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 به نام خدا    
   

 جزوه تاریخ ادبیات براي مدل جدید تست هاي کنکور
 .سالم
 خی�� وح�ی کرده بزر�ی تفاوت کن�ور  ادبیات تار�خ های �ست سبک اخ�� سال دو توی 

 ....میدونن منطقی غ�� رو  بخش این کن�ور  سواالت جدید سبک اساتید از

 و�� بدم جواب جدید سوالی بھ باهاش بتونم کھ بودم ای جزوه دنبال این��نت تو

 اختیار در خواستم و کردم درست خودم برا رو  جزوه این خوم.نکردم پیدا چ��ی 

  ...بذارمش هم دیگران

 ��تون  سوال کھ مت�ی بدونید باید کھ اینطوره اول  هس�ن؛مدل مدل دو جدید سوالی

 اشیدب خونده رو  در��ی کتاب باید فقط کیھ؟کھ م�ن ونویسنده کتابھ کدوم تو میده

 .بدبد جواب سوال نوع این بھ بتونید کھ باشد داشتھ آ�ا�� کتاب وم�ن
 : کن�ن توجھ اومده 1400 ز�ان کن�ور  �ست بھ مدل این از نمونھ برای

 

 
 

 .هست نرودا پابلو سروده 4 گز�نھ دوازدهم فار��ی17درس بھ باتوجھ
 نام و ها حکمت گنج و ها سدر  موضوع  �لیت فقط کنید حفظ رو  کتاب م�ن تمام نیست الزم البتھ
 .�افیھ بدونید رو  وکتاب نویسنده دقیق

                                                           این ،و�اهم�ن بود کرده �حبت چ��ا جور  واین خنده مورد در نرودا پابلو بود یادم من مثال
 .کنید عمل اینطور  شماهم.زدم �ستو
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 .نداره جزوه بھ زی اونی �افیھ بخونید رو  در��ی کتاب �ست نوع این برای
 از نمونھ یھ هم این و بدید جواب میتونید �ست مدل این بھ جزوه این خوندن با کھ �عد مدل اما

 :هست �ستش
 

 
 1400ی کنکور ریاض                                                                                                       

 
 بیت این �س واز.بدونید رو  اومده کتاب تمام تو کھ ای پراکنده های بیت شاعر باید 

 .س��د�ش خاطر بھ �ختھ واقعا کھ هست و�راکنده ز�اد ها
 خی�� تا کردم مرتب شاعر حسب و�ر کردم روجمع ابیات این تمام من خاطر هم�ن بھ

 .�سپار�م ذهنمون  تو منظم طور  بھ رو  ابیات �شھ جزوه این خوندن با راحت خی��
 کن�ورتون »7سوال« ادبیات تارخ سوال یدونھ بھ بتونید جزوه این خوندن با وارمامید

 .کنید دعا ماهم برای و کنید کسب ادبیات تو رو  اون  نمره %4 و بدید جواب
                                                     

 ممنون                                                      
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 سعدی

 گوش دیوار، پسِ در نباشد تا دار هوش گویی، آنچه دیوار پشت
 جاست آن تفرّج تویی که هرجا نیست بوستان و باغ سرِ را ما
 بدید دریا پهناي چو شد خجل چکید ابري ز باران قطره یکی«
 نیستم من که حقّا هست او گر کیستم؟ من دریاست که جایی که
 پرورید جان به کنارش در صدف بدید حقارت چشم به ار خود چو

 »شد هست تا کوفت نیستی درِ شد پست کاو یافت آن از بلندي
 پاینده دولت و است زاینده چشمۀ هنر،

 بیار زیبا سیرت برادر، اي نیست هیچ ظاهر زیباي صورت
 شود خزان گه دگر بهار شود گاهی بسی بگذرد ما به روزگار دوران

 درید مردم گوسفندانِ چون نه برید اول هم دبای گرگ سر
 جانوري کژطبع را تو نیست ذوق گر طَرَب و است حالت در عرب شعرِ به تراش

 النّار عذاب ربنا قنا و زنهار بد، قرین از زینهار
 ایام کند رهبري مصلحتش غیر به خاستبر او کین به گیتی گردش که هرآن

 نباشد اثر او در و گویند عشق ز سخنی او با که آدمی چه و دیوار نقش وجود چه
 نخوري غفلت به و آري کف به نانی تو تا کارند در فلک و خورشید و مه و باد و ابر

