
 

 

 

 انسانی جمعبندی علوم وفنون دوازدهمتست 

 13و12 تاریخ ادبیات قرن مبحث:

 



 

 ست؟ین  حیکدام جمله صح

 کرد. یاصفهان را اداره م یانجمن ادب بان،یاد گرازیچند تن د یخان زند، با همراه میدر زمان نادرشاه و کر یمشتاق اصفهان( 1

 کرد سینشاط را تأس ی(عبدالوهاب نشاط، انجمن ادب 2

 شد لیشاه در تهران تشک یفتحعل استیخاقان به ر ی(انجمن ادب 3

 بعد از آن بود یو دوره ها یو انحطاط اواخر دورة صفو یاز تباه یشعرفارس دنیبخش یینشاط ، رها یهدف انجمن ادب( 4

 

 ست؟یبهار ن  یر محمدتقاز آثا نهیکدام گز 

 یتطوّر نظم فارس خی(تار 2 ی(سبک شناس 1 

 (امثال و حکم 4 رانیا یاسیمختصر احزاب س خی(تار 3 

 

 نداشت؟ ریرتأثیعوامل ز ینهضت بازگشت ادب جادیکدام مورد در ا

 هیدر دربار قاجار اتی(توجه به ادب 1

 (تاراج کتابخانة اصفهان 2  

 در تهران یو مطبوعات یاسیس یها تی(تمرکز عمدة فعال 3 

 .یتزار ةیاز روس رانیجامعه بر اثر شکست ا فی(تضع 4 

 

 سرود. یم یرا به سبک خراسان  دهیاز شاعران دورة بازگشت است که قص 

 ی(سروش اصفهان  4 یبسطام ی(فروغ 3 ی(نشاط اصفهان  2 ی(مجمر اصفهان  1



 

نشدند، اما از  یدر شعر فارس یو تکامل قابل توجه یوآورشاعران دورة بازگشت باعث ن  

 که در اواخر یرا از آن حالت سست شعر دارند که توانستند زبان تیجهت اهم نیا

 .................... در شعر به وجود آمده بود، نجات بخشند

 ی(عراق 4             نینابی(سبک ب 3       ی(سبک خراسان  2      ی(سبک هند 1

 

 ست؟یجامعه در عصر مشروطه ن  یداریاز عوامل ب 

 لیتحص یبه خارج از کشور برا یران یا انی(اعزام دانشجو 1

 و ترجمه و نشر یسی(رواج صنعت چاپ و روزنامه نو 2 

 در جامعه و سخن از حقوق زنان یخراف دیعقا یها، نف ی(انتقاد از نابسامان 3

 ریرکبیمدرسة دارالفنون به فرمان ام سی(تأس 4

 

 ؟ دیشعر زبان محاوره را برگز ،یداریچرا در عصر ب

 (قابل فهم تر باشد 2    (با تودة مردم ارتباط برقرار کند1

 (همة موارد   4   ساده انتقال دهد یرا با زبان  دیجد می(مفاه 3  

 

 یکند. شعرها دایپ  یمناسب گاهیمردم جا انیاش در م انهیساده و عام یاو توانست با شعرها

 استبداد و عشق به وطن بود با در راه مبارزه زیاو که به زبان ساده و طنزآم

 شمال می(نس 4 یزدی ی(فرخ 3 رزایم رجی(ا 2  بهار ی(محمدتق 1 



 

داشت. در  اریساده و روان مهارت بس یاشعار دنیو آفر انهیعام راتیتعب یریدر به کارگ 

وجود دارد،  انهینوگرا یها شهیاگرچه اند یو دست بود. در شعر رهیطنز، هجو و هزل چ

 یآزاد شاعران فیشود که در رد یاو، مانع از آن م یو تفکرات شخص یخانوادگ گاهیجا یول

 .ردیخواه مشروطه قرار گ

 شمال می(نس 4 یزدی ی(فرخ 3 رزایم رجی(ا 2بهار  ی(محمدتق 1

 

