
  1400پاسخ تشريحي و كليد ادبيات اختصاصي كنكور سراسري 

  درس ادبيات اختصاصي  مسئول - نژاد فرهاد علي -  شناسي بخش تاريخ ادبيات و سبك
  »1«: گزينه 136سوال 

گرايي و توصيفات  واقع –باشي  هاي فكري سبك خراساني: غلبه روح شادي و نشاط و خوش ويژگي
 –بودن روح حماسه بر ادبيات  حاكم –معشوق عمدتا زميني  –طبيعي، ساده، محسوس و عيني 

فكر و كالم ساده و عدم وجود  –سادگي و جنبه عملي و دستوري داشتن اشعار پندآموز و اندرزگونه 
مضمون عمده اشعار اين سبك، حماسه، مدح، اندرز و ...  –هاي عرفاني، حكمي و فلسفي  پيچيدگي

  است. 

  63شناسي، صفحه  ، سبك)1علوم و فنون ادبي (

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  »4«: گزينه 137سوال 

كه بخشي از آن در صورت  داستان گفتگوي ابرهه و عبدالمطلب در جريان حمله اصحاب فيل به مكه،
هاي نثر دوره  روايت شده است. اين كتاب از نمونه» ترجمه تفسير طبري«سوال ذكر شده، در كتاب 

  ساماني است. 

  64شناسي، صفحه  )، سبك1علوم و فنون ادبي (

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  »1«: گزينه 138سوال 

  آثار موالنا: مكاتيب، مجالس سبعه، فيه ما فيه، مثنوي معنوي و ديوان شمس

  االشراف، موش و گربه آثار عبيد زاكاني: صد پند، رساله دلگشا، اخالق

  االحرار االنس، بهارستان، تحفه نفحاتآثار جامي: 

  نامه، لمعات آثار فخرالدين عراقي: عشاق

  18و  17، 15، 14هاي  ريخ ادبيات، صفحه)، تا2علوم و فنون ادبي (

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  »2«: گزينه 139سوال 

ي عطار به بيان حقايق عرفاني و ذكر احوال »االوليا تذكره«خود به شيوه » االنس نفحات«جامي در 
  عارفان پرداخته است. 

  18تاريخ ادبيات، صفحه )، 2علوم و فنون ادبي (

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  »3«: گزينه 140سوال 

گويد  پردازد و مي به مدح پادشاه (سلطان مسعود غزنوي) مي» 3«شاعر (منوچهري) در بيت گزينه 
خداوند از آن رو نعمت حال و آينده را نصيب پادشاه كرده كه هر چه به او نعمت عطا كند، بيهوده و 

هاي فكري سبك خراساني است و در سبك عراقي كمتر ديده  ضايع نخواهد شد. مدح از ويژگي
  شود.  مي

  هاي فكري سبك عراقي در ساير بيات: ويژگي

  پرهيز از زهد ريايي»: 1«گزينه 

  اعتقاد به قضا و قدر»: 2«گزينه 

گويد هر كه در بند حفظ آبرو و دوري از رسوايي  ستايش عشق؛ سعدي در اين بيت مي»: 4«گزينه 
  باشد (عقل معاش داشته باشد)، چيزي از عشق درنيافته است.  

  38و  37هاي  شناسي و مفهوم، صفحه )، سبك2فنون ادبي ( علوم و

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  »2«: گزينه 141سوال 

  هاي فرخي يزدي است.  از سروده» 2«بيت گزينه 

   18تا  16هاي  )، تاريخ ادبيات، صفحه3علوم و فنون ادبي (

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  »1«: گزينه 142سوال 

اثر هوشنگ گلشيري » بره گمشده راعي«نوشته محمدباقر ميرزاخسروي و » شمس و طغرا«رمان 
  است. 

