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 1آزمون 
 

 

 باشد؟می« وصل»کدام گزینه، تعریف .1

 الف( عطف جمله به مفرد بوسیله حروف عطف

 «ال»و « او»ب( عطف مفرد به جمله بوسیله اداة 

 «واو»عطف جمله به جمله بوسیله حرف  ج(*

 «ثم»و « فاء»د( عطف جمله به جمله بوسیله 

 در کدام مورد، عطف دو جمله که از نظر لفظ و معنی خبری هستند، صورت گرفته است؟.2

 الف( کلوا و اشربوا والتسرفوا

 ب( اذهب الی فالن و تقول له

 ج( ان االبرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم*

 د( انی اشهد و اشهدوا أنّی بریء مما تشرکون

 مربوط به کدام یک از موارد عطف است؟« کلوا و اشربوا و ال تسرفوا»مثال .3

 الف( قصد تشارک بین دو جمله در حکمی خاص

 ب(عطف دو جمله خبری متحد در لفظ و معنی

 ج( عطف دو جمله انشایی متحد در لفظ ومعنی*

 با نیاوردن حرف عطفد( توهم خالف مقصود، 

 تعریف کدام یک از موارد ذیل است؟« یعنی شناختن مواضع وصل و فصل»طبق بیان برخی دانشمندان علوم بالغی، عبارت .4

 الف( عطف

 ب( فصل

 ج( وصل

 د( بالغت*

های هر دو ماضی و یا مضارع فعلشوند هر دو اسمیه و یا فعلیه باشند، و در صورت دوم، ای که به یکدیگر عطف میشایسته است دو جمله.5
 .توان از این قاعده عدول نمودگاه نمیباشند، و هیچ

 درست

 نادرست*

 

 2آزمون 

 
 کدام گزینه جزو موارد وجوب فصل در میان دو جمله نیست؟.1

 الف. کمال انقطاع

 ب. کمال تنافر*

 ج. کمال اتصال

 د. شبه کمال اتصال

 جزو کدام یک از مواضع وجوب فصل است، و نقش جمله دوم برای جمله اول، چیست؟« رویدافمهل الکافرین امهلهم »مثال .2



 تأکید -الف( کمال اتصال *

 تفسیر -ب( کمال اتصال 

 بدل -ج( کمال انقطاع 

 بیان -د( کمال انقطاع 

 کدام یک از موارد زیر مثال برای وجوب فصل دو جمله، به دلیل کمال اتصال است؟.3

 کاتب و الحمام طائر الف( زید

 ب( ءإذا متنا و کنا ترابا و عظاما

 حفظه اهلل  -ج( حضر االمیر 

 د( و ما ابریء نفسی ان النفس المارة بالسوء*

« إنا معکم»بر جمله « اهلل یستهزئ»عطف جمله « و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون* اهلل یستهزئ بهم»در آیه .4
  .باشدمربوط به خداوند می« اهلل یستهزئ»گفتار منافقان است و جمله « إنا معکم»صحیح نیست؛ زیرا جمله 

 درست*

 نادرست

 باشد؟می جمله، دو بین فصل وجوب موارد از یک کدام جزو «تهیم الضالل فی أراها بدال –و تظن سلمی انّنی أبغی بها »عبارت: .5

 الف. کمال اتصال

 مال انقطاعب. شبه ک*

 ج. شبه کمال اتصال

 د. متوسط میان دو کمال

 

 3آزمون

 
 کدام گزینه صحیح است؟« و لکم فی القصاص حیاه»در آیه .1

 الف( ایجاز قصر*

 ب( ایجاز حذف

 ج( حذف مضاف

 د( حذف موصوف

 این عبارت تعریف کدام یک از اقسام زیر است؟ )برابری الفاظ کالم با معنای مقصود(.2

 الف( اطناب

 ب( ایجاز

 ج( مساوات*

 د( ایجاز مخل

 کدام گزینه نادرست است؟« کارها به صبر برآید و مستعمل به سردرآید»در شعر .3

 الف( متناسب بودن حجم کالم با معنا

 ب( برابری کالم با معانی*

 ج(ایجاز



 د( نبود حذف در کالم

 به ترتیب کدام گزینه صحیح است؟« بنام خداوند جان آفرین»و « أتممناها بعش»و « و لم أک بغیاً»در هر کدام از مثالهای .4

