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 -1کذام یک اس ضاعزاى عصز ضکَُ ٍ ضکست  ،تحت تاثیز رٍاج تیص اس حذ تقلیذ در ایي دٍرُ قزار ًگزفتٌذ؟ ایي تاسگی ٍ
اتتکار در طزح چِ هَضَعاتی ایجاد ضذ؟ ٍ اساسا دلیل سٍال ٍ تثاّی ستاى در ضعز ایي عصز چیست؟ ( )1/5
 -2عثارت سیز ،هعزف کذام یک اس ضاعزاى عصز حافظ است؟ٍجَّات اضتزاک ایي ضاعز تا سثک ضعزی خزاساى در چِ سهیٌِ
ّایی قاتل هطاّذُ است؟( ) 1/5
(( غسلیبت اٍ ثیطتر در جَاة سعذی ضیرازی است .قػبیذش ً ،وبیبًگر اٍج ٌّرهٌذی ٍی در ثیبى اًتقبدّبی
کَثٌذُ ٍ طرح دیذگبُ ّبی اجتوبعی ٍ اخالقی است ثی آى کِ خَد را در طجل ثٌب خَاًی گرفتبر کٌذ)).
 -3آثار سیز اس عثذالزحواى جاهی است.هَضَع ّز یک را تعییي کٌیذ) 1/5 ( .
الف :اضعِ اللوعبت

ة :سجحِ االثرار

ح :خردًبهِ اسکٌذری

 -4تا تَجِ تِ هتي سیز ،تِ سَاالت پزسیذُ ضذُ پاسخ دّیذ) 2 (.
(( ًثر ایي کتبة ،هػٌَع ٍ دضَار ٍ در ّوبى هسیر کلی ًثر فبرسی سذُ ی ّفتن ّجری است ٍ در آى لغبت عرثی
ٍ ٍاشُ ّبی هغَلی زیبدی ثِ کبر رفتِ است.در عیي حبل ًَیسٌذُ ایي کتبة از کبرثرد غٌبیع ادثی ٍ تَجِ ثِ هعٌب ٍ
هحتَا ًیس غبفل ًطذُ است))
الف :هتي فَق ،هعرف کذام اثر هْن ادثی تبریخی است؟
ة :هَضَع ایي کتبة چیست؟
ح :چِ کسی آى را ثِ رضتِ ی تحریر درآٍردُ است؟
ت :ثْتریي هتي ثبزهبًذُ از عػر هغَل چِ ًبم دارد؟
 -5در ّز یک اس اتیات سیز ،کذام یک اس ٍیژگی ّای ضعزی عصز صائة دیذُ هی ضَد؟( ) 1/5
الف:آدهی پیر چَ ضذ ،حرظ جَاى هی گردد
خَاة در ٍقت سحرگبُ گراى هی ضَد
ة :دل آسَدُ ای داری هپرس از غجر ٍ آراهن
ًگیي را در فالخي هی ًْذ ثی تبثی ًبهن
ح :ثخیِ ی کفطن اگر دًذاى ًوب ضذ عیت ًیست
خٌذُ هی آرد ّوی ثر ّرزُ گردی ّبی هي
ً -6ام هَلف ّز یک اس آثار سیز را تعییي کٌیذ)1/5 (.
الف :فتَحبت ضبُ جْبًی

ة :هحوَد ٍ ایبز

حً :کبت ٍ هراسالت

ًَ -7یسٌذُ کتاب حاجی تاتا اصفْاًی کیست ٍ ّذفص اس ًَضتي ایي اثز چِ تَدُ است؟ ()1/5
 -8در هتي سیز ،اطالعاتی غلط اس هٌظز تاریخی پیزاهَى آثار ضیَُ ی ضاعزی اعضای اًجوي ادتی هطتاق اصفْاى آهذُ
است.آى ّا را تیاتیذ ٍ اصالح کٌیذ) 1 ( .
(( اعضبی اًجوي ادثی هطتبق  ،احیبی اسلَة قذهب را فرع ثر استورار سجک ٍ ضیَُ ضبعری عػر غبئت هی
داًستٌذ ٍ در ٍاقع از احیبی سٌت ّبی پیطیي عػر حبفظ ،سعذی ٍ خبقبًی رٍی ثرتبفتٌذ.قبلت ضعری قػیذُ در
ضعر ضعرای ایي اًجوي ثِ سَی هضبهیي هٌبقت ٍ هراثی اّل ثیت گرایص پیذا کرد)).
 -9تا تَجِ تِ تیت سیز اس ّاتف اصفْاًی ،تِ سَاالت پزسیذُ پاسخ دّیذ) 1 (.
(( ثرآهذ قیرگَى اثری ز رٍی ًیلگَى دریب
چَ رای عبضقبى گرداى چَ طجع ثی دالى ضیذا))
الف :قالة ضعزی تیت فَق چیست؟
ب :هَضَع ضعز فَق چیست؟
ج :ایي تیت جشء کذام یک اس اجشای اصلی یک قصیذُ هحسَب هی ضَد؟
ت :ضعز فَق تز ٍسى ضعز کذام ضاعز هعزٍف قثل اس ّاتف سزٍدُ ضذُ است؟
ّ -10ز یک اس آثار سیز ،تِ تقلیذ اس کذام یک آثار هطَْر ادب فارسی ًَضتِ ضذُ است؟( ) 0/5
الف :عجرت ًبهِ

