
با مفاهیم بیتای بخش ستایش شروع کنیم. آماده ای که؟

کدام گزینه با بیت »یارب قبول کن به بزرگّی و فضل خویش / کان را که رد کنی، نبود هیچ ملتجا« متناسب است؟5 	.87

ـــــی نیســـــت ـــــان پناه ـــــوام در جه ـــــتان ت ـــــز آس ــت1( ج ــی نیسـ ــن در حواله گاهـ ــز ایـ ــرا به جـ ــر مـ سـ
ــت2( زمانـــــه گـــــر بزنـــــد آتشـــــم بـــــه خرمـــــن عمـــــر ــی نیس ــرگ کاه ــه ب ــن ب ــر م ــه ب ــوز ک ــو بس بگ
ـــــت3( مبـــــاش در پـــــی آزار و هرچـــــه خواهـــــی کـــــن ـــــی نیس ـــــن گناه ـــــر از ای ـــــا غی ـــــریعت م ـــــه در ش ک
کـــــه تیـــــغ مـــــا به جـــــز از نالـــــه اّی و آهـــــی نیســـــت4( عـــــدو چـــــو تیـــــغ کشـــــد مـــــن ســـــپر بینـــــدازم

کدام گزینه با بیت »گر خلق تکیه بر عمل خویش کرده اند / ما را بس است رحمت و فضل تو مّتکا« ارتباط معنایی دارد؟ 5 ..87

ـــــا را ـــــوش فلک ه ـــــردۀ گ ـــــازد پ ک س ـــــا ـــــان چ از آن بیدادگـــــر در ســـــینه فریـــــادی کـــــه مـــــن دارم1( گریب
ـــــن دارم2( بـــــه کـــــوه قـــــاف دارم از تـــــوّکل پشـــــت چـــــون عنقـــــا ـــــه م ـــــر زادی ک ـــــر کم ـــــرو ب ـــــچ ره ـــــدارد هی ن
ــه مــن دارم3( گرانــی می کنــد چــون تیشــه بــر مــن هــر پــر کاهــی ــادی ک ــس فرســوده گردیده ســت بنی ز ب
خــراب افتــاده  اســت از بــس غم آبــادی کــه مــن دارم4( ز وحشــت مــی رود چــون دود جغــد از روزنــم بیــرون

کدام گزینه با بیت »در کم ترین صنع تو مدهوش مانده ایم / ما خود کجا و وصف خداوند آن کجا« تناسب معنایی ندارد؟ 5 	.87

ــم ــ ــرغ وهـ ــ ــرد مـ ــ ــش پـ ــ ــر اوج ذاتـ ــ ــه بـ ــ نـــــه بـــــر ذیـــــل وصفـــــش رســـــد دســـــت فهـــــم1( نـ
ــوک ــد ملـــ ــ ــه خداونـ ــ ــد کـ ــ ــی آیـ ــم کـــ ــ از کم تـــــر بنـــــدگان خـــــود یـــــاد کنـــــد2( در وهـ
نرســـــد3( بـــــر وصـــــف تـــــو دســـــت عقـــــل دانـــــا نرســـــد بینـــــا  جـــــان  ضمیـــــر  ک  ادرا ِو 
ک ــاک4( کجـــــا وصـــــف تـــــو دانـــــد کـــــرد ادرا ــ ــف خـ ــ ــدر کـ ــ ــاد انـ ــ ــز اوفتـ ــ ــه عاجـ ــ کـ

مفهوم ابیات کدام گزینه با بیت »در کم ترین صنع تو مدهوش مانده ایم / ما خود کجا و وصف خداوند آن کجا« متناسب است؟  5 		87
ــه حضــرت تــو بــه غایتــی  اســت کــه از حــّد وهــم بیــرون اســتالف( کــه دوســت داری و اخــاص مــن ب
ــل ــ ــدر عقـ ــ ــد انـ ــ ــش نگنجـ ــ ــه ذاتـ ــ ــدر شســـــتب( ُکنـ ــد انـــ ــر حکمـــــش نیایـــ تیـــ
نمی آیــیج( عقــل از تــو چــه دریابــد تــا وصــف تــو اندیشــد؟ وصــف  در  نمی گنجــی  عقــل  در 
بــه جهــان خــّرم از آنــم کــه چنانــم تــو پســندید( هــم نشــاط از تو و هــم غم، چه غم ار شــاد نباشــم؟!
در عقـــــل ایـــــن نگنجـــــد در خاطـــــر آن نباشـــــده ( دل از تـــــو برگرفتـــــن بـــــر دیگـــــری نهـــــادن
ـــــن ـــــل دوربی ـــــد عق ـــــو نرس ـــــف ت ـــــه وص ـــــایو( در کن ـــــم دورپ ـــــرود وه ـــــو ن ـــــام ت ـــــدر ب ـــــر ق ب

4( الف ـ ب ـ و 3( د ـ ه  ـ و  2( ب ـ ج ـ و  1( الف ـ د ـ ه  
و یه سؤال از کنکور 98 با همین مفهوم و البّته صورت سؤال متفاوت ...

)نظام قدیم ـ عمومی انسانی 98(5 8	87 مفهوم کدام بیت با سایر ابیات تفاوت دارد؟ 

پَِیـــــش در  خیـــــزان  و  افتـــــان  گرچـــــه زآب دیـــــده پایـــــم در گِل اســـــت1( مـــــی روم 
ک درت چـــــاره شـــــود ورنـــــه ایـــــن ســـــیل پیاپـــــی بکنـــــد بنیـــــادم2( آب چشـــــمم مگـــــر از خـــــا
در اشــک مــا چــو دیــد روان گفــت کایــن چه جوســت3( چنــدان گریســتیم کــه هــر کــس کــه برگذشــت
ـــــت ـــــاداری دوس ـــــه وف ـــــا ب ـــــم ی ـــــت زن ـــــر بخ ـــــده ب ـــــاری دل4( خن ـــــه گرفت ـــــا ب ـــــم ی ـــــش کن ـــــر خوی ـــــه ب گری

با  قبلی،  پایۀ  دو  مثل  دوازدهم،  فنون  و  علوم 
سبک  از  چیزی  می شود.  شروع  »ستایش« 
با  هم،  آخر  و دست  عروض،  و  آرایه  قدری  و  می خوانی، 
»نیایش« کتاب را تمام می کنی. حواست باشد: مطالب این 
و  دهم  سال  در  که  است  چیزی  آن  از  پیشرفته تر  کتاب 
یازدهم خوانده ای. پس الزم است حسابی آماده باشی. سر 

نخ را بگیر و بیا!



اول می ریم سراغ وضعّیت دورۀ بازگشت، بعد، شخصیت های این دوره، و بعد هم،  »بیداری« و اّطالعات مربوط بهش!

کدام عبارت نادرست است؟5 		87

1( با روی کار آمدن سلسلۀ قاجار و تثبیت حکومت مرکزی در ایران، بازگشت به شیوه و الگوی گذشتگان در ادبّیات پررونق تر از گذشته بود. 
2( در زمان نادر شاه و کریم خان  زند، فتحعلی خان صبا با همراهی چند تن دیگر از ادیبان، انجمن ادبی »اصفهان« را اداره می کرد.

3( در دوران حکومت های افشاریّه، زندیّه و ابتدای دورۀ قاجار، رشد و شکوفایی قابل توّجهی برای تاریخ ادبّیات ایران دیده نمی شود.
4( در زمان قاجار عبدالوهّاب نشاط انجمن ادبی »نشاط« را تأسیس کرد و پس از آن، انجمن ادبی »خاقان« به ریاست فتحعلی  شاه در تهران تشکیل شد.

گزینه درست را طوری انتخاب کنید که بیت ها در آن به ترتیب، یادآور نام مؤّسسان انجمن های ادبی »نشاط ـ اصفهان ـ خاقان« باشند.5 		87
دوســـت دارنـــد ایـــن دو کوکـــب ناصرالّدیـــن  شـــاه را!الف( غــرق مهــر شــاه دیــدم آفتــاب و مــاه را
اســـــت فرهـــــاد  دوای  شـــــیرین  ــتب( درد  ــ ــون اسـ ــ ــاط مجنـ ــ ــی نشـ ــ ــم لیلـ ــ غـ
ــق ــ ــب عشـ ــ ــه مکتـ ــ ــر بـ ــ ــف! آخـ ــ ــاج( هاتـ ــ ــکل مـ ــ ــرد مشـ ــ ــل کـ ــ ــی حـ ــ طفلـ
ــمد( بـــــازآی ســـــاقیا کـــــه هواخـــــواه خدمتـــــم ــ ــوی دولتـ ــ ــّی و دعاگـ ــ ــتاق بندگـ ــ مشـ
ــدار ــ ــاه تاجـ ــ ــتگاه فتحعلی شـ ــ ــم دسـ ــ ــی!ه ( جـ ــحر کن ــر س ــر در او ه ــجده ب ــه س ــد ک بای

4( ب ـ د ـ الف 3( ب ـ د ـ ه   2(  د ـ ج ـ الف  1( د ـ ج ـ ه  
کدام عبارت نادرست است؟5 		87

1( »سبک بازگشت« را می توان آن را حّد واسط بین سبک هندی و سبک دورۀ بعد یعنی دورۀ بیداری دانست.
2( از انقراض صفویّه تا آغاز سلطنت فتحعلی  شاه شاعران از سبک هندی روی برگرداندند، اّما هنوز تأثیر آن سبک و نیز مکتب وقوع در آثارشان مشاهده 

می شود.
3( هدف انجمن نشاط و خاقان رهایی بخشیدن شعر فارسی از تباهی و انحطاط اواخر دورۀ صفوی و دوره های بعد از آن بود.

4( اعضای انجمن نشاط سعی در خلق آثاری داشتند که با آثار پیشینیان متفاوت باشند و از همین رو زمینه ساز تحّوالت ادبی در دورۀ مشروطه بودند.
در کدام گزینه به نام قومی اشاره شده که شکست ایران از آن، از عوامل شکل گیری نهضت بازگشت بود؟5 7	87

ــر ــ ــس مگـ ــ ــفیری ز انگلیـ ــ ــه سـ ــ ــنیده ام کـ ــ ـــــدن1( شـ ـــــد از لن ـــــه ســـــوی ری آم ـــــت ک ـــــال رف دو س
ـــــتی2( ور تـــــو را بـــــودی مســـــّلم ملـــــک ایـــــران این چنیـــــن ـــــران داش ـــــز قصـــــد ای ـــــر روس هرگ ـــــرم گ کاف
ــلمانان ــ ــم ای مسـ ــ ــان دینـ ــ ــن بتـ ــ ــرد حسـ ــ ــود3( ببـ ــن بت پرســت خواهــم ب ــس از ای ــدوان پ چــو هن
اســـــت4( بـــــه ملـــــک خویـــــش عثمانـــــی امیـــــر اســـــت بصیـــــر  و  گاه  آ کـــــه  دارد  گمـــــان 

در همۀ گزینه ها به عوامل مؤثّر در ایجاد »نهضت بازگشت ادبی« اشاره شده است، به جز 555555555555 55 		87

1( تاراج کتاب خانۀ اصفهان که سبب شد تعدادی از کتاب های کتابخانۀ سلطنتی به دست مردم بیفتد و ارتباط مجّدد اهل ذوق با ادب کهن برقرار شود.
2( تضعیف جامعه بر اثر شکست ایران از روسّیۀ تزاری

3( رواج صنعت چاپ و روزنامه نویسی و ترجمه و نشر کتاب های غربی
4( توّجه به ادبّیات در دربار قاجاریّه و رونق بازار شعر و شاعری و مدح شاهان

در درس یکم، جزوه آموزش، مطالبی را دربارۀ وضعّیت 
ادبّیات در قرن های دوازدهم و سیزدهم خواندی و با دورۀ 
بازگشت ادبی و دورۀ بیداری آشنا شدی. شخصّیت های ادبی مهّم هر 
دوره را شناختی و مطالبی دربارۀ آثار و شیوۀ کارشان یاد گرفتی. حاال 
وقتش رسیده تا خودت را محک بزنی. قرار است تمام موضوعاتی را 
برای  سؤاالت  از  کنی.  مرور  و  طبقه بندی  دوباره  گرفته ای،  یاد  که 
تثبیت اطاّلعات در ذهنت استفاده کن و صرفاًً به پیدا کردن کلید 
قانع نباش. بخوان، بررسی کن و از پاسخ تشریحی غافل نشو! سؤال ها 
را به ترتیب حل کن. بعضی هاشان مکّمل یک دیگرند و در به خاطر 

سپردن نکات کمکت می کنند. سر نخ را بگیر و بیا!
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 ابیات زیر از دیوان یکی از شاعران دورۀ بازگشت انتخاب شده است. با دّقت در این ابیات بگویید کدام یک از عوامل شکل گیری نهضت بازگشت در 5 		87

آن برجسته تر است؟  
ـــحر ـــید؟ س ـــی رس ـــح! ک ـــر فت ـــه؟ خب ـــید. چ ـــاور»رس ـــک؟ از خ ـــه ُمل ـــک. از چ ـــزد مل ـــه ن ـــا؟ ب کج

ـــاه ـــد ش ـــس؟ محّم ـــه ک ـــران. چ ـــه ای ـــه؟ ش ـــدام ش ورا لقـــــب چـــــه؟ ابوالّســـــیف! از کـــــه؟ از داورک

بــه کــه؟ به عــارف و عامــی. چه قــدر؟ بی  حــد و مَردهـــد چـــه؟ زر. کِـــی؟ دائـــم. چگونـــه؟ بی منّـــت

ـــَود چـــه؟ یـــارش. کـــه؟ حـــق. دگـــر کـــه؟ احمـــد و آل کجـــا؟ بـــه هـــر دو ســـرا. تـــا چـــه روز؟ تـــا محشـــر«بُ

2( توّجه دربار قاجار به ادبّیات و رونق گرفتن دوبارۀ مدح پادشاهان 1( به تاراج رفتن کتاب خانۀ اصفهان و افتادن آثار ادبی ارزشمند به دست اهل ذوق 
4( تقلید شاعران این دوره از شیوۀ سخن پردازی شاعران سبک هندی 3( تضعیف جامعه براساس شکست های سیاسی از بیگانگان 

همۀ شاعران زیر در دورۀ بازگشت به قصیده سرایی به سبک شاعران خراسانی و عهد سلجوقی پرداختند، به جز 555555555555 55 .	87

4( سروش اصفهانی 3( قاآنی شیرازی  2( فروغی بسطامی  1( صبای کاشانی  
 گزینۀ درست را طوری انتخاب کنید که ابیات در آن به ترتیب یادآور نام  شاعران مقّلد سبک خراسانی و سلجوقی و شاعران مقّلد سبک عراقی باشد.5 		87

تهی چشــم ترند چــاه  از  وطــن  ــابالف( حاســدان  ــا را دری ــت صب ــیده اس ــان نرس ــه کنع ــا ب ت

ــا گـــــذار نباشـــــد ســـــروش راب( گــر می کنــد بــه خلــوت مــا آن پــری گــذر بگـــــذار تـــ

مکـــــن، کـــــه ســـــوخته از مجمـــــر تـــــو برخیـــــزمج( ســپند آتــش غــم کــرده ای مــرا ای دوســت

ــدد( مســت نشــاط و عیــش کجــا گــردد آدمــی؟ ــون ده ــش نگ ــه جام ــاده ب ــو ب ــک چ دور فل

فروغـــی نمی چینـــد  هســـتی  از  نفـــــس در کشـــــور آیینـــــه شـــــام اســـــت دل 

4( ج ـ ه  3( د ـ الف  2( ه  ـ ب  1( ب ـ ج 
کدام عبارت دربارۀ دورۀ بازگشت نادرست است؟5 			8

1( اهّمّیت شاعران دورۀ بازگشت از این جهت است که توانستند زبان شعر را مجّدداً به شیوه ای که در سبک هندی رایج بود، نزدیک کنند.
2( شاعرانی مانند مجمر اصفهانی، فروغی بسطامی و نشاط اصفهانی غزل سرایی به سبک حافظ، سعدی و دیگر شاعران سبک عراقی را پیش گرفتند.

کم بر ادبّیات، به پیروی از اسلوب های کهن پرداختند. 3( شاعران دورۀ بازگشت به سبب فقر فرهنگی جامعه و سستی و رخوت حا
4( شاعرانی چون صبای کاشانی، قاآنی شیرازی و سروش اصفهانی به قصیده سرایی به سبک شاعران خراسانی و عهد سلجوقی پرداختند.

کدام عبارت دربارۀ وضعّیت شعر در اواخر حکومت قاجار نادرست است؟5 8		8

1( موضوعات جدید در جامعه و ادبّیات پیش آمد و اصطالحات و لغات غربی نیز وارد شعر شد.
2( از اواسط دورۀ قاجار اندک اندک شعر دورۀ بازگشت رونق بیشتری پیدا کرد و مورد توّجه شاعران قرار گرفت.

3( شاعران خود را وقف مردم کردند و به محتوا بیش از صور خیال و جنبه های شاعرانه توّجه داشتند.
4( شاعران این دوره معتقد بودند که در شعر باید تغییر و دگرگونی ایجاد شود تا بتواند مسائل و پدیده های تازه را در خود جای دهد.

ابیات زیر دو بیت ابتدایِی یک قصیده از دیوانی ست که جلد و صفحات ابتدایی آن افتاده است، اّما ستایش »اسدالله خان شیرازی« در اواسط قصیده 5 			8

نشان می دهد که باید مربوط به چندین سال پیش از انقاب مشروطه باشد. با توّجه به این  که شاعر، در قافیه، واژه ها را با »الفی« همراه کرده که قرن ها 

پیش از او شاعران سبک خراسانی آن را به عنوان زینت به واژه ها می افزوده اند. قصیده، متعّلق به کدام شاعر می تواند باشد؟

ـــــکرا ـــــگ لش ـــــِه زن ـــــید ش ـــــون کش ـــــینه چ ــرا»دوش ــ ــاد اَفَسـ ــ ــر افتـ ــ ــلطاِن روم را ز سـ ــ سـ

آشـــــیان از  بپـــــّرد  روز  ــهَپرا«بـــــاِز ســـــفید  ــ ــترد َشـ ــ ــیاه بگسـ ــ ــِب سـ ــ زاِغ شـ

4( ملک الّشعرای بهار 3( قاآنی شیرازی  2( فروغی بسطامی  1( مجمر اصفهانی  
عنوان »پرچم دار بازگشت ادبی و شاخص ترین شاعر دورۀ بازگشت« شایستۀ کدام شاعر است؟5 			8

4( فتحعلی خان صبا 3( عبدالوهّاب نشاط  2( فروغی بسطامی  1( هاتف اصفهانی 
»گلشن صبا« به تقلید از کدام اثر سروده شده است؟5 			8

4( مخزن االسرار نظامی 3( مثنوی معنوی مولوی  2( بوستان سعدی  1( حدیقه سنایی 
موضوع کتاب »خداوندنامه« کدام است؟5 7		8

2( یک مثنوی تاریخی دربارۀ جنگ های شاه  عّباس و پیروزی های وی 1( منظومه ای عرفانی در بیان صفات خداوند و روش سیر و سلوک عارفان 
4( منظومه ای مذهبی دربارۀ داستان زندگی پیامبران و کتاب های آسمانی 3( حماسه ای مذهبی در بیان معجزات پیامبر )ص( و دلیری های حضرت علی )ع( 
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بیت »هوای خود چو نهادم، رضای او چو گزیدم / جهان و هرچه در او، جز به کام خویش ندیدم« متعّلق به کدام شاعر دورۀ بازگشت است؟5 			8

4( صبای کاشانی 3( مجمر اصفهانی  2( عبدالوهّاب نشاط  1( هاتف اصفهانی 
سرایندۀ بیت »به نام خداوند بینش نگار / خرد آفرین، آفرینش نگار« کیست؟5 			8

4( عبدالوهّاب نشاط 3( فتحعلی خان صبا  2( فروغی بسطامی  1( نشاط اصفهانی 
حاال بررسی وضعّیت عمومی زبان و ادبّیات و شکل گیری دورۀ بیداری!

