
  نموذج اإلجابة
 الكمية: كمية اآلداب

 العربيةالمغة القسم: 
 العربية المادة: مدخل إلى البالغة

  الفرقة: األولى
 عموانى ـ كمية اآلداب ـ قسم المغة العربيةأحمد شحاتة د.  أستاذ المادة:

 تاريخ االمتحان:
================================================================== 

أمــام العبــارة × ( ( أمــام العبــارة الةــحيحة وعالمــة    √ضــع عالمــة   و : انقــل العبــارات التاليــة إلــى كراســة اإلجابــة األولالســلال 
 درجات ( 7مع وضع خط تحت الخطأ وتةويبه ..........................................................   ،الخطأ
 .اإلطنابـ  اإليجاز (X . اإليجازوالمدح والفخر يقتضيان ، اإلطنابالشكر واالعتذار يقتضيان  .1
 إلى المستمع  (X  المتكلمتركز البالغة على إيصال معنى الخطاب إلى  .2
 (X  .البالغة بأنها: العلم الباحث عن القواعد التى ُتصيّـُر الكالم داالُ على جميـع المـراد ووا ـل الداللـة أبو ىالل العسكرىعّرف  .3

 الطاىر بن عاشور.
 (. )البالغة ىى: معان كثيرة فى ألفاظ قليلة أو قليل يُفهم وكثيٌر ال ُيسأم .4
 (). )فتيتها مجاز مرسل عالقتو الكلية(. وزالوا دوَن قوِمهم ليبقوا**  بالٌد ماَت فتيُتها لَتْحيا .5
 الفصاحة. (X  ىى: الظهور والبيان.  البالغة لغة .6
يقاربيه  مثله يف الناس حي  وماوتصويبو:  (X  ، البيت وا ٌل فى داللتو.أبوه يقاربو حيٌ  أبو أمو ***وما مثلو في الناس إال مملًكا   .7

 .إال مملك أبو أم هذا اململك أبو هذا املمدوح
 .()" ىذا تعبير غير فصيل ألن بو: تنافر. أسمع َجْعَجَعة وال أرى طحناً "  .8

 .()ح الداللة. لم البيان ىو معرفة إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة مع و و ع  .9
 خمسة (X  أقسام. ثالثة قسم "الجاحظ" أصناف البيان والداللة على المعنى إلى .11
 عبيدة معمر بن المثنى أبى (X) "الفراء"يعود الفضل إلى بدء التأليف فى البالغة العربية إلى   .11
 المشبوالمشبو بو ـ  (X)ىو ما ألحق بغيره.  المشبو بوىو ما ُألحق غيره بو، بينما  المشبو  .12
 () جفخت وىم ال يجفخون بها .. يحتوى شطر البيت على عيب أخل بفصاحتو وىو الغرابة.  .13
 األَْبَصارِ  ىِكسَ ا نَ  (X) .األَْبَصارِ  نواكسقَاِب ُخُضَع الرِّ  *** رَأَيـْتَـُهمْ   َوِإَذا الرَِّجاُل رََأْوا يَزِيدَ   .14
 درجات/ لكل نصف درجو( 5)...ة وضع أمامها الخيار الةحيح فقطانقل العبارات التالية إلى كراسة اإلجاب: الثانىالسلال 

 .. العبارات لــالذي يستهِلُك َمَعانَِيك، ويشيُن ألفاَظك والتعقيُد ىو إيّاك والتوعُّر، فإنَّ التوّعَر ُيْسِلُمَك إلى التعقيِد، -1
 أبو ىالل العسكرى -ج الجاحظ -أ
 بشر بن المعتمر -د ابن األثير -ب      

 : غير فصيل ألن بو "نشز الشرسوف" -2
 تنافر -ج غرابة -أ
 تعقيد -د مخافة قياس -ب

 ا غرابة، ألنها تعنى :هالبعاق غير فصيل وب -3
 الطين -ج الغصن -أ



 الخمر -د المطر -ب

 "بدت قمرًا" يحتوى على صورة بيانية ىى: -4
 الكناية -ج االستعارة -أ
 التشبيو -د المجاز المرسل -ب

 .. مجاز مرسل عالقتو:أقاَم الشاعر في بني أَسٍد حوال كامال -5
 الجزئية  -ج المحلية -أ

