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»»»» و ادبيات فارسي و ادبيات فارسي و ادبيات فارسي و ادبيات فارسيزبانزبانزبانزبان««««
) دقيقه18: گوييمدت پاسخ(

ترتيب، كدام است؟به» ، داشتن، دستگاه، ستردناجرا، آرنگ«هاي معني واژه-1

كردنمال پاي- قدرت- پاييدن- ترنج-راندن) 1

 زيرپا گذاشتن- ثروت-كردن حركت- نارنج-ساختنروان) 2

كردن پاك- شوكت- نواختن- آرنج-مقرّركردن جيره براي كسي) 3

 تميزدادن- دولت-كردن حفاظت- چين وشكن پيشاني-كردنجاري) 4

ترتيب كدام است؟به» انضمام، متفرّعات، متراكم، غليان«هاي معني واژه-2

 جوشش- گردآينده-ها وابسته-پيوستگي) 1

شده گوشت بريان- انباشتگي-ها وابسته-پيوستگي) 2

 جوش و خروش-شدن انباشته-اه شاخه-گرفتنسامان) 3

شده گوشت بريان- برهم نشيننده- توابع-گرفتنسامان) 4

ترتيب كدام است؟به»  فرتوت- جيب- حبر- خايب-ثقت«هاي معني واژه-3

 پير- گريبان- مركّب- نااميد-كردناعتماد) 1

 جوانمردي- يقه- كبودرنگ-بهره بي-اطمينان) 2

 فرسوده- لباس-زيور- مأيوس-اعتمادكردن) 3

 پير-ي گشاد و بلند جامه- مركّب-راه رفتن بي-درست و صحيح) 4

 وجود دارد؟امالييغلطدر متن زير چند -4

كس را اين فروتني و سالمت تبـع نيـست   مرا به شواهد عقل و داليل حس معلوم است كه از خاكسارانِ متواضع هيچ: زاغ گفت «

شهريار شتر را حاضـر  . داشتنسرشت را آلودهيب بدسگال و صاحب غرض، خدمتكاري پاك    دريغ باشد به تضر   . كه شتر راست  

ـ . ي من فراتر ننهـادي    كرده و قدمي از خاسته    اي و از نواحي امتناع    تو هميشه بر طاعت اوامر من اقبال نموده       : كرد و گفت   بموج

»اين دگرگوني چيست؟

چهار) 4سه ) 3دو ) 2يك) 1

استان موافقت برادران و مظاهرت ايشان در مسرت و مصيبت كه هريك در حوادث ايام و مصايب زمانه                  اين است د  «در متنِ   -5

ي حايـل خـالص يافتنـد و    پـشتي و معاونـت، از چنـدين ورطـه        دلي و ميـامن هـم     جاي آوردند تا به بركات خلوص و يك       به

ات بـا يكـدگر دسـت در     پيامدهايِ آفات پسِ پشت كردند و خردمند بايد در اين حكايت به نور عق    لي كند تا در دفع مهمـل تعم

 وجود دارد؟امالييغلطچند » .دست هم نهند و چندين ثمرات مرزي شامل گردد

يك) 4دو ) 3چهار ) 2سه ) 1

از نظـر اجـزاي   » .خـوريم جويي مستقيم از كسي برمـي به ندرت به عيباي بيهقي،صد صفحهدر سراسر كتابِ هفت«ي  جمله-6

ي آن با كدام جمله يكسان است؟دهندهتشكيلاصلي 

.كردنام ببر بيان بر تن ميبر گبر زره مخصوصي بهرستم براي حفظ تن خويش عالوه) 1

.ها عالوه بر ارزش ادبي و هنري، حاوي مضامين مهم اخالقي، معنوي و تربيتي نيز هستندتحميديه) 2

.بخشد، نيرو و عظمت ميي تحميديهبه خوانندهيافته، بيش از قوايِ عقالني روح پرورش) 3

.پردازدي شخصيت بيهقي و چند و چون كتاب وي به داوري ميدكتر اسالمي ندوشن با قلم موشكاف و تواناي خود درباره) 4
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ست؟ااز چند واج تشكيل شده» .در كوير، بيرون از خانه، پشت حصار ده، ديگر هيچ نيست«هاي بدلي در عبارت گروه-7

بيست و هشت) 4بيست و هفت) 3بيست و شش) 2بيست و پنج) 1

 بلكـه از آغـاز تـاكنون        اسـت، خالف نظرهاي تنك مايه و سطحي، حركت انبيا، حركـت نـاموفّق و ناپايـدار نبـوده                «: در عبارت -8

شود؟ مركّب يافت مي- و مشتقي مشتق، مركّب ترتيب چند واژهبه» .اند بشر را به همان مسيرِ خداپسندانه، بكشانندكوشيده

 يك- دو-سه) 4 يك- يك-سه) 3 دو- دو-دو) 2 دو- يك-دو) 1

9-    ات داسـتاني گذشـته       «تعداد تكواژهاي عبارت بـا كـدام عبـارت      » .نـواز اسـت   گيـر و چـشم    ي مـا چـشم    گوناگوني در ادبيـ

