
 )طبق حروف الفبا( تاریخ ادبیات فارسی دهم  

 پایة دهم  تاریخ ادبیات  

 درس توضیحات  نظم یا نثر  مولف  نام اثر 

 نثر سهراب سپهری یاتاق آب
ـ   لیکالس دوران تحص  کیاز   یا خاطره ی« سپهر یدر متن »کالس نقاش

  (ی)خاطره نگارنوشـته است  طنز  یو چاشـن فیرا با توص شیخو
5 

 14 است اخالق    کتابی دربارة نثر ی واعظ کاشف  نیحس اخالق محسنی

 نثر جالل آل احمد  ارزیابی شتابزده
چشـم ما بـود«   رمردی»پ است اما درس مجموعة مقاالت این اثردر اصل  

  ماین  ةدربار مانهیصم  یآل احمد اسـت که با زبانی عاطف وحال حس انیب

   )زندگی نامه(نگاشـته شـده است

9 

رد بن منوّمحمّ د یاسرارالتوح  10 است. ابوسعید ابوالخیر  عارف قرن پنجم شرح حال این اثر  نثر 

 ستایش  است   مثنویدر قالب  عارفانهاین اثر یک منظومة  نظم نیشابوریعطّار نامه الهی 

 13 آمده است  106نام این اثر در قلمرو ادبی صفحة  نثر دهخدا م کَامثال و حِ

 7 در کتاب آورده شده است می باشد که    نثر مسجّعنمونه ای اثر  نثر یدطوس یز محمدبن احمدبن تفسیر سورة یوسف 

 16   است »عموغالم«داستان  ة داستان از مجموعاین  نثر عبدالحسین وجدانی  خسرو

 نثر  مرتضی آوینی دریا دالن صف شکن 
محسوب   پایداری ادبیاتمحتوا جز  ظو از لحاادبیات انقالب اسالمی از آثار 

. نقل شده است»ادبیات داستانی« ةاین متن از مجل  است  می شود  
10 

 2 تعریف شده است  )دانای کل(زبان سوم شخصداستان از  نثر میرصادقیجمال  دیوار

 نثر ناصرخسرو سفرنامه 
. در است قرن پنجم ةندیسـرا ،ی ان ی قبادناصر خسرو نیابومع میحکة  از نوشت ی بخشـ

ـ  نوشـته، ناصرخسـرو نیا را با ذکر زمان و مکان  شیسـفر خو  یاز رخدادها ی بخش

 )سفرنامه( کرده است انیحاالت اشـخاص، ب فیتوصو اتیو شـرح جزئ
8 

 17 نزار قبانی است  م1998-1923معاصر بین سالهای  سوری شاعرمنظومه ای از نظم یزار قبّاننِ سمفونی پنجم جنوب 

 18   است درون مایة آن دعوت به نیکی و درستی نثر تولستوی سه پرسش

 3 . از تصنع استخالی قرن پنجم با نثری ساده و تعلیمی از آثار  نثر ی توس  المُلک خواجه نظام نامه سیاست

 12   است مثنویدر قالب  ملی ایران  حماسی رمنظوم آث  ینبرجسته تر نظم فردوسی  شاهنامه 

 2 . از تصنع استخالی  قرن پنجم با نثری ساده و تعلیمی ادبیات  از آثار  نثر  عنصرالمعالی کیکاووس نامه  قابوس

 سعدی گلستان 
نثر آمیخته  

 به نظم 
 8 است.  مسجعبا نثری  تعلیمیادبیات  از آثار 

 3 است  مقاومتیا ادب   ادبیات پایداری و از آثاری نیی آ  یکامل شعرها  ةمجموع نظم ی گرمارود یموسو ی دعلیّس گوشوارة عرش 

و   ینیزم یها  مائده

 تازه  یها  مائده
 نثر  آندره ژید 

شمردن لحظات است.  متیو غن یشوق به زندگ ،یشاد  شیدر ستا   یکتاب

 . ندیبیم  یمتجلّ هستی موجودات ةکتاب خداوند را در هم نی در ا دیآندره ژ
18 

 14 ادبیات فارسی است  تعلیمی و  عرفانی از آثار  نظم  مولوی  مثنوی معنوی 

 17 است  پرداخته در این شعر به مقایسة چنگیزخان و فردوسی شاعر و نویسندة فرانسوی نثر  کوپه فرانسوا    مزارشاعر

