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ی انی پا  آزمون

سوم قرن  از  ران ایشرقی شمال  و  شرق در فارسی ادبیات  و  زبان گسترش و  پیشرفت  مهم   عوامل  از  گزینه...  جز  به  ها گزینه همه -1

است.   پنجم  قرن  میانه  تا

ران ای سرزمین  قلمروی  در  درمیاسال تمدن  و   فرهنگ  گسترش (1

 غزنویان  فتوحات  و   هاکشی  لشکر (2

 تعلیم  مراکز   و   مدارس  توسعه (3

دربار   به  ادیبان و  عالمان   جلب  در  شاهان  گرایش (4

داد.  رخ  فارسی  زبان   برای  ششم   و   پنجم  هایسده  در  که  است  ییهاپدیده جمله  از جز...  به   هاگزینه  همه -2

   سلجوقی  و غزنوی  عصر   در  رایج   غیر   یهالقب  و   نامها  هاواژه  با   آمیختگی (1

 رانایغربی  و   مرکزی  نواحی  لغات  و کلمات  با   آن یزش م آو   دری  فارسی  گسترش (2

  فارسی  ادب و  زبان   با عرفانی  اصطالحات و  عرفان  درآمیختن    (3

 عربی  زبان  کیباتترو  مفردات  با   فارسی  زبان  درآمیختن    (4

شد. می  بیشتر عربی واژگان  با   فارسی  زبان  یختگیام گذشتمی  زمان  هرچه  ششم   و پنجم  هایچرا در سده -3

 بود.   اعراب  حاکمیت   نفوذ تحت  همچنان  رانایسرزمین  روزگار  آن  در  زیرا (1

شدند.می  آشنا   عربی   زبان  با   ادیبان   و   شاعران  و   بود  میسر ادبی  و   دینی  علوم  تحصیل  عمدتاً   عهد آن  مدارس در  زیرا   (2

بود.میاسال  نوین   تمدن  و  فرهنگ  نفوذ  تحت  رانایدوره  آن  در  چون   (3

پذیرفتند.می  تاثیر میاسال  روایات  و قرآن  از  روزگار  آن  نویسندگان  و شاعران  چون  چهار   (4

است.  چهارم  قرن   سخنوران  هایسروده  یادآور   هجری   پنجم   سده  شاعران   از  یک   کدام  سخن   -4
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 ناصرخسرو قبادیانی        - 4              دامغانی       منوچهری (3                     سیستانی  فرخی  (2                 عنصری (    1     

 دیگر  در  ازآنچه  را   فارسی  شعر   سبک  رانایغربی  شمال   در  سیستان  و  خراسان  شاعران  با  همزمان  گزینه   کدام   شاعران    -5         

 داشت.  تازگی  فارسی  ادب  در آنها   کار  و  ساختند  متمایز   بود  رایج   آن  از پیش یا راناینواحی

 مسعودسعد    -ناصرخسر  (2                                                              انوری     -(سنایی  1

 مینظا  -  خاقانی  (4                              فاریابی   ظهیرالدین  -سیف فرغانی    (3    

 تصوف  او از پیروی   به معروف شاعران کدام و گردید فارسی شعر در عمیق  دگرگونی برای آغازی   شاعر کدام  معنوی و روحی تحول  - 6

 آوردند.  روی   عرفان  و

 خاقانی   - مینظا  و  ( سنایی2                                             انوری و  سنایی   - خسرو   ناصر   (1

 نظامی   و  ناصرخسرو   -  انوری  (4                                    مولوی                   و   عطار  -  سنایی  (3

 د.مآپدید  گزینه...   جز   به  زیر  تحوالت  همه  ها خانقاه  به  آن  ورود و  دربارها  از شعر  خروج   با   - 7

 شد. کاسته  شعر   بیان  سادگی  ( از2                                  یافت.  گسترش  شعر  موضوعات  دامنه   (1

 درآمدند.   شعر  هایپناهگاه  و  پشتیبانان رشما  در  ها(خانقاه    4                 شد.    افزوده  هایشهاندعمق  و  عواطف   قدرت  بر  (3

 ؟رساند  کمال  به  پنجم   سده  در  را نثرموزونۀ  چه کسی شیو  - 8

    بیهقی  (ابوالفضل2                                                منور بن  محمد  (1

