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            1درس 
  87-د  .سيرالملوك ها و شاهنامه هاي متعددي نوشته شده است )                      (        از روي ترجمه ي 

  87چيست ؟  د   "شاخص هاي ادبي "منظور از
  خط اوستايي چند حرف است و براي نوشتن چه متوني از آن استفاده مي شده است ؟ 

  داراي چند حرف بوده است ؟خط پهلوي در چه دوره اي كاربرد داشته و 
  در اصل از چه واژه اي گرفته شده و مربوط به چه قومي بوده است ؟ "پهلوي  "كلمه ي

  .است ........................ خط  "نام ديگر خط ميخي 
  كدام كتاب سرمشق تاريخ نويسي در دوره هاي بعد از اسالم شد ؟

  سندبادنامه) 4شاهنامه فردوسي                  ) 3سيرالملوك                      ) 2خداي نامه                        ) 1    
  :كتابي است به زبان پارسي ميانه كه در نخستين سده هاي اسالمي چندين بار به عربي ترجمه شد

  سندبادنامه) 4               شاهنامه فردوسي   ) 3سيرالملوك                      ) 2خداي نامه                        ) 1
  به كار مي بردند چه نام داشت؟ داراي چند حرف بود؟ و از كدام جهت نوشته مي شد؟  ايرانيان در عهد باستانالفبايي كه 

  از چپ به راست -حرف  36 -خط ميخي) 2از راست به چپ                                          - حرف44- خط بابلي)1     
  از چپ به راست –حرف  36 - خط تصويري ) 4از راست به چپ                                    - حرف 44 - خط اوستايي)3     

  كدام گزينه درست است ؟ فارسي نودر مورد 
  .رتي استتركيبي از پهلوانيك و پا) 2.                                        تركيبي از فارسي باستان و ميانه است) 1     
  .تركيبي از فارسي ميانه و پارتي است ) 4.           بعد از ورود اسالم با استفاده از الفباي عربي تحول مي يابد)3     

  در چه دوره اي رايج بوده و چه مورد استفاده اي داشته است ؟ "پارسي باستان    "زبان 
  بردند چه نام داشت؟ داراي چند حرف بود؟ و از كدام جهت نوشته مي شد؟خّطي كه ايرانيان در عصر اشكاني و ساساني به كار مي 

    2درس 
  87-د .مي باشد)               (                  نخستين شاعر پارسي گوي  "تاريخ سيستان"به قول 

  داشتند ؟به مقابله با چه گروهي برخاستند و در اولين روش مقابله ي خود، چه شعاري را مد نظر "شعوبيه  "
  واضع علم عروض بوده است ؟                                                                                   ايراني كدام دانشمندچيست و  "عروض  "علم 

   87- د به چه روشهايي با سياست بني اميه مبارزه كردند ؟چه گروهي بودند و شعوبيه 
  از چه كساني به عنوان نخستين سخن سرايان فارسي نام برده شده است ؟"تاريخ سيستان"و  "چهار مقاله"در كتابهاي 

  )نمونه  1ذكر ( استفاده از خط عربي در زبان فارسي چه پيامدي داشت ؟ 
  نقطه ي شروع شعر فارسي دري در دوره ي اسالمي را چه سالي مي دانند ؟

  كدام حكومت بود ؟ به چه معنايي است و زبان دولتي "دري  "كلمه ي 
  

    3درس 
  :دو مورد از ويژگي هاي شعر در عصر ساماني را بنويسيد 

  :در مورد تعداد شاعران و محور فكري آنها در دوره ي ساماني توضيح دهيد
  .آنها جز ابياتي پراكنده در دست نيست توسط رودكي به نظم در آمد، اما از(                                  ) و (                          ) دو داستان 

  مربوط به دوره ي كدام شاخص ادبي است ؟  "دوره ي تغزل يا خردآزمايي"
  سروده ي كيست و در چه موردي سروده شده است ؟ "بوي جوي موليان  "قصيده ي معروف 

  :به نظم در آورده است ، نام ببريد  "رودكي"دو اثري را كه 
  م قالب شعري مهارت داشته است و سبك شعري او را امروزه چه مي نامند ؟در سرودن كدا "رودكي  "



  87-د .نسبت داده اند(                    ) را به   "پدر شعر فارسي  "عنوان 
  :شكل قالب مثنوي و قطعه را بكشيد

  .بيتي را بكشيد 3چه محتوايي دارد؟ شكل يك قطعه ي  "قطعه  "قالب 
  87-محتوايي دارد؟ دچه شكل و  "قطعه  "

                                     87-د   .اختصاص داشته است ................. به ) شاعر خرد( پيش از فردوسي عنوان
  .از ويژگيهاي عمده ي شعر شهيد بلخي دو مورد ذكر كنيد 

  را به ترتيب به كدام شاعران داده اند ؟  "شاعر خرد " عنوان
  87-د. مي باشد ................................ سروده ي ) و ياد جواني پيري ( قصيده ي 

