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D-     Gat Subjective  (Subject Specific)  MCQs              ( 70) 
                                                                              

 

                       (70)           از سوال های زیر گزینه های درست را انتخاب کنید. -1سوال

                                                                                                              

 در زمان کدام پادشاه افغانستان از ایران جدا شد؟ -1

   هیچکداممظفرالدین شاه قاجار   )د( )ب(  ناصرالدین شاه قاجار )ج(   )الف(   احمد شاه قاجار

نام داشت؟آخرین پادشاه ساسانی چه  -2  

)الف(شاپوراول )ب(یزد گرد سوم)ج( عبدهللا بن طاهر)د( هیچکدام    

جنگی که بین اعراب و ایرانیان رخ داد، عربها این نبرد را چه نامیدند؟  -3  

 )الف(جنگ تحمیلی  )ب(  جنگ نهاوند  )ج(  فتح الفتوح   )د( هیچکدام 

 ؟پدر شعر فارسی کیست -4

هیچکدام )د(          فردوسیرودکی )ج(  ابو حفص سغدی  )ب( )الف  

 بزرگترین پادشاه سلسلۀ غزنوی چه نام داشت؟ -5

 ابراهیم   )د(    هیچکدام)الف(   سلطان محمود   )ب( سلطان مسعود     )ج(      سلطان 

 در حال حاضر کشور ایران دارای چند استان می باشد؟  -6

  )د(    هیچکدام    30)ج(      29)ب(    28)الف(   

اولین دولت مستقل چند سال بعد از تسلط اعراب به وجود آمد؟  -7  

 )الف(   صد  )ب(   دویست   )ج(   سیصد  )د(    هیچکدام

 قانون اثر کیست؟کتاب  -8

 )الف(  البیرونی      )ب(      امام غزالی      )ج(    ابن سینا      )د(    هیچکدام

 چه کسی کلیله دمنه را از عربی به فارسی ترجمه کرد؟ -9

 )الف( رودکی   )ب(  ابوالمعالی نصر هللا منشی  )ج(  البیرونی  ) د(  هیچکدام

 اثر کیست؟ سمک عیار -10

)د(    هیچکدام.   ظهیری سمرقندی)ج(      فرامرز بن محمد ظامی عروضی سمر قندی  )ب( )الف(   ن  

 های نظامیه را چه کسی تاسیس کرد؟ همدرس -11

)الف( محمود غزنوی     )ب(    امیر تیمور     )ج(     نظام الملک طوسی   )د(    

 هیچکدام

 اثر کیست؟ دیوان شمس -12

)ب(  شمس سبزواری    )ج(    موالنا رومی    )د(    هیچکدام)الف(     شمس تبریزی    

 کجا است؟  حافظ شیرازیآرامگاه    -13

)د(                       اصفهان)ب(         تبریز       )ج(         قزوین)الف(       

 هیچکدام

 ؟کدام شاعر را سعدی هند می نامند -14

)د(    هیچکدام   بیدل)ج(      سجزی دهلویحسن )ب(      امیر خسرو )الف(    

 ؟امی، امیر خسرو و جامی چیستوجه مشترک در نظ -15

)د(    هیچکدام   سرایی هقصید)ج(   غزل گویی)ب(   ( خمسه سرایی)الف  

 کدام کتاب است؟دوم  سیر الملوک نام  -16

)د(    هیچکدام بوستان     )ج(    گلستان     )الف(   سیاست نامه     )ب(   
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 نام اصلی چهار مقاله چیست؟ -17

