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 يدانشگاه شيپادبيات  دومفصل 
 

 است؟ آمدهنادرست روي آن  معناي چند واژه در كمانك روبه -1
، )خـواري (لجـه  ، )سـتمگري ( شـقاوت ، )جـرس ( دراي، )حوضچه( آبزن، )دالوري( حماسه، )شكافتن( رقخ، )ي كوه پشته(خرّه 

 )ي بزرگ خيمه(سراپرده 
 پنج )4 چهار) 3 سه) 2 دو) 1 

 در كدام گزينه غلط اماليي وجود دارد؟ -2

گردد، اين است كه شاعران سـير تحـول ذهنـي خـود را      از جمله مشكالتي كه از توجه به صورت و غالب آثار ايجاد مي) 1 
 .اند ثبت نكرده

اند،  ع خارجي نشئت گرفتههاي مدون را كه ظاهراً از بعضي وقاي داستان شاعر به ابداع توجهي ندارد و ها، منظومه در اين) 2 
 .كند نقل مي

ي قومي ايران، عبارت است از نتايج قرايح، عاليق و عواطف يك ملّت در طـي قـرون و اعصـار و آثـار تمـدن و       حماسه) 3 
 .مظاهر فكر مردم كشور

ات و تـأثّرات  ي آالم و لـذّ  تـوان آن را آينـه   شعر غنايي گزارشگر عواطف و احساسات شخصي شاعر است؛ بنابراين مي) 4 
 .روحي دانست

 سازد؟ فريبي ضحاك را مطرح مي رنگي و مردمبيت دوكدام  -3
 آفرين را به دل دشمن است جهان/ بپوييد كاين مهتر آهرمن است ) 1 
 جز از كشتن و غارت و سوختن/ ندانست خود جز بد آموختن ) 2 
 تچرا رنج و سختي همه بهر ماس/ اگر هفت كشور به شاهي تو راست ) 3 
 ز شاه آتش آيد همي بر سرم/ زيان مرد آهنگرم  يكي بي) 4 

 كيست؟» خود«منظور از » سر اندر كشيد و همي رفت راست/ بدانست خود كافريدون كجاست «در بيت  -4
 ضحاك) 4 جمشيد) 3 آبتين) 2 كاوه) 1 

 تر است؟ ماسه برجستهي ح كدام جنبه» كاست زو فرّ گيتي فروز همي/ گون گشت روز  به جمشيد بر تيره«در بيت  -5
 ملي) 4 قهرماني) 3 داستاني) 2 خرق عادت) 1 

 هاي زير در مورد چه كساني است؟ بيت -6
 برم خوب رخ را به البرز كوه/ شوم ناپديد از ميان گروه  
 چو مرغان بر آن تيغِ كوه بلند/ بياورد فرزند را چون نَوتد  
 فريدون و پسرش) 4 رشآبتين و پس) 3 فريدون و مادرش) 2 مرداس و پسرش) 1 
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 .شود مي ديده...... جز  هاي زير به ي بيت در همه» پراكنده شد نام ديوانگان/ نهان گشت آيين فرزانگان «مضمون بيت  -7
 به جايي رود كش ندانند نام/ هنرور چو بختش نباشد به كام ) 1 
 نهان راستي آشكارا گزند/ هنر خوار شد جادويي ارجمند ) 2 
 كار جهان شد به هم، گشت هنر عيب و عار/ ت خم، شد قد دونان علم از فلك پش) 3 
 غفلت كمر گشاد و خطا فرش گستريد/ باطل شبيه حق شد و انصاف درفتاد ) 4 

اي بنويسـند و همـه،    ي بزرگان خواسـت گـواهي   شگفت آن كه از همه. ضحاك از بيم قرار و آرام نداشت«مفهوم عبارت  -8
آمد و چه كسي  چه كار مي ها به آنان نيز از بيم جان چنين كردند اما اين گواهي. تأييد كنند خواهي و نيكوكاري او را نيك