 1از کدام کتاب سروده شده؟ دیگلشن صبا به تقل

 ی(گلستان سعد 4  یو مجنون نظام یلیل ( 3 ی(شاهنامه فردوس 2 ی(بوستان سعد 

 

 از کدام اثر نوشته شد ؟ دیمنشآت به تقل

 ای(تذکره االول 4    نیری(خسرو و ش 3    (گلستان   2(بوستان  1

 

به زندان انداختند. تحت  ،یخواه یدوره است که او را به سبب آزاد نیشاعران شاخص ا از  

طبع اورا شکوفا  یبا سعد ییبود. آشنا یو سعد سعد مسعود ژهیشاعران گذشته، به و ریتأث

فدا  یآزاد راهجانش را در تیشد؛ و در نها زدیمردم  ندةیساخت. در دورة هفتم مجلس نما

 کرد.

 شمال می(نس 4   یزدی ی(فرخ 3   رزایم رجی(ا 2   بهار ی(محمدتق 1 

 

 



 

 ادقجمال زاده و ص یمحمدعل یکه بعدها در داستان ها انهیدر رواج نثر ساده و عام او

 داشت. یبه کار رفت، نقش مؤثر تیهدا

 (دهخدا 4    ی(قائم مقام فراهان  3    یعشق رزادةی(م 2    یزدی ی(فرخ 1

 

 ست؟ین  حیکدام جمله صح

 بود یهنیم یها وترانه ها فیتصن ینی(عرصة هنر عارف قزو 1

 است میمر یسه تابلو ایآل  دهیمنثور ا شنامهینما یاثر عشق نی(مهم تر 2

از  یمراغه ا نیالعابد نیطالبوف، وز میعبدالرح ،یچون قائم مقام فراهان  ی(کسان  3

 بودند یدارینثر سادة دورة ب شگامانیپ 

خان  وسفیرزایم لةیشد، به وس یمحسوب م یادب یا هی(مجلة بهار که نشر 4 

 منتشر شد یانیآشت یاعتصام

 

 .......... بود...... یبه رمان ها سندگانینو کردیرو نیشتریدر عصر مشروطه ب

 ی(علم 4         ی(اجتماع 3      یخی(تار 2          یاسی(س1

 

 پرداخت .............بود یفارس شنامةیبه نوشتن نما رانیکه در ا یکس نیاول

 یزیآقا تبر رزای(م 2                 ی(ناظم االسالم کرمان  1

 یخسرو رزای(محمدباقر م 4           عیحسن خان بد رزای(م 3 



 

 آن را ترجمه کرده است  یو چه کس ستیاثر ک یاصفهان  یبابا یسرگذشت حاج

 یناظم االسالم کرمان  /هیمور مزی(ج 2       یاصفهان  بیحب رزایطالبوف/ م می(عبدالرح 1

 یطالبوف / ناظم االسالم کرمان  می(عبدالرح 4          یاصفهان  بیحب رزای/ م هیمور مزی(ج 3 

 

 ست؟ین حیصح نهیکدام گز

 لیصور اسراف رخانیجهانگ رزای: م لی(صور اسراف 1

 یالنیگ نیالد داشرفیشمال : س می(نس 2 

 (نوبهار : ملک الشعرا بهار 3

 یخسرو رزای(دانشکده: محمدباقر م 4 

 

 معروف او انتخاب شده است: فیتصن رازیز تیب

 دهیاز ماتم سرو قدشان سرو خم /دهیاز خون جوانان وطن اهلل دم

 رزایم رجی(ا 4      یزدی ی(فرخ 3       یعشق رزادةی(م 2      ینی(عارف قزو 1

 

 برگرداند. یبه فارس یقطعة قلب مادر را چه کس

 که کند مادر تو با من جنگ/ غامیداد معشوقه به عاشق پ                                  

 

 شمال می(نس 4     یزدی ی(فرخ 3       رزایم رجی(ا 2       بهار ی(محمدتق 1

 


