MULTIPLE CHOICE QUESTIONS WITH ANSWER KEY
FOR PRIVATE REGISTRATION
M.G UNIVERSITY KOTTAYAM
BOARD OF STUDIES-(UG) ARABIC
Semester 6
BA ARABIC : Core Course

AR6CRT15 ARABIC RHETORIC

(١ا ناس من ا سنات .........
)اللفظية /اﳌعنو ة /اﳌعا ي/البيان(
 (٢قتباس من ا سنات ..........
)اﳌعنو ة /اللفظية /البيان /اﳌعا ي(
(٣ال ع من ا سنات ...........
)البيان/اﳌعا ي /اللفظية/اﳌعنو ة(
(٤علم البد ع علم من علوم .........
)النحو /الفقه /الصرف /البﻼغة(
 ......... (٥أن ي شابه اللفظان النطق و ختلفا اﳌع
)ال ع /البد ع /اقتباس/ا ناس(
(٦ال ع  .........تام وغ تام
)نوعان /نوع /أنواع /ثﻼث(
(٧ما اتفق ا ناس  .......اللفظان نوع ا روف وش ل ا وعدد ا وترتي ا
)البد ع /ال ع /التام /غ التام(
 (٨ما اختلف ا ناس  .........اللفظان نوع ا روف او ش ل ا أو عدد ا أو ترتي ا
)التام /ال ع /قتباس /غ التام(
 ..............(٩تضم ن الن أو الشعرش ئا من القرآن أو ا ديث من غ دﻻلة ع أنه م ما
)ال ع/ا ناس/البد ع /قتباس(
 ..........(١٠تو افق الفاصلت ن ا رف خ و أفضله ما ساوت فقره
) قتباس /ا ناس /البد ع /ال ع(
 (١١التور ة من ا سنات ..........
)اﳌعنو ة /اللفظية /البد ع /البﻼغة(
(١٢الطباق من ا سنات .............
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)اللفظية /اﳌعنو ة /البﻼغة /البد ع(
(١٣اﳌقابلة من ا سنات ..............
)الفصاحة /اللفظية /اﳌعنو ة /البد ع(
 ..........(١٤أن يذكراﳌت لم لفظا مفردا له معنيان ،قر ب ظا ر غ مراد و عيد خفي و اﳌراد
)اﳌفابلة /الطباق /اﳌعنو ة /التور ة(
 ............ (١٥ا مع ب ن ال ء وضده الكﻼم
)اﳌقابلة /التور ة /اللفظيةم الطباق(
 (١٦طباق  .........و و ما لم يختلف فيه الضدان إيجابا وسلبا
) يجاب /السلب /التور ة /اﳌقابلة(
(١٧طباق .........و و مااختلف فيه الضدان إيجابا وسلبا
)التور ة /السلب /الطباق /يجاب(
 ...........(١٨أن يؤ ى بمعني ن أو أك ثم يؤ ى بما يقابل ذلك ع ال ت ب
)التور ة /الطباق /اﳌقابلة/البد ع(
 (١٩البﻼغة الوا ة لـ  ................ومصطفى أم ن
)مصطفى العقاد /أم ن حس ن /أحمد أم ن /ع ا ارم(
(٢٠ال ش يه علم من علوم .........
)البد ع /ستعارة /اﳌعا ي /البيان(
 : ..........(٢١بيان أن ش ئا أو أشياء شاركت غ ا صفة او أك بأداة ال اف أو نحو ا
)ال ش يه /ستعارة /ا از /البيان(
(٢٢أر ان ال ش يه .........
)خمسة/أر عة /ثﻼثة /ستة(
(٢٣أر ان ال ش يه اﳌشبه واﳌشبه به وأداة ال ش يه و............
)أداة ال ش يه /اﳌشبه /وجه الشبه /اﳌشبه به(
(٢٤أر ان ال ش يه اﳌشبه واﳌشبه به و  ............ووجه الشبه
)وجه الشبه /اﳌشبه /اﳌشبه به /أداة ال ش يه(
 (٢٥اﳌشبه واﳌشبه به سميان ............
)طرف الشبه /أطراف ال ش يه /طرفا ال ش يه  /طر ال ش يه(
(٢٦يجد .........أن يكون أقوى و أظ ر اﳌشبه به منه اﳌشبه
)وجه الشبه /أداة ال ش يه /اﳌشبه به /اﳌشبه(
(٢٧ال ش يه  .......ماذكرت فيه داة
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)ا مل /اﳌرسل /اﳌفصل /اﳌؤكذ(
 (٢٨ال ش يه  .......ماحذفت منه داة
)اﳌفصل /اﳌرسل /اﳌؤكد /ا مل(
(٢٩ال ش يه  .........ماحذف منه وجه الشبه
)اﳌرسل/اﳌؤكد /اﳌفصل /ا مل(
 (٣٠ال ش يه  ........ماذكرفيه وجه الشبه
)اﳌرسل /ا مل /اﳌؤكد /اﳌفصل(
(٣١ال ش يه  ..........ماحذفت منه داة والوحه
) البليغ /الضم  /اﳌقلوب/التمثيل(
 (٣٢ستعارة من ا از.........
)اﳌعنوي /اللغوي /العق  /اﳌرسل(
 ........ (٣٣ش يه حذف أحد طرفيه
)ال ش يه  /ا از /ستعارة /الكناية(
 (٣٤ستعارة  ...........ماصرح ف ا بلفظ اﳌشبه به
)اﳌكنية/أصلية /تبعية /التصر حية(
 (٣٥ستعارة  ........ما حذف ف ا اﳌشبه به ورمزله ء من لوزمه
)التصر حية/مجردة /مطلقة /اﳌكنية(
 (٣٦علم اﳌعا ي من علوم ...........
)البﻼغة /الفصاحة /البد ع /البيان(
 (٣٧الكﻼم  :..............خ و شاء
)قسم /قسمان /أقسام /أنواع(
 ............ (٣٨ما ي أن يقال لقائله إنه صادق أو اذب
) شاء /اﳌبتدأ /ا  /سم(
 ........... (٣٩ما ﻻ ي أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو اذب
)ا  /الفعل /اﳌبتدأ /شاء(
 (٤٠ل ل جملة من جمل ا و شاء ........
)أر ان /ركن /ركوع /ركنان(
 (٤١س محكوم عليه ............
)مسندا إليه/محكوم به /مسندا /خ ا(
 (٤٢س محكوم به ..............
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)محكوم عليه /مسندا /مسندا إليه /إ شاء(
 ..........(٤٣و ما زاد ع ذلك غ اﳌضاف إليه والصفة
)اﳌسند /ا كوم /القيد /شاء(
(٤٤إن ان الكﻼم مطابقا للو اقع ان قائله ............
