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خالصه  درس   علوم و فنون ادبی )2(  )  علوم انسانی (

                            

      درس یکم :  تاریخ ادبیات فارسی در قرن های هفتم ، هشتم و نهم 

                            

قرن هفتم ) دوره گسترش عرفان  ( 

سبک عراقی از اوایل قرن هفتم تا اوایل قرن دهم به مدت 300 سال سبک غالب ادب فارسی است . مغوالن در اوایل قرن هفتم 

)616 هـ.ق( به نواحی مرزی ایران حمله کردند . با حمله بنیان برانداز مغول ، بناها و آبادانی ها ویران شد و فرهنگ و اخالق نیز تباه 

گردید . 

در اواخر دوره  مغول ، هوالکو به راهنمایی خواجه نصیر توسی دستگاه المستعصم باهلل ، آخرین خلیفه عباسی را برچید و با توجه به 

پایان یافتن خالفت ، عربی دانی و نوشتن به آن زبان نیز از رواج افتاد و توجه به زبان فارسی رونق گرفت . 

دلیل نامیدن سبک این دوره به عنوان »عراقی« این است که بعد از مغول کانون های فرهنگی از خراسان به عراق منتقل شد . شاعران 

و نویسندگان بزرگ در این دوره غالبًا از شهرهای عراق عجم هستند . 

زبان و ادبیات فارسی در این دوره رو به سستی نهاد ، لفظ شعر در این عصر پاکیزه ، نرم و دلنشین و برخوردار از معانی عمیق ، انسانی 

و آسمانی است. بیشتر شاعران به حاکمان بی توجه اند، بدین سبب قصیده کم رنگ شد و غزل به عنوان زبان دل و عشق گسترش 

یافت . 

نثر در این دوره بیشتر به دو جریان گرایش پیدا کرد : 

1- جریان ساده نویسی در آثاری مثل : طبقات ناصری و مرصاد العباد

2- جریان پیچیده نویسی تاریخی در آثاری مثل : تاریخ وصاف  و تاریخ جهانگشا 

شاخص ترین شاعران و نویسندگان این دوره 

/ عطا ملک جوینی  دایه  نجم   / / فخرالدین عراقی  ُملک سخن وری  فرمانروای   : / سعدی  و عارف  : شاعر  مولوی  جالل الدین 

خواجه رشید الدین فضل اهلل / شمس قیس رازی 

قرن هشتم  

در این دوران به دلیل بی اعتقادی برخی از ایلخانان مغول و بی تعصبی برخی دیگر ، فرصت ابراز عقیده مذهب های مختلف فراهم 

شد و زبان فارسی گسترش یافت . در این دوره ، قصیده رو به ضعف رفت و به زبان شعر جز در سروده های شاعران شاخص مانند 

خواجوی کرمانی، حافظ و ... به سستی گرایید . 
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خالصه  درس   علوم و فنون ادبی )2(  )  علوم انسانی (

شاعران و نویسندگان این دوره 

خواجوی کرمانی / ابن یمین / حافظ / سلمان ساوجی / عبید زاکانی / حمداهلل مستوفی 

قرن نهم 

بعد از غارت ها و ویرانگری های مغوالن ، ایران دست خوش حمله تیمور گورکانی شد . تیموریان هم مثل مغوالن بعد مدتی در ایران 

متمدن شدند و در عهد آنان ، عالوه بر اشاعه ی هنرهایی چون مینیاتور ، معماری و تذهیب ، تاریخ نویسی نیز به همان اسلوب ساده 

رواج یافت . 

شاعران و نویسندگان این دوره 

جامی / شاه نعمت اهلل ولی / دولتشاه سمرقندی / جالل الدین دوانی . 

تنگســیر نخســتین رمــان صــادق چوبــک اســت کــه در ســال ۱۳۴۲ شمســی منتشــر شــده اســت. ماجــرای 
رمــان در تنگســتان، دواس و بوشــهر می گــذرد. ایــن رمــان براســاس واقعیــت نوشــته شــده اســت و اســامی 

افــراد نیــز واقعــی هســتند.
ــواده دوســت،  ــاک و خان ــردی اســت ســاده و پ ــان داســتان دالور و جوانمــرد تنگســیری اســت. او م قهرم
ــد.  ــرج کرده ان ــه و خ ــت گرفت ــه امان ــی وی را ب ــرمایه و دارای ــدری ، س ــینان بن ــی از شهرنش ــی برخ ول
زارمحمــد بــر آن می شــود تــا از آنــان انتقــام ســختی بگیــرد. پــس بــا زن و دو فرزنــدش وداع می گویــد 

