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 آرامگاه پروین اعتصامی در کدام شهر است؟ -1

 د( تبریز    ج( تهران  ب( مشهد  *الف( شهر قم

 

 )سوال تشریحی(.دیربارکان نامه اداری را نام ب-2

 سرلوحه، عناوین،متن نامه، امضای نامه، گیرندگان رونوشت      

 چیست؟ کیست ونام اسب او فردوسی اصلی شاهنامه قهرمان -3

 ذوالجناح – زال -ب                           رخش -سهراب -الف 

  *رخش –رستم  -دذوالجناح                          -سیاوش -ج

 آذرگشسب در شاهنامه کنایه از چیست؟-4

 *هر چیز مورد نیایش -بآتش تندوتیز                      -الف

 نام یکی از سه آتش مقدس   -دنام یکی از پهلوانان             -ج

 کنایه ازچیست؟«استفالنی خانه به دوش »مفهوم جمله ی   -5 

 جنگلی وباحیوانات درجنگل زندگی -ب       *آواره بودن شخص -الف

 .خانه اش یک قایق چوبی است -د      بخشنده بودن شخص -ج

 :زآدمی شهرآنکوگذشت از ره مردمی         زدیوان شمر مشمر"در بیت :-6

 شود چه می خواند؟ شاهنامه هر انسانی را که از راه مردمی خارج شود به جادو متوسل

 د( پادشاه                    *ج( دیو     ب( رخش            الف( اسب  

 خاقانی شروانی شاعر چه قرنی است؟ -7

 *د( ششم قمری  ج( نهم قمری  ب( سوم قمری  الف( چهارم قمری

 از القاب مهم خاقانی شروانی چه بوده است؟  -8

 د( لسان الغیب  ج( دخو حسان العرب *             ب(الف( حَسّان العجم
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 کدام مثنوی خاقانی در شرح نخستین سفر خاقانی به مکه و عراقین است؟  -9

 مثنوی معنوید(  *ج( تحفه العراقین  ب( نزهه المجالس الف( منشات

 کدام شاعر است؟  هقصیده ایوان مدائن سرود -10

 *د( خاقانی  ج( فرخی سیستانی  ب( حافظ  الف( نظامی

 از پارسی نویسان بزرگ قرن ششم و مولف کتاب اسرار التوحید چه کسی است؟  -11

 د( سعدی  ج( نظامی گنجوی  *ب( محمد بن منور  الف( خاقانی 

 نخستین قصیده کامل در شعر فارسی از کدام شاعر است؟  -12

 *د( رودکی ج( خاقانی  ب( نشاط اصفهانی  الف( فرخی یزدی

نمایشی که بر اساس آن بر تعارض و تضاد است و در آن هم صحنه شاد و غمگیبن در  -13

 کنار هم قرار گرفته چه نام دارد؟ 

 د( تراژدی و کمدی  *ج( درام  ب( کمدی  الف( تراژدی

نخستین کسی که مسائل عرفانی را به طور گسترده وارد ادبیات فارسی کرد کدام شاعر  -14

 د( خاقانی *ج( سنایی غزنویلخیر    ب( خواجه عبداهلل انصاری بوابود؟ الف( ابوسعید ا

 نام دیگر کتاب چهار مقاله نظامی عروضی چیست ؟-15

 الف(ویس و رامین        ب(اسرارنامه       ج( ریحانت االدب     د( مجمع النوادر *

 شاهکار اخوان ثالث شعر .........بود . -16

 هیچ کدام-دارغنون         -جطوفان         -بزمستان *       -الف
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 نام اصلی پروین اعتصامی؟ -17

 هیچ کدامد(      رخشنده *  ج(      معصومه ب(فاطمه         الف(

 ؟ ستاعتصامی در کجا  پروینمقبره  -18

 هیچ کدامد(  قم *      ج(           تبریزب(       هران  الف(ت

 ..........است.مهارت اخوان در شعر ....( 19

 موارد یک ودود(                حماسی * ج(              مثنوی   ب(             یینیماالف(

 قرار دارد؟ در کجاثالث اخوان مقبره مهدی -20  

 یزدد(                 توس*    ج(           قم   ب(       مشهد    الف(

 است؟کسایی مروزی در چه قرنی می زیسته -21

 الف(ششم               ب(پنجم و ششم                   ج(چهارم*             د(هفتم

 از لحاظ قالب،کسایی در چه قالبی شعر می سروده است؟ -22

 الف(غزل       ب(قصیده*     ج(رباعی        د(دوبیتی

 کسایی به کدام یک ازانواع سبک های شعر فارسی شعر می سرود؟ -23

 ک شهر سلجوقی                       ب(سبک شعر هندی     الف(سب

 ج(سبک شعر خراسانی *                        د(سبک شعر عراقی

 است؟ «بوستان»کدام یک از واژه های زیر به معنای -24
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 الف(تریب      ب(بط          ج(پالیز*         د(هیچکدام

 کدام است؟«سهی»معنی واژه -25

 ج(سهامدار          د(عظیم و بزرگ      ب(بلند*                 الف(کوتاه     

 جزو کدام یک از آثار ادبی از لحاظ محتوایی می باشد؟«شاهنامه فردوسی» -26

 الف(ادبیات تعلیمی                            ب(ادبیات حماسی*

 بیات نمایشی ج(ادبیات غنایی                              د(اد

 است؟ "ال حول و ال قوة اال باهلل"کدام یک از قالب های شعری زیر بر وزن عبارت  -27

 الف(غزل     ب(چارپاره        ج(رباعی*          د(قصیده

 در بیت زیر چیست؟«نفّاط»معنی واژه -28

 «نفّاط برق روشن و تندرش طبل زن     دیدم هزار خیل و  ندیدم چنین مهیب»

 د(همه موارد     ج(نفت انداز*                    ب(نفت فروش        (نفت کش   الف

« را لفظ دری رّنریزم       مر این قیمتی د   خوکانمن آنم که در پای  »در بیت زیر: -29

 به ترتیب چیست؟ لفظ دریو  خوکانمنظور شاعر از 

 ینوازندگ -آدم های خوشبخت  -ب      پادشاهان -زبان فارسی  -الف

 ستایش –گستاخی  -د             *زبان فارسی –پادشاهان  -ج
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    مشهورترین آثار سعدی به ترتیب منثور ومنظوم چیست؟الف( بوستان, گلستان           -30

