
 

 1  إعداد / محمد قاعود                      تدريبات  التفوق                              الثاني عشر    

      

 

 

 

 

 

 

 

 م2021-2020شاملة   بالغيةتدريبات 

 

 

تنبيه : تكرار السؤال على بعض المهارات في مجال  التدريب أمر مقصود ألهمية هذه المهارة  

 وراء القصد وهويهدي السبيل. وألنها موضع سؤال في االختبار ــ إن شاء هللا تعالى ــ وهللا من 

 

 

 

 

  
 

 الثاني عشر  

 م 21ـــ20

 محمد قاعود الشربيني   .أ

 الفصل الثاني 



 

 2  إعداد / محمد قاعود                      تدريبات  التفوق                              الثاني عشر    

 
 في اآلية الكريمة التالية مبيناً أثرها في المعنى .  نيةالصورة البيا  اشرحــ 1

 "واعتصُموا بحبِل هللاِ جميعا وال تفرقوا ”قال تعالى : 

 ......  .............................................................................................................................:  الصورة شرح

 ...........................  .......................................................................... .... ................................... رها : .ثأ 

 

 : مبيناً نوعه ــ  حدد المحسن البديعي في اآلية الكريمة التالية  2 

 وا غير ساعة . "  ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبث"  -
.............................................................................................................................  ................................ 

 

 البيت التالي : ما تحته خط في ـ  اشرح الصورة البيانية في3

   فالفتى العابس صخرة        وترنمفتهلل      قال الشاعر :           

 .......................................................................................  ............ .................................. : شرح  الصورة

.................................................................. ..........  ................................................................................. 

 

ْد موطن الكناية  ــ 4  :    مبيناً  سر جمالها فـيــما يَـليحد ِّ

 الدما تقطر أقدامنا على ولكن       كلومنا تدمى  األعقاب على ولسنا
..................................... ........................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................  ...................... 

 

 اختر المكمل الصحيح لكل مما يلي بوضع خط تحته : ــ 5

 َوال تَجُمدا                    أاَل تَبِكياِن ِلَصخِر النَدى  جودا ــ    أََعينَيَّ      

 :   الدعاء        النصح             التحسر               التمني    الغرض البالغي   )    لألمر  ( 

    صاِدُق الِغش ِ وإْن لْم يَْصُدقِ                            أْعَجبَهُ  ذاك َما أيُّ ِصْبغ   ــ         

   :     في البيت السابق  (  الستفهامل )  الغرض البالغي

      ــ تقرير              تعجب ــ            ــ إنكار               نفي                         

 يأْتي مشبَّهاً.  ما يكون بحيُث  اً صريح ا  تشبيهً  صْغ ــ 6

 .      الكلمة الطيبة  -
.............................................................................................................................  ................................ 

 

 ــ صل من المجموعة ) أ ( ما يناسبه من المجموعة )  ب (  7

 )  ب  (      )  أ  (  الرقم

 طباق    تعالى : " ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث "     قال   - 1

 مقابلة     . األُمورِّ  ُمْشكالتِّ   رأْيُهُ  أضاءَ  2

ْلت، إِّنْ  َسلِّي، 3  تشبيه صريح      وَجُهولُ  عالِّم   َسواءً  فلَْيسَ ...    وَعْنُهمُ  َعنَّا النَّاسَ  َجهِّ

 غيرتام جناس  "  عنه وينأون   عنه  ينهون  وهم: "   تعالى  قال 4

 استعارة   5
 

1     



 

 3  إعداد / محمد قاعود                      تدريبات  التفوق                              الثاني عشر    

 

 مبيناً أثرها في المعنى .  البيت التالي الصورة البيانية في  اشرحــ 1

  كثير الزحام . يم         فالمنهل العذب تزدحم القصاد على باب الكر 

 ......  .............................................................................................................................:  الصورة شرح

 ...........................  .................................................... ...................... .... ................................... أثرها : . 

 :  مبيناً نوعه ــ  حدد المحسن البديعي في اآلية الكريمة التالية  2

ِّ َوبَِّما ُكنتُْم تَْمَرُحوَن{ وقال تعالى:   }ذَلُِّكم بَِّما ُكنتُْم تَْفَرُحوَن فِّي اأْلَْرضِّ بِّغَْيرِّ اْلَحق 
. .............................................................................................................................  ............................... 

 البيت التالي : ما تحته خط في ـ  اشرح الصورة البيانية في3

 فــــاز بــالـخـطـوة أهــل الـمــلــق                      ا لـســان الـحـق ال تـنـطـلــقــيـ 

 .......................................................................................  ............ .................................. : شرح  الصورة

............................................... ............  .................................................................................................. 

 اختر المكمل الصحيح لكل مما يلي بوضع خط تحته :  ــ4 

 فأما اليتيم فال تقهر * وأما السائل فال تنهر (    تعالى:  قال (       

 (   جناس غير تام   – تام  جناس – مقابلة    –باق سلب  المحسن البديعي في اآلية السابقة  : ) ط

 

  إذا وضع في طريقي أحجار أزلتها .."  سأحرص على النجاح في الحياة و    "              

 ـ كناية  ()  تشبيه صريح ـ تشبيه غير صريح   ــ استعارة    :  الصورة البيانية في العبارة السابقة

 

 اللذات. وارغب بنفسك عن ردى       جناحك إن منحت إمارة      واخفض 

 التمني   ـالتحسر        ـ النصح         ـ الدعاء     :   في البيت السابق  (  مرالغرض البالغي )  لأل 

 

  ال تَنهَ َعن ُخلُق  َوتَأتَي ِمثلَهُ       عاٌر َعلَيَك إِذا فَعَلَت َعظيمُ قال الشاعر    : 

   :      ة السابقة ة الكريم في اآلي  ( للنهيالغرض البالغي   )   

 التمني  –              التيئيس  -             التوبيخ -        النصح                                

 ــ صل من المجموعة ) أ ( ما يناسبه من المجموعة )  ب (  5

 )  ب  (      )  أ  ( الرقم

 صريح  غير تشبيه      ليبتَلي  الُهمومِّ  بأنواع يَّ لع...  ُسُدولَهُ  أَْرَخى البَْحرِّ  َكَمْوجِّ  َولَْيل    1

    أمال لي عنك بمقص   الحجاب ليس 2
 تحتجب   حين ترجى السماء إن                               

 استعارة 

، بأعراضِّ  تتَفكَُّهوا ال 3 يبةُ  الُخلُقِّ  فََشر   الناسِّ  تشبيه صريح   . الغِّ

 كناية   تَُرابُ  َوبُْسُطُهمُ  َوَصب َحُهمْ        َحرير   َوبُْسُطُهمُ  فََمس اُهمْ  4

 مقابلة     5

 

2     



 

 4  إعداد / محمد قاعود                      تدريبات  التفوق                              الثاني عشر    

 

 التالي مبيناً أثرها في المعنى .  البيت   الصورة البيانية في   اشرح ــ 1 

 عال فما يستقر المال في يده            وكيف تمسك ماًء قُنةُ الجبلقال الشاعر :  

 .......................................................................................................  ............................:  الصورة شرح

   ......................................................................................................... ................................... أثرها : . 

 

 : مبيناً نوعه ــ  حدد المحسن البديعي في اآلية الكريمة التالية  2 

 يعلمون ال والذين يعلمون الذين يستوي هل قل: "  تعالى قال  "     :   
 ..........................................................................................................................  ................................... 

.............................................................................................................................  ................................ 

 

 البيت التالي : ما تحته خط في ـ  اشرح الصورة البيانية في3

   صاِدُق الِغش ِ وإْن لْم يَْصُدقِ                            أيُّ ِصْبغ  ذاك َما أْعَجبَهُ 

 .......................................................................................  ............ .................................. : شرح  الصورة

.................. .............................................................................................................................  .............. 

 

 :    مبيناً سر جمالها فـيــما يَـليْد موطن الكناية حد ِّ  ــ 4

 وصبحهم وبسطهم تراب  قال المتنبي :    فمساهم وبسطهم حرير                    
.............................................................................................................................  ................................ 

