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شب یلدا در اکثر آثار سعدی استعاره از چیست؟ شب فراق
شراب فُرقت چه نوع اضافهای است؟ اضافه تشبیهی
لوح فکر چه نوع اضافهای است؟ تشبیهی
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بین دو کلمه سقیم و مقیم چه نوع آرایهای وجود دارد؟ جناس ناقص الحق
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رخت بر بستن کنایه از چیست؟ سفر کردن
میان سرو ،بوستان و درخت چه نوع آرایهای به کار رفته است؟ مراعات نظیر
میان رای و روی چه نوع آرایه ای است؟ جناس ناقص الحق
مراد از بتهای آزری در مصراع «خلیل ما همه بت های آزری بشکست» چیست؟ زیبارویان
آزر در مصراع «خلیل ما همه بتهای آزری بشکست» چه کسی است؟ پدر یا عموی حضرت ابراهیم(ع)
نسیم صبا چه نوع اضافهای است؟ اضافه توضیحی
معلم عشق چه نوع اضافهای است؟ اضافه بیانی
هَزار و بلبل چه نوع آرایهای دارند؟ ایهام تناسب
عروسان چمن استعاره از چیست؟ استعاره از گلها
در کلمات نیکا و شوما نوع الف را تعیین کنید؟ الف مبالغه
در عبارت «درویشی به خانهای رفت» کلمات درویشی و خانهای چه نوع اسمی است؟ اسم نکره
خدنگ خامه چه نوع اضافهای است؟ تشبیهی
در مصراع «باز امشب ای ستاره تابان نیامدی» ستاره تابان چه آرایه ای دارد؟ استعاره
دست تمنا چه نوع اضافهای است؟ اضافه اقترانی
شیطان نیاز چه نوع اضافهای است؟ تشبیهی
«داشتم میرفتم» چه نوع فعلی است؟ ماضی ملموس
«برخوردار کناد» چه نوع فعلی است؟ فعل دعایی

 -22فعل از پا افتادن از نظر ساختمان ظاهر کدام است؟ عبارت فعلی
 -23کلمه یا گروهی از کلمات است که به فعل یا صفت یا مسند ،مفهومی دیگر را عالوه بر مفهوم خود اضافه
می کند؟ قید
 -24علمِ آوردن کلمات هموزن و هماهنگ را چه میگویند؟ سجع
 -25ترصیع در لغت به چه معنی است؟ جواهر نشاندن
 -26دُرد و دَرد چه نوع آرایهای دارند؟ جناس ناقص حرکتی
 -27گنج و رنج چه نوع آرایهای است؟ جناس ناقص مضارع
 -28معنی کلمه غور چه می باشد؟ تعمق یا فرورفتن در ژرفا
 -29جوارح جمع کدام کلمه است؟ جارحه
 -31کلمه مینو به چه معنایی می باشد؟ بهشت
 -31صهبا به چه معنا می باشد؟ شراب انگور

« -32آنچه از این سوختهی بیزبان نقل میشود قصهیی پر غصه است» مقصود از این سوختهی بیزبان

چیست؟ نی
 -33منظور از قراضه چیست؟ ریزههای زر و سیم و فلز
 -34عبارت نانکور به چه معنایی می باشد؟ خسیس
 -35عبارت نان به نرخ روز خوردن به چه معنایی می باشد؟ به مقتضای زمان تغییر عقیده دادن
 -36معنی کلمه «گرته» چه می باشد؟ طرح و نمونه
 -37عبارت گوش را پنبه تپاندن به چه معنایی می باشد؟ راه شنوایی را بستن
« -38مما یدرک و ال یوصف» یعنی چه؟ درک میشود ولی توصیف نمیشود
 -39مرا معلوم گردید یعنی چه؟ برای من آشکار شد
 -41عبارت بر اثر او میآیم به چه معنایی می باشد؟ یعنی به دنبال او میآیم
 -41عبارت رخت در کوی معصیت کشیدن یعنی چه؟ گناه کردن
 -42کلمه دون به چه معنایی می باشد؟ فرومایه و پست
 -43ابن یمین در سرودن چه نوع شعری شهرت دارد؟ قطعه
 -44به پوست درخت خرما چه میگویند؟ لیف
 -45عبارت ساعت بیداری ستارگان فرا رسیده است یعنی چه؟ شب شده است
 -46تاریخ طبری اثر چه کسی است؟ تألیف محمد بن جریر طبری
 -47عبارت «به ترکستان افتاده» به چه معنایی می باشد؟ به مقصد نرسیده ،به بیراهه رفته
 -48عبارت «در خواب شدن» به چه معنایی می باشد؟ مردن
 -49کتاب مقدمهای بر طنز و شوخ طبعی در ایران از کیست؟ علی اصغر حلبی
 -51بهشت گمشده اثر کیست؟ جان میلتون
 -51کلمه استدن به چه معنایی می باشد؟ گرفتن
 -52نماز پیشین یعنی چه؟ نماز ظهر
 -53کلمه رجاله به چه معنایی می باشد؟ پیادگان ،اراذل و اوباش
 -54منظور از عید اضحی کدام عید است؟ عید قربان
 -55مفهوم عبارت «ماشاهلل هفت قرآن به میان» چیست؟ جملهای دعایی برای دور شدن از مصیبت و حسد
 -56نفس به شماره افتاد کنایه از چیست؟ جان کندن ،حالت استحضار
 -57نار شوق چه نوع اضافهای است؟ اضافه تشبیهی
 -58در ترکیب قلم من چه نوع اضافهای وجود دارد؟ اضافه ملکی
 -59خشت غربت چه نوع اضافهای است؟ اضافه استعاری
 -61کلمه چربدست به چه معنایی می باشد؟ ماهر
 -61معادل امروزی عبارت بپیچم چه می باشد؟ تالش کنم
 -62مؤلف «شعر نو از آغاز تا امروز» کیست؟ محمد حقوقی
 -63عبارت «گوشمالی به چنگ داد» به چه معنایی می باشد؟ چنگ را به صدا درآورد

-64
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-71
-71
-72
-73
-74
-75
-76
-77
-78

کلمه متهورانه به چه معنایی می باشد؟ شجاعانه
عبارت طفره رفتن به چه معنایی می باشد؟ از کار در رفتن
کلمه استقرا به چه معنایی می باشد؟ از جزئی به کلی پی بردن
دی صفت یعنی چه؟ انسان سرد و بی روح
عبارت تاسهگیر به چه معنایی می باشد؟ خفقان آور
کدام اثر موالنا مجموعه مواعظ و مجالس موالنا همراه با پند و اندرزهایش میباشد؟ مجالس سبعه
کتاب قندهارنامه اثر کیست؟ صائب تبریزی
بهار عمر چه زمانی از زندگی است؟ دوران جوانی
خدنگ خامه چه نوع اضافهای است؟ تشبیهی
منظور از حضرت الیموت چه کسی می باشد؟ ذات باریتعالی
کلمه قَدَر به چه معنایی می باشد؟ سرنوشت
عبارت دیوار کشیدن به چه معنایی می باشد؟ مانع ایجاد کردن
در رزم سهراب ،زندهرزم کیست؟ دایی سهراب
بهشت عرفان چه نوع اضافهای است؟ اضافه تشبیهی
کدام فعل برای بیان کاری که در گذشته به صورت پیوسته ادامه داشته است یا بارها تکرار شده است به

کار میرود؟ ماضی استمراری
 -79سخنی که به طور مستقیم از جایی یا کسی نقل میشود را با کدام یک از نشانههای نگارشی نشان می-

دهند؟ گیومه
 -81هرگاه در استعاره مکنیه مشبه غیرانسان باشد و شاعر ،ویژگی و صفتی انسانی را به آن نسبت دهد چه

آرایهای پدید آمده است؟ آرایه تشخیص
 -81ایماژ در زبان و ادب فارسی به چه معناست؟ تصویر یا صور خیال
 -82آخرین بازنویسی داستان «بهرام گور و لنبک آبکش» توسط چه کسی انجام شده است؟ میرجالل الدین
کزازی
 -83کدام قصه قرآنی را احسن القصص (بهترین قصه ها) نامیدهاند؟ قصه یوسف پیامبر
 -84حماسه سومری گیلگمش در سال  0781توسط چه کسی ترجمه شد؟ جورج اسمیت
 -85غرور و تعصب اثر کدام نویسنده است؟ جین استین
 -86در اصطالح آئین چاپ و نشر ،به کسی که کار شکلی و سبکی کتاب را از هر نظر ارزیابی میکند ،چه
میگویند؟ ویراستار
 -87با توجه به هدف غایی تألیف ،کدام کتابها در زمره کتابهای تألیفی قرار نمیگیرد؟ تصحیح نسخه خطی
 -88برای نمونه خوانی ،چند نفر به طور جدی دخالت دارند؟ دو نفر .نمونه خوان حرفهای و مؤلف یا مترجم
 -89ادبیات شفاهی در کدام دسته از ادبیات قرار میگیرند؟ ادبیات فولکلور
 -91قدیمیترین نوع نقد کدام است؟ نقد بر مبنای اخالق
 -91در مصراع «دست غریق یعنی فریاد بی صدایم» کدام آرایه به کار رفته است؟ تناقض

 -92در کلمات «سجود» و «وجود» چه نوع جناسی وجود دارد؟ جناس ناقص الحق
 -93در عبارت «شب پاورچین پاورچین می رفت .گویا به اندازه کافی خستگی در کرده بود» کدام آرایه
مشهود است؟ تشخیص
 -94نقشه کار یا فهرست نکات اصلی مقاله که باید نوشته شود کدام بخش مقاله را تشکیل میدهد؟ طرح
مقاله
 -95طرح کدام موضوع از موضوعات زندگی در ادبیات کودک برای نویسندگان دشوار است؟ مرگ
 -96گونهای از ادبیات داستانی با حجم کم که نویسنده معموال در آن برشی از زندگی یا حوادث را می-
نویسد؟ داستان کوتاه
 -97عبارت خویشتنِ خویش چه نوع اضافهای می باشد؟ اضافه تاکیدی
 -98این فعل برای بیان کاری در گذشته بسیار دور و بیشتر حکایتها به کار میرود؟ گذشته اَبعَد
 -99این عالمت زمانی به کار میرود که نوشته میان این نشانه به متن اصلی افزوده شده است؟ قالب
 -111در مصراع «به ترانه های شیرین به بهانه های رنگین» کدام آرایه به کار رفته است؟ حس آمیزی
 -111کتاب «ضد خاطرات» اثر کدام نویسنده اروپایی است؟ آندره مالرو
 -112از مؤلفان پر کار دوره قاجار که خا طرات خود را به عنوان یکی از منابع پژوهش در تاریخ عصر قاجار
خلق نموده است؟ اعتمادالسلطنه
 -113زندگینامه با کدام شخص دستوری نوشته میشود؟ اول شخص مفرد یا سوم شخص مفرد
 -114کاربرد تشبیه ،استعاره ،مجاز و رمز را در عبارت چه میگویند؟ تصویرپردازی و خیال پردازی
 -115نام دیگر «مونوگرافی» چیست؟ تک نگاری
 -116کتابی که حاوی نقشههای مختلف جهان یا مجموعه نمودارها و اطالعات مربوط به یک موضوع است ،چه
نامیده میشود؟ اطلس
 -117در ارجاع مکرر به اثری که نشانی آن بالفاصله در باال داده شده ،از چه عالمت و کلمه اختصاری استفاده
میشود؟ همان
 -118به نظرات رسمی ناشر روزنامه یا مجله پیرامون موضوعی که در ستون خاصی از روزنامه یا مجله چاپ
میشود ،چه میگویند؟ سرمقاله
 -119رایج ترین روش تجدید چاپ کتاب در ایران ،که با چاپ سنگی قدیم در ایران خویشاوند است ،چیست؟
چاپ افست
« -111در جستجوی زمان از دست رفته » اثر کیست؟ مارسل پروست
 -111مقالهای که محاسن و معایب امری را بررسی میکند ،چه نام دارد؟ مقاله انتقادی
 -112در ادبیات قدیم ایران داستانهای کوتاه که قهرمان آنها جانوران بودند چه نامیده میشد؟ حکایت
 -113کدام نثر فارسی نمونه بارز «شیوه کوتاه نویسی» و نثر مرسل ساسانی است؟ تاریخ بلعمی
« -114گرفته بوده است» چه فعلی است؟ ماضی ابعد
 -115افسانه گیلگمش متعلق به کدام قوم باستانی می باشد؟ سومریها
 -116رمان«سرخ و سیاه» نوشته ی کدام نویسنده فرانسوی می باشد؟ استاندال