يكسان است؟

.استبه نگارش درآمدهي تشريحي، تحليلي و تحقيقي،هر نوشته با استفاده از شيوه) 1

.ورزي باشدنامه بايست در نظر داشت كه نوشته، دور از تعصب و غرضهنگام نگارش زندگي) 2

.استهاي تاريخ ممتاز شدهداري و دقّت نويسنده، از ديگر كتابتاريخ بيهقي، به سبب امانت) 3

.ها، تشريح وقايع استي آن هدف نويسندهها، با هر بيان و زبان و در هر قالبي كه باشند،اغلب نوشته) 4

يكـي آن كـه مـرگش بـه خـود او خاتمـه              : نظر رستم دو اشكال اضافي نيـز دارد       «متن  اضافي  و  وصفي  هاي  تعداد تركيب -10

آورد؛ دوم آن كه مـرگ او مـساوي ميـدان    دنبال مي گيرد و ويراني كشورش را هم به      ي نزديكانش را دربرمي   يابد، همه نمي

است؟ترتيب، كدامبه» .دانندهاي خود ميبود كه او را تجسم آرمانكساني خواهدخالي كردن 

 يك-سيزده) 4 دو-دوازده) 3 سه-يازده) 2 چهار -ده) 1

اند؟كدام شاعران قرن پنجم، در سرودن شكلِ بلند شعرِ غنايي موفّق بوده-11

 سوزني سمرقندي-خيام) 2 منوچهري-عنصري) 1

 رودكي سمرقندي-رابعه قزداري) 4د بلخي شهي-نظامي) 3

ي دكتر طه حسين، پژوهشگر و اديب معاصر مصري است؟نامهكلمات كدام بيت، يادآور عنوان فارسي زندگي-12

كه چرا غافل از احوال دل خويشتنم/ روزها فكر من اين است و همه شب سخنم ) 1

سب چون تيرپي شيرين برانيم ا/ د به شبگير كه گر بانو بفرماي) 2

كردشراب ارغواني نوش مي/ كرد سماع ارغنوني گوش مي) 3

گذشت آن روزها كاو ياد ما بود/ گاه اي باد ز ما يادش دهي گه) 4

؟نيستي كدام اثر در برابر آن، درست نام نويسنده-13

)علي شريعتي(ي كوير حماسه) 2)غالمحسين ساعدي(گور و گهواره ) 1

)كوبعبدالحسين زرين(نه شرقي، نه غربي، انساني ) 4)باستاني پاريزي(ي اقتصاد عصر صفو) 3

؟نداردتعليل وجود در كدام بيت حسن-14

اندام در خاك خفتكه چندين گل/ عجب نيست از خاك اگر گل شكفت ) 1

كامد به در از پرده مه چارده تو/ نشين شد خورشيد فروزنده شبي پرده) 2

دري نيست كه نيستي خود پردهخجل از كرده/ سرخ برآمد چه عجب اشك غماز من ار ) 3

بر چشم خود فرشته كشد خاك راه تو / وار بگذري هرگه به صد كرشمه پري) 4

شود؟مي، يافت»دور بادا دور از دامان نامم گرد ننگ/ چرخ گرد از هستي من گر برآرد گو برآر «ها در بيت كدام آرايه-15

نما متناقض- تشخيص- تكرار-تشبيه) 2 كنايه- جناس-ه تشبي-استعاره) 1

تناسب ايهام- استعاره- جناس-كنايه) 4 تلميح-تناسب ايهام- مجاز-تكرار) 3
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است؟كار رفتهي ايهام بهدر كدام بيت، آرايه-16

جم دادي مراصبح ياقوت روان از جام/ شام اگر قوت روانم دادي از خون جگر ) 1

ي چين راعطّار به يك جو نخرد نافه/ زلف تو مشّاطه گشايد گر چين سر ) 2

دست همه بربستي فرياد ز دستانت/ ي طرّارت زد دست به طرّاري تا طرّه) 3

انگشت كسي كارگشاي دگري نيست/ تا خود نشوي شانه به زلفش نزني چنگ ) 4

كدام بيت به مفهوم بيت زير اشاره دارد؟-17

»اي شيخ پاكدامن، معذور دار ما را/ آلود ي ميخرقهحافظ به خود نپوشيد اين «

 حرامبرو اي شيخ كه شد بر تن ما خرقه/ فرمايد زلف دلدار چو زنّار همي) 1

كه به روي كه شدم عاشق و از بوي كه مست/ مي بده تا دهمت آگهي از سرّ قضا ) 2

شويمعيب كزو رنگ ريا ميمكنم / ميِ گلگون عيب است ) رنگارنگ(گرچه با دلق ملمع ) 3

خرقه رهن مي و مطرب شد و زنّار بماند/ پوشيد داشتم دلقي و صد عيب مرا مي) 4

18- ر بگذار و درآي«مفهوم عبارتاست؟، در كدام بيت آمده».اگر خواهي كه به ما رسي، خود را بر د

را به هفتم آسمان بينيچو كيوان در زمان، خود / گر از ميدانِ شهواني سوي ايوان عقل آيي ) 1

