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خدا به نام 

سبک عراقی از چه قرنی تا چه قرنی سبک غالب متون ادب فارسی بود؟  -1

ب: اوایل قرن هفتم تا اوایل قرن دهم   ج : اوایل قرن ششم تا الف: اوایل قرن پنجم تا اوایل قرن نهم 

هفتم تا اوایل قرن نهم اوایل قرن نهم د : اوایل قرن 

از شاخص ترین شاعران عارف است که در دو محور اندیشه واحساس آثار جاودانه ای پدید آورد ؟  -2

الف : فخرالدین عراقی        ب: سعدی          ج: حافظ              د: مولوی

؟ باشد  قرن هشتم می  از شاعران نامبرده ذیل مربوطه به  کدامیک   -3

د:جامی مولوی  الف : سلمان ساوجی     ب: سعدی          ج: 

؟ کیست  مثنوی عشاق نامه اثر   -4

سلمان ساوجی د:  نجم الدین رازی  ج:  ب: عطا ملک جوینی  الف : فخرالدین عراقی 

شاعری که غزل های او بر حافظ تاثیر گذار بود سعدی 5-  ج : فخرالدین عراقی            د:   

الف : سلمان ساوجی                    ب: خواجوی کرمانی

کتاب بوستان سعدی کدام است ؟ قالب شعری   -6

د: مثنوی ترکیب بند  ب: غزل                  ج:  الف : قصیده 

شاعری است که با تلفیق عشق وعرفان غزل فارسی را به کمال رساند وشعرش به قول خود او همه  -7

بیت الغزل معرفت است ؟

د: خواجوی کرمانی الف : حافظ            ب: سعدی                   ج: مولوی 
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.............. را به سبک ......... نوشت؟کتاب  معروف ترین شاعر قرن نهم کهجامی  -8  

بوستان  –ج: نفحات االنس سعدی   گلستان  –سعدی      ب: بهارستان گلستان  –الف : نفحات االنس   

   سعدیبوستان  –سعدی   د: بهارستان 

است ؟ آمدهتاب اخالق جاللی در کدام گزینه صحیح ترموضوع ک -9  

الف : تعریف اخالق وعرفان      ب: اخالق وتصوف          ج : اصول عرفان واخالق    د: اصول اخالق    

ر دیده می شود؟در کدام گروه آثار زیدر قرن هفتم به پیچیده نویسی جریان گرایش نثر  -10  

وصاف تاریخ  –ب: مرصاد العباد          گشای جوینی      انجهتاریخ  –خ وصاف الف : تاری  

ناصریطبقات  –جهانگشای جوینی                   د: تارخ وصاف یخ تار –ج: طبقات ناصری   

ربیان کرده استعارفانه در قالب نظم ونثسیر سلوک  در کتاب.......... فخرالدین عراقی– 11  

......را مورد تاکید مردی دهقان پیشه بود در شعر خود ..........و......سربداران  رابن یمین شاعر عص -12

 قرار می دهد

ن مولف استاز دولتشاه سمرقندی که شرح واحوال ........................از آغاز تا زما تذکره دولتشاه  -13  

سروده شده استمثنوی جمشید وخورشید سلمان ساوجی به شیوه ..............  -14  

ق در بر می گیرده .730.........../.........را تا سال ..........//وفی ........ مستتاریخ گزیده حمداهلل -15  

موفق باشید  
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