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UNIVERSITY OF CALICUT

SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION

BA ARABIC

(2011 Admission Onwards)

VI Semester

Core Course

GRAMMAR RHETORICS AND PROSODY

QUESTION BANK

الخبر ینبغـي أن یطابق ـــــــــ.1

)Aالمفعـول بھـ Bالجملةـ Cالمبتـدأـ  Dالفاعل( 

ــــــــ  لالزم ال یأتي بعده الفعل ا.2

)Aبھـ المفعولBالنعت ـ Cالمبتدأـ  Dالفاعل  ( 

الكلیـة ــــــ  ذھبت من .3

)AماشیةBـ راكًبـا ـCـ راكبان Dراكُبُ  ( 

المدرسة منـــــــ  رجع .4

)Aـ  البنتان Bـ  البنات Cـ الولدین Dانطالبال( 

التشبیھ من ـــــــــ.5

)Aعلم النحوـ Bعلم البیانـ  Cعلم البدیعـ   Dلمعاني علم ا( 
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ــــــــ  ھو حذف الحرف الثاني.6

)Aالعجـزـ Bالترفیلـ Cالوقصـ  Dالخبن( 

یرفع  ــــــ  المثـنى .7

)Aـ بالیاء Bـ باأللف Cـ بالنون Dبالواو ( 

ألنھ ــــــ" بیوت" رفع، یالعمالبیوُتتلك.8

)Aـ   خبـر Bمبتـدأ ـ  Cـ   فاعل  Dعــتن(

فعل مبنـي على ــــــ  : صدقُت.9

)Aـ  الكسـرةBـ الواو  Cـ    السكـون  Dالضمة  ( 

ــــ ینصب المضارع إذا سبقـھ.10

)Aبـ Bـ   لـم  Cـ   ما  Dلـن ( 

ة حرف علة یسمـى ـــــیحروف األصلالإذا كان أحـد .11

)Aالالزمـ Bالمعتلـ  Cالمضارعـ Dالصحیح( 

فیھا ــــ  ــــ  االسمیةالجملة .12

)Aـ فاعل ومفعول Bـ  فعل وفاعل  Cوخبر مبتدأDظرف وحال(

ـــــ  سط الفعل حرف علة یسمـى وإذا كان .13

)Aمثالـ   Bـ خبر Cـ نعـت Dأجـوف( 

األحـرف الزائدة فیھ ـــــــــ: تحارب .14

)Aاأللف والراءـ Bالتاء والحاءـ Cاأللف والتضعیف ـ Dتاءالھمزة وال( 

یصاغ  اسم الفاعل من الفعل الثالثي على وزن ـــــ.15

)Aالمصدرـ Bمفعـولـ CفـاعلDـ الفعل( 

أكـرمت الضیف ، فالضیف ـــــــ.16

)Aمـكـِرمـ   Bممـكـَرـ Cمضیف ـ   Dكارم ( 

راب أمس ـــــإعـ: وصل الضیوف أمـس .17

)Aمفعول بھـ Bظـرفـ Cمضاف إلیھDخبر( 
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ــــــــالمھندسات .18

)Aـ یذھبـَْن Bیذھـبان CـنذاھباDذاھبتان  ـ( 

"بحثــا " إعراب : خرج الطالب بحثـًا عن الموضوع .19

)Aـ مفعول مطلق Bـ مفعول ألجلـھ  Cـ  مفعول بھ  Dفاعل ( 

كتـابٍ ــــ  كان  عنده ــ.20

)Aـ ثمانیة Bمائةـ  Cـ عشرین  Dعشرون ( 

.حوْل الجملة بحیث تكـون الجملة الثانیة نعتا لألولـى: جاء الرجل یبكــي من الجوع  .21

جاء الرجل وھو یبكـي من الجوع Cجاء رجل یبكـي من الجوع Dجاء الرجل باكیا من الجوع( 
B   جاء الرجل بالجوع ـA(