 اوست از عالم همه که عالم همه بر عاشقم وست ااز  خرّم جهان که آنم از خرّم جهان به
 درها از جستن است عقل شرط برسد گمان بی هرچند رزق

 است دیگر جاي دلم و جمع میان در من اي؟ شنیده غایب حاضرِ جودو هرگز
 نیامد آواز و شد جان را سوخته کان بیاموز پروانه ز عشق سحر، مرغ اي

 کمند اندر یارانم و تنها به بند ز رهایی نبینم مروت
 اي فکنده ا بنَان از کلک حیرتش ز ا دید که وان برکشد نقشی که بیند نمی نقّاشت هیچ

 کوش جوانمردي به سالمت ایاّم در گو خواهد مصیبت روز فریادرس که ره«
 »گوش به حلقه شود بیگانه که طفل کن لطف برود ننوازي ار گوش به حلقه بندة
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 چوپانی گرگ ز نیاید که سلطانی پیشه، جور نکند«
 »بکند خویش ملک دیوار پاي افکند ظلم طرح که پادشاهی

 خواست مذلّت از به ینواییب کاست آبرویم و افزود نانم

 
 

 نیست چنگ در دل و است چنگ بر گوش زمانم میدهی کاین پندم که اي انداز دیگر زمانی با

  
 

 حافظ

 بود تو جادوي نرگس جهان انگیز فتنه نداشت هیچ خبر عشق شر و شور از عالَم
 است حاجت چه تمنّا کریم حضرت در نیست سؤال زبان و حاجتیم ارباب

 آنم که گر زدست براید دست به کاري زنم که غصه سراید بر سر
 داشت گوش توانی گر حدیثی رد چون مخور گفتمت غم دنیا بهر وزپسر  پند،اي کن گوش

 گرفت توان می جهان اتفّاق به آري گرفت جهان مالحت اتفّاق به حسنت
 آید رهبر اوت هم بدانی اگر گفتا کرد عالمم گمراه زلفت بوي که گفتم

 سروش پیغام جاي نباشد نامحرم گوش نشنوي رمزي پرده زین آشنا، نگردي تا
 شد یکدانه گوهر ما باران قطرة ضایع نگشت که شُکر سحر، و شام گریۀ

 شد برِجانانه جان رفت، برِدلدار دل پادشاست بارگه کنون حافظ منزل
 چمنم نآ مرغ که رضوان گلشن به روم الحانی است خوش من چو سزاي نهقفس  چنین

 سفرم نو من و مقصد ره است دراز که قدس طایر اي کن راه بدرقۀ همتم
 ظاهر پرست ازحال ما آگاه نیست در حق ما هرچه گوید جاي هیچ اکراه نیستزاهد 

 با محتسبم عیب مگویید که او نیز پیوسته چوما درطلب عیش مدام است
 گوش به تزویر کنم من نه آنم که دگردور شو از برم اي واعظ وبیهوده مگوي 
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 سعدالدین وراو��ی

  نمک ابداع داد، توان آرایی سخن داد او در که کتابی

                     فخرالدین عرا��

                                                   دانه ماد نها در شوري عشق

 

 ابن حسام خوسفی

             گذرند می زود و آیند زود غم و شادي که بزي غم بی و شاد

 صائب
 شرمندگی جز به نبود حاصلی بی حاصل نکرد باال سر عمر، تمام در مجنون بید

 طلب دوستان از تجربه رسم به قرضی است حاجت روز دغل دوستانِ معیار
 را خود کار جزا روز به میفکن شو دل آسوده کن، اینجا خود حساب

 دارم الحزن بیت در جاي اما مصرم تخت به نبیرو وطن حب برَد کی دل از غربت نشاط

  
  

 
 نظامی

 »مناظره خسرو وفرهاد«
 را غم تاراج جهان اندر ندید راعلم  برَزد راستی از سرو چو

 تو از هدایت و من ز جستن تو از کفایت مرا عقلِ اي
 باش خویشتن خصال فرزند باش شکن سپه خود به شیر چون
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 خیام