چو ديگر سالكان خود را هم اندر نردبان بيني/ اگر صد قرن از اين عالم بپويي سوي آن باال ) 2

اگر در راه دين آيي همه نقّاش جان بيني/ اگر در باغ عشق آيي همه فراش دل يابي ) 3

 خود را در ميان بينيهم از گبران يكي باشي چو/ اگر صد بار در روزي شهيد راه حق گردي ) 4

19-   بـه مفهـوم كـدام بيـت         »جا كـشيده  دريغش همه حسابش همه را رسيده و خوان نعمت بي       باران رحمت بي  «مفهوم عبارت ،

نزديك است؟

كاطلس نشود پالس هرگز/ از سفله مخواه هيچ زنهار ) 1

كاو را نبود مكاس هرگز/ ي كسي خواه روزي ز خزانه) 2

اي دل ز كَست هراس هرگز/ ، نباشد گر ترك طمع كني) 3

ني جور بتان كشيده هرگز/ ني محنت عشق ديده هرگز ) 4

با كدام بيت قرابت معنايي دارد؟» ي عالم دوام ماثبت است بر جريده/ كه دلش زنده شد به عشق هرگز نميرد آن«بيت -20

نه به كار و بار سرباري دهند/ عشق در درويشي و خواري دهند ) 1

چون هنرهاي دگر موجبِ حرمان نشود/ ورزم و اميد كه اين فنّ شريف  عشق مي)2

مرده باشد دلي كه عاشق نيست/ دل به عشق است زنده در تن مرد ) 3

نظر استعشق بازي صفت مردم صاحب/ مردم چشم من ار با تو نظر باخت چه شد ) 4

بـا كـدام بيـت، تناسـب        » نامحرم نباشد جاي پيغام سـروش     گوش  / تا نگردي آشنا زين پرده رمزي نشنوي        «مفهوم بيت   -21

معنايي دارد؟

كه فارغ باش از گفت و شنيدن/ رسيد از عالم غيبم سروشي ) 1

از اين تا بدان اهرمن تا سروش/ دو كس بر حديثي گمارند گوش ) 2

ي ارباب كينه محرم رازكه نيست سينه/ وگوي رقيب غم حبيب، نهان به ز گفت) 3

پيش آي و گوش دل به پيام سروش كن/ ي اهرمن بسي است  در راه عشق وسوسه)4
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مفهوم كدام بيت با ابيات ديگر متفاوت است؟-22

غميرهروي بايد جهان سوزي، نه خامي بي/ اهل كام و ناز را در كوي رندي راه نيست ) 1

و دارد مرهميريش باد آن دل كه با درد ت/ بازي امن وآسايش بالست در طريق عشق) 2

اگر معاشر مايي بنوش نيش غمي/ ي عشق است دوام عيش و تنعم نه شيوه) 3

آرام دل و كام در اين دام مجو/ دامي است جهان تو مرغي افتاده به دام ) 4

؟ندارد، با كدام بيت قرابت مفهومي »اند زين جرگه، هشيارهابرون/ است در كيش مهر پرستش به مستي«: بيت-23

قرارم كرد آخر جام كوبوي جامت بي/ اقيا هشيار نتوان عشق را دريافتن س) 1

ادب بود مستش گيرهشيار كه بي/ مست اَر ادبي نمود هشيارش دان ) 2

ي ازل استچنين كه حافظ ما مست باده/ به هيچ دور نخواهند يافت هشيارش ) 3

رندكار اين عاقالن كه هشيا/ كي پسندند هرگز اين مستان ) 4

ل رايـج در دسـتگاه     زندگي موالنا با قناعت و گاه با قرض مي «: مفهوم متن -24 ا اين فقر اختياري را بر مكنـت و تجمـگذشت ام

؟نداردبا كدام بيت تناسب » .دادگونه ناخرسندي نشان نميداد و از آن هيچاالسالم شهر، ترجيح ميصدرالدين، شيخ

كاين كرامت سبب حشمت و تمكين من است  / دولت فقر خدايا به من ارزاني دار) 1

كاله فقر مبارك مرا كه تاج من است/ خسروي هيهات ) تاج(من و تصور ديهيم ) 2

چو باغبان نگذارد كه سيب و گل چيني/ به رنگ و بوي بهاران فقير، قانع شو ) 3

اندر نگين فقر طلب نقش جاودان/ جز فقر هر چه هست همه نقش فاني است ) 4

با كدام بيت تناسب دارد؟» كوشش بسيار نامد سودمند/ عشق او باز اندرآوردم به بند «مفهوم بيت -25

جام مي خوشگوار گر تو دهي خوشتر است/ وزد باد خوش نوبهار تا به خوشي مي) 1

ي اسكندر استلذّت لب تشنگي خاصه/ حالت لب تشنه را خضر خبردار نيست ) 2

كني از همه پيداتر استهرچه نهان مي/ ل اندوهناك سرّ غم عشق را در د) 3

كز همه زورآوران عشق تواناتر است/ هم دلِ خسرو شكافت هم جگر كوهكن ) 4