مبـني على ـــــ : َنـُبـاكت.22

)Aـ  السكـون Bالنون ـ حذفCالكسرة  Dالیاء ـ( 

علم العروض یتعلق بـ  ــــــــ.23

)Aكتابة المقالةـ   Bالنقـد األدبي ـ  Cـ    القصـة Dالشعــرا( 

التشبیھ الذي یحذف منھ األداة ووجھ الشبھ یسمـى ـــــ.24

)Aالصحیح ـ  Bـد المؤكـ  Cالضمنيـ  Dالبلیغ 

في األسمـاءــــــــ   یوجـد ال .25

)Aـ المضارع Bالنصب ـ  Cالجـزمـ  Dاألفعال ( 

السبب الخفیف ھو ــــــ.26

)Aمتحرك مجرورـ Bمتحرك وساكـنـ Cمتحركـ   Dسـاكن ( 

ــــ ـــــ  یسمیان طرفي التشبیھ.27

)Aالمجمل ـ Bالمشبھ والمشبھ بھ ـ   Cداةالمشبھ بھ واألـ   Dالمشبھ واألداة( 

ھو التشبیـھ ــــــ:  في الشجاعة أنـت أسـد.28

)Aفصـلالمـ Bالبلیغـ Cالمؤكـد ـ   Dالمرسل( 

الجملة الثانیة ــــــ: جاء األستاذ والطالب غائبون .29

)Aنائب فاعل ـ  Bحـال ـ Cتوكیـد ـ   Dبدل ( 
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ــــــ" إن " خبــر : هللا یرزق من یشـاء إن ا.30

)Aالرازق ـ  Bاهللا ـ Cیرزقـ Dمن یشاء(

ــــــــ  قلمــًااشتریُت.31

)Aخمس عشرةـ Bسبعا وعشرین ـ Cعشـرون ـ  Dسبعةً  وعشرین ( 

الحروف الزائدة فیھا ـــــــــ: استـَخـَرجـَْن .32

)Aـ األلف والنونBـ الخاء والراء والنونCلتاء والنون ـ   اDالھمـزة والسین والتاء (

ــــــ " أن تحسـن: " أول الواجبات أن تحسن إلى الوالدین .33

)Aبدلـ Bالمصدر الصریح ـ Cالمصدر المؤولـ   Dفعل مجھول( 

.ـــــ ھو ما كان أحـد أحرفھ األصلیة ھمـزة.34

)Aاألجـوف ـ  Bالمعتلـ  Cالمصدر ـ  Dالمھمـوز( 

التشبیھ المرسـل  ما ذكـر فیھ ــــــ.35

)Aالمشبھـ Bالمشبھ بھ ـ  Cأداة التشبیھـ  Dوجھ الشبھ( 

الطي في علم العروض ــــــ.36

)Aتسكین الرابعـ   Bحذف الرابع الساكن ـ Cحذف الثاني ـ   Dحذف األخیر( 

ــــالنصف األول من البیت یسمــى ـــ.37

)Aقافیةـ  Bصـدرـ Cضربـ   Dصحیح ( 

خبر ھذه الجملة ــــ: الرجل الذي جاء أمس مھندس  في قطـر.38

)Aمھندسـ  Bأمس ـ  CقطـرDالرجل ـ( 

اإلضمار ھو ــــــ.39

حذف السـابعـ Bتسكین الثاني المتحرك ـ Cحذف الثالث المتحرك ـ Dحذف الرابع الساكن ( 
)Aالساكـن 

ھو من بحـــر  ـــــ: فعولن مفاعیلن .40

)Aالطویلـ Bالكامل ـ Cالبسیط ـ  Dالمدید ( 

المشـطور من البیت ھو ــــــ.41
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ما حذف ثالثا ـ Bما حذف أول البیت ـ Cما حذف جزء البیت ـ   Dما حذف نصف البیت ( 
)Aالبیت 

