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 درود بر دوستان سخت کوش من!

ای به جز حفظ کردن نداریم! به هر روشی که برای فراگیری تاریخ ادبیات، چاره
ت را بخوانید دانید برای شما نتیجۀ بهتری به ارمغان خواهد آورد، تاریخ ادبیامی

 های مشخص، آنرا مرور کنید تا فراموشیتان به حداقل برسد...و در بازه

تر را فرا بگیرید و از حفظ کردن این است که مطالب کلیدی توصیۀ من به شما
ای به شما توصیه گیر بپرهیزید. ممکن است عدهاطالعات غیرضروری و وقت

ای قبل و بعد را کنند که هر چه به دستتان رسید را حفظ کنید و حتی منابع ساله
 حسن استفاده کردداند که باید از زمان به نحو ابررسی کنید و...، اما عقل سلیم می

 تر کنار بگذاریم.و انرژی و وقت خود را برای مباحث کلیدی

گذاری دارد و با زمان کمی مطالعه، تاریخ ادبیات به شدت ارزش سرمایه
 کهیزی چآن هر توانید به تک سوال آن در کنکور سراسری پاسخ دهید. می

منبعی شدن  نداز چبرای تاریخ ادبیات نیاز دارید، در همین جزوه موجود است؛ 
ای که لیاقتش را دارید را یجه، نتخود های پرشماربپرهیزید و با تکیه بر توانایی

 رقم بزنید.

 اگر تالشگرید، موفق باشید.

 

 

 
اثر  ا همانند هراست. امای کیفیت این جزوه، تالش، هزینه و انرژی بسیار صرف شدهبر

آموزان دیگری، خالی از اشکال نخواهد بود. موجب خوشحالی است که همکاران، دانش
 با بنده درمیان بگذارند. این خصوص درمندان امر آموزش، نقطه نظرات خود را و دغدغه

 "1400زمستان  –"مهدی مقیمی 
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 اسـیـسبـک شن
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به روش  رفتاری، اخالقی یا مسائل اجتماعی و پندآموزبازگو کردن موضوعات  قصد مولف:

 پند و اندرز

 آموزش و تعلیم هدف این آثار:

 هایی از معارف بشریحکمت، اخالق، مذهب و دانشات کلیدی: کلم

کلیله و دمنه، مثنوی معنوی،  ،قابوس نامه، گلستان و بوستان، بهارستان، تاریخ بیهقی نمونه آثار:

 های صاحبدالن و برخی آثار طنزتحفه االحرار، داستان

  آورند.می ادبی –ی تخیلگاهی برای افزایش جذابیت و گیرایی، آثار تعلیمی را به صورت 
 قطعه شود. ی مناظره استفاده میگاهی در ادبیات تعلیمی برای انتقال موضوع از شیوه

از  گفت و گوهای موجود در آثار نظامیو برخی  مست و هشیار از پروین اعتصامی

 اند.های مناظرهنمونه
 

 پشتتت دیتتوار آنوتته گتتویی، هتتوش دار

 غم بتتزی کتته شتتادی و غتتمشتتاد و بتتی

 دوستتتان دغتتز روز حاجتتت استتتمعیتتار 

 فختتری کتته از وستتیلت دون همتتتی رستتد

 رزق هتتتر  نتتتد بتتتی گمتتتان برستتتد

  تتته در کتتتار و  تتته در کتتتار آزمتتتودن

 ستتتتحر دیتتتتدر درختتتتت ارغتتتتوانی

 بتتته گتتتوش ارغتتتوان آهستتتته گفتتتتم

 

 تتتا نتتبتتاشتتتتد در پتت  دیتتوار، گتتوش 

 گتتتذرنتتتد زود آیتتتنتتتد و زود متتتی

 قرضتتی به رستتم ت ربت از دوستتتان طلب 

خود  جز بتته  بودننبتتایتتد  حتتتاب   م

ها قز استتتتت جستتتت  از در  شتتترق ع

بودن حتتتاب  م خود  جز بتته   نبتتایتتد 

جانی ته  بار خستتت به  یده ستتتر   کشتتت

 بتتهتتارت ختتوش کتته فتتکتتر دیتت تترانتتی

 

 )سعدی(

 )خوسفی(

 )صائب(

 )اوحدی(

 )سعدی(
 )پروی  اعتصامی(

 
 )فریدون مشیری(
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ی به گذاشت؛ زیرا در کتاب درس نامهزندگیتوان نار ای  دسته را به طور کلی می 

نامه در هم اشاره شده و آنها را نیز زیر م موعه زندگی سفرنامه و خاطره نگاری

 اند.نظر گرفته

مانند: سفرنامه است.  زمان، مکان، جزئیات و احواالت اشخاصشرح  سفرنامه:

 ناصرخسرو

مانند:  باشد. طنزتواند همراه با  اشنی وقایع که می توصیف ساده خاطره نگاری:

 سهراب سپهریکالس نقاشی 

 دیگرانیا رخدادها و افکار  خویشثبت احوال و خاطرات  نامه یا حسب حال:زندگی

سفرنامه ناصر خسرو، اتاق آبی، ارزیابی شتاب زده، زندگانی جالل الدی  نمونه آثار: 

محمد، روزها، مت  میثاق دوستی، از پاریز تا پاری ، بخارای م  ایز م ، تذکره االولیا، 

 کویر و...

 الب اکثر آثار بیشتر نثر است. اما نثر آمیخته به نظم و نظم هم داریم.ق 
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احساسات، عواطف شخصی، حاالت عاشقانه، امید و آرزو، دوستی، محبت،  کلمات کلیدی:

 عشق، شادی، برخی مفاهیم عرفانی، عرفان، مرثیه، مناجات، گالیه و شکایت

 نظم )غزل، مثنوی و رباعی( و نثر قالب:

اسرار التوحید، تفسیر سوره یوسف، لیلی و م نون، مرصاد العباد م  المبدا  آثار:نمونه 

الی المعاد، تذکره االولیا، غزلیات شم ، مثنوی معنوی، فیه ما فیه، مثز درخت در شب 

 العشق، تمهیدات، فی حقیقهباران

 گیرد.در حوزه ادبیات غنایی قرار می ادبیات عرفانی 
 برند.بهره می مثنویقالب از  معموال های داستانیشاعران در سرودن منظومه 

  

 صتتبا بتتر آن ستتر زلتتف ار دل متترا بینتتی

 گتتر در طلبتتت رن تتی متتا را برستتد شتتاید
 از ستتر تعمیتتر دل ب تتذر کتته معمتتاران عشتتق

 اربتتاب حتتاجتیم و زبتتان ستتوال نیستتت

 نیستتتت جتتتانش محتتترر استتترار عشتتتق
 در ره عشتتق نشتتد کتت  بتته یقتتی  محتترر راز

 ۀ ختتتوشببتتتی  آختتتر کتتته ان پروانتتت

  تتتو از شتتتمعی رستتتد پروانتتته را نتتتور

 صتتبر بتتر دا  دل ستتوخته بایتتد  تتون شتتمع
 

  ز روی لطف ب ویش کتته جتتا ن تته دارد

  ها ون عشق حرر باشد، سهز است بیابان

ند نه، ویران ریخت نگ ای  ویرا   روز اول، ر

 در حضترت کریم، تمناا  ه حاجت استت 

نه نیستتتت نا جا جان، غم  که را در   هر 

مانی داردهر کستتتی بر حستتتب   فکر، گ

 زنتتد ختتود را بتتر آتتتش تت تتونتته متتی

 درآیتتتد پتتترزنتتتان پتتتروانتتته از دور

ست سان نی شدن آ صحبت بزر تو   الیق 

 

 )حافظ(

 )سعدی(

 )بیدل(

 )حافظ(

 )خواجوی کرمانی(

 (حافظ)

 
 (عطار)

 )هوشنگ ابتهاب(
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رابر آزادی، ستایش آزادی، آزادی خواهی، دعوت به مبارزه، پایداری در ب کلمات کلیدی:

ستم ران، تفکر انتقادی و آگاهی بخش، عدالت خواهی، دادگری، بیدادگری، ستم ستیزی، حق 

 جویی و...