 ج( گلستان,گلستان             د( گلستان,بوستان*  ب( بوستان,بوستان        

)قالب شعری است که مصراع های زوج آن هم قافیه هستند وحداقل دو بیت است( چه   -31

 نام دارد؟

 الف( غزل             ب(قطعه *                ج(قصیده                   د(مثنوی  

 کدام گزینه است؟ مٌتَهاونمعنی کلمه ی  - 32

 ج(سستی کننده*          د( رنجهاالف( نشدنی                 ب(سر کش                 

 چه کسی ادبیات دراماتیک رابه دو نوع کمدی وتراژدی تقسیم کرده است؟  -33

 الف(شکسپیر        ب(ارسطو *         ج(مولیر             د(سعدی     

 کدام گزینه است؟ تبذیرمعنی کلمه ی  -34

 الف(اسراف *         ب( توبه کردن          ج(طبل               د(احترام    

اسمی که برهمه افراد واشیا,ومفاهیم داللت کند و بین همه آنها مشترک باشد  -35

چه نام دارد؟ الف(اسم خاص    ب(اسم عام *       ج(اسم ناقص        )مانندکتاب/مرد و...(

 د(هیچکدام           

 درکدام شهرمتولد شد؟ عطار -36

 هرات   -د         شیراز-کدکن نیشابور*        ج-همدان       ب  -الف    
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به عمرخویش مدح کس نگفتم       د ری ازبهر دنیامن "این بیت عطار که می گوید:  -37

 "نسفتم

 عطارمدیحه سرا نبوده است*-بیانگرکدام ویژگی عطّارمی باشد؟  الف

عطارازغزل سرایان می -شعرحماسی عطار   د-عطار ازشاعران مدیحه سرا بوده است   ج-ب 

 باشد

 باباطاهر           -عطار     ج-سعدی     ب-چهارمقاله نوشته چه کسی است؟  الف -38

 نظامی عروضی سمرقندی*                                                                 -د 

-الهی نامه ب-مثنوی معنوی خودرا بر وزن کدام اثر عطار سروده است؟ الف والنا م -39

 منطق الطیر* -اسرارنامه     د-مختارنامه   ج

 الهی نامه    -ب            اسرار نامه  -اثر مهم عطار به نثر چه نام دارد؟  الف -40

 مصیبت نامه  -د        تذکرة اولیا *   -ج

 یمی نویسنده یاشاعر به بیان چه مسائلی می پردازد؟در ادبیات تعل -41

 همه موارد*                                                -مذهبی و گاهی علمی     د -فلسفی    ج -ب        یاخالق -الف 

 کتاب دارلمجانین از کیست؟ -42

   *الف( صادق هدایت       ب( احسان طبری         ج( احمد فردید    د( جمالزاده 

 علوی کدام است؟  بزرگ از مشهورترین داستانهای -43

 ج( موریانه               د( میرزا             *ب( چمدان           الف( چشمهایش  



8 
 

    بینب(نثر بینا              چه نثری است ؟الف(نثر ساده )مرسل(* منثر قرن پنج -44

 د(نثر فنی        ج(نثر مصنوع ومتکلف    

نوشته شده است می توان به کدام اثر اشاره  ماز مهمترین آثار نثر فارسی که درقرن پنج -45

 الف(ترجمه تاریخ طبری     ب(تاریخ بیهقی*     ج(ترجمه کلیله ودمنه   د(چهار مقاله  کرد ؟

 شعر نو فارسی چه کسی بود؟نیان گذار ب-46

 *       ب(اخوان ثالث      ج(فروغ فرخزاد      د(هیچکدام)نیمایوشیج(الف( علی اسفندیاری

 نخستین اثر منظوم نیما که در قالب مثنوی سروده شده است را نام ببرید؟-47

 الف(ای شب      ب(شعر من          ج(قصه رنگ پریده*               د(منظومه نیما

کدامیک از اثار نیما یوشیج تاثیر گذارترین نمونه شعر نو فارسی بود که در فضای راکد -48

 ایران ،انقالبی بپا کرد؟

 الف(ماخ اوال      ب(افسانه*          ج(منظومه نیما           د( ای شب 

ه را درون مایه های حماسی رادر شعرش به کار می گیرد وجنبه هایی از این درون مای او-49

 به استعاره ونماد مزین می کند؟

 الف(اخوان ثالث *      ب(علی اسفندیاری      ج(بهار        د(هیچکدام

 در شعر زمستان شاعر چه چیزی را بیان می کند؟-50

 الف(احوال خود وعصر خود را از خالل اسطوره ای کهن وتصاویری گویا وصف کرده است.

ندیشه است که شاعر زمستان ا 1332مرداد  28پس از ب(در سردی وپژمردگی وتاریکی فضای 

 د(هیچکدام                  *ج(الف وب                  وپویندگی را احساس می کند.



9 
 

 آخرین مجموعه شعری که فروغ فرخزاد به چاپ رساند چه بود؟ -51

 الف(مجموعه تولدی دیگر*        ب(عصیان       ج(دیوار          د(اسیر

برای گریز از هیاهوی روزمرگی وزندگی بسته ویکنواخت روابط شخصی به سفر رفت در -52

نکه زندگی روزانه اش به سختی آاین سیروسفر کوشید تا با فرهنگ اروپا اشنا شود با 

 میگذشت.

