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جواهر البالغه ،کل کتاب

لطفاً به همة سؤاالت تستي و  8سؤال تشريحي پاسخ دهيد ،در صورت پاسخ به همه به سؤال آخر نمره داده نميشود (هر تستي  1و تشريحي  2نمره)
سؤاالت تستي:
 .1علت فص٘ح ًثَدى شعش هزکَس چ٘ست؟ «الحوذ هلل العلٖ االجلل
أ .کشاّت دس سوع

الَاحذ الفشد المذٗن االٍّل»

ب .هخالفت ل٘اس صشفٖ

ج .غشاتت

ب

20

د .تٌافش الحشٍف

 .2اهش دس آٗٔ ششٗفِ «(»…      تمشُ )282/تِ چِ هعٌائٖ تِ کاس سفتِ است؟
أ .تْذٗذ

ج .ارشاد 

ب .التواس

 .3دس هثال «الواء الوالح کالسّن» دٍ طشف تشثِ٘ چگًَِ ّستٌذ؟
أ .تشثِ٘ هفشد تِ هفشد

ب .تشثِ٘ هشکة تِ هشکة

 .4إرا صاد التعث٘ش علٖ لذس الوعٌٖ لفائذٍٓ فزالک . ...
أ .اإلطٌاب 

د

أ

67

ج

د .اٗجاب ٍ الضام

204
ج .تشثِ٘ هفشد تِ هشکة

د .تشثِ٘ هشکة تِ هفشد 

177

ب .اإلٗجاص

د .الحشَ

ج .التطَٗل

سؤاالت تشریحي:
106

 .1غشض اص آٍسدى «اسن اشاسُ» دس آٗات رٗل چ٘ست؟
أ .إىّ ّزا المشآى ْٗذٕ للّتٖ ّٖ ألَم (إسشاء)9/

ب .رلک الکتاب السٗة فِ٘(تمشُ)2/

جّ .ل ّزا االّ تشش هثلکن(اًث٘اء)3/

د .فزلک الّزٕ ٗذع ال٘ت٘ن(هاعَى)2/

أ .تعظ٘ن درجِ تِ قُرب

ج .تحق٘ر تِ قُرب

ب .تعظ٘ن درجِ تِ تعُد

د .تحق٘ر تِ تعُد

 .2عثاستٖ کِ ت٘اى کٌٌذٓ «عوَم السلة» است ،تا عثاستٖ کِ ت٘اى کٌٌذٓ «سلة العوَم» است ،چِ تفاٍتٖ داسد؟ هثال تضً٘ذ.

115

عوَم السلة ٗکَى تتقدٗن ادآ العوَم علٖ ادآ الٌفٖ ًحَ کل ظالن ال ٗفلح ٍ سلة العوَم ٗکَى تتقدٗن ادآ الٌفٖ علٖ ادآ العوَم ًحَ لن ٗکي کلّ
ذلک.
« .3طُشُق لَصش» سا تٌَٗس٘ذ.

أ .قصر تِ ًفٖ ٍ استثٌاء

150

ب .قصر تِ إًّوا

ًَ .4ع عاللٔ هجاص دس ّش ٗک اص هَاسد صٗش چ٘ست؟

ج .قصر تِ عطف تِ ال ٍ لکي ٍ تل

د .قصر تِ تقدٗن ها حقِ التأخ٘ر

234-235

أ     .

(غافش )13/ج .الوسثثّ٘ٔ

ب    .

(تمشُ)2/

ج   .

(ًساء )19/ج .الجزئ٘ٔ

د   .

(ًساء)2/

ج .الکلّ٘ٔ

ج .اعتثار ها کاى

1
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 .5استخذام دس آٗٔ ششٗفٔ «فَوَي شَِْذَ هٌِکُنُ الشَّْشَ فَلَ٘صُوُِ» (تمشُ)185/تِ چِ شکلٖ است؟

295

أرٗد أٍّالً تالشْر الِْالل ثنّ أع٘د علِ٘ الضو٘ر أخ٘راً توعٌٖ اٗام رهضاى.

 .6چِ تفاٍتّاٖٗ ت٘ي «تَسٗٔ» ٍ «تَجِ٘» ٍجَد داسد؟

315

التَرٗٔ تکَى فٖ لفظ ٍاحد ٍ اها التَجِ٘ ف٘کَى فٖ ترک٘ة .التَرٗٔ ٗقصد الوتکلن تْا هعٌٖ ٍاحداً َّ الثع٘د ٍ التَجِ٘ ال ٗترجح فِ٘ احد الوعٌ٘٘ي
علٖ اٙخر.

* ٌٗقسن اإلستعارٓ الوصرحِّ تإعتثار طرفْ٘ا إلٖ عٌادٗٔ ٍ ٍفاق٘ٔ ٍ هثالْن قَلِ تعالٖ(»   « :اًعام )211/إ ضالّاً فْدٌٗاُ… 161.
 .7دٍ لسن «استعاسُ» سا تعشٗف ًوَدُ ٍ ضوي تطث٘ك تش آِٗ تَض٘ح دّ٘ذ.
استعاسٓ عٌادِٗ دس جائٖ است کِ دٍ طشف استعاسُ تخاطش تٌافٖ تا ّن جوع ًوٖشًَذ ٍلٖ دس استعاسُ ٍفاق٘ٔ دٍ طشف تا ّن دس ٗک جا جوع
هٖشًَذ چَى تٌافٖ ًذاسًذ .دس اٗي آِٗ دٍ استعاسُ ّست ٗکٖ استعاسٓ «هشگ» تشإ «ضالل» کِ استعاسٓ عٌادِٗ است ٍ دٗگشٕ استعاسٓ
«اح٘اء» تشإ «ّذاٗت» کِ ٍفالِ٘ است.

 .8غشض اص استفْام دس آٗات صٗش چ٘ست؟
أ(    .هائذُ)91/

79-80
اهش

ب(      .الشحوي)60/
ج(       .اًعام)40/
د(    .تمشُ)214/

ًفٖ
اًکاس

االستثطاء (کٌُذٕ)

 .9احتشاس سا (اص السام اطٌاب) تعشٗف کشدُ ٍ دس آٗٔ ششٗفٔ «ٍ ٗطعوَى الطعام علٖ حثِّ» تَض٘ح دّ٘ذ.

187

االحتراس أى َٗتٖ فٖ کالم َّٗن خالف الوقصَد توا ٗدفع ذلک الَّنٍ .قع االحتراس فٖ آخر ا ٔٗٙإٔ هع حةّ الطعام ٍ اشتْائْن لِ ٍ ذلک أتلغ فٖ
الکرم فَلفظ علٖ حثِّ فضلِ لالحتراس ٍ لزٗادٓ التحس٘ي فٖ الوعٌٖ.
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