 

 اختر المكمل الصحيح لكل مما يلي بوضع خط تحته : ــ 5

  : أَإِّلَ   قال تعالى ....( ِّ َع ّللاَّ قِّيَن  (  ه  مَّ   ۚ قُْل َهاتُوا بُْرَهانَُكْم إِّن ُكنتُْم َصادِّ

 الغرض البالغي   )    لألمر  (  :   الدعاء        النصح              التعجيز              التمني 

 فــــاز بــالـخـطـوة أهــل الـمــلــق                      ا لـســان الـحـق ال تـنـطـلــقــيـ 

ر ال   ــ    يم تعظال  (  :     للنداءالغرض البالغي   )          زجر ال  ــ      يه تنبال  ــ     تضج 

  

 :   صريح اجعل يأتى مشبها فى تشبيه ــ 6

        .  العاقل يدخر من شبابه لكبره
 ............ .............................................................................................................................  .................... 

 ــ صل من المجموعة ) أ ( ما يناسبه من المجموعة )  ب (  7

 )  ب  (        )  أ  (  الرقم

بَنَّ  ال 1 ً  يُْعجِّ تِّهِّ  نُ سْ حُ  َمضيما ً  تَُروقُ  وَهلْ    بِّز   استعارة      الكفَنِّ  ُجوَدةُ  َدفينا

 تشبيه صريح   فالن طاهر اإلزار  2

 كناية    وإذَا َما َسخطُت ُكنُت لهيبا      أنا كالماَء إِّْن َرضيُت صفاًء   3

 طباق    األُْسدُ  تُعانِّقُهُ  قاَمتْ   َرُجالً   وال   نحَوهُ  البحرُ  َمَشى   َمن  قَبلي  أرَ  فلم 4

  

 

 تشبيه غير صريح  

 ) ضمني ( 

3   



 

 5  إعداد / محمد قاعود                      تدريبات  التفوق                              الثاني عشر    

 

 مبيناً أثرها في المعنى .  ما يأتي الصورة البيانية في  اشرحــ 1

 :   منافسيه  ادعاءات تفنيد في الشاعر قال -
ِّ        جدارة بغير سبقي يدَّعوا إن                                                                     مكـانِّ  وعز ِّ   مرتبة    وعلو 

   الفرسانِّ  عمائم الغبار يعلو        وربَّما الدخانُ  يعلوها فالنار
 ......  .............................................................................................................................:  الصورة شرح

 ...........................  .......................................................................... .... ........... ........................أثرها : . 

 :  البيت التالي مبيناً نوعه  ــ  حدد المحسن البديعي في  2

ْرتُ                      ثل حياةً  لِّنَْفسي… … أَجدْ  فَلَم اْلحياةَ  أَْستَْبقي تأَخَّ      أَتَقَد ما أَنْ   مِّ
.............................................................................................................................  ................................ 

 البيت التالي : ما تحته خط في ـ  اشرح الصورة البيانية في3

 بئُْر َمْين  فاسِق منها واستَقِ                       كما يَْكِذبُنا  نَكِذُب العَْصرَ                        

 .......................................................................................  ............ .................................. : شرح  الصورة

 ..............................................................................................................................................  ............... 

 المكمل الصحيح لكل مما يلي بوضع خط تحته :  اختر ــ4

هْ  َسكــــََن الدهرُ )  ❑  ( وحانْت غفلــــــــــــــــةٌ منهُ وِغـرَّ

 : )  تشبيه صريح ـ تشبيه غير صريح   ــ استعارة ـ كناية  (  البيت السابق  صورة البيانية في لا

          "    " سأضع كل قلبي في عملي    ❑

 : )  تشبيه صريح ـ تشبيه غير صريح   ــ استعارة ـ كناية  (  الصورة البيانية في العبارة السابقة

      (   ؟وا لَنَاُشفَعَاَء فَيَْشفَعُ  : ) فََهل لَّنَا ِمن     تعالى  قال 

 :     في  اآلية الكريمة السابقة (   لالستفهام الغرض البالغي )    

       ــ تقرير                       تمني    ــ                ــ إنكار                نفي             

     : حَمة َوال أَنَت فَرقَديا أَخي ال تَِمل بَِوجِهَك َعن ي    ما أَنا فَ  قال الشاعر 

   :           للنداء ( في البيت السابقالغرض البالغي   )   

ر  ــ                  يم تعظ                    زجر   ــ                      يه تنبــ                     تضج 

 ــ صل من المجموعة ) أ ( ما يناسبه من المجموعة )  ب (  5

 )  ب  (      )  أ  ( الرقم

ِّ   على َشبَّ  تهملهُ  إن كالطفلِّ  والنفسُ  1 ضاعِّ  ُحب  ْمهُ  وإنْ  الرَّ م  تَْفطِّ  سجع      يَْنفَطِّ

 مقابلة      .حولَه  ما فأضاءَ  البَرقُ  تَبسَّم   2

ـمَ  3 ـم، َخْيـراً  قـالَ  َعْبـداً  للاُ  َرحِّ  تشبيه صريح   .  فَـَسـلِّـم َسـَكـتَ  أَوْ  فَغَـنِـّ

ُ   ويَْبتَلي  عظمتْ  وإنْ  بالبلوى للاُ  ينعمُ  قدْ  4  استعارة  ! بالنعَمِّ   القَْوم بعضَ  ّللاَّ

 جناس    5

 

4   



 

 6  إعداد / محمد قاعود                      تدريبات  التفوق                              الثاني عشر    

 
 الصورة البيانية في اآلية الكريمة التالية مبيناً أثرها في المعنى .   اشرحــ 1

 (  كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور)   قال تعالى :  -
 .........................................................................................................................  .......... :  الصورة شرح

 .................  .................................................................................... .... ................................... أثرها : . 

 :حدد المحسن البديعي فيما يأتي مبيناً نوعه ــ   2

نْ  سْلمُ  يا تعجبي ال - كَ                رُجل   مِّ يبُ  َضحِّ هِّ  المشِّ     فَبَكى برأسِّ
................................................................................................................  ............................................. 

 البيت التالي : ما تحته خطـ  اشرح الصورة البيانية في3

              (  ما أن تبنيني أو تهدمني األفكار إ   يقول األمريكي : )                

 .......................................................................  ............................ .................................. : شرح  الصورة

.............................................................................................................................  ................................ 

 :    مبيناً  سر جمالها فـيــما يَـلي ْد موطن الكنايةحد ِّ  ــ 4

   قوم ترى أرماحهم يوم الوغى           مشغوفة بمواطن الكتمان

............................................................................................................................. ................................ 

 ..................................................................................................  ........................................................... 

 اختر المكمل الصحيح لكل مما يلي بوضع خط تحته : ــ 5

  ُ(  ....أََصاَب أَْرًضا  ْلِم َكَمثَِل اْلغَْيِث اْلَكثِيرِ َما بَعَثَنِي هللا به ِمن الُهَدى َواْلعِ  ) َمثَل  

 : )  تشبيه صريح ـ تشبيه غير صريح   ــ استعارة ـ كناية  ( الصورة البيانية في النص السابق

 

  تعب يا قلب حسبك ما قد ذقت من حرق …     يا قلب حسبك ما قد نلت من 

 :    ابق في البيت الس الغرض البالغي   )   للنداء (  

 ء ــ   اإلغرا     ــ  التحسر           ـ  الزجر                 إعالن الضجر                        

 ــ صل من المجموعة ) أ ( ما يناسبه من المجموعة )  ب (  6

 )  ب  (  االختيار     )  أ  (  الرقم

ا ـسِّ   والشَّْمـ  السَّماحةِّ  في  كالبْحر  أَْنت  1 شراقِّ   ي ف  واْلبْدر  ُعلُوًّ  تشبيه غير صريح           اإلِّ

 تشبيه صريح     "  مبين  غير  الخصام في   هو و  الحلية في   ينشؤا من  أو "  :تعالى قوله  2

،  إلى َضحوك   3  استعارة      َوَرْونَقُ  يَسطو،  حينَ  َحد   َوللس يفِّ   يَُروُعهم،  َوهوَ  األبطالِّ

ً  أعرابي   وصفَ  4 ي  كان: فقال له  أخا ً  واألُذنَ  َجماال العينَ  يَْقري أخِّ      كناية     بيانا

 جناس تام         

 

5     



 

 7  إعداد / محمد قاعود                      تدريبات  التفوق                              الثاني عشر    

 
 مبيناً أثرها في المعنى .  البيت التالي الصورة البيانية في   اشرحــ 1

 ال تَْخُرُج األقـماُر َعْن هـاالتِـها         أعـيا زوالُـَك عـْن َمَحـل   نلتَـهُ               

 ............................................................................................................  ....................... :  الصورة شرح

 .....  .................................................................................................... ................................... أثرها : . 