 ج(فروغ فرخزاد*       د(بهار      الف(نیما         ب(حمیدی شیرازی  

  رابرای خودبرگزید؟ فظحاتخلص خواجه شمس الدین چرا -53

   * می خواند. چهارده روایتحافظ قران بود وآن را با(ج به قران عالقمندبود. الف( 

 شهرت جهانی دارد؟   کدام شاعر فارسی زبان است که ربا عی هایش- 54

 د(عطار            *ب(سعدی     ج(خیام نیشابوری     الف( حافظ

 د(بغداد        *حافظیه-الف( یزد       ب( کرمان     ج(شیراز   ؟آرامگاه حافظ در کجاست -55

 یب توسط کدام شعرا به اوج رسید ؟درقرن هفتم غزل عاشقانه وغزل عارفانه به ترت-56

 د( موالنا   سنایی  –دهلوی بیدل ج(    عرفانی —ب(عراقی    *موال نا—لف( سعدیا

سبک خراسانی است؟ الف(جایگزینی غزل  کدام مورد از ویژگیهای سبک عراقی نسبت به-57

واژگان عربی کمترج(کاربرد         ب(بیشتر شدن نقش عرفان درشعر      به جای قصیده

 مواردالف و ب*د( 

  نثرمصنوع ومتکلف درچه قرنی بوجود آمد؟الف( قرن پنجم هجری  -58

 د( قرن هشتم هجری ج( قرن ششم هجری *ب( قرن هفتم هجری
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   ب( مثنوی معنوی ج(فیه ما فیه از آثار موالنا است؟ الف( دیوان شمسکدام مورد -59

 *د(همه موارد 

  ج(فیه ما فیه ب( دیوان شمس *مهمترین اثر موالنا کدام است؟الف( مثنوی معنوی-60

 هیچ کدام(د 

ب( مالقات باشمس   مهمترین حادثه زندگی موالنا چیست؟ الف( دیدار با عطار-61

 د(رهسپار شدن به حلب ودمشق                                      چلبیج(آشنایی با حسام الدین   *تبریزی

 اولین مجموعه داستانی سیمین دانشور چه نام داشت؟-62

 سرباز شکالتی -4آتش خاموش *           -3شهری چون بهشت       -2سووشون           -1

 ت؟موفق ترین اثر سیمین دانشور چیس -63

 آتش خاموش -4       ساربان سرگردانی      -3   جزیره سرگردانی      -2          *سووشون-1

الف(مهرداد  بعد ازملک الشعرای بهار کدام یک از شاعران زیر قصیده سرای بزرگی بود؟ -64

 اوستا *        ب(پرویز بیگی حبیب آبادی    ج(سید حسن حسینی    د(مشفق کاشانی

 شعریاران چه غریبانه سروده کدام شاعر است؟ -65

 الف(مهرداد اوستا  ب(مشفق کاشانی   ج(پرویز بیگی حبیب آبادی *      د(خاقانی

 مشهورترین شاعر مرثیه سرای ایران کیست؟ -66

 شیخ بهایی -4عبید زاکانی       -3وحشی بافقی      -2*         کاشانی محتشم -1

 مرثیه چیست؟-67

 که شاعردر مدح پادشاهان می سراید. سروده ای-1
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 سروده ای که شاعر به هجو پادشاهان می سراید.-2

 سروده ای که شاعر در مورد خود  می سراید.-3

کی از بزرگان دین یا مرگ پادشاه سروده ای که شاعر به بیان احساسات خود درسوگ ی-4

 میسراید.*یا... 

 تلمیح چیست؟ -68

 نچیزی رابه چیزدیگرتشبیه کرد -1

 آن است که شاعر در میان کالم خود به داستان، آیه یا حدیثی اشاره کند.* -2

 آوردن واژه ای بادومعنا درکالم -3

 هیچکدام -4

 نا خلف باشم اگر من به جوی نفروشم /پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت  -69

 در بیت فوق کدام صنعت ادبی وجود دارد؟

 جناس-4          تلمیح * -3استعاره       -  2تشبیه   -1

قالب شعری که تمام ابیات آن دارای وزن یکسان است و مصراع اول و مصراع های  -70

 می باشد، چه نام دارد؟ 15-5زوج آن هم قافیه هستند وتعدادابیاتش بین 

 ترجیع بند -4قطعه          -3قصیده       -2غزل *        -1

 محل زندگی فعلی هوشنگ ابتهاج کجاست؟ -71

 ن آلمان  *             د: لوس آنجلسل الف: نیویورک        ب: داالس           ج: ک 

غزل های عاشقانه هوشنگ ابتهاج از حیث زبان به کدام شاعر بسیار نزدیک است؟الف:  -72

 حافظ *         ب: سعدی               ج: شهریار                 د: موالنا
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 دام قالب شعر می سراید؟محمدعلی بهمنی در ک -73

 الف: کالسیک              ب: نیمایی                  ج: سپید              د: همه موارد *

 معروفترین اثرفریدون  مشیری کدام است؟ -74

 الف( خون وخاکستر     ب(صبح دروغین       ج(  بازپسین              د(کوچه*

 موالنا در چه قرنی وکجا به دنیا آمد؟  الف( قرن هشتم در شهر الندره                -75

 د(قرن هفتم در شهر بلخ *                      ششم در شهر الندره     ج(قرن     ب(قرن ششم در شهر بلخ     

شهر همدان            عراقی در چه قرنی و کجا به دنیا آمد؟         الف(قرن ششم در  فخرالدین-76

ب( قرن هشتم در شهر بلخ       ج(قرن هفتم در شهر همدان *                         د(قرن ششم در 

 شهر بلخ             

کدام شاعر بیشتر اشعارش را در قالب قطعه سروده است؟  الف( حافظ               ب(موالنا                     -77

 *                  د(عراقی                                      ج(پروین اعتصامی

 بیت اول مثنوی             32نی نامه به کدام بخش ازمثنوی موالنا می گویند؟   الف(   -78

  هیچ کدام-د   بیت اول مثنوی *     18بیت اول مثنوی           ج(12ب(   

 افظ قرار داشته اند؟کدام شاعران خارجی تحت تاثیر ح  -79 

 الف( گوته         ب( نیچه          ج(  هومر           د( الف و ب*

 مثنوی      -غزل     ب -؟الفشعرمی سرودالبی قدر چه بیشترفروغ فرخزاد  -80

 نیمایی* -سپید       د –ج 
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 سهراب سپهری در کجا به دنیا آمد؟ -81

 ج( مشهد              د( تهران           الف( کاشان*         ب( تبریز         

 محتشم کاشانی در چه قرنی می زیست؟ -82

 الف(قرن هشتم         ب(قرن پنجم          ج(قرن دهم*          د(قرن دوازده

تعریف فعل منفی یا فعل نهی؟الف(فعلی که برانجام کاری داللت دارد.  ب(فعلی که  -83

 ینده انجام می شودآارد*    ج(فعل انجام شده   د(فعلی که در برانجام نگرفتن کار داللت د

