اداره آموزش و پرورش ناحیه  7مشهد
دبیرستان و پیش دانشگاهی منصوره بادامچی

نام و نام خانوادگی

نام آزمون :تاریخ ادبیات
2
تاریخ آزمون:

نمره پایانی

کالس :سوم انسانی

مدت آزمون 77:دقیقه

امضا دبیر

شماره صندلی

خرداد39

نام دبیر
مهر آموزشگاه

نمره مستمر

 -1نام دیگر کتاب عشاق نامه چیست و این کتاب در چه زمینه ای است
)0/5(.
 -2مضمون غزل های ابن یمین را

بنویسید )0/2 5(.

 -3در دیوان حافظ مقصود از حمتسب کیست و چرا حافظ وی را به این نام
خوانده است )0/5(.
 -4موضوع تاریخ جهانگشا چیست )0/5(.
 -5پدر مرثیه سرایی در ادب فارسی کیست ()0/25
-6دشواری شعر صائب به چه سبب است)0/5(.
-7مسالک احملسنین چه نوع اثری است)0/25(.
 -8چرامضمون قصاید در عصر هاتف بیشرت مناقب ومراثی اهل بیت است)0/25(.
-9آتشکده از کیست)0/25(.
-10کتاب عربت نامه به تقلید از کدام اثر نوشته شده است)0/25(.
ّت وارزش است)0/5(.
-11آثار یغمای جندقی به چه سبب دارای امهی

-12واژه ی کلیدی ادبیات قرن بیستم چیست)0/25(.
 -13واژه ی سوررئالیسم راخنست بار چه کسی به کار گرفت)0/25(.
 -14ویزگی عمده ی آثار کامو رابنویسید)0/5(.
 -15بر جسته ترین درون مایه های شعر عصر بیداری رانام بربید)1/5(.

 -16مضامین شعری ادیب املمالک فراهانی را چه موضوعاتی تشکیل می دهد)1(.

ّت گرای دوره ی بیداری رانام
 -17دو تن از برجسته ترین شاعران سن
بربید)0/5(.

 -18در باره ی تصنیف سازی عارف وامتیاز بزرگ تصنیف های او توضیح
دهید)2(.

 -19عنوان سعدی نو به کدام شاعر اختصاص یافت؟چرا؟()1

 -20اجنمن ادبی دانشکده در چه زمانی ودر کجا شکل گرفت)0/5(.
 -21خنستین منظومه ی نیما چه نام داشت ودرچه قالبی سروده شد)1(.

 -22مقصود از این سخن که "نیما شعر را نوعی زیسنت می دانست "چیست)1(.

 -23مضامین سروده های پروین اعتصامی ابتکاری است یا تقلیدی؟توضیح
دهید)1(.

 -24در مورد تأثیر پذیری امیری فیروز کوهی از صائب توضیح دهید)1/5(.

 -25خمضرم به چه گروهی گفته می شد)0/5(.

 -26درباره ی شاعران بالد مهجر ودرون مایه شعری آنان توضیح دهید)1(.

 -27شعر فلسطین از 1917تا 1948چه ویژگیهایی داشت)1(.

 -28دو جریان اصلی دوران جدید ادبیات داستانی عرب رانام بربید)0/5(.
 -29دو ضعف عمده ی آثار منفلوطی را بنویسید)1(.

"موفق باشید"