مضمون کدام گزینه یکی از عوامل آشنایی با تحّوالت عصر و زمینه ساز شکل گیری دورۀ بیداری است؟5 .		8

ــود ــود و بیــش ب ــه شــاهان پیــش ب ــا از جمل زان  کــه شاهنشــاه مــا هــم شــاه و هــم درویــش بــود1( شــاه م
ـــــک بـــــود ـــــا هـــــم دور و هـــــم نزدی ــود شـــــاه مـــــا از جـــــان م ــش ب ــک و دوراندی ــا نزدی ــاه م ــا ش ــا ب ــان م ج
ـــــر نیســـــت ـــــد عشـــــق را تدبی ـــــر بای ـــــل را تدبی عاشــقان را عقل تــر دامــن گریبــان گیــر نیســت2( عق
ـــــر شـــــرف ـــــز به ـــــاه ک ـــــاه آن ش ـــــرام  ش ـــــا به ـــــاه م چـــــرخ را در بندگـــــی درگاه او تقصیـــــر نیســـــتش
کـــــرد بایـــــد  فَِطنـــــی  شـــــاِه  ــرِف اســـــت3( فکـــــرِ  ــول و ِخـــ ــده و گـــ ــا ُگنـــ ــ ــاه مـ ــ شـ
فََرنـــــگ ســـــیرِ  از  منصـــــرف  ــتنشـــــود  ــ ــرِف اسـ ــ ــِد الیَنَصـ ــ ــان احمـ ــ ــن همـ ــ ایـ
ــم ــ ــودک یتیـ ــ ــی کـ ــ ــه یکـ ــ ــید زان میانـ ــ ـــــت4( پرسـ ـــــاج پادشاس ـــــر ت ـــــه ب ـــــت ک ک چیس ـــــا ـــــن تابن کای
ــت ــ ــت و گفـ ــ ــی گوژپشـ ــ ــت پیرزنـ ــ ــک رفـ ــ ـــــن و خـــــون دل شماســـــتنزدیـ ـــــده م ـــــن اشـــــک دی ای

عبارت زیر دربارۀ »همۀ شخصّیت های ادبِی« کدام گزینه صدق می کند؟5 			8

»در دورۀ بیداری، شعرای آزادی خواه و گروهی از روشن فکران به نقد شرایط موجود پرداختند که با مخالفت دولت همراه بود.«

2( میرزا فتحعلی آخوندزاده، نشاط اصفهانی، میرزا آقاخان کرمانی 1( هاتف اصفهانی، نسیم شمال، نشاط اصفهانی 
4( ملک الّشعرای بهار، نسیم شمال، میرزا فتحعلی آخوندزاده 3( میرزا فتحعلی آخوندزاده، عبدالّرحیم طالبوف، فروغی بسطامی  

کدام عبارت دربارۀ دورۀ بیداری نادرست است؟5 	8	8
1( ادبّیات بیداری با ظهور مفاهیمی نو مثل آزادی، وطن، قانون خواهی و مبارزه با استبداد و استعمار شکل گرفت.

2( در این دوره نسیم شمال، آخوندزاده، طالبوف و میرزا آقاخان کرمانی به نقد شرایط موجود پرداختند.
3( در این دوره ادبّیات ـ به ویژه شعر ـ برای آن  که بتواند با تودۀ مردم ارتباط برقرار کند، زبان محاوره را برگزید.

4( در عصر بیداری به دلیل تمرکز عمدۀ فّعالّیت های سیاسی و مطبوعاتی در تهران، شعر و ادب در پایتخت جلوۀ چندانی نداشت.
)اختصاصی انسانی 99(5 88	8 همۀ موارد از شاخص ترین درون مایه های »شعر عصر بیداری« است، به جز 555555555555 5 

4( معنی گریزی و ابهام در شعر، مدح و هجو 3( دانش ها و فنون جدید، وطن  2( تعلیم و تربیت جدید، قانون  1( توجه به مردم، آزادی 
در کدام گزینه یکی از مفاهیم برجستۀ دورۀ بیداری مورد توّجه قرار گرفته است؟5 	8	8

ــا از کـــــه کم تر اســـــت1( بـــــاغ مـــــرا چـــــه حاجـــــت ســـــرو و صنوبر اســـــت ــاد خانه پـــــرور مـــ شمشـــ

ـــه ای ــ ـــب گرفت ــ ـــه مذه ــ ـــو چ ــ ـــر ت ــ ـــن پس ــ مادر اســت2( ای نازنی شــیر  از  حالل تــر  مــا  خــون  کِــت 

ـــــود ـــــار دخـــــت ب ـــــم و ادب ع ـــــک روز کســـــب عل ـــــر اســـــت3( ی ـــــم و ادب فخـــــر دخت ـــــروز کســـــب عل ام

ــن عجــب ــم عشــق وی ــش نیســت غ ــه بی ــک قّص ـــــّرر اســـــت4( ی ـــــنوم نامک ـــــه می ش ـــــان ک ـــــر زب ـــــز ه ک

مضمون »انتقاد از نابسامانی ها« که از مضامین دورۀ بیداری است، در کدام گزینه برجسته نیست؟5 	8	8

نازیبـــــا1( فریـــــاد از ایـــــن جهـــــان و از ایـــــن دنیـــــا ناســـــتودۀ  رســـــم  ویـــــن 

گوشـــــه هـــــر  ز  پلنگ خـــــوی  پلنگ آســـــــــا2( قومـــــی  فتاده انـــــــــد  درهــــــــم 

از کـــــور و کـــــر، چـــــه خواهـــــی جـــــز حاشـــــا3( مـــــردم کرنـــــد نیمـــــی و نیمـــــی کـــــور

کـــــی کـــــی گزیـــــن کـــــه راســـــتی و پا را4( پا مســـــیحا  برفراشـــــت  چـــــرخ  بـــــر 

در ابیات زیر شاعر، ضمن ستایش حکیم فردوسی توسی، به نکوهش اهل زمانه و نابسامانی اوضاع دورۀ زندگی خود پرداخته است. این مضمون با 5 	8	8
سروده های کدام شاعر هم خوانی بیشتری دارد؟

ــت»بزرگـــــوارا! فردوســـــیا! بـــــه جـــــای تـــــو، مـــــن ــه رواس ــت از آن چ ــت گف ــزار نیارس ــک از ه ی

ــردم ــل م ــن دغ ــز ای ــس، ک ــم و ب ــا کن ــو را ثن ــت«ت ــتحّق ثناس ــه مس ــن ک ــک ت ــم ی ــی ندان هم

4( میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل 3( ملک الّشعرای بهار   2( صائب تبریزی  1( فّرخی سیستانی 
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یکی از شاعران نام دار دورۀ بیداری در پاسخ به شخصی به نام »شعاع الملک« این قصیده را سروده است. حال و هوای این بیت ها کدام یک از مضامین 5 87	8
دورۀ بیداری را در خود دارد؟ 

ــا ــ ــران در مصاف هـ ــ ــد بی هنـ ــ ــا تاختنـ ــ ــا»تـ ــ ــر در غاف هـ ــ ــای هنـ ــ ــگ، تیغ هـ ــ زد زنـ
ــان ــن بی حمّیتـ ــت از ایـ ــاک خفـ ــه خـ ــردی بـ ــامـ ــن بی عفاف هـ ــت از ایـ ــاد رفـ ــه بـ ــت بـ عّفـ
ـــگ ـــر جن ـــک وزی ـــن ی ـــکر و ای ـــر لش ـــک امی ــا«آن ی ــه و مضاف هـ ــن مضاٌف الیـ ــر ایـ ــت بـ لعنـ

4( نفی عقاید خرافی در جامعه 3( انتقاد از نابسامانی ها  2( پیکار با بیگانه و بیگانه خواهی  1( قانون خواهی 
دربارۀ مفاهیم برجستۀ دورۀ بیداری، چند بیت، با عبارت روبه روی آن متناسب است؟5 	8	8

قانون خواهیســـــر بایـــــد کآســـــوده نگـــــه دارد تـــــن را:الف( امــــروز امیــــد همــــه زی مجلــــس شوراســــت
گیری علوم جدیدهّمـــــت بگماریـــــم همـــــه دانـــــش و فـــــن را:ب( وقــت اســت کــز ایــن جهــل یکایــک بــه در آییــم توّجه به فرا
ــــم؟ ــــار ندانی ــــک گل از خ ــــن مل ــــد در ای ــــا چن ـــت زن را؟:ج( ت ــ ـــان حرم ــ ـــد کس ــ ـــد ندانن ــ ـــا چن ــ حقوق زنانت
ـــن را:د( رّمــــال بــــه صــــدر انــــدر و اســــتاد بــــه عزلــــت ـــای وط ـــده ابن ـــادث ش ـــه ح ـــت ک ـــن اس نفی عقاید خرافی در جامعهای
انتقاد از نابسامانی هادادیـــــم ز کـــــف تربیـــــت ســـــّر و َعلَـــــن را:ه ( امــــروز چــــه کردیــــم کــــه در صــــورت و معنــــی
ــــاش ــــن ب ــــل وط ــــان دل اه ــــو نگهب ــــارب ت وطن دوستیاّمیـــــد بدیشـــــان بـــــود ایـــــران کهـــــن را:و( ی

4( سه 3( چهار  2( پنج  1( شش 
روزنامۀ »نسیم شمال« در چه شهری منتشر می شد؟ 5 	8	8

4( گرگان 3( فومن  2( ساری  1( رشت  
در عصر بیداری بعد از تهران، بازار سیاسی و مطبوعاتی کدام شهر پررونق تر بود؟5 .8	8

4( مشهد 3( تبریز  2( اصفهان  1( رشت 

و شخصّیت های ادبی شاخص این دوره و طرز تفّکر و آثارشون!

عبارت زیر معّرف کدام شخصّیت ادبی است؟ 5 	8	8
»فّعالّیت اصلی اش روزنامه نگاری بود. شعر او از زندگی سیاسی اش جدا نبود و دیوان او شامل قصاید، ترجیع بندها و مسّمط هایی است که بسیاری از حوادث و 
اوضاع آن روزگار را بیان می کنند. وی در قصیده بیشتر از قالب های دیگر طبع آزمایی کرده است و مضامین وطنی، سیاسی و اجتماعی در شعرش آشکارتر است.«

کبر دهخدا 4( علی ا 3( قائم مقام فراهانی  2( محّمدصادق امیری  1( محّمدتقی بهار 
محّمدصادق امیری از سوی چه کسی ملّقب به »ادیب الممالک« شد؟ 5 			8

4( احمد  شاه 3( ناصرالّدین  شاه  2( مظّفرالّدین  شاه  1( فتحعلی  شاه 
در کدام گزینه به نام »سردبیر روزنامۀ مجلس« در دورۀ بیداری اشاره شده است؟5 8		8

4( ادیب الممالک 3( فّرخی یزدی  2( قائم مقام فراهانی  1( محّمدتقی بهار 
عبارت زیر معّرف کدام شخصّیت ادبی است؟5 			8

»او توانست به خاطر شعرهای ساده و عامیانه اش در میان مردم جایگاه مناسبی پیدا کند. شعرهای او که به زبان ساده و طنزآمیز در راه مبارزه با استبداد 
و عشق به وطن به چاپ می رسید، در بیداری مردم بسیار مؤثر بود.«

4( سّید اشرف الّدین گیالنی 3( فّرخی یزدی  2( عارف قزوینی  1( ایرج میرزا 
عبارت زیر اوضاع و احوال کدام شخصّیت ادبی را توصیف می کند؟ 5 			8

گرچه اندیشه های نوگرایانه وجود دارد، ولی جایگاه خانوادگی )از نوادگان فتحعلی  شاه قاجار بودن( و تفّکرات شخصی او، مانع از آن می شود  »در شعر وی ا
که وی در ردیف شاعران آزادی خواه مشروطه قرار گیرد.«

4( میرزا محّمدصادق امیری فراهانی 3( قائم مقام فراهانی  2( ایرج میرزا  1( ناصرالّدین شاه قاجار 
بیت زیر سرآغاز شعری از ایرج میرزا در کدام قالب شعری است؟5 			8

کـــــه کنـــــد مـــــادر تـــــو بـــــــا مــــــن جنـــــگ«»داد معشـــــوقه بـــــــه عاشـــــق پیغـــــام
4( غزل 3( چهارپاره  2( قطعه  1( مثنوی 

عبارت زیر معّرف کدام شخصّیت ادبی است؟5 7		8
»عرصۀ هنرش تصنیف ها و ترانه های میهنی  بود. او در برانگیختن مردم و آزادی خواهی نقش بسیار مؤثّری داشت و شعرش ساده و دور از پیچیدگی بود. 

وی مضامین وطن دوستی و ستیز با نادانی را با آوازی زیبا و پرشور می خواند.«
4( فّرخی یزدی کبر دهخدا  3( علی ا 2( عارف قزوینی  1( محّمدتقی بهار 

در عبارت زیر کدام شخصّیت ادبی معّرفی شده است؟ 5 			8
»از او در جایگاه شاعر و پژوهشگر، آثاری مانند سبک شناسی، دیوان اشعار و تصحیح های ارزشمند و مقاالت علمی بسیاری به جای مانده است.«

4( قائم مقام فراهانی 3( ادیب الممالک فراهانی  2( محّمدتقی بهار  1( میرزا حسن خان بدیع  
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کدام گزینه از شخصّیت معّرفی شده در عبارت زیر نام می بََرد؟5 			8
»وی به دلیل جسارت و بی پروایی در بیان اندیشه های سیاسی، اجتماعی و وطن پرستانه اش، پیش از آن  که به اوج شکوفایی برسد، به دستور رضاخان ترور شد.«

4( عارف قزوینی 3( فّرخی یزدی  2( جهانگیرخان صوراسرافیل  1( میرزادۀ عشقی 
کدام عبارت معّرف پدیدآورندۀ »تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران« است؟5 .		8

1( شعرهای او به زبان ساده و طنزآمیز در راه مبارزه با استبداد و عشق به وطن در روزنامۀ »نسیم شمال« به چاپ می رسید.
2( شاعر وطنی و از موسیقی دانان عهد مشروطّیت که عرصۀ هنر وی تصنیف ها و ترانه های میهنی بود.

گاهی داشت و با زبان حماسی و در سبک خراسانی شعر می سرود. 3( وی عالوه بر آشنایی عمیق با زبان فارسی و ادبّیات کهن، از مسائل روز جامعه نیز آ
4( تحت تأثیر شاعران گذشته، به ویژه مسعود سعد و سعدی بود و آشنایی با سعدی طبع او را شکوفا ساخت.

کدام بیت سرودۀ پدیدآورندۀ »تاریخ تطّور نظم فارسی« است؟5 			8

ــم1( غلغلـــــی انداختـــــی در شـــــهر تهـــــران ای قلـــــم ــرآن ای قل ــرع ق ــی از ش ــت می کن ــوش حمای خ
دســـــت خـــــود ز جـــــان شســـــتم از بـــــرای آزادی2( آن زمـــــان کـــــه بنهـــــادم ســـــر بـــــه پـــــای آزادی
ـــــد3( مـــــن نگویـــــم کـــــه مـــــرا از قفـــــس آزاد کنیـــــد ـــــاد کنی ـــــم ش ـــــّی و دل ـــــه باغ ـــــرده ب قفســـــم ب
ــن ــ ــریعت مـ ــ ــت در شـ ــ ــگ اسـ ــ ــگ ننـ ــ ــن4( جنـ ــ ــظ وطـ ــ ــن و حفـ ــ ــاس دیـ ــ ــی پـ ــ ــز پـ ــ جـ

اثر ارزشمند »ایده آل« یا »سه تابلوی مریم« متعّلق به کدام شخصّیت ادبی است؟5 			8
4( میرزادۀ عشقی 3( سّید اشرف الّدین گیالنی  2( ایرج میرزا  1( عارف قزوینی 

 در کتاب خانۀ موزۀ مّلی ملک، واقع در مجموعۀ تاریخی »باغ مّلی« در مرکز شهر تهران، کتابی با نام »سبک شناسی« وجود دارد که در پایان جلد سوم 5 8		8
آن، آخرین صفحه، نوشته شده: »از همین قلم به طبع رسیده« و سپس چند کتاب زیر هم نام برده شده است. در سطر سوم، نام کتابی آمده که فقط 

واژۀ »تاریخ« در آن خوانده می شود و روی ادامۀ نوشته را لّکۀ زردرنگی پوشانده است. کدام گزینه نام کتاب را به درستی نشان می دهد؟
4( تاریخ تمّدن 3( تاریخ گزیده  2( تاریخ تطّور نظم فارسی  1( تاریخ بیداری ایرانیان  

 کتاب »تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران« را در زمرۀ تألیفات کدام شخصّیت فرهنگی باید جست وجو کرد؟5 			8
2( سردبیر روزنامۀ مجلس 1( مدیر مجّلۀ دانشکده  

4( نمایندۀ مردم یزد در دورۀ  هفتم 3( هجوسرای چیره دست از خاندان قاجار 
بیت زیر آخرین بیت از قصیده ای است که شاعر آن را از زبان دولت مردان فاسد زمان خود بیان می کند. شاعر این بیت، اندیشه های خود را در کدام 5 			8

نشریّه منتشر می کرده است؟
ـــذارد«»مـــــردم بیچـــــاره را فریـــــب دهـــــم زود ـــر بگ گ ـــار ا ـــق به ـــم( صدی ـــک )= قل کل

4( مجلس 3( دانشکده  2( بهار   1( نسیم شمال 
عبارت زیر معّرف کدام شخصّیت ادبی است؟ 5 			8

»در دورۀ هفتم مجلس نماینده  شد؛ ولی دست از اندیشه های پرشور آزادی خواهانه و وطن دوستانه برنداشت و در نهایت جانش را در راه آزادی فدا کرد.«
4( جهانگیرخان صوراسرافیل 3( محّمدتقی بهار  2( عارف قزوینی  1( فّرخی یزدی 

)اختصاصی انسانی خارج از کشور 99(5 7		8 از دیدگاه تاریخ ادبّیات، در متن زیر، چند خطا یافت می شود؟ 
»فرخی یزدی از شاعران عصر بیداری است که او را به سبب آزادی خواهی، به زندان انداختند. تحت تأثیر شاعران گذشته به ویژه خاقانی و سعدی بوده 

است. در دورۀ پنجم مجلس، نمایندۀ مردم یزد شد. بیت زیر سرآغاز یکی از سروده های اوست.«
ــده ــه دمیـــ ــن اللـــ ــان وطـــ ــون جوانـــ ـــده«»از خـــ ــ ـــرو خمی ــ ـــان، س ــ ـــرو قدش ــ ـــم س ــ از مات

4( پنج 3( چهار  2( سه  1( دو 
شعر »ای  قلم« با مَطلَِع »غلغلی انداختی در شهر تهران ای قلم / خوش حمایت می کنی از شرع قرآن ای قلم« سرودۀ کیست؟5 			8

4( سّید اشرف الّدین گیالنی 3( فّرخی یزدی  2( قائم مقام فراهانی  1( عاّلمه دهخدا 
بیت »جنگ ننگ است در شریعت من / جز پی پاس دین و حفظ وطن« سرودۀ کدام شاعر عصر بیداری است؟5 			8

4( محّمدصادق امیری 3( سّید اشرف الّدین گیالنی  2( فّرخی یزدی  1( عارف قزوینی 
تصنیف زیر سرودۀ کیست؟5 .		8

»از خون جوانان وطن الله دمیده / از ماتم سرو قدشان، سرو خمیده / در سایۀ گل بلبل از این غّصه خزیده / گل نیز چو من در غمشان جامه دریده / چه 
کج رفتاری  ای چرخ / چه بدکرداری ای چرخ / سر کین داری ای چرخ / نه دین داری، / نه آیین داری ای چرخ«

4( فّرخی یزدی 3( ملک الّشعرای بهار  2( میرزادۀ عشقی  1( عارف قزوینی 
بیت »گر این چنین به خاک وطن شب سحر کنم / خاک وطن چو رفت، چه خاکی به سر کنم؟« اثر ذوق کدام شخصّیت ادبی است؟5 			8

4( عارف قزوینی 3( فّرخی یزدی  2( میرزادۀ عشقی  1( محّمدتقی بهار 
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سرایندۀ مسّمط زیر در دورۀ بیداری کدام نشریّه را به چاپ می رساند؟5 			8
ـــــم ـــــران ای قل ـــــهر ته ـــــی در ش ـــــی انداخت خــوش حمایــت می کنــی از شــرع قــرآن ای قلــم»غلغل
ـــمگشـــت از بـــرق تـــو ظاهـــر نـــور ایمـــان ای قلـــم ـــان ای قل ـــو آس ـــردد از ت ـــق گ ـــکات خل مش

نیستی آزاد در ایران ویران ای قلم
ـــنای قلـــم تـــا می توانـــی در قلمـــدان صبـــر کـــن ـــر ک ـــدان صب ـــج زن ـــال ها در کن ـــا س یوسف آس
ــن ــر ک ــزان صب ــن در بیت االح ــوب حزی ــو یعق ـــمهم چ ـــان ای قل ـــهر کنع ـــا از ش ـــرون نی ـــو بی ـــور ش ک

نیستی آزاد در ایران ویران ای قلم«
4( نسیم  شمال 3( دانشکده  2( بهار  1( صوراسرافیل 

طبع سرایندۀ بیت »آن زمان که بنهادم سر به پای آزادی / دست خود ز جان شستم از برای آزادی« در اثر آشنایی با آثار کدام شاعر کهن شکوفا شد؟5 8		8
4( سعدی 3( عطّار  2( مولوی  1( حافظ 
بد نیست یه نگاهی  هم به وضعّیت نثر و نویسنده های دورۀ بیداری بندازی! توی هر سؤال یه نکته هم یاد بگیری کافیه، بیا!

