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

ترتيب كدام است؟، به» حازم- حرز- تفقّد-آذار«هاي معني واژه-1

 فهيم- تعويذ-جويي دل-خرداد) 1

 دورانديش- تعويذ-جويي دل-ماه اول بهار) 2

 بدسگال- دعاي چشم زخم-گرمي دل-فروردين) 3

 عاقل- كه بر كاغذ نويسند و با خود دارند دعايي-گرمي دل-ارديبهشت) 4

ترتيب كدام است؟، به» عايده- مسعي- مشرعه- فند-موزن«هاي معني واژه-2

 درآمد- كوشش- جاي نوشيدن آب- حيله-شعرپرداز) 2 درآمد- سعي- امور شرعي- نيرنگ-گواذان) 1

 فايده- همت-ب جاي نوشيدن آ- فن-ميزان) 4 منفعت- تالش- شريعت- مكر-موزون) 3

؟ستندينهاي زير، مترداف كدام گروه از واژه-3

 ببربيان- گبر-جوشن) 4 غريو- صفير-نفير) 3 كهر- كُرند-كُميت) 2 تاك- رز-شرنگ) 1

4-   ت و نكبـت، دوسـتي و          ها آن است كه از آن انتفاء نباشد و لعيم         تر مال ضايع«در عبارتتر دوستان اوست كـه درحـال شـد

 وجود دارد؟ييغلط امال، چند »ل گذاردصداقت را محم

چهار) 4سه) 3دو) 2يك) 1

 وجود دارد؟ييغلط امالدر متن زير چند -5

ا قاصرتر، حسرات او بـه      يا مقدم شمرد چه هركه همت او از طلب دن         يشه طلب آخرت را بر دن     يتر كه هم  قيبه حال خردمند آن ال    «

». بر او وبال گردد و از ثواب آخرت بمانديا مصروف باشد زندگانيبه مصالح دن او يكه سعتر؛ و آنوقت مفارغت آن اندك

چهار) 4سه) 3دو) 2يك) 1

 مضامين ..........سروپا بودن جهان و حيرت در امر جهان و ندانستن راز او، چون و چرا در كار خلقت، ناپايداري و بي«عبارت -6

 است؟چند جزئي» .شوداصلي اشعار خيامي خوانده مي

سه جزئي گذرا به مسند) 2سه جزئي گذرا به متمم) 1

چهار جزئي گذرا به مفعول و مسند) 4چهار جزئي گذرا به متمم و مسند) 3

ي سه جزئي با مفعول است؟ي يك جملههاي مركب، در حقيقت فشردهي واژهدر كدام گروه، همه-7

 بدزبان- پر رو- نوپرداز-آوردره) 2 دستاورد-رنگ يك-دم صبح-سالكوچك) 1

 حصيرباف-گردان آينه-گو پاسخ-بيننزديك) 4روش خوش-خرام خوش- خودرأي-سحرخيز) 3

كـم بـه پيچيـدگي و    آفرينـي اسـت كـه كـم    پروري و مضمونسنجي، خيالهاي سبك مكتب وقوع، نكته   از ويژگي «در عبارت   -8

گرايي شـبيه  آورد كه تا حدي به مكتب توصيف      هندي را به وجود مي    كند و سبك    بافي گرايش پيدا مي   انديشي و خيال  باريك

 مركب وجود دارد؟-ي مشتقي مشتق و چند واژهترتيب چند واژه، به».است

 هفت-پنج) 4 شش-پنج) 3 هفت-چهار) 2 شش-چهار) 1

ابياتي است بر يـك وزن  بازي و حديث عشق و عاشقي گفتن است و در اصطالح شعرا،     غزل در لغت به معني عشق     «عبارت  -9

واژ و چند واژه است؟ترتيب چند تك، به».و قافيه و با مطلع مصرّع

 سي و سه-چهل) 4 سي و دو-سي و نه) 3 سي و يك-سي و نه) 2 سي و يك-سي و هشت) 1
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است؟» ي تشبيهياضافه«ها كدام مجموعه از تركيب-10