 -)د(    هیچکدام    بهارستان)ج(  نوادر       )ب( مجمع الطایف  )الف(  مجمع ال

 مسعود سعد سلمان به مناسبت چه نوع شعر معروف است؟ -18

 هیچکدام    )الف( حماسه   )ب(    حبسیه     )ج(    عرفانی      )د(

 غزل رودکی وارنیکو بود -19

 غزل های من رودکی وار نیست

 شعر مذکور از کیست؟

 هیچکدام  )د(   عنصری )ج(    ناصر خسرو  )ب(   رودکی)الف(  

 کدام شاعر را مؤسس غزل می گویند؟ -20

 )الف(  سنایی     )ب(      مولوی      )ج(    سعدی       )د(    هیچکدام

 ؟دیوان کدام شاعر فال می گیرنداز  -21

)د(    هیچکدام    ( مولوی)ج    سعدی)ب(    خیام )الف(  

 ؟ قابوسنامۀ اثر کیست -22

)د(       ابو علی سینا( )ج  کیکاوس  ( عنصرالمعالی)ب  ابو ریحان البیرونی)الف( 

 هیچکدام

 شاهنامۀ فردوسی دارای چند ابیات است؟ -23

)د(    هیچکدام      هفتاد هزار)ج(    شصت هزار )ب(   پنجاه هزار  )الف(   

 در کدام قرن می زیست؟ حافظ -24

 )الف( هفتم     )ب(    هشتم    )ج(    نهم       )د(    هیچکدام

 ؟هفت اورنگ اثر کیست -25

)د(    هیچکدام  جامی)ج(       سنایی)ب(     خاقانی)الف(   

 حافظ را چه کسی جمع آوری کرد؟ دیوان -26

 )الف( سنایی   )ب( ابوالفرج رونی    )ج(   مسعود سعد سلمان     )د(    هیچکدام

 ؟کدام شاعر بنام " طوطی هند " معروف است -27

 هیچکدام (  بیدل )د(  )ج  (  فیضی)ب   امیر خسرو )الف(  

؟دیوان ناصر خسرو شامل چند هزار بیت است -28  

)د(    هیچکدام   سیزده هزار)ج(      دوازده هزار  یازده هزار)ب( )الف(   

در جواب کدام کتاب نوشته شده است؟ جامی مثنوی هشت بهشت -29  

 )الف(   خسرو و شیرین    )ب(    بوستان   )ج(    هفت پیکر      )د(    هیچکدام

 ؟ هند می شمارندعهد کدام پادشاه را دورۀ زرین ادبیات فارسی در -30

 د(هیچکدام) همایون   )ج(    اکبرب( )جهانگیر)الف(  

 هر قوم راست راهی دینی و قبله گاهی   -31

 ما قبله راست کردیم به طرف کج کالهی     

  بیت فوق را چه کسی سرود؟

 هیچکدام د( )  حسن سجزی دهلوی )ج(نظام الدین اولیاء   ب( ) امیر خسرو )الف(  

 نیشاپور با چه کسی مالقات کرد؟ در بهاء الدین ولد ،موالناپدر  -32

 د(هیچکدام )ج(نظامی     )ب( عطار  )الف(سنایی     )

 است ؟"فهلویات"   شاعربه رباعیات کدام -33

 د(هیچکدام )   بابا طاهرج( )   ابو سعید ابوالخیر ب(  )  خیامالف(  )
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 حافظ شیرازی شاعر کدام قرن است ؟-34

 د(هیچکدام )  قرن هشتم  ج ()ب( قرن هفتم  ) قرن ششم    الف ()

 حافظ پیرو کدام سبک شعر فارسی بوده است ؟ -35

 هیچکدام  د())ب( سبک عراقی  )ج( سبک اصفهانی سبک خراسانی   الف()

 کدام شاعر به فارسی رباعی سرایی معروف است ؟ -36

 د(هیچکدام) خاقانی   (ج )انوری    ب( )سنایی    الف()

 نام دیگر کتاب بوستان چیست ؟ -37

 هیچکدام   د()گنج نامه     (ج) ب( پند نامه  )سعدی نامه   ()الف

 امیر خسرو چند دیوان غزلیات دارد ؟ -38

 هیچکدام  د( )شش      ج( )پنج       ب()چهار      الف()

  ؟استجامی در کدام دوره زندگی می کرده موالنا عبدالرحمن -39

 هیچکدام د() دوره ایلخانیج( ) ب( دوره صفوی)دوره تیموری  ()الف

 موضوع کلیله و دمنه چیست  ؟ -40

 د(هیچکدام) )ج(مسایل احتماعی ب(مسایل سیاسی   )الف (تعلیم و تربیت   )

 کسی سرود ؟چه موالنا روم کتاب بزرگ مثنوی را به خواهش  -41

ج(حسام الدین چلپی   )ب(شمس تبریزی   )الف (سید برهان الدین محقق ترمذی  )

 د(هیچکدام)

 شهرت نظامی گنجوی به مناسبت کدام نوع شعر است ؟ -42

 هیچکدام   د()مثنوی    ج()قصیده      ب()غزل      ()الف

 ؟است ابوالفضل عالمی  ترجمۀ کدام کتاب را بنام "عیار دانش "به فارسی برگردانده  -43

 د(هیچکدام )  مرزبان نامه ج() کلیله و دمنه  ب() سمک عیار الف()

   ؟شهر پنجاه سال پایتخت ایران بوده استدر زمان صفویان کدام  -44

 هیچکدام د() قزوین ج( )  شیراز ب( )اصفهان  ()الف

 در دوره صفوی کدام یک از انواع شعر فارسی رواج بیشتری یافت ؟ -45

 هیچکدام  د()قصیده     ج()قطعه     ب()مرثیه    ()الف

 مسالک المحسنین چه نوع کتابی است؟ -46

 هیچکدام د()  سفر نامه ج( )   داستان کوتاه ب( )  رمان( )الف

 کرد؟انقالب مشروطه ایران در کدام دوره ظهور  -47

 هیچکدام پهلوی    )د(   )ج(   دورۀدوره قاجاری   )الف(  دوره صفوی  )ب(

 ؟ از کیستمنظومۀ معروف "ققنوس "  -48

 هیچکدام د()پروین اعتصامی ج()  شاملو  ب() نیما)الف( 

نور جهان بیگم  بانوی بزرگ و سخنور معروف  شبه قاره همسر کدام پادشاه مقتدر  -49

 سلسلۀ گورکانی هند بود؟ 

 هیچکدام د()اورنگ ذیب  ج()   شاهجهان ب() جهانگیر )الف( 

 است ؟ برهان قاطع چه نوع کتابی -50

 هیچکدام د( )  داستانج()  فرهنگ  ب( )شعر  ()الف

 به تقلید خمسه کدام شاعر سروده است ؟ خمسه امیر خسرو  -51

 هیچکدام)د(  سنایی ( )جب( عبدالرحمن جامی )(نظامی گنجوی )الف

 ؟مولف کشف المحجوب کیست  -52
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 د(هیچکدام) امام غزالی)ج(  انصاریهللا عبد )ب(ابوالحسن علی بن عثمان  الف ()