 -117کدام نویسنده برای اولین بار لغات و اصطالحات عامیانه را در داستان رواج داد؟ محمدعلی جمالزاده
 -118عبارت «نثرش ،تلگرافی ،حساس ،دقیق ،خشن و منزه طلب است» در توصیف کدام نویسنده است؟
جالل آل احمد
 -119قدیمیترین شکل ادبیات کدام است؟ داستان گویی
 -121اندیشههای فروید در کدام یک از مکاتب ادبی مؤثر بود؟ سورئالیسم
 -121پدر داستان کوتاه زبان فارسی کدام نویسنده می باشد؟ محمدعلی جمالزاده
 -122نمایشنامه نویس و مهمترین داستان کوتاه نویس روسی کیست؟ آنتوان چخوف
 -123کتابهایی که شیرازهبندی آنها از طرف عرض و باز و بسته شدن آنها از طرف طول است چه نامیده می-
شوند؟ بیاضی
 -124رایجترین روش تجدید چاپ کتاب در حال حاضر کدام است؟ چاپ افست
 -125خواندن نسخه نمونهی چاپی و غلط گیری آن از وظیفه کدام شخص به شمار میرود؟ نمونه خوان
 -126برای چاپ کتابهای نفیس هنری بیشتر از چه نوع کاغذی استفاده میشود؟ کاغذ گالسه
 -127ویرایش صوری کتاب بر عهده چه کسی می باشد؟ ویراستار عمومی
 -128این عبارت از کیست« :دبیر باید کریم االصل ،شریف العرض ،دقیق النظر ،عمیق الفکر و ثاقب الرأی
باشد» ؟ نظامی عروضی
 -129معادل واژه «  » EDITOR IN CHIEFچیست؟ سردبیر
 -131توضیح موارد مبهم و استخراج کاربردهای قاموسی و دستوری مهجور و نادر از وظایف کدام ویراستار به
شمار میرود؟ ویراستار آثار تصحیحی
 -131در کدام آثار ذکر منابع ضروری است؟ تحقیقی
 -132حداقل صفحات کتاب بدون در نظر گرفتن جلد چند صفحه است؟ 49
 -133رمان«برادران کارامازوف» اثر کدام نویسنده می باشد؟ داستایوسکی
 -134نقد روانشناختی در آغاز قرن بیستم ،پس از آشنایی با آثار کدام روانکاو رشد کرد؟ فروید
 -135ادبیات و باور عامیانه را چه میگویند؟ فولکلور
« -136روزنامه خاطرات» تألیف کدام مؤلف پرکار دوره قاجار است؟ اعتمادالسلطنه
 -137نسبت دادن حاالت و صفات بشری به اشیاء چه نامیده میشود؟ آرایه تشخیص
 -138نقشهی کار یا فهرست نکات اصلی مقاله چه نامیده میشود؟ طرح مقاله
 -139چه امری در نگارش مقالههای تحقیقی از اهمیت بسیاری برخوردار است؟ امانتداری نویسنده در ذکر
منابع و مآخذ
 -141دوباره نوشتن متن های کهن به زبان روان امروزی چه نامیده میشود؟ بازنویسی
 -141اگر وقوع فعلی که با ماضی نقلی بیان می شود ،همراه با استمرار یا تأکید باشد آن را با کدام نوع از انواع
فعل ماضی بیان مینماییم؟ ماضی نقلی مستمر
 -142اگر در نوشتهای موضوعی بررسی شود و در آن نظرگاه نویسنده در مورد آن آمده باشد ،چه نامیده می-
شود؟ مقاله

 -143هدف کدام نوع از انواع نوشته برای کمک به حل دشواریهایی است که در کشور وجود دارد؟ گزارش
 -144فردوسی ،شاهنامه را در چه سالی به پایان رساند ؟  384هـ  .ق
 -145مجتبی مینوی مصنفات افضل الدین کاشانی را با همکاری چه کسی تصحیح کرد؟ یحیی مهدوی
 -146کدام یک از فیلسوفان یونان باستان ملقب به فیلسوف ناالن است؟ هراکلیتوس
 -147روزنامه« تازه بهار» توسط چه کسی منتشر شد؟ ملک الشعرا بهار
 -148کتاب آخر شاهنامه از آثار کدام شاعر ایرانی می باشد؟ مهدی اخوان ثالث
 -149اخوان ثالث در شعر زمستان چه چیزی را میخواهد بیان کند؟ اوج خفقان اجتماعی
 -151شعر معروف زمستان اثر کدام شاعر است؟ مهدی اخوان ثالث
 -151آرامگاه مهدی اخوان ثالث در کدام شهر قرار دارد؟ کنار آرامگاه فردوسی در توس
 -152کتاب «ترا ای کهن بوم و بر دوست دارم» از چه کسی است؟ مهدی اخوان ثالث
 -153اثر «نامه هایی به شاعری جوان» از راینر ماریا ریکله توسط کدام مترجم معاصر به فارسی ترجمه شده
است؟ پرویز ناتل خانلری
 -154ناشر مجله سخن چه کسی بود؟ دکتر ناتل خانلری
 -155چه کسی تاریخ بلعمی را از روی کار ناتمام محمدتقی بهار تصحیح کرد؟ محمد پروین گنابادی
 -156صائب تبریزی شاعر چه قرنی است؟ قرن 11
 -157صائب تبریزی شاعر چه سبکی است؟ سبک هندی
 -158خاتم الشعرا لقب چه کسی است؟ عبدالرحمن جامی
 -159جامی در سرودن مثنوی یوسف و زلیخا و لیلی و مجنون از کدام شاعر پیروی کرده است؟ نظامی
گنجوی
 -161مصحح قابوس نامه در دوران اخیر چه کسی است؟ دکتر غالمحسین یوسفی
 -161کتاب آشنایی با علوم اسالمی اثر کدام نویسنده است؟ مرتضی مطهری
 -162کتاب جاذبه و دافعه علی (ع) از چه کسی است؟ مرتضی مطهری
 -163آرامگاه شمس تبریزی در کجاست؟ خوی در استان آذربایجان غربی
 -164پیر هرات لقب چه کسی است؟ خواجه عبداهلل انصاری
 -165کتاب زادالعارفین اثر چه کسی است؟ خواجه عبداهلل انصاری
 -166مؤلف اسرارالتوحید کیست؟ محمدبن منور
 -167وحی یا شعور مرموز اثر کیست؟ عالمه محمدحسین طباطبایی
 -168کتاب با کاروان حله اثر کدام نویسنده می باشد؟ دکتر عبدالحسین زرینکوب
 -169زادگاه دکتر عبدالحسین زرینکوب کدام شهر می باشد؟ بروجرد
 -171اثر دکتر حسین زرینکوب درباره قصه ها و تمثیالت مثنوی چیست؟ کتاب بحر در کوزه
 -171فرار از مدرسه درباره کدام شخصیت نوشته شده است؟ ابوحامد محمد غزالی
 -172کتاب پله پله تا مالقات خدا درباره کدام شخصیت نوشته شده است؟ اندیشه و سلوک موالنا جالل الدین
بلخی

 -173کتاب فیه مافیه اثر چه کسی می باشد؟ موالنا
 -174داستان ملکوت از اثر کدام نویسنده ایرانی است؟ بهرام صادقی
 -175کتاب خسی در میقات از جالل آل احمد در مورد چیست؟ سفرش به حج
 -176کدام شاعر در تحول شعر فارسی نقش اساسی داشته است؟ علی اسفندیاری یا نیما
 -177مؤلف «شعر نو از آغاز تا امروز» کیست؟ محمد حقوقی
 -178پدر شعر نو یا امروز فارسی کدام شاعر می باشد؟ نیما یوشیج
 -179زادگاه سهراب سپهری کدام شهر است؟ کاشان
 -181کتاب" چرند و پرند" اثر کدام نویسنده می باشد؟ علی اکبر دهخدا
 -181نخستین بار چه کسی شاهنامه را به زبان عربی برگرداند؟ بُنداری اصفهانی
 -182مهمترین و ماندگارترین اثر دهخدا کدام یک از آثار او می باشد؟ لغتنامه
 -183دهخدا روزنامه صوراسرافیل را با همکاری چه کسی نشر کرد؟ میرزا جهانگیرخان شیرازی
 -184علی اکبر دهخدا مرثیه «یاد آر ز شمع مرده یاد آر» را برای چه کسی سروده است؟ جهانگیرخان
شیرازی
 -185کتاب قانون مسعودی از کیست؟ ابوریحان بیرونی
 -186شاعر ایرانی قرن ششم هجری و پیشوای داستان سرایی در ادب فارسی؟ نظامی گنجوی
 -187بهرامنامه نام دیگر کدام منظومه نظامی است؟ هفت پیکر
 -188کتاب «زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه» اثر چه کسی است؟ محمدعلی اسالمی ندوشن
 -189ابوالفضل بیهقی از مورخان کدام قرن است؟ قرن پنجم
 -191زادگاه امام محمد غزالی کدام شهر بوده است؟ توس
 -191کتاب کویر اثر چه کسی است؟ دکتر شریعتی
 -192خوان االخوان از آثار منظوم چه کسی است؟ ناصر خسرو قبادیانی
 -193مهمترین اثر ناصر خسرو که معتبرترین منبع در شناخت اندیشه های اوست؟ زادالمسافرین
 -194بزرگترین نماینده مکتب ناتورالیسم کیست؟ امیل زوال
 -195محمدرضا شفیعی کدکنی کدام شاعر را مستقلترین شاعر فارسی پس از مشروطه می داند؟ پروین
اعتصامی
 -196کدام اشعار نیما یوشیج به زبان مازندرانی سروده شده است؟ روجا
 -197کتاب «رنه» شاهکار کدام نویسنده سبک رمانتیسم فرانسه است؟ شاتوبریان
 -198رمان «مردی که می خندد» اثر کیست؟ ویکتور هوگو
 -199شعر «توکایی در قفس» اثر کدام شاعر نوپرداز ایرانی است؟ نیما یوشیج
 -211رئالیسم از چه زمانی در فرانسه بنیانگذاری شد؟ نیمه دوم قرن 19
 -211رئالیسم در مخالفت با چه مکتبی بوجود آمد؟ مکتب رمانتیسم
 -212اولین بار چه کسی واژه پارناس را در دنیای ادبیات وارد کرد؟ ویکتور هوگو
 -213هنر برای هنر ،اساس و پایه کدام مکتب ادبی قرن نوزدهم بود؟ پارناس

 -214کتاب آهنگهای شاعرانه اثر کدام نویسنده فرانسوی است؟ آلفونس دوالمارتین
 -215بزرگترین نویسنده و رمان نویس انگلیسی عصر ویکتوریا چه کسی است؟ چارلز دیکنز
 -216کتاب «بارنابی روج» اثر کدام نویسنده است؟ چارلز دیکنز
 -217کمدی انسانی اثر کدام نویسنده می باشد؟ اونوره دو بالزاک
 -218کتاب «بابا گوریو» در چه سبک ادبی نوشته شده است؟ رئالیسم
 -219نمایشنامهای را که در آن مسائل خنده آور و غم انگیز درهم آمیخته چه نام دارد؟ درام
 -211کتاب تفسیر طبری را چه کسی به فارسی ترجمه کرده است؟ عدهای از علمای ماوراء النهر
 -211شهرت عمدهی عبید زاکانی در نوشتن چه چیزی است؟ طنز
 -212موش و گربه اثر کیست؟ عبید زاکانی
 -213عباس اقبال آشتیانی کدام مجله را منتشر کرد؟ یادگار
 -214بنیانگذار مقاله نویسی به معنای فنی آن در ایران چه کسی است؟ عباس اقبال آشتیانی
 -215رساله دلگشا اثر چه کسی است؟ عبید زاکانی
 -216کتاب "جاویدنامه" اثر چه کسی می باشد؟ اقبال الهوری
 -217کتاب اسرار خودی از چه کسی می باشد؟ اقبال الهوری
 -218یوهان وولفگانگ گوته در کدام اثر خود از حافظ تجلیل کرده است؟ دیوان غربی شرقی
 -219رمان «رنجهای ورتر جوان» از کیست؟ یوهان وولفگانگ گوته
 -221معروفترین نمایشنامه گوته کدام نمایشنامه می باشد؟ فاوست
 -221کتاب سیاست نامه اثر کیست؟ خواجه نظام الملک توسی
 -222با ارزش ترین اثر دکتر محمد معین کدام است؟ فرهنگ معین فارسی
 -223کدام کتاب دینی ایران پیش از اسالم شباهت زیادی به کمدی الهی دانته دارد؟ ارداویرافنامه
 -224شاعر دوران مشروطیت و مدیر نشریه «قرن بیستم» چه کسی می باشد؟ میرزاده عشقی
 -225عهدنامه ترکمانچای به خط چه کسی نوشته شده است؟ قائم مقام فراهانی
 -226کتاب انوار سهیلی اثر کدام نویسنده می باشد؟ واعظ کاشفی
 -227واعظ کاشفی دانشمند کدام قرن است؟ قرن  9و 11
 -228آرامگاه قائم مقام فراهانی در کجاست؟ شاه عبدالعظیم  -شهر ری
 -229ابوالفرج سگزی از شاعران دربار چه کسی است؟ ابوعلی سیمجوری
 -231پرجمعیتترین شاخه از «اسماعیلیه ایران» چه کسانی هستند؟ نزاریه
 -231کدام شاعر فارسی زبان به تبلیغ آئین اسماعیلیه کمک کرد؟ ناصرخسرو
 -232نخستین کسی که به نظم روایات تاریخی و حماسی ایران پرداخته است؟ مسعودی مروزی
 -233کتاب موسیقی کبیر از کدام دانشمند ایرانی است؟ فارابی
 -234مهمترین کتاب نجم الدین رازی با تصحیح محمد امین ریاحی چیست؟ مرصاد العباد
 -235بخش عمده ادبیات «فارسی میانه» به چه خطی نوشته شده است؟ پهلوی
 -236کدام کتاب زمان ساسانیان درباره به قدرت رسیدن موسس این سلسله است؟ کارنامه اردشیر بابکان