 : مبيناً نوعه  البيت التالي ــ  حدد المحسن البديعي في  2

ْلت،  إِّنْ  َسلِّي،            وَجُهولُ  عالِّم   َسواءً  فلَْيسَ ...  وَعْنُهمُ  َعنَّا النَّاسَ  َجهِّ
....................................................................................................  ......................................................... 

 البيت التالي : ما تحته خط في ـ  اشرح الصورة البيانية في3

اً                                  هْ ال تكْن ُمرَّ  ، وال تجعَـــــــــــــــــْل حياةَ الغيِر مـُرَّ

 .......................................................................................  ............ ..... ............................. : شرح  الصورة

......................................................................................................................................................  ....... 

 اختر المكمل الصحيح لكل مما يلي بوضع خط تحته :  ــ4  

  ُالظُّلََما نُوُرهُ  جلَّى كالبْدرِ  بالبُردِ … … ُمْعتَِجًرا األْدماءُ  النَّاقةُ  تْحِمله    

 طباق اإليجاب  (  – غير تام  جناس  – مقابلة – جناس تامالمحسن البديعي: )         

 

  "ل األكل السام إلى معدتي ": ما أحرم دخوإلى ذهني  ك األفكار السلبية  سأحرم دخول            

 الصورة البيانية في العبارة السابقة : )  تشبيه صريح ـ تشبيه غير صريح   ــ استعارة ـ كناية  (

 

 أَلَْم نَْشَرْح لََك َصْدَرَك؟ (    تعالى:  الق   (   

 :     اآلية الكريمة السابقة  في   (   لالستفهام  الغرض البالغي )  

       ــ تقرير                        تعجب ــ                 ــ إنكار                نفي             

  أَبِنَت الَدهِر ِعندي ُكلُّ بِنت           فََكيَف َوَصلِت أَنِت ِمَن الِزحامِ :    قال الشاعر  

   :          للنداء ( في البيت السابقالبالغي   )   الغرض 

ر  ــ                  يم تعظ                    زجر   ــ                      يه تنبــ                     تضج 

 ــ صل من المجموعة ) أ ( ما يناسبه من المجموعة )  ب (  5

 )  ب  (      )  أ  (  الرقم

نْ  نَفَسكَ  َوَجْدتَ     1 ، نَفسي  مِّ لَة  احِّ  الَماءِّ   بَينَ   الُمَصافَاةُ، هي  بَمنزِّ  جناس    والر 

 كناية               "  ..    الذميمة  دواعي نفسه المؤمن يحارب " المؤمن  2

 تشبيه صريح   .   ذاهبة  حياتك فإن    هبة    ذا تكن لم إذا 3

يزاً، أذَل وا َحاَربُوا فإذا 4 وا َسالَُموا وإذا   َعزِّ  مقابلة   ذَليال  أَعز 

 استعارة   5
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 8  إعداد / محمد قاعود                      تدريبات  التفوق                              الثاني عشر    

 

 ية مبيناً أثرها في المعنى . اآلية الكريمة التال الصورة البيانية في  اشرحــ 1

 قال تعالى ) وله الجوار المنشآت في البحر كاألعالم (                    

 .......  ............................................................................................................................ :  الصورة شرح

 

 .....................................................................................................  .... ................................... أثرها : . 

 : مبيناً نوعه ــ  حدد المحسن البديعي في اآلية الكريمة التالية  2 

  . ..{  فَأَْحيَْينَاهُ  َمْيتًا  َكانَ  َمن أَوَ :}  تعالى قال                
.............................................................................................................................  ................................ 

 الي :البيت الت ما تحته خط في ـ  اشرح الصورة البيانية في3

 إنـما الغبطـــة فكـــــــــــــرهأيها الشــــــاكي الليالي   

 .......................................................................................  ............ .................................. : شرح  الصورة

.........................................  .................................................................................................................... 

 :    مبيناً  سر جمالها فـيــما يَـليْد موطن الكناية حد ِّ  ــ 4

 َرهْ ثغـ الدمعُ  يسد   ال  رويـــــــــــــــــــــداً  الباكي أي ها                
............................................................................................................................. ................................ 

..................................................................................................  ........................................................... 

 اختر المكمل الصحيح لكل مما يلي بوضع خط تحته : ــ 5

  أبكى والذي    أمات وأحيا والذي أمره األمر و قال أبو صخر الهذلي :   أما والذي أضحك 

 مقابلة (  –باق  ط –جناس  –) سجع     المحسن البديعي في البيت السابق نوعه : 

  "  أمام األفكار السلبية "  سأغلق باب ذهني         

 الصورة البيانية في العبارة السابقة : )  تشبيه صريح ـ تشبيه غير صريح  ــ استعارة ـ كناية  ( 

 ــ صل من المجموعة ) أ ( ما يناسبه من المجموعة )  ب (  6

 )  ب  (  االختيار    )  أ  ( الرقم

ْرآة َكصْفحةِّ  ن  فال جبِّينُ  1  تشبيه  غير صريح  . وتألْلًؤا صفاءً  المِّ

    كناية  ُمَسدَّد   كالم   لهُ  ُمَهنَّد ، ُحسام فَكَّْيهِّ  ببنَ  2

ْنُهمُ   أنا وما 3 نُ  ولكنْ    فيهم بالعَيشِّ  مِّ غامُ   الذ َهبِّ  َمعدِّ  تشبيه صريح   الرَّ

 طباق    واحدة (  نفس من خلقكم الذي قال تعالى : ) وهو 4

   

 

 استعارة 
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 9  إعداد / محمد قاعود                      تدريبات  التفوق                              الثاني عشر    

 
 الصورة البيانية في اآلية الكريمة التالية مبيناً أثرها في المعنى .   اشرحــ 1

  -:  الدولة سيف على الروم رسول  دخول  يصف المتنبي قال  -

 يرتقي    البدر إلى أم يسعى البحر إلى        درى فما  البساط  في يمشي وأقبل       

 ...............................................................................................................  ....................:  الصورة شرح

 .......  .............................................................................................. .... ................................... أثرها : . 

 :       ما يلي مبيناً نوعهــ  حدد المحسن البديعي في 2 

يَها َمْعقُود    اْلَخْيلُ : »  والسالم الصالة عليه وقال      .«.   . اْلقِّيَاَمةِّ   يَْومِّ  إِّلَى اْلَخْيرُ  بِّنََواصِّ
 ....................................................................................  ......................................................................... 

 البيت التالي : ما تحته خط في ـ  اشرح الصورة البيانية في3

 أيُّها العابُس لن تُعَطى علــــــــــــى التقطيِب أُْجـَرهْ                           

 .......................................................................................  ............ ... ............................... : شرح  الصورة

 ........................................................................................................................................................  ..... 