 گري؟ نوحه کند همی رو چه ز دانی سحري سخرو دم سپیده هنگام«

 »خبري بی تو و گذشت شبی عمر از صبح آیینۀ در نمودند که یعنی

 ناصرخسرو

 آز مرکبش، عنان گیرد هرکه آید فرود بد بخت در بر

 یمین ابن

 تو اعتبار تو همت قدر به باشد خلق و خدا نزد که دار بلند همت

 خاقانی

 خذالن رسد چه گویی ستمکاران، قصر بر ما بر ستم رفت این دادیم، بارگه ما

 فرستمت می وفا آفتاب نزدیک فرستمت می کجا که ببین دم، صبح اي

 شیطانش و طاووس ز سازا خالی ست خُلدا دلت خاقانی آز فریب از و هوا نیرنگ ز

 
 ابوسعیدابوالخیر

  پاش می نیمی و کش می خود سوي نیمی معاش امر در گیر اره ز تعلیم

 دهلوي امیرخسرو

 ندهند جان دهند، دل اگرم دوستان که زیست نتوان خلق تسکین به یارنیست چو
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  معیري رهی

  یاد بهد آم وامت هاي سرکشی دیدم، شعله یاد به آمد توام زیباي روي دیدم، الله

 ما مردانۀ همت کند چه ره این در تا ایم خاسته جان سرِ از وطن عشق ره در

 دمنه و کلیله

  ضایع ملک، بی دین و است باطل دین ملکبی

 یافت نتوان منزلت این نباشد، صادق رغبتی ادب، و فضل تحصیل در تا

 عطّار

  نیست نهایت را محبوب آنکه بهر از نیست؛ غایت را محبت

 ندارد افتخار مخلوق خدمت باشی که مقام هر به کن حق خدمت

 زوال گیرد اي ههفت در او حسن جمال صاحب بس هست گرچها گل

 ژرف ژرف دریا و است دور ره زانکه شگرف را ره این باید شیرمردي

 است اي مردانه خود، ز شد فانی که هر فنا شد خود کز یافت کس آن وصلت

 اي بی نشان محض نشان از که جویمت گم گشت در تو هردو جهان از که جویمت

 
 کدکنی

 است خفته شب تدش درون کآرام مرداب آن خواب به نبرم حسرت«

 »است آشفته خوابش عمر همه دریا طوفان از باکم نیست و دریایم

 فریاد به بخوان من با را زمان بیداري«
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 خفتی، و خواب مرد ور

 »کن رها مرا تنها بالین، به بنه سر رو

 فراهانی الممالک ادیب

 پیوند ریشۀ خاك و آب این از مگسل تنومند درخت اي خاکی بر ز تا

 مولوي

 آمد عود بوي را کسی آتش، بی که دیدي کجا تو از دل بوي نیاید خامی، تا که دل اي سوزب

  دست داد نشاید دستی هر به پس هست روي آدم ابلیس بسی چون

بی صورت بی صورت جیب ز موسی بر تافت دل آینۀ ز غیب حد 

 طین غیر نبیند را آدم دیو، مبین ظاهر پسر، اي قرآن، ز تو

 باشد؟ گُمان این انسانت دانۀ به چرا نرُست؟ که زمین در رفت روف دانه کدام

 از بهرتو صدبار مالمت بکشم گر بشکنم این عهد غرامت بکشم

 گفت مست:اي محتسب بگذار و رو از برهنه کی توان بردن گرو

 مکر او معکوس واو سر زیر شد روزگارش برد و روزش دیر شد

 

 
  سنایی

 کند پلید را تو پاکی چه گر بد تصحب که نشین کم بدان با«

 »کند ناپدید ابر اي لکّه را بزرگی بدین آفتابی

 رفیق هست جهد و توفیق زانکه توفیق خدا بر و برتوست جهد
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 مگیر از من که بدکردم ... به حرص ارشربتی خوردم

 فراز؟ به رسد کی پست همت مجاز؟ سراي این در بندي چه دل

 بینی کاویان درفش آري، روي که جانب هر به پس زان تا باش، یدانم به افریدون چو ساعت، یک تو

 توان آزمود و دید بتوان زیان و سود گاه به را دوستان

 

  