« -237ارداویرافنامه» درباره چه موضوعی است؟ شرح بهشت و دوزخ
 -238منظومه «ویس و رامین» در اصل به چه زبانی سروده شده است؟ زبان پهلوی
 -239کدام یک از کتابهای پنجگانه اوستا ،به معنی «قانون ضد دیو» است؟ وندیداد
 -241نام دیگر«خط اوستایی» چیست؟ دین دبیره
 -241سلطان العارفین لقب کدام عارف است؟ بایزید بسطامی
 -242کدام شاعر و عارف ایرانی داستان منصور حالج را به زیبایی بیان کرده است؟ عطار نیشابوری
 -243اثر معروف عطار نیشابوری در مورد هفت شهر عشق چیست؟ منطق الطیر
 -244کتاب عرفانی تذکره االولیا در چند باب نوشته شده است؟  72باب
 -245مثنوی گلشن راز از کیست؟ شیخ محمود شبستری
 -246نخستین کتاب زندگی نامه زبان فارسی کدام کتاب است؟ لباب االلباب
 -247شیخ اشراق لقب چه کسی است؟ شهاب الدین سهروردی
 -248تصحیح تذکره االولیا عطار توسط کدام خاورشناس انگلیسی انجام شده است؟ رینولد نیکلسون
 -249کدام اسالم شناس فرانسوی کتاب «آواز پر جبرئیل» از سهروردی را ترجمه کرد؟ هانری کربن
 -251منظومه داستانی گل و نوروز اثر کیست؟ خواجوی کرمانی
 -251شهرت ابن یمین در سرایش چه نوع شعری است؟ قطعه
 -252جامی کدام اثر را به شیوه حدیقه الحقیقه سنایی سروده است؟ سلسله الذهب
 -253کتاب نزههالقلوب اثر کدام نویسنده می باشد؟ حمداهلل مستوفی
 -254نویسنده کتاب «انوار سهیلی» کدام نویسنده می باشد؟حسین واعظ کاشفی
 -255کدام کتاب منثور در شرح و نقد کلیله و دمنه نوشته شده است؟ انوار سهیلی
 -256مثنوی وامق و عذرا از کیست؟ عنصری بلخی
 -257ابوالعالی گنجوی استاد کدام شاعر بوده است؟ خاقانی شروانی
 -258امام محمد غزالی کدام اثر را درباره شرح حال معنوی خود نوشته است؟ المنقذ من الضّالل (رهایی
یافته از گمراهی)
 -259کتاب جامع التواریخ اثر چه کسی می باشد؟ رشیدالدین فضل اهلل همدانی
 -261رشیدالدین وطواط شاعر ایرانی ،دبیر دیوان کدام دربار بود؟ خوارزمشاهیان
 -261نویسنده کتاب «المعجم فی معاییر اشعار عجم» کیست؟ شمس قیس رازی
 -262شعرهای منوچهری دامغانی بیشتر در مورد چه چیزهایی می باشد؟ توصیف طبیعت
 -263شعر «خیزید و خز آرید که هنگام خزان است» از کیست؟ منوچهری دامغانی
 -264کشف المحجوب اثر چه کسی است؟ علی بن عثمان هجویری
 -265چه کسی فرمان داد مکاتبات رسمی و دفاتر دولتی دوره سلجوقی به زبان فارسی نوشته شود؟ خواجه
نظام الملک
 -266کتابی به پهلوی که به معنای آفرینش آغازین است؟ بندهشن
 -267چرا به فارابی لقب«معلم ثانی» دادهاند؟ به دلیل شرحهایش بر آثار ارسطو

 -268بزرگترین مرکز ادبی ایران در قرن چهارم ،کدام شهر بود؟ بخارا
 -269کدام شاعر فارسی زبان مبتکر قالب شعری «مسمط» بوده است؟ منوچهری دامغانی
 -271مهمترین ویژگی «شاهنامه فردوسی» چه ویژگی ای می باشد؟ غنا بخشیدن به زبان فارسی
 -271چه کسی ،در آوردن حکمت و وعظ در شعر فارسی قرن چهارم ،نسبت به دیگران پیش قدم بوده
است؟ کسایی مروزی
 -272استاد شاعران لقب چه کسی است؟ رودکی
 -273پدر شعر فارسی لقب چه کسی است؟ رودکی
 -274مشهورترین قصیده رودکی کدام قصیده می باشد؟ بوی جوی مولیان
 -275کتاب «الحاوی» اثر چه کسی می باشد؟ محمدبن زکریای رازی
 -276نخستین شاعری که پس از رودکی قصیده خمریه گفته است؟ بشار مَرغزی
 -277ایرانشناس انگلیسی و مولف کتاب تاریخ ادبی ایران چه کسی است؟ ادوراد براون
 -278کدام یک از آثار کهن ،قدیمیترین داستان پهلوانی است که به زبان ایرانی باقی مانده است؟ یادگار
زریران
 -279چه کسی کتاب «کلیله و دمنه» را از پهلوی به عربی ترجمه کرد؟ ابن مقفع
 -281مولف «االبنیه عن الحقایق االدویه» کیست؟ ابومنصور موفق هروی
 -281نام کلیله و دمنه در زبان سانسکریت چیست؟ پنجه تنتره
 -282طبق آموزه های زرتشت« ،اهریمن» در مقابل کدام ایزد ،قرار دارد؟ سپنتا مینو
 -283آن بخش از اوستا که تفسیر پهلوی است و در عهد ساسانیان بر اوستا نوشته شده ،چه نام دارد؟ زند
 -284کتاب «مروج الذهب و معادن الجوهر» تألیف چه کسی است؟ علی بن حسین مسعودی
 -285ساز «شهرود» از اختراعات کیست؟ ابوحفض سغدی
 -286کدام پادشاه ساسانی ،از آئین مزدک پشتیبانی کرد؟ قباد اول
 -287نویسندگان اسالمی خطی را که اوستا بدان نوشته شده بود ،چه نامیدهاند؟ دین دبیره
 -288در زمان کدام یک از شاهان اشکانی «راه ابریشم» گشوده شد؟ مهرداد دوم
 -289الفبای پهلوی به چه صورت نوشته میشد؟ از راست به چپ
 -291کتابی که پسر گُشَنجَم در قرن سوم هجری تالیف کرد؟ گزیده های زادسپرم
 -291نهضت شعوبیه در ابتدا بر چه اصلی استوار بود؟ برتری عجم بر عرب
 -292قدیمیترین مراکز شهرنشینی در کدام ناحیه وجود داشته است؟ بین النهرین
 -293تفکر زروانی در کدام دین انعکاس یافته است؟ دین مانوی
 -294موضوع کتاب «ارادویرافنامه» چیست؟ شرح بهشت و دوزخ
 -295زرتشت در زمان کدام پادشاه دعوت خود را آشکار ساخت؟ گشتاسب
 -296اهمیت اشعاری که از لهجه های محلی باقی مانده است ،چیست؟ نشان دادن تحول اوزان هجایی از
گذشته تا امروز
 -297پایتخت دولت سامانیان کدام شهر بود؟ بخارا و بلخ

 -298کدام شاعر در آثار خود به تبلیغ آیین اسماعیلیه پرداخته است؟ ناصر خسرو
 -299به معرفتی که از طریق کشف و شهود و نه از طریق بحث و استدالل حاصل می شود چه میگویند؟
عرفان
 -311کتاب «آراء اهل المدینه الفاضله» اثرکیست؟ فارابی
 -311شاهنامه به چند دوره تقسیم میشود؟ سه دوره :اساطیری ،پهلوانی ،تاریخی
 -312کدام اثر زکریای رازی به «طب الفقرا» معروف بوده است؟ الحاوی
 -313نخستین کسی که داستان یوسف و زلیخا را به نظم در آورد؟ ابوالموید بلخی
 -314عبدالرحمان جامی کتاب نفحات االنس را به پیشنهاد چه کسی نوشت؟ امیر علیشیر نوایی
 -315موضوع کتاب ذخیرهی خوارزمشاهی نوشته اسماعیل جرجانی چیست؟ پزشکی

 -316کتاب مختارنامه اثر چه کسی است؟ عطار نیشابوری
 07 -317بیت نخست دفتر اول مثنوی معنوی چه نام دارد؟ نینامه
 -318کتاب پله پله تا مالقات خدا از زرینکوب در مورد زندگی و اندیشههای چه کسی است؟ موالنا
 -319مثنوی معنوی مولوی به درخواست چه کسی تالیف شد؟ حسام الدین چلبی
 -311کتاب منظوم هفت اورنگ از کیست؟ جامی
 -311شاعر پارسیگوی هندوستان و متخلص به طوطی کدام شاعر می باشد؟ امیرخسرو دهلوی
 -312از پرفروشترین رمانهای معاصر که به  08زبان ترجمه شده است؟ سووشون
 -313رمان جزیره سرگردانی از کدام نویسنده معاصر ایرانی است؟ سیمین دانشور
 -314مولف «تلبیس ابلیس» کیست؟ ابوالفرج بن الجوزی
 -315امیر خسرو دهلوی کدام مثنوی را بر وزن و شیوه «مخزن االسرار» سروده است؟ مطلع االنوار
 -316استاد البشر لقب کدام شاعر و دانشمند و فیلسوف ایرانی می باشد؟ خواجه نصیرالدین توسی
 -317کتاب اخالق ناصری از کیست؟ خواجه نصیر الدین توسی
 -318رصدخانه مراغه زیر نظر کدام دانشمند و فیلسوف ایرانی ساخته شد؟ خواجه نصیرالدین توسی
 -319نام دیگر کتاب کارنامه بلخ از حکیم سنایی؟ مطایبه نامه
 -321شهرت انوری به دلیل چه قالب شعری است؟ قصیده
 -321کتاب تاریخ وصاف دنباله کدام کتاب است؟ تاریخ جهانگشای جوینی
 -322کتاب خواجه عبداهلل انصاری در زمینه عرفان عملی کدام است؟ منازل السائرین
 -323از شاعران زرتشتی قرن هفتم که کتاب ارداویرافنامه را از پهلوانی به فارسی منظوم درآورد؟ زرتشت
بهرام پژدو
 -324منظومه همای و همایون از کدام شاعر می باشد؟ خواجوی کرمانی
 -325نخستین حماسهی تاریخی موجود بعد از شاهنامه چه نام دارد؟ ظفرنامه
 -326کدام یک از آثار واعظ کاشفی از تمایلش به تشیع حکایت دارد؟ روضه الشهداء
« -327حافظ کوچک» لقب کدام شاعر است؟ بابا فغانی
 -328قصیدهی مصنوع موسوم به «بدایع االسحار» متعلق به چه کسی است؟ سلمان ساوجی

 -329کدام شاعر در اشعار خود نام خوراکیها و اغذیهها را برای اولین بار به کار برد؟ ابواسحاق اطعمه
 -331کتاب «روضه الصفای ناصری» متعلق به چه کسی است؟رضا قلی خان هدایت
 -331نام دیگر کتاب مجمع النوادر از نظامی عروضی چه می باشد؟ چهار مقاله
« -332نفحات االنس من حضرات القدس» جامی بر مبنای کدام اثر خواجه عبداهلل انصاری نوشته شده است؟
طبقات الصوفیه
 -333کتاب کیمیای سعادت از کیست؟ امام محمد غزالی
« -334الموید بالملکوت» لقب چه کسی است؟ شهاب الدین سهروردی
 -335سعدالدین وراوینی در مرزباننامهی خود به کدام اثر نظر داشته است؟ کلیله و دمنه
« -336امام المشککین» لقب چه کسی است؟ فخر رازی
 -337نصراهلل منشی ،کلیله و دمنه را به نام چه کسی از عربی به فارسی ترجمه کرده است؟ بهرام شاه غزنوی
 -338داستان «وامق و عذرا» در زمان کدام پادشاه به پارسی میانه برگردانده شد؟ خسرو انوشیروان
 -339کدام اثر ابوعلی سینا در زمینه علم پزشکی نوشته شده است؟ کتاب قانون
 -341عنصرالمعالی کتاب قابوس نامه را برای چه کسی نوشته است؟ پسرش گیالنشاه
 -341رساله قُشیریه در مورد چیست؟ طریقت صوفیه و احوال مشایخ
 -342سراینده اثر حماسی گرشاسب نامه چه کسی است؟ اسدی توسی
 -343کدام یک از آثار ناصرخسرو در شرح قصیده ی خواجه ابوالهیثم است؟ جامع الحکمتین
 -344سنایی غزنوی کتاب حدیقه الحقیقه خود را به نام کدام پادشاه غزنوی نوشته است؟ بهرامشاه بن
مسعود
 -345کدام شاعر دوره غزنوی مدتی از زندگی خود را در زندان نای و مرنج گذرانده است؟ مسعود سعد
سلمان
 -346مثنوی ورقه و گلشاه از کیست؟ عیوقی
 -347نام اولیه کدام کتاب را «نصیحت نامه» دانستهاند؟ قابوس نامه
 -348وزیر دانشمند طغرل و آلپ ارسالن که زبان فارسی را به عنوان زبان رسمی و اداری کشور اعالم کرد
که بود؟ عمیدالملک کندری
 -349تخلص شعری کدام شاعر برگرفته از لقب ملکشاه سلجوقی است؟ محمد معزی نیشابوری
 -351کدام یک از آثار نظامی گنجوی  ،در دو کتاب جداگانه سروده شده است؟ اسکندرنامه
 -351شرفنامه و اقبالنامه دو بخش از کدام مثنوی نظامی گنجوی است؟ اسکندرنامه
 -352مرحوم بهار ،کدام کتاب را «خاتم کتب ادبی متقدمان» دانسته است؟ چهار مقاله
 -353پاسخ این سؤال که «آیا مرغان زبان یکدیگر را می فهمند» در کدام اثر شیخ اشراق آمده است؟ رساله
عقل سرخ
 -354استاد سخن پارسی چه کسی می باشد؟ سعدی
 -355کتاب گلستان سعدی در چند باب نوشته شده است؟ هشت باب
 -356نخستین اثر سعدی چه می باشد؟ بوستان