ة :گلطي غجب

 -11هتي سیز ،اضارُ تِ ٍیژگی کذام یک اس عصزّای تاریخ ادتیات ایزاى دارد؟یک ٍیژگی ضعزی دیگز ایي عصز را تٌَیسیذ(.
) 0/ 5
(( قبلت ضعری در ایي دٍرُ عوَهب قػیذُ است ٍ ضعر ایي دٍرُ ضعر آفبقی ٍ عیٌیت گراست)).
 -12تَضیحات سیز ،هعزف کذام یک اس ضاعزاى دٍرُ تاسگطت ادتی است؟ ٍ کذام اثز ایي ضاعز تِ تقلیذ اس گلستاى سعذی
است؟( ) 1
(( در اٍایل کبر ثب تخلع حجیت ضعر هی گفت.در دٍراى ٍزارت اهیر کجیر هَرد غضت ثَد ٍ ًبگسیر ضذ ثِ جبی
هذیحِ سرایی  ،کتبثی ثب هَضَع کطبٍرزی را از فراًسِ ثِ فبرسی ثرگرداًذ)).
 -13تا تَجِ تِ هتي سیز تِ سَاالت پزسیذُ ضذُ پاسخ دّیذ) 1/5 (.
((تردیذی ًیست کِ در قرى ثیستن پس از ثرٍز آى ّوِ فجبیع اًسبًیٌّ ،ر ٍ ادثیبت راُ طغیبى در پیص گرفت.ایي
طغیبى گرچِ ثِ ًَعی ّرج ٍ هرج ضجبّت داضت ،اهب در حقیقت درٍى گرایی حبد ٍ پیچیذُ ای ثَد کِ ًطبى هی

داد اًسبى اهرٍز ثِ درٍى خَیص گریختِ است .ایي اهر در توبهی هکبتت ادثی قرى ثیستن دیذُ هی ضَد .در
حقیقت ًَعی گریس از ثیرٍى ثِ درٍى ٍ ارائِ آثبر ثِ ضیَُ غیر ثبزًوبیی یب غیر ضیئی)).
الف :ایي سخي اس رٍالى تارت فزاًسَی کِ هی گَیذ  (( :ضعز ،تیاى کتواى است)) تا کذام قسوت اس هتي فَق ،تٌاسة هعٌایی
دارد؟
بٍ :یژگی هذکَر تزای هکاتة ادتی قزى تیستن در  1919م  ،تاعث ظَْر چِ هکتة ادتی هی گزدد؟تفکز ٍ ًگزش ایي هکتة
تِ ٌّز ٍ ادتیات را هختصزا تَضیح دّیذ.
 -41آًذرُ ثرتَى ،هَسس هکتت سَررئبلیسن در ضعف دادائیسن هی گَیذ:
(( هرام ًبهِ سبل 4141م دادا ،هبًٌذ درٍازُ ای است کِ ثِ داالًی حلقَی ثبز هی ضَد)).اٍال :هفَْم جولِ فَق را
تطزیح کٌیذ.ثاًیا ،تا تَجِ تِ ایٌکِ آًذرُ تزتَى ،ستَى فقزات سَررئالیسن است  ،چگًَگی تکَیي ٍ ضکل گیزی جَّزُ ی
سَررئالیسن را تَضیح دّیذ) 1/5 (.
 -41دٍ هَرد از اغَل پست هذرًیسن را ثیبى کٌیذ) 4 (.
 -41سِ رهبى ًبتوبم ٍ ثرجستِ فراًتس کبفکب را ًبم ثردُ ٍ هْوتریي داستبى کبفکب چِ ًبم دارد؟ ( ) 4