ــرد. ــرو و مردانگــی خــود آخریــن راه چــاره را در پیــش گی ــی از درســتکاری و آب ــرای نگاهبان ــا ب ت
صــادق چوبــک، در ســال ۱۲۹۵ هجــری خورشــیدی در بوشــهر بــه دنیــا آمــد. پــدرش تاجــر بود، در بوشــهر 
و شــیراز درس خوانــد و دوره کالــج آمریکایــی تهــران را هــم گذرانــد. در ســال ۱۳۱۶ بــه اســتخدام وزارت 
ــای ” تنگســیر” و  ــان آورد، رمان ه ــه ارمغ ــراوان ب ــش شــهرت ف ــه برای ــار وی ک ــد. از آث ــگ درآم فرهن

“ســنگ صبــور ” بــود. چوبــک بــه زبــان انگلیســی مســلط بــود و دســتی نیــز در ترجمــه داشــت.

تنگسیر : صادق چوبک
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درس   :  علوم و فنون ادبی )2(

رشته   :  علوم انسانی

تاریخ امتحان : 97/3
مدت امتحان : 75 دقیقه

سؤاالت امتحان كالس هاي یازدهم
سؤاالت منتخب استان گیالن ) خرداد 97 (

آزمون شماره

5
الف( تاریخ ادبیات

 1- قدیمی ترین تاریخ نوشته شده درباره تیمور است :  الف( ظفرنامه شامی            ب( تاریخ جهانگشا                                       0/25

2- جاهای خالی را با كلمات مناسب پر كنید :             0/5
    الف( جامی كتاب ....................... خود را به شیوه تذكره االولیا در بیان حقایق عرفانی و ذكر احوال عارفان نوشت .

    ب( ....................... تأثیرگذارترین شعرای قرن دهم است كه شعرش از نظر دقت و ظرافت و رّقت معانی مشهور است.

3- چه عواملی سبب روی آوردن شاعران ایرانی به دربارهای هند شد ؟  )2 مورد (           1

4- كدام گزینه نادرست است :              0/25
    الف( شاهان صفوی در ترویج و نفوذ زبان تركی در ایران نقش بسزایی داشتند.

    ب( شاهان صفوی به شعر ستایشی و عاشقانه های زمینی عالقه ویژه داشتند.
    پ( رفاه اقتصادی مردم در دوره صفوی و آبادانی شهرها یکی از علل روی آوردن مردم به ادبیات بود.

    ت( فضالی هند از تألیف كتاب و سرودن شعر به زبان فارسی و بهادادن به فرهنگ آن استقبال می كردند.

ب( سبک شناسی
 5-  جاهای خالی را با توجه به ویژگی های فکری سبک خراسانی و عراقی پر كنید :          0/5

سبک عراقیسبک خراسانی

باور به قضا و قدرباور به .........)الف(...........

ستایش .........)ب(..........ستایش خرد

                                               

 6-  ویژگی های غزلیات سبک هندی را بنویسید . ) دو مورد (             1

 7- نوع نثر آثار روبه رو را بیان كنید : الف( عیار دانش                   ب( حبیب السیر                                                                     0/5

 8- با خوانش درست بیت زیر مرز پایه های آوایی آن را مشخص كنید و هر پایه را در خانه خود قرار دهید :       1/5
حسابت را كنار جام بگذارممن امشب آمدستم وام بگذارم   

    

                           

  1                                              -   -   -   U   U )ب                -   U   -    - )9- نام وزن معادل هجاهای روبه رو را بنویسید :   الف 

 10- بیت زیر را متناسب با پایه های آوایی تفکیک كنید سپس وزن و نشانه های هجایی هر یک را در خانه ها جای دهید :                  2
داغ عشق تو گلی نیست كه از یاد رودگر تمنای تو از خاطر ناشاد رود   

پایه های آوایی مصرع اول

پایه های آوایی مصرع دوم

وزن

نشانه  های هجایی
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درس   :  علوم و فنون ادبی )2(

رشته   :  علوم انسانی

سؤاالت امتحان كالس هاي یازدهم
سؤاالت منتخب استان گیالن ) خرداد 97 (

تاریخ امتحان : 97/3
مدت امتحان : 75 دقیقه

آزمون شماره

5
11- كدام بیت دارای نظم همسان دو لختی است : وزن آن را بنویسید  : ) با ذكر یک دلیل ( :         1

