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درست یا نادرست بودن گزینه های زیر را مشخص کنید بود. 1-  ساسانی  پارسی میانه یا پهلوی، زبان رسمی دوران 

زبان الف( 

به نگارش درآوردند. هخامنشیان  را در دورۀ  »اوستا«  کتاب  ب( 

نخستین دولت اسالالمی ایران پس از سقوط ساسانیان کدام بود. صفاریان  ج(دولت 

در ایران پیش از اسالالم آثار ادبی پهلوی غالباً به کتابت در نیامد د( 

رایج بوده است اشکانیان  هم(زبان پارتی ، در دوره. 

نوشته شده است. 2( جای خالی را پر کنید  ......................... و نامه های شاهان هخامنشی ، به خط  الف(فرمان ها 

است.  ........................ آثاری که به زبان پهلوی تألیف شده، بیشتر آثار  ب( 

تعلّق داشته است.  ................... زبان پارسی میانه یا پهلوی به ناحیۀ  ج( 

را از حفظ می خواندند. موبدان برای اجرای مراسم دینی،کتاب .......................  د( 

قطعات شعری هستند که جزو اندرزنامه های منثوراند  ............. و   .............. دو منظومۀ  هم( 

ایران بوده است نخست در مشرق و شمال شرقی ایران و سپس سراسر  فارسی ................  ،  منطقه ی رواج  و( 

به اوج رسید  ......................... حماسۀ ملی ایران و شعر حماسی با  ز( 

..................، عمده ترین مرکز فرهنگی به شمار می آمد. در زمان سامانیان ،  ح( 

به پختگی رسید.  ...................... شعر حکمی و اندرزری در دورۀ  و( 

قوت و استحکام یافت.  ........................ و   ...................... شعر غنایی با دو شاعر مشهور  ط( 

.......................، در قرن سوم، بیانگر اهمیت این دوره است و   .................. وجود سخنورانی چون  ی( 

آداب و رسوم ملّی به شمار آورده اند؟ را دوران غلبه، رواج ، حفظ و ارائه  ک(قرن.................................. 

که در زمینۀ حکمی و اندرزی ، قصیدۀ تمام و کاملی سرود شاعری بود  نخستین  ل(…………………………… 

بر سر کار آمد.  .................... و پس از آن، دولت مستقل   ................. در آغاز قرن سوم، دولت نیمه مستقل  م( 

رسم ها و سنت های فرهنگی کهن ایران را رواج دارد.  ....................... دولت  ط( 

کمتماب...........................  را  بمه  فمارسممی  برگردانمد  .……………………… ن(ابموعملمی  بملمعمممی  بمه  دسممتمور 

به دسمتور نوح بن منصور سامانی ماموریت یافت که تاریخ مفصلی را که محمد بن جریر طبری ص(......................... 

. به زبان عربی نوشته بود به فارسی برگرداند   …………………………………. آن را تحت عنوان 

کدام آثار از آثار پهلوی به صورت ترجمۀ عربی و فارسی بر جای مانده است؟  )3

شد؟ تحوّلی  دچار چه  زبان فارسی  پس از ورود اسالالم به ایران   )4

چیست ؟  » فارسی میانه   « نامگذاری زبان  5(علت 

منطقه رواج یافت؟ کدام  فارس دری ابتدا در   )6

بنویسید قرن چهارم و نیمۀ اول قرن پنجم،  را در  ویژگی های شعر   )7

ابوعلی بلعمی، تاریخ بلعمی را به دستور چه کسی و براساس چه کتابی نوشت؟  )8

. ۹(چرا غزنویان مجبور شدند زبان فارسی را رواج دهند ؟ چند شاعر این دوره را نام ببرید 

نامیدند ؟  » پدر شعر فارسی   « چرا رودکی را   )11

مهم ترین کتاب های نثر دوره سامانی کدام اند ؟   شعر مدحی ، غنایی و حکمی و اندرزی سروده اند کدامند؟ 11( 

در قرن چهارم و اوایل قرن پنجم شاعرانی که   )12
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