الجملة ـــ الخبر في : متى االمتحان .42

)Aمتى ـ Bھـو ـ Cـ محذوفDاالمتحان (  

م في المدینة أصدقائي ـــــ  رأیتھ.43

)Aـ الذي Bنـ الذیCـ ھذا Dالتي( 

نجعلھ متعـدیا إذا زیـد علیھ ـــــــ: خـرج .44

)Aالتاء واأللفـ Bاأللفـ Cالھمزة والنونـ Dالتاء( 

لھ ـــــ   أبواب دالثالثي المجـر.45

)Aتسعة ـ Bـ سبعةCستة ـ  Dخمسة ( 

حروفھ األصلیة ــــــ : احمـّر .46

)Aـ  أمـرBـ حمـّرCـ أحمـرDحمـر(

كانت فاطمة وخدیجة ــــــ في الجامعـة .47

)Aـ   طالبتین Bـ  طالبات Cـ   طالبینDطالبان (

فاصلة صغـرى ـــــــ.48

)متحرك وسـاكـن ـ Bمتحركان ـ Cمتحركان وساكن Dساكن اعدھبحركات ثالث ( 

فیما یلــــي ـــــــیاء المخاطبة .49

)Aیدعـونـ  Bیقضین ـ  Cتخرجِِـیـنـ  Dیكـبت 

من حروف العطف .50

)Aأن ، لما ، لكـن ـ Bو ، ف ، ثم Cمن ، إلى ، بلـ Dلم ، ال ، لن ( 

زمـا  ــــــــــنجعلھ ال: قطـع .51

)Aبوضع التاءBبحذف العین Cبزیادة الھمزة والنونDبزیادة األلف( 

التشبیھ المجمل ھو ــــــ.52
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ما ذكر فیھ Bما ذكر فیھ المشبھ بھ Cما ذكر فیھ األداة Dما حذف منھ وجھ الشبھ ( 
)Aوجھ الشبھ 

شبھ بھ  ـــــــاالستعارة التي حذف منھا الم.53

)AالمطلقةBالتصریحیة CالمجازیةDالمكنیة (

ھذا مثال لـ ـــــــــ: كثیر الرمـاد .54

)Aالتشبیھ Bالكنایة Cالمجاز المرسل Dالمجاز اللغوي( 

ــــــ"  جمیعا " إعـراب : إن اهللا یغفـر الذنوب جمیعا .55

)AنعـتBخـبرCتوكیـدDبدل( 

ـــــــیصیر" مشــى " إذا أضیفت واو الجمع إلى فعل .56

)Aمشــْوَن Bمشـُوا CماشًیـاDمشُیوا( 

من أمثلة الفعل الناقص  ــــــ.57

)Aورد Bأكل Cمـال Dخال (

فعل ـــــــالھذا : بعثـر .58

)Aفعل أمر   Bمضارع Cرباعي مجردDالثالثي المزید (  

المضارع مبني على السكـون إذا اتصلت بھ ــــــ.59

)Aتاء الفاعل Bنون النســوة Cواو الجمعDیاء المخاطبة (

جاء الطالب إال ــــــــ.60

)Aقاسـْم Bقاسـمٍ Cقاســُمُ Dقاسما ( 

الھمـزة فیھ ـــــــ: كسـَران.61

)Aھمزة أصلیةBألف زائدٍةCھمزة القطـعDة الوصل  ھمـز( 

ـــــــــ" ضـّیَف " اسم الفاعل من .62

)Aضیف Bمضیوف Cمضّیف Dضائف  ( 

ینصب التمییز إذا كان الممیـّز ــــــ.63

)Aمشـاًرا إلیھ BموجوداCمحذوفاDملحوظـا( 
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ـــــــمن أدوات االستثنـاء ــــــ.64

)Aإنما ،  بل Bلـن ، لیس Cإال، غیرDحتى ، مـن( 

ألنھ ـــــــجرور بالفتحة م" كالكـوت : " رجعـت إلى كالكـوَت .65

)Aظرف Bغیر منصرف Cاسم مكان Dفعـل رباعي (

ــــــــــــــــ: المراد من شبھ جملـة .66

)Aالظرف والجار والمجرور Bالمبتـدأ والخبر Cل والمفعول بھ الفاعDالفعل والفاعل (

البدل إعـرابھ ــــــ.67

)Aالجــزم Bإعراب المبدل منھ CالجــرDالنصب ( 

الجملة  بعـد المعـرفة تعـرب  ــــــــ.68

)Aنعـتا BخبراCفاعال Dحاال (

ف ، ألنھا ـــــــاسم ممنوع من  الصر: فاطمـة  .69

)AمبتدإBأعجميCعلم مؤنث Dمفـرد (

االستعارة األصلیة ــــــــــ.70

ما ذكر معھ مالئم Cما یحذف منھ المشبھ بھ Dسم المستعمل فیھا اسما جامدا ون االــما یك(
)Aما ذكـر فیھ وجھ الشبھBالمشبـھ 

و التشبیھ ـــــــھ: ذكر فیھ وجـھ الشـبھ لم یما .71

)AالمجملBالمقلوبCالمفصلDالمؤكـد(

في الكلمتین ؟" ھم " ما الفـرق بین : رأیتھم :  بیوتھم .72

األول مضاف إلیھ والثاني Cاألول مفعول بھ  والثاني ظرف  Dمبتدأ والثاني فاعل : األول (
)Aبھ األول فاعل   والثاني مفعول Bمفعول بھ   

