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 گزینه صحیح سوال ردیف

 نادرست است؟« لمعات» درباره کتاب نهیکدام گز 1
بر آن نوشت  ی( شرح9) شاعر قرن یجام

 «نفحاتاالنس» به نام 

 ست؟یچ «یسبک عراق»به  9تا  7 یقرنها یآثار ادب ینامگذار لیدل 2
از  شتریدوره ب نیا سندگانیشاعران و نو

 بودند. رانیا یمرکز یشهرها یاهال

 یسیخنویتار کاربرد داشت؟ یچه موضوعات یبرا شتریدر قرن هفتم ب یسیدهنویچیپ 3

 شود؟ یم دهید« فشرده  هیتشب»  نهیدر کدام گز 4
 دادیتو بنالم ب یحاشا که من از جور و جفا

 همه لطف است و کرامت فانیلط

 آمده است هیتشب یها هی.... تمام پا نهیها بجز گز نهیدر همه گز 5
خون شد همه دشت و راغ          یایچو در

 ها چون چراغ غیجهان چون شب و ت

 فشرده به کار نرفته است ؟ هیتشب نهیدر کدام گز 6
             شیو ارادت در پ میهمچو چنگم سر تسل

 بزن و بنوازم یتو به هر ضرب که خواه

 نادرست است ؟ نهیکدام گز لیذ اتیبا توجه به اب 7
ومالمت  ییوانگشت نما یشیعشق ودرو

 ییهمه سهل است،تحمل نکنم بارجدا

 نوشته نشد. یمعتبر یکتاب عرفان قرن نهم کدام است ؟ اتیشدن عرفان در ادب یدرس امدیپ 8

 درست است نهیکدام گز یدر مورد شعر سبک عراق 9
بیشتر شردن کاربرد غزل و تثبیت جایگاه 

 «تخلص»

 به کارنرفته است؟ هیتشب نهیدر کدام گز 10
بابل              یاز اقصا یبرآمد باد

 هبوبش خاره درّ و باره افکن



11 
 شود؟یم دهیلحن سخن او د یژگیاز حافظ، کدام و ریز تیدر ب

 پاکدامن معذور دار ما را خیش یا       آلودیم یخرقه نیا دیبه خود نپوش حافظ
 طنزآمیزی

12 

 چند اثر درست ذکر نشدهاست؟ یسندهینام نو

) حمداهلل  دهیگز خی( ـ تاریزاکان دیدل و جان) عب ی( ـ رسالهی) سلمان ساوجدیو خورش دیجمش

)  ی( ـ اخالق جاللی( ـ تحفهاالحرار ) نظامیبدیم نیدالدّی)خواجه رشخی( ـ جامعالتواریمستوف

 (یدوان نیجالاللد

 دو

 است ؟ شتریب تیدر کدام ب هیتعداد تشب 13
 ۀگشتم از اشک ندامت مخزن گنج گهر خان

 باران شده نیمن چون صدف معمور از ا

 قتیحق یایفانوس عشق ،  لب لعل ، در هستند؟ هیاز تشب یها ، نمونه ا بیترک ۀهم نهیدر کدام گز 14

 گردد؟ یتصوف م شتریباعث رواج ب یزیبعد از حملۀ مغول چه چ 15
داشتن به سخنان آرامبخش و توجه به  ازین

 یامور اخرو

16 
 از حافظ بارزتر است ؟ لیذ تیدر ب یسبک یژگیکدام و

 شمیکه چه نادرو یخرقه ندان نای در تا        بنما و بگذر بهر خدا یاعتفاد 
 اعتقاد به قضا و قدر  

 و اراده اریباور به اخت ؟ ستین یسبک عراق یسبک یها یژگیاز و نهیکدام گز 17

 ندارد؟ یداخل کمانک هماهنگ حیکدام اثر با توض 18
که به حاکمان  یمیتعل یاثر )موش و گربه 

 (شده است. میتقد انیو قاض

 د؟یآ یمغول به شمار نم یاز آثار حمله  ریاز موارد ز کیکدام  19
و  یانسان قیعم یدوره از معان نیشعر ا

 شد. یته یآسمان

 وجود دارد؟ هیتشب یفقط دو رکن اصل تیدرکدام ب 20
بود که به قهر چون  یتند خو آتش

 برافروخت ، خشک و تر سوزد



 استفاده شده است؟ شتریب هیتشب یۀاز آرا نهیدر کدام گز  21
کرده است  انیاشک از بهار شوق طغ ۀدجل

 را خاشاک طوفان کرده است نهیس یرازها

 آرایه تشبیه وجود دارد. .... تیب ی، به استثنا ریز یها تیب ۀهم 22
من نه بگرفت  یست کس بند بر پا دهیند

