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  تست ھای ادبیات پیش دانشگاھی

" بی ھوش "مقصود شاعر از " محرم این ھوش جز بی ھوشی نیست"در مصراع ) ١
کیست؟

بی توجھ -۴عاشق          -٣بی خرد                 - ٢معشوق      - ١   

ناظر بھ کدام "جفت بدحاالن و خوش حاالن شدم/من بھ ھر جمعیتی ناالن شدم"مفھوم بیت )٢
است؟" نی "ویژگی نمادین 

انعکاس - ۴انعطاف               -٣انحصار               - ٢انحنا         - ١     

کدام " کھ گردت را نیابد در جھان باد/بھ راه اندر شتاب تو چنان باد" با توجھ بھ بیت )٣
گزینھ نادرست است؟

.         بیت ردیف دارد - ١    

.ر بیت وجود داردآرایھ ی کنایھ د - ٢    

. آرایھ جناس تام در بیت مشاھده می شود - ٣     

.ھر دو کلمھ پایانی مصراع ھا کلمات قافیھ اند - ۴     

عارف و اصل و "اشاره بھ ..... ھمھ ی کلمھ ھا در نی نامھ ی مولوی بھ جز کلمھ ی)۴
است؟" عاشق ھجران دیده

بی ھوش - ۴ھوش            - ٣       ماھی        - ٢نی                   - ١     
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بھ ترتیب کدام است؟" غازه -حمیت-ساطع"معنی درست ھمھ ی کلمھ ھای )۵

غیرت معطر –تابان -٢خوش بو                        –یاری  –منتشر  - ١      

گلگونھ–پشتیبانی  -ھویدا-۴سرخاب                   –مردانگی –درخشان  - ٣      

:،کتم عدم یعنی" من خفتھ بدم بھ ناز در کتم عدم" مصراعدر )۶

سکوت و آرامش- ۴نھانگاه سرنوشت    - ٣جھان نیستی      - ٢دنیای بی خبری     - ١      

زمینھ ی مھم باشد ھمھ گزینھ ھا جزآن  ۴از ویژگی ھای حماسھ این است کھ باید دارای )٧
...........چھار موردند، مگر گزینھ 

خرق عادت - ۴داستانی               - ٣قدرت نمایی       - ٢قھرمانی             - ١      

چھ چیزھای بیشترین بخش حماسھ را تشکیل می دھد؟)٨

وقایع تاریخی-۴اشخاص و حوادث -٣وصف ھا و توصیف ھا    - ٢خرق عادت    - ١      

در شاھنامھ نیز وجود سیمرغ،دیو سپیدو عمر ھزار سالھ ی زال عناصر و پدیده ھایی )٩
.حماسھ را تقویت می کنند.......... ،زمینھ ی ھستند کھ ھمچوم رشتھ ھایی استوار 

داستانی -۴قھرمانی       -٣ملی             - ٢تخیلی               - ١       

کدام ویژگی حماسھ است؟بیان کننده " زور بازو با قدرت تفکر )"١٠

زمینھ خرق عادت- ۴زمینھ ی داستانی    - ٣زمینھ ی ملی      -٢زمینھ ی قھرمانی  - ١     

..........معنای ھمھ ی واژگان برگزیده درست است ،مگر گزینھ ی )١١

آشپزی :خوالگیری  - ٢رنگ سرخ                   : حبری رنگ- ١    

لغزش و اشتباه: زلت - ۴زرد رنگ                      اسب: سمند - ٣    
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کدام آرایھ ھا در بیت زیر دقیق تر آورده شده اند؟)١٢

"ھمان کاوه آن بر سر تیزه کرد     ھمان گھ ز بازار برخاست گرد"        

تشخیص–ایھام -۴استعاره     –مجاز -٣جناس      -کنایھ- ٢تشبیھ     - تلمیح- ١      

معنی واژه خدیو کدام است؟"بریده دل از ترسگیھان خدیو"توجھ بھ مصراع با )١٣

جھان-۴ضحاک          -٣پادشاه               -٢خدا      - ١       

در بیت زیر کدام است؟" سپردن"معنی واژه ی ) ١۴

"خروشید و برجست زجای      بدرید و بسپرد محضر بھ پای"       

طی کردن - ۴وسعت بخشیدن     - ٣زیر پا گذاشتن      - ٢ن       واگذار کرد - ١       

"این بیت توصیف چھ کسی است)١۵

"منی چون بپیوست بھ کردگار         شکست اند آورد و برگشت کار"        

کاوه-۴فریدون       - ٣ضحاک           -٢جمشید           - ١    

کدام است؟" برخواند کاوه ھمھ محضرشچو "در مصراع"  محضر"معنی واژه )١۶

استشھاد نامھ -۴دالیل       - ٣امضا      -٢در محضر ضحاک       - ١      

.........من ھرگز: یعنی" نھ ھرگز بر اندیشم از پادشاه)"١٧

بھ پادشاه فکر نمی کنم  -٢از سلطان نمی ھراسم       - ١     

.از سلطان تقاضایی دارم -۴ از شاه گلھ ای در سر ندارم      - ٣     

در کدام اثر منصفانھ و دقیق خویش ،در باره ی کاوه " دکتر غالم حسین یوسفی) " ١٨
آھنگر بھ تحلیل زیبا و پرجاذبھ پرداختھ است؟
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روان ھای خویش  -٢دیداری با اھل قلم           - ١      