  73و  20، 19، 16، 13هاي  )، تاريخ ادبيات، صفحه3علوم و فنون ادبي (

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  »3«: گزينه 143سوال 

  مربوط به قلمرو زباني شعر معاصر است. » 3«ويژگي مذكور در گزينه 

  97و  96هاي  شناسي، صفحه )، سبك3علوم و فنون ادبي (

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  »2«: گزينه 144سوال 

  الدين و قمر خوان بديع: داستان باستان، شمس آثار ميرزا حسن

  آثار سيد مهدي شجاعي: جاي پاي خون، بدوك، ضيافت، كشتي پهلوگرفته

  ها، مدار صفر درجه، زمين سوخته آثار احمد محمود: همسايه

تهران «مشفق كاظمي هم از نويسندگان پيشگام در ادبيات داستاني معاصر است كه رمان اجتماعي 
  را نوشته است. » مخوف

  80و  73، 19هاي  )، تاريخ ادبيات، صفحه3علوم و فنون ادبي (

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  »4«: گزينه 161سوال 

هاي من (شاعر) همواره براي نفع رساندن به مردم  تالش»: 4«مفهوم بيت صورت سوال و بيت گزينه 
ام. در بيت صورت سوال شاعر از تصوير سوختن  گاه به دنبال نفع شخصي نبوده بوده و خودم هيچ

  شدن كمان براي بيان اين مفهوم كمك گرفته است.  از خم» 4«شمع و در بيت گزينه 

  70)، مفهوم، صفحه 2ن ادبي (علوم و فنو

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  »2«: گزينه 162سوال 

آورده و منظور اين است كه اگر انسان » گلستان«ابيات صورت سوال را سعدي در ضمن حكايتي از 
بيشتر از دخل و درآمدش خرج كند، باالخره روزي خواهد رسيد كه كفگيرش به ته ديگ بخورد. در 

داند، چرا كه روغن چراغش  كند ابله مي اغ را روشن ميهم شاعر شخصي را كه در روز چر» 2«گزينه 
  تمام شده و شبش تاريك خواهد شد. 

  32)، مفهوم، صفحه 1علوم و فنون ادبي (

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  »4«: گزينه 163سوال 

تا جهان هست عشق و محبت هم خواهد بود؛ هر چند »: 3و  2و  1«هاي  مفهوم مشترك ابيات گزينه
  يگر جاي آنها را بگيرند. ها بروند و برخي د برخي از انسان

عشق بود كه باعث شد جهان هستي در وجود بيايد و شور و غوغايي در آن »: 4«مفهوم بيت گزينه 
  برپا كرد. 

  70، مفهوم، صفحه )2علوم و فنون ادبي (

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  »4«: گزينه 164سوال 

والني خود را به تواند استعاره از وصال باشد) است و انتظار ط شاعر در انتظار صبح (مي» ب«در بيت 
  كند. داران براي اتمام روز و رسيدن وقت افطار تشبيه مي انتظار روزه

  گاهي خبري از معشوق برايش بياورد.  نيز شاعر تمام شب را منتظر است تا نسيم صبح» ه«در بيت 

  34)، مفهوم، صفحه 3علوم و فنون ادبي (

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  »1«: گزينه 165سوال 

توجهي معشوق سخن  اعتنايي و بي شاعر از التماس و البه خود در برابر معشوق و بي»: ج«بيت 

  گويد.  مي

، توبه و بازگشت به سوي خدا و استغاثه و التماس از او در حين »انابت و تضرع«منظور از »: د«بيت 

  اشاره به همين معنا دارد. » اشك سحر«عبادت است. در اين بيت هم 

گري و نمايش زيبايي خود، شور و غوغايي در بزم  خواهد با عشوه شاعر از معشوق مي»: الف«بيت 

  جهان اندازد. 

تا زماني كه غم عشق تو مانند گنجي در قلب من پايدار است، همواره در كوي خرابات »: ب«بيت 

  رنگ خواهم بود).   قدم و يك ساكن خواهم بود (يعني در اين عشق ثابت

  )، مفهوم، تركيبي2) و (1فنون ادبي (علوم و 
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