در همۀ گزینه ها به عوامل گرایش نثر در سال های انقاب مشروطه به سمت سادگی و بی پیرایگی اشاره شده است، به جز 555555555555 55 			8
2( روی  آوردن به ترجمه و ادبّیات داستانی 1( تغییر مخاطب نوشته ها  

4( رواج و گسترش روزنامه 3( عمومی  شدن آموزش برای همۀ مردم  
در همۀ گزینه ها به پیش گامان نثر سادۀ دورۀ بیداری که زبان نوشته هایشان نزدیک به زبان مردم کوچه و بازار است اشاره شده، به جز 555555555555 55 			8

2( قائم مقام فراهانی ـ ناصرالّدین شاه قاجار 1( زین العابدین مراغه ای ـ عاّلمه دهخدا 
4( عبدالّرحیم طالبوف ـ میرزا آقاخان کرمانی 3( محّمدباقر میرزا خسروی ـ ناظم االسالم کرمانی 

مدیریّت مجّلۀ »بهار« در دورۀ بیداری به عهدۀ چه کسی بود؟ 5 			8
4( محّمدتقی بهار 3( میرزا یوسف خان اعتصامی  2( سّیداشرف الّدین حسینی  1( میرزا جهانگیرخان  

چه کسی در دورۀ مشروطّیت روزنامۀ »قرن بیستم« را منتشر می کرد؟5 7		8
4( محّمدتقی بهار 3( میرزادۀ عشقی  2( فّرخی یزدی  کبر دهخدا  1( علی ا

کدام عبارت دربارۀ »روزنامه نگاری« عصر بیداری نادرست است؟5 			8
1( یکی از مهم ترین روزنامه ها »صوراسرافیل« با مدیریّت میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل بود.

2( در آن دوران مجّلۀ »دانشکده« با مدیریّت محّمدتقی بهار، ملّقب به »ملک الّشعرا« به چاپ می رسید.
3( مجّلۀ »نوبهار« در سال های مشروطه به وسیلۀ میرزا یوسف  خان اعتصامی آشتیانی )پدر پروین اعتصامی( منتشر شد.

4( روزنامۀ »نسیم  شمال« با مدیریّت و نویسندگی سّیداشرف الّدین گیالنی، مسائل سیاسی ـ اجتماعی را با لحنی انتقادی و طنزآمیز بیان می کرد. 
در دورۀ مشروطه انتشار کدام نشریّه تقّدم زمانی داشت؟5 			8

4( دانشکده 3( نسیم  شمال  2( نوبهار  1( بهار 
در کدام گزینه به یکی از دالیل گرایش به نوشتن رمان تاریخی در دورۀ بیداری اشاره شده است؟5 .		8

1( اصرار پادشاهان قاجار در زنده نگاه داشتن تاریخ گذشته و سعی بر تداوم نظام حکومتی پادشاهی در کشور با استناد به روایت های تاریخی
2( تالش روشن فکران و بزرگان جامعه برای ترویج فرهنگ باستانی ایرانیان و آمیختن تمّدن امروزی با آن

3( کم دردسر تر بودن نگارش رمان های تاریخی و اجتماعی سطحی در قیاس با کارهایی مثل روزنامه نویسی یا نوشتن رمان سیاسی، به دلیل سیاست های رایج در جامعه
4( گرایش مخاطبان به موضوعات تاریخی و جذابّیت این موضوعات در قیاس با مسائل سیاسی روز 

کدام گزینه به ترتیب به پدیدآورندگان »شمس الّدین و قمر ـ شمس و طغرا« اشاره دارد؟5 			8
2( میرزا حسن  خان بدیع ـ محّمدباقر میرزا خسروی 1( میرزا حسن خان بدیع ـ میرزا آقاخان کرمانی 
4( محّمدباقر میرزا خسروی ـ میرزا آقاخان کرمانی 3( محّمدباقر میرزا خسروی ـ میرزا حسن  خان بدیع 

کدام بیت یادآور نام اثری از »میرزا حسن خان بدیع« است؟5 	7	8

ــان ــ ــرد امتحـ ــ ــی پای مـ ــ ــی را مزدهایـ ــ ــر یکـ ــ کتســـــاب1( هـ هـــــر یکـــــی را گنج هایـــــی دســـــت رنج ا
ای کـــــه دهـــــر از هیبـــــت تیـــــغ تـــــو دارد اضطـــــراب2( ای کـــــه چـــــرخ از صولـــــت قهـــــر تـــــو دارد ارتعـــــاش
بـــــر عـــــذار آتشـــــین از پرنیـــــان بســـــتی نقـــــاب3( پرنیــان ســوزد ز آتش وین چه ســحر اســت ایــن  که تو
ـــرد ــ ـــرد ف ــ ـــد ف ــ ـــــوخت بای ـــینیان را س ــ ـــر پیش ــ ـــــاب4( دفت ـــــاب ب ـــــد ب ـــــتان را شســـــت بای ـــــتان باس داس

در کدام گزینه به ترتیب، نام پدیدآورنده و مترجم »سرگذشت حاجی بابای اصفهانی« آمده است؟5 78	8
2( جیمز موریه ـ میرزا آقا تبریزی 1( جیمز موریه ـ میرزا حبیب اصفهانی 

4( ادوارد براون ـ میرزا حبیب اصفهانی 3( ادوارد براون ـ میرزا آقا تبریزی  
آثار چه کسی نخستین نمونۀ نمایش نامه نویسی در ایران به شمار می رود؟5 	7	8

4( میرزا حبیب اصفهانی 3( میرزا آقا تبریزی  2( ناظم االسالم کرمانی  1( محّمدباقر میرزا خسروی 
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کدام عبارت دربارۀ ادبّیات دورۀ مشروطه نادرست است؟5 	7	8
1( نمایش نامه نویسی در دورۀ ناصرالّدین شاه با رفت و آمد ایرانیان به اروپا رواج یافت.

2( تنها اثر قابل توّجه در محدودۀ تحقیقات ادبی و تاریخی، اثر ناظم االسالم کرمانی است که موضوع آن تاریخ باستان است.
3( ترجمۀ آثار اروپایی در ایران با تأسیس چاپ خانه در زمان فتحعلی  شاه آغاز شد.

4( داستان نویسی به شیوۀ جدید )رمان نویسی( در ادبّیات کالسیک فارسی سابقه ندارد و این نوع ادبی محصول یک قرن گذشته است.
کدام عبارت اطّاعات نادرستی دربارۀ ادبّیات دورۀ مشروطه به دست می دهد؟5 	7	8

1( تحقیقات ادبی و تاریخی به عّلت اشتغال اهل قلم به روزنامه نویسی و موضوعات دیگر، جاذبه ای نداشت.
2( در عصر مشروطه بیشترین رویکرد نویسندگان به رمان های تاریخی بود.

3( محّمدباقر میرزا خسروی و میرزا حسن خان بدیع از رمان نویسان مشهور این دوره اند.
4( زبان نخستین نمونه های نمایش نامه برخالف نثر داستانی قبل از مشروطه، همراه با  تکّلف و پیچیدگی بود.

عبارت زیر معّرف کدام شخصّیت ادبی است؟5 77	8
»قبل از وی سبک نویسندگان فارسی با تکّلف و تصنّع همراه بود. او با تغییر سبک نگارش، تکّلف را در نثر از بین برد و مسائل عصر را با کاربرد زبان و اصطاحات 
رایج و آمیخته به شعر و ضرب المثل های لطیف، به سبک گلستان سعدی نوشت و موجب اقبال عاّمه به نثر گردید. عبارات کوتاه او نیز گاه موزون و مسّجع اند.«

4( عاّلمه دهخدا 3( قائم مقام فراهانی  2( ادیب الممالک فراهانی  1( ناظم االسالم کرمانی 
کتاب »منشآت« اثر کیست؟ 5 	7	8

4( عبدالّرحیم طالبوف 3( میرزا یوسف خان اعتصامی  2( قائم مقام فراهانی  1( ادیب الممالک فراهانی  
عبارت زیر معّرف نویسندۀ کدام اثر است؟5 	7	8

»در استانبول روزنامۀ »سروش« را منتشر کرد. او در رواج نثر ساده و عامیانه که بعدها در داستان های محّمدعلی جمال زاده و صادق هدایت به کار رفت، نقش مؤثّری داشت.«
4( لغت نامه 3( منشآت  2( داستان  باستان  1( تاریخ بیداری ایرانیان 

عنوان »صاحب کتاب امثال و حکم« شایسته مدیر کدام نشریّۀ ادبی است؟5 .7	8
4( نوبهار 3( مجلس  2( سروش  1( صور اسرافیل 

 عبارت زیر یادآور نوع نثر کدام شخصّیت ادبی دورۀ مشروطه است؟5 	7	8
کنون مّدت دو سال افزون است  »مخدوم مهربان من، از آن زمان که رشتۀ مراودت حضوری گسسته و شیشۀ شکیبایی از سنگ تفرقه و دوری شکسته، ا

که نه از آن طرف بریدی و سامی و نه از این جانب قاصدی و پیامی، طایر مکاتبات را پر بسته و کلبۀ مراودات را در بسته.«
4( ادیب الممالک فراهانی 3( قائم مقام فراهانی  2( میرزا حسن خان بدیع  کبر دهخدا  1( علی ا

کدام گزینه یادآور نام مهم ترین اثر قائم مقام فراهانی است؟ 5 			8
2( و آن، از جمله داستان باستان است و آن را اندر کتب پیشینیان یافتیم. 1( و آن غزل این است و شاعر معلوم نی؛ و گمان می افتد که از منشآت قدماست. 

4( و آن، فصلی است در امثال و حکم عربی که خواجه به لطف هرچه تمام تر پرداخته. 3( و آن را »شمس و طغرا« نام کرد و من آن را دیدم، نوشته به خطّی بس خوش. 
کدام عبارت دربارۀ دهخدا نادرست است؟5 8		8

1( مجموعۀ نوشته های طنزآمیز سیاسیـ  اجتماعی او با عنوان »چرند و پرند« منتشر می شد.
2( در استانبول روزنامۀ »سروش« را منتشر کرد.

3( »امثال و حکم« وی مفّصل ترین کتاب لغت  زبان فارسی محسوب می شود.
4( وی با روزنامۀ »صوراسرافیل« همکاری داشت.

)اختصاصی انسانی 98(5 			8 نوع نثر دهخدا در »چرند و پرند« مورد توّجه چه کسانی در نویسندگی قرار گرفت؟ 
2( جالل آل احمد ـ سیمین دانشور 1( جالل آل احمد ـ صادق هدایت  

4( محّمدعلی جمال زاده ـ سیمین دانشور 3( محّمدعلی جمال زاده ـ صادق هدایت 
بند زیر از نوشته های کیست؟5 			8

»ننه، هان! این زمین روی چیه؟ روی شاخ گاو، گاو روی چیه؟ روی ماهی، ماهی روی چیه؟ روی آب، آب روی چیه؟ وای  وای! الهی روده ت ببره، چه قدر حرف 
می زنی؟! حوصله م سر رفت! آفتابه لگن شش دست، شام و ناهار هیّچی! گفت نخور، عسل و خربزه با هم نمی سازند! نشنید و خورد. یک ساعت دیگر یارو را 
دید؛ مثل مار به خودش می پیچید. گفت: نگفتم نخور؟ این دو تا با هم نمی سازند. گفت: حاال که این دو تا خوب با هم ساخته اند که من یکی را از میان بردارند.«

4( عاّلمه دهخدا 3( ایرج میرزا  2( قائم مقام فراهانی  1( ناظم االسالم کرمانی 
خب، حاال بیا نکاتی رو که توی سؤاال بلد نبودی، عالمت گذاری کن و اگه می خوای چیزایی که یاد گرفتی توی ذهنت تثبیت بشن، برو به درس نامه یه نگاه 

کلّی بنداز. »کلّی«! در حّد مروِر چشمی، واسه یادآوری. همین! 

)اختصاصی انسانی 98(5 			8 کدام مورد از دیدگاه تاریخ ادبّیات، »غلط« است؟ 
1( فّرخی یزدی، تحت  تأثیر شاعران گذشته، به ویژه خاقانی و حافظ بود و آشنایی با این شاعران طبع وی را شکوفا ساخت.

2( ایرج میرزا در به کارگیری تعبیرات عامیانه و آفریدن اشعاری ساده و روان مهارت بسیار داشت. در طنز و هجو و هزل، چیره دست بود.
3( ادیب الممالک فراهانی، فّعالّیت اصلی اش روزنامه نگاری بود. سردبیری روزنامۀ مجلس را به عهده داشت و در قصیده بیشتر از قالب های دیگر طبع آزمایی کرد.
4( بهار با زبان حماسی و در سبک خراسانی شعر می سرود. از او در جایگاه پژوهشگر، آثاری مانند تاریخ تطّور نظم فارسی و سبک شناسی به  جای مانده است.



اّول با »تک بیت« شروع می کنیم!

در کدام گزینه به تقطیع هجایی و ارکان بیت زیر اشاره شده است؟5 7		8
بوســـــــتانی بلنـــــــِد  ســــــــرِو  ــت!«»ای  ــ ــت پسـ ــ ــِت قامتـ ــ ــِش درخـ ــ در پیـ

2( ـ ـ U / U ـ U ـ / U ـ ـ   1( ـ ـ U / U ـ ـ ـ / ـ ـ U / U ـ ـ ـ 
4( ـ ـ U / U ـ U ـ / U ـ ـ ـ  3( ـ ـ U / U ـ ـ U / U ـ ـ U / U ـ 

کدام گزینه تقطیع هجایی و ارکان بیت زیر را به درستی نشان می دهد؟5 			8
بـــا همـــه آمیخـــت دل گرچـــه جـــدا مـــی رود«»فتنـــه برانگیخـــت دل، خـــون شـــهان ریخـــت دل

2( ـ UU ـ / ـ U ـ U / ـ UU ـ / ـ  1( ـ UU ـ / ـ UU ـ / ـ UU ـ / ـ UU ـ 
U )4 ـ U ـ / U ـ U ـ / U ـ U ـ / U ـ U ـ  3( ـ UU ـ / ـ U ـ / ـ UU ـ / ـ U ـ 

تقطیع هجایی و ارکان بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟5 			8
دریـــــاب ضعیفـــــان را در وقـــــت توانایـــــی«»دائـــــم گل ایـــــن بســـــتان شـــــاداب نمی مانـــــد

2( ـ ـ U / U ـ ـ U / U ـ ـ U / U ـ 1( ـ ـ U / U ـ ـ ـ / ـ ـ U / U ـ ـ ـ 
4( ـ ـ U ـ / ـ ـ U ـ / ـ ـ U ـ / ـ ـ U ـ  3( ـ ـ U / ـ U ـ ـ / ـ ـ U / ـ U ـ ـ 

کدام گزینه نشان دهندۀ تقطیع هجایی و ارکان بیت زیر است؟5 .		8
ـــــکارا«»دل مـــــی رود ز دســـــتم صاحـــــب دالن خـــــدا را ـــــد آش ـــــد ش ـــــان خواه ـــــه راز پنه دردا ک

2( ـ ـ U / ـ U ـ ـ / ـ ـ U / ـ U ـ ـ  1( ـ ـ U / U ـ ـ ـ / ـ ـ U / U  ـ ـ ـ 
4( ـ ـ U ـ / ـ ـ U ـ / ـ ـ U ـ / ـ ـ U ـ  3( ـ ـ U / U ـ ـ U / U ـ ـ U / U  ـ 

در کدام گزینه، مجموعۀ عائم هجایی، ارکان بیت زیر را آشکار می کند؟5 			8
ـــی ــ ـــه داغ و درد جدای ــ ـــی ب ــ ـــذاب نمای ــ ـــرم ع ــ ـــتی«»گ ـــم و رس ـــز خون ـــدارم بری ـــر ن ـــکنجه صب ش

2( ـ UU ـ / ـ U ـ / ـ UU ـ / ـ U ـ  1( ـ ـ U / U ـ ـ ـ / ـ ـ U / U ـ ـ ـ 
U )4 ـ U ـ / UU ـ ـ / U ـ U ـ / UU  ـ ـ 3( ـ ـ U / ـ U  ـ ـ / ـ ـ U / ـ U  ـ ـ 

کدام گزینه گویای تقطیع هجایی و ارکان بیت زیر است؟5 			8
ـــا را ـــن دع ـــاند ای ـــه رس ـــلطان ک ـــان س ـــه مازم ـــدا را«»ب ـــران گ ـــر م ـــاهی ز نظ ـــکر پادش ـــه ش ـــه ب ک

UU )2 ـ ـ / UU ـ ـ / UU ـ ـ / UU ـ ـ  UU )1 ـ U / ـ U ـ ـ / UU ـ U / ـ U ـ ـ 
UU )4 ـ ـ / UU ـ ـ / UU ـ ـ / UU ـ  U )3 ـ U ـ / UU ـ ـ / U ـ U ـ / UU ـ ـ 

در کدام گزینه به تقطیع هجایی و ارکان بیت زیر اشاره شده است؟5 8		8
ـــال او ـــز خی ـــه ج ـــت ب ـــن نیس ـــار م ـــس و غم گس گـــر نبـــود خیـــال او بـــا کـــه دمـــی بـــه ســـر بـــرم؟«»مون

2( ـ UU ـ / U ـ U ـ / ـ UU ـ / U ـ U ـ  1( ـ UU ـ / ـ U ـ U / ـ UU ـ / ـ  
4( ـ ـ U ـ / ـ ـ U ـ / ـ ـ U ـ / ـ ـ U ـ  3( ـ UU ـ / ـ UU ـ / ـ UU ـ / ـ U ـ 

در سال های دهم و یازدهم وزن های همسان دولختی 
را شناختی. این جا جایی است که با وزن های ناهمسان 
گرفته ای  یاد  حال  به   تا  چیزی  که  از  قدری  می شوی.  آشنا 
ریتم های  هم  وزن ها،  این طور  عوض،  در  اّما  است،  دشوارتر 
با  ابتدا  پرکاربردترند.  شاعران  میان  در  هم  و  دارند  زیباتری 
نمونه های تقطیعی شروع می کنیم و اصوالً هرچه جلو بروی، کار 
و  »تقطیع«  روِش  دو  هر  که  می کنیم  تأکید  می شود.  دشوارتر 
در  که  تمرین هایی  از  و  بگیر  یاد  هم  موازات  به  را  »سماعی« 
درس نامه آوردیم، غافل نشو! یادگیری عروض یک راه بیشتر 

ندارد: تمرین، تمرین، تمرین! البّته تمرین اصولی و درست!
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تقطیع هجایی و ارکان بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟5 			8
ـــت ـــورم از وصل ـــا برخ ـــازم ت ـــن س ـــه ف ـــت چ ـــی بخ ـــتیزد«»ب ـــه بس ـــد ک ـــد هرچن ـــون باش ـــه زب بی مای

2( ـ ـ U / U ـ U ـ / U ـ ـ U / U ـ 1( ـ ـ U / ـ U ـ ـ / ـ ـ U / ـ U ـ ـ 
4( ـ ـ U / ـ U ـ U / U ـ ـ U / ـ U ـ 3( ـ ـ U / U ـ ـ ـ / ـ ـ U / U  ـ ـ ـ 

عائم کدام گزینه تقطیع هجایی و ارکان بیت زیر را نشان می دهد؟5 			8
ـــوار ــ ـــه دی ــ ـــوار ب ــ ـــایۀ دی ــ ـــو همس ــ ـــوق ت ــ ـــــد«»معش ـــــه هوایی ـــــما در چ ـــــته ش ـــــه سرگش در بادی

2( ـ ـ U / U ـ U ـ / U ـ ـ ـ 1( ـ ـ U ـ / ـ ـ U ـ / ـ ـ U ـ / ـ ـ U ـ 
4( ـ ـ U / ـ U ـ ـ / ـ ـ U / ـ U ـ ـ  3( ـ ـ U / U ـ ـ U / U ـ ـ U / U ـ ـ 

کدام گزینه به تقطیع هجایی و ارکان بیت زیر اشاره دارد؟5 			8
چــون دوســت دشــمن اســت شــکایت کجــا بریم«»از دشـــــمنان برنـــــد شـــــکایت بـــــه دوســـــتان

2( ـ ـ U / ـ U ـ ـ / ـ ـ U / ـ U ـ ـ  1( ـ ـ U ـ / ـ U ـ ـ / ـ ـ U ـ / ـ U ـ ـ 
4( ـ ـ U / ـ U ـ U / U ـ ـ U / ـ U ـ  3( ـ ـ U ـ / ـ ـ U ـ / ـ ـ U ـ / ـ ـ U ـ 

شکل درست تقطیع هجایی و ارکان بیت زیر در کدام یک از گزینه ها یافت می شود؟5 7		8
کنـــــون ــا را«»برنـــــا کنـــــد صبـــــا بـــــه فســـــون ا ــورت دنیـــ ــته صـــ ــر گشـــ ــن پیـــ ایـــ

2( ـ ـ U / ـ U ـ U / U ـ ـ ـ  1( ـ ـ U / U ـ ـ ـ / ـ ـ U / U  ـ ـ ـ 
4( ـ ـ U / U ـ ـ U / U ـ ـ  3( ـ ـ U / ـ U ـ U / U ـ ـ U / ـ U ـ 

در کدام گزینه تقطیع هجایی و ارکان بیت زیر به درستی نشان داده شده است؟5 			8
بهـــار توبه شـــکن می رســـد چـــه چـــاره کنـــم«»بـــه عـــزم توبـــه ســـحر گفتـــم اســـتخاره کنـــم