) اذبا /غ صادق/مخلصا /صادقا(
(٤٥إن ان الكﻼم غ مطابق لو اقع ان قائله ..........
)صادقا  /مطابقا /غ ادب /اذبا(
 ..........(٤٦أن تكون اﳌعا ي بقدر لفاظ ،و لفاظ بقدراﳌعا ي ،ﻻ يز د عض ا ع عض
)اﳌساواة /طناب /يجاز /القصر(
 .......... (٤٧جمع اﳌعا ي اﳌت اثرة تحت اللفظ القليل مع بانة و فصاح
) طناب /يجاز /القصر /اﳌساواة(
 (٤٨يجاز..................
)أنواع /نوع /نوعان /أقسام(
 (٤٩إيجاز .........يكون بتضم ن العبارات القص ة معا ي قص ة من غ حذف
)حذف /قلة /ك ة /قصر(
 (٥٠إيجاز .........يكون بحذف لمة أوجملة أو أك مع قر نة ع ن ا ذوف
)قصر /ك  /قلة /حذف(
 .............(٥١ز ادة اللفظ ع اﳌع لفائدة و كون بأمورعدة
) طناب /يجاز /اﳌساواة  /القصر(
(٥٢دان إ أيدي العفاة وشاسع* عن ل نذ الندى وضر ب ،ﳌن ذا السطر؟
)النا غة /البح ى  /شو  /اﳌتن (
 (٥٣أنك شمس واﳌلوك كواكب* إذا طلعت لم يبدو م ن كوكب ،ﳌن ذا السطر؟
)البح ى  /شو  /النا غة /اﳌتن (
 (٥٤ما قو لت عيناه إﻻ ظنتا * تحت الد نارالفر ق حلوﻻ ،ﳌن ذا السطر؟
)النا غة /البح ى  /شو  /اﳌتن (
(٥٥مددت يديك نحو م احتفاء* كمد ما إل م بال بات ،ﳌن ذا السطر؟
)البح ى  /شو  /النا غة /نباري(
(٥٦قال النا غة الذبيا ي يمدح  .............بن اﳌنذر
)النعمان  /أسد /نمر /ب (
 (٥٧أنك شمس واﳌلوك كواكب* إذا طلعت لم يبدو م ن كوكب ،ما غرض ال ش يه فيه؟
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)بيان إم ان اﳌشبه /بيان حال اﳌشبه /بيان مقدار حال اﳌشبه /تقر رحال اﳌشبه(
 (٥٨ما قو لت عيناه إﻻ ظنتا * تحت الد نارالفر ق حلوﻻ ،ما غرض ال ش يه فيه؟
)بيان إم ان اﳌشبه /بيان حال اﳌشبه /بيان مقدار حال اﳌشبه /تقر رحال اﳌشبه(
(٥٩مددت يديك نحو م احتفاء*كمد ما ﻹل م بال بات ،ما غرض ال ش يه فيه؟
)بيان إم ان اﳌشبه /بيان حال اﳌشبه /بيان مقدار حال اﳌشبه /تز ن اﳌشبه(
(٦٠وتفتح –ﻻ انت -فما لو رأيته * تو مته بابا من الناريفتح ،ما غرض ال ش يه فيه؟
)بيان إم ان اﳌشبه /بيان حال اﳌشبه /بيان مقدار حال اﳌشبه /تقبيح اﳌشبه(
 ..................(٦١من ا سنات اللفظية
)ا ناس  /اﳌعنو ة /اﳌعا ي/البيان(
 ....................(٦٢من ا سنات اللفظية
)اﳌعنو ة /قتباس  /البيان /اﳌعا ي(
 ..................(٦٣من ا سنات اللفظية
)البيان/اﳌعا ي /ال ع /اﳌعنو ة(
(٦٤علم ...............علم من علوم البﻼغة
)النحو /الفقه /الصرف /البد ع(
 (٦٥ا ناس أن ي شابه اللفظان ..............و ختلفا اﳌع
)ال ع /البد ع /اقتباس /النطق(
 ...........(٦٦نوعان تام وغ تام
)ال ع /نوع /أنواع /ثﻼث(
(٦٧ما  ........ا ناس التام اللفظان نوع ا روف وش ل ا وعدد ا وترتي ا
)ال ع/اتفق /غ التام/اختلف(
 (٦٨ما  ............ا ناس غ التام اللفظان نوع ا روف او ش ل ا أو عدد ا أو ترتي ا
)التام /ال ع/اختلف /اتفق (
 (٦٩قتباس تضم ن ..........أو الشعرش ئا من القرآن أو ا ديث من غ دﻻلة ع أنه م ما
)ال ع/ا ناس/البد ع /الن (
(٧٠ال ع  ..........الفاصلت ن ا رف خ و أفضله ما ساوت فقره
) قتباس /ا ناس /البد ع /تو افق(
........... (٧١من ا سنات اﳌعنو ة
)التور ة  /اللفظية /البد ع /البﻼغة(
 ........(٧٢من ا سنات اﳌعنو ة
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)اللفظية /الطباق  /البﻼغة /البد ع(
 ..........(٧٣من ا سنات اﳌعنو ة
)الفصاحة /اللفظية /اﳌقابلة  /البد ع(
 (٧٤التور ة أن يذكراﳌت لم لفظا مفردا له  ،.........قر ب ظا ر غ مراد و عيد خفي و اﳌراد
)اﳌفابلة /الطباق /اﳌعنو ة /معنيان(
 (٧٥الطباق .......ب ن ال ء وضده الكﻼم
)اﳌقابلة /التور ة /اللفظية /ا مع(
 (٧٦طباق يجاب و و ما  .............فيه الضدان إيجابا وسلبا
)لم يختلف /السلب /التور ة /اﳌقابلة(
(٧٧طباق السلب و و ما ...........فيه الضدان إيجابا وسلبا
)التور ة /اختلف /الطباق /يجاب(
(٧٨اﳌقابلة أن يؤ ى بمعني ن أو أك ثم يؤ ى بما  ...........ذلك ع ال ت ب
)التور ة /الطباق /يقابل/البد ع(
 (٧٩البﻼغة الوا ة لـ ع ا ارم و.....................
)مصطفى العقاد /أم ن حس ن /أحمد أم ن /ومصطفى أم ن(
 ............(٨٠علم من علوم البيان
)البد ع /ستعارة /اﳌعا ي /ال ش يه(
(٨١ال ش يه  :بيان أن ش ئا أو أشياء شاركت غ ا صفة او أك ب .......ال اف أو نحو ا
)أداة /ستعارة /ا از /البيان(
(٨٢أر ان  ............أر عة
)خمسة/ال ش يه /ثﻼثة /ستة(
(٨٣أر ان ال ش يه اﳌشبه و...............وأداة ال ش يه و وجه الشبه
)أداة ال ش يه /اﳌشبه /اﳌشبه به/وجه الشبه(
(٨٤أر ان ال ش يه  ..........واﳌشبه به و آداة ال ش يه ووجه الشبه
)وجه الشبه /أداة ال ش يه /اﳌشبه به /اﳌشبه(
 ........... (٨٥واﳌشبه به سميان طرفا ال ش يه
)طرف الشبه /أطراف ال ش يه /اﳌشبه  /طر ال ش يه(
(٨٦يجد وجه الشبه أن يكون أقوى و أظ ر اﳌشبه به منه ...........