  درست نيست ؟  شعر عصر سامانيكدام گزينه در مورد 
  .طرز شاعري آنان بر سادگي لفظ و آساني معني استوار است)1    
  .شاعران اين عصر خيال و انديشه ي خود را به طور مبهم عرضه مي كنند) 2    
  .شاعران اين عصر بيشتر به واقعيات حيات نظر داشتند) 3    
  . محور فكري شاعران اين عصربيشتر خرد بوده و تكيه بر دانش و فضيلت)4    

  غزل با تغزل چه تفاوتي دارد ؟
  

    4درس 
  كيست و چه قالبي دارد ؟  در چه موردي است؟ سروده ي   "آفرين نامه "

  كيست و چه موضوعي دارد ؟سروده ي   "آفرين نامه "مثنوي 
  .مي باشد )              (           سروده ي   "آفرين نامه "مثنوي 

  87-را پرچم دار ادبيات شيعه دانسته اند ؟  د  "كسايي  "چرا 
  لقب كيست و چرا چنين لقبي را به وي داده اند؟  "پرچم دار ادبيات شيعه"

  .ديده مي شود (                    ) ، در ديوان اشعارنخستين قصيده هاي منقبت و مرثيه 
  لقب كدام شاعر است و چرا ؟  ) نقاش چيره دست طبيعت ( 
  . است (                          )لقب ) نقاش چيره دست طبيعت ( 

  .مي دانند (                    ) و پيشرو (                     ) كسايي را پيرو  
  بلخي از نظر فكر و زبان حد واسط كدام دو شاعر بزرگ به شمار مي رود ؟ بو شكور

  صحيح است؟ آفرين نامهكدام گزينه در مورد 
  قالب قصيده –سروده ي شهيد بلخي ) 2قالب مثنوي                                       –سروده ي شهيد بلخي )1     
  قالب قصيده –سروده ي بوشكور بلخي ) 4قالب مثنوي                                   –سروده ي بوشكور بلخي ) 3     

  
  نبوده است؟ كساييكدام شاعر تحت تاثير 

  ناصر خسرو)4محتشم كاشاني                      )3فردوسي                            )2قوامي رازي                     )1     
  

    5درس 
  چيست ؟ نوشته ي كيست ؟ "االبنيه عن حقايق االدويه  "كتاب موضوع 
  چگونه نثري دارد و موضوع آن چيست ؟ )حدودالعالم من المشرق الي المغرب ( كتاب 

  87-د  .خاستگاه حماسه ي ملي ايران كجاست و سه تن از حماسه سرايان مشهور اين شهر را نام ببريد 
  87- د نخستين كتاب نثر فارسي چه نام دارد و به دستور چه كسي تاليف شد ؟  

  .مي باشد.......................نام دارد ودر زمينه ي...........................................................قديمي ترين كتابي كه به خط فارسي امروز در دست است  
  87- د  .ترجمه شده است ..........................................از روي كتاب ................................. ..توسط )  تاريخ بلعمي (  



  كيست؟ اصل اين كتاب چه نام داشت و به چه زبا ني بود ؟  "تاريخ بلعمي  "نوسينده ي كتاب 
  به چه زباني است؟. چه نام دارد  "قرآن كريم"نخستين ترجمه ي 

  .است(                           )دارد و به زبان (                            )   "قرآن كريم"ين ترجمه ي نخست
  :به دستور چه كسي و توسط چه كساني ترجمه شد؟ به اختصار توضيح دهيد "تفسير طبري  "

  يست ؟چ "هدايه المتعلمين في الطب "و  "االبنيه عن حقايق االدويه  "موضوع دو كتاب 
  اصطالحات پزشكي - شيوه ي درمان بيماري ها) 2خواص گياهان و داروها    –شيوه ي درمان بيماري ها ) 1   
  اصطالحات پزشكي -خواص گياهان و داروها) 4شيوه ي درمان بيماري ها      -خواص گياهان و داروها) 3   

    ويژگي زير مربوط به چه عصري است؟
  ))داشتن رنگ ملي و ايراني .نزديكي به طبيعت .تنوع اوزان و قالب ها ((            

  عصر فردوسي) 4عصر رودكي                        )3عصر ناصر خسرو                 )2عصر انوري                       )1    
  مربوط به كدام دوره است ؟سنت داستان پردازي،منظومه سرايي اخالقي و نظم حماسه هاي ملي 

  عصر فردوسي) 4عصر رودكي                       )3عصر ناصر خسرو                 )2عصر انوري                       )1     
  مربوط به دوره ي كدام شاخص ادبي است ؟ "حماسه ي ملي و خرد آرماني  "دوره ي 

  عصر فردوسي) 4عصر رودكي                        )3عصر ناصر خسرو                 )2عصر انوري                       )1     
  .منادي صلح و آرامش و رفاه و شادي است ودر بر دارنده ي رنگ ملي ايراني...................................شعر در 

  عصر فردوسي) 4عصر رودكي                        )3     عصر ناصر خسرو            )2عصر انوري                       )1    
  در رشد و رواج زبان فارسي چه تاثيري داشتند ؟ "سامانيان  "

  :ابوبكر اخويني بخارايي:                                       ابو منصور موفق هروي:  از هرنوبسنده يك اثر نام ببريد
  :جرير طبري  

