
کتاب شب امتحان علوم و فنون ادبی )3( دوازدهم انسانی از 4 قسمت اصلی تشکیل شده است که به صورت زیر است:
1- آزمون های نوبت اول: آزمون های شمارءه 1 تا 4 این کتاب مربوط به مباحث نوبت اول است که خودش به دو قسمت تقسیم می شود:

الف( آزمون های طبقه بندی شده: آزمون های شمارءه 1 و 2 را درس به درس طبقه بندی کرده ایم؛ بنابراین شما به راحتی می توانید پس از خواندن 
هر درس از درس نامه تعدادی سؤال را بررسی کنید. حواستان باشد این آزمون ها، 20 نمره ای و مثل یک آزمون کامل هستند. در کنار سؤال های 
این آزمون ها نکاتمشاورهای نوشته ایم. این نکات به شما در درس خواندن قبل از امتحان و پاسخگویی به آزمون در زمان امتحان کمک می کند.

ب( آزمون های طبقه بندی نشده: آزمون های شمارءه 3 و 4 را طبقه بندی نکرده ایم تا دو آزمون نوبت اول، مشابه آزمونی که معلمتان از شما خواهد 
گرفت، ببینید. 

2- آزمون های نوبت دوم: آزمون های شمارءه 5 تا 12 امتحان های نهایی برگزارشده در سال های 98، 99، 1400 و 1401 هستند. این قسمت هم، 
خودش به 2 بخش تقسیم می شود:

الف( آزمون های طبقه بندی شده: آزمون های شمارءه 5 تا 8 آزمون های نهایی خرداد 98، خرداد و شهریور 99 و دی 1400 هستند که طبقه بندی 
کرده ایم. با این کار باز هم می توانید پس از خواندن هر درس تعدادی سؤال مرتبط را پاسخ دهید. هر کدام از این آزمون ها، 20 نمره دارند؛ در واقع 

در این بخش، شما 4 آزمون کامل را می بینید. این آزمون ها نکاتمشاورهای دارند.
ب( آزمون های طبقه بندی نشده: آزمون های شمارءه 9 تا 12 را طبقه بندی نکرده ایم؛ پس، در این بخش با 4 آزمون نوبت دوم، مشابِه آزمون پایان 

سال مواجه خواهید شد. این آزمون ها به ترتیب امتحان های نهایی خرداد 1400، خرداد 1401، شهریور 1400 و شهریور 1401 هستند.
3- پاسخ نامءه تشریحی آزمون ها: در پاسخ تشریحی آزمون ها، همءه آن چه را که شما باید در امتحان بنویسید تا نمرءه کامل کسب کنید، برایتان نوشته ایم.
4- درس نامءه کامل شب امتحانی: در این قسمت، همءه آن چه را که شما برای گرفتن نمرءه عالی در امتحان علوم و فنون ادبی )3( نیاز دارید، در 

12صفحه آورده ایم، بخوانید و لذتش را ببرید! 
یکراهکار: موقع امتحان های نوبت اول می توانید از سؤال های درس های 1 تا 6 آزمون های 5 تا 8 هم استفاده کنید.

نمرهموضوعردیف

تاریخ ادبیات1
سبک شناسی

2
2

6موسیقی شعر2

6زیبایی شناسی3

4نقد و تحلیل نظم و نثر4

20جمع

صفحءه صفحءه	    
پاسخنامه آزمون نوبت   

37  3 اول  )طبقه بندی شده(   آزمون شمارءه 1 

37  5 اول  )طبقه بندی شده(  آزمون شمارءه 2 

38  7 اول  )طبقه بندی نشده(  آزمون شمارءه 3  

39  9 اول  )طبقه بندی نشده(  آزمون شمارءه 4  

40  11 دوم  )طبقه بندی شده(  آزمون شمارءه 5 نهایی خرداد 98  

41  14 دوم  )طبقه بندی شده(  آزمون شمارءه 6  نهایی خرداد 99  

42  18 دوم  )طبقه بندی شده(  آزمون شمارءه 7 نهایی شهریور99 

42  22 دوم  )طبقه بندی شده(  آزمون شمارءه 8 نهایی دی 1400  

43  25 دوم  )طبقه بندی نشده(  آزمون شمارءه 9 نهایی خرداد 1400  

44  28 دوم  )طبقه بندی نشده(  آزمون شمارءه 10 نهایی خرداد 1401  

45  31 دوم  آزمون شمارءه 11 نهایی شهریور 1400  )طبقه بندی نشده( 

45  34 دوم  )طبقه بندی نشده(  آزمون شمارءه 12 نهایی شهریور 1401  

47 درس نامءه توپ برای شب امتحان   
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kheilisabz.comمدت آزمون: 80 دقیقهرشته: ادبیات و علوم انسانیعلوم و فنون ادبی )3(

نمرهنوبت اول پايءه دوازدهمرديف

جاهای خالی را با واژه های مناسب کامل کنید.1
0/25الف( کوشش های ............... در روی آوردن به دانش و فنون نوين از عوامل مؤثر در بیداری جامعه بود. )فتحعلی شاه ـ عباس میرزا(

0/25ب( در دورءه بیداری، شعر برای آن که بتواند با تودءه مردم ارتباط برقرار کند، زبان ............... را برگزيد. )محاوره ـ ادبی( 

0/25پ( فعالیت اصلی اديب الممالک فراهانی، ............... بود. )روزنامه نگاری ـ شاعری(

0/5نمونه ای از مهم ترين آثار ترجمه شدءه عصر مشروطه را نام ببريد. 2

پرچمدار بازگشت ادبی و شاخص ترين شاعر دورءه بازگشت ............... است.3
4( فروغی بسطامی 3( نشاط اصفهانی  2( صبای کاشانی  1( هاتف اصفهانی 

0/25

بیت زير سرآغاز يکی از سروده های ............... است.4

گزيدم چو  او  رضای  نهادم،  چو  خود  جهان و هر چه در او، جز به کام خويش نديدمهوای 
4( مجمر اصفهانی 3( هاتف اصفهانی  2( سروش اصفهانی  1( نشاط اصفهانی 

0/25

در دورءه بیداری، مجلءه »نوبهار« با مديريت ............... به عرصءه ظهور رسید.5
4( میرزا جهانگیرخان 3( ملک الشعرا بهار  2( میرزا يوسف خان اعتصامی  1( سید اشرف الدين گیالنی 

0/25

بیت زير را تقطیع هجايی کنید و مرز پايه های آوايی آن را مشخص کنید و به دو شیوه برش بزنید و وزن آن را بنويسید.6

ــراد ــی م ـــو  ت ــت  ــاف ــط ل ــــای  پ جوستدر  ــب  ل ــر  ب ــه  ک سهی  ــرو  س ــر  ه