)اﳌشبه /أداة ال ش يه /اﳌشبه به /وجه الشبه(
(٨٧ال ش يه اﳌرسل ماذكرت فيه ..................
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)ا مل /داة /اﳌفصل /اﳌؤكذ(
 (٨٨ال ش يه اﳌؤكد ماحذفت منه .............
)اﳌفصل /اﳌرسل /داة /ا مل(
(٨٩ال ش يه ا مل ماحذف منه ...............
)اﳌرسل/اﳌؤكد /اﳌفصل/وجه الشبه(
 (٩٠ال ش يه اﳌفصل ماذكرفيه .................
)اﳌرسل /ا مل /اﳌؤكد /وجه الشبه(
(٩١ال ش يه البليغ ما ............منه داة والوحه
) حذفت /الضم  /اﳌقلوب/التمثيل(
 (٩٢ستعارة من  ..............اللغوي
)اﳌعنوي /ا از /العق  /اﳌرسل(
 (٩٣ستعارة  .............حذف أحد طرفيه
) ستعارة  /ا از /ال ش يه /الكناية(
 ..............(٩٤التصر حية ماصرح ف ا بلفظ اﳌشبه به
)اﳌكنية/أصلية /تبعية /ستعارة(
...............(٩٥اﳌكنية ما حذف ف ا اﳌشبه به ورمزله ء من لوزمه
)التصر حية/مجردة /مطلقة /ستعارة(
 (٩٦علم  ...........من علوم البﻼغة
)اﳌعا ي /الفصاحة /البد ع /البيان(
 .............. (٩٧قسمان :خ و شاء
)قسم /الكﻼم /أقسام /أنواع(
 (٩٨ا ما  .........أن يقال لقائله إنه صادق أو اذب
) شاء /اﳌبتدأ /ي  /سم(
 (٩٩شاء ما  ...........أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو اذب
)ا  /الفعل /اﳌبتدأ /ﻻ ي (
 (١٠٠ل ل  .........من جمل ا و شاء ركنان
)أر ان /ركن /ركوع /جملة(
 (١٠١س  .................مسندا إليه
)محكوم عليه/محكوم به /مسندا /خ ا(
 (١٠٢س  .....................مسندا
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)محكوم عليه /محكوم به /مسندا إليه /إ شاء(
(١٠٣القيد و ما  .........ع ذلك غ اﳌضاف إليه والصفة
)اﳌسند /ا كوم/زاد /شاء(
(١٠٤إن ان الكﻼم  .........للو اقع ان قائله صادقا
) اذبا /غ صادق/مخلصا /مطابقا(
(١٠٥إن ان الكﻼم  ..........للو اقع ان قائله اذبا
)صادقا  /مطابقا /غ ادب/غ مطابق(
(١٠٦اﳌساواة أن تكون اﳌعا ي بقدر لفاظ ،و لفاظ بقدراﳌعا ي ......... ،عض ا ع عض
)ﻻيز د /طناب /يجاز /القصر(
 (١٠٧يجازجمع اﳌعا ي اﳌت اثرة تحت  .............مع بانة و فصاح
) طناب /اللفظ القليل /القصر /اﳌساواة(
............. (١٠٨نوعان
)أنواع /نوع /يجاز /أقسام(
 (١٠٩إيجازقصريكون بتضم ن العبارات القص ة معا ي قص ة من ...........
)حذف /قلة /ك ة /غ حذف(
 (١١٠إيجازحذف يكون ب ..........لمة أوجملة أو أك مع قر نة ع ن ا ذوف
)قصر /ك  /قلة /حذف(
 (١١١طناب  .............ع اﳌع لفائدة و كون بأمورعدة
)ز ادة اللفظ /يجاز /اﳌساواة  /القصر(
(١١٢دان إ  ...............وشاسع* عن ل نذ الندى وضر ب
)النا غة /أيدي العفاة  /شو  /اﳌتن (
 (١١٣أنك شمس واﳌلوك كواكب* إذا طلعت لم يبدو م ن كوكب ،قال النا غة يمدح.......
)البح ى  /شو  /النعمان /اﳌتن (
 (١١٤ما قو لت عيناه إﻻ ظنتا * تحت الد نارالفر ق حلوﻻ ،قال اﳌتن وصف .......
)النا غة /البح ى  /شو  /أسد(
(١١٥مددت يديك نحو م احتفاء* كمد ما إل م بال بات ،قال نباري .........
)البح ى  /شو  /النا غة /مصلوب(
(١١٦قال النا غة الذبيا ي يمدح النعمان بن ........
)منذر  /أسد /نمر /ب (
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 (١١٧أنك شمس واﳌلوك كواكب* إذا طلعت لم يبدو م ن كوكب ،ما العﻼقة ب ن كوكب
وكواكب؟
)بيان إم ان اﳌشبه /مفرد وجمع /بيان مقدارحال اﳌشبه /تقر رحال اﳌشبه(
 (١١٨ما قو لت عيناه إﻻ ظنتا * تحت الد نارالفر ق حلوﻻ ،ما اﳌراد عيناه؟
)بيان إم ان اﳌشبه /بيان حال اﳌشبه /عينا سد /تقر رحال اﳌشبه(
(١١٩مددت يديك نحو م احتفاء*كمد ما ﻹل م بال بات ،قال أبو ا سن.........
)بيان إم ان اﳌشبه /بيان حال اﳌشبه /بيان مقدار حال اﳌشبه /نباري(
(١٢٠وتفتح –ﻻ انت -فما لو رأيته * تو مته بابا من الناريفتح ،قال أعرا ي .....امرأته
)بيان إم ان اﳌشبه /بيان حال اﳌشبه /بيان مقدار حال اﳌشبه /ذم(
 (١٢١ا ناس أن ي شابه اللفظان النطق و ختلفا ...........
)ال ع /البد ع /اقتباس /اﳌع (
 (١٢٢ال ع نوعان ........وغ تام
)ال ع /تام  /أنواع /ثﻼث(
 (١٢٣ال ع نوعان تام و.........