 كاله شكوفه- مرغ سحر- شرط انصاف-مزيد نعمت) 1

ي عشق قصه- ديوار امت- اميد اجابت-جيب مراقبت) 2

 درگاه خدا- سرور كاينات- كاله شكوفه-ي ناموسپرده) 3

 آتش عشق-ي اشك شكوفه- شب جهل-درياي معرفت) 4

؟نداردوجود » نقش تبعي«در كدام عبارت، -11

.نكرده استهرگز خداوند، جهان را و طبيعت را با پاييز و زمستان يا تابستان آغاز ) 1

.شودنوروز يك جشن ملّي است كه هرساله برپا مي. سخن تازه از نوروز گفتن دشوار است) 2

.اندركارندنوروز، داستان زيبايي است كه در آن، طبيعت، احساس و جامعه، هر سه، دست) 3

.كار بودنوروز، روز نخستين آفرينش، كه اهورامزدا دست به خلقت جهان زد و شش روز در اين ) 4

 است؟نادرستانتساب كدام آثار به مؤلف آن -12

ي دلگشا از عبيد زاكانياالشراف و رسالهاخالق) 1

الملك فروغيسير حكمت در اروپا و آيين سخنوري از ذكاء) 2

ايالعابدين مراغهالمحسنين از زينكتاب احمد و مسالك) 3

اكبر دهخدان از عليالقوانين و عظمت و انحطاط رومياي روحترجمه) 4

ي آثـار زيـادي در زمينـه   . ي تحـصيل داد در تبريز متولّد شد و در تهران ادامـه .  از نويسندگان پركار معاصر بود    ..............-13

. از خود برجاي گذاشت.............. و ..............: نمايش و داستان چون

زدگي غرب- سووشون-جالل آل احمد) 1

 ترس و لرز- گور و گهواره-حمدجالل آل ا) 2

زار بوته- هبوط-غالمحسين ساعدي) 3

 ترس و لرز- گور و گهواره-غالمحسين ساعدي) 4

ترتيب كدامند؟به» سيرالملوك، عقل سرخ، آواز پر جبرئيل، چهار مقاله«نويسندگان آثار -14

الملك خواجه نظام- سهروردي- عطار نيشابوري-سهروردي) 1

 عطار نيشابوري-الملك خواجه نظام-سهروردي-سهروردي) 2

 احمد عروضي سمرقندي- سهروردي- سهروردي-الملك توسيخواجه نظام) 3

 احمد عروضي سمرقندي- عطار نيشابوري- سهروردي-الملك توسيخواجه نظام) 4

؟ندارددر دو بيت زير، كدام آرايه وجود -15

امدهيت شنيافق است كه بوبختم مو/ ام دهي تو ديروزم مبارك است كه رو«

»امدهيكامروز بر جمال تو افتاد د/  نور چشم من يكنم اي ميشكر خدا

جناس تام) 4استعاره) 3آميزيحس) 2ايهام تناسب) 1

 است؟نادرستي نسبت داده شده به آن، در كدام بيت، آرايه-16

تلميح:  سهراب دهيدارو كه پس از مرگ بهنوش/ وقت هر كار نگهدار كه نافع نبود ) 1

تضاد: عرضه دارم اگرم رخصت اطناب دهي/ حسبِ حالم سخني بس خوش و موجز ياد است ) 2

مجاز: دست آن هست كه داد دل احباب دهي/ مده از دست كنون فرصت امكان چو تو را ) 3

حسن تعليل: دهي) جيوه(چون به هيبت نگري لرزش سيماب / به دل دشمن اگر خود بود از آهن و روي ) 4
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است؟كار رفتههاي كنايه، تشبيه، جناس تام و جناس ناقص بهي آرايهدر كدام بيت، همه-17

كمند زلف تو باري دگر به دستم داد/ زمانه گرچه بسي بر سرم سپاس نهاد ) 1

غالم همت آنم كه دل بر او ننهاد/ جهان بر آب نهاده است و زندگي بر باد ) 2

به دام عشق درافتاد و هرچه باداباد/ رود بر باد ن سر زلف تو ميدلم كه چو) 3

كه فكر هيچ مهندس چنين گره نگشاد/ گره ز دل بگشا و ز سپهر ياد مكن ) 4

معناي كدام بيت، با ساير ابيات متفاوت است؟-18

كه سر كوي تو از كون و مكان ما را بس/ از در خويش خدا را به بهشتم مفرست ) 1

اگر راست خواهي دالرامت اوست/ ا هرچه مشغول دارد ز دوست تو ر) 2

قومي هواي عقبي و ما را هواي دوست/ پزند قومي هواي نعمت دنيا همي) 3

و كافور) اي در بهشتچشمه(ي سلسبيل نه تشنه/ ما مست شراب ناب عشقيم ) 4

بـا كـدام بيـت    » ي كز خرد خيزد تو آن را از بنان بينـي          كه خطّ / ديدگي باشد   ز يزدان دان نه از اركان كه كوته       «مفهوم بيت   -19