 نثر  معصومه آباد  من زنده ام
محسوب   پایداریآثار  و از لحاط محتوا جز ادبیات انقالب اسالمیاز آثار 

 ( ی)خاطره نگار  است  می شود
11 

 

 



 ) طبق حروف الفبا(  دهمیازتاریخ ادبیات فارسی 

 تاریخ ادبیات پایة یازدهم  

 درس توضیحات  نظم یا نثر  مولف  نام اثر 

 نظم سنایی نامه  یاله
درمتن درس   این اثرنام .است  سناییحدیقه الحقیقه نام دیگر   نامهی اله

 ذکر شده است.   70هشتم)در کوی عاشقان(  صفحة 
8 

 نظم ار نیشابوریعطّ اسرارنامه
ذکر شده است.  67این اثردرمتن درس هشتم)در کوی عاشقان(  صفحة نام 

 .هدیه داد خردسـال ن الدیالل جرا به » اسـرارنامه« ، کتاب عطّار شـیخ
8 

 1 . است  برجستة زبان و ادبیات فارسی یمیتعلادبیات  از آثار  نثر سعدی  بوستان

 جامی بهارستان 
  خته ینثر آم

 به نظم 
 1 نگاشته شده است.  گلستانکه به تقلید از  است یمیتعلادبیات  از آثار 

 18 به فارسی ترجمه کرده است.   سودابه پرتویرا  این اثر نثر باخ چاردی ر به نام آذرباد  یا پرنده

 17 . است عارفانه یاثر  نثر جِبران خلیل جِبران  وانهی و د امبریپ

 2 است » تاریخ مسعودی«نام دیگر آن  نثر ی هق یابوالفضل ب یهق یب خی تار

 2 است.  مثنویاین منظومه در قالب  نظم یجام االحرار تحفه

از عارفان است.  هفتاد و دو تنشرح حال عطّار است که  منثوراثر تنها   نثر  یشابوریعطّار ن ا ی االول  تذکره  6 

وَ   اتْی جَوامِعُ الْحِکا

 ات یلَوامِعُ الرِّوا 
 ی محمد عوف

  خته ینثر آم

 به نظم 
 15 است   داستانیمجموعه ای 

 نظم ی خراسان ی عبدالجواد جود جودی 
  .است ریغد دی)ع( و عیاکرم)ص(، حضرت عل امبری در مدح پ ییها ه دیقص

 ذکر شده است127(  صفحة قصة عینکم)شانزدهماثر درمتن درس   نینام ا
16 

 12 شاعران معاصر تا  یرودکاز زمان  زبانی فارس یآثار شعرا یبررس نثر ی وسفی  نیغالمحس چشمة روشن

 14 در قالب مثنوی است. است ه های مصنوعی حماس نمونه هایاز  نظم ی باذل مشهد  یدریحملة ح

 18 دی را آفر «یـ شرق یغرب وانی ، »دحافظبا الهام از شاعر، ادیب آلمانی که  نظم ولفگانگ گوته  وهانی  ی شرق-یغرب  وانی د

 9 . در ادبیات فارسی استحَسب حال این اثر نمونه ای از  نثر ندوشن  یاسالم یمحمدعل روزها 

 ی مجد خواف لد روضة خُ
  خته ینثر آم

 به نظم 
 12 نگاشته شده است.  گلستانکه به تقلید از  است یمیتعلادبیات  از آثار 

 ثرن امه مجلسی علّ زادالمعاد 
اثر درمتن   نینام ا. از اعمال مستحب یادرباره پاره  یفارس  به زبان  یکتاب

 ذکر شده است 127(  صفحة قصة عینکم)شانزدهمدرس 
16 

 5 ( خاطره نگاری) اصغر رباط جزیآزاد شده،  ریخاطرات اسو  پایداریادبیات از آثار  نثر  ش یکامور بخشا  زندان موصل

  نیالد جالل یزندگان

 ی محمد، مشهور به مولو
 فروزانفر   الزمان عیبد

نثر آمیخته  

 به نظم 
 8 ( زندگی نامه)موالنا یشرح زندگان

 16   .درآمده است ریبه رشته تحر  داستانو در قالب  ینیامام خم یدرباره زندگ نثر  ی مینادر ابراه دار ی سه د

