
      1درس 

                                                        : توضيح دهيد  "عصر حافظ "در مورد رواج مذاهب و عقايد مختلف در-1

  و در كدام عصر رواج يافت ؟ اشعاري گفته مي شود نوع  به چه "ساقي نامه

  بيشتر قصايد در چه مضاميني به كار مي رفت؟ "حافظ"در عصر 

  نوشته ي كيست ؟ در چه موردي است ؟مشهورترين شرحي كه بر آن نوشته شده را نام ببريد ؟ "لمعات "

  نوشته ي كيست ؟ در چه موردي است ؟ "اشعه اللمعات "

 .دو شاعر توانا در زمينه ي طنز و انتقاد اجتماعي از عصر حافظ را نام ببريد

  چه كيفيتي داشت ؟) عصر حافظ( زبان شعر در

  .چگونه بود ؟ توضيح دهيد "تقليد  "شاعران عصر حافظ  در ميان

  سروده شده است(                         ) است كه بر وزن (                   ) ي عراقي "عشاق نامه  "نام ديگر 

  چيست و اين كتاب در چه زمينه ايست ؟ )) عشاق نامه (( نام ديگر

  عراقي چيست؟ ابيات آن در چه قالب هايي است؟ چه موضوعي دارد؟ در وزن كدام اثر مشهور سروده شده؟))  عشاق نامه (( نام ديگر

  :در عصر حافظ توضيح دهيد  "قصيده  "در مورد رواج يا ركود قالب 

  :توضيح دهيد "عصر حافظ "پيامد هاي فتنه ي مغول را در فكر و انديشه و زندگي اجتماعي 

 و در چه موردي است؟                                                                                     از كيست)) لمعات ((  -1

  عشق و عرفان      -خواجوي كرماني)2شرح حال شاعران                                         –جامي )1    -2

  عرفان و سير و سلوك - عراقي) 4   مسايل سياسي و اجتماعي                - سيف فرغاني)3  

ابتكارهايي صورت ..................... انصاف در داوري صحيح ايجاب مي كند كه بگوييم در عصر حافظ در دو زمينه ي منقبت و مرثيه و طرح مسائل 

  .گرفته است

                تاريخي                       ) 4اجتماعي                                ) 3اخالقي                                   ) 2عرفاني                                    

        

  فترت و هرج و مرج عصر حافظ در قلمرو ذوق و انديشه،بازتاب چه چيزي بوده است؟-2222

  رشد زمينه ي فرهنگي و فكري)2ئل ديني و اخالقي                                                               بي تعصبي به مسا)1

  گرايش نويسندگان و شاعران به مديحه سرايي )4جريان هاي سياسي و پريشان حالي اقتصادي و اجتماعي بعد از مغول              )3

  

  ................از سبك همه ي شاعران تقليد مي شد به جزدر عصر حافظ، در قصيده سرايي -3

  ظهير فاريابي     ) 4عنصري          )3خاقاني            ) 2انوري               )1

  

  :اشعاري است در وصف مجالس بزم و لوازم مربوط به آن همراه با مضامين غنايي و عرفاني -4

  معما) 4ساقي نامه          )3ماده تاريخ       ) 2چكامه        )1

  نادرست است؟)) عشاق نامه (( كدام گزينه در مورد 

  اثر عراقي است) 2.                           نام ديگر آن ده نامه است)1

  شامل مباحث عرفاني است) 4.       در وزن مثنوي  معنوي سروده شده است ) 3

         2درس 

  چرا ؟نخل بند شاعران لقب كيست و  

  سبك غزل سرايي خواجو ي كرماني در آثار كدام شاعر به اوج تعالي و زيبايي رسيده است؟

  در بر دارنده ي چه مضاميني است؟ "خواجوي كرماني  "قصايد 

  :يا نثر ؟ دو نمونه نام ببريد استبه نظم   "خواجوي كرماني "هاي    مناظره

  :نام ببريد  به چند بخش تقسيم مي شود ؟ "خواجوي كرماني "ديوان

 :آثار منثور خواجو را نام ببريد 



  براي بيان چه مسائلي استفاده كرده است ؟قصيده از قالب )) سيف فرغاني((

 غزل هاي سيف فرغاني بيشتر در جواب اشعار كدام شاعر سروده شده ؟ انتقادهاي كوبنده ي اجتماعي او در چه قالبي مطرح شده است ؟ 

