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(دوازدهم) 3 علوم و فنون ادبی   

 

    

 

 
را اداره » انجمن ادبـی اصـفهان  «اي  چه کسی و در چه دوره. 1

 کرد؟ می
تأثیراتی از کدام سبک و کدام مکتب در آثار   در این دوران، .2

 شود؟ شاعران دیده می
 کدام انجمن را تأسیس کرد؟. عبدالوهاب نشاط 3
 جا تشکیل شد؟کبه ریاست چه کسی و در . انجمن ادبی خاقان 4
 هدف از تشکیل انجمن ادبی خاقان چه بود؟. 5
هدف خـود چـه   اعضاي انجمن ادبی خاقان براي رسیدن به . 6

ها موجـب پیـدایش کـدام     راهی در پیش گرفتند؟ و کار آن
 سبک شد؟

 ……و  ……توان حد واسط سـبک   سبک بازگشت را می. 7
 دانست.

 چه عواملی در ایجاد نهضت بازگشت ادبی تأثیرگذار بود؟. 8
   

 1 کارت
 1درس 

اوضاع ادبی ایران از انقراض 
 صفویه تا آغاز سلطنت فتحعلی 

 شاه قاجار
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(دوازدهم) 3 علوم و فنون ادبی   

 

    

 

 
خان زند، با همراهی  مشتاق اصفهانی در زمان نادرشاه و کریم. 1

 کرد. را اداره میانجمن ادبی اصفهان   چند تن دیگر از ادیبان،
در این دوران تأثیرهایی از سبک هندي و مکتب وقوع در آثار . 2

 شود. شاعران دیده می
 را تأسیس کرد.انجمن ادبی نشاط  نشاط، عبدالوهاب. 3
تحعلی شاه در تهران تشکیل فانجمن ادبی خاقان به ریاست . 4

 شد.
هدف از تشکیل انجمن ادبی خاقان، رهایی بخشـیدن شـعر   . 5

هاي بعد  دورة صفوي و دوره اواخرفارسی از تباهی و انحطاط 
  از آن بود.

اعضاي انجمن ادبی خاقان براي رسیدن به هدفشان راهی جز . 6
ر پیش نگرفتند و به همین خـاطر  تقلید از آثار پیشینیان د
سبک «و موجب پیدایش  بازگرداندندشعر را به دوران گذشته 

 شدند.» بازگشت
واسط سبک هنـدي و سـبک     دتوان ح بک بازگشت را میس. 7

 دورة بیداري دانست.
 قاجاریه توجه به ادبیات در دربار -1. 8
 تزاري ۀایران از روسی اثر شکست برجامعه  تضعیف -2  
  فهان صکتابخانۀ ا تاراج -3 

 1 کارت
 1درس 

اوضاع ادبی ایران از انقراض 
 صفویه تا آغاز سلطنت فتحعلی 

 شاه قاجار
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(دوازدهم) 3 علوم و فنون ادبی   

 

    

 

 
 پرداختند؟هاي کهن  پیروي از اسلوبچرا شاعران این دوره به . 1
ها  ادبی و فکري کدام سبک  شاعران این عصر، در سطوح زبانی،. 2

 ؟ندرا مورد توجه قرار داد
 ترین شاعران این عصر را نام ببرید. معروفیکی از . 3
شاعران این دوره از نظر تقلید از سبک پیشینیان چند دسته . 4

 شدند؟ توضیح دهید.
سرایی به سبک شاعران  سبک بازگشت به قصیده نکدام شاعرا. 5

 کهن خراسانی پرداختند؟
چند شاعر بازگشت را نام ببرید که به سرودن غزل به سبک . 6

 ي و دیگر شاعران سبک عراقی پرداختند؟حافظ، سعد
 کار شاعران سبک بازگشت از چه جهت اهمیت دارد؟. 7
  

 2 کارت
 1درس 

شعر و شاعري در آغاز سلطنت 
 قاجار (سبک بازگشت)
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(دوازدهم) 3 علوم و فنون ادبی   

 

    

 

 
شاعران این دوره به سبب فقر فرهنگی جامعـه و سسـتی و   . 1

هـاي کهـن    ي از اسـلوب ورخوت حاکم بـر ادبیـات بـه پیـر    
 پرداختند.

سـبک   ؛، ادبـی و فکـري  یشاعران این عصر در سـطوح زبـان  . 2
 خراسانی و عراقی را مورد توجه قرار دادند.

