
 

 

 
  نموذج اإلجابة

 
 التربية كميةالكمية: 

  المغة العربيةشعبة : الشعبة
 عمم البيان.المادة: 

 الفرقة: الثانية )عام(
 عموانى ـ كمية اآلداب ـ قسم المغة العربيةشحاتة أحمد د.  أستاذ المادة:

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

 السؤال األول: إجابة
 :ةـغـي اللـة فـبالغـال - أ

بلغ ادلسافر ادلدينة أي يُقاؿ:  حيث ( الذي يعىن الوصوؿ واالنتهاء أو إدراؾ الغاية،بلغ)اسم مشتق من القعل ىى 
 .بلغ فالف مراده أي وصل إليو وأدركوانتهي إليها. و 

البليغ من الرجاؿ ىو أف ىي القصاحُة، و  البالغة: يرى أف "لساف العرب"يف  "ابن منظور" ومن اجلدير بالذكر أف
، فصيحو، الذي يُبلغ بعبارة لسانو ُكْنَو ما يف قلبو، واجلمع ومن الواضح أف "ابن منظور" ال يقرؽ بني . بلغاء حسُن الكالـِ

 أنو يرى البالغة ىي بلوغ ادلعىن إىل قلب السامع.ىنا وادلهم  القصاحة والبالغة فريامها مبعىن واحد.
ادلستمع القارئ أو البالغة تدؿ على البلوغ واالنتهاء والوصوؿ، وتركز على إيصاؿ معىن اخلطاب إىل وبذلك ف

 بإجياز.
 الحـطـي االصـة فـالغـبـال
، فادلتحدث البد من أف يُبلغ ادلتلقي الوضوح واإلبانة، كما أف البالغة تعىن مراعاة مطابقة الكالـ القصيح دلقتضى احلاؿ ىي

فال بد من مراعاة مقتضى ظ فصيح وقوؿ بليغ ومعىن واضح، يراعى فيو مقتضى احلاؿ، ألف لكل مقاـ مقاؿ. ما يريده يف لق
 والقخروادلدح  جياز،يقتضياف اإل مثالً  فالشكر واالعتذار ،البليغة اليت تورد عليها العبارة ومقتضى احلاؿ ىو الصورةاحلاؿ، 
 احلاؿ. مطابق دلقتضى والقخرو باالطناب والتطويل يف ادلدح أر واالعتدار ا يف الشكالكالـ موجزً  وإيراد االطناب. يقتضياف

 :الفصاحة في اللغة - ب
القصاحُة: البياُف، َفُصَح الرجُل فصاحة فهو فصيٌح من قـو  ،يف مادة فصح "ابن منظور"يقوؿ ، ىي الظهور والبياف

ويقاؿ: َفُصَح  أي باف كالمو وههر منطقو، ويقاؿ أفصح الصيب .ُفَصحاء. تقوؿ: رجٌل فصيٌح، وكالـٌ فصيٌح أي بليغ



 

 

َوَأِخي َىاُروُف ُىَو عز وجل:  ولوومنو ق، اللُّْكنة واللحن، وانطلق لسانو بالعربية من األعجمي وأفصح؛ إذا خلصت لغتو
 .ا، وأههر مّن قوالً أي: أبني مّن منطقً  أَْفَصُح ِمِّن 

 :الفصاحة في االصطالح
بالبعد عن اللحن والغرابة  التعبري وصحتو تكوف، وسالمة صحيح ادلراد بلقظ فصيحىي القدرة على التعبري عن 

 والتعقيد والتنافر وخمالقة القياس. وبذلك تشمل القصاحة حترى السالمة اللغوية والبيانية.
بػاف " "لساف العرب" حوؿ معػا  الظهػور والوضػوح و الكشػـ، فػػيدور مدلوؿ مادة )بني( ومشتقاِِتا يف  البيان لغة: - ت