2

با خوانش درست بیت و تقطیع آن، مشخص کنید که وزن بیت همسان است يا ناهمسان؟7

لطافت فرط  از  نشناختم  که  آن گونه  کاين تويی يا که خیالست از اين هر دو کدامیرفتی 

1

در بیت های زير، آرايءه مراعات نظیر بین کدام واژه ها ايجاد شده است؟ مشخص کنید.8

0/5چو نسرين  صد گل آرد بار و چون بلبل هزار آردالف( بهار عمر خواه ای دل و گرنه اين چمن هر سال

رواجیم قدر  از  خجل  هیچ متاعان  استب( ما  کسادی  ــازار  ب رونــق  ما  کشور  0/5در 

در بیت های زير آرايءه تلمیح را مشخص کنید و دربارءه آن توضیح دهید.9
لیلی غافل اند از سّر  راالف( عاقالن خوشه چین  خرمن سوز  مجنون  جز  نیست  کرامت  0/5اين 

بلند دار  سِر  گشت  کزو  يار  آن  می کردب( گفت  هويدا  اسرار  که  بود  اين  0/5جرمش 

در بیت زير، قسمت مشخص شده کدام آرايءه معنوی را به وجود آورده است؟10

ــخــوان ـــأن ب ــی ش ــو ف ـــلُّ يـــوٍم ه ــدانک م بی فعلی  و  ــار  ــی ک ب ورا  ــر  م

0/5

هر يک از تعاريف زير به کدام اصطالح ادبی اشاره دارد؟11
الف( اشاره به داستان، آيه، حديث و مثل در کالم 

ب( آوردن آيه، حديث، مصراع، بیت يا سخن ديگری در شعر يا کالم 

0/5

درست يا نادرست بودن عبارت های زير را تعیین کنید.12
الف( تنها برخی شاعران در عصر بیداری صرفاً به محتوا گرايش داشتند.

ب( در عصر بیداری، قالب های شعری تغییرات زيادی داشتند.
0/25
0/25

جاهای خالی را با واژه های مناسب کامل کنید.13
بنیادی ترين تفکر و خواست ...............، مضمون قانون و ............... است.

0/5

0/5نگرش شاعران و نويسندگان در عصر مشروطه نسبت به جهان بیرون چه تغییراتی داشت؟14

0/5چرا شاعران عصر بیداری ناگزير بودند به شتاب شعر بسرايند؟15

امتحانات است،  پرکاربرد در  از جمله سؤاالت  این نوع سؤاالت 
چه  که  کنید  حفظ  اگر  بخوانید.  دقت  به  باید  را  کتاب  متن  بنابراین 

بهتر! مخصوصًا درس های سبک شناسی و تاریخ ادبیات را!

برای این که مرز پایه های آوایی را درست مشخص کنیم، باید شعر 
را درست بخوانیم.

ادب  پرتکرار  داستان های  با  کنید  سعی  تلمیح،  آرایءه  پیدا کردن  برای 
فارسی مثاًل داستان های پیامبران و داستان های عاشقانه آشنا شوید.
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نمرهنوبت اول پايءه دوازدهمرديف

پس از تقطیع هجايی بیت های زير، اختیارات شاعری )زبانی( به کار رفته را مشخص کنید.16

جــاودان بود  نامت  که  خواهی  نهانالف( چو  ـــزرگـــان  ب ــک  ــی ن ـــام  ن ــن  ــک 1م

می شکند فلک  ارباب  کشتی  نکنیمب( آسمان  معّلق  بحر  اين  بر  که  به  آن  1/5تکیه 

متناقض نما را در سروده های زير بیابید.17

آفريدند جــان  از  جسمت  ــدالف( نگارا،  ــدن آفــري ــان  ــم اي ــت  ــف زل کــفــر  ز 
لطف به  خوانیم  گر  آتش  بحر  سوی  خوش ترستب( زان  آب  از  آتشم  روی  به  رفتن 

1

18
گزينءه درست را انتخاب کنید.

در بیت زير کدام آرايءه ادبی به کار نرفته است؟

تن اين  صدف  اندر  بنگر  جان  گوهر  همی خايددر  انگشت  گران جانی  دست  کز 
4( تضاد 3( مراعات نظیر  2( تشبیه  1( کنايه 

0/5

در بیت های زير، آرايءه تضاد را مشخص کنید.19

ناب بادءه  کجاست  ملولم،  خشک  زهد  داردالف( ز  تر  ــاغ،  دم مدامم  ــاده  ب ــوی  ب که 
باش سرگرم  و  جــام  بکش  ــد بــیــکــارهــاب( پیاپی  ــرن ــی ــگ ـــل گـــر ب ـــِه بِ

1

در بیت زير آرايءه لّف و نشر را بیابید و نوع آن را بنويسید.20

پاکی در  و  مستی  در  افالکی  شاهد  مانیای  مرا  اشک  تو  مانم،  را  تو  چشم  من 

1

نقد و تحلیل نظم و نثر

با توجه به شعر زير به سؤاالت پاسخ دهید.21

بند در  پـــای  ســپــیــد  ديـــو  ای 
کله خود يــکــی  ــر  س ــه  ب ســیــم  از 
ـــــاری ــت درشـــــت روزگ ــش ـــو م ت
شو ــان  ــم آس ــر  ب ــن،  ــی زم مشت  ای 
ــه ــان زم دل  ای  ــر  ــج ــف ــن م ـــو  ش
داری ــه  ــت ــهــف ن دل  ــــش  آت ـــر  گ
ـــرزه ـــو اژدهــــــای گ ـــرای چ ـــگ ب
تــزويــر ـــاس  اس ـــن  اي ــی  پ ز  بفکن 
بستان ســفــلــه  ـــردان  ـــی خ ب ـــن  زي

ــد ــاون دم ای  گــیــتــی  گــنــبــد  ای 
کمربند يــکــی  ــان  ــی م ــه  ب ـــن  آه ز 
افکند پــس  قــرن هــا  گــــردش  از 
چند ــی  ــت ــرب ض ـــواز  ـــن ب وی  ـــر  ب
مپسند نهفته  خـــود  آتـــش  آن  و 
سوگند ــْت  ْ ــان ج ــه  ب ــت  ــان ج ـــوزد  س
ـــرزه شــیــر ارغــنــد ــو ش ــروش چ ــخ ب
پیوند و  ـــژاد  ن ايــن  ــی  پ ز  بگسل 
ــد ــن ــردم خ مــــــردم  دل  )دماوندیه ـ ملک الشعرا(داد 

الف( شعر را از نظر قالب تحلیل کنید.
ب( ويژگی های زبانی، ادبی و فکری آن را بنويسید.