  
 نزار قبانی

            برداري در را کربال خورشید و داري دوش بر حسین رداي که اي                    

 بسطامی فروغی

  را تو کنم هویدا که اي نگشته پنهان حضور بطال شوم که اي نکرده غیبت

 
 اوحدي

 دار عار فخر، آن ز داري،ا نگ ون ام گرن رسد همتی دون وسیلت ز ا که فخري

 بهمنی محمدعلی

 را ها مسئله بکند حل دل که بگذار میندیش عقل از من عشقِ اي هم بار یک

 حتّی را چاه و راه اگر است تفاوت نشناسم که ام خیره چنان تو دیدن به

 قیصر امین پور

 ریشه هاي ما به آب شاخه هاي ما به آفتاب میرسد مادوباره سبز میشویم
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 طوفانی است آرامشی تو یاد که بیا عشق کشتی گرفت لنگر کنارنامت

 تو با بارها تو، از بارها تو از ام گفته تو از بارها«

 »تو با ها استعاره همه اي !عشق اي مجاز، ترین حقیقی اي

 مشیري فریدون

 جانی خسته بام به سر کشیده ارغوانی درخت دیدم سحر{

  دیگران} فکر که خوش بهارت :گفتم آهسته ارغوان گوش به

 
 اعتصامی پروین

  بودن محتاج خود، به جز نباید آزمودن کار در چه و کار در چه

 فردوسی

 فروز گیتی فرّ زو، کاست همی روز گشت گون تیره بر، جمشید به

 افراسیاب نام بشنود اگر آب دریاي چو آهن کوه شود

 جفا از دور و دور اهریمنی ز وفا و مهر به گیتی به خنیده
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 گر ایدونک دستور باشدکنون بگوید سخن پیش تو رهنمون

 بیدل

  ریختند ویران ویرانه، این رنگ اول، روز عشق معماران که بگذر دل تعمیر سر از

 
 ولی اهللا نعمت

 کار؟ چه بیکاران کار با عاقلش بود بیکاران کار زي،با عشق

 
 کرمانی خواجوي

 نیست جانانه غم جان، در را که هر عشق اسرار محرم جانش نیست

 منزوي حسین

  من اگزیر هستین شد، دلپذیر تو ز تا من دلپذیر همه شد، تو نیازِ و تو نازِ

 
 ابتهاج هوشنگ

 
 باشی خویشتن حسن شیفتۀ که چنین دبو التفات چه داران آینه به را تو

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 

Pa
ge

12
 

 انصاري عبداهللا خواجه

  . وآرد فر سر که کس آن سر بر اماّ بارد تاج آسمان از 

 بافقی وحشی

  شود سلیمان که تواند مور شود جنبان سلسله اگر همت

 االنبیا قصص

  بنالید بود، یعقوب سر باالي بر پرنده هر چنانچه نالید؛ و درآمد االحزان بیت در

 فاریابی ظهیرالدین

  دهد کردگار چه هر دهد خویش جاي به را تو کردگار داد عطا ملک، سریر

 شهریار کریم مرد شود، فرومایه محتاج که یا شیر فتد ا شغال دام در که ست ا دردناك

 عارف قزوینی

 
 دال خموشی چرا؟چونخم نجوشی چرا؟برون شد از پرده راز توپرده پوشی چرا؟

 سعد گرگانیفخرالدین ا

  چه نیکو گفت با جمشید دستور بانادان نه شیون باد ونه سور

 
 منوچهري
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 سیدحسن حسینی

 
 علی سهامی

 
 محمد تقی بهار
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 اصفهانی هاتف

  خار و گل در صاف آبِ جلوة ببین و گلستان به بگشا چشم

 رازي نجم

 تویی که ،شاهی جمال آینۀ وي تویی که الهی، نامۀ نسخۀ اي

  تویی که خواهی، آنچه هر بطلب خود در هست عالم در چه هر نیست تو ز بیرون

 مغربی شمس

  رو روبه نشسته دل با یافتم ناگهانش سو سوبه و درپیا دویدم می عمري که آن

 خواجه نظام الملک

 
 سهراب سپهري

 

 
 »دید باید دیگر جور شست، باید را ها چشم«

 )انهپرو(مجاهدي علی محمد
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 شهریاري عمادي

 زرد روي باشد آیینه دشمن کور چشم باشد آیینه منکر

 سلمان سعد مسعود

 نیست مدار و مسیر تو ارادت بر جز را زمانه ملوك زمانه، داور اي

 سبزواري حمید

 بالیید و کرب ز کها عشقید، جوشنِ در که نتابید روي شما تیغ، از چه و تیر از چه

 خراسانی محدثی مصطفی
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