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 را به کدام شاگردشان یاد دادند؟ (قواعد علم اعراب )نحو (حضرت علی )علیه السالم  .8
  ابوحمزه ثمالی (د ابوثمامه صائدی (ج أبو األسود دوئلی (ب کمیل بن زیاد نخعی (الف 

 کلمۀ مؤّول به کار رفته است؟در کدام گزینه،   .7
ُموا ألنُفِسُکم ِمْن َخیٍر َتِجُدوُه ِعنَد اللِه﴾﴿ (ب «(َمَع الَحقِّ والَحقُّ َمَع َعِليٍّ )علیه السالم (َعِليٌّ )علیه السالم» (الف   َوما ُتَقدِّ

ذیَن آَمنوا أْن َتخَشَع ُقلوُبُهم ِلِذکِر اللِه﴾﴿ (ج َم اللُه ُموَسی َتکِلیمًا﴾﴿ (د أَلم َیأِن ِللَّ   َوَکلَّ
 در آیۀ مبارک ﴿َعِلَم أن  َسَیُکوُن ِمنُکم َمرَضی﴾ چیست؟« أن  »واژۀ   .0
  شبیه لیس (د نافیه (ج مخّففه (ب ناصبه (الف 

 در کدام گزینه، جمالت مشخص شده، محلی از اعراب دارند؟  .4
ِه﴾﴿َفال َیْحُزْنَك َقوُلُهم إنَّ  (الف  َة ِللَّ ذیَن آَمُنوا أَشدُّ ُحّبًا ِللَِّه﴾ (ب الِعزَّ  ﴿َوالَّ

  ﴾ِلَم ُتْؤُذوَنِنی َوَقد َتْعَلُموَن أّنی َرُسوُل اللِه ﴿ (د ﴿َوُکلَّ َشیٍء أْحَصْیناُه ِکتابًا﴾ (ج
حیِم﴾، کدام گزینه صحیح است؟  .5 حَمِن الرَّ ِم اللِه الرَّ  با توجه به آیۀ مبارک ﴿ِبس 
حیِم  (الف  حیِم  (ب : بدل و مجرور به کسره.الرَّ  الیه و مجرور به کسره. ٌ: مضافالرَّ

حَمِن  (ج حَمِن  (د : صفت و مجرور به کسره.الرَّ   : عطف بیان و مجرور به کسره.الرَّ
 صورت مجرور به کار رفته است؟ در کدام گزینه، مبتدا به   .0
ُه ِفی  (الف  َماَواِت َوِفی األْرِض﴾﴿َوُهَو اللَّ ْقَوی﴾ (ب السَّ  ﴿َوأْن َتْعُفوا أْقَرُب ِللتَّ

ِه َفُهَو َحْسُبُه﴾ (ج ْل َعَلی اللَّ   ﴿َفَهل َلَنا ِمن ُشَفَعاَء َفَیْشَفُعوا َلَنا﴾ (د ﴿َمن َیَتَوکَّ
َك ِمَن األمِر شیٌئ﴾، کدام گزینه صحیح است؟  .2

َ
یَس ل

َ
 با توجه به آیۀ مبارک ﴿ل

  لک: خبر لیس (د ِمَن األمِر: خبر لیس (ج شیٌئ: خبر لیس (ب لک: اسم لیس (الف 
یَك هذا القرآَن و « إن  »واژۀ   .1

َ
َصِص ِبما أوَحینا إل

َ
صُّ علیَك احسَن الق

ُ
ِمن الغافلین﴾ چیست؟ إندر آیۀ مبارک ﴿نحُن نق

َ
بِلِه ل

َ
 کنَت ِمن ق

  لیسشبیه به  (د مخففه (ج نافیه (ب شرطیه (الف 
وِحی»نائب فاعل فعل   .3

ُ
﴾ چیست؟«ا

ً
 َعَجبا

ً
آنا ر 

ُ
نا ق ا َسِمع  وا ِإنَّ

ُ
ال

َ
ق

َ
ٌر ِمَن الِجنِّ ف

َ
َتَمَع َنف ُه اس  ي أنَّ

َ
ل أوِحی ِإل

ُ
 ، در آیۀ مبارک ﴿ق

 ضمیر مستتر (ب َنَفٌر ِمَن الِجنِّ  (الف 
ا َسِمْعنا ُقْرآنًا َعَجباً  (ج ُه اْسَتَمَع َنَفٌر ِمَن الِجنِّ مصدر مؤول  (د مصدر مؤول ِإنَّ   أنَّ
ُظُروَن﴾ به ترتیب« ما»نوع دو واژۀ   .83 ِت َو ُهم َین  ی الَمو 