پ( در بیت آخر کدام يک از درون مايه های شعر دوره ای که شاعر در آن می زيسته، ديده می شود؟
ت( بیت اول را تقطیع هجايی کنید؛ وزن آن را بنويسید.

ث( در بیت سوم يک »اضافءه استعاری« نشان دهید.
ج( مفهوم کلی بیت »بفکن ز پی اين اساس تزوير/ بگسل ز پی اين نژاد و پیوند« را بنويسید.

چ( در بیت ششم، کدام واژه در معنای استعاری به کار رفته است؟ مشخص کنید.

0/5
1

0/5
1

0/25
0/5

0/25

جمع نمرات موفق باشید   20

برای پیدا کردن آرایءه متناقض نما توصیه می کنیم با ساخت های رایج 
آن آشنا شوید، در درس نامه توضیحات کافی آمده است.

کنید شاعر مربوط  ابتدا مشخص  به این سؤاالت،  پاسخ دادن  برای 
به چه دوره ای بوده است و سپس ببینید از بین ویژگی های زبانی ـ

ادبی ـ فکری که در کتاب برای آن دوران ذکر شده، کدام در شعر یا 
نثر سؤال وجود دارد.
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نمرهنوبت دوم پايءه دوازدهم ـ نهايی خرداد 1400رديف

تاريخ ادبیات )2 نمره(

واژءه مناسب را از داخل کمانک انتخاب کنید. 1
الف( اولین کسی که در ايران به نوشتن نمايشنامءه فارسی پرداخت، )میرزا آقا تبريزی ـ میرزا جهانگیرخان صور اسرافیل( بوده است. 

ب( اولین رمان اجتماعی را »مرتضی مشفق کاظمی« در سال 1301 با نام )شمس و طغرا ـ تهران مخوف( منتشر کرد.  

0/5

کدام يک از جمالت زير، درست است؟2
1( شاعران جريان »سمبولیسم اجتماعی« يا »شعر نوی حماسی« بیشتر به مسائل سیاسی، اجتماعی، مشکالت و آرمان های مردم توجه داشتند.

2( »سید محمدعلی جمال زاده« را با مجموعءه داستان »تلخ و شیرين« آغازگر داستان نويسی فارسی به شیوءه نوين می دانند.

0/25

نثر پرشتاب و بريده بريدءه .............. را با عنوان »نثر تلگرافی« ياد می کنند. 3
4( هوشنگ گلشیری 3( محمود دولت آبادی  2( جالل آل  احمد  1( اسماعیل فصیح 

0/25

0/25يک اثر از »مهدی اخوان ثالث« نام ببريد.4

کدام يک از موارد ستون »ب« به جمالت ستون »الف« مربوط است؟ )يک مورد در ستون »ب« اضافی است.(5

»ب«»الف«

الف( روح حماسی اشعار دوران مقاومت که با موجی از عرفان آمیخته 
شده است، موجب تحول و دگرگونی زبان و .............. می شود. 

1( رمان نويسی

2( ترجمءه داستان

3( محتوای شعرب( سال های پس از جنگ، دوران اوج شکوفايی .............. در ايران بود.

0/5

در متن زير، يک واژءه نادرست به کار رفته است؛ درست آن را بنويسید. 6
»عرصءه هنر »عارف قزوينی« تصنیف ها و ترانه های میهنی ای بود که در برانگیختن مردم و آزادی خواهی نقش بسیار مؤثری داشت. او مضامین طنز و ستیز با 

نادانی را با آوازی زيبا و پرشور می خواند.«

0/25

سبک شناسی )2 نمره(

در بیت زير از »ملک الشعرای بهار«، کاربرد واژءه مشخص شده، جزء کدام سطح از سبک شعر در دورءه »بازگشت و بیداری« است؟7

ريــز ـــرون  ب و  دوزخ  در  ــر کـــافـــری چــنــد«»بــشــکــن  ــف بـــادافـــره ک

0/5

در جاهای خالی کلمات مناسب بنويسید. 8
الف( انديشءه حاکم بر داستان های دهءه اول پس از پیروزی انقالب، ابتدا سیاسی و در مرحلءه بعد، .............. است.

ب( در شعر سنتی دورءه انقالب اسالمی تقلید از سبک عراقی و .............. و تمايل به آن ها زياد است. 

0/5

کدام يک از ويژگی های زير »وجه اشتراک« سطح زبانی شعر »دورءه بازگشت و بیداری« و »دورءه معاصر تا انقالب اسالمی« است؟9
1( کم توجهی به کاربرد جمله ها و ترکیبات زبانی در شعر

2( آشنايی زدايی زبانی و روی آوردن به ترکیبات بديع
3( سادگی و روانی زبان شعر

0/25

کدام يک از عبارت های زير بیانگر ويژگی »سطح ادبی« سبک نثر دورءه بیداری است؟10
1( يکی از ضعف های تکنیکی در اغلب داستان های دوران مشروطه، حضور راوی سوم شخص در بعضی صحنه  های داستان است.

2( بسیاری از نثرهای دورءه بیداری به ويژه نثر داستانی به موضوع تنفر از خرافات می پردازد.

0/25

هر يک از جمالت زير، مربوط به کدام يک از ويژگی های )زبانی ـ ادبی ـ فکری( است؟11
الف( در دهءه هشتاد شاهد داستانک نويسی )مینی مال( و مدرن نويسی هستیم.

ب( موضوع شعر در ادبیات معاصر، محدود نیست و بسیار تنوع دارد و شاعر برای انتخاب موضوع آزاد است. 

0/5

موسیقی شعر )6 نمره(

کدام يک از ابیات زير، دو برش آوايی دارد )با دو وزن خوانده می شود(؟12

محمـد جمـال  از  فرومانـد  1( مـاه 
2( بنمـای رخ کـه باغ و گلسـتانم آرزوسـت 

محمد اعــتــدال  ــه  ب نــبــاشــد  ســـرو 
آرزوسـت فراوانـم  قنـد  کـه  لـب  بگشـای 

0/25

برای هر يک از ابیات زير، يکی از وزن های داخل کمانک را انتخاب کنید. )ناهمسان ـ همسان يک پايه ای ـ همسان دولختی( 13

خويـش گدايـی  کلبـءه  در  تـو  الف( بـی  
ب( گفتی به غمم بنشین يا از سر جان برخیز

او جانبی داری  با  را گفتم که  پ( نسیم صبح 

مپرس ــه  ک ــده ام  ــی ــش ک ــی  ــاي ــج ه رن
برخیـزم و  بنشـینم  جانـا  برمـت  فرمـان 
کز آن جانب که او باشد، صبا عنبرفشان آيد

0/75
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در بیت »در دام فتاده آهويی چند/ محکم شده دست و پای در بند«:14
الف( چرا مصّوت بلند/و/ در کلمءه »آهو« کوتاه تلّفظ شده است؟

