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     چيست؟  }ه لقسم لو تعلمون عظيموإنّ{در آية شريفة  »اعتراض«غرض از . 1

 �تنبيه . د                 �تاكيد  تزياد. ج                 �تهويل . ب                              �دعاء . أ

 ... .     ، }ليمأرهم بعذاب فبشّ{: قوله تعالي في» االستعارة التبعية« مدار قرينة. 2

  �   الفاعل و المفعول. د                          �الفاعل . ج                         �المجرور . ب �لمفعول به ا. أ

  به كار رفته است؟    محسنات معنويهيك از ، كدام}رحتم بالنهارجذي يتوفّاكم بالليل ويعلم ما وهو الّ{ در آية شريفة .3

 � هتوري. د                          �دماج إ. ج                       �استطراد . ب  �استخدام . أ

.  فيه... ةً في البالغة مرتبأقلّ التشبيهات . 4  

 �ما ذُكر المشبه به وحده . د                           � ما ذُكرت أركانه جميعاً. ج                     �ما حذف وجه الشبه وحده . ب   �ما حذفت األداة وحدها . أ

 ؟  چيستتعريف » }نَسوا اهللا فنسيهم{: نحو قوله تعالي صحبتههي أن يذكر الشئ بلفظ غيره لوقوعه في «عبارت . 5

 � مراعات نظير. د                           � مقابله. ج                      � مزاوجه. ب   � مشاكله. أ

  :تشريحي

      .توضيح دهيد ،مشخص كرده را }لَنُخْرِجنَّك يا شُعيب والَّذينَ آمنُواْ معك من قَرْيتنَا أَو لَتَعودنَّ في ملَّتنَا{درآية شريفة  »تغليب«نوع . 1

  

  

  

  

  » تمام الشهرثم يغيب فييوا  * ضوئه  مرء إلّا كالهالل ولوما ا«:من متعدد، حسياً كان أو غير حسي كقوله منتزعةً التشبيه ما كان وجه الشبه فيه هيئةً من* 
  .بر بيت مذكور تطبيق دهيد تعريف را. باشد؟       بيك از انواع تشبيه ميتعريف فوق مربوط به كدام. أ .2
  
  
  
  

  .     را بيان نماييد» من يهن يسهل الهوان عليه     ما لجرحٍ بميت إيالم« بيتدر » تشبيه ضمني« .3

  

  

  

 قم استان علميه  حوزهمديريت 
 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  )288تاص150ازص(جواهر البالغه، از الباب التاسع في اإليجازواإلطناب والمساوات تا اول محسنات لفظيه :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

   .درآيات شريفة زير را بنويسيد »مجاز مرسل«هاي عالقه .4

          :}ي أراني أعصر خمراإنّ{. أ

       :}واجعل لي لسان صدق في اآلخرين{. ب

          :}فتحرير رقبة مؤمنة{. ج

        :}ففي رحمة اهللا هم فيها خالدون{. د

      :}فإذا قَضَيتم الصالة{ .هـ
      

 »رأيت بحراً يعطي«:قاً حساً كقولكحقّموهي ما كان المستعار له فيها محقّقاً سواء كان : ةاالستعارة التحقيقي. 1: تنقسم اإلستعارة باعتبار المستعار له إلي* 

وإذا المنية «حساً والعقالً نحو ؛الة وهي ما لم يكن المستعار له فيها محقّقاًاالستعارة التخييلي. 2. }اهدنا الصراط المستقيم{:  كقوله تعاليالًأو محقَّقاً عق

التنفع تميمةٍ لَّكُ أنشبت أظفارها     ألفيت«.  

     در هر يك از سه مثال موجود در متن چيست؟» مستعار له« .5

  

  

  

 *ة وكثُر استعمالها تكونإذا شاعت االستعارة التمثيلي  الًثَم  الير مطلقاًغي  .  
 .بيان كنيدرا  »مطلقا«مقصود از قيد متن را توضيح داده،  .6

 

 

 

 

. را با ذكر مثال توضيح دهيد )يكي از اقسام كنايه(= » تعريض«. 7  

 
 
 
 
 

 

ينِ وابنِ يسأَلُونَك ماذَا ينفقُونَ قُلْ ما أَنفَقْتُم منْ خَيرٍ فَللْوالدينِ واألَقْرَبِينَ والْيتَامى والْمساك{ ةشريف ةر آيبآن را  ،را تعريف كرده» أُسلوب حكيم«. 8
  .   تطبيق دهيد }السبِيلِ

  

 

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