 فریاد مظلومیت آزادی خواهانمحتوا: 

 برابر ظلم در ایستادگی، مبارزه و سازش ناپذیریدعوت به  هدف:

 نظم )قصیده، غزل و  هارپاره( و نظم قالب:

 آن از زمان مشروطه  رواجانتقادی به کار رفته و   هارپاره برای طرح مضامی  سیاسی و

 تاکنون است.
 است. یاسیو س یمسائز اجتماع شتریآنها ب یکه محتوا ییها: غزلیغزل اجتماع 
 آن زمان، رواب  یاجتماع-یاسیس یهایدر عصر مشروطه با توجه به دگرگون یاجتماع غزل

 .افتی
 فرخی یزدیشاعران غزل اجتماعی: محمدتقی بهار، عارف قزوینی ، 

گوشواره عرش، سیاست نامه، قصیده بیداد ظالمان، غزل همای رحمت، در امواب نمونه آثار: 

ی شیری  ، قصه2سند، عباس میرزا آغازگری تنها، زندان موصز، غزل آزادی، روایت سن ر سازان 

 فرهاد، قصیده دماوند

  

 بتتر تیتتر جورتتتان ز تحمتتز ستتپر کنتتیم

 بتتتر کتتت  ز ب تتت  ایتتت  بنتتتا کتتته بایتتتد

 ایمدر ره عشق وطت  از ستر جتان خاستته

 

 تتتا ستتتختی کمتتان شتتتمتتا نیز ب تتذرد

 از ریشتتتته بتتنتتای ظتتلتتم بتترکتتنتتد

ما نۀ  مت مردا ند ه  تا در ای  ره  ه ک

 

 (سیف فرغانی)

 (بهار)

 (رهی معیری)
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  های امار خمینیفرهنگ انقالبی، قیار امار حسی ، اندیشه کلمات کلیدی:

خلق شده و به توصیف فضای فرهن ی، سیاسی،  1357آثاری که بعد از انقالب  تعریف:

 پردازند.ی پ  از انقالب میاجتماعی و منش انقالبی جامعه

 نظم)غزل و رباعی( و نثر قالب:

 رباعی سرایان امروز: محمد علی م اهدی )پروانه(، مطفی محدثی خراسانی

 رباعی سرایان نامدار: خیار، عطار، مولوی، بابا افضز

 22ار، غزل خاک آزادگان، بانگ جرس، به یاد ریادالن صف شک ، م  زندهدنمونه آثار: 

بهم ، هم صدا با حلق اسماعیز، صبح بی تو، دری به خانه خورشید، سانتاماریا، شعر شکوه 

  شمان تو

 

 

  

 های پتتتترمی بتتتترای وصتتتتف میتتتتدان

 نتتته در شتتتیراز و نتتته در شتتتهر گن تتته
 هتتای غتتم و دردآن تتا در آن بتترزد ستترد، در کو تته

 

ی  برای ی    لف    وصتتتف ختتال و ز

 شتتتور در قصتتتر شتتتیری نظتتامی می
شب آیا  ه می شمان تار م  و توغیر از   دید  

 

 

 )علی سهامی(

 )سلمان هراتی(
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روایتی داستانی از تاریخ تخیلی یک ملت که با قهرمانی، جنگ آوری، رخدادهای  تعریف:

 آمیزد.ش فتی ساز می

 ش فتی سازی )خرق عادت( داستانی، قهرمانی، ملی، ها:ویژگی

 داستانی: روایی بودن و بستری برای نقز م موعه حوادث

به  شیز سر تا به پاهای متمایز و برتر از سایری  )قهرمانی: پرداخت  به فردی با ویژگی

 (بهشت و به باال  و سابن به رد  و/  کردار عاب

 نان  ون بود /  بر خویشت  پراگنده کافورملی: نشان دادن آداب و رسور و عناصر فرهن ی )

 (رسم و ساز کف 

همی زی  ش فت آوری: پرداخت  به حوادث و موجوداتی که توجیه علمی و ت ربی ندارند )

 (هم از مردر و هم ز دیو و پری/  فزون بایدر لشکری
ی روش ، شعِر شاهنامه، دلیران و مردان ایران زمی ، حمله حیدری،  شمهنمونه آثار: 

 ان هشتم، شعرِ ای میه وط ، شعرِ خو

 .حماسه هر ملت، بیان ر آرمانهای آنهاست 
 .حماسه پیوند خیال و واقعیت است 
 .در حماسه، شاعر یا نویسنده، مورد ملت است 
 شود.در حماسه و نبردها، رجز خوانی به فراوانی دیده می 
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 آیند.آثاری که با بهره گیری از برخی عناصر پدید می تعریف:

 ی دید و...ت، شخصیت، لح ، زمان، مکان، زاویهروای عنصر:

مثنوی معنوی، اخالق محسنی، داستان خسرو، لطایف الطوایف، کلیله و دمنه،  نمونه آثار:

جوامع الحکایات و لوامع الروایات، شلوارهای وصله دار، سه دیدار، منطق الطیر، سندبادنامه، 

 ارمیا، کباب غاز و...

 گیرد.روایی را در بر می ی آثارادبیات داستانی همه 
 گن اند.داستان ظرفی است که نویسنده تفکرات، آرزوها و مفاهیم خاص را در آن می 
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 جغرافیای فرهن ی خارب از ایران موضوع:

های تازه، سه های زمینی و مائدهسمفونی پن م جنوب، مزارشاعر، مائدهنمونه آثار: 

ای به نار آذرباد، غربی، پرنده –یوانه، دیوان شرقی پرسش، ماه نو و مرغان آواره، پیامبر و د

 های دوشنبه، مسافرهوا را از م  ب یر ...، قصه

 هن ار مطالعه تاریخ ادبیات ای  بخش، از مترجمان هر اثر غافز نشوید! 
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 تاریـخ ادبیـات
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 جنس اثر نام مولف نام اثر
   

 �� سهراب سپهری اتاق آبی
   

 �� سهراب سپهری اخالق محسنی
   

 �� محمد ب  منور اسرار التوحید
   

 �� عطار نیشابوری الهی نامه
   

 �� اکبر دهخداعلی امثال و حکم
   

 �� مرتضی آوینی تفسیر سورۀ یوسف
   

 �� جمال میرصادقی جوامع الحکایات و لوامع الروایات
   

 �� عبدالحسی  وجدانی خسرو

 منظوم: ��  منثر آمیخته به نظ:  ��  منثور:  ��
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 �� مرتضی آوینی دریادالن صف شکن
   

 �� جمال میرصادقی دیوار
   

 �� ابومعی  ناصرخسرو سفرنامه
   

 �� نزار قباانی سمفونی پنجم جنوب
   

 �� لئو تولستوی سه پرسش
   

 �� خواجه نظار الملک توسی سیاست نامه
   

 �� حکیم ابوالقاسم فردوسی شاهنامه
   

 �� علی اسفندیاری هاآدم آی
   

 �� عنصرالمعالی کیکاووس قابوس نامه
   

 ��   کلیله و دمنه

   منظوم: ��  نثر آمیخته به نظم:  ��  منثور:  ��
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 �� سعدی گلستان
   

 �� سید علی موسوی گرمارودی گوشوارۀ عرش
   

 �� آندره ژید های تازههای زمینی و مائدهمائده
   

 �� مولوی معنویمثنوی 
   

 �� فرانسوا کوپه مزار شاعر
   

 �� معصومه آباد امهمن زند
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منظوم: ��  نثر آمیخته به نظم:  ��  منثور:  ��
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 جنس اثر نام مولف نام اثر
   

 �� محمد ب  منور اسرارالتوحید
   

 �� شیخ فرید الدای  عطار اسرار نامه
   

 �� سنایی الهی نامه
   

 �� سعدی بوستان
   

 �� جامی بهارستان
   

 �� ریوارد باد ای به نام آذربادپرنده
   

 �� جبران خلیز جبران پیامبر و دیوانه
   

 �� ابوالفضز بیهقی تاریخ بیهقی

 منظوم: ��  نثر آمیخته به نظم:  ��  منثور:  ��
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 �� جامی تحفة االحرار
   

 �� رید الدای  عطارشیخ ف االولیاتذکره
   

 �� محمد عوفی جوامع الحکایات و لوامع الروایات
   

 �� غالمحسی  یوسفی چشمة روشن
   

 �� باذل مشهدی حملة حیدری
   

 �� یوهان ولف انگ گوته شرقی -دیوان غربی 
   

 �� محمد اسالمی ندوش  روزها
   

 �� م د خوافی روضة خلد
   

 �� ر بخشایشکامو زندان موصل
   

 �� الزمان فروزانفربدیع ... زندگانی جالل الدین محمد

   منظوم: ��  نثر آمیخته به نظم:  ��  منثور:  ��
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 �� نادر ابراهیمی سه دیدار
   

 �� رسول پرویزی دارشلوارهای وصله
   

 �� م ید واعظی عباس میرزا، آغازگری تنها
   

 �� مولوی غزلیات شمس
   

 �� وحشی بافقی فرهاد و شیرین
   

 �� محمد معی  فرهنگ معین )شش جلد(
   

 �� نظامی گن وی لیلی و مجنون
   

 �� رابیندرانات تاگور ماه نو و مرغان آواره
   

 �� ن م الدی  رازی مرصاد العباد من المبدأ الی المعاد
   

 �� شیخ فریدالدی  عطار منطق الطیر
   

 �� لطفعلی صورت ر یمیثاق دوست
   

 �� سیاد حس  حسینی صدا با حلق اسماعیلهم

 منظوم: ��  نثر آمیخته به نظم:  ��  منثور:  ��
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 جنس اثر نام مولف نام اثر
   

 �� رضا امیرخانی ارمیا
   

 �� محمدابراهیم باستانی پاریزی از پاریز تا پاریس
   

 �� محمد بهم  بی ی بخارای من، ایل من
   

 �� ویکتور هوگو بینوایان
   

 �� القضات همدانیعی  تمهیدات
   

 �� محمدرضا رحمانی تیرانا
   

 �� مهدی اخوان ثالث در حیاط کوچک پاییز، در زندان
   

 �� سلمان هراتی دری به خانة خورشید

 منظوم: ��  نثر آمیخته به نظم:  ��  منثور:  ��

www.konkur.in

forum.konkur.in



رپروژۀ جمع بندی فارسی کنکو   تاریخ ادبیات     

 تاریـخ ادبیـات 18

 

