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لطفاً به همة سؤاالت تستي و  8سؤال تشريحي پاسخ دهيد ،در صورت پاسخ به همه به سؤال آخر نمره داده نميشود (تستي  1و تشريحي  2نمره)
تستي
 .1اطناب در آیۀ
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ون»
«ُث كّل س ْوف ت ْعل ممون * كّل سوف تعلم

أ .التوشیع 

از مصادیق کدام مورد است ؟

ب .التکریر لنکتة 

ج1

ج .االیال 

 .2اإلستعلرة تفلرق الکذب بللبنلء علی التأویل و نصب القرینة علی إرادة . .....
أ .خالف الظلهر 

ب

ب .المشلبهة 

د .التکمیل 
أ

ج2

39

ج .غیر المشلبهة 

* إن السملحة و المروءة و الندی فی قبة ضُربت علی ابن الحشرج

ج2

ب

282

د .الظلهر 

128

 .3فللشلعر أراد اثبلت اختصلص ابن الحشرج بهذه الصفلت فذهب إلی طریقة . .....
أ .االستعلرة 

ج .المجلز المرسل 

ب .الکنلیة 

 ..... .3ذکر المتعدد ثم اضلفة مل لکلّ إلیه علی التعیین.
أ .التقسیم 

ج2

أ

ب .الجمع مع التفریق 

د .التشبیه 

153

ج .الجمع مع التقسیم 

د .الجمع 

تشریحي
* االطنلب بلالیضلح بعد االبهلم لیری المعنی فی صورتین مختلفتین أو لیتمکن فی النفس فضل تمکن أو لتکمل لذة العلم به ألن التبیین بعد االبهلم أوقع فی النفس.

 .1با توجه به عبارت ،نتایج اطناب بوسیله ایضاح را تبیین نمایید
أ .برای اینکه معنی در دو صورت مختلف تجلی کند ب .معنی بیشتر در نفس جایگیر شود ج .برای اینکه علم پیدا نمودن به مبهم لذت
بیشتری داشته باشد.

* وجه الشبه التخییلی ألّل یوجد المعنی المشترک فی أحد الطرفین أو فی کلیهمل إلّل علی سبیل التخییل نحو قوله« :کأنّ النجوم بین دجله  /سنن الح بینهن ابتداع».

 .2وجه شبه تخییلی را تبیین نموده بر بیت فوق تطبیق نمائید.
وجه شبه تخییلی :اینکه معنی مشترک بین مشبه و مشبهبه در یکی از دو طرف یا در هیچکدام پیدا نشود مگر بنابر تخیّل؛ در بیت نیز وجه
شبه شکل حاصل از اشیاء نورانی در آسمان تاریک است که در هیچکدام از مشبّه و مشبّهبه وجود ندارد.
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الدن َيا ك َماء أ َنزلن ماه  »...لیس المراد تشبیه حل الدنیل بللملء بل تشبیه حللهل
ب َلم مثل الح َي ِاة
* األصل فی أداة التشبیه أن یلیهل المشبهبه و قد یلیهل غیره کـ« َواضر
ِ

فی نضلرتهل و بهجتهل و الهالک و الفنلء بعدهل بحل النبلت الحلصل من الملء الذی یکون کذلک.
 .9اصل و فرع در کلمه بعد از ادات تشبیه چیست؟ شاهد بحث را در آیۀ فوق بیان کنید.
اصل آمدن مشبهبه است اما گاهی غیر مشبهبه میآید ـ آیه فوق مثال فرع است چرا که در این آیه ماء مشبهبه نیست چرا که منظور تشبیه
حیات دنیا به آب نیست بلکه تشبیه حال دنیا به گیاهی است که بروید و زیبا باشد اما بعداً به هالک بگراید.
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* إن قیل إن مبنی المجلز هو االنتقل من الالزم إلی الملزوم و بعض انواع العالقة الیفید اللزوم؛ قلنل لیس اللزوم هنل امتنلع اإلنفکلک فی الذهن أو الخلرج
بل تالصق و اتصل ینتقل بسببه من أحدهمل إلی اآلخر فی الجملة و فی بعض األحیلن و هذا متحقق فی کلّ أمرین بینهمل عالقة و ارتبلط.
 .3اشکال مذکور در عبارت را تبیین نمائید .ب .منظور از لزوم در بحث مجاز را توضیح دهید.
أ .مبنای مجاز بر انتقال از الزم به معلول است لکن بعضی از انواع عالقهها افاده لزوم ندارند .ب .منظور از لزوم تالصق و اتصالی است که
به سبب آن از الزم به ملزوم انتقال یابد فی الجمله و در بعضی اوقات فلذا هر دو امری که ارتباط و عالقه داشته باشند این امر متحقق
است.

