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**************************** 
 رشته علوم انسانی    پایة دوازدهم    ( 9) علوم و فنون ادبی   اولدرس    ستیت تسواال

   تبریزـ 4ناحیة- پریسا مردانلو  طراح سواالت: 

 **************************** 

 7سؤالهای تستی درس 

1-

الف( تبریز 

کدامیک از گزینه ها به ترتیب، رونق بازار سیاسی و مطبوعاتی را در شهرهای ایران دورۀ بیداری نشان می دهد؟ 

(11)ص

 رشت -د( تبریز   تبریز               –ج( تهران           رشت –ب( تهران           تهران –

 (11اولین کسی که در ایران به نوشتن نمایشنامۀ فارسی پرداخت که بود؟ )ص -2

 د( ناظم االسالم کرمانی    ج( میرزاحبیب اصفهانی     الف( میرزا آقا تبریزی      ب( محمدباقرمیرزا خسروی       

(11و11؟ )صصنیستدرکدام گزینه نام اثر و صاحب آن صحیح  -3
 

 سید اشرف الدین گیالنی -ب( روزنامۀ نسیم شمال          ادیب الممالک فراهانی -ف( روزنامۀ مجلسال   

 میرزا یوسف خان اعتصامی آشتیانی  –د( مجلۀ نوبهار           ملک الشعرای بهار –ج( مجلۀ دانشکده          

 (19ترجمۀ آثار اروپایی در ایران چگونه و از چه زمانی آغاز شد؟ )ص -4

 فتحعلیشاه  -ناصرالدین شاه                   ب( تأسیس چاپخانه -الف( سفر به اروپا       

 انقالب مشروطه -د( مشروطه                      امیرکبیر -ج( تأسیس دارلفنون       

 (19... با تغییر سبک نگارش، تکلف را در نثر از بین برد. وی احیاکنندۀ نثر فارسی است. )ص -1

 د( قائم مقام فراهانی           ج( علی اکبر دهخدا            الف( صادق هدایت    ب( محمدعلی جمالزاده  

 (22و19؟ )صصنیستکدام گزینه در معرفی اثر و نام صاحب آن، صحیح  -6

 سرگذشت حاجی بابا اصفهانی  -ب( جیمز موریه                         صوراسرافیل  -الف( دهخدا

 تاریخ بیداری ایرانیان -د( ناظم االسالم کرمانی                     منشآت -ج( قائم مقام فراهانی

 (11کدام نوع رمان در عصر مشروطه رواج کمتری داشت؟ )ص -1

 د( باستانی            ج( سیاسی                الف( تاریخی    ب( اجتماعی 

 (22و19؟ )صصیستنکدام گزینه از آثار عالمه دهخدا  -1

 الف( روزنامۀ سروش          ب( لغت نامه         ج( روزنامۀ صوراسرافیل          د( امثال و حکم         

 (13؟ )صنیستکدام گزینه از عوامل مؤثر در ایجاد نهضت بازگشت ادبی   -9

 در دربار قاجاریه و مدح شاهانالف( تاراج کتابخانۀ اصفهان                        ب( توجه به ادبیات     

 ج( تأثیر جنگهای نافرجام ایران و روس     د( تضعیف جامعه بر اثر شکست ایران از روسیۀ تزاری    
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 14؟ )صنیست کدام گزینه از عوامل مؤثر در بیداری جامعه -12

 ۀ دارالفنون به فرمان امیرکبیرب( تأسیس مدرس                  الف(تأثیر جنگهای نافرجام ایران و روس            

 ج( رواج صنعت چاپ و روزنامه نویسی             د( تضعیف جامعه بر اثر شکست ایران از روسیۀ تزاری    

 

 درس اولپاسخ سواالت تستی 
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