 �� آبادیی سلیمانی لطفعیس 2روایت سنگرسازان 
   

 �� سید مهدی ش اعی سانتاماریا
   

 �� ظهیری سمرقندی سندباد نامه
   

 �� شکسپیر هاغزلواره
   

 �� الدای  سهروردیشهاب العشقفی حقیقه
   

 �� مولوی فیه ما فیه
   

 �� احمد عربلو قصّه شیرین فرهاد
   

 �� آلفون  دوده های دوشنبهقصّه
   

 �� علی شریعتی کویر
   

 �� محمدرضا شفیعی کدکنی مثل درخت در شب باران
   

 �� پابلو نرودا ات را نه!هوا را از من بگیر خنده

 منظوم: ��  نثر آمیخته به نظم:  ��  منثور:  ��
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 نام مترجم نام اثر
  

 سودابه پرتوی ای به نام آذربادپرنده
  

 ن ف دریابندری پیامبر و دیوانه
  

 کوروش صفوی شرقی -دیوان غربی 
  

 سمفونی پنجم جنوب
محمد شکر ی، ناهید 

 نصیحت، سید هادی خسروی
  

 عبدالحسی  زری  کوب های دوشنبهقصه
  

 ابوامعالی نصراهلل منشی کلیله و دمنه
  

 ع. پاشایی ماه نو و مرغان آواره
  

 مهستی بحرینی ههای تازهای زمینی و مائدهمائده
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 نام مترجم نام اثر
  

 بهاء الدی  ولد محمد بن حسین خطیبی
  

 پروانه محمدعلی مجاهدی
  

 جذبه محمود شاهرخی
  

 دایه الدین رازینجم
  

 سپیده کاشانی سرور اعظم باکوچی
  

 شهریار سیدمحمد حسین بهجت تبریزی
  

 ر. امید مهدی اخوان ثالث
  

 ر. سرشک ا شفیعی کدکنیمحمدرض
  

 موالنا، مولوی، رومی الدین محمد بلخیجالل
  

 مهرداد اوستا محمدرضا رحمانی
  

 نیما یوشیج علی اسفندیاری
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تکرار ند و در کنکور پرتر هستکنیم. عباراتی که مهمها را مرور میدر این بخش نکات مهم بطن درس

 .امکردهمشخص  ✔عالمت  برای مرور سریعتر، با اند را،بوده

 دارند. "الهی نامه"کتابی به نار  ،، هر دوسنایی غزنوی و عطار نیشابوری 

  با بیان ح  و حال عاطفی خویش و با زبان  "پیرمرد  شم ما بود"جالل آل احمد در

 کند.را توصیف می نیما یوشیجصمیمی، 

 است. قوم مغولظالمانه  قصیده بیداد ظالمان سیف فرغانی، حول موضوع انتقاد از رفتار 

 دهند.ی معاصر را نشان میآثار ادبیات انقالب، تصویری از تحوالت فکری و فرهن ی جامعه 

  ،مینوی است! مولف آن در کتاب ذکر نشده. همونی   نصراهلل منشی ترجمةکلیله و دمنه

 کرده است. تصحیح، ترجمۀ منشی را طهرانی

 

 :نبرد رستم و اشکبوس 

  ایرانکیخسرو: پادشاه  .1

  افراسیاب: پادشاه توران .2

 رستم: از پهلوانان ایرانی .3

 اشکبوس: پهلوان سپاه توران .4

 رهار: از مبارزان ایرانی .5

 طوس: از فرماندهان ایرانی .6

 کاموس: از سپهبدهای سپاه توران .7

 کشانی همان اشکبوس است.

نزگویی، های نبرد ت  به ت  است که سرشار از طتری  صحنهنبرد رستم و اشکبوس از عالی

  االکی، دالوری و زبان آوری است.

 کند.حمله می توران به ایرانسپاه 
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 کند.کیخسرو از رستم درخواست کمک می

 کند.به نبرد اشکبوس رفته و او را نابود می پیادهرستم به صورت 

 

 :نبرد سهراب و گردآفرید 

 است.( پدر سهراب رستمآید. )سهراب همراه سپاه توران، به دنبال پدر خود به ایران می

 ها و زنان است.گردآفرید علیرغم حضور کوتاه، از موثرتری  شخصیت

 سهراب قبز از ورود به ایران باید مقاومت سپید دژ که در مرز ایران و توران واقع است را بشکند.

 ه یر و گژدهم فرماندهان سپید دژ هستند.

 است. گردآفرید دختر گژدهم

 کند.را دارد، اما او را اسیر می سهراب ابتدا قصد کشت  ه یر

شود. اما گردآفرید پیشقدر شده و نزد سهراب آگاهی از اسارت ه یر باعث ولوله در دژنشینان می

 رود.می

 

  گردآورنده آن کامور بخشایشاست، اما  خاطرات اصغر رباط جزیکتاب زندان موصز 

 است.

 

 :زندگی مولوی 

 672جمادی اآلخر  5مرگ:   در شهر بلخ 7تولد: اوایز قرن 

 نار پدر: محمدب  حسی  خطیبی )بهاء ولد(

 همسر: گوهر خاتون سمرقندی

 است. اقامت طوالنی وی در قونیهعلت شهرت به رومی، 
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پدر او برای در امان ماندن از مغوالن و رن ش از خوارزمشاه، از بلخ مهاجرت کرد و به قصد حج 

 سال ی مولوی( 5رهسپار شد. )

  را از او هدیه گرفت. اسرارنامهمالقات کرد و کتاب  عطار بانیشابور در 

 پدرش پ  از حج، به درخواست کیقباد، پادشاه سل وقی رور، راهی قونیه شد.

 پ  از درگذشت پدر، در بیست و  هارسال ی م ال  وعظ را به عهده گرفت.

 

 :شمس و موالنا 

 شم  و خانواده او اهز تبریز بودند.

 کرد.ار مسافرت میشم  برای کسب علور بسی

 گفتند.به دلیز سفر و جست و جو در عالم معنا به او شم  پرنده می 

 موالنا علیرغم استادی خود، در بیست و هشت سال ی به خدمت شم  زانو زد.

موالنا  نان در معارف شم  غرق شد که مریدان خود را از یاد برد و ای  مسئله موجب خشم 

 آنها شد.

 شد. نیهقو شم  نا ار به ترک

 موالنا پسر خود سلطان ولد را در جست و جوی شم  به دمشق فرستاد و او را بازگرداند.

 م ددا شم  نا ار به ترک قونیه شد و موالنا در یافت  او ناتوان ماند.

 حسام الدین چلپی و صالح الدین زرین کوبپ  از ای  حوادث، موالنا با شاگردان خود 

 مشغول نشر معارف الهی بود.

  الهی نامه سنایی و موالنا کتاب مثنوی معنوی را در سبک  حسام الدین چلپیبه اسرار

 نوشت. منطق الطیر عطار
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 ابتدایی ای  کتاب است. هجده بیتنامه، نی

 هم عصر مولوی بودند و با او دیدار کردند. سعدی و فخرالدین عراقی

 مولوی، سعدی را شیفته خود کرد. "هر نف  آغاز عشق..."غزل 

 

 :داستان کاوه آهنگر 

نظیر که پیشبند  رمی  خود را بر سر نیزه کرد و مردر را به جنبش های بیکاوه: یکی از  هره

 ضد ضحاک دعوت کرد.

 های ایرانی.و زشتی در داستان خوی بدی و شیطانیضحاک: مظهر 

 دهاک )اژدها( است.ضحاک معرب اژی

شش  شم که دیوزاد و مایه آسیب آدمیان، ضحاک در اوستا موجودی است سه سره، سه پوزه و 

 فتنه و فساد است.

. شیطان به شکز خوالی ری 2. اقدار به کشت  مرداس 1خورد: ضحاک بارها فریب ابلی  را می

بوسه . بر اثر 3دهد. های حیوانی خورانده و خوی بد را در او پرورش می االک به او خورش

 روید.میبر شانه او، دو مار بر آنها  زدن ابلیس

 .خوهای اهریمنیدر ادبیات اساطیری مظهری است از  مار

به تحریک شیطان به قتز رسید تا مرداس: پدر ضحاک که مردی پاک دی  بود، توسط او و 

 ه مقار شاهی برسد.ضحاک ب

فریدون: کسی که پدرش توسط ضحاک آسیب دیده بود و در نهایت با یاری کاوه، او را در دماوند 

 زندانی کرد.

 آبتی : پدر فریدون که مغزش به ماران ضحاک خورانده شد.
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 دی پاک دی  سپرد.رفرانک: مادر فریدون که او را به البرز کوه برده و به دست م

 

  است. غلبه بر حریفدر مناظره، گفت و گو به قصد 

 .غزل آزادی اثر عارف قزوینی، به سلطه بی ان ان و بیدادگری محمدعلی شاه اشاره دارد 

 به تحریک بی ان ان، هرب و مرب قلمی و اجتماعی و هتاکی در مطبوعات، 1301ال در س ،

 آزار وط  خواهان و سستی دولت مرکزی بروز کرده بود.

 .بهار با الهار از ای  مفاهیم، قصیده دماوندیه را سرود 

 .شعر شکوه  شمان تو در نکوداشت شهید ح  ی است 

 

 :داستان گذر سیاوش از آتش 

  ه کیانیکیکاووس: شا

 بندد.سودابه: همسر کاووس که به سیاوش دل می

 سیاوش: فرزند کیکاووس

 دهد.پ  از تولد سیاوش، رستم او را به زابز برده و تحت تعلیم قرار می

 بندد.پ  از بازگشت سیاوش، سودابه به او دل می

شود   باعث می. و ایکندرد میسیاوش که آزرر، حیا و پاکدامنی آموخته است، درخواست او را 

 سودابه به او اتهار بزند.

