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 کدام گزینه گروه شاعران سبک هندی هستند  -1

فقی ، محتشم کاشانی بابا فغانی شیرازی ، وحشی با(الف

صائب تبریزی ، بیدل دهلوی ، بابا فغانی شیرازی (ب

 کلیم کاشانی ، محتشم کاشانی ، وحشی بافقی (ج

 کلیم کاشانی ، صائب تبریزی ، بیدل دهلوی ( د

 عبارت زیر درباره کدام شاعر است -1

 .و واقع گرایی خصیصه اصلی آن است سبک شعرش حّد واسط سبک دوره عراقی و دوره بعد یعنی سبک هندی است       

بابافغانی شیرازی ( وحشی بافقی          د( کلیم کاشانی              ج( محتشم کاشانی            ب(الف  

لقب خالق المعانی ثانی به کدام شاعر اختصاص دارد و چرا چنین لقبی گرفته  است ؟   -3

 .معانی و خیال های رنگین مشهور است محتشم کاشانی ، زیرا در ابداع ( الف 

 صائب تبریزی ، زیرا وی خداوند گار مضامین تازه شعر است ( ب

 کلیم کاشانی ، به کار بردن مضمون های ابداعی فراوان ( ج

 بیدل دهلوی ، به کار بردن مضمون های بدیع و دور از ذهن (د

در کدام دوره رواج یافتند .... ی وهنرهایی مثل قالی بافی ، سفال گری ، شیشه سازی ، نقاش -4

صفویان (4شاهانی عثمانی                   ( 3سالطین هندی                   ( 1دوره تیمور گورکانی                 (1    

 :دو تن از هنرمندان و مفاخر هنر در دوره صفویان به ترتیب عبارتند از  -5

عباس  رضا عباسی دوره شاه اسماعیل کمال الدین بهزاد  دوره شاه ( الف 

 کمال الدین بهزاد و رضا عباسی در دوره شاه اسماعیل ( ب

 کمال الدین بهزاد و رضا عباسی در دوره شاه عباس (ج

 کمال الدین بهزاد و رضا عباسی به ترتیب در دوره شاه اسماعیل و شاه عباسی(د

 .مبدل شد................یتخت و محل اجتماع شعرا و فضال به پا..................هم زمان با رشد ادبیات در  -6

 اصفهان ، آذربایجان( اصفهان ، خراسان          د( هند ، اصفهان              ج( خراسان ، اصفهان                ب(الف     

 رابی های به بار آورد برسر زمین ایران ویرانی ها و خ..............................سیطره ی دراز مدت  -7

شاهان گورکانی ( مغوالن و تیموریان            د( صفویان                     ج( عثمانیان و هندیان             ب( الف       



 بعد از ظهور کدام شاعران دیگر جایی برای رشد زبان و ادبیات فارسی باقی نماند  -8

سعدی ، موالنا ، حافظ (صائب ، بیدل و حافظ        د(کلیم ، موالنا ، بیدل        ج( ب     سعدی ، صائب ، بیدل    ( الف       

 تشویق می کردند ............بی توجه بود و شاعران را به سرودن اشعار ...........حکومت صفوی به شعر    -9

عاشقانه ، عارفانه ( ستایشی ، عارفانه             د(ج       عاشقانه ، عارفانه    ( عاشقانه ، اندرزی                ب(الف       

 شاهان صفوی در ترویج و نفوذ کدام زبان نقش داشتند و به چه زبانی عالقه نشان دادند  -11

غولی ترکی ، م(ترکی ، فارسی                د( عربی ، ترکی              ج( ترکی ، عربی                   ب( الف        

 ....همۀ گزینه های زیر جزء مضامین شعری شاعران دورۀ صفویه است به جز -11
 مضمون آفرینی. مدح                            د. باریک اندیشی            ج. اندرز                              ب . الف 

 کدام گزینه آمده است؟دلیل حذف مختصات سبکی زبان قدیم در آثار این دوره در  -11
روی آوردن طبقات مختلف مردم به ادبیات . حمالت پی در پی بیگانگان                                     ب. الف       
 گزینه های الف و ج. تغییر جغرافیایی حوزه های شعری در نقاط مختلف ایران      د. ج 

 ... بان فارسی در دورۀ صفویه است به جز همۀ گزینه های زیر از دالیل ضعف ز -13
 حمالت تیموریان و ازبکان. از بین رفتن لغات ادبی قدیم                                   ب. الف        

 زبان دربار صفویان.  رواج لغات ترکی   د. ج 
 آثار ایرانی این دوره به نثر ساده است؟کدام اثر جزء  -14

 کتب داراشکوه. شرفنامه              د. عین الحیات                    ج. بدایع الوقایع               ب. الف        
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 عباس نامه ـ محبوب القلوب. ب                         حبیب السّیرـ عباس نامه               . الف 
 احسن التّواریخ ـ محبوب القلوب. احسن التّواریخ ـ حبیب السّیر                                     ج. ج 
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 .وزن واژه  هریک  از پایه های آوایی زیر را بنویسید -1
(مستفعلن فعولن)فاعالتن  مفعولُ=   دل می رود ز دستم ( الف
 مفتعلن فاعلن=  گر بزنندم به تیغ ( ب
مفعول مفاعلین =  دندانه ی هر قصری ( پ
 متفعلن مفاعلن = سرو چمان من چرا( ت

 کدام دو عبارت از نظر وزن واژه برابر هستند؟ -1
 وی دست نظر کوتاه(  الف
 با یاردلنوازم( ب
 در صبح شب نشینیان(  پ
 بیناای چشم دلم ( ت

 ب وپ/ الف  و ث : جواب

 در کجای مصراع های زیر مکث باید کرد تا وزن همسان دو لختی درک شود؟  - 3