)ال ع /نوع/غ التام /ثﻼث(
(١٢٤ما اتفق ا ناس التام اللفظان  .........ا روف وش ل ا وعدد ا وترتي ا
)ال ع/اتفق /غ التام/نوع(
 (١٢٥مااختلف ا ناس غ التام اللفظان  ..........ا روف او ش ل ا أو عدد ا أو ترتي ا
)التام /ال ع/اختلف/نوع (
(١٢٦ما اتفق ا ناس التام اللفظان نوع ا روف و ............وعدد ا وترتي ا
)ش ل ا/اتفق /غ التام/نوع(
 (١٢٧مااختلف ا ناس غ التام اللفظان نوع ا روف او  .......أو عدد ا أو ترتي ا
)التام /ش ل ا/اختلف/نوع (
(١٢٨ما اتفق ا ناس التام اللفظان نوع ا روف وش ل ا و .............وترتي ا
)ال ع/اتفق /عدد ا/نوع(
 (١٢٩مااختلف ا ناس غ التام اللفظان نوع ا روف او ش ل ا أو ...........أو ترتي ا
)التام /ال ع/اختلف /عدد ا(
(١٣٠ما اتفق ا ناس التام اللفظان نوع ا روف وش ل ا وعدد ا و...........
)ش ل ا/اتفق /غ التام/ترتي ا(
 (١٣١مااختلف ا ناس غ التام اللفظان نوع ا روف او ش ل ا أو عدد ا أو .........
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)ترتي ا  /ش ل ا/اختلف/نوع (
 (١٣٢قتباس تضم ن الن أو  .........ش ئا من القرآن أو ا ديث من غ دﻻلة ع أنه م ما
)ال ع/الشعر/البد ع /الن (
(١٣٣ال ع تو افق الفاصلت ن ا رف ........و أفضله ما ساوت فقره
) قتباس /ا ناس /خ  /تو افق(
 (١٣٤قتباس تضم ن الن أو الشعرش ئا من  .........أو ا ديث من غ دﻻلة ع أنه م ما
)ال ع/الشعر/البد ع/القرآن(
(١٣٥ال ع تو افق الفاصلت ن  ..........خ و أفضله ما ساوت فقره
) قتباس /ا ناس /خ  /ا رف(
 (١٣٦قتباس تضم ن الن أو الشعرش ئا من القرآن أو .............من غ دﻻلة ع أنه م ما
)ا ديث /الشعر/البد ع/القرآن(
(١٣٧ال ع تو افق  ............ا رف خ و أفضله ما ساوت فقره
) قتباس /الفاصلت ن  /خ  /ا رف(
 (١٣٨التور ة أن يذكراﳌت لم لفظا مفردا له معنيان............ ،غ مراد و عيد خفي و اﳌراد
)اﳌفابلة /الطباق /قر ب ظا ر  /معنيان(
 (١٣٩التور ة أن يذكراﳌت لم لفظا مفردا له معنيان،قر ب ظا رغ مراد و  ............و اﳌراد
)اﳌفابلة /الطباق /قر ب ظا ر  /و عيد خفي(
(١٤٠يجد وجه الشبه أن يكون أقوى و أظ ر  ...........منه اﳌشبه
)اﳌشبه /أداة ال ش يه /وجه الشبه/اﳌشبه به(
(١٤١ال ش يه اﳌرسل ما ..........فيه داة
)ذكرت /داة /اﳌفصل /اﳌؤكذ(
 (١٤٢ال ش يه اﳌؤكد ما ...........منه داة
)اﳌفصل /حذفت /داة /ا مل(
(١٤٣ال ش يه ا مل ما ...........منه وجه الشبه
)اﳌرسل/اﳌؤكد /حذف/وجه الشبه(
 (١٤٤ال ش يه اﳌفصل ما........فيه وجه الشبه
)اﳌرسل /ا مل /اﳌؤكد /ذكر(
 ..............(١٤٥البليغ ماحذفت منه داة والوحه
) حذفت /الضم  /اﳌقلوب/ال ش يه(
 ........... (١٤٦من ا از اللغوي
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) ستعارة /ا از /العق  /اﳌرسل(
 (١٤٧ستعارة ال ش يه  ...........أحد طرفيه
) ستعارة  /حذف /ال ش يه /الكناية(
 (١٤٩ستعارة التصر حية ما .........ف ا بلفظ اﳌشبه به
)اﳌكنية/أصلية /تبعية /صرح(
 (١٥٠ستعارة اﳌكنية ما  ..........ف ا اﳌشبه به ورمز له ء من لوزمه
)التصر حية/مجردة /مطلقة /حذف(
(١٥١ا ناس من  ............اللفظية
)ا سنات  /اﳌعنو ة /اﳌعا ي/البيان(
 (١٥٢قتباس من ............اللفظية
)اﳌعنو ة /ا سنات  /البيان /اﳌعا ي(
(١٥٣ال ع من  ...........اللفظية
)البيان/اﳌعا ي /ا سنات/اﳌعنو ة(
 (١٥٤ا ناس أن ي شابه اللفظان النطق و ختلفا ............
)ال ع /البد ع /اقتباس /اﳌعن (
(١٥٥ال ع نوعان تام و..........
)ال ع /نوع /أنواع /غ التام(
 (١٥٦التور ة من  .............اﳌعنو ة
)ا سنات  /اللفظية /البد ع /البﻼغة(
(١٥٧الطباق من ...........اﳌعنو ة
)اللفظية /ا سنات  /البﻼغة /البد ع(
(١٥٨اﳌقابلة من ...........اﳌعنو ة
)الفصاحة /اللفظية /ا سنات  /البد ع(
 (١٥٩التور ة أن يذكر ......لفظا مفردا له معنيان ،قر ب ظا ر غ مراد و عيد خفي و اﳌراد
)اﳌقابلة /الطباق /اﳌعنو ة /اﳌت لم(
 (١٦٠الطباق ا مع ب ن ال ء وضده .........
)اﳌقابلة /التور ة /اللفظية /الكﻼم(
 (١٦١طباق يجاب و و ما لم يختلف فيه  ..........إيجابا وسلبا
)الضدان /السلب /التور ة /اﳌقابلة(
(١٦٢طباق السلب و و مااختلف فيه  ............إيجابا وسلبا
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)التور ة /الضدان /الطباق /يجاب(
(١٦٣اﳌقابلة أن يؤ ى بمعني ن أو أك ثم يؤ ى بما يقابل ذلك ع .........
)التور ة /الطباق /ال ت ب/البد ع(
 .................. (١٦٤لـ ع ا ارم ومصطفى أم ن
)مصطفى العقاد /أم ن حس ن /أحمد أم ن /البﻼغة الوا ة(
(١٦٥ال ش يه  :بيان أن ش ئا أو أشياء شاركت غ ا صفة او أك بأداة
)أداة /ستعارة /ا از /ال اف(
.........(١٦٦ال ش يه أر عة
)ار ان/ال ش يه /ثﻼثة /ستة(
 (١٦٧اﳌشبه و ..............سميان طرفا ال ش يه
)طرف الشبه /اﳌشبه به  /اﳌشبه  /طر ال ش يه(
(١٦٨يجد وجه الشبه أن يكون  ..........اﳌشبه به منه اﳌشبه
)اﳌشبه /أداة ال ش يه /أقوى وأظ ر /وجه الشبه(
 .............(١٦٩اﳌرسل ماذكرت فيه داة
)ا مل /داة /اﳌفصل /ال ش يه(
 ........... (١٧٠اﳌؤكد ماحذفت منه داة
)اﳌفصل /اﳌرسل /داة /ال ش يه(
 .............(١٧١ا مل ماحذف منه وجه الشبه.
