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 پردازد؟ چه علمی به بررسی و یافتن وزن کلمات می  .8
  علم بیان (د علم معانی (ج علم نحو (ب علم صرف (الف 

 در کدام سبک، به کارگیری مضامین خیالی فراوان است؟  .9
  گزینۀ الف و ج (د سبک ادبی (ج خطابیسبک   (ب سبک علمی (الف 

 باشد؟ کالم انبیا جزو کدام نوع می  .0
  متداول (د نازل (ج صاعد (ب عالی (الف 

ْنثی﴾ چیست؟  .4
ُ
 پیام آیۀ مبارک ﴿إّني َوَضْعُتها ا

  ناتوانی و بیچارگیاظهار  (د اندوه و دریغ خوردن بر چیزی (ج افتخار و بیان فضیلت (ب پیام اصلی كالم (الف 
 اگر به شخصی که هیچ اطالعی از خالقیت خداوند ندارد، بگوییم: ﴿اللُه خالُق کلِّ شیٍء﴾، پیام کالم چیست؟  .5
  پیام ثانوی كالم (د تشویق شنونده بر امری (ج الزم فایدۀ خبر (ب فایدۀ خبر (الف 

هاُء﴾، چه  .0
َ

ف ُهْم ُهُم السُّ ال ِإنَّ
َ
 نوع کالمی است؟ آیۀ مبارک ﴿أ

  كالم آغازین (د كالم انكاری (ج كالم طلبی (ب كالم ابتدایی (الف 
 باشد؟ در کدام گزینه، الفاظ تأکید صحیح می  .9
 تكرار جمله، الفاظ شرط، ضمیر قصه (ب الم ابتدائیت، حروف جّر، حروف حصر (الف 

  حصر، نون خفیفه، ضمیر فصلحروف  (د الم جّر، حروف تنبیه، نون ثقیله و خفیفه (ج
 باشد؟ لفظ امر در کدام گزینه، به صورت اسم فعل می  .1
عرِض َعِن الَجاِهلین﴾ (الف 

َ
ُمر ِباْلُعرف و أ

ْ
ُكم َمْن َضلَّ ِإَذا اْهَتَدیُتْم﴾ (ب ﴿ُخِذ اْلعفَو و أ ْنُفَسُكْم ال َیُضرُّ

َ
 ﴿َعَلیُكْم أ

  ﴿َو ِباْلواِلَدیِن ِإْحسانًا﴾ (د ْلُیوُفوا ُنُذوَرُهْم﴾﴿ُثمَّ ْلَیْقُضوا َتَفَثُهْم َو  (ج
وامعنای امر در آیۀ مبارک ﴿  .2

ُ
وَن َبِصیٌر﴾ چیست؟ اْعَمل

ُ
ُه ِبما َتْعَمل  ما ِشْئُتْم ِإنَّ

  تحقیر (د تهدید (ج تعجیز (ب ارشاد (الف 
 معنی اصلی کدام گزینه، طلب ترک است.  .83

  امر (د قسم (ج نهی (ب ذم (الف 
 معنای فرعی نهی در کدام گزینه، انس هست؟  .88

 در این سراب فنا چشمۀ حیات منم    نگفتمت مرو آنجا كه آشنات منم  (الف 
 اینقدر باش كه صبحم نفسی تازه كند                ای شب هجر گلوگیر زمانی مشتاب  (ب
 دنیویزنهار دل مبند به اسباب                 جمشید جز حكایت جام از جهان نبرد  (ج
  دل بر جهان مبند كه با كس وفا نكرد               كه بر نگین سلیمان چه نقش بود؟ دانی  (د

 کدام سؤال، برای سؤال از تصدیق آمده است؟  .89
 َهل ُیرَتجی َمَطٌر ِبَغیِر َسحاٍب؟ (ب ﴿َیْسَئُلوَنَك ماذا ُیْنِفُقوَن﴾ (الف 

ْو َبْعَض َیوٍم﴾﴿َكْم َلِبْثُتْم قاُلوا َلِبْثنا یْومًا  (ج
َ
  أمشتٍر أنت أم بائع؟ (د أ

 نامند. اگر شخصی در ثبوت یا نفی یک نسبت تردید داشته باشد و از نفی یا اثبات آن نسبت پرسش کند، این نوع سؤال را پرسش از ......... می  .80
  مقید (د مطلق (ج تصدیق (ب تصور (الف 

