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:هاي زیر را به دست آورندآموزان بتوانند تواناییرود در پایان درس دانشانتظار می
درستی بشناسندهشتم و نهم را بههاي هفتم، هاي تاریخی و ادبی قرنویژگی.
شان بیاموزندها و موضوعاترون را با نام پدیدآورندگان آنوجود آمده در این قآثار ادبی به.
درستی تشخیص دهندهاي ادبی عصر عراقی و خراسانی را در آثار ادبی بهتفاوت ویژگی.

قرن هفتم
اسان به و تغییر مرکز ادبی و سیاسی از خرسلجوقیو غزنويهاي روي کار آمدن حکومتهاي تغییر سبک با وجود آمدن زمینهبه- 1

عجمعراق 
.»سبک عراقی«پدیدآمدنو »سبک خراسانی«از » آذربایجانی«و » بینابین«سبکفاصله گرفتن دو - 2

. دبوسبک غالب ادب فارسی سال300به مدت اوایل قرن دهمتا اوایل قرن هفتمسبک عراقی از 
حوادث تاریخی و ادبی قرن هفتم

رسانی عمده به نظام اقتصادي، کشاورزي و فرهنگی ایران و آسیب) ق..هـ616(هفتم حملۀ مغوالن به ایران در اوایل قرن- 1
)خراسان(ویران شدن کانون فرهنگی ایران - 2
.از بین رفتن مدارس فراوانی که مهد علم و فرهنگ بودند- 3
الدین کبري و فریدالدین عطار نیشابوريکشته شدن بزرگانی چون نجم- 4
الدین خوارزمشاه، در اصفهان به دست مغوالنلدین اسماعیل، مداح جاللاکشته شدن کمال- 5
تباهی و ویرانی بنیان فرهنگ و اخالق- 6
پناه بردن دوستداران فرهنگ و اخالق به تصوف براي کسب آرامش- 7
، خدمت به خلق، این افراد براي تسکین خود به ادبیاتی روي آوردند که بر عواطف انسانی، ترویج روحیۀ تسامح و تساهل(

.)ثباتی دنیا، تکیه داشتآزادگی و اعتقاد به بی
. برچیده شد) المستعصم باهللا(مغول، دستگاه آخرین خلیفۀ عباسی در اواخر دورة- 8
. زبان رسمی و رایج عربی و نگارش به آن از رواج افتاد- 9
.گرفترونق بیشتري ) مردم بودکه زبان تودة (توجه به زبان فارسی - 10

هاي هفتم، هشتم و نهمدر قرنفارسی تاریخ ادبیات 1درس

دایه ـ قرن هفتم ـ گسترش عرفان ـ سبک عراقی ـ  غزل ـ مثنوي ـ سعدي ـ نجم
اهللا همدانی ـ المعجم ـ قرن هشتم ـ حافظ ـ جامیرشیدالدین فضل

دشاهی شارل

گسترش و تحکیم نظام فئودالیسم
پرسش??

هاي صلیبیجنگ
پ??

قرون وسطا

دار

امپراتوري روم شرق
توري روم غربی ها به امپراتهاجم ژرمن

دارپرسش شناسنامه??

)بیزانس(ي 
دارپرسش شناسنامه??

م ـ حافظ ـ جامی

اهداف کلی درس

نامهدرس
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عراقیدلیل نامیدن سبک این دوره به 

مغولۀپس از حملعجم ی از خراسان به عراق هاي فرهنگمنتقل شدن کانون- 1

.ندبود...) اصفهان، همدان، ري، اراك کنونی و (ن بزرگ در این دوره که اغلب از شهرهاي عراق عجم اوجود شاعران و نویسندگ- 2

قرن هفتموضعیت زبان و ادب فارسی در 

. هاي پیش از خود متفاوت شد و به نوعی دچار سستی و نابسامانی گردیدبا دوره

.شدندیا متواري ي از دانشمندان و ادیبان کشته ربسیامنفیمخرب و عوامل 

. دبونريبخپرور هاي فرهنگدوست و خانداندربارهاي ادباز 

.عراق عجم گسترش یافتۀادب فارسی در ناحیران، زبان وبا انتقال قدرت از خراسان به مرکز ای

براي تغییر سبک از خراسانی یهایآثار ارزشمندي پدید آمد و زمینههااطراف آن، فارس، همدان و ريهاي در حوزهعوامل مثبت

.ایجاد شدعراقیبه 

.جدیدي در شعر و نثر پدید آمدهايقالب

شعر در قرن هفتم

. روي برتافتندحاکمان ازتر شاعران و بیششد، انسانی و آسمانی برخوردار از معانی عمیقشین و نرم و دلن،عصراینشعر - 1

. رنگ شدکم،روایان بودکه پیش از این در خدمت ستایش فرمان،قصیده- 2

.گسترش یافت،و عشقدلبه عنوان زبان ،غزل- 3

).اي عرفانی استمانند مثنوي مولوي که حماسه(.پدید آوردی میدان فراخبراي ظهور عاطفه، اخالق و عرفانمثنوي نیز - 4

هاي نثر در قرن هفتمجریان

العبادمرصادهاي، طبقات ناصري،مانند کتاب: نویسیجریان ساده- 1

ي جوینیتاریخ جهانگشا،صافتاریخ وهاي مانند کتاب: نویسیجریان پیچیده- 2
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شاعران و نویسندگان قرن هفتم
مولوي
ترین شاعران عارف استز شاخصا.
او در مثنوي معنوي و دیوان شمس بسیاري از معارف بشري و مسایل عرفانی را بیان کرده است  .
اي پدید آورددر دو محور اندیشه و احساس آثار جاودانه .

سعدي
 نامندمی» فرمانرواي ملک سخن«او را.
 جهان گشتسی و پنج سال از عمر خویش را گرد .
آموزدگلستان را به نثر مسجع و بوستان را در قالب مثنوي پدید آورد؛ دو اثر ارزشمندي که به ما درس اخالق و حکمت را می .
هاي عاشقانه سرآمد شاعران استدر سرودن غزل .
گوي ضمیر خودآگاه ایرانی استدر ادبیات تعلیمی، سخن.
آزمایی کرده استطبعهاي ادبی در بیشتر قالب.