    6درس 
  چه بود ؟)) شاهنامه ي فردوسي((توفيق  علل عمده ي

  :را بنويسيد  "فردوسي "يك نمونه از شاهكارهاي هنري 
  87- د:  را نام ببريد  "شاهنامه  "دوره هاي مختلف 

  از ديدگاه فردوسي ، چگونه اثري است ؟ "شاهنامه  "
  ) مورد 4ذكر ( مورد قبول و پسند سلطان محمود غزنوي واقع نشد ؟ "شاهنامه  "چرا 
  چگونه شعري است و مبدع آن كيست ؟ "مناظره"
  نوشته ي كيست؟ حاوي چند لغت است ؟ از چه نظراهميت دارد؟  "لغت فرس  "

  )مورد  2( از چه آرايه هايي بيشتر استفاده مي شود ؟ "حماسه"در
  كدامين حس بر ديگر احساسات غلبه دارد ؟ "اسدي  "در شعر 

  كار شاهنامه مي دانيم مهمترين اثر او چه نام دارد ؟چرا دقيقي را پيشواي فردوسي در 
  87-د نظم آن چند سال به طول انجاميد؟  - چه قالب و بحري دارد ؟  -شاهنامه ي فردوسي چند بيت است ؟ 

  87-د.  نام دارد ...................................مهمترين اثر دقيقي 
  .طوالني ترين و مهمترين بخش شاهنامه است ................................. مرحله ي 

  كدام است؟ شاهنامهمهم ترين و طوالني ترين بخش 
  جنگ رستم با ديوان)4تاريخي                  )3پهلواني                       )2اساطيري                     )1         

  آثار حماسي ايران به ترتيب تاريخي كدامند ؟
  گرشاسب نامه -گشتاسپ نامه-شاهنامه - خداي نامه) 2شاهنامه           -گرشاسب نامه- گشتاسپ نامه -خداي نامه) 1         
  گرشاسب نامه –شاهنامه  –گشتاسپ نامه  -خداي نامه) 4گرشاسب نامه                - شاهنامه-خداي نامه - گشتاسب نامه         
  درست نيست ؟ لغت فرسورد كتاب كدام گزينه در م) 3         
  .قديمي ترين كتاب لغت در فارسي است) 2.                         اولين لغت نامه ي مدون فارسي است) 1         



  .است موفق هرويجزء آثار معروف ) 4.                                     است  اسديجزء آثار معروف ) 3         
  
  

    7درس 
  را شاعري فاقد ابتكار مي دانيم ؟ وي در سرودن كدام قالب شعري بيشتر مهارت داسته است؟ "معزي"چرا 

  87- نسبت به پيشينيان چيست ؟   د "عنصري  "امتياز قصايد 
  چند بيت باقي مانده است و اصل اين داستان متعلق به كدام قوم است ؟ ) وامق و عذرا ( از مثنوي 

  اصل اين داستان متعلق به كدام قوم است ؟  ؟چند بيت باقي مانده است از آن  سروده ي كيست؟ )وامق و عذرا ( مثنوي  
  در شعر منوچهري بيشتر چه چبزهايي توصيف شده است ؟ 

  در عصر عنصري چگونه شعرهايي جاي گزين حماسه ي عصر فردوسي مي شوند ؟  
  پديد آورد ؟ شكل آن را بكشيدرا براي اولين بار چه كسي در شعر فارسي  "مسمط  "قالب 

  .شكل يك مسمط سه رشته اي و پنج مصراعي را بكشيد
  .است(                               ) استادي از آن  "مسمط  "در قالب 
  87- د.   مي باشد ...................... سروده ي ) وامق و عزرا ( مثنوي 

  ي است ؟در چه مورد "فرخي  "با  "عنصري  "تفاوت شعري 
  .است (                               )ستايشگري و جاي گزيني تاريخ به جاي حماسه مربوط به عصر  "دوره ي 

  :نام ببريد "عنصري  "دو مثنوي از 
  به ترتيب سروده ي كدام شاعران عصر عنصري است ؟ "لغز شمع  "و  "با كاروان حلّه  "دو قصيده ي 

  دربار غزنه كه بود؟مشهورترين ملك الشعراي 
  فرخي) 4عنصري                  ) 3منوچهري                  ) 2معزي                ) 1

  87- د  .دارد .................است و قالب .............سروده ي  "خزانيه"شعر 
  مسمط –عنصري )  4مسمط             –منوچهري ) 3قصيده        -منوچهري) 2قصيده        –عنصري ) 1

  شدند؟ "حماسه  "بعد از عصر فردوسي چگونه شعرهايي جايگزين 
  مكتبي) 4اخالقي                  ) 3عرفاني                 ) 2تاريخي                ) 1

  ستايشگري و جاي گزيني تاريخ به جاي حماسه مربوط به كدام عصر است ؟ "دوره ي 
  عصر فردوسي) 4عصر رودكي                       )3عصر ناصر خسرو                 )2صر عنصري              ع)1   