 رود؟ کدام گزینه، برای فهم معنای لغوی کلمات به کار می  .84
  أیُّ  (د أنَّی (ج َكْیَف  (ب َما (الف 
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 در کدام گزینه، معنای مجازی استفهام استبطاء است؟  .85
 حیف است ز خوبی كه بود عاشق زشتی تا كی غم دنیای دنی ای دل دانا!  (الف 

 طاقت وعظ نباشد سر سودائی را  الابالی چه كند دفتر دانائی را؟  (ب
 شه؟ شب هجر اگر به پایان رسد چه می شه؟ اگر درد من به درمان رسد چه می (ج
  سرت را كه خواهد گریست؟ تِن بی  بدو گفت رستم كه نام تو چیست؟  (د

ْن َنْتُرَك ما   .80
َ
ُمُرَك أ

ْ
َصالُتَك َتأ

َ
 َیْعُبُد آباُؤنا﴾ چیست؟معنای فرعی استفهام در آیۀ مبارک ﴿أ

  انكار ابطالی (د توبیخ (ج تهّكم (ب وعید (الف 
 کدام گزینه، از الفاظ فرعی ترّجی است؟  .89

  ب و ج (د لعّل  (ج َعسی (ب َلیَت  (الف 
 عبارت از خواستِن مطلوبی است که به دست آوردن آن دشوار یا محال است.  .81

  استفهام (د امیدواری (ج ترّجی (ب تمّنی (الف 
 معنای حقیقی ندا چیست؟  .82

  اشتیاق متكلم (د اقبال مخاطب (ج اشتیاق مخاطب (ب طلب مخاطب (الف 
ة »معنای مجازی ندا در عبارت   .93 َبریَّ

ْ
ی ال

َ
ضِل َعل

َ
ف

ْ
ة  یا داِئَم ال َعِطیَّ

ْ
َیَدیِن بال

ْ
 چیست؟« یا باِسَط ال

  توّجع (د اختصاص (ج ندبه (ب ستایش (الف 
 چیست؟« ما األرُض ثاِبَتٌة َبْل ُمَتَحرَِّکةٌ »مقصوٌرعلیه در عبارت   .98

َكةٌ  (ج ثاِبَتةٌ  (ب األرُض  (الف    الف و ج (د ُمَتَحرِّ
وِء﴾ چیست؟  .99 اَرٌة ِبالسُّ مَّ

َ َ
َس أل

ْ
ف ِسی ِإنَّ النَّ

ْ
ُئ َنف َبرِّ

ُ
 جایگاه فصل در آیۀ مبارک ﴿َو َما أ

  شبه كمال انقطاع (د شبه كمال اتصال (ج كمال انقطاع (ب كمال اتصال (الف 
 رود؟ کدام حرف عطف، به معنای اضراب به کار می  .90

  لكن (د حّتی (ج بل (ب أم (الف 
ْت َوَرَبْت﴾ روی   .94 ماَء اْهَتزَّ

ْ
یَها ال

َ
نا َعل

ْ
ْنَزل

َ
ِإذا أ

َ
 داده است؟کدام مورد از حالتهای عطف، در آیۀ مبارک ﴿ف

  عدم و ملكه (د سلب و ایجاب (ج تضاد (ب َتضایف (الف 
 هرگاه در کالم الفاظی زائد باشد که زائد بودن آن مشخص باشد و معنای خاصی را هم به شنونده منتقل نکند.  .95

  حشو (د تطویل (ج اخالل (ب اطناب (الف 
 معنا باشد. در پی جمالت دیگر بیاید و با آنها هم ای اگر جمله  .90

  توشیع (د احتراس (ج تذییل (ب ایغال (الف 
 در کدام گزینه، از انواع اطناب، احتراس به کار رفته است؟  .99

ُه َیْرُزُق َمْن َیشاُء ِبَغیِر ِحساٍب﴾ ...﴿ (الف  ْن  (ب َواللَّ ْنُفِسُكْم ِمّ
َ
ُموا أِل ِه﴾﴿َوما ُتَقدِّ  َخیٍر َتِجُدوُه ِعْنَد اللَّ

ِذیَن ِمْن َقْبِلَك  (ج وِحی ِإَلیَك َوِإَلی الَّ
ُ
ِه﴾ (د ﴾   ﴿َوَلَقْد أ عاَم َعلی ُحبِّ   ﴿َوُیْطِعُموَن الطَّ

 
 .            یدباش یروزموفق و پ