تفاوت ترکیب بند وترجیح بند درچیست؟الف(ازجهت قافیه وردیف     ب(بیت تکرار  -84

                   شده دربین قطعات درترکیب بندیکسان نیست امادرترجیع بندیکسان است.*

 هیچ کدام-ج(هردومورد       د

-3سبک خراسانی       -2سبک عراقی*        -1شتم چه سبکی گسترش یافت؟در قرن ه- 85

 هیچکدام -4سبک هندی     

ه دلیل هنرنمایی هایش درعالم )ببند شعرای ایران مشهور است؟ کدام یک از شعرا به نخل-86

 وحشی بافقی-4     خواجوی کرمانی*  -3رودکی      -2حافظ       -1شعر(

 منظومه انتقادی موش و گربه اثر کیست؟- 87

 رودکی-4مولوی     -3عبیدزاکانی*    -2خواجوی کرمانی    -1

 تاریخ گزیده اثر کیست؟-88

 شرف الدین شیرازی-4دهلوی         -3افالکی      -2حمداهلل موستوفی*     -1
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 آرامگاه محتشم کاشانی درکدام شهر می باشد ؟-89

 فهان      ج(شیراز     د(کرمان  الف(کاشان *     ب(اص

 شاعری که در زندان لب هایش را دوختند؟ -90

 علی اکبر دهخدا-میرزاده عشقی     د-فرخی یزدی*     ج-فردوسی      ب-الف

 ثار زیر متعلق به ناصر خسرو می باشد؟آکدام یک از  -91

 هر وعین الحیاتدیوان اشعار ،سعادت نامه*      ب(وامق وعذرا ، شادب،الف(سفرنامه 

 شعرهای ناصرخسرو در چه سبکی سروده شده اند؟ -92

 الف(سبک عراقی         ب(سبک خراسانی*       ج(سبک عربی

 مد؟آسبک هندی در چه دوره ای)قرنی( بوجود  -93

 الف( ده هجری          ب( نهم هجری *          ج( قرن یازدهم        د( قرن بیستم

 کاشانی در میان هواداران شیعه جایگاه ویژه ای دارد؟کدام شعر محتشم -94

           الف( بازاین چه شورش است*        ب(کو در دل است و هیچ دلی بی مالل نیست

 ج( پاکان ستم ز جور فلک بیشتر کشند

 ؟مهمترین پیروان شعرنیمایی پس ازنیما چه کسانی بودند -95

،سهراب ب(مهدی اخوان ثالث        الشعرا،سیاوش کسرایی،ملک الف(سهراب سپهری 

 د(هیچکدام      حسین منزوی،شفیعی کدکنی،فروغ فرخزاد*       ج(سپهری،فروغ فرخزاد

 مهدی اخوان ثالث اهل کجا بود وسبک شعراو چگونه بود؟ -96

 محلی     د(هیچکدام –شعرقدیم     ج(شیراز  -شعرنو*      ب( تهران –الف(مشهد 

ن به بیان غم واندوه خود در زندان می پردازد چه نوع شعری آاعر در شعری که ش -97

 (کمدی4(تراژدی                3(درام                  2(حبسیه*             1است؟ 



15 
 

 به بررسی چگونگی زیبایی کالم می پردازد---------98

 (تضاد4       (سجع           3(علم بدیع*           2(تلمیح                  1

به کاربردن واژه ای درجمله که حداقل دومعنا دارد یکی دور از ذهن ودیگری نزدیک "-99

 از تعاریف کدام یک از صنایع ادبی است؟ "به ذهن

 (تشبیه4(ایهام*                3(مراعات نظیر             2(جناس             1

 اسمی که برای مخاطب شناخته شده باشد ؟-100

 (اسم معنی4(اسم ذات         3(اسم نکره        2(اسم معرفه*          1

 کدام یک از موارد زیر جزءموارد استفاده از دو نقطه در جمله است؟-101

(بعد از واژه ای که معنی در برابرش 3(پس از کلمات تفسیرکننده   2(پیش از نقل قول       1

 (همه موارد*4نوشته می شود           

 کدام یک از شاعران زیر بیشترین حبسیه ها را در ادب فارسی سروده است؟ -102

 (صائب تبریزی4(شیخ بهایی     3(محتشم کاشانی        2(مسعود سعدسلمان*         1

 مهمترین اثر هاتف اصفهانی چیست؟ -103

 الف وج الف(خداوندنامه     ب(شاهنامه         ج(ترجیع بندعرفانی*         د(گزینه

به کاربردن دو کلمه متضاددرکنارهم است که می تواند باعث لطافت و زیبایی کالم -104

 شود چه نام دارد؟      الف(تلمیح          ب(تضاد*         ج(سجع            د(جناس

 زادگاه سنایی کجاست؟ -105
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 الف(غزنه*          ب(سمرقند          ج(بلخ           د(شیراز

درزبان فارسی به  --------- سنایی در زمره پایه گذاران نخستین ادبیات منظومِ-106

 شمارامده است.

 الف(عرفانی *        ب(ساده             ج(دلنشین         د(هیچکدام

 حدیقة الحقیقه از کیست؟ -107

 الف(سنایی*        ب(انوری       ج(خاقانی          د(عطار

 ت انوری بر پایه چیست؟بیشترین شهر  -108

 الف( قصاید*      ب(غزلها          ج(قطعه ها          د(مثنوی ها

 اثر تحفة العراقین از کیست؟ -109

 الف(خاقانی*      ب( سعدی           ج( انوری              د( سنایی

 نظامی چه چیزی را در ادبیات فارسی به حد اعالی کمال رساند؟ -110

 ن سرایی *         ب(قصیده سرایی         ج(غزل سرایی     د( همه مواردالف( داستا

 اولین زن ایرانی که به صورت حرفه ای در زبان فارسی داستان نوشت چه نام دارد؟ -111

 الف فاطمه سیاح             ب( سیمین دانشور*         ج(موارد الف وب

 همسر سیمین دانشور چه کسی بود؟ -112

 جالل ال احمد*      ب( خسروی        ج( شاملو       د( هیچکدامالف( 

ادبیات داستانی شکلی از روایت است که درهمه یا بخشی از آن به رویدادهایی اشاره  -113

