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شاعر انقالب اسالمی
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ادبیّات
آثار

اثر :رجعت سرخ ستاره

قیصر امینپور

خالق چندین مثنوی

محمدعلی معلم دامغانی

مثنوی هجرت توصیف انقالب اسالمی و امام خمینی

آثار

سلمان هراتی

انتشار در سال 1363

در کوچة آفتاب

تنفّ��س صبح ،آینههای ناگه��ان  -برای نوجوانان:
ظهر روز دهم ،مثل چشمه مثل رود ،به قول پرستو

تولد در گتوند شوشتر

از آسمان سبز ،دری به خانة خورشید
برای نوجوانان :از این ستاره تا آن ستاره

آرایــه

تذرو :قرقاول ،نام پرندهای
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شبگیر :صبح زود
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ثنا :مدح و ستایش

قرآن مص ّور

مردی به رنگ نوح در طوفان نشس��ته

کای عالمی آشفته چند ،آشفتن تو …
مجاز از مردم

اس��تعاره از

حوادث انقالب

گیتی فسرد از فتنه …

پایمال ه ّمت

مجاز از مردم دنیا

ابر و نباریدن -تیغ و نبریدن

این فصل را با من بخوان

حسآمیزی

استعاره از تاریخ انقالب

هر روز عاشورا و هرجا کربال بود
شبگیر غم

دوباره پلک دلم میپرد

حسن تعلیل

با چشمهای عاشق بیا تا جهان را تالوت کنیم

تلمیح به کل یو ٍم عاشورا …

اضافة تشبیهی

شبیخون بال

اضافة استعاری

طلوع میکند آن آفتاب پنهانی

پارادوکس

تویی بهانة آن ابرها که میگریند

قابیلیان
هابیلیان

استعاره از مظلومان

مردی تذرو کش��ته را پرواز داده …
ضعیف شده

ی نکره

ی مصدری

جهان قرآن مصور است و آیهها در آن
ابر و نباریدن -تیغ و نبریدن

مرجع ضمیر آن« ،جهان»

واو مباینت (استبعاد)

استعاره از امام زمان

اشاره و تلمیح به باور عامیانه

استعاره از ظالمان

مردی به مردی دشنه بر بیداد بسته

دستور

لغـت و
امـال

استعاره از اسالم

هجرت  
آفتاب پنهانی
مصور
قرآن
ّ

اد ّبیات فارسی 3
درس شانزدهم

171737عبارت «خالف راه صواب است و نقض رأی اولوالباب :ذوالفقار علی در نیام و زبان سعدی در کام» با کدام بیت تناسب مفهومی دارد؟

 )1ابر و نباریدن چه رنگ است ،این چه رنگ است!؟
 )2ک��س نمیفهمد زب��ان شکوهی خونیندالن
 )3م���ردی به م��ردی دشنه بر بیداد بسته
 )4نشان مایهداریهای معنی چیست؟ خاموشی

171738در کدام بیت آرایهی «حسن تعلیل» به کار رفته است؟
 )1ت��وی��ی بهانهی آن اب��ره��ا ک��ه میگریند
 )2در کارگاه عشق است تدبیر عقل بیکار
 )3در سیاهی میتوان گل چید از آب حیات
 )4ب��دار دست ز اص�لاح دل چو شد بیدرد

نبریدن چه ننگ است ،این چه ننگ است!؟
تیغ و ّ
من گرفتم غنچهسان دست از دهن برداشتم
در خ��ام��ش��یه��ا ق��ام��ت ف���ری���اد بسته
متاعی بیگمان باشد سرایی را که در بسته
ب��ی��ا ک��ه ص���اف ش���ود ای���ن ه���وای ب��اران��ی
ط��وف��ان نمیکند گ���وش ،تعلیم ن��اخ��دا را
گریه را باشد اث��ر دام� ِ
��ان شبها بیشتر
گلی که نیست در او نکهتی ،گ�لاب مکن

(سراسری انسانی )89 -

(سراسری زبان )84 -

«171739مردی به مردی دشنه بر بیداد بسته  /در خامشیها قامت فریاد بسته» یعنی ،امام خمینی (ره) مردی است که ……… (سراسری تجربی )83 -

 )1با سکوت و بردباری در برابر بیدادگران ،مردانه ایستاده است.
 )2آتش بیداد را خاموش کرده و چراغ دانش را برافروخته است.
 )3علیه ظلم به مبارزه برخاسته و سکوت حاکم بر جامعه را شکسته است.
 )4میدان را بر ستمکاران تنگ کرده و آرامش را به جامعه برگردانده است.

