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 کدام کلمه، از نظر برخی عالمان بالغت تنافر حروف دارد؟  .0
  ُمسَتشزرات (د ُمنُخل  (ج اسَتحَوَذ  (ب َعِوَر  (الف 

يَّ   .2
َ
ُموا أ

َ
ل

َ
ِذیَن ظ

َّ
ُم ال

َ
ِلُبوَن﴾ چیست؟غرض جملۀ خبری در آیۀ مبارک ﴿َوَسَیْعل

َ
ٍب َینق

َ
ل

َ
 ُمنق

  تعظيم (د تحذير (ج تهديد (ب نهی (الف 
ولی﴾، چه نوع خبری به کار رفته است؟  .9

ُ ْ
ِخَرَة َو اْل َ ْ

ال
َ
َنا ل

َ
 در آیۀ مبارک ﴿َو ِإنَّ ل

  کدام هيچ (د خبر انكاری (ج خبر طلبی (ب خبر ابتدائی (الف 
 در کدام گزینه، تعجب سماعی به کار رفته است؟  .0
ْبِصْر﴾ (الف 

َ
ْسِمْع ِبِهْم َوأ

َ
ْفَواِهِهْم﴾ (ب ﴿أ

َ
 ﴿َکُبَرْت َکِلَمًة َتْخُرُج ِمْن أ

اِر﴾ (ج ْصَبَرُهْم َعَلی النَّ
َ
ِتَي ِباْلَفْتِح﴾ (د ﴿َفَما أ

ْ
ن َيأ

َ
ـُه أ   ﴿َعَسی اللَّ

 حاصل شدن چیزی را دارد. متکلم از مخاطب، طلِب   .5
  انشاء غير طلبی (د انشاء طلبی (ج جملۀ انشائيه (ب جملۀ خبرّيه (الف 

 در کدام گزینه، امر به صورت اسم فعل بیان شده است؟  .0
ن َسَعِتِه﴾ (الف  ْمِس﴾ (ب ﴿ِلُينِفْق ُذو َسَعٍة ِمّ ََلَة ِلُدُلوِك الشَّ ِقِم الصَّ

َ
 ﴿أ

َقاِب﴾﴿َفِإَذا  (ج ِذيَن َکَفُروا َفَضْرَب الرِّ ُکم َمْن َضلَّ ِإَذا اْهَتَديُتْم﴾ (د َلِقيُتُم الَّ ْنُفَسُكْم ال يُضرُّ
َ
  ﴿َعَليُكْم أ

أتوا ِبسورٍة ِمن ِمثِله﴾، به چه معنا آمده است؟  .9
َ

 فعل امر در آیۀ مبارک ﴿ف
  تهديد (د اعتبار (ج اباحه (ب تعجيز (الف 

ُکْم َتُسْؤُکم﴾ به چه معنایی آم  .1
َ
ْشیاَء ِإْن ُتْبَد ل

َ
وا َعْن أ

ُ
ِذیَن آَمُنوا ال َتْسَئل

َّ
َها ال یُّ

َ
 ده است؟فعل نهی در آیۀ مبارک ﴿یا أ

  التماس (د ارشاد و راهنمايی (ج بيان نتيجه (ب تيئيس (الف 
 باشد؟ در کدام گزینه، ادات استفهام به صورت حرف می  .3
  ما (د َکم (ج َمن (ب َهل (الف 

ُه َبْعَد َمْوِتها﴾ به چه معنایی آمده است؟« أّنی»   .01
َّ
ی ُیْحِیي هِذِه الل نَّ

َ
 در آیۀ شریف ﴿قاَل أ

  أيَن  (د متی (ج ِمن أيَن  (ب کيَف  (الف 
 در کدام گزینه، استفهام به معنای استبطاء به کار رفته است؟  .00

ُكْم َعلی (ب ُشَفعاَء َفَيْشَفُعوا َلنا﴾﴿َفَهْل َلنا ِمْن  (الف  ُدلُّ
َ
ِليٍم﴾  ﴿َهْل أ

َ
 ِتجاَرٍة ُتْنِجيُكْم ِمْن َعذاٍب أ

ْسواِق﴾ (ج
َ
عاَم َو َيْمِشي ِفي اْْل ُکُل الطَّ

ْ
ُسوِل َيأ ِذيَن آَمُنوا َمَعُه َمتی (د ﴿ما ِلهَذا الرَّ ُسوُل َو الَّ ی َيُقوَل الرَّ ِه﴾  ﴿َحتَّ   َنْصُر اللَّ