 فارسی بین تا ببینی نقش های رنگ رنگ  -53

 بگذر از مجموعۀ اردو که بیرنگ من است 

 ؟بیت فوق را چه کسی سرود  

 د(هیچکدام ) غالبج( ) بیدل  ب()صایب  (الف)

 قاآنی  در کجا چشم به دنیا گشود ؟ -54

 .هیچکدام  د()ج( اصفهان  )طهران     ب ()شیراز     الف ()

 مجموعه مثنویهای جامی چه نام دارد ؟ -55

 هیچکدام د()خمسه    ج() پنج نامه  ب()هفت اورنگ    الف()

  رنگ دارد؟ کدامپرچم ایران  -56

 ، قرمز   بنفشسفید، سبز ، قرمز ) ب( سبز،    )الف(

 هیچکدام    )ج( سفید، مشکی، قرمز )د( 

 )د( خان آرزو  ج()عوفی   

 اولین داستان نویس زن ایرانی کیست؟  -57

 )د(هیچکدامگلی ترقی        ج( ) ذویا پیرزاد  ب()   سیمین دانشور ()الف

 شعر پروین اعتصامی چه نوع شعری است ؟ -58

 )ج( مدیحه گویی  )د( هیچکداماخالقی و اجتماعی   )ب( هجوگویی   )الف( 

 انگلیسی ترجمه کرد؟چه کسی اسرار خودی  اقبال را بزبان  -59

)االف(     ادوارد براون     )ب(    این میری شیمل    )ج(     دکتر نکلسن    )د(  

  هیچکدام

 گرچه هندی در عذوبت شکر است -60

 طرز گفتار دری شیرین تر است   

 شعر مذکور از کیست؟ 

 )د( هیچکدام بیدل)ج(  اقبال)ب(    غالب)الف ( 

 ؟عرفی به دربار پادشاه زیر  وابسته بود  -61

 )د(    هیچکدام   شاه جهان)ج (      جهانگیر)ب(    جالل الدین اکبر)الف(  

 کیست ؟ شعر سپیدپدر  -62

 د(هیچکدام)  شفیعی کدکنیج( )  احمد شاملو   ب() نیما یوشیج الف ()

 دانست ؟چه کسی را می توان بزرگترین شاعر فارسی در شبه قاره  -63

 )الف (  فیضی )ب (   امیر خسرو )ج(   غالب ) د(   هیچکدام

 انقالب اسالمی ایران در کدام سال ظهور یافت؟ -64

هیچکدام م  )د( 1981م   )ج(   1906م   )ب(  1979)الف(    

 ؟آخرین اثر اقبال کدام است -65

)د(    هیچکدام  مسافر)ج(       ارمغان حجاز)ب(    پس چه باید کرد ای اقوام شرق)الف(   

 کتاب چرند پرند اثر کیست؟ -66

 )الف( جمالزاده   )ب(     صادق هدایت     )ج( دهخدا     )د(    هیچکدام

 کدام یک از شاعران زیر پایۀ گذار شعر نو در ادب فارسی می باشد؟ -67

ملو    )د(    هیچکدام)الف( نادر نادر پور   )ب(    فریدون توللی     )ج(     احمد شا  

 کدام یک از نویسندگان زیر بنیان گذار داستان نویسی فارسی در ایران می باشد. -68
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بزرگ علوی        )د(      )الف(  محمد علی جمالزاده    )ب(   صادق هدایت    )ج( 

  هیچکدام

 اثر کیست؟ فارسی شکر است، -69

 )د(  هیچکدام  صادق چوبک)ج(  بزرگ علوی)ب(  صادق هدایت)الف( 

 ؟"زیارت " اولین اثر کدام نویسنده است -70

 )د( هیچکدام جالل آل احمد)ج(   صادق هدایت )ب( جمالزده)الف( 

 

 

 

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

 

                                 (10)                  فارسی چه کسانی بودند شرح دهید.سرایان شعر سخن نخستین -1سوال 

     راجع به مثنوی معنوی موالنا چه اطالعاتی در دست دارید مفصالً بنویسید. -2سوال

(10)                                                                          

(                                         5ابیات زیر را به فارسی ساده توضیح دهید. ) -3سوال

                 

 یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور

 کلبۀ احزان شود روزی گلستان غم مخور

کعبه خواهی زد قدمدر بیابان گر به شوق   

 سرزنش ها گر کند خار مغیالن غم مخور

 دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت

 دائماً یکسان نباشد حال دوران غم مخور

 

*************** 

 

 

  

 

 

 