171740در مصراع« :کنار نام تو لنگر گرفت کشتی عشق» کدام آرایهی ادبی وجود ندارد؟

 )1تشبیه

 )2تشخیص

 )3کنایه

(سراسری تجربی )83 -

 )4مراعات نظیر

171741همهی بیتها با مصرعهای «درخت یک مفهوم است  /جنگل یک مفهوم است» هم معناست ،بهجز گزینهی ………
ه��ر ورق��ش دف��ت��ری اس��ت معرفت کردگار
 )1ب���رگ درخ��ت��ان سبز در نظر هوشیار
 )2ج���ه���ان جمله ف���روغ ن���ور ح��ق دان
ح��ق ان���در وی ز پ��ی��دای��ی اس���ت پنهان
 )3ک����دام ب���اد ب��ه��اری وزی���د در آف��اق
ک��ه ب��از در عقبش نوبت خ��زان��ی نیست؟
 )4دی��دم گل و بستانها ،صحرا و بیابانها
او ب��ود گلستانها ،صحرا همه او دی��دم
171742کدامیک از موارد زیر به ادبیّات انقالب اسالمی تعلّق ندارد؟

 )1نگاه تازه به انسان و جهان
 )3بهرهگیری از آیات

171743کدام اثر امینپور مخصوص نوجوانان نیست؟

 )1مثل چشمه ،مثل رود

 )2به قول پرستو

 )2نگاه به گذشتهی تاریخ
 )4بهرهگیری از نمادهای دینی و تاریخی
 )3آینههای ناگهان

 )4ظهر روز دهم

171744بیت «کان عالمی آشفته چند آشفتن تو /گیتی فسرد از فتنه تا کی خفتن تو» با کدام گزینه ارتباط ندارد؟
بانگ از ج��رس برخاست وایِ من خموشم
 )1از هر ک��ران بانگ رحیل آی��د به گوشم
 )2فردا که گل زخمها را عشّ اق شاهد بگیرند
واحسرتا نیست ای دل زخمی گواه من و تو
 )3ابر و نباریدن چه رنگ است ،اینچه رنگ است
نبریدن چه ننگ است ،این چه ننگ است
تیغ و ّ
 )4یعنی کلیم آهنگ ج��ان س��ام��ری کرد
ای ی����اوران ب��ای��د ول���ی را ی����اوری ک��رد
مصور»« ،آفتاب پنهانی» و «هجرت» هر کدام در چه قالبی سروده شدهاند؟
171745شعر «قرآن
ّ

 )1شعر سپید -غزل -مثنوی
 )3شعر نیمایی -قصیده -مثنوی

 )2شعر سپید -قصیده -قصیده
 )4شعر نیمایی -غزل -قصیده
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171746همهي گزينهها بهجز ……… از مضامين موجود در آثار شاعران و نويسندگان دورهي انقالب اسالمي است.

 )1تكريم و تجليل از شهيد و شهادت
ُ )3كرنش نسبت به ظالمان و ستمگران

 )2دعوت به وحدت و همدلي
 )4انتظار موعود

 )1عصر ستم و بيداد -گذشتهي درخشان اسالم
 )3اميدواري اندك -اعتماد به نفس هميشگي

 )2تباهي و تاريكي -توان بالقوه
موفقيت
 )4تاريكي طوالني -پيروزي و
ّ

 )1مردي حوادث پايمال همت او
 )3مردي تذرو كشته را پرواز داده

 )2مردي به مردي دشنه بر بيداد بسته
 )4مردي صفاي صحبت آيينه ديده

«171747روزن شب» و «شوكت ديرينه» در ِ
بيت« :مردي صفاي صحبت آيينه ديده  /از روزن شب شوكت ديرينه ديده» به ترتيب در چه مفهومي است؟

