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 در مورد استعاره کدام مورد نادرست است.  .2
 ب( استعاره در دل خود تشبیه دارد. الف( استعاره نوعی مجاز است. 

  د( جامع در استعاره همان وجه شبه است. ت.ج( استعاره دارای عالقه های گوناگون اس
 در مورد مجاز و نوع آن در دو عبارت "کونا للظالم عونا" و "واعلموا أنکم بعین الله" کدام گزینه صحیح است.  .1
 الف( مجاز در دو لفظ عون و عین است و هر دو از نوع مجاز عقلی است. 

 ب( مجاز از نوع مرسل مفرد است با عالقه سببیت.
 عالقه در عین جزئیت و در عون کلیت است.ج( مجاز از نوع مرسل مفرد است و 

  د( مجاز در عون و عین از نوع حذفی و دارای قرینه لفظی است.
 نوع سجع در عبارت "إذ رجع الحق إلی أهله ونقل إلی منتقله" را مشخص کنید.  .0
 الف( سجع مطرف چون در الفاظ پایان کالم توازن است. 

 روی مشترکند.ب( سجع مرصع الفاظ در وزن و 
 ج( سجع متوازن زیرا در الفاظ متوازن نیست مگر در اعجاز.

  د( سجع مطرف زیرا الفاظ پایانی در روی یکسان و در وزن ناهمسو است.
 در عبارت "لم یضع حجرا علی حجر"  کدام مورد بالغی صحیح است.   .3
  د( استعاره اصلیه. ایهام.ج(  ب( کنایه از صفت. الف( جناس تام میان دو "حجر ". 

 عبارت "قد طّوحت بکم الدار" چه نکته بیانی دارد؟   .1
 ب( مجاز مرسل در "دار" به عالقه مکانی. الف( استعاره مکنیه در طّوحت تشبیه شده به تبّوأت. 

  "دار".د( استعاره تصریحیه اصلیه در  ج( مجاز عقلی، اسناد "طّوحت" به مکان به عنوان فاعل مجازی.
وفن  أیندینا فضنلل النبنو " جهات و رویکردهای گوناگونی که در الفاظ یک متن برای رسیدن به بالغت آن باید مدنظر باشد را با توجه به اینن سنخن امنام :ع": "  .0

 نمره" 2دهید.  :توضیح ده تبیین کر 
 

 نمره" 1از چند جهت قابل تبیین است، تطبیق دهید. : ر غرض جملهز نظفتأسَّ بنبّیك األطیب األطهر" اعبارت "  .9
 

 "نمره 2إنما یجمع الناس الرضا و السخط" طریق حصر، نوع آن و داللت آن را بیان کنید. :در عبارت "  .1
 

 "نمره 1فصل و وصل را در عبارت "هم عیش العلم وموت الجهل، یخبرکم  حلمهم عن علمهم وصمتهم عن منطقهم" شرح دهید. :  .3
 

 "نمره 2عبارت " هذا ماء آجن ولقمة یغّص بها آکلها" بررس  کنید. :در دو احتمال موجود در نوع تشبیه را   .23
 

 نمره" 1حداقل به سه اعتبار بیان کنید. :نوع استعاره را در عبارت "أنزل علیه الکتاب نورا"   .22
 

 نمره" 2یک نمونه از عبارات نهج البالغه را به دلخواه از نظر بالغی بررسی کنید.  :  .21
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