 (الف( محذوف )حرف، مضاف، جمله

 (ب(محذوف )حرف، مضاف الیه، فعل

 (ج( محذوف )حرف، مضاف الیه، صفت

 (د( محذوف )حرف، مضاف الیه، جمله*

 :ایجاز مخل عبارت است از.5

 الف( کوتاهی الفاظ و معنای زیاد

 ب( کوتاهی بیش از حد الفاظ

 ج( کوتاهی الفاظ بدون حذف لفظی*

 د( طوالنی بودن کالم

 مثال کدام یک از اقسام زیر است؟« شبی دعوتی بود در کوی من»شعر .6

 الف( حذف فعل

 ب( حذف اسم صفت*

 ج( حذف دو جمله

 د( ایجاز قصر
 

 4آزمون

 
 در تعریف اطناب کدام عبارت زیر صحیح است؟.1

 الف( زیادی لفظ نسبت به معنا به جهت فائده*

 ب( زیادی لفظ نسبت به معنا بدون فائده

 ج( صرفاً آوردن الفاظ زیاد

 د( معانی بسیار، الفاظی کم

به ترتیب کدام هدف « قرأت الکتاب بابا باباً»و « خوش آن دل که دارد تمنای دوست/ خوش آن دل که در بند سودای اوست»در دو مثال .2
 .کرار موجود استت

 الف( تشویق، تأکید

 ب( تشویق، استیعاب

 ج( تأکید، استیعاب*

 تأکید -د( تأکید 

 .شود¬اعتراض جمله.... است که در .... کالم و به منظور .... آورده می.3

 یبالغ انگیزه – ابتداء –الف( جمله اسمیه 

 یبالغ انگیزه – وسط –ب( جمله معترضه *

 ینحو انگیزه – ابتداء –ج( جمله معترضه 

 یبالغ انگیزه -انتهاء –د( جمله معترضه 



 :مثال« آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است»شعر .4

 الف( اطناب ممل

 ب( مساوات

 ج( ابهام بعد از توضیح

 د( توضیح بعد از ابهام*

 .برای اعتراض کدام گزینه صحیح است.5

 الف( انه لقسم لو تعلمون عظیم

 فانّ مع العسر یسراب( 

 که روانش خوش باد - ج( پیر پیمانه کش ما

 د( گزینه الف و ج*

 کدام یک از مثالهای زیر برای تکرار نادرست است؟.6

 الف( فهمت الکتاب کلمه کلمه

 ب( هیهات هیهات لما توعدون

 ج( رب اغفرلی و لوالدی و یمؤمنین و المؤمنات*

 ج / احتیاج است احتیاج است احتیاجد( آنچه شیران را کند روبه مزا
 

 5آزمون

 برای کدام قسم زیر صحیح است؟« العلم علمان: علم االبدان و علم االدیان»مثال .1

 الف(توشیع*

 ب( تذییل

 ج( تکرار

 د( احتراس

 کدام یک از مثالهای زیر برای مساوات نادرست است؟.2

 «الیحیق المکر الشیء اال باهله»الف( 

 «اعوذ برب الناسقل »ب( 

 تاس نماز¬ج( وامش مده آنکه بی

 «تنزل المالئکه و الروح فیها»د( *

 ...:احتراس عبارت است از.3

 الف( تفسیر تثنیه و جمع به دو مفرد

 ب( جمله دوم به هدف تأکید منطوق جمله اول

 ج( برطرف کردن توهم نادرست از جمله ماقبل*

 مکال وسط در ای¬د( آوردن جمله

 ...مثالِ« پس بد مطلق نباشد در جهان، بد به نیت باشد، این را هم بدان»بیت .4

 الف( تذییل*

 ب( توشیع



 ج( احتراس

 د( مساوات
 

 6آزمون

 عالئم و تابلوهای راهنمایی مصداق کدام یک از داللتهای زیر است؟.1

 الف( وضعی لفظی

 ب( عقلی غیرلفظی

 ج( وضعی غیرلفظی*

 د( عقلی لفظی

 تعریف داللت مطابقی کدام است؟.2

 الف( یکی بود لفظ و موضوع له*

 ب( داللت لفظ بر خارج موضوع له

 ج( داللت غیرلفظ بر جزء معنی

 د( داللت عقلی لفظ بر تمام موضوع له

 داللت لفظ انسان برحیوان تنها کدام یک از دالالت است؟.3

 الف( تضمنی*

 ب( مطابقی

 ج( طبعی لفظی

 کدامد( هیچ 

 کدام گزینه نادرست است؟.4

 الف( داللت التزامی جزء داللت عقلی است*

 ب( داللت تضمنی داللت لفظ بر جزء معنی است

 ج( داللت وضعی داللت قراردادی است

 د( داللت طبعی منشأش طبع است

 