أجـزاء بحر الكامل  ــــــــــ.73

)Aمستفعلین فعولن  مرتین Bمتفاعلن ست مرات Cمفاعیل مرتینDفعول ست مرات (

ما ذكـر  معھ مالئم المشبھ یسمـــــى  ـــــــ.74

)AالمكنیــةBالمطلقـة CالمشبھDالمرشحة (
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جاء األخ من الكویت ـ یرفع األخ ـــــ.75

)AبالیاءBباأللف CبالواوDضمـة بال( 

یسمــى ــــــــللبیت الجـزء األخیر من النصف الثاني.76

)AالمنھـوكBالصدرCالعجـز Dالضرب (

ـــــــــ"  خرطـوم " إعـراب . رأیت الفیَل خرطومـَھ.77

)Aمفعول ثاني Bبـدل Cمفعول بھ Dتمییز (

ـــــ" أنا" إعـراب : أنا ھذه الرسـالة كتبُت.78

)AتوكیـدBبـدل Cفاعل Dخبـر(

الجملة بعد النكـرات ـــــــــ.79

)Aغیر المنصرف Bمبتـدأ CتمییزDنعــت (

"ه " ماذا إعـراب : أعطتیھ كتابا .80

)Aمضاف إلیھ Bمفعول بھ Cمبتدأ Dفاعل  ( 

المجموع ھو ـــــــــالوتد .81

متحركان بعدھما ساكـنBمتحرك وساكـنCساكنان Dثالث متحركات وساكن بعدھا (
A(

نھار الزاھـد صائم ، اإلسنـاد إلى ـــــــ.82

)Aحال الفعل Bزمان الفعلCمكان الفعلDسبب الفعل (

واضع علم العـروض ھو ــــــــ.83

)Aاإلمام الغـزالي  Bابن خلـدون Cاإلمام الجاحظDـد خلیل بن أحم(

ما ھي ؟. في الجملة كلمة ممنوعة من الصرف : فعـدة من أیـام أخـر .84

)AعـدةBأیام CأخـرDمن(

الحشـو في علم العروض  ــــــــ.85

القافیة Bلعروض الضرب واCما عدا الصدر Dما عدا  العروض والضرب (
)Aوالعروض 
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؟من األفعـال اآلتیة ما ھو الالزم .86

)Aأحسـن Bأقـدم CأبَشـرDأكـرم (

ما ھو الحذف في علم العروض ؟ ــــــ.87

نقص الجزء األخیر Bنقص سبب خفیف Cإضافة حرف ساكن Dتسكین الحرف الرابع(
A(

خلیل بن أحمـد ـــــعدد البحور عند ال.88

)Aعشرون Bخمسة عشـر Cأربعة عشر Dستة عشر( 

یساوي المثـنى وجمع المذكـر السالم في عالمة ــــــ.89

)AالجـرBالضمـیرCالرفع Dزم الج( 

أجزاء بحر المدید ــــــ  ــــــــ.90

)Aلن مفاعلین فعوBمستفعلن Cمفعوالت فاعلن Dفاعالتن فاعلن(

أصلھ  ـــــــ: یَنـِعْدـَت.91

)AندعیتBیدعینCوینتدُعDتدعون  (

حذف الخامس المتحرك ھو ـــــــ  .92

)AالعقـلBالخبـن Cالنقص Dالطي( 

.ضع سؤاال بحیث تكـون الجملة جوابا لھ : رجع الطبیب إلى بیتھ .93

إلى أین Bاآلن أین الطبیبCماذا یفعل الطبیب Dلى بیتھ إمن المستشفـى من رجع(
)Aرجع الطبیب

.حول  المفعولین إلى جملة اسمیة : أرسل اهللا محمًدا رسوال .94

)Aمحمد مرَسل Bالرسول محمدCاهللا مرسل  Dمحمد رسول (

ال یجتمع في الجملة الواحدة  ــــ    ـــــــ .95

)Aالظرف والمفعول بھ Bالفاعل ونائب الفاعل Cالفاعل والحالDلمفعول الفاعل وا(

جعلوا أصابعھم في آذانھم ، ھذا من المجاز المرسل  ، وعالقتھ ـــــــ.96

)Aاعتبـار ما كان Bاعتبار ما یكـون Cكلیة Dجزئیة (
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النون في ھذا الفعل ــــــ: ینصـَرنَّ .97