 -357سرودن بوستان سعدی در چه سالی به اتمام رسیده است؟  655هجری قمری
 -358عنوان کتاب مجد خوافی که به تقلید از گلستان نوشته شده است ،چیست؟ روضه الخلد
 -359نام دیگر کتاب روضه الخلد از مجد خوافی چیست؟ خارستان
 -361کدام یک از آثار خواجه نصیر در دیدگاههای کالمی شیعه تألیف شده است؟ تجرید العقاید
 -361خط سوم دربارۀ گفتههای چه کسی می باشد؟ شمس تبریزی
 -362کتاب «ساز و پیرایه شاهان پُرمایه» از چه کسی می باشد؟ بابا افضل کاشانی
 -363چیره دستترین غزلسرای زبان فارسی کدام شاعر می باشد؟ حافظ
« -364جمشید و خورشید» از آثار کیست؟ سلمان ساوجی
« -365مذهب منسوخ» و «مذهب مختار» از عناوین بخشهای کدام اثر عبید زاکانی است؟ اخالق االشراف
 -366چه کسی عدم ارتباط عمودی میان ابیات در غزلهای حافظ را بر او ایراد گرفت؟ شاه شجاع
 -367آرامگاه کدام شاعر در تنگ اهلل اکبر شیراز قرار دارد؟ خواجوی کرمانی
 -368شرق شناس انگلیسی که کتاب گلستان سعدی را از فارسی به انگلیسی برگرداند؟ ریچارد فرانسیس
برتون
« -369سعدی هند» لقب کدام شاعر است؟ حسن دهلوی
 -371کدام اثر حمداهلل مستوفی در مورد تاریخ ایران تا یورش مغوالن است؟ ظفرنامه
 -371وقتی مطلب جزو کالم اصلی نباشد ،از کدام نشانه ی نگارشی استفاده میکنند؟ قالب
 -372نشانه درنگ کوتاه در وسط جمله مرکب کدام یک از عالئم نگارشی می باشد؟ ویرگول ()،
 -373بیشترین کاربرد دو نقطه در چیست؟ نقل قول مستقیم
 -374برای نشان دادن کلمات محذوف چه نشانه ی نگارشی به کار می رود؟ سه نقطه ()...
 -375نماد جهت ( ) برای چیست؟ برای نشان دادن نتیجه امری
 -376در روش طبقه بندی کتابخانهها به صورت کنگره A ،نشانه چیست؟ کلیات
 -377در روش طبقه بندی کتابخانهها به صورت کنگره M ،نشانه چیست؟ موسیقی
 -378نشانه ستاره (*) در جمله برای نشانهگذاری چه چیزی به کار می رود؟ ارجاع دادن به زیرنویس
 -379جمله یا عبارتی که در وسط جملهای میآید و توصیفی درباره آن میدهد؟ جمله معترضه
 -381کلمات "خندان و گریان" چه نوع قیدی نام میگیرند؟ قید حالت
 -381فعلی که انجام گرفتن کاری را طلب میکند؟ فعل امری
 -382کلمهای که درباره اسم توضیحی میدهد و خصوصیت آن را بیان میکند؟ صفت
 -383استعاره در لغت به معنی چیست؟ عاریت خواستن
« -384اِی» در جمله یا شعر نشانه چیست؟ منادا
 -385معنی کلمه طَول چیست؟ قدرت ،زیادت
 -386کلمه الفنجیدن به چه معنایی می باشد؟ اندوختن ،گردآوری کردن
 -387معنی کلمه برخوران چه می باشد؟ شریکان
 -388کلمه بدسگال به چه معنایی می باشد؟ بد اندیش

 -389کلمه خُطوه به چه معنایی می باشد؟ گام
 -391عبارت نماز بردن به چه معنایی می باشد؟ تعظیم کردن
 -391عبارت در کتم عدم خفتن به چه معنایی می باشد؟ نیست و نابود شدن
 -392معنی کلمه هیمه چه می باشد؟ هیزم
 -393معنی کلمه گبر چیست؟ آتش پرست ،مغ
 -394معنی کلمه امهال چیست؟ مهلت دادن
 -395در اصطالحات شعری آوردن یک هجای بلند به جای دو هجای کوتاه در حد فاصل دو رکن را چه می-
نامند؟ سکته
 -396در وزن شعر فارسی«هجای آخر» چگونه است؟ همواره به ساکن ختم میشود
 -397از قالبهای شعر فارسی که به آن ترانه نیز میگویند؟ رباعی
 -398شعری که میتوان آن را با دو وزن یا بیشتر خواند چه مینامند؟ شعر ذوبحرین
 -399در شعر فارسی به ایجاد نظم و هماهنگی در طول مصراعها و چیدمان هجاهای هر مصراع چه می-
گویند؟ وزن شعر
 -411به وزن شعر سنتی فارسی چه میگویند؟ وزن عروضی
 -411کوچکترین واحد آوایی زبان چیست؟ واک
 -412وزن مثنوی مولوی کدام است؟ فاعالتن فاعالتن فاعلن
 -413نام وزن «فاعالتن فاعالتن فاعلن» چیست؟ رمل مسدس محذوف
 -414نام وزن مفتعلن مفتعلن فاعلن چیست؟ سریع مطوی مکشوف
 -415وزن رباعی کدام است؟ مفعول مفاعیل مفاعیل فعل
 -416وزن دو بیتی کدام است؟ مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل
 -417در بیت «ای نام تو بهترین سرآغاز /بی نام تو نامه کی کنم باز» کلمات قافیه کدامند؟ سرآغاز و باز
 -418آخرین واج اصلی کلمه در شعر فارسی را چه میگویند؟ قافیه
 -419به کوچکترین واحد معنی دار زبان چه میگویند؟ تکواژ
 -411هجای قافیه در بیت « زلفت هزاران دل به یکی تار مو ببست /راه هزار چاره گر از چار سو ببست» کدام
است؟ مو و سو
 -411کلمه صانع به چه معنایی می باشد؟ سازنده و آفریدگار
 -412در اساطیر ،مسکن عنقا کجاست؟ کوه قاف
 -413کلمه مبرّا به چه معنی می باشد؟ پاک و منزه
 -414کلمه رمق به چه معنایی می باشد؟ باقیمانده جان و توان
 -415کلمه پوییدن به چه معنایی می باشد؟ رفتن نه به شتاب و نه نرم
 -416کلمه حمایل به چه معنی می باشد؟ بند شمشیر در گردن آویختن
 -417کلمه دهر به چه معنایی می باشد؟ روزگار
 -418عبارت شوخ چشمی به چه معنایی می باشد؟ گستاخی ،بی شرمی

 -419کلمه فتنه به چه معنایی می باشد؟ آشوب و فساد ،تباهی
 -421عبارت روضه رضوان به چه معنایی می باشد؟ باغ بهشت
 -421عبارت دیو رجیم به چه معنایی می باشد؟ شیطان رانده شده
 -422کلمه لحد به چه معنایی می باشد؟ گور
 -423شهر بند کنایه از چیست؟ گرفتار ،زندانی ،محصور
 -424کلمه حسرت به چه معنایی می باشد؟ دریغ و افسوس
 -425کلمه ملیح به چه معنایی می باشد؟ زیباروی نمکین
 -426کلمه مصانع به چه معنایی می باشد؟ برکه ها ،آبگیرها
 -427کلمه محامد به چه معنایی می باشد؟ خویهای نیکو
 -428کلمه عشیه به چه معنایی می باشد؟ آغاز تاریکی شب
 -429کلمه «زلیفن» به چه معنایی می باشد؟ ترس و انتقام
 -431کلمه دندنه به چه معنایی می باشد؟ زیر لب سخن گفتن
 -431عبارت «از غم سبک برآمد» به چه معنایی می باشد؟ از غم رهایی یافت
 -432کلمه مدام به چه معنایی می باشد؟ پیوسته
 -433کلمه حَشر به چه معنایی می باشد؟ روز رستاخیز
 -434کلمه معتذر به چه معنایی می باشد؟ عذرخواهنده
 -435عبارت سرپنجگی به چه معنایی می باشد؟ توانایی ،دالوری
 -436مرغ سحرخوان نام کدام پرنده است؟ بلبل
 -437عبارت مصالح گوی به چه معنایی می باشد؟ مصلحت گو
 -438کلمه صنع به چه معنایی می باشد؟ آفرینش
 -439کلمه ریاضت به چه معنایی می باشد؟ تحمل رنج و زحمت
 -441عبارت قطع امیدواران به چه معنایی می باشد؟ گسسته شدن رشته امید عاشقان
 -441کلمه عجین به چه معنایی می باشد؟ سرشته شده
 -442کلمه سماع به چه معنایی می باشد؟ آواز و سرود ،آوای گوش نواز
 -443کلمه کُشتن به چه معنایی می باشد؟ خاموش کردن
 -444عبارت تنگ چشم به چه معنایی می باشد؟ کوته بین ،ظاهربین
 -445عشرت یعنی چه؟ خوشی
 -446شب و روز با هم چه آرایه ای دارند؟ طباق یا تضاد
 -447کلمه فتّان به چه معنایی می باشد؟ آشوبگر ،دلفریب
 -448عبارت انصاف از تو بستانم به چه معنایی می باشد؟ حق خود را از تو بگیرم
 -449کلمه اقصا به چه معنایی می باشد؟ دورتر ،جای دورتر
 -451عبارت کسی را با پنجه افکندم به چه معنایی می باشد؟ با کسی مقابله و نبرد کردم
 -451کلمه خیال به چه معنایی می باشد؟ گمان

 -452عبارت «بیا به صلح من» به چه معنایی می باشد؟ از در آشتی به سمتم بیا
 -453کلمه طومار به چه معنایی می باشد؟ نوشته و نامه لوله شده
 -454کلمه غلغله به چه معنایی می باشد؟ همهمه و فریاد و شور و غوغا
 -455عبارت «کِت از جان آرزومندم» به چه معنایی می باشد؟ که از جان و مشتاقانه آرزومند تو هستم
 -456عبارت از میان جان به چه معنایی می باشد؟ از صمیم قلب
 -457کلمه رسول به چه معنایی می باشد؟ پیغام رسان ،نامه بر
 -458عبارت بضاعت مُزجات چه معنایی دارد؟ سرمایه اندک
 -459عبارت بدیع شمایل به چه معنایی می باشد؟ دارندهی چهره بدیع و زیبا
 -461کلمه ال جرم به چه معنایی می باشد؟ ناگزیر ،ناچار
 -461کلمه سودا به چه معنایی می باشد؟ خیال
 -462عبارت به خون خویش مستعجل به چه معنایی می باشد؟ شتاب کننده به خون (مرگ) خود
 -463کلمه بِهِل به چه معنایی است؟ بگذار
 -464کلمه سرمست به چه معنایی می باشد؟ سرخوش ،خوشحال
 -465کلمه طبع به چه معنایی می باشد؟ قریحه و ذوق شاعری
 -466عبارت نماز دیگر به چه معنایی می باشد؟ نماز عصر
 -467کلمه طبله به چه معنایی می باشد؟ صندوق کوچک ،صندوقچه
 -468عبارت "سرو باال " به چه معنایی می باشد؟ قد و قامت چون سرو
 -469اصطالح فولکلور را نخستین بار چه کسی به کار برده است؟ ویلیام تامس
 -471اولین مجموعه مدون در حوزهی فرهنگ عامهی ایران چه کتابی است؟ کلثوم ننه
 -471محمد قهرمان ،شاعر معاصر ،اشعار دو بیتی کدام منطقه ایران را گردآوری کرد؟ تربت حیدریه
« -472فرنگی اومده بندر گرفته» از چه نوع ترانههایی است؟ ترانههای کار در فولکلوریک
 -473کدام دیو ،در داستان امیر ارسالن نامدار ظاهر میشود؟ اکوان دیو
 -474کدام موجود افسانهای ،تمثیلی از «فنا ناپذیری و حیات جاودان» است؟ ققنوس
 -475طفیلی و زائد بودن از ویژگیهای اصلی کدام شکل زبان است؟ زبان اصطالحی
 -476زدن عینک سفید در تعزیه نشانه و نماد چیست؟ روح بصیرت و نیکدلی و معصومیت
 -477تکیه دولت به دستور کدام پادشاه برای اجرای تعزیه ساخته شده است؟ ناصرالدین شاه قاجار
 -478کدام نوع آواز در تعزیه بیشترین کاربرد را دارد؟ دشتی و شوشتری
 -479دین دبیره در کتاب الفهرست به چه معناست؟ خط اوستایی
 -481در حلقه مطالعات تاریخی زبان فارسی« ،دوره تاریک» به کدام دوره از تاریخ پیش از اسالم اطالق می
گردد؟ دوره سلوکیان
 -481محمود زَمخشَری کتاب مقدمهاالدب خود را به کدام پادشاه خوارزمشاهی تقدیم کرده است؟ سلطان
آتسز خوارزمشاه
 -482کتاب جاماسبنامه به چه زبانی نوشته شده است؟ زبان پهلوی

 -483آثار کوشانی ـ هفتالی از آثار بازمانده کدام زبان است؟ بلخی
 -484شاعر تیره چشم روشن بین لقب چه کسی است؟ رودکی
 -485سبکی در شعر فارسی از سده نهم تا سیزدهم هجری که به سبک اصفهانی نیز معروف است؟ سبک
هندی
 -486کدام دوره را در تاریخ ادبیات ایران دوره فترت می نامند؟ دوره افشاریه و زندیه
 -487کتاب منثور پریشان از کدام شاعر قصیده سرای ایران است؟ قاآنی
 -488نمونه کامل شعر سبک خراسانی در شعر کدام یک از شاعران عهد سامانی دیده میشود؟ رودکی
 -489مرسومترین قالبهای شعری در دوره بازگشت کدامند؟ قصیده و غزل
 -491کدام شاعر در سرودن شعر سپید مشهور است؟ احمد شاملو
 -491شعری که نه وزن عروضی دارد و نه آهنگین است چه نامیده میشود؟ شعر نو
 -492شعر سپید با کدام مجموعه از اشعار احمد شاملو ظهور کرد؟ هوای تازه
 -493شعر حافظ در محور افقی چگونه شعری است؟ عرفانی و عاشقانه
 -494در دوره شاهرخ تیموری مرکز ادبی ایران کدام شهر بود؟ هرات
 -495در دوره زمانی بین سبک عراقی و سبک هندی کدام سبک در شعر فارسی پدید آمد؟ مکتب وقوع
 -496قالب مسلط در سبک عراقی چه قالبی است؟ غزل
 -497مبدع حبسیه در ادب فارسی کدام شاعر می باشد؟ مسعود سعد سلمان
 -498کدام نوع نقد در ادب عربی و فارسی مهم ترین نوع نقد به شمار میرود؟ نقد فنی
« -499هنر برای هنر» شعار کدام یک از مکاتب ادبی است؟ پارناس
 -511جوهر اصلی معانی غزل در سبک هندی چیست؟ عشق
 -511اولین سازنده قالبهای امروزی نمایش در مشرق زمین چه کسی است؟ میرزا فتحعلی آخوندزاده
 -512در کدام مکتب ادبی کار نویسنده به کار مورخ نزدیک میشود؟ رئالیسم
 -513کدام اثر ادبی به عنوان کارنامه اخالق و تربیت و تمدن و روحیه تفکر ایرانیان به شمار میآید؟
شاهنامه
 -514استفاده از کدام یک از صنایع معنوی ،شعر حافظ را به عالیترین مرتبه خود رسانده است؟ ایجاز و
ایهام
 -515کدام شاعر نخستین بار توصیف زندان را وارد شعر کرد؟ مسعود سعد سلمان
 -516کدام یک از مستشرقان اشعار خیام را به زبان انگلیسی برگردانده است؟ ادوارد فیتز جرالد
 -517عبارت "کوس رحلت زدن " نماد چه چیزی است؟ مردن
 -518مراد از عبارت «بقالی را درمی چند بر صوفیان گرد آمده بود در واسط» چیست؟ بقالی به واسطه اهل
تصوف مالی را انباشته بود.
 -519چه کسی کتاب گلستان سعدی را به روسی ترجمه کرد؟ رستم علیاف
 -511عبارت سماق مکیدن کنایه از چیست؟ وقت بیهوده در انتظار کسی یا چیزی گذراندن
 -511نخستین کسی که در بغداد از احوال صوفیه سخن گفت چه کسی است؟ سَریّ سَقَطی

