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) نـــــــــمـآآــــــــمزآ

شاعران در اختیارات زبانی، کدام گزینه را به ندرت بلند در نظر گرفته اند؟   14
ـ (  ـَ ـ (  3( فتحه )ـ ـُ ـِـ (   2( ضّمه )ـ  1( کسره )ـ

 
اوزان همسان دولختی، چگونه حاصل می شود؟   15

 
تقطیع واژه های زیر به صورتی که در مقابل آن ها ذکر شده است، با کدام اختیارات شاعری زبانی، مطابقت دارد؟ 16

)- - U( از ایشان )ب   )- U U( سوی من )الف
 

پس از تقطیع هجایی بیت زیر، هجاهای معادل هر دو مصراع آن را مقایسه کنید و اگر به دلیل اختیارات شاعری اختالفی وجود دارد، نوع  17
اختیار شاعری آن را مشّخص کنید.  

ــکارد ــون گل بـ ــان چـ ــی باغبـ ـــرآرد«»نبینـ ـــا گل ب ـــورد ت ـــم خ ـــه غ ـــه مای چ
 

در کدام مصراع زیر، از اختیار شاعری »حذف همزه« استفاده شده است؟ مشّخص کنید.    18
-U-U/-UU-/-U-U/-UU - = 1( پیش کمان ابرویش البه همی کنم؛ ولی 

-U-U/-UU-/-U-U/-UU- =2( گوش کشیده است از آن گوش به من نمی کند 
 

نشانه های هجایی بیت زیر را به دو صورت دسته بندی کنید. پس از تعیین پایه های آوایی، وزن بیت را بنویسید.   19

کـز دیو و َدد ملولم و انسـانم آرزوسـت«»دی شـیخ با چراغ همی گشـت گرد شهر
 

شعر زیر را از نظر ویژگی های تاریخی دورۀ بیداری بررسی نمایید. )دو مورد(   20

زرتـــار زلـــف  ز  گـــره  عمـــــاری»بگشـــود  نیلگـــــون  محبوبـــــۀ 
ــدار ــد پدیـ ــال شـ ــه کمـ ــزدان بـ حصـــارییـ زشـــت خو  اهریمـــن  و 

یاد آر ز شمع مرده، یاد آر«
 

برای هریک از ابیات زیر، یک ویژگی فکری و یک ویژگی ادبی شاخص ذکر کنید.  21
چـون خدایان بر دهاقین کـردگاری می کنند!الـف( تا به کی ارباب، یا رب، برخاف بندگی
وطـنب( در آتـش جهالـت، بریـان شـدی چـرا؟ بی اقربـا،  و  مونـس  و  بی معیـن  ای 

 
متن زیر از کتاب »تاریخ بیداری ایرانیان« را در دو سطح زبانی و فکری تحلیل نمایید.    22

»اگر خیال خود را جمع کنیم و به نظر دقّت و انصاف در تاریخ گذشتگان بنگریم، هر آینه به خوبی مشاهده می کنیم که در مجاری سنۀ 
1365 بسیاری از امور و وقایع را که داللت دارد بر بیداری ایرانیان و قدم گذاردن آن ها  به راه تمّدن و باعث و مسّبب آن را جز مرحوم 

میرزا تقی خان امیرنظام احدی را سراغ نداریم.«
 

باتوّجه به ابیات زیر، چهار ویژگی ادبی شعر بهار را بنویسید. 23

ــداز»هر دم از دریــای  اســتــبداد آیــد برفراز ــ ــ ــ ــ ــ ــای جـانـگـ ــ ــ ــ ــ ــ مـوج هـ

خداســــــتزین تاطم کشتی ملّت به گرداب باســـت بـــــا  ایـــــران  کار 

ناخـــــدا عـــــدل اســـــت و بـــــسمملکت کشـتی، حوادث بحر و استبداد خس

ــت«کار پاس کشـتی و کشتی نشـین با ناخداست ــ ــا خداسـ ــ ــران بــ ــ ــار ایــ ــ کــ

0/5

0/5

1

1

1

1/5

1

1

1

1

telegram.me/medabook_com   www.medabook.com

مشاوره و راھنمای انتخاب بھترین منابع کنکور : 021-28425210



علوم و فنون ادبـی دوازدهــم

14

) نـــــــــمـآآــــــــمزآـآوتموـنـ(5ـ ـــــنمـــمآــمآآـ

ـــ یبمشـمـیـ

در بیت های زیر، هر یک از قسمت های مشخص شده، کدام آرایۀ معنوی را به وجود آورده است؟ 16

روشــنی درکار مــردم بــود مقصــودم چــو شــمعالف( اینکــه گاهــی مــی زدم بر آب و آتــش خویش را

ــرب( بهـــــر ایـــــن فرمـــــوده رحمـــــان ای پســـــر ــ ــأن« ای پس ــ ــی ش ــ ــو ف ــ ــوم ه ــ »کل ی

ــسج( حرفــی اســت کــه ایــن خضــر بــه آب بقــا رســید ــد ک ــی نبین ــیه، دم آب ــرخ دل س ــن چ زی

 

بیت زیر کدام آرایۀ ادبی را نشان می دهد؟ دانستۀ تاریخی خود را در مورد آن بنویسید.  17

ـــتاین َمه که چون منیژه لب چاه می نشسـت ـــیاب رف ـــۀ افراس ـــه تازیان ـــان ب گری

 

در بیت »با آنکه جیب و جام من از مال و می تهی است / ما را فراغتی است که جمشید جم نداشت«    18

الف( »لف اول« و »نشر دوم« را بیابید و بنویسید.

ب( نوع »لف و نشر« را مشخص کنید.
 