  :است..................براي جلب حمايت ................ سروده ي  "لغز شمع  "قصيده ي 
  معزي - عنصري) 4وچهري          من  - عنصري) 3         عنصري -منوچهري) 2           عنصري - معزي  ) 1     

  
  :                       عنصري:            يك اثر از هر شاعر نام ببريد 

  

    8درس 
  87- د    .دست يافت )               (          در مصر به لقب  "ناصرخسرو"
  چيست ؟ "عرفان اسالمي  "در بين مسلمين چه ناميده مي شود و منشإ  "عرفان"

  در دست نيست ؟   _سده هاي نخستين اسالمي _چرا آثار مدوني از عرفاي دوره ي اول 
  :بيشتر بر چه جنبه اي از عرفان تاكيد داشتند؟ توضيح دهيد  "عارفان  "در سده هاي نخستين اسالمي 

  اشعار به جا مانده از باباطاهر بيشتر چه نوع شعري است و به كدام لهجه سروده شده است ؟
  ي شعر ناصر خسرو چيست ؟ محتوا
  ت و در چه موردي است ؟سينوشته ي ك "اسرارالتوحيد "كتاب 

  



  نوشته ي چه كسي و مربوط به چه قرني است؟ "اسرارالتوحيد "كتاب 
  5قرن - محمد بن منور) 2                      5قرن -ابوسعيد ابوالخير) 1
  6قرن - محمد بن منور) 4                      6قرن -ابوسعيد ابوالخير) 3

  87-د   نخستين گوينده ي شعر مكتبي كيست و نتيجه ي تامالت فلسفي او در چه آثاري به جا مانده است؟
  مجموعه سخنان كوتاه به عربي - بابا طاهر) 2دو بيتي ها                        –بابا طاهر ) 1
  اشعار –ناصر خسرو ) 4آثار به نثر                    –ناصر خسرو ) 3

  كدام عارفان بيشتر بر جنبه ي عملي كار تأكيد داشتند ؟
  بابا طاهر - ابوسعيد ابوالخير)4منصور حالج    - بايزيد بسطامي)  3بايزيد بسطامي   –محمد بن منور ) 2منصور حالج   - بابا طاهر) 1  

-نسبت به شعر و نثر چگونه است ؟    د "ناصر خسرو  "ديدگاه  87-د   چند باب دارد و موضوع آن چيست ؟  اثر كيست ؟)) اسرارالتوحيد (( 
87  

  ناصر خسرو چگونه است ؟ "سبك شعري 
  چه مضاميني ديده مي شود ؟ "ناصر خسرو  "در ديوان اشعار 

  چگونه است ؟ "ناصر خسرو  "سبك شعري 
  :را نام ببريد  "ناصر خسرو  "سه نمونه از آثار منثور 
  :را نام ببريد "ناصر خسرو  "دو نمونه از آثار منثور 

  

    9درس 
  با كدام اثر آغاز مي شود و با كدام اثر به اوج و اعتبار خاص خود مي رسد؟ "نثر تاريخي فارسي"

  در چيست ؟ "دانش نامه ي عاليي"اهميت 
  چيست و در چه موردي است ؟ "سياست نامه  "نام ديگر

  از چه دوره اي در ايران رواج پيدا كرد و چه پيامدي داشت؟"صوفيانه نثر  "
  تاليف كيست ؟در چند باب است و موضوع آن چيست ؟ "قابوس نامه "
  .باب مي باشد(                           ) است و در (                             ) تاليف "قابوس نامه "

  ويسندگان ايراني آثار خويش را به عربي نوشته اند ؟ يك دايره المعارف فارسي از وي نام ببريد ؟و برخي از ن"ابوعلي سينا  "چرا 
  در چند مجلد فراهم شده بود و چه قسمتهايي از آن باقيمانده است ؟ ) تاريخ بيهقي ( 

  87- د   .مي باشد ..................................مورخ بزرگ  است و نوشته ي ارزشمند نويسنده و............................... "تاريخ بيهقي  "نام ديگر 
  :چيست ؟ نوشته ي كيست ؟ دليل اهميت آن را بنويسيد  "دانش نامه ي عاليي  "نام ديگر 

  :از هر نويسنده يك اثر نام ببريد 
  :خواجه نظام الملك:           عالي كيكاووسعنصرالم:                 ابو ريحان بيروني:                           ابو علي سينا

  :ابوالفضل بيهقي
    

    10درس 
  .آغاز شد )              (        با ترجمه ي كتاب  "نثر ديني فارسي"

  علت آفرينش تفسيرها چيست ؟  
  تفسير نويسي به زبان فارسي از چه زماني رايج شد و چرا ؟

  :از هر نويسنده يك اثر نام ببريد 
  :خواجه عبداهللا انصاري:        جالبي هجويري :    ابوبكر عتيق نيشابوري 

  نوشته ي كيست و در چه موردي است ؟ "رسايل "
  87- نخستين نمونه هاي نثر مسجع فارسي در آثار چه كسي جلوه گر شد ؟     د ؟ چگونه نثري است   "نثر مسجع "