واجلمع أبيَناُء... وفالف أبنُي مػن فػالف، أي  ،، فهو بنِيٌ، والبنِي من الرجاؿ القصيحأى أتضح وانكشـالشيُء بياناً: 
واسػتبنتو أنػا عرّفتػو، وبػاف الصػبح: أى  وأبنُتو أنا، أي: أوضػحُتو، واسػتباف الشػيُء: ههػر... ،أفُصح منو وأوضح كالماً 

 والتبيني: اإليضاح". ،والبياف: اإلفصاحههر ووضح، 
" قائاًل:  البيان اصطالحاً: علم البياف فهو معرفة إيراد »عّرؼ "السكاكى" "علم البياف" ىف كتابو: "مقتاح العلـو

، أو التعبري عن ادلعىن الواحد بطرؽ خمتلقة عرؼ بو كيقيةيُ فالبياف  «.ادلعىن الواحد يف طرؽ خمتلقة بالزيادة يف وضوح الداللة
 .فمثالً ميكن التعبري عن معىن الكـر بسكثر من طريقة  بسساليب متنوعة، مع وضوح الداللةتصوير ادلعىن

========================================== 
 إجابة السؤاؿ الثا :

 (.تسبَّط شرِّا) القائل ىو: - أ
 َتَصَق الِمَعىَوالْ  َنَشَز الشُّْرُسوفُ تَِعلًَّة *** َوَقْد   الزَّاِد ِإالَّ  َقِليِل ادَِّخارِ 

 .وغري فصيح اًل،يتنافرًا وثقمأف قولو: )نشز الشرسوؼ(  بالغيوفيرى الوبالبيت عيب من عيوب القصاحة، حيث 

 (األعشىالقائل ىو: ) - ب
 مّر السحابة ال ريث وال عجل* ** كأن مشيتها من بيت جارتهـا

. شبو المرأة ر، وإف خقي ذلك على البصرالريث: اإلبطاء، فهذا ما تلحقو العني منها، فسما اخلقة فهي كسسرع ما
 .بالسحابة لتهاديها وسهولة مّرىافى مشيتها 

 القائل: ادلتنىب - ت
 ومن فى كفو منهم قناٌة ... كمن فى كفو منهم ِخضاب

 ىف البيت السابق كناية عن موصوؼ، ألف قولو:  
ايػػػة عػػػن النسػػػاء. ول ُيصػػػرح الشػػػاعر "مػػػن ىف كقػػػو قناة/رمػػػاح" كنايػػػة عػػػن الرجػػػاؿ. أمػػػا "مػػػن ىف كقػػػو خضػػػاب/احلناء" كن

 بادلوصوفني/ الرجاؿ والنساء.
 القائل : البحرتى. - ث

 يػد اخلليقػة دلّػا سػاَؿ واديهػا***  كسهنػا حيػن جَلّػْت فػي تدفّقهػا



 

 

 وجو الشبو ادلشبو بو أداة التشبيو ادلشبو

يد اخلليقة عند توزيع  كسف بركة يف تدفق مائها
 ادلاؿ

 قوة العطاء

 ل: ادلتنىب. والبيت بو تشبيو ضمىن.القائ - ج
 َمْن يهْن يسهُل الهواُن عليو      ما لجرٍح بميٍِّت إيالمُ 

 ادلشبو )احلكم(
أداة 
 التشبيو

ادلشبو بو )الربىاف 
 وجو الشبو والدليل(

سهولة الّذؿ ِلَمْن  
 + اعتاده

ادلّيت إذا ُجرَِح ال 
 + حيسُّ بسل

 "معن بن أوس ادلزين"القائل ىو:  - ح
 ْم َعلَّْمُتُو َنْظَم الَقوافي ... فـََلمَّا قال قافَيًة ىجانيوكَ 

ل يرد ىذا ادلعىن للقظة  من بيت الشعر ومن البدىّي أف الشاعر األخريأف القافية تطلق على اجلزء  من ادلعروؼ
و أكثر من الشعر، أو غريه، ال يكوف بالقافية وحدىا، بل بالبيت أ القافية، إذ إف نظم الشعر وما يعرب عنو من ىجاء