 چه نام دارد ؟ "رانقطعه سراي بزرگ عصر سربدا

  .مي باشد(                           ) قطعه سراي مشهور عصر سربداران است و قطعات او داراي مضامين(                    ) -

  مهمترين اثرطنزآميز منظوم عبيد زاكاني چه نام دارد ؟ چگونه اثري است؟ در چه موضوعي است ؟-3

  چيست و چگونه جلوه گر شد ؟ در)) عبيد زاكاني  (( ذوق و هنر

 :مبين مهارت او در بيان چه مسائلي است ؟ دو نمونه از اين آثار را نام ببريد  "عبيد زاكاني  "آثار طنز آميز منثور 

  چيست ؟ )) ابن يمين (( موضوع قصيده هاي

 چيست ؟ )) ابن يمين ((غزل هاي موضوع 

  .آثار منظوم خواجوي كرماني است از ........... همه ي گزينه ها به جزگزينه ي -5555

  هماي و همايون) 4سبع المثاني         ) 3كمال نامه        ) 2روضه االنوار        ) 1

  

  مضامين قطعات ابن يمين چيست ؟ - 6

        قي و حكمت عمليمضامين اخال) 4مسائل سياسي و اجتماعي          )3عشق و دلدادگي          ) 2مدح و منقبت امامان شيعه          ) 1

  عبيد در پرداختن به هزليات خود به كدام شاعران پيش از خود نظر داشته است؟

 حافظ –سعدي ) 4سوزني          –سعدي ) 3سيف فرغاني          –نظامي ) 2سوزني           –نظامي  )1

  

 چيست؟  "عبيد  "علت تندي و گزندگي زبان 

  

    3درس

  ؟ تغييري ايجاد كرددر محتواي غزل ،چه )) حافظ  ((

  سروده ي كيست و در چه قالبي سروده شده است؟            "هفت اورنگ  "

  باشد ؟ لمعات عراقيو ديگري در شرح و توصيف  گلستان سعدينام ببريد كه يكي به پيروي از  "جامي "دو اثر از 

 سروده ي كيست ؟ به تقليد از كدام اثر سروده شده ؟ "هفت اورنگ  "

  مي نامند ؟ خاتم شعراي ايرانرا  "حافظ"چرا 

  در اين مورد وي  مانند كدام شاعر عمل كرده است؟چه ويژگي دارد ؟ "حافظ  "غزل هاي اجتماعي 

 :غزليات حافظ ، عاشقانه است يا عارفانه ؟ توضيح دهيد 

  :توضيح دهيد "حافظ "درباره ي تاثير قرآن و معارف آن بر ذهن و زبان

  اثر كيست و در برابر كدام اثر سروده شده است ؟ ))هفت اورنگ ((  -

  عشاق نامه  –عراقي ) 4خمسه ي خواجو         -خواجوي كرماني) 3مختار نامه        –عطار ) 2خمسه ي نظامي           –جامي )1

  

  .سر مشق حافظ در غزل سرايي بوده اند ............  همه ي شاعران به جز   -8

            سعدي) 4كمال اصفهاني             ) 3سلمان ساوجي          ) 2  مولوي          ) 1

  :از آثار منثور جامي است ...........  همه ي گزينه ها به جز گزينه ي 

  لوايح) 2بهارستان                                             ) 1

  اللمعات اشعه) 4سالمان و ابسال                                     ) 3

  :به ترتيب جزء آثار منثور  و منظوم جامي است ........... همه ي گزينه ها به جز گزينه ي 

  بهارستان -لوايح ) 2خرد نامه ي اسكندري                               –بهارستان ) 1

 لوايح -اتاشعه اللمع) 4لوايح                                           -سالمان و ابسال ) 3

  كدام بيت حافظ اشاره به امير مبارزالدين محمد دارد ؟



  اگرچه باده فرح بخش و باد گل بيز است               به بانگ چنگ مخور مي كه محتسب تيز است) 1