در کدام یک از بیت های زیر، آرایۀ »متناقض نما« دیده می شود؟ دلیل تشخیص خود را بنویسید. 19

ــد ــر نپوش ــا نظ ــز م ــو ک ــی ک ــوش ترّحم بی صدایــم 1( گ فریــاد  یعنــی  غریــق  دســت 

ــرود 2( هــر چه جز بار غمت بر دل مســکین من اســت ــ ــن آن ن ــ ــن، وز دل م ــ ــرود از دل م ــ ب
 

در هر یک از بیت های ستون »الف« کدام آرایۀ ادبی ستون »ب« به کار رفته است؟ )در ستون »ب« یک مورد اضافه است.(    20

                                                                                                                                                                            )الف(                                                                         )ب(

الف( ما گرچه مرد تلخ شنیدن نه ایم لیک / تلخی که از زبان تو آید، شنیدنی است

ب( خانه زندان است و تنهایی ضال / هر که چون سعدی گلستانش نیست

ج( گر برگ گل سرخ کنی پیرهنش را / از تازگی آزار رساند بدنش را

1( اغراق

2( تناقض

3( حس آمیزی

4( ایهام

 

با توجه به بیت: »خمیده پشت از آن گشتند پیران جهاندیده / که اندر خاک می جویند ایام جوانی را« 21

الف( شاعر چه دلیلی برای خمیدگی پشت پیران بیان کرده است؟

ب( این هنر شاعرانه سبب پیدایش کدام آرایۀ معنوی، در بیت شده است؟
 

در بیت: »گر هزار است بلبل این باغ / همه را نغمه و ترانه یکی است« 22

الف( در کدام واژه آرایۀ »ایهام تناسب« به کار رفته است؟

ب( واژه موردنظر با کدام کلمه ها »تناسب« دارد؟
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) نـــــــــمـآزآـــــــــزآ

دو نفر از نویسندگان نسل اوّل را نام ببرید.    1
 

عبارت زیر، معّرف کدام شاعر است؟   2
»شاعر وطنی و از موسیقی دانان بزرگ عهد مشروطیت بود. عرصۀ هنر وی تصنیف ها و ترانه های میهنی بود که در برانگیختن مردم و 

آزادی خواهی، نقش بسیار مؤثّری داشت.«
 

»اّولین نمایشنامۀ ادبیات دورۀ معاصر با عنوان  به قلم  در سال 1301 نوشته شد.«    3
 

چهار موضوع عمدۀ داستان در ادبیات معاصر را  فقط نام ببرید.    4
 

با توّجه به سبک شناسی دورۀ شعر معاصر، درستی و نادرستی هر مورد را مشّخص نماید.   5
نادرستدرست الف( واحد شعر در این دوره بیشتر بند است نه بیت. 
نادرستدرست ب( معنی گریزی از ویژگی های شعر این دوره است. 
نادرستدرست پ( انتخاب وزن، متناسب با لحن طبیعی گفتار و زبان شعر نیست. 
نادرستدرست ت( در اشعار نو، تساوی طول مصراع ها رعایت نمی شود. 

 
در بیت »آن نه زلف است و بناگوش که روز است و شب است/ وان نه باالی صنوبر که درخت رطب است«: 6

الف( »لّف دوم« و »نشر اوّل« را در بیت فوق، مشّخص کنید.
ب( چه نوع لّف و نشری در بیت، مشاهده می شود؟

 
شاعر بیت زیر، به چه داستانی اشاره دارد؟   7

ُجرمش این بود که اسـرار هویدا می کرد«»گفـت آن یار کز و گشـت سـر دار بلند
 

دو معنای واژۀ »هزار« را بنویسید.    8
 

با توّجه به بیت زیر، به پرسش ها پاسخ مناسب بدهید.  9

ِمهـرم به جان رسـید و به عیّوق برشـدم«»چـون شـبنم اوفتـاده ُبـدم پیـش آفتاب
الف( کدام کلمه، دارای »ایهام تناسب« است؟
ب ( این کلمه در »بیت باال« به چه معناست؟

پ( کلمۀ دارای »ایهام تناسب« با کدام واژه، تناسب برقرار کرده است؟
 

عبارت »بازنمود دگرگونۀ مفاهیم و موضوعات سخن است؛ به صورتی که معانی ُخرد را بزرگ گرداند و معانی بزرگ را خرد بنماید« در  10
تعریف کدام آرایه آمده است؟  

 
در ابیات زیر، آرایه های حس آمیزی، اسلوب معادله، اغراق و حسن تعلیل را مشّخص کنید.  11

راالف( عشق چون آید َبَرد هوش دل فرزانه را خانـه  چـراغ  اوّل  می کشـد  دانـا  دزد 

یـادگاری کـه در ایـن گنبـد دوار بمانـدب( از صدای سـخن عشـق ندیدم خوشتر

که شـعر حافظ شیرین سخن، ترانۀ توستپ( سرود مجلست اکنون، ملک به رقص  آرد

که از دروغ سـیه روی گشت صبح نخستت( به صدق کوش که خورشید زاید از نفست
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) نـــــــــمـآآآـــــــــزآـآوتموـنـ(5ـ ــخرـمــنمـــمآـآمآآـ

ملفــتم یخـمــیمت

هر یک از ویژگی های شعری زیر مربوط به کدام شاعر دورۀ بیداری است؟    1

الف( شعرهای او که به زبان ساده و طنزآمیز در راه مبارزه با استبداد و عشق به وطن بود، در روزنامۀ »نسیم شمال« به چاپ می رسید.

ب( عرصۀ هنری وی تصنیف ها و ترانه های میهنی بود که در برانگیختن مردم و آزادی خواهی نقش بسیار مؤثر داشت.
 

جاهای خالی را با واژۀ مناسب کامل کنید.   2

« مهم ترین اثر اوست. الف( قائم مقام فراهانی احیاکنندۀ نثر فارسی است و »

ب( در دورۀ بیداری، ادبیاتـ  به ویژه شعرـ  برای آن که بتواند با تودۀ مردم ارتباط برقرار کند، زبان  را برگزید.
 

»شعر نو تغزّلی« در کدام دورۀ ادبیات معاصر به گسترده ترین جریان های زمان خود تبدیل شد؟    3

 1( دورۀ دوم  2( دورۀ چهارم  3( دورۀ سوم  4( دورۀ اول
 

نام آثار را در ستون »الف« به پدیدآورندگان آثار در ستون »ب« وصل کنید. )در ستون »ب« یک مورد اضافی است.(  4

                                                                                                                                                  )الف(                                                       )ب(

الف( منظومۀ حیدربابایه سام

ب( جعفرخان از فرنگ برگشته

ج( در کوچۀ آفتاب

1( حسن مقدم

2( قیصر امین پور

3( محمدحسین بهجت تبریزی

4( موسوی گرمارودی

 

بـــبـکشـمـی

درست یا نادرست بودن جمله های زیر را مشخص کنید.    5

نادرستدرست الف( زبان و واژگان شعری در قصاید دورۀ انقاب به سبک خراسانی نزدیک است. 