فخرالدین عراقی
هاي عرفانی زیبایی سروده استغزل.
 نیز، در قالب نثر و نظم، سیر و سلوك عارفانه را بیان کرده است» لمعات«در کتاب.
 ا تمثیل و او در هر فصل این مثنوي به یکی از مباحث عرفانی پرداخته و سخن خود را ب. اش مشهور است«نامهعشاق«مثنوي

.حکایت به پایان رسانده است
دایهالدین رازي معروف به نجمنجم
از منشیان و نویسندگان توانا و عارفان وارستۀ این دوره است .
 دین و تربیت نفس انسانی نوشترا در بیان سلوك» المبدأ الی المعادمرصادالعباد من«کتاب.
عالوه بر این نویسنده در خالل موضوعات کتاب، احادیث، آیات و اشعاري . ي سجع و موازنه استنثر کتاب گاهی ساده و گاه دارا

. کنداز خود و شاعران دیگر نقل می
عطاملک جوینی

از نثرنویسان این دوره است .
غوالن کسب کرد که اطالعات فراوانی دربارة م. از نوجوانی به کارهاي دیوانی پرداخت و در سفرهاي متعددي حضور داشت

.شد» تاریخ جهانگشا«موجب تألیف کتاب 
خاندان او از افراد بانفوذ حکومت مغوالن بودند.
 است» تاریخ جهانگشا«مؤلف کتاب.
نثر این کتاب مصنوع و دشوار است .
اسماعیلیه و حکومت جانشینان هايموضوع این کتاب شرح ظهور چنگیز، احوال و فتوحات او، تاریخ خوارزمشاهیان، فتح قلعه

.حسن صباح است
اهللا همدانیفضل
خان و اولجاتیو بودهاي سیاسی و علمی عصر در ایلخانان و وزیر مقتدر غازاناز چهره .
نام دارد که به نثري عالمانه و پخته نوشته شده است» التواریخجامع«ترین کتاب او مهم .
یس ربع رشیدي در تبریز استاقدام مهم فرهنگی او تأس .

قیس رازيشمس
از نویسندگان زبردست این دوره است .
نثر این کتاب ساده و عالمانه است .
 است» المعجم فی معاییر اشعار العجم«اثر معروف او.
ترین آثار در علم عروض، قافیه، بدیع و نقد شعر استاز نخستین و مهم .
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قرن هشتم
و ادبی قرن هشتماجتماعی وضعیت

هاي مختلف فراهم مذهبةفرصت ابراز عقیدنسبت به مذاهب رایج صبی برخی دیگر تعبیایلخانان وادي برخی ازاعتقبه دلیل بی- 1
.شد

)هند تا آسیاي صغیرة قاراز شبه(.وسیعی را در برگرفتۀالندگی زبان و فرهنگ فارسی پهنقلمرو ب- 2
.رفتبه شمار میاین عصرم مرکز ادبی کمرکز ایران، عراق عجم و به ویژه شهر شیراز در حدماننمناطقی - 3
هاي شاعران زبان شعر جز در سروده. سرایی را در پی داشترونق افتادن قصیده، ازتباردوست ایرانیاز بین رفتن دربارهاي ادب- 4

. شاخص، مانند خواجو و حافظ، به سستی گرایید
نویسندگان قرن هشتمشاعران و 

خواجوي کرمانی
هاي او بر حافظ تأثیرگذار بود؛ آنجا که سروده استاي است که غزلپردازان برجستهاز غزل:

دارد سخن حافظ طرز غزل خواجو/ استاد سخن سعدي است نزد همه کس؛ اما 
او در شاعري استخواجو چند مثنوي به پیروي از پنج گنج نظامی سروده که نشان دهندة استادي  .
سرایی را حافظ با رندي و کمال به اوج تعالی و زیبایی رساند و در شعرش استادي او را ستایش کرده استاین سبک غزل.
یافته و پخته استشعر او در مجموع کمال .

یمینابن
پیشه بودشاعر عصر سربداران و مردي دهقان.
استاعتباري دنیا تأکید شده و بیپیشگی در شعر او بر قناعت.
 کرده استقدرت شاعري خود را در قطعات اخالقی آشکار.

حافظ
از شاعران سرآمد این قرن است .
با تلفیق عشق و عرفان، غزل فارسی را به کمال رسانید.
نمایددر غزل او فرهنگ گذشتۀ ایران با همۀ کمال ایرانی ـ اسالمی خود رخ می.
طلبی استلحن سخن حافظ گزنده، طنزآمیز و سرشار از خیرخواهی و اصالح .
 است» الغزل معرفتبیت«شعرش به قول خود او همه .

سلمان ساوجی
در غزل توجه خاصی به سعدي و مولوي داشته است.
قصایدي نیز در سبک عراقی سروده است.
 هاي نظامی سروده شده استتاناو به شیوة داس» جمشید و خورشید«مثنوي .

عبید زاکانی
کشیدتافت و تزویر و ریاکاري حاکمان را در آثارش به تصویر میشاعري که نامالیمات اوضاع آشفتۀ روزگار خود را برنمی .
یابی و انتقادهاي ظریف اجتماعی او معروف استذوق و آگاهی است که نکتهشاعر خوش .
خصوص در دو طبقۀ حاکمان و قاضیان به شیوة تمثیل بیان کرده استهاي اجتماعی را بهربه ناهنجاريدر منظومۀ موش و گ.
او در نثر نیز طنزهاي ماندگاري نوشته است .
االشراف، صدپنددلگشا، اخالقرسالۀ: آثار منثور او

حمداهللا مستوفی
از مورخان مشهور ایران در این عهد است .
 است. ق..هـ730عباس و تاریخ ایران تا سال تاریخ پیامبران، خلفاي چهارگانه، خلفاي بنیاو در برگیرندة»اریخ گزیدهت«کتاب.
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قرن نهم
اوضاع اجتماعی و ادبی قرن نهم

این حمله به وسیله . فرهنگی، ادبی و اجتماعی کشور یکسره نابود شدۀبه ایران شد که بر اثر آن بنیيدیگرۀبعد از مغول، حمل- 1
. صورت گرفتتیمور گورکانی 

از میان همهیا در زمان ایلخانان مغول مختصر تجدید حیاتی یافته بود، ) مثل فارس(ماندهآنچه پس از حمله مغول سالم یا نیمه سالم (
).رفت

. دندکرقرن هشتم تا اوایل قرن دهم در ایران حکومت ۀتیموریان تقریباً از نیم- 2
.شدندمتمدنتیمور پس از مدتی در ایران ازماندگان ب- 3
.نویسی به همان اسلوب ساده رواج یافتمینیاتور، معماري، تذهیب و تاریخ- 4
هاي کتابواین رونق بنیادي نبودهر چند ؛هاي ارزشمندي نوشتنددولتشاه کتابجامی ومانند کسانیادبیات رونقی تازه گرفت و- 5

.بودتقلیديحی و ادبیات نیز سطعمدتاً ،تحقیقی
.حمایت کردنویس و نقاش و شاعرشاهرخ هرات را مرکز فرمانروایی خود قرار داد و از هنرمندان خوش،پس از مرگ تیمور- 6
د فردوسی را به خط خوش نگاشتنۀزمان او هنرمندان، قرآن کریم و شاهنامو نیز هنرمند و هنردوست بود، درارمیرزا پسبایسنقر- 7

. که از آثار ماندگار هنر اسالمی شدآراستندو با تصاویري زیبا 

شاعران و نویسندگان قرن نهم

جامی

 کاربرداالولیاي عطار را در بیان حقایق عرفانی و ذکر احوال عارفان بهة، شیوة تذکر»االنسنفحات«در کتاب.

 را به سبک گلستان سعدي نوشت» بهارستان«کتاب.

