تاریخ ادبیات
دوم

57

انسانی

012921-172

دانش آموز عزیز شما می توانیذ پاسخنامه امتحان را دو ساعت پس از پایان امتحان در پورتال مذرسه مالحظه نمائیذ.

www.bagheralolum.sch.ir
َ -1ز یک اس يیژگی َای سیز مزتًط تٍ کذام یک اس اوًاع خغًط( تػًیزی ،میخی ،ايستایی ي پُلًی)
می تاضذ؟ ( ) 1
الف :توام سٌگ ًَشتِ ّای عصش ّخاهٌشی بِ ایي خط ًَشتِ شذُ است.
ب :آثاس ًَشتِ شذُ دس دٍسُ ی ادبیات پاسسی هیاًِ بِ ایي خط است.
پ :ایي خط بشای ًَشتي هتَى دیٌی آییي صسدتشت بِ کاس سفتِ است.
ت :ایي خط بشای ًَشتي آثاس فکشی -فلسفی آییي ّای پیش اص اسالم بِ کاس سفتِ است.
 -2خذای وامٍ چیست؟ سزمطق ي مىطا چٍ آثاری تًدٌ است؟ ( ) 1
 -3تا تًجٍ تٍ اتیات سیز ،تٍ سًاالت پزسیذٌ ضذٌ پاسخ دَیذ) 1 (.
(( مُتزی گز تٍ کام ضیز در است

ضً خغز که ،س کام ضیز تجًی

یا تشرگی ي عش ي وعمت ي جاٌ

یا چً مزداوت ،مزگ ريیاريی))

الف :شاعش ابیات فَق کیست؟ هضوَى ایي ابیات چیست؟
ب :دس خصَص ایي کِ آیا هیتَاى دٍ بیت فَق سا بِ عٌَاى ًخستیي اشعاس فاسسی دسی قلوذاد کشد با رکش دلیل
اظْاس ًظش کٌیذ.
پً :ظاهی عشٍضی دس کتاب خَد چْاس هقالِ ،اص تاثیش گزاسی ایي ابیات بش چِ کسی سخي گفتِ است؟
َ -4ز یک اس القاب سیز ،معزف کذام یک اس ضاعزان عػز ريدکی است؟ ( ) 1
الف :شاعش غضل ٍ خشدآصهایی
پ :پشچوذاس ادبیات شیعِ

ب :شیفتِ داًایی
ت :خشدهٌذی اًذٍّگیي

 -5تا تًجٍ تٍ تیت سیز اس قػیذٌ معزيف (( پیز ي یاد جًاوی )) ريدکی ،در خػًظ جایگاَی اجتماعی
يی در وظز پادضاَان عػزش تًضیحی مختػز دَیذ) 1 ( .
(( هشا بسَد ٍ فشٍ سیخت ّشچِ دًذاى بَد

ًبَد دًذاى ،ال ،چشاغ تاباى بَد))

 -6تا تًجٍ تٍ ایه تیت اس وقاش چیزٌ دست عثیعت  ،تٍ سًاالت پزسیذٌ ضذٌ پاسخ دَیذ) 2 (.
(( تاد غثا درآمذ ،فزديس گطت غحزا

آراست تًستان را ،ویسان تٍ فزش دیثا ))

الف :اّویت بیت فَق دس چیست؟
ب :هَضَع بیت فَق چیست؟
پ :چِ کساًی دس سشٍدى قصایذ هٌقبت ٍ هشثیِ اص سشایٌذُ بیت فَق الْام گشفتِ اًذ؟
 -7تا تًجٍ تٍ مته سیز کٍ پیزامًن کتاب تزجمٍ تفسیز عثزی است ،غلظ َای تاریخی در ارتثاط تا
ایه کتاب را پیذا ي آن َا را اغالح کىیذ) 1 ( .
(( اٍلیي کتاب هْوی کِ دس عصش ساساًیاى فشاّن آهذُ است  ،تشجوِ ای اص یک تفسیش قشآى است کِ هتاسفاًِ
توام آى اهشٍص بشجای ًواًذُ ٍ ایي کتاب سا دس سال ّای آخش قشى سَم ّجشی قوشی ،هحوذ بي جشیش طبشی بِ
صباى گَیای عشبی ًَشتِ است)).

 -8وثز علمی در عػز فزديسی تا وگارش کذام اثز علمی تاریخی آغاس میطًد ي مًضًع ایه اثز
چیست؟ ( ) 1
 -9دالیل عذم پذیزش ضاَىامٍ در وشد سلغان محمًد غشوًی را فقظ وام تثزیذ) 1 ( .
 -11لغت فزس اثز کیست؟ ي اَمیت آن در چیست؟( ) 1
 -11مثذع قالة ضعزی مسمظ کیست ي مًضًع مسمظ َایص چیست؟ ( ) 1
َ -12ىز اغلی عىػزی در قالة کذام یک اس قالة َای ضعزی تٍ ومایص گذاضتٍ ضذٌ است؟مضمًن
عمذٌ ضعزی يی چیست ي چٍ کساوی تز ضعزش تاثیز گذاضتٍ اوذ؟( ) 1
 -13آغاس ادتیات عزفاوی ي مزدمی مقارن تا عػز کذام ضاعز است؟ ي دلیل عذم تکًیه آثار مذين
عزفاوی سذٌ َای وخستیه اسالمی را مختػزا تًضیح دَیذ) 1 (.
 -14اضعار تٍ جا ماوذٌ اس تاتاعاَز َمذاوی تیطتز چٍ وًع ضعزی است ي تٍ کذام لُجٍ سزيدٌ ضذٌ
است؟ ( ) 1
 -15تاریخ تیُقی اثز کیست؟ وام دیگزش چیست؟ مًضًع آن تٍ عًر عام ي خاظ چیست؟ ( ) 1
َ -16ز یک اس تًضیحات سیز معزف کذام اثز ي ضاخٍ ی ( علمی ،اخالقی-اجتماعی ي تاریخی) آثار
مىثًر عػز تیُقی است؟ ( ) 2
الف :کتابی است دس سسَم هولکت داسی ٍ پادشاّی بِ دستَس هلک شاُ سلجَقی دس  05باب کِ بِ ًثشی سادُ اها
هحکن ٍ ادبی ًَشتِ شذُ است.
ب :کتابی است هشتول بش یک دٍسُ کاهل اص فلسفِ ٍ طبیعیات ٍ بسیاسی اص اصطالحات هٌطقی ٍ فلسفی بِ صباى
فاسسی کِ بِ دسخَاست عالء الذٍلِ کاکَیِ ًَشتِ شذُ است.
 -17وام مًلف ي مًضًع َزیک اس آثار سیز را مطخع کىیذ) 2 (.
الف :ششح تعشف
پ :طبقات الصَفیِ

ب :کشف الوحجَب
ت :سسایل

