
 

 

 
 

 
 

 
  

 نمره ( 51الف :  تاریخ ادبیات ایران ) 
 (5/1چرا در عصر حافظ، قالة قصیدُ از رٍاج افتاد؟ )  -1

 (5/1هٌظَهِ )) هَش ٍ گرتِ(( عثید زاکاًی از ًظر زتاى ٍ تیاى چگًَِ اثری است؟)  -2

 (5/1اضعِ اللوعات از کیست؟ هَضَعص چیست؟ )  -3

 ( 2دٍراى حاکویت هغَل ٍ تیوَر تٌَیسید.)  دالیل رًٍق تاریخ ًَیسی را در -4

 (5/1در تیت زیر، کدام یک از ٍیژگی ّای ضعری عصر صائة دیدُ هی ضَد؟تَضیح دّید.)  -5

 )) اظْار عجس در تراتر ظالن رٍا هدار        اضک کثاب هَجة طغیاى آتص است((

 (5/1ضاّکار ضاعری صائة چِ ًَع ضعری است ٍ چِ ٍیژگی ّایی دارد؟ )  -6

 (5/1ًَیسٌدُ کتاب )) حاجی تاتا اصفْاًی(( کیست؟ّدفص از ًَضتي ایي اثر چِ تَدُ است؟)  -7

 (1درتارُ هَضَع غسل در عصر ّاتف ٍ تفاٍت آى تا غسل در حافظ ٍ هَالًا تَضیح دّید.)  -8

 (1ٌّر فرٍغی در چِ ًَع ضعری جلَُ گر ضد؟سرهطق اٍ در ایي کار چِ کساًی تَدًد؟)  -9

 ( 1قصَد از جولِ )) ضعر ایي دٍرُ، ضعری آفاقی ٍ عیٌیت گراست(( چیست؟) ه -10

 ( 1هثٌَی )) تسم ٍصال(( از کیست ٍ تِ پیرٍی از کدام اثر پدید آهدُ است؟ )  -11
 

 نمره ( 1ب: تاریخ ادبیات جهان ) 
 (5/1تا تَجِ تِ هتي زیر تِ سَاالت پرسیدُ ضدُ پاسخ دّید. )  -1

دائیسن ظَْر کرد.ٌّرهٌداى پیرٍ ایي هکتة از افالس عقل دم هی زدًد.ایي هکتة رٍضی ضد هکتة دا 1916)) در 

 ٌّری داضت ٍ ٍاکٌطی عصیاى گراًِ در تراتر ّر ًْاد، تٌیاد ٍ سٌت تَد.((

 الف: چرا تطریت هدرى ٍ آگاُ غرب تِ جای حرکت در هسیر ٍاقعی اًساًی، در هسیر جدیدی از ترتریت افتاد؟

 ب: چرا در قرى تیستن، ادتیات ٍ ٌّر هسیر طغیاى در پیص گرفت؟

 ج: هکتة دادائیسن زهیٌِ را ترای ظَْر کدام هکتة ادتی فراّن کرد؟

 ( 5/1علت گفتي جولِ ی زیر از آًدرُ ترتَى را ریطِ یاتی کٌید.)  -2

 طَد.((دادا هاًٌد درٍازُ ای است کِ تِ داالًی حلقَی تاز هی 1918)) هرام ًاهِ سال 

 (1اصل ضطن هکتة پست هدرًیسن را تجسیِ ٍ تحلیل کٌید.)  -3

)) پست هدرًیسن تِ گًَاگًَی ٍ کثرت ًظر دارد.تر چٌدگاًگی فرٌّگ ّا، قَهیت ٍ ًژاد،جٌسیت، حقیقت ٍ حتی خَد 

 تاکید هی کٌد ٍ تر آى است کِ ّیچ یک از ایي ّا ًثاید تر دیگری ترجیح دادُ ضَد.((

 ( 1تي زیر تِ سَال هطرح ضدُ پاسخ دّید.) تا تَجِ تِ ه -4

)) پست هدرًیسن یعٌی ادعای ترگطتي از هدرًیسن. هدرًیسن در حقیقت آى ضیَُ ای تَد کِ از سٌت فراتر هی رفت؛ 

تٌاترایي پست هدرًیسن ّن از هدرًیسن ٍ ّن از سٌت فراتر خَاّد تَد. تِ تیاى دیگر، اصل اٍل در پست هدرًیسن تی 

 رًیسن است((اعتثاری هد

 عٌاصر سازًدُ دٍراى هدرى ٍ دٍراى پست هدرى را یکدیگر هقایسِ کٌید.
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