 اختر المكمل الصحيح لكل مما يلي بوضع خط تحته :  ــ4  

  .وقال بعض البلغاء: اإِلنساُن بآدابه، ال بزيَّه وثيابِه 

 طباق اإليجاب  (  –جناس  –سجع  –السابقة  :  ) طباق السلب  العبارة المحسن البديعي في 

 

    ُوإِذا العنايةُ الحظتْك عيونُها …نَْم فالمخاِوُف كلُُّهنَّ أَمان           

 )  تشبيه صريح ـ تشبيه غير صريح   ــ استعارة ـ كناية  (  الصورة البيانية في العبارة السابقة :

 

   يا َداَر َعْبلَةَ باْلِجواِء تََكلَِّمي ...  وِعِمي َصباحاً َداَر َعْبلَةَ واْسلَِمي   

 :     البيت السابق   في   ( لألمر   الغرض البالغي )  

     تمني  ــ                        تعجب ــ                 ــ إنكار                نفي             

     ال تطلبن  كريما بعد رؤيته … إن الكرام بأسخاهم يدا ختموا قال الشاعر 

   :    في  البيت السابق   ( للنهيالغرض البالغي   )   

 التمني  –              التيئيس  -             التوبيخ -        النصح                                

 ــ صل من المجموعة ) أ ( ما يناسبه من المجموعة )  ب (  5

 )  ب  (  االختيار     )  أ  (  الرقم

ثْلُ  العُْمرُ      1 ْيفِّ  مِّ ْيفِّ … … أَوْ  الضَّ  تشبيه  غير صريح      إِّقامةْ  لَهُ  لِّْيس كالطِّ

     كناية     الَكرمُ  أََشارَ  َحْيثُ  بَِّطْرفِّهِّ  يَرمي فاُلن  : المدح في أعرابي   وقال 2

 تشبيه صريح      صمم به  من كلماتي  وأسمعت       أدبي  إلى األعمى  نظر الذي أنا 3

نَ  4  طباق        الَجهامُ  الَمسيرِّ  في   الس ْحبِّ  أسَرعُ     عني  َسْيبِّكَ  بُْطءُ  الَخيرِّ  ومِّ

 استعارة     
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 10  إعداد / محمد قاعود                      تدريبات  التفوق                              الثاني عشر    

 
 مبيناً أثرها في المعنى .  بيت التالي لاالبيانية في  الصورة  اشرحــ 1

   وإِذا العنايةُ الحظتْك عيونُها …نَْم فالمخاِوُف كلُُّهنَّ أَمانُ                   

 ........  ...........................................................................................................................:  الصورة شرح

 ...........................  .......................................................................... .... ................................... أثرها : . 

 :  البيت التالي مبيناً نوعهــ  حدد نوع المحسن البديعي في  2

نْ   مات ما          للا عبد ْبنِّ  يْحيى لَدى يْحيا… … هفإِّنَّ  الزمان كرمِّ  مِّ
.............................................................................................................................  ................................ 

 البيت التالي : ما تحته خط في ـ  اشرح الصورة البيانية في3

 طـالء الــخـلــق  قــد عـلـمـتـم مـنعـلمـونـا يا أولـي الـخـطـوة مـا                                 

 .......................................................................................  ............ .................................. : شرح  الصورة

......... .............................................................................................................................  ....................... 

 :     سر جمالهاداللتها و  مبيناً  فـيــما يَـليْد موطن الكناية حد ِّ  ــ 4

    َوُجهود  أْلِقيَْت في الط ُرقِ                 اَها قَْوُمهايات  نَفَ َكْم ِكفا                  

............................................................................................................................. ................................ 

 ..................................................................................................  ........................................................... 

 اختر المكمل الصحيح لكل مما يلي بوضع خط تحته : ــ 5

  ( هْ وإذا َمسَّـــــــــْت حصـــــــــاةً َصقَلَتْهـــــا           (      فهَي ُدرَّ

 )  تشبيه صريح ـ تشبيه غير صريح   ــ استعارة ـ كناية  (  :  الصورة البيانية في العبارة السابقة

 

  )  قال تعالى :) َواَل تَْلبُِسوا اْلَحقَّ بِاْلبَاِطِل َوتَْكتُُموا اْلَحقَّ َوأَنتُْم تَْعلَُموَن 

      :   في اآلية الكريمة السابقة  ( للنهيالغرض البالغي   )     

 التمني  –              التيئيس  -             التوبيخ -        النصح                                

   ــ صل من المجموعة ) أ ( ما يناسبه من المجموعة )  ب ( 6

 )  ب  (      )  أ  ( الرقم

 تشبيه  غير صريح     . المدينةِّ  في الخبَرُ  طارَ                     1

ْرنا 2 ً  البَْحرُ  كأَنَّهُ     بَهيم ليل   في   سِّ ً  َظالما      كناية      وإِّْرهابا

 تشبيه صريح   البدرُ  يُفتقدُ   ،  الظلماءِّ   ِّالليلة وفي "  جد هُْم، َجد   إذا قَْومي   َسيَْذُكُرني 3

 مقابلة    إذا ما شتا  ر الرمادِّ كثيُ            العمادِّ  رفيعُ  النجادِّ  طويلُ  4

 استعارة   5
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 11  إعداد / محمد قاعود                      تدريبات  التفوق                              الثاني عشر    

 
 مبيناً أثرها في المعنى .  البيت التالي الصورة البيانية في   اشرح ــ1

 : َوأَبـيــهِ  األَميــرِ  َمـْدحِ  في اْلُمتَنَب ي يَقولُ   -

 اْلِعـْقــــدُ  يُْستَْحَسنُ  اْلَحـْسناءِ  ُعـنُـقِ   َوفي     َمكـانِــهِ  في ِمْنُهما ِشــْعـري  َوأَْصبَحَ           

 .........................................................................................................................  .......... :  الصورة شرح

 .................  ........................................................................................ ................................... أثرها : . 

 :  البيت التالي مبيناً نوعه  المحسن البديعي في    ــ  حدد  2

ا حياة    ديَق         تَُسر       قال الشاعر : فإمَّ ـا َممات        الصَّ ــــَدا   يَغيـُظ     َوإِّمَّ    العِّ

......................................................................  ....................................................................................... 

 ي :البيت التال ما تحته خط في ـ  اشرح الصورة البيانية في3

 بئُْر َمْين  فاسِق منها واستَقِ                       كما يَْكِذبُنا  نَكِذُب العَْصرَ                 

 .......................................................................................  ............ .................................. : ةشرح  الصور

 ......................................................................................................................  ....................................... 

 اختر المكمل الصحيح لكل مما يلي بوضع خط تحته :  ــ4 

   أُْس ِ إِن ِي َوَهَن اْلعَْظُم ِمن ِي َواْشتَعََل الرَّ وقال تعالى على لسان زكريا عليه  السالم: }قَاَل َرب 

ِ َشِقيًّا{   .  َشْيبًا َولَْم أَُكن بُِدَعائَِك َرب 

 )  تشبيه صريح ـ تشبيه غير صريح   ــ استعارة ـ كناية  (  السابقة : اآلية نية في البيا الصورة

      : قد ساَد َعشيَرتَهُ أَمَردا      َطويَل النِجاِد َرفيَع الِعمادِ قالت الخنساء في رثاء أخيها 

 رة ـ كناية  ( )  تشبيه صريح ـ تشبيه غير صريح   ــ استعا  :  البيت السابقالصورة البيانية في 

     ُسوِل يَأُْكُل الطَّعاَم َويَْمِشي فِي اأْلَْسواِق؟  كقوله تعالى:) ماِل هذَا الرَّ

 :     في  اآلية الكريمة السابقة (   لالستفهام الغرض البالغي )    

       ــ تقرير                       تعجب  ــ                 ــ إنكار                نفي                  

   !ْنيَا وأنت تَُموُت؟  قال الشاعر :   أَيا جاِمَع الدنيَا ِلغَير بَالَغة      ِلمْن تَْجَمُع الدُّ

   :          للنداء ( في البيت السابقالغرض البالغي   )   

 زجر   ــ                     يه تنبــ                     تضّجر ــ                 يم تعظ                    

 ــ صل من المجموعة ) أ ( ما يناسبه من المجموعة )  ب (  5

 )  ب  (        )  أ  (  الرقم

بَنَّ  ال 1 ً  يُْعجِّ تِّهِّ  ُحْسنُ  َمضيما ً  تَُروقُ  وَهلْ    بِّز   استعارة      الكفَنِّ  ُجوَدةُ  َدفينا

 تشبيه صريح   فالن طاهر اإلزار  2

 جناس تام    خطُت ُكنُت لهيباَما سَ وإذَا        أنا كالماَء إِّْن َرضيُت صفاًء   3

     كناية  األُْسدُ  تُعانِّقُهُ  قاَمتْ   َرُجالً   وال   نحَوهُ  البحرُ  َمَشى   َمن  قَبلي  أرَ  فلم 4

 تشبيه غير صريح    

 ) ضمني ( 
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 12  إعداد / محمد قاعود                      تدريبات  التفوق                              الثاني عشر    

 

 الصورة البيانية في اآلية الكريمة التالية مبيناً أثرها في المعنى .   اشرحــ 1

قُوَن أَْموالَُهْم فِي َسبِيِل هللاِ َكَمثَِل َحبَّة  أَْنبَتَْت َسْبَع َسنابَِل فِي ُكل ِ ُسْنبُلَة  ِمائَةُ  ِذيَن يُْنفِ )َمثَُل الَّ  ل تعالى :اق 

 َحبَّة  َوهللاُ يُضاِعُف ِلَمْن يَشاُء ، َوهللاُ واِسٌع َعِليٌم.( 

 .............................................................................  ......................................................:  الصورة شرح

 ...........................  .......................................................................... .... ................................... أثرها : . 