َ
وَن ِإل

ُ
َما ُیَساق َن َکأنَّ َد َما َتَبیَّ وَنَك ِفي الَحقِّ َبع 

ُ
 ، چیست؟در آیۀ مبارک ﴿یَجاِدل

  مصدری ـ نافیه (د شبیه به لیس ـ نافیه (ج مصدری ـ کافه (ب نافیه ـ مصدری (الف 
 ، در آیۀ مبارک ﴿و ُنِفَخ في الصوِر ذلَك یوُم الوعیِد﴾ چیست؟«ُنِفَخ »نائب فاعل فعل   .88

  یوُم  (د ذلَك  (ج فی الصورِ  (ب ضمیر مستتر (الف 
 به مصدر است؟ در کدام گزینه، عامل مفعوٌل   .87

اِلیاِت ِذْکرًا﴾ (الف   ِعَشاًء َیْبُکوَن﴾﴿َو َجاُؤوا أَباُهم  (ب ﴿َفالتَّ
ا﴾ (ج َك َعْبَدُه َزَکِریَّ ِذیَن آَمُنوا َعَلْیُکم أْنُفَسُکم﴾ (د ﴿ِذْکُر َرْحَمِت َربِّ َها الَّ   ﴿َیا أیُّ

بُ «ُه »نقش دو ضمیر   .80
ِّ

َعذ
ُ
ي أ ِإنِّ

َ
بُ  هُ ، به ترتیب، در آیۀ مبارک ﴿ف

ِّ
َعذ

ُ
 أ

َ
 َل

ً
ِمیَن﴾، چیست؟ هُ َعذابا

َ
َعال

 
 ِمَن ال

ً
 أَحدا

 به ـ مفعول مطلق نیابی مفعوٌل  (ب به مفعول مطلق نیابی ـ مفعوٌل  (الف 
  مفعول مطلق ـ مفعول مطلق (د به به ـ مفعوٌل  مفعوٌل  (ج
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َم »نقش واژۀ   .84 َم ، در آیۀ مبارک ﴿«الیو  یو 
 
ُکُم  ال

َ
َمِتي َو َرِضیُت ل یُکم  ِنع 

َ
ُت َعل َمم  ُکم  ِدیَنُکم  َو أت 

َ
ُت ل

 
َمل ﴾ چیست؟أک 

ً
الَم ِدینا  اإِلس 

 متصرف فیه زمانی، مبنی، مبهم و  مفعوٌل  (ب فیه زمانی، معرب، معین و غیر متصرف مفعوٌل  (الف 
  متصرف فیه زمانی، مبنی، معین و غیر مفعوٌل  (د فیه زمانی، معرب، معین و متصرف مفعوٌل  (ج

ُنن  ﴿نقش جملۀ مشخص شده در آیۀ مبارک   .85 ِثُر َو َل َتم  َتک   چیست؟ ﴾َتس 
  به مفعوٌل  (د بدل (ج خبر (ب حال (الف 

َحاب»نقش واژۀ   .80 ِفیَنِة﴾ چیست؟«أص  َحاَب السَّ َناُه َو أص  َجی  أن 
َ

 ، در آیۀ مبارک ﴿ف
  معه مفعوٌل  (د معطوف (ج له مفعوٌل  (ب به مفعوٌل  (الف 

 به کار رفته است؟ به در کدام آیه، تمیز منقول از مفعوٌل   .82
 ﴿ِإْذ َقاَل ُیوُسُف ألِبیِه َیا أَبِت ِإنِّي َرأْیُت أَحَد َعَشَر َکْوَکبًا﴾ (الف 

ْرَنا األْرَض ُعُیونًا َفاْلَتَقی اْلَماُء َعَلی أْمٍر َقْد ُقِدَر﴾ (ب  ﴿َو َفجَّ
أُس  (ج ي َو اْشَتَعَل الرَّ  َشْیبًا َو َلْم أُکْن ِبُدَعاِئَك َربِّ َشِقّیًا﴾﴿َقاَل َربِّ ِإنِّي َوَهَن اْلَعْظُم ِمنِّ
ٍة َشّرًا َیَرُه﴾ (د ٍة َخْیرًا َیَرُه َو َمْن َیْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ   ﴿َفَمْن َیْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ

َحقَّ »نقش واژۀ   .81
 
﴾ چیست؟«ال َحقَّ

 
 ال

َّ
ِه ِإَل

َّ
ی الل

َ
وا َعل

ُ
ول

ُ
 ، در آیۀ مبارک ﴿َو َل َتق

  خبر (د مستثنی (ج به مفعوٌل  (ب بدل (الف 
 در کدام گزینه، منادای شبه مضاف به کار رفته است؟  .83

ُکُم﴾ (الف  ُقوا َربَّ اُس اتَّ َها النَّ  ﴿َقاَل َیا َقْوِم أَرأْیُتْم﴾ (ب ﴿َیا أیُّ
ي» (ج   ﴿َقاَل یا أَبِت اْفَعْل َما ُتْؤَمُر﴾ (د «َیا َعِلیمًا ِبُضرِّ

 در کدام گزینه، اضافه لفظیه به کار رفته است؟  .73
َفُهْم ُیْؤِمُنوَن﴾ (الف 

َ
ن َقْرَیٍة أْهَلْکَناَها أ اُس َکاْلَفَراِش اْلَمْبُثوِث﴾ (ب ﴿َما آَمَنْت َقْبَلُهم ِمّ  ﴿َیْوَم َیُکوُن النَّ

ُدْن َحِکیٍم  (ج َلْت ِمن لَّ ْحِکَمْت آَیاُتُه ُثمَّ ُفصِّ
ُ
ا َلَتارُِکوا آِلَهِتَنا ِلَشاِعٍر َمْجُنوٍن﴾ (د َخِبیٍر﴾﴿الر ِکَتاٌب أ   ﴿َو َیُقوُلوَن أِئنَّ

 باشد؟ کدام گزینه، جزو حروف جاره می  .78
  لکْن  (د َمَع  (ج لعّل  (ب َلیَت  (الف 

ِمیَن »نقش عبارت   .77
َ
ِمیَن﴾ چیست؟«ِللعال

َ
عال

 
ل
ّ
ٌر ِل  ِذک 

َّ
 ، در آیۀ مبارک ﴿ِإن  ُهَو ِإَل

  الیه مضاٌف  (د بدل (ج حال (ب صفت (الف 
 تابعی که با متبوع مالزمت دارد، و غرض اصلی گوینده را بازگو می کند.   .70

  تأکید (د بدل (ج عطف بیان (ب صفت (الف 
َتا»نقش واژۀ   .74

 
ُه «ِکل ِلم ِمن  م  َتظ 

َ
َها َو ل

َ
ُکل

ُ
ِن آَتت  أ َتی  َجنَّ

 
َتا ال

 
﴾ چیست؟، در آیۀ مبارک ﴿ِکل

ً
ئا  َشی 

  مبتدا (د به مفعوٌل  (ج تأکید لفظی   (ب تأکید معنوی (الف 
ُبُدوُه﴾ چیست؟«رّبکم»نقش واژۀ   .75 اع 

َ
ُکم  ف ُه َربُّ

َّ
 ، در آیۀ مبارک ﴿ذِلُکُم الل

  گزینه الف و ج (د عطف بیان (ج تأکید (ب بدل (الف 
هِ   .70

َّ
ی الل

َ
َجُعوَن ِفیِه ِإل  نقش جملۀ ﴿ُتر 

ً
ما وا َیو 

ُ
ق هِ ﴾ در آیۀ مبارک ﴿َو اتَّ

َّ
ی الل

َ
َجُعوَن ِفیِه ِإل  ﴾ چیست؟ُتر 

  الیه مضاٌف  (د صفت (ج حال (ب به مفعوٌل  (الف 
َد َعاِمِهم  َهذا﴾ چیست؟«َهذا»نقش واژۀ   .72 َحراَم َبع 

 
ِجَد ال َمس 

 
َرُبوا ال

 
ال َیق

َ
رُِکوَن َنَجٌس ف ُمش 

 
َما ال  ، در آیۀ مبارک ﴿ِإنَّ

  الیه مضاٌف  (د بدل کل از کل (ج بدل اشتمال (ب عطف بیان (الف 
 .            یدباش یروزموفق و پ


