
 

 

 نمونه سواالت ادبیات استخدامی

 درست معنا شده است؟ نه،یواژه مشخص شده در کدام گز-1

 : آتش) هی(ت یبانیمخواه از درخت جهان سا /یدل نهان یا ه،یت نی.بسوزان در ا 1

 )دانی: م تی( ص یدانیدر سنگ آمده است از تنگ م یعالم / صبا را پا مودنیاحسانت، گه پ تیص شی.به پ 2

 )مهیمن (کله : خ یچشم خون پاال ندیمن / چون شفق در خون نش ی.صبحدم چو کله بندد آه دود آسا 3

 )انیبرخاست، آمد دژم (دژم : گر ریگشت و آن شب نزد دم / به شبگ نی.غمگ 4

 

 ؟ شودیم دهی) دهی) و (کناحی(تلم یها هیآرا تیب کدام در – 2

 کشد از حاصل خود وقت درو یی.هر که در مزرع دل، تخم وفا سبز نکرد زردرو 1

 یهم دیآ انیمول یجو یبو مشیکز نس میده یتا خاطر بدان ترک سمرقند زی.خ2

 کجا رفتند که واقف است که چون رفت تخت جم بر باد ی.که آگه است که کاووس و ک 3

 مردم نادان چو آب در غربالهمه عالم چو باد در قفس است به گوش  حتی.نص 4

 

 دارند. ییمناسبت معنا ریها به جز .......... با عبارت ز نهیهمه گز - 3

 نبود نشیبه از کوشش، تا کشش نبود، کوشش نبود و تا کوشش نبود، ب کشش

 او یاو رود هر که رود به کو یاو بلکه به پا یره نبرد به سو شتنیبه خو یکس چی.ه 1

 خواجه تاش کارکن، موقوف آن جذبه مباش یا کیه است ل.اصل خود جذب 2

 .آن کو به علم و عقل خود از دوست بازماند عقلش جنون شناس که علمش جهالت است 3

 او یگر بود ما را ز جست و جو ییطالب نشد جست و جو یطلب، او را کس ی.تا سبد از و 4

 

 ست؟یاز چ هیکنا "در کاله شکستن ضهیب" ریز شعر به توجه با – 4

 مکر با فلک حقّه باز کرد ادینهاد دام و سر حقّه باز کرد بن یصوف

 که عرض شعبده با اهل راز کرد رایدر کاله ز ضهیچرخ، بشکندش ب یباز

 ساختن نی.غمگ 4.شکست دادن  3.رسوا کردن  2دادن  بی.فر 1

 

 رد؟یگیرا در بر م ریز تیب یمفهوم کل ه،نیگز کدام – 5

 را نتوان به خاک انباشتن دیخورش یداشتن سرچشمه  دیپنهان نشا یبه قول مدع عشقت



 

 

 گر نکند فهم سخن گو سر و خشت یها مدع کدهیمن و خشت در م می.سر تسل 1

 به هر چه تافت، پاک است دیاز گنه چه باک است خورش ی.گر عاشق 2

 آورد مستان را امیپ یبیغ یز پنهان خانه  یبرآ بر بام، کان ساق یباق .درآ در گلشن 3

 شد غمار و گرنه عاشق و معشوق راز دارانند دهی.تو را صبا و مرا آب د 4

گرفته  دیجد یرا حفظ کرده و هم معنا میقد یوجود دارد که هم معنا یواژه ا نه،یواژه ها، در کدام گز ییبا توجه به تحول معنا - 6

 است(

 

 بکُن یکانیپ م،یبکُن سخت مجروح یمانیپ م،ی.سخت مشتاق 1

 بدارم که ز دستم سپر افتاد؟ یاست نظر بر سر مردم چون پا دهیکش ری.شمش 2

 نزد او بر تن خصم که نه از پشت برون شد سوفار یریت چی.ه 3

 ز طرار غم مخور چون سر ز دست رفت، ز دستار غم مخور ستی.چو زر به دست ن 4

 

 مطابقت کامل دارد؟ ،یدرست نگارش فارس یها وهیکدام عبارت با ش - 7

 برخوردار بود یو فقدان ماخذ و منابع کاف فیاز ضعف تال انیچند از دانشجو ی.پژوهش تن 1

 است ریچشمگ شیپ یدارد) با دوره هاتعلّق  رانیدوره (که به شمال شرق و مرکز ا نی.تفاوت شعر ا 2

 شودیکه به قول معروف، شنونده خسته و کسل م کشندیکالم را به اطناب م یاز سخنرانان به حد ی.برخ 3

 مانده است که حفظ آن بر همگان فرض است یبر جا اریآثار منظوم و مثنور بس رانیادب ا خی.در تار 4

 

 ؟ شودیم دهیچند تکواژ وابسته د ریدر نوشته ز - 8

 .ابدی یرنگارنگ انعکاس م یدر برگ ها دیخورش یبایدهد و انوار ز یبرگ درختان را نوازش م ،یزییپا بارش

 زدهی.س 4 ازدهی. 3.ده  2.هفت  1

 

 رد؟یگیها، مورد توجه قرار م نهیکدام گز ،یاثر داستان کی»  یبازگردان « در – 9

 شودیم یبا توجه به دستور زبان امروز معادل ساز یخیدستور تار یاز کاربردها ی)برخالف

 دیبازآفر گرید یرا به گونه ا هیدلخواه وارد داستان شد و اثر اول یا هیاز زاو توانی) مب

 گردد یم نیگزیجا اریمناسب از زبان مع یواژه ا ای بیکهنه، ترک ایاز اصطالحات دشوار یبرخ ی) به جاپ

 شودیچهره ها، صحنه ها و حاالت به دقت پرورده م فیداستان به کنمک توص ای تی) حکات



 

 

 .الف و ت 4.پ و ت  3.ب و پ 2.الف و ب 1

 

 دارد ازین یفن شیرایبه و نه،یگز کدام – 10

 است تیاز خالق بایتازه، نثر شاعرانه، جلوه ز یزیچ دنیخلق کردن، آفر یعنی.انشاء،  1

 شود . یکند و زباناً سبب رنجش دوست خود نم ینم ینیهرگز سخن چ نیراست.انسان  2

 نشست . ینم یپاسداشت عدالت هرگز از پا یکرد و برا یم امیق یظلم و ناراست هی.همواره بر عل 3

 بوده است را بارها خوانده ام یشاعران دیکه مورد تقل یبند معروف محتشم کاشان بی.ترک 4