ب( شاعر در واژءه »آهو« از کدام اختیار شاعری داخل کمانک مقابل، استفاده کرده است؟ )وزنی ـ زبانی(
پ( چند هجای کشیده )بدون توجه به اختیارات شاعری( در بیت وجود دارد؟

1

در کدام يک از واژگان بیت زير، مصّوت بلند /ی/ همواره کوتاه است؟15

من اين زيبا زمین را آزمودم میهن ای میهن!«»به دشت دل گیاهی جز گل رويت نمی رويد

0/25

برای بیت »دل گفت وصالش به دعا باز توان يافت/ عمری است که عمرم همه در کار دعا رفت« کدام وزن ترجیح ندارد؟16
2( مستفعُل مستفعُل مستفعُل مستف 1( مفعول، مفاعیُل مفاعیُل فعولن  

0/25

0/5در کدام رکن از بیت »چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست/ سخن شناس نه ای جان من خطا اين جاست« اختیار شاعری »ابدال« به کار رفته است؟17

نام بحر کدام يک از ابیات زير، »رمل مثّمن سالم« است؟18

1( هر که چیزی دوست دارد، جان و دل بر وی گمارد
شـگرف  را  ره  ايـن  بايـد  2( شـیرمردی 

هر که محرابش تو باشی، سر ز خلوت برندارد
ژرف ژرف  دريــا  و  است  دور  ره  ــه  زان ک

0/25

بیت »ياد باد آن  که ز ما وقت سفر ياد نکرد/ به وداعی دل غمديدءه ما شاد نکرد«19
پ( وزن بیت را بنويسید. ب( نشانه های هجايی آن را بگذاريد.  الف( تقطیع هجايی کنید. 

2/25

نام قالب هر يک از اشعار زير را بنويسید. 20
الف( می تراود مهتاب/ می درخشد شب تاب/ نیست يک دم شکند خواب به چشم کس و لیک/ غم اين خفتءه چند/ خواب در چشم ترم می شکند«

برآمد عّیار  بت  شکلی  به  لحظه  هر  ب( 
برآمد يــار  آن  دگــر  لباسی  به  دم  هر 

دل برد و نهان شد
گه پیر و جوان شد

0/5

زيبايی شناسی )6 نمره(

در هر يک از بیت های گروه »الف« کدام آرايءه ادبی گروه »ب« به کار رفته است؟ )در ستون »ب« يک مورد اضافی است.(21

»ب«»الف«

آزادم«الف( حافظ از جور تو، حاشا که بگرداند روی توام  بند  در  که  روز  آن  از  1( تضاد»من 

نیستمب( موج زخودرفته ای تیز خرامید و گفت نروم  گر  می روم  اگر  2( تضمینهستم 

عقاب بیند  تو  تیغ  چو  برهنه  شتابپ(  نخجیر کردن  بــه  ــیــارد  3( اسلوب معادلهن

رات( عشق چون آيد برد هوش دل فرزانه را خانه  چراغ  اول  می کشد  دانا  4( لّف و نشردزد 

5( اغراق

1

برای هر يک از ابیات زير، آرايءه مناسب را از داخل کمانک انتخاب کنید.22

خامشی  آمــد  احمق  ــواب  ج چــون  ــف(  می کشی ال چــون  سخن  در  درازی  ــن  )تلمیحـ  حسن تعلیل(اي
)متناقض نما ـ مراعات نظیر( ب( من مسلمانم/ قبله ام يک گل سرخ/ جانمازم چشمه، ُمهرم نور/ دشت سجادءه من  

0/5

با توجه به بیت زير:23

مؤذنی«»نرگـس همـی رکـوع کنـد در میـان بـاغ  ســرو  بر  فاخته  کــرد  که  ــرا  زي
الف( شاعر چه دلیلی برای رکوع گل نرگس بیان کرده است؟

ب( اين آرايه و هنر شاعرانه چه نام دارد؟

0/75

در بیت »افروختن و سوختن و جامه دريدن/ پروانه ز من، شمع ز من، گل ز من آموخت«24
الف( »لّف اول« را بیابید.

ب( نوع اين »لّف و نشر« را بنويسید.

0/5

با ذکر دلیل ثابت کنید در بیت زير آرايءه »متناقض نما« به کار رفته است.25

رخت  شادّی  به  دم  هر  غمی  جام  خّرم آن کس کاو بدين غم شادمانی می کند«»می خورم 

0/5

در بیت »روی خوبت آيتی از لطف بر ما کشف کرد/ زان زمان جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما«26
الف( کدام واژه، آرايءه »ايهام تناسب« را به وجود آورده است؟

ب( اين واژه با کدام کلمه در بیت »تناسب« برقرار کرده است؟

0/5
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با توجه به ابیات:27
خوش تر نديدم  عشق  سخن  صدای  1( از 

2( دل چو غافل شد ز حق، فرمان پذير تن بود 
بمانـد دوار  گنبـد  ايـن  در  کـه  يـادگاری 
می برد هر جا که خواهد اسب، خواب آلوده را

الف( در کدام بیت آرايءه »اسلوب معادله« وجود دارد؟
ب( چگونه به وجود اين آرايه در بیت پی برده ايد؟ )ذکر يک دلیل کافی است.(

0/75

در بیت »خانه زندان است و تنهايی ضالل/ هر که چون سعدی گلستانیش نیست«:28
الف( در کدام واژه، آرايءه »ايهام« به کار رفته است؟

ب( معانی مختلف اين واژه را بنويسید.

0/75

در سرودءه »با من بیا به خیابان/ تا بشنوی بوی زمستانی که در باغ رخنه کرده است«:29
الف( آرايءه قسمت مشخص شده چه نام دارد؟

ب( دلیل خود را برای وجود اين آرايه بنويسید.