نادرستدرست ب( اندیشۀ حاکم بر داستان های دهۀ اول پس از پیروزی انقاب، ابتدا اجتماعی و در مرحلۀ بعد سیاسی بود. 
 

بنیادی ترین تفکر و خواست مشروطه خواهان چه بود؟    6

 1( توجه به مردم   2( تعلیم و تربیت جدید

 3( آزادی   4( قانون
 

پرسش های کوتاه پاسخ: 7

الف( نمونه ای از تخیالت سرایندگان پیشین را در اشعار کدام شاعر دورۀ بیداری می توان دید؟

ب( یکی از ضعف های تکنیکی در اغلب داستان های دوران مشروطه چیست؟
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) نـــــــــمـآآآـــــــــزآـآوتموـنـ(5ـ ــشهریـ ـنمـــمآـآمآآـ

ملفــتم یخـمــیمت

کتاب »تاریخ بیداری ایرانیان« از کیست و موضوع آن چیست؟ 1
 

بیت زیر سرآغاز سرودۀ کدام شاعر دورۀ بیداری است؟   2

ــــای آزادی ــــه پ ــــر ب ــــادم س ــــه بنه ــــان ک دسـت خـود ز جـان شسـتم از بـرای آزادی«»آن زم

 1( محمدتقی بهار  2( عارف قزوینی  3( فّرخی یزدی  4( سید اشرف الدین گیانی
 

جاهای خالی را با واژه مناسب کامل کنید.    3

الف( در عصر مشروطه بیش ترین رویکرد نویسندگان به رمان های  بود.

ب( جریان نوگرایی شعری نیما با سرایش  در سال 1316 تثبیت شد.
 

نام آثار را در ستون »الف« به پدیدآورندگان آثار در ستون »ب« وصل کنید. )در ستون »ب« یک مورد اضافی است.(  4

                                                                                                                                                                  )الف(                                         )ب(

الف( ماقات در شب آفتابی

ب( مدیر مدرسه

ج( آتش خاموش

1( حسن مقدم

2( سیمین دانشور

3( علی مؤذنی

4( جال آل احمد
 

بـــبـکشـمـی

کدام گزینه از جمله موضوعاتی است که در کنار تعلیم و تربیت نوین و همگانی بسیار مورد توجه نویسندگان دورۀ بیداری قرار گرفته  5

است؟   

 1( دشمنی با استعمار و استبداد  2( حقوق مدنی زنان

 3( آزادی طلبی   4( تجددخواهی
 

درست یا نادرست بودن جمله های زیر را مشخص کنید.    6

نادرستدرست الف( از نظر موسیقی و عروض گروه سنت گرا پایبندی و التزام کم تری به سنت های ادبی داشتند. 

نادرستدرست ب( باستان گرایی و عاقۀ فراوان به استفاده از واژه های کهن در زبان شعر دورۀ انقاب اسامی محسوس است. 
 

یک مورد از ویژگی های زبانی نثر دورۀ بیداری را بنویسید.    7
 

همۀ گزینه ها »سطح ادبی« شعر انقالب اسالمی را نشان می دهد، به جز گزینۀ  8
 1( در این دوره قالب های سنتی مورد توجه قرار گرفت و شیوۀ نیمایی به ویژه در میان جوانان تا حدودی از رونق افتاد.

 2( موضوع شعر محدود نیست و بسیار تنوع دارد و شاعر برای انتخاب موضوع آزاد است. 
 3( در سال های نخستین، شعر این دوره از تمثیل و نمادگرایی، کمتر بهره گرفته است. 

 4( گرایش به خیال بندی، شعر برخی شاعران این دوره را گاه به شعر بیدل و صائب نزدیک کرده است.
 

چرا در ادبیات معاصر تا انقالب اسالمی واحد شعر بیشتر »بند« است نه »بیت«؟    9

0/5

) نـــــــــمـآ12ـــــــــزآـآوتموـنـ(5ـ ــشهریـ ـنمـــمآـ1398ـ

0/25

0/5

0/75

0/25

0/5

0/5

0/25

0/5
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پاسخ نامه آزمون )1(  علوم و فنون ادیب

1 
فّرخی یزدی )0/5(

2 
قائم مقام فراهانی)0/5(

3 
کلّی نگری)0/5( - جزئی نگری)0/5(

4 
توّجه به مردم )0/5( - ابوالقاسم الهوتی یا فّرخی یزدی)0/5(

5 
الف( میرزا یوسف خان اعتصامی آشتیانی )پدر پروین اعتصامی( )0/25(

ب( ملک الّشعرای بهار )0/25(
پ( سّید اشرف الّدین گیانی)0/25(

ت( میرزا جهانگیرخان)0/25(
6 

پیچیدن)0/25( - گستردن )0/25(
7 

گزینۀ )2(: حدیث)0/5(
8 

لفظی)0/5( - معنوی )0/5(
9 

باغ)0/25( - سبزه ها)0/25(
10 

الف( افروختن)0/25( - سوختن)0/25( - جامه دریدن)0/25(
ب ( نامرتّب )نامنظّم یا مشّوش( )0/25(

11 

الصبر مفتاح الفرج )0/5( - ایوب)0/25( - با)0/25(
12 

تضاد آوردن دو امر متضاد است بدون آن که متناقض هم باشند)0/25( 
درحالی که تناقض تضاد در یک امر است. )نه در دو امر()0/25(

13 

تناقض وجود  فقر،  معنای ظاهری دولت  فقر )0/5( در  دولِت   :)2( گزینۀ 
دارد زیرا فقر و نداری نمی تواند توانگری و دولتمندی باشد. )0/5(