« -512حطام» کنایه از چیست؟ مال دنیا
 -513عبارت «فزع اکبر» کنایه از چه چیزی می باشد؟ قیامت
 -514در عبارت «مجنون بنی عامر ،آن کار افتاده ی لیلی» ،کار افتاده به چه معناست؟ عاشق
 -515رودکی کدام اثر داستانی را به نظم در آورده است؟ کلیله و دمنه
 -516در مصراع «یک چند روزگار جهان دردمند بود» اشاره به چه چیزی دارد؟ زمستان
 -517ترکیب «موسیِ عمران» چه نوع اضافهای است؟اضافه بُنوّت
 -518واژه مهر در بیت «خداوند کیهان و گردان سپهر  /فروزنده ماه و ناهید و مهر» به چه معنی است؟
خورشید
« -519رسانیده بوده است» چه نوع فعلی است؟ ماضی ابعد
 -521معنای کلمه لولیوش چه می باشد؟ کولی
 -521قندهارنامه اثر چه کسی است؟ صائب تبریزی
 -522خواجه عبداهلل انصاری شاعر کدام قرن است؟ پنجم
 -523نهاد جمله «از آنکه شیفتۀ عشقم» کدام است؟ م
 -524عبارت «حدایق مناجات» چه نوع ترکیبی است؟ اضافی
 -525در جمله «به قول مردمان خطی بر وی فرو نتوان کشید» چه آرایه بدیعی به چشم میخورد؟ کنایه
 -526عبارت «عروس ملک» چه نوع اضافهیی است؟ اضافه تشبیهی
 -527دهخدا با کدام اثرش شیوهای نو در نثر فارسی پدید آورد؟ چرند و پرند
 -528واژه «دوش» در مصراع «دوش دیدم که مالئک در میخانه زدند» در مورد کدام معنی است؟ لحظه
آفرینش آدمی
 -529عبارت «سهل و ممتنع» به چه معنایی می باشد؟ به ظاهر آسان ،در باطن سخت
 -531عبارت «چاه دل» چه نوع اضافهای می باشد ؟ اضافه ی تشبیهی
« -531گذشته است» در عبارت «خواجه بوسهل زوزنی چند سال است تا گذشته است» چه نوع فعلی است؟
ماضی نقلی
 -532عبارت «برمرکب چوبین نشستن» کنایه از چه چیزی می باشد؟ مردن
 -533عبارت «آب به هاون کوبیدن» کنایه از چه چیزی می باشد؟ کار عبث کردن
 -534جمله «رمانتیسم اثری است که انقالب کبیر فرانسه در ادبیات کرده است» از کیست؟ ویکتور هوگو
 -535رجحان دادن احساس و تخیل بر عقل و استدالل شاخصه کدام مکتب ادبی است؟ رمانتیسم
 -536مکتب ناتورالیسم در واقع با نوشتههای چه کسی آغاز شد؟ گوستاو فلوبر
 -537مهمترین اثر شارل بودلر کدام اثر است؟ گلهای شر
 -538کلمه "مجمر" به چه معنایی می باشد؟ آتشدان
 -539کتاب فتوت نامه سلطانی از کیست؟ مال حسین واعظ کاشفی سبزواری
 -541در بیت «که ایشان ز بهر مرا جنگجوی  /یکایک به ایران نهادند روی» کلمه «یکایک» به چه معناست؟
ناگهان

 -541کهنترین کتابی که درباره زندگانی اولیا نوشته شده کدام است؟ اسرارالتوحید
 -542در بیت «پیراهنی که آید از او بوی یوسفم  /ترسم برادران غیورش قبا کنند» چه آرایه ادبی به کار
رفته است؟ تلمیح
 -543معنی واژه «نگیرد» در مصراع «نصیحت نگیرد مگر در خموش» چیست؟ اثر نمیکند
 -544تفسیر طبری به دستور چه کسی به فارسی ترجمه شد؟ منصوربن نوح سامانی
 -545تصحیح رساله «سؤال و جواب فقهی از قطب الدین راوندی» از چه کسی است؟ محمدامین خُنجی
 -546رساله «بررسی تاریخ ماد» اثر چه کسی است؟ محمدعلی خُنجی
 -547رساله «منشا نظریه دیاکونوف» اثر چه کسی است؟ محمدعلی خُنجی
 -548تاسیس بنیاد فرهنگ ایران به دست چه کسی انجام گرفت؟ پرویز ناتل خانلری
 -549کتاب" فنون بالغت و صناعات ادبی" از چه کسی می باشد؟ جالل الدین همایی
 -551در بیت «خداوند کیهان و گردان سپهر  /فروزنده ماه و ناهید و مهر» چه نوع آرایهای دیده میشود؟
مراعات نظیر
 -551مصراع «مرا نیز هم روز برگشته بود» کنایه از چه چیزی می باشد؟ کنایه از بدبختی و درماندگی
 -552معنای واژه «دست یازیدن» چیست؟ دست دراز کردن
 -553در کلمات «دوزخ ،شرار  ،سوزد» چه آرایهای وجود دارد؟ مراعات نظیر
 -554در مصراع که «ز جان ما بگردان ره آفت قضا را» چه آرایهای وجود دارد؟ کنایه
 -555در عبارت زمین آهنین شد چه آرایهای وجود دارد؟ اغراق
 -556عبارت «مشو بازِ جای» کنایه از چیست؟ فرار نکن
« -557تنِ بی سرت را که خواهد گریست» کنایه از چیست؟ خواهی مرد
 -558مصراع «سرِ سرکشان زیر سنگ آورد» کنایه از چه چیزی می باشد؟ شکست دادن حریفان
 -559عبارت «رخ سندروس» کنایه از چیست؟ ترسان
 -561در مصراع «خیزید و خز آرید که هنگام خزان است» کدام آرایه بیشتر مشاهده میشود؟ واج آرایی
 -561عبارت «بنیاد عمر بر باد است» کنایه از چیست؟ ناپایداری دنیا
 -562گشوده نظر به چه معنی است؟ نگاه با دقت
 -563عبارت" نفس راست کردن " کنایه از چیست؟ آرامش یافتن
 -564در کلمات «گردن  ،پا  ،سر و تن» چه آرایهای وجود دارد؟ مراعات نظیر
 -565در عبارت «خنده اش اشک آمیز است» چه آرایهای به چشم میخورد؟ پارادوکس
 -566عبارت خواب در چشم شکستن به چه معنایی می باشد ؟ بیخواب بودن
 -567عبارت " دست ساییدن" به چه معنایی می باشد؟ جست و جو و تالش کردن
 -568عبارت «پای آبله ماندن» به چه معنایی می باشد؟ عاجز و ناتوان شدن
 -569در عبارت «میرفت و میآمد» چه آرایهای دیده میشود؟ تضاد
 -571عبارت سنگ از پشت نمازم پیداست کنایه از چیست؟ خلوص نیت
 -571در عبارت از اندک جهان پر شود چه آرایهای وجود دارد؟ پارادوکس
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عبارت " ژاژ خایان " به چه معنایی می باشد؟ بیهوده گویان
در کلمات نباید و نشاید چه آرایهای وجود دارد؟ جناس ناقص الحق
در عبارت «غم از من یاد کرد» چه آرایه ای دیده می شود؟ تشخیص
در مصراع «بهاران که شاباش ریزد سپهر» شاباش یعنی چه؟ باران
در عبارت «شهد ،شرنگ است» چه آرایهای دیده میشود؟ پارادوکس
عبارت «تیر بر دل زدن» به چه معنایی می باشد؟ ناراحت کردن
عبارت جبین پر آژنگ کردن به چه معنایی می باشد؟ ناراحت شدن ،اظهار خشم کردن
در عبارت «بی عمر زنده ام» چه آرایهای دیده میشود؟ پارادوکس
در «الله زار عمر» چه آرایهای دیده میشود؟ تشبیه
عبارت «چشم را نگاه داشتن» به چه معنایی می باشد؟ نگاه نکردن
عبارت به عیّوق بر شدم به چه معنایی می باشد؟ به مرتبه باال رسیدن
عبارت «دوستی را از طبع گذاشتن» به چه معنایی می باشد؟ دوستی را رها کردن
کتاب ساالمبو اثر کیست؟ گوستاو فلوبر
داستان شنل اثر کدام نویسنده رئالیست است؟ نیکالی گوگول
کتاب پدران و پسران اثر چه کسی است؟ ایوان تورگنیف
کتاب خشم و هیاهو اثر چه کسی است؟ ویلیام فاکنر
رمان وداع با اسلحه اثر چه کسی است؟ ارنست همینگوی
کتاب آئورا از کارلوس فوئنتس در کدام دسته از سبکهای ادبی قرار میگیرد؟ رئالیسم جادویی
توصیف مفصل فضای صحنهها از مشخصات کدام سبک ادبی است؟ ناتورالیسم
«فصلی در دوزخ» اثر کدام نویسنده سمبولیسم است؟ آرتور رمبو
اصطالح سوررئالیسم را نخستین بار چه کسی به کار برد؟ گیوم آپولینر
آزاد سازی مطلق ذهن از اصول اساسی کدام مکتب ادبی و هنری است؟ سوررئالیسم
لویی آراگون از نویسندگان کدام مکتب ادبی است؟ مکتب سوررئالیسم
«شاعر در نیویورک» اثر کدام نویسنده سوررئالیست است؟ فدریکو گارسیا لورکا
نمایشنامه در انتظار گودو از چه کسی است؟ ساموئل بکت
در مصراع «در نیابد حال پخته هیچ خام» منظور از پخته چه کسی است؟ عاشق
دهان دوختن کنایه از چیست؟ ساکت شدن
در «آتش عشق» چه آرایهای وجود دارد؟ تشبیه
با نگارش کدام کتاب ،رئالیسم جادویی به معنای واقعی پا به عرصه وجود نهاد؟ صد سال تنهایی
کتاب شاخه زرین اثر کدام نویسنده و پژوهشگر اسکاتلندی است؟ جیمز فریزر
بهترین اثر جیمز جویس نویسنده بزرگ ایرلندی چیست؟ اولیس
کدام نویسنده آلمانی در سال  0191برنده جایزه نوبل ادبیات شد؟ توماس مان
برنده جایزه نوبل ادبیات در سال  9112چه کسی است؟ اورهان پاموک

نخستین آسیایی که برنده جایزه نوبل شد چه کسی است؟ رابیندرانات تاگور
کتاب مائدههای زمینی اثر چه کسی است؟ آندره ژید
چه کسی کتاب مائدههای زمینی اثر آندره ژید را به فارسی ترجمه کرد؟ جالل آل احمد
نمایشنامه «آخرین نوار کراپ» اثر چه کسی است؟ ساموئل بکت
کدام نویسنده در بین مردم آمریکای التین به گابیتو مشهور است؟ گابریل گارسیا مارکز
عشق سالهای وبا اثر کدام نویسنده است؟ گابریل گارسیا مارکز
رمان «کوری» اثر معروف کدام نویسنده است؟ ژوزه ساراماگو
کتاب بلندیهای ماچوپیچو اثر کدام نویسنده است؟ پابلو نرودا
نمایشنامه معروف «کرگدنها» اثر معروف چه کسی است؟ اوژن یونسکو
موضوع و سبک جالل آل احمد کدام نوع ادبیات است؟ ادبیات متعهد
داستان سنگی بر گوری اثر کدام نویسنده می باشد؟ جالل آل احمد
نخستین مجموعه داستان کوتاه ایرانی چه نام دارد؟ یکی بود ،یکی نبود