 هاتف اصفهانی. 3
سـرایی بـه سـبک شـاعران کهـن       به قصیده ؛ گروهیدو دسته. 4

به  سرایی خراسانی و عهد سلجوقی پرداختند و گروه دیگر غزل
را پـیش  عراقـی  سبک حافظ، سعدي و دیگر شـاعران سـبک   

 گرفتند.
  سروش اصفهانی -قاآنی شیرازي -صباي کاشانی. 5
 نشاط اصفهانی -فروغی بسطامی -مجمر اصفهانی. 6
کار شاعران سبک بازگشت از ایـن جهـت اهمیـت دارد کـه     . 7

توانستند زبان شعر را از حالت سستی که در اواخـر سـبک   
  وجود آمده بود، نجات بخشند. به شعرهندي در 

 2 کارت
 1درس 

شعر و شاعري در آغاز سلطنت 
 قاجار (سبک بازگشت)
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(دوازدهم) 3 علوم و فنون ادبی   

 

    

 

 
ـ . 1 دك مبـاحثی در مـورد علـل    از کدام دورة تاریخی اندك ان

 ب افتادگی ایران مطرح شد؟شکست و عق

 اوضاع شعر و شاعري در اواسط سلطنت قاجار چگونه بود؟. 2

از صـورخیال   بـیش محتوا چرا در شعر این دوره، شاعران به . 3
 ؟توجه داشتند

 چه کسی و در چه تاریخی فرمان مشروطیت را امضا کرد؟. 4

 چه عواملی در بیداري مردم در این زمان مؤثر بود؟. 5

  

 3 کارت
 1درس 

اوضاع ادبی و تاریخی ایران 
 در اواسط سلطنت قاجار
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(دوازدهم) 3 علوم و فنون ادبی   

 

    

 

 
اندك اندك مباحثی در مورد علل شکست قاجار  دورة از اواسط. 1

 افتادگی ایران در جامعه مطرح شد. و عقب
اصطالحات و  -موضوعات جدید در جامعه و ادبیات پیش آمد .2

 بین مردم آمد.دوباره  ،شعر -لغات غربی وارد شعر شد
در و دگرگونی آنان به این نتیجه رسیده بودند که باید تغییر . 3

د را در خوتازه  يها پدیدهمسائل و شعر ایجاد شود تا بتواند 
 جاي دهد.

هـ. ق فرمان مشروطیت  1324مظفرالدین شاه قاجار در سال . 4
 را امضا کرد.

هاي نافرجام ایران و روس و توجه مـردم بـه    ) تأثیر جنگ1. 5
 ها و امکانات فنی دنیاي جدید واقعیت

هاي عباس میرزا در روي آوردن به دانش و فنون  ) کوشش2   
 ننوی

 ) اعزام دانشجویان ایرانی به خارج از کشور براي تحصیل3  
نویسـی و ترجمـه و نشـر     ) رواج صنعت چـاپ و روزنامـه  4  

 هاي غربی کتاب
و آموزش به فرمان امیرکبیر سۀ دارالفنون ر) تأسیس مد5  

  در آن هاي نوین دانش

 3 کارت
 1درس 

اوضاع ادبی و تاریخی ایران 
 در اواسط سلطنت قاجار
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(دوازدهم) 3 علوم و فنون ادبی   

 

    

 

 
(اواسـط   ایـن دوره یک از روشنفکران بـه نقـد شـرایط     کدام. 1

 سلطنت قاجار) پرداختند؟

به چه نـوع ادبیـاتی   » ادبیات مشروطه«یا » ادبیات بیداري«. 2
 شود؟ گفته می

 ادبیات بیداري با ظهور چه مفاهیمی شکل گرفت؟. 3

گیري ادبیـات بیـداري، چـه      در کنار مفاهیم اصلی در شکل. 4
 ي در جایگاه بعدي از نظر اهمیت قرار داشت؟مفاهیم دیگر

  

 4 کارت
 1درس 

» ادبیات بیداري«گیري  شکل
 یا ادبیات مشروطه
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(دوازدهم) 3 علوم و فنون ادبی   

 

    

 