 می شود که :

 الف(واقعی نیستند       ب(خیالی اند      ج(ساخته ذهن نویسنده اثر    د(همه موارد*

 ت که در روند داستان دستخوش تغییرات شخصیتی می شود ؟........شخصیتی اس -114
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 الف(شخصیت ایستا     ب(شخصیت متضاد      ج(شخصیت پویا *        د(شخصیت راوی  

 ونشر کدام است ؟ انواع لفّ -115

 الف(مشوش       ب(مرتب      ج(معکوس     د(همه موارد*

 ه بود ؟گونزبان شعر در دوره مشروطیت چ -116

 زبان فخیم       ب(زبان محاوره      ج(زبان ساده وبی پیراهه    د(گزینه ب وج*الف(

 روش عالمه دهخدا در تنظیم امثال وحکم چه است؟ -117

 الف( الفبایی *          ب( موضوعی         ج( ترتیبی        د( هر سه مورد

 شاعر چه قرنی است ؟ یعطار نیشابور -118

 رن سوم     ج(اواخرقرن ششم واوایل قرن هفتم*    د(قرن هشتمالف(قرن پنجم     ب( ق

 محمدبن منور در شرح احوال کدام عارف بزرگ می باشد؟اسرار التوحید تالیف  -119

 الف( عطار         ب(حافظ          ج( ابوسعیدابی الخیر*         د(سعدی

 قرنی نگاشته شد؟ چه  کتاب اسرار التوحید در -120

 ب( ششم*       ج(هفتم       د(چهارم              الف(پنجم

 ثار صادق هدایت کدام است؟آاز مشهور ترین   -121

 الف( ولنگاری        ب(بوف کور*          ج( زنده به گور      د( سگ ولگرد

 مهم ترین کتاب نثر موالنا چیست؟   -122

 فیه ما فیه*         د( الهی نامهالف( دیوان کبیر            ب( مثنوی معنوی       ج( 

 خرین دفتر شعر قیصر امین پور کدام مورد است؟آ-123

 الف(دستور زبان عشق*     ب( به قول پرستو             ج(گزینه اشعار

 هستند. ---------و  ----------مشهورترین سرایندگان دوبیتی -124
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 فایزدشتستانی*          -قیصر امین پور          ب(باباطاهر -الف(باباطاهر

 کاکاییعبدالجبار – محمودی ج(سهیل  

 بزرگترین ومهمترین شاعر قرن نهم که بود؟ -125

 الف(سعدی               ب(جامی*                  ج(موالنا                د(سنایی

 لقب کدام شاعر خاتم الشعرا نام دارد؟ -126

 ج(جامی*            د(خیام                  الف(بسحاق              ب(حافظ    

 در بیت زیر کدام آرایه ادبی به کاررفته است؟  -127

 تا تو نانی به کف اری وبه غفلت نخوری   /ابر وباد ومه وخورشید وفلک در کارند

 د( ایهام   الف(تلمیح         ب(استعاره       ج(مراعات نظیر*   

 زیرتعریف پارودی یا نقیضه است؟کدام یک از موارد  -128

 الف(درلغت به معنای حدیث عاشقی است

 ب(دربیان مطالب اخالقی وتعلیمی ومناظره ونامه نگاری بکار می رود

 ج(یکی از رایج ترین وپرکاربردترین صنایع ادبی است

د(شعرطنزی است که به تقلید از یک شعر جدّی واغلب مشهور ومهم سروده می شودودرواقع 

 اثرموردنظر را به سخره می گیرد* شاعر

 پارودی سرایان مشهورزبان فارسی کدامند؟  -129

     بسحاق اطعمه* –موالنا    ج(عبید زاکانی  –سعدی    ب(جامی –الف(حافظ 



19 
 

 باباطاهر -د(خیام 

(اسمی که قابل دیدن ولمس کردن است ودر خارج از ذهن وجود دارد مثل خانه 130

 الف(اسم ذات*        ب(اسم معنی       ج(اسم مشتق      د(اسم مرکب    ودفتر،چه نام دارد؟   

 به کدام یک از شعرای زیر لقب استاد سخن داده اند؟  -131

 الف( حافظ               ب( سعدی *      ج( فردوسی         د( باباطاهر

 از کدام شاعر نامدار است؟ "بنی آدم اعضای یکدیگرند "شعر -132

 سعدی*      ب(حافظ         ج(فردوسی       د(باباطاهرالف( 

گونه ای از ادبیات که برای اجرا در صحنه تئاتر یا مکان های دیگر تنظیم و نوشته شده  -133

 باشد چه نام دارد؟

 الف( ادبیات تعلیمی        ب( ادبیات نمایشی  *         ج( ادبیات عارانه        د( هیچ کدام

 در لغت به چه معناست؟کنایه  -134

 سخن گفتن        ب( پوشیده سخن گفتن  *      ج( بی هوا سخن گفتن        واضحالف( 

 د( هیچ کدام 

فرینی وتوجه خاص به واژگان از خصوصیات کدام آ توجه به موسیقی ذاتی زبان ومعنا -135

 شعر است؟ الف( دوبیتی    ب( مثنوی   ج(غزل   د(شعر سپید*

 ترین شاعر در سرودن شعر سپید کیست؟ موفق -136

 الف(احمد شاملو*    ب(یداهلل رویایی   ج(محمدرضا احمدی   د(سید علی صالحی

 است. ----------مهمترین اثر شهریار  -137
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 الف(حیدربابائیه*            ب(قصیده          ج(شعرنیمایی         د(رباعی

 .....است.اکثر اشعار پروین اعتصامی در مورد -138

 د(هیچکدام    *الف(زندگی افراد    ب(طبیعت      ج(مسائل اجتماعی وبیداد شاهان

 در ایران روزدرگذشت او را روز شعروادب فارسی نام گذاری کردند. -139

 الف( شهریار*        ب(عطارنیشابوری        ج(رهی معیری

منظور از  ((لفظ دری را ر  مر این قیمتی د   /آنم که در پای خوکان نریزم من))در شعر  -140

 دیوانگان    -ب         *صاحبان قدرت -الفخوکان چیست؟

 هیچکدام -د   کافر     های سانان  -ج

 -3مضارع)حال(   -2ماضی) گذشته(  -1زمان های  اصلی فعل عبارتند از: -141

 ب: غلط                 الف: صحیح *                  .             مستقبل)آینده(

))کالمی که به جای اشاره مستقیم به چیزی غیر مستقیم و با واسطه به آن اشاره کند   -142

 برای تصاویر ملموس و معانی و عواطف بکار می رود.((.