 7آزمون

 .در تشبیه حتماً باید ادات تشبیه ذکر شده باشد.1

 درست

 نادرست*

 .به استتشبیه اثبات حالت یا صفت مشبّه برای مشبّههدف از .2

 درست

 نادرست*

 وجه شبه کدام است؟ به ترتیب« العلم کالحیاة و الجهلُ کاالموت.»3

 خاصیّتی بی -الف( دارای اثر بودن*

 خاصیّتی بی -خاصیتیب( بی



 دارای اثر بودن  -ج( دارای اثر بودن

 دارای اثر بودن  -خاصیّتید( بی

 کدام گزینه صحیح است؟« خَدّه کاالوَرد»در مثال: .4

 الف( دو طرف تشبیه معقول 

 به معقول مشبّه -ب( مشبّه محسوس

 به محسوس به حسّ باصره ج( مشبّه و مشبّه*

 د( طرفین محسوس به حسّ المسه 

 .زیر مجموعة تشبیه معقول به محسوس است« العلم کاالنور»مثال .5

 درست*

 نادرست

 .کدام گزینه برای تشبیه محسوس به معقول صحیح است.6

 الف( العلم کالحیاة 

 ب( الجهل کاالموت 

 ج( طبیب السوء کاالموت *

 د( النکهة کاالعنبر 
 

 8آزمون

 
 .تشبیه محسوس به معقول است« رحی»تشبیه خالفت به .1

 درست

 نادرست*

 است؟ صحیح گزینه کدام ترتیب به «إمامها فیها قام صاله صفوف –کأنّ سهیالً و النجوم وراءه »و « أنت کالبحر»در دو مثال .2

 دمفر دو هر –الف( هر دو مرکب 

 بمرک دو هر –ب( مشبه مفرد و مشبه به مرکب 

 بمرک دو هر –ج( هر دو مفرد *

 دمفر به مشبه و مرکب مشبه –د(هر دو مفرد 

 .در تشبیه مرسل ادات تشبیه ذکر می شود.3

 درست*

 نادرست

 «دهانت آب است عسل یا شکری خود تو –شیرین تر از این لب نشیندم که سخن گفت .»4

 الف( تشبیه مرسل است

 ب( تشبیه مؤکد است*

 ج( تشبیه مفرد است

 د( تشبیه معقول به معقول است

 
 



 

 9آزمون

 
 .ذکر بشود تشبیه .... است اگر الزمه وجه شبه در کالم.1

 الف( مفصل*

 ب( مجمل

 ج( مؤکد

 د( تمثیل

 صحیح است؟« النحو فی الکالم کالملح فی الطعام»کدام گزینه در عبارت .2

 الف( تشبیه مرسل

 ب( تشبیه مجمل خفیّ *

 ج( تشبیه مجمل ظاهر

 د( تشبیه مفصل

 .باشد کالم در آن الزمه است ممکن ولی ودش¬تشبیه مجمل تشبیهی است که وجه شبه در آن ذکر نمی.3

 درست

 رست*ناد

 کدام یک از مثالهای زیر برای تشبیه مفصل صحیح است؟.4

 الف( أنت کالشمس فی الضیاء*

 ب( أنت کالبحر

 ج( نپندارم در بستان فردوس بروید چون تو سروی بر سر جوی

 د( أنت اسد

 10آزمون

 
 .تشبیه تمثیل است« بالموت من الطفل بئدی أمهو اهلل البن ابی طالب آنس ».1

 درست*

 نادرست

 .العلم نور از نوع تشبیه مقلوب است.2

 درست

 نادرست*

 کدام گزینه مثال تشبیه بلیغ است؟.3

 الف( الوالیات مضامیر الرجال*

 ب( زید کاالسد

 ج( زید اسد فی الشجاعه

 د( االسد فی المدرسه

 مثال کدام مورد زیر است؟« الصفاء طباعهکان الماء فی »عبارت .3

 الف( تشبیه بلیغ



 ب( تشبیه مجمل

 ج( تشبیه معکوس*

 د( تشبیه تمثیل

 تعریف کدام گزینه است؟« صفت غریبی بواسطه تشبیه برای مشبه ثابت بشود که در ظاهر عجیب و ناممکن است.»4

