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ةٌ  ِإن  »در آیۀ مبارک « إن  »حرف   .0  َرُجٌل ِبِه ِجنا
ا

 از کدام نوع است؟« ُهَو ِإَّل
  زائده (د مخّففه (ج  نافیه  (ب شرطیه (الف 

 ؟نیستهای مشخص شده درست  معنای کدام واژه از واژه  .0
ْهِن َو ِصْبٍغ ِلآلِكِلیَن: روغن (الف   َو َشَجَرًة َتْخُرُج ِمْن ُطوِر َسْیناَء َتْنُبُت ِبالدُّ

 َو َعَلْیها َو َعَلى اْلُفْلِك ُتْحَمُلوَن: كشتى  (ب
ٌة: جنون (ج  ِإْن ُهَو ِإالَّ َرُجٌل ِبِه ِجنَّ
  (ها )راه راهَو َلَقْد َخَلْقنا َفْوَقُكْم َسْبَع َطراِئَق:  (د

 کدام تفسیر از دوران معاصر است؟  .9
  صافى (د الكاشف (ج كنز الدقائق  (ب مجمع البیان (الف 

َیة»و « سورة»نقش واژۀ   .0 ها»در عبارت « َمکِّ
ّ
َیة کل ی ُسوَرة الّدهِر. قیَل: َمکِّ  به ترتیب کدام است؟« سورة اإلنسان: و ُتَسما

 نایب فاعل ـ مبتدا  (ب  فاعلنایب فاعل ـ نایب  (الف 
  مفعول دوم ـ مبتدا برای خبر محذوف (د مفعول دوم ـ خبر برای مبتدای محذوف (ج

قاَل  در آیۀ« المأل»مراد از   .7
َ

 مبارک ﴿ف
َ

َمأل
 
ِمِه﴾ چیست؟ ال و 

َ
ُروا ِمن  ق

َ
ِذیَن َکف

ا
 ال

  اشرافیان (د خویشاوندان (ج جمع انبوه (ب تودۀ مردم (الف 
َزَّلا »در بارۀ واژۀ   .6 ِنی  در آیۀ« ُمن 

 
ِزل ن 

َ
ل  َربِّ أ

ُ
َزَّلا مبارک ﴿َو ق ِزِلیَن﴾ کدام گزینه درست است؟ ُمن  ُمن 

 
َت َخیُر ال ن 

َ
 َو أ

ا
 ُمبارَکا

  همۀ موارد (د مفعول مطلق (ج اسم مكان  (ب مصدر میمى (الف 
 قوله: و َّل تطع اآلیة و هي إحدی و ثالثون آیةا باَّلجماع.»در عبارت « اآلیة»در بارۀ شیوۀ قرائت و نقش واژۀ   .9

ّ
 کدام گزینه درست است؟« و قیل: مدنیة إَّل

 «تطْع »به برای  َاآلَیَة ـ مفعول (الف 
  «اذكْر »به برای فعل محذوف  َاآلَیَة ـ مفعول (ب
  (.بوده است« إلى آِخِر اآلَیِة »اضافه )اصل عبارت  ِاآلَیِة ـ مجرور به (ج
  ب و ج (د

 شود؟ ختم می (به امیر المؤمنین علی )علیه السالم (سند کدام عّد )شمارش  .1
  عّد مدنى اخیر (د عّد مدنى اّول (ج عّد مّكى  (ب  عّد كوفى  (الف 

3.   
ا
 مذکورا

ا
م َیُکن َشیئا

َ
هِر ل ی اإلنساِن حیٌن ِمَن الدا

َ
 از کدام نوع است؟ (استفهام در آیۀ مبارک )هل أتی َعل

  تقریری (د  توبیخى (ج انكاری  (ب  حقیقى  (الف 
 ها است؟ قرائت ابوجعفر و عیسی همدانی به ترتیب جزء کدام دسته از قرائت  .01

  عشره ـ شواّذ  (د سبعه ـ شواّذ  (ج عشره ـ سبعه  (ب سبعه ـ عشره  (الف 
 ترین استفادۀ تفسیر صافی از کدام تفسیر است؟ بیش  .00

  بیضاوی (د الكشاف (ج المیزان  (ب  مجمع البیان (الف 
َر ﴿در آیۀ مبارک « ِبها»در « ِبـ»حرف جّر   .00 ا َیش  ُر  َعینا ِجّ

َ
ـِه ُیف

ا
ِجیرا وَنَها  ُب ِبَها ِعَباُد الل

 
 است؟ به معنای کدام حرف ﴾ا َتف

  في (د إلى (ج ِمن  (ب ِبـ (الف 
ر علی أداء الواجبات»عبارت   .09

ّ
ر علی أداء الواجبات»در « التوف

ّ
 به چه معنایی است؟« وهو أبلغ في وصفهم بالتوف

 انجام واجبات به وفور و فراوانى  (ب صرف همۀ هّمتشان برای انجام واجبات (الف 
  گریزان بودن از انجام واجبات (د سازی زمینه برای انجام واجبات آماده (ج

ق جاّر و مجرور، فعل   .00
ّ
ات آن است؟« خاف»در کدام آیه متعل

ّ
 و مشتق

ا َنَخاُف ِمن رَّ  (الف  َنا َیْوًما َعُبوًسا َقْمَطرِ  ﴿ِإنَّ ٌة َخاَفْت ِمن َبْعِلَها  ﴿َوِإِن اْمَر   (ب ا﴾ یًر  ِبّ
َ
ْو ِإْعَر أ

