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متن_سوال_نمونه  

بنویسید؟ را زیر آثار نویسندگان منا -۱  

خورشید و جمشید مثنوی -ج     المعجم -ب    پند صد -الف  

 پاسخ

زاکانی عبید - الف  

رازی قیس شمس - ب  

ساوجی سلمان -ج  
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بنویسید؟ را هشتم قرن ادبی های ویژگی از مورد دو-۲  

 و غزل ،رواج حافظ و کرمانی ی خواجو جز به شاعران شعر در زبان ،سستی قصیده رفتن ضعف به رو

قصیده افول  

خراسان از آن انتقال و عجم عراق مخصوصا دیگر نقاط به فارسی زبان گسترش  

 

؟ چیست العباد مرصاد کتاب های یژگیو -۳  

انگیز دل و آراسته شیوا نثری،انسانی نفس تربیت و دین سلوک بیان،عرفانی مضمون  

 

؟ یافت رواج هفتم قرن در سبک کدام-۴  

عراقی سبک  

؟ ببرید نام را هشتم قرن  شاخص شاعران از تن دو-۵  

خواجو و حافظ شاخص  

بود؟ چگونه  هفتم ی دوره در زبان وضع-۶  

.بود شده سست  معنی در وهم لفظ در هم زبان، فارسی زبان به توجه،عربی زبان رونقی بی  

 ای دوره چه نثر به مربوط حاکمان تاریخ موضوع با نویسی وپیچیده و نویسی ساده جریان دو به گرایش-۷

 است؟

 دوره ی هفتم

«بود اجتماعی ظریف ومنتقد آگاه, ذوق خوش  شاعری وی»    ؟ کیست شاعر این نام -۸ 

سعدی  -جامی                د -شاه نعمت هللا ولی     ج -الف ـ عبید زاکانی      ب  

گزینه ی الفپاسخ :  

ببرید؟ نام را هشتم قرن شاعران از دوتن و هفتم قرن ی برجسته شاعران از دوتن-۹  

adabiatjame11@کانال ادبیات جامع یازدهم و دوازدهم
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هشت قرن  کرمانی  خواجوی  و  حافظ  هفت،  قرن  مولوی  و  سعدی 

؟ گرفت  صورت  کسی  چه  دست  به  و  قرنی  چه  در  ایران  ,ادبی,واجتماعی  فرهنگی  ی  بنیه  شدن  نابود   ۱-  ۰

گورکانی -تیمور  نهم  قرن 

در قالب ............. وتوسط ..........سروده شده است. عشاق نامه«   -«  ۱۱

فخرالدین عراقی  – مثنوی 

مطابقت ندارد؟ »قرن هشتم«  ۱۲-کدام گزینه با وضعیت زبان و ادبیات فارسی در 

قصیده سرایی وسستی زبان شعر ،به جز اشعار حافظ و خواجو الف-ضعف 

ب-محدود شدن پهنه ی قلمرو بالندگی زبان فارسی ،به دلیل بی توجهی حاکمان به شاعران

ج-استقرار مرکزیت ادبی در عراق عجم وبه ویژه شهر شیراز

د-از بین رفتن دربارهای ادب دوست وایرانی تبار

پاسخ: گزینه ی ب

شعر زیر اثر کیست و شاعرش در سرودن چه نوع شعری مهارت دارد؟  ۱-  ۳

»مردآزاده در میان گروه/گرچه خوش خو وعاقل و داناست«

» »محترم آنگهی تواند بود /که از ایشان به مالش استغناست 

پاسخ:ابن یمین در سرودن قصاید مدحی و اخالالقی شهرت داشته است .

۱۴-درستی و نادرستی هریک از موارد زیر را مشخص کنید .

–پس از پایان یافتن خالالفت عباسی توجه به زبان فارسی رونق بیشتری گرفت.)          ( الف 

است)       ( »تاریخ گزیده«  حمدهللاهللاهللاهللا مستوفی از مورخان مشهور ایران و نویسنده ی  ب- 

پیروی از پنج گنج ج-خواجوی کرمانی از قصیده پردازان برجسته ی قرن هشتم است وچند مثنوی به 

، سروده است .)          ( نظامی 

پاسخ:الف و ب درست  / ج: نادرست چون خواجوی کرمانی غزل سرا بوده است .

؟ است  قرن  این  منفی  ویژگی  وکدام  نهم  قرن  مثبت  ویژگی  زیر  موارد  از  ۱۵-کدامیک 
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ایران در  تیموریان  شدن  الف-متمدن 

هشتم قرن  ی  نیمه  از  ها  وسرانگری  ب-ادامه 

و.... مینیاتور  چون  هنرهایی  ی  ج_اشاعه 

منفی ویژگی  ب  و  مثبت  ویژگی  ج  و  پاسخ :الف 
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