U )2 ـ ـ ـ / U ـ ـ ـ / U ـ ـ ـ / U ـ ـ ـ 1( ـ UU ـ / ـ U ـ / ـ UU ـ / ـ U ـ 
UU )4 ـ ـ / UU ـ ـ / UU ـ ـ / UU ـ ـ  U )3 ـ U ـ / UU ـ ـ / U ـ U ـ / ـ ـ 

کدام گزینه به تقطیع هجایی و ارکان بیت زیر اشاره می کند؟5 			8
دیگـــر چـــه کنـــی؟ دری دگـــر هســـت؟«»ور ســـــــر ننهـــــــی در آسـتانــــــــش

2( ـ ـ U / U ـ ـ U / U ـ ـ U / U ـ 1( ـ ـ U / U ـ U ـ / U ـ ـ ـ  
4( ـ ـ U ـ / ـ ـ U ـ/ ـ ـ U ـ  3( ـ ـ U / U ـ U ـ / U ـ ـ  

عائم هجایی در کدام گزینه ارکان بیت زیر را معّرفی می کند؟5 .		8
ـــــر ـــــه آخ ـــــواه ک ـــــر خ ـــــو عم ـــــق! ت ـــــل عاش ـــــد«»بلب ـــــه برآی ـــــاخ گل ب ـــــبز و ش ـــــود س ـــــاغ ش ب

2( ـ UU ـ / ـ U ـ U / ـ UU ـ / ـ  1( ـ ـ U / U ـ ـ U / U ـ ـ U / U ـ ـ 
4( ـ UU ـ / U ـ U ـ / ـ UU ـ / U ـ U ـ  3( ـ UU ـ / ـ UU ـ / ـ UU ـ / ـ U ـ 

تقطیع هجایی و ارکان بیت زیر، در کدام گزینه درست نشان داده شده است؟5 			8
ـــد«»مـــن عهـــد می کنـــم کـــه نگویـــم دگـــر ســـخن ـــحر می کنن ـــر س ـــه نظ ـــرت ب ـــمان دلب چش

2( ـ ـ U / ـ U ـ ـ / ـ ـ U / ـ U ـ ـ 1( ـ ـ UU / ـ U ـ U / ـ ـ  
4( ـ ـ U / U ـ UU / ـ ـ U / U ـ ـ 3( ـ ـ U / ـ U ـ U / U ـ ـ U / ـ U ـ 

در کدام گزینه به تقطیع هجایی و ارکان بیت »صبا بگو که چه ها بر سرم در این غم عشق / ز آتشین دل سوزان و دود آه رسید« اشاره شده است؟5 	.	8

U )2 ـ U ـ / U ـ U ـ / U ـ U ـ / U ـ U ـ UU )1 ـ U / ـ U ـ ـ / UU ـ U / ـ U ـ ـ 
U )4 ـ U ـ / UU ـ ـ / U ـ U ـ / UU ـ U )3 ـ U ـ / UU ـ ـ / U ـ U ـ / UU ـ ـ   

کدام گزینه دربر دارندۀ تقطیع هجایی بیت زیر است؟ 5 8.	8
ـــاد«»گـــر جـــان بدهـــد ســـنگ ســـیه لعـــل نگـــردد ـــر افت ـــد بدگه ـــه کن ـــی چ ـــت اصل ـــا طین ب

2( ـ ـ U ـ ـ ـ U ـ ـ ـ U ـ  1( ـ ـ U ـ ـ UU ـ ـ UU ـ   
4( ـ ـ U ـ U ـ ـ ـ ـ U ـ U ـ  3( ـ ـ UU ـ ـ UU ـ ـ UU ـ ـ   
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حاال باید بین چهارتا گزینه بیت مناسب رو پیدا کنی! یه راهنمایی کوچک هم بکنیم، بد نیست! اّول رکن های معادل هجاهای صورت سؤال رو توی ذهنت 
جایگزین کن! مثاًل واسه سؤال اّول، به جای این خّط و یوها بگو: »مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن«! و بعدش سعی کن با خوندن بیتا، بیت هم وزن رو پیدا کنی!

کدام گزینه با الگوی هجایی » U ـ U ـ / UU ـ ـ / U ـ U ـ / UU ـ« قابل تطبیق است؟ 5 	.	8

ــود1( ممـــــان کـــــه نفـــــس تـــــو انـــــدر طمـــــع دلیـــــر شـــــود ــیر ش ــاد ش ــود در فس ــیر ش ــو س ــگ چ ــه س ک
بــی  ســگ خویشــتن مــرو، چــون بــه شــکار مــی روی2( جانـــــب صیدگـــــه شـــــدی، همـــــره خویـــــش بـــــر مـــــرا
ـــــد ـــــب نه ـــــم لق ـــــر ســـــگ کوی گ ـــــه لطـــــف ا ـــــار از او3( روزی ب ـــــن افتخ ـــــس ای ـــــه ب ـــــرا همیش ـــــه م زان گ
ـــــدم4( نهانــی شــب بــه کویــش رفتــه بــودم نالــه ای ســر زد ـــــک شـــــد بشناســـــدم، آواز گردان ســـــگش نزدی

کدام یک از ابیات با نمودار هجایی روبه رو مطابقت دارد؟ »ـ ـ U / ـ U ـ U / U ـ ـ U / ـ U ـ«5 	.	8

ـــــن ـــــاد ک ـــــی آب ـــــن ویران دل ـــــاد ک ـــــی ی ـــــا زمان ــی رود1( از م ــردا م ــه ف ــی ک ــن، جان ــاد ک ــاری ش ــروز ب ام
ــی ــر دل آدم اندکـــ ــه بـــ ــق ریختـــ ـــــی رود2( از مـــــی عشـــ ـــــت م ـــــه دس ـــــت ب ـــــی دس ـــــر دل ـــــه ه از دل او ب
ـــــی رود3( گلگشـــــت بـــــاغ می کنـــــد امـــــروز ســـــرو مـــــن ـــــو چـــــه م ـــــر گل خوش ب ـــــاز ب ـــــه ب ـــــر ک بنگ
ــدن4( گـــــر عاشـــــق و مســـــت دوزخـــــی خواهـــــد بـــــود ــد دیـــ ــت کـــــس نخواهـــ پـــــس روی بهشـــ

تقطیع کدام بیت با الگوی هجایی روبه رو یکسان است؟ »ـ ـ U / U ـ ـ U / U ـ ـ U / U ـ ـ«5 	.	8

از خواجـــــۀ آن خانـــــه نشـــــانی بنماییـــــد1( آن خانـــــه لطیـــــف اســـــت نشـــــان هاش بگفتیـــــد
ک بیشـــــترند اهـــــل عشـــــق مـــــن ک کم تریـــــم2( گفتـــــی ز خـــــا ک بیشـــــتر نـــــه کـــــه از خـــــا از خـــــا
ــون زد3( دیـــــدار دل فـــــروزش در پایـــــم ارغـــــوان ریخـــــت ــ ــم ارغنـ ــ ــش در گوشـ ــ ــار جان فزایـ ــ گفتـ
می نهفتـــــــم کـــــــه  دل  غـــــــم  آن  ــرپوش4( دوش  ــ ــرد ســــ ــ ــَحرش ببُــــ ــ ــه َسـ ــ گــــ نا

تقطیع کدام گزینه با الگوی هجایی »ـ ـ UU / ـ ـ UU / ـ ـ UU / ـ ـ« مطابقت دارد؟ 5 7.	8

ــعادت ــ ــو روز سـ ــ ــت بگـ ــ ــه روز اسـ ــ ــروز چـ ــ ایـــــن قبلـــــۀ دل کیســـــت بگـــــو جـــــان خرابـــــات1( امـ
زان انتظـــــار مـــــا را نگشـــــود هیـــــچ کاری2( عمـــــری بـــــه بـــــوی یـــــاری کردیـــــم انتظـــــاری
ـــا ــ ـــام م ــ ـــو پیغ ــ ـــا گل بگ ــ ـــا ب ــ ـــی آرام م ــ ـــاد ب ــ ای گل گریــز انــدر شــکر چــون گشــتی از گلشــن جــدا3( ای ب
ــار ــ ــو آن گاه انتظـ ــ ــال تـ ــ ــر جمـ ــ ــه بـ ــ ـــــار4( دل فتنـ ـــــار خ ـــــو آن گاه خ ـــــتان ت ـــــان مســـــت گلس ج

از این جا وزن توی گزینه ها اومده و ظاهراً کار، راحت تر شده!

در کدام گزینه به وزن بیت »ای چشم تو دل فریب و جادو / در چشم تو خیره چشم آهو« اشاره شده است؟5 	.	8

4( مفعوُل فاعالتن مفعول فاعالتن 3( مفعوُل مفاعلن فعولن  2( مفعول فاعالُت مفاعیل فاعلن  1( مفعوُل مفاعلن مفاعیلن 
)اختصاصی انسانی 98(5 	.	8 وزن بیت »ای ساقی از آن پیش که مستم کنی از می / من خود ز نظر در قد و باالی تو مستم« کدام است؟ 

4( مفعوُل مفاعلن مفاعیلن فع 3( مستفعل فاعالُت مستفعُل فَع  2( مفعوُل مفاعیُل مفاعیُل فعولن  1( مستفعُل مستفعُل مستفعل فع 
)اختصاصی انسانی خارج از کشور 98(5 ..	8 گر چنان که مجال شنا بود غم نیست« کدام است؟  وزن بیت »کنون که کشتی ما در میان موج فتاد / ا

4( مفاعیلن فاعالتن مفاعلن فع لن 3( مفاعلن فعالُت مفاعلن فع لن  2( مفاعلن فعالتن مفاعلن فََعلن  1( مفاعلن فاعلن مفاعلن فََعلن 
)اختصاصی انسانی خارج از کشور 97(5 	.	8 وزن بیت »ای دیدۀ عاشقان به رویت / چون روی مجاوران به محراب« کدام است؟ 

4( مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن 3( مفعوُل مفاعیُل مفاعیُل فعل  2( مفعوُل فاعالُت مفاعیلن  1( مفعوُل مفاعلن فعولن 
)اختصاصی انسانی خارج از کشور 95(5 			8 وزن عروضی بیت »گر سنگ از این حدیث بنالد عجب / صاحب دالن حکایت دل خوش ادا کنند« مدار کدام است؟ 

4( مستفعُل مفعولن مستفعُل مفعولن 3( مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن  2( مفعوُل مفاعیلن مفعوُل مفاعیلن  1( مستفعُل فاعالُت فع لن 
در کدام گزینه به وزن بیت »گو خلق بدانید که من عاشق و مستم / در کوی خرابات نباشد سر و سامان« اشاره شده است؟5 8		8

4( مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن 3( مفعول مفاعیل مفاعیل فعل  2( مفعول مفاعلن مفاعیلن  1( مفعول مفاعلن فعولن 
کدام گزینه وزن بیت »وصفی چنان که الیق حسنت نمی رود / آشفته حال را نبود معتبر سخن« را نشان می دهد؟5 			8

4( مفعوُل مفاعیُل مفاعیُل فعل 3( مفعوُل مفاعلن فعولن  2( مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن  1( مفعوُل فاعالتن مفعوُل فاعالتن 
وزن بیت »همه عمر برندارم سر از این خمار مستی / که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی« در کدام گزینه آمده است؟5 			8

4( فعالتن فعالتن فعالتن فعلن 3( فعالت فاعالتن فعالت فاعالتن  2( فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن  1( فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن 
کدام گزینه وزن درست بیت »تو را که درد نباشد ز درد ما چه تفاوت / تو حال تشنه ندانی که بر کنارۀ جویی« را معّرفی می کند؟5 			8

2( مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن 1( مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن  
4( مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن 3( مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 
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وزن بیت »کشتۀ معشوق را درد نباشد که خلق / زنده به جان اند و ما زنده به تأثیر او« در کدام گزینه دیده می شود؟5 7		8

4( مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن 3( مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن  2( مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن  1( مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن 
در کدام گزینه به وزن بیت »بر عقل من بخندی گر در غمش بگریم / کاین کارهای مشکل افتد به کاردانان« اشاره شده است؟5 			8

2( مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل 1( مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن  
4( مستفعل مفعولن مستفعل مفعولن 3( مستفعلن مفاعلن مفعولن  

کدام گزینه نشان دهندۀ وزن بیت »نفسی بیا و بنشین سخنی بگوی و بشنو / که قیامت است چندان سخن از دهان خندان« است؟5 			8

4( فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن 3( فعالتن فعالتن فعالتن فعلن  2( فعالت فاعالتن فعالت فاعالتن  1( فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن 
وزن بیت »بوی بهشت می دمد ما به عذاب در گرو / آب حیات می رود ما تن خویشتن کشان« در کدام گزینه به چشم می خورد؟5 .		8

2( مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن  1( فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن  
4( مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن  3( مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن 

در کدام گزینه وزن بیت »ای صبح شب نشینان جانم به طاقت آمد / از بس که دیر ماندی چون شام روزه داران« آمده است؟5 			8

4( مفعوُل مفاعیلن مفعوُل مفاعیلن 3( مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن  2( مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن  1( مفعوُل فاعالتن مفعوُل فاعالتن 
کدام گزینه وزن درست بیت »ای که ز دیده غایبی در دل ما نشسته ای / حسن تو جلوه می کند وین همه پرده بسته ای« را نشان می دهد؟5 			8

2( مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن  1( فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن  
4( مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن  3( مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن 

کدام گزینه بیانگر وزن بیت »هر کس به تماشایی رفتند به صحرایی / ما را که تو منظوری خاطر نرود جایی« است؟5 8		8

4( مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن 3( مفعوُل مفاعیُل مفاعیُل فعل  2( مفعوُل مفاعیلن مفعوُل مفاعیلن  1( مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن 
در کدام گزینه به وزن بیت »گرت کسی بپرستد مامتش نکنم من / تو هم در آینه بنگر که خویشتن بپرستی« اشاره شده است؟5 			8

2( مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن  1( مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن  
4( مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن 3( مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 

وزن بیت »بر هم نزند دست خزان بزم ریاحین / گر باد به بستان برد از زلف تو بویی« در کدام گزینه دیده می شود؟5 			8

4( مفعول مفاعیلن مفعولن مفاعیلن 3( مفعول مفاعیل مفاعیل فعل  2( مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن  1( مفعول مفاعلن فعولن 
در کدام گزینه وزن درست بیت »ندیدمت که بکردی وفا بدان چه بگفتی / طریق وصل گشادی من آمدم تو برفتی« را می یابید؟5 			8

4( فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن 2( فعالت فاعالتن فعالت فاعالتن3( مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن  1( مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن 
ارکان عروضی در کدام گزینه وزن بیت »باری مگرت بر رخ جانان نظر افتاد / سرگشته چو من در همه آفاق بگشتی« را نشان می دهند؟5 7		8

4( مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن 3( مفعول مفاعیل مفاعیل فعل  2( مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن  1( مفعول مفاعلن فعولن 
کدام گزینه بیانگر وزن بیت »من در بیان وصف تو حیران بمانده ام / حّدی است حسن را و تو از حد گذشته ای« است؟5 			8

4( مفعوُل فاعالتن مفعوُل فاعالتن 3( مفعوُل فاعالت مفاعیل فاعلن  2( مفعوُل فاعالُت مفاعیلن  1( مفعوُل مفاعیلن مفعوُل مفاعیلن 
در کدام گزینه وزن بیت »تو را شبی نگزیرد ز چنگ و نغمۀ زیر / مرا دمی نشکیبد ز آه و نالۀ زار« مورد اشاره قرار گرفته است؟5 			8

4( مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن 3( مفاعلن فعالتن مفاعلن فََعلن  2( مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن  1( مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن 
کدام گزینه وزن بیت »در من منگر تا دگران چشم ندارند / کز دست گدایان نتوان کرد ثوابی« را نشان می دهد؟5 .		8

4( مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن 3( مفعول مفاعیل مفاعیل فعل  2( مفعول مفاعلن فعولن  1( مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن 
در کدام گزینه به وزن بیت »در حلقۀ کارزار جان دادن / بهتر که گریختن به نامردی« اشاره شده است؟5 			8

4( مفاعیلن مفاعیلن فعولن 3( مفعول مفاعلن فعولن  2( مفعول مفاعلن مفاعیلن  1( مفعول مفاعیل مفاعیل فعل 
کدام گزینه به وزن بیت »درمانده ام که از تو شکایت کجا برم / هم با تو گر ز دست تو دارم شکایتی« اشاره دارد؟ 5 	8	8

2( مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل 1( مستفعل مفعولن مستفعل مفعولن 
4( مستفعل مستفعل مستفعل فع 3( مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن  

یه کم پیشرفته تر!

)اختصاصی انسانی خارج از کشور 95(5 88	8 وزن کدام مصراع »مفاعلن فعاتن مفاعلن فعاتن« است؟ 

2( ای خسته دلم در خم چوگان تو گویی 1( تو خون خلق بریزّی و روی درتابی  
4( صبای روضۀ رضوان ندانمت که چه بادی ک در دوست گذشتی  3( ای باد که بر خا
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و حاال پیشرفته تر تر!

)اختصاصی انسانی خارج از کشور 98(5 	8	8 کدام بیت در وزن »مفعوُل فاعاُت مفاعیلن« سروده شده است؟ 

ــی ــ ــتی و خودکامــــ ــ ــد خودپرســـــ ــ ــد1( دزدنـــــ ــ ــه راه نپیمایـ ــ ــن دو فرقـــــ ــ ــا ایـــــ ــ بـــــ
ــراب ــمان خ ــراب و نگشــت آس ــد خ ــس ســقف ش ـــــام2( ب ـــــب تم ـــــد روز و ش ـــــام و نش ـــــد تم ـــــر ش ـــــس عم ب
گفتـــــن خـــــود  از  و  دیـــــدن  صفــــــــت مــــــــردم کوته نظــــــــر اســـــت3( خویشـــــتن 
ــودن ــ ــردن و نیاسـ ــ ــا بـ ــ ــار جفـ ــ ــه بـ ــ ــدن4( همیشـ ــ ــردن و نرنجیـ ــ ــب کـ ــ ــج طلـ ــ ــه رنـ ــ همیشـ

کدام یک از ابیات با وزن »مفتعلن فاعاُت مفتعلن فع« مطابقت دارد؟5 	8	8

گـــــر کســـــی را کاری گشـــــاد روزی ــاید1( از بنـــــد ا ــ ــا را نمی گشـ ــ ــان مـ ــ ــد خوبـ ــ ــاری ز بنـ ــ بـ
جـــــواب در  نکنـــــد  تأّمـــــل  ــواب2( هرکـــــه  ــ ــد سخنـــــــــش ناصـ ــتر آیـــــــ ــ بیشـــــ
ــد ــ ــ ــ ــال محّم ــ ــ ــ ــد از جم ــ ــ ــ ــاه فرومان ــ ــ ــ ســـــرو نباشـــــد بـــــه اعتـــــدال محّمـــــد3( م
ــد ــ ــرده درآیـ ــ ــه از پـ ــ ــره کـ ــ ــاه پری چهـ ــ ــم4( آن مـ ــ ــۀ اویـ ــ ــه دیوانـ ــ ــد کـ ــ ــه داننـ ــ ــردم همـ ــ مـ

شاعر کدام بیت را بر وزن »مستفعل مستفعل مستفعل مستف« سروده است؟ 5 	8	8

ــد ــت افت ــور و غیب ــه حض ــی ک ــل آفتاب ــه مث ــو ن ــتی1( ت ــه هس ــان ک ــو هم چن ــد و ت ــد و آین ــران رون دگ
خجــل از کــردۀ خــود پــرده دری نیســت کــه نیســت2( اشـــــک غّمـــــاز مـــــن ار ســـــرخ برآمـــــد چـــــه عجـــــب؟
ـــــی ـــــر دارد و خوب ـــــه هن ـــــدم جمل ـــــه ق ـــــا ب ـــــده نســـــازد3( ســـــر ت ـــــا بن ـــــه ب ـــــش همـــــه آن اســـــت ک عیب
ــد ــ ــدار نمانـ ــ ــه پایـ ــ ــودی کـ ــ ــر نمـ ــ ــای مهـ ــ مـــــرا بـــــه بنـــــد ببســـــتی خـــــود از کمنـــــد بجســـــتی4( بنـ

کدام گزینه بر وزن »مفتعلن فاعاُت مفتعلن فع« سروده شده است؟5 87	8

ــخ ــت تلـــ ــی نیســـ ــو دهـــ ــ ــر ار تـ ــ ــربت زهـ ــ ــار1( شـ ــو نهـــــی نیســـــت بـــ ــر تـــ ــد گـــ ــوه احـــ کـــ
ــت2( یـــــاد تـــــو می رفـــــت و مـــــا عاشـــــق و بـــــی دل بُدیـــــم ــ ــام رفـ ــ ــه اتمـ ــ ــی، کار بـ ــ ــرده برانداختـ ــ پـ
ــد3( خلـــــوت دل نیســـــت جـــــای صحبـــــت اضـــــداد ــ ــته درآیـ ــ ــرون رود فرشـ ــ ــو بیـ ــ ــو چـ ــ دیـ
ــاه را ــ ــت پادشـ ــ ــر خدمـ ــ ــته ام کمـ ــ ــده بسـ ــ تـــــا کـــــه ز یمـــــن دولتـــــش تـــــاج بـــــرم کمـــــر بـــــرم4( آمـ