0/75

نقد و تحلیل نظم و نثر )4 نمره(

با توجه به شعر زير از »قیصر امین پور« به پرسش ها پاسخ دهید:30

ــم ــرده اي ــژم پ و  زرد  اگـــر  ــا  ــراپ »س
پنجره لــب  ــی  ــال خ گــلــدان  چــو 
ــم ــده اي دي ــا  م ـــود،  ب دل  داغ  اگـــر 

ــــم  آورده اي ـــت،  اس ــل  ــی دل دل  اگـــر 

نــســپــرده ايــم پــايــیــز  ــه  ب دل  ـــی  ول
ــم ــورده اي ــرک خ ت ــرات  ــاط خ از  ــر  پ
ــم ــورده اي خ ــا  م بـــود،  دل  ــون  خ ــر  اگ
ــم« ــرده اي ب مــا  اســت،  ــرط  ش داغ  ــر  اگ

الف( يک مورد از ويژگی های »فکری« اين سروده را بیان کنید. 
ب( مفهوم کنايی مصراع »اگر خون دل بود، ما خورده ايم« چیست؟

1

با توجه به متن زير:31
»وقتی بچه هايی که می افتادند خوابیده به سمت خاکريز نشانه می رفتند و آخرين رمق هايشان را در آخرين فشنگ هايشان می ريختند و شلیک می کردند، جايز 
نبود که من هم چنان بی حرکت بمانم و فقط دنبال شما بگردم. آن قسمت خاکريز را که بیشتر آتش به پا می کرد، نشانه رفتم و يک خشاب فشنگم را درست 
»سید مهدی شجاعی« در همان نقطه آتش خالی کردم و با خاموش شدن آن آتش که تیربار به نظر می آمد نیرو گرفتم ...«  

الف( دو ويژگی »زبانی« برای اين متن بنويسید. 
ب( نويسنده اين متن را در چه قالبی نوشته است؟

1

شعر زير سرودءه »نیما يوشیج« است. يک ويژگی برای آن ذکر نمايید. 32
»در شب تیره ديوانه ای کاو/ دل به رنگی گريزان سپرده/ در درءه سرد و خلوت نشسته/ همچو ساقءه گیاهی فسرده/ می کند داستانی غم آور ...«

0/5

در سرودءه زير کدام آرايه به کار نرفته است؟33
»رود می نالد/ جغد می نالد/ غم بیاويخته با رنگ غروب/ می تراود ز لبم قصءه سرد/ دلم افسرده در اين تنگ غروب«

4( جناس 3( متناقض نما  2( حس آمیزی  1( استعارءه مکنیه 

0/5

متن زير از »علی اکبر دهخدا« است، دو ويژگی »زبانی« آن را بیان کنید. 34
»ننه، هان! اين زمین روی چیه؟ روی شاخ گاو، گاو روی چیه؟ روی ماهی، ماهی روی چیه؟ روی آب، آب روی چیه؟ وای وای! الهی روده ات ببره. چه قدر حرف 

می زنی؟! حوصلم سر رفت! آفتابه لگن شش دست، شام و ناهار هیچی! گفت نخور، عسل و خربزه با هم نمی سازند.«

0/5

دو مورد از ويژگی های متن زير از »جمال زاده« را بنويسید. 35
»گفتم ای بابا، خدا را خوش نمی آيد. اين بدبخت ها سال آزگار يک بار برايشان چنین پايی می افتد و شکم ها را مدتی است صابون زده اند که کباب غاز بخورند 

و ساعت شماری می کنند، چه طور است از منزل يکی از دوستان و آشنايان يک دست ديگر ظرف و لوازم عاريه بگیريم؟«

0/5

جمع نمرات 20  موفق باشید 
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پ(روزنامهنگاریب(محاورهالف(عباسمیرزا- 1
سرگذشتحاجیبابااصفهانیاثرجیمزموریه- 2
گزینءه»2«صبایکاشانی- 3
گزینءه»1«نشاطاصفهانی- 4
گزینءه»3«ملکالشعرابهار- 5
6 -

رادمیُتِتَفطاِلیپادر
UـUUــ Uــ

جوستِبَلبَرِکهیَسِوَسرهر
UـUـUUــ ـ

فَْعلنفاعالُتمستفعل

ـــ/UUـU/Uــ
فعولنمفاعلنمفعول

7 -
تیَرف ·Aطافتِلِطفرَمزَتخنانشِکِنگو
ــUUــUUــUUـــ

 ·Ã¨اَتلسیاِخکیاییُت ¸Äpمیداُکُدهر
ــUUــUUــUUــUـ

فعالتنفعالتنفعالتنفاعالتن

وزنبیتهمساناست.
الف(بهار،چمن،نسرین،بلبل،گل/سال،عمر- 8

ب(متاع،بازار،رونق،کسادی،رواج
الف(اشارهبهداستانعشقلیلیومجنوندارد.- 9

ب(اشارهبهماجرایبهدارآویختنحسینبنمنصورحالجدارد.
مصراعاولبخشیازآیءهقرآنوتضمیناست.- 10
ب(تضمینالف(تلمیح- 11
الف(نادرست،اغلبشاعرانبهمحتواگرایشداشتند.- 12

ب(نادرست،کموبیشمانندگذشتهادامهیافتوتغییرچندانینداشت.
مشروطهخواهانـقانونمداری- 13
ازکلینگریوذهنیتگراییبهجزئینگریوعینیتگراییتغییرکرد.- 14
آگاهسازیمردموانتشارآندرروزنامهها- 15
الف(- 16

ِوجاَودُبمتناِکهیخاُچ ·Hj
UــUــUــUـ
ُزرُبِکنیمِناُکنَم ·I¬َن ·IÀ
UــUـ UــUـ

فعلفعولنفعولنفعولن

درهجایششممصراعدومبلندتلّفظکردنمصّوتکوتاه)تغییرکمّیتمصّوتها(رخ
دادهاست.

ب(
·ِسآ I¶ندَکِشمیلَکَفِبباارِیتیکش
ـUUــUUــUــUـ

نیمُکَنلَقَعلُمِربَحرینبَـِکبِهAْ·ِیتک
ـUUــUUــUUــUـ

فعلنفعالتنفعالتنفاعالتن
تغییرکمّیتمصّوتها:آوردنهجایکوتاهبهجایهجایبلنددرهجایپنجممصراع

اول/امکانحذفهمزهدرهجایهفتممصراعدوم
ب(بحرآتش- 17 الف(آفریدنایمانازکفروجسمازجان
تن(/- 18 این صدف جان، )گوهر تشبیه همیخاید(/ )انگشت کنایه »4« گزینءه

مراعاتنظیر)گوهروصدف(
ب(سرگرمبودنـبیکاری- 19 الف(خشکـتر
لّفونشرمرتب- 20

پاکی)لّف2(مستی)لّف1(

اشک)نشر2(چشم)نشر1(
الف(شعردماوندیهباتوجهبهشکلقافیهودرونمایءهآن،درقالبقصیدهاست.- 21

مصراعاولبامصراعهایزوجهمقافیهاندونوعادبیآن،ادبیاتپایداریاست.
ب(ویژگیهایزبانی:زبانشعرعصربیداریسادهورواناست.برایعامءهمردمقابلفهم
است.ازشعربرایآگاهسازیمردماستفادهشدهاست،شاعربهمحتوابیشترگرایشدارد.