 
میرزا آقاخان  -طالبوف عبدالرحیم -میرزا فتحعلی آخوندزاده. 1

 کرمانی

اجتمـاعی،    ادبیات کـه گویـاي اوضـاع سیاسـی،     نوعی از به. 2
یـا  » بیـداري ادبیات «اقتصادي و فرهنگی آن روزگار است، 

 شود. گفته می» ادبیات مشروطه«

، وطـن ، آزاديادبیات بیداري با ظهـور مفـاهیمی نـو مثـل      .3
 شکل گرفت.مبارزه با استبداد و خواهی  قانون

بحث از حقوق اجتماعی، برانگیختن احساسات ملی و میهنی، . 4
خواهی،  وم جدید، پیکار با بیگانه و بیگانهتوجه به فراگیري عل

ها، نفی عقاید خرافی در جامعه و سخن از  انتقاد از نابسامانی
 حقوق زنان

  

 4 کارت
 1درس 

» ادبیات بیداري«گیري  شکل
 یا ادبیات مشروطه
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(دوازدهم) 3 علوم و فنون ادبی   

 

    

 

 
مردم کدام زبان  ةدر این دوره، شعر براي برقراري ارتباط با تود. 1

 را برگزید؟ چرا؟
 نویسی شکل گرفت؟ دوره نهضت سادهچرا در این . 2
چرا شاعران و نویسندگان در این دوره براي بیان دیدگاه خود . 3

 زبان ادبی را برگزیدند؟
هاي سیاسی و مطبوعاتی  تر فعالیت در عصر بیداري تمرکز بیش. 4

 در کدام شهر بود؟
را چه کسی و در کجا » نسیم شمال«در عصر بیداري روزنامۀ . 5

 کرد؟ میمنتشر 
 خواندند؟ مردم کدام شهر می  تر، را بیش» نسیم شمال«روزنامۀ . 6
کدام شهر پر رونـق  ی تسیاسی و مطبوعابعد از تهران، بازار . 7

 بود؟
   

 5 کارت
 1درس 

 وضعیت شعر در 
 »ادبیات بیداري«
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(دوازدهم) 3 علوم و فنون ادبی   

 

    

 

 
براي آن که بتواند بـا   –شعر  به ویژه – در این دوره ادبیات. 1

را برگزید تا قابل زبان محاوره تودة مردم ارتباط برقرار کند، 
 ساده انتقال دهد. یزبانرا با جدید  ممفاهیتر باشد و  فهم

در این دوره به علت برقراري ارتباط نویسـندگان بـا مـردم،    . 2
 شکل گرفت.نویسی  نهضت ساده

اي  ها و وسـیله  واقعیت هنرمندانهزیرا شعر از نظر آنان، بیان . 3
ها و مطبوعات در  براي بهبود زندگی بود که از طریق روزنامه

 گرفت. اختیار مردم قرار می
هاي سیاسی و مطبوعاتی  فعالیت عمدة در عصر بیداري تمرکز. 4

 بود.تهران در 
منتشـر  رشـت  در الـدین   سید اشرفرا نسیم شمال روزنامۀ . 5

 کرد. می
 خواندند. مردم تهران می تر بیش یم شمال راروزنامۀ نس. 6
 بازار سیاسی و مطبوعاتی پر رونقی داشت.تبریز  بعد از تهران، . 7

  

 5 کارت
 1درس 

 وضعیت شعر در 
 »ادبیات بیداري«
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(دوازدهم) 3 علوم و فنون ادبی   

 

    

 

 
 فراهانی چه بود؟الممالک  اصلی ادیبنام . 1
لقب دسـت   الممالک فراهانی از جانب چه کسی به این ادیب. 2

 یافت؟
 الممالک فراهانی چه بود؟ فعالیت اصلی ادیب. 3
را به عهـده   ……الممالک فراهانی سردبیري روزنامۀ  ادیب. 4

 داشت.
شود؟  هایی را شامل می الممالک فراهانی چه قالب دیوان ادیب. 5

 آزمایی کرده است؟ تر طبع و در چه قالبی بیشا
 ضامینی وجود دارد؟الممالک فراهانی چه م در شعر ادیب. 6
 مشهور بود. ……الدین گیالنی به  سید اشرف. 7
الدین گیالنی (از نظر زبان و مضمون) چه  شعرهاي سید اشرف. 8

   داشت؟  ویژگی

 6 کارت
 1درس 

 الممالک فراهانی ادیب
 الدین گیالنی سید اشرف

 