کدام یک از ابیات زیر با وزن »مفتعلن فاعاُت مفتعلن فع« تناسب دارد؟ 5 	8	8

نیســـــت روی  صنمـــــا  بریـــــدن  تـــــو  ـــــان روی نیســـــت1( از  ـــــه جه ـــــت ب ـــــو روی ـــــه چ زان  ک
ـــــرد ـــــیل ب ـــــن س ـــــن م ـــــان خرم گه ـــــش نا ــن2( زآب رخ ــ ــد کاه مـ ــ ــوخته شـ ــ ــد ز دل سـ ــ دود برآمـ
ــه هم چنیــن ــب بگشــا ک ــود؟ ل ــات چــون ب ــن3( تنــگ نب ــه هم چنی ــا ک ــز و بی ــون رود؟ خی ــات چ آب حی
گوشه نشـــــینان ز  او  گـــــوش  بنا ــت4( خـــــال  ــ ــواره ندانسـ ــ ــه گوشـ ــ ــان دل کـ ــ ــرد چنـ ــ بـ

وزن کدام گزینه »مستفعُل فاعاُت مستفعل« است؟ 5 	8	8

کنـــــی تأّمـــــل  آیینـــــه  در  تـــــو  ــری1( گـــــر  ــ ــا ننگـ ــ ــه مـ ــ ــاز بـ ــ ــود بـ ــ ــورت خـ ــ صـ
ســـــماع آواز  بـــــه  رفتـــــه  دل  ــنوم2( گـــــوش  ــه نصیحــــــــت شـــ ــم کـــــــــ نتوانـــــــــ
ــتند ــ ــن آفریده سـ ــ ــو در مـ ــ ــق تـ ــ ــن عشـ ــ زردی3( ویـ زعفــــــــران  ز  نــــــــرود  هرگــــــــــز 
ـــــر ـــــا بنگ ـــــال م ـــــر ح ـــــرم ب ـــــم ک ـــــه حک ـــــاری ب ـــــذری4( ب ـــــا گ ک م ـــــا ـــــر خ ـــــر ب ـــــار دگ ـــــه ب ـــــد ک ُکافت

وزن کدام بیت با »مفعوُل مفاعیُل مفاعیُل فعولن« هماهنگی دارد؟5 .8	8

فرومیـــــرد روحانیـــــون  مجلـــــس  ــاند1( چـــــراغ  ــ ــتین برافشـ ــ ــری آسـ ــ ــه جلوه گـ ــ ــر او بـ ــ گـ
ــوی ــه م ــوی ب ــد م ــر کن ــو تقری ــف ت ــن، زل ــال م ورنـــــه مجمـــــوع کجـــــا حـــــال پریشـــــان دانـــــد2( ح
ــا را ــ ــتۀ مـ ــ ــر دل گم گشـ ــ ــرو گـ ــ ــاب مـ ــ گوینـــــد کـــــه در حلقـــــۀ گیســـــوی تـــــو باشـــــد3( در تـ
ــت ــ ــوان داشـ ــ ــل تـ ــ ــد وصـ ــ ــاز ار امیـ ــ ــد4( راه حجـ ــ ــروان دراز نباشـ ــ ــدم رهــــ ــ ــر قــــ ــ بـــــ

کدام گزینه بر وزن »مفاعلن فعاتن مفاعلن فعلن« سروده شده است؟5 	8	8

ــه ســنگ و سبوســت1( نـــــه مـــــن ســـــبوکش ایـــــن دیـــــر رندســـــوزم و بـــــس ــن کارخان ــه در ای ــرا ک ــا س بس
ــد ــر نتوان ــون صب ــه مجن ــد ک ــود دان ــل ب ــر عاق گ شـــــتر جایـــــی بخوابانـــــد کـــــه لیلـــــی را بـــــود منـــــزل2( ا
ــم ــان در کف ــیر و فرم ــم شمش ــون آصف ــروز هم چ ــکنم3( ام ــلطان بش ــش س ــان در پی ــردن گردن کش ــا گ ت
ـــــش ـــــادۀ بسیارنقـ ـــــند س ـــــف بلـ ـــــن سقـ ـــــت ای ـــــت4( چیسـ گاه نیسـ ـــــهان آ ـــــا در جـ ـــــچ دان ـــــّما هی ـــــن مـعـ زی
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و نمونه های مقایسه ای! اّول، بین بیت سؤال و گزینه ها!

)اختصاصی انسانی 99(5 			8 وزن بیت زیر، با کدام بیت یکسان است؟ 
ــزل دور و دراز وادی عشـــــق ــه منـــ ــان کـــ ـــا را«»فغـــ ـــرس م ـــون ج ـــه چ ـــی از نال ـــرد دل ته نک
ــا1( بـــــه ســـــیر مـــــاه از محفـــــل مخـــــوان پروانـــــۀ مـــــا را ــش م ــاب عی ــو مهت ــک از پرت ــردد خن ــه می گ ک
ــرا2( ســـــیاه در دو جهـــــان بـــــاد روی مـــــوی ســـــفید ــه همچــو صبــح، گران ســنگ ســاخت خــواب م ک
ــد ــ ــان فرمودنـ ــ ــک امـ ــال ملـــ ــیران بـــ ــ ــه اسـ ــ بـــــه فقیـــــران گـــــدا، گنـــــج ســـــالطین دادنـــــد3( بـ
ـــــت دارم ـــــه روی دوس ـــــی ز چ ـــــح دان ـــــات صب کـــــه بـــــه روی دوســـــت مانـــــد کـــــه برافکنـــــد نقابـــــی4( نفح

کدام گزینه با بیت »به زیر سنگ لحد استخوان پیکر ما / چو گندمی ست که از آسیاب می گذرد« هم وزن است؟5 8		8

ــی ــر صاحب دل گ ــاب ا ــی دری ــاش ار عاقل ــل مب باشـــــد کـــــه نتـــــوان یافتـــــن دیگـــــر چنیـــــن ایّـــــام را1( غاف
ـــــی؟ ـــــه در وصـــــف نیای ـــــو ک ـــــی ت ـــــه بالی ـــــر چ بیانـــــت2( آخ نکردیـــــم  و  بگفتیـــــم  بســـــیار 
ـــد3( کســـــی کـــــه روی تـــــو بینـــــد نگـــــه بـــــه کـــــس نکنـــــد ــ ـــــس نکن ـــــش ب ـــد ز عی ــ ـــیر نباش ــ ـــق س ــ ز عش
گردم ــم گــو ادب کــم کــن کــه مــن ناجنــْس شــا ــدم4( معّل ــْل فرزن ــن نااه ــه م ــر ده ک ــد کم ت ــو پن ــدر گ پ

گر تو برفکنی در میان شهر نقاب / هزار مؤمن مخلص درافکنی به عقاب« یکسان است؟ 5 			8 وزن کدام گزینه با بیت »ا

ـــــی ـــــه منزل ـــــد ب ـــــون برس ـــــتر چ ـــــد ش ـــــار بیفکن ـــــم1( ب ـــــزار منزل ـــــه ه ـــــان ور ب ـــــار دل اســـــت هم چن ب
ــت2( عرصـــــۀ دل بی کـــــران گـــــم شـــــده در وی جهـــــان ــ ــان کیسـ ــ ــینه بیابـ ــ ــت سـ ــ ای دل دریاصفـ
ـــــد3( رقیـــــب کیســـــت کـــــه در ماجـــــرای خلـــــوت مـــــا ـــــه رس ـــــن چ ـــــه اهرم ـــا ب ــ ـــــرد ت ـــــته ره نب فرش
کندۀ او4( ای تـــــن و جـــــان بنـــــدۀ او بنـــــد شـــــکرخندۀ او ــکرآ ــ ــرۀ او دل شـ ــ ــرد خیـ ــ ــل و خـ ــ عقـ

شاعر کدام بیت را هم وزن با بیت »دیدم و آن چشم دل سیه که تو داری / جانب هیچ آشنا نگاه ندارد« سروده است؟ 5 			8

ــار گل خرمـــــن بلبـــــل بســـــوخت چهـــــرۀ خنـــــدان شـــــمع آفـــــت پروانـــــه شـــــد1( آتـــــش رخســـ
ــوش2( لطـــــف خـــــدا بیشـــــتر از جـــــرم ماســـــت ــ ــی خمـ ــ ــه دانـ ــ ــته چـ ــ ــۀ سربسـ ــ نکتـ
ـــو3( دولــت عشــق بیــن کــه چــون از ســر فقــر و افتخــار ــ ـــدای ت ــ ـــکند گ ــ ـــلطنت می ش ــ ـــاج س ــ ـــۀ ت ــ گوش
بـــــاغ شـــــود ســـــبز و شـــــاخ گل بـــــه بـــــر آیـــــد4( بلبـــــل عاشـــــق تـــــو عمـــــر خـــــواه کـــــه آخـــــر

وزن »ای شهسوار نرم تََرک ران سمند را / بین زیر پای دیدۀ این مستمند را« با کدام بیت یکسان است؟ 5 			8

ــق رهنمایـــــی ــ ــز عشـ ــ ــود جـ ــ ــق نبـ ــ زیـــــرا کـــــه هیـــــچ راهـــــی بـــــی  راهبـــــر نباشـــــد1( در راه عشـ
نســبت مکــن بــه غیــر کــه این هــا خــدا کنــد2( گـــــر رنـــــج پیشـــــت آیـــــد و گـــــر راحـــــت ای حکیـــــم
ـــدازم3( جامـــــی بـــــده ای ســـــاقی تـــــا چهـــــره برافـــــروزم ــ ـــه دران ــ ـــا خرق ــ ـــرب ت ــ ـــزن ای مط ــ ـــی ب ــ راه
ـــاب ــ ـــــح جهان ت ـــــرق صب ـــــرق ع ـــود غ ــ ـــرم ش ــ پیـــــش رخ زیبـــــای تـــــو از روی صباحـــــت4( از ش

و حاال مقایسۀ خود گزینه ها با هم دیگه. صورْت سؤال، بیت نداره!

وزن کدام بیت متفاوت است؟5 7		8

کـــــه کشـــــند عاشـــــقی را، کـــــه تـــــو عاشـــــقم چرایـــــی1( بــه کــدام مذهــب اســت ایــن بــه کــدام مّلت اســت این
ـــــتی2( گـــــرت کســـــی بپرســـــتد مالمتـــــش نکنـــــم مـــــن ـــــتن بپرس ـــــه خویش ـــــر ک ـــــه بنگ ـــــم در آین ـــــو ه ت
بـــــه امیـــــد آن  کـــــه روزی بـــــه کـــــف اوفتـــــد وصالـــــی3( چــه خــوش اســت در فراقــی همــه عمــر صبــر کــردن
ـــــدا را4( بـــــه مالزمـــــان ســـــلطان کـــــه رســـــاند ایـــــن دعـــــا را؟ ـــــران گ ـــــه شـــــکر پادشـــــاهی ز نظـــــر م ـــــه ب ک

وزن کدام بیت با سایر ابیات تفاوت دارد؟5 			8

بـــــر کنـــــارم تـــــا مـــــن  کنـــــاری اســـــت1( از آن دردانـــــه  کنـــــارم روز و شـــــب دریا
ــت آن؟ ــ ــر در کیسـ ــ ــه بـ ــ ــارش کـ ــ ــگ زد یـ ــ ــتان2( بانـ ــ ــی ای دل سـ ــ ــم تویـ ــ ــر در هـ ــ ــت بـ ــ گفـ
اســـــت3( نشـــــــان بی نشــــــانان بی نشــــــانی اســـــت بی زبانـــــی  بی زبانـــــان  زبـــــان 
دل جمعـــــی پریشـــــان می تـــــوان یافـــــت4( بـــــه هـــــر مویـــــی از آن زلـــــف پریشـــــان

وزن کدام یک از بیت های زیر با دیگر ابیات متفاوت است؟5 			8

ــم1( از غایــــــــت مهــــــــر گشــــــــته حیــــــــران ــ ــ ــ ــر چش ــ ــ ــ ــو دو پیک ــ ــ ــ ــر ت ــ ــ ــ در پیک
چنـــــدان کـــــه قیـــــاس می کنـــــم جانـــــی2( مـــــن جســـــم چنیـــــن ندیـــــده ام هرگـــــز
نادیـــــــــــده شکســـــــــــته اســــــــــــتخوانی3( هم چـــــون تـــــن مـــــن همـــــای عشـــــقت
ــی  حـــــالل اســـــت4( بـــــی  روی تـــــو زندگـــــی حـــــرام اســـــت ــام مـــ ــو جـــ وز دســـــت تـــ
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کدام گزینه در وزن متفاوتی سروده شده است؟5 .		8

ـــــره ماســـــت ـــــق هم ـــــر طری ـــــو در ه ـــــال روی ت ـــــه ماســـــت1( خی گ ـــــان آ ـــــد ج ـــــو پیون ـــــوی ت نســـــیم م
خـــــود آن کرشـــــمه کجـــــا رفـــــت و آن عتـــــاب کجـــــا2( بشـــــد کـــــه یـــــاد خوشـــــش بـــــاد روزگار وصـــــال
ـــــادی ـــــه گش ـــــا ک ـــــه تیره ـــــم چ ـــــر دل ریش ـــــزه ب ـــــیدم3( ز غم ـــــه کش ـــــا ک ـــــه باره ـــــت چ ـــــر کوی ـــــر س ـــــه ب ز غّص
ـــــب ـــــت نصی ـــــواری  اس ـــــه خ ـــــی را ک ـــــز کس ـــــه ای عزی ـــــه زور منصـــــب و جـــــاه4( ک ـــــد ب ـــــه نیاب ـــــت آن  ک حقیق

همۀ ابیات، هم وزن اند، به جز 555555555555 5  5 			8

می نوشـــــم بـــــاده  بیـــــش  قَـــــَدر  مـــــرا1( هـــــر  زیـــــاده  تشـــــنگی  می شـــــود 
کامـــــی را2( غوطـــــه خـــــوردن بـــــه زهـــــر نا دل هـــــا  اســـــت  غلتیـــــدن  ســـــبزه 
را صاحــــــــب درد  درویــــــــش  پادشـــــا خواننـــــد گـــــر نانیـــــش نیســـــت3( عارفــــــــان 
دل حــــــــالوت  بــــــــود  شکســــــــتن  شـــــهد در کســـــر شـــــأن زنبـــــور اســـــت4( ار 

و کمی متفاوت تر

)اختصاصی انسانی 99(5 			8 کدام ابیات را می توان به »دو صورت« دسته بندی هجایی کرد؟ 
ـــــا زده امالـــــف( عشــــــقم آتش زد و آب مــــــژه از ســــــر بگذشــــــت ـــــه دری ـــــه ب ـــــک دان ـــــر ی ـــــی آن گوه پ
ــمب( وقتــی نشــد کــه بی دوســت بــر حــال خــود نگریم ــود نخندی ــر کار خ ــق ب ــه در عش ــد ک روزی نش
ـــــمج( ای بــت دل پســند مــن هــر ســر مــوت بنــد مــن ـــــدار ه ـــّرۀ تاب ــ ـــــن ط ـــــد م ـــــو کمن کاکل ت
ــم ــون باخته ای ــودای جن ــر س ــر س ــان ب ــد ج ـــــدیمد( نق ـــــان کار ش ـــــل زی ـــــۀ عق ـــــن از وسوس ایم
ــم ــه روی ــت ب ــته اس ــرم نشس ــرق ش ــس ع ــ  ( از ب نکویـــــمه روی  آن  نظّـــــارۀ  ز  محـــــروم 

4( ب، ه  3( ب، د  2( الف، ه   1( الف، ج 
و بازم چندتا تمرین واسه جا افتادن مطلب!

« مطابقت داشته باشد، باید واژگان کدام گزینه را انتخاب کنیم؟5 8		8 ـ  گر بخواهیم هریک از مصراع های شعر زیر، با الگوی هجایی »ــ  U / Uـ  Uـ  / Uـ  ا
رویـــــــش دیـــــــد  کـــــــه  شـــــیدا«»55555555555  و  گشـــــت  عشـــــق   55555555555

4( صاحب دلی ـ آوارۀ  3( هر سنگ دلی ـ مجنون  2( صاحب نظری ـ دیوانۀ  1( هر سخت دلی ـ سوختۀ  
با توّجه به وزن، کدام واژه ها برای کامل کردن بیت های زیر مناسب است؟5 			8

ـــــت»تـــــا شـــــویمت از آن گل 555555555555 غبـــــار راه ـــــکی ببارم ـــــه اش ـــــوق ک ـــــدم ز ش ـــــری ش اب
تـــــا درکشـــــم بـــــه ســـــینه و در بـــــر فشـــــارمت« 555555555555 دلـــــم بـــــه ســـــینه 555555555555 در انتظـــــار

4( رخسار ـ باران ـ گرفتی 3( صورت ـ هر دم ـ گداختی  2( چهره ـ یک عمر ـ نهادی  1( عارض ـ عمری ـ فشردی 
با توّجه به وزن، بیت های زیر با واژگان کدام گزینه کامل می شود؟ 5 			8

ــن ببـــــرد ـــت»555555555555 صـــــورت او عقـــــل مـــ ـــگار اوس ـــه صورت ن ـــرد ک ـــن آن بب ـــل م عق
ـــــد ـــــر کنن ـــــا نظ ـــــر زیب ـــــه منظ ـــــران ب ـــــر دیگ ــتگ ــ ــروردگار اوسـ ــ ــدرت پـ ــ ــه قـ ــ  555555555555 بـ

 555555555555 کـــــه  بـــــس  قبـــــول  تـــا نســـبتم کننـــد کـــه خدمت گـــزار اوســـت«اینـــــم 
2( دیدم به چشم ـ هر دم نگه ـ تحّمل کنم رنجش  1( باور مکن که ـ ما را نظر ـ بمیرم بر آستان  
4( هرگز مگو که ـ چشمم مدام ـ شهید رهش شوم  3( از آن زمان ـ چشم مرا نظر ـ بمانم در این عذاب 

آخرش هم که، سؤاالی قرابتْ معنایی از نمونه هایی که توی درس دیدی!

