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 .١ويكتور هوگو مادر خود را چگونه زني معرفي ميكند؟
الف( زني مقتدر و مادري بياحساس
ب( زني فعال اجتماعي و مادري خشن و دلسنگ
ج( زني فعال محبوب و مادري مراقب و مهربان براي فرزندانش
د( زني بيآزار براي همسر و فرزندانش

 .٢مربي ويكتور هوگوضمن دروسي كه به او ميداد  ........و  ...........را نيز در آن به وجود مياورد.
الف( عشق ديانت  -تقوي
ب( شعر سرايي  -ادبيات
ج( جنگآموزي  -سياست
د( هيچ كدام
 .٣دليل حمﻼت شديد محافظهكاران طرفدار سلطنت با هوگو چه بود؟
الف( چون مخالف افكار آزاديخواهانه او بودند
ب( چون هوگو با اشعارش جايگاه خوبي در دربار شاه پيدا كرده بود
ج( چون هوگو بر عليه آنها اشعاري سروده بود
د( همه موارد

.٤سير تغيير و تحول هوگو پس از مرگ دخترش چه بود؟

الف( در ابتداي مرگ دخترش نسبت به دستگاه آفرينش و خداوند خشمناك شد .و پس از مدتي به خاطر افكار كفرآميزش از
خالق خود عذرخواهني نمود.
ب( نسبت به همسر دخترش دچار بغض و كينه شد .و هرگز او را نبخشيد
ج( دست از شعرسرايي برداشت و با دنياي پيرامون قهر شد؛ پس از مدتي با مناسب شدن حال روحي با مشاغل ادبيش
پرداخت.
د( مورد الف و ج
 .٥كدام يك از موارد زير ،مهمترين رمان ادبي و اخﻼقي ويكتورهوگواست؟
الف( سير و سياحت
ب( مردي كه ميخنديد
ج( شكسپير
د( بينوايان
 .٦كدام يك از گزينههاي زير ،در وصيت نامه هوگو ذكر شده بود؟
الف( اهداي مقداري پول به مستمندان ،تقاضاي آمرزش از برخي افراد.
ب( اقرار به اعتقاد به خداوند ،اهداي پنجاه هزار فرانك به مستمندان ،تقاضاي يك طلب آمرزش از همه
ج( منع اجراي مراسم سوگواري در هر كليسا براي خود ،تشييع جنازه بر روي جنازهكش مستمندان
د( مورد ب و ج
 .٧ويكتور هوگو بر اين باور بود كه هميشه شاعر موظف و مامور است كه كدام صداها را يكباره و يكجا در اشعارش به كار
برد؟
الف( صداي انسان و طبيعت
ب( صداي طبيعت ،انسان و حوادث
ج( صداي مردم بينوا و گرسنه و كودكان يتيم
د( افكار مردم زمانه خودش
 .٨ديدگاه ويكتور هوگو در مورد كساني كه به خاطر وطن شهيد ميشوند چيست؟
الف( جا دارد عموم ملت بر جنازهاش نماز گذارند
ب( شعرا و ادبا در ستايش او قلم به دست بگيرند

ج( هنرمندان با قلم و بازي در صحنه نمايش او را به عموم ملت بشناسانند.
د( ملتها و دولتها بايد او را تبديل به اسطوره كنند.
 .٩كتاب بينوايان ويكتور هوگو در صدد نشان دادن چه رويدادي در جوامع آن زمان بود؟
الف( تاثيرات سو مجازاتهاي بشري براي بيچارگان
ب( تاثيرات سو امپراتوري ناپلئونبناپارت
ج( گزينه الف و ب
د( هيچ كدام
.١٠بريانسونيها خانههاي مستمندان را هنگامي كه ويران شده باشد ،به رايگان از نو ميسازند؛ به همين دليل آنجا سرزميني
است كه . .......
الف( مورد عنايت ويكتور هوگو قرار گرفته است.
ب( مورد رحمت خداوند است
ج( به سرزميني با مردمان فداكار و دلسوز شهرت يافته است
د( ظلم و ستمي ديده نميشود.
 .١١محور اصلي وعظ اسقف چه بود؟
الف( انفاق
ب( عدم ظلم و ستيز
ج( خيرخواهي
د( هيچ كدام
 .١٢اسقف در اعتراض به چه قانوني گفت :خداوند هوا به مردم اعطا ميكند و قانون اين هديه الهي را به آنان ميفروشد؟
الف( ماليات خانههاي خالي
ب( ماليات استفاده از هوا و اكسيژن
ج( ماليات در و پنجره
د( مورد الف و ج
 .١٣به بيان اسقف ،نخستين نشانه انفاق در يك كشيش چيست؟
الف( فقر

ب( زهد
ج( كمك به ديگران
د( مورد الف و ب
 .١٤مادام ماگلوار )خواهر اسقف( بعد از شنيدن اخبار ورود يك مرد خطرناك به شهر در صدد انجام چه كاري شد؟
الف( به فكر بستن بار سفر و رفتن به يك پناهگاهي بود
ب( به دنبال برقراري آرامشمادموازل بود
ج( سعي نمود تا با مخفي نگهداشتن اين خبر ،آرامش اسفف و مادموزال را به هم نزد
د( ماجرا را براي اسقف بازگو نمود و سعي كرد او را براي چفت كردن در متقاعد كند.
 .١٥چرا مسافرخانههاو خانهها ژان والژان را طرد ميكردند؟
الف( به دليل داشتن گذرنامه زرد
ب( به دليل اينكه او فردي غريبه بود.
ج( به دليل اينكه او ظاهري نامتعارفي داشت.
د( همه موارد
 .١٦اسقف در گفتگو با ژان والژان سعي در انتقال چه مفهومي داشت؟
الف( براي يك لحظه هم كه شده معتقدش سازد كه او نيز شخصي مثل ديگران است و به همين خاطر با او بسيار عادي رفتار
ميكرد
ب( سعي كرد او را به دين مسيح دعوت كند
ج( با روش نرمي او را نصيحت و اندرز نمايد
د( با ذكر مثال و نقل داستانهاي تاثيرگذار روش درست زندگي كردن را به او بياموزد.
 .١٧كيفيات زندان رفتن ژان والژان منجر به ايجاد چه قابليتهايي در او شده بود؟
الف( تنفر و خشونت
ب( كار سريع و فكر نشده و كار خشن
ج( لجاجت وكم ارادگي
د( افكار كينه توزي و لجاجت
 .١٨بعد از دزديده شدن ظروف نقرهاي توسط ژان والژان ،اسقف چه واكنشي نشان داد؟