)ال ش يه/اﳌؤكد /اﳌفصل/وجه الشبه(
 ........... (١٧٢اﳌفصل ماذكرفيه وجه الشبه
)اﳌرسل /ال ش يه /اﳌؤكد /وجه الشبه(
 ...........(١٧٣البليغ ماحذف منه داة والوحه
) حذفت /الضم  /ال ش يه/التمثيل(
 (١٧٤ستعارة ال ش يه حذف أحد .............
) ستعارة  /ا از /ال ش يه /طرفيه(
 (١٧٥ستعارة التصر حية  ..........ف ا بلفظ اﳌشبه به
)اﳌكنية/أصلية /تبعية/ما صرح(
 (١٧٦ستعارة اﳌكنية  ............ف ا اﳌشبه به ورمز له ء من لوزمه
)ما حذف/مجردة /مطلقة /ستعارة(
 (١٧٧الكﻼم قسمان :خ و.............
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)قسم /إ شاء /أقسام /أنواع(
 (١٧٨ا ما ي أن يقال لقائله إنه صادق أو .........
) شاء /اﳌبتدأ /اذب /سم(
 (١٧٩شاء ما ﻻ ي أن يقال لقائله إنه  .........فيه أو اذب
)ا  /الفعل /اﳌبتدأ/صادق(
 (١٨٠ل ل جملة من جمل  ..................ركنان
)أر ان /ركن /ركوع /ا و شاء(
 (١٨١س محكوم عليه  ............إليه
)مسندا/محكوم به /مسنداإليه /خ ا(
 (١٨٢س ..............به مسندا
)محكوم عليه /محكوم  /مسندا إليه /إ شاء(
(١٨٣القيد و مازاد ع ذلك  .........اﳌضاف إليه والصفة
)اﳌسند /ا كوم/غ  /شاء(
(١٨٤إن ان الكﻼم مطابقا ل ........ان قائله صادقا
) اذبا /غ صادق/مخلصا /الو اقع(
(١٨٥إن ان الكﻼم غ مطابق لل .........ان قائله اذبا
)صادقا  /مطابقا /غ ادب/و اقع(
(١٨٦اﳌساواة أن تكون اﳌعا ي بقدر ،..........و لفاظ بقدراﳌعا ي،ﻻ يز د عض ا ع
) لفاظ /طناب /يجاز /القصر(
 (١٨٧يجازجمع  ..............تحت اللفظ القليل مع بانة و فصاح
) طناب /اﳌعا ي اﳌت اثرة /القصر /اﳌساواة(
............. (١٨٨نوعان
)أنواع /نوع /يجاز /أقسام(
 ........... (١٨٩يكون بتضم ن العبارات القص ة معا ي قص ة من غ حذف
)حذف /قلة /ك ة /إيجازقصر(
 .............. (١٩٠يكون بحذف لمة أوجملة أو أك مع قر نة ع ن ا ذوف
)قصر /ك  /قلة /إيجازحذف(
 (١٩١طناب ز ادة اللفظ ع  ...........لفائدة و كون بأمور عدة
)اﳌع  /يجاز /اﳌساواة  /القصر(
(١٩٢دان إ أيدي العفاة وشاسع* عن ل نذ  ...........وضر ب
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)النا غة /الندى  /شو  /اﳌتن (
 (١٩٣أنك شمس واﳌلوك كواكب* إذا طلعت لم يبدو م ن كوكب ،ما مفرد ملوك؟
)البح ى  /شو  /ملك /اﳌتن (
 (١٩٤ما قو لت عيناه إﻻ ظنتا * تحت الد  ...........حلوﻻ ،أكمل
)النا غة /البح ى  /شو /نارالفر ق(
(١٩٥مددت  ........نحو م احتفاء* كمد ما إل م بال بات ،أكمل
)البح ى  /شو  /النا غة /يديك(
 ........... (١٩٦من ا از اللغوي
) ستعارة /ا از /العق  /اﳌرسل(
 (١٩٧ستعارة ال ش يه  ...........أحد طرفيه
) ستعارة  /حذف /ال ش يه /الكناية(
 (١٩٩ستعارة التصر حية ما .........ف ا بلفظ اﳌشبه به
)اﳌكنية/أصلية /تبعية /صرح(
 (٢٠٠ستعارة اﳌكنية ما  ..........ف ا اﳌشبه به ورمزله ء من لوزمه
)التصر حية/مجردة /مطلقة /حذف(
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Answer key

(١ا ناس من ا سنات .........
)اللفظية
 (٢قتباس من ا سنات ..........
اللفظية
(٣ال ع من ا سنات ...........
اللفظية
(٤علم البد ع علم من علوم .........
)البﻼغة(
 ......... (٥أن ي شابه اللفظان النطق و ختلفا اﳌع
)ا ناس(
(٦ال ع  .........تام وغ تام
)نوعان
(٧ما اتفق ا ناس  .......اللفظان نوع ا روف وش ل ا وعدد ا وترتي ا
)ال ع(
 (٨ما اختلف ا ناس  .........اللفظان نوع ا روف او ش ل ا أو عدد ا أو ترتي ا
) قتباس
 ..............(٩تضم ن الن أو الشعرش ئا من القرآن أو ا ديث من غ دﻻلة ع أنه م ما
) قتباس(
 ..........(١٠تو افق الفاصلت ن ا رف خ و أفضله ما ساوت فقره
)ال ع(
 (١١التور ة من ا سنات ..........
)اﳌعنو ة
(١٢الطباق من ا سنات .............
)اﳌعنو ة
(١٣اﳌقابلة من ا سنات ..............
)اﳌعنو ة
 ..........(١٤أن يذكراﳌت لم لفظا مفردا له معنيان ،قر ب ظا ر غ مراد و عيد خفي و اﳌراد
)التور ة(
 ............ (١٥ا مع ب ن ال ء وضده الكﻼم
)الطباق(
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 (١٦طباق  .........و و ما لم يختلف فيه الضدان إيجابا وسلبا
) يجاب
(١٧طباق .........و و مااختلف فيه الضدان إيجابا وسلبا
)السلب
 ...........(١٨أن يؤ ى بمعني ن أو أك ثم يؤ ى بما يقابل ذلك ع ال ت ب
)اﳌقابلة
 (١٩البﻼغة الوا ة لـ  ................ومصطفى أم ن
)ع ا ارم(
(٢٠ال ش يه علم من علوم .........
