
(  9و  8و  7درس ) ترم دوم             3آزمون مستمر فنون ادبی 

(  5/0)  .پذیذ اهذُ اًذ ..................... هٌظَر از ادتیات هؼاصر آثار ادتی ّستٌذ کِ پس از  -1

قثل از ًیوا یَضیح ، چِ ضاػراًی در تغییر ضؼر فارسی از ًظر قالة ٍ هحتَا ، تالش ّایی داضتٌذ ٍ در ٍاقغ پیطگاهاى ضؼر ًَ  -2

(  2)  ّستٌذ ؟

یک از اًَاع است ٍ کذام  تا چِ زهاًی از چِ تاریخی دٍرُ ی سَمرُ تقسین هی ضَد ؛ تِ چْار دٍ 1357ضؼر دٍرُ ی هؼاصر تا سال  -3

(  2 ) .تَد ؟ تَضیح دّیذ  ّا در ایي دٍرُ رایحضؼر

 

(  2)  (چْار هَرد ) از هْن تریي ٍیژگی ّای ضؼر ًیوا یَضیح چیست ؟  -4

(  2)  .د ؟ ًام تثریذ ًثر تؼذ از اًقالب اسالهی کذاهي هْن تریي قالة ّای -5

(  1)  چِ ًام دارد ٍ اثر کیست ؟ رهاى تاریخی دٍرُ ی هؼاصر ًخستیي  -6

(  5/0)  .ئل ادتی ضذ ًیس هَخة تغییر رٍش تاریخ ًَیسی ٍ تحقیق در هسا......................... آضٌایی تا  -7

در هَرد دٍ ضاخِ یا دٍ دستِ از ایي ًَیسٌذگاى ٍ ضاػراى ادتیات هؼاصر تؼذ از اًقالب تِ سِ ضاخِ ی هدسّا تقسین هی ضَد ؛  -8

(  2)  .تَضیح دّیذ 

 ----------------------------------------------------------------------

زیر هطخص کٌیذ ٍ ًَع اختیار  تیتت ضاػری را در ااختیار، تؼذ از تقطیغ ّدایی ٍ هطخص کردى پایِ ّا ٍ ًَضتي ٍزى آًْا  -9

(  4)  .زتاًی یا ٍزًی را تَضیح دّیذ 

تر هَج تلٌذ دست ّا رًگیي تَد / از خَى ٍ گل ٍ ضکَفِ ، تاتَت ضْیذ  *   

 

 

 

 ---------------------------------------------------------------------

(  5)  .خص کٌیذ ٍ تَضیح دّیذ هص ق ٍ ایْام ٍ ایْام تٌاسة را در گسیٌِ ّای زیر دقیقاًاراؽ -10

ز تین سٌاى تَ خَى تارد اتر / ًطاى کوٌذ تَ دارد َّژیر . الف    

ٍز ػور هرا خس ضة دیدَر ًواًذُ است / تی هْر رخت رٍز هرا ًَر ًواًذُ است . ب    

ّوِ را ًغوِ ٍ تراًِ یکی است / ّسار است تلثل ایي تاؽ  گر. ج    

کِ زالی ًیٌذیطذ از رستوی / چٌاى سایِ گسترد تر ػالوی . د    

   دى ّسار فرسٌگ استهیاى ها ٍ رسی/ زّا دلن تٌگ است دلن گرفتِ از ایي رٍ. ُ    


