
 
 به نام خدا

چهارم سدر 2چهار گزینه ای علوم وفنون ادبی سئواالت   

از مهم ترین ویژگی های زبانی سبک عراقی........... است که گاهی در یک شعر کوتاه  در کنار هم  -1

 دیده می شود

: مختصات جدید                              ب: درهم آمیختگی مختصات نو وکهن    الف   

فکر  دستخوش تغییر شدهتوجه به بیان وبدیع                             د:  ج:  

ز ویژگی های سبک عراقی است ؟کدام گزینه ا -2  

تاب اندک علوم در شعر     د: ستایش خرد غم گرایی          ب: باور به اختیار واراده       ج: باز الف:  

؟باز گردانده شده کدام کتاب ؟ توسط چه کسی می باشد" انوار سهیلی" -3  

قابوس نامه ، مال حسین واعظ کاشفی               ب: سیاست نامه ، مال حسین واعظ کاشفی الف:    

کلیله ودمنه ، ظهیر الدین بابر                            د: کلیله ودمنه ، مال حسین واعظ کاشفی ج:    

ریخ نوشته شده در باره تیمور در کدام گزینه صحیح می باشد ؟قدیمی ترین تا -4  

غتین    ج: کلیله ودمنه        د: مرصاد العبادل: ظفر نامه شامی    ب:محاکمه الالف   

در کدام گزینه درست می باشد ؟ "گفت بر درهم تویی ای دلستان  "هجایی مصراع های  خوشه -5  
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.......و....... را گرفت جای در اندیشه ادیبان سبک عراقی صنایع ادبی -6  

تفکر –تفکر  د: نفوذ زبان عربی  –اتقان    ج: تعمق  –زبان فارسی  ب: صحت  –: نفوذ زبان عربی الف   

دی.........و.........گرای به ساخت دستوری در جمالت نثر در سبک عراقی -7  

توانایی -روانی    د: روانی _روانی  ج: سستی  _ضعفی  ب: سادگی  –سستی  الف:  

استه شد ؟چرا از صحت واتقان مطالب در سبک عراقی ک -8  

 الف : به علت نفوذ زبان عربی           ب: چون به ظاهر سازی توجه نمی کردند 

ال ونابودی کتابخانه ها   ضج: به علت کشتن ویا متواری ساختن ف   

د: توجه به اطرافیان بیش از حد واندازه   

یده جلوه دادن مفاهیم ناگزیر در دوره سبک چبا درسی کردن عرفان وشرح اصطالحات وپی -9

...عراقی......  

کتاب ها دشوار نوشته شد                   ب: چندان اهمیتی به نوشتن کتاب ندادندالف   

کتاب ها عرفانی نوشته شد                    د: کتاب عرفانی معتبری نوشته نشد ج:  

سبک عراقی به ترکی نوشت ؟ کتاب .........را امیر علی شیر در دوره -10  

غتین       ج: کلیله ودمنه        د: سیاست نامهلالف : بابر نامه    ب: محاکمه ال  

کدام گزینه در رابطه با مفهوم واندیشه شعر دوره سبک عراقی را رقم می زند ؟ -11  

ی ندارد                                      : برتری عشق وعقل                                         ب: تخلص جایگاهالف 

 ج: توجه نداشتن به امور اخروی                               د: عدم اعتقاد به قضا وقدر

کار برد کدام قالب شعری در سبک عراقی بیشتر شد؟ -12  

دوبیتی : قصیده               ب: مثنوی               ج: غزل                   د:الف   



 
شعر سبک عراقی در چند قلمرو دارای ویژگی داشت ؟ -13  

3د:      5ج :         4ب:      2: الف   

نثر ساده سبک دوره عراقی را نمی توان ......و....... دانست  -14  

فصیح  -ساده      د: مسجع  –بلیغ      ج : بلیغ  –بلیغ     ب : پیچیده -فصیح الف:  

در کدام گزینه صحیح آمده است ؟ "بگو تا سوار آورم  زابلی  "مصراع : پایه های آوایی -15  

لی –ب  –زا  -رم –و  –را  –وا  -س -تا –گو  –: ب الف   

لی –بو  –زا  –رم  -و –را  –ا  –سو  –تا  –گو -ب  ب:  

لی  –زا ب  –م  –ور  -ا –ار  -و –س  -تا -و –بگ  ج:  

لی –بو  –زا  –م  –ور  –را  –ا -سو  –تا  -و –بگ  د:  

 

 

     موفق باشید