االحرار استتحفۀها یی به پیروي از نظامی سرود که یکی از آنهامثنوي .

اهللا ولیشاه نعمت

در تصوف و طریقت مقامی بلند داشته است .
اللهی استصوفیان نعمتوي سرسلسلۀ.

دیوان شعر او مضامین عرفانی دارد.

دولتشاه سمرقندي

از نویسندگان قرن نهم است .
»شیر نوایی نوشته استرا به تشویق  امیرعلی» تذکرة دولتشاه.

 احوال بیش از صد تن از شاعران ایرانی از آغاز تا زمان مؤلف استاین کتاب شرح.

الدین دوانیجالل

از نویسندگان قرن نهم است  .

»از آثار اوست» اخالق جاللی.
موضوع این اثر  اصول اخالقی است .
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»سؤاالت«دیفر
.هاي زیر را مشخص کنیدبودن هر یک از گزارهنادرستیا درست)الف

نهـاد و خـداجویی   اي عرفانی سروده شد که قهرمانش، انسـان پـاك  هاي ارزشمندي مثل بهارستان، حماسهدر نمونه.1
)کتاب درسی14ي متن صفحه(.شتابداست که به نبرد با هواي نفس می

)کتاب درسی13ي صفحهمتن (.بزرگ سبک عراقی غالباً از شهرهاي عراق عجم هستندشاعران و نویسندگان .2

همـه  «نماید و شعرش به قول خـود او  اسالمی خود رخ میـ ایران با همه کمال ایرانیۀحافظ، فرهنگ گذشتدر غزل.3
)کتاب درسی17ي صفحهمتن (.است» الغزل معرفتبیت

)کتاب درسی16ي صفحهمتن (.  ک عراقی استسبۀپردازان برجستخواجو از قصیده.4

هـا ادامـه   هـاي آن حکومت کردنـد و ویرانگـري  دوم قرن هشتم تا اوایل قرن دهم در ایران ۀتیموریان تقریباً از نیم.5
)کتاب درسی18ي صفحهمتن (.داشت

.جاهاي خالی زیر را با کلمات مناسب تکمیل کنید)ب

.دبوادب فارسی متون سال سبک غالب 300ن دهم به مدت از اوایل قرن هفتم تا اوایل قر….6
)کتاب درسی12ي صفحهمتن (

و عشـق  عنوان زبـان دل  به…رنگ شد و روایان بود، کمکه پیش از این در خدمت ستایش فرمان…،در عصر عراقی.7
)کتاب درسی14ي صفحهمتن (.گسترش یافت

نیـز در سـبک   …در غزل توجه خاصی به سعدي و مولوي داشـته و  عراقی است کهةسلمان ساوجی از شاعران دور.8
)کتاب درسی14ي صفحهمتن (.عراقی سروده است

)کتاب درسی13ي صفحهمتن (.  الدین خوارزمشاه، به دست مغوالن در اصفهان کشته شد، مداح جالل….9

اخـالق  ،فهمیدان فراخی براي ظهور عاطنیز…گسترش یافت، البته بود، زبان دل و عشق که…عراقیةشعر دوردر .10
)کتاب درسی14ي متن صفحه(.و عرفان پدید آورد

.به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید)پ

)کتاب درسی15ي صفحهمتن (است؟زبانفارسیهاي عاشقانه سرآمد شاعران و نویسندگان چه کسی در سرودن غزل.11

)کتاب درسی19ي صفحهمتن (است؟اهللا حاوي چه مضامینی دیوان شعر شاه نعمت.12

)کتاب درسی19ي صفحهمتن (به تشویق چه کسی نوشته شده است؟»دولتشاهةتذکر«کتاب .13

)کتاب درسی13ي متن صفحه(ویسندگان بزرگ سبک عراقی غالباً از چه مناطقی هستند؟نشاعران و .14

)کتاب درسی16ي حهمتن صف(؟چه بوداهللا اقدام مهم فرهنگی خواجه رشیدالدین فضل.15

)کتاب درسی16ي متن صفحه(هاي مختلف فراهم شد؟مذهبةعقیدزارعراقی فرصت ابةبه چه دلیل در دور.16

)کتاب درسی17ي متن صفحه(یمین چه چیزي مورد تأکید قرار گرفته است؟در شعر ابن.17

)درسیکتاب17ي متن صفحه(سلمان ساوجی در غزل به چه کسانی توجه داشته است؟.18

هاي تاریخ ادبیات فارسی در قرن1درس
هشتم و نهمهفتم، 
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»سؤاالت«دیفر
.به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید)ت

)کتاب درسی12ي متن صفحه(هاي تغییر سبک را پدید آورد؟چه عواملی زمینه6هجري تا قرن ۀهاي اولیدر قرن.19

)کتاب درسی13و 12ي متن صفحه(هایی شد؟ها و ویرانیوجود آمدن چه آسیبمغوالن به ایران باعث بهۀحمل.20

)کتاب درسی13ي متن صفحه(مغول و تیمور چیست؟  ةدر دورتصوفبه دوستداران فرهنگ و اخالقعلت پناه بردن .21

.بر روي چه مسائلی است؟ نام ببریدادبیاتی که دوستداران فرهنگ و اخالق بدان روي آورند،ۀتکی.22

)کتاب درسی13ي متن صفحه(

)کتاب درسی13ي متن صفحه(.یح دهیدواج افتاد؟ توضرازارش به زبان عربیگندر اثر چه اتفاقی .23

)کتاب درسی13ي متن صفحه(چیست؟» عراقی«هسبک این دوره بگذاريدلیل نام.24

)کتاب درسی13ي متن صفحه(سامانی نهاد؟  عراقی رو به سستی و نابهةچرا وضعیت زبان و ادبیات فارسی در دور.25

هـا  راقی، عوامل مثبتی نیز بودند که موجب رونق زبان شدند، آنعةفارسی در دوردر کنار عوامل منفی و مخرب زبان.26

)کتاب درسی14ي متن صفحه(.  را نام ببرید

)کتاب درسی14ي متن صفحه(؟عراقی را توضیح دهیددورة هاي شعر قالبوضعیت ي شعر و هاویژگی.27

)کتاب درسی14ي متن صفحه(؟رنگ شدکمبه چه دلیل در عصر عراقی قصیده .28

)کتاب درسی14ي متن صفحه(کند؟گرایش پیدا میهاجریانعراقی به کدام ةدر دورنثر.29

)کتاب درسی14ي متن صفحه(چه مسائلی را بیان کرده است؟مثنوي معنوي و دیوان شمس مولوي در .30

)اب درسیکت15يمتن صفحه(.از فخرالدین عراقی را با هم مقایسه کنید»لمعات«و »نامهعشاق«محتواي کتاب .31

)کتاب درسی15يمتن صفحه(؟چه مسائلی بیان شده استاثر نجم دایه » العباد من المبدأ الی المعادمرصاد«کتاب در .32