)البيان(
 : ..........(٢١بيان أن ش ئا أو أشياء شاركت غ ا صفة او أك بأداة ال اف أو نحو ا
)ال ش يه
(٢٢أر ان ال ش يه .........
)أر عة
(٢٣أر ان ال ش يه اﳌشبه واﳌشبه به وأداة ال ش يه و............
)وجه الشبه
(٢٤أر ان ال ش يه اﳌشبه واﳌشبه به و  ............ووجه الشبه
)أداة ال ش يه(
 (٢٥اﳌشبه واﳌشبه به سميان ............
)طر ال ش يه(
(٢٦يجد .........أن يكون أقوى و أظ ر اﳌشبه به منه اﳌشبه
)وجه الشبه
(٢٧ال ش يه  .......ماذكرت فيه داة
)اﳌرسل
 (٢٨ال ش يه  .......ماحذفت منه داة
)اﳌؤكد
(٢٩ال ش يه  .........ماحذف منه وجه الشبه
)ا مل(
 (٣٠ال ش يه  ........ماذكرفيه وجه الشبه
)اﳌفصل(
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(٣١ال ش يه  ..........ماحذفت منه داة والوحه
) البليغ/
 (٣٢ستعارة من ا از.........
)اللغوي
 ........ (٣٣ش يه حذف أحد طرفيه
) ستعارة
 (٣٤ستعارة  ...........ماصرح ف ا بلفظ اﳌشبه به
)التصر حية(
 (٣٥ستعارة  ........ما حذف ف ا اﳌشبه به ورمزله ء من لوزمه
)اﳌكنية(
 (٣٦علم اﳌعا ي من علوم ...........
)البﻼغة
 (٣٧الكﻼم  :..............خ و شاء
)قسمان
 ............ (٣٨ما ي أن يقال لقائله إنه صادق أو اذب
)ا
 ........... (٣٩ما ﻻ ي أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو اذب
) شاء(
 (٤٠ل ل جملة من جمل ا و شاء ........
)ركنان(
 (٤١س محكوم عليه ............
)مسندا إليه
 (٤٢س محكوم به ..............
)مسندا
 ..........(٤٣و ما زاد ع ذلك غ اﳌضاف إليه والصفة
)القيد
(٤٤إن ان الكﻼم مطابقا للو اقع ان قائله ............
)صادقا(
(٤٥إن ان الكﻼم غ مطابق لو اقع ان قائله ..........
) اذبا(
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 ..........(٤٦أن تكون اﳌعا ي بقدر لفاظ ،و لفاظ بقدراﳌعا ي ،ﻻ يز د عض ا ع عض
)اﳌساواة
 .......... (٤٧جمع اﳌعا ي اﳌت اثرة تحت اللفظ القليل مع بانة و فصاح
) يجاز
 (٤٨يجاز..................
)نوعان
 (٤٩إيجاز .........يكون بتضم ن العبارات القص ة معا ي قص ة من غ حذف
)قصر(
 (٥٠إيجاز .........يكون بحذف لمة أوجملة أو أك مع قر نة ع ن ا ذوف
)حذف(
 .............(٥١ز ادة اللفظ ع اﳌع لفائدة و كون بأمورعدة
) طناب/
(٥٢دان إ أيدي العفاة وشاسع* عن ل نذ الندى وضر ب ،ﳌن ذا السطر؟
)البح ى
 (٥٣أنك شمس واﳌلوك كواكب* إذا طلعت لم يبدو م ن كوكب ،ﳌن ذا السطر؟
)النا غة
 (٥٤ما قو لت عيناه إﻻ ظنتا * تحت الد نارالفر ق حلوﻻ ،ﳌن ذا السطر؟
)اﳌتن (
(٥٥مددت يديك نحو م احتفاء* كمد ما إل م بال بات ،ﳌن ذا السطر؟
) نباري(
(٥٦قال النا غة الذبيا ي يمدح  .............بن اﳌنذر
)النعمان
 (٥٧أنك شمس واﳌلوك كواكب* إذا طلعت لم يبدو م ن كوكب ،ما غرض ال ش يه فيه؟
)بيان حال اﳌشبه
 (٥٨ما قو لت عيناه إﻻ ظنتا * تحت الد نارالفر ق حلوﻻ ،ما غرض ال ش يه فيه؟
)بيان مقدارحال اﳌشبه
(٥٩مددت يديك نحو م احتفاء*كمد ما ﻹل م بال بات ،ما غرض ال ش يه فيه؟
)تز ن اﳌشبه(
(٦٠وتفتح –ﻻ انت -فما لو رأيته * تو مته بابا من الناريفتح ،ما غرض ال ش يه فيه؟
)تقبيح اﳌشبه(
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 ..................(٦١من ا سنات اللفظية
)ا ناس
 ....................(٦٢من ا سنات اللفظية
) قتباس
 ..................(٦٣من ا سنات اللفظية
)ال ع
(٦٤علم ...............علم من علوم البﻼغة
)البد ع(
 (٦٥ا ناس أن ي شابه اللفظان ..............و ختلفا اﳌع
)النطق(
 ...........(٦٦نوعان تام وغ تام
)ال ع
(٦٧ما  ........ا ناس التام اللفظان نوع ا روف وش ل ا وعدد ا وترتي ا
)/اتفق/
 (٦٨ما  ............ا ناس غ التام اللفظان نوع ا روف او ش ل ا أو عدد ا أو ترتي ا
)/اختلف
 (٦٩قتباس تضم ن ..........أو الشعرش ئا من القرآن أو ا ديث من غ دﻻلة ع أنه م ما
)الن (
(٧٠ال ع  ..........الفاصلت ن ا رف خ و أفضله ما ساوت فقره
)تو افق(
........... (٧١من ا سنات اﳌعنو ة
)التور ة
 ........(٧٢من ا سنات اﳌعنو ة
)الطباق
 ..........(٧٣من ا سنات اﳌعنو ة
)اﳌقابلة
 (٧٤التور ة أن يذكراﳌت لم لفظا مفردا له  ،.........قر ب ظا ر غ مراد و عيد خفي و اﳌراد
)معنيان(
 (٧٥الطباق .......ب ن ال ء وضده الكﻼم
)ا مع(
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 (٧٦طباق يجاب و و ما  .............فيه الضدان إيجابا وسلبا
)لم يختلف
(٧٧طباق السلب و و ما ...........فيه الضدان إيجابا وسلبا
)اختلف/
(٧٨اﳌقابلة أن يؤ ى بمعني ن أو أك ثم يؤ ى بما  ...........ذلك ع ال ت ب
)يقابل/
 (٧٩البﻼغة الوا ة لـ ع ا ارم و.....................
