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D-     Gat General (Subject Specific)  (MCQs)              ( 25) 
 

(25.) از سوال های زیر گزینه های درست را انتخاب کنید.                                        -1سوال                                                                                        
 ترجمه و تفسیر که بر اوستا به زبان پهلوی نوشته شد ، چه نام دارد؟ -1

 ) د(  هیچکدام  )ج(  فرشتک     )ب(  زند    )الف( پازند     
 بود  ؟ فخر الدین گرگانی شاعر کدام دربار   -2

 )د(    هیچکدام  )ج(  سامانی  )ب (      غزنویان  )الف(    سلجوقی    
 در زمان ساسانیان مذهب رسمی ایران کدام بود ؟   -3

 )د(    هیچکدام  )ج(    آئین زرتشت       )ب(  مهر پرستی       )الف(     یهود  
 ناصر خسرو در کدام قرن می زیست ؟  -4

 )د(    هیچکدام  )ج(    قرن پنجم    )ب( قرن چهارم        )الف(قرن سوم           
 ابن مقفع دارای کدام مذهب بود ؟  -5

 )د(    هیچکدام  )ج(    مانوی        )ب(  زرتشت       )الف(  یهود       
 »زاد المسافرین « نوشته چه کسی است  ؟ -6

)الف( ناصر  
 خسرو      

 )د(    هیچکدام  )ج( مسعود سعد        )ب(ابو الفرج رونی       

 محمد عوفی مولف کدام تذکره است ؟  -7

)الف( مجمع  
 الفصحا      

 )د(    هیچکدام  )ج(    لباب االلباب         )ب(    المعجم    

 مسعود سعد سلمان در کجا متولد شد  ؟  -8

 )د(    هیچکدام  )ج(     پتیاله              )ب(        الهور         )الف(  دهلی           
 رودکی در کجا به دنیا آمد ؟ -9

 ) د(هیچکدام  )ج (  طوس      )ب( سمرقند       )الف (  بخارا        
 مسعود سعد سلمان چند سال در زندان گذرانید  ؟  -10

 )د(   هیچکدام  )ج (   بیست سال      ) ب( هیجده سال       )الف( پانزده سال     
 کلیله و دمنه را چه کسی به نظم در آورده بود ؟  -11

 ) د( هیچکدام  ) ج(  انوری   )ب(    رودکی   )الف(    عنصری  
 »چهار مقاله « از کیست  ؟  -12

)ب( نظامی   )الف ( نظامی عروضی       
 گنجوی     

 )د(هیچکدام  )ج(      انوری       

 چه کسی قبل از فردوسی به نظم شاهنامه پرداخته است؟   -13

 )د(هیچکدام  )ج( شهید بلخی  )ب( دقیقی  )الف( رودکی 
 »حدیقۀ الحقیقه « سروده کیست  ؟  -14

)ا(عبد هللا  
 انصاری     

)ج سعید   )ب(   سنائی     
 ابوالخیر       

 )د(هیچکدام 

 »حدود العالم « چه نوع کتابی است ؟ -15

)ج(      )ب( سلجوقی     )الف(جغرافیا     
 سامانی      

 )د(هیچکدام 

 خواجه عبدهللا انصاری اهل کجا بود  ؟  -16

ب(خراسان   الف( هرات  
 المحجوب   

 هیچکدام  )ج(غزنین  

   محمود غزنوی پسر چه کسی بود ؟ -17

)ب(   )الف(الپتگین    
 سبکتگین   

)ج(    
 منصور   

 )د(هیچکدام 

 
 

 داستان » بوف کور « از چه کسیت  ؟ -18

)الف(صادق  
 هدایت    

)ج(   بزرگ   )ب( جمالزاده     
 علوی        

 )د(هیچکدام 

 شاهنامه فردوسی دارای چند بیت می باشد ؟ -19

)الف(  سی  
 هزار    

)ب(  چهل  
 هزار    

)ج(      
 شصت هزار      

 )د(هیچکدام 
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 بوستان دارای چند باب است   ؟ -20

)ج(دوازده    )ب(ده باب       (هشت  1)
 باب           

 )د(هیچکدام 

 اجداد فردوسی چه شغل داشتند ؟  -21

)الف(  
 امراء   

 )د(هیچکدام  )ج(   غالمان  )ب( دهقانان   

 سعدی کجا چشم به جهان گشود   ؟ -22

 )د(هیچکدام  )ج( شیراز     )ب(مشهد      )الف (تبریز     
 شاهنامه مشتمل پر چند قسمت است  ؟  -23

 ) د(  هیچکدام  )ج( سه  )ب( چهار     )الف(پنج    
 آرامگاه کدام دو شاعر در شیراز است ؟        -24

)الف(  سعدی و  
 حافظ  

 ) د( هیچکدام  )ج( سعدی و موالنا    )ب( جامی و حافظ   

 »فتح سومنات «سرودۀ کیست  ؟  -25

 ) د(هیچکدام      انوری)ج(       فرخی  )ب(      دقیقی)الف(  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 E-    Gat General (Subject Specific)  (Subjective)              ( 25) 
 

از موضوعات زیر یکی را انتخاب کنید و درباره آن مفصالً بنویسید.                              -1سوال 

(10) 

 مثنوی معنوی   -3 -عالمه اقبال   -2 -سعدی شیرازی  -1  



 

4 
 

یکی از سبک های فارسی را تعریف کنید و ویژگی های آن سبک فارسی را مختصراً توضیح   -2سوال 

 (     10دهید.)

                                                                      ابیات زیر را به فارسی ساده توضیح دهید.   -3سوال

(5) 
و آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می  

 کرد 
 سالها دل طلب جام جم از ما می کرد   

گوهری کز صدف کون و مکان    طلب از گمشدگان لب دریا می کرد  
 بیرونست  

 مشکل خویش بر پیر مغان بردم ، دوش    کاو به تایید نظر ، حل معما می کرد  

و اندر آن آینه ، صد گونه تماشا می  
 کرد 

دیدمش خرم و خندان ، قدح باده به   
 دست 
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