
                                                                                                                                              و ادبيات فارسي آزمون كلي زبان

  دقيقه 12فرصت: 

 اػت؟ تشتية دس کذام گضیٌِ، آهذُ تِ« وتع، هتقاسب، هحتـن، کشاّيتتتوكيي، »ّای  هعاًی دسػت کلوِـ  1

 ٌیزی سختثزدٖ، ٘شدیىی، ثخطٙذٜ،  ِذت تٛاٍ٘زی، (2 ٔیّی ثز، ثیٔؤٌزٜٚ،  تٛاٍ٘زی، ٞٓ اعبعت، (1

 ثبضىٜٛ، ٘فزتٍٕٞزا، ثزخٛرداری،  احتزاْ، (4 ارس، ثزٚتٕٙذ، ٘بخطٙٛدی تٛا٘بیی، ٞٓ ـزٔبٖ ثزدٖ، (3

 ي عثارت سيز است؟  كٌٌدُ تزتية كاهل ّاي كدام گشيٌِ، تِ ٍاصُـ 2

كٌٌد. ...... را تاب ٍ تَاى آى ًيست كـِ اس آب كٌـارُ گيـز .     شد، هزغاى جولگي عذرتزاشي آغاس هي ّويي كِ تزاي يافتي سيوزغ تصوين گزفتِ»

يـش ......  آٍ كِ  سـت  تخش خَيش است  رحالي ج......  ر تٌد قدرت تا . ّا .... را تِ ٍيزاًِكثك را  لثستگي سيا ُ اس حد تِ كَّساراى است ٍ ..

 ي ًحيف ٍ ضعيف اٍست. جثِ

 چٛن -لمٙٛ٘س -ثٛؾ -تذرٚ (4 چٛن -عٙمب -ثٛؾ -( ثظ3 چؽش -ٕٞب -چٛن -( لمٙٛس2 صعٜٛ -ٕٞب -ثْٛ -ثظ (1

   ر كدام گشيٌِ هتفاٍت است؟« ٍ»هعٌاي حزف ـ  3

 است ٍ اٍ شزهسار / گٌِ تٌذُ كزدُ تيي ٍ لطف خذاًٍذگار( كزم 1 

 كِ هز  ارچِ تز ساحل است اي رفيق / ًياسايد ٍ  ٍستاًش غزيق( 2 

 گزی كزد ٍ رٍ تثستشيذا اس اى شذم كِ ًگارم چَ هاُ ًَ / اتزٍ ًوَد ٍ جلَّ (3 

 تا اٍست ( تا كِ ايي ًكتِ تَاى گفت كِ آى سٌگيي دل / كشت ها را ٍ دم عيسي هزين4 

سا تِ ٍحـت خاسػتاى پيشی تذل ػاصد ٍ هـشب عَـضب  تـَاًیشی سا تـِ    عادت سٍصگاس غذّاس ایي اػت کِ طشاٍتِ گلـي جَاًی »عثاست  ـ   4

گی ًْـذ ٍ   سٍی تِ پظهشدُتيچاسگی سخت سحيل تٌذد ٍ ًْال قَّت اص ػوَم عجض ٍ گشداًذ. ًَس اص تصش هفلؼی هكذّس خغ ٍ خاؿاک هزلّت 

 چٌذ غلط اهالیی داسد؟« اًذ خثش هاًذُ ػيشتؾ تیاص خثث تاطي ٍ دًاعت طثع ٍ ًاپاکی خاهَؽ ؿَد. کَدک هضاجاى، چشاغ طشب 

 چٟبر( 4 سٝ (3 دٚ (2 یه (1

  ؟شَ  ويً  يدُ تيت غلط اهاليي ـ دس کذام5 

 ٌن/ هٌن كش غايت حزهاى ًِ تا آًن ًِ تا اي لثت شكّز تِ هستاى داد ٍ چشوت هي تِ هيخَاراى( 1 