 : مبيناً نوعه   البيت التالي يعي في ــ  حدد نوع المحسن البد 2

   لَْم نَْلَق َغْيَرَك إِّْنساناً ياُلذُ بهِّ … …فَال برْحَت لِّعْينِّ الدْهر إِّْنسانا         -

...................................................................................................................................  .......................... 

 البيت التالي : فيرة البيانية ـ  اشرح الصو3

 وإِذا العنايةُ الحظتْك عيونُها …نَْم فالمخاِوُف كلُُّهنَّ أَمانُ                         

 ...............................................................  .................................... .................................. : شرح  الصورة

.............................................................................................................................  ................................ 

ْد موطن الكناية ــ 4  :     سر جمالها داللتها ومبيناً  ت التالي في البي حد ِّ

 مـنـذ أن أخـطـأت فـيـه لــم أبـــت                  لـــــيــــلـــة إال بــــطـــــرف أرق
..................................................................................................................................... ........................ 

.............................................................................................................................  ................................ 

 اختر المكمل الصحيح لكل مما يلي بوضع خط تحته : ــ 5

ْبُح وهَ  قال الشاعر:        ياِء؟    ْبني قُلُت: هذا الص   لَْيٌل           أيَْعَمى العالُموَن َعِن الض 

 :   في البيت السابق  (   لالستفهام الغرض البالغي   )     

       ــ تقرير              تعجب ــ                     ــ إنكار                      نفي                    

 : مغي راً ما يلزم  غير صريح تشبيه   في صورة  التالي  يح الصر التشبيه  صغْ ــ 6

 قد يصيُب الخصُم الضعيُف القويَّ  باألذى كما  تصيُب البعوضة عيَن األسد القوي 

.......................................................................................................................................  ...................... 

 ــ صل من المجموعة ) أ ( ما يناسبه من المجموعة )  ب (  7

 )  ب  (      )  أ  ( الرقم

ْفعة   في نْجم   أَْنتَ   1 ياء رِّ ً   اْلعُيُونُ   تْجتَليكَ      وضِّ  تشبيه  غير صريح     وَغْربا  َشْرقا

 كناية       للناس وتْحتَرقُ   يءُ تض أَنتَ  2

يطَ :} تعالى قال 3 هِّ  َوأُحِّ   أَنفَقَ  َما َعلَى  َكفَّْيهِّ  يُقَل ِّبُ  فَأَْصبَحَ  بِّثََمرِّ

يَة   َوهِّيَ  فِّيَها َها َعلَى َخاوِّ كْ  لَمْ  لَْيتَنِّي يَا  َويَقُولُ  ُعُروشِّ  أُْشرِّ

 { أََحًدا بَِّرب ِّي

 تشبيه صريح  

 جناس غير تام    هاالتَِّها  نع األقمارُ  تَْخُرجُ  ال   نِّْلتَهُ   َمَحل    َعن َزوالُكَ  أْعيَا 4

 استعارة   5
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 13  إعداد / محمد قاعود                      تدريبات  التفوق                              الثاني عشر    

 

 مبيناً أثرها في المعنى .  البيت التالي الصورة البيانية في   اشرحــ 1

 َمْن يَُهْن يَسُهِل الَهواُن عليِه ..  . ما لجْرح  بميت  إيالمُ    ل أَبو الطيِب المتنبي :قا

 ...........................................................................................  ........................................ :  الصورة شرح

 .....................................................................................................  .... ................................... أثرها : . 

 

 : مبيناً نوعه المحسن البديعي في اآلية الكريمة التالية  ــ  حدد 2 

يماً{، ل تعالى: }َ   الَ تَقُل لَُّهَما أُف   اق  -  َوالَ تَْنَهْرُهَما و َقُل  لَُّهَما قَْوالً َكرِّ
......................................................................................................  ....................................................... 

 

 البيت التالي : ما تحته خط في ـ  اشرح الصورة البيانية في3

 وما في الكــــــــــــــوخِ ِكْسَرهْ  ربَّما اْستوَطنَِت الكوخَ      يقول الشاعر عن أثر السعادة :

 ...................................................................  ................................ .................................. : شرح  الصورة

.............................................................................................................................  ................................ 

 

 :   مبيناً  نوعها و داللتها و سر جمالها يــما يَـليفـْد موطن الكناية حد ِّ  ــ 4

 (  قال تعالى ) وال تجعل يدك مغلولة إلى عنقك و ال تبسطها كل البسط
............................................................................................................................. ................  ................ 

 

 اختر المكمل الصحيح لكل مما يلي بوضع خط تحته : ــ 5

  قال   و  تقلون  عند الطمع   الفزع لتكثرون عند   لألنصار : ” إنكم  " 

 مقابلة  ــ جناس تام   –طباق إيجاب   –) طباق سلب :السابقة  الحديثفي  البديعي  نوع المحسن 

     

  (فالفتـى العابُس َصـْخَرهْ ــَرنَّْم ، فتََهــــــــلَّْل وتَــــــــ ) 

 )  تشبيه صريح ـ تشبيه غير صريح   ــ استعارة ـ كناية  (  الصورة البيانية في العبارة السابقة :

 

 ــ صل من المجموعة ) أ ( ما يناسبه من المجموعة )  ب (  6
 )  ب  (      )  أ  ( الرقم

بَى  نَْبتُ  نَْحنُ     الُهماُم؟ أي هذا أْزَمْعتَ  أْينَ       1  تشبيه  غير صريح  الغَمامُ  وأنتَ  الر 

هِّ ولياليهِّ  منْ  علينا الدَّْهُر بجيش   مُ جيَهْ  2  كناية         .أيامِّ

ــْعـري َوأَْصبَحَ  3 ْنُهما شِّ ـهِّ  في  مِّ    َمكـانِـّ

ـْقــــدُ  يُْستَْحَسنُ   اْلَحـْسناءِّ  ُعـنُـقِّ  َوفي                          اْلعِّ

 ه صريح تشبي 

 جناس تام    الثوبِّ   نقي   ،  الذراعِّ    رحبُ  فالن   4

 استعارة   5
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 14  إعداد / محمد قاعود                      تدريبات  التفوق                              الثاني عشر    

 
 مبيناً أثرها في المعنى .  البيت التالي الصورة البيانية في   اشرحــ 1

 وفى الل يلة الظ لماء يفتقد البدر     سيذكرنى قومى إذا جد  جد هم     قال أبو فراس :     

 .......................................................................................................................  ............ :  الصورة شرح

 

 ................  ............ ............................................................................. ................................... أثرها : . 

 : مبيناً نوعه ــ  حدد المحسن البديعي في اآلية الكريمة التالية  2 

نَ  أَْمر   َجاءُهمْ  َوإِّذَا: }تعالى قال -    ..{    بِّهِّ  أَذَاُعواْ  اْلَخْوفِّ  أَوِّ  األَْمنِّ  م ِّ

 ..................................................................................  ........................................................................... 