 گناه تشخیص دهند. )رسم کند تا گناهکار را از بیکیکاووس به توصیه موبدان آتشی برپا می

 باستانی / زمینه ملی حماسه(

 گردد.گناهی او ثابت میگذرد و بیسیاوش به سالمت از آتش می
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  است که او را در  اه انداخت برادر ناتنی رستمشغاد. 

 .رستم انتقار خود را از شغاد گرفت و او را با تیر به درخت دوخت 

 است. پست و نامردهای شغاد نماد انسان 

 "در داستان خوان هشتم  مرد نقالسر حرف اسم مهدی اخوان ثالث است که خود،  "ماخ

 است.
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 سواالت جامع
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 سواالت تاریخ ادبیات و سبک شناسیمجموعه 

تمام گزینه ها در زیرمجموعۀ ادبّیات غنایی قرار می گیرد جز گزینۀ ............1

چه گفت آن سخن گوی با فر و هوش                      چو خسرو شدی بندگی را بکوش (1

ای غایب از نظر به خدا می سپارمت                       جانم بسوختی و به دل دوست دارمت (2

روز وصل دوستداران یاد باد                     یاد باد آن روزگاران یاد باد (3

دیری ست که دلدار پیامی نفرستاد               ننوشت کالمی و سالمی نفرستاد (4

نام پدیدآورندگان "من زنده ام، اسرارالتوحید، اخالق محسنی" در کدام گزینه آمده است؟2

معصومه  آباد، محمد بن  منّور، حسین واعظ کاشفی (1

سپیده کاشانی، محّمد بن منّور، عطار نیشابوری (2

معصومه آباد، عطار نیشابوری، محمد بن منّور (3

مرتضی آوینی، شیخ ابوسعید ابوالخیر، حسین واعظ کاشانی (4

کدام عبارت از جنبه تاریخ ادبی، درست است؟3

محمدرضا شفیعی کدکنی با تخلص جذبه کتاب "مثل درخت در شب باران" را به شعر نوشته است. (1

مجموعه شعر پیامبر و دیوانه اثر جبران خلیل جبران را نجف دریابندری ترجمه نموده است. (2

یوهان فردریش شیلر در شعر "مزار شاعر" به مقایسه تیمور لنگ با فردوسی پرداخته است. (3

ملک الشعرای بهار قطعه دماوندیه خود را در سال 13۰1 به صورت نمادین سرود. (4

آثار منسوب به چند نویسنده یا شاعر درست است؟ (من زنده ام: معصومه آباد) (جوامع الحکایات و لوامع الروایات: محّمد4

عوفی) (روضۀ خلد: مجد خوافی) (سه دیدار: رسول پرویزی) (دیوار: جمال میرصادقی) (سیاست نامه: عنصرالمعالی

کیکاووس) (ارزیابی شتاب زده: جالل آل احمد) (پیامبر و دیوانه: ریچارد باخ)

چهار (2 سه (1

شش (4 پنج (3

زمان پیشنهادی برای هر سوال: کمتر از 40 ثانیه 

 55 سوال )تألیفی، منتخب آزمونهای آزمایشی و کنکور سراسری( 
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پدیدآورندگان آثار "ارزیابی شتاب زده، اسرارالتوحید، اتاق آبی، تفسیر سورۀ یوسف" به ترتیب در کدام گزینه تماما درست5

است؟

نیما یوشیج، محمد بن منّور، سهراب سپهری، احمد بن محمد بن زید طوسی (1

جالل آل احمد، ابوسعید ابوالخیر، نیما یوشیج، محمدی اشتهاردی (2

نیما یوشیج، ابوسعید ابوالخیر، جالل آل احمد، محمدی اشتهاردی (3

جالل آل احمد، محمد بن منّور، سهراب سپهری، احمد بن محمد بن زید طوسی (4

در همۀ گزینه ها نام نویسندگان آثار به درستی ذکر شده است به  جز گزینۀ ............ .6

اسرار التوحید (ابوسعید ابوالخیر) (2 اتاق آبی (سهراب سپهری) (1

سیاست نامه (خواجه نظام الملک توسی) (4 ارزیابی شتاب زده (آل احمد) (3

کدام آثار به ترتیب "منثور، منثور، منظوم، منظوم" است؟7

سه دیدار، پرنده  ای به نام آذرباد، حملۀ حیدری، تمهیدات (1

داستان  های دل  انگیز فارسی، من زنده  ام، روزها، لیلی و مجنون (2

فی حقیقة  العشق، از پاریز تا پاریس، قصۀ شیرین فرهاد، اسرارالتوحید (3

سندبادنامه، فیه ما فیه، دری به خانۀ خورشید، پیوند زیتون بر شاخۀ ترنج (4

آثار منسوب به چند نویسنده یا شاعر درست است؟8

(تمهیدات: سهروردی) (دری به خانۀ خورشید: محّمد بهمن بیگی) (در حیاط کوچک پائیز در زندان: اخوان ثالث) (ارمیا:

مهرداد اوستا) (گوشوارۀ عرش: گرمارودی) (لطایف الطوایف: فخرالدین علی صفی) (داستان های دل انگیز ادب فارسی:

محمد اشتهاردی)

چهار (2 سه (1

شش (4 پنج (3

کدام گزینه نادرست است؟9

"الهی  نامه" اثری منظوم از عطار نیشابوری شاعر قرن ششم است. (1

عنصرالمعالی "قابوسنامه" را به نثری ساده و روان نوشته است. (2

شعر "چشمه و سنگ" از نیما بیانگر توانایی پدر شعر نو در سرودن شعر سنتی است. (3

"سیاست نامۀ" خواجه نصیرالدین توسی کتابی روان و آموزنده و تعلیمی است. (4
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انتساب چند اثر به پدیدآورندۀ آن نادرست است؟10

(سندبادنامه: ظهیری سمرقندی)، (فی حقیقة العشق: شهاب  الّدین سهروردی)، (سه دیدار: رضا براهنی)، (روضۀ خلد: مجد

خوافی)، (سیاست  نامه: خواجه نصیرالدین توسی)، (اخالق محسنی: حسین واعظ کاشفی)، (غزلیات شمس: مولوی)

                                                                                 

سه (2 دو (1

پنج (4 چهار (3

نام پدیدآورندگان کتاب های "مائده های زمینی، بینوایان، لطایف الطوایف" در کدام گزینه آمده است؟11

آندره ژید، ویلیام شکسپیر، عبید زاکانی (1

فرانسوا کوپه، ویلیام شکسپیر، فخرالدین علی صفی (2

فرانسوا کوپه، ویکتور هوگو، عبید زاکانی (3

آندره ژید، ویکتور هوگو، فخرالدین علی صفی (4

کدام آثار، به ترتیب "منظوم، منثور، منظوم، منثور" است؟12

اتاق آبی، تحفة  االحرار، مرصادالعباد، لطایف  الطوایف (1

سمفونی پنجم جنوب، پیامبر و دیوانه، فرهاد و شیرین، تیرانا (2

الهی  نامه، پیوند زیتون بر شاخۀ ترنج، پیامبر و دیوانه، گلستان (3

دیوان غربی- شرقی، کویر، الهی  نامه، مثل درخت در شب باران (4

عباراِت زیر، به ترتیب از چه کسانی هستند؟13

الف) گر بدین حال تو را محتسب اندر بازار بیند، بگیرد و حد زند.

ب) مرد باید در میان بازار مشغول تواند بود، چنان که یک لحظه از حق  تعالی غایب نشود.

محّمد عوفی، عین  القضات همدانی (2 نجم  الّدین رازی، محّمد بن منّور (1

عنصرالمعالی کیکاووس، محّمد بن منّور (4 خواجه نظام  الملک، عطار نیشابوری (3

کدام آثار "همگی" منظوم اند؟14

هفت  پیکر، الهی  نامه، تحفةاالحرار (1

لیلی و مجنون، اتاق آبی، مثنوی معنوی (2

تذکرة  االولیا، پیامبر و دیوانه، مثل درخت در شب باران (3

در حیاط کوچک پاییز در زندان، تیرانا، دری به خانۀ خورشید (4
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ابیاِت زیر به ترتیب، سرودۀ چه کسانی هستند؟15

الف) عشق  بازی کار بیکاران بود                  عاقلش با کار بیکاران چه کار؟

ب) جهد بر توست و بر خدا توفیق             زانکه توفیق و جهد هست رفیق

نعمت  الله ولی، سنایی (2 بیدل دهلوی، نظامی گنجوی (1

نظام وفا، مالمحسن فیض کاشانی (4 صائب تبریزی، مسعود سعد سلمان (3

ابیاِت زیر، به ترتیب، سرودۀ چه کسانی هستند؟16

الف) تا زبر خاکی ای درخت تنومند                        مگسل از این آب وخاک ریشۀ پیوند