 اين سياُ آهذُ ًاهِ كِ تِ ديَاى اهل/ زٍد ای اتز خطاپَش تثارهي آتزٍ( 2 

 ی ياری گيزًذ ٍ خن طزُ ارًذگش/ تهي آى است كِ ياراى ّوِ كار ديذ  ( هصلحت3 

 ن ست علي ٌن / رٍح را صحثت ًاجٌس عذاتيسدى ايي دلك ريايي چِ ك ن( چاک خَا4ّ 

 اػت؟ ، جٌاع ٍ ایْام تِ کاس سفتِی تـثيِ ّش ػِ آسایِدس کذام تيت، ـ  6

 ٚصبَ ٔب ٚ ضٕب دیز ٔتّفك ٌزدد / وٝ ٔٗ اسیز ٘یبسْ تٛ صبحت ٘بسی (1

 ضٛر ِعُ ضیز٘یت / ٌزْ ثز آتص سٛساٖ چٛ ضٕع ثٍذاریزٖٚ ٘ىٙٓ س سز ث (2

 ثٝ ثٛی سِؿ تٛ ٔزغ دَ اس لفس ثپزیذ / ٞٛای وٛی تٛ ثٍشیذ ٚ ٌطت پزٚا٘ٝ (3

 تبسی ٔثبَ اثز ثٟبر ٚ تٛ خیُ ٔیرا٘ٓ /  یُ ٔیٔٗ اس ـزاق تٛ ثیچبرٜ س(4

  ؟است ًياهدُّا پديد  كدام آرايِ« چيي سلف تتاى هعٌي چليپا پزس هسيحا پزس/ س ي  لعل عيسَياى قصِ س» ر تيت ـ 7

 ( ايْام تٌاسة، تلويح، تضاد، تٌالض2 ًوا، هجاس، عكس حسي تعليل، هتٌالض( 1 

 حسي تعليل، ايْام، تشثيِ، اسلَب هعادلِ( 4 ييآرا تشثيِ، استعارُ، تٌاسة، ٍاج (3 

 ی حؼي تعليل ٍجَد داسد؟ دس کذام تيت آسایِـ  8

 وٝ ثیٙذ وٝ ضٕع اس سثبٖ سٛختٝ استاس آٖ ٔزد دا٘ب دٞبٖ دٚختٝ است /  (1

 سرد چزا ٌٛیذ آٖ چیش در خفیٝ ٔزد / وٝ ٌز ـبش ٌزدد ضٛد رٚی (2

 یىی ٌٛی ٚ پزٚردٜ ٌٛی چٛ دا٘بٌٛی /  ٔزدٜ حذر وٗ س ٘بداٖ دٜ (3

 ثٝ ٌفتبر ٘بلص ٔىٗاست در ٘فس ا٘سبٖ سخٗ / تٛ خٛد را وٕبَ ( 4

 

 
 



2   

کِ ؿعش ًَ ًيوایی سا تِ خَتی تجضیِ ٍ تحليل کـشد.  صًذگی دسگزؿت. اٍ اص ًخؼتيي کؼاًی تَد ػال  62پغ اص  1369دس ؿْشیَس »عثاستِ ـ   9

 کٌذ؟ هیهعاصش سا تذاعی کذام ؿاعش « ّای حواػی ٍ اػاطيشی کْي اػت احيای ػٌتی اٍ تِ  ٍیظُی  ؿعشی اٍ عالقِّای  تشیي ؿاخصِ هْن

 ٛاٖ ثبِثخا( 4 احٕذ ضبّٔٛ (3 سٟزاة سپٟزی (2 ٟٔزداد اٚستب (1

 ّا، اص آثاس الكؼاًذس دٍها اػت؟ کذام گشٍُ اص کتابـ  10

 ضبرَ دٚاسدٞٓ، اسىٙذر ٔمذٚ٘یپتز وجیز،  (1

 الِٝ ی سیبٜستٛ، ٔٛ٘ت وزی وٙت دٚسٝ تفٍٙذار،  (2

 ،دیٛاٖ ؼزثیٞب، ـبٚست، ٚرتز تئٛری رً٘ (3

 ی سیبٜ، سٝ تفٍٙذار، ِٛیی چٟبردٞٓ ٚ پب٘شدٞٓ ٔبداْ وبّٔیب، الِٝ( 4

 ؟اػت اح آهذُتشتية ًام یك هَسخ، لغَی، ًحَی، کاتة ٍػيّ دس کذام گضیٌِ تِـ  11

 اثٗ جشیاٞی، ٘صزاِٝ ٔٙطی، اثٛ٘صز ـز ٞٙذٚضبٜ ٘خجٛا٘ی، دٞخذا، (2 ، اثٛ٘صز ـشاٞی،ٔعزّی، ثٛ٘صز ٔطىبٖ، اثٗ ثغٛعٝعالّٔٝ أیٙی (1