  87-د   شامل مي شود ؟  تفسير معروف به كمبريج چه قسمتهايي از قرآن را



  مربوط به چه قرني و نوشته ي چه كسي است ؟  "تفسير سورآبادي"كتاب 
  .است(                            ) نوشته ي  "طبقات الصوفيه"
  

                19درس 
  در چه موردي است و نوشته ي كيست ؟ "بوطيقا  "كتاب 

  :نام ببريد  "هومر  "دو اثر مشهور از 
  87- د:     نام ببريد كه در آثار حماسي ، رويين تن بودند ) يكي ايراني و ديگري يوناني ( دو قهرمان 

  87-د   .نام دارد )                        (        درباره ي شعر  "ارسطو  "كتاب مشهور 
  در آغاز اصول و مياني فرهنگ خود را از كدام ملت ها وام گرفتند ؟ "يونانيان  "

  87-د:    بزرگ ترين حماسه سراي جهان كيست و دو اثر مشهور او را نام ببريد
  .     قهرمان يوناني كه از ناحيه ي پاشنه ي پا روويين تن نبود

  اصول و مباني فرهنگ خود را در آغاز از كدام ملت ها وام گرفتند؟ يونانيان
  2و1گزينه ي )4فرانسه          -مصر) 3مصر            -ايران- بابل) 2آشور              -كلده) 1       

  درباره ي شعر چه نام دارد ؟)) ارسطو (( كتاب مشهور 
  فن شعر)4بوطيقا               ) 3الغفران               ) 2دكامرون          ) 1      

  

    20درس 
  87-د   .نام دارد (                     )  "بوكاچيو  "اثر مشهور 

  87-به دنبال اثبات چه انديشه اي بودند و با چه مقابله مي كردند ؟   د "اومانيست ها "
  چيست و نوشته ي كيست ؟ ) دكامرون( 

                               نقاش پرده ي موناليزا     
  . نقاشي كه تك چهره نگاري را به اعتال رسانيد 

  87-د.   است ...................  معروف  جمله ي) من مي انديشم پس هستم (  
  .   روش او استقرا ناميده شد        

    دانسته اند رنسانسدر ايتاليا را مهد و روح )                  (      شهر  
  .    ........................................ "اومانيسم  "نام ديگر    
       . ....................................سمتنديسگر بزرگ دوران نهضت اوماني   
  اثر كيست ؟به نظم است يا به نثر ؟ تفاوت اين اثر با كتاب الغفران معري در چيست؟    در چه موردي است ؟ "كمدي الهي  "
  .است(                                 ) اثر  "كمدي الهي "

  : "اومانيستي  "از بين بزرگترين هنرمندان 
  چه كسي در كار سايه روشن ها روش تازه اي ابداع كرد؟ )  چه كسي تك چهره نگاري را به اعتال رسانيد؟                ب)الف

تنديسگري كه  در آثارش بيشتر بر جسم انسان ها تاكيد )د......................       نخستين هنرمندي كه زن در آثار او مفامي واال يافته )   ج
  ............      :داشت

  :مي باشد استقرا روش اين فيلسوف بزرگ انگليسي ، موسوم به 
  كالريج)4فرانسيس بيكن         ) 3جان ميلتون                     ) 2رنه دكارت          ) 1      

  از كيست ؟ " من مي انديشم پس هستم "جمله ي معروف 
  بوكاچيو) 4ويكتور هوگو             ) 3ن          فرانسيس بيك) 2رنه دكارت      ) 1      

  صحيح است ؟ رافائلكدام گزينه در مورد نقاشي هاي 
  .در كار سايه روشن ها روش تازه اي ابداع كرد)2.                            تك چهره نگاري را به اعتال رسانيد) 1      
  در آثارش بيشتر بر جسم انسان ها تاكيد داشت)4.           رسيم كردههمه ي چهره ها را با حالت رواني آنها ت)3      



     

    21درس 
  .در فرانسه است كه قواعد و اصول اين مكتب را بيان مي كند  "مكتب كالسيسيم "استاد بزرگ)                          (  

  :مورد آن توضيح دهيداز بين اصول مكتب كالسي سيسم،كدام يك اصل بنيادين محسوب مي شود؟ در 
  

  87- كالسي سيسم را در ادبيات نام ببريد؟     د "سه مورد از اصول و قواعد عمده ي 
  .دو مورد ازاصول و قواعد عمده ي كالسيسيم را در ادبيات بنويسيد 

  :را توضيح دهيد  "نزاكت ادبي  "از بين اصول مهم مكتب كالسيسيم، اصل 
  آخرين تراژدي وي چه نام دارد ؟  كه بود و ) پدر تئاتر فرانسه ( 

  .استاد بزرگ مكتب كالسيسيم در فرانسه است كه قواعد و اصول اين مكتب را بيان مي كند 
  گتشد) 4ميلتون                ) 3بوالو                  ) 2راسين                  ) 1
  گي كدام مكتب است؟ژوي "ايده آل بودن و در هنر فقط خوبي و زيبايي را خواستن  "
  دوره ي رنسانس) 4اومانيسم            ) 3كالسي سيسم          ) 2رمانتي سيسم       ) 1

