المپیاد ادبیات .آزمون اول
 .1اسامی مشتق ـ مرکب در کدام گزینه بیشتر است؟
 )1باغبان ـ دانشمند ـ سراسر ـ دبیرستان ـ رفت و روب
 )3پایاپای ـ بزن بهادر ـ پرهیزگار ـ رنگینه ـ سزاوار

 )2پژوهشگر ـ بارانداز ـ آشتیکنان ـ عروسک ـ پروردگار
 )4حقوقبگیر ـ کاردانی ـ نابرابر ـ بازوبند ـ بسیاردان

 .2کدام گزینهها از نظر تعداد اغالط امالیی برابرند؟
الف ـ تبختر ـ مجذوب و مرعوب ـ اساس خانه ـ حریف مخذول ـ شبه و سایه
ب ـ القای بردگی ـ مناعت طبع ـ سورت ظاهر ـ آشیان معمور ـ حوضهی آبریز
ج ـ یاری خاستن ـ امارت و فرمانروایی ـ التزام رکاب ـ لغت مصطلح ـ هزیمت و شکست
د ـ اضمحالل ـ زّلت و خواری ـ هالل بیشبهت ـ ماه آزار ـ کار ثواب
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 .3کدام گزینه نمودار اجزای اصلی جملهی زیر است؟
«مردانِ مرد ،نفس بد فرمای خویش را از دنائت حیوانی به مناعت انسانی برآوردهاند».
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 .4فعل کدام گزینه مرکب نیست؟
 )1در چنین واردی موالً آنچه نباید روی یدهد.
 )3همان لحظه احساس کرد ک ک دارد ز ین ی ورد.

 )2هرگز از واستههای ود چش نخواه پوشید.
 )4چگونه از انجام فرا ین الهی سر باز زدی؟

 .5در عبارت زیر چند ترکیب وصفی وجود دارد؟
«آن طفل خردسال با غرور بسیار در پاسخ پدرش چنین گفت :همهی زمین یک سر بوتهی ذرت کوهی را گرفته بود و مـن ایـن سـوی آن را .ایـن تصـویر
ذهنی کودک ،بیان شاعرانهی زیبایی است .حاصل بیداری ذهن خیال پرور انسانی او».
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 .6کدام عبارت کژتابی ندارد؟
 )1ع ی به دوست گ ت که قالهاش نتشر شد است.
 )3کاپ ستون دانشمند دین سیحی است.

 )2اشین ،کودک را زیر گرفت و شدیداً آسیب دید.
یپذیری .
 )4ا دان آ وزان را ا تحان و سپ

« .7این و آن» در کدام گزینه تنها صفت اشاره هستند؟
 )1دال تا کی در این زندان فریب این و آن بینی
 )3این گر وی است با آن طوطیک

 )2این د سته از آن کهنه حکایت چه شنید
 )4که تا دید نهی بر ه نه این بینی نه آن بینی

 .8در عبارت «دوستداران نثر دلانگیز پارسی ،قلم به هرزنویسی نمیآالیند» چند تکواژ دیده میشود؟
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 .9تعداد واجهای کدام گزینه با بقیه تفاوت دارد؟
 )1بدر سیمای ردم
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 )2آثار دان وران

 )3بیاعتماد سا تن

 )4آشیان ن تنها
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 .11کدام عبارت حشو ندارد؟
 )2در فص دید باید سوابق گذشته را به فرا وشی بسپاری .
 )4تمام تخته وایت برد کالس را صرف نوشتن عناوین درسی کرد.

 )1چون بر اوج ق هی کو ایستادند به ود یبالیدند.
 )3از این همه سوا و واب سته نشد ای؟
 .11در کدام گزینه فعلی یک وجهی دیده میشود؟
 )2گدا ت ـ سا ت

 )1شکست ـ گسست

 )4ریخت ـ سو ت

 )3برید ـ پرید

 .12نمودار درست جملهی زیر کدام است؟
«از همان ابتدای سال ،تمام مردم شهر ،بیاختیار نام او را ورد زبانهای خود ساخته بودند».
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 .13در مورد افعال بیت زیر ،کدام گزینه درست است؟
«این چرا کردم چرا دادم پیام  /سوختن بیچاره را زان گفت خام»
 )1سه ف
 )3سه ف
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اضی ساد  ،یک ف

