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

رشته علوم انسانی پایة دوازدهم   )9( علوم و فنون ادبی  چهارم  درس  تی  ست  سواالالت 

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

بک بازگشت،بازگشتی به دوره های........و........بود. س-   1

د(خراسانی،اصفهانی ج(خراسانی،عراقی  ب(معاصر،عراقی  الف(هندی ،خراسانی 

قزوینی 2-کدام گروه ازشاعران به زبان پرصالالبت گذشته وفادارماندند؟ ب(سیداشرف الدین گیالالنی،عارف   

الف(ملک الشعرابهار،ادیب الممالک فراهانی

د(عارف قزوینی،ادیب الممالک فراهانی ج(ملک الشعرا بهار،عارف قزوینی 

شاعرانی که به زبان کوچه وبازار شعر می گفتند به کدام قالب ها رغبت بیشتری داشتند؟  وتصنیف 3- 

ب(مستزاد،چهارپاره،ترانه الف(قصیده ومثنوی 

د(ترانه،تصنیف،مثنوی وقصیده ج(قصیده،مثنوی ومستزاد 

کدام گروه ازنظرموسیقی وعروض به سنّت های ادبی کمترپایبندبودند؟  که مطابق زبان کوچه وبازارشعرمی سرودند. 4- 

ب(گروهی الف(گروه سنّت گرا 

د(شاعران سبک هندی ج(شاعران سبک عراقی 

1-نگرش شاعران ونویسندگان دوره بیداری نسبت به جهان........ازکلی نگری وذهنیّت گرایی به جزیی نگری

و........تغییرکرد.

د(بیرون،تخیّلی ج(بیرون،عینیّت گرایی  ب(آخرت،عینیّت گرایی  الف(بیرون،واقع بینی 

است؟ دموکراسی غربی  کدام درون مایۀ شعرعصربیداری مترادف با   -6

ج(وطن                د(آزادی  ب(قانون  الف(توجّه به مردم 

1-ازبارزترین ویژگی های ادبیّات دورۀبیداری است.

د(وطن ج(توجّه به مردم  ب(تعلیم وتربیت جدید  الف( قانون 

نادرست است؟  ه  نی  1-کدام گز 

ب(ترکیب های عربی ناآشناکمترمی شود. الف(نثردورۀبیداری ، ساده وقابل فهم است. 

د(نثرفارسی دورۀبیداری قیدوبندهای نثرمصنوع وفنی را کنارنمی گذارد. ج(نثرگزارشی وساده می شود. 

اکثرنویسندگان دورۀبیداری داستان را مطابق........می نوشتندوسبک نویسندگی آنان مطابقت کاملی با ادبیّات  -9

داستانی........نداشت.
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 د( ذوق خواص،سنّتی       ج(ذوق عامۀ مردم،سنّتی        ب(ذوق خواص،جدید           الف(ذوق عامّۀمردم،جدید

 حقوق مدنی زنان درکنار........بسیارموردتوجّه نویسندگان بوده است. -12

 د(قانون             ج(تعلیم وتربیت نوین وهمگانی                ب(وطن                    زادی الف(آ

 بیت زیرمربوط به کدام دوره است؟  -11

  "فرّخی،زجان ودل می کنددراین محفل                دل نثاراستقالل،جان فدای آزادی"

 د(دورۀمعاصر            ج( دورۀخراسانی        ب(دورۀبازگشت وبیداری          الف(دورۀعراقی 

 پاسخ سواالت تستی درس چهارم

 ج(خراسانی،عراقی  -1

 الف(ملک الشعرابهار،ادیب الممالک فراهانی  -2

 ب(مستزاد،چهارپاره،ترانه وتصنیف  -3

 ب(گروهی که مطابق بازبان کوچه وبازارشعر می سرودند. -4

 ج(بیرون،عینیّت گرا  -1

  د(آزادی -6

 ج(توجّه به مردم  -1

 د(نثرفارسی دورۀبیداری قیدوبندهای نثر مصنوع وفنی را کنار نمی گذارد.  -1

 الف(ذوق عامۀمردم،جدید  -9

 تعلیم وتربیت نوین وهمگانی -12

 دورۀبازگشت وبیداری  -11
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