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5Tدقيقه 4: زمان پيشنهادي 
 

 و اَعالم سال دوم دبيرستان تاريخ ادبيات
 

 ؟نيستدرست » سنايي«ي  كدام گزينه درباره -1
 .است ي غزل فارسي، افكار و اصطالحات عرفاني را با مضامين عاشقانه درهم آميخته نخستين كسي است كه در حوزه) 1 
 .است مت، وصف طبيعت ، مدح و رثا بهره گرفتههاي خود از مضاميني چون زهد، حك در اكثر قصيده) 2 
 .هاي مختلف شعر فارسي چون قطعه و غزل است گذارترين شاعران در حوزه از شاعران بزرگ قرن ششم و از تأثير) 3 
 .المعاد است العباد الي ي بلخ و سير كارنامه الحقيقه،حديقةصاحب آثاري چون ) 4 

 است؟ رستناداحمد  ي جالل آل كدام گزينه درباره -2
 .بندي كرد توان تقسيم ها و مقاالت مي نامه ها، نمايش ها، سفرنامه ي كلّي داستان آثار او را به چهار دسته) 1 
 .اشاره كرد» نون و القلم«و » مدير مدرسه«توان به  هاي مشهور او مي از داستان) 2 
 .است وران را به خوبي ترسيم كرده ي انديشه ها تها و محدودي در آثار خود فضاي سياسي و اجتماعي ايران و محروميت) 3 
 . گونه، كوتاه و نزديك به زبان گفتار است احمد صريح، طنز نثر آل) 4 

 ... .است از ... » اقبالنامه«  -3
 داستاني، اقبال الهوري) 4 حالي، اقبال الهوري حسب) 3 اي، نظامي گنجوي مثنوي) 2 اي،نظامي گنجوي قصيده) 1 

 ؟نيست» االوليا ةتذكر«ي  آثار نويسنده كدام گزينه از -4
 مختارنامه) 4 نامه مصيبت) 4 نامه مناجات) 2 نامه الهي) 1 

 ؟نيست  »عبيد زاكاني«كدام گزينه از آثار  -5
 موش و گربه) 4 نقدالنّصوص) 3 اخالق االشراف) 2 ي دلگشا رساله) 1 

 ؟است نيامدهي كدام اثر، درست  نويسنده -6
 آبادي محمود دولت: شهرناز) 2 زاده تيصنع: مجمع ديوانگان) 1 
 عباس خليلي: روزگار سياه) 4 مشفق كاظمي: تهران مخوف) 3 

 ؟نيست» بزرگ علوي«كدام گزينه از آثار  -7
 ميرزا) 4 آتش خاموش) 3 ها ساالري) 2 چمدان) 1 

 ؟نيست» الدوله محمدحسن خان صنيع«يك جزو آثار  كدام -8
 تاريخ منتظم ناصري) 2 النّظار و غرايب االمصار تحفة) 1 
 الشّمس مطلع) 4  المآثر و اآلثار) 3 

 هاي شعر نيمايي دانست؟ از ويژگي توان نميكدام گزينه را  -9

 انعكاس فضاهاي طبيعي و رنگ و بوي محلّي) 2 استفاده از نمادها در طرح مسائل اجتماعي) 1 
 كمك گرفتن از مفاهيم عرفاني) 4  نگاه تازه به طبيعت) 3 
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 دانست؟ توان نمياين قطعه شعر را داراي كدام ويژگي  -10
جا كه تـو   برو آن/ جا كه بود چشمي و گوشي با كس  برو آن/ نه ز ياري نه ز ديار و دياري ـ باري  / انتظار خبري نسيت مرا «

 »مهدي اخوان ثالث» «در دل من همه كورند و كَرند/ قاصدك / را منتظرند 
 توجه شاعر به طبيعت) 2  جهت گيري اجتماعي) 1 
 نگاه تازه به جهان) 4 استفاده از نمادها در طرح مسايل اجتماعي) 3 
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 تحليلي -تشريحي ي نامه پاسخ

 . ن استهاي سنايي بيشتر زهد، حكمت، اخالق و عرفا مضامين قصيده 2 ي گزينه -1

 .بندي كرد ها و مقاالت تقسيم ها، ترجمه ها، سفرنامه ي كلّي داستان توان به چهار دسته احمد را مي آثار آل 1 ي گزينه -2

 .مراجعه كنيد 2به فرهنگ اعالم كتاب ادبيات فارسي   2 ي گزينه -3

 .)از آثار خواجه عبداهللا انصاري است» نامه مناجات«( 2 ي گزينه -4

 . است» جامي«از جمله آثار منثور » وايح و لوامعل«و » نفحات االنس«به همراه » نقدالنّصوص« 3 ي گزينه -5

 .است» آبادي يحيي دولت«اثر » شهرناز« 2 ي گزينه -6

 .از آثار سيمين دانشور است» آتش خاموش« 3 ي گزينه -7

: امصـار . (است» بطوطه ي ابن سفرنامه«يا همان » بطوطه ي ابن رحله«نام ديگر » االمصار النّظار و غرايب تحفة« 1 ي گزينه -8
 )شهرها

گيري اجتماعي و استفاده از نمادهـا در طـرح مسـائل     نگاه تازه به طبيعت و جهان، جهت مايه، ازجهت درون 4 ي گزينه -9
 .هاي شعر نيمايي است اجتماعي، انعكاس فضاهاي طبيعي و رنگ و بوي محلّي در شعر از ويژگي

ي توجه شاعر به طبيعت اطـراف اوسـت، نمـاد     دهنده بر آن كه نشان عالوه» قاصدك«ي  در اين قطعه، واژه 4 ي گزينه -10
هـا را   كـه آن جامعه و مردم زمان خـويش اسـت؛ چرا  چنين مشخّص است كه شاعر به دنبال انتقاد از  باشد؛ هم نيز مي» خبررساني«

 .چهارم پاسخ صحيح است ي داند؛ بنابراين گزينه دچار سكون و رخوت مي