 16 یکی از داستان های آن است. نکمیع ة قصاست که کوتاه  یهاداستاناز  ی کتاب نثر  ی زیرسول پرو وصله دار  یشلوارها

  رزا،ی م عباس

 تنها  یآغازگر
 5 است  یداریپا  اتیّادبآثار ای از  مونهن نثر  ی واعظ دیمج

 7 . از نام های دیگر آن است (ری کب  وانید  ای) «ی زیشمس تبر  وانی»د نظم جالل الدین مولوی    شمس  اتیّغزل

 

 



 تاریخ ادبیات پایة یازدهم  ادامة  

 درس توضیحات  نظم یا نثر  مولف  نام اثر 

 ش ی ستا  است.  مثنوی در قالب   عاشقانه یک منظومة نظم وحشی بافقی  نی ریفرهاد و ش

 - و دمنه  لهیکل
  خته ینثر آم

 به نظم 
از عربی به فارسی است نه تالیف    «ینصراللّه منش یابوالمعال»  ترجمةاین اثر  

 محسوب می گردد.  تعلیمیوی و جز آثار ادبیات  
15 

 6 است.  یمثنو در قالب  زبان و ادبیات فارسی عاشقانهه های برجستة منظوماز نظم نظامی  و مجنون یلیل

 17 شعر مختلف اوست  یشاعر از دفترها   نیاشعار ا دهیاز گز  یمجموعه ا نظم تاگور  ندراناتیراب ماه نو و مرغان آواره 

مرصاد العباد من  

 المعاد  ی المبدأ ال

 یراز نی الد نجم

 ( هی )معروف به دا

  خته ینثر آم

 به نظم 
 7 . است  یفارسادبیات   یعرفانآثار از 

 نظم یشابوریعطّار ن ریالط منطق
اثر درمتن   نینام ا   دیآی شمار مبه  یعرفان اسالم یلیتمث  یهای مثنو از این اثر 

 ذکر شده است.  70عاشقان(  صفحة  یدرس هشتم)در کو 
8 

 نثر صورتگر یلطفعل میثاق دوستی
به   امیرمعزیمحسوب می گردد در این درس  یسی خاطره نو ینوع ادب در

   ادب فارسی آورده شده است. مدیحه سرایانعنوان یکی از بزرگترین 
9 

صدا با حلق  هم

 لیاسماع
 نظم ینیحسن حس د یس

است. شعر درس  دیو سپ یمثنو  ،ی: غزل، رباعیها  در قالبة شعری مجموع

 است.  مثنوی» یاران عاشق « در قالب 

11 



 ) طبق حروف الفبا(  دهمزدواتاریخ ادبیات فارسی 

 شده اند. حذفو امتحان نهایی  1400از کنکور  ده انددرآم سبزآثاری که به رنگ *

 دوازدهم تاریخ ادبیات پایة  

 درس توضیحات  نظم یا نثر  مولف  نام اثر 

 نثر یرخانیرضا ام ایارم
پایداری  اتیادب  ةاست که در حوز یرخان ی اثر بلند رضا ام نینخست   ایارم

 است نوشته شده  (مقاومت)
16 

 8 . است»حسبِ حال« از آثار  یا  اثر نمونه  نیا نثر ی زیپار ی باستان  میمحمد ابراه سی تا پار ز ی از پار

 9 است.  »حسبِ حال«از آثار  یاثر نمونه ا   نیا نثر ی گیب محمد بهمن من لیمن ا یبخارا

یشابوریعطّار ن ا ی االول  تذکره  8 از عارفان است.  هفتاد و دو تنشرح حال عطّار است که  منثوراثر تنها   نثر  

ی همدان القضات نیع داتیتمه  
  خته ینثر آم

 به نظم 
 است.   قتیطر  و اصول  عرفان در  مهم ی اثر 

7 

 رانایت
  یمحمدرضا رحمان

 )مهرداد اوستا( 
 نثر

 یهایمشغول دلها دغدغه  ها،شه یو شرح اندحسب حال  ،یمعن کیبه   این اثر

 . ستده ایسننو
10 

کوچک  اطیدر ح

 در زندان ز ییپا
 نظم اخوان ثالث  یمهد 

درس است و شعر نو قالب  در مجموعه شعر چاپ شده  نیکتاب ششم نیا

 .دمی باش از این مجموعه  خوان هشتم
13 

به خانة   یدر

 د یخورش
 10 مجموعة شعر  نظم یسلمان هرات

 3 . است  یداریپا  اتیادب در حوزة و  یهاشم ساجد دیو خاطرات شه  نامهیزندگ نثر  ی آباد  لطف یسلمان یسیع ۲ سنگرسازان تیروا