الف( به خاطر عمل نادرست دزد ،از خداوند طلب آمرزش كرد
ب( در اولين واكنش متعجب و حتي عصبي شد ،ولي بعد او را بخشيد
ج( گفت اين ظرفها براي فقرا بود و او هم محققايك فقير بود.
د( مورد الف و ج
 .١٩به گفته اسقف ،ژان والژان چه وعدهاي در خصوص نقرهها به او داده بود؟
الف( آن را در راهي صرف كند كه مرد با شرفي شود
ب( در راه خدا آن را مصرف كند
ج( او هم مانند اسقف دستگير فقرا شود
د( هيچ وعدهاي نداده بود.

 .٢٠چرا مادر كوزت از تنارديه خواست تا فرزند او را هم در نزد خود نگهدارد؟
الف( خود را ﻻيق نگهداري از كودكش نميدانست
ب( كار اجازه نميدهد كه بچه همراه مادر باشد
ج( مردمان آن وﻻيت به كارگر بچهدار جا و مكان استراحت نميدهد
د(مورد ب و ج
 .٢١عاقبت فرزند فانتين در خانه تنارديهها چه شد؟
الف( بﻼفاصله مورد ظلم و ستم تنارديهها قرار گرفت
ب( در پنج سالگي كلفت خانه شده بود
ج( مادرش به صورت مرتب ماهيانه به تنارديهها مي داد
د( همه موارد
 .٢٢بعد از اينكه كارگران متوجه شدند فانتين داراي يك فرزند دختر است كه ماهانه مبلغي را براي نگهداري از او براي
تنارديه پست ميكند ،چه اتفاقي رخ داد؟
الف( از او حمايت كردند تا فرزندش را به نزد خود بياورد
ب( كمكهاي مالي براي او جمعآوري كردند
ج( ناظر قسمت زنانه كارخانه او را اخراج كرد

د( اتفاق خاصي رخ نداد
 .٢٣در مجادله مسيومادلن و ژاور بر سر آزاد كردن يا زنداني نمودن فانتين كدام پيروز گشت؟
الف( پيروزي فرشته بر عفريت
ب( پيروزي ژاور بر مادلن
ج( هم نظر و هم راي بودند
د( قاضي خﻼف هر دو راي صادر كرد
 .٢٤مادر فانتين آمدن كوزت به كنارش را به چه تعبير ميكرد؟
الف( رو اوردن سعادت و خوشبختي به وي و فرزندش
ب( بخشش گناهانش از سوي خداوند
ج( بيگناهي او
د( كارهاي او اشتباه نبود
 .٢٥طبق كتاب ،نام ديگر شيطان چيست؟
الف( البليس
ب( دروغ
ج( فرشته مغذوب
د( شر
 .٢٦دليل مرگ فانتين چه بود؟
الف( بيماري
ب( همراه نبودن كوزتبا آمدن مالدن از سفر
ج( ترس از ديدنژاور
د( هيچ كدام
 .٢٧ژان والژان ) مسيومالدن( در تكه كاغذي كه به زن روحاني )سورسمپليس( داده بود ،چه نوشته بود؟
الف( از كشيش تقاضا كرده بود تا آنچه را دارد در اختيار خود گيرد.
ب( هزينه دادرسي او و خرج كفن و دفن فانتين را بپردازد و باقي مانده را به مستمندان بدهد

ج( اين دو سر عصاي آهنكوب من و سكه چهل شاهي است كه از پتي ژورهدزديدهام و به ديوان جنايي تقديم ميدارم.
د( مورد الف و ب
 .٢٨چرا كوزت لنگه كفشش را در بخاري گذاشته بود؟
الف( باور به اين داشت كه همزادش هديه درخشاني در آن ميگذارد.
ب( كوزت با اعتماد تاثيرگذار كودكانه فريبميخورد و هيچ وقت مايوس نميشود ،لنگه كفشش را در بخاري گذاشته بود
ج( به عنوان جاكفشي از آن استفاده ميكرد
د( مورد الف و ب
 .٢٩ژاور ازكجا متوجه شد كه ژان والژان زنده است؟
الف( وقتي كه اخبار دزديده شدن كودكي توسط مرد ناشناسرا شنيد
ب( وقتي كه گفته شده در محلهاي يك مرد بينام و نشان با دخترك هشت ساله به تازگي سكونت كرده است
ج( وقتي كه يك روز از گداي پير جاسوس خواست تا به جاي او در كوچه بنشيند
د( همه موارد
 .٣٠به چه دليل ژاور هويت ژان والژان را آشكار نميكرد؟
الف( نسبت به درستي هويت او شك داشت.
ب( توصيههايرئيسش او را وادار به احتياط كرده بود
ج( ميخواست موفقيت دستگيري جبركار خطرناك را به اسم خود تمام كند .ضمن اينكه ميخواست از اين طريق شاهكارهايش
را به ديگران نشان دهد.
د( همه موارد