کدام گزینه با بیت »آتش حّب الوطن چو شعله فروزد / از دل مؤمن کند به مجمره اسپند« ارتباط مفهومی دارد؟5 			8

ــا ــ ــت آن جـ ــ ــا گرفـ ــ ــه جـ ــ ــی کـ ــ ــر غریبـ ــ هرگـــــزش از وطــــــــن نیامــــــــد یــــــــاد1( هـ
ـــــه َدَوم؟2( چــو بــه جــان و دل کــرده  اســت وطــن دشــمن مــن ـــــر چ ـــــه ز به ـــــو دیوان ـــــت چ ـــــپ و راس ـــــن چ م
ـــــن3( میـــــان جـــــان مـــــن و چیـــــن جعـــــد مشـــــکینت ـــــّب وط ـــــم ح ـــــه حک ـــــی ب ـــــت حقیق تعّلقی س
ــت ــ ــان اسـ ــ ــن در جریـ ــ ــده وطـ ــ ــا واژۀ پاینـ ــ ــرۀ خونی ســـــت روان در بـــــدن مـــــن4( بـ ــر قطـــ گـــ

کدام گزینه با بیت »با آن  که جیب و جام من از مال و می  تهی است / ما را فراغتی ست که جمشید جم نداشت« تناسب معنایی دارد؟ 5 7		8

ـــــا داد ـــــج دنی ـــــه گن ـــــت ب ـــــج قناع ـــــه کن ـــــر آن  ک ـــــی1( ه ـــــن ثمن ـــــه کم تری فروخـــــت یوســـــف مصـــــری ب
بــه زهــد هم چــو تویــی یــا بــه فســق هم چــو منــی2( بیـــــا کـــــه رونـــــق ایـــــن کارخانـــــه کـــــم نشـــــود
دیـــــدن نمی تـــــوان  حـــــوادث  تندبـــــاد  ــمنی3( ز  ــا س ــت ی ــوده اس ــی ب ــه گل ــن ک ــن چم در ای
ـــــد ـــــا نکن ـــــق ره ـــــه ح ـــــو ای دل ک ـــــوش ت ـــــر ک ـــــه صب چنیـــــن عزیـــــز نگینـــــی بـــــه دســـــت اهرمنـــــی4( ب



208

کدام گزینه با بیت »آتش حّب الوطن چو شعله فروزد / از دل مؤمن کند به مجمره اسپند« تناسب معنایی ندارد؟5 			8

ـــــم ـــــتن دهی ـــــه کش ـــــن ب ـــــر ت ـــــه س ـــــر ب ـــــر س گ از آن بِـــــْه کـــــه کشـــــور بـــــه دشـــــمن دهیـــــم1( ا
ـــــته ایم ـــــان خاس ـــــر و ج ـــــن از س ـــــا2( در ره عشـــــق وط ـــــۀ م ـــــت مردان ـــــد هّم ـــــه کن ـــــن ره چ ـــــا در ای ت
ــت ــ ــش دوسـ ــ ــن پیـ ــ ــام مـ ــ ــر نـ ــ ــا مبـ ــ کـــــه حیـــــف اســـــت نـــــام مـــــن آن جـــــا کـــــه اوســـــت3( بگفتـ
ــاد ــ ــن مبـ ــ ــن مـ ــ ــد تـ ــ ــران نباشـ ــ ــو ایـ ــ بدیـــــن بـــــوم و بـــــر زنـــــده یـــــک تـــــن مبـــــاد4( چـ

کدام گزینه از نظر فکری با بیت »آتش حّب الوطن چو شعله فروزد / از دل مؤمن کند به مجمره اسپند« متناسب نیست؟5 			8

ـــــان ـــــک زم ـــــو ی ـــــم عشـــــق ت ـــــی  غ ـــــود ب ـــــم نب زیـــــرا کـــــه عشـــــق را دل عاشـــــق بـــــود وطـــــن1( جان
ـــــت ک وطـــــن ســـــیراب در غرب ـــــل آرزوی آب چـــــه دارد2( نگـــــردد تشـــــنۀ خـــــا ـــــب نی ـــــر ل ـــــه یوســـــف ب ک
ــن ــ ــوی وطـ ــ ــه سـ ــ ــمنی بـ ــ ــد دشـ ــ ــر رسـ ــ جــــــــان و دل رایـــــــــگان بیفشــــــــانیم3( گـ
ــز ک عزی ــا ــن خ ــر ذّره از ای ــر ه ــر س ــان ب بــی  وطــن، جــان و دل و روح و بــدن چیــزی نیســت4( جان  فش

کدام گزینه با بیت »با آن  که جیب و جام من از مال و می  تهی است / ما را فراغتی ست که جمشید جم نداشت« تناسب معنایی ندارد؟ 5 .		8

نانـــــی بســـــاز ــا1( ای شـــــکم خیـــــره بـــــه  ــ ــت دوتـ ــ ــه خدمـ ــ ــت بـ ــ ــی پشـ ــ ــا نکنـ ــ تـ

ک هنـــــوز2( چنــدان کــه تهــی می شــود ایــن پشــت زمیــن پـــــر می نشـــــود ایـــــن شـــــکم خـــــا

ــر ــ ــردن خمیـ ــ ــه کـ ــ ــن تفتـ ــ ــت آهـ ــ ــه دسـ ــ ــر3( بـ ــ ــش امیـ ــ ــینه پیـ ــ ــر سـ ــ ــت بـ ــ ــْه از دسـ ــ بِـ

ــکم ــ ــر شـ ــ ــر ز بهـ ــ ــو خـ ــ ــرد هم چـ ــ ــرِد خـ ــ پشـــــت نبایـــــد کـــــه زیـــــر بـــــار کنـــــد4( مـ

کدام گزینه با »هّمت طلب از باطن پیران سحرخیز / زیرا که یکی را ز دو عالم طلبیدند« تناسب معنایی ندارد؟5 			8

ــت یکـــــی ــره و دریاســـ ــره و قطـــ ــه و دایـــ خودپرســـــتان جهـــــان مـــــا و منـــــی ســـــاخته اند1( نقطـــ

ــر2( هـــــزاران تـــــوان یافـــــت خنجـــــر بـــــه دانـــــش ــ ــه خنجـ ــ ــن بـ ــ ــوان گرفتـ ــ ــم نتـ ــ ــی علـ ــ یکـ

گـــــر لفـــــظ بی شـــــمار بـــــَود گــر صدهــزار پیرهــن اســت3( یکی ســـــت معنـــــی ا یکی ســت یوســف ا

کنــده شــدند ــر جمــع کنی شــان، همــه را اصــل یکی ســت4( نقطه هایــی کــه بــر ایــن لــوح پرا گ ــاز ا ب

کدام گزینه از نظر فکری با بیت »هّمت طلب از باطن پیران سحرخیز / زیرا که یکی را ز دو عالم طلبیدند« متناسب نیست؟ 5 			8

ـــدن ــ ـــش ب ــ ـــه عالم ــ ـــت و هم ــ ـــم اس ــ ـــان عال ــ پیداســـــت ایـــــن تـــــن وی و جانـــــش پدیـــــد نیســـــت1( او ج

ـــــوح دل خـــــود ـــــرت چـــــو بشســـــتند ز ل ـــــش کث ــد2( نق ــ ــا یافته انـ ــ ــق در همه جـ ــ ــدت حـ ــ ــم وحـ ــ رقـ

ــم زن ــر ه ــه ب ــم از هم ــی چش ــارف حق  بین ــر ع ـــــم زن3( گ ـــــه دو عال ـــــش ب ـــــی دادی آت ـــــه یک ـــــون دل ب چ

ــت ــ ــی نیسـ ــ ــز یکـ ــ ــم جـ ــ ــت در دو عالـ ــ یکـــــی هســـــت و در آن مـــــا را شـــــکی نیســـــت4( حقیقـ

ویژگی فکری کدام بیت متفاوت است؟5 8		8

 دگـــــر نتـــــوان بـــــه دســـــتان پـــــای او بســـــت1( چـــــو وحشـــــی مـــــرغ از قیـــــد قفـــــس جســـــت

ـــــه چـــــو برخاســـــت نشـــــیند ـــــر ک ــم2( دل نیســـــت کبوت ــ ــم پریدیـ ــ ــه پریدیـ ــ ــی کـ ــ ــۀ بامـ ــ از گوشـ

ــیند3( مرنجـــــان دلـــــم را کـــــه ایـــــن مـــــرغ وحشـــــی ــ ــکل نشـ ــ ــت مشـ ــ ــه برخاسـ ــ ــی کـ ــ ز بامـ

ای کاش کـــــه مـــــرغ دلـــــم از بـــــال و پـــــر افتـــــد4( از گوشـــــۀ بامـــــت ســـــرِ پـــــرواز نـــــدارم

مفاهیم »ترک تعّلق و تعّین ـ به مقام ارشاد رسیدن ـ به ثمر نشستن ـ نکوهش تقلید ـ تمنّای محّبت« به ترتیب از کدام ابیات دریافت می شود؟5 			8
ـــــتالف( صـــــــد جــوی آب بســـــــته ام از دیـده بر کنــار ـــــه در دل بکارم ـــــر ک ـــــم مه ـــــوی تخ ـــــر ب )اختصاصی انسانی 97(ب

ــتب( در خرقــه زن آتــش کــه خــم ابــروی ســاقی ــ ــراب امامـ ــ ــۀ محـ ــ ــکند گوشـ ــ برمی شـ

تــا بــه کــی چــون خامــه داری حرف مــردم بــر زبانج( گــر ســخن از خــود نــداری بــه کــه بربنــدی دهــان

ــه را ــرآرد قّص ــن ب ــه را رنگی ــرآرد غّص ــم س این آه خون افشـان کـه من هر صبح و شـامی می زنمد( دان

صــد گــدای هم چــو خــود را بعــد از این قــارون کنمه( مــن کــه ره بــردم بــه گنــج حســن بی پایــان دوســت

4( ج ـ ه ـ د ـ الف ـ ب 3( ب ـ ه ـ د ـ ج ـ الف  2( ب ـ د ـ ه ـ الف ـ ج  1( ب ـ ج ـ د ـ الف ـ ه 



مفهوم گزینۀ )1(: پشتیبانی معشوق از عاشق، موجب آرامش و امنّیت  	587   1 
خاطر است.

مفهوم سایر گزینه ها:

ک بازی 2( پا
3( نکوهش مردم آزاری

4( تسلیم و دردمندی / اثرگذاری آه مظلوم
مفهوم مشترک بیت سؤال و گزینۀ )2(: ضرورت توّکل به خداوند  5877   2 

مفهوم سایر گزینه ها:

1( گله از بی وفایی معشوق
3( ناشکیبایی و ناتوانی عاشق در برابر سختی ها

ک بودن غم عاشق 4( گدازنده و هولنا
مفهوم گزینۀ )2(: گله از بی توّجهی ممدوح به زیردستان 	587   2 

مفهوم مشترک بیت سؤال و سایر گزینه ها: 

ناتوانی انسان در شناخت و وصف خداوند
مفهوم مشترک بیت سؤال و بیت های گزینۀ )2(: عجز انسان از درک و  		58   2 

دریافت خداوند
مفهوم سایر بیت ها: 

الف( اخالص وصف ناپذیر عاشق در برابر معشوق
د( همه چیز از آِن معشوق است. / تسلیم عاشقانه

ه( وفاداری عاشق
کامی و تیره بختی و پریشانی عاشق 5	58 مفهوم بیت )4(: بی وفایی معشوق و نا   4 

مفهوم مشترک سایر گزینه ها: 

توصیف رنج عاشقی و شّدت گریستن عاشق
عبارت سؤال، معّرِف »مشتاق اصفهانی« است. 		58   2 
نام مؤّسسان انجمن های ادبی: 		58   3 

نشاط: عبدالوهّاب نشاط 
اصفهان: مشتاق اصفهانی

خاقان: فتحعلی شاه
هدف این انجمن رهایی بخشیدن شعر فارسی از تباهی و انحطاط  		58   4 

اواخر دورۀ صفوی و دوره های بعد از آن بود، اّما برای رسیدن به این هدف، تقلید 
از آثار پیشینیان را در پیش گرفتند و به همین خاطر شعر را به دوران گذشته 

بازگرداندند و موجب پیدایش »سبک بازگشت« شدند.
شکست ایران از روسّیۀ تزاری در کنار سایر عوامل فرهنگی، اجتماعی  8	58   2 

و سیاسی سبب شکل گیری نهضت بازگشت ادبی شد.
در ایجاد نهضت بازگشت ادبی عوامل زیر تأثیر داشتند: 		58   3 

 تاراج کتاب خانۀ اصفهان که سبب شد تعدادی از کتاب های کتاب خانۀ سلطنتی 
به دست مردم بیفتد و ارتباط مجّدد اهل ذوق با ادبّیات کهن برقرار شود.

 توّجه به ادبّیات در دربار قاجاریّه و رونق بازار شعر و شاعری و مدح شاهان
 تضعیف جامعه بر اثر شکست ایران از روسّیۀ تزاری

بیت در ستایش محّمدشاه قاجار سروده شده است. توّجه دربار قاجار به  		58   2 
ادبّیات و رونق گرفتن دوبارۀ مدح پادشاهان از عوامل پیدایش نهضت بازگشت ادبی بود.

گروهی از شاعران دورۀ بازگشت، به قصیده سرایی به سبک شاعران  7	58   2 
خراسانی و عهد سلجوقی پرداختند؛ افرادی مانند صبای کاشانی، قاآنی شیرازی و 
سروش اصفهانی از این گروه اند. گروه دیگر غزل سرایی به سبک حافظ، سعدی و 
دیگر شاعران سبک عراقی را پیش گرفتند. شاعرانی مانند مجمر اصفهانی، فروغی 

بسطامی و نشاط اصفهانی از این گروه اند. 
ب( سروش اصفهانی: قصیده سرایی به سبک شاعران خراسانی و سلجوقی 		58   1 

ج( مجمر اصفهانی: غزل سرایی به سبک شاعران سبک عراقی
بررسی سایر موارد: 

الف( صبای کاشانی: قصیده سرایی به سبک شاعران خراسانی و سلجوقی
د( نشاط اصفهانی: غزل سرایی به سبک شاعران سبک عراقی

ه ( فروغی بسطامی: غزل سرایی به سبک شاعران سبک عراقی
اهّمّیت شاعران دورۀ بازگشت از این جهت است که توانستند زبان شعر  			5   1 

را از حالت سستی که در اواخر سبک هندی در آن به وجود آمده بود، نجات بخشند.
برخالف آن چه در گزینۀ )2( آمده، از اواسط دورۀ قاجار اندک اندک  5		5   2 

مباحثی در مورد علل شکست و عقب افتادگی ایران در جامعه مطرح شد و همراه 
با آن شعر دورۀ بازگشت نیز با انتقاد روبه رو شد.

با توّجه به قرینۀ »چندین سال پیش از انقالب مشروطه«، شعر مربوط  			5   3 
به دورۀ بازگشت است و با توّجه به قرینۀ »شاعران سبک خراسانی«، شعر، می تواند 
متعّلق به یکی از شاعران »صبای کاشانی، قاآنی شیرازی و سروش اصفهانی« باشد؛ 

زیرا این ها بودند که به شیوۀ شاعران دورۀ خراسانی و سلجوقی شعر می گفتند.
بررسی سایر گزینه ها: 

1( مجمر اصفهانی: شاعر دورۀ بازگشت که به شیوۀ حافظ و سعدی و سایر شاعران 
سبک عراقی شعر می گفت.

2( فروغی بسطامی: شاعر دورۀ بازگشت که به شیوۀ حافظ و سعدی و سایر شاعران 
سبک عراقی شعر می گفت.

4( ملک الّشعرای بهار: شاعر دورۀ بیداری که با زبان حماسی و در سبک خراسانی 
شعر می سرود. )زبان بهار هم، برگرفته از سبک خراسانی است، اّما عبارت »پیش 

از انقالب مشروطه« این گزینه را رد می کند.(
فتحعلی خان صبا را »پرچم دار بازگشت ادبی و شاخص ترین شاعر دورۀ  			5   4 

بازگشت« نامیده اند.
»گلشن صبا« اثری ست که به تقلید از »بوستان« سروده شده. 			5   2 
و  8		5 )ص(  پیامبر  معجزات  بیان  در  مذهبی  حماسه ای  خداوندنامه:    3 

دلیری های حضرت علی )ع(
سرایندۀ بیت مورد سؤال، عبدالوهّاب نشاط است. 			5   2 
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بیت مورد سؤال، اثر طبع فتحعلی خان صباست. 			5   3 
کنار  7		5 اشاره شده که در  اروپا  به  قاجار  پادشاه  به سفر  گزینه  این  در    3 

پرخرج و نادرست بودنش و این که هزینۀ آن از جیب مّلت فقیر پرداخت می شد، 
به هر حال از عوامل زمینه ساز دورۀ بیداری و ادامۀ حیات آن بود. سلطنت احمد 
شاه قاجار پس از مشروطه است، اّما سفر شاه و مهم تر از آن سفر عّده ای به اروپا 

برای تحصیل، هم چنان تقویت کنندۀ دورۀ بیداری بود.
واژۀ »فَِطن« به معنی »دانا، زیرک و هوشیار« است.

»ملک الّشعرای بهار، نسیم شمال، میرزا فتحعلی آخوندزاده، عبدالّرحیم  			5   4 
طالبوف و میرزا آقاخان کرمانی« از جمله کسانی بودند که در دور ۀ بیداری، به نقد 

شرایط موجود پرداختند. 
برخالف گزینۀ )4( در عصر بیداری به دلیل تمرکز عمدۀ فعالیت های  	5	5   4 

سیاسی و مطبوعاتی در تهران، شعر و ادب هم در پایتخت جلوۀ بیشتری داشت.
ابهام و معنی گریزی، از ویژگی های ادبی شعر معاصر قبل از انقالب  55	5   4 

اسالمی است. شاعران دورۀ بیداری با توّجه به نگاهشان به شعر از ابهام پرهیز می کردند.
شاخص ترین درون مایه های شعر عصر بیداری عبارتند از: آزادی، وطن، قانون، تعلیم 

و تربیت جدید، توّجه به مردم، دانش ها و فنون نوین.
در این گزینه به اهّمّیت »یادگیری علم و دانش«، به عنوان یکی از  	5	5   3 

مصداق های »حقوق زنان« اشاره شده که هر دو مورد از زمینه های شکل گیری دورۀ 
بیداری هستند.

کی و درست  کاری موجب کمال است. 	5	5 مفهوم گزینۀ )4(: پا   4 
مفهوم مشترک سایر گزینه ها: 

نکوهش نابسامانی روزگار
نکوهش اهل زمانه و نابسامانی اوضاع، از زمینه های شکل گیری دورۀ  	5	5   3 

بیداری است. ملک الّشعرای بهار از شاعران برجستۀ این دوره است.
افراد  58	5 بودن  کار  سر  بر  و  ارزش ها  وارونگی  و  نابسامانی ها  از  انتقاد    3 

ناشایست مضمون مشترک گزینه هاست.
همۀ ابیات سؤال با عبارت روبه رویشان متناسب اند. 	5	5   1 
روزنامۀ نسیم شمال را سّید اشرف الّدین در رشت منتشر می کرد. 	5	5   1 
در عصر بیداری به دلیل تمرکز عمدۀ فّعالّیت های سیاسی و مطبوعاتی  57	5   3 

در تهران، شعر و ادب هم در پایتخت جلوۀ بیشتری داشت و بعد از تهران، تبریز 
از بازار سیاسی و مطبوعاتی پررونقی برخوردار بود.

عبارت سؤال، معّرف میرزا محّمدصادق امیری فراهانی ست که بعدها از  	5	5   2 
جانب مظفرالّدین شاه به »ادیب الممالک« ملّقب شد؛ فّعالّیت اصلی اش روزنامه نگاری 

بود و سردبیری روزنامۀ »مجلس« را بر عهده داشت.
به  			5 شاه  مظّفرالّدین  جانب  از  فراهانی  امیری  محّمدصادق  میرزا    2 

»ادیب الممالک« ملّقب شد.
سردبیری روزنامۀ »مجلس« برعهدۀ میرزا محّمدصادق امیری، معروف  5		5   4 

به ادیب الممالک فراهانی بود.
عبارت سؤال، معّرف سّید اشرف الدین گیالنی است. 			5   4 
عبارت سؤال، معّرف ایرج  میرزاست. 			5   2 
بیت سؤال، نخستین بیت از شعر »قلب مادر«، سرودۀ ایرج میرزا در  			5   2 

قالب قطعه است.

عبارت سؤال، معّرف »عارف قزوینی« است. 8		5   2 
عبارت سؤال، معّرف »محّمدتقی بهار« است. 			5   2 
عبارت سؤال، معّرف »میرزادۀ عشقی«ست. 			5   1 
تاریخ  7		5 پدیدآورندۀ  بهار،  ملک الّشعرای  معّرف محّمدتقی   )3( گزینۀ    3 

مختصر احزاب سیاسی ایران است.
بررسی سایر گزینه ها: 

1( سّید اشرف الّدین گیالنی
2( عارف قزوینی
4( فّرخی یزدی

بیت گزینۀ )3( سرودۀ ملک الّشعرای بهار، پدیدآورندۀ کتاب »تاریخ  			5   3 
تطّور نظم فارسی« است.

»ایده آل« یا »سه تابلوی مریم« سرودۀ میرزادۀ عشقی است. 			5   4 
سبک شناسی اثر ارزشمند محّمدتقی بهار معروف به ملک الّشعراست.  5		5   2 

تاریخ تطّور نظم فارسی اثر دیگر این شاعر و نویسندۀ تواناست.
بررسی سایر گزینه ها: 

1( تاریخ بیداری ایرانیان: ناظم االسالم کرمانی
3( تاریخ گزیده: حمدالله مستوفی

4( تاریخ تمّدن: ویل دورانت )نام این اثر و نویسنده اش در کتاب درسی نیامده 
است و نیازی به یاد گرفتن آن نیست.(

»تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران« از آثار ملک الّشعرای بهار، مدیر  			5   1 
مجّلۀ دانشکده است.
بررسی سایر گزینه ها: 

2( سردبیر روزنامۀ مجلس: ادیب الممالک فراهانی 
3( هجوسرای چیره دست از خاندان قاجار: ایرج میرزا 

4( نمایندۀ مردم یزد در دورۀ  هفتم: فّرخی یزدی
»بهار«  			5 که  می دهد  نشان  است  قصیده  بیت  آخرین  بیت،  که  این    3 

باید تخّلص شاعر باشد. محّمدتقی ملک الّشعرای بهار خّط فکری خود را در مجّلۀ 
دانشکده برای مخاطبانش ترسیم می کرد.

بررسی سایر گزینه ها: 

1( نسیم شمال: نام نشریّۀ سّید اشرف الّدین گیالنی که اشعار ساده و طنزآمیز او 
در راه مبارزه با استبداد و عشق به وطن در آن چاپ می شد. 

2( بهار: مجّله ای ادبی که به هّمت میرزایوسف خان اعتصامی آشتیانی، پدر پروین 
اعتصامی منتشر می شد.

4( مجلس: نام نشریّه ای که میرزا محّمدصادق امیری فراهانی معروف به ادیب الممالک 
فراهانی سردبیر آن بود.

عبارت سؤال، معّرف »فّرخی یزدی« ست. 			5   1 
بررسی موارد نادرست: 8		5   2 

الف( فّرخی یزدی، تحت تأثیر شاعران گذشته، به ویژه مسعود سعد و سعدی بود و 
در شعرش از پیچیده گویی های خاقانی اثری وجود ندارد.

ب( وی در دورۀ هفتم مجلس نمایندۀ مردم یزد شد نه دورۀ پنجم.
ج( بیت درج شده در سؤال، بخشی از تصنیف معروف »عارف قزوینی« است.

از نمونه های اشعار انتقادی »سّید اشرف الّدین گیالنی« شعر »ای  قلم«  			5   4 
است که با بیت »غلغلی انداختی در شهر تهران ای قلم / خوش حمایت می کنی 

از شرع قرآن ای قلم« آغاز می شود.
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بیت سؤال از سروده های معروف »ادیب الممالک میرزا محّمدصادق  			5   4 
امیری فراهانی« است.