از بس كه دیر ماندی چون شام روزه دارانای صبح شب نشینان جانم به طاقت آمد     الف(  
بگفت آنگه كه باشم خفته در خاکبگفتا دل ز مهرش كی كنی پاک       ب(  

12- آرایش پایه ها در اوزان همسان دو لختی را با شکل های      و      نشان دهید .       0/25

13- كدام دو بیت هم وزن هستند :            0/25
بدان شمع خلوت گه پارساییدرودی چو نور دل پارسایان     الف(  
كند ناز وز تو بپوشد سخنچو دل بر نهی بر سرای كهن      ب(  
نه شبنم كه خون از لبم می تراودالفبای درد از لبم می تراود      پ(  

وین عالم بی اصل را چون ذره ها بر هم زندگر جان عاشق دم زند آتش در این عالم زند      ت(  
   1( )الف( و )ب(                     2( ) الف( و )پ(                         3( )ت( و )ب(                           4( )الف( و )ت( 

 14- متن زیر را از نظر زیبایی شناسی بررسی نمایید :            1/5
        » خداوندا ! كیست كه ساغر محبت از دست تو نوش كرد و حلقه بندگی دیگری در گوش كرد. معشوقا ، كدامین انسان

        پیشانی عشق بر خاک ربوبیت تو سایید و دل به دیگری سپرد. «
 15- در بیت زیر تشبیه را بیابید و نوع ) فشرده و گسترده ( و اركان آن را نیز مشخص كنید :         1

تا در زمانه باقی است آواز باد و باراناین نغمه  محبت بعد از من و تو ماند            

 16- در ابیات زیر استعاره ها را بیابید و مشخص كنید كه در هر استعاره كدام ركن تشبیه باقی مانده است : )هر بیت یک مورد(      1/5
یکی زین چاه ظلمانی برون شو تا جهان بینیدال تا كی در این زندان فریب این و آن بینی    الف(  

این ساز شکسته اش خوش آهنگ ترستبشکن دل بی نوای ما را ای عشق      ب(  
خبر از سرزنش خار جفا نیست تو راای گل تازه كه بویی ز وفا نیست تو را      پ(  

 17- در بیت زیر كدام واژه در معنای استعاری به كار رفته است ؟ معنای استعاری آن را بنویسد :        0/5
چه گل های رنگین به جوبارهابه خون خود آغشته و رفته اند           

 18- در ابیات زیر كنایه ها را بیابید و مفهوم آن ها را بنویسید :              1/5
از جهان بشکندهمت مردانه می خواهد گذشتن  زلیخا  بازار  كه  باید  یوسفی        
عشق كشتی  گرفت  لنگر  تو  نام  طوفانیكنار  است  آرامشی  تو  یاد  كه  بیا       

پ( نقد و تحلیل نظم و نثر
   19- متن زیر را از نظر ویژگی نثر و زیبایی شناسی بررسی كنید : ) هر كدام یک مورد (           1

         » پس از ابر كرم باران محبت بر خاک آدم بارید و خاک را گل كرد و به ید قدرت از گل در گل دل كرد « )مرصاد العباد(
20- ویژگی شعر صائب را در غزل زیر بررسی كنید : ) 2 مورد (             1

ما خندانیم  صبح  چون  هم  و  داریم  لب  به  ماجان  نمایانیم  زخم  را  عشق  تیغ  و  دست       
برون نمی آید  هرگز  ما  داغ  سیاهی  مااز  حیوانیم  آب  آفرینش  سواد  در      
داده ایم حیرت  دیوار  بر  آیینه  چون  ماپشت  بستانیم  و  باغ  این  گل  و  خار  واله      

 21- غزل سعدی را از نظر قلمرو زبانی و فکری تحلیل كنید : ) هر قلمرو دو مورد (           2
دوست ای  جهان  از  مقصودی  غایت  تو  دوستمرا  ای  جان  فدای  عزیزت  جان  هزار      
دلم مرغ  گرفت  الفت  تو  دام  به  دوستچنان  ای  آشیان  عهد  می نکند  یاد  كه     
رفت توانم  كجا  نگشایی  در  تو  دوستگرم  ای  آستان  بر  بمیرم  كه  راستان  به     
خویش زندگانی  نه  باید  تو  رضای  دوستمرا  ای  گمان  می برد  غلط  كه  دوستی  به     

                     )سعدی(

جمع         20
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   كالس هاي یازدهم انسانی

  

تشریح از : خدیجه ده نمکی پاسخ آزمون شماره
درس  :  علوم و فنون ادبی )2(

سؤاالت منتخب استان گیالن ) خرداد 97 ( 5
 1- الف( ظفرنامه شامی

2- الف( نفحات االنس              ب( بابا فغانی شیرازی

3- وابسته بودن شعر به دربار - از بین رفتن طبقه مدیحه سرایان درباری که سبب شد گروه های بیشتری مدعی شعر و شاعری شوند -
      بها ندادن به شعر ستایشی در ایران

4- )ب( شاهان صفوی به شعر ستایشی و عاشقانه های زمینی عالقه ویژه داشتند.