 :  يلي ما ـ  اشرح الصورة البيانية في3

 "  سأراقب ما يدخل في ذهني من أفكار" يقول األمريكي :             

 .......................................................................................  ............ .................................. : شرح  الصورة

.............................................................................................................................  ................................ 

 :     سر جمالها داللتها و مبيناً  فـيــما يَـليْد موطن الكناية حد ِّ  ــ 4

 ( وهو الذي خلقكم من نفس واحدةقال تعالى :  ) 

.............................................................................................................................  ................................ 

 اختر المكمل الصحيح لكل مما يلي بوضع خط تحته : ــ 5

      (قصورا الهواء في بنى   من عقل  قصور    ) 

 طباق اإليجاب  (   – تام جناس  –سجع  –  جناس غير تام  : )   العبارةالمحسن البديعي في 

 ْفـِس الَ بِا  لِجـْسـِم إِْنَسـانُ اِْرِجْع إلَى النْفـِس فاْستَْكِمْل فََضائِلََهـا      فأْنَت بِـالنَـّ

 :   في البيت السابق  (  رالغرض البالغي ) لألم  
 التمني   ــالتعجيز             ــ  النصح               ــ الدعاء                     

 ــ صل من المجموعة ) أ ( ما يناسبه من المجموعة )  ب (  6

 )  ب  (      )  أ  ( الرقم

نكَ  نِّْلتُ  إذا  1  تشبيه  غير صريح     تَُرابُ  الت َرابِّ  فَْوقَ  الذي َوُكل       َهي ن   فالَمالُ  الُود   مِّ

 كناية     كل ُهنَّ أَمانُ  الحظتْك عيونُها …نَْم فالمخاوِّفُ  العنايةُ  وإِّذا 2

 تشبيه صريح     السالال أورثَهُ  أباه كأن...  حتى ورقَّ  دقَّ  النار سليلُ  3

     مسالكها تسلك ولم النجاة ترجو      4

 اليبس  على تجري ال السفينة إن                                

 جناس تام   

 استعارة   5
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 15  إعداد / محمد قاعود                      تدريبات  التفوق                              الثاني عشر    

 

 مبيناً أثرها في المعنى .  يينالتال ينالبيتالصورة البيانية في   اشرحــ 1

ِّ  اْبـنُ  قالَ  ❑ ي  ومِّ جـاَءهُ  أَرادَ  فَـقَـدْ  فيــهِّ  أَطالَ وَ          لِّنَـوالِّهِّ  اْمـــَرأً  َمــَدحَ  اْمــُرؤ   َوإِّذا :الر   هِّ

رْ  لَمْ  لَوْ                                 ْندَ             اْلُمْستَقى بُْعـدَ  فيهِّ  يُقَد ِّ شاَءهُ  أَطالَ  لَما اْلُورودِّ  عِّ  رِّ
 ......................................................  .............................................................................:  الصورة شرح

 .....................................................................................................  .... ................................... أثرها : . 

 : مبيناً نوعه ية ــ  حدد المحسن البديعي في اآلية الكريمة التال 2 

  { يَْشعُُرونَ  َوَما  أَنفَُسُهمْ  إِّالَّ  يُْهلُِّكونَ  َوإِّن  َعْنهُ  َويَْنأَْونَ  َعْنهُ  يَْنَهْونَ  َوُهمْ : }تعالى وقال -
 ..........................................................................................................................  ................................... 

 البيت التالي : ما تحته خط في ـ  اشرح الصورة البيانية في3

هْ إنَّهُ العــــــيُد … )   ❑  ( وإنَّ العيــــــــَد مثل العُْرِس مـَرَّ

 .....................................................  .................................. ............ .................................. : شرح  الصورة

.............................................................................................................................  ................................ 

 :     داللتها و سر جمالهاناً  مبي فـيــما يَـليْد موطن الكناية حد ِّ  ــ 4

 قال الشاعر :   و من في كفه منهم قناة       كمن في كفه منهم خضا     ❑

........................................................................................................................................................  ..... 

 اختر المكمل الصحيح لكل مما يلي بوضع خط تحته : ــ 5

  كل تميمة ال تنفع وإذا المنية أنشبت أظفارها                ألفيت 

 : )  تشبيه صريح ـ تشبيه غير صريح   ــ استعارة ـ كناية  (  البيت السابق الصورة البيانية في 

 

  ُقَِل ُب َكفَّْيِه َعلى ما أَْنفََق فِيها(.قال تعالى: )َوأُِحيَط بِثََمِرِه فَأَْصبََح ي  

 : )  تشبيه صريح ـ تشبيه غير صريح   ــ استعارة ـ كناية    الصورة البيانية في  اآلية الكريمة 

 

 ــ صل من المجموعة ) أ ( ما يناسبه من المجموعة )  ب (  6

 )  ب  (      )  أ  ( الرقم 

 تشبيه  غير صريح  .   والبهاء الجمال في الفِّْردْوسُ  كأنها حديقةً  زرنا    1

ها منْ  الشمسُ  برَزتِّ  2 ْدرِّ  كناية       .خِّ

ْنُهمُ   أَنا َوما 3 مْ  بِّاْلعَـْيشِّ  مِّ     فـيهِّ

نْ                            نُ  َولِّكِّ غـامُ  الذََّهـبِّ  َمْعــدِّ  الرَّ

 تشبيه صريح  

نِّ  فَةً َمْشغُو   اْلَوَغى يَْومَ  أَْرَماَحُهمْ  تََرى قَْوم   4 تَْمانِّ  بَِّمَواطِّ  جناس تام    الكِّ

 استعارة   5
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 16  إعداد / محمد قاعود                      تدريبات  التفوق                              الثاني عشر    

 

 مبيناً أثرها في المعنى .  البيت التالي الصورة البيانية في   اشرحــ 1

 رجو النجاة ولم تسلك مسالكها                إن السفينة ال تجري على اليبس ت            

 .................................................................................................  .................................. :  الصورة شرح

 

 ............................  ............................................................................. ................................... أثرها : . 

 :  البيت التالي مبيناً نوعهحدد نوع المحسن البديعي في   ــ 2

ي  الن َوى،  أعلَمُ  ال حيثُ  من لي  تُقَي ضُ  -   أعلَمُ  َحيثُ  من الش ْوقُ  إلي   َويَْسرِّ
.......................................................................................................................  ...................................... 

 البيت التالي : ما تحته خط في ـ  اشرح الصورة البيانية في3

 مـــــــــــــاًء وُخْضَرهْ استوى  وإذا رفَّْت على القَْفرِ 

 .............................................  .......................................... ............ .................................. : شرح  الصورة

 ................................................................................  ............................................................................. 

ْد موطن الكناية  ــ 4  :     داللتها و سر جمالهامبيناً   فـيــما يَـليحد ِّ

          شتا  ما إذا الرماد كثير       العماد رفيع النجاد طويل                

............................................................................................................................. ........................ ........ 

..................................................................................................  ........................................................... 

 اختر المكمل الصحيح لكل مما يلي بوضع خط تحته : ــ 5

  ( مما يلي هيالجملة التي تضمنت ) مقابلة                                                                                                                 : 

 قصور عقل من بنى في الهواء قصورا.  – 2خير المال عين ساهرة لعين نائمة.           -1    

 ب لنجاحه ولم يفرح لتقديره فرح الطال – 4كدر الجماعة خير من صفو الفرقة.           - 3   

 اِلهِ :    ل شوقياق  ال تَسَمعوا ِللُمرِجفيَن َوَجهِلِهم      فَُمصيبَةُ اإِلسالِم ِمن ُجه 

   :    في البيت السابق   (  للنهيالغرض البالغي   )         

 التمني  –              التيئيس  -             التوبيخ -        النصح                                

 ــ صل من المجموعة ) أ ( ما يناسبه من المجموعة )  ب (  6

 )  ب  (      )  أ  ( الرقم

راجُ  العالِّمُ        1 ته سِّ داية  في   أُمَّ  تشبيه  غير صريح   الظالَم  َوتبديدِّ  الهِّ

 كناية     .    نقاءً  الذهبَ  تزيدُ  النارُ وال عجب ف   الكريمِّ  فضلَ   تُظهرُ  المصائبُ  2

 تشبيه صريح     .المسرح    ى الطيُر أُْنُشوَدتَهُ فوقَ غنً  3

ُ   أََوَمن: } تعالى  وقال 4 ْليَةِّ  فِّي  يُنَشَّأ َصامِّ  فِّي   َوُهوَ  اْلحِّ  طباق    { ُمبِّين    َغْيرُ  اْلخِّ

 استعارة   5

 

15   



 

 17  إعداد / محمد قاعود                      تدريبات  التفوق                              الثاني عشر    

 
 مبيناً أثرها في المعنى . البيت التالي  الصورة البيانية في   اشرحــ 1

 ِر بُـْطُء َسـْيبَِك َعـن ِي                    أَْسَرُع السُّْحِب في الَمسيِر الَجهامُ ِمـن الخيـو              

 ......  .............................................................................................................................:  الصورة شرح

 

 ............................  ............................................................................. ........................ ...........أثرها : . 