نا﴾ چیست؟  .02
َ
ُعوا ل

َ
َیْشف

َ
عاَء ف

َ
نا ِمْن ُشف

َ
َهْل ل

َ
 معنای بالغی استفهام، در آیۀ مبارک ﴿ف

م (الف    امر (د افتخار (ج َتَمّني (ب َتَهكُّ
ما ُهَو ِإلٌه واحٌد﴾ چیست؟  .09 وا ِإلَهْیِن اْثَنْیِن ِإنَّ

ُ
ِخذ ُه ال َتتَّ

َّ
 مقصور علیه در آیۀ مبارک ﴿َو قاَل الل

  ُهَو  (د ِإله   (ج ِإلَهْيِن  (ب واحد   (الف 
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 در کدام گزینه، مضاف برای ایجاز، حذف شده است؟  .00
ِه َتْفَتُؤا َتْذُکُر ُيوُسَف﴾ (الف   ﴿َو جاِهدوا ِفي اللِه َحقَّ ِجهاِدِه﴾ (ب ﴿قاُلوا َتاللَّ

ْنِزَل ِإَلْيُكم﴾ (ج
ُ
ْنِزَل ِإَلْينا َو أ

ُ
ِذي أ ا ِبالَّ ُخُذ ُکلَّ َسِفيَنٍة َغْصبًا﴾ (د ﴿آَمنَّ

ْ
  ﴿َيأ

 در کدام آیه، تذییل به کار رفته است؟  .05
ُكْم َعلی (الف  ُدلُّ

َ
ِليٍم﴾  ﴿َهْل أ

َ
 ِتجاَرٍة ُتْنِجيُكْم ِمْن َعذاٍب أ

ْجرًا َو ُهْم  (ب
َ
ِبُعوا َمْن ال َيْسَئُلُكْم أ ِبُعوا اْلُمْرَسِليَن اتَّ  ُمْهَتُدوَن﴾﴿قاَل يا َقْوِم اتَّ

سيِرًا﴾ (ج
َ
ِه ِمسكينًا َو َيتيِمًا َو أ عاَم َعَلی ُحبَّ  ﴿َو ُيطَعموَن الطَّ

  ﴿ذِلَك َجَزْيناُهْم ِبما َکَفُروا َو َهْل ُنجاِزي ِإالَّ اْلَكُفور﴾ (د
 دارد. افزودن عبارتی که مخاطب را از برداشت خالف مقصود، نگه می  .00

  اعتراض (د احتراس (ج ايغال (ب تذييل (الف 
ُهْم َجراٌد ُمْنَتشر﴾، کدام گزینه صحیح است؟  .09 نَّ

َ
 با توجه به آیۀ مبارک ﴿َکأ

: مشبه   (د ُمْنَتشر: مشبه (ج تشبيه مفروق (ب تشبيه مؤکد (الف    به َجراد 
 به، هر دو مرکب است؟ در کدام گزینه، مشبه و مشبهٌ   .01

ْنَكاثًا﴾﴿َواَل َتُكوُنوا  (الف 
َ
ٍة أ ِتي َنَقَضْت َغْزَلَها ِمْن َبْعِد ُقوَّ  َکالَّ

َماِء﴾ (ب ْصُلَها َثاِبت  َوَفْرُعَها ِفي السَّ
َ
 ﴿َکِلَمًة َطيَبًة َکَشَجَرٍة َطيَبٍة أ

ْوَراَة ُثمَّ َلْم يْحِمُلوَها َکَمَثِل اْلِحَماِر يْحِمُل  (ج ُلوا التَّ ِذيَن ُحمِّ ْسَفارًا﴾﴿َمَثُل الَّ
َ
 أ

ياِطيِن﴾ (د ُه ُرُءوُس الشَّ نَّ
َ
ْصِل اْلَجِحيِم ۞ َطْلُعَها َکأ

َ
َها َشَجَرة  َتْخُرُج ِفي أ   ﴿ِإنَّ

 عالقه در کدام گزینه، عالقۀ زمانیه است؟  .03
ُقوَن ِإْن َکَفْرُتْم يْومًا يْجَعُل اْلِوْلَداَن ِشيبًا﴾ (الف   ﴿َفَكيَف َتتَّ

َماَواِت﴾﴿يا َهاَماُن  (ب ْسَباَب السَّ
َ
ْسَباَب أ

َ
ْبُلُغ اْْل

َ
 اْبِن ِلي َصْرحًا َلَعلِّي أ

ْنَساُن ِممَّ ُخِلَق۞ ُخِلَق ِمْن َماٍء َداِفٍق﴾ (ج  ﴿َفْليْنُظِر اْْلِ
ِذيَن اَل يْؤِمُنوَن ِباْلِْخَرِة ِحَجابًا  (د َت اْلُقْرآَن َجَعْلَنا َبيَنَك َوَبيَن الَّ