ـاستفادهازکلماتکهن
ویژگیهایادبی:ملکالشعرابهقالبقصیدهتوجهداشته.شعرراوسیلهایبرایبیانمقصود

بهکارگرفتهاست.ازنظرموسیقیکامالًپایبندیشاعربهعروضسنتیدیدهمیشود.
ویژگیهایفکری:آزادی،وطنخواهیوتوجهبهمردمازمضامینسیاسی،اجتماعیو

وطنیایندورهاست.
پ(توجهبهمردموانعکاسخواستهاوعالیقتودءهمردم.

ت(
بنددریپاِدپیِسِودیای
ــUـUـUUــ
وندماَدایتیگیِدَبگنای
ــUــUUــ

فعولنمفاعلنمفعول

وزندیگر:مستفعلفاعالُتفعلن
ث(مشتروزگار

ج(نابودیکاملحکومتظلم)ازپیافکندن،ازپیگسستن(
چ(آتش)استعارهازعشقبهوطن(

فتحعلیشاه- 1
نادرست،فرخییزدیبیشترتحتتأثیرمسعودسعدوسعدیبود.- 2
الف(گزینءه»4«فقرفرهنگیجامعهوسستیورخوتوحاکمبرادبیات- 3

ب(گزینءه»2«علیاکبردهخدا
نمایشنامءهمنظومایدهآلیاسهتابلویمریم- 4
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ب(همسانتکلختی- 4 الف(همساندولختی
پ(ناهمسان

3(تضمین- 5 2(حسآمیزی 1(مراعاتنظیر
بهداستانحضرتابراهیم⒔وگلستانشدنآتش- 6
گزینءه»2«- 7
فکری- 8
الف(تغییرکمیتمصوتهایاکوتاهتلّفظکردنمصوتبلند- 9

ب(مفتعلنمفاعلنمفتعلنمفاعلن
متناقضنما- 10
روی»لف«زرمیزند»نشر«/چشم»لف«گهرمیریزد»نشر«- 11
تضادآوردندوامرمتضاداست،بدونآنکهمتناقضهمباشند،امادرمتناقضنما،- 12

تضاددریکامراست،نهدوامر.
قیصرامینپور- 13
ب(پیشکسوتان- 14 الف(پرویناعتصامی
گزینءه»2«تصرفنیمادرماهیتشعرقدیموارائءهماهیتیکهنازآنبهتغییردر- 15

قالبوویژگیهایسخنشاعرانقدیمانجامید.
الف(آتشخاموش،شهریچونبهشت،سووشون)یکاثر(- 16

ب(صدایسبز،خوابارغوانی،برآشفتنگیسویتاک،گوشوارءهعرش)یکاثر(
گزینءه»2«- 17

نه رفتار را سرو ولیکن مانی را نیستسرو گفتار را ماه ولیکن مانی را ماه
18 -

پ(ابدال

نیخاِکَرقَوهَـبشکومیالف(تقطیعهجایی

ــUـUـUUــب(نشانههایهجایی
نیدامماَترانشداکانالف(تقطیعهجایی

-ــب(نشانههایهجایی


ــUـUـ

فعلنفاعالُتمستفعلت(وزن

یامفعوُلمفاعلنفعولن
اغراق- 19
پ(بلبل،باغ،نغمه،ترانه- 20 ب(عددهزار،بلبل الف(هزار
ب(ایهام- 21 الف(اغراق
پ(ادبی- 22 ب(زبانی الف(ادبی
3(عامیانه- 23 2(مصنوع 1(طبیعی
گزینءه»1«- 24

ــیدمبــــــهدم ــت ــس ـــــــایه خمدری و پــیــچ و تـــاب و چـــرخ در
فعالتنفعلن- 25
حسآمیزی- 26
ب(اسلوبمعادله- 27 الف(حسنتعلیل
مفهومی- 28 با دوم مصراع و دارند معنایی و نحوی استقالل مصراع دو از یک هر

محسوسدرحکممصداقوتأییدیبرایمصراعاولاست.شاعربرپایءهتشبیهبیندو
مصراعارتباطمعناییبرقرارکردهاست.)یکدلیلکافیاست.(

الف(حسآمیزی- 29
ب(شاعردوحسشنواییوالمسهراباهمآمیختهاست.

الف(نویانیمایی- 30
ب(تغییردرآوردنجایگاهقافیهوکوتاهیوبلندیمصراعها،نگاهنوونگرشعاطفیبه
واقعیاتملموس،سیرآزادتخیل،نزدیکیبهادبیاتنمایشیازویژگیهایاینشعرنیمااست.

سوزوشورشاعرنسبتبهوطن،ونشاندادندردمندی،عشقاوبهمیهنوجوانان- 31
گزینءه»1«سیداشرفالدینگیالنی)نسیمشمال(- 32

آزادی،وطن،قانون،تعلیموتربیتجدید،توجهبهمردم،دانشهاوفنوننوین)سهمورد(- 33
است.- 34 رفته کار به آن در عامیانه اصطالحات و کنایات واژهها، از بسیاری )1

کاربرد و کوتاهیجمالت )3 است. محاوره و گفتار زبان تأثیر تحت داستانی نثر )2
افعالفراواندرمتندیدهمیشود.4(دراینمتنگونههاینثرفنیومصنوعجایگاهی

ندارند.)دومورد(
الف(بیانرواییوداستانی،حماسیبودنزبان،کهنگرایی،بهکارگیریترکیبات- 35

زیباوخوشآهنگ،کاربردهاینحویسبکخراسانی،شعراجتماعی،انعکاسحوادث
زندگیمردمدرشعر)دومورد(

ب(آخرشاهنامه،زمستان،ازایناوستا)یکمورد(
ایهام،تشبیه)هرآرایءهمشترکدیگر(- 36

ب(تهرانمخوف- 1 الف(میرزاآقاتبریزی
گزینءه»2«جمالزادهبامجموعهداستان»یکیبودیکینبود«آغازگرداستاننویسی- 2

فارسیبهشیوءهنویناست.
گزینءه»2«جاللآلاحمد- 3
آخرشاهنامه،زمستان،ازایناوستا)یکمورد(- 4
»1«)رماننویسی(- 5 ب( »3«)محتوایشعر( الف(
بهجایطنز،واژءه»وطندوستی«درستاست.- 6
زبانی؛درشعربرخیازشاعرانایندورهتوجهبهواژگانکهنازجمله»بادافره«- 7

مشاهدهمیشودکهدرسطحزبانیشعرایندورهبررسیمیشود.
ب(خراسانی- 8  الف(اجتماعی
گزینءه»3«- 9

سادگیوروانیزبانشعروجملهبندیهایسادهدرشعرکامالًچشمگیراست.
سادگیوروانیازبارزترینشاخصههایزبانشعرعصربیداریاست.

گزینءه»1«حضورراویسومشخصدربعضیصحنههایداستانیکیازضعفهای- 10
تکنیکیدراغلبداستانهایدورانمشروطهاست.