ب) زور داری چون نداری علم کار               الف آن نتوان به آسانی زدن

عطار نیشابوری، خواجوی کرمانی (2 ابن حسام خوسفی، سنایی (1

ابن حسام خوسفی، جالل  الدین محّمد مولوی (4 ادیب  الممالک فراهانی، مجد خوافی (3

کدام آثار "همگی"، "نثر آمیخته به نظم" است؟17

اسرارالتوحید، روضۀ خلد، منطق الطیر، فیه ما فیه (1

مرصادالعباد، روضۀ خلد، کلیله ودمنه، جوامع الحکایات (2

بهارستان جامی، تاریخ بیهقی، قصۀ شیرین و فرهاد، تمهیدات (3

گلستان سعدی، تذکرةاالولیا، حملۀ حیدری، قصص االنبیا (4

زمینه های حماسۀ همۀ ابیات به جز بیت ............ در کمانک مقابل آن ها درست آمده است.18

کشانی بدو گفت بی بارگی            به کشتن دهی سر به یک بارگی (داستانی) (1

مرا خوار شد جنگ دیو سپید        ز مردی شد امروز دل ناامید (خرق عادت) (2

بدان بی بها ناسزاوار پوست            پدید آمد آوای دشمن ز دوست (ملی و میهنی) (3

خروشید کای فرخ اسفندیار          هماوردت آمد برآرای کار (قهرمانی) (4

کدام گزینه از جنبۀ تاریخ ادبیاتی درست نیست؟19

قصیدۀ دماوندیه را محّمدتقی بهار در سال 1301 هجری شمسی سرود. (1

خّیام، عطار، مولوی و باباافضل سرایندگان نامدار رباعی اند. (2

در سایه سار نخل والیت، یک شعر نیمایی و سرودۀ سّید علی موسوی گرمارودی است. (3

کتاب "روضۀ خلد" اثر مجد خوافی، نثر آمیخته با نظم است. (4
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پدیدآورنده چند اثر منثور درست ذکر شده است؟20

"مثل درخت در شب باران (محمدرضا شفیعی کدکنی) - تمهیدات (عین القضات همدانی) - فیه ما فیه (مولوی) - فرهاد و

شیرین (وحشی بافقی) - تذکرةاالولیا (عطار نیشابوری) - فی حقیقة العشق (سهروردی) - تحفةاالحرار (سنایی) -

اسرار التوحید (محمد بن به منور)"

سه (2 دو (1

پنج (4 چهار (3

نویسنده چند اثر در کمانک روبه روی آن نادرست آمده است؟21

لطایف الطوایف (فخرالّدین علی صفی) پیوند زیتون بر شاخه ترنج (موسوی گرمارودی) اسرارالتوحید (محمد بن منّور)

ارزیابی شتاب زده (جالل آل احمد) روضه خلد (محمد عوفی) سه دیدار (نادر ابراهیمی) شلوارهای وصله دار (رسول پرویزی)

قصه های دوشنبه (آلفونس دوده) تیرانا (مهرداد اوستا) اخالق محسنی (حسین واعظ کاشفی) تمهیدات (عین القضات

همدانی) فیه ما فیه (مولوی) منطق الطیر (خیام نیشابوری)

دو (2 یک (1

چهار (4 سه (3

"هم صدا با حلق اسماعیل، سه دیدار و روزها" به ترتیب، از آثار چه کسانی است؟22

حسن حسینی، رسول پرویزی، جالل متینی (2 رسول پرویزی، نادر ابراهیمی، مجید واعظی (1

حسن حسینی، نادر ابراهیمی، اسالمی ندوشن (4 مجید واعظی، جالل متینی، اسالمی ندوشن (3

کدام اثر، "غلط" معرفی شده است؟23

(حمله حیدری: باذل مشهدی) (روضۀ خلد: مجد خوافی) (1

(شلوارهای وصله دار: رسول پرویزی) (جوامع الحکایات: محّمد عوفی) (2

(ماه نو و مرغان آواره: رابیندرانات تاگور) (سه دیدار: نادر ابراهیمی) (3

(زندان موصل: شهید آوینی) (عباس میرزا آغازگری تنها: مجید واعظی) (4

آثار منسوب به چند نویسنده یا شاعر درست است؟24

(تحفةاالحرار: جامی) (روزها: اسالمی ندوشن) (مرصادالعباد: نجم دایه) (جوامع الحکایات و لوامع الروایات: نصراهللا منشی)

(فرهاد و شیرین: نظامی) (هم صدا با حلق اسماعیل: نادر ابراهیمی) (حمله حیدری: باذل مشهدی)

چهار (2 سه (1

شش (4 پنج (3

در کدام گزینه، انتساب اثری به پدیدآورندۀ آن نادرست آمده است؟25

(تحفةاالحرار: عبد الرحمن جامی)، (روزها: دکتر محمدعلی اسالمی ندوشن)، (روضۀ خلد: مجد خوافی) (1

(تذکرةاالولیا: عطار نیشابوری)، (هم صدا با حلق اسماعیل: قیصر امین پور)، (حملۀ حیدری: باذل مشهدی) (2

(ماه نو و مرغان آواره: تاگور)، (پیامبر و دیوانه: جبران خلیل جبران)، (دیوان غربی- شرقی: گوته) (3

(شلوارهای وصله دار: رسول پرویزی)، (سه دیدار: نادر ابراهیمی)، (جوامع الحکایات و لوامع الروایات: محّمد عوفی) (4
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در کدام گزینه پدیدآورندۀ اثری نادرست بیان شده است؟26

(مثل درخت در شب باران: شفیعی کدکنی)، (تمهیدات: شهاب الدین سهروردی)، (تذکرة االولیاء: عطار نیشابوری) (1

(قصۀ شیرین فرهاد: احمد عربلو)، (قابوس نامه: عنصرالمعالی)، (ارزیابی شتاب زده: جالل آل احمد) (2

(سیاست نامه: خواجه نظام الملک)، (اخالق محسنی: حسین واعظ کاشفی)، (پیامبر و دیوانه: جبران خلیل جبران) (3

(پرنده ای به نام آذرباد: ریچارد باخ)، (حملۀ حیدری: باذل مشهدی)، (دری به خانۀ خورشید: سلمان هراتی) (4

آثار زیر به ترتیب از چه کسانی است؟27

"پیامبر و دیوانه - روضۀ خلد - تمهیدات - تیرانا"

جبران خلیل جبران - مجد خوافی - سهروردی - محمدرضا رحمانی (1

نزار قّبانی - سدیدالدین عوفی - عین القضات همدانی - محمدرضا رحمانی (2

جبران خلیل جبران - مجد خوافی - عین القضات همدانی - مهرداد اوستا (3

نزار قّبانی - مجد خوافی - سهروردی - مهرداد اوستا (4

کدام گزینه اطالعات نادرستی درباره آثار ادبی نام برده به دست می دهد؟28

"کویر" اثری است به قلم علی شریعتی. (1

"از پاریز تا پاریس" کتابی است با موضوع زندگی نامه، از محّمدابراهیم باستانی. (2

"تذکرةاالولیا" منظومه ای است از عطار نیشابوری. (3

"بخارای من، ایل من" اثری است حاصل طبع محّمد بهمن بیگی. (4

کدام اثر در مقابل عبارِت داده شده، "غلط" آمده است؟29

چون بر رقعۀ من اطالع یابد، قیاس کند که مرا اهلّیت چیست. (سفرنامه) (1

رنج هیچ کس ضایع مکن و همه کس را به سزا، حق شناس باش. (قابوس نامه) (2

به عالم عشق نتوان رسیدن تا از معرفت و محّبت دو پایۀ نردبان نسازد. (فی حقیقةالعشق) (3

سودای عشق از زیرکی جهان بهتر ارزد و دیوانگی عشق بر همۀ عقل ها افزون آید. (تذکرةاالولیا) (4

سرایندۀ کدام ابیات، درست معرفی شده اند؟30

الف) ازبهر تو صدبار مالمت بکشم            گر بشکنم این عهد غرامت بکشم (حافظ)

ب) جامه ای کاو نشود غرق به خون بهر وطن            بَدر آنجامه که ننگ تن و کم از کفن است (بهار)

ج) دردناک است که در دام شغال افتد شیر            یا که محتاج فرومایه شود، مرد کریم (شهریار)

د) دال خموشی چرا؟ چو خم نجوشی چرا؟            برون شد از پرده راز، تو پردِه پوشی چرا؟ (عارف قزوینی)

ب - د (2 الف - د (1

ج - د (4 ب - ج (3
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انتساب کدام سروده به سرایندۀ آن "غلط" آمده است؟31

و تو شکر خدا کن، به هنگام رنج / و شکر او کن، به وقت رستن از رنج (گوته) (1

چه حرف تازه ای برای گفتن مانده است که بتواند عشق مرا یا سجایای ارزشمند تو را بازگو کند؟ (شکسپیر) (2

ای مسافر دیرین بر روی خار و درد / ای چون ستاره، فروزان / بگذار گردوخاک قدم هایت را برگیرم. (نزار قبانی) (3

خنده ات که رها می شود / و پروازکنان در آسمان مرا می جوید / تمامی درهای زندگی را / به رویم می گشاید. (4

(تاگور)

نام سرایندۀ کدام بیت، در مقابل آن "غلط" آمده است؟32

مشو در پیچ وتاب رنج و غم گم            به هر حالت تبسم کن تبسم (فریدون مشیری) (1

غالم عشق شو کاندیشه این است            همه صاحب دالن را پیشه این است (نظامی) (2

طاق پذیر است عشق جفت نخواهد حریف            بر نمط عشق اگر پای نهی طاق نه (منوچهری) (3

صبر بر داغ دل سوخته باید چون شمع            الیق صبحت بزم تو شدن آسان نیست (هوشنگ ابتهاج) (4

پدیدآورندۀ کدام اثر نادرست ذکر شده است؟33

سانتاماریا: محمدرضا رحمانی (2 چشمۀ روشن: غالمحسین یوسفی (1

هم صدا با حلق اسماعیل: سید حسن حسینی (4 روضۀ خلد: مجد خوافی (3

همۀ گزینهها تماما درست هستند؛ به جز:34

ویکتور هوگو در بخشی از جلد دوم کتاب بینوایان، جنگ واترلو را توصیف کرده است. (1

پروین اعتصامی و نظامی گنجوی، از شیوۀ "مناظره" نیز در اشعار خود بهره برده اند. (2

"م.سرشک" تخلص محمدرضا شفیعی کدکنی است و مجموعه شعر"مثل درخت، در شب باران" از سروده های (3

اوست.