منو، إذف فإف  األخريأو أكثر من الشعر، مع أف لقظة القافية ال تدؿ إال على اجلزء  بيتاً ( قافية) أراد ىنا بلقظة فالشاعر
ىي عالقة اجلزء بالكل واجملاز الذي يذكر فيو اجلزء ليدؾ على الكل ( الشعر) وادلعىن ادلراد( قافية) ورالعالقة بني اللقظ ادلذك

  .از مرسل عالقتو اجلزئيةىو رل
====================== 

 إجابة السؤال الثالث:
 الفرق بين الحقيقة والمجاز: - أ

 عالقة المشابهة بين المجاز والحقيقة:
  :تأمل قول المتنبي في المثالين اآلتيين

 :قاؿ ادلتنيب يف مدح سيـ الدولة (1)
 في لثامومطالعَة الشمس التي  ... فال زالِت الشمس التي في سمائو

  ة:الدول سيـ وقاؿ أيضا يف ادلديح خماطباً  (2)
 ما يفعُل الصمصاُم بالصمصام  ...عيٌب عليك ترى بسيف في الوغى

  :مرتني: مرة بادلعىن األصلي الذي وضعت لو يف اللغة ومرة مبعىن جديد الشمسلقد استخدـ ادلتنيب كلمة 
 لمعنى؟الشمس؟ وفي أي شطر ورد ىذا ا فما المعنى األصلي لكلمة



 

 

 الذي قصده المتنبي؟ وفي أي شطر ورد؟ الشمس؟ وما المعنى الجديد لكلمة
  ى:مرة وبغري معناىا األصلي مرة أخر  السيـ /يف قوؿ ادلتنيب مبعناىا األصلي الصمصاـ كما وردت كلمة

 ففي أي مرة دلت على المعنى األصلي؟
 وفي أي مرة دلت على معنى جديد؟ وما ىو ىذا المعنى؟

 :قة ادلعىن األصلي بادلعىن اجلديد لكل منما عال
 كلمة الصمصاـ؟ -   كلمة الشمس؟ -

من المعنى العام بالسياق؟ أم من لفظة معينة في  الشمس ىل توصلت إلى المعنى الجديد لكلمة
 البيت؟

 اليت وردت مرتني يف بيت ادلتنيب استخدمت يف معنيني: ادلعىن األصيل للشمس وىو الشمس إف كلمة
وجاء  وجو سيـ الدولة هوفديد للشمس اجلعىن أما عن ادل .وجاء ىذا ادلعىن يف الشطر األوؿ ادلعروؼ بالكوك
 .يف الشطر الثاينذلك 

إنساف  يف ادلرة األوىل وىو ،اليت وردت يف قولو مرتني، ولكن مبعىن جديد الصمصاـ يف كلمة جندهوىذا ما 
 .ـو السيوىويف ادلرة الثانية مبعناىا األصيل ؛ قوي شجاع

اليت وضعت ذلا، ومعاف أخرى رلازية يطرقها الناس من حني  األصليةوهبذا فلأللقاظ معانيها احلقيقية 
 .آلخر

 ة الشمسعوبالعودة إىل بييت ادلتنيب اللذين أوردنامها بدءاً، جند أف ىناؾ صلة وعالقة بني ادلعىن احلقيقي لطل
وىذه العالقة ىي المشابهة بينهما بجامع . وجو سيـ الدولة/يووادلعىن اجملازي الذي استعملت ف النجم ادلعروؼ

 (.)دوام الطلعة الوضيئة
وادلعىن ، السيـ /وىذا ما نلحظو يف ادلثاؿ الثاين من وجود عالقة بني ادلعىن احلقيقي لكلمة الصمصاـ

 .(جبامع القوة) سيـ الدولة/اجملازي
 ىو اجملازآخر يف  جيعلنا أماـ لوف وىذا .ادلشاهبة بني احلقيقة واجملاز عالقة قد تقـو على أف:نستنتج 

 (.االستعارة)
==================================== 

 أطيب المنى 
 عموانىشحاتة أحمد د. 

 كمية اآلداب ـ قسم المغة العربية
 


