\d

شیراز ،پارامونت ،ابتدای خیابان قصردشت ،کوچه 1

/ www.fazel.ac.ir /

07132343234-6
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موسسه آموزش عالی فاضل " ........................ادبیات فارسی"...............................

ادبیات فارسی
 «-1خداوندگار خرد و حماسه » لقب کدامیک از شاعران است؟
 )1فردوسی

 )2سعدی

 )4اسدی طوسی

 )3دقیقی

 -2موفق ترین داستان حماسی پس از شاهنامه کدام اثر است و نویسنده آن کیست؟
 )2گرشاسب نامه -اسدی توسی
 )4خاوران نامه -ابن حسام

 )1خداینامه -دقیقی
 )3گشتاسب نامه -دقیقی

 -3نخستین کسی که به نظم داستان های ملی ایران همت گماشت ،چه کسی بود؟
 )1فردوسی

 )2اسدی طوسی

 )4رودکی

 )3دقیقی

 -4کدامیک از شاعران « نشاننده تاریخ به جای حماسه » است؟
 )1فردوسی

 )2فرخی سیستانی

 )4ناصرخسرو

 )3عنصری

 -5ناصرخسرو پیرو مذهبی شیعی بود که معتقدند پس از امام جعفر صادق (ع) اسماعیل پسر بزرگ ایشان به
امامت رسیده است .این مذهب به کدامیک از نام های زیر خوانده نمی شود؟
 )1باطنی

 )2اسماعیلیه

 )4فاطمی

 )3زیدیه

 -6شهرت مسعود سعد سلمان به علت سرودن چه نوع اشعاری است؟
 )1خمریه

 )2حبسیه

 )4وصف طبیعت

 )3مسمط

 -7ابداع قالب م سمط و استفاده از آن در شعر فارسی برای اولین بار توسط کدامیک از شاعران انجام شد؟
 )1انوری

 )2سعدی

 )4خاقانی

 )3منوچهری دامغانی

 -8فرمانروای ملک سخن لقب کدام شاعر است؟
 )1حافظ

 )2سعد

 )4خیام

)3فردوس

-9کدام شاعر اقدام به سرودن حبسیات نکرده است؟
 )2خاقانی
 )4محمدتقی بهار

 )1مسعود سعد سلمان
 )3عطار
 -10کدامیک از آثار نظامی نیست؟
 )1خسرو و شیرین

 )2اسکندرنامه
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موسسه آموزش عالی فاضل " ........................ادبیات فارسی"...............................

 -11کدام یک از آثار مولوی نیست؟
 )1غزلیات شمس

 )3مثنوی معنوی

 )2مقاالت شمس

 )4مکاتیب

 -12اگر بیت زیر؛ بیتی از یک شعر باشد ،قالب آن شعر کدام است؟
«مهر پاکان در میان جان نشان
 )1غزل

دل مده الّا به جمع سرخوشان»

 )2قصیده

 )4ترکیب بند

 )3مثنوی

 -13کدام شاعر از شاعران معروف دو بیتی گو است؟
 )1خیام

 )2فایز دشتی

 )4مولوی

 )3بابا افضل کاشانی

 -14ن یمایوشیج در ابداع شعر نیمایی از کدامیک از قالب های کهن شعر فارسی تأثیر پذیرفته است؟
 )1مسمط

 )2قطعه

 )4مستزاد

 )3مثنوی

 -15پیش از نیمایوشیج کدام شاعران در پایه ریزی قالبی نوین برای شعر فارسی کوشیده بودند؟
 )2فریدون مشیری -توللی
 )4شمس کسمایی -تقی رفعت

 )1فروغ فرخزاد -سهراب سپهری
 )3تقی رفعت -رهی معیری
 « -16کلبه را طبله عطار دیدم» یعنی چه ؟
 )1درهم و برهم

 )2معطر و خوشبو

 )3کوچک و حقیر

 )4مرتب و منظم

 « -17تداعی معانی » یعنی چه؟
 )2فراموش کردن مفاهیم و معانی
 )4به یاد آوردن مفهمومی از مفهوم دیگر