"کویر" و "بخارای من ایل من" به ترتیب اثر علی شریعتی و محّمد بهمن بیگی هستند و هر دو، سفرنامه به شمار (4

می روند.

از میان آثار زیر به ترتیب چند اثر به نظم نگاشته شده و نام مؤلف چند اثر نادرست است؟35

(مثل درخت در شب باران: م. سرشک) (تمهیدات: شهاب الدین سهروردی) (قصۀ شیرین فرهاد: عیسی سلمانی لطف آبادی)

(کلیله ودمنه: نصراهللا منشی) (سه پرسش: آندره ژید) (مزار شاعر: فرانسوا کوپه) (لطایف الطوایف: فخرالدین علی صفی)

(مثنوی: مولوی)

یک - چهار (2 دو - چهار (1

یک - پنج (4 دو - پنج (3
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کدام گزینه کامال درست است؟36

غزل اجتماعی در عصر مشروطه رواج یافت و فرخی یزدی و محمدحسین بهجت تبریزی از شاعران معروف این نوع (1

سروده هستند.

محّمدتقی بهار قطعۀ دماوندیه را در سال 1301 هجری شمسی سرود، زمانی که هرج ومرج قلمی و اجتماعی در (2

مطبوعات بروز کرده بود.

سیف الّدین محّمد فرغانی در سدۀ هفتم هجری هنگامی که شهرهای آباد ایران در آتش بیداد مغوالن می سوخت، (3

شعر "بیداد ظالمان" (هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد...) را سرود.

ادبیاتی که موضوع آن ستایش آزادی و آزادی خواهی و دعوت به مبارزه در برابر بیدادگران است، ادبیات انقالب (4

اسالمی نام دارد.

کدام گزینه از جنبۀ تاریخ ادبیات نادرست است؟37

محمدتقی بهار، شعر دماوندیه را در سال 13۰1 هجری شمسی سرود. (1

شعر "خوان هشتم" از مجموعه شعر "آخر شاهنامه" از آثار مهدی اخوان ثالث است. (2

کتاب "فی حقیقة العشق" از شهاب الدین سهروردی و کتاب "تمهیدات" از عین القضاة همدانی است. (3

شعر "صبح ستاره باران" از کتاب "مثل درخت در شب باران" از "م. سرشک" است. (4

معرفی آثار ادبی زیر در کدام گزینه، کامال درست و به ترتیب آمده است؟38

"تمهیدات - مثل درخت در شب باران - فی حقیقة  العشق - فیه ما فیه"

اثری منظوم از شهاب  الّدین سهروردی - اثری منظوم از م. سرشک - اثری منثور از عین  القضات همدانی - اثری منثور (1

از موالنا

اثری منثور از عین  القضات همدانی - اثری منثور از م. سرشک - اثری منظوم از شهاب  الدین سهروردی - اثری (2

منظوم از سنایی

اثری منثور از شهاب  الدین سهروردی - اثری منثور از موسوی گرمارودی - اثری منثور از موالنا - اثری منظوم از (3

سنایی

اثری منثور از عین  القضات همدانی - اثری منظوم از م. سرشک - اثری منثور از شهاب  الّدین سهروردی - اثری منثور (4

از موالنا

ابیات زیر، به ترتیب، سرودۀ چه کسانی هستند؟39

الف) دست از مس وجود چو مردان ره بشوی تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی

ب) ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز        کان سوخته را جان شد و آواز نیامد

مولوی، سعدی (2 حافظ، انوری (1

مولوی، انوری (4 حافظ، سعدی (3

www.konkur.in

forum.konkur.in



رپروژۀ جمع بندی فارسی کنکو   تاریخ ادبیات     

 ادبیـاتتاریـخ  36

 

  

نویسنده چند اثر در کمانک روبه رو نادرست آمده است؟40

فی حقیقةالعشق (عین القضات همدانی) - تمهیدات (شهاب الدین سهروردی) - مثل درخت در شب باران (م- سرشک) - از

پاریز تا پاریس (محمد باستانی پاریزی) - تذکرةاالولیا (عطار) - کویر (دکتر شریعتی) - بوی جوی مولیان (محمد بهمن

بیگی) - فیه ما فیه (مولوی)

دو (2 یک (1

چهار (4 سه (3

موضوع کدام کتاب شبیه موضوع "فیه ما فیه" است؟41

گلستان (2 تمهیدات (1

مثل درخت در شب باران (4 قّصۀ شیرین فرهاد (3

نام پدیدآورندۀ کدام اثر زیر درست است؛ آن دو را مشخص کنید.42

هوا را از من بگیر خنده ات را نه (شکسپیر) (2 قّصه های دوشنبه (آلفونس دوده) (1

قطعۀ مسافر (گوته) (4 داستان کباب غاز (رضا امیرخانی) (3

ابیاِت زیر به ترتیب، سرودۀ چه کسانی هستند؟43

الف) اوال تجرید شو از هرچه هست                        وانگهی از خود بشو یک بار دست

ب) سرو و مهت نخوانم خوانم، چرا نخوانم؟              هم ماه با کالهی هم سرو با قبایی

محّمدتقی بهار، منوچهری (2 سلمان ساوجی، خاقانی (1

اسیری الهیجی، فرخی سیستانی (4 هاتف اصفهانی، بیدل دهلوی (3

کدام یک از موارد زیر، از جنبۀ تاریخ ادبی درست است؟44

نمونه هایی از غزل اجتماعی را در شعر شاعرانی چون محمدتقی بهار، عارف قزوینی و فرخی سیستانی می توان (1

یافت.

مثنوی معنوی، تمهیدات عین القضات همدانی و مثل درخت در شب باران جنبۀ غنایی دارند. (2

تذکرةاالولیا کتابی است به نظم و اثر عطار نیشابوری. (3

کلیله ودمنه اثری است به نثر و اثر نصراهللا منشی. (4

نام نویسندۀ چند اثر در مقابل آن درست معرفی شده است؟45

(تمهیدات: شهاب الدین ُسهروردی) (فیه ما فیه: جالل الدین مولوی) (قّصۀ شیرین فرهاد: نظامی گنجوی) (فی حقیقة عشق:

عطار نیشابوری) (مثل درخت در شب باران: م سرشک) (از پاریز تا پاریس: محمد بهمن بیگی) (روایت سنگرسازان: عیسی

سلمانی) (بخارای من ایل من: محمدابراهیم باستانی)

4 (2 5 (1

3 (4 6 (3
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جاهای خالی عبارت زیر را کدام گزینه کامل می کند؟46

"کتاب "از پاریز تا پاریس" اثر ............ و موضوع آن ............ است. پدیدآورندۀ کتاب "تذکرةاالولیا" ............ است و اثری

............ به شمار می آید."

محمدابراهیم باستانی - زندگی نامه - عطار نیشابوری - منظوم (1

محمدابراهیم باستانی - حسب حال - عطار نیشابوری - منثور (2

علی شریعتی - زندگی نامه - جامی - منثور (3

علی شریعتی - حسب حال - جامی - منظوم (4

انتساب چند اثر به صاحب اثر درست است؟47

(تمهیدات: شهاب الدین سهروردی) (تذکرةاواللیا: عطار نیشابوری) - (مثل درخت در شب باران: م. امید) - (روایت

سنگرسازان احمد عربلو) - (کلیله ودمنه: ترجمۀ نصراهللا منشی) - (فیه ما فیه: موالنا) - (بخارای من ایل من: محمدابراهیم

باستانی پاریزی) (قّصۀ شیرین فرهاد: وحشی بافقی)

سه (2 چهار (1

دو (4 پنج (3

موارد کدام گزینه ازلحاظ تاریخ ادبیات درست است؟48

الف) قالب شعرهای "دماوندیه" و "مست و هشیار" یکسان است.

ب) "قّصۀ شیرین فرهاد" اثر احمد عربلو است با بیانی آمیخته به طنز.

ج) محمدتقی بهار شعر دماوندیه را در سال 1301 هجری شمسی سرود.

د) بهار قطعۀ دماوندیه را با تأثیرپذیری از مسائل اجتماعی عصر خود سرود.