14 

)0/5(   - U / - U -- / U U -U /- U --
15 

ُهـ )U( )0/25( کوتاه تلّفظ کردن مصّوت بلند )هو( )0/25(
16 

)0/25(  -- / U U -- / U U -- / U U --
مستفعُل مستفعُل - مستفعُل ُمستف )0/25(

17 

پ( گیاه )0/5( الف( بیاموز )0/5( 
18 

الف( بلند تلّفظ کردن مصّوت کوتاه )0/5(  
ب( حذف همزه)0/5(

19 

کیخاِمَدآِرَذُگَرهَدرِکدیافر
)0/5(

دَدننیَتمداسیَبُدَدن شانِفِنداَبس
اختیار زبانی بلند تلفظ کردن مصّوت کوتاه ِر )0/5(

20 

زخیَحرَسِنراپیِنِطباَبزَلَطَمتِهم
)0/5( دَدنبیَلَطَلمعاُدِزراکیِیِکرازی

--UU--UU--UU--U

)0/5(ُمستف )َفع ُلن(مستفعُلمستفعُلمستفعُل

مفعوُل مفاعیُل مفاعیُل فعولن )0/5(
21 

بیت 1 - دسِت زمانه = تشخیص )اضافۀ استعاری- استعارۀ مکنّیه( )0/25( 
- گریه و ِشکوه = تناسب 

بیت 2-  سیل خون = تشبیه بلیغ اضافی )مجاز از اشک( )0/25(
بیت 3 - چون ارغنون = تشبیه - چرخ = تشخیص و استعاره از آسمان)0/25(
بیت 4- نگریم، درد و ناله = مراعات نظیر - خانه و درد = تناسب )0/25(

واج آرایی صامت »ن«، »د« و »م«
22 

الف( طوالنی بودن و پیوستگی جمات )0/25( ساده و قابل فهم بودن زبان نثر )0/25(
ب( اتکا به قابلّیت خود بدون کمک خواستن از دیگران برای رسیدن به 

مقام و بزرگی )0/25( توّجه به موضوعات سیاسی و اجتماعی)0/25(
23 

ب( وطن )0/25(    الف( توّجه به مردم )0/25( 
ت( قانون)0/25( پ( آزادی)0/25( 

24 

ب( بهره گیری از آرایۀ تکرار)0/5(  الف( نثر ساده و عامیانه )0/5( 
استفاده از اصطاحات و کنایات

پاسخ نامه آزمون )2(  علوم و فنون ادیب

1 
عّامه علی اکبر دهخدا)0/5(

2 
حقوق مدنی زنان )0/5( - تعلیم و تربیت نوین و همگانی)0/5(

3 
انتقادی)0/25( و طنزآمیز)0/25(

4 
ب( نادرست )0/25(    الف( درست )0/25( 

ت( نادرست )0/25( پ( درست )0/25( 
5 

ب( رمان )داستان( )0/5( الف( محمدباقر میرزا خسروی )0/5( 
6 

گل )0/25( - خار )0/25(
7 

گزینۀ )3(: حدیث )0/5(
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8 
فخرالّدین عراقی)0/5(

9 

با یادآوری داستان بر دار کردن حسین بن منصور حّاج )عارف  شاعر 
بزرگ قرن چهارم( بر موسیقی معنایی افزوده است. )0/5(

10 

زمانی که با معانی مختلف واژه ها آشنا باشیم. )0/5(

11 

ب( آفتاب )0/25( الف( مهر )0/25( - عشق)0/25( - خورشید)0/25( 

12 

الف( 4ـ اغراق )0/5(
ب( 1ـ حس آمیزی)0/5(

پ( 3ـ ایهام تناسب )0/5(

13 

گزینۀ )1()0/5(
14 

حسن تعلیل: شاعر برای خمیدگی شاخه گل نرگس در باغ علّتی ادبی و 
هنری ذکر کرده است و آن مؤّذنی کردن فاخته بر سرو است. )0/25(

- مراعات نظیر = نرگس، باغ، سرو )0/25(

15 

خیزَبرِطُشرِدبااینیمگاِتَکسِشتیکش

0/5

0/5

--U-U-U---U-U--
راناِشآِردادینیمبیزباِکَشدبا
--U-U-U---U-U--

فعولنمستفعلنفعولنمستفعلن

فاعالتنمفعولفاعالتنمفعول

16 

الف( بلند تلّفظ کردن مصّوت کوتاه )0/25(
ب (کوتاه تلّفظ کردن مصّوت بلند)0/25(

17 

َردَبوانِشرِرَشهـِبَمنِمغاِپیِکتکیس

0/5

-UU--U-U-U--U-
َردَبدانَخنُسِدَمردانِبَمنَنزَخُسـیک
-UU--U--UU--U-

فاعلنمفتعلنفاعلنمفتعلن

در مصراع اّول، رکن سوم به جای مفتعلن، رکن »مفاعلن« آمده است که 
اختیار وزنی است. )0/5(

18 

هست شب یک شب دم کرده و خاک
نشانه های هجاییوزنپایه های آوایی

- U -  -فاعاتنَهست َشب ِیک
U U - -فعاتنَش ِب َدم  کر
ـُـ  خاک U U  -فعلنِد 

)0/5()0/5()0/5(

19 

مستزاد )0/5( 
20 

استِنداِرنیهاویَن  َمثرزُپ

)1(

U--U--U--UU
−

تُوِمِچشِینیفاعرِرِشعِبش

UU-U--UU
−

- UU
−

َفَعلفعولنفعولنفعولن

بحر متقارب مثّمن محذوف  )0/5(
21 

گزینۀ )3( )0/5(
22 

حماسی بودن زبان، کهن گرایی، به کارگیری ترکیبات زیبا و خوش آهنگ، 
برخی کاربردهای نحوی سبک خراسانی )ذکر دو مورد( )هر مورد )0/25((

23 

و  استقال  و  آزادی  راه  در  جان نثاری  »وطن«؛  و  »آزادی«  درون مایۀ 
وطن دوستی )0/5(

24 

جمله ها  کام،  دستوری  ترکیب  و  ساختار  در  است؛  فهم  قابل  و  ساده 
درست و با طبیعت زمان هماهنگ است. )0/5(

25 

ویژگی زبانی: نثر ساده و قابل فهم )0/5(
ویژگی ادبی: متن ساده و فاقد آرایه های ادبی )0/5(

شیوۀ  و  دوران  مورد  در  خاطره نویسی  نثر  این  موضوع  فکری:  ویژگی 
اسارت است. )0/5(