 سعدی گلستان 
نثر آمیخته  

 1 است.  مسجعبا نثری  تعلیمیادبیات  از آثار  به نظم 

 11 . استچهل داستان کوتاه  ازمجموعه ای   نثر ی شجاع  یمهد  د یس ای سانتامار

 نثر  ی سمرقند یری ظه سندبادنامه
که در نیمه اول قرن هفتم هجرى، به  حکایات و قصص در قالب کتابى است 

 رشته تحریر درآمده است 
14 

 12   است مثنویدر قالب  ملی ایران  حماسی رمنظوم آث  ینبرجسته تر نظم فردوسی  شاهنامه 

 18 د. پردازی م ییبا یهمچون گذر زمان، عشق، ز یبه موضوعات نثر ر یشکسپ امیلی و غزلواره 

 یسهرورد نی الد شهاب العشق  قهیحق یف
  خته ینثر آم

 به نظم 
 7 محسوب می شود.  ناییغ دارد و جز ادبیات عرفانی این اثر محتوای 

 6 . است مت آموزو حک عرفانی ه ایی با درون مایمولو منثوراز آثار  نثر ی مولو محمّد نیالدّ جالل هیما ف هیف

 5 دی اشتباه نگیریشی بافقحبا شیرین و فرهاد و. است یداریپا ات یّادب یها نمونه داستانی کوتاه که از  نثر احمد عربلو  فرهاد نی ریقصّة ش

 18 است.  کوب نیزرّ نیعبدالحس ةترجماین اثر   نثر آلفونس دوده  دوشنبه یها قصه

 16 داستان کوتاه  نثر محمدعلی جمال زاده  کباب غاز

 - و دمنه لهیکل
  خته ینثر آم

 به نظم 
از عربی به فارسی است نه تالیف    «ینصراللّه منش یابوالمعال»  ترجمةاین اثر  

 محسوب می گردد.  تعلیمیوی و جز آثار ادبیات  
1 

 9 . دانست»حسبِ حال«  ای از  از نمونه  توان یاثر را م  نیا ثرن ی عتیشر یعل ر ی کو

 17 . ستشیللر قطعات  نیاز مشهورتر  یادب یقطعه  نثر  للر یش شیدریفر ستفیکر وهانی مسافر

 



 زدهم  دواتاریخ ادبیات پایة  ادامة  

 درس توضیحات  نظم یا نثر  مولف  نام اثر 

مثل درخت در شب 

 باران

  یکدکن یعیمحمدرضا شف 

 )م. سرشک( 
 7 شعر   ةمجموع نظم

 6 ادبیات فارسی است   تعلیمیو  عرفانیاز آثار  نظم  مولوی  مثنوی معنوی 

 14 . می آیدشمار به  یعرفان اسالم یلیتمث  یهای مثنو از  این اثر نظم یشابوریعطّار ن ریالط منطق

  ر،یهوا را از من بگ

 ات را نه  خنده
 17 « از این مجموعه است خندة تو درس »  اشعار عاشقانهاز   یمجموعه ا نظم پابلو نرودا 

 فارسی دوازدهم  ةنکات پراکند

درس سوم 

با توجّه به  عصر مشروطه در  ند؛ ی گویم ی غزل اجتماعاست،  یو اجتماع  یاسیسمسائل  شتریآنها ب یکه محتوا ییهابه غزل

و   ینی عارف قزو ،بهار یمحمدتق چون  یشاعران  یهادر سروده افت؛ی نوع غزل رواج  نی ا ،یو اجتماع ی اسیس یهایدگرگون 

افتی آن را  یهانمونه توانیم  یزدی  یفرّخ

 درس پنجم 

و   یهرج و مرج قلم گانگان،یب کی سال به تحر نی سرود. در ا یشمس یهجر 1301را در سال  هیدماوند شعر  بهار ی محمّد تق 

 ریرا با تأث  دهیقص نی بروز کرده بود. بهار ا یکارِ دولت مرکز  ی خواهان و سستدر مطبوعات و آزار وطن ها یو هتّاک یاجتماع

گفته است  ی معان ن ی از ا یری پذ 