)کتاب درسی15ي متن صفحه(گشا شد؟جهانچه عواملی موجب تألیف کتاب تاریخ.33

)کتاب درسی15ي متن صفحه(.به سؤاالت زیر پاسخ دهید»گشاجهانتاریخ«در مورد کتاب .34

این کتاب کیست؟ةنویسند) الف

نثر این کتاب چگونه است؟) ب

ست؟چیاین کتاب موضوع ) ج
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»سؤاالت«دیفر
)کتاب درسی16ي متن صفحه(از کیست؟ موضوع آن چیست؟» العجماشعاررالمعجم فی معایی«کتاب .35

)کتاب درسی16ي متن صفحه(شد؟شامل چه مناطقی میقرن هشتمقلمرو بالندگی زبان و فرهنگ فارسی در .36

چه پیامدهایی به همراه داشت؟قرن هشتمتبار در دوست و ایرانیهاي ادباز بین رفتن دربار.37

)کتاب درسی16ي متن صفحه(

)کتاب درسی17ي متن صفحه(.  غزل حافظ را به طور کامل شرح دهیدهاي لحن و ویژگی.38

)کتاب درسی17ي متن صفحه(کرده است؟موش و گربه چه موضوعی را بیان ۀزاکانی در منظومعبید.39

)کتاب درسی17ي متن صفحه(از کیست و حاوي چه موضوعاتی است؟»تاریخ گزیده«کتاب .40

)کتاب درسی18ي متن صفحه(.اي شد؟ توضیح دهیدایران دستخوش چه حادثههاي مغول، ها و ویرانگريبعد از غارت.41

هایی نوشته شد؟واج یافت؟ در این دوره چه کتابهایی در ایران رهنرتیموریان چه ةدر دور.42

)کتاب درسی18ي متن صفحه(

وي از چه کسانی حمایت کرد؟شهر هرات را مرکز فرمانروایی خود قرار داد؟پس از مرگ تیمور چه کسی .43

)کتاب درسی18ي متن صفحه(

)کتاب درسی18ي متن صفحه(رید؟بایسنقر میرزا دو مورد را نام ببةاز آثار ماندگار هنر اسالمی در دور.44

)کتاب درسی18ي متن صفحه(هاي زیر را به تقلید از کدام کتاب نوشته است؟جامی هر یک از کتاب.45

بهارستان) الف

االنسنفحات) ب

)ترکیبی(هاي زیر متعلق به کدام نویسنده است؟هر یک از کتاب.46

:مثنوي معنوي: االحرارتحفۀمثنوي :اخالق جاللی

:  بهارستان:بوستان:دولتشاهةکرتذ

:االنسنفحات:گلستان: موش و گربهۀمنظوم

:االشرافاخالق:گشاتاریخ جهان: دلگشاۀرسال

:تاریخ گزیده:نامهمثنوي عشاق: صد پند

:العباد من المبدأ الی المعادمرصاد: دیوان شمس

: لمعات:التواریخجامع
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)کتاب درسی12ي متن صفحه(؟وجود آوردبهدر متون فارسی هاي تغییر سبک را مینههاي زیر زگزینهیک از کدام.47
ادبی و سیاسی از خراسان به عراق عجمو تغییر مرکزغزنوي و سلجوقیهايروي کار آمدن حکومت

ین و آذربایجانی به سبک خراسانیباننزدیک شدن دو جریان شعري بی
شیرازبه فرهنگ ایرانکانون تغییر 

.علم و هنر بودندجایگاه از بین رفتن مدارس فراوان که 
)کتاب درسی13ي متن صفحه(.تکیه داشتاز مواردي است که ادبیات ناشی از تصوف بر آن…جز همۀ موارد زیر به.48

ومتحکثباتیآزادگی و بیخدمت به خلقو تساهلمحساتۀرویج روحیتعواطف انسانی
)کتاب درسی13و 12ي متن صفحه(است؟نشدهمغول کشته ۀملحدر زیرياهخصیتیک از شکدام.49

الدین اسماعیلکمالخوارزمشاهالدین جاللفریدالدین عطارالدین کبرينجم
)تاب درسیک14ي متن صفحه(؟ستنیدرست در قرن هفتم هاي آن و شخصیتکدام گزینه در خصوص زبان و ادب فارسی .50

.پرور نابود شدندهاي فرهنگدوست و خانداندربارهاي ادب.ی این دوره استسایسهاي علمی وعطاملک جوینی از چهره
.هاي جدیدي در شعر و نثر پدید نیامدقالب.زبان و ادبیان فارسی در ناحیۀ عراق عجم گسترش یافت

)کتاب درسی14ي متن صفحه(است؟قرن هفتم نوشته شده ةکدام اثر به نثر پیچید.51
مرصادالعبادتاریخ وصافلمعاتناصريتطبقا

هاي عاشقانه نیـز سـرآمد   گوي ضمیر خودآگاه ایرانی است در سرودن غزلنه تنها در ادبیات تعلیمی سخنکدام شاعر .52
)کتاب درسی15ي متن صفحه(؟زبان استشاعران فارسی

دایهجمنسعديعراقیجامی
)کتاب درسی15ي متن صفحه(؟نیستکدام گزینه از موضوعات تاریخ جهانگشا .53

تاریخ سلجوقیانشرح ظهور چنگیز
حکومت جانشینان حسن صباحي اسماعیلیههافتح قلعه

)درسیکتاب 16ي متن صفحه(؟در کدام گزینه آمده است»عجم فی معاییراشعار العجممال«کتاب کامل موضوعات .54
رشععروض و قافیه، نقد علم بدیع، قافیه، نقد نثر

رشعنقد عروض، قافیه، بدیع،نقد نثر،معانی و بیان، بدیع
)کتاب درسی15ي متن صفحه(چیست؟»مرصادالعباد من المبدأ الی المعاد«موضوع دقیق کتاب .55

رفانیذکر حقایق عمسائل شورانگیز جدایی انسان از عالم معنا
تسامح و تساهلۀترویج روحیسلوك دین و تربیت نفس انسانی

)کتاب درسی12ي متن صفحه(؟سبک غالب متون ادب فارسی بودهایی سبک عراقی در چه قرن.56
اوایل قرن هفتم تا اوایل قرن دهماواخر قرن هفتم تا اوایل قرن نهم

ر قرن هشتم تا قرن نهماواخدوم قرن هشتم تا اوایل قرن دهمنیمۀ
)کتاب درسی14ي متن صفحه(کدام گزینه در خصوص قالب شعر در قرن هفتم صحیح است؟.57

.قصیده و غزل رونق یافت.رنگ شده و غزل گسترش یافتقصیده کم
.پاي قصیده رواج یافتسرایی همقطعه.رنگ شدمثنوي رواج یافت و غزل کم