 ، ٔعزّی، اثٗ ٔبِه، اثٗ جشی، پیز ِٛتیٚصبؾ اِحضزٜ( 4 ٔیزسا رضب وّٟز، اسالٔی ٘ذٚضٗ، اثٗ ٔبِه، ٘صزاِٝ ٔٙطی  ثیٟمی، (3

 قشى پٌجن ّجشی قوشی سا داسد؟ّای  ًیاسؽ کذام گضیٌِ ٍیظگی ی ضیٜٛـ  12

 ـمت را ٌّی ا٘ذاخت؛ حسیٗ اثٗ ٔٙصٛر آٞی وزد.ضجّی ٔٛا. (1

 .ٔطه آٖ است وٝ خٛد ثجٛیذ، ٘ٝ آٖ وٝ عغبر ثٍٛیذ (2

 در ٔیبٖ ٟ٘ٙی.دیٙبر خسبرت اـتبد، پسز را ٌفت ثبیذ وٝ ایٗ سخٗ ثب ٞیچ وس ثبسرٌب٘ی را ٞشار  (3

 ی خغبیی. ی عغبیی ٚ ای حىیٕی وٝ پٛضٙذٜ ای وزیٕی وٝ ثخطٙذٜ( 4

  ٚجٛددارد؟ «ٔتٕٓ ٔتٕٓ»ٙٝ یـ در وذاْ ٌش13

 گزيشم س تست دست ستيشم / ّن اس تَ تا تَ ستيشم ّن اس تَ در تَ گزيشم ( س تست پای1 

 ( پس اس ًگاُ تِ سَين اشارتي كي اس اتزٍ / فكٌذين چَ تِ تيزی تِ تيغ سى كِ ًخيشم2 

 ست / اس عشك تِ ّز تال رسيذى خاهي است كاهي ( ّزچٌذ تالی عشك، دشوي3 

 تاشذ ی اّل ادب سٌگ ًشاى هي پزداسد / كعثِ ( عاشك اس عشك تِ هعشَق ًوي4 

 اػت؟ ّجا دسػت ؿذُتشتية اص چٌذ ٍاج ٍ چٌذ  تِ« صتاى ًَؿتاس، هعادل تا صتاى گفتاس اػت»ی  ی گشٍُ هؼٌذی دس جولِ ّؼتِـ  14

 ضص، دٚ( 4 ٞفت، دٚ (3 ٞفت، سٝ (2 ضص، سٝ (1

ؿٌاخت عويق ػْشاب ػپْشی  ٌاصش عشفاى ٌّذی ٍ تَداییگيشی اص ع دٍهيي تخؾ ایي ؿعش تا اؿاساتی تِ اػاطيش کْي ٍ تْشُ» دس عثاست ـ   15

گيشی اص آى دس عصش هعشاج  تْشُدّذ. جض ایي پایاى  ؿعش دعَتی اػت تِ دسک دسػت عشفاى ٍ  ایشاًی ًـاى هی اػالهی ٍ غيش سا اص عشفاى غيش

 ؟اػت  تشتية چٌذ تشکية ٍصفی ٍچٌذ تشکية اضافی تِ کاس سفتِ تِ«ک فلضات.پَالد ٍاصطكا

 یبسدٜ، یبسدٜ( 4 دٜ، دٜ (3 دٜ، ٘ٝ (2 ٘ٝ، ٘ٝ (1

 چٌذ ٍاطُ ٍ چٌذ تكَاط ّؼت؟ چٌذ گشٍُ، «ًاپزیش اػت  تٌْا هاّی دسیای حق اص غَطِ خَسدى دس آب هعشفت ػيشی»دس عثاست ـ  16

 سیشدٜ، ثیست پٙج، (4 سیشدٜ، ٘ٛسدٜ پٙج، (3 چٟبردٜ، ثیست ضص، (2 ، ٘ٛسدٜضص، پب٘شدٜ (1