شعر سؤال سرودۀ شاعر تصنیف سرای دورۀ بیداری »عارف قزوینی«ست. 7		5   1 
بیت سؤال، سرودۀ میرزادۀ عشقی است. 			5   2 
عبارت سؤال معّرف سّید اشرف الّدین گیالنی است که نویسندگی و  			5   4 

مدیریّت نشریّۀ نسیم شمال را به عهده داشت.
سرایندۀ بیت سؤال: فّرخی یزدی 5		5   4 

فّرخی یزدی از شاعران شاخص عصر بیداری است که تحت تأثیر شاعران گذشته، 
به ویژه مسعود سعد و سعدی بود. آشنایی با سعدی طبع فّرخی را شکوفا ساخت.

به وجود  			5 فارسی دگرگونی هایی  نثر  انقالب مشروطه در  در سال های    3 
می آید که نثر را به سمت سادگی و بی پیرایگی سوق می دهد؛ از آن جمله می توان 
به رواج و گسترش روزنامه، روی آوردن به ترجمه و ادبّیات داستانی بر اثر ارتباط با 

ادبّیات اروپا و تغییر مخاطب نوشته ها اشاره کرد.
عبدالّرحیم  			5 قاجار،  شاه  ناصرالّدین  فراهانی،  قائم مقام  چون  کسانی    3 

طالبوف، میرزاآقا خان کرمانی، زین العابدین مراغه ای و عاّلمه دهخدا از پیش گامان 
نثر سادۀ دورۀ بیداری بودند.

مدیر مجّلۀ بهار: میرزا یوسف خان اعتصامی آشتیانی  			5   3 
روزنامۀ »قرن بیستم« در دورۀ مشروطه به هّمت فّرخی یزدی منتشر می شد. 8		5   2 
مجّلۀ »نوبهار« با مدیّریت ملک الّشعرای بهار به چاپ می رسید و میرزا  			5   3 

یوسف  خان اعتصامی آشتیانی )پدر پروین اعتصامی( منتشرکنندۀ مجّلۀ »بهار« بود. 
انتشار روزنامه های »نسیم شمال« و »صوراسرافیل« به سال های اّول  			5   3 

مشروطه بازمی گردد.
در عصر مشروطه بیشترین رویکرد نویسندگان، به رمان های تاریخی  7		5   3 

بود؛ چرا که از سویی نوعی باستان گرایی و روحّیۀ کاوشگرانه در شناخت هویّت گذشته 
کم بود و از سوی دیگر، به دلیل سیاست های رایج در جامعه، نگارش  میان آن ها حا
رمان های تاریخی و اجتماعی سطحی در قیاس با کارهایی مثل روزنامه نویسی یا 

نوشتن رمان سیاسی، دردسر کم تری داشت. 
شمس الّدین و قمر: میرزا حسن خان بدیع  			5   2 

شمس و طغرا: محّمدباقر میرزا خسروی
کتاب »داستان باستان« از آثار میرزاحسن خان بدیع است. 	8	5   4 
سرگذشت حاجی بابای اصفهانی: جیمز موریه )ترجمۀ میرزا حبیب اصفهانی( 85	5   1 
اّولین کسی که در ایران به نوشتن نمایش نامۀ فارسی پرداخت، میرزاآقا  	8	5   3 

تبریزی بود که چند نمایش نامۀ کوتاه تألیف کرد.
تنها اثر قابل توّجه در محدودۀ تحقیقات ادبی و تاریخی »تاریخ بیداری  	8	5   2 

ایرانیان« تألیف ناظم االسالم کرمانی است که موضوع آن تاریخ مشروطه است.
نثر  	8	5 مانند  مشروطه  دورۀ  در  نمایش نامه  نمونه های  نخستین  زبان    4 

داستانی قبل از مشروطه ساده، روان، بی تکّلف و عوام فهم است.
عبارت سؤال، معّرف قائم مقام فراهانی ست. 88	5   3 
منشآت: قائم مقام فراهانی 	8	5   2 
کبر دهخدا، نگارندۀ کتاب ارزشمند  	8	5 عبارت سؤال معّرف عاّلمه علی ا   4 

»لغت نامه« است.

کتاب امثال و حکم نوشتۀ عاّلمه دهخدا، مدیر مجّلۀ ادبی »سروش« است. 87	5   2 
بررسی سایر گزینه ها: 

1( صوراسرافیل: میرزا جهانگیرخان صور اسرافیل 
3( مجلس: ادیب الممالک فراهانی 

4( نوبهار: ملک الّشعرای بهار
عبارت سؤال، یادآور نوع نثر قائم مقام فراهانی ست. قائم مقام با تغییر  	8	5   3 

سبک نگارش، تکلف را در نثر از بین برد و مسائل عصر را با کاربرد زبان و اصطالحات 
رایج و آمیخته به شعر و ضرب المثل های لطیف، به سبک گلستان سعدی نوشت 

و موجب اقبال عامه به نثر گردید. عبارات کوتاه او نیز گاه موزون و مسجع اند.
گزینۀ )1( یادآور عنوان کتاب »منشآت« مهم ترین اثر قائم مقام است. 			5   1 
حاصل پژوهش های او در فرهنگ نویسی، کتاب ارزشمند »لغت نامه«  5		5   3 

است که مفّصل ترین کتاب لغت  زبان فارسی محسوب می شود.
نویسندگانی مانند جمال زاده و هدایت از سبک نثر دهخدا در »چرند  			5   3 

و پرند« استقبال کردند.
با توّجه به نوع نثر، متن مورد سؤال، نوشتۀ عاّلمه دهخداست. 			5   4 
فّرخی یزدی تحت تأثیر شاعران گذشته، به ویژه مسعود سعد و سعدی  			5   1 

بود و آشنایی با سعدی، طبع فّرخی را شکوفا ساخت.
5		8   2 

نیتاسـبوِدلَنـبُـِوسرای
ــU ـU ـU U ــ
پستتتَمـقاِترخـِدِشپیـدر
ـ  ـU ـU ـU U ــ

فعولنمفاعلنمفعوُل
)مستفعُل فاعالُت فعلن(

5			   3 
دلـختریـهانَشـِنخودلـختگیـرنـبَـِنفتـ
ـU ــU U ــU ــU U ـ
ودَرمیداُجـِچگردلـختمیـآمِهَ با
ـU ــU U ــU ــU U ـ

فاعلنمفتعلنفاعلنمفتعلن

5			   1 
ندمامینِـبدا شاتانبُسـاینِلُگـئمدا
ـــU U ـــــU U ــ
ییناواتَـِتوقـدررافانعیـَضـبیادر
ـــU U ـــــU U ــ

مفاعیلنمفعوُلمفاعیلنمفعوُل
)مستفعُل مفعولن // مستفعُل مفعولن(

5		7    2 
راداُخـالنِدحبصاتمدسـِزودَرمیدل
ــU ـU ــــU ـU ــ
راکاشداُشـهدخاهانپنـِزراِکدادر
ــU ـU ــــU ـU ــ

فاعالتنمفعوُلفاعالتنمفعوُل
)مستفعُل مفعولن // مستفعُل مفعولن(
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5			   4 
ییداُجـِددرُغداِبییمانَـبذاَعـَرمَگـ
 Uـ Uـ U Uــ Uـ Uـ U Uــ
تیرسـُمنَـخوـزریـبِـرمدانَــرصبـِجکنـِشـ
 Uـ Uـ U Uــ Uـ Uـ U Uــ

فعالتنمفاعلنفعالتنمفاعلن
5			   1 

راعاُددیننَـساِرِکطانسلـِنماِزالُمـِب
 U Uـ Uـ Uــ U Uـ Uـ Uــ
راداگِـرانَمـظرنَـِزهیشادپاِرشکـِبِک
 U Uـ Uـ Uــ U Uـ Uـ Uــ

فاعالتنفعالُتفاعالتنفعالُت
5		5   2 

اوِلیاِخـجزِبـستنیـمنِرساُگـغمُسنِـمو
ـU ـU ـU U ــU ـU ـU U ـ
رمبَـسرِبمیَدِکبااوِلیاِخـودبُـنَـگر
ـU ـU ـU U ــU ـU ـU U ـ

مفاعلنمفتعلنمفاعلنمفتعلن
5			   3 

لتوصـمزَرُخـبرتازمسافنِچـتبخـبی
ـــU U ـــــU U ــ
زدتیـبسـِکـدچنـهرشدبابونَزِیمابی
ـــU U ـــــU U ــ

مفاعیلنمفعوُلمفاعیلنمفعوُل
)مستفعُل مفعولن // مستفعُل مفعولن(

5			   3 
واردیـِبروادیـِیِیساهمـُتِقشومعـ
ـ  ـU U ــU U ــU U ــ
ییدواهَ ِچدرماُشـِتگشـسرِیِدبادر
ـ  ـU U ــU U ــU U ــ

فعولنمفاعیُلمفاعیُلمفعوُل
)مستفعُل مستفعُل مستفعُل مستف(

5			   4 
تانسـدوِبیتکاِشــدرنـبَـنانَمـدشـاز
ـU ـU ــU U ـU ـU ــ

ریمبَـجاُکـیتکاِشــتنسـَمـدشـستدوچن
ـ  U ـU ــU U ـU ـU ــ

فاعلنمفاعیُلفاعالُتمفعوُل
)مستفعلن مفاعُل مستفعلن فََعل(

5		8   2 
نوننکـسوفـبباصـندکـنابر
ـــU U ـU ـU ــ

رایادنـترصوتگشـــرپیــاین
ـــU U ـU ـU ــ

مفاعیلنفاعالُتمفعوُل
)مستفعلن مفاعُل مفعولن(

5			   3 
نمکـرخاتـاسـتمگفـحرَسـبتومعزب
 Uـ Uـ U Uــ Uـ Uــ Uـ
نمکـرچاچسدرمیکنشـبتورهابـ
 Uـ Uـ U Uــ Uـ Uــ Uـ

فعلنمفاعلنفعالتنمفاعلن

5			   3 
نشتاسـراَدهینَـنَـسرور
ــU ـU ـU U ــ

هستگرِدریَدنیُکـِچگردیـ
ـ  ـU ـU ـU U ــ

فعولنمفاعلنمفعوُل
)مستفعُل فاعالُت فع لن(

5		7   2 
خرآِکهخاـرعمـُتشقعاِلبُـبلـ
ــU U ـU ـU ــU U ـ
یدرابَـبِـگلِخشاُزسبـودَشـغبا
ــU U ـU ـU ــU U ـ

فعمفتعلنفاعالتمفتعلن

5			   3 
خنُسـگرِدیمگونَـِکنمُکـمیــدعهـمن
ـU ـU ــU U ـU ـU ــ

نندُکـمیـرِسحـظرنَـِبرتبَـدلِنماچشـ
ـ  U ـU ــU U ـU ـU ــ

فاعلنمفاعیُلفاعالُتمفعول

5	7	   4 
عشقمَِغـرینَدَرمسـبرهاِچِکگوبِـباَصـ
 Uـ Uـ U Uــ Uـ Uـ U U  ـ
سیدِرهآِددوُنزاسوِلِدشینتَـآِز
 Uـ Uـ U Uــ Uـ Uـ U U  ـ

فعلنمفاعلنفعالتنمفاعلن

5	75   3 
ددگرنَــللعـیَهِسـِگسنـهدَدبِـجانگر
ــU U ــU U ــU U ــ
تادرفـهَ ُگـبدندُکـِچلیاصـِتنَـطیـبا
ـ  ـU U ــU U ــU U ــ

فعولنمفاعیُلمفاعیُلمفعوُل

تقطیع گزینۀ )5(:  	7	5   1 
ودَشــرلیـَدَمعَطَدراَنـُتِسنفـِکمانَمـ
 Uـ Uـ U Uــ Uـ Uـ U Uـ
ودَشــرشیـدساِفـَدرَودَشــرسیـُچسگِک
 Uـ Uـ U Uــ Uـ Uـ U Uـ

فعلنمفاعلنفعالتنمفاعلن
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بررسی سایر گزینه ها: 

2( مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن: ـ U U ـ / U ـ U ـ / ـ U U ـ / U ـ U ـ
3( مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن: ـ ـ U / ـ U ـ U / U ـ ـ U / ـ U ـ

4( مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن: U ـ ـ ـ/ U ـ ـ ـ/ U ـ ـ ـ / U ـ ـ ـ
5	7	   3 

منِوسرزروِدمـنَـُکمیغباِتگشـگلـ
ـU ـU ــU U ـU ـU ــ
ودَرمیِچبوُخشِلُگـبرزباِکگربنـ
ـU ـU ــU U ـU ـU ــ

فاعلنمفاعیُلفاعالُتمفعوُل
بررسی سایر گزینه ها: 

1( مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن: ـ ـ U ـ / ـ ـ U ـ / ـ ـ U ـ / ـ ـ U ـ
2( مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن: ـ U U ـ / U ـ U ـ / ـ U U ـ / U ـ U ـ

4( مفعوُل مفاعیُل مفاعیُل فََعل: ـ ـ U / U ـ ـ U / U ـ ـ U / U ـ

تقطیع گزینۀ )5(: 	7	5   1 
تیدگفـبِـشهاشاننِــتفسـطیـلَـِنخاآن
ـ  ـU U ــU U ــU U ــ
ییدمانـبِـنیشانِـِنخاآنِیِجخااز
ـ  ـU U ــU U ــU U ــ

فعولنمفاعیُلمفاعیُلمفعوُل
بررسی سایر گزینه ها: 

2( ـ ـ U / ـ U ـ U / U ـ ـ U / ـ U ـ : مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن
3( ـ ـ U / ـ U ـ ـ / ـ ـ U / ـ U ـ ـ : مفعوُل فاعالتن مفعوُل فاعالتن

4( ـ ـ U / U ـ U ـ / U ـ ـ : مفعوُل مفاعلن فعولن
تقطیع گزینۀ )5(: 78	5   1 

دتعاَسـِزروگوبِـــتزسـروِچزروامـ
ــU U ــU U ــU U ــ

باتراخـِنجاگوبِــستکیـدلیلِـقبـاین
ـ  ـU U ــU U ــU U ــ

مستفمستفعُل مستفعُل مستفعُل

)مفعوُل مفاعیُل مفاعیُل فعولن(
بررسی سایر گزینه ها:

2( ـ ـ U / ـ U ـ ـ / ـ ـ U / ـ U ـ ـ : مفعوُل فاعالتن مفعوُل فاعالتن
ـ  Uـ  : مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن ـ  Uـ  /ـ  ـ  Uـ  /ـ  ـ  Uـ  /ـ  3(ـ 

4( ـ ـ U / ـ U ـ U / U ـ ـ U / ـ U ـ : مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن
5	7	   3 

دوجاُبریـفَـدلُتمِچشـای
ــU ـU ـU U ــ
هوآمِچشـِرخیـُتمِچشـدر
ــU ـU ـU U ــ

فعولنمفاعلنمفعوُل

)مستفعُل فاعالُت فع لن(

5	7	   2 
مییزنیکـتممسـکــشپیــزانیقیساای
ــ

 

 Uــ U Uــ U

 

ــ

تممسـتیالبادقـدرظرنـزخدمن
ــU U ــU U ــU U ــ

فعولنمفاعیُلمفاعیُلمفعوُل

5	77   2 
تادفجمونیامـدرمایتکشـکنونکـ
 Uـ Uـ U Uــ Uـ Uـ U U  ـ
نیستغمودبـناشـلجامـکنانچـگرا

 Uـ Uـ U Uـ Uـ Uـ  ــ

فعلنمفاعلنفعالتنمفاعلن

5	7	   1 
یتروِبقانِشـعاِیِددیـای
ــU ـU ـU U ــ

رابمحـِبرانِوجاُمـِیروُچن
ـ  ـU ـU ـU U ــ

فعولنمفاعلنمفعول

5			   3 
دارَمـجبَعـلدنابِــثدیـحَـزینَگسنـگر
ـ  U ـU ــU U ـU ـU ــ

نندُکـدااَُخشدلِتیَـکاِحـالنِدحبصا
ـ  U ـU ــU U ـU ـU ــ

فاعلنمفاعیُلفاعالُتمفعوُل

گزینه های )2( و )4( هر دو، یک وزن اند! که  وزن های پیشنهادی در   

طّراح سؤال در طّراحی گزینه های نادرست به این موضوع ابتدایی توّجه نکرده است.

5		5   4 
تممسـُقِشعامنِکـدنیـدابِــقخلـگو
ــU U ــU U ــU U ــ
مانساُرَسـشدبانَـتباراَخـیکودر
ــU U ــU U ــU U ــ

فعولنمفاعیُلمفاعیُلمفعوُل

)مستفعُل مستفعُل مستفعُل مستف(

5			   2 
ودَرمینِـنتحسـِقِیالِکنانُچـفیوصـ
ـU ـU ــU U ـU ـU ــ
خنُسـبرتَـُمعـَودبُـنَـرالحاِتشفـآ
ـU ـU ــU U ـU ـU ــ

فاعلنمفاعیُل فاعالُتمفعوُل

)مستفعلن مفاعُل مستفعلن فََعل( 
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5			   3 
تیمسـِرماُخـزینَرَسـرمدانَـبرـرعمـمِهَ 
 U Uـ Uـ Uــ U Uـ Uـ Uــ
تیشسـنِـلمِددرُتِکدمبونَـمنزنوهَ ِک
 U Uـ Uـ Uــ U Uـ Uـ Uــ

فاعالتنفعالُتفاعالتنفعالُت
5			   4 

وتفاتَـِچماِددرِزشدبانَـددرِکراُت
 Uـ Uـ U Uــ Uـ Uـ U Uــ
ییجوِیِرناکِـبرِکنیدانَـِنتشـِلحاُت
 Uـ Uـ U Uــ Uـ Uـ U Uــ

فعالتنمفاعلنفعالتنمفاعلن
5		8   2 

خلقِکشدبانَـددرراقشومعـِیِتکشـ
ـ  U ــU U ــU ــU U ـ
اوِرثیـتأِبدزنـماُدننـجاِبِدزنـ
ـU ــU U ــU ــU U ـ

فاعلنمفتعلنفاعلنمفتعلن
5			   1 

یمگربِـمشَغـدرگردیخنـبِـمنِلعقـبر
ــU ـU ــــU ـU ــ

ناندارکاِبتدافـکِلمشـِیهارکاکین
ــU ـU ــــU ـU ــ

فعولنمستفعلنفعولنمستفعلن
)مفعول فاعالتن // مفعول فاعالتن(

5			   2 
نُوبشـُیگوبِـنیَخـُسـشینبنـُویابِـسیفَـنَـ
 U Uـ Uـ Uــ U Uـ Uـ Uــ
دانخنـِنهاَدنَزَخـُسـدانچنــتتسـَمـیاِقـِک
 U Uـ Uـ Uــ U Uـ Uـ Uــ

فاعالتنفعالُتفاعالتنفعالُت

5		7   2 
ُروگِـدربذاَعـِبماَمدَدمیـتهشـبِـِیبو
ـU ـU ـU U ــU ـU ـU U ـ
شانکِـتنـشخیـِنتَـماودَرمیتیاحَـِبآ
ـU ـU ـU U ــU ـU ـU U ـ

مفاعلنمفتعلنمفاعلنمفتعلن

5			   1 
مدتاقَـطاِبنمجانانشیـنِـشبِحصبـای
ــU ـU ــــU ـU ــ
رانداِزرومِشاچندیمانــردیـِکبساز
ــU ـU ــــU ـU ــ

فاعالتنمفعوُلفاعالتنمفعوُل

)مستفعلن فعولن // مستفعلن فعولن( 

5			   2 
ایِتشسـنِـماِلِددربییِـغاِددیـِزِکای
ـU ـU ـU U ــU ـU ـU U ـ

ایِتبسـِدپرِمـهَ وینندُکـمیِوجلـُتِنُحسـ
ـU ـU ـU U ــU ـU ـU U ـ

مفاعلنمفتعلنمفاعلنمفتعلن
5		5   2 

ییراصحـِبـدتنـرفـییشاماتَـِبکسهر
ـــU U ـــــU U ــ
ییجاودَرنَـطرخاریظومنـُتِکراما
ـــU U ـــــU U ــ

مفاعیلنمفعوُلمفاعیلنمفعوُل
)مستفعُل مفعولن // مستفعُل مفعولن(

5			   4 
مننمُکـنَـتشَمـالَمـتدرسـپَـبِـسیَکـرتَگـ
 Uـ Uـ U Uــ Uـ Uـ U Uــ
تیَرسـپَـبِـتنـشخیـِکگربنـِنیِـراَدهمتُـ
 Uـ Uـ U Uــ Uـ Uـ U Uــ

فعالتنمفاعلنفعالتنمفاعلن
5			   2 

حینیاِرمبززانَخـِتدسـندَزنَـهمبر
ــU U ــU U ــU U ــ
ییبوُتِفزلـدزَربَـتانبسـِبدباگر
ــU U ــU U ــU U ــ

