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 -1در هیاى ػبارات زیر ،چٌذ ػبارت بیاًگر اطالػاتی غلط پیراهَى ٍیصگی ّای ضؼری ػػر حافظ است؟ آى ّا را
هطخع کٌیذ ٍ درست آى ّا را بٌَیسیذ) 1 ( .
الف) یکی از اشکال تقلید در عصر حافظ ،استقثال از شعر قدها تا ّواى ٍزى ٍ قافیِ تَد کِ در شعر شاعراًی چَى کوال الدیي
اصفْاًی ،خاقاًی ٍ ظْیر فاریاتی دیدُ شد.
ب) شیَُ ی ًظاهی کِ در عصر هَلَی  ،اهتیاز ٍاالیی کسة کردُ تَد در عصر حافظ سرهشق تسیاری از افراد قرار گرفت.
ج) سقَط زتاى شعر در عصر حافظ جس در اشعار حافظ ٍ عثید زاکاًی دیدُ هی شَد.
ت) هحتَای شعر در عصر حافظ ًسثت تِ دٍرُ قثل تغییری ًکرد حتی هضوَى شعر ضعیف تر ّن شد.
 -2هثٌَی ػطاق ًاهِ فخرالذیي ػراقی بر ٍزى کذام اثر هؼرٍف سٌایی سرٍدُ ضذُ است؟ ٍ هَثرتریي قالب
ضؼری در دیَاى ضؼر ٍی کیست؟ ( ) 1
-3در ابیات زیر کذام ضاػر بِ هؼرفی یکی از سرٍدُ ّای خَد پرداختِ است؟ سرهطق ٍی در غسل سرایی
کیست؟ ( ) 1
(( هرشدم در رسید چرخ زًاى  /دست دادُ تِ دست ّفت تٌاى
ًام ًظون کوال ًاهِ ًْاد /

ٍز کوالیتن دری تگشاد ))

-4هٌظَم یا هٌثَر بَدى ٍ هَضَع ّریک از آثار زیر را هطخع کٌیذ) 2 ( .
الفً :فحات االًس

ب :سثحِ االترار

ج :تحقِ االحرار

ت :لَایح

ً -5ثر جْاًگطا ،هػٌَع ٍ در ّواى هسیر کلی ًثر ............فارسی در سذُ ی ّ............جری است ٍ درآى لغات
ٍ ٍ.................اشُ ّای .....................زیادی بِ کار رفتِ است) 1 ( .
-6کذام یک از ٍیصگی ّای سبک ػػر غائب در ابیات زیر دیذُ هی ضَد؟ ( ) 1
الف :لقوِ افتد ز دّي چَى ًثَد قسوت کس  /رٍزی ارُ ًگر کس تي دًداى ریسد
ب :دل آسَدُ ای داری هپرس از صثر ٍ آراهن ً /گیي را در فالخي هی ًْد تی تاتی ًاهن
 -7هَلف ّر یک از آثار زیر را بٌَیسیذ) 1 ( .
الف) هحوَد ٍ ایاز

ب) فتَحات شاُ جْاًی

ج) عرفات

ت) ًاظر ٍ هٌظَر

ً -8ام کتابی کِ جیوس هَریِ بِ قػذ اًتقاد از ایراًیاى ػػر قاجار ًَضت چیست ٍ چِ کسی آى را بِ ًثر فارسی
رٍاى ترجوِ کرد؟ ( ) 1
-9هْوتریي اثر قائن هقام فراّاًی چیست ٍ سِ هَرد از ٍیصگی ّای ًثر اٍ را بٌَیسیذ) 2 (.
ً -10ام دیگر ػػر ّاتف چیست؟ هضوَى ضؼر ایي ػػر در غسل ٍ قػیذُ چیست؟ فرٌّگ ضْر ادبی در ایي
ػػر کذام ضْر ایراى است؟ ( ) 2
ٌّ -11ر فرٍغی بسطاهی در چیست؟ ٍ ًخستیي تخلع ٍی چِ بَد؟ ( ) 1
 -12ضاخع تریي ضاػر ػػر ّاتف کیست؟ قػیذُ ی هؼرٍفص در ًؼت حضرت ػلی (ع ) چِ ًام دارد ٍ بر ٍزى
قػیذُ ی هؼرٍف کذام ضاػر است؟( ) 1/5
 -13در کذام دٍرُ ی ادبی ایراى ضؼر فارسی هَرد تَجِ خَاظ ٍ ػلوا قرار گرفت؟ ٍ کذام ػالن ٍ هجتْذ ایي ػػر
غاحب هثٌَی طاقذیس است؟ ( ) 1
 -14کذام اثر فتحؼلی خاى غبای کاضاًی هذح فتحؼلی ضاُ است ٍ کذام اثرش بِ رکر ٍقایغ پادضاّی اٍ هی
پردازد؟ ( ) 1
 -15اٍلیي ضاػر آضٌا بِ زباى ّای اًگلیسی ٍ فراًس َی ػْذ قاجار کیست؟ کذام اثر ٍی تقلیذی کن ارزش از
گلستاى سؼذی است؟ در زهاى ٍزارت حاجی هیرزا آقاسی بِ ٍی چِ لقبی اػطا ضذ؟ ( ) 1/5
 -16کذام ضاػر ػػر غبا در هیاى ّن رٍزگاراًص از هٌظر غسل سرایی کن ًظیر است؟ هْوتریي اثر ٍی چِ ًام
دارد؟ ( ) 1

