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“ФІЛОЛОГІЯ” (ПЕРСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА) 

 
Вказівки: Виконайте завдання і запишіть відповіді у відповідних клітинках талону відповідей. 

Виправлення відповідей у завданні та в талоні не допускається. 

 

 1.(........) 
 چگونه اسمی است؟ زیر" در جمله ی گلستان"

 گلستان سعدی، داستانهای دل انگیزی دارد. 

 . جامد و خاّص و معرفه1

 معرفهو عاّم و  جامد. 2

 معرفهو  خاصّ . مشتّق و 3

 و نکره عامّ و  مشتقّ . 4

 2.(........) 
 کدام یک از چهار دسته صفتهای زیر به ترتیب عبارتند از:

 صفت پرسشی، فاعلی، مبهم، شمارشی: 

 چهارم. کجا، خواننده، چیزی، 1

 . کدامین، ایران، همه، سوم2

 . چطور، نوازشگر، چه قدر، چندم3

 . چندی، شتابان، برخی، خیلی4

 3.(........) 

 است؟ متفاوتهای دیگر کدام گزینه با گزینه

 اوزان

 بدایع

 پاکات

 مفاهیم

 4.(........) 

 شوند؟آیند و صفت محسوب میکدام ضمیرها گاهی همراه اسم می

 پرسشی، تعّجبی، مبهم ضمیرهای اشاره،

 ضمیرهای مشترک، اشاره، پرسشی، مبهم

 ضمیرهای اشاره، پرسشی، مبهم

 ی ضمیرهاهمه

 5.(........) 
 ی زیر به ترتیب چه قیدهایی به کار رفته است؟در جمله

 معصوم دیروز صبح خیلی نگران نشسته بود.  

 . زمان، کیفیت، کمیّت، کیفیت1

 . زمان، زمان، کمیّت، حالت2

 . زمان تاکید، کمیّت، زمان3
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 . تکرار، زمان، تاکید، کیفیت4

 6.(........) 
 در بیت زیر چه حرفهایی به کار رفته است؟

 این گرگ سالهاست که با گله آشناست. ما را به رخت و چوبِ شبانی فریفته ست 

 . دو حرف نشانه، دو حرف اضافه، دو حرف ربط1

 . سه حرف اضافه، دو حرف ربط2

 حرف نشانه، دو حرف ربط، سه حرف اضافه. یک 3

 . یک حرف نشانه، چهار حرف ربط، یک حرف اضافه4

 7.(........) 
 در عبارت زیر زمان و وجه فعلها را به ترتیب مشخص کنید:

 قصد داشتم به کتابخانه بروم ولی متأسفانه آنجا را بسته بودند. 

 التزامی، ماضی بعید از وجه اخباری؛ . ماضی نقلی از وجه اخباری، مضارع التزامی از وجه1

 . ماضی مطلق از وجه اخباری، مضارع التزامی از وجه التزامی، ماضی بعید از وجه اخباری؛2

 . ماضی بعید از وجه التزامی، مضارع التزامی از وجه اخباری، ماضی مطلق از وجه التزامی؛3

 التزامی، ماضی نقلی از وجه اخباری.. ماضی مطلق از وجه اخباری، مضارع التزامی از وجه 4

 8.(........) 
 به ترتیب چه نقشی دارند؟ سائلو  صاحب، آن همه، امروزهای در بیت زیر واژه

 سائل فاتحه و یاسین است.  صاحب آن همه گفتار امروز 

 مسندی، قیدی، وصفی، نهادی. 1

 نهادی، قیدی، قیدی، مسندی. 2

 مسندی، قیدی، الیهیمضاف، نهادی. 3

 نهادی، قیدی، وصفی، الیهیمضاف. 4

 9.(........) 
 در این دو جمله، فعلها الزم است یا متعدّی:

 آشپز غذا را پخت. غذا پخته است. 

 در هر دو جمله متعدی است .1

 در هر دو الزم است .2

 در اولی الزم، در دومی متعدی است .3

 در اولی متعدی، در دومی الزم است .4

 10.(........) 
 ای است؟"وه" چه کلمه زیردر مصراع 

 وه! چه روزی چو بخت من پیروز 

 . اسم1

 . صفت2

 . شبه جمله3

 . فعل4

 11.(........) 
 نام دیگری زبان فارسی میانه چیست؟

 فارسی جدید .1
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 . فارسی باستان2

 . پهلوی ساسانی3

 . فارسی دری4

 12.(........) 
Монгольське завоювання Ірану відбулося: 

1. 1220 – 1256 рр. 

2. 1336 – 1411 рр. 

3. 1320 – 1356 рр. 

4. 1079 – 1179 рр. 

 13.(........) 
 همسایگان شرقی ایران کدامند؟

         ترکیه ، عراق .1

 افغانستان، پاکستان  .2

           ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان .3

        ارمنستان، نخجوان .4

 14.(........) 
В Ірані послідовники вчення Заратуштри називаються 

1. ґебрами 

2. ґабрами 

3. парсами 

4. маджусами 

 15.(........) 
«Аяткаре Зареран» перекладається як 

1. «Полювання Зарера» 

2. «Одруження Зарера» 

3. «Переказ про Зарера» 

4. «Битва Зарера» 

 16.(........) 
Хадіс – це переказ про те, як 

1. воїни вирушали на битву 

2. жінки оплакують загиблих воїнів 

3. діяв і що казав Пророк 

4. діяння всіх пророків 

 17.(........) 
Предтечею Абу-ль-Касема Фірдоусі був 

1. Рабінджані 

2. Хосровані 

3. Фуругі 

4. Дакікі 

 18.(........) 
Нісба автора твору «Чотири бесіди» 

1. Гараві 

2. Лагуті 

3. Деглеві 

4. Самарканді 

 19.(........) 
Нізам уль-Мульк – титул візира правителів 

1. газневідських 

2. лагорських 

3. делійських 

4. сельджуцьких 

 20.(........) 
 

 :شودنظم و شعر تکرار می هایی است که درقسمت از کلمه
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 . قافیه1

 . وزن2

 . عروض3

 . بحر متقارب4

 21.(........) 
Визначити авторство газелі: 

 بخت این کند که رای تو با ما یکی شود

 تا بشنود حسود و بر او ناوکی شود

…………………………………………………… 

 ای مفلس آن چه در سر توست از خیال گنج

 پایت ضرورتست که در مهلکی شود

 سعدی در این کمند به دیوانگی فتاد

 گر دیگرش خالص بود زیرکی شود

1. Румі 

2. Рудакі 

3. Нізамі 

4. Сааді 

 22.(........) 
Перший рядок вірша вірша «Ей, проводир, не поспішай, з тобою йде мій сон, мій рай» належить 

перу 

1. Гафіза 

2. Камаля Ходженді 

3. Сааді Шіразі 

4. Беділя 

 23.(........) 
Комедія «Молла Ібрагім-Халіль, алхімік, володар філософського каменя» належить перу 

1. Каема-Макама Фарагані 

2. Аміру Кабіру 

3. Мірзи Фаталі Ахундова 

4. Адіба уль-Мамаліка 

 24.(........) 
Вірш «Тадж-Магал» належить перу 

1. Абулькасема Лагуті 

2. Садреддіна Айні 

3. Мірзи Турсун-заде 

4. Мохаммада Ешкі 

 25.(........) 
У новій перській художній прозі утвердив сучасну новелу  

1. Мохаммед Алі Джамаль-заде  

2. Садек Гедаят 

3. Бозорґ Аляві 

4. Хосров Шахані 

 


