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محدوده امتحانی:
تستی(:هرکدام9نمره)

 -1زمان فعل مضارع در شعر زیر چیست؟ « تُدَبِّرُشَرْقَ الأرْضِّ والغَربَ کَفُهُ  /وَلَیْسَ لَهَا یَوْماً عَنْ المَجْدِّ شَاغِّلٌ»
ب -حال

الف -دوام

د -زمان ندارد

ج -آینده

 -2کدام گزینه غلط است ؟
الف -أ سَعدٌ قامَ أم سَعیدٌ (أم متصله)

ب -هل قام سعدٌ أم سعیدٌ(أم منقطعه)

ج -لما یجئ زیدٌ ثم یجئ

د -لما یجئ زید ثم جاء

 -3علت حذف مفعول در آیه «هَل یَستَوِّی الذینَ یَعلَمُونَ وَ الذینَ لا یَعلَمُونَ» چیست؟
الف -مشخص بودن مفعول

ب -اختصار کلام

ج -تنزیل متعدی به منزله لازم

د -بیان بعد از ابهام

 -4کدام گزینه  ،به ترتیب  ،درباره تنکیر مسند الیه در شعر زیر  ،صحیح است؟
لَهُ حَاجِّبٌ عَن کُلِّ أمرٍ یَشِّینُهُ  /وَ لَیسَ لَهُ عَن طالِّبِّ العُرفِّ حَاجِّبٌ
ب -تقلیل  ،تکثیر

الف -تعظیم  ،تکثیر

ج -تحقیر ،تعظیم

د -تعظیم  ،تحقیر

تشريحی :به  8سوال پاسخ داده و در صورت پاسخ به همه  ،به سؤال آخر نمره داده نخواهد شد(هرکدام9نمره)

 -1با توجه به عبارت « الکلام البلیغ :هو الکلام الفصیح المطابق لمقتضی الحال » ضمن ذکر یک مثال  ،بگوئید  :مراد از «حال» و «مقتضای
حال» چیست؟

 -2معانی جملات انشائیه زیر را بنویسید:
الف -إهدِّنا الصِّراطَ المُستَقیمَ
ب -یا أیها الذینَ آمَنُوا لا تَسألُوا عَن أشیاءَ إن تُبدَ لکُم تَسُؤکُم
ج -هَل جَزاءُ الإحسانِّ إلا الإحسا ُن
د -فَهَل لَنَا مِّن شُفَعاءَ فَیَشفَعُوا لَنَا
 -3گاهی با اینکه میتوان از غیر موصول نیز استفاده کرد  ،مسندالیه را در قالب موصول  ،میآورند  ،دو مورد از اغراض تعریفِّ مسند الیه به
موصول را با ذکر مثال بیان کنید .

 -4قصر حقیقی و اضافی را با ذکر مثال تعریف کنید.

 -5با توجه عبارت « المقصود بالذات من الجملة الشرطیة هو الجواب؛فإذا قلت:إن إجتهد فریدٌ کافأته  ،کنت مخبراً بأنک ستکافئه،ولکن فی حال
حصول الإجتهاد،لا فی عموم الأحوال؛و یتفرع علی هذا:أنها تعد خبریة أو إنشائیة بإعتبار جوابها ».بگوئید  :جملات شرطیه  ،إنشائیه اند یا خبریه ؟
چرا ؟

 -6دو مورد از اغراض تقیید به ضمیر فصل را با مثال بنویسید .

 « -7الأصل فی الخطاب أن یکون لسامع معین » با توجه به این عبارت خطاب در دو بیت زیر برای چه غرضی بهکار گرفته شده است؟ توضیح
دهید.
الف« -أ سُکانَ نُعمَانِّ الأراکِّ تَیَفَنُوا  /بِّأنَکُم فِّی رَبعِّ قَلبِّی سُکانٌ »

ب « -إذا أنتَ أکرَمتَ الکرِّیمَ مَلَکتَهُ  /و إن أنتَ أکرَمتَ اللئیمَ تَمَرَدَا»

 -8فرق مفاد" ما انا قلت هذا" و " انا ما قلت هذا" چیست؟ توضیح دهید.

 -9دو غرض از اغراض وضع جمله خبریه در موضع جمله انشائیه را با ذکر مثال بنویسید.

"موفق باشید"

