
https://konkur.info

www.konkur.info


 

17 
 

***************************** 

 رشته علوم انسانی     پایۀ دوازدهم    ( 3)ادبی  فنونعلوم و     هفتمتشریحی   درس  تسواال

       

 **************************** 

 1سؤالهای تشریحی درس     

 (71های نثر معاصر قبل از انقالب را بنویسید: )ص ویژگی -1

 روی آوردن به داستانهای کوتاه، ترجمۀ آثار داستانی آمریکای التین و همدردی با ستم کشیدگان دنیا و کثرت نویسندگان

 (71امیانه در نثر معاصر قبل از انقالب چه بود؟ )صفواید بهره بردن از زبان ع -2

 نویسندگی را برای بسیاری از طبقات جامعه آسان و نثر را آمادۀ قبول افکار گوناگون کرد.

 (71آشنایی با تحقیقات و تتبعات اروپاییان چه تأثیری در ادبیات ایران داشت؟ )ص -1

 شد. موجب تغییر روش تاریخ نویسی و تحقیق در مسائل ادبی

 (78و ص 71نام صاحبان این آثار را بنویسید: )ص -4

 الف( همسایه ها         ب( شوهر آهوخانم         پ( برۀ گمشدۀ راعی        ت( دهکدۀ پرمالل

 ح( آینه های دردار                62ث( زمین سوخته       ج( مدار صفر درجه         چ( زمستان 

 ورده خ( روزگار سپری شدۀ مردم سالخ

الف( احمدمحمود/ب(علی محمد افغانی/ پ( هوشنگ گلشیری/ ت( امین فقیری/ ث( احمدمحمود/ ج( احمدمحمود/ چ( 

 اسماعیل فصیح/ ح( هوشنگ گلشیری/ خ( محمود دولت آبادی

 (71( غالباً چیست؟ )ص42مضمون رمانها و داستانهای دورۀ مقاومت )بعد از خرداد -5

 مبارزه و پایداری

 (74اده را نام ببرید: )صآثار جمالز -6

 یکی بود و نبود -تلخ و شیرین -راه آب نامه

 (74آثار جالل آل احمد را نام ببرید:)ص -7

 خسی در میقات ارزیابی شتابزده -مدیر مدرسه -سه تار -دید و بازدید -زیارت

 (74آثار خانم سیمین دانشور را نام ببرید: )ص -8

 سووشون -شهری چون بهشت -آتش خاموش
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 (77قیصر امین پور را نام ببرید: )صآثار  -9

 -بی بال پریدن    -طوفان در پرانتز -دستور زبان عشق -ظهر روز دهم -آیینه های ناگهان -تنفس صبح -در کوچۀ آفتاب

 سنت و نوآوری در شعر معاصر

 (78-77آثار سیدعلی موسوی گرمارودی را نام ببرید: )صص -11

 گوشوارۀ عرش -تاک برآشفتن گیسوی -خواب ارغوانی -صدای سبز

 (78ص: )ببرید نام را آثارسلمان هراتی -11

 دری به خانۀ خورشید -از این ستاره تا آن ستاره -از آسمان سبز

 (78کدام اثر سلمان هراتی ویژۀ نوجوانان است؟ )ص -12

 ازاینستارهتاآنستاره

 (77آثار منثور قیصر امین پور کدامند؟ )ص -11

 و نوآوری در شعر معاصرسنت  -بی بال پریدن -طوفان در پرانتز

دو جبهۀ به وجود آمده در بین نویسندگان اهل فکر و فرهنگ بر اثر شرایط سیاسی و اوضاع جنگی سالهای بعد از  -14

 (79انقالب کدامند؟ )ص

 نویسندگان دگراندیش -نویسندگان مذهبی که حامی نظام بودند

 (79آثار محمدرضا سرشار )رضا رهگذر( را نام ببرید: )ص -15

 مهاجر کوچک -ابا بمیرهاگه ب

 (79ص: )ببرید نام را آثار علی مؤذنی -16

 دالویزتر از سبز -مالقات در شب آفتابی -سفرششم -ظهور

 (79ص: )رانامببرید آثارسید مهدی شجاعی -17

 کشتی پهلوگرفته -جای پای خون -ضیافت -بدوک

 د:چند تن از نویسندگان شاخۀ نخست ادبیات معاصر در عصر انقالب را نام ببری -18

 نصراهلل مردانی-سیدحسن حسینی -سیدعلی موسوی گرمارودی -قیصر امین پور -حمید سبزواری

 :ببرید نام را درعصرانقالب معاصر ادبیات دوم شاخۀ ازنویسندگان چندتن -19

 محمود دولت آبادی -علی محمد افغانی -حسین منزوی -هوشنگ ابتهاج
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 :ببرید نام را انقالب صرع در معاصر ادبیات سوم شاخۀ نویسندگان از چندتن -21

 علیرضا قزوه -سلمان هراتی

 (75بیشتر درون مایه های شعر انقالب اسالمی در چه زمینه ای است؟ )ص -21

ترسیم افقهای روشن و امیدبخش پیروزی برخالف  -ستایش آزادی و آزادی خواهان -محکوم کردن استبداد و بی عدالتی

طرح اسوه  -ریم شهید و فرهنگ شهادت با تکیه بر اسطوره های ملی و تاریخیتک -ادبیات ناامید و مأیوس قبل از انقالب

 های تاریخی به ویژه تاریخ اسالم مانند پیامبر اکرم و امام علی و امام حسین و چهره های مبارز همچون امام خمینی.
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