هاي تاریخ ادبیات فارسی در قرن1درس
هفتم، هشتم و نهم



17

ون 
و فن

وم 
ع عل

 جام
اب

کت
2

دهم
یاز

)کتاب درسی17ي حهصفمتن (؟نیستور عبید ثکدام گزینه از آثار من.58

االشرافاخالقپندصددلگشاۀرسالموش و گربه

کدام شاعر در غزل توجه خاصی به سعدي و مولوي داشته و قصایدي نیز در سبک عراقی سروده است؟.59
)کتاب درسی17ي متن صفحه(

جامیسلمان ساوجیحمداهللا مستوفیعبید زاکانی

)کتاب درسی17و 16ي متن صفحه(.اخالقی آشکار کرده است…قدرت شاعري خود را در شاعر عصر سربداران .60

قطعاتقصایدهايغزلهايمثنوي

)کتاب درسی17ي متن صفحه(شود؟بیت زیر با نام کدام شاعر، کامل می.61

»سخنشآفرین بر نفس دلکش و نظم / الغزل معرفت است همه بیت…شعر «
خواجوسلمانحافظ سعدي

)کتاب درسی19ي حهصفمتن (خود را نوشت؟ةدولتشاه سمرقندي به تشویق چه کسی تذکر.62

نواییشیرمیرعلیاالدین دوانیجاللخوارزمشاهالدین جاللیاهللا ولشاه نعمت

)درسیکتاب 18ي حهصفمتن(؟نیستصحیح »جامی«کدام گزینه در خصوص .63

.بهارستان را به سبک بوستان سعدي نوشت

.نظامی سرودبه پیروي از االحرار را تحفۀ

.االولیا را پیش گرفتةتذکرةاالنس شیودر کتاب نفحات

.احوال عارفان استاالنس بیان حقایق عرفانی و ذکرموضوع نفحات

)ترکیبی(کدام گزینه صحیح است؟.64

.استو نثر در قالب نظم تعالم

.حمداهللا مستوفی صرفاً تاریخ پیامبران استگزیدهموضوع تاریخ

. هند بوددر شبه قارهتنها در قرن هشتم قلمرو بالندگی زبان فارسی 

.خصوص در دو طبقۀ حاکمان و مردم به شیوة تمثیل بیان کرده استهاي اجتماعی را بهعبید در منظومۀ موش و گربه ناهنجاري

)ترکیبی(؟نیستدام گزینه صحیح ک.65

.ی از آثار منثور قرن نهم استلکتاب اخالق جال

.تن از شاعران ایرانی از آغاز تا زمان مؤلف است1000دولتشاه شرح احوال بیش از ةتذکر

.و بودتخان و اولجایزیر مقتدر غازانواهللا همدانی، فضل

.استشعر خواجو در مجموع، کمال یافته و پخته
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.هیچ تستی از این مبحث مطرح نشده استدر کنکور

هاي آوایی پایه2

با درخت دانش، گام به گام
.د را ارزیابی کنیدپیشرفت خو

میزان تسلط خود را با :گام اول
.رنگ مشخص کنید

مطمسل:آبی
مسلطمنسبتاً:سبز
.مسلط نیستم:زرد
اگر در گام اول به :هاي بعديگام

آن مبحث مسلط نیستید و دانش 
ارزیابی زردخود را در حد رنگ 

هاي بعدي مطالعه کردید، در نوبت
و تمرین، در صورتی که پیشرفت 

هاي سبز یا توانید خانهکردید می
.آبی را رنگ کنید

53: مجموع تعداد سؤاالت 33:هاپرسشموع تعداد مج
20ايچهارگزینههايپرسش

طراحی شده و مکمل و مرتبط با متنشامل 

13هاي تشریحیپرسش
ي مدارسشده و ویژهطراحیهايپرسششامل 

6 يکلیدمفهوم
1موضوع

شعرهاي آواییپایهدرك هاي آواییپایه
دارپرسش شناسنامه33

آبی                 سبز               زرد
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:هاي زیر را به دست آورندآموزان بتوانند تواناییرود در پایان درس دانشانتظار می
اشعار را درست و صحیح بخواند.
ر صحیح بنویسدطوابیات را با خط عروضی به.
درستی تفکیک کندهاي آوایی ابیات را بهپایه.

هاي آوایی شعردرك پایه
اید و نوعی درپی بودن، آوازش اندیشیدهاید و گاه به هماهنگی و پیقطعاً همگی شما در محیط زندگی خود، به آواز کبوتر گوش فرا داده

اي منظم، گونهاید که بهیز در آرامش و سکوت صداي ضربان قلب خود را شنیدهگاهی ن. ایدنظم را در نواي این پرنده، حس کرده
.نواز استنشین و گوشموسیقی دلۀاین نغم. شوددرپی و موزون نواخته میپی

ون، داراي آهنگ هاي آوایی موزها و پارهشعر به سبب داشتن پایه. آوردوجود میشنیدن شعر و آواز نیز همین حس زیباي شنیداري را در ما به
شویم باید بکوشیم آن هنگام که با شعر رویاروي می. برداي است که انسان از شنیدن شعر لذّت میگونهها در شعر، بهبرابري پایه. و ریتم است

)همه زیر و بمیبا(به عبارت دیگر، غرق در حس و حال شعر شویم تا آهنگ و وزن آن را . (که خود را در حال و هواي موسیقایی آن حس کنیم
).خوانیمدر خواندن نیز؛ به شیوه موسیقایی، شعر را می. سبک و سنگینی بار آوایی و موسیقایی شعر دریابیم

:خوانیمجا خبشی از یک غزل حافظ را با هم میدر این
کنـدشود، یاد سمن نـمیهمـدم گل نـمی/ کنـد سرو چمان من چرا میـل چمـن نمی

کندگفت که این سیاه کج، گوش به من نمی/ اش کردم و از سر فسوس هاي ز طرّدي گله
کنـدزان سفـر دراز خود، عـزم وطـن نمی/ گرد من رفت به چیـن زلف او تا دل هرزه

کندوه که دلم چه یاد از آن، عهدشـکن نمی/ شود زلف بنفشه پرشکن چون ز نسیم می
. کنیمگوش میشود،کنیم و به آهنگی که به هنگام خواندن آن احساس مید، بازخوانی میچینش جدیبا اینک اولین بیت شعر باال را 

)نظر است نه شکل نوشتاري واژگانشکل تلفظی و شنیداري مد(.نویسیمخوانیم میگونه که میشعر را آن
نَدنمی   کُمیلِ   چمننِ   من   چراسر  وِ  چما

نَدنمی   کُسمنیا د نمی   شودهمدمِ   گل

.شعر را در واقع با خط عروضی نوشتیم

هاي آواییپایه2درس

ی درساهداف کل

نامهدرس

هاي آوایی ـ خط عروضیوزن ـ آهنگ ـ پایه ـ  رکن ـ پایه
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. بریممیبینید با خوانش درست شعر، به درك منظم، هماهنگ و یکنواختی که بعد از هر گروه از هجاها وجود دارد، پیگونه که میهمان

.اندها با نظم و هماهنگی کنار هم قرار گرفتهخانه

.گویندمی» عروضیرکن«یا » پایه«اند، وجود آوردهآوایی بهبرشها که به هر یک از این خانه

