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 های گوناگون را، كه از نظر بالغت با هم متفاوت است، ............. نامند. آوردن یک معنا در شکل  .8
  الف و ب (د علم بدیع (ج علم بیان (ب علم معانی (الف 

 باشد؟ میكدام گزینه از ادات تشبیه، اسم   .0
  ُیماِثُل  (د ُمماِثل (ج ُیحاكي (ب َكأن   (الف 

 است.« ............. كأن  »به پس از الفاظ تشبیه اسمی، ............. و پس از  مشّبه    .0
  به ـ خبر مفعول   (د الیه ـ اسم مضاف   (ج الیه ـ خبر مضاف   (ب به ـ اسم مفعول   (الف 

﴾، كدام گزینه صحیح است؟ با توجه به آیۀ  .4 ُهن 
َ
ُکْم َو أْنُتْم ِلباس  ل

َ
 مبارک ﴿ُهن  ِلباس  ل

  تشبیه بلیغ (د تشبیه جمع (ج تشبیه مرسل (ب تشبیه معقول به محسوس  (الف 
 در كدام گزینه، تشبیه مفرد به مركب به كار رفته است؟  .5
ْوراَة ُثم   (الف  ُلوا الت  ذیَن ُحمِّ  َلْم َیْحِمُلوَها َكَمَثِل اْلِحَماِر َیْحِمُل أْسفارًا﴾ ﴿َمَثُل ال 

 ﴿َفَمَثُلُه َكَمَثِل اْلَكْلِب إْن َتْحِمْل َعَلْیِه َیْلَهْث أْو َتْتُرْكُه َیْلَهْث﴾ (ب
َخَذْت َبْیتًا﴾ (ج ِه أْوِلیاَء َكَمَثِل اْلَعْنَكُبوِت ات  َخُذوا ِمْن ُدوِن الل  ِذیَن ات   ﴿َمَثُل ال 
  «.الّساعي ِبَغْیِر طاِئٍل َكالّراِقِم َعَلی الماءِ »(د

 هر گاه وجه شبه بر همگان آشکار باشد، تشبیه را ............. گویند.  .0
ل (الف    تمثیل (د قریب مبتذل (ج بعیِد غریب (ب مفص 

 كدام گزینه، تشبیه مقلوب است؟  .9
ْحُر والّساِحُر.  إذا جاَء ُموَسی وأْلَقی الَعصا (ب َكأن  َفسیَحها َصْدُر الَحلیِم    أِحنُّ َلُهم وُدوَنُهم َفالة   (الف   َفَقْد َبَطَل السِّ

طیِب   َقْد َیِشیُب الَفَتی َوَلْیَس َعَجبًا  (ج ْوُر في الَقضیِب الر  ٍت   َمْن َیُهْن َیْسُهِل الَهواُن َعَلیِه  (د أْن ُیَری الن    إیالُم ما ِلُجرٍح ِبَمیِّ
َیُم.  َوْیالُه إْن َنَظَرْت وإْن ِهَي أْعَرَضْت »هدف از تشبیه در بیت   .1

ْ
هاِم وَنْزُعُهن  أل ُع الس 

ْ
 چیست؟« َوق

 تقریر حال مشبه در وجه شبه (ب بیان حال مشبه در وجه شبه الف( 
  بیان امكان حال مشبه در وجه شبه (د امكان وجود مشبه در وجه شبه (ج

 كاربرد واژه در معنای مجازی همراه با عالقۀ مشابهت و قرینۀ مانعه چیست؟  .3
  مجاز مرسل مركب (د مجاز مرسل مفرد (ج استعارۀ تمثیلّیه ب( استعاره (الف 

دِ »   .83
َ
ُت الُعُیوَن في الَبل

ْ
 چه نوع مجازی به كار رفته است؟« أْرَسل

  مجاز مرسل مركب (د مجاز مرسل مفرد (ج استعارۀ تمثیلّیه (ب استعاره (الف 
 در اصل چیست؟« َسِمْعُت الَیْوَم َسْحباَن.»لفظ مستعار در عبارت   .88

  به الَیْوَم، مشّبه   (د الَیْوَم، مشّبه (ج به َسْحباَن، مشّبه   (ب َسْحباَن، مشّبه (الف 
 گردد. فایدۀ تشبیه مقلوب به............. بر می  .80

  الف و ج (د وجه شبه (ج به اصلی   مشبه (ب  اصلی  مشبه (الف 
 استعاره را ............. نامند. هرگاه لفظ مستعار جامد باشد،   .80

حه (ج تبعّیه (ب اصلّیه (الف    َمكنّیه (د مصر 
84.   