 )1آفرینش معانی عمیق
 )3بی توجهی به معانی

 -18خواجه نظام الملک نویسنده کتاب « سیاست نامه » از وزیران کدام سلسله بود؟
 )1آل زیار

 )2آل بویه

 )3غزنویان

 )4سلجوقیان

 -19موضوع کتاب «تاریخ طبری» چیست و به چه زبانی نوشته شده است؟
 )2تاریخ ایران -عربی
 )4تاریخ ایران -فارسی

 )1تاریخ طبرستان -فارسی
 )3تاریخ عالم -عربی

 -20این تعریف به کدام کتاب اشاره می کند « :شامل افسانه ها و قصه های عامیانه مربوط به انس و جن و
حیوان و انسان که در شرق و غرب معروف شده است».
 )1شاهنامه

 )2هزار و یک شب
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 -1گزینه  1صحیح است.
-2گزینه  2صحیح است .اسدی توسی از شاعران پس از فردوسی است.
 -3گزینه  2صحیح است.
 -4گزینه  3صحیح است .عنصری از شاعران دربار محمود و مسعود غزنوی است که در ستایش آن ها قصایدی دارد
و لقب ملک الشعرایی از محمود غزنوی گرفته است.
 -5گزینه  3صحیح است .زیدیه معتقدند که پس از امام سجاد(ع) فرزند ایشان زید به امامت رسیده است.
 -6گزینه  2صحیح است .مسعودسعد مدتی از عمر خود را در زندان گذراند و به اشعاری که در زندان سرود حسبیه
می گویند.
 -7گزینه  3صحیح است.
 -8گزینه  2صحیح است.
 -9گزینه  3صحیح است .حبسیات یا حبسیه به شعری که در زندان سروده میشود ،گفته میشود.
 -10گزینه  3صحیح است .مختارنامه از آثار عطار است .آثار نظامی که به پنج گنج (خمسه) معروفند عبارتند از :خسرو
و شیرین ،لیلی و مجنون ،هفت گنبد(پیکر) ،مخزن االسرار و اسکندرنامه
 -11گزینه 2صحیح است .مقاالت شمس مجموعه مقاالتی است که شاگردان شمس تبریزی از سخنان وی در مجالس
گوناگون جمع آوری کرده اند .اما آثار موالنا که خود از بزرگترین شاگردان شمس تبریزی بود عبارتند از  :دیوان غزلیات
شمس ،مثنوی معنوی ،مکاتیب (نامه نگاری های موالنا) ،فیه مافیه ،مجالس سبعه و رباعیات
 -12گزینه  3صحیح است .در قالب مثنوی هر بیت قافیه خاص خود را دارد و قافیه ابیات متفاوت است ،اما در قالب
های غزل ،قصیده و ترکیب بند ،تمامی ابیات شعر از قافیهی بیت اول پیروی می کنند.
 -13گزینه  2صحیح است .دیگر شاعران نامبرده در سرودن رباعی مهارت داشته یا اقدام به سرودن رباعی کرده اند.
نام دیگر دو بیتی در فارسی ترانه است .تفاوت رباعی و دو بیتی در این است که دو بیتی با هجای کوتاه و رباعی با
هجای بلند آغاز می شود.
 -14گزینه  4صحیح است .از آن جهت که در قالب مستزاد به آخر هر مصراع کلمه یا کلماتی افزوده می شود که
معنی مصراع قبل یا بعد از خود را تکمیل می کنند و از این جهت نوعی ساختار شکنی ،در قالب های معمول شعر
فارسی بوده است.
 -15گزینه  4صحیح است .دیگر شاعران یا از پیروان نیما هستند یا در عصر معاصر به سرودن شعر در قالب های
کهن پرداخته اند.
 -16گزینه 2صحیح است .طبله عطار به خوشبویی معروف است.
 -17گزینه  4صحیح است.
 -18گزینه  4صحیح است.
 -19گزینه  3صحیح است .کتاب نوشته محمد بن جر یر طبری است.

 -20گزینه  2صحیح است .موضوع شاهنامه عمدتاً اسطوره و جنگ های پهلوانی است .کلیه و دمنه از زبان حیوانات
است.
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