َ
 اًضا﴾ ُنُشوًزا أ

ا َتَخاَفنَّ ِمن َقْوٍم ِخیاَنًة﴾ (ج   هیچ كدام (د ﴿َوِإمَّ
 الماء»در عبارت « یستطعم»و نقش جملۀ « إذا»نوع   .07

ّ
 به ترتیب کدام است؟« فإذا یتیم علی الباب یستطعم فأعطوه و لم یذوقوا إَّل

  شرطیه ـ خبریه (د فجائیه ـ وصفیه (ج شرطیه ـ جواب شرط  (ب تفسیریه ـ معترضه (الف 
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 فطحنته و اختبزته لّماف»در عبارت « لّما»واژۀ   .06
ا
 از کدام نوع و به چه معنایی است؟« کان الیوم الثاني أخذت صاعا

  شرطیه به معنای اگر (د «إاّل »استثنائیه به معنای  (ج جحد به معنای هنوز نه  (ب ظرفیه به معنای هنگامى كه (الف 
 چیست؟« فلّما أتی إنضاجه أتی اسیر من المشرکین فسأل فأطعموه و طووا یومهم ذلك»در عبارت « طووا»معنای واژۀ   .09

  گرسنه ماندند (د به شب رساندند (ج طى كردند  (ب سپری كردند (الف 
 ؟نیستدرست « و في المناقِب َعن  أکثِر ِمن ِعشریَن ِمن ِکباِر المفّسریَن...»اعراب کدام واژه در عبارت   .01

  كبارِ  (د عشریَن  (ج أكثرِ   (ب المناقِب  (الف 
﴾ کدام است؟ ِبمادر آیۀ مبارک ﴿و َجزاُهم « ما»و  « ِبـ»نوع   .03

ا
َة و َحریرا  َصَبُروا َجنا

  استعانت ـ موصوله (د عوض ـ نافیه (ج ظرفیه ـ نافیه  (ب مقابله ـ مصدریه (الف 
َواِریَرا﴾ کدام گزینه درست   .01

َ
َواٍب َکاَنت  ق ک 

َ
ٍة َوأ ن ِفضا ِهم ِبآِنَیٍة ِمّ ی 

َ
 ؟نیستدر بارۀ واژگان آیۀ مبارک ﴿َوُیَطاُف َعل

 شود ُیطاف: چرخانده مى (الف 
 به معنای فنجان« إناء»آِنَیة: جمع   (ب
ْكَواب: جمع  (ج

َ
  .هایى همچون كوزه كه دستگیره ندارد به معنای ظرف« كوب»أ

  به معنای شیشه« قاروره»قواریر: جمع  (د
ُرون»کدام معنا برای   .00 دون:  قیل: دائمون؛ و القّمی: »در عبارت « ُمَسوا

ا
 است؟ نشدهبیان « ُمسّورونمخل

  بند دارای گردن (د دارای النگو (ج بند دارای دست  (ب دارای گوشواره (الف 
﴾ کدام است؟« ثما »نقش و معنای واژۀ   .00

ا
 َکِبیرا

ا
کا

 
 َو ُمل

ا
یَت َنِعیما

َ
یَت ثما َرأ

َ
 در آیۀ مبارک ﴿َو ِإذا َرأ

 جا ـ آن (فیه )ظرف مفعول  (ب ـ سپس (حرف عطف )نقشى ندارد (الف 
  ـ وجود دارد (فیه )ظرف مفعول (د جا به ـ آن مفعول (ج

َرٌق﴾ به ترتیب کدام است؟« إستبرق»و « سندس»معنای واژۀ   .09 َتب  ٌر َوِإس   در آیۀ مبارک ﴿َعاِلَیُهم  ِثَیاُب ُسنُدٍس ُخض 
 حریر زربافت ـ مخمل لطیف و نرم  (ب حریر لطیف و نازک ـ زربافت (الف 

  لباس ابریشمى زربافت ضخیم ـ لباس مخملى نازک (د حریر لطیف و نازک ـ حریر ضخیم (ج
 تفسیر کنز الدقائق از کیست؟  .00

  مشهدی (د طوسى (ج فیض كاشانى  (ب طبرسى (الف 
بر  ِلُحکم  »مبارک  در آیۀ« ِمن»نوع   .07 اص 

َ
 ُتِطع     ف

َ
َك َو َّل اِمنَربِّ ورا

ُ
و  َکف

َ
ا أ  کدام است؟« ُهم  آِثما

  ابتدای غایت (د تبعیضیه (ج تعلیلیه  (ب بیانیه (الف 
 ؟نیستهای مشّخص شده درست  معنای کدام واژه از واژه  .06

 فإّن مطاوعتهما فیما لیس بإثم و ال كفر غیر محظور: ممنوع (الف 
 كند و ذلك یستدعى أاّل تكون المطاوعة فى اإلثم و الكفر: اقتضا مى  (ب
 كشند یْوًما َثِقیًًل: به دوش مىَو َیَذُروَن َوَراَءُهْم  (ج
ْسَرُهْم: استخوان (د

َ
  بندی  بندی، مفصل َنْحُن َخَلْقَناُهْم َو َشَدْدَنا أ

 ؟نیستکدام گزینه درست   .09
 .است« عّد اآلی»نام دیگر فواصل آیات  (الف 

 .گوناگون واژگان استدر تفسیر مجمع البیان، توضیح وجوه اعرابى « الحّجه»مراد از عنوان   (ب
 داند. های بعدی مرتبط مى ها را به ابتدای سوره صاحب مجمع البیان انتهای سوره (ج
  گذاری آیات، عّد كوفى است. ترین شیوۀ شماره مشهور (د

 
 .            یدباش یروزموفق و پ