)ومصطفى أم ن(
 ............(٨٠علم من علوم البيان
)ال ش يه(
(٨١ال ش يه  :بيان أن ش ئا أو أشياء شاركت غ ا صفة او أك ب.......
)أداة/
(٨٢أر ان  ............أر عة
)ال ش يه/
(٨٣أر ان ال ش يه اﳌشبه و...............وأداة ال ش يه و وجه الشبه
)اﳌشبه به
(٨٤أر ان ال ش يه  ..........واﳌشبه به و آداة ال ش يه ووجه الشبه
)اﳌشبه(
 ........... (٨٥واﳌشبه به سميان طرفا ال ش يه
)طر ال ش يه(
(٨٦يجد وجه الشبه أن يكون أقوى و أظ ر اﳌشبه به منه ...........
)اﳌشبه/
(٨٧ال ش يه اﳌرسل ماذكرت فيه ..................
) داة/
 (٨٨ال ش يه اﳌؤكد ماحذفت منه .............
) داة
(٨٩ال ش يه ا مل ماحذف منه ...............
)وجه الشبه(
 (٩٠ال ش يه اﳌفصل ماذكرفيه .................
)وجه الشبه(
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(٩١ال ش يه البليغ ما ............منه داة والوحه
) حذفت
 (٩٢ستعارة من  ..............اللغوي
)ا از
 (٩٣ستعارة  .............حذف أحد طرفيه
)ال ش يه
 ..............(٩٤التصر حية ماصرح ف ا بلفظ اﳌشبه به
) ستعارة(
...............(٩٥اﳌكنية ما حذف ف ا اﳌشبه به ورمزله ء من لوزمه
) ستعارة(
 (٩٦علم  ...........من علوم البﻼغة
)اﳌعا ي
 .............. (٩٧قسمان :خ و شاء
)الكﻼم
 (٩٨ا ما  .........أن يقال لقائله إنه صادق أو اذب
)ي
 (٩٩شاء ما  ...........أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو اذب
)ﻻ ي (
 (١٠٠ل ل  .........من جمل ا و شاء ركنان
)جملة(
 (١٠١س  .................مسندا إليه
)محكوم عليه
 (١٠٢س  .....................مسندا
)محكوم به
(١٠٣القيد و ما  .........ع ذلك غ اﳌضاف إليه والصفة
)/زاد
(١٠٤إن ان الكﻼم  .........للو اقع ان قائله صادقا
) /مطابقا(
(١٠٥إن ان الكﻼم  ..........للو اقع ان قائله اذبا
)غ مطابق(
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(١٠٦اﳌساواة أن تكون اﳌعا ي بقدر لفاظ ،و لفاظ بقدراﳌعا ي ......... ،عض ا ع
)ﻻيز د
 (١٠٧يجازجمع اﳌعا ي اﳌت اثرة تحت  .............مع بانة و فصاح
)اللفظ القليل
............. (١٠٨نوعان
) يجاز
 (١٠٩إيجازقصريكون بتضم ن العبارات القص ة معا ي قص ة من ...........
)غ حذف(
 (١١٠إيجازحذف يكون ب ..........لمة أوجملة أو أك مع قر نة ع ن ا ذوف
)حذف(
 (١١١طناب  .............ع اﳌع لفائدة و كون بأمورعدة
)ز ادة اللفظ(
(١١٢دان إ  ...............وشاسع* عن ل نذ الندى وضر ب
)أيدي العفاة
 (١١٣أنك شمس واﳌلوك كواكب* إذا طلعت لم يبدو م ن كوكب ،قال النا غة يمدح.......
)النعمان/
 (١١٤ما قو لت عيناه إﻻ ظنتا * تحت الد نارالفر ق حلوﻻ ،قال اﳌتن وصف .......
)أسد(
(١١٥مددت يديك نحو م احتفاء* كمد ما إل م بال بات ،قال نباري .........
)مصلوب(
(١١٦قال النا غة الذبيا ي يمدح النعمان بن ........
)منذر
 (١١٧أنك شمس واﳌلوك كواكب* إذا طلعت لم يبدو م ن كوكب ،ما العﻼقة ب ن كوكب
وكواكب؟
) /مفرد وجمع/
 (١١٨ما قو لت عيناه إﻻ ظنتا * تحت الد نارالفر ق حلوﻻ ،ما اﳌراد عيناه؟
) /عينا سد/
(١١٩مددت يديك نحو م احتفاء*كمد ما ﻹل م بال بات ،قال أبو ا سن.........
) /نباري(
(١٢٠وتفتح –ﻻ انت -فما لو رأيته * تو مته بابا من الناريفتح ،قال أعرا ي .....امرأته

عض
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)ذم(
 (١٢١ا ناس أن ي شابه اللفظان النطق و ختلفا ...........
)ال ع
 (١٢٢ال ع نوعان ........وغ تام
)تام
 (١٢٣ال ع نوعان تام و.........
)غ التام(
(١٢٤ما اتفق ا ناس التام اللفظان  .........ا روف وش ل ا وعدد ا وترتي ا
)نوع(
 (١٢٥مااختلف ا ناس غ التام اللفظان  ..........ا روف او ش ل ا أو عدد ا أو ترتي ا
)/نوع (
(١٢٦ما اتفق ا ناس التام اللفظان نوع ا روف و ............وعدد ا وترتي ا
)ش ل ا/
 (١٢٧مااختلف ا ناس غ التام اللفظان نوع ا روف او  .......أو عدد ا أو ترتي ا
)ش ل ا
(١٢٨ما اتفق ا ناس التام اللفظان نوع ا روف وش ل ا و .............وترتي ا
)عدد ا
 (١٢٩مااختلف ا ناس غ التام اللفظان نوع ا روف او ش ل ا أو ...........أو ترتي ا
)عدد ا(
(١٣٠ما اتفق ا ناس التام اللفظان نوع ا روف وش ل ا وعدد ا و...........
)ترتي ا(
 (١٣١مااختلف ا ناس غ التام اللفظان نوع ا روف او ش ل ا أو عدد ا أو .........