ب(فکری- 11  الف(ادبی
گزینءه»2«- 12

زوستِرماَنتالسُگُغباِکُرخیمابِن

UـUــUUـUـUــ
 @@

فَعلمستفعلنمفاِعُلمستفعلن

مفعولفاعالُتمفاعیُلفاعلن
الف(ناهمسان)فاعالتنمفاعلنفعلن(- 13

ب(همساندولختی)مستفعلمفعولنمستفعلمفعولن(
پ(همسانیکپایهای)مفاعیلنمفاعیلنمفاعیلنمفاعیلن(

الف(چونبعدازمصّوتبلند/و/مصّوتآمدهاست.- 14
ب(زبانی

پ(چهارهجایکشیده:/دام/چند/پای/بند
گیاه)بهشکل/گِـیاه/هجابندیمیشود.(- 15
16 - فعولنمفاعیٌلمفاعیٌلمفعوٌل

ستطاخک
UUـ

گزینءه»1«

زیراناهمساناستومعموالًوزنهمسانبرناهمسانبرتریدارد.

17 -
طاستکـخ
U Uـ
جاستاین
@@



ـ

 ¸ÄH()جاست
@@



ـ
رکنپایانیمصراعدوم
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گزینءه»1«- 18
ردماگُـِویبرِدلُنجاردداستدوزیچیکهر
ــUـــUـــUـــUـ

فاعالتنفاعالتنفاعالتنفاعالتن
19 -

َکردَنِدیافرَسِتوقمازکـHj·بادیا

UUــUUــUUــUـ

 @@ 
کردَنِدشاماِیِددیغمِلِدعیداِوبِـ
UUــUUــUUــUUـ

فاعالتن)بهجایفعالتن(
دررکناولمصراعاول

فعلنفعالتنفعالتن

ب(مستزاد- 20 الف(شعرنو)نیمایی(
»2«)تضمین()مصراعدومازسعدیتضمینشده.(- 21 الف(

»1«)تضاد()هستم،نیستم( ب(
»5«)اغراق( پ(

»3«)اسلوبمعادله( ت(
الف(تلمیح)بهضربالمثلجوابابلهانخاموشیاست(.- 22

ب(مراعاتنظیر)نماز،قبله،جانماز،مهر،سجاده(
الف(علترکوعگلنرگسرااذانگفتنفاختهبررویسرودانستهاست.- 23

ب(حسنتعلیل
ب(نامرّتب)مشّوش(زیرا:- 24 الف(لّفاول:افروختن

نشرها:پروانه،شمع،گل/بهترتیبلّفها:افروختن،سوختن،جامهدریدن،نیامدهاند
باغمشادمانیکردندرکالمشاعربهشکلهنرمندانه،تناقضدارد.- 25
الف(آیت:1(نشانه2(آیءهقرآنکهباواژءه»تفسیر«تناسبدارد.- 26

ب(تفسیر
الف(بیت»2«- 27

ب(مصراعدومدرحکممصداقوتأییدیبرایمطلبمصراعاولاست.شاعربرپایءه
تشبیهبیندومصراعارتباطبرقرارکرده.

الف(گلستان- 28
ب(باغوگلزار/گلستانسعدی)کتاب(

الف(حسآمیزی- 29
ب(زیراشاعردوحسشنواییوبویاییرادرهمآمیخته.

الف(استقامتوپایداریدردوراندفاعمقدس/سربلندیوافتخار/زندهنگهداشتن- 30
خاطراتوحفظارزشهایدفاعمقدسغزل/حماسی/بعدحماسیوعرفانی/مفاهیم

انتزاعی/بعدزمینیوآسمانی/فرهنگدفاعمقدس)یکمورد(
ب(خوندلخوردن:کنایهازغصهخوردنوناراحتی

بیشتر- 31 جنگ زمان در ویژه به ما داستان زبان سادهنویسی/ از بهرهگیری الف(
عامیانهاست./باانقالباسالمیووقوعجنگتحمیلیبسیاریازواژههایمربوطبه
فرهنگایثاروشهادتومبارزهومقاومتواردزبانداستانایندورهشد.)دومورد(

ب(قالبنوشته:خاطرهنویسی
تغییردرآوردنجایگاهقافیهوکوتاهیوبلندیمصراعها/نگاهنوونگرشعاطفی- 32

بهواقعیاتملموس/سیرآزادوتخیل/نزدیکیبهادبیاتنمایشیازویژگیهایشعر
نیماست.)یکمورد(

گزینءه»3«متناقضنما- 33
نالءهرود)استعارءهمکنیه(/قصءهسرد)حسآمیزی(/جناس)رنگ،تنگ(

سادهوقابلفهمبودننثر/استفادهازعباراتعامیانه/کمبودنلغاتوترکیبات- 34
ناآشنایعربی

1(بسیاریازواژهها،کنایاتواصطالحاتعامیانهدرآنبهکاررفتهاست.- 35
2(نثرداستانیتحتتأثیرزبانگفتارومحاورهاست.

3(کوتاهیجمالتوکاربردافعالفراواندرمتندیدهمیشود.
4(دراینمتن،گونههاینثرفنیومصنوعجایگاهیندارند.

ب(درست- 1 الف(نادرست)درروزنامءهنسیمشمالچاپمیشد.(
ت(نادرست)بهسادگیگرایید.( پ(درست

گزینءه»3«طوفاندرپرانتز- 2
گزینءه»4«دورءهچهارم- 3
ب(نمایشنامه- 4  الف(سووشون
ب(جدید- 5 الف(توجهبهمردم

ت(خیالبندی  پ(معنیگریزی
ب(ادبی- 6  الف(فکری
گزینءه»1«آشناییزداییورویآوردنبهکاربردترکیبهایبدیعوبیسابقه- 7
گزینءه»1«روزهیکسوشدوعیدآمدودلهابرخاست- 8
میان- 9
ب(همساندولختی- 10  الف(ناهمسان
الفوب)مفتعلنفاعالتمفتعلنفع(- 11 »ب«مفعولمفاعلنفعولن

کار ــر آخ و جهان در مپرس«»گــشــتــهام کــه ــدهام ــزی ــرگ ب ــبــری دل

گزینءه»4«مفعوُلفاعالُتمفاعیُلفاعلن- 12
»الف«)تغییرکمیتمصّوت(- 13
رجزمثمنسالم- 14
مفاعیلن- 15
16 -

بیمَلَطدتیاِزِکجتحاِچستماباریاالف(تقطیعهجایی
ب(نشانههای

UUــUUــUUــUـهجایی
 -

بسراماجانِسِنموآنِتبَـُصحِتَلدوالف(تقطیعهجایی

ب(نشانههای
Uـهجایی

ـUUــUUــــ

پ(فعالتن)فاعالتنفعالتنفعلن)فعلن(
ت(هجایپایانمصراعبلنداستیاابدالیاآوردنفاعالتنبهجایفعالتندررکن