 )2چهار ف
 )4چهار ف
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 .14در عبارت زیر ،به ترتیب چند وابستهی پیشین و پسین دیده میشود؟
«سه نفر از دوستان نزدیک من برای برپایی آرامتر جشنهای مذهبی مدرسه در آخرین جلسهی شورای هماهنگی به چند نکتهی دقیق اشاره کردند».
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 .15کدام عبارت به ویرایش نیاز ندارد؟
 )1به قو روف او ه سری در سرها درآورد است.
 )3حصوالت شرکت را به وسی هی پست به سراسر کشور یفرست .

 )2دوستی که چون تو باشد را دیگر نخواه یافت.
 )4تمام دال حک را بر ع یه تو یگرداند.

 .16ساختار واژهها در کدام گزینه صحیح است؟
 )1بشریت ،ار حتر ،تهماسب

 )2الزا اً ،انقالبیون ،قیمتگذار

 )3سربرا ،

سات ،ناز

 )4ناب الی ،چندرغاز ،اودانه

 .17در کدام گزینه تکواژ صفر بیشتر دیده میشود؟
 )2گ ت آنچه یافت ینشود آن آرزوست
 )4دوش با ن گ ت پنهان کاردانی تیزهوش

 )1برو ای گدای سکین در انهی ع ی زن
 )3گ ت و وش گ ت برو رقه بسوزان حافظ
 .18نوع «را» در کدام مصرع با بقیه متفاوت است؟
 )1را دید و گ ت ای داوند رای

 )2را ه چنان نام ،نیک است لیک  )3بکشتی را یر از بد ویی

 )4نبیند را در غمت سوگوار

 .19در کدام گزینه ،جملهی چهارجزئی دیده نمیشود؟
 )2از کتاب چه بسیار چیزها که آ و تهای .
 )4بر س ر ی احسان تو بسیار وردی .

 )1تاب وهای نقاشی ،شکو چشمگیری به تاالر داد بود.
 )3واق اً نمیدانست او را چه بنا د؟
 .21جمع بستن دوباره کدام واژه نادرست است؟
 )1صحابه

 )3ط به

 )2حقوق

 )4اس حه

 .21در همهی گزینهها به جز گزینهی  .........مفهوم تحقیر دیده میشود.
 )1رها کرد زو دست و آ د به دشت  /چو شیری که بر پی
آورد باالی سرو سهی  /ازو دور شد دان و فرهی
)3

آهو گذشت

 )2پیاد به از چون تو سیصد سوار  /بدین روز و این گردش کارزار
 )4فرا وش کردی تو سگزی گر  /کمان و بر رد پر اشخر
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 .22نهاد کدام مصرع در گزینهها ،با نهاد در مصرع زیر ،یکی است؟
«چو به دوست عهد بندد ز میان پاکبازان»
 )1سپر بر سر آورد شیر اله

 )2ع کرد شمشیر آن اژدها

 )3نگه کرد بر روی ردان دین

 )4به سوی هژبر ژیان کرد رو

 .23مفهوم کدام گزینه با دیگر گزینهها متفاوت است؟
یشوم از ستی هر لحظه و ی یزم
)2
 )4از س ی کسی نت بر ود نپذیرم ن

 )1بر ساقهی ود ثابت فارغ ز ددکارم
 )3آزاد برون آی آزاد بمیرم ن
 .24مفهوم «دلتنگی» در کدام گزینه نیست؟

 )1یاد از این رغ گرفتار کنید ای رغان  /چون تماشای گ و الله و شمشاد کنید
 )2بیستون بر سر را است باد از شیرین  /بری گ ته و غمگین د فرهاد کنید
 )3آشیان ن بیچار اگر سو ت چه باک  /فکر ویران شدن انهی صیاد کنید
 )4فص گ یگذرد ه ن سان بهر دا  /بنشینید به باغی و را یاد کنید
 .25کدام عبارت درست معنا شده است؟
 )1به ان زنهار دادن :از کشتن ا ان دادن
 )3دست در ون کسی داشتن :ون کسی را پایما کردن