171748كدام مصرع عزم امام را براي نابودي ظلم و ستم به خوبي نشان ميدهد؟

171749كدام بيت با مفهوم كلّي شعر زير ،مناسبت دارد؟
مصور است /و آيهها در آن /به جاي آن كه بنشينند ،ايستادهاند».
«جهان ،قرآن
ّ
خ��واه��م ك��ه چ��و نرگس م��ژه برهم نـزنم
 )1ه��ر گه كه نـظر بر گـل رويـت فـكنم
��ر صنع الهي ب��رو ن��ه مكتوب است
 )2ك��دام ب��رگ درخ��ت اس��ت اگ��ر نظر داري
ك��ه ِس ّ
شـاخ بــرهنه ،پـيرهن نــوبهار كرد
 )3ابـر آب داد بـيخ درخـتان تــشنه را
شُ ��ك��ر ان��ع��ام ت��و هـرگز نكند شـكرگزار
 )4نعمتت بارخـدايا ز عـدد بيرون است
171750در مصراع«ابر و نباريدن چه رنگ است اينچه رنگ است؟»« ،واو» از چه نوعي است؟

 )1حرف عطف

 )2حرف پيوند وابسته ساز

 )3واو مباينت

معيت
 )4واو ّ

171751نقش دستوري واژههاي قافيه در كدام گزينه متفاوت است؟
اي��ن فصل را بسيار خواندم عاشقانه است
 )1اين فصل را با من بخوان باقي فسانه است
از روزن شـب شـوكـت ديـرينـه ديـده
 )2مـردي صـفـاي صـحـبـت آيـيـنـه ديـده
دل در كــاب آرزوهـا پـيــر ميشــــد
 )3جـان از سكـوت سـرد شب دلگير ميشـد
ب��ـ��ازار گـرم عاشـقـيها سـرد مـيشـد
 )4امـيــدهـا در دام حــرمـان درد مـيشــد

مصور است /و آيهها در آن /به جاي آن كه بنشيند ،ايستادهاند  /درخت يك مفهوم است /دريا يك مفهوم است /جنگل
171752عبارات «جهان قرآن
ّ
و خاك … » با كدام گزينه ارتباط معنايي ندارند؟

 )1به نزد آن كه جانش در تجلّي است /همه عالم كتاب حق تعالي است
 )2گر به اقليم عشق روي آري /همه آفاق گلستان بيني
 )3برگ درختان سبز ،در نظر هوشيار /هر ورقش دفتري است معرفت كردگار
 )4جهان جمله فروغ نور حق دان /حق اندر وي ز پيدايي است پنهان

171753مفهوم کدام بیت از سایر ابیات دورتر است؟

 )1ج��ان از سکوت س��رد شب دلگیر میشد
 )2شبگیر غ��م ب��ود و شبیخون ب�لا بود
 )3دی����دم ،ش��ب��ان خفته را ت��ب��دار دی��دم
 )4ام��ی��ده��ا در دام ح��رم��ان درد میشد

دل در رک����اب آرزوه�����ا پ��ی��ر م�یش��د
ه��ر روز ع��اش��ورا و ه��ر ج��ا ک��رب�لا ب��ود
ب��ر خفتهی ش��ب ،ش��ب��روی ب��ی��دار دی��دم
ب�����ازار گ���رم ع��اش��ق��یه��ا س���رد م�یش��د

171754در بیت زیر همهی آرایهها بهجز ……… دیده میشود.
«م����ردی ن��ه��ان ب��ا روح ه�مپ��ی��م��ان نشسته

م���ردی ب��ه رن��گ ن��وح در ط��وف��ان نشسته»

171755کدام بیت به باور عامیانه اشاره دارد؟
 )1دوب��اره پلک دلم میپرد ،نشانهی چیست؟
 )2کسی که نقطهی آغاز هر چه پ��رواز است
 )3ت���و از ح��وال��ی اق��ل��ی��م ه��ر ک��ج��ا آب��اد
 )4ک��ن��ار ن��ام تو لنگر گرفت کشتیِ عشق

ش��ن��ی��دهام ک��ه م��یآی��د کسی ب��ه مهمانی
ت��وی��ی ک��ه در س��ف��ر ع��ش��ق خ� ّ
��ط پایانی
بیا ک��ه م���یرود ای��ن شهر رو ب��ه وی��ران��ی
بیا ک��ه ی��اد ت��و آرام��ش��ی اس��ت طوفانی

