
و  ون طور که میدونید یک تیپ تستی جدید به مبحث تاریخ ادبیات اضافه شده که منظوم یا منثور بودن کتاب ر مورد سوال قرار میدههم

 منثور کتاباي از تعدادشون چون منظومه کتاباي یادگیري تستا نوع این با مقابله راه بهترین شاید برا خیلیا جدید و شوکه کننده باشه!

 )تا منثور 250تا منظوم داریم و  100ا حدود(کمتره

 آثار منظوم تاریخ ادبیات فارسی

 :الف)ادبیات حماسی

 هادیس و ایلیاد:هومر آثار تمامی1٫

 اثر باذل مشهدي:حمله حیدري تنها2٫

 اثر ابن حسام خوسفی:خاوران نامه تنها3٫

 (اثر ویاسا:مهابهارات(ا تنها4٫

 اثر والمیکی:رامایانا تنها5٫

 :ب)قدیم

 شرف(اسکندرنامه-)گنبد هفت یا پیکر هفت(نامه بهرام-شیرین و خسرو-مجنون و لیلی-االسرار مخزن:گنجوي نظامی آثار تمامی1٫

 (نامه اقبال و نامه

 قالتحقی طریق-بلخ کارنامه-المعاد الی العباد سیر-)نامه الهی(الحقیقه حدیقه:غزنوي سنایی آثار تمامی2٫

 گوهر نامه-کمال نامه-روضه االنوار-گل و نوروز-ماي و همایونه:کرمانی خواجوي آثار تمامی3٫

4٫ 
 اثر شیخ محمود شبستري:گلشن راز تنها5٫

 اثر ابونصر فراهی:نصاب الصبیان تنها6٫

 اثر فخرالدین اسعد گرگانی:ویس و رامین تنها7٫

-مصیبت نامه-الهی نامه-آثار عطار نیشابوري:منطق الطیر(مقامات طیور) بیشتر8٫

 (اسرار نامه(یعنی همگی بجز تذکره اولیا-نامهمختار 

-تحفه االحرار-سالمان و ابسال-عبدالرحمن جامی: سلسه الذهب هفت اورنگ9٫

خردنامه اسکندري(یعنی -لیلی و مجنون-یوسف و زلیخا-سبحه االبرار

 (بهارستان منثورند-اشعه اللمعات-لوامع-لوایح-نفحات االنس-نقدالنصوص



-دیوان شمس(کبیر)(یعنی فیه ما فیه-مولوي:مثنوي معنوي منظوم اثر 2 10٫

 (مکاتیب منثورند-مجالس سبعه

سعدي:بوستان(سعدي نامه)(یعنی گلستان و مجالس پنج گانه  منظوم تنها اثر11٫

 (منثورند

عبید زاکانی:موش و گربه(یعنی رساله دلگشا و اخالق االشراف  منظوم تنها اثر12٫

 (منثورند

غزلواره هاي -شاهنامه منظوم فردوسی-نظوم ازرقیم سندبادنامه:متفرقه13٫

 شکسپیر

 :ج)قبل از انقالب

 ندرزندا پاییز کوچک درحیاط-اوستا این از-شاهنامه آخر-زمستان-ارغنون:ثالث اخوان آثار تمامی1٫

 شآر-خانگی-خروسخوان تا قرق از-خاموش دماوند با:کسرایی سیاوش آثار تمامی2٫

 شبگیر-سیاه مشق-سراب-ستین نغمه هانخ:ابتهاج هوشنگ آثار تمامی3٫

 اثر سهراب سپهري:هشت کتاب تنها4٫

 اثر رهی معیري:سایه عمر تنها5٫

درکوچه باغ هاي -از زبان برگ-آثار محمدرضا شفیعی کدکنی:شبخوانی بیشتر6٫

بوي جوي مولیان(یعنی صور -مثل درخت در شب باران-از بودن و سرودن-نیشابور

 (موسیقی شعر منثورند-شعر فارسیخیال در 

 :د)بعد از انقالب

 وپرست قول به-رود مثل چشمه مثل-دهم روز ظهر-ناگهان هاي آینه-صبح تنفس-آفتاب کوچه در:پور امین قیصر آثار تمامی1٫

 دخورشی خانه به دري-ستاره آن تا ستاره این از-سبز آسمان از:هراتی سلمان آثار تمامی2٫

 دیدار صبح-بیعت با بیداري-سفر پنجم-سد و بازوان-طنین در دلتا-هتابم رهگذر:صفارزاده طاهره آثار تمامی3٫

 گگلسن آواز-سوختن سفر!):شد صالحیت رد که(راکعی فاطمه آثار تمامی4٫

 اناکج تا-خون خط-دستچین-الله چمن-والیت نخل سار سایه در-عبور-رگبار سرود:گرمارودي موسوي علی آثار تمامی5٫

 سرود سپیده-:سرود دردسبزواري حمید آثار تمامی6٫

 شآت در شبلی-خیابان تا نخلستان از:قزوه علیرضا آثار تمامی7٫



 لجبرئی و گنجشک-اسماعیل حلق با صدا هم:حسینی حسن سید آثار تمامی8٫

 اثر محمد علی معلم دامغانی:رجعت سرخ ستاره تنها9٫

 اثر مصطفی علی پور:از گلوي کوچک رود تنها10٫

 اثر محمدکاظم کاظمی:پیاده آمده بودم تنها11٫

 :ه)غیر فارسی

 اثر جان میلتون:بهشت گمشده تنها1٫

 اثر دانته:کمدي الهی تنها2٫

 اثر رابیندرانات تاگور:ماه نو مرغان آواره تنها3٫

 