 : مبيناً نوعه ــ  حدد المحسن البديعي في اآلية الكريمة التالية  2 

 قال تعالى : " أولئك الذين اشتروا الضاللة بالهدى "   -
....... .............................................................................................................................  ......................... 

 البيت التالي : ما تحته خط في ـ  اشرح الصورة البيانية في3

هْ وحانْت غفلــــــــــــــــةٌ  َسكــــََن الدهرُ   ❑      منهُ وِغـرَّ

 .......................................................................................  ............ .................................. : شرح  الصورة

 ..........................................................................................  ................................................................... 

 :     داللتها و سر جمالهامبيناً   فـيــما يَـليْد موطن الكناية حد ِّ  ــ 4

    قال أحمد شوقي وهو في المنفى :

   يا ابنة اليم ما أبوك بخيل       ما له مولعا بمنع وحبس   

.................. .............................................................................................................................  .............. 

 اختر المكمل الصحيح لكل مما يلي بوضع خط تحته : ــ 5

نا الدهُر  قال الشاعر :                  بِنابهْ بِنابْه ... لْيَت ما حلَّ عضَّ

 الصورة البيانية في البيت السابق : )  تشبيه صريح ـ تشبيه غير صريح   ــ استعارة ـ كناية  ( 

 

 : مغي راً ما يلزم   غير صريح  تشبيه في صورة  التالي  الصريح  التشبيه  صغْ ــ 6

   ب الماء العذالناس على نبع مثل  ازدحام   يزدحم الناس على باب الكريم 

 .............. .............................................................................................................................  .................. 

 ــ صل من المجموعة ) أ ( ما يناسبه من المجموعة )  ب (  7

 )  ب  (      )  أ  ( الرقم

 تشبيه غير صريح   أْرَضا  الن اسُ  وأْصبَحَ   َسَماًء، ـتَ    فأْصبَْحـ  و  والعُلُ  بِّالفَْضلِّ   بِّْنتَ      1

ُكها 2 مُ  الغَْيثُ  َعلَْيها    َوَطْوراً  َطْوراً،  الض َحى يَُضاحِّ َجاَما يَنَسجِّ  كناية        انسِّ

 تشبيه صريح              أعالمها انطوت القدس على  لهفي 3

 جناس غير تام     المطرُ  يْعقُبهُ   وال عجب فالبرقُ أعطى  ثمَّ  الكريمِّ  وعد 4

 استعارة   5
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 18  إعداد / محمد قاعود                      تدريبات  التفوق                              الثاني عشر    

 
 مبيناً أثرها في المعنى .  ينالتالي البيتينالصورة البيانية في   اشرحــ 1

     اْصـبِــْر َعـلى َمـَضـِض اْلـَحـســو            ِد؛   : ـام   فَــــِإنَّ َصــْبــــَرَك قـــاتِـــلُــــهْ قاَل أَبـو تَـم 

 فَـالــنَّــــاُر تَـــأُْكـــــُل بَـْعـــَضــــهـــــا               إْن لَـــْم تَِجــــْد مــــا تَـــأُْكــلُــــهْ                               

 .............................  ......................................................................................................:  الصورة شرح

 

 .....................................................................................................  .... ................................... أثرها : . 

   : مبيناً نوعه المحسن البديعي في اآلية الكريمة التالية  ــ  حدد 2

   الى : " ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث "    قال تع -
.............................................................................................................................  ................................ 

 ت التالي :البي فيـ  اشرح الصورة البيانية 3

 سيذكرني قومي إذا جد جدهم              وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر.              

 .......................................................................................  ............ .................................. : شرح  الصورة

........... .............................................................................................................................  ..................... 

 :     سر جمالها داللتها ومبيناً  فـيــما يَـليْد موطن الكناية حد ِّ  ــ 4

 هو في الخصام غير مبين "  قوله تعالى :"أو من ينشؤا في الحلية و           

............................................................................................................................. ................................ 

 ..................................................................................................  ........................................................... 

 اختر المكمل الصحيح لكل مما يلي بوضع خط تحته : ــ 5

  الذميمة  دواعي نفسهالمؤمن يحارب " المؤمن   .. "       

 ــ استعارة ـ كناية  (   )  تشبيه صريح ـ تشبيه غير صريح : الصورة البيانية في العبارة السابقة

 

 ؟  ... (  ) يا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َهْل أَُدلُُّكْم َعلى تِجاَرة  تُْنِجيُكْم ِمْن َعذاب  أَِليم 

 :    في البيت السابق  الغرض البالغي   )   للنداء (  

 ء ــ   اإلغرا    ــ  التحسر          ـ  الزجر                  التشويق                           

 ــ صل من المجموعة ) أ ( ما يناسبه من المجموعة )  ب (  6

 )  ب  (      )  أ  ( الرقم

بِّ، قُُصور       1 ، كالَكَواكِّ عَات  ئنَ  يََكْدنَ   الَمِّ ي يُضِّ  صريح  غير تشبيه  الظ الَما للس ارِّ

يم وأْنفاسُ … … نَشاط   لَها الغُصونِّ  وأعطافُ  2  كناية       فُتُورُ   بها  النسِّ

 استعارة  ماء  للظمآن  النار في  فما   بخيل  من  السماحة  ترج  وال 3

 تشبيه صريح   قفي  لها   قلتُ  األْسرار  َمْوضع  إلى...   دبيبُها وَدبَّ   َشربناها فلما 4

   مقابلة      5
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 19  إعداد / محمد قاعود                      تدريبات  التفوق                              الثاني عشر    

 

 مبيناً أثرها في المعنى .  البيت التالي الصورة البيانية في   اشرحــ 1

   َعالي نفوُسنا       َوَمْن يَْخُطِب الَحْسناَء لَْم يُْغِلها الَمْهـرُ تهوُن علينا في الم   

 ......  .............................................................................................................................:  الصورة شرح

 

 ............................  ............................................................................. ....... ............................أثرها : . 

 : مبيناً نوعه ــ  حدد المحسن البديعي في اآلية الكريمة التالية  2

   قال تعالى : " ولكن أكثر الناس ال يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا "  -
... .............................................................................................................................  ............................. 

 البيت التالي : ما تحته خط في ـ  اشرح الصورة البيانية في3

هْ هـــــا لَتْ وإذا َمسَّـــــــــْت حصـــــــــاةً َصقَ   فهَي ُدرَّ

 .......................................................................................  ............ .................................. : شرح  الصورة

 ......................................................................................  ....................................................................... 

ْد موطن الكناية  ــ 4  :     داللتها و سر جمالهامبيناً   فـيــما يَـليحد ِّ

يطَ :} تعالى قال هِّ  َوأُحِّ يَة   َوهِّيَ  فِّيَها أَنفَقَ  َما َعلَى  َكفَّْيهِّ  يُقَل ِّبُ  فَأَْصبَحَ  بِّثََمرِّ َها َعلَى َخاوِّ   .(  ُعُروشِّ

.............................................................................................................................  ................................ 