چشمھ ی روشن -۴برگھایی در آغوش باد      - ٣      

:دن یعنیسپر)١٩

ایستادن - ۴پای مال کردن      - ٣مقاومت کردن        - ٢قدم زدن          - ١      

بیانگر چھ مفھومی است؟" شده بر بدی دست دیوان دراز )"٢٠

تعدی محاکم بر حقوق عمومی - ٢رعایت حال بدکاران       - ١      

ی و پلیدیرواج زشت - ۴      تسلط اھریمن صفتان و آشوب گران - ٣      

" یکایک "معنی " برآمد خروشیدن دادخواه/ ھم آن گھ یکایک ز درگاه شاه"در بیت)٢١
چیست؟

بھ تنھایی  -۴ناگھان      - ٣پی در پی     - ٢پشت سر دیگری     - ١      

پرورش یافتن فریدون در غار بھ ھنگام کودکی شبیھ پرورش یافتن کدام پیامبر بزرگ )٢٢
الھی است؟

حضرت محمد - ۴حضرت سلیمان   - ٣حضرت ابراھیم     - ٢حضرت موسی       - ١      

کدام دو کلمھ مترادف نیستند؟)٢٣

خورشگر-خوالیگر -۴عدالت   -دادپیشگی-٣حوضچھ   - آبزن - ٢مظھر    -محضر- ١      

کیست؟" کھ بر گوی تا از کھ دیدی رستم/بدو گفت مھتر بھ روی دژم"دربیت" مھتر )"٢۴

موبد -۴کاوه            -٣فریدون      - ٢ضحاک          - ١     
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در ادب کدام گروه از شاعران،  منظومھ ھای عاشقانھ ای سروده اند کھ با شعر نمایشی )٢۵
اروپا برابر ی می کند؟

منوچھد دامغانی  –فرخی  -٢ناصر خسرو              -رودکی - ١     

رضی الدین  آرتیمانی-حافظ-۴عد گرگانی    فخرالدین اس-عنصری - ٣     

است؟.... در شعر فارسی وسیع ترین افق معنوی و عاطفی ، افق شعرھای ) ٢۶

نمادین -۴غنایی     -٣تخیلی       -توصیفی - ٢حماسی       - ١     

شروع رشد و باروری اشعار عاشقانھرا در تغزالت کدام شاعر باید جستوجو کرد؟) ٢٧ 

رودکی - ۴حافظ       -٣نظامی       - ٢سنای      - ١     

اثر کیست؟" ھزار و یک شب" کتاب) ٢٨

جالبی ھجویری  -٢فرامرز بن خداد ازجانی          - ١      

ابوطاھرطرسوسی -۴عبدالطیف طوجی                  - ٣      

محسوب می شوند؟............... مناجات نامھ ھا جزء ادبیات ) ٢٩

داستانی - ۴توصیفی       - ٣غنایی         - ٢تعلیمی             - ١     

.محسوب می شوند........... مرثیھ ھا جز ادبیات) ٣٠

انقالب اسالمی  -۴غنایی       -٣پایداری      - ٢حماسی          - ١      



www.IranModares.com

ه ی غزل عرفان و اصطالحات صوفیھ با پیش گامی کدام شاعر و در چھ قرنی بھ حوز)٣١
را یافت؟

۵-فرخی - ۴   ٧- مولوی - ٣        ۴- رودکی  -٢        ۶-سنای- ١     

بھ ترتیب کدام است؟"حبر - مالیده -درزه"معنی واژه ھای )٣٢

جوھر - نابود- دوختھ - ٢مرکب                - مرغوب- شکافتھ - ١      

کبودرنگ –خوب  -خیاط-۴مرکب                 -مرتب شده-بستھ- ٣      

:یعنی" درزه")٣٣

سخت - ۴سست             -٣باز       - ٢بستھ       - ١     

در کدام گزینھ معنای دو کلمھ متفاوت است؟)٣۴

بقیھ و بقیت -۴اشارت و اشاره   - ٣عقیده و عقیدت    - ٢اقامھ و اقامت       - ١     

در کدام گزینھ غلط امالیی وجود دارد؟) ٣۵

نیامد بیش پرسیدن صوابش -٢ن کھ ز بازار برخاستگرد       ھما - ١      

فرقت یاراگر چھ تلخ باشد -۴کرد او اندر قضایش کاھلی          - ٣      

..........ھمھ ی آرایھ ھا در بیت زیر وجود دارد مگر گزینھ ی) ٣۶

"بگفتا عشق شیرین بر تو چون است؟   بگفت از جان شیرینم فزون است"  