-615
-616
-617
-618
-619
-611
-611
-612
-613
-614
-615
-616
 -617نخستین داستان کوتاه در زبان فارسی که به شیوه امروزی غربی نوشته شده است چه کتابی است؟
فارسی شکر است
 -618نمایشنامه دستهای آلوده از چه کسی است؟ ژان پل سارتر
 -619پرفروشترین کتاب تک جلدی جهان چه کتابی است؟ داستان دو شهر از چارلز دیکنز
 -621کتاب خاطرات یک مغ اثر چه کسی است؟ پائولو کوئلیو
 -621بهترین اثر والدیمیر ناباکوف کدام کتاب است؟ لولیتا
 -622کتاب مجموعه اشعار گیتانجالی اثر چه کسی است؟ رابیندرانات تاگور
 -623کتاب رمان نام من سرخ اثر چه کسی است؟ اورهان پاموک
 -624کتاب سالهای سگی اثر چه کسی است؟ ماریو بارگاس یوسا
 -625بهترین اثر داستایوفسکی که مورد تحسین بسیاری قرار گرفته کدام است؟ برادران کارامازوف
 -626کتاب مزرعه حیوانات اثر چه کسی است؟ جورج اورول
 -627کدام نویسنده فرانسوی ملقب به سلطان پاریس است؟ الکساندر دوما (پدر)
 -628نخستین بار کتاب سه تفنگدار از الکساندر دوما را چه کسی به فارسی ترجمه کرد؟ محمد طاهر
میرزا قاجار
 -629رمان «جان شیفته» اثر کدام نویسنده است؟ رومن روالن
 -631کتاب زوربای یونانی را کدام نویسنده نوشته است؟ نیکوس کازانتزاکیس
 -631کتاب «تهوع» از آثار کدام نویسنده فرانسوی است؟ ژان پل سارتر
 -632آلن رب گرییه از مهمترین چهرههای کدام جنبش ادبی و هنری است؟ موج نو
 -633کتاب امپراتوری نشانهها اثر کدام نویسنده و فیلسوف فرانسوی است؟ روالن بارت
 -634رمان آرزوهای بر باد رفته اثر کدام نویسنده فرانسوی است؟ انوره دو بالزاک
 -635رمان مسخ اثر کدام نویسنده آلمانی است؟ فرانتس کافکا

 -636شاعر برجسته رمانتیسم آلمانی که در تکوین ایدئالیسم آلمانی نیز نقش داشت؟ فردریش هولدرلین
 -637دو برادر نویسنده آلمانی که عمده شهرت آنها به علت انتشار داستانهای فولکلور پریان است؟
برادران گریم
 -638معروفترین اثر مری شلی نویسنده زن انگلیسی کدام است؟ فرانکنشتاین
 -639استاندال نویسنده فرانسوی ،از برجستگان کدام سبک ادبی است؟ رئالیسم
 -641ویلیام وردزورث شاعر سبک رمانتیک کدام کشور است؟ انگلیس
 -641جایزهای بین المللی که هر دو سال یکبار به مولفان ادبیات کودک تعلق میگیرد؟ جایزه هانس
کریستین اندرسون
 -642رمان ماندارینها اثر معروف کدام نویسنده است؟ سیمون دوبووار
 -643کتاب خنده مدوسا اثر کدام نویسنده زن فرانسوی است؟ هلن سیکسو
 -644معنی کلمه منعم چیست؟ صاحب نعمت
 -645معنی کلمه درویش چیست؟ بی چیز
 -646معنی کلمه مُنحَط چیست؟ پست و پایین
 -647معنی کلمه بالغت چیست؟ رسایی در سخن
 -648کلمه تعصب به چه معنایی می باشد؟ سختگیری
 -649معنی کلمه مبالغه چیست؟ زیاده روی
 -651معنی کلمه تفحص چه می باشد؟ کاوش و بررسی
 -651معنی کلمه طَبَق چیست؟ سینی بزرگ
 -652معنی کلمه منیع چیست؟ بلند ،رفیع
 -653معنای کلمه اصطکاک چه می باشد؟ برخورد ،تماس
 -654معنی کلمه بدعت چیست؟ رسم تازه
 -655معنی کلمه سماع چیست؟ شنیدن
 -656معنای کلمه اجمال چه می باشد؟ خالصه ،مختصر
 -657معنی کلمه کِهان چه می باشد؟ کوچکتران
 -658معنی کلمه ختام چیست؟ پایان ،آخر
 -659معنی کلمه کیاست چیست؟ زیرکی ،تیزفهمی
 -661معنی کلمه دِماغ چیست؟ مغز سر
 -661معنی کلمه جزع چیست؟ زاری ،بی صبری
 -662معنی کلمه زنخدان چیست؟ چانه
 -663کلمه " دست کش " به چه معنایی می باشد؟ گدا ،سائل
 -664کتاب سبک شناسی (تاریخ تطور نثر فارسی) اثر کدام نویسنده ایرانی است؟ محمدتقی بهار
 -665کتاب بدعتها و بدایع نیما یوشیج اثر چه کسی است؟ مهدی اخوان ثالث
 -666بنیاد فرهنگ ایران را چه کسی تأسیس کرد؟ پرویز ناتل خانلری

تصحیح کتاب سمک عیار از چه کسی است؟ پرویز ناتل خانلری
چه کسی کتاب تریستان و ایزولد را به فارسی ترجمه کرد؟ پرویز ناتل خانلری
کتاب «پرورش اراده» نوشته چه کسی است؟ محمد پروین گنابادی
تحفه االحرار و سبحه االبرار اثر کیست؟ جامی
کتاب مفصل زندگی شاه عباس اول تالیف چه کسی است؟ نصراهلل فلسفی
کتاب نهضتهای اسالمی در صد سال اخیر اثر کیست؟ دکتر مرتضی مطهری
تفسیر المیزان نوشته چه کسی است؟ عالمه محمد حسین طباطبایی
کتاب سرگذشت کندوها اثر کدام نویسنده ایرانی است؟ جالل آل احمد

-667
-668
-669
-671
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-672
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-674
 -675از غزل سرایان معاصر فارسی که به دو زبان فارسی و ترکی اشعار نغز دارد ،چه کسی است؟ محمد
حسین شهریار
 -676اثر منظوم "خانواده سرباز" از کیست؟ نیما یوشیج
 -677کتاب شرق اندوه اثر این شاعر معاصر است؟ سهراب سپهری
 -678کتاب معجم البلدان اثر کیست؟ یاقوت حموی
 -679حافظ شاعر غزل سرای ایرانی شاعر چه قرنی است؟ قرن  8هجری
 -681مثنوی داستانی ،در اشعار کدام شاعر مثنوی سرا به کمال رسیده است؟ نظامی گنجوی
 -681چه کسی مثنوی پنج گنج را سروده است؟ نظامی گنجوی
« -682سخن او در شیوۀ سهل و ممتنع به سرحد اعجاز رسیده است» .این سخن عبدالحسین زرینکوب
راجع به چه کسی است؟ سعدی
 -683کتاب به دنبال سایه همای اثر کدام نویسنده می باشد؟ دکتر اسالمی ندوشن
 -684مورخ نامدار قرن پنجم هجری و دارندۀ مهمترین اثر این قرن چه کسی است؟ ابوالفضل بیهقی
 -685جامع الحکمتین اثر کدام شاعر و نویسنده می باشد؟ ناصر خسرو قبادیانی
 -686کتاب «نود و سه» اثر کدام نویسنده فرانسوی است؟ ویکتور هوگو
 -687رساله " اخالق االشراف " اثر چه کسی می باشد؟ عبید زاکانی
 -688مشهورترین اثر طنز آلود عبید زاکانی چیست؟ منظومه طنز موش و گربه
 -689کتاب «دو فیلسوف شرق و غرب» نوشته کیست؟ حسینعلی راشد
 -691کتاب " دفتر عقل و آیت عشق " از کدام نویسنده می باشد؟ غالمحسین ابراهیمی دینانی
 -691کتاب " زبور عجم " اثر چه کسی می باشد؟ اقبال الهوری
 -692کتاب حافظ شیرین سخن اثر کیست؟ دکتر محمد معین
 -693کتاب اخالق محسنی و روضه الشهدا اثر کیست؟ حسین واعظ کاشفی
 -694خردنامۀ اسکندری اثر منظوم چه کسی است؟ جامی
 -695بزرگترین درام نویس انگلیسی چه کسی است؟ ویلیام شکسپیر
 -696چه کسی قصههای هزار و یک شب را به فرانسوی ترجمه کرد؟ آنتوان گاالن
 -697کتاب خاندان نوبختی از تالیفات چه کسی است؟ عباس اقبال آشتیانی

 -698آخرین شاعر بزرگ پارسیگو در شبه قاره هند چه کسی بود؟ اقبال الهوری
 -699مکتب حافظ یا مقدمهای بر حافظ شناسی اثر کدام نویسنده است؟ منوچهر مرتضوی
 -711کتاب «فاطمه ،فاطمه است» اثر کدام نویسنده می باشد؟ دکتر علی شریعتی
 -711داستان بلند «ملکوت» از کدام نویسنده معاصر ایرانی است؟ بهرام صادقی
 -712جالل آل احمد «رنگین نامه» را در چه مواردی به کار برده است؟ مجالت بی محتوا
 -713کتاب وحی یا شعور مرموز اثر کیست؟ عالمه محمد حسین طباطبایی
 -714کتاب «خدمات متقابل اسالم و ایران» اثر کدام نویسنده است؟ استاد مطهری
 -715تصحیح تاریخ بلعمی پس از ملک الشعرای بهار را چه کسی به عهده گرفت؟ مرحوم محمد پروین
گنابادی
 -716مصنفات بابا افضل کاشانی را چه کسی چاپ و تصحیح کرد؟ مجتبی مینوی با همکاری دکتر یحیی
مهدوی
 -717مهمترین خدمت مینوی در خارج از کشور چه بود؟ تهیه فهرست نسخ فارسی در کتابخانه
چستربیتی
 -718نویسنده کتاب معجم االدباء چه کسی می باشد؟ یاقوت حموی
 -719در شعر کدام شاعر قرن هشتم مهمترین موضوع شعر ،مبارزه با ریاکاری و ظاهرسازی است؟ حافظ
 -711داستان دختر سروان اثر چه کسی است؟ الکساندر پوشکین
 -711اثر «اعتراف کلود» از کدام نویسنده فرانسوی است؟ امیل زوال
 -712عبارت " از دهان خلق حرف گرفتن" به چه معنایی می باشد؟ در میان حرف مردم پریدن
 -713عبارت خطی بر کسی کشیدن به چه معنایی می باشد؟ او را به حساب نیاوردن
 -714عبارت "دادشان را از ته چاه میزنند" به چه معنایی می باشد؟ صدایشان به جایی نمی رسد
 -715عبارت سپر انداختن به چه معنایی می باشد؟ تسلیم شدن
 -716عبارت "گوی بردن" به چه معنایی می باشد؟ برتری جستن در مسابقه
 -717عبارت "به سنگ بباید کشت" به چه معنایی می باشد؟ سنگ سار کردن
 -718عبارت خون کسی به گردن کردن به چه معنایی می باشد؟ باعث قتل کسی شدن
 -719عبارت ریسمان خویش به دست دیگری تابیدن به چه معنایی می باشد؟ انجام کار خود را از دیگران
خواستن
 -721عبارت از سر پیمان رفتن کنایه از چیست؟ پیمان را شکستن
 -721عبارت " از مایه خوردن " به چه معنایی می باشد؟ از سرمایه خوردن ،از پس انداز خود خوردن
 -722عبارت «طی نکرده گز مکن» به چه معنایی می باشد؟ نسنجیده اقدام نکن
 -723صابون بسیار به جامه اش خورده به چه معناست؟ آدم با تجربهای شده
 -724مفهوم واژه «شالق کش» چیست؟ باسرعت و شتابان
 -725عبارت " آتش افروختن " به چه معنایی می باشد؟ فتنه برپا کردن
 -726آدم را با رخت هایش میخورد چه مفهومی دارد؟ بیحیا است

عبارت «دل دار بودن» به چه معنایی می باشد؟ شهامت داشتن
کلمه پِندِر به چه معنایی می باشد؟ لوازم فرسوده و ناچیز
عبارت «پفکی شدن» به چه معنایی می باشد؟ بی زور شدن
عبارت «آوازه افکندن» به چه معنایی می باشد؟ مشهور ساختن
عبارت «آتش زیر پا داشتن» به چه معنایی می باشد؟ بیصبر و بیقرار
کتاب تحفه االخوان از کیست؟ عبدالرزاق کاشانی
عبارت "ذی حیات" به چه معنایی است؟ جاندار
رسالهی دل و جان اثر کدام یک از عارفان می باشد؟ خواجه عبداهلل انصاری

-727
-728
-729
-731
-731
-732
-733
-734
-735
-736
-737
-738
-739
-741
-741
-742
-743
-744

در عبارت «بر کِشتههای ما جز باران رحمت خود مبار» مقصود از کشتهها چیست؟ اعمال انسان
چند نوع حماسه در ادبیات داریم؟  2نوع :طبیعی و مصنوع
حملهی حیدری اثر باذل مشهدی در چه نوع حماسهای قرار میگیرد؟ حماسه ی مصنوع
عبارت کنایی دندان به دندان خاییدن یعنی چه؟ خشمگین شدن
کتاب مسالک المحسنین اثر کدام نویسنده می باشد؟ عبدالرحیم طالبوف
کتاب " سیاحت نامهی ابراهیم بیک" اثر کدام نویسنده می باشد؟ زین العابدین مراغهای
دارالمجانین اثر کدام نویسنده است؟ محمدعلی جمال زاده
سروته یک کرباس اثر کدام نویسنده است؟ محمدعلی جمال زاده
آتش خاموش اثر کدام یک از نویسندگان معاصر ایران است؟ سیمین دانشور
مشهورترین اثر سیمین دانشور چه نام دارد؟ سووشون

-745

عبارت «شلخته درو کنید تا چیزی گیر خوشه چینها بیاید» کلمه خوشه چینها به چه معنایی می

باشد؟ فقیران
 -746نویسنده داستان کلبه عمو تم چه کسی است؟ هریت بیچر استو
شعر «تو را می خوانم» اثر کدام یک از شاعران آمریکای التین است؟ پابلو نرودا
شعر «در بیابان های تبعید» اثر کدام شاعر است؟ جبرا ابراهیم جبرا
«از یک انسان» سروده کدام شاعر فلسطینی است؟ محمود درویش
شاعر مقاومت فلسطین چه کسی است؟ محمود درویش