وزن شعر در واقع حاصل چینش هماهنگ و منظم این . سازندها همانند آجرهایی هستند که ساختمان شعر را میها یا رکنپایه

براي موزون نمودن نواي موسیقی آهنگ و صداست کهدرپی آمدن ضرب، پی)وزن عروضی(وزن . استیا ارکان عروضی هاي آوایی پایه

.شودکار گرفته میبه) شعر(کالم 

:های دیگری بپردازیم به یادآوری زیر توجه کنیدکه به منونهپیش از آن

:شوندحروف ناخواناي واژگان در خط عروضی نوشته نمی- 1
خاهرخواهر/ خاب خواب

:شودعالمت مصوت براي آن نوشته می/ مصوت بود فقط نشانه » ه«هرگاه - 2
خندخنده/ نامِ نامه/ نَ نَه/ بِ به

:شونددر یک واژه، حروفی که تشدید دارند، دو بار نوشته می- 3یامالي عروض/ خط عروضی ةضروري دربارنکاتی

اَوولاول/ مددت مدت

: شودمعموالً بر روي صامت قبل از خود به صورت مصوت کوتاه نوشته می» واو عطف«- 4
خوب  بدخوب و بد/ کا  ر  بار کار و  بار

شود و به در خط عروضی نوشته نمی) صداي مصوت کوتاه ـُ(بیان ضمه » واو«- 5
:گیردصورت مصوت کوتاه ـُ باالي صامت پیش از خود قرار می

خُردخورد/ خُرشید خورشید

:شودساکن نوشته می» ن«دار به صورت تنوین در واژگان تنوین- 6
اص   لناصالً/ ت  فا  قَن ا  تاتّفاقاً

هاي آوایی و نظم و گیري پایهشکلواژگان، براي آشنایی با چگونگی ) امالي عروضی(خط عروضی ةاکنون پس از یادآوري نکاتی دربار

:کنیمهاي گوناگونی را با هم بررسی میها، نمونههماهنگی بین آن

)سعدي، بوستان(

درمزمرا     نَبِ    خاريخدا     یا

گَرَمدري   دينبنددك      صورت

)نظامی، لیلی و مجنون(

یداننا    نمو    دهم    قصـ   صیِ

خانیتشوِنِناهم     نامِ      يِ
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)ناصرخسرو(

ستانیکنی   مزدياگر    کا    ري

د مانیمزیقین   بیچ   بیکا   ري

)سعدي(

هرا   سمدنت   میپرَستیزِ   صو  رت

ندانیبِـ   معناد   اي   رهك   تا  زِن

)نظامی، خسرو و شیرین(

کجاییر گفتش   کزخُستین  بانُ

شناییرِ   ملک     آبگفتز      دا

)سعدي، دیوان اشعار(

گیرمصبر   پیشبنشینُم
گیرمکار   خیشدنبالِ   يِ

)، غزلیاتسعدي(

زبان     سوزداگر    گو   یمست  اندر  دلمرا     دردي

تُخان    سوزداُسـکـ   مغزِکنم   تر    سموگر    پنهان

)غزلیات،سعدي(

لم   خُشموز  همه عامی   کشمبار   غمت

احترامیا    نکندالتفاتگر    نکند

هاي پایانی هر درخواهیم یافت که بعد از هر پایه، یک درنگ وجود دارد و این درنگ)ارکان(هابا خواندن درست ابیات و جداسازي پایه

آید هایی که در پایان هر پایه پدید میهاي آوایی و درنگدنبال هم آمدن پایهبه. کنندهاي آوایی را براي ما مشخص میهپایه، مرز پای

.شودها میسبب ایجاد موسیقی و آهنگی در بیت

ین هماهنگی و نظم کنند؛ انوعی هماهنگی و نظم دیداري و شنیداري براي ما مشخص میها،ها و خوانش بیتچگونگی جداسازي پایه

.شودهاي آوایی و التذاد ادبی از موسیقی شعر میسبب درك و تشخیص پایه
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»سؤاالت«ردیف
.جاهاي خالی زیر را با کلمات مناسب تکمیل کنید)الف

ایـی آن را درك  بـار آو …و …به هنگام رویارویی با شعر، باید بکوشیم خود را در فضاي موسیقایی آن قرار دهیم تـا  .66
)کتاب درسی22و 21ي متن صفحه(.کنیم

)کتاب درسی22ي متن صفحه(.گویندمی…هاي آوایی موزون شعر، در اصطالح ها و پارهبه پایه.67
)کتاب درسی22ي متن صفحه(.گویندمی…یا …کنند، هایی از شعر که برش آوایی ایجاد میبه بخش.68

.دهیدبه سؤاالت زیر پاسخ کوتاه)ب
)کتاب درسی22ي متن صفحه(وزن شعر حاصل چیست؟.69
)کتاب درسی24ي متن صفحه(بریم؟ها پی میاز چه طریقی به نظم دیداري و شنیداري بیت.70

.به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید)پ
)کتاب درسی22ي متن صفحه(.ها بازنویسی کنیدهر یک از ابیات زیر را با خوانش درست براساس شکل آوایی آن.71

قل هو اهللا احد چشم بد از روي تو دور/ رسد از روي چو خورشید تو نور به فلک می) الف
پذیرد آزاد استز هر چه رنگ تعلّق/ غالم همت آنم که زیر چرخ کبود ) ب
هم نامه نانوشته خوانی/ هم قصه نانموده دانی ) پ
ه وقت نمازات بگل سجاده/ کُند پر فضاي خانه ز عطر می) ت

.خود قرار دهیدۀدر خانرا هاي آوایی آن را مشخص کنید و هر پایه با خوانش درست ابیات زیر، مرز پایه.72
)کتاب درسی25ي صفحه) 2(مشابه خودارزیابی (

باشد که نتوان یافتن دیگر چنین ایام را/ دلی غافل مباش ار عاقلی دریاب اگر صاحب) الف

نروم جز به همان ره که تواَم راه نمایی/ ر تو گویم که تو پاکی و خدایی ملکا ذک) ب

ام ناقه در گل نشیندکه از گریه/ به دنبال محمل چنان زار گریم ) پ

هانهان کی ماند آن رازي کز او سازند محفل/ همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر ) ت

باز جوید روزگار وصل خویش/ هرکسی کاو دور ماند از اصل خویش ) ث

هاي آواییپایه2درس
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»سؤاالت«ردیف
ها طراحـی نمـوده،   هایی به تعداد پایهها را مشخص کنید، سپس خانههاي آوایی آنها، مرز پایهبا خوانش درست بیت.73

)کتاب درسی25ي صفحه)2(مشابه خودارزیابی (.ها را در خانه خود جاي دهیدآن

وقت شادي بادبانی گاه اَنده لنگري/ مان در کشتی عمرم کند دایم دو کار آس) الف

دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم/ مرده بدم زنده شدم گریه بدم خنده شدم ) ب