  87- د   نوشته ي كيست و بيانگر كدام مكتب است؟ "خسيس "نمايش نامه ي 
  كالسي سيسم            -راسين  ) 2                       رمانتي سيسم    – راسين)1
  كالسي سيسم         -مولير ) 4                         رمانتي سيسم      –مولير)3

                22درس 
  .بود  "حافظ "شاعر و نويسنده ي بزرگ آلماني است كه شيفته ي)                      (   

  با انديشه هاي كدام متفكران عصر روشنگري آغاز مي شود ؟ "رمانتي سيسم  "جنبش 
  ............................................. "مادام بوواري  "نويسنده ي رمان معروف  
  87-گفته ي كيست و در مورد كدام مكتب ادبي است ؟    د "كلمه عبارت است از سخن و سخن خدا است  " 

    .شاعر و نويسنده ي بزرگ آلماني است كه شيفته ي حافظ بود (           ) 
  گوته) 4فردريك شلگل       ) 3ويليام شلگل         )2            بوالو ) 1

  87-د:  منظومه ي فاوست ) ب :                                                        رمان مادام بوواري )الف :      نويسنده ي هر اثر را نام ببريد 
  :را نام ببريد  "رمانتي سيسم  "اصول مهم مكتب 

  در اين مورد چه نظري دارد؟ "ويكتور هوگو  "چيست؟ "كلمه  "ديدگاه  رمانتيك ها نسبت به 
  )مورد  2( در چيست ؟ "رمانتي سيسم  "و  "كالسي سيسم  "مهم ترين تفاوت هاي دو مكتب 

  :          فاوست :                         ساالمبو:         صاحب هر اثر را نام ببريد 
  چيست؟      "رمانتي سيسم  "و  "كالسي سيسم  "در مورد  دو مكتب  "گوته  "نظر 

  
         

سنوي  اثر
  نده

مكتب 
  ادبي

سورنا سردار 
  اشكاني

    

      مادام بوواري

      بهشت گمشده

      فاوست

      استر

      11درس 
  اين توصيف در باب)) ديگري به وي الهام نشده او پيامبري در ادب فارسي است كه در همه عمر جز ستايش و نكوهش چيز: (( گفته اند 



  كيست و مبين چه نكته اي است 
  مثنوي)4غزل                  )3 قصيده                )2قطعه                      )1بيشترين شهرت انوري در كدام قالب شعري است؟    

  بيشترين شهرت انوري در كدام قالب شعري و در چه مضاميني  است؟  
    :در چه نوع شعري است ؟ توضيح دهيد "مسعود سعد "شهرت 

  كدام شعر انوري به عنوان زيباترين و پرآوازه ترين اشعر اجتماعي وي مطرح شده و در چه قالبي است ؟
  :سال هاي اسارت وي آمده باشد  بيتي از مسعود سعد بنويسيد كه در آن نام زندان ها و

     12درس  
  ين لقب ناميده شده است ؟ه ايعني چه ؟ چه كسي ب)) خالق المعاني (( 
  مسعود سعد)4   انوري    )3رزاق        جمال الدين عبدال)2كمال الدين اصفهاني        )1لقب كدام شاعر است؟     )) خالق المعاني (( 

  در چه قالبي و در چه موضوعي است؟ "الدين عبد الرزاق اصفهاني جمال  "مشهور ترين شعر 

   13درس   
  بيشتر از چه مايه مي گرفت ؟)) شيخ اشراق (( انديشه هاي 

  .نوشته ي كيست ؟ در مورد تفسيري كه بر آن نوشته شده ،به اختصارتوضيح دهيد "كشف االسرار"
  بسط آن پرداخته است ؟نوشته ي كيست ؟ چه كسي به شرح و  "كشف االسرار"

  .جست و جو كرد  را مي توان  "عين القضات "اساسي ترين انديشه هاي صوفيانه ي )               (         و )                (     در دو رساله ي 
  نوشته ي كيست چند باب است و در چه موردي است؟ "اسرار التوحيد "

  :عنوان دو رساله ي تمثيلي و ادبي از شيخ اشراق مطرح شده است .....در همه ي گزينه ها ،به جز گزينه ي 
  لغت موران –روزي با جماعت صوفيان )2يزدان شناخت      - تمهيدات)1
  رساله الطير - في حاله الطفوليه) 4آوازپر جبرئيل        –صفير سيمرغ )3

  از كيست؟      "كشف االسرار و عده االبرار  "تفسير 
 محمد بن منور)4ابو سعيد ابي الخير         )3رشيدالدين ميبدي         )2انصاري       ... اخواجه عبد)1 

  را چه كسي بنيانگذاري كرد؟ "فلسفه ي اشراق "
  حكمت خسرواني چيست؟ از مجموع اين حكمت و تفكر ايراني،چه فلسفه اي پايه گذاري شد؟پايه گذار اين فلسفه چه كسي بود؟

  در اصل به چه زباني بوده است؟ در قرن پنجم توسط چه كسي به نظم فارسي در آمد؟ چه كسي و در چه قرني "هسندبادنام "كتاب 
  آن را به نثر فني و آراسته در آورد؟  