* المجلز المرکب هو اللفظ المستعمل فیمل شبّه بمعنله األصلی تشبیه التمثیل للمبللاة کقولک للمتردد :إنی اراک تقدم رجال و تؤخر أخری.
« .5مجاز مرکب» را توضیح داده و مثال فوق را در مورد آن توضیح دهید.
مجاز مرکب ل فظی است که در آنچه به معنای اصلی و مطابقی آن شباهت دارد به طور تمثیلی بکار میرود که هدفش مبالغه است مثال در
کسی که در امری متردد است گفته میشود :میبینم که جلو رفته و پا پس میکشی داللت مطابقی آن در مورد کسی است که گاهی می-
خواهد برود و گاهی نمیخواهد که تمثیالً در مورد شخص متردد بکار رفته است.

 .6از میان «مجاز و حقیقة» و «کنایه و تصریح» کدامیک نسبت به دیگری بلیغتر است؟ چرا؟
مجاز ابلغ از حقیقت و کنایه ابلغ از تصریح است؛ زیرا انتقال در مجاز و کنایه از ملزوم به الزم است و ملزوم امکان جدائی از الزم خود
ندارد فلذا ذکر ملزوم اقتضاء وجود الزم دارد.

* المبللاة أن یدعی لوصف بلوغه فی الشدة أو الضعف حداً مستحیال أو مستبعداً لئالیظنّ أنّه غیر متنله فیه و تنحصر فی التبلیغ و العلوّ و اإلغراق.
« .3مبالغه» را تعریف نموده و هر یک از اقسام آن را توضیح دهید.
اینکه ادعاء شود وصف در شدت و ضعفش به حد محال یا بعید رسیده تا اینکه ظنّ نشود غیر متناهی است .اقسام آن منحصر در تبلیغ:
ممکن عقالً و عادتاً .اغراق :ممکن عقلی نه عادی .غلوّ :غیر از دو مورد قبل است.
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* یلحق بللجنلس شیئلن :احدهمل نحو«:فأ ِق ْم َو ْج َهك ِِل ِ ِّدين القي  »...و الثلنی نحو« :قال ِإ ِن ِل َع َم ِلكم ِِّم َن الق ِالي».
ِ

ِِ

 .8تفاوت دو آیۀ شریفه در جناس ،از چه لحاظی است؟
اول اجتماع دو لفظ در اشتقاق که در حروف اصلی یکسان و با یک معنی باشد مثل :آیه اول که هم «قام» و هم «قیّم» از «قام یقوم» مشتق
شده اند؛ دومی اجتماع دو لفظ مشابه در اشتقاق مانند :آیه دوم که «قال» از «قول» و «قالین» از «قلی» مشتق شدهاند که در اشتقاق به هم
مشابهاند.

 .3در مجازهای مرسل زیر ،چه نوع عالقهی به کار رفته است؟
أ .رعینل الایث :سببیت
م
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ب .امطرت السملء نبلتلً :مسببیّت
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د« .فل َي ْد مع ن ِاد َي مه» :محلّیت

ْ َ م
اَل ْم  :»...مل کلن علیه
جَ « .وآُتا ال َيتام أمو
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