نامور شو به فتوت چو خلیل/ بت خود را بشکن خوار و ذلیل ) پ

مشکلی بودکه با وي گفتمی هر / مسلمانان مرا وقتی دلی بود ) ت

خام بدم پخته شدم سوختم/ حاصل عمرم سه سخن بیش نیست ) ث

.ها متفاوت باشداي که حرف پایانی آنگونهمثال بزنید به) آواهم(وزن هاي زیر چهار واژه همبراي هر یک از واژه.74

)کتاب درسی24ي صفحه)1(مشابه خودارزیابی (

.…………….…………….…………….……………:انتظار) الف

.…………….…………….…………….……………:مسلمانی) ب

.…………….…………….…………….……………:مشتعل) پ

.…………….…………….…………….……………:خصومت) ت

.سان باشدها یکاي که حرف پایانی آنمثال بزنید به گونه) آواهم(وزن براي هر یک از واژگان زیر چهار کلمه هم.75

)کتاب درسی24ي هصفح)1(مشابه خودارزیابی (

.…………….…………….…………….……………:پیشانی) الف

.…………….…………….…………….……………:کلیسا) ب

.…………….…………….…………….……………:پیشگامی) پ

.…………….…………….…………….……………:مستکبران) ت
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»سؤاالت«ردیف
اي کـه بـا   گونهه دلخواه تولید کنید بههاي آوایی مناسب را بهاي داده شده، براي جاهاي خالی، پایهبا توجه به مصراع.76

)کتاب درسی24ي صفحه) 1(مشابه خودارزیابی (.هاي مصراع اول، تناسب آوایی داشته باشندپایه
ما ز یاران چشم یاري داشتیم) الف

داشتیمچشمِ یا ريما زِ یا ران

…………….…………….…………….

به تو حاصلی ندارد غم روزگار گفتن) ب

گار گفتنغمِ روزلی نداردا صِب ت ح

…………….…………….…………….…………….

آمدمت که بنگرم باز نظر به خود کنم) پ

خُد کنمبِباز نظرك بنگرمآ مد مت

…………….…………….…………….…………….

اگر کاري کنی مزدي ستانی) ت

ستانیکنی مزدياگر کا ري

…………….…………….…………….

ها را تولید کنید و آن) هاي بیتغیر از واژه(هاي آوایی مناسب هاي داده شده، با ذوق خود پایهآهنگ بیتبا توجه به.77
)کتاب درسی24ي صفحه) 1(مشابه خودارزیابی (.هاي خالی جاي دهیددر خانه

گه بده اصحاب رااول مرا سیراب کن وان/ ام ساقی بیار آن آب را ز اندازه بیرون تشنه) الف

آن آب را.……………امرون تشنه.……………
.……………گه بدهوان.……………ل مرااو

نامان در خرابات آب جوستآبروي نیک/ هرکه با مستان نشیند ترك مستوري کند ) ب

.……………ترك مس.……………هرکه با مس

آب جوست.……………ناماننیکآبروي

رهان تو صد فرسنگتو همدور از/ خبر ز منزل و پیش آهنگ اي بی) پ

لُ پیشاهنگ.……………اي بی خَ
.……………هم ر هانِ.……………

.وزن با کلمات مناسب بسازید یا بنویسیدهاي زیر به سلیقه و ذوق خود یک مصراع همهر یک از مصراعبراي.78
)کتاب درسی24ي صفحه) 1(مشابه خودارزیابی (

خدایا به خواري مران از درم) الف
ماه را مانی ولیکن ماه را گفتار نیست) ب
گو رمقی بیش نماند از ضعیف) پ
بنشینم و صبر پیش گیرم) ت
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)کتاب درسی22ي حهصفمتن (؟ استنشدهخوانش کدام مصراع درست نشان داده .79

معضايِ یک پیکرندآدبنی: آدم اعضاي یک پیکرندبنیدران حال پیشامدم دوستی: در آن حال پیش آمدم دوستی

ل ال اُمیدبضاعت نیاوردم: بضاعت نیاوردم الّا امیدبِ مرده نپردازدز حرصِ خیش: به مرده نپردازد از حرص خویش

)کتاب درسی22ي متن صفحه(در کدام گزینه خوانش درست بیت زیر نشان داده شده است؟  .80

»بالین نهکه نیم بر در تو / پیر گفتا که چه عزّت زین به «

ك نیم بر درِ ت بالین نه/ پیر گفتا ك چِ عزّت زین بِ ك نیم بر درِ تو بالین نه / پیر گُفتا ك چه عزّت زین به 

 ت زینْ بِهزْزچِ ع بالین نِ/ پیر گُفتا ك رِ تر دم بین ك ت زینْ بِهزْزچِ ع رِ/ پیر گفتا كر دم بین كهبالین ن ت

)کتاب درسی22ي متن صفحه(؟ شودنمیدر خوانش کدام بیت، همزه حذف .81

بیشتر آید سخنش ناصواب/ هر که تأمل نکند در جواب که صورت نبندد دري دیگرم/ خدایا به خواري مران از درم 

ست جهان دیدهبرآورد مرد که باشد که افتد به فرماندهی/ هی به آزار فرمان مده بر رچه گفت اي خداوند باال و پست/ د

)کتاب درسی23ي متن صفحه(هر مصراع از بیت زیر داراي چند پایۀ آوایی است؟ .82

»کشد قلّاب راروم او میبصر من میاي بی/ بري نزدیک او دیگر مرو چو جورش میيسعد«

ششسهچهاردو

)کتاب درسی23ي متن صفحه(ل شده است؟  بیت زیر از چند پایۀ آوایی تشکی.83

»خود به چشم عاشقان صورت نبدد مثل دوست/ آید که گویم مثل اوست کس به چشمم در نمی«

هشتششچهارسه

)ترکیبی(دهندة هر مصراع از بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟ تعداد هجاهاي تشکیل.84

»جوابش تلخ و پنداري شکر زیر زبان دارد/ دارد روحم که با من سر گران غالم آن سبک«

شانزدهپانزدهچهاردهدوازده

)کتاب درسی23ي متن صفحه(است؟ متفاوتهاهاي آوایی کدام گزینه با سایر گزینهتعداد پایه.85

ز نیرو بود مرد را راستیرویمما ز باالییم و باال می

توانا بود هر که دانا بودخدایا به خواري مرانز درم

هاي آواییپایه2درس
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بیت زیر کدام گزینه خواهد بود؟ ) مصراع اول(هاي آوایی، سومین پایۀ آوایی در صورت تعیین مرز پایه.86

»فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم/ بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم «

)کتاب درسی24ي صفحه1مشابه خودارزیابی (

و می درسابرَفشانیمم می درساغرمی در سا

)کتاب درسی23ي متن صفحه(.یکسان است…بیت گزینۀ جزبههاي آوایی همۀ ابیات تعداد پایه.87