26 

1( کوتاه و بلند شدن مصراع ها )0/5(
2( پراکندگی قافیه )0/5(
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رواج نقد اجتماعی در شعر 
در  اجتماعی  و  سیاسی  مضامین  که  درمی یابیم  دوره  دو  این  مقایسۀ  با 

اشعار هر دوره رواج داشته است.
))0/5( نمره، ذکر دو مورد کافی است.(

21 

نظیر  تاریخی  اسوه های  به جنبه های مذهبی/ طرح  توّجه  ویژگی فکری: 
حضرت زهرا  و حضرت علی  )0/5(

به   تضاد،«  و  تلمیح، جناس  آرایی،  »واج  آرایه های  کاربرد  ادبی:  ویژگی 
کارگیری قالب مثنوی برای طرح مضمون مذهبی. )0/5(

22 

ویژگی زبانی: )0/5( - کاربرد زبان و الفاظ محاوره 
- سادگی و روانی - نثر داستانی - کوتاهی جمات

ویژگی ادبی: )0/5(
- کاربرد َمَثل - کاربرد آرایه های تشبیه و مراعات نظیر 

23 

ویژگی فکری: )0/5(
توّجه به مضامین وطن، آزادی، مبارزه با استبداد 

ویژگی ادبی: کاربرد آرایه های استعاره، کنایه، تکرار )0/5(

پاسخ نامه آزمون )10(  علوم و فنون ادیب

1 
صادق هدایت )0/25( - بزرگ علوی )0/25( - صادق چوبک )ذکر دو مورد 

کافی است.(
2 

عارف قزوینی )0/5(
3 

جعفرخان از فرنگ برگشته )0/5( - حسن مقّدم )0/5(
4 

 عشق، انسان )0/25(، ستیز با خرافات )0/25(، آموزش و پرورش )0/25(، نفت )0/25(، 
 مسائل زنان، روشن فکری، سرمایه داری، کارگری، سیاست، استبداد، انقاب، 

جنگ )ذکر چهار مورد کافی است(
5 

ب( درست )0/25( الف( درست )0/25( 
ت( درست )0/25( پ( نادرست )0/25(  

6 
الف( لّف دوم: روز )0/25( - نشر اّول: زلف )0/25(

ب( نامرتّب )مشوش( )0/5( 
7 

بر دار کردن حسین بن منصور حّاج )عارف بزرگ قرن چهارم( )0/5(
8 

2( بلبل)0/25( هزار: 1(  عدد کثرت )0/25( 

9 
پ( آفتاب)0/5( ب( عشق)0/5(   الف( مهر )0/5( 

10 

اغراق؛ نمونه: از سهمگینی گام های او بر روی زمین زلزله به پا شد. )0/5(
11 

الف( اسلوب معادله )مصراع دوم، معادل معنایی برای مصراع اّول است.( )0/5(
ب( حس آمیزی )مصراع اّول: آمیختن دو حس شنوایی و بینایی: صدا، دیدن( )0/5(

پ( اغراق )مصراع اّول( )0/5(
ت( حسن تعلیل )مصراع دوم: علّت تاریکی آسمان در صبح آغازین ، 

دروغگویی آن ذکر شده است.( )0/5(
12 

الف( بلند تلّفظ کردن مصّوت های کوتاه )0/25(
ب ( کوتاه تلّفظ کردن مصّوت های بلند)0/25(

13 

وزن بیت: مفتعلن مفاعلن/ مفتعلن مفاعلن  همسان)0/5( )وزن دوری(
تقطیع مصراع اّول:

َسدِرمیرگاِنِکـهینراراهدنیـَزآب
0/5

U-U-UU---UU-U-U-
14 

بیمَلَطَدتیازِکـَجتحاِچستماباریا

0/5

-U--UU--UU--UU-
بسراماجانِسِنموآنِتَبصحِتَلُد

UUU
−-UU--UU--U

−
-

فعلنفعالتنفعالتنفعالتن
- مصراع اّول:

- آوردن فاعاتن به جای فعاتن در رکن اّول)0/25(
- بلند محسوب کردن هجای کشیده در پایان مصراع)0/25(

- مصراع دوم
- بلند تلّفظ کردن مصّوت کوتاه )ِت( در رکن اّول )0/25(

- ابدال: در رکن آخر، به جای »UU - « )فعلن(،  رکن »فع لن« )- -( 
آمده است. )0/25(

15 

بحر رمل مثّمن سالم )0/5(
16 

ساختَهمخاقیِیقا

0/5

-U----
فع لنفاعالتن

آبِبتداخَمنَهـخا
-U--UUـ

فعلنفاعالتن
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اختیار وزنی: ابدال، در رکن آخر مصراع اّول به جای »UU -« )فعلن(، 
رکن »فع لن« )- -( آمده است. )0/5(

17 

اختیار زبانی، قابلیت ها و تسهیاتی در تلفظ برای شاعر فراهم می سازد تا به 
ضرورت وزن از آن استفاده کند؛ بی آنکه موجب تغییر در وزن شود. )0/5(

گرِددان    تارِسِفـری    کایسوپس      

0/5

-−
U

U
−

-      -U--      -U-
َبرَخبا     اوَودَشگر    دیزینَاتا    
     -U--       -U--    -U-

در رکن اّول اختیار زبانی دیده می شود: 
- کوتاه تلّفظ کردن مصّوت بلند - بلند تلّفظ کردن مصّوت کوتاه

18 

مستزاد)0/25( کوتاه و بلند بودن مصراع های فرد و زوج)0/25(
19 

ـ انعکاس جنبۀ عرفانی و مذهبی نهضت  ویژگی های فکری: توّجه به مضامین مذهبی 
ـ طرح اسوه های تاریخ اسام مانند امام علی  و حضرت زهرا    )0/5( اسامی 

ویژگی های ادبی: کاربرد آرایه های استعاره، تشبیه و واج آرایی
- این بیت، بخشی از یک مثنوی است. )0/5(

20 

فکری: طرح درون مایۀ آزادی ـ جان نثاری در راه آزادی و وطن)0/5(
ادبی : ابیات بخشی از یک غزل اجتماعی هستند. )0/5(

