
 پاسخ تشریحی سواالت:

 «4»( گزینه 631سوال 

ها و توصیفات عراقی آوردن مترادفهای نثر دوره سامانی است. در نثر از ویژگی« کوتاهی جمالت»

شود.فراوان در جمالت باعث اطناب آنها می

 16و  15 ،05 هایشناسی، صفحه(، سبک6علوم و فنون ادبی )

«6»( گزینه 631سوال 

« فارسی میانه»ای میان فارسی باستان و فارسی نو )دری( قرار دارد و آن را زبان پهلوی در مرحله

 نامند. می

 33تا  31های (، تاریخ ادبیات، صفحه6نون ادبی )علوم و ف

 

 «2»( گزینه 633سوال 

 است.« فرخی سیستانی»بیت این گزینه سروده 

 13و  44، 21، 65های (، تاریخ ادبیات، صفحه6علوم و فنون ادبی )

 

 «2»( گزینه 634سوال 

 موارد نادرست:

شیر اللغتین: امیر علیمحاکمه جامع عباسی: شیخ بهایی – المومنین: قاضی نوراهلل شوشتری –مجالس

 صد پند: عبید زاکانی نوایی –

 34و  34، 63تا  60های (، تاریخ ادبیات، صفحه2)علوم و فنون ادبی 

 



 «3»( گزینه 645سوال 

در عصر سبک هندی، به نثر مصنوع « شرفنامه بدلیسی»و « عیار دانش»هایی مثل دیباچه کتاب-

شد.ینگاشته م

های معروف نثر بینابین در سبک هندی است.بیگ روملو از نمونهحسن« التواریخاحسن»-

 اثر اسکندربیگ ترکمان از متون ساده در موضوع تاریخ است.« آرای عباسیعالم»-

 34و  33های شناسی، صفحه(، سبک2علوم و فنون ادبی )

 

 «6»( گزینه 646سوال 

ایی گرک دوره عراقی و دوره بعد، یعنی سبک هندی است و واقعسبک شعر وحشی بافقی حد واسط سب

 شاخصه اصلی آن است. 

  15 شناسی، صفحه(، سبک2علوم و فنون ادبی )

 

 «4»( گزینه 642سوال 

پس از نویسندگان نسل اول دوران معاصر، به تدریج نسل جدیدی وارد ادبیات داستانی شدند که سبک 

مدیر »احمد با های غربی گرفتیم. جالل آلداشتیم و آنچه از شیوه آنان تلفیقی است از آنچه خود

های اند. از دیگر چهرهترین نویسندگان این دوره، از معروف«سووشون»و سیمین دانشور با « مدرسه

توان به تقی مدرسی، محمود اعتمادزاده، غالمحسین ساعدی و جمال میرصادقی اشاره این گروه می

 کرد.

 13شناسی، صفحه (، تاریخ ادبیات و سبک3علوم و فنون ادبی )

 

 «3»( گزینه 643سوال 

  در زمینه ادبیات مذهبی هستند. های داستانی سید مهدی شجاعی حاصل تجربه« جای پای خون»



 35و  14های (، تاریخ ادبیات، صفحه3علوم و فنون ادبی )

 

 «4»( گزینه 644سوال 

ترین های شعر عصر بیداری نیستند. بقیه موارد همگی از شاخصمایهنموارد این گزینه از درو

 های ادبیات این عصرند. مایهدرون

 40و  44های شناسی، صفحه(، سبک3علوم و فنون ادبی )

 

 «6»( گزینه 616سوال 

 صلی،کند، در حالی که در ابیات دیگر مفهوم اخواهی را تقبیح میشاعر طمع و زیاده« 6»در بیت گزینه 

 است. « ستایش قناعت و سیرچشمی»

 34و  33های (، مفهوم، صفحه6علوم و فنون ادبی )

 

 «2»( گزینه 612سوال 

کند و البته انجام کار خاصی را شمردن فرصت توصیه میدر بیت صورت سوال، شاعر صرفا به غنیمت

تنها بر است که « 2»ها، تنها بیت گزینه در این فرصت مد نظر ندارد. در میان ابیات گزینه

  دانستن وقت تکیه دارد.  غنیمت

 00 (، مفهوم، صفحه3علوم و فنون ادبی )

 

 «3»( گزینه 613سوال 

گوید آنکه در پی شکار است، دام عقل است در دهد و میشاعر در این بیت عشق را بر عقل برتری می

 حالی که دام عشق، حتی به شکارهای بزرگی چون سیمرغ و عنقا اعتنایی ندارد. 



 (، مفهوم، ترکیبی2و ) (6علوم و فنون ادبی )

 

 «3»( گزینه 614سوال 

 اند، شکایتجویان که حکایت او را نزد معشوق فاش کردهمفهوم بیت صورت سوال: شاعر ابتدا از عیب

اند، در اصل کار آنها گوید از آنجا که درد مرا نزد درمان )معش.ق( بازگو کردهکند اما در بیت بعد میمی

 است. به نفع من بوده

کند که نباید از طعن حسودان دلخور شد؛ چرا که نیز حافظ این نکته را گوشزد می« 3»در بیت گزینه 

 شاید خیر شخص مورد حسادت در همین باشد که این افراد او را طعن کنند. 

 651 (، مفهوم، صفحه2علوم و فنون ادبی )

 

 «2»( گزینه 610سوال 

 غفلت از یوسف و چشم در کاروان بستن: عدم آگاهی«: د»بیت 

خاطر باشد: فراغت شود که در وقت بال )پاییز( آسودهباعث میخزان زودرس برای برگ «: الف»بیت 

 خاطر

 داریداشتن: خویشتنعنان )افسار( نفس را نگه«: ب»بیت 

 ه فروتنیتوصیه ب: و خود را باالتر از دیگران ندیدن از آستان نگذشتن یعنی در صدر ننشستن«: ج»بیت 

 (، مفهوم، ترکیبی2علوم و فنون ادبی )

 

 

 

 