)ترتي ا
 (١٣٢قتباس تضم ن الن أو  .........ش ئا من القرآن أو ا ديث من غ دﻻلة ع أنه م ما
)/الشعر/
(١٣٣ال ع تو افق الفاصلت ن ا رف ........و أفضله ما ساوت فقره
) /خ /
 (١٣٤قتباس تضم ن الن أو الشعرش ئا من  .........أو ا ديث من غ دﻻلة ع أنه م ما
)القرآن(
(١٣٥ال ع تو افق الفاصلت ن  ..........خ و أفضله ما ساوت فقره
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) /ا رف(
 (١٣٦قتباس تضم ن الن أو الشعرش ئا من القرآن أو .............من غ دﻻلة ع أنه م ما
)ا ديث /
(١٣٧ال ع تو افق  ............ا رف خ و أفضله ما ساوت فقره
)الفاصلت ن
 (١٣٨التور ة أن يذكراﳌت لم لفظا مفردا له معنيان............ ،غ مراد و عيد خفي و اﳌراد
)قر ب ظا ر
 (١٣٩التور ة أن يذكراﳌت لم لفظا مفردا له معنيان،قر ب ظا رغ مراد و  ............و اﳌراد
)و عيد خفي(
(١٤٠يجد وجه الشبه أن يكون أقوى و أظ ر  ...........منه اﳌشبه
)اﳌشبه به(
(١٤١ال ش يه اﳌرسل ما ..........فيه داة
)ذكرت/
 (١٤٢ال ش يه اﳌؤكد ما ...........منه داة
)حذفت
(١٤٣ال ش يه ا مل ما ...........منه وجه الشبه
)حذف/
 (١٤٤ال ش يه اﳌفصل ما........فيه وجه الشبه
)ذكر(
 ..............(١٤٥البليغ ماحذفت منه داة والوحه
)ال ش يه(
 ........... (١٤٦من ا از اللغوي
) ستعارة
 (١٤٧ستعارة ال ش يه  ...........أحد طرفيه
)حذف
 (١٤٩ستعارة التصر حية ما .........ف ا بلفظ اﳌشبه به
)تبعية
 (١٥٠ستعارة اﳌكنية ما  ..........ف ا اﳌشبه به ورمزله ء من لوزمه
) /حذف(
(١٥١ا ناس من  ............اللفظية
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)البيان(
 (١٥٢قتباس من ............اللفظية
)ا سنات
(١٥٣ال ع من  ...........اللفظية
)ا سنات/
 (١٥٤ا ناس أن ي شابه اللفظان النطق و ختلفا ............
)اﳌعن (
(١٥٥ال ع نوعان تام و..........
)غ التام(
 (١٥٦التور ة من  .............اﳌعنو ة
)ا سنات
(١٥٧الطباق من ...........اﳌعنو ة
)ا سنات /
(١٥٨اﳌقابلة من ...........اﳌعنو ة
)ا سنات /
 (١٥٩التور ة أن يذكر ......لفظا مفردا له معنيان ،قر ب ظا ر غ مراد و عيد خفي و اﳌراد
)اﳌت لم(
 (١٦٠الطباق ا مع ب ن ال ء وضده .........
)الكﻼم(
 (١٦١طباق يجاب و و ما لم يختلف فيه  ..........إيجابا وسلبا
)الضدان(
(١٦٢طباق السلب و و مااختلف فيه  ............إيجابا وسلبا
)الضدان
(١٦٣اﳌقابلة أن يؤ ى بمعني ن أو أك ثم يؤ ى بما يقابل ذلك ع .........
) /ال ت ب
 .................. (١٦٤لـ ع ا ارم ومصطفى أم ن
)البﻼغة الوا ة(
(١٦٥ال ش يه  :بيان أن ش ئا أو أشياء شاركت غ ا صفة او أك بأداة  .......أو نحو ا
)ال اف(
.........(١٦٦ال ش يه أر عة
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)ار ان(/
 (١٦٧اﳌشبه و ..............سميان طرفا ال ش يه
) /اﳌشبه به (/
(١٦٨يجد وجه الشبه أن يكون  ..........اﳌشبه به منه اﳌشبه
) /أقوى وأظ ر/
 .............(١٦٩اﳌرسل ماذكرت فيه داة
)ال ش يه(
 ........... (١٧٠اﳌؤكد ماحذفت منه داة
ال ش يه(
 .............(١٧١ا مل ماحذف منه وجه الشبه.
)ال ش يه(/
 ........... (١٧٢اﳌفصل ماذكرفيه وجه الشبه
)ال ش يه(/
 ...........(١٧٣البليغ ماحذف منه داة والوحه
)ال ش يه(
 (١٧٤ستعارة ال ش يه حذف أحد .............
)طرفيه(
 (١٧٥ستعارة التصر حية  ..........ف ا بلفظ اﳌشبه به
)ما صرح(
 (١٧٦ستعارة اﳌكنية  ............ف ا اﳌشبه به ورمزله ء من لوزمه
)ما حذف/
 (١٧٧الكﻼم قسمان :خ و.............
)إ شاء/
 (١٧٨ا ما ي أن يقال لقائله إنه صادق أو .........
) /اذب
 (١٧٩شاء ما ﻻ ي أن يقال لقائله إنه  .........فيه أو اذب
)صادق(
 (١٨٠ل ل جملة من جمل  ..................ركنان
ا و شاء(
 (١٨١س محكوم عليه  ............إليه
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)مسندا
 (١٨٢س ..............به مسندا
)محكوم
(١٨٣القيد و مازاد ع ذلك  .........اﳌضاف إليه والصفة
)غ /
(١٨٤إن ان الكﻼم مطابقا ل ........ان قائله صادقا
)الو اقع(
(١٨٥إن ان الكﻼم غ مطابق لل .........ان قائله اذبا
)و اقع(
(١٨٦اﳌساواة أن تكون اﳌعا ي بقدر ،..........و لفاظ بقدراﳌعا ي،ﻻ يز د عض ا ع
) لفاظ
 (١٨٧يجازجمع  ..............تحت اللفظ القليل مع بانة و فصاح
)اﳌعا ي اﳌت اثرة
............. (١٨٨نوعان
) يجاز
 ........... (١٨٩يكون بتضم ن العبارات القص ة معا ي قص ة من غ حذف
)إيجازقصر(
 .............. (١٩٠يكون بحذف لمة أوجملة أو أك مع قر نة ع ن ا ذوف
)إيجازحذف(
 (١٩١طناب ز ادة اللفظ ع  ...........لفائدة و كون بأمورعدة
)اﳌع
(١٩٢دان إ أيدي العفاة وشاسع* عن ل نذ  ...........وضر ب
)الندى
 (١٩٣أنك شمس واﳌلوك كواكب* إذا طلعت لم يبدو م ن كوكب ،ما مفرد ملوك؟
)ملك
 (١٩٤ما قو لت عيناه إﻻ ظنتا * تحت الد  ...........حلوﻻ ،أكمل
)/نارالفر ق(
(١٩٥مددت  ........نحو م احتفاء* كمد ما إل م بال بات ،أكمل
)يديك(
 ........... (١٩٦من ا از اللغوي
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) ستعارة
 (١٩٧ستعارة ال ش يه  ...........أحد طرفيه
)حذف(
 (١٩٩ستعارة التصر حية ما .........ف ا بلفظ اﳌشبه به
)صرح(
 (٢٠٠ستعارة اﳌكنية ما  ..........ف ا اﳌشبه به ورمزله ء من لوزمه
) /حذف(
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