ب، د (2 الف، د (1

الف، ب (4 ب، ج (3

در کدام گزینه به ترتیب آثاری از "م.سرشک، عین القضات همدانی، شهاب الدین سهروردی" آمده است؟49

مثل درخت در شب باران، فی حقیقةالعشق، تمهیدات (1

قّصۀ شیرین فرهاد، تمهیدات، فی حقیقة العشق (2

مثل درخت در شب باران، تمهیدات، فی حقیقةالعشق (3

قّصۀ شیرین فرهاد، تمهیدات، فیه ما فیه (4

کدام گزینه فاقد   مفاهیم موجود در غزل اجتماعی است؟50

هرگز دلم برای کم وبیش غم نداشت                    آری نداشت غم که غم بیش و کم نداشت (1

خانه ای کاو شود از دست اجانب آباد                 ز اشک ویران کنش آن خانه که بیت الَحزن است (2

فرخی ز جان ودل می کند در این محفل               دل نثار استقالل، جان فدای آزادی (3

در پیشگاه اهل خرد نیست محترم                     هرکس که فکر جامعه را محترم نداشت (4
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کدام گزینه از جنبۀ تاریخ ادبیات کامال درست است؟51

در عصر مشروطه شاعرانی چون پروین اعتصامی و فرخی یزدی به سرودن غزل اجتماعی روی آوردند. (1

کتاب "قّصۀ شیرین فرهاد" سرودۀ وحشی بافقی با بیانی غنایی به داستان عشق شیرین و فرهاد می پردازد. (2

"کلیله ودمنه" اثر نصراهللا منشی است که آن را در ده باب سروده است. (3

موضوع دو کتاب منثور "تمهیدات" عین القضات همدانی و "فی حقیقةالعشق" سهروردی، یکسان است. (4

در عبارت زیر ازنظر تاریخ ادبیات چند غلط مشهود است؟52

"محّمدتقی بهار شعر دماوندیه را در سال 1301 هجری قمری سرود. در این سال به تحریک بیگانگان، هتاکی ها در

مطبوعات و آزار وطن خواهان و سستی کار دولت مرکزی بروز کرده بود. بهار این قطعه را با تأثیرپذیری از این معانی

گفته است."

دو (2 یک (1

چهار (4 سه (3

نام پدیدآورندگان آثار "دری به خانۀ خورشید، تیرانا و سانتا ماریا" به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟53

سیاوش کسرایی، مهرداد اوستا، سیدمهدی شجاعی (1

سلمان هراتی، محمدرضا رحمانی، سیدمهدی شجاعی (2

سلمان هراتی، مهرداد اوستا، مرتضی امیری اسفندقه (3

سیاوش کسرایی، محمدرضا رحمانی، مرتضی امیری اسفندقه (4

در کدام گزینه، موضوع همۀ آثار همسان و هماهنگ است؟54

مثنوی معنوی، فیه ما فیه، کویر (2 منطق الطیر، کویر، تمهیدات (1

تیرانا، تذکرةاالولیا، بخارای من ایل من (4 تمهیدات، فی حقیقةالعشق، فیه ما فیه (3

هریک از آثار زیر، به ترتیب، از چه کسی است؟55

"سانتاماریا، در حیاط کوچک پاییز در زندان، تیرانا، دری به خانۀ خورشید"

محمد بهمن بیگی، سّید حسن حسینی، مهرداد اوستا، م. سرشک (1

سّید مهدی شجاعی، اخوان ثالث، محمدرضا رحمانی، سلمان هراتی (2

باستانی پاریزی، سهراب سپهری، شفیعی کدکنی، سلمان هراتی (3

احمد عربلو، م. امید، سیاوش کسرایی، قیصر امین پور (4
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گزینه 1 1

ادبّیات غنایی دربردارندۀ متون و اشعاری است که عواطف و احساسات شخصی را بیان می کند.

گزینۀ "2" بیانگر "عشق"، گزینۀ "3"، "یاد کردی از عشق" و گزینۀ"4"، "گالیه و شکایت معشوق" همگی مفاهیم ادبیات

غنایی اند، درحالی که گزینۀ "1"، "ادبیات تعلیمی" است که در وقت قدرت در بندگی خدا بیشتر تالش کن.

گزینه 1 2

پدیدآورندگان آثار به ترتیب:  معصومه  آباد، محمد بن  منّور، حسین واعظ کاشفی 

گزینه 2 3

گزینۀ 1) تخلص محمدرضا شفیعی کدکنی "م. سرشک" است و کتاب "مثل درخت، در شب باران" نیز شعر سروده شده

است.

گزینۀ 3) فرانسوا کوپه، در قطعۀ ادبی "مزار شاعر" به مقایسۀ چنگیز با فردوسی پرداخته است.

گزینۀ 4) ملک الشعرای بهار قصیدۀ دماوندّیۀ خود را در سال 1301 به صورت نمادین سروده است.

گزینه 3 4

نویسندۀ سه اثر زیر به اشتباه ذکر شده است:

سه دیدار (نادر ابراهیمی). سیاست نامه (خواجه نظام الملک توسی). پیامبر و دیوانه (جبران خلیل جبران).

گزینه 4 5

ارزیابی شتاب زده: نوشتۀ جالل آل حمد، متن "پیرمرد چشم ما بود" دربارۀ "نیما یوشیج" از این کتاب است. /

اسرارالتوحید: اثر محمد بن منّور، در شرح احوال ابوسعید ابوالخیر است.

گزینه 2 6

اسرارالتوحید کتابی است از محمد بن منور که موضوع آن سرگذشت ابوسعید ابوالخیر است.
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گزینه 4 7

بررسی گزینه  ها:

سه دیدار (منثور) ← از نادر ابراهیمی - پرنده  ای به نام آذرباد (منثور) ← از ریچارد باخ - حملۀ حیدری (منظوم) ← از

باذل مشهدی - تمهیدات (منثور) ← از عین القضات همدانی

داستان  های دل  انگیز فارسی (منثور) ← از زهرا خانلری - من زنده  ام (منثور) ← از معصومه آباد - روزها (مثنور) ← از

دکتر اسالمی ندوشن - لیلی و مجنون (منظوم) ← از نظامی

فی الحقیقةالعشق (منثور) ← از شهاب الدین سهروردی - از پاریز تا پاریس (منثور) ← از محمدابراهیم باستانی پاریزی -

قّصۀ شیرین فرهاد (منثور) ← از احمد عربلو - اسرارالتوحید (منثور) ← از ابو سعید ابوالخیر

گزینه 1 8

تمهیدات: عین القضات - دری به خانۀ خورشید: سلمان هراتی - ارمیا: رضا امیرخانی - داستان های دل انگیز ادب فارسی:

زهرا کیا (خانلری)

گزینه 4 9

سیاست نامه اثر خواجه نظام الملک توسی است.

گزینه 1 10

"سه دیدار" از نادر ابراهیمی - "سیاست  نامه" از خواجه نظام  الملک توسی

گزینه 4 11

گزینه 2 12

"سمفونی پنجم جنوب" مجموعه شعر از نزار قبانی / "پیامبر و دیوانه" به نثر از جبران خلیل جبران / مثنوی "فرهاد و

شیرین" به نظم از وحشی بافقی / "تیرانا" به نثر اثر محمدرضا رحمانی (مهرداد اوستا)

تشریح سایر گزینه  ها:

1) اتاق آبی، مرصادالعباد و لطایف  الطوایف: منثور / تحفة  االحرار: منظوم

2) الهی  نامه، پیوند زیتون بر شاخۀ ترنج: منظوم / پیامبر و دیوانه و گلستان: منثور

4) دیوان غربی- شرقی و کویر: منثور / الهی  نامه و مثل درخت در شب باران: منظوم

گزینه 3 13

الف) گر بدین حال تو را محتسب اندر بازار بیند، بگیرد و حد بزند: خواجه نظام  الملک توسی

ب) مرد باید در میان بازار مشغول تواند بود، چنان  که یک لحظه از حق  تعالی غایب نشود: عطار نیشابوری
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گزینه 1 14

کتاب  های "اتاق آبی" از سهراب سپهری در گزینۀ "2"، "تذکرة  االولیا" از عطار در گزینۀ "3" و "تیرانا" از محمدرضا رحمانی

(مهرداد اوستا) در گزینۀ "4" منظوم نیستند.

بررسی گزینه  ها:

1) الهی  نامه: اثری منظوم از عطار نیشابوری / هفت  پیکر: اثری منظوم از نظامی / تحفة  االحرار: اثری منظوم از

عبدالرحمان جامی

2) لیلی و مجنون: اثری منظوم از نظامی گنجه  ای / اتاق آبی: اثری منثور از سهراب سپهری / مثنوی معنوی: اثری

منظوم از مولوی

3) تذکرة  االولیا: اثری منثور از عطار نیشابوری / پیامبر و دیوانه: مجموعه  ای از اشعار منثور اثر جبران خلیل جبران / مثل

درخت در شب باران: اثری منظوم از دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی (م. سرشک)

4) در حیاط کوچک پاییز در زندان: اثری منظوم از مهدی اخوان ثالث / تیرانا: اثری منثور از محمدرضا رحمانی (مهرداد

اوستا) / دری به خانۀ خورشید: اثری منظوم از سلمان هراتی

گزینه 2 15

بیت الف) از "نعمت  الله ولی"

بیت ب) از "سنایی غزنوی"

گزینه 3 16

الف) تا زبر خاکی ای درخت تنومند...: ادیب الممالک فراهانی

ب) زور داری چون نداری علم کار...: مجد خوافی (از کتاب روضۀ خلد)

گزینه 2 17

1) منطق الطیر: اثر عطار نیشابوری ← نظم

۳) قّصۀ شیرین فرهاد: اثر احمد عربلو ← نثر

۴) حمله حیدری: اثر باذل مشهدی ← نظم

گزینه 1 18

گزینۀ "۲": (مرا خوار شد جنگ دیو سپید = خرق عادت)

گزینۀ "۳": (بی  بها ناسزاوار پوست = منظور پرچم است که نشانۀ ملی و میهنی است)

گزینۀ "۴": (اسفندیار= قهرمان ایرانی)

گزینه 3 19

همان طور که شاعر می گوید "شعر سپید من، روسیاه ماند که در فضای تو، به بی وزنی افتاد" قالب این شعر "سپید" است

نه "نیمایی" و وزن عروضی (وزن شعر سنتی فارسی) را ندارد. توّجه داشته باشید که در قلمرو ادبی کتاب درسی به این

موضوع پرداخته شده است و موضوع مهّمی است.

