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  :تستي

      .مشخص كنيدرا  »قاحأأو  درَأو ب دمنضّ            عن لؤلؤٍ ما يبسمكأنّ« بيتنوع تشبيه در . 1

  � ملفوف .د                     � هتسوي .ج �جمع  .ب �مفروق  .أ

    )مبحث ايجاز(است؟  اقتران ،تعيين محذوف دليل،كدام گزينهدر .2

  � }فذلكنّ الذي لمتنّني فيه{. ب  �بالرفاء والبنين  :سعرِلمقولهم ل. أ
  � }والدم مت عليكم الميتةُرِّح{. د  � }بسم اهللا {.ج

    محسنات معنوي به كار رفته است؟يك از كدام }تلها ما كسبت وعليها ما اكتسب{ در آية شريفة .3

 �طباق  .د � همشارك .ج �استخدام  .ب � هتوري .أ

  ... .   بـ  »االستعارة التخييلية«اكي فَسر السكّ. 4
 �ما التحقّق لمعناه حساً وال عقالً . ب  �تي معناها غير وهمية الّ. أ

  �ئ يئ لشيفيه جعل الشما . د  �ه المتروك متحقّقاً عقالً ما يكون المشب. ج

  ... .   أو ... وهو أنّها إما  »الجامع«لإلستعارة تقسيم باعتبار. 5
 �مبتذلة  - مرشّحة. د � يةخاص -يةعام. ج � يةخاص -مرشّحة. ب �مبتذلة  - يةعام. أ

  :تشريحي

   . هاي زير مشخص كنيدمثال هر يك ازرا در »اطناب«نوع  .1

          :»تهمى ةٌوديم الربيع صوب            فسدهام فسقى ديارك غيرَ« .أ
                 :}سطىحافظوا على الصلوات والصلوة الو{. ب
      :»في رأسه نار ملَه عكأنّ         الهداة به لتأتم اًرصخ إنَّ«. ج
             :}الكفور إلّاذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازى {. د
   :}هللا البنات سبحانه ولهم ما يشتهونويجعلون {. هـ

          

الوضعية؛ ألنّ السامع إذا كان عالمـاً   الداللةب ييتأتّالمذكوراليرادواإل ...الداللة عليه  وضوحفي بطرق مختلفة  علم البيان علم يعرف به إيرادالمعني الواحد* 
  . كن كُلُّ واحد منها دالّاً عليهبوضع األلفاظ لم يكن بعضها أوضح داللةً عليه من بعضٍ وإلّا لم ي

  است؟» علم بيان«هاي وضعيه خارج از موضوع چرا داللت. كدام داللت است؟       ب» داللت وضعيه«مقصود از . أ. 2

  

  

  

  

 قم استان علميه  مديريت حوزه
 معاونت آمـوزش
 امتحانات كتبي

         بسمه تعالي      
  مدارس آموزشينيمسال دوم  امتحانات  : شماره پرونده

  بالغت :موضوع  3 :پايه  91 -92سال تحصيلي 

 : نام خانوادگي  : نام
  
  

 8 -9:30 :ساعت  9/3/92 :تاريخ :شماره صندلي  :نمراتور

 :نتيجه         :شناسنامه. ش      :متولد
  كد مصحح به حروف به عدد

                :مدرسه محل تحصيل     :شهرستان

    :بازبيني  )288تاص169ص از(اول محسنات لفظيه واإلطناب والمساوات تا اإليجازالتاسع فيمختصر المعاني،ازالباب :متن و محدوده

)نمره 5/2و تشريحي  5/0 تستي(ال آخر نمره داده نمي شود ؤال تشريحي پاسخ دهيد، در صورت پاسخ به همه، به سؤس 7فقط به  لطفاً به همه سؤاالت تستي و  



 ٢

  .  چيست؟ توضيح دهيد »ابتداع ن الح بينهنَّنَس         النجوم بين دجاه كأنّ« بيتوجه شبه در . ب.      كنيدرا تعريف  »وجه شبه«. أ .3

  
  

  
  
  .منزلة التناسب بواسطة تمليح ؛ل التضادين فيه ثم ينزّالشتراك الضد ؛قد ينتزع الشبه من نفس التضاد] في التشبيه[اعلم أنّه * 
  .   براي متن فوق مثالي ذكر كرده عبارت را بر روي آن تطبيق دهيد. 4

  

  

  
      .بنويسيد رادر موارد زير »مجاز مرسل«هاي عالقه .5

                       :»أمطرت السماء نباتاً« .أ
                 :}إنّي أراني أعصر خمراً{ .ب
         :}هفليدع نادي{. ج
     :}رينصدق في اآلخَ واجعل لى لسانَ{ .د
  :»رعينا الغيث«.هـ

    

     .توضيح دهيد رازير بيتدر  »استعارة مكنيه«. 6

  »مفصحاً                    فلسانُ حالي بالشكاية أنطقلئن نطقت بشكر برّك و«
  
  

  
بأنّ الالزم ما لم يكن ملزوماً لم (هذا الفرق ) دورإلي الالزم من الملزوم  المجاز وفيإلي الملزوم بأنّ االنتقال فيها من الالزم (بين الكناية والمجاز ) رّقفُو* (

  . كما في المجاز) ينتقل منه وحينئذ يكون االنتقال من الملزوم إلي الالزم
  .رد فرق مذكور را بيان كنيد. ب      .را بر روي يك مثال تطبيق دهيد» مجاز«و » كنايه«با توجه به عبارت، فرق بين . أ. 7

  
  
  
  

     . بيان كنيد را }لو كان فيهما آلهة إلّا اهللا لفسدتا{ ةشريف ةآي در »مذهب كالمي« .8
  

 

 امضاء               .   باشد، برگة امتحاني تجديد نظر، و نمرة دوم را مالك عمل قرار دهيد 12تا  9نمايم چنانچه نمرة اينجانب بين درخواست مي