 اختر المكمل الصحيح لكل مما يلي بوضع خط تحته : ــ 5

 ـهُ   ـهُ، َوَجبَـْت َمَحبَتُـَمـْن النَـْت َكِلَمتُـ 

 ( طباق اإليجاب   –جناس  –سجع  –السابقة  :  ) طباق السلب   العبارة المحسن البديعي في 

 تعالى :) وُكلُوا َواْشَربُوا َحتَّى يَتَبَيََّن لَُكُم اْلَخْيُط اأْلَْبيَُض ِمَن اْلَخْيِط اأْلَْسَوِد ِمَن اْلفَْجِر.(  الق 

 :   في اآلية الكريمة السابقة ألمر ( الغرض البالغي ) ل

 التمني  ــ               اإلباحة ــ النصح               ــ  الدعاء                                   

 ــ صل من المجموعة ) أ ( ما يناسبه من المجموعة )  ب (  6

 )  ب  (      )  أ  ( الرقم

عد  ما إِّذا  1 ْلتَ  َزْمَجر  الرَّ ً     أُْسًدا خِّ ضابا  صريح  غير تشبيه     َزئيرُ  لها السحاب في   غِّ

 كناية    .األغصان  فوقَ  أُْنُشوَدتَهُ  الطيرُ  غنًى   2

بت على ابن الحشرج  إنَّ  3  تشبيه صريح   السماحةَ والمروءةَ والندى ... في قبة  ُضرِّ

 استعارة  الَمْهـرُ  هايُْغلِّ  لَمْ   الَحْسناءَ  يَْخُطبِّ  َوَمنْ    نفوُسنا الَمعالي في  علينا تهونُ  4

 جناس تام     5
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 20  إعداد / محمد قاعود                      تدريبات  التفوق                              الثاني عشر    

 
 مبيناً أثرها في المعنى .  ينالتالي البيتين الصورة البيانية في   اشرحــ 1

 وإذا  أراَد  هللاُ نَـْشــَر فَـضيــلة                 ُطـويْت أَتـاَح لـها ِلسـاَن َحسـودِ 

 كاَن يُعَرُف ِطيُب َعْرِف العودِ  لوال اشتعاُل النَّاِر فيما جاوَرْت              ما

 ..........................................................................................  .........................................:  الصورة شرح

 

 ...........................................................................  .......................... .... ................................... أثرها : . 

 :  البيت التالي مبيناً نوعهــ  حدد نوع المحسن البديعي في  2 

  بيُض الصفَائح ال ُسوُد الصَّحائِّفِّ في … …ُمتُونِّهن جالُء الشَّك ِّ والريبِّ   -

.........................................  .................................................................................................................... 

 البيت التالي : ما تحته خط في ـ  اشرح الصورة البيانية في3

 يقول الشاعر في قصيدته )الملق : النفاق ( 

ْبغَ                           يُظِهُر الُحسَن ويُخفي ما بَقي                الذي وامنحونا ذِلَك الص ِ

 .......................................................................................  ............ .................................. : الصورةشرح  

 .................................................................................................................  ............................................ 

ْد موطن الكناية  ــ 4  :     داللتها و سر جمالها مبيناً  فـيــما يَـليحد ِّ

    يعش أبد الدهر بين الحفر           من ال يحبَّ صعوَد الجبال -
........................ .............................................................................................................................  ........ 

 اختر المكمل الصحيح لكل مما يلي بوضع خط تحته : ــ 5

         (    مكفــــــهرهـــــــــــــــا كــالحـــات  وجوهــال أرى إال )   ❑

 الصورة البيانية في البيت السابق : )  تشبيه صريح ـ تشبيه غير صريح   ــ استعارة ـ كناية  ( 

 

 : مغي راً ما يلزم   غير صريح  تشبيه في صورة  التالي  الصريح  التشبيه  صغْ ــ 6

   رائحته . فتفوح بشدة  سحقالذي يلمسك لذي يتحمل ألم العتاب  فينتفع به   كاا 
............................................................................................................................. ................................ 

 ــ صل من المجموعة ) أ ( ما يناسبه من المجموعة )  ب (  7

 )  ب  (      أ  (   ) الرقم

ْنهُ قُْرباً، تَْزَدْد من الفَْقرِّ بُْعدا   1 ، فاْزَدْد   مِّ  طباق        ُهَو بَْحُر الس ماحِّ، والُجودِّ

 مقابلة     . األُمورِّ  ُمْشكالتِّ   رأْيُهُ  أضاءَ  2

ْلت، إِّنْ  َسلِّي، 3  بيه صريح تش     وَجُهولُ  عالِّم   َسواءً  فلَْيسَ ...    وَعْنُهمُ  َعنَّا النَّاسَ  َجهِّ

 جناس  "  عنه وينأون   عنه  ينهون  وهم: "   تعالى  قال 4

 استعارة   5
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 21  إعداد / محمد قاعود                      تدريبات  التفوق                              الثاني عشر    

 

 مبيناً أثرها في المعنى .  البيت التالي الصورة البيانية في   اشرحــ 1

   ُُّهنَّ أَمانُ وإِذا العنايةُ الحظتْك عيونُها …نَْم فالمخاِوُف كل           

 ..  ............................................................................................................................. .... :  الصورة رحش

 .......................  .... .......................................................................... .... ................................... أثرها : . 

 :       ما يلي مبيناً نوعهــ  حدد المحسن البديعي في 2

 ” ُحفَّتِّ الَجنَّةُ   بالَمكارهِّ ، وُحفَّتِّ   النَّاُر     بالشََّهواتِّ ”    :  ـ قال 1  
 ........................................................................................  ..................................................................... 

 البيت التالي : ما تحته خط في ـ  اشرح الصورة البيانية في3

                ً   وِكسا اإِلظالَم شمَس الَمْشرقِ                أْلبَس الش مَس ظالماً َداِمسا

 .......................................................................................  ............ ........ ..........................: شرح  الصورة

 ............................... ....................................................................................................................  .......... 

 اختر المكمل الصحيح لكل مما يلي بوضع خط تحته :  ــ4  

  .وقال بعض البلغاء: اإِلنساُن بآدابه، ال بزيَّه وثيابِه 

 طباق اإليجاب  (  –جناس  –سجع  –السابقة  :  ) طباق السلب  العبارة المحسن البديعي في 

 

  ( معدتيإلى ذهني .. كما أحرم دخول األكل السام إلى  األفكار السيئة   سأحرم دخول   ) 

 ــ استعارة ـ كناية  (  تشبيه صريح ـ تشبيه غير صريح  )  : العبارة السابقة فيالصورة البيانية 

 

   أِزْل َحَسَد الُحس اِد َعن ي بَكبتِهْم     فأنَت الذي َصي ْرتَُهْم لَي ُحس َدا 

 :     البيت السابق   في   ( لألمر    الغرض البالغي )  

        دعاء  ــ                        تعجب ــ                 ــ إنكار                نفي              

 ) .قوله تعالى: ) ال يَْسَخْر قَْوٌم ِمْن قَْوم  َعسى أَْن يَُكونُوا َخْيراً ِمْنُهْم 

   :      في اآلية الكريمة السابقة  ( للنهيالغرض البالغي   )   

 التمني  –              التيئيس  -             التوبيخ -        النصح                                

 

 ــ صل من المجموعة ) أ ( ما يناسبه من المجموعة )  ب (  5

 )  ب  (      )  أ  ( الرقم

ْرَضكَ  بالمعروفِّ  ِّاشتَر                 1  تشبيه صريح   األَذى منَ  عِّ

ي الَ  2 رِّ نَ  َكريمالْ  َعَطلَ  تُْنكِّ نَى مِّ  استعارة      اْلعالِّي لِّْلمكانِّ   حْرب   فالسَّْيلُ    اْلغِّ

 تشبيه غير صريح   مشغوفة بمواطن الكتمان  قوم ترى أرماحهم يوم الوغى  3

يمُ  فِّيها ورقَّة  … …  لُْطفِّها فِّي أَْخالقَكَ  كأَنَّ  4 باحْ   نَسِّ  كناية       الصَّ

 مقابلة     5
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