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سیوطی(از باب اعمال المصدر تا التصریف)

لطفاً به همه سؤاالت تستی و  8سوال تشریحی پاسخ دهید ،در صورت پاسخ به همه ،به سوال آخر نمره داده نمی شود (تستی  1و تشریحی  2نمره)

سؤاالت تستي:
 .1تِ ًظش هصٌف ،کلوِ «هال» دس هخال «هُثتَغی جاٍُ ٍَ هاالً هَي ًََْطَ» ….

545

ب

أ .فقػ هٌصَب هی ضَد ،تٌاتش ػؽف تش هحل کلوة «جاُ» 
بّ .ن هی تَاًذ هٌصَب ضَد ٍ ّن هجشٍس ،تٌاتشػؽف تش هحل یا لفظ کلوِ «جاُ» 
د .هی تَاًذ هشفَع ضَد ،تٌاتش استیٌافی تَدى ٍاٍ یا هٌصَب ضَد ،تٌاتشػؽف تش هحل «جاُ» 
د .فقػ هٌصَب هی ضَد تِ فؼل هقذس 
 .5أفؼل التفعیل ،اگش تا «ال» تاضذ.…. ،

ب

568

أّ .ویطِ تِ صَست هفشد هزکش هی آیذ 

ب .هؽاتق تا هَصَفص هی آیذ 

د .دس آى ،هؽاتقت ٍ ػذم هؽاتقت تا هَصَف جایض است 

دّ .ویطِ تا «هِي» استؼوال هی ضَد 

 .3تشجوة صحیح «حاًی احٌیي» کذام است؟
أ .دٍ تا دٍ تا 

د

357

ب .دٍهی اص دٍ تا 

 .4کذام اسن سا هیتَاى تِ ٍسیلة حشف «ة» هؤًج کشد؟
أ .صثَس 

د

د .دٍ دٍم 

د .یکی اص دٍ تا 

 364تِ تؼذ
د .قتیل 

ب .هِغطَن 

د .ساٍی 

سؤاالت تشریحي:
 .1تیت هقاتل سا تَظیح دّیذ ٍ تشای آى هخال تضًیذ :و اخصص بفاء عطف ما لیس صلة

علی الذی استقرّ أنّه الصلة

582

یکی اص ٍیژگی ّای فاء ػاؼفِ آى است کِ هیتَاًذ جولِای سا کِ صالحیت ًذاسد صلِ ٍاقغ ضَد (یؼٌی خالی اص ػائذ است) ػؽف کٌذ تش
جولة صلِ تا ایٌکِ هؼؽَف تش جولة صلِ ّن ،هاًٌذ خَد صلِ تایذ داسای ػائذ تاضذ؛ هخل« :الزی یؽیش فیغعة صیذ الزتاب».
ّ .5ش یک اص تؼشیف ّای صیش هشتَغ تِ کذام تاتغ است؟
أ .التاتغ الزی یقصذ تِ کَى الوتثَع ػلی ظاّشُ:

تأکیذ

576

ب .تاتغ هتنّ ها سثق تَسوِ أٍ ٍسن ها تِ اػتلق:

ًؼت

571

د .التاتغ الوقصَد تالحکن تال ٍاسطة:

تذل

593

د .تاتغ ضثِ الصفة فی أىّ حقیقة القصذ تِ منکشفة:

ػؽف تیاى

 .3اػشاب تاتغ هٌادا سا دس دٍ هَسد صیش هؼیي کٌیذ ٍ تشای ّش کذام هخالی تضًیذ.
هٌادا :هفشد هؼشفِ ٍ تاتغ آىً :ؼت هعاف تذٍى ال
هٌادا :هفشد هؼشفِ ٍ تاتغ آىً :ؼت هفشد تا ال

581
333

هٌصَب است؛ هخل«:یا صیذ رالحیل»
جایض الشفغ ٍ الٌصة؛ هخل«:یا صیذ الؼاقلُ ٍ الؼاقلَ»