 من یجا انیژ لیپ

23 

 ؟است رتریچشمگ یسبک عراق یژگیاز حافظ کدام و لیذ اتیدر اب

 و شمع و مشعله بود یرب سحر چه مشغله بود که جوش شاهد و ساق ای کدهیم یبه کو

 در خروش و ولوله بود یدف و ن یاست به ناله  یعشق که از حرف و صوت مستغن ثیحد

 مسئله بود لیمدرسه و قال و ق یرفت ورا یکه در آن مجلس جنون م یمباحث

 برتری عشق بر عقل

 سعدی کیست؟«  یرانیخودآگاه ا ریضم یسخن گو» «در ادبیات تعلیمی ایران  24

 معروف است. یکبر نینجم لدّ دیرا انتخاب کن نهیگز کی 25

 تعمق و تفکر یبه جا یادب عیرواج صنا ؟است انیمورینثر عهد ت یسبک یها یژگیاز و نهیکدام گز 26

 یبه قالب مثنو یتوجّه یب امدهاست؟ین 9تا  7 یشعر قرنها یهایژگیو نهیدر کدام گز 27

 به کار نرفته است ؟ یاسناد ۀفشرده به شکل جمل هی، تشب نهیدر کدام گز 28
 ۀشیب کیاست ، مثل  یزیدر دل من چ

 نور / مثل خواب دم صبح

29 
 دهد ؟ یشعر را بهتر نشان م نیسبک ا یژگیو نهیکدام گز لیذ اتیبا توجه به اب

 باشد نیوهم میگفت یمعن نینکته ازا کیباشد  نیخاطر که حز زدیشعر تر انگ یک

 باشد نینگ ریدر ز مانمیزنهار صد ملک سل یانگشتر ابمیلعل تو گر  از

 درون یایتوجه به دن ای ییگراذهن 

 ادبدوست یرفتن دربارها انیاز م بود؟ هیاز بق شتریب دهیکدام عامل در کاهش رواج قص ریتأث  30

 مرصادالعباد  بهارستان به هم دارند؟ کینزد یکدام دو کتاب از نظر نوع نگارش نثر 31



 درست است؟ نهیکدام گز 32

در نقد شعر  یرانیا یکتابها نیاز نخست

» اشعار العجم  رییمعا یالمعجم ف« است 

 کتاب

 گسترده وجود دارد؟ هیفشرده و هم تشب هی، هم تشب تیدر کدام ب 33
و چو باد توسن عمر تو ،  یتو زبون خاک

 درتاختن است

 ماند –چشمه  یقرار بی – مابیس -دل به ترتیب کدامند؟« هیمشبّه ، مشبّه به ، وجه شبه ، و ادات تشب» در مصراع دوم بیت زیر  34

 به کارنرفته است؟ هیتشب نهیدر کدام گز 35
بابل هبوبش خاره درّ  یاز اقصا یبرآمد باد

 و باره افکن

 افتیبه همراه نثر ساده ادامه  ؟ افتی یتیدر قرن هشتم چه وضع ینثر فن 36

 معشوق ست؟یک یعرفان یها قهرمان حماسه 37

38 
 دهد ؟ یشعر را بهتر نشان م نیسبک ا یژگیو نهیکدام گز لیذ اتیبا توجه به اب

 باشد نیوهم میگفت یمعن نینکته ازا کیباشد  نیخاطر که حز زدیشعر تر انگ یک

 باشد نینگ ریدر ز مانمیزنهار صد ملک سل یانگشتر ابمیلعل تو گر  از

 شادیگرایی

 سهیلیانوار  کدام است ؟ یموریت خیکتاب در موضوع تار نیتر میقد 39

40 

 درست است؟ ریز ۀدر مورد سرود نهیکدام کز

 ییتو ماه مجلس آرا یبزم عاشقانت را تو شمع مجلس افروز ستیشمع و ماه حاجت ن به

 ییآ یچو م رمیم یمهر و منم اختر که م ییتو میگر یچو م یخند یگلبن که م ییابر تو منم

 ؟ییفرما یچه م د،یخرد پرسم عالج خود خرد، منع من از عشق تو فرما ریکه از پ یگفت مرا

مشبه شده  مشخص شده یواژه ها ۀهم

 هستند

41 
 از حافظ بارزتر است ؟ لیذ تیدر ب یسبک یژگیکدام و

 شمیکه چه نادرو یخرقه ندان نیبنما و بگذر بهر خدا تا در ا یاعتفاد
 ییایاز زهد ر زیپره
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