 5- الف( اختیار و اراده          ب( عشق                      

6-  1( گاه به 40 بیت می رسد    2( تکرار قافیه در آن امری طبیعی است.   3( قالب حقیقی شعرش مفردات است .
      4( شاعر ابیات مستقل را به وسیله رشته قافیه و ردیف به هم گره می زند و تک بیت می سازد.    

      5( کم و زیاد کردن ابیات غزل آسیبی به شعر نمی زند.

 7- الف( مصنوع                      ب( بینابین

م    بگ    ذا    رمَم    دس    تم    وا   َم    نم    شب    آ

م    بگ    ذا    رمِک    نا    ر    جاِح    سا    بت     را

                          -8 

9- الف( مستفعلن                   ب( فعالتن

ودَردشاناِرِطخاازُتینامنَتگر

ودَردیاازِکتنیسلیُگُتِقعشغدا

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

فعلنفعالتنفعالتنفاعالتن

 -10

11- )الف( مفعول فاعالتن  - ) مستفعلن فعولن (
       1- از تکرار یک پایه همسان حاصل نشده و یک پایه یک در میان تکرار شده

       2- دو واژه با هم پایه آوایی و وزن واژه به حساب می آیند.
       3- هر مصراع با دو پاره تقسیم می شود.

12- اوازن همسان دو لختی    /                           /     

13- )2( )الف( و )پ(
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   كالس هاي یازدهم انسانی

  

تشریح از : خدیجه ده نمکی پاسخ آزمون شماره
درس  :  علوم و فنون ادبی )2(

سؤاالت منتخب استان گیالن ) خرداد 97 ( 5
14- ساغر محبت : تشبیه فشرده                                                 نوش و گوش  :  جناس و سجع 

      پیشانی عشق : استعاره مکنیه و تشخیص                              پیشانی بر خاک ساییدن : کنایه از دل به دیگری سپردن

 15- نغمه محبت - فشرده       محبت : مشبه         ،       نغمه : مشبه به

16- الف( » چاه ظلمانی « و » زندان « استعاره از دنیا و مشبه به

       ب( » ای عشق «  تشخیص و مشبه

       پ( » ای گل « استعاره مصرحه و مشبه به

17- » گل های رنگین « استعاره از کشتگان راه عشق

18- بازار شکستن : کنایه از بی رونق کردن                ،               لنگر گرفتن : کنایه از ساکن شدن ، اقامت کردن

19- ویژگی نثر شیوا آراسته دل انگیز در حوزه ادبیات غنایی است ساده و گاه دارای سجع. برخی از اصطالحات عرفانی تفسیر آیات و

       احادیث احوال سخنان و اشعار بزرگان در آن بیان شده است.

       ابر کرم : زیبایی شناسی - باران محبت : تشبیه - » باران « و » بارید « اشتقاق - اشاره به آیه قرآن : تلمیح

      » ید « و » قدرت « : اضافه اقترانی   - » گل « و » دل « : جناس ناقص  - تکرار » گل « و » خاک «و » کرد « :جناس تام و واج آرایی

20- استفاده از اصطالحات عامیانه  ،  جان به لب داشتن : کنایه

       کاربرد تلمیح و اشاره به آب حیات ، اشاره از حکمت استدالل و خیال پردازی های عجیب ، حسن تعلیل ، مضمون پیچیده ندیدن 

       واقعیت ها ، تناقض میان حاالت روحی

21- در غزل سعدی ، فکری ، عاشق هرگز از سختی های عشق نمی گریزد و از بالی عشق نمی پرهیزد ، غایت مقصود شاعر از همه 

       جهان هستی و زندگی تنها رضای خداست.

       زبانی : در غزل سعدی و سبک عراقی زبان شعر نرم تر و دلنشین تر است.

       هنوز برخی از ویژگی های زبان خراسانی مانند جابه جایی ضمیر پیوسته و کاربرد فعل می نکند وجود دارد.

       واژه ها و ساخت نحوه غزل نرم تر است.

       تعداد واژه های عربی محدود است.