شاعر به زبان مردم عادی شعر گفته است و شعر وسیله ای برای بیان 
مقاصد اوست و از نظر موسیقی و عروض جزء گروه سنّت گرا و پایبند به 

سنت  های ادبی است.
21 

- سطح زبانی: وجود تکلّف و تصنع در کاربرد کلمات و جمات ـ کاربرد 
زبان آمیخته به شعر به سبک گلستان سعدی - کوتاهی جمات. )0/5(

- سطح ادبی: موزون و مسّجع بودن جمله ها - کاربرد آرایه های ادبی مانند 
تشبیه )شیشۀ شکیبایی، سنگ تفرقه، رشتۀ مراودت(، سجع )گسستهـ  شکسته(

کنایه )کلبۀ مراودات را در بسته: گسسته بودن پیوند دوستی( )0/5(
22 

سطح ادبی: قالب شعر، غزل اجتماعی است. شاعر به گروه سنّت گرا تعلّق 
دارد و از نظر موسیقی و عروض به سنّت های ادبی پایبند است و برای بیان 
مقصود خود )مضمون اجتماعی( از آرایه  های ادبی هم بهره گرفته  است. )0/5(

طرح  »وطن«،  مانند  بیداری  عصر  اجتماعی  درون مایه های  بیان  فکری: 
مضامین سیاسی و وطنی، مانند »بزرگداشت یاد بزرگان آزادی خواه وطن«)0/5(

پاسخ نامه آزمون )11(  علوم و فنون ادیب

1 
ب( عارف قزوینی)0/25( الف( سّید اشرف الّدین گیانی)0/25( 

2 
ب( زبان محاوره )0/25( الف( منشآت )0/25( 

3 
گزینۀ )3(: دوره سوم )0/25(

4 
الف( 3 - محّمد حسین بهجت تبریزی  )0/25( 

ب( 1 - حسن مقدم )0/25(
ج( 2 - قیصر امین پور )0/25(

5 
ب( نادرست )0/25( الف( درست )0/25( 

6 
گزینۀ )4(: قانون )0/25(

7 
الف( میرزادۀ عشقی )0/25( 

ب( حضور راوی سوم شخص )0/5(
8 

گزینۀ )4(: معشوق در ادبّیات معاصر مانند دوره های آغازین شعر فارسی زمینی 
است. )0/5(

9 
ب( قلب )0/25( الف( بلند تلّفظ کردن مصّوت کوتاه )0/25( 

10 

گزینۀ )2(: از کردۀ خویشتن پشیمانم / جز توبه ره دگر نمی دانم )مفعول مفاعلن 
مفاعیلن یا مستفعُل فاعالُت مسفعل( )0/5(

11 

در هجای پایان مصراع )0/25( اختیار وزنی )0/25(
12 

وزن: فاعاتن، َفِعاتن َفِعلن )0/25(

َز د  َدرَم ِن مو الَدس ِت َدر دا

- - U -
U  U

 - - U U
- −

-  U  U
ُم  ُگ َذرَذ  ُر از  ماِک  َع  لی ُبگ

آوردن »فاعاتن« به جای فعاتن در رکن اول مصرع اّول )0/25( و ابدال 
)در رکن پایانی مصراع اّول؛ شاعر به جای دو هجای کوتاه کنار هم، یک 

هجای بلند آورده است.( )0/25(
13 

پایه های آوایی )0/25(
َر  وا  ییَک  ال  َمم  رابه  سو  زی  ِده
ِگ  دا  ییُک  َند  آ  تَشَک  زان  َگر  می

U-  -  - U-  - U  -  -  -نشانه های هجایی
َمفاعیَمفاعیلنَمفاعیلنوزن شعر )0/75(

هزج مسدس محذوفنام بحر )0/75(
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عدمانسرد ضوـر

علوم و فنون ادبـی دوازدهــم

  اپید هسی آوایی انهمسسن

در قلمرو شعر فارسی، وزن و موسیقی سروده ها، همواره از یک نظم آهنگین و موسیقی پیروی نمی کنند؛ بلکه در شعر فارسی، اوزان دل نشین و 
گوش نوازی وجود دارد که نظمی ناهمسان دارند.

درد عشقی کشیده ام که مپرس / زهر هجری چشیده ام که مپرس )حافظ(

ُپرسمِکاَمِدشیِکقیعشِدَدرپایه های آوایی مصراع اوّل 

ُپرسَمِکاَمِدشیِچریهجِرزهـپایه های آوایی مصراع دوم

-U--U-U-UU-نشانه های آوایی

فعلنمفاعلنفاعالتنوزن

 توضیح: پس از تعیین مرز پایه ها و قرار دادن وزن واژه ها و نشانه های هجایی، در نمونۀ باال متوّجه می شویم که پایه های آوایی این بیت، از سه 
پایۀ آوایی ناهمسان »فاعاتن ، مفاعلن و فعلن« تشکیل شده است. حال در صورت برهم خوردن هجاهای بیت، تناسِب آهنگ و نظم موسیقایی بیت 

از بین می رود.

به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد / تو را درین سخن انکار کار ما نرسد

سدَرَنماِریاِبکسفاَوُقُخلِنُحسِبپایه های آوایی مصراع اوّل 

سدَرنماِرکاِرکاننَخُسرینَدراُتپایه های آوایی مصراع دوم

-U-U-UU--U-U-UUنشانه های آوایی

فعلنمفاعلنفعاتنمفاعلنوزن

 توضیح: نمونۀ باال از چهار پایۀ آوایی، تشکیل شده است. پایه های آوایی، وزن واژه ها و نشانه های هجایی این بیت به صورت ناهمسان آمده اند.
وزن این بیت، »مفاعلن، فعاتن، مفاعلن ، فعلن« است.

از کردۀ خویشتن پشیمانم / جز توبه ره دگر نمی دانم )مسعود سعد(

َنمماشیپتنشخیِیِدکرازپایه های آوایی مصراع اوّل 

َنمدامیِنگرِدِهَرِبتوُجزپایه های آوایی مصراع دوم

---UU-U-U--نشانه های آوایی

مستفعلفاعاُتمستفعُلوزن

 توضیح: در ساماندهی نشانه های هجایی، همواره این گونه نیست که با یک روش، روبه رو باشیم بیت باال را نیز می توان به دوگونه جدا نمود و وزن 
بیت را نیز به دو صورت »مستفعل فاعاُت مستفعُل« یا »مفعول مفاعلن مفاعلین« می توان جدا نمود.

