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 شماره پرونده:
 ذکر شماره پرونده الزامي است .

  بالغت :نام درس ٣   پايه :

 ١٠/١٣٩١/ ٣٠   تاريخ: صبح٨    ساعت:

 نتيجه بازبيني مجدد: نتيجه اوليه :

  به حروف  به عدد  به حروف  به عدد
  

  يکي از سواالت اختيار ميباشد . در صورت عدم انتخاب سوال اختيار سوال آخر نمره داده نخواهد شد  
 

 

  
  

  مثالهاي زیر دلیل آنرا بنویسید .در صورت وجود کلمه غیر فصیح در - 1

  الحمد اهللا العلی االجلَل- أ

  تفوض الناس للقلعۀ ۀعقاذا طلعت اله- ب

  لقیت فالناً فَعزَّرته-ج

  ملکم تکاکأتم علی کتاکأ کأ کم علی ذي جنه-د

  دو مورد از اسبابی که مخل فصاحت کالم است را با ذکر مثال توضیح دهید .- 2

  
  
  
  ونهی واستفهام را در مثالهاي زیر مشخص نمایید اهداف غیر اصلی امر- 3
  رب أوزعنی ان اشکُر نعمتک- أ

  ناعم البالِ ریحاً ًتسال تطلُب المجد انّ المجد سلّمۀ صعب وعش م - ب
  فهل انتم منتهون- ج
  هل ادلکم علی تجارة تنجیکم  - د
بـ : اظهار الرغبۀ  م اهللا فالناً حباً واحتراماً نحو ر: الف: االحتراز عن صورة االمر تأدیوضع الخبر موضع االنشاء ألغراض کثیرة ،اهمها«عبارت- 4
  را کامل توضیح دهید.»
  
  
  

  ....  **مع القرینۀ یترجح الحذف المسندالیه ،ألغراض ،منها: الف: االختصار  نحو.........بـ :تیسر االنکار ان مست الیه الحاجۀ  نحو:....
  براي بند الف وب مثال بزنید.،عبارب  ضمن توضیح - 5
  
  
  
  

Novin Pendar
Sticky Note
غیر فصیح است به دلیل مخالفت با قیاس صرفی  . که در اینجا باید اجلّ می شد

Novin Pendar
Sticky Note
غیر فصیح است به سبب غیر ظاهر بودن معنا . زیرا که عزر دو معنا دارد . اهانت و تعظیم . که اینجا مشخص نیست که کدامیک مقصود است و قرینه ای هم وجود ندارد . 

Novin Pendar
Highlight

Novin Pendar
Highlight

Novin Pendar
Sticky Note
غیر فصیح است . به سبب اینکه تکاکاتم مالوفة الاستعمال نیست . بین عرب فصیح .

Novin Pendar
Sticky Note
کلمه ی غیر فصیح وجود ندارد
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Highlight

Novin Pendar
Sticky Note
مخلات فصاحت کلام : 1 - تنافر کلمات در حال اجتماع : لیس قرب قبر حرب قبر . کلمات می باشند سنگین بر گوش که لازم می آید از ترکیب آنها با یکدیگر سختی تلفظ آنها . به سبب 1- نزدیکی کلمات متقارب المخرج 2- تکرار کلمه ی واحد بدون فائده 2- تعقید لفظی : اینکه  کلام خفی الدلاله است بر معنای مقصود . بدلیل بودن کلام غیر مترتب بر وفق معانی3- تعقید معنوی : اینکه کلام خفی الدلاله است بر معانی مراد . به دلیل خللی که هست در کلام از انتقالی معنای ااصلی به دومی . و محتاج واسطه های زیاد است .  4- ضعف تالیف : اعاضهاک . کلام مخالف قوانین مشهور نحوی می باشد. 5- تتابع اضافات : کلمات اضافه شده اند به یکدیگر : حمامه جرعا حومه جندل 6- کثرت تکرار : یا نصر نصر نصر
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Sticky Note
دعا
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Sticky Note
تحقیر 



  
  :  ان یکون غیر السببی * ب*ینقسم المسند الی مفرد وجملۀ والمسند الجملۀ الی قسمین الف: ان یکون سببیاً نحو: خلیل ٌ ابوه منتصرٌ  

  منظور از سببی وغیر سببی در عبارت فوق چیست؟  - 6
  
  
  
  داف آن را تعیین نمایید.تقیید را در مثالهاي زیر مشخص کرده واه - 7
 اعوذ باهللا من الشیطان الرجیم  - أ

 فسجد المالئکۀ کلّهم  -  ب

 رجع موسی الی قومه غضبان -  ت

 کان اهللا غفوراً -  ث

  دلیل نکره آوردن مسند الیه ومسند در مثالهاي زیر چیست؟ - 8
 فان کذّبوك فَقَد کُذّب رسلٌ من قلبک  - أ

 من اهللا ورضوانٌ -  ب

 ما الحیاة الدنیا ان متاع -  ت

 للمتقین کتاب......هديذلک ال -  ث

  قصر اصطالحی چیست؟ دو مورد از روشهاي آنرا در قالب مثال توضیح دهید . - 9
  
  

  
  

  منظور از خبر طلبی وخبر ابتدایی چیست ؟-10
  
  
  
  
یفهم منه االثبات ،ثم النفی  علی العطف النّها تفید االثبات للشی والنفی عن غیره دفعۀً واحدةً  بخالف العطف ، فانّه  یۀٌمزّ»انّما «یکون للقصر بـ *

  *او عکسه 
  عبارت فوق را در قالب مثال توضیح دهید . -11
  
 

 

Novin Pendar
Sticky Note
خبر ابتدائی : خبریست که متکلم نه متردد است در خبر و نه منکر خبر . در این قسم نیازی به تاکید نیست و مکان استعمال آن جایی است که متکلم متردد و منکر خبر نباشد  خبر طلبی : خبریست متکلم متردد در خبر است . در این قسم تاکید نیکو می باشد .