  

      14درس 
  ، مربوط به كدام باب آن مي شود؟ ضرب المثل هاي رايج امروزدر چه سالي تاليف شده است ؟ و  "گلستان"

  سبك نگارش آن چگونه است؟ ؟چيست )) كليله و دمنه ((موضوع كتاب 
  .است(                            ) اثر شاعر معروف قرن ششم  "حدائق السحر"

  چيست ؟ اين اثر چه ارزش و جايگاهي دارد ؟ "المعجم  "موضوع و محتواي 
  :توضيح دهيدبودن آثار سعدي ، به اختصار  "سهل الممتنع  "در مورد ويژگي 

  شامل چه قسمت هايي است و ويژگي عمده ي نثر گلستان چيست ؟ "گلستان  "
  )كامل توضيح دهيد( نام ببريد؟اين اثر در چه موردي است ؟ "شمس قيس رازي  "اثري از 

  .به اوج و اعتبار خاصي مي رسد........................................... آغاز شده و در قرن پنجم با كتاب ........................................... نثر تاريخي فارسي با 
  چيست و مربوط به چه قرني است و در چه موردي است ؟ "چهار مقاله  "نام ديگر كتاب 

  ه فارسي برگرداند ورا به عربي ترجمه كرد ؟ چه كسي آن را از عربي با نثري فصيح و استوار و آراسته ،ب "كليله و دمنه  "چه كسي كتاب 
  چيزهايي هم بر آن افزود ؟ 

    15درس 
  .را بكشيد  هندسي رباعيشكل كيست ؟ مشهور ترين شاعر در اين قالب مخصوص بيان چگونه انديشه هايي است ؟)) عي بار(( قالب 



  كرد ؟در قصايد و غزليات بيش تر متوجه چه مضاميني است ؟وي چه تغييري در غزل فارسي ايجاد  "سنايي  "
  بيش تر چه كاربردي دارد ؟ "رباعي  "

  بود؟          "ناصرخسرو "كدام شاعر از جهت شيوه ي زندگي و تحول روحي مانند 
  كمال الدين اصفهاني       ) 4مسعود        ) 3سنايي     ) 2بو شكور بلخي     )1 

    16درس 
  ؟كدام اثر است و اهميت اين اثر چيست)) خاقاني (( زيارتي  –حاصل سفر سياحتي 

  است كه وي را از ديگر معاصرانش ممتاز مي كند ؟)) نظامي (( چه تفاوت عمده اي در كار 
  كدام اند ؟ "خاقاني "عمده ترين شاخص هاي شعر 

  كدام كتاب سفرنامه اي منظوم و واقعي است و سروده  كيست ؟
  ناصرخسرو–سفر نامه )4تحفه العراقين خاقاني   )3سنايي   -سيرالعباد الي المعاد)2    عطار  –منطق الطير )1
  

  .است(                                 ) نام دارد ،كه در مورد (                              )  "پنج گنج نظامي"نخستين منظومه از 
  :دهيد به پرسش هاي زير پاسخ  "خمسه ي نظامي  "در مورد 

  نخستين منظومه ي آن چه نام دارد ؟ و در چه مورذي است ؟                                     ) الف 
  چندمين منظومه ي آن است ؟"ليلي و مجنون  "داستان ) ب  

    17درس 
  چه بود و اين حادثه منجر به سرودن چه اثري شد ؟)) مولوي (( مهمترين حادثه ي زندگي 

  .نام دارد(                         )   "عطار "استوار و عميق عارفانه ي رباعياتمجموعه ي 
  چگونه اند؟ پيونديو  جوششيو  كوششياشعار 
  نوشته ي كيست و در چه موردي است ؟)) تذكره االولياء (( كتاب 
  در چه قالبي است و چگونه محتوايي دارد ؟ "مختار نامه  "

  .دوره مي توان تقسيم كرد ؟ توضيح دهيد  را به چند "مولوي  "زندگي 
  كيست و چه جايگاهي دارد ؟)) پير (( در ادبيات عرفاني 

  تذكره الشعرا)4     تذكره االولي)3رساله الطير                   ) 2اسرارالتوحيد             )1عطار نيشابوري مولف كدام كتاب است ؟       
  شاهنامه ي فردوسي)4ديوان كبير مولوي           )3    بوستان سع)2امي         اسكندر نامه ي نظ)1    ي نيست ؟         كدام اثر مثنو

  كدام دسته از آثار زير جزء منظومه هاي بلند و عرفاني عصر مولوي هستند؟-
 منطق الطير –مخزن االسرار  -حديقه الحقيقه) 2خسرو و شيرين                     - الهي نامه-ويس و رامين )1

  يزدان شناخت   - تمهيدات -سيرالعباد الي المعاد) 4كشف االسرار             –آوازپر جبرئيل  –صفير سيمرغ ) 3 
  

  مصيبت نامه)4مختار نامه     )3تذكره االوليا       ) 2منطق الطير    ) 1كدام اثر عطار را مي توان اثري عرفاني دانست؟    
  