 میبدی  ابوالفضل  (  4                                انصاری  عبداهلل  خواجه   (3   

 است. دهام گزینه  در کدام مصنوع نثر  نمونه   نخستین   - 9

     المحجوب (کشف2                                                 دمنه  و   (کلیله1  

                                 بیهقی  ( تاریخ4                         االبرار عدۀ  و   االسرار  (کشف 3   

  نیست.  موزون  نثر  عبارت  کدام  - 10         

 نگردانید. زایل  را  آن تو  لطف  و  رسانید  تو به  فاقه  و فقر  مرا  الهی  (گفت1

 هوهو  گویم می  او موافقت  نیز   من  کوکو  که  گویدمی  درخت  نای بر  فاخته  نای(2  

 ستارگان   از  است  درخشان  آسمان  که  چنان  مرقّعیان  از  است  درخشان  زمین   ( گفت3

 بود.   فایده را  مردمان  دیگر  و  بود   یادگار  را   تا تو  آسان،  و سبک  کتابی،  خواستی  راند(4

 پاسخ نامه : 
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ماوراءالنهر    یعن ی در شرق و شمال شرق    یقرن پنجم موجب شد زبان و ادب فارس  انهیاز قرن سوم تا م   رانای تالش شاعرانگزینه یک ،  –  1

عوامل   نای   جزو   ک ی  نه یا گزام ،   ده استم آ   4   -3-2  یها نهیو گسترش در گز  شرفتیپ  ن ایعوامل مهم  ابدیگسترش    ستان یخراسان و س

 .باشدینم

 ی دوره بر زبان فارس  ن ایکه در  ستین  ای عمده  ی هادهیاز پد  یبا زبان و ادب فارس  ی عرفان و اصطالحات عرفان  ختن یدرآم گزینه سه ،    - 2

 .رخ نموده است

علوم  لیدر مدارس آن عهد عمدتاً تحص رایز  شدیم  شتریب یبا واژگان عرب یزبان فارس یختگیم آ گذشتمیهرچه زمان ،   2گزینه - 3

 .شدندمیآشنا    یعرب   اتیبا زبان و ادب  ز یاز هر چ  ش یب بانیسبب شاعران و اد  نی بود به هم  سر یم  یو ادب  ینید

 ی عنی است    ی و غزنو   ی سامان  ۀسبک دور  ری همچنان تحت تاث  یدوم قرن پنجم و آغاز قرن ششم شعر فارس  ۀ میتا حدود ن،  4گزینه  - 4

 سخنوران قرن چهارم هستند.  یهاسروده  ادآوری  یانیچون ناصر خسرو قباد  ی شاعران

دسته که شاعران   نای.  داشت  یتازگ  یاز شاعران ظهور کردند که کار آنها در ادب فارس  ایدسته  رانای در شمال غرب،    4گزینه    - 5

. ساختند  زی بود متما  جیاز آن را  شیپ  ای  رانای ینواح  گریرا از آنچه در د  یو...( سبک شعر فارس مینظا  ،  یبودند.) خاقان   جانیمعروف آذربا

ی ار یبس  یاز و   یروی آن چنان که به پ دیگرد  یدر شعر فارس قیعم  یدگرگون ی برا  یآغاز  یی سنا  یو معنو  یتحول روح،    3گزینه :   -6

 ظهور کردند.  ی چون عطار و مولو  یآوردند و از جمله شاعران بزرگ یاز شاعران به تصوف و عرفان رو

.افزوده شد انیب  یو بر سادگ  افتی موضوعات آن گسترش    ۀبا دامن هابا خروج شعر از دربارها و ورود به خانقاه،  2گزینه :    - 7

ی موزون فارس یها را سرآمد همه نثر یتوان آثار ومینثر موزون را به کمال رساند آن چنان که  یخواجه عبداهلل انصار،  3گزینه :   - 8

 شمرد.

و دمنه است.  لهینمونه آن کتاب کل  نیو نخست   ی دوره رواج نثر مصنوع قرن ششم هجر،  1گزینه   - 9

 بیتتربه  3- 2-1گرید  ی هانهیگز  شودینم  افتی سجع    4  نه ینثر موزون به کار رفتن سجع در آن است در گز  ی اصل  ی ژگیو،    4گزینه  - 10

 و ستارگان واژگان سازنده سجع هستند. انیّ مرقع  –کوکو و هو هو  -  دیو گردان  دیرسان

 . 
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