اولمصراع
17 - پ(تلمیح ب(تضمین الف(مراعاتنظیر

ث(اغراق  ت(متناقضنما
الف(بیت»2«- 18

هشیارها«»پرستشبهمستیاستدرکیشمهر جــرگــه ــن زی ــد ــرونان ب
پ(محبتـخورشید  ب(مهر

ب(نامرّتبیامشّوش- 19  الف(مرّتب
الف(حسآمیزی- 20

ب(درهردومتنآمیختگیچندحسبرتأثیروزیباییکالمافزودهاست.
الف(- 21

لوحدلسیاهی از زداید صبحگاهی«»اشکسحر باران را چمن کند خّرم
مفهومی- 22 )با مصراع دارند.یک نحوی( و )معنایی استقالل مصراع دو از یک هر

است. ذهنی( مفهوم )با دیگر مصراع برای تأییدی و مصداق حکم در محسوس(
زیباییآفرینیبرپایءهشباهتاست.

1(تضاد2(حسنتعلیل3(اغراق4(ایهام- 23
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ابتدای قاجار رواج داشت. در این سبک  سبک بازگشت در دوران حکومت افشاریه، زندیه و 
شاعران به تقلید از آثار پیشینیان پرداختند و شعر را به سبک خراسانی و عراقی بازگشت دادند.

 تاراج کتابخانءه اصفهان و افتادن کتاب ها به دست مردم
 توجه به ادبیات در دربار قاجاریه و رونق مدح
 تضعیف جامعه بر اثر شکست ایران از روسیه

در این دوران انجمن های ادبی تأسیس شدند که مهم ترین آن ها عبارت اند از:
 انجمن ادبی اصفهان  با ادارءه مشتاق اصفهانی
 انجمن ادبی نشاط  تأسیس عبدالوهاب نشاط

 انجمن ادبی خاقان  به ریاست فتحعلی شاه
هدف از تأسیس انجمن  ادبی خاقان این بود که شعر فارسی را از تباهی و انحطاط اواخر 

دورءه صفویه و بعد از آن رهایی بخشد.

اهمیت شاعران سبک بازگشت در این بود که توانستند زبان شعر را از آن سستی که در 
اواخر سبک هندی در آن به وجود آمده بود، نجات بخشند.

هاتف اصفهانی از مشهورترین شاعران این دوره است. شاعران این دوره را می توان با توجه 
به این که به کدام یک از دوران های ادبی قبل از خود بازگشتند، به دو گروه تقسیم کرد:

 بازگشت به قصیده سرایی یعنی سبک خراسانی و عهد سلجوقی: صبای کاشانی، قاآنی 
شیرازی، سروش اصفهانی

 بازگشت به غزل سرایی یعنی سبک عراقی )تقلید از حافظ و سعدی(: مجمر اصفهانی، 
فروغی بسطامی، نشاط اصفهانی

دو تن از
شاعران

دورءه بازگشت

الف( صبای کاشانی
1- پرچمدار بازگشت ادبی و شاخص ترین شاعر 

این دوره 
2- آثار: گلشن صبا ) به تقلید از بوستان سعدی(، 
خداوندنامه )حماسه ای مذهبی در بیان معجزات 

پیامبر و دلیری های حضرت علی ⒔ (

ب( نشاط اصفهانی
به  فارسی و مشهور  نثر  و  1- مهارت در نظم 

غزل سرایی
2- آثار منظوم و منثور او با عنوان گنجینءه نشاط 

باقی است.

 به ادبیاتی که گویای اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی روزگار مشروطه است »ادبیات بیداری«
یا »ادبیات مشروطه« می گوییم. 

 تأثیر جنگ های نافرجام ایران و روس
 توجه مردم به واقعیت ها و امکانات فنی دنیای جدید

 کوشش های عباس میرزا در روی آوردن به دانش و فنون نوین

 اعزام دانشجویان ایرانی به خارج از کشور برای تحصیل 
 رواج صنعت چاپ و روزنامه نویسی و ترجمه و نشر کتاب های غربی

 تأسیس مدرسءه دارالفنون به دست امیرکبیر

 زبان محاوره ای شعر برای قابل فهم بودن و انتقال مفاهیم جدید
 شکل گیری نهضت ساده نویسی همراه با نهضت آزادی خواهی 

 شعر عبارت بود از بیان هنرمندانءه واقعیات و وسیله ای برای بهبود زندگی 

محمدتقی بهار
 آشنایی عمیق با ادبیات کهن و نیز مسائل دنیای جدید 

 تدریس در دانشگاه و به کارگیری توان خود در آزادی و وطن خواهی و فعالیت در 
حوزءه روزنامه نویسی و سیاست

 زبان حماسی به سبک خراسانی در شعر 
 آثار: تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، سبک شناسی، تاریخ تطور نظم فارسی، دیوان 

اشعار و تصحیح های ارزشمند
ادیب الممالک فراهانی

 ملقب به ادیب الممالک از طرف مظفرالدین شاه
 فعالیت اصلی روزنامه نگاری

 سردبیر روزنامءه مجلس
 طبع آزمایی بیشتر در قصیده

 دیوان شامل قصاید و ترجیع بندها و مسمط ها
 مضامین شعر: وطنی، سیاسی و اجتماعی

سید اشرف الدین گیالنی
 معروف به نسیم شمال )سردبیری روزنامءه نسیم شمال(

 زبان ساده و طنزآمیز در مبارزه با استبداد و عشق به وطن
ایرج میرزا

 در ردیف شاعران آزادی خواه نیست چون شاهزادءه قاجاری است.
 به کارگیری تعبیرات عامیانه و آفریدن اشعاری ساده و روان

 توانایی در سرودن طنز، هجو و هزل
 ترجمءه منظوم از شعرهای غربی مثل قطعءه »قلب مادر«

عارف قزوینی
 شاعری وطنی و از موسیقی دانان بزرگ عهد مشروطیت

 عرصءه هنر وی تصنیف ها و ترانه های ملی 
 شعری ساده و به دور از پیچیدگی همراه با سوز و شور 

 مضامین اصلی شعری وی، وطن و ستیز با نادانی 
فرخی یزدی

 شاعری شاخص و نمایندءه مردم یزد در مجلس هفتم 
 تحت تأثیر مسعود سعد و سعدی )مثل مسعود سعد به زندان رفت. آشنایی با سعدی 

طبعش را شکوفا کرد.( 
 داشتن اندیشه های پرشور آزادی خواهی و وطن دوستی
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