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 یازدهم  ادبی فنون و  علوم چهارم درس سواالت

 بنویسید  را عراقی سبک شعر  زبانی های ویژگی -۱

 . است یافته جدید مختصات حدودی تا که  است خراسانی سبک یعنی قدیم فارسی چارچوب  همان زبان چارچوب●

  است گرفته عربی لغات  را آن  جای  و شده  کم قدیم اصیل فارسی لغات● 

 است گرفته را همی جای اندک اندک می● 

   است  شدن جایگزین حال در اندر جای به در● 

 . است  شده  کم جمله مفعول کنار در مر نشانه حرف کارگیری به● 

 

 چیست؟ عراقی سبک زبانی ویزگی مهمترین -۲

 کهن  و نو مختصات آمیختگی درهم

 

 . شود می بیشتر......و.... جمله از ادبی علوم به توجه عراقی سبک شعر در -۳

 بدیع  - بیان

 

 .یافت رواج.. .... و افتاد رونق از....... شد خارج دربار از عراقی سبک شعر -۴

 وعاشقانه  عارفانه  غزل .     قصیده

 

 بنویسید  را عراقی شعر فکری های ویژگی -۵

 . است شده تغییر دستخوش  اجتماعی و  سیاسی مسائل از تاثیرپذیری با دوره این در فکر■ 

 بیشتر اخروی امور به توجه و بخش آرامش سخنان به  نیاز ایرانیان ملی احساسات غرور شدن دارخدشه  و مغول حمله از بعد■

 .گردد می تصوف بیشتر رواج باعث امر این و شودمی

  را دوره این شعر های اندیشه و مفاهیم آنها امثال  و برعقل عشق برتری درون پاالیش و صفا به توجه  ریایی زهد از پرهیز■ 

 .زنندمی رقم

 

 بود.......... شاعر معشوق خراسانی سبک در -۶

 یافتنی  دست و زمینی

 که  انجا تا گردد می متعالی اندک اندک معشوق مقام عراقی سبک شعر در ولی بود.......... شاعر معشوق خراسانی سبک در -۷

 . شود می یکی.......  با گاه

 (خداوند)معبود   -  یافتنی دست و زمینی

 شد؟ عراقی سبک دوره در تصوف رواج باعث عاملی چه -۸

 اخروی امور به توجه و بخش  آرامش سخنان  به نیاز و   مغول حمله از بعد ایرانیان احساسات و غرور شدن دار خدشه

 یابند؟  می بیشتری رواج عراقی سبک شعر در هایی اندیشه چه -۹

 ، قدر و قضا به اعتقاد و دنیا اعتباری بی
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 عقل بر عشق برتری ، درون پاالیش و صفا له ،توجه ریایی  زهد از پرهیز

 ( ۱۴تا سوال ۱۰)از سوال  فکری نظر از خراسانی سبک با  عراقی سبکسواالتی در باره مقایسه 

 ........ عراقی سبک در ولی شود می  ستایش......  خراسانی سبک در -۱۰

 عشق    -    خرد 

 ....... عراقی سبک شعر  ولی است.......  خراسانی سبک شعر -۱۱

 گرا  غم   -    گرا شادی

 . است ......  عراقی سبک فکری محور  ولی است معشوق به........  خراسانی سبک شعر فکری محور -۱۲

 فراق - وصال

 دارد؟  توجه بیرون دنیای وبه است گرا واقع سبگ کدام -۱۳

 خراسانی: الف

 عراقی: ب

 خراسانی  سبک جواب

 عراقی؟  سبک یا شود می دیده خراسانی سبک در قدر قضاو به باور -۱۴

 عراقی سبک

 است؟ کتاب کدام ی  ساده  انشای کتاب این کیست؟ اثر سهیلی انوار -۱۵

 ودمنه کلیله - کاشفی واعظ حسین مال

 است؟ کتاب کدام تیمور درباره   شده نوشته تاریخ ترین قدیمی - ۱۶

 شامی ظفرنامه

 شد؟  شروع مغول  دوره اوایل از نویسی تاریخ چرا  - ۱۷

 بله اجدادشان و پدران به مربوط وقایع ثبت به آنان شدید عالقه به بسته

 است؟  شده  نوشته زبانی چه به و  کیست اثر اللغتین محاکمه  کتاب - ۱۸

 ترکی  زبان -  نوایی علیشیر امیر

 است؟  شده نوشته زبانی چه به و کیست اثر نامه بابر -۱۹

 ترکی  زبان  - بابر الدین ظهیر

 

 داشت؟ هایی ویژگی چه ادبی نظر از عراقی سبک نثر -۲۰

  در ندرخشیدند اندیشه این در بزرگی استعدادهای چون اما گرفت را  تفکر و تعمق جای ادبی صنایع دوره این ادیبان اندیشه در

  و متوالی های  سجع آوردن  و ذهن از دور های استعاره  و پرداختند تصنع و سازی ظاهر به بیشتر متکلف و  مصنوع هایکتاب

 آوردند  روی روح بی

 شد؟  کاسته  مطالب اتقان و صحت از عراقی سبک نثر در  چرا - ۲۱

 ها کتابخانه  نابودی و فضال ساختن  متواری یا کشتن علت

 شد؟ ضعیف ادیبان و علما بین در تحقیق چرا -۲۲

 علمی مراکز رفتن بین از و بزرگ استادان نبودن علت به
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 نشد؟ نوشته مهمی عرفانی کتاب دوره این در چرا - ۲۳

 و عرفان کردن درسی به و دادند دست از را خود اصالت اندک اندک بودند آمده کنار  مغوالن با زمان اقتضای به عرفان مدعیان

 نشد  نوشته نثر به مهمی  عرفانی کتاب دوره این در نتیجه در و پرداختند آن مفاهیم دادن جلوه   پیچیده و اصطالحات شرح

 . کنید مشخص را نادرست  و درست جمالت -۲۴

 (درست.)است عراقی سبک  نثر زبانی های ویژگی از نثر جمالت دستوری ساختار در زرد و سستی آمدن بوجود

  فارسی زبان در هم هنوز  شد رایج عراقی سبک در که است مغولی و ترکی  دخیل کلمات  از یورش و  قشون ، قشالق  ، ییالق

 (درست)دارند استعمال

 (نادرست)است عراقی سبک های ویژگی از شعر در علوم  اندک بازتاب
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