1
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 .4دس تاب استغاحِ ،المِ هستغاث تِ ٍ هستغاث لِ چِ حشکتی داسد؟ تَظیح دّیذ336 .
الم هستغاث تِ هفتَح است هگش دس صَستی کِ هستغاث تِ تکشاس ضَد تذٍى ایي کِ «یا» دس اتتذای آى تکشاس ضَد کِ دس ایي صَست،
هکسَس است.
الم هستغاث لِ( :هستغاث هي أجلِ) هکسَس است.
 .5حکن ػاهل ًصة دس هخالّای صیش اص جْت ٍجَب ٍ جَاص استتاس چیست؟
ایّاک ٍ الزًةَ

ٍاجة االستتاس

َ
االسذ
ایّاک

ٍاجة االستتاس

ًفسک الکزبَ

جایض االستتاس

َ
األسذ
األسذَ

ٍاجة االستتاس

316- 315

 .6دس تحج غیش هٌصشف (جوغ هٌتْی الجوَع) ضؼش صیش سا تَظیح دّیذ ٍ هخال تضًیذ.
ٍ را اػتالل هٌِ کالجَاسی

سفؼاً ٍجشّاً أجشُ کساسی

357

اگش جوغ هٌتْی الجوَع تش ٍصى هَفاػِل ٍ هؼتل تاضذ ،هاًٌذ کلوة «جََاسی» ایي کلوِ دس حالت سفغ ٍ جش هخل کلوة «ساسی» است؛ یؼٌی یاء
آى حزف هی ض َد ٍ تٌَیي ػَض هی گیشد (اها دس حالت ًصثی فتحِ تش آخشش ظاّش هی ضَد).

هخل ٍ :هي فَقْن غَاشٍ  ٍ -الفجش

ٍ لیالٍ
 .7فؼل هعاسع دس هَاسد صیش چِ حالت اػشاتی داسد؟ ػلت آى سا تَظیح دّیذ.
أ :قل تؼالَا أتلُ ها حشّم اهلل

هجضٍم است؛ چَى فؼل هعاسع دس جَاب اهش ٍ تذٍى فاء است.

339

ب :فْل لٌا هي ضفؼاء فیطفؼَا لٌا

هٌصَب تِ أى هقذسُ است؛ صیشا فؼل هعاسع دس جَاب استفْام (ؼلة) ٍ تا فاء است.

338

د :ػَلِنَ أى سیکَى

هشفَع است؛ چَى خالی اص ًاصة ٍ جاصم است (ٍ أى ّن هخففِ اص هخقلِ است).

د ٍ :ها کاى اهلل لیؼزّتْن ٍ اًت فیْن

هٌصَب است تِ ٍسیلة أى هقذسُ؛ چَى تؼذ اص«کاى» هٌفی حتواً أى دس تقذیش است ٍ( .دیگش ایٌکِ الم

جاسُ تش سش فؼل دس ًویآیذ -رکش یک دلیل کافی است)

335

337

 .8اگش دس یک جولِ ،ضشغ ٍ قسن جوغ ضًَذ ،جَاب ایي دٍ تایذ چگًَِ تیایذ؟

345

ٍ احزِف لذی اجتواع ضشغٍ ٍ قسن جَاب ها أخّشتَ هٌْوا ٍائت تجَاب ها قذّهت فَْ هلتضم.
* لَ حشف ضشغ فی هعیٍ یقتعی اهتٌاع ها یلیِ ٍ استلضاهِ لتالیِ هي غیش تؼشض لٌفی التالی…353 .
 .9ػثاست سا دس ظوي یک هخال تَظیح دّیذ.
«لَ» اص حشٍف ضشؼی است کِ تشای اهتٌاع ضشغ هی آیذ؛ یؼٌی ًطاى هی دّذ کِ ضشغ دس صهاى گزضتِ هَجَد ًطذُ است ٍ ًیض گَیای ایي
هؽلة است کِ اگش ضشغ هَجَد هی ضذ ،جضاء ّن تایذ هَجَد هی ضذ؛ اها ایٌکِ آیا جضاء هٌتفی است یا ًِ« ،لَ» تش ایي هؽلة داللتی ًذاسد.
هخل؛ «لَ جائٌی صیذ ألکشهتِ» کِ ًطاى هیدّذ اگش صیذ آهذُ تَد اکشام ّن هحقق هیضذ.
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