 هیچ کدام-کالم مسجع       د -کال آهنگین       ج -کالم نمادین*       ب -الف

 ا در گذشته دور بیان می کند؟فعلی که انجام کاری ر -143

 الف: ماضی ساده                   ب: ماضی نقلی                 ج: ماضی بعید*

 برای انجام عملی در آینده داللت دارد؟ -144

 الف: ماضی ملموس        ب: مضارع التزامی               ج: فعل مستقبل*

 بی چه نام دارد؟نخستین داستان کوتاه فارسی به شیوه غر -145
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نوشته  الف(تلخ وشیرین   ب( راه اب نامه  ج (سروته یک کرباس  د(فارسی شکر است

 *  جمالزاده

 نشانه های جمع در فارسی ...........و...........می باشد. -146

 الف( ات. ان           ب(  ان   ، ها *         ج( ان. ات              د( ان. ین

 آثار زیر از نظامی است؟ کدام یک از -147

 سرار        د(همه موارد*الف(لیلی ومجنون      ب(خسرو وشیرین     ج(مخزن اال

 مهمترین اثر دهخدا.............. است؟ -148

 الف(مسمط           ب(تصنیف              ج(چرندوپرند         د(لغت نامه*

 شعربود؟کسرایی باسرودن کدام سیاوش اوج شهرت  -149

 *دماوند خاموش     د:آرش کمانگیر الف:خون سیاوش       ب:سنگ وشبنم     ج:با

 

......... به معنای غم نامه یا سوگ نامه و در اصطالح به تصویر کشیدن نا کامی اشخاصی -150

 برجسته است .

 ( هیچ کدام4( کمدی     3( درام یا دراما     2تراژدی*     (1

 کدام شاعر است؟تخلص "م.سرشک" -151

 شفیعی کدکنی*-منوچهر آتشی    د-نادر پور      ج-حمید مصدق   ب-الف

نویسنده تاریخ بیهقی کیست؟الف( خواجه ابولفضل بیهقی*        ب( بابا طاهر همدانی     -152

 ج( ناصر خسرو    د( خیام نیشابوری
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می کنند و در  وبحث دو چیز یا دو کس درباره چیزی صحبت یک نوع ادبی که درآن  -153

آخر یک نفر پیروز می شود چه نامیده می شود؟ الف( مصاحبه       ب(مناظره*   ج( مباحثه               

  د( مصافحه 

 دیوان غزلیات شمس تبریزی اثر کیست؟   -154

 د( نظامی             ج(سعدی             ب( موالنا*         الف( بوستان   

 این نوع شعر به طور کلی از قیدوقافیه ازاد است واهنگ دار بودن- 155                

 به معنای موسیقی درون کالم از اجزای جدایی ناپذیر این نو شعر است؟              

 د(ب وج               ج(سپید                *زادآ ب(   الف(نو                 

  کدامند؟ های  سعدی لقب  -156

 د(هیچکدام     *   الف(استاد سخن       ب(شیخ اجل      ج(الف وب

 ؟اوچیست لقب  و کیست  نخستین شاعر بزرگ ادبیات فارسی -157

،آدم د(رودکی    جامی،خاتم الشعراج(      مولوی،خداوندگارب(         حافظ،لسان الغیبالف(

 *الشعرا

می باشد؟الف(استفاده بسیاراندک ازواژگان کدامیک ازویژگیهای سبک خراسانی -158

وترکیبات عربی   ب(به کاربردن واژگان فارسی کهن   ج(استفاده ازتشبیهات واستعاره های 

 ساده   د(هرسه مورد*

     الف(مولوی    ب(رودکی*    مبتکرقالب رباعی کدام شاعراست؟- 159
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 ج( عطار       د(سنایی 

 خراسانی چیست ؟مهمترین قالب شعری درسبک  -160

 الف( غزل       ب(قصیده *      ج( سپید         د(مثنوی 

 ارکان تشبیه رامشخص کنید. "چهره اش مثل ماه درخشان بود."در تشبیه-161

 درخشان)ادات شبه(-ماه)مشبه(-مثل)وجه شبه(-الف(چهره اش)مشبه به(

 به(*درخشان)وجه ش-ماه)مشبه به(-مثل)ادات تشبیه(-ب( چهره اش)مشبه(

 درخشان)وجه شبه(-ماه)ادات تشبیه(-مثل)مشبه به(-ج( چهره اش)مشبه(

قالب شعری که تمام ابیاتش دارای وزن یکسان هستند،مصراع اول بامصراعهای زوج هم -162

 بیت داردوموضوع اصلی آن مدح است. 15قافیه اند،حداقل 

 ج( سپید         د( قصیده *       رباعیالف( غزل       ب(

سال*         30الف(  فردوسی چند سال ازعمر خود را صرف سرودن شاهنامه کرده است ؟ -163

  سال35سال      د(10سال     ج( 20ب(

 شاهنامه چند بیت دارد ؟ -164

 هزار بیت     10هزار بیت      د(20هزار بیت *      ج(60هزار بیت     ب(40الف(

      دلیر)شیرافکن(*ج(     بیمارب(         ثروتمندالف( به چه معناست؟"شیراوژن"کلمه ی  -165

 غمگیند(

 کدام شاعرمبدع قالب مسمط است و او را ازبهترن توصیف گران طبیعت می دانند. -166



24 
 

 انورید( منوچهری *      ج(عطار    ب(    (عنصری الف

رپای شاعرقرن پنجم ملقب به حجت که شعرگفتن برای پادشاهان راریختن مروارید د -167

 ناصرخسرو*د(      ع نصریج(     سناییب(         نظامیالف( خوکان می داند.