    18درس 
  

  شاهنامه ي فردوسي)4    ديوان كبير مولوي)3  بوستان سعدي     )2ي         اسكندر نامه ي نظام)1     ؟   نيست مثنويكدام اثر 
  .لقب كدام شاعر است ؟ يك اثر منثور از وي نام ببريد )) طوطي زبان آور هند (( 

  .مي باشد(                       ) باب است و نام ديگر آن (                   )  "بوستان
  شامل چه قسمت هايي است ؟ "گلستان  "

  عموما چه مضموني دارد ؟ "سعدي  "غزل 
  :بيش تر از كدام شاعر متاثر است ؟يك اثر منثور از وي نام ببريد "امير خسرو دهلوي  "



       23درس 
  :را بنويسيد ))  مكتب رئاليسم((عوامل ظهوردو مورد از 

  چه ويژگي دارند؟  "رئاليستي"قهرمانان رمان هاي 
  چيست و مبتكر آن كدام نويسنده است ؟)) رئاليسم جادويي ((

  كدام دسته از هنرمندان زير واقع گرا بودند ؟
 دو موپاسان -هنريك ايبسن - زوالاميل )2اميل زوال                           -هنريك ايبسن -داستايوسكي )1

 ارنست همينگوي-دو موپاسان  - گابريل گارسيا ماركز) 4ارنست همينگوي      -گابريل گارسيا ماركز-داستايوسكي)  3 )2

  كدام گزينه در مورد واقع گراي انتقادي صحيح نيست ؟
  .رندقهرمانان دستان از محيط خويش جلوت)2.      مكتبي اميدوار و خوش بينانه است)1
  .بينشي منفي و بد بينانه دارد )4.     بنيان گذار آن ماكسيم گوركي است )3

  : ، هر يك از عبارت هاي زير مربوط به كدام نوعِ آن مي باشد انواع رئاليسمبا توجه به 
  .معموال قهرمانان دستان از محيط خويش جلوترند و براي رسيدن به اجتماعي تازه تالش مي كنند) الف
  .شي منفي و بد بينانه داردبين) ب
  .     است   "گابريل گارسيا ماركز"بنيان گذار آن ) پ
  .بنيان اين مكتب بر تاكيد بر روي كار بنا شده است ) ت

  :نويسنده ي هر يك از رمان هاي زير را بنويسيد
  :خوشه هاي خشم )  ب:                                                            مادام بوواري )  الف   

  :دن آرام )  ت:                                                                          او )   پ    

        24درس 
  و بيانگر چه مسئله ي اجتماعي مي باشد ؟نوشته ي كيست )) دسته گل آبي (( داستان 

  نويسنده و شاعر  معاصر مكزيكي در آثارش به چه قشري از مردم نظر دارد؟"اكتاويو پاز"

        25درس 
  . كند  را تداعي مي)                      (    يا طبيعت گرايي براي بيشتر مردم نام نويسنده ي بزرگ  "ناتوراليسم 

  متعلق به كدام مكتب ادبي است ؟ چه مي دانيد ؟)) شعر تهي دستان ( (درباره ي لقب 
  ت متعهد قرن بيستم دانست ؟ارا طاليه داران ادبي)) ناتوراليست ها (( چرا بايد 

  بيش تر كدام نويسنده ي مشهور را تداعي مي كند ؟ چرا ؟ "ناتوراليسم  "نام 
  كالسي سيسم)4رمانتي سيسم         )3رئاليسم        )2ناتوراليسم          )1    مر بوط به چه مكتبي است ؟       "شعر تهي دستان "

  .اثر جان اشتاين بك و به سبك ناتوراليستي است)2.      اثر اميل زوال و به سبك ناتوراليستي است ) 1:    "خوشه هاي خشم "رمان 
  اثر جان اشتاين بك و به سبك رئاليستي است) 4         .    اثر اميل زوال و به سبك رئاليستي است)3                 

  .مي دانند .........................فرانسوي ، خود را نسل دوم ...................
 واقع گرايان  –طبيعت گرايان )2طبيعت گرايان             –واقع گرايان  )1

 كالسيك ها –طبيعت گرايان ) 4واقع گرا                        –كالسيك ها )3      

  

       26درس 
  .مي باشد )                    (      اثر شاعر رمانتيك  "كالغ  "منظومه ي 

  چه نام دارد؟ وي در اين رمان چه هدفي را دنبال مي كند؟ "مارسل پروست  "رمان معروف 
  ويرهاي شعري در ارتباط با يكديگر چگونه اند ؟تص)) نمادگرايانه (( در اشعار 

  :را مشاهده كرد ؟يك نمونه مثال بزنيد "نماد گرايي  "در چه بخشي از ادبيات فارسي بيش تر مي توان 



  :بعد از ظهر يك فون  - :                                     گل هاي بدي -: صاحب هر اثر را نام ببريد 
  .مي باشد )                    (      شاعر رمانتيك  اين اثر))  سوسك طاليي(( داستان 

  چيست و بنبانگذار آن چه كسي است ؟)) نمادگرايي (( نام ديگر 
 

  
 