 اػت؟ کذام« هـتق ـ هشکّة»ی  کلوِـ  17

 ٞب َٞزس ضبخٝ( 4 وطت ٚ وطتبر (3 تٟذیذ ٔزسٞب (2 اٚأز ٚ ٘ٛاٞی (1

 ؿَد؟ ذُ هیدس کذام تيت صیش دی« ی ساص ًْاى تَػت / تشػن کِ ساص دس کف ًاهحشم اٍفتذ هـكي دلن کِ حقِّ»هضوَى تيت، ـ  18

 احتیبط رٚ اوٖٙٛ وٝ آثٍیٙٝ ضىستی ثٝ ( دِٓ ضىستی ٚ رـتی خالؾ ضزطِ ٔٛدّت 1

 صٙذٚق سزّ تٛست، ٘خٛاٞٓ وٝ ثطىٙذ ( جب٘ٓ دریػ ٘یست، ِٚیىٗ دَ ضعیؿ2

 خبصٝ وٝ در ثبس وٙی، ٔحزْ درٚاسٜ ضٛد ی سر ی در، سٚد ثزد حمّٝ ( ٞزوٝ ضذت حّم3ٝ

 خبٔٛش ٘طیٗ، ٔحزْ اسزارِ ٟ٘بٖ ثبش رای سزثستٝ ٌذار٘ذ ٌٟز  ( در حم4ّٝ

 

 



                                                                                                                                              و ادبيات فارسي آزمون كلي زبان

  دقيقه 12فرصت: 

 دس ؿعش صیش چيؼت؟« آٍاص ؿقایق صًذاًی دس قفغ»ـ  19

 « تاصُ ؿَدتاى  دل تٌْاییتا تِ آٍاص ؿقایق کِ دس آى صًذاًی اػت / فشٍؿن تِ ؿوا /  ، هیتا سًگػاصم  قفؼی هی گاُ گاّی

 یه س٘ذا٘ی تٟٙب است. جٟبِت ٚ ٘بدا٘ی، ٔب٘ٙذی  رٔش ٚ راس عزـبٖ وٝ در پس پزدٜ (1

 ؼیت پٟٙبٖ است.ی  پسِ  پزدٜجٟبٖ آـزیٙص وٝ در ی  رٔش ٚ راس ٘بضٙبختٝ (2

 در س٘ذاٖ حىٛٔت استجذادی ٌزـتبر٘ذ.جٛا٘ب٘ی وٝ ی  آرسٚٞبی تحمك ٘یبـتٝ (3

 ی ٘مبضی ٌزـتبر است. لّجی خٛ٘یٗ وٝ چٖٛ پز٘ذٜ در لفس پزدٜی  ٞبی عبضمب٘ٝ ٘ؽٕٝ( 4

 تا کذام تيت هتٌاػة اػت؟« ای هياب ؿاى تِ غيش هٌن تحفِ دس خشقِکٌٌذ /  ي جاّالى کِ دعَی اسؿاد هیای»هفَْم تيت ـ  20

 ٔعزـت چٝ ـیض / وٛری وجب عصب وص وٛر دٌز ضٛد جبُٞ ثزٚ س ٔزضذ ثی (1

 جبُٞ اس خٛاة ٔحبَ است وٝ دا٘ب خیشدخبسٖ ٔزي ٔجذَّ ٘ىٙذ ٌٛٞز را /  (2

 ٌز ٘ذا٘ذ دٌزی جُٟ ٔزوت ثبضذخظ یبر / دَ ٔبست ٔزوت ثٝ رخ اس دٚد  (3

 استبدی ٔبستساٖ وٝ ٘بدا٘ی ٔب ؼبیت ٌز ٘ذا٘یٓ رٜ ٚ رسٓ جٟبٖ ععٙٝ ٔشٖ / ( 4

 آیذ؟ عثاست صیش، تش هیکذام گضیٌِ اص هفَْم ـ  21

تـِ   ی کَفيـاى  ُ تِ ّن پاؿـيذُ س اسدٍگاّا، اطشاف آى تياتاى سا فشا گشفتِ تَد، اگش د تضسگ کِ اًذٍّؾ چَى سؿتِ کَُی  دس کٌاس ایي حادثِ»

 «گـت، اثشی ًذاؿت ؿذ، جاهی دػت تِ دػت هی ػٌیش داساى عذالت، ًـاطی تشپا تَد، هَػيقی ًَاختِ هیآٍسدى  خاطش اص پای دس