؟نداردتناسب معنايي 

اسباب تحير خردمندانند/ اجرام كه ساكنان اين ايوانند ) 1

ي كردگار كيهان استكرده/ دور، او هرچه كرد و هرچه كند ) 2

مدان تو نيك و بدي جز ز ايزد داور/ همه قضا و قدر كردگار عالم راست ) 3

داني؟كاري كه خدا كند ز من مي/ در گوش دلم گفت فلك پنهاني ) 4

 است؟نامتناسببا كدام بيت » هركه خوارش بكرد، خوار بشد/ زر عزيز آفريده است خداي «مفهوم بيت -20

محبوب جهانيان به هر اوقاتي/ اي زر توئي آن كه جامع لذّاتي ) 1

ايري به زور محتاج نهور زر دا/ بي زر نتواني كه كني با كس زور ) 2

ور ترازوي آهنين دوش است/ هركه زر ديد سر فرود آرد ) 3

زبهر نهادن چه سنگ و چه زر/ زر از بهر خوردن بود اي پسر ) 4

 دارد؟يت ارتباط مفهوميبا كدام ب» رود دست به دستين دولت و ملك ميكا/ اب كنون كه نعمتت هست به دست يدر«: تيب- 21

تر شود آن را كه او شاكر بودنعمت افزون/ داري شكر از آن بسيارتر نعمت بسيار ) 1

بود كه فردا اين حال را زوال بود/ وفا و مردي امروز كن كه دسترس است ) 2

لطف كن لطف كه بيگانه شود حلقه به گوش/ ي حلقه به گوش ار ننوازي برود بنده) 3

 رفت فتنه و آشوب آرميددر خواب/ تا در پناه دولت بيدار توست ملك ) 4

؟نداردبا كدام بيت تناسب مفهومي » بگفت از جان صبوري چون توان كرد/ بگفتا رو صبوري كن در اين درد «بيت -22
آتش سوزنده نباشد صبور/ ي دل بود از صبر دور سوخته) 1
صبري و قراري كه تو را هست مرا نيست/ مهري و وفايي كه تو را نيست مرا هست ) 2
صبر كن كان است تسبيح درست/  صبر كردن جان تسبيحات توست )3
صبر نايد ز هيچ عاشق مست/ ام برد ز دست مستي و عاشقي) 4

؟ستين، با كدام بيت متناسب »باز و امير باشباز و پاكراست«مفهوم عبارت -23
رستگاري ز راستي يابيد/ از كجي به كه روي برتابيد ) 1
راستي از تو ظفر از كردگار/ رستگار آور كه شوي راستي) 2
كه بارش بهشت است و تاج است و تخت/ به از راستي كس ندارد درخت ) 3
اي فقيه اول نصيحت گوي نفس خويش را/ راستي كردند و فرمودند مردان خداي ) 4
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كدام بيت با ساير ابيات تقابل معنايي دارد؟-24

من خويشتن اسير كمند نظر شدم/ او را خود التفات نبودي به صيد من ) 1

برد به قالبشديگري مي/ ي عشق رود گرفتهنه به خود مي) 2

كشد قالب راروم؟ او ميبصر من مياي بي/ بري، نزديك او ديگر مرو سعدي چو جورش مي) 3

رويمكشدم، ميكه از آن دست كه او مي/ آرايي هست من اگر خارم و گر گل چمن) 4

اند؟ترتيب چه كساني معرفي شدهر، بهدر ابيات زي-25

كه ضحاك بگرفت از ايران زمين/ آن نيكبخت آبتين پورمنم

گر كراني به ديشه گشتيپر اند/ دختر شاه هاماوراننيوز ا

 بر سرميد هميز شاه آتش آ/ مرد آهنگرمانيزي بيكي

د و شد ناسپاسيچيزدان بپيز  / شناسزدانيشاه  كرد آنيمن

 ضحاك- زواره- سودابه-فرود) 2 ضحاك- كاوه- رودابه-سياوش) 1

 جمشيد- فرود- فرنگيس-فريدون) 4 جمشيد- كاوه- سودابه-فريدون) 3