-747
-748
-749
-751
 -751در عبارت «دست هایش را به سنگ مردگان آویختند» سنگ مردگان به چه معناست؟ سنگ
شکنجه
 -752در عبارت «فرشتگان سرودههای صلح و شادی انسان را برای چوپانان خواندند» ،چوپانان به چه
معناست؟ پیامبران
قهرمان کتاب " بینوایان" چه نام دارد؟ ژان والژان
-753
 -754استاد سخن و یکه تاز عرصه نثر مسجع چه کسی است؟ سعدی
صاحب اثر" کارنامه بلخ " چه کسی می باشد ؟ سنایی
-755
 -756کتاب "سیر العباد و الی المعاد" از چه کسی می باشد؟ سنایی غزنوی

-757
-758
-759
-761
-761
-762
-763
-764

کتاب "فیه ما فیه " از آثار چه کسی است؟ موالنا جالل الدین
عبارت «مرا نمی هِلند» به چه معنایی است؟ به من اجازه نمیدهند
کتاب «آزادی و تربیت» اثر کدام نویسنده است؟ دکتر محمود صناعی
کتاب «جام جهان بین» اثر چه کسی است؟ دکتر محمدعلی اسالمی ندوشن
رساله صفیر سیمرغ اثر چه کسی است؟ شهابالدین سهروردی
کتاب «فرهنگ مهاجم ،فرهنگ مولد» اثر کیست؟ جالل رفیع
عبارت «کمیتش لنگ بود» به چه معنایی است؟ ناتوان بودن در انجام کاری
کتاب «در حیاط کوچک پاییز در زندان» اثر کدام شاعر می باشد؟ مهدی اخوان ثالث

 -765رهگذر مهتاب اثر کدام شاعر است؟ طاهره صفارزاده
-766
-767
-768
-769
-771
-771
-772
-773
-774
-775
-776
-777
-778
-779
-781
-781
-782
-783
-784
-785
-786
-787
-788
-789

کتاب " طنین در دلتا" اثر کدام شاعر می باشد؟ طاهره صفارزاده
مجموعه شعر «در کوچه باغهای نیشابور» اثر کیست؟ محمدرضا شفیعی کدکنی
در سایه سار نخل والیت اثر کدام شاعر است؟ علی موسوی گرمارودی
شعر «در سایه سار نخل والیت» درباره شخصیت چه کسی است؟ امام علی (ع)
«حدیث جوانی» اثر کدام شاعر میباشد؟ رهی معیری
کتاب «سایه عمر» از مجموعه اشعار کدام شاعر فارسی زبان می باشد؟ رهی معیری
«در کوچه سار شب» اثر چه کسی میباشد؟ هوشنگ ابتهاج
«شبگیر» اثر کدام شاعر میباشد؟ هوشنگ ابتهاج
عبارت «در انتظار غبار بی سوار نشستن» کنایه از چیست؟ بیهوده انتظار کشیدن
خاطرات اعتماد السلطنه اثر کدام نویسنده میباشد؟ محمدحسن خان صنیع الدوله
مرآت البلدان اثر کدام نویسنده نامی میباشد؟ محمدحسن خان صنیع الدوله
خیرات الحسان اثر کدام نویسنده میباشد؟ محمدحسن خان صنیع الدوله
کتاب «االیام» اثر کدام نویسنده میباشد؟ دکتر طه حسین
کتاب «طرحی از یک زندگی» اثر کدام نویسنده میباشد؟ پوران شریعت رضوی
زیب النسا از شاعران سبک هندی متخلص به چه نامی میباشد؟ مخفی
کتاب «دیداری با اهل قلم» اثر کدام نویسنده میباشد؟ غالمحسین یوسفی
کلمه" بدسگالی" به چه معنایی میباشد؟ بداندیشی
«آب زنید راه را» از سرودههای کدام شاعر میباشد؟ موالنا
نوشته ی «گل هایی که در نسیم آزادی می شکفد» اثر کیست؟ سیمین دانشور
«مثل چشمه ،مثل رود» اثر کدام شاعر معاصر میباشد؟ قیصر امین پور
مجموعه "روایت فتح " اثر چه کسی می باشد؟ شهید مرتضی آوینی
مجموعه شعر ریشه در ابر اثر کدام شاعر میباشد؟ محمدرضا عبدالملکیان
از سال  0339تا  0338نوشتههای کدام نویسنده در ایران اجازه انتشار نیافت؟ بزرگ علوی
گیله مرد اثر کدام نویسنده میباشد؟ بزرگ علوی

شعر «در امواج سند» اثر چه کسی می باشد؟ مهدی حمیدی شیرازی
گلستان و بوستان سعدی در کدام دسته از ادبیات قرار میگیرند؟ ادبیات تعلیمی
کتاب "نصاب الصبیان " اثر کدام شاعر افغان میباشد؟ ابونصر فراهی
شعر «متاع جوانی» اثر کدام شاعر می باشد؟ پروین اعتصامی
شعر «هر جا که تویی تفرج آن جاست» اثر کدام شاعر میباشد؟ سعدی
شعر معروف "ناله ی مرغ اسیر " اثر کدام شاعر میباشد؟ ابوالقاسم عارف قزوینی

-791
-791
-792
-793
-794
-795
 -796کدام نوشته آیینه تمام نمای اوضاع ایران در اواخر قرن سیزدهم هجری است که با قلمی تند و بی-
پروا تحریر شده است؟ سیاحت نامه ابراهیم بیگ
 -797حاکم و فراشان اثر کدام نویسنده میباشد؟ زین العابدین مراغه ای
 -798در دوران استبداد صغیر روزنامههای خراسان و نوبهار را چه کسی منتشر کرد؟ محمدتقی بهار
 -799قالب شعر «مرغ گرفتار» اثر محمدتقی بهار چیست؟ غزل
 -811کتاب «زندگی من» اثر کدام نویسنده آمریکایی است؟ هلن کلر
 -811شعر «تا هست عالمی ،تا هست آدمی» اثر کیست؟ عبید رجب
 -812شعر تا هست عالمی تا هست آدمی ،از عبید رجب ،زبان حال کدام ملت میباشد؟ تاجیک
 -813عبارت "قبحی از من مجو " به چه معنایی میباشد؟ بر من خرده نگیر
 -814کلمه ازهار به چه معنا میباشد؟ شکوفه ها
 -815عبارت ایدون به چه معنا میباشد؟ اینچنین
 -816کلمه "پالهنگ " به چه معنایی میباشد؟ ریسمان و بند ،افسار
 -817عبارت" پند نیوش" به چه معنایی میباشد؟ پند شنو
 -818کلمه تبختر به چه معنا میباشد؟ تکبر
 -819کلمه "خوان" به چه معنایی میباشد؟ سفره
 -811کلمه " دلق " به چه معنایی میباشد؟ خرقه ،جامه درویشان
 -811کلمه "رُقعه" به چه معنایی میباشد؟ نامه
 -812کلمه "رندانه" به چه معنایی می باشد؟ زیرکانه
 -813کلمه زُفان به چه معنایی میباشد؟ زبان
 -814کلمه سیماب به چه معنایی میباشد؟ جیوه
 -815شیراُوژن به چه معنا میباشد؟ شیرافکن
 -816کلمه "کرنش " به چه معنایی میباشد؟ فروتنی
 -817کلمه "مرتزق " به چه معنایی میباشد؟ بهره مند
 -818کلمه "مقنن " به چه معنایی میباشد؟ قانون گذار
 -819کلمه "میراب" به چه معنایی میباشد؟ نگهبان آب
 -821کلمه "نخجیر " به چه معنایی میباشد؟ شکار
 -821کلمه "اُشتُلُم " به چه معنایی میباشد؟ خشونت ،قهر و زور

-822
-823
-824
-825
-826
-827
-828
-829
-831
-831
-832
-833
-834
-835
-836
-837

کلمه تفقد به چه معنایی میباشد؟ دلجویی
کلمه تقریر به چه معنایی میباشد؟ بیان کردن
کلمه "تنبه " به چه معنایی میباشد؟ بیداری
کلمه "ابلق" به چه معنایی میباشد؟ دورنگ
قاپوچی به چه معنا میباشد؟ دربان
کلمه "سعایت " به چه معنایی میباشد؟ سخن چینی
کتاب برگ هایی در آغوش باد اثر کدام نویسنده می باشد؟ غالمحسین یوسفی
کلمه "غادر" به چه معنایی می باشد؟ عهدشکن ،بی وفا
کلمه "اثم" به چه معنایی می باشد؟ گناه ،جرم
کلمه ساو به چه معنایی می باشد؟ باج
کتاب " مجمع دیوانگان" اثر کدام نویسنده می باشد؟ عبدالحسین صنعتی زاده کرمانی
رمان تهران مخوف از کیست؟ مرتضی مشفق کاظمی
داستان کوتاه یکی بود یکی نبود از جمالزاده در چه سالی منتشر شد؟ 1311
کتاب موشها و آدمها از کدام نویسنده است؟ جان اشتاین بک
دوزخیان روی زمین اثر کدام نویسنده فرانسوی زبان است؟ فرانتس فانون
کتاب "آدمها و خرچنگها" اثر کدام نویسنده می باشد؟ خوزه دو کاسترو

 -838عبارت سر به گردآوردن به چه معنایی می باشد؟ شکست دادن ،کشتن و نابود کردن
-839
-841
-841
-842
-843
-844
-845
-846
-847
-848
-849
-851
-851
-852
-853
-854

تو قلب سپه را به آیین بدار یعنی چه؟ تو مرکز سپاه را با نظم و ترتیب و آرایش جنگی حفظ کن.
خاوران نامه از ابن حسام خوسفی چه نوع حماسهای است؟ حماسه مصنوع
کتاب «سال پنجم الجزایر» نوشته چه کسی است؟ فرانتس فانون
در «سیالب اشک» چه نوع آرایهای نهفته است؟ تشبیه
کلمه" هِشتن" به چه معنایی می باشد؟ گذاشتن
شعر "داروگ " در چه قالب شعری سروده شده است؟ شعر نیمایی
معنی کلمه «پورت» چه می باشد؟ سر و صدا
پول پول شدن کنایه از چیست؟ شکسته شدن ظرف و ریز ریز شدن
عبارت "پیت پیت کردن " به چه معنایی می باشد؟ پچ پچ کردن
کلمه" پیزری" به چه معنایی می باشد؟ پوشالی و بی ارزش
عبارت "پیه گرگ مالیدن بر کسی " کنایه از چه چیزی می باشد؟ کسی را از چشم انداختن
عبارت "پینکی رفتن" به چه معنایی می باشد؟ چرت زدن
عبارت کنایی "پاردم ساییده" به چه معنایی می باشد؟ کهنه کار و ناقال
کلمه "پاخان " به چه معنایی می باشد؟ سفسطه کردن
عبارت "پاتیل کسی در رفتن " کنایه از چه چیزی می باشد؟ تاب نیاوردن ،ناتوان شدن
عبارت کنایی "پاتیل در رفته " به چه معنایی می باشد؟ پیر و شکسته شدن

 -855مشهورترین کتاب سروانتس چه کتابی است؟ دنکیشوت
 -856کلمه ضیاء به چه معنی است؟ روشنی
 -857عبارت «مگذار ما را به که و مه» به چه معنایی می باشد؟ ما را اسیر کوچک و بزرگ نکن
 -858عبارت عبداهلل عمر بکاست ،اما عذر نخواست یعنی چه؟ عبداهلل پیر شده ،اما هنوز توبه نکرده است.
 -859کدام اثر مشهور شهریار به زبان ترکی است؟ حیدر بابایه سالم
کلمه «بَر سان» به چه معنایی می باشد؟ همانند
-861
کلمه "هُژبر" به چه معنایی است؟ شیر
-861
 -862کلمه "دیالق " به چه معنایی می باشد؟ دراز
 -863کلمه "مضغ" به چه معنایی می باشد؟ جویدن
 -864داستان کباب غاز از داستانهای محمدعلی جمالزاده در کدام دسته از ادبیات قرار میگیرد؟ ادبیات
داستانی
 -865عبارت "جلو کسی در آمدن " کنایه از چه چیزی می باشد؟ خود را نشان دادن
 -866کلمه "کروج" به چه معنایی می باشد؟ انبار برنج
 -867کلمه الور به چه معنایی می باشد؟ رهبر
 -868کلمه پکال به چه معنایی می باشد؟ صورت
کلمه " بنان " به چه معنایی می باشد؟ انگشت
-869
 -871کلمه "شوال " به چه معنایی می باشد؟ لباس درویشان
 -871کلمه "پای افزار" به چه معنی می باشد؟ کفش
 -872عبارت «شب از چشم تو ،آرامش را به وام دارد» یعنی چه؟ شب ،آرامشش را از چشمان تو قرض
گرفته است
عبارت «چراغ برکردن» به چه معنایی می باشد؟ چراغ روشن کردن
-873
 -874عبارت «چون اشک در قفای تو با سر دویده ام» به چه معنایی می باشد؟ مثل اشک پشت سر تو
آمدهام و جاری شدم
 -875در کلمات «گل و مرغ و صحرا» چه آرایهای نهفته است؟ مراعات نظیر
 -876عبارت "دست نیلوفر " چه آرایهای دارد؟ تشخیص
 -877عبارت دام بستن کنایه از چه چیزی می باشد؟ گرفتار کردن
 -878تاریخ اختراع خط اوستایی در چه زمانی است؟ اواخر دوره ساسانی
 -879کتاب خداینامه مربوط به چه دوره تاریخی است؟ دوران ساسانی
 -881بزرگترین عالم علم نحو چه کسی است؟ سیبویه
 -881واضع علم عروض چه کسی است؟ خلیل بن احمد
 -882حنظله بادغیسی از شاعران چه دوره تاریخی است؟ آل طاهر
 -883تاریخ سیستان ،نخستن شاعر پارسی گوی را چه کسی میداند؟ محمد بن وصیف سیستانی
 -884عنوان شاعر خرد قبل از فردوسی به چه کسی میرسد؟ شهید بلخی