)Aنون الوقایة Bنون التوكیدCالفاعلنون Dنون النسوة (

یا  ــــــــ  الدین .98

)AصالْحBصالًحاCصالُحDصالَح(

المشبـھ بھ في ھذه الجملة  ـــــــ: أنت شمس في البھاء .99

)AشمسBھوCالبھاءDأنَت( 

ـــمفاعلتن مفاعلتن فعولن ـ ھذه  أجـزاء بحـر  ـــ.100

)Aالبسیط BالوافـرCالرجـزDالكامـل (

الجـزء األخیر من الصدر یسمـــى  ــــــ.101
)AالصحیحBالضرب Cـالقافیـة Dالعروض ( 

؟ جوابھ ـــــــالقلملمن ھذا .102

)Aھذا قلم Bمحمد لھ قلم Cھذا القلم لمحمـد Dھذا قلم محمد (

بحره ــــــ: أقصـر عن نـدى ــ  وكما علمت شمـائلـى وتكـرمي وإذا صحوُت فما.103

)AالمجتثBالكامل Cالمـدید Dالطویل( 

اذكـرما ھو  المضاف إلیھ في الجملة :  تلك مـزارع بنـي  إخـوة عباس.104

)Aبني ، إخوة ، عباسBعباسCإخوة ، عباسDمزارع ، بنـي (

علة یسـمى  ــــــالذي في أولھ حرف.105

)Aمثال Bناقص Cظرف Dأجـوف(

.في الجملتین " قاسم " اذكـر إعراب : ھذا أخـي قاسم : ھذا أخو قاسم .106

)Aخبر ، فاعل Bمضاف إلیھ ، بدلCمضاف إلیھ ، خبرDمبتدأ ، فاعل (

قصائد ـــــــــ" الحولیات " .107

)Aحسان بن ثابت Bأمیة بن الصلتCن أبي سلمى زھیر بDلبید بن ربیعة (

إعـراب اللص ـــــ: قـُِتَل اللصُ  .108

)Aالمبتدأ Bنائب الفاعل Cالمفعول بھ Dفاعل(
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یأتـي  على وزن ـــــ" أفعـََل " مصدر األفعال بوزن .109

)AفعولBفعیل CأفعـالDإفعـال(

.ل الشمس مكان القمـر وصحح الجملة اجع: القمر مشرق في اللیل.110

أشرق الشمس في Bأشرقت الشمسCالشمس مشرقة في النھار Dالشمس مشرق في اللیل(
)Aالنھار

المضاف في الجملــة ـــــــ: ھذا كتاب محمد .111

)Aالضمیر Bكتاب Cمحمد  Dھذا (

ــــــــھذا البیت بحر: علـى طـھ رسـول اللـھ ::صالة اهللا سـالم اهللا .112

)Aالرجــز BالطویلCالھـزجDالرمل (

.اجعل الفعل الزما : أصدر الناشرون الكتاب .113

)Aالكتاب مصدورBالكتابدَرَصCأصِدر الكتاب Dصدور الكتاب  (

المفعول بھ في الجملة ـــــ: أبي إلى المدینة ھاأرسل.114

)AالھاءBیاء  الCالمدینة Dھـي ( 

وحان قطافھا وإنـي لصاحبھا ـ االستعارة في ھذا البیت ــــــ:: إني ألرى رؤوسا قد أینعـْت .115

)AتمثیلیةBتصریحیة Cمكنیـة Dمرشـحة (

"محمـد " ماذا إعـراب : محمد  عمـي ھو .116

)Aالتمییز Bالبدل Cالمفعول Dالخبر ( 

ـــــــأجـزاء الرجـز ـــــ.117

مستفعـلن ست Bفاعالتن خمس مراتCِ مفاعیلن مرتینDفعولن مفاعیلن أربع مرات ( 
)Aمرات

.الناقص الیائي األصل یكتب ماضیھ بـ  ـــــــ في آخـره .118

)Aالھمزة Bالیاء Cالواو Dاأللف ( 

.أنتن ـــــ كل یوم.119

)Aتم صلیbتصلــيCتصلون Dتصلین (
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یا زینب  ــــــ   الحـقَ .120