 در تعیین مرز پایه ها و نیز دسته بندی هجاها )نشانه های هجایی(، نظم همسان، پرچینش و دسته بندی ناهمسان ترجیح دارد.

تا رفت مرا از نظر آن چشم جهان بین / کس واقف ما نیست که از دیده چه ها رفت

ـَازراَمتَرفتاپایه های آوایی مصراع اوّل  بینIÀ·َجِمچشـHn·َظن

رفتهاِچِددیازِکستنیـماِفِقواکسپایه های آوایی مصراع دوم

--UU--UU--UU--نشانه های آوایی

مستفمستفعُلمستفعُلمستفعُلوزن

دمانسرد

ضورـع
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علوم و فنون ادبـی دوازدهــم

  ابدال

شاعر می تواند در میان مصراع به جای دو هجای کوتاه کنار هم، یک هجای بلند بیاورد؛ یعنی به جای فعلن، می تواند فع لن بیاورد.

 چو بشنوی سخن اهل  دل مگو که خطاست / سخن شناس نه ای جان من خطا اینجاست )حافظ شیرازی(
این اختیار شاعری در دو هجای ماقبل آخر بسیار رایج است.

  قلب

شاعر می تواند بنا به ضرورت وزن، یک هجای بلند و یک هجای کوتاه کنار هم را جابه جا کند و به جای یک هجای کوتاه و یک بلند، یک هجای بلند 
و یک کوتاه بیاورد یا برعکس.

 کیسه هنوز فربه است، از تو از آن قوی دلم / چاره چه خاقانی اگر، کیسه رسد به الغری )خاقانی(
در رکن دوم مصراع دوم به جای مفاعلن، مفتعلن آمده است.کاربرد این قابلیت وزنی، بسیار کم است و تنها در مفتعلن و مفاعلن رخ می دهد.

  وزن دم شعر نیمسیی

هر بیت، دو پاره یا مصراع دارد که چونان کفه های ترازو، با یکدیگر برابرند و به طور دقیق، نشانه های هجایی و وزن آن دو، همگونی و برابری دارند.

 نیما برای رهایی از تنگناهای عروضی مبتنی بر تساوی و نظم هجاهای هر مصراع، شکل جدیدی از وزن را ایجاد کرد. به این صورت که قید تساوی 

هجاهای دو مصراع را برداشت و دست شاعر را در سرودن شعر باز گذاشت؛ بی آنکه از زیبایی موسیقایی وزن قدیم بکاهد.

 شعر نیمایی وزن عروضی دارد؛ اما طول یا کوتاهی و بلندی مصراع ها و نیز تعداد هجاها برابر نیست. به بیان دقیق تر، اگر یک مصراع با وزن واژۀ 

فاعاتن، سروده شد، بقیۀ مصراع ها نیز به همین شکل سروده خواهند شد.

 
مفاعلین مفاعلین مفاعلین تو را من چشم در راهم، شباهنگام 

مفاعلین مفاعلین مفاعلین مفاعی که می گیرند در شاخ تاجن، سایه ها رنگ سیاهی 
مفاعلین مفاعلین مفاعلین مفاعلین مفاعی وزآن دل خستگانت راست، اندوهی فراهم    

مفاعلین مفاعلین تو را من چشم در راهم ... 
)علی اسفندیاری(

 در این شعر، مصراع ها کوتاه و بلند هستند و غالباً تعداد نشانه های هجایی و وزن واژه های یک مصراع با مصراع دیگر برابر نیست.

 کوتاهی و بلندی مصراع های شعر، در برخی از قالب های شعر کهن نیز پیشینه داشته است؛ برای نمونه اشعاری که در قالب مستزاد 
سروده شده اند.

 واحد شعر از نظر وزن در زبان فارسی، مصراع است ولی برای نام گذاری وزن ها، بیت )به شیوۀ َعروض عرب(، مبنای محاسبه قرار گرفته است 
که در عروض سنتی آن را »بحر« نامیده اند.

 وزن حاصل از تکرار:

فعولنمستفعلنفاعاتنمفاعلین

متقاربرجزرملهزج

 کوتاه ترین مصراع شعر فارسی )سنتی(، دو رکن و طوالنی ترین آن چهار رکن دارد. که در مجموع، بیت های شعر فارسی 4، 6 یا 8 پایه خواهند داشت.
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علوم و فنون ادبـی دوازدهــم

 در عصر بیداری به دلیل تمرکز بیشتر فعالیت های سیاسی و مطبوعاتی در تهران، شعر و ادب هم بیش تر به این شهر منحصر می شد؛ 
حتی روزنامۀ نسیم شمال را که سید اشرف الدین گیانی در رشت منتشر می کرد، مردم تهران می خواندند.

میرزا محمدصادق امیری 
فراهانی

1( از جانب مظفرالدین شاه به ادیب الممالک ملقب شد. 
2( فعالیت اصلی اش روزنامه نگاری بود.

3( سردبیری روزنامۀ مجلس را بر عهده داشت.
4( شعر او از زندگی سیاسی اش جدا نبود.

5( دیوانش شامل قصاید، ترجیع بندها و مسمط هایی است که اوضاع آن روزگار را بیان می کنند.
6( در قصیده بیش تر از قالب های دیگر طبع آزمایی کرده است.

7( مضامین وطنی، سیاسی و اجتماعی بیش تر در شعرش دیده می شوند.

سید اشرف الدین گیالنی

1( به نسیم شمال مشهور است.
2( جایگاه مناسب وی در میان مردم به خاطر شعرهای ساده و عامیانه اش است.

3( اشعارش در روزنامه نسیم شمال چاپ و منتشر می شد.
4( مضامین شعری وی مبارزه با استبداد و عشق به وطن بود.

5( نقش اشعار وی در بیدار کردن مردم برای مبارزه با استبداد غیرقابل اجتناب است.