ازانواع ادبی که درآن شاعربه بیان احساسات وعواطف شخصی خودمی -168

 پردازد.الف(ادبیات حماسی    ب(ادبیات غنایی*   ج( ادبیات دراماتیک   د(مناجات

 نیما یوشیج   -بسهراب سپهری    -الفم . امید تخلص کدام شاعر است ؟  – 169

 میرزاده ی عشقی -د  *       مهدی اخوان ثالث-ج

 و از شاعران کدام عصر بوده است؟  ستآرامگاه خواجوی کرمانی در کجا -170 

 عصر مغول  –کرمان    -عصر مغول  *                   ب –تنگ اهلل اکبر شیراز -الف

 عصر مغول  –همدان   -عصر قاجاریه                            د –تنگ اهلل اکبر  -ج

  کدام یک از آثار عبیداهلل زاکانی است؟  -171

 الهی نامه     –کارنامه بلخ   -منظومه موش و گربه *               ب -رساله دلگشاء-الف

 کلیله و دمنه -اسرار التوحید                    د -کیمیای سعادت -ج

 به کدام یک شاعرصبح می گویند؟ –172

 خاقانی* -د               رودکی   -ج                   منوچهری  -ب                 نظامی-الف

 است ؟فرخزاد فروغ  شعرهای  کدامیک از موارد زیر جزء مجموعه -173

 الف(اسیر     ب(دیوار وعصیان       ج(باغ مهر     د(موارد الف وب*  
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 غزل عاشقانه درکدام قرن وتوسط کدام شاعر به اوج خود رسید؟ - 174

 حافظ           -فردوسی           ب( هشتم  -الف( چهارم    

 موالنا –سعدی*                 د( هفتم  –ج( هفتم 

است و در اصطالح  ر لغت به معنای پراکندن تعریف مقابل مربوط به کدام مورد است؟ ) د-174

ن را به ه نبوده و نویسنده به وسیله ذهن آقافی و به معنای سخنی می باشد که مقید به وزن یادب

(.اننده انتقال می دهدوخ  

 همه مواد.4                      معنوی.3             نثر *.2               مثنوی.1

 انواع نثر را نام ببرید-175

 همه موارد*.4        نثر مصنوع .3       نثر مسجع .2             نثر ساده.1

 سجع دارای چند دسته است؟ -176

 *2و1زینه گ.4. چهار دسته     3           وازیتسجع م.2       سجع متوازن .1

تعریف مقابل مربوط کدام گذینه زیر می باشد؟)نثری که جمله و عبارت قرینه در ان -177

 ر شعر است(نثر به منزله قافیه دجع باشند در دارای س

 نثر مسجع یا موزون*.4                          نثر متکلم.3                 ثر ساده .ن2          ثر مصنوع .ن1

ابوالحسن خرقانی عارف بزرگ قرن........و........ هجری از چهره های درخشان و  -178

 عارفان بزرگ ایران است.

 هیج کدام .4                  دوم سوم .3     چهارم پنجم *.2       پنجم ششم .1
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 ه خود چه مطلب نوشته بود ؟قاشیخ ابو الحسن خرقانی بر سردرخان_179

به در که ن کس چه آپرسید د نانش دهید واز ایمانش مهر کس که در این سرا در آی"

 ".ارزدبوالحسن به نان وان خ البته برگاه باری تعالی به جان ارزد 

 ابیات زیرراترجمه کنید.-180

 ( بسوزندچوب درختان بی بر            سزاخودهمین است مربی بری را1

 چوب درختان بی حاصل رامی سوزانندزیرا سزای بی فایده بودن جزسوختن نیست.

 ( پسنده است بازهدعماروبوذر            کندمدح محمودمرعنصری را؟2

است که عنصری محمودغزنوی  ندسزاوارهست وتقوا مظهرزهد آیاباوجودعماروابوذرکه هردو

 رامدح کند؟

 می صرف وحدت کسی نوش کرد       که دنیاوعقبی فراموش کرد (3

کسی می تواندبه درک یگانگی حقتعالی برسدکه دنیاوآخرت رافراموش کندوفقط متوجه 

 ذات باری تعالی باشد.

 ارانصیب وماهی دریا(ازدربخشندگی وبنده نوازی           مرغ هو4

به خاطربخشندگی ولطفی که نسبت به بندگانش داردهم قسمت وروزی پرندگان رامی 

 دهدوهم روزی رسان ماهیان وآبزیان است.

 (سعدی ازآنجاکه فهم اوست سخن گفت     ورنه کمال تو،وهم کی رسدآنجا5

پرداخته است وگرنه حتی خداوندا  سعدی به میزان فهم وشعورخودراجع به تو  به ایرادسخن 

  .خیال هم  به درک کمال توراه ندارد
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 .............به سان ظرفی است که درون مایه را در خود جای داده است ؟-181

 الف( لفظ *                ب ( محتوا              ج( کالم ادبی            د( قافیه 

 است ؟ به ترتیب ادب نحو و تهذیب نفس جزء کدام ادب-182

 الف( ادب درسی ، ادب درسی            ب( ادب نفس ، ادب نفس    

 ج(ادب درس ، ادب نفس*                 د( ادب نفس ، ادب درس  

داستان پادشاهی کیکاووس تا کشته شدن رستم کدام در دوره از شاهنامه فردوسی قرار -183

 می گیرد ؟

 نی *         ج( دوره تاریخی       د( دوره مذهبی الف( دوره اساطیری        ب( دوره پهلوا

 شاهنامه حیرتی و همای نامه ، اسکندر به ترتیب مربوط به کدام آثار حماسی می شود ؟-184

 الف(دینی و مذهبی ، ملی ، تاریخی*        ب(تاریخی ، دینی ، مذهبی ، ملی 

 ملی ، مذهبی  ج(مذهبی ، تاریخی ، ملی                     د( تاریخی ،

 منظومه مهابهاراتا و رامایا در ادبیات کدام کشور هستند ؟-185

 الف( هند *           ب( یونان         ج(روم          د( فرانسه  

 در کدام ادبیات شاعر با دنیای درونی سروکار دارد ؟-186

 نمایشی الف( تعلیمی           ب( غنایی*             ج(حماسی           د( 

کدام دسته از ادبیات تعلیمی غالباً از نظر ادبی و کاربرد صور خیال ضعیف و بیشتر جنبه -187