)Aقلتِ  Bقولــي Cتقل Dتقول ( 

أصلھ  ـــــ: یمشون .121

)Aتماشین Bتمشون Cیمشــي Dیمشیون(

مفاعیلن فاعالتن ـ  أجـزاء بحــر ـــــــ.122

)Aالبسـط BالطویلCالمضارعDالوافـر(

التشبھ في ھذا البیت  ـــــــ. قد یشیب الفتـى ولیس عجبا ـ   أن ترى النور في القضیب الرطیب .123

)AالمرسـلBالضمـنـى Cالبلیـغ Dالمقلـوب (

الزحاف ــــــــــــــــــــ.124

Bتسكین الخامس المتحرك Cتغییر یحدث في األسباب واألوتاد Dحذف الثاني الساكـن (    
)Aحذف النصف األول من البیت

عالقة المجاز المرسـل في ھذه اآلیة ــــــــ: وآتـوا الیتامـى أموالھم .125

)Aاعتبار ما كان Bالسببة Cالحالیة Dاعتبار ما یكـون (

ظننت ـــــ   الضیف من الكویت.126

)Aھو Bعن Cأن Dإن ( 

أجـزاء المتقـارب ــــــــ .127

مفاعیلن Bفاعالتن فاعلن مرتین Cفعولـن ثماني مـرات Dمفاعیلن  مرتین فعولـن(
)Aفاعالتن ثالث مرات 

القـرآن كتاب ـــــ  من اهللا .128

)Aمنـّزُلُ BمنزولCمنـزوُلُ Dمنزلون  (

االستعارات في ــــــــ أنواع .129

)AسبعةBثمانیة Cستة Dخمسة ( 

رأت الكتاب إال ــــــــ قـ.130

)Aصفحتین Bصفحتان Cصفحـةُ ُ Dصفحـةً (
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.توفـي خلیل بن أحمـد في عام ـــــــ.131

)-778DC- 756- 845BA- 547(

عالقة المجاز المرسل في ھذا البیت ــ: لھ أیاد علـّي سابـغة ـــ   أعـد منھا وال أعـددھا .132

)Aالكلیة Bالحالیة Cالمسببیة Dالسببیة(

بحـر ھذا البیت ــــــ: لیت شعـرى ما ذا تـرى ـــ  أم عمـرو في أمـرنا  .133

)AالرمَلBالرجـز Cالخفیف Dالكامل (

كیف تقـرأ الجملـة مجھـوال ؟: كــَتبُت الرسـالة .134

)Aكاتُبُ  الرسالة Bكـتبُت الرسالة Cأنا أكتب الرسالة Dالرسالة كـُتـِبْت( 

.اكتب في الفراغ  جملة تكـون حاال:ـــــــــوصلت البیَت .135

)AمتأخـراBوالمطر نازلCبعد الساعة الخامسة Dفي الصباح(

وینزل لكم من السمــاء رزقـا ـ عالقة المجاز المرسل في ھذه اآلیة ـــــ.136

)Aالمحلیة Bالحالیة CالمسببیةDالسببیة (

)إلى جملة مفیدة " البستان الجمیل " حّول . (البستان الجمیل واسع.137

)Aواسع جمیلBالبستان واسع Cجمیل البستان  Dالبستان جمیل (

حول كل اسم في ھذه الجملة إلى الجمع : الرجل الكبیر مریض .138

الرجال Bالرجال الكبار مرضاءCالرجال الكبار مرضىDالرجال الكبیر مریض (
)Aالكبیرون مریض

للمجاز المرسل یوجـد في أي جملـة من اآلتیة  ؟" یة كلال" عالقة .139

ازدحمت Bبنـى الوزیر المدرسة Cفي المدینة سیارات كثیرة Dشربت ماء النیل (
)Aالشوارع

الضرب في علم العروض ـــــــ.140

Bالجزء المتوسط من البیت Cالجزء األول من الحشو Dمن النصف الثاني الجزء األخیر(
)Aالجزء األخیر من الصدر

تساوي األسماء الخمسة وجمع المذكـر السالم في عالمة  ـــــ.141

)Aالجرالرفع وBالنصب والجر Cالنصب والجـزم Dالنصب الجـر و(
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المجاز المرسل في اآلیة ـــــــعالقة : واركعـوا مع الراