( تاریخ، فقه، عرفان، زندگی نامه 1( عرفان، تاریخ، تاریخ، جغرافیا 
4( عرفان، فقه، تاریخ، زندگی نامه 3( زندگی نامه، فقه، تاریخ، جغرافیا 

موضوع: سراسری انسانی خارج 98

صفحة پاسخ: 460 تا 465

درصد مطلوب: %65 36 زمان پیشنهادی: 30′

آزمون 36
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کدام موارد، از ویژگی های »فکری« سبک خراسانی محسوب می شود؟11
الف( حاکم بودن روح حماسه بر ادبیات این دوره

ب( واقع گرا بودن شعر، محسوس و عینی بودن آن و سادگی توصیفات
ج( بهره گرفتن از تشبیهات حسی در توصیف پدیده ها

د( رشد قالب غزل در اواخر این دوره
4( ب - ج 3( ب - د  2( الف - د  1( الف - ب 

متِن زیر برگزیده ای از کدام اثر ادبی است و مربوط به کدام دوره است؟21
»پس عبدالمطلب گفت که اّیها الَمِلک، من خداوند ُاشترم نه خداوند خانه و مر این خانه را 

خداوندی هست و او خود خانۀ خود را نگاه دارد.«
2( کشف المحجوب - دورۀ غزنوی 1( قابوس نامه - دورۀ غزنوی  

4( ترجمۀ تفسیر طبری - دورۀ سامانی 3( کیمیای سعادت - دورۀ سلجوقی 
پدیدآورندگان »مکاتیب - صدپند - نفحات االنس - عشاق نامه« به ترتیب خالق آثار ……… 31

نیز هستند. 
1( مجالس سبعه - رسالۀ دلگشا - بهارستان - لمعات

2( فیه مافیه - تاریخ گزیده - تحفة االحرار - جامع التواریخ
3( مثنوی معنوی - اخالق االشراف - تذکرة االولیا - تاریخ جهانگشا
4( دیوان شمس - موش و گربه- مرصاد العباد - جمشید و خورشید

از دیدگاه تاریخ ادبیات همۀ موارد کاماًل درست است، به جز:41
1( بازماندگان تیمور کم و بیش از فرهنگ ایرانی تأثیر پذیرفتند و ادبیات رونقی تازه گرفت و 

تاریخ نویسی نیز ادامه یافت.
2( جامی در کتاب نفحات االنس خود به شیوۀ تحفة االحرار نظامی به بیان حقایق عرفانی و 

ذکر احوال عارفان پرداخته است.
شاهنامۀ  و  کریم  قرآن  هنرمندان  او  زمان  در  و  بود  هنردوست  و  هنرمند  میرزا  بایسنقر   )3

فردوسی را به خط خوش نگاشتند.
از  با عالقه ای که به هنر و فرهنگ اسالمی پیدا کرده بود،  از مرگ تیمور، شاهرخ  4( پس 

هنرمندان خوش نویس، نّقاش و شاعر حمایت نمود.

موضوع: سراسری انسانی 1400

صفحة پاسخ: 479 تا 487

درصد مطلوب: %60 39 زمان پیشنهادی: 30′

آزمون 39
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درس یکم علوم و فنون ادبی 113   3
درس یکم علوم و فنون ادبی 213   3

بیت گزینۀ )3( از سید اشرف الدین گیالنی )نسیم شمال( است. 
درس هفتم علوم و فنون ادبی 311   4

در شعر سبک خراسانی، در توصیف پدیده ها بیشتر از تشبیه حّسی بهره گرفته می شود. 
درس هفتم علوم و فنون ادبی 411   3

سبک دورۀ سلجوقی )نه غزنوی!( را سبک بینابین باید نامید!
درس یکم علوم و فنون ادبی 512   1

جامع الّتواریخ از خواجه رشیدالدین فضل اهلل همدانی است. )تاریخ گزیده اثر حمداهلل مستوفی است.(
درس هفتم علوم و فنون ادبی 613   2

به کارگیری برخی از کاربردهای نحوی سبک خراسانی )نه عراقی!( از ویژگی های شعر اخوان ثالث است.
درس دهم علوم و فنون ادبی 713   1

مورد )الف( مربوط به سطح فکری شعر دورۀ انقالب اسالمی است. 
بررسیسایرموارد: مورد )ب(: روی آوردن به مفاهیم انتزاعی در شعر دورۀ انقالب آشکار است. )نه عینی و 

غیر انتزاعی( مورد )ج(: مربوط به سطح ادبی. موارد )د( و )هـ(: مربوط به سطح زبانی
درس هفتم علوم و فنون ادبی 813   1
درس یکم علوم و فنون ادبی 913   4
101 4

تشـبیه: سـخن تلخ چو جان/ کنایه: رو ترش نکردن )اخم نکردن(/ حس آمیزی: سخن تلخ/ تناقض: سخن تلخ، 
شیرین است./ مراعات نظیر: جان و دل/ جناس: »رو« و »او«

111 4
بیت )الف(: لّف و نشر: لف ها ← بیاض و سواد، نشرها ← روی و موی بیت )ب(: ایهام تناسب: »مردم« 
)1- آدمیان 2- مردمک چشـم که با چشـم تناسـب دارد.( بیت )ج(: تضمین: آوردن آیۀ »بسم اهلل الّرحمن 
الّرحیم«بیت )د(: حسـن تعلیل: عّلت باز کردن و گشـودِن دهاِن پسته این اسـت که در مقابل کوچکی دهن 

تو، اّدعای کوچکی کرده است.
121 2

تشبیه اول: موی میان تو، هم وجود و هم عدم است ← وجه شبه: بسیار باریک بودن
تشبیه دوم: دو زلف مثل افعی است ← وجه شبه: پیچیدگی

تشبیه سوم: چهرۀ تو مثل جام جم است ← وجه شبه: روشنی

20 
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131 4
گزینۀ )1(: لشـکر انگیختن غم گزینۀ )2(: عروس طبع و آرزوی جلوه گری او گزینۀ )3(: دل بیمار و طبیب 

بر سرش آوردن. اما در گزینۀ )4( تشخیص دیده نمی شود.
141 3

در گزینۀ )3(، مهر هم معنای مهربانی را می دهد و هم معنای خورشید.
151 1

تشـبیه: چـو گل گـوش فکندیم / مجاز: حرف )سـخن( / کنایه: گوش افکندن در جایـی و راه به جایی بردن / 
استعارۀ مکنّیه: راه بردن حرف

حس آمیزی ندارد پس گزینه های )2( و )4( حذف می شود. 
161 1

اسـتعاره: لعل )لب( / تلمیح: اشـاره به داستان حضرت سلیمان / کنایه: در زیر نگین داشتن )قدرت داشتن( / 
تضمین: )ندارد(

1713
کلمات قافیه: بدانیم - توانیم / حروف الحاقی: یم / حروف اصلی: ان )قاعدۀ 2(

البته این بیت ذوقافیتین است و »یکدیگر و ار« هم کلمات قافیۀ دوم هستند.
1811

ِصدق ← ِـ دق ≠ ِعشق ← ِـ ش ق )مشخص است که بعد از آخرین مصوت، صامت های غیرمشترک وجود 
دارد! و این یعنی اشکاِل قافیه(

درس یازدهم علوم و فنون ادبی 1913   1

ریستَضَتـُمحِیداِنربمغُقِرمشِنیامـ
UــUــUUــــUــUــUUــ
یدگومیگاهِک
UUــــــــ

همان  طور که می بینید مفاعلن )U ــ U ــ ( و فعالتن )U U ــ ــ ( ارکان اصلی این شعر هستند. 
201  2

ییواَرراَممالَکِدهزیسوِب
UــــــUــــــUــــ
ییداِگتشآندُکمیگرزانَک
UــــــUــــــUــــ

فعولنمفاعیلنمفاعیلن

هر مصراع از سه رکن مفاعیلن تشکیل شده که البته رکن آخر هم یک هجا کمتر دارد. پس وزن: »هزج مسّدس محذوف«

UU
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211  3
ددگرمیوانَجصحرشدُچـرپیـمیَدآ

ــــــــUUــــUUــــUــ

221  1

ِفِیطازینَکگفتسرکردبرقاعن
ــUــــUــUــــUــــــ

ضابِخپرکیِیِدجعناستَحپرکیِیِتدس
ــUــــUUــــUUــــUUــ

فاعلنمفتعلنفاعلنمفتعلن

اختیارات:
1- ابدال در رکن اول مصراع اول

2- بلند بودن هجای پایانی نیمۀ مصراِع دوم )ناست( با توجه به دوری بودن وزن
3- حذف همزه )کز این ← کزین(

4- بلند بودن هجای پایانی مصراع ها در هر دو مصراع )ِف - ضاب(

231  4

مانَزِیتیُمفـِییِوِقعشِزکنَمَعمَمن
ــUUــــــUUــUــUــــ

ایِددیَنرااوُتِکَمتَرداذورمع
ــUــUــــUUــUــــUــ

فعلمستفعلنمفاعلمستفعلن

در رکن سوم مصراع اول هم  مصوت بلند به کوتاه تبدیل شده است )تی( و هم مصوت کوتاه به بلند )ِی( و این 
هر دو اختیار از اختیارات زبانی است.

241  2
دانِوجاَودُبمتناِکهیخاُچ
UــــUــــUــــUــ

فعلفعولنفعولنفعولن
هانَنـگانزرُبِکنیِمناکنَم
UــــUــUUــــUــ

فعلفعولنفعولنفعولن

UU

ــ

Uــ
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