 -885کدام شاعر رودکی را شاعر تیره چشم روشن بین مینامد؟ ناصر خسرو
 -886پرچمدار ادبیات شیعه در قرن چهارم چه کسی است؟ ابوالحسن کسایی
 -887دوره حماسه ملی و خرد آرمانی ،کدام دوره از تاریخ ادبیات ایران است؟ دوره فردوسی
 -888کتاب «االبنیه عن حقایق االدویه» از موفق هروی در مورد چیست؟ خواص گیاهان و داروها
 -889نخستین کتاب جغرافیا به زبان پارسی کدام است؟ حدود العالم من المشرق الی المغرب
 -891خداوندگار حماسه و خرد لقب کدام شاعر پارسیگوی است؟ فردوسی
 -891قصیده «با کاروان حله» از کدام شاعر می باشد؟ فرخی سیستانی
 -892مثنوی «سرخ بت و خنگ بت» از چه کسی است؟ ابوالقاسم عنصری
 -893کتاب "دانشنامه عالیی" از چه کسی می باشد؟ ابوعلی سینا
 -894کتاب "تفسیر سورآبادی " از چه کسی می باشد؟ ابوبکر عتیق نیشابوری
 -895کتاب" لغت موران " از کدام نویسنده می باشد؟ شیخ اشراق سهروردی
 -896کتاب سندبادنامه از تالیفات چه کسی است؟ سندباد ،حکیم هندی
 -897کتاب "المعجم فی معاییر اشعار العجم " اثر کدام نویسنده می باشد؟ شمس قیس رازی
 -898حماسه منظوم ادیسه را به چه کسی نسبت میدهند؟ هومر
 -899جمله «من می اندیشم ،پس هستم» از کدام فیلسوف است؟ رنه دکارت
 -911مشهورترین اثر بوکاچیو قصهپرداز ایتالیایی چیست؟ دِکامرون
 -911بزرگترین شاعر دراماتیک فرانسه چه کسی است؟ ژان راسین
 -912تراژدی اسکندر کبیر از کیست؟ ژان راسین
 -913پدر تئاتر فرانسه و نویسنده تراژدی «سورنا ،سردار اشکانی» چه کسی است؟ پیر کورنی
 -914بنیانگذار مکتب رمانتیسیسم در آلمان چه کسانی بودند؟ برادران شلگل
 -915بزرگترین شاعر رمانتیک انگلستان چه کسی بود؟ لرد بایرون
 -916تئوفیل گوتیه از نویسندگان برجسته کدام مکتب ادبی است؟ رمانتیسیسم
 -917رمان دُن آرام از میخائیل شولوخوف در کدام دسته از مکتبهای ادبی قرار میگیرد؟ رئالیسم
سوسیالیستی
 -918کدام نویسنده مکزیکی در سال  0170جایزه ادبی سروانتس را دریافت کرد؟ اکتاویو پاز
 -919نمایشنامه مشهور اشباح از کدام نویسنده نروژی است؟ هنریک ایبسن
 -911داستان کوتاه گردنبند اثر کدام نویسنده فرانسوی است؟ گی دو موپاسان
 -911مجموعه اشعار «شخصیت ها» و «ضربات متقابل» از کدام نویسنده است؟ ازرا پاوند
 -912مجموعه تیمور لنگ و دیگر اشعار از کدام نویسنده است؟ ادگار آلن پو
 -913راینر ماریا ریلکه از شاعران کدام مکتب ادبی است؟ سمبولیسم
 -914محمدرضا رحمانی به چه نامی شهرت دارد؟ مهرداد اوستا
 -915تیرانا از آثار کدام نویسنده و پژوهشگر ایرانی است؟ مهرداد اوستا
 -916در چه سالی مکتب دادائیسم در اروپا ظهور کرد؟ 1916

 -917نخستین کتاب سورئالیستی که در سال  0190منتشر شد چه کتابی است؟ میدانهای مغناطیسی
 -918کتاب میدانهای مغناطیسی به عنوان اولین کتاب سوررئالیستی توسط چه کسی نوشته شد؟ آندره
برتون
 -919بزرگترین شاعر سوررئالیست اسپانیا و از چهره های انقالبی چه کسی است؟ فدریکو گارسیا لورکا
 -921کدام شاعر سوررئالیست فرانسوی شیفته عبدالرحمن جامی بود؟ لویی آراگون
 -921مفهوم پست مدرنیسم را اولین بار کدام نویسنده اسپانیایی به کار برد؟ فدریکو دیاونیس
 -922رمان شاهزاده و گدا اثر کدام نویسنده است؟ مارک تواین
 -923خورخه لوئیس بورخس از نویسندگان کدام مکتب ادبی است؟ پست مدرنیسم
 -924رمان مشهور خورشید همچنان می درخشد اثر کدام نویسنده است؟ ارنست همینگوی
 -925کدام اثر آلبر کامو اعتراضی علیه جامعهی غیر انسانی و فاسد محسوب میشود؟ بیگانه
« -926گرگ بیابان» و «گرترود» از آثار کدام نویسنده مشهور آلمانی است؟ هرمان هسه
 -927شعر آوارگان عرب از کدام شاعر عراقی است؟ عبدالوهاب البیاتی
 -928نویسنده کتابهای «دوشیزه قریش» و «عروس فرغانه» چه کسی است؟ جرجی زیدان
 -929نویسنده عرب کتاب «پیامبر» کیست؟ جبران خلیل جبران
 -931شاعر معروف اهل سوریه و شاعر «باران یعنی تو بر میگردی» چه کسی می باشد؟ نزار قبانی
 -931پزشک مصری و از نویسندگان و نمایشنامه نویسان معروف دنیای عرب و خالق اثر پایان دنیا؟
یوسف ادریس
 -932منظومه" تحفهالعراقین" از کدام شاعر می باشد؟ خاقانی شروانی
 -933خداوندگار عشق و عرفان لقب کدام شاعر بزرگ ایرانی است؟ موالنا
« -934قصاید عربی» و «قصاید فارسی» از آثار کدام شاعر است؟ سعدی
 -935تراژدی نویس یونان باستان و خالق اثر آنتیگون؟ سوفوکل
 -936نویسنده تراژدی آژاکس چه کسی است؟ سوفوکل
 -937کدام اثر ارسطو در مورد فن شعر میباشد؟ بوطیقا
 -938منظومه عظیم عصر اومانیسم که تمثیلی از سفر روح انسان به آخرت است؟ کمدی الهی
 -939گوتهولد افرایم لسینگ نویسنده و فیلسوف کدام دوره از تاریخ است؟ عصر روشنگری
 -941میرزا شفیع شیرازی از شاعران دوران فتحعلیشاه متخلص به چیست؟ وصال شیرازی
مثنوی " شیرین و فرهاد " از کدام شاعر می باشد؟ وحشی بافقی
-941
 -942روزنامه ادبی نسیم شمال را چه کسی منتشر کرد؟ سید اشرف الدین گیالنی
ساموئل تیلور کالریج از شاعران کدام مکتب ادبی است؟ مکتب رمانتیسم
-943
 -944ویلیام شکسپیر نمایشنامه تاجر ونیزی را در چه ژانر ادبی نوشته است؟ کمدی رمانتیک
 -945دِزدِمونا از شخصیتهای کدام نمایشنامه شکسپیر است؟ اتللو
 -946از مشهورترین نمایشنامههای تاریخ جهان با محوریت عقده ادیپ چه نمایشنامه ای می باشد؟
هملت

 -947ادیپ شاه از نمایشنامه های کدام تراژدی نویس یونانی است؟ سوفوکل
 -948محبوبترین نمایشنامه شکسپیر با محوریت عشق که بارها به فیلم درآمده است؟ رومئو و ژولیت
 -949نمایشنامه «نجیب زادهها» اثر کدام نمایشنامه نویس یونان عصر کالسیک است؟ آریستوفان
« -951رام کردن زن سرکش» اثر کدام نمایشنامه نویس است؟ شکسپیر
 -951نمایشنامه اورستیا اثر کدام نمایشنامه نویس یونان یاستان است؟ آشیلوس
 -952سید محمدرضا کردستانی شاعر ملی به چه نامی معروف است؟ میرزاده عشقی
 -953شاعر یونانی و سراینده منظومه «نسب نامه خدایان» در عصر کالسیک یونان؟ هزیود
 -954محبوبترین شاعر کالسیک یونان پس از هومر چه کسی است؟ هزیود
 -955نویسنده ارمنی قرن نوزده و خالق اثر زخمهای ارمنستان چه کسی است؟ خاچاطور آبوویان
 -956نویسنده «حکایتهای کنتربری» از آثار سده چهاردهم میالدی چه کسی است؟ جفری چاوسر
 -957ملک الشعرا بریتانیا و از محبوبترین شاعران عصر ویکتوریا چه کسی است؟ آلفرد لرد تنیسون
 -958ارغنون جدید و تاریخ هنر هفتم از آثار کدام نویسنده انگلیسی است؟ فرانسیس بیکن
 -959لویاتان اثر کدام نویسنده و فیلسوف انگلیسی است؟ تامس هابز
 -961نویسنده انگلیسی رابینسون کروزوئه چه کسی است؟ دانیل دفو
 -961کتاب منسفیلد پارک اثر کدام نویسنده است؟ جین استین
 -962داستان آیوانهو از آثار معروف کدام نویسنده انگلیسی است؟ سر والتر اسکات
 -963معروفترین اثر چارلز بوکوفسکی چیست؟ عامه پسند
 -964ژورژه آمادو نویسنده آمریکای التین از کدام کشور است؟ برزیل
 -965مجموعه اشعار «سوختن در آب ،غرق شدن در آتش» از کیست؟ چارلز بوکوفسکی
 -966ویکتور شکلوفسکی از نویسندگان و سردمداران کدام مکتب ادبی است؟ فرمالیسم
 -967کتاب "گرگ دریا" اثر کدام نویسنده شهیر آمریکایی است؟ جک لندن
 -968نمایشنامه مرغ دریایی اثر کدام نویسنده روسی است؟ آنتوان چخوف
 -969شاعر مشهور فوتوریست و انقالبی روسی چه کسی است؟ والدیمیر مایاکوفسکی
 -971شاعر شعر ابر شلوار پوش چه کسی است؟ والدیمیر مایاکوفسکی
 -971داستان کوتاه تمشک اثر کدام نویسنده روسیه است؟ لئو تولستوی
 -972نویسنده و شاعر فرانسوی قرن نوزده که عمده شهرتش به خاطر داستانهای علمی و تخیلی است؟
ژول ورن
 -973کتاب «بیست هزار فرسنگ زیر دریا» اثر کدام نویسنده است؟ ژول ورن
 -974نویسنده زن انگلیسی که با نام مردانه به نویسندگی میپرداخت؟ جرج الیوت
 -975کتاب" میدل مارچ " اثر کدام نویسنده می باشد؟ جرج الیوت
 -976دو منظومه بزرگ حماسی هندوستان کدامند؟ رامایانا و مهاباراتا
 -977حماسههای هندی رامایانا و مهاباراتا در کدام دسته حماسه قرار میگیرند؟ حماسه طبیعی
 -978حماسههای رامایانا و مهاباراتا به چه زبانی است؟ سانسکریت

«اتاقی از آن خود» اثر کدام نویسنده انگلیسی است؟ ویرجینیا وولف
نویسنده رمان مشهور «بادبادک باز» چه کسی است؟ خالد حسینی
شاهکار ادبی هرمان ملویل نویسنده آمریکایی کدام اثرش میباشد؟ موبی دیک
«نانا» اثر کدام نویسنده فرانسوی است؟ امیل زوال
کتاب" کشفاالسرار و عدهاالبرار" اثر کدام نویسنده می باشد؟ رشیدالدین ابوالفضل میبدی
رمان داستان یک شهر اثر کدام نویسنده معاصر ایرانی است؟ احمد محمود
آخرین رمان احمد محمود که برنده جایزه هوشنگ گلشیری شد؟ درخت انجیر معابد
معروفترین اثر هوشنگ گلشیری کدام اثر اوست؟ شازده احتجاب
بهترین رمان عباس معروفی نویسنده معاصر ایرانی کدام است؟ سمفونی مردگان
داستان شاه سیاهپوشان منسوب به کدام نویسنده معاصر ایرانی است؟ هوشنگ گلشیری
داستان شرق بنفشه از کدام نویسنده معاصر ایرانی است؟ شهریار مندنیپور
مشهورترین اثر محمود دولتآبادی کدام اثر اوست؟ کلیدر

-979
-981
-981
-982
-983
-984
-985
-986
-987
-988
-989
-991
 -991داستان «گاو» که فیلمی نیز بر اساس آن ساخته شده است از کدام نویسنده ایرانی است؟
غالمحسین ساعدی
 -992گوهر مراد نام مستعار کدام نویسنده معاصر ایرانی است؟ غالمحسین ساعدی
« -993آهوی بخت من گزل» اثر کدام نویسنده است؟ محمود دولتآبادی
 -994کدام شاعر معاصر ایرانی به «نیمای غزل» معروف است؟ سیمین بهبهانی
 -995شاعر و نمایشنامه نویس مشهور آلمانی و مبدع سبک فاصلهگذاری در تئاتر؟ برتولت برشت
 -996انسان طاغی اثر کدام نویسنده مشهور قرن بیستم است؟ آلبر کامو
 -997رمان تهوع اثر کدام نویسنده فرانسوی است؟ ژان پل سارتر
« -998هـ  .الف .سایه» تخلص کدام شاعر است؟ هوشنگ ابتهاج
 -999شاعر شعر معروف «کوچه» چه کسی است؟ فریدون مشیری
 -1111کدام شاعر معروف به صد دانه یاقوت است؟ مصطفی رحماندوست

