ادبیات جهان

تاريخ ادبيّات ايران و جهان ()1

صفحههای  371تا 707

 - 1در آخرين سالهاي قرن هجدهم ،جنبش رمانتيك چگونه به معناي واقعي آن ،خود را به جهان معرّفي كرد؟
 )1با فراهم آمدن زمينه براي انقالب مردمي و گرد هم آمدن گروهي افراد همفكر به دور برادران شلگل در آلمان
 )2با نوشته شدن دايرةالمعارف توسط ديدرو و داالمبر بر خالف مزاحمتهاي هيئت حاكمه
 )3با انديشههاي ژان ژاك روسو و گوته و انتشار ترانههاي غنايي اثر كالريج و وردزورث در انگلستان
 )4با گرد هم آمدن گروهي افراد همفكر به دور برادران شلگل در آلمان و انتشار ترانههاي غنايي اثر كالريج و وردزورث در انگلستان
 - 2شاعر و نويسنده ي معاصر مکزيك كه پدرش وكيل دعاوي زاپاتا بود ،كيست و كدام اثر متعلق به اوست؟
 )1اوكتاويو پاز ـ شنل

 )2فريت ادگو ـ فرياد

 )3اوكتاويو پاز ـ دسته گل آبي

 )4فريت ادگو ـ آئورا

 - 3كدام گزينه در مورد واقعگرايي جادويي نادرست است؟
 )1اين سبک را گابريل گارسيا ماركز بنياد نهاد.
 )2در داستانهايي كه به اين سبک نوشته شدهاند ،همه چيز عادي است امّا عنصري جادويي در آنها وجود دارد.
 )3در داستان «زيباترين غريق جهان» كه به اين سبک است ،مردم نجاتدهندهي غريق ،نماد فرهنگ فراموششدهي جامعه هستند.
 )4داستان كوتاه «آئورا» نوشتهي «كارلوس فوئنتس» به اين شيوه نوشته شده است.
 - 4جمالت زير بهترتيب از چه كساني است؟
«من ميانديشم پس هستم« / ».عقل و منطق را دوست بداريد و پيوسته بزرگترين زينت و ارزش اثر خود را از آن كسب كنيد« / ».حتیي
يك لحظه از طبيعت غافل نشويد« / ».رمانتيسيسم بيماري و كالسيسيسم سالمتي است».
 )1فرانسيس بيكن ـ آلفيري ـ بوالو ـ ژان ژاك روسو

 )2فرانسيس بيكن ـ بوالو ـ ارسطو ـ ژان ژاك روسو

 )3رنه دكارت ـ بوالو ـ بوالو ـ گوته

 )4رنه دكارت ـ آلفيري ـ ژان ژاك روسو ـ بوالو

 - 5احتمال دارد كه دانته آليگيري ،منظومهي عظيم كمدي الهي را تحت تأثير … پديد آورده باشد.
 )1الئورا

 )2دكامرون

 )3الغفران

 )4بهشت گمشده

 - 6عبارات كدام گزينه با شخصيت روبهروي آن مطابقت دارد؟
الف) در نقاشيهاي خود ،تكچهرهنگاري را به اعتال رسانيد كه با آزادي فردي تطبيق ميكند :رافائل
ب) شاعر بزرگ ايتاليايي كه نخستين هنرمندي است كه زن در آثار او مقامي واال يافته است :پترارک
ج) قصه پرداز ايتاليايي كه دكامرون او بسيار مشهور است و در آن از جامعهي روزگار خود انتقاد ميكند :جان ميلتون
د) نقّاد آلماني كه معتقد است راه التذاذ شعري بايد همان باشد كه باستانيان بهدرستي انتخاب كردهاند :بوالو
هی) بزرگترين شاعر دراماتيك فرانسوي است .برخي از نقادان تراژديهاي او را حد كمال تراژدي كالسيك دانستهاند :راسين
 )1الف ـ ج ـ هـ

 )2ج ـ هـ ـ د

 )3د ـ الف ـ هـ

 )4الف ـ ب ـ هـ

 - 7اومانيسم بازگشت دوباره به ادبيات كدام دوره است و قديميترين آثار برجايمانده از اين دوران كدام است؟
 )1يونان باستان ـ بوطيقا و فن شعر

 )2روم باستان ـ بوطيقا و فن شعر

 )3يونان باستان ـ ايلياد و اوديسه

 )4روم باستان ـ ايلياد و اوديسه

 - 8فرهنگدوستي كه يکي از جريانهاي سرنوشتساز قرن چهاردهم ميالدي است ،نتيجهي چه اتفاقي بود؟
 )1تكيه بر تعاليم كليسا و حقيرشماردن انسان ،با جانمايهي تجسم مرگ و رنج و عذاب
 )2افول قدرت مطلقهي مسيحيت در انديشه و عمل و رويارويي كالم ،فلسفه ،هنر و ادبيات با آن
 )3بازگشت به دوران ادب و هنر گذشته و اعتالي انديشه و تفكر بشر
 )4رونق و شكوفايي فلورانس به عنوان مهد شكلگيري اين جريان
 - 9كدام گزينه در رابطه با كالسيسيسم صحيح نيست؟
 )1كالسيکها تقليد از هنرمندان پيشين يونان و روم را بردگي نميدانستند.
 )2كساني چون دكارت ،فيلسوف خردگرا ،الگويي براي انديشمندان آن روزگار محسوب ميشدند.
 )3از نظر اين مكتب ،اثر ادبي بايد آنچه را كه با عرف و عادت عمومي موافق باشد ،مطرح كند.
 )4از اصطالح كالسيسيسم با توجه به اصول آن ،تعريف بسيار روشن و دقيقي در دست است.
- 11از ميان مکتبداران رئاليسم ،چند نفر در مکتب رئاليسم ابتدايي جاي ميگيرند؟
«ارنست همينگوي ،داستايوسكي ،تولستوي ،بالزاك ،ماكسيم گوركي ،ويليام فاكنر ،گابريل گارسيا ماركز ،تورگينيف»
 )1سه

 )2چهار

 )3پنج

 )4شش