ایھام -۴حس آمیزی         - ٣استعاره      -٢جناس         - ١     

در بیت زیر کدام واژه دارای ایھام است؟)٣٧
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"بگفت از دل جدا کن عشق شیرین       بگفتا چون زیم بی جان شیرین"   

جان -۴عشق              -٣دل               - ٢شیرین           - ١     

چیست؟" وام"مقصود فرھاد از " گفت از گردن این وام افکنم زودب" در مصراع) ٣٨

عشق شیرین -۴گردن           - ٣ادای دین          - ٢سر فرھاد           - ١     

مگر گزینھ .در ھمھ ی گزینھ ھا آمده است" بگفت آفاق را سوزم بھ آھی" در مصراع ) ٣٩
.....ی

سراسر و پایان - ۴عالم و جھان     - ٣اطراف ھامون    -٢کرانھ ھای آسمان    - ١       

مفھوم کنایی "بگفت اندازم این سر زیر پایش/ بگفتا گر خرامی در سرایش ؟"در بیت) ۴٠
مصراع دوم چیست؟

جان نثار کنم -۴شرمسار شوم      - ٣بندگی کنم          -٢تسلیم شوم     - ١      

" این"ضمیر " بگفت این کی کند بیچاره فرھاد/بگفت او آن من شد زو مکن یاد" در بیت)۴١
بھ کدام بخش بیت اشاره دارد؟

مصراع اول -۴بیچاره فرھاد       -٣آن فرھاد شدن      - ٢یاد نکردن      - ١      

معنی واژه کدام گزینھ درست است؟)۴٢

ورشید گرفتگی خ: عیوق -٢سایھ بان      : راعش - ١      

راه دیگر: نمط  -۴گستردگی      : سماط - ٣     

در بیت زیر کدام واژه آرایھ ی ایھام دارد؟)۴٣
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"چو شبنم او فتاده بدم پیش آفتاب    مھرم بھ جان رسیدو بھ عیوق بر شدم"       

عیوق - ۴اوفتاده        -٣مھر      -٢آفتاب        - ١     

در کدام گزینھ بیان شده است؟" اکسیر عشق"ترکیب معنی دقیق تر ) ۴۴

شیفتگی جنون آمیز  - ٢دل دادگی ناب و کم یاب          - ١      

دوستی مخلصانھ و شگفت -۴دل بستگی بس شگفت زده        - ٣      

چھ "از پای تا بھ سر ھمھ سمع و بصر شدم/تا رفتنش ببینم و گفتنش بشنوم" در بیت ) ۴۵
جود دارد؟آرایھ ای و

تشخیص - ۴ایھام      - ٣اسلوب و معادلھ     - ٢لف و نشر      - ١       

چو شبنم او فتاده بدم پیش آفتاب    مھرم بھ جان رسیدو بھ عیوق بر "      " در بیت) ۴۶
چھ آرایھ ای وجود ندارد؟"شدم

تشبیھ - ۴تشخیص     -٣مراعا ت نظیر    - ٢ایھام تناسب    - ١       

مجموع اگر نشستم  و خرسند اگر " در مصراع "مجموع اگر نشستم"مقصود شاعر از ) ۴٧
چیست؟" شدم

خاطر پریشان داشتن -۴ناراحت بودن     - ٣با جمع نشستن     - ٢آسوده زیستن      - ١      

کدام است؟" دستم نداد قوت رفتن بھ پیش دوست"فعل مصراع  )۴٨

پیش نداد -۴قوت نداد       -٣داد     دست ن - ٢رفتن نداد       - ١       
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اکسیر عشق بر / گویند روی سرخ تو ، سعدی کھ زرد کرد؟" کدام آرایھ ادبی در بیت)۴٩
وجود ندارد؟" مسم افتاد وز شد

مراعات نظیر - ۴تلمیح         -٣استعاره      - ٢کنایھ      - ١      

ت است؟امالی کدام کلمھ با توجھ بھ معنی مقابل آن درس)۵٠

شادمان: مشتوف-۴زشتی  : وقاھت- ٣پیوست کردن :انضمام - ٢توجھ   : الطفات - ١    

١) ٣١     ٣) ٢١           ١)١١          ٣)١             ۴١)١

٣) ٣٢          ٢)٢٢           ٢)١٢          ٣)٢              ۴١)٢

١) ٣٣          ١)٢٣           ١)١٣          ١)٣              ۴٣)٣

۴(١          ٣۴(٢           ٢۴(٣          ١۴ (١              ۴۴( ١

۵(١          ٣۵(٢           ١۵(٣          ٣۵ (٣              ۴۵( ١

۶(١          ٢۶(۴           ٢۶(٣          ٣۶ (٢              ۴۶(٣

٢٧          ١)١٧           ٢)٧(۴           ١) ٣٧             ۴١)٧

١٨           ٣)٨(۴          ١) ٣٨          ٣)٢٨              ۴٢)٨

٣٩          ٢)٢٩          ٣)١٩           ١)٩( ۴               ۴٣)٩

٣) ٣٠          ٣)٢٠         ١)١٠         ۴٠ (۴              ۵٢)٠