در قالب "نیمایی" شعر وزن عروضی دارد. مثل شعر "خوان هشتم" اخوان ثالث.
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گزینه 4 20

نام پدیدآورندگان تمام آثار درست است، به جز "تحفةاالحرار" که اثر منظوم "جامی" است. آثار "مثل درخت در شب باران،

فرهاد و شیرین" منظوم هستند.

گزینه 2 21

روضه خلد از مجد خوافی / منطق الطیر از عطار نیشابوری

گزینه 4 22

هم صدا با حلق اسماعیل: اثر سّید حسن حسینی

سه دیدار: اثر نادر ابراهیمی

روزها: اثر دکتر محمدعلی اسالمی ندوشن

گزینه 4 23

"زندان موصل" خاطرات اسیر آزادشده، "اصغر رباط جزی" است.

گزینه 2 24

جوامع الحکایات و لوامع الروایات: محّمد عوفی / فرهاد و شیرین: وحشی بافقی / هم صدا با حلق اسماعیل: سید حسن

حسینی

گزینه 2 25

هم صدا با حلق اسماعیل: سّیدحسن حسین

گزینه 1 26

تمهیدات اثر عین القضات همدانی است.

گزینه 3 27

گزینه 3 28

کتاب "تذکرةاالولیا"، اثر عرفانی عطار، به نثر نوشته شده است.

گزینه 4 29

عبارت "سودای عشق..." از کتاب "تمهیدات" اثر عین القضات همدانی است.
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گزینه 4 30

الف) ازبهر تو صدبار مالمت بکشم...: مولوی

ب) جامه ای کاو نشود غرقه به خون بهر وطن...: عارف قزوینی

گزینه 4 31

خنده ات که رها می شود...: پابلو نرودا

گزینه 3 32

بیت "طاق  پذیر است عشق..." از خاقانی شروانی است.

گزینه 2 33

سانتاماریا مجموعه آثار سید مهدی شجاعی است. (تیرانا: محمدرضا رحمانی)

گزینه 4 34

کویر و بخارای من ایل من، هر دو گزارشی از احوال خود نویسنده هستند و "حسب حال" به شمار می روند.

توّجه داشته باشید که: این گزینه همسو با پرسش قلمرو ادبی درس نهم کتاب فارسی (3) است.

گزینه 1 35

"مثل درخت در شب باران" و "مثنوی" به نظم هستند. مؤلف صحیح آثار عبارت اند از: تمهیدات: عین القضات همدانی /

قصۀ شیرین فرهاد: احمد عربلو / کلیله ودمنه: نویسندۀ آن مشخص نیست. این کتاب ترجمۀ نصراهللا منشی است. / سه

پرسش: تولستوی

گزینه 3 36

موارد نادرست سایر گزینه ها:

گزینۀ (1): محّمدحسین بهجت تبریزی (شهریار) شاعر غزل اجتماعی نیست.

گزینۀ (2): شعر دماوندیه قصیده است نه قطعه

گزینۀ (4): تعریف مندرج در این گزینه مربوط به ادبیات پایداری است.

گزینه 2 37

شعر "خوان هشتم" از کتاب "در حیاط کوچک پاییز در زندان" است.

گزینه 4 38

آثار به ترتیب از نویسندگان زیر می باشند:

"اثری منثور از عین  القضات همدانی - اثری منظوم از م. سرشک - اثری منثور از شهاب  الّدین سهروردی - اثری منثور از

موالنا"
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گزینه 4 30

الف) ازبهر تو صدبار مالمت بکشم...: مولوی

ب) جامه ای کاو نشود غرقه به خون بهر وطن...: عارف قزوینی

گزینه 4 31

خنده ات که رها می شود...: پابلو نرودا

گزینه 3 32

بیت "طاق  پذیر است عشق..." از خاقانی شروانی است.

گزینه 2 33

سانتاماریا مجموعه آثار سید مهدی شجاعی است. (تیرانا: محمدرضا رحمانی)

گزینه 4 34

کویر و بخارای من ایل من، هر دو گزارشی از احوال خود نویسنده هستند و "حسب حال" به شمار می روند.

توّجه داشته باشید که: این گزینه همسو با پرسش قلمرو ادبی درس نهم کتاب فارسی (3) است.

گزینه 1 35

"مثل درخت در شب باران" و "مثنوی" به نظم هستند. مؤلف صحیح آثار عبارت اند از: تمهیدات: عین القضات همدانی /

قصۀ شیرین فرهاد: احمد عربلو / کلیله ودمنه: نویسندۀ آن مشخص نیست. این کتاب ترجمۀ نصراهللا منشی است. / سه

پرسش: تولستوی

گزینه 3 36

موارد نادرست سایر گزینه ها:

گزینۀ (1): محّمدحسین بهجت تبریزی (شهریار) شاعر غزل اجتماعی نیست.

گزینۀ (2): شعر دماوندیه قصیده است نه قطعه

گزینۀ (4): تعریف مندرج در این گزینه مربوط به ادبیات پایداری است.

گزینه 2 37

شعر "خوان هشتم" از کتاب "در حیاط کوچک پاییز در زندان" است.

گزینه 4 38

آثار به ترتیب از نویسندگان زیر می باشند:

"اثری منثور از عین  القضات همدانی - اثری منظوم از م. سرشک - اثری منثور از شهاب  الّدین سهروردی - اثری منثور از

موالنا"
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گزینه 3 48

توضیح موارد نادرست:

الف و د) دماوندیه در قالب قصیده و مست و هشیار در قالب قطعه سروده شده است.

گزینه 3 49

فیه ما فیه متعلق به موالنا جالل الدین بلخی است و قّصۀ شیرین فرهاد اثر احمد عربلو است.

گزینه 1 50

مفهوم گزینۀ 1 بی توجهی به امور ماّدی و غم نداشتن از کم وزیاد ماّدیات است. این بیت فاقد مفاهیم مربوط به غزل

اجتماعی است، زیرا به مسائل سیاسی و اجتماعی نپرداخته؛ بلکه بیان رویکرد شخصی شاعر به امور ماّدی است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: نکوهش حضور بیگانگان در مملکت به بهانۀ آباد کردن (استعمارگری)

گزینۀ 3: توصیه به فداکاری در راه آزادی و استقالل

گزینۀ 4: سفارش به احترام گذاشتن به آرا و نظرات مردم

گزینه 4 51

هر دو کتاب تمهیدات و فی حقیقةالعشق، منثور هستند و در باب مسائل عرفانی. مؤلفین این دو کتاب نیز به درستی

معرفی شده اند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: "پروین اعتصامی" جزِء شاعرانی که غزل اجتماعی می گویند محسوب نمی شود.

گزینۀ 2: "قّصۀ شیرین فرهاد" اثر احمد عربلو، کتابی است به نثر پیرامون مسائل مربوط به انقالب و دفاع مقّدس.

گزینۀ 3: "کلیله ودمنه" ترجمۀ نصراهللا منشی اثری منثور است نه منظوم.

گزینه 2 52

مواردی که ازنظر تاریخ ادبّیات نادرست آمده است:

1301 هجری قمری ← 1301 هجری شمسی / این قطعه را ← این قصیده را

گزینه 2 53
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گزینه 3 54

کتاب های "تمهیدات اثر عین القضاة همدانی"، "فی حقیقةالعشق اثر شیخ شهاب الّدین سهروردی" و "فیه ما فیه اثر

مولوی" موضوع و درون مایۀ عرفانی دارند.

تشریح کتاب های دیگر و بررسی موضوع آن ها:

گزینۀ 1 و 2) کویر: دل نوشتۀ دکتر علی شریعتی با زبانی نمادین است که بازگشت به خویشتن را بیان می کند و زندگی

ماّدی و شهرنشینی و تمّدن را مورد نقد و بررسی قرار می دهد.

گزینۀ 4) تیرانا: اثر محمدرضا رحمانی (مهرداد اوستا) که شرح اندیشه و دغدغه های نویسنده به نثر شاعرانه و ادبی بیان

شده است. او نیز مانند شریعتی می خواهد از دنیای ماّدی و مدرن فاصله بگیرد و انسان را به طبیعت دعوت کند.

- بخارای من ایل من: اثر محمد بهمن بیگی که شرح دوران کودکی و نوجوانی خود و تاریخ معاصر ایل قشقایی را در

قالب داستان بیان کرده است.

گزینه 2 55

سانتاماریا: از سّید مهدی شجاعی

در حیاط کوچک پاییز در زندان: از مهدی اخوان ثالث

تیرانا: از محمدرضا رحمانی، معروف به مهرداد اوستا

دری به خانۀ خورشید: از سلمان هراتی
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