ْ
  َمْسُتورًا﴾﴿َوِإَذا َقَرأ

﴾ چیست؟  .21
ً
وَن ِفي ُبُطوِنِهْم َنارا

ُ
ُکل

ْ
َما یأ  عالقه در آیۀ مبارک ﴿ِإنَّ

  حاليت عَلقۀ (د عَلقۀ مكانيه (ج عَلقۀ مسببيت (ب عَلقۀ سببيت (الف 
َس﴾، کدام گزینه صحیح است؟  .20

َّ
ا َتَنف

َ
ْبِح ِإذ  با توجه به آیۀ مبارک ﴿َوالصُّ

  قرينه: معنوی  (د استعارۀ مكنيه (ج استعارۀ تبعيه (ب تصريحيهاستعارۀ  (الف 
 در کدام گزینه، کنایه موصوف از صفت آمده است؟  .22

وَلِئَك َشرٌّ َمَكانًا﴾ (الف 
ُ
 ﴿َبْل يَداُه َمْبُسوَطَتاِن﴾ (ب ﴿أ

ْلَواٍح َوُدُسٍر﴾ (ج
َ
ا َذاَقا  (د ﴿َوَحَمْلَناُه َعَلی َذاِت أ َجَرَة َبَدْت َلُهَما َسْوآُتُهَما﴾﴿َفَلمَّ   الشَّ

 آن تشبیه نباشد. ای است که رابطۀ  مجاز لغوی  .29
  تشبيه (د مجاز عقلی (ج مجاز مرسل (ب استعاره (الف 
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 عالقه در کدام گزینه، عالقۀ اعتبار ما یکون است؟  .20
ْعِصُر َخْمرًا﴾ (الف 

َ
َراِني أ

َ
ْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ ِبِلَساِن َقْوِمِه﴾﴿َوَما  (ب ﴿ِإنِّي أ

َ
 أ

ْزَواٍج﴾ (ج
َ
ْنَعاِم َثَماِنيَة أ

َ
ْنَزَل َلُكْم ِمَن اْْل

َ
  ﴿َفِإَذا َنَزَل ِبَساَحِتِهْم َفَساَء َصَباُح اْلُمْنَذِريَن﴾ (د ﴿َوأ

َعْرِش اْسَتَوی﴾ چه نوع صنعتی به  .25
ْ
ی ال

َ
ْحَمُن َعل  کار رفته است؟ در آیۀ مبارک ﴿الرَّ

  افتنان (د توريۀ مرشحه (ج توريۀ مجرده (ب مهّيأه توريۀ (الف 
 شود. شود و سپس به ترتیب، کلمات ضد آنها ذکر می در این صنعت، ابتدا دو یا چند کلمۀ متناسب آورده می  .20

  استخدام (د إرصاد (ج مقابله (ب افتنان (الف 
 در کدام گزینه، صنعت جمع با تقسیم به کار رفته است؟  .29

ْيطاِن  (الف  ْزالُم ِرْجس  ِمْن َعَمِل الشَّ
َ
ْنصاُب َو اْْل

َ
َما اْلَخْمُر َو اْلَمْيِسُر َو اْْل ِذيَن آَمُنوا ِإنَّ َها الَّ يُّ

َ
 َفاْجَتِنُبوه﴾ ﴿يا أ

ِذيَن اْصَطَفْينا  (ب ْوَرْثَنا اْلِكتاَب الَّ
َ
 ِمْن ِعباِدنا َفِمْنُهْم ظاِلم  ِلَنْفِسِه َو ِمْنُهْم ُمْقَتِصد  َو ِمْنُهْم ساِبق  ِباْلَخْيراِت﴾﴿ ُثمَّ أ

ِتي َقضی (ج ِتي َلْم َتُمْت ِفي َمناِمها َفُيْمِسُك الَّ ْنُفَس ِحيَن َمْوِتها َو الَّ
َ
ی اْْل ُه َيَتَوفَّ ْخری  ﴿اللَّ

ُ
ی﴾  ِإلی  َعَلْيَها اْلَمْوَت َو ُيْرِسُل اْْل َجٍل ُمَسمًّ

َ
 أ

هاِر ُمْبِصَرًة ِلَتْبَتُغوا (د ْيِل َو َجَعْلنا آَيَة النَّ هاَر آَيَتْيِن َفَمَحْونا آَيَة اللَّ ْيَل َو النَّ ِنيَن َو اْلِحساب﴾ ﴿َو َجَعْلَنا اللَّ ُكْم َو ِلَتْعَلُموا َعَدَد السِّ   َفْضًَل ِمْن َربِّ
 

 .            يدباش يروزموفق و پ