 شود؟ مي  در كدام بيت زير ديده» توانست فريفت؟ را مي
 بماند بر او لعنت پايدار/ نماند ستمگار بدروزگار ) 1 
 و گر نشنوي خود پشيمان شوي/ تو را نيك پند است اگر بشنوي ) 2 
 كه خلقش ستايند در بارگاه/ ان كي ستوده شود پادشاه بد) 3 
 تر بود قلم را زبانش روان/ نبيني كه چون كارد بر سر بود ) 4 
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 تحليلي -ي تشريحي نامه پاسخ

ها را از ديگـر مـردم برتـر     تابد و آن فروغ ايزدي كه به اعتقاد ايرانيان بر دل پادشاهان مي: فر= فَرّه = خَرّه  2 ي گزينه -1
 !رساند سازد و به كماالت روحاني و نفساني مي مي
 ميانِ دريا، عمقِ دريا: لُجه  -)سنگدلي: قساوت(بدبختي : شقاوت  -

بندي و  ابيات، نوع قافيه ويژه از حيث تعداد ك نوشته يا شعر بهجسم، كالبد، شكل ظاهري و ساختار ي :قالب 1 ي گزينه -2
 ها؛ طول مصراع

 ها؛ جمع قريحه، ذوق :قرايحشدن؛  گرفتن، ناشي سرچشمه: گرفتن  نشئتكننده، پيروز، بخش زياد، قسمت اعظم؛  غلبه :غالب

اگرچه تظـاهر بـه    ⇐ .است) خدا(آفرين  دشمن جهان) در دل(به دل = آفرين را به دل دشمن است  جهان 1 ي گزينه -3
 فريبي رنگي و مردمدو ⇐كند اما در باطن دشمن خداست  خداپرستي مي

 .كنند عدالتي و ستمگري ضحاك را بيان مي انگيزي، بي سه بيت ديگر مستقيماً فتنه

رود، از او  مـي  -كـه از نوادگـان جمشـيد بـود     -ريـدون گـاه ف  سوي پناه بر ضحاك، بهكاوه پس از قيام در برا 1 ي گزينه -4
متأسفانه مردم ايران هميشه قدرت را مـوروثي  . (اين مبارزه را رهبري كند و تاج و تخت را از دست ضحاك درآورد خواهد كه مي
را به  دانند و آن مت نميپيشه، خودشان را اليق قدرت و حكو دانستند، بنابراين در اين داستان هم پس از قيام بر ضد پادشاه ستم مي

 !)هاي او جريان دارد و از نژاد پادشاهان است سپارند كه خون پادشاه قبلي در رگ كسي مي

نوري كه از خدا بر دل پادشـاه   -ايزدي  هرَّدر اين بيت به يكي از باورهاي مهم ايران باستان يعني اعتقاد به فَ 4 ي گزينه -5
بيتي از حماسه كه در آن دانيم هر  است و مي اشاره شده -نمايد عامه ي مردم مي تر از تابد و او را صاحب قدرت و بصيرتي بيش مي
 .ي ملّي و قومي است شده باشد، داراي جنبه  اشاره هاي كهن يكي از باورها و سنتبه 

 .)لطفاً به متن درس خوب دقت كنيد( 2 ي گزينه -6

اگـر بخـت بـا    : گويـد  يـت دوم مـي  بر خوبي و هنر اشاره دانـد امـا ب    و ناداني  ها به چيرگي بدي ي بيت همه 1 ي گزينه -7
كنـد؛   شناسـد و بـه او توجـه نمـي     كند كه كسي او را نمـي  در جايي هنر خود را عرضه مي) شانس نباشد خوش(هنرمندي يار نباشد 

اقبـالي نيـز    خواهد بگويد كه هنرمنـدان كـم   ها خبري نيست و شاعر فقط مي ها بر خوبي شدن بدي بينيم كه در اين بيت از چيره مي
 .مانند هاي بسيار، ناشناخته مي ند كه با وجود توانمنديهست

مصـراع   -2خـاطر آن   ي آن، بـه  وسـيله  بـه = بـدان   -1: كرديد ابتدا بايد به دو نكته توجه مي( :معناي بيت 3 ي گزينه -8
رد پادشاه به اين دليل كه در بارگـاهش از سـوي خادمـان و اطرافيـانش مـو     ): نخست پرسشيِ منفي يا همان استفهام انكاري است

 .شود گيرد، هرگز به انساني نيكوكار و ستوده تبديل نمي ستايش قرار مي