 )2وی از سر باز کردن :گر از زلف وی گشادن
 )4دست نازک در کار داشتن :کار را به کندی پی بردن

 .26همهی گزینهها به جز گزینهی  .........درست معنا شده است.
 )1آفتاب ن مت شد زیر یغ :ن مت از ک
 )3به ان رسد کارم :به حا رگ یافت

برون شد

 )2به سر برد وفا را :بر سر پیمان وفا بماند
 )4تو را بر ویشتن گیر :تو دست را حک بگیر

 .27معنی عبارت در کدام گزینه صحیح است؟
 )1صورت شد :روشن شد

 )2بارگی :رتبه

 )3واترقیدن :پیشرفت کردن

 )4بال ارض :رقیب

 .28با توجه به بیت «چه چشم پاسخ است ازین دریچههای بستهات  /برو که هیچکس ندا به گوش کر نمیزند» شاعر انتظار دریافت پاسخ را چگونه
میپندارد؟
 )1ناکام

 )2ناتمام

 )3نا مکن

 )4ناصواب

 .29در بیت «آنان که محیط فصل و آداب شدند  /در جمع کمال شمع اصحاب شدند» سخن از چه کسان است؟
 )1دلسوزان

 )2دان اندوزان

 )3دوست واهان

 )4کما

ویان

 .31عبارت «گوهر تن از گوهر اصل بهتر بود که بزرگی خرد و دانش راست نه گوهر و تخمه را» با کدام گزینه قرابت معنایی ندارد؟
 )1ایی که بزرگ بایدت بود  /فرزندی ن نداردت سود
 )3گیرم پدر تو بود فاص  /از فص پدر تو را چه حاص

 )2چون شیر به ود سپه شکن باش  /فرزند صا
 )4بالغ نظری سبب نگه دار  /با ق دا ادب نگه دار

ویشتن باش

 .31شعر زیر کدام مفهوم را به ذهن میآورد؟
باغبان و رهگذاری نیست  /باغ نومیدان  /چشم در راه بهاری نیست
 )1بیانگیزگی

 )2بیتو هی

 )3بیتوق ی

 )4بیحمیتی

 .32مفهوم بیت «این مدعیان در طلبش بیخبرانند  /کآنرا که خبر شد خبری باز نیامد» در کدام گزینه نیامده است؟
 )1اگر طالبی کاین ز ین طی کنی  /نخست اسب باز آ دن پی کنی
 )3یکی باز را دید بردو ته است  /یکی دید ها باز و پر سو ته است

 )2کسی را در این بزم ساغر دهند  /که داروی بیهوشی در دهند
 )4وگر ه کسی حرم راز گشت  /ببندند بروی در بازگشت

 .33در کدام گزینه مفهوم «تقدیر» دیده نمیشود؟
 )1از این ویشتن کشتن اکنون چه سود  /چنین رفت و این بودنی کار بود  )2ز انه برد راست آن را به چش  /بدان گه که باشد دلت پر ز ش
 )4هان آفرین تا هان آفرید  /سواری چو رست نیا د پدید
 )3قضا گ ت گیر و قدر گ ت د  /ف ک گ ت احسنت و ه گ ت ز
 .34بیت «امیدوار بود آمدی به خیر کسان  /مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان»از کدام گزینه دورتر است؟
کنید
 )1از طال بودن پشیمان گشتهای  /رحمت فر ود ا را
 )2گر مر بهشت است بریزید که بیدوست  /هر شربت عزب که دهی عین عذاب است
 )3دانی چه کنی؟ را به ن باز گذار  /وین دست عنایت از سر ن بردار
 )4باش در پی آزار و هر چه واهی کن  /که در شری ت ا غیر از این گناهی نیست
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 .35مفهوم کدام بیت از بقیه جداست؟
 )1ن به سر نز عنقا نه به ود بردم را  /قطع این رح ه با رغ س یمان کردم
 )2هاتف آن روز به ن ژد ی این دولت داد  /که بدان ور و ا ،صبر و ثبات دادند
 )3این که پیرانه سرم صحبت یوسف بنوا ت  /ا ر صبری است که در ک بهی احزان کردم
 )4این همه شهد و شکر کز سخن یریزد  /ا ر صبری است کزان شاخ نبات دادند
 .36در کدام گزینه معنای قسمت مشخص شده نادرست است؟
 )1چش نهاد بودی تا پادشاهی چاکری را لت زدی؛ تنبیه کند.
 )3ا یر از آن هان آ د بود ا ه بگردانید؛ از رگ رسته بود.