 الف( بیان امکان حال مشبه*

 ب( بیان امکان حال مشبه به

 ج( بیان امکان وجه شبه در مشبه به

 د( تشبیه غیرتمثیل

 .یکی از فوائد تشبیه بیان مقدار حال مشبه است از حیث شدّت و ضعف مثل تشبیه لباس سیاه به کالغ.5

 درست*

 نادرست

 11آزمون

 
 کدام استعمال زیر مجازی است؟.1

 الف( استعمال ید در عضو خاص بدن

 ب( استعمال به معنای قدرت*

 ج( استعمال اسد در حیوان درنده

 د( استعمال وطیس در معنای تنور

 .حقیقت است« قل أعوذ بربّ الناس.»2

 درست*

 نادرست

 .استعمال لفظ أسد در معنای رجل شجاع مجاز عقلی است.3

 درست

 نادرست*

 عالقه مشابهت در کدام گزینه زیر موجود است؟.4

 الف( مجاز مرسل

 ب( مجاز عقلی

 مجاز استعاری ج(*

 د( استعمال ید به معنای نعمت

 کدام گزینه صحیح است؟.5

 الف( قرینه غیرلفظی یعنی قرینه حالی و مقامی*

 ب( قرینه به معنای عالمت معنای حقیقی است

 ج( رأیت أسداً یرمی مجاز عقلی است

 د( یرمی در رأیت اسداً یرمی قرینه حالی است

 .صحیح است عالقه فقط به معنای مشابهت.6



 درست

 نادرست*
 

 12آزمون

 
 .و اراده انسان دارای عالقه کلیت است« رقبه»استعمال .1

 درست

 نادرست*

 .کدام مثال برای عالقه محلیت صحیح است.2

 الف( فلیدع نادیه*

 ب( استعمال رقبه و اراده انسان

 ج( طلع الضوء

 د( سپید شد درخت شکوفه دار سرم

 است؟ صحیح گزینه کدام برای ترتیب به «.فانوسم از پر از من ظلمت، در بینم¬راه می»و « الماشیه الغیثرعت »مثالهای .3

 تمحلی عالقه –الف( عالقه مسببیت 

 تالزمی عالقه –ب( عالقه سببیت 

 تملزومی عالقه –ج( عالقه سببیت *

 عالقه الزمیت -د( عالقه مسببیت 

 .ملزومیت استمألت الشمس المکان دارای عالقه .4

 درست*

 نادرست

 .عالقه .... است زیرا مراد از رزق ..... است که ............ رزق است« ینزل لکم من السماء رزقاً.»5