 
أُس َشْیبا ی َواْشَتَعَل الر  َعْظُم ِمنِّ

ْ
ی َوَهَن ال  ای به كار رفته است؟ ﴾ چه نوع استعارهدر آیۀ مبارک ﴿َربِّ ِإنِّ

  تبعّیۀ بالكنایه (د تبعّیۀ مصّرحه (ج اصلّیۀ بالكنایه (ب اصلّیۀ مصّرحه (الف 
 هرگاه وصف مشترک میان طرفین استعاره امری پنهان و نامعلوم باشد، استعاره را ............. نامند.  .85

  تخییلّیه (د خاصّیه (ج عامّیه (ب تحقیقّیه (الف 
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َما َرِبَحْت ِتجاَرُتُهْم﴾، چیست؟  .80
َ

ُهَدی ف
ْ
َة ِبال

َ
الل ِذیَن اْشَتَرُوا الض 

 
ْولِئَك ال

ُ
 نوع استعاره در آیۀ مبارک ﴿أ

  كدام هیچ (د مرّشحه (ج مطلقه (ب مجّرده (الف 
 شود؟ در استعارۀ تمثیلّیه، تنها كدام ركن تشبیه در كالم ذكر می  .89

  ادات تشبیه (د وجه شبه (ج به  مشبه   (ب مشبه (الف 
 در كدام گزینه، عالقۀ ما یکون به كار رفته است؟  .81

  ﴿َوآُتوا اْلَیتاَمی أْمواَلُهْم﴾ (د ﴿ُخُذوا ِزیَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد﴾ (ج ﴿إّنی أراِنی أْعِصُر َخْمرًا﴾ (ب ﴿َذِلَك َقْوُلُهْم ِبأْفواِهِهْم﴾ (الف 
﴾ چیست؟  .83

 
ماِء ِرْزقا ُکم ِمَن الس 

َ
ُل ل  عالقۀ مجاز در آیۀ مبارک ﴿َوُیَنزِّ

  ما یكون (د حالّیت  (ج سببّیت  (ب مسّببّیت  (الف 
 فایدۀ مجاز عقلی چیست؟  .03

  الف و ب (د تفصیل (ج مبالغه (ب ایجاز (الف 
ْنهاَر   .08

ْ
َنا اْل

ْ
 َتْجِری ِمْن َتْحِتِهْم﴾ به چه چیزی نسبت داده شده است؟فعل در آیۀ مبارک ﴿َوَجَعل

  مفعوِل مطلق (د سبب (ج مكان (ب زمان (الف 
﴾ چیست؟  .00 وَن َبِصیر 

ُ
ُه ِبَما َتْعَمل وا َما ِشْئُتْم ِإن 

ُ
 غرض از بیان آیۀ مبارک ﴿ِاْعَمل

  تهدید (د استرحام (ج مباهات (ب تشویق (الف 
جاد»معنای الزم   .00  چیست؟« َطویُل النِّ

  بلندای بند شمشیر (د شجاعت (ج عظمت (ب بزرگ خاندان (الف 
 یابی به معنای الزِم آن آشکار و واضح باشد. ای است كه واسطۀ آن اندک، ولی راه كنایه  .04

  ایما و اشاره (د رمز (ج تلویح (ب تعریض (الف 
 كنایه از نوع رمز را مشخص كنید.  .05

 الَمْجُد َبْیَن َثْوَبْیَك والَكَرُم ِمْلُء ُبْرَدْیَك  (ب الُمْسِلُم َمْن َسِلَم الُمْسِلُموَن ِمْن ِلساِنِه وَیِدهِ  (الف 
  َمْهُزوُل الَفصیل (د َعریُض الِوساَدة (ج

 باشد؟ كدام گزینه، استعارۀ تمثیلّیه می  .00
وها.ُاَعدُّ    َلُه أیاٍد َعَلي  ساِبَغة   (الف   ِمْنها وال ُاِعدُّ

 َیِجْد ُمّرًا ِبِه الماَء الزُّالال.   وَمْن َیُك ذا َفٍم ُمرٍّ َمریٍض  (ب
ِم. أبا الِمسِك أْرُجو ِمْنَك َنْصرًا َعَلی الِعدا (ج  وآُمُل ِعّزًا َیْخِضُب البیَض ِبالد 
ذي الَمْجُد ِفیِه  (د   ِبُكلِّ ِضیاء.َلِضیاء  ُیْزِري   إن  في َثْوِبَك ال 

 كدام عبارت به روش كنایه بیان شده است؟   .09
 أْقَبَل ُفؤاد  إلی الَبحِر. (ب ساَر الُجوُد َحْیُث َیسیُر  (الف 

واِقیا. (ج   َعِلْمُت َحیاتي ِمْن أیاِدیَك. (د َمْن َقَصَد الَبحَر ِاسَتَقل  الس 
 

 .            یدباش یروزموفق و پ