 )2پیدا آ د بهای داشت ری رنگ ق گونه؛ وش ا الق.
 )4دل پیچید و گ ت :سخت تبا شد است؛ د ری شد.

 .37مفهوم کدام گزینه از دیگر گزینهها دورتر است؟
 )1بگذار تا بگریی چون ابر در بهاران  /کز سنگ ناله یزد روز وداع یاران
 )2بگذاشتند ا را در دید آب حسرت  /گریان چو در قیا ت چش گناهکاران
 )3ای صبح شبنشینان ان به طاقت آ د  /از ب که دیر اندی چون شام روز داران
 )4با ساربان بگویید احوا آب چشم  /تا بر شتر نبندد حم به روز باران
 .38مفهوم کدام بیت با «زر عزیز آفریده است خدای  /هر که خوارش بکرد خوار بشد» تناسب دارد؟
 )1زر نداری نتوان رفت به زور از دریا  /زور د رد چه واهی زر یک رد بیار
 )2احوا گنج قارون کایام داد بر باد  /با غنچه باز گویید تا زر نهان ندارد
 )3بر این زور و زر دنیا چو بی عقالن شو غر  /که تا دید زنی بر ه نه این بینی نه آن بینی
 )4اگر برگی چو گ داری دا را صرف عشرت کن  /که قارون را به اک اندا ت سودای زر اندوزی
 .39کدام گزینه از ابیات پسین بیت «خوش است اندوه تنهایی کشیدن  /اگر باشد امید باز دیدن» است؟
 )1اگر چه ت خ باشد فرقت یار  /در او شیرین بود ا ید دیدار
رغان را بر افشاند  /روس الصبر تاح ال رج واند
 )3شکیبایی

 )2شبی دارم سیا از صبح نو ید  /در این شب روسپیدم چو ورشید
 )4به روز و شب بود بی ورد و بی واب  /گهی پیراید او را گه دهد آب

 .41مفهوم کدام بیت از دیگر ابیات دورتر است؟
 )1اک بغداد به رگ ا یگرید  /ورنه این شط روان چیست که در بغداد است
 )2اک صر طربانگیز و فرحبخ همان  /اک صر است ولی بر سر فرعون و نود
 )3این همان چشمهی ورشید هانافروز است  /که همی تافت بر آرا گه عاد و ثمود
 )4آن که گویند که بر آب نهاد است هان  /شنو ای وا ه که تا درنگری بر باد است
 .41بیت زیر با کدام گزینه قرابت معنایی دارد؟
«گر به دیوان غزل صدرنشینم چه عجب  /سالها بندگی صاحب دیوان کردم»
 )1بی زد بود و نت هر د تی که کردم  /یا رب باد ک را خدوم بیعنایت
 )2شبان دادی ایمن گهی رسد به راد  /که چند سا به ان د ت ش یب کند
 )3ن اگر کا روا گشت و وشد چه عجب  /ستحق بودم و اینها به زکات دادند
 )4به رحمت سر زلف تو واثق ورنه  /کش چو نبود از آن سو چه سود کوشیدن؟
 .42در مصرع «به یاد دار حریفان بادپیما را» معادل معنایی کدام کنایه دیده نمیشود؟
 )1شتر به د د ه در کوز فقاع کردن  )2گر بر باد افکندن

 )3البرز به ک ند برگرفتن

 )4باد در ق

کردن

 .43در کدام گزینه ساختاری مانند مفعول مطلق در زبان عربی دیده نمیشود؟
 )1تو گویی نای رویین هر ز انی  /به گوش اندر د یدی یک د یدن
 )3فرو بارید بارانی ز گردون  /چنان چون برگ گ بارد به گ شن