 بسب – باران –الف( کلیت 

 بسب – باران –ب( محلیت 

 بمسب – باران –ج( مسببیت 

 بسب – باران –د( مسببیت *

 13آزمون

 
 حذف شده است« رجل»لفظ مشبه « یرمیرأیت أسدا »در مثال .1

 درست*

 نادرست

 مستعار منه کدام است؟« رأیت اسداً یرمی»در مثال .2

 الف( لفظ اسد

 ب( معنای رجل

 ج( معنای لفظ اسد*



 د( شجاعت

 کدام گزینه صحیح است؟« رأیت أسدا یرمی»در مثال « أسد»در مورد کلمه .3

 الف( مستعار*

 ب( مستعار منه

 جامعج( 

 د( مستعار له

 .در استعاره هر دو طرف تشبیه باید محذوف باشند.4

 درست

 نادرست*

 .در مجاز مرسل عالقه.... است و در استعاره عالقه ........ است.5

 تالزمی –الف( غیر مشابهت 

  مسببیت –ب( سببیت 

 تمشابه –ج( مشابهت 

 تمشابه –د( غیرمشابهت *
 

 14آزمون

 
 از خصوصیات استعاره تصریحیه است ذف مشبه به.ح1

 درست

 نادرست*

 «افیون شد ظلم کام در نوش –آب در جوی عدل گشت گالب .»2

 الف( استعاره مکینه*

 ب( استعاره تصریحیه

 ج( تشبیه جاندار به ظلم

 د( ظلم مجاز مرسل است

 .کدام گزینه صحیح است« فکأن قد علقتکم مخالب المنیه.»3

 (به سبع )درنده« منیه»الف( تشبیه *

 ب( استعاره تصریحیه

 ج( مخالب از لوازم منیه است

 د( تشبیه سبع به منیه

 15آزمون

 
 استعارة أصلیه به کار رفته است؟« نامَتْ هُمُومی عنّی»در جملة .1

 درست

 نادرست*

 است؟ای صحیح به ترتیب چه گزینه« قاتِلُ اللُصّ»و « مه»، «نور»، «ظلمات»در کلمات .2



  تبعیّه - تبعیّه – أصلیه –الف( أصلیّه *

  تبعیّه - أصلیه – تبعیّه –ب( أصلیه 

  تبعیّه - أصلیه – تبعیّه –ج( تبعیّه 

  تبعیّه - تبعیّه – تبعیّه –د( أصلیّه 

 استعارة در حرف استعارة تبعیّه است؟.3

 درست*

 نادرست

 ......................... استترشیح در لغت به معنای .4

 الف( تجرید 

 ب( تقویت *

 ج( مالئم 

 د( اطالق 

 ای به کار رفته است؟چه استعاره« اِشتَر با المعروف عِرضَک من األذی»در عبارت .5

 الف( استعارة أصلیه 

 ب( استعارة مطلقه 

 ج( استعارة مجرّده *

 د( استعارة تبعیّه 

 انجامد و این همان رتبة استعارة مطلقه است؟یح به تعارض و سقوط هر دو میاجتماع تجرید و ترش.6

 درست*

 نادرست

 16آزمون

 
 مجاز حکمی یا مجاز اسنادی با اسناد مجازی تفاوت دارد.1

 درست

 نادرست*

 ............................. مجاز عقلی اسناد فعل به چیزی است که در ظاهر ................................ اسناد به آن صحیح.2

 ت اس –الف( حال مخاطب 

  نیست –ب( حال مخاطب 

  نیست –ج( حال گوینده *

  نیست –د( حال مخاطب و گوینده 

 اسناد فاعل است به مفعول« فهو فی عیشةٍ راضیة.»3

 درست*

 نادرست

 از کدام موارد زیر است؟« حجاباً مستوراً.»4

 الف( اسناد اسم مفعول به فاعل *



 ب( اسناد اسم مفعول به مفعول 

 ج( اسناد اسم فاعل به مفعول 

 د( اسناد اسم مفعول به سبب
 

 17آزمون

 
 تر از تصریح است زیرا مانند ادّعای بدون دلیل استکنایه بلیغ.1

 درست

 نادرست*

 ........................... به همراه ....................... ارادة ملزومکنایه عبارتست از ذکر ملزوم و ارادة .2

  وجوب –الف( الزم 

  جواز –ب( الزم *

  جواز –ج( ملزوم 

  وجوب –د( ملزوم 

 کدام گزینه برای تلویح صحیح است؟.3

 الف( زیدٌ کثیر الرّماد *

 ب( خالدٌ عریض القفا 

 ج( جان به لب آمدن 

 د( وفی أبیاتهم نزل الکتاب 
 

 18آزمون

 
 از موارد کدام کنایه است؟« با دبر بینی انداختن.»1

 الف( کنایه از موصوف 

 ب( کنایه از صفت

 ج( کنایه از مکنّی 

 د( کنایه از صفت *

 کدام گزینه برای تعریف صحیح است؟.2

 الف( المسلم مَنْ سَلِم المسلمون من یده و لسانه *

 ب( و فی أبیاتهم نزل الکتاب 

 ج( کارد به استخوان رسیدن 

 د( بآل محمّد عُرِف الصواب 

 منظور از صفت، صفت نحویّ است؟.3

 درست

 نادرست*

 منظور از نسبت، نسبت صفة به موصوف است؟.4



 درست*

 نادرست
 

 19آزمون

 

 بدیع فعیل است یا بمعنای اسم فاعل و یا بمعنای اسم مفعول.1

 درست*

 نادرست

 علم بدیع، علم بیان دالالت مختلف و مطابق با مقتضای حال است.2

 درست

 نادرست*

 گویندبه جمع کردن الفاظ متضادّ در کالم ........................... می.3

 الف( طباق *

 ب( مقابله 

 ج( توریه 

 د( استخدام 

 کدام گزینه صحیح است؟« قربُهم مُنْجیً و معتصممن معشرِ حبّهم دین و بعضهم // کفرٌ و »در .4