 الكلية -د الحالية -ب

 العطر كـالخلق الكريم .. طرفا التشبيو ىنا:  -6
 مختلفان -ج حسيان -أ

 ال شىء مما سبق -د عقليان -ب

 :بالمثال ىو( )الركن المحذوف من أركان التشبيومحمد بحٌر فى الجود..  -7
 التشبيو أداة -ج المشبو -أ

 وجو الشبو –د  المشبو بو –ب 

 .. وجو الشبو فى المثال: النحو في الكالم كالملل في الطعام -8
 ظاىر -ج خفى -أ

 ال شىء مما سبقد ـ  بارز -ب

 .. مجاز مرسل عالقتو:اً أمطرت السماء نبات -9
 الجزئية  -ج السببية -أ

 الكلية -د المسببية -ب

 كثير رماد القدر.. صورة بيانية تسمى: -11
 تشبيو  -ج مجاز -أ

 كناية -د استعارة -ب

 (درجةدرجات/ لكل  8) تحمياًل بيانيًا. ، ثم حمميااألبيات الشعريةاذكر قائل السؤال الثالث: 
ُفل أَْيَطاَل ظَْبٍي وَساقَا نـََعـاَمٍة** وإرخاءُ  لوُ  .1  .ِسْرَحاِن وتـَْقرِيُب تـَتـْ

 فى وصف الحصان، ويحتوى البيت عمى أربع تشبييات: ألمرئ القيس ج: البيت
لو أيطال ظبى: خاصرة الحصان تشبو خاصرة الظبى ــ ساقا ناعمة: ساقا الحصان تشب ساقى النعامة ــ إرخاء سرحان: عدوه وجريـو يشـبو 

ـــ تقريــب تتفــل: قفــزه يشــبو قفــز الثعلــب. وفــى ىــذا البيــت تشــبيو أر  بعــة بأربعــةل فالحصــان يشــبو: الظبــى + النعامــة + الــذئب + عــدو الــذئب ـ
 الثعلب. وذلك فى وجو من الوجوه تم إيضاحو كما سبق.

 يـد الخليفـة لّمـا سـاَل واديهـا***  كأنهـا حيـن َلّجـْت فـي تدّفقهـا .2
ىذا و األمير لضيوفو ..  لبركة بحالة كرمويشبو الشاعر حالة تدفق الماء وسيالنو خارج ا، البيت للبحترى، ويحتوى على تشبيو مقلوبج: 

لما قلب .. دل ذلك  يقول أن حالة كرم األمير كحالة تدفق وسيالن الماء خارج البركة .. ولكن البيت مقلوب .. ألن الحالة الطبيعية أن
خليفـة بالبركـة ولكنـو قلـب العـرف كان يجب أن يشبو يَد ال. و سيالنها خارج البركة و على أن حالة كرم األمير أقوى من حالة تدفق المياه 
 الذي جرت عليو العادة فجعل المشبو بو مشبًها. 

 وفي الليلِة الظلماِء يُـفــْتـَقــَُد البدرُ ** ي قومـي إذا َجدَّ جدُّىــم سيذكرن .3



لمحــن، و نــزول و معنــى ذلــك: أنَّ القــوم ســيفتقدون الشــاعر فــي أيــام اويحتــوى علــى تشــبيو  ــمنى، ج: البيــت ألبــى فــراس الحمــدانى، 
 لك: افتقاد الناس للبدر الظلماء.المصائب، و الدليل على ذ

 .أبصـْرَت  كـلَّ  تميمـٍة ال تنفـع***  وإذا المنيّـُة  أنشـبتْ  أظفاَرىـا .4
 شبه املنية حبيوان مفرتس جبامع اإلهالك وحذف املشبه به )احليوانج: البيت ألبى ذؤيب الهذلى، ويحتوى على استعارة مكنية، 

الفةيي) )أدشييىلو إظ لفيي   مييل لواهمييه وهييو )ا، فييارون والقنينيية املادةيية مييل إرا ة املةييي احلقيقيي  لف ييية هيي  إ يينا  املفييرتسو وأبقييئ شييي ا  
 )املنيةو.

 أطيب المنى بالنجاح والتوفيق

 علواىنشحاتة  . أمحد 
 كلية اآل اب ي قسم اللغة الةنبية