 )2نگه کرد رنجید در ن فقیه  /نگه کردن عاق اندر س یه
 )4ب رزیدی ز ین لرزیدنی سخت  /که کو از او فتادی رو به گردن

 .44مفهوم این عبارت ،وصف چه کسانی است؟
«به عزت مالی که دارند وعزت جاهی که پندارند ،برتر از همه نشینند».
 )1ا ط بان صدرنشین

 )2برتریط بان ا اندوز

 )3الداران س طه وی

 )4صاحب قا ان فری ته ا

« .45از ذخایر تجربت و ممارست ،استظهاری وافر حاصل آورده بود  » ...یعنی؛
 )1آز ود ها را دوبار یآز ود.
 )3به تمرین و تجربه د بسته بود.

 )2تجربه را به تمرین استوار یکرد.
 )4به پشتگر ی آنچه کرد نیاز ند بود.
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المپیاد ادبیات .آزمون اول
 .46در عبارت «مردی است سهم و کافی و دریافته و شغلهای بزرگ کرده» به کدام گزینه اشاره نشده است؟
 )1چاالکی

 )2ب ندآوازگی

 )3وشفهمی

 )4کارآز ودگی

 .47مفهوم عبارت تأکید بر چه چیز دارد؟
«عارضی باید لشکر را مردی سدید و حل و عقد و اثبات و اسقاط بدو باشد».
 )1استواری صاحب ا تیار

 )2کاردید ای کارآز ود

 )3درستکاری نرم وی

 )4نیرو ندی گشاد دست

 .48در کدام گزینه «حرف اضافهی تأکیدی» دیده نمیشود؟
 )1به دریا در نافع بیشمار است  /و گر واهی سال ت بر کنار است
 )3را در زیر ران اندر کمیتی  /کشند نی و سرک نی و توسن

 )2ورایدون که آ د ز ا تر پسر  /ببندش به بازو نشان پدر
 )4بگیر و به گیسوی او بر بدوز  /به نیک ا تر و فا گیتی فروز

 .49در بیت زیر کدام آرایه دیده نمیشود؟
«نه عجب که قلب دشمن شکنی به روز هیجا  /تو که قلب دوستان را به مفارقت شکستی»
 )1تضاد

 )2تکرار

 )3جاز

 )4ناس

 .51در کدام گزینه تشبیهی با ذکر هر چهار رکن در هر  2مصرع ،دیده نمیشود؟
هر تو سوزان چو شمع
 )1رشتهی صبرم به قراض غمت ببرید شد  /ه چنان در آت
 )2گر کمیت اشک گ گون نبودی گرم رو  /کی شدی روشن به گیتی راز پنهان چو شمع
 )3در وفای عشق تو شهور وبان چو شمع  /شبنشین کوی سربازان و رندان چو شمع
 )4بی ما عال آرای تو روزم چون شب است  /با کما عشق تو در عین نقصان چو شمع
 .51در بیت «ای خرم از فروغ رخت اللهزار عمر  /باز آ که ریخت بیگل رویت بهار عمر» کدام گزینه به ترتیب دربـارهی ترکیبـات مشـخص شـده
صحیح است؟
 )1تشبیه ـ تشبیه

 )2است ار ی صرحه ـ تشبیه

 )3است ار ی کنیه ـ است ار ی صرحه

 )4تشبیه ـ است ار ی کنیه

 .52آرایههای ذکر شده در مورد هر بیت در کدام گزینه نادرست است؟
 )1ا کن انی ن سند صر آن تو شد /وقت آن است که بدرود کنی زندان را (ت میح ـ ناس ـ تناسب)
 )2یار ردان دا باش که در کشتی نوح  /هست اکی که به آبی نخرد طوفان را (ت میح ـ تضاد ـ تناسب)
 )3برو از انهی گردون به در و نان ط ب  /کان سیه کاسه در آ ر بکشد همان را (تشبیه ـ جاز ـ کنایه)
 )4هر که را وابگه آ ر شتی اک است  /گو چه حا ت که بر افالک کشی ایوان را؟ (تشبیه ـ جاز ـ است ار )
 .53کدام دو آرایه در بیت «سوز دل دمسازم بنشست چو او برخاست  /افغان از نظر بازان برخاست چو او بنشست» دیده میشود؟
 )1ایهام و سجع