 )1اسلوب معادله

 )2تلمیح

 )3ایهام

171756در کدام گزینه همهی کتابهای نام برده شده از آثار «دکتر قیصر امینپور» هستند؟

 )1به قول پرستو ،مثل چشمه مثل رود،در کوچهی آفتاب ،در انتظار شاعر
 )2دری به خانهی خورشید ،ظهر روز دهم ،تنفس صبح ،در کوچهی آفتاب
 )3از این ستاره تا آن ستاره ،از آسمان سبز ،دری به خانهی خورشید ،درکوچهی آفتاب
 )4ظهر روز دهم ،آینههای ناگهان ،تنفّس صبح ،مثل چشمه مثل رود

 )4جناس

(گزینهی دو )93 -

(گزینهی دو )91 -

(قلمچی )90 -

(قلمچی )90 -

 290ادبیّات سال سوم
171757در کدام گزینه به همهی مجموعه اشعار سلمان هراتی اشاره شده است؟

 )1ظهر روز دهم  -از این ستاره تا آن ستاره  -رجعت سرخ ستاره
 )2دری به خانهی خورشید -از این ستاره تا آن ستاره  -از آسمان سبز
 )3آواز گلسنگ  -دری به خانهی خورشید -سفر سوختن
 )4تنفّس صبح  -در کوچهی آفتاب  -از آسمان سبز

(قلمچی )90 -

(نشانه برتر )95 -
171758کدام بیت با شعر زیر ارتباط مفهومی ندارد؟
جهان  /قرآن مصور است  /و آیهها در آن  /به جای آن که بنشینند ،ایستادهاند  /درخت یک مفهوم است  /دریا یک مفهوم است  /جنگل و
خاک و ابر  /خورشید و ماه و گیاه  /با چشمهای عاشق بیا  /تا جهان را تالوت کنیم
ه��م��ه ق���رآن اس���ت گ��ر ص��د ح���رف بینی
 )1و گ��ر ت��و آت���ش و گ��ر ب���رف بینی
 )2ورن������ه ب���ه ج���م���ال ت���و ن��ظ��ر ک��رد
چ��ش��م خ���وش ن��رگ��س از چ��ه بیناست؟
 )3ت�����ا ب���اف���ت ب��ن��ف��ش��ه ب����وی زل��ف��ت
م���ا را ه��م��ه م��ی��ل س����وی ص��ح��راس��ت
 )4ز عکس گ��ل و سنبل و روی و موی
در و دش��ت گ���ردد پ��ر از رن��گ و بوی
(نشانه برتر )93 -
171759مفهوم کدام گزینه با عبارت زیر متفاوت است؟
مصور است و آیهها در آن به جای آنکه بنشینند ،ایستادهاند»
«جهان قرآن
ّ
گنج اگ��ر خ��واه��ی بجو کنج دل وی���ران ما
 )1سینهی بیکینهی ما مخزن اس��رار اوست
 )2آی��ات رخت را دو جهان گرچه کتابست
ج��ز روی ت��و م��ا کاتب و مکتوب ندیدیم
 )3گ��رچ��ه ف��رد اس��ت او اث��ر دارد ه��زار
آن ی��ک��ی را ن����ام ش���ای���د ب��یش��م��ار
 )4چ��ن��دان که در کتاب جهان میکنم نظر
یک ح��رف بیش نیست که تکرار میشود
(نشانه برتر )91 -
مصور است و آیهها در آن به جای آن که بنشینند ،ایستادهاند ».قرابت معنایی دارد؟
171760کدام بیت با «جهان ،قرآن
ّ
نیست او را در دو ع��ال��م ه��ی��چ ک��ار
 )1ج���ز ن��ظ��ر ب��ر ح��س��ن ج���ان اف����زای ی��ار
 )2ه����ر ک���ه او را دی�����دهی ب��ی��ن��ا ب��ود
ه���ر چ���ه ب��ی��ن��د ح���ق در او پ��ی��دا ب��ود
 )3دی������دهی روش����ن ب��ی��ار و ن���ور بین
دل م��ص��ف��ا ک���ن ب��ه��ش��ت و ح���ور بین
 )4س���ر پ��ن��ه��ان ش��د ب��ه ن��ق��ش م��ا عیان
ع��ل��م ع���ال���م از ک���ت���اب م���ا ب��خ��وان