 وزد. ضزاثخٛری ٚ ٘ٛاس٘ذٌی وٛـیبٖ، اس ثبر ٌٙبٞب٘طبٖ چیشی وٓ ٕ٘ی (1

 وزد. وٓ ٔی ٞبی ضزاة ا٘ذٜٚ عظیٓ وٛـیبٖ را دست ثٝ دست ٌطتٗ جبْ (2

 وزد. وٓ ٔیٔحیظ ثز آٖ ثیبثبٖ ی  اس عظٕت حبدثٝضبدی ثیص اس حذ وٛـیبٖ  (3

 وزد. سزٚر ٚ سزٔستی ستٍٕزاٖ اس ا٘ذٜٚ عظیٓ ٔحیظ ثز آٖ ثیبثبٖ چیشی وٓ ٕ٘ی( 4

 تش اػت؟ تِ کذام گضیٌِ ًضدیك  ـ هضوَى عثاست صیش، 22

ثت تثشد؛ ًِ چٌذاى دسؿتی کي کِ اص تَ ػيش گشدًذ ٍ ًِ چٌذاى ًشهی کِ تـش تـَ   ٍقت، ّي خـن تيؾ اص حذ گشفتي، ٍحـت آسَد ٍ لطف تی» 

 « دليش ؿًَذ.

 ( درضتی ٍ٘یزد خزدٔٙذ پیص / ٘ٝ سستی وٝ ٘بلص وٙذ لذر خٛیص1

 ساد / وٝ در سز وُٙذ وِجز ٚ تٙذیّ ٚ ثبد ( ٘طبیذ ثٙی آدِْ خبن2

 ٌٛش دار / تب ٘جبضذ در پس دیٛار چٝ ٌٛیی ٞٛش ( پیص دیٛار آ3ٖ

 ( وٕبَ است در ٘فس ا٘سبٖ سخٗ / تٛ خٛد را ثٝ ٌفتبر ٘بلص ٔى4ٗ

دس کذام گضیٌِ « سا تِ خاطش گَؿتؾ کـتِ تاؿٌذ ی حافظ تِ صتاى دییش هثل ایي اػت کِ خَاػتِ تاؿٌذ تلثلی تشجوِ»عثاست  هقاتل هفَْمـ   23

 ػت؟ا آهذُ

 ضذٜ ثبضذ.أب٘ت  تزجٕٝ وٙذ تب رعبیتٔتزجٓ ثبیذ ٔتٗ اصّی را ِؽت ثٝ ِؽت  (1

 .٘یست ثٝ سثبٖ دیٍزلبثُ ا٘تمبَ حمبیمی ثزای ٌفتٗ دارد وٝ عیٙبً ی خٛد  ٞز سثبٖ در ٔحذٚدٜ (2

 ٚ اضبـٝ، اس سثبٖ ثٝ سثب٘ی دیٍز ٔٙتمُ وٙذ.وبری ٚ حذؾ  دستتٛا٘ذ ٞز پیبٔی را ثذٖٚ  ی خٛة ٔی تزجٕٝ (3

 اس عیٛة تزجٕٝ است.تبریخی ٚ جؽزاـیبیی سثبٖ ی ٞب ٛ٘ٝاصّی ٚ تٛجٝ ثٝ ٌی  در ٘ظز ٌزـتٗ سجه ٘ٛیسٙذٜ( 4

 ّا هتفاٍت اػت؟ ی گضیٌِ ؿذُ دس کذام گضیٌِ، تا تقيِ هفَْم عثاست رکش ـ 24

 ( خذا ٕٞبٖ است وٝ پیص رٚی ٔبست.2 ( آرسٚ ٔىٗ وٝ خذا را در جبیی جش ٕٞٝ جب ثیبثی.1

 تٛا٘ی وزد ثزٚی جش خذا چیشی را دیذار ٕ٘ی ( ثٝ ٞز وجب4 ( ٔب ٍٕٞی اعتمبد داریٓ وٝ ثبیذ خذا را وطؿ وزد.3

 دس تيت صیش، تا تَجِ تِ هفاّين ؿاٌّاهِ کيؼت؟« خؼشٍاًی دسخت»هٌظَس اص ـ  25

 «ؿغاد آى تٌفشیي ؿَسیذُ تخت / تكٌذ اص تُي آى خؼشٍاًی دسخت»

 بٚشسی( 4 سٟزاة (3 رستٓ (2 اسفٙذیبر (1
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