  فغان كه نرگس جماش شيخ شهر امروز                نظر به درد كشان از سر حقارت كرد) 2

  ين كلك خيال انگيز               نقشش به حرام ار خود صورتگر چين باشدهر كو نكند فهمي ز) 3

  حديث عشق ز حافظ شنو نه از واعظ                   اگر چه صنعت بسيار در عبارت كرد) 4

  

    4درس 

  بنويسيد ؟) حاكميت مغول و تيمور( داليل رونق تاريخ نويسي را در دوران

  :توضيح دهيد "خواجه رشيدالدين"در عصر  زبان عربيدر مورد تاثير 

  كيست ؟ مربوط به چه قرني است و چه موضوعي دارد ؟نوشته ي  "تاريخ جهانگشا  "

  

  .دارد (                                  ) است و نثري (                       )نوشته ي  "تاريخ جهانگشا  ") الف

  .مي باشد (           ) است و از نمونه هاي سالم نويسندگي در قرن )                      (    نوشته ي "جامع التواريخ  ") ب

  شيوه ي نويسندگي در عصر خواجه رشيدالدين چگونه بود؟

  كدام يك از گزينه ها از داليل عمده ي تاريخ نويسي در عصر حاكميت مغول نيست ؟-

  ط وقايع و كشورگشايي هاعالقه مندي قوم تاتار و تيمور به تثبيت و ضب)1

  حفظ ارزش هاي فرهنگي و تاريخي ايران   ) 2

  ثبت مظلوميت ايرانيان در تاريخ) 3

  شهرت طلبي برخي از نويسندگان اين دوره) 4

  

  نادرست است ؟)) تاريخ جهانگشا (( كدام گزينه درباره ي -10

  .به خاطر كاربرد صنايع ادبي از محتوا دور شده است ) 1

  .عطاملك جويني استاثر ) 2

  .در آن لغات عربي و مغولي زيادي به كار رفته است) 3

  .از نثر هاي فني و مصنوع سده ي هفتم هجري است) 4

  

    5درس 

  را ؟ در چه نوع شعري است و چ ))وحشي بافقي  (( شاعري بيشترين شهرت

       )با توضيح يا نمودار( به چند شاخه تقسيم مي شود ؟دو قالب عمده ي شعري در عصر صائب به ترتيب كدام است ؟شاعران اين دوره  

  :با توجه به بيت زير،دو مورد از ويژگي هاي شعري عصر صائب را در آن بيابيد

  "لقمه افتد زدهان چون نبود قسمت كس       روزي اره نگر كز بن دندان ريزد  "

  قالب عمده ي شعري در عصر صائب چيست و درچه موضوعي است ؟

  در ادب فارسي كيست و علت شهرت او چيست ؟ "مرثيه سرايي پدر"

  محتشم كاشاني در اصل در سرودن چه قالبي مهارت دارد ؟كدام شعر محتشم كاشاني باعث شهرتش گشت ؟

  به هند شد ؟"عصر صائب  "چه عواملي سبب مهاجرت شاعران ايراني در

  مرثيه سرايي دست يافت؟ با سرودن كدام اثر به جايگاه وااليي در "محتشم كاشاني "

  "؟شتر در چه قالبي است؟ چرايب "وحشي بافقي  "شهرت 

 نام ببريد ؟اين آثار به شيوه ي كدام شاعر سروده شده است ؟ "وحشي بافقي  "دو مثنوي از 

  )با نمودار نشان دهيد ( زبان و ادب فارسي در عصر صائب به چند شاخه تقسيم مي شود ؟

 :عصر صائب را نام ببريد  سبك شعري در دو ويژگي از ويژگيهاي

  جه نام دارد زمينه ي اصلي آن چيست ؟ "محتشم كاشاني  "مجموعه غزليات 



  كدام گزينه جزء مشخصات سبك عصر صائب نمي باشد؟

  نوعي تقديرگرايي و تسليم شدن در برابر حوادث)1    

  استفاده از تمثيل و ضرب المثل)2    

  ر تكلف و دشواراستفاده از كلمات پ)3    

  خيال پردازي هاي غريب و دور از ذهن) 4    

  