فعولنمفاعیُلمفاعیُلمفعوُل
)مستفعُل مستفعُل مستفعُل مستف(

5			   1 
تیگفـبِـِچدانبِـفاَودیکربِـِکمتَددیـنَـ
 Uـ Uـ U Uــ Uـ Uـ U Uــ
تیرفـبِـُتدمَمـناَمـدیشاُگــلوصـِقریـط
 Uـ Uـ U Uــ Uـ Uـ U Uــ

فعالتنمفاعلنفعالتنمفاعلن
5		8   2 

تادُرفـظَـنَـنانجاِخُربرَرتَگـَمـریبا
ـ  ـU U ــU U ــU U ــ

تیگشـبِـقفاآمِهَ درمنُچِتگشـسر
ــU U ــU U ــU U ــ

فعولنمفاعیُلمفاعیُلمفعوُل
)مستفعُل مستفعُل مستفعُل مستف(

5			   3 
امِدمانـبِـرانِحیـُتِفوصـِنیابَـدرمن
ـU ـU ــU U ـU ـU ــ

ایِتذشـُگـحداَزُتُوراـنحســستدیـحد
ـU ـU ــU U ـU ـU ــ

فاعلنمفاعیُلفاعالُتمفعوُل

)مستفعلن مفاعُل مستفعلن فََعل(
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5			   3 
زیرِیِمـنغـُگچنـِزردزیـُگـنَـبیَشـراُت
 Uـ Uـ U Uــ Uـ Uـ U U  ـ
زارِیِلناُهآِزبدکیـشـنَـمیَدراَمـ
 Uـ Uـ U Uــ Uـ Uـ U U  ـ

فعلنمفاعلنفعالتنمفاعلن
5		7   1 

رنددانَـــمچشـرانَگـِدتاگرنِـَمـمندر
ـ  ـU U ــU U ــU U ــ
بیواثَـدکروانتَـنَـیانداگِـِتدسـکز
ــU U ــU U ــU U ــ

فعولنمفاعیلمفاعیلمفعول
5			   2 

دنداجانرزارکاِیِقـحلـدر
ـــU ـU ـU U ــ

دیمرناِبتنــخـریـــگـکِـتربهـ
ـــU ـU ـU U ــ

مفاعیلنمفاعلنمفعول

5	5	   2 
َرمبَـجاُکـیتکاِشـُتازِکامِدمانـدر
ـU ـU ــU U ـU ـU ــ

تییَـکاِشـرمداُتِتدسـِزگرُتباهم
ـU ـU ــU U ـU ـU ــ

فََعلمستفعلنمفاعلمستفعلن
)مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن(

تقطیع گزینۀ )	(: 55	5   4 
دیباِچِکمتنَـدانَـوانرضـِیِضروِیباَصـ
 Uـ Uـ U Uــ Uـ Uـ U Uــ

فعالتنمفاعلنفعالتنمفاعلن

وزن سایر گزینه ها:

1( مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن
2( مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن )مستفعل مستفعل مستفعل مستف(
3( مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن )مستفعل مستفعل مستفعل مستف(

5	5	   1 
میکاخدُیتیرسـپـُخدــددنــدز
ـU ـU ــ

 
ــــ

یندماپیـنـهراقفرداینبا
ـ  ــU U ـU ـU ــ

مفاعیلنفاعالُتمفعوُل

وزن سایر گزینه ها: 

2( مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن
3( فعالتن فعالتن فعلن

4( مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

تقطیع گزینۀ )	(: 	5	5   3 
مدحَمـُمـِلماجَـدزنَـماروُفـهما
ــU U ـU ـU ــU U ـ

مدحمـُمـِلداتِـاعـِبشدبانَـوسر 
ــU U ـU ـU ــU U ـ

فعمفتعلنفاعالُتمفتعلن

بررسی سایر گزینه ها: 

1( مفعوُل فاعالتن مفعوُل فاعالتن )مستفعلن فعولن // مستفعلن فعولن(
2( مفتعلن مفتعلن فاعلن

4( مفعوُل مفاعیُل مفاعیُل فعولن )مستفعُل مستفعُل مستفعُل مستف(

تقطیع گزینۀ )	(: 	5	5   3 
بیخوُدَردانرهُِلُجمـدمقَـِبتاسر
ــU U ــU U ــU U ــ

زدسانَـِدبنـبا ِکـتنسـآمِهَبشعیـ
ــU U ــU U ــU U ــ

مستفمستفعلمستفعلمستفعل

)مفعوُل مفاعیُل مفاعیُل فعولن(
وزن سایر گزینه ها: 

1( فعالُت فاعالتن فعالُت فاعالتن 
2( فعالتن فعالتن فعالتن فعلن

4( مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن
تقطیع گزینۀ )	(: 58	5   3 

داداضـِتبَـُصحـِیجاـستنیـدلِتَوخلـ
ـ  ـU U ـU ـU ــU U ـ

یدراَدِترشـِفـودَررونبیـُچــودیـ
ــU U ـU ـU ــU U ـ

فعمفتعلنفاعالُتمفتعلن

وزن سایر گزینه ها: 

1( مفتعلن مفتعلن فاعلن 
2( مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن

4( مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن
تقطیع گزینۀ )	(: 	5	5   4 

نانشیـنِـشگوِزاوِشگونابـِلخا
ــU U ـU ـU ــU U ـ
نستدانَـِرواشگوکِدلنانچـدبر
ـ  ـU U ـU ـU ــU U ـ

فعمفتعلنفاعالُتمفتعلن

وزن سایر گزینه ها: 

1( مفتعلن مفتعلن فاعلن
2( مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن

3( مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن
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تقطیع گزینۀ )	(: 	5	5   3 
تنددسـریـفـناَمـدرتِقعشـوین
ـ  ــU ـU ـU U ــ
دیزررانفـزعـِزودَرنَـگزهر
ـــU ـU ـU U ــ

مستفعلفاعالُتمستفعل

وزن سایر گزینه ها: 

1( مفتعلن مفتعلن فاعلن
2( فعالتن فعالتن فعلن

4( مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن
تقطیع گزینۀ )	(: 57	5   3 

راماِیِتگشـگمِلِدگرروَمـبتادر
ــU U ــU U ــU U ــ
شدباُتِیسوگیـِیقحلـدرِکــدینــگو
ــU U ــU U ــU U ــ

فعولنمفاعیُلمفاعیُلمفعوُل

بررسی سایر گزینه ها: 

1( مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن
2( فعالتن فعالتن فعالتن فعلن
4( مفتعلن فاعالُت مفتعلن فع

تقطیع گزینۀ )5(: 	5	5   1 
بسُمَزسوــدرنــِردیـاینِشکـبوَسـَمنَن
 Uـ Uـ U Uــ Uـ Uـ U Uـ
بوستَسـُگسنـِنخارکاریندِکراَسـسابَـ
 Uـ Uـ U Uــ Uـ Uـ U U  ـ

فََعلُنمفاعلنفعالتنمفاِعلن

وزن سایر گزینه ها: 

2( مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
3( مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن

4( فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

وزن مشترک بیت سؤال و گزینۀ )2(: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن 			5   2 
بررسی سایر گزینه ها: 

1( مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
3( فعالتن فعالتن فعالتن فعلن

4( فعالت فاعالتن // فعالت فاعالتن

تقطیع بیت سؤال: 5		5   3 
ماِرَکـپِیـِنخاتُـاُسـحدلَـِگَسنـِرزیـِب
 Uـ Uـ U Uــ Uـ Uـ U Uـ
ردَذُگـمیبیاِسـآازِکـستمیـُدَگنـُچ
 Uـ Uـ U Uــ Uـ Uـ U Uـ

فعلنمفاعلنفعالتنمفاعلن

تقطیع گزینۀ )	(:

ندُکـنَـکسِبگهنِـنَدبیـُتِیروِکسیَکـ
 Uـ Uـ U Uــ Uـ Uـ Uــ
ندُکـنَـبَسـشعیـِزَشدبانَــرسیــقعشـز
 Uـ Uـ U Uــ Uـ Uـ Uــ

فعلنمفاعلنفعالتنمفاعلن

بررسی سایر گزینه ها: 

1( مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن
2( مفعوُل مفاعیُل مفاعیُل فعولن )مستفعُل مستفعُل مستفعُل فع لن(

4( مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
تقطیع بیت سؤال: 			5   3 

قابنِـــرشهـِنیامـدرنیکـِفـبرتُـگرا
 Uـ Uـ U Uــ Uـ Uـ U U  ـ
قابِعـبِـنیکـرفـَدلصمخـِنِمـُمؤرزاِه
 Uـ Uـ U Uــ Uـ Uـ U U  ـ

فعلنمفاعلنفعالتنمفاعلن
تقطیع گزینۀ )	(:

ماِتَوخلـِیراجَـمادرِکـسـتکیــــبقیـر
 Uـ Uـ U Uــ Uـ Uـ U Uـ
سدِرِچمنِراهِبتاردبَـنَـرهِترشـِفـ
 Uـ Uـ U Uــ Uـ Uـ U Uـ

فعلنمفاعلنفعالتنمفاعلن

وزن سایر گزینه ها: 

1( مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن
2( مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن

4( مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن
تقطیع بیت سؤال: 			5   4 

ریداُتِکیَهِسـدلمِچشـآنُمَددیـ
ــU U ـU ـU ــU U ـ
رددانَـهگانِـناشـچاهیـِبنِـجا
ــU U ـU ـU ــU U ـ

فعمفتعلنفاعالُتمفتعلن

تقطیع گزینۀ )	(:

خرآِکهخاــرعمــتُـشقعاِلبُـبلـ
ــU U ـU ـU ــU U ـ
یدرابَـِبگلِخشاُزسبـودَشـغبا
ــU U ـU ـU ــU U ـ

فعمفتعلنفاعالُتمفتعلن

وزن سایر گزینه ها: 

1( مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن
2( مفتعلن مفتعلن فاعلن

3( مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن
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تقطیع بیت سؤال: 			5   2 
راــدمنــسـرانرکتـمنررواسـشهـای
ـU ـU ــU U ـU ـU ــ

راــدمنـــتـمسـاینیددیـیپارزیـبین
ـU ـU ــU U ـU ـU ــ

فاعلنمفاعیُلفاعالُتمفعول
تقطیع گزینۀ )	(:

کیمحـتیحـراگردیـتاشـپیـــجرنــگر
ـ  U ـU ــU U ـU ـU ــ

ندکـداخـهااینکـرغیـبکنمـبتنسـ
ـU ـU ــU U ـU ـU ــ

فاعلنمفاعیلفاعالُتمفعوُل
وزن سایر گزینه ها: 

1( مفعوُل فاعالتن مفعوُل فاعالتن      3( مفعوُل مفاعیلن مفعول مفاعیلن
4( مفعوُل مفاعیل مفاعیل فعولن

5		8    2 
مننمُکـنَـتشَمـالَمـتدرسـپَـبِـسیَکـَرتَگـ
 Uـ Uـ U Uــ Uـ Uـ U Uــ
تیرسـپَـبِـتنـشخیـِکگربنـِنیِـراَدهمُت
 Uـ Uـ U Uــ Uـ Uـ U Uــ

فعالتنمفاعلنفعالتنمفاعلن
وزن مشترک سایر گزینه ها: 

فعالُت فاعالتن فعالُت فاعالتن
تقطیع گزینۀ )	(: 			5   2 
آنــستکیــدربرکرشیازدــگبانــ

ـU ـــU ـــU ـ
تانسـدلایییتهمدربرــتگفــ

ـ  U ـــU ـــU ـ
فاعلنفاعالتنفاعالتن

وزن مشترک سایر گزینه ها: 
مفاعیلن مفاعیلن فعولن

5			   2 
گزهرامِددیـنَـنینچــمجسـمن
ـــU ـU ـU U ــ

نیجانمُکـمیسیاِقـِکدانچنـ
ـــU ـU ـU U ــ

مفاعیلنمفاعلنمفعوُل
وزن مشترک سایر گزینه ها: 

مفعوُل مفاعلن فعولن
5		7   3 

دیشاُگـِکهاـرتیـچشمریـِلِدبرِزغمـِز
 Uـ Uـ U Uــ Uـ Uـ U Uــ
دمشیـکـِکهارباچیتکوِرَسـبرِصغصـِز
 Uـ Uـ U Uــ Uـ Uـ U Uــ

فعالتنمفاعلنفعالتنمفاعلن
وزن مشترک سایر گزینه ها: 

مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن 
رکن بندی های وزن ابیات گزینۀ )4(: 			5   4 

ب( مفعوُل فاعالتن // مفعوُل فاعالتن )= مستفعلن فعولن // مستفعلن فعولن(
ه ( مفعوُل مفاعیُل مفاعیُل فعولن )= مستفعُل مستفعُل مستفعُل مستف(

بررسی وزن سایر بیت ها:
الف( فعالتن فعالتن فعالتن فعلن

ج( مفتعلن مفاعلن // مفتعلن مفاعلن
د( فعالتن فعالتن فعالتن فعلن

5			   3 
راددرحبصاِشویـدر فانِرعا
ـU ـــU ـــU ـ
نیستـشنیــناگرـدننـخاشادپا
ـ  U ـــU ـــU ـ

فاعلنفاعالتنفاعالتن
وزن مشترک سایر گزینه ها: 

فاعالتن مفاعلن فعلن
تقطیع صورت کامل شدۀ بیت سؤال: 5		5   2 

یَشروـددیـِکریظَـنَـِحبصا
ــU ـU ـU U ــ

داِشیـتُـَگشــقعشـِیِنوادیـ
ــU ـU ـU U ــ

فعولنمفاعلنمفعوُل
)مستفعُل فاعالُت فع لن(

تقطیع بیت های سؤال: 			5   1 
راهِرباُغـرضعاِلُگـزاناَمتیَـشوتا
ـ  U ـU ــU U ـU ـU ــ
متَربابِـکیاشـِکقشوِزدمُشـریابـ
ـU ـU ــU U ـU ـU ــ

ظارتِـرنـَددیشرِفـِنسیـِبلمِدریعمـ
ـ  U ـU ــU U ـU ـU ــ
متَرشاِفـبردرُوِنسیـبِـشمکِـدرتا
ـU ـU ــU U ـU ـU ــ

فاعلنمفاعیُلفاعالُتمفعوُل
5			   1 

بردبِـَمنِلعقـاوِتَرصوِکُکنَمـوربا
ـ  U ـU ــU U ـU ـU ــ

اوستِرگانِـرتصوِکدبربِـنانَمـِلعقـ
ـ  U ـU ــU U ـU ـU ـ

نندُکـظرنَـبازیـِرظمنـِبرانگـدیـگر
ـ  U ـU ــU U ـU ـU ــ
اوستِرگادورپرِتَرقدِبظرنَـراما
ـ  U ـU ــU U ـU ـU ــ
تانسـرابَـرممیـبِـِکبسلبوقَـنمایـ
ـU ـU ــU U ـU ـU ــ
اوستِرزاُگـمتـخدِکــدننــُکـتمبَـنسـتا
ـ  U ـU ــU U ـU ـU ــ

فاعلنمفاعیُلفاعالُتمفعوُل
مفهوم مشترک بیت سؤال و گزینۀ )4(: میهن دوستی 			5   4 

مفهوم سایر گزینه ها: 

1( توصیف مکانی دل پذیر که غم غربت را از یاد می برد.
2( نکوهش غفلت از دشمن درونی )خوی بد و آز و هوا، با توّجه به ابیات پیشین(

3( دل بستگی به معشوق
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مفهوم مشترک بیت سؤال و گزینۀ )1(: بلندنظری و قناعت 8		5   1 
مفهوم سایر گزینه ها: 

2( خلل  ناپذیر بودن سرشت جهان / دعوت به خوش باشی
3( تغییر شرایط از مطلوب به نامطلوب

4( توصیه به شکیبایی / توّکل / امیدواری به فضل خداوند
مفهوم گزینۀ )3(: خود را در حضور معشوق، هیچ انگاشتن 			5   3 

مفهوم مشترک بیت  سؤال و سایر گزینه ها: 

دل بستگی به وطن و از جان گذشتگی در راه حفظ آن
مفهوم گزینۀ )1(: زندگی عاشق وابسته به وجود عشق است. 			5   1 

مفهوم مشترک بیت سؤال و سایر گزینه ها: 

جان فشانی در راه پاسداری از وطن
مفهوم گزینۀ )2(: حتمی بودن مرگ  7		5   2 

مفهوم مشترک بیت سؤال و سایر گزینه ها: 

مناعت طبع و قناعت
مفهوم گزینۀ )2(: ارزشمندی دانش  			5   2 

مفهوم مشترک بیت  سؤال و سایر گزینه ها: 

وحدت وجود
مفهوم گزینۀ )3(: عاشق واقعی فقط دل بستۀ معشوق است.  			5   3 

مفهوم مشترک سایر گزینه ها: 

وحدت وجود 
مفهوم گزینۀ )4(: وفاداری عاشق به معشوق 5		5   4 

مفهوم مشترک سایر گزینه ها: 

بازگشت عاشق رمیده از معشوق ناممکن است.
ترک تعّلق و تعّین )ب(: تقابل عشق و زهد و توصیه به ترک تعّلقات 			5   3 

به مقام ارشاد رسیدن )ه  (: عشق مایۀ کمال و موجب هدایت شدن و هدایت 
کردن است.

به ثمر نشستن )د(: رنج عاشقی زمینه ساز وصال است.
نکوهش تقلید )ج(: ضرورت پرهیز از تقلید کورکورانه

تمنّای محّبت )الف(: رنج عاشقی و به تعبیری طلب عنایت از معشوق
بررسی سایر گزینه ها:  			5   3 

1( باد، رعد، برق
2( ترش، تلخ، شیرین

4( شکار، کمند / بیخ، درخت
بررسی سایر گزینه ها:  			5   1 

2( ستاره، خورشید، ماه / شب، امشب، ستاره
3( کشتی، صدف، ساحل، موج، دریا

4( پا، سر، دست
بررسی سایر گزینه ها:  8		5   1 

2( تیر، تیغ، سپر / سّیاره، گردون
3( سّکه، درهم، دینار
4( قلم، دوات، نامه 

بررسی سایر گزینه ها:  			5   3 
1( چین، ترک، روم، بربر / بنفشه، گل، سمن / زلف، رو، بَر

2( دست، پا
4( ماه، خورشید / کام و اّمید )به تعبیری(

بررسی سایر گزینه ها:  			5   1 
4( دریا، کشتی، ساحل  3( مه، خورشید  2( پا، دست، دل، پشت 

بیت، اشاره دارد به رانده شدن حضرت آدم )ع( از بهشت 7		5   3 
شاعر با آوردن واژۀ »قربان« و »عید« به »عید قربان« اشاره دارد. 			5   4 
بررسی سایر گزینه ها:  	8	5   2 

هر سه گزینه به ماجرای عشق شیرین و فرهاد اشاره دارد.
بررسی سایر گزینه ها:  85	5   3 

1( اشاره به ماجرای دل دادگی فرهاد و شیرین
2( اشاره به ماجرای دل دادگی خسرو و شیرین

4( اشاره به داستان خسرو و شیرین
بررسی سایر گزینه ها:  	8	5   2 

1( اشاره به آیۀ نخست از سورۀ مبارکۀ  »ُضحٰی«
3( اشاره به معجزۀ شّق القمر )شکافتن ماه( که از پیامبر اسالم )ص( به ظهور رسید.
4( اشاره به آیۀ شریفۀ ！ألسُت بربّکم قالوا بلٰی: ]خداوند فرمود:[ آیا من پروردگار 

شما نیستم؟ ]فرشتگان[ گفتند: آری.
بررسی سایر گزینه ها:  	8	5   1 

اژدها و  به  به دو معجزۀ حضرت موسی )ع( )تبدیل  شدن عصای وی  اشاره   )2
ید بیضا(

3( اشاره به ماجرای بر دار کردن حسین  بن منصور حاّلج
4( اشاره به معجزۀ حضرت عیسی )ع( )زنده شدن مردگان با نفس ایشان(

بررسی سایر گزینه ها:  	8	5   1 
2( اشاره به داستان معجزۀ حضرت موسی )ع( و عبور وی و قومش از رود نیل

3( اشاره به داستان عشق فرهاد کوه کن به شیرین
4( اشاره به روایت زندگی حضرت یوسف )ع(

بررسی سایر گزینه ها:  88	5   1 
 ... 2( اشاره به آیۀ شریفۀ ！انّا عرضنا االمانة علی الّسموات

3( اشاره به ماجرای به دار آویخته شدن حسین بن منصور حاّلج
4( اشاره به رانده شدن حضرت آدم )ع( از بهشت

بررسی سایر گزینه ها:  	8	5   4 
1( اشاره به داستان پهلوانی های رستم

2( اشاره به داستان بیژن و منیژه
3( اشاره به داستان دل باختگی فرهاد به شیرین

بررسی سایر گزینه ها:  	8	5   3 
1( اشاره به روایت زندگی حضرت خضر )ع( و آب حیات
2( اشاره به داستان اسکندر در جست و جوی آب حیات

4( اشاره به روایت زندگی حضرت موسی )ع(
بررسی سایر گزینه ها:  87	5   3 

1( اشاره به داستان منصور حاّلج و بر دار کردن او
2( اشاره به ضرب المثل »جواب ابلهان خاموشی ست.«

4( اشاره به داستان بیژن و منیژه