ام ناقه در گل نشیندکه از گریه/ به دنبال محمل چنان زار گریم 

د عاجزم در کار خویشپرسی که من خواز که می/ دهد پرسم جوابم میدرد عشق از هر که می

کس بینمخواهم که روي هیچجز رویت نمیبه/ خیزد که یک دم بی تو بنشینم ز دستم برنمی

جوید روزگار وصل خویشباز/ هرکسی کاو دور ماند از اصل خویش 

)کتاب درسی23ي متن صفحه(است؟متفاوتتعداد هجاهاي هر پایۀ آوایی در کدام گزینه .88

دال تا کی پزي سودا درون گنبد خضرایاییتاندر تو چون توبه چشم من 

چو عمرت رفت بر غفلت بدین باقی تالفی کنده دیدة خود را که تا دیدار جان بینیصفا

)کتاب درسی23ي متن صفحه(هاي آوایی کدام بیت از سایر ابیات بیشتر است؟ تعداد پایه.89

سري ران ز سر باد و خیرهبرون ک/ نکوهش مکن چرخ نیلوفري را 

عشق نبود عاقبت ننگی بود/ هایی کز پی رنگی بود عشق

آلودزبانم کن به گفتن آتش/ دلم پر شعله گردان سینه پر دود 

که با او گفتمی گر مشکلی بود/ مسلمانان مرا وقتی دلی بود 

)ترکیبی(.شده استاز سه هجا تشکیل …بیت گزینۀ جزبههر پایۀ آوایی در همۀ ابیات .90

خراجی نجوید نه دیوان نه سلطان/ خرابم کن اي جان که از شهر ویران 

دام بال باشمراسیر دام محنت بسته ب/ دال تا کی چنین در قید آن زلف دو تا باشم 

به نازي که لیلی به محمل نشیند/ خانۀ دل نشیند غمش در نهان

اشد مرا از تو روزي جداییکه ب/ همی داد گویی دل من گوایی 

)ترکیبی(.از چهار هجا تشکیل شده است…بیت گزینۀ جزبههر پایۀ آوایی در همۀ ابیات .91

جهددود وز ابرم آتش میباران اشکم میدر هوس بال و پرش بی پر و پرکنده شدم

گربه گنج و به مال و به لشکر تواننظر آوردم و بردم که وجودي به تو ماند
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)کتاب درسی25ي صفحه2مشابه خودارزیابی (هاي بیشتري نیاز داریم؟ هاي آوایی بیت کدام گزینه به خانهبراي مرزبندي پایه.92

چو در بتگري گوي بردي ز آزر/ به صورتگري دست بردي زمانی 

ما درون را بنگریم و حال را/ ما برون را ننگریم و قال را 

بگفت از جان صبوري چون توان کرد/ این درد بگفتا رو صبوري کن در

مرغ سخن را فلک آوازه کرد/ باغ سخا را چو فلک تازه کرد 

)کتاب درسی25ي صفحه2مشابه خودارزیابی (؟ نیستهاي آوایی بیت زیر متناسب کدام گزینه از نظر آهنگ با پایه.93

»ا دیوانه شو دیوانه شوحیلت رها کن عاشق/ از عارف رومی شنو گر حرف صائب نشنوي «

با من نشیناز ما مگوماه من راکنانشادي

)کتاب درسی25ي صفحه3مشابه خودارزیابی (هاي آوایی بیت زیر متناسب است؟ کدام گزینه با پایه.94

»عقل مرا پست کنی زلف چو در هم شکنی/ جانِ مرا مست کنی مست چو بر من گذري «

وفااي بیمن را نگرکنانهجلوراه او را

)کتاب درسی25ي صفحه3مشابه خودارزیابی (؟ نیستکدام گزینه با آخرین پایۀ آوایی بیت زیر از نظر آهنگ متناسب .95

»از نخستین آستان حضرتش در نگذري/ که گر بر اسب فکرت جاودان جوالن کنی آن«

تاکستانعاشقمگفته شدکاروان

)کتاب درسی25ي صفحه3مشابه خودارزیابی (تر است؟ ها کمزینه تعداد هجاهاي آخرین پایۀ آوایی نسبت به سایر پایهدر کدام گ.96

شعر چو قند تو بوداز شکرکام جان پرت یدارد نسیم جعد گیسومدامم مست می

ها رباییبه گفتار فرخنده دلکسی در منزل جانان چرا تشویش جان دارد

)کتاب درسی25ي صفحه3مشابه خودارزیابی (؟نیستهاي آوایی برابر دهندة همۀ پایهکدام گزینه هجاهاي تشکیلدر .97

راییطبعی چه پاکیزهچه پاکیزه/ چه نیکوخصالی چه نیکوفعالی 

کاو به یک ره برد از من صبر و آرام و شکیب/ اي مسلمانان فغان زان نرگس جادو فریب 

قند تویی زهر تویی بیش میازار مرا/ حر تویی لطف تویی قهر تویی قطره تویی ب

چندي دگر در عاشقی افسانه شو افسانه شو/ گران بردي به سر چون غافالن بیک چند در خوا

)ترکیبی(هاي آوایی با بیت زیر یکسان است؟کدام گزینه از نظر پایه.98

»که سر را بخاريتو را کی گذارد / قراري چو عشقش برآرد سر از بی«

چشم روشن جهان نسپريتو بی/ خرد چشم جان است چون بنگري 

نمایدکه دردت مرهم جان می/ کن گه به دردي یاد میمرا گَه

ز بامی که برخاست مشکل نشیند/ مرنجان دلم را که این مرغ وحشی 

ز دل بر دهان آیدنه شرط دوستی باشد که ا/ گرت خونابه گردد دل ز دست دوستان سعدي 
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5350

تشبیه3

با درخت دانش، گام به گام
.پیشرفت خود را ارزیابی کنید

سلط خود را با میزان ت:گام اول
.رنگ مشخص کنید

مطمسل:آبی
نسبتاً مسلطم:سبز
.مسلط نیستم:زرد
اگر در گام اول به :هاي بعديگام

آن مبحث مسلط نیستید و دانش 
ارزیابی زردخود را در حد رنگ 

هاي بعدي مطالعه کردید، در نوبت
و تمرین، در صورتی که پیشرفت 

هاي سبز یا توانید خانهکردید می
.ی را رنگ کنیدآب

53: مجموع تعداد سؤاالت 43:هاپرسشموع تعداد مج
20ايچهارگزینههايپرسش

طراحی شده و مکمل و مرتبط با متنشامل 

23تشریحیهايپرسش
ي مدارسشده و ویژهطراحیهايپرسششامل 

7 مفهوم کلیدي
3موضوع

تشبیه

ارکان تشبیه
دارپرسش شناسنامه28

مشبهآبی                 سبز               زرد

وجه شبه

ادات تشبیه

بهمشبه

هاانواع تشبیه از نظر پایه
دارپرسش شناسنامه14

آبی                 سبز               زرد
گسترده

فشرده

ترکیبی

غیر ترکیبی

ترکیبی
دارپرسش شناسنامه1

آبی                 سبز               زرد