    6درس

  .مي باشد ) و                           (                          به ترتيب القاب  ثاني و    خالق المعاني  اول

 كليم همداني   –كمال الدين اسماعيل ) 2بيدل      -كمال الدين اسماعيل  )1

  كليم همداني - جمال الدين اصفهاني ) 4بيدل       –جمال الدين اصفهاني ) 3 

  :توضيح دهيد  "صا ئب "در مورد دشواري هاي شعر 

  :يكي از مثنوي هاي وي را نام ببريد) ؟              بشعري است كدام قالبدر )) صائب (( شاهكار شاعري ) الف

  است و چه محتوايي دارد ؟ در چه نوع شعري)) صائب (( شاهكار شاعري 

  را نام ببريد ؟)) بيدل (( دو مثنوي از آثار 

 و شهرت شعري وي شده است ؟ )) كليم كاشاني (( چه عواملي سبب يرجستگي غزل هاي

  سروده ي كيست و در چه قالبي است ؟ "قند هارنامه  "

  قالب شعري او چه بود ؟ در سرودن كدام قالب مهارت داشت ؟ ويژگي بارز اين "بيدل عظيم آبادي  "

  :يكي از مثنوي هاي وي را نام ببريد در سرودن كدام قالب مهارت داشت ؟ "بيدل عظيم آبادي  "

  شهرت شاعري كليم همداني و صائب تبريزي به ترتيب در كدام قالب هاي شعري است؟

  غزل    –قصيده ) 1    

  قصيده –غزل ) 2    

  غزل –مثنوي ) 3    

  زل غ - غزل ) 4    

  

    7درس

  ؟مورد توجه واستقبال واقع شد ؟ ومهمترين نوشته هاي او در چه كتابي گرد آمده است )) قائم مقام (( چرا نثر

  :نام ببريد   "عصر قائم مقام "از حسب حالو يك  سفر نامه ي خيالييك 

  نام ببريد ؟ در چه موضوعي است ؟ "عصر قائم مقام "از  سفر نامه ي خيالييك 

 نوشته ي كيست و هدف نويسنده از نگارش آن چه بوده است ؟ "حاجي بابا اصفهاني  "كتاب 

  :كمك كرد بنويسيد  "قائم مقام"چهار مورد از عواملي را كه به تحول نثر فارسي و رواج ساده نويسي پس از 

  .هستند )                                 و   (                            به ترتيب  "حاجي بابا اصفهاني  "نويسنده و مترجم كتاب 

  اثر كيست و نماينده ي چه نوع نثري است؟) دره ي نادره ( كتاب  -

  نثر فني –ميرزا مهدي خان استر آبادي ) 2مصنوع                              –خواجه رشيدالدين ) 1

        شيوه ي غربي –آخوند زاده  )4مرسل                               –قائم مقام فراهاني ) 3

  از عصر قائم مقام نام ببريد ، نوشته ي كيست ؟ "رمان تاريخي  "يك 

  از كيست و به شيوه ي كدام كتاب معروف نوشته شده است ؟ "منشĤت  "

  .استنوشته شده (                            ) كه به شيوه ي  كتاب (                       ) نوشته ي  "منشĤت  "

  :نام ببريد "عصر قائم مقام  "چگونه نوشته اي است ؟يك نمونه از  "حسب حال  "

  نام ببريد؟ هدف نويسنده از نگارش اين كتاب چه بوده است ؟ "عبداهللا مستوفي "يك اثر از 

  سفرنامه نوبسي از چه دوره اي در ايران رواج يافت؟



    8ذرس

  بود ؟ چه"عصر هاتف  "مالك شناخت توانايي شاعر در

  تحول شگرفي در فضاي شعر فارسي بوجود نيامد؟) عصر هاتف( چرا در

  چه كساني بودند و در چه راهي تالش كردند ؟)) انجمن ادبي مشتاق (( پيشگامان 

  :را به ترتيب نام ببريد و موضوع هر يك را بنويسيد  "عصر هاتف "دو قالب عمده ي شعري

  هندي معروف شده ؟كدام عصر به دوره ي انصراف از سبك  -

  عصر هاتف) 2عصر صائب تبريزي                                       ) 1

  عصر بيداري) 4عصر صبا                                                    ) 3

  