 نظم دارد تا شعر ؟

 الف( اخالقی        ب( مذهبی         ج( عرفانی              د( فلسفی و علمی *

گفته می شود  کدام دسته از ادبیات تعلمی است نام دیگر آن ادبیات اعتراض و پرخاش-188

 ؟
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 الف( اخالقی         ب( علمی فلسفی        ج( سیاسی و اجتماعی*        د( نمایشی 

 قدیمی ترین نمونه اخوانیات سروده ی کدام شاعر است ؟-189

 الف( مسعود سعد *         ب( نیما یوشیج           ج( میزاده عشقی       د( سلمان ساوجی 

 ی به گوشه ی چشم نگاه و اشاره کردن است ؟کدام آرایه به معنا-190

 الف( تلمیح *         ب( حسبیه              ج( اقتفا                 د( تشبیه 

 قدیمی ترین انواع شعر غنایی در ادبیات فارسی چیست ؟-191

 الف( مدیحه *           ب( شکوائیه          ج( طنز                د( مرثیه  

 آخرین بیت در هر شعر چه نام دارد ؟-192

 الف(مطلع         ب(مصرع                  ج( مقطع *                  د( ذولسانین 

 به شعری که مقابل نقطه ی مدح و ستایش است چیست ؟-193

 الف( هزل        ب( هجو*             ج(مناظره            د( نقیضه 

 در قرن های هفتم، هشتم، نهم .......................نامیدند. سبک شعر فارسی را-194

 د(سبک شعر بازگشت ادبی  ج (سبک شعر معاصر  ب( سبک شعر عراقی*    الف( سبک سلجوقی 

 مهمترین قالب شعری در سبک عراقی کدام است؟-195

 الف( غزل*         ب( سلجوقی               ج( هندی                    د( محتوایی  

جالل الدین محمد بلخی)موالنا( در ششم ربیع االول ......................هجری قمری در بلخ -196

 زاده شد.

 642د(                1220ج(                         628*                             ب( 604الف( 

 ........................معروف به اخی ترک از عارفان بزرگ و مرید موالنا بود.-197

 الف( زرکوب              ب(حسام الدین چلوی*            ج( موالنا              د( شمس تبریزی 

 ت. .........................حاصل پر بارترین دوران عمر موالناس -198
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 الف( مثنویِ معنوی*               ب( غزل               ج( رباعیات                د( دیوان شمس 

 ...........................مشهور به مکاتیب مجموعه نامه های صد و پنجاهگانه موالناست. -199

 د( عارفان پیشین               الف(مکتوبات*                   ب( ربایات                   ج( غزل    

 یغمای جندقی در چه قرنی می زیست؟-200

 14د( قرن                      10*                ج( قرن 13ب( قرن             11الف( قرن 

 سبک نوشتاری یغمای جندقی برای بیان مشکالت جامعه خود چه بود؟-201

 الف( طنز                 ب( هجو و هزل*                            ج( مرثیه 

 برجسته ترین شاعر دوره ی بازگشت ادبی چه کسی بود؟  -202        

 الف( سروش اصفهانی   ب( فروغی بسطامی        ج(جالل آل احمد          د( یغمای جندقی *        

قی که در خصوص عالمان و زاهدان ریا کار سروده شده چه نام یکی از اثار یغمای جند -203

 دارد؟

 الف( قاضی نامه*               ب( کوزنامه              ج(مرادیه         د( سرداریه

 شهریار درچه شهری و چه سالی متولد شد؟-204

 1285زاهدان،-ب 1286یزد،-الف

 1279چهارمحال بختیاری، -د *1285تبریز،-ج

 مهمترین اثر هوشنگ ابتهاج چیست؟-205

 برنامه گل ها-ب سپیده-الف

 تصحیح غزل حافظ*-د نیمایی-ج

 غزل در لغت به چه معنی است؟-206

 حدیث عاشقی*-ب عشق عاشقی-الف

 عشق معشوق-د معشوق-ج
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 سبک خراسانی به چه سبکی مشهور است؟-207

 الف( سبک ترکستانی *      ب( سبک عراقی       ج( سبک هندی      د( هیچکدام 

 تاریخ و محل تولد وحشی بافقی کجا بوده است؟-208

 بافق یزد نیمه اول قرن دهم *-شیراز نیمه اول قرن دهم              ب-الف

 کرمان قرن هشتم-کاشان قرن دهم                         د-ج

 ر نثر مسجع یا همان نثر موزون ....................... بوده است.پایگذا-209

 حافظ-مولوی              د-وحشی بافقی           ج-خواجه عبدا... انصاری*            ب-الف

 کدام مثنوی وحشی به پیروی از نظامی و بر وزن مخزن االسرار است؟-210

 فرهاد و شیرین-ناظرمنظور              د-ج     خلدبرین*    -ساقی نامه             ب-الف

سبک قدیمی .............................. برزخی بین شعر دوره تیموری و سبک هندی است که -211

 شاعر آشکارا و بی پرده زبان خود را واگویه می کند.

   سبک عراقی            -وقوع گویی*                ج-واسوخت           ب-الف

 سبک شعر بازگشت ادبی-د

سادگی ، پرهیز از صنایع بدیعی ، اغراق های شاعرانه ، کاربرد اصطالحات عامیانه و بیان -212

صریح و بی پیرایه و وقایعی که بین عاشق و معشوق می گذرد از ویژگیهای ............................. 

 است.

 نثر مسجع-شعر معاصر              د-ج       مکتب واسوخت      -مکتب وقوع*           ب-الف

 

 پــــــــــــــــــــــــــــــــایــــــــــــــــــــــان
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 یک شب آتش در نیستانی فتاد))

 که برجانی فتاد عشقیسوخت چون 

 شعله تا سرگرم کار خویش شد

 هر نی ای شمع مزار خویش شد

 نی به آتش گفت کاین آشوب چیست؟

 سوختن مطلوب چیست؟مر ترا زین 

 گفت آتش بی ثمر نفروختم

 دعوی بی معنی ات را سوختم

 زان که می گفتی نی ام با صد نمود

 همچنان در بند خود بودی که بود

 مرد را دردی اگر باشد خوش است

 درد بی دردی عالجش آتش است!((

 مجذوب تبریزی

 

 تباآرزوی موفقیت وسعاد

 