 الف( طباق 

 ب( مقابله *

 ج( طباق بین چند اسم 

 د( توریه 
 

 20آزمون

 
 معنای لغوی کدام مورد زیر است؟« پوشاندن چیزی و ابراز غیر آن.»1

 الف( طباق 

 ب( مقابله 

 ج( توریه *

 د( استخدام 

 مثال کدام مورد است« فَلیَصُمْهفَمَنْ شَهِدَ منکم الشهر .»2

 الف( استخدام *

 ب( مراعات النظیر 

 ج( استطراد 

 د( مقابله 

 مثال برای مراعات النظیر است« هو السمیع البصیر»آیة شریفة .3

 درست*



 نادرست

 شودکالمی که دو سوی آن در معنا متناسب باشد به استخدام ملحق می.4

 درست

 نادرست*

 باشندتخییل از اسماء دیگر توریه میایهام و .5

 درست*

 نادرست

 21آزمون

 
 کدام گزینه صحیح است؟.1

 الف( لف و نشر مرتب ترتیب لفّ براساس نشر است 

 ب( لفّ و نشر مشوش عدم ترتب نشر براساس لفّ است*

 آید آن دسته چیزهائی است در مرتبة بعدی کالم می ج( لفّ 

 آید د( نشر آن دسته اشیائی است که در ابتای کالم می

 اغراق یعنی مبالغه در حدّی که عادتاً امکان ندارد ولی عقالً امکان داشته باشد.2

 درست*

 نادرست

 از چه نوع است؟« یکاد زیتها یُضیء و لوم تمْسَسْه نار»آیة شریفة .3

 الف( غلوّ مقبول *

 ب( غلوّ مردود 

 ج( تبلیغ 

 د( لفّ و نشر مشوش 

 از قسم تبلیغ است« بدادی تا در ولی نماند فقیرهمی بکشتی تا در عدو نماند شجاع همی»بیت .4

 درست*

 نادرست
 

 22آزمون

 
 حسن تعلیل اینست که علّت واقعی و زیبای مطلب گفته شود.1

 درست

 نادرست*

 استمثال کدام قسم زیر « المال و البنون زینة الحیوة الدنیا.»2

 الف( جمع *

 ب( تفریق 

 ج( جمع با تفریق 

 د( تقسیم 



 مثال برای جمع با تفریق است« خلقتنی من نار و خَلَقتَْْه من طین.»3

 درست*

 نادرست

 مثال برای کدام قسم زیر است؟« هیچ دانی که آب دیده پیر از دو چشم جوان چرا نچکد.»4

 جمع  الف(

 ب( مبالغه 

 ج( تفریق 

 سن تعلیل د( ح*

 23آزمون

 
 فنّ مختلف در کالم مذهب کالمی نام دارد 2جمع کردن بین .1

 درست

 نادرست*

 :از موارد« تعلم ما فی نفسی و ال أعلم ما فی نفسک.»2

 الف( مشاکلت است *

 ب( جمع است 

 ج( افتنان است 

 د( ابداع است 

 بکار بردن چند صنعت در یک کالم ابداع است.3

 درست*

 نادرست

 .آوردن دو لفظ متضاد در کالم ........................... نام دارد.4

 الف( توجیه *

 ب( مشاکلت 

 ج( تجاهل عارف

 د( مغایرة 
 

 24آزمون

 
 جناس عبارتست از تشابه دو لفظ در معنی و اختالف در تلفظ.1

 درست

 نادرست*

 هر دو اسم باشند جناس ........................ نام داردجناسی که در آن دو کلمه از یک نوع باشند مثالً .2

 الف( مفرد 

 ب( مرکب 

 ج( مماثل *



 د( مستوفی 

 جناس مستوفی است « اِرْعَ الجارَ و لو جارَ .»3

 درست*

 نادرست

 کدامیک مثال جناس ممثال است.4

 دیدی که چگونه گور بهرام، گرفت  -گرفتی همه عمرالف( بهرام که گور می*

 ب( عال زیدٌ عیل جمیع اهله 

 ج( اِرع الجار و لو جار

 د( مورد الف و ب 
 

 25آزمون

 
 .گویندهای قرآن کریم ..................... میبه سجع.1

 الف( توافق 

 ب( فواصل *

 ج( جناس ناقص 

 د( هیچکدام 

 شود ولو نظری به مقصود اصلی کتاب نداشته باشد براعت استهالل استآنچه در دیباچة کتاب آورده می.2

 درست

 نادرست*

 است صحیح گزینه کدام «المساق یومئذٍ ربّک الی –التَفّتِ السّاق بالسّاق »در آیة شریفه .3

 الف( سجع 

 ب( فواصل 

  حروف تعداد در اختالف –ج( جناس ناقص *

  حرف نوع در اختالف –د( جناس ناقص 

 توافق کلمات با یکدیگر در یک حرف را سجع نامند.4

 درست*

 نادرست
 

 پایان

 

 