  چه كسي طريقه ي محتشم را باز آفريني كرد ؟ -8

  آذر بيگدلي) 2         مشتاق اصفهاني                                 ) 1

  عاشق اصفهاني) 4صباحي كاشاني                                           ) 3

  

    9درس

  كدام شعر اوست؟ وي در سرودن آن به چه آثاري نظر داشته است؟ "هاتف "شاهكار شاعري 

  كيست؟ مر بوط به كدام شعر و چه بخشي از آن است؟ سروده ي  "كه يكي هست و هيچ نيست جز او          وحده ال اله اّلا هو  "بيت 

 در چه نوع شعري جلوه گر شد و سرمشق وي چه كساني بودند ؟ )) فروغي  (( هنر

  به چه نوع شعري گفته مي شود ؟)) اخوانيات ( 

 هاتف ، خطاب به چه كساني سروده شده است ؟ "اخوانيات "اشعار 

  دارد ؟ در چه موردي است ؟چه نام  "آذر بيگدلي  "مهم ترين اثر 

  لقب كيست و چرا ؟ "شعر شناس دير پسند  "

  از كيست و در چه موردي است ؟  "تذكره ي آتشكده"

  مربوط به كدام اثرش مي باشد؟ در چه موردي است ؟  "هاتف "شاهكار سخنوري

 چيست ؟ "هاتف اصفهاني"موضوع ترجيع بند 

  آن را بنويسيد) برگردان ( ترجيع  ترجيع بند هاتف اصفهاني چند بند است ؟ بيت

  در سرودن ترجيع بند خود به چه آثاري نظر داشته است ؟ "هاتف  "

    10درس 

 توجه علما و خواص به شعر فزوني گرفت و گرايش طبقات پايين به آن كاهش يافت ؟  "عصر صبا"چرا در 

  وضع تصوف و شعر صوفيانه در عصر صبا چگونه بود ؟

  نام ببريد ، نوشته ي كيست ؟ "عصر صبا  "قواعد و فنون شعري از كتابي در مورد 

  :به چند گروه تقسيم مي شوند ؟ توضيح دهيد  "عصر صبا  "شاعران در 

  دو قالب عمده ي شعري  در عصر صبا، به ترتيب كدام است و در چه موضوعاتي است ؟

  :ابتكاري صورت گرفت ؟ توضيح دهيد  "عصر صبا  "آيا در شعر 

  : صباي كاشاني نام ببريد  "حماسه ي تاريخي و يك حماسه ي مذهبي از يك 

  ....    مي باشد(                ) متخلص به  "مال احمد نراقي "سروده ي مجتهد بزرگ و شاعر عصر صبا(               ) مثنوي 

    11درس 

  در سرودن چه نوع اشعاري مهارت داشت ؟ "يغماي جندقي  "

  به چه سبب داراي اهميت و ارزش است ؟)) جندقي يغماي (( آثار 

  . سروده شده است (                    ) است كه به شيوه ي (                        ) سروده ي  "بزم وصال  "مثنوي 

  نوشته شده است ؟ "گلستان "قاآني چيست ؟كدام اثر او به شيوه ي  "ويژگي بارز اشعار 



    19درس 

 پيروان اين مكتب از نظريات چه كسي بهره مي گرفتند؟ بر چيست ؟ "سوررئاليسم  "بناي مكتب 

 علت ياس و نا اميدي انسان معاصر چيست ؟

        (                       )(                       )(                       )(                       )::::است است است است     20202020كلمه ي كليدي ادبيات قرن كلمه ي كليدي ادبيات قرن كلمه ي كليدي ادبيات قرن كلمه ي كليدي ادبيات قرن     

  چيست؟ از ناحيه چه كساني مطرح شد؟ا 20كلمه ي كليدي ادبيات قرن 

        مكتبي است و در چه سالي ظهور كرد؟چگونه "دادائيسم  "مكتب 

        ))))                                                                                                            (:سخن اين نقاد فرانسوي است )) شعر بيان كتمان است (( 

 .ردرا به نمايش ميگذا..........................يكي از بهترين آثاري است كه چهارچوب مكتب ..................از نقاشي هاي مشهور )) زرافه ي شعله ور (( 