 )2ناس و ترصیع

 )3تضاد و اغراق

 )4تکرار و وازنه

 .54همهی گزینهها به جز گزینهی  .........دارای تضمین هستند.
 )1چش حافظ زیر بام قصر آن حوری سرشت  /شیو ی نات تجری تحتها االنهار داشت
 )2را به کشتی باد در افکن ای ساقی  /که گ تهاند نکویی کن و در آب انداز
 )3یز تا اطر بدان ترک سمرقندی دهی  /کز نسیم بوی وی ولیان آید همی
 )4به بانگ ب ب و قمری اگر ننوشی ی  /عالج کی کنمت آ ر الدواء الکی
 .55در کدام بیت «لف و نشر» دیده میشود؟
 )1در کار گالب و گ حک ازلی این بود  /کین شاهد بازاری وان پرد نشین باشد
 )2این نیست که حافظ را رندی بشد از اطر  /کاین سابقهی پیشین تا روز پسین باشد
 )3ام ی و ون د هر یک به کسی دادند  /در دایر ی قسمت اوضاع چنین باشد
 )4غمناک نباید بود از ط ن حسود ای د  /شاید که چو وابینی یر تو در این باشد
 .56نام نویسندهی کدام اثر در مقابل آن نادرست آمده است؟
 )1ا ع الحکمتین :ناصر سرو

 )2فیه ا فیه :ولوی

 )3رصاد ال باد :سنایی

 )4تذکرة االولیا :عطار

 .57کتب ذکر شده در کدام گزینه تماماً حماسهی مصنوع است؟
 )1شهشا نا ه ـ روشنایینا ه ـ اوراننا ه ـ شاهنا ه
 )3شهریارنا ه ـ س ادتنا ه ـ زرادشتنا ه ـ حم هی حیدری
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 )2شهریارنا ه ـ شهنشا نا ه ـ اوراننا ه ـ حم هی حیدری
 )4س ادتنا ه ـ نا اتنا ه ـ روشنایینا ه ـ شاهنا ه

المپیاد ادبیات .آزمون اول
 .58در مورد آثار ذیل کدام گزینه نادرست است؟
تاریخ بیهقی ـ تاریخ جهانگشا ـ تاریخ بلعمی ـ تاریخ وصاف
 )1به ترتیب از ابوال ض بیهقی ،عطا ک وینی ،ابوع ی ب می و شرفالدین شیرازی است.
 )2به ترتیب در قرن  ،1قرن  ،1قرن  4و قرن  1نوشته شد .
 )3به ترتیب در ورد تاریخ عصر غزنوی ،تاریخ غو  ،تاریخ عمو ی و تاریخ ای خانی است.
 )4به ترتیب دارای نثر رس  ،نثر سجع ،نثر زین و نثر تک ف است.
 .59در کدام گزینه آثاری از جالل آل احمد ،سیمی ن دانشور ،محمود دولت آبادی ،موسوی گرمارودی و قیصر امینپور آمده است؟
صبح ـ ارغنون ـ ط ون
ا وش ـ سه تار ـ تن
 )1آت
 )3ای الی س وج ـ سووشون ـ دیر درسه ـ ارغوان ـ دست چین

 )2ک یدر ـ آیینههای ناگهان ـ سه تار ـ سووشون ـ عبور
 )4سووشون ـ ن و الق ـ روز و شب یوسف ـ ز ستان ـ ی دا

 .61آثار ذکر شده در کدام گزینه نثر است؟
 )1کاتیب ـ عتبة الکتبه ـ رزباننا ه ـ بهارستان ـ ک ی ه و د نه ـ سیاستنا ه
 )2نشات ـ حدیقة الحقیقة ـ س رنا ه ـ گ ستان ـ ورقه و گ شا ـ قابوسنا ه
 )3الهیات ـ رصاد ال باد ـ الهینا ه ـ نگارستان ـ وا ق و عذراء ـ ختارنا ه
 )4کیهان شنا ت ـ روضة ال قو ـ اوراننا ه ـ بوستان ـ سال ان و ابسا ـ سندبادنا ه
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