 ایرج میرزا

1( در به کارگیری تعبیرات عامیانه و آفریدن اشعاری ساده و روان مهارت بسیار داشت.
2( از شعرهای غربی نیز ترجمه هایی کرده است که در نوع خود ابتکاری محسوب می شود.

3( در طنز، هجو و هزل نیز دستی داشت؛ در شعر وی اندیشه های نوگرایانه وجود دارد.
4( جایگاه خانوادگی و تفکرات شخصی او، مانع از آن می شود که وی را در ردیف شاعران آزادی خواه 

قرار دهند.

عارف قزوینی

1( شاعر وطنی و از موسیقی دانان بزرگ عهد مشروطیت بود.
2( شعرش ساده و دور از پیچیدگی بود.

3( مضامین وطن دوستی و ستیز با نادانی را زیبا و پرشور می خواند و چنان سوز و شوری در شعرش بود 
که او را به یکی از دردمندترین سرایندگان عصر بیداری تبدیل کرد.

محمدتقی بهار)ملک الشعرا(

1( عاوه بر تحقیق و تدریس در دانشگاه، در حوزۀ سیاست و روزنامه نویسی نیز فعالیت داشت.
2( از او در جایگاه شاعر و پژوهشگر آثاری مانند تاریخ احزاب سیاسی، سبک شناسی، تاریخ تطّور نظم 

فارسی، دیوان اشعار و تصحیح های ارزشمند و مقاالت علمی بسیاری به جای مانده است.
3( عاوه بر آشنایی عمیق با زبان فارسی و ادبیات کهن، با مسائل جدید دنیا نیز آشنا بود.

فّرخی یزدی

1( او را به خاطر آزادی خواهی، به زندان انداختند.
2( تحت تأثیر شاعران گذشته، خصوصاً مسعودسعد و سعدی بود.

3( در دورۀ هفتم مجلس نمایندۀ مردم یزد شد.
4( در نهایت جانش را در راه آزادی فدا کرد.

 

دورۀ بیداری
 )قرن 12 و 13(

رواج و گسترش روزنامه به عنوان رسانه
روی آوردن به ترجمه و ادبیات داستانی بر اثر ارتباط با ادبیات اروپا

تغییر مخاطبان نوشته ها
دگرگونی ها

قائم مقام فراهانی
عامه دهخدا

رضا قلی خان هدایت
زین العابدین مراغه ای 

عبدالرحیم طالبوف
میرزاآقاخان کرمانی
ناصرالدین شاه قاجار

پیشگامان نثر ساده

احیاکنندۀ نثر فارسی است.
مهمترین اثر وی: منشآت

با تغییر سبک نگارش تکلف، را در نثر از بین برد.

قائم مقام فراهانی

معروف ترین نویسندگان

عّامه علی اکبردهخدا

شعر هم می سرود.
در رواج نثر ساده و عامیانه نقش مؤثری داشت.

آثار مهم او: الف( لغت نامه، ب( امثال و ِحَکم، پ( چرند و پرند
روزنامۀ صوراسرافیل را با کمک میرزا جهانگیرخان چاپ می کرد.

در استانبول روزنامۀ سروش را منتشر کرد.

دمانسرد

تهباخهیاریوهت
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دورۀ بیداری
 )قرن 12 و 13(

رواج و گسترش روزنامه به عنوان رسانه
روی آوردن به ترجمه و ادبیات داستانی بر اثر ارتباط با ادبیات اروپا

تغییر مخاطبان نوشته ها
دگرگونی ها

قائم مقام فراهانی
عامه دهخدا

رضا قلی خان هدایت
زین العابدین مراغه ای 

عبدالرحیم طالبوف
میرزاآقاخان کرمانی
ناصرالدین شاه قاجار

پیشگامان نثر ساده

احیاکنندۀ نثر فارسی است.
مهمترین اثر وی: منشآت

با تغییر سبک نگارش تکلف، را در نثر از بین برد.

قائم مقام فراهانی

معروف ترین نویسندگان

عّامه علی اکبردهخدا

شعر هم می سرود.
در رواج نثر ساده و عامیانه نقش مؤثری داشت.

آثار مهم او: الف( لغت نامه، ب( امثال و ِحَکم، پ( چرند و پرند
روزنامۀ صوراسرافیل را با کمک میرزا جهانگیرخان چاپ می کرد.

در استانبول روزنامۀ سروش را منتشر کرد.

دمانسرد

تهباخهیاریوهت

  ابک شعر

 سطح زبانی
شعر در سطح زبان در این دوره خصوصیات زیر را داشت:

1( سادگی و روانی که بارزترین شاخصۀ زبان شعر در این دوره است؛
2( قابل فهم بودن شعر برای عموم مردم؛

3( محاوره ای شدن شعر به دلیل توجه شاعر به مردم و استفاده از شعر برای آگاه سازی؛
4( توجه به واژگان کهن مثل بادافره)مکافات(، خلیدن)فرورفتن(، گلخن)گیاهی که بر روی فضله چهارپایان می روید که آن را برای گرم کردن حمام 

جمع می کردند( و...
5( گسترش دایرۀ واژگان و اصطاحات انگلیسی، روسی، فرانسوی و ترکی با توجه به ارتباط با اروپا و علوم وفنون جدید.

در دورۀ بازگشت، دو رویکرد در استفاده از زبان اتخاذ شد:

1( روی آوردن به زبان ساده و دورهمی کوچه و بازار؛ که این مورد با استقبال سید اشرف الدین گیانی و عارف قزوینی مواجه شد.
2( وفاداری به زبان پر صابت گذشته؛ این رویکرد مورد استقبال کسانی مانند ملک الشعرای بهار و ادیب الممالک فراهانی قرار گرفت.

در دوره بیداری، کاربرد جمله ها و ترکیبات زبانی مورد کم توجهی قرار گرفت، زیرا:

1( اغلب شاعران صرفا محتواگرا شدند؛ 2( برخی از شعرا تسلط کافی بر ادب کهن نداشتند؛ 3( به منظور آگاه سازی مردم و انتشار آثار در روزنامه ها، 
شعرا مجبور بودند سرعت را چاشنی کار خود کنند.

ه13ه)اـبۀهرهزگشت( سبکهشنهسآهقرنهاه ه12ـه دمانسرد
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