  اين اثر بيانگر چه مكتبي است ؟: نام ببريد "سالوادور دالي  "يك اثر نقاشي از 

  پنداشت انديشه وران قرن نوزدهم نسبت به قرن بيستم چه بود ؟ -

  قرن نابودي بشر) 2قرن علم و هنر                                          ) 1

  قرن سعادت بشر) 4             قرن فاجعه هاي انساني                   ) 3

  

    20درس 

  چه توصيه اي مي كند ؟ نويسندگانتوسط چه كساني بايه ريزي شد؟ اين مكتب به  "دادائيسم  "مكتب 

 نظام خاصي داشتند ؟ پايه گذار اين مكتب كه بود ؟ "دادائيست ها  "آيا 

  )         (       بيانگر چه مكتبي است ؟)        (   شخصيت سروده شده است؟ تحت تاثير آثار كدام   -)      (     سروده ي كيست؟ "مجنون السا  " -

  (                            ):سخن اوست )) زيبايي يا تشنج زاست يا اصال وجود ندارد ((  -

  ؟از آن چه كسي است؟ ويژگي اشعار او چيست  "آخرين شاعر حماسه سراي اسپانيا "لقب

  چه نام دارد و نوشته ي كيست ؟نخستين كتاب سوررئاليستي است   -

  (                             )هنرمندان پيرو اين مكتب از افالس عقل دم مي زنند   -

  ز وي سرودبه تقليد ا (                         )ي شاعر بزرگ ايراني بود و منظومه(               )  شيفته ي "لويي آراگون  "-

  نخستين كتاب سوررئايستي با چه عنواني و به قلم چه كسي منتشر شد ؟ -10

  آندره برتون                  –ميدان هاي مغناطيسي ) 1

  ويليام فاكنر –خشم و هياهو )2

  گارسيا لوركا  -شاعر در نيويورك ) 3

        تريستان تزارا –ميخانه ي ولتر ) 4

  

    21درس 

  كننده ي چيست؟ مهم ترين اثر او چه نام دارد؟بيان  "كامو  "آثار 

  چگونه است ؟ مهم ترين اثر او چه نام دارد ؟ "كافكا  "سبك و طرح داستان هاي 

  در آثارش چه چيز را اصل كار خود قرار مي دهد ؟ "ارنست همينگوي "

  : The Waste Landمنظومه ي بلند)ب:                                 خشم و هياهو)الف:    صاحب هر اثر را نام ببريد

  سيزارتا) د  :بيگانه ) ÷                                     

  .را نام ببريدسه مورد عناصر سازنده ي دوران مدرن يا ما قيل پست مدرن از

  چيست؟ "هرمان هسه  "موضوع بيشتر آثار

  .نام دارد  )   (                   در رمان نويسي  "ويليام فاكنر  "شاهكار -

  (                             )هميشه با اين اثر همراه است )) كافكا ((نام   -

   (                             ): در اين كتاب است " ارنست همينگوي "پيام)) انسان براي شكست آفريده نشده است ((  

  به ترتيب نوشته ي كدام نويسندگان است؟)  سيذارتا ،  برف هاي كليمانجارو ،  بيگانه ( كتاب هاي     



  كامو –هرمان هسه  –همينگوي ) 2كافكا                                        –كامو  -هرمان هسه) 1

  اموك  -همينگوي -كافكا) 4كامو                                  -همينگوي -هرمان هسه) 3

  ثر از او نام ببريد؟چيست؟يك ا "هرمان هسه  "ويژگي باز آثار 

  اصل اول اين مكتب چيست؟. را تعريف كنيد  "پست مدرن  "

  سواالت كوتاه پاسخ

  

  :  صاحب هر اثر را بنويسيد 

  :منظومه ي سالم به حيدر باباي )ب:                                                       داستان يكي بود يكي نبود )الف   

  :داستان جعفرخان از فرنگ برگشته) ت:                                                               مخوف رمان تهران ) پ    

  :مجموعه غزليات جالليه)چ:                                                                 مسالك المحسنين)  ج    

  :تذكره آتشكده)خ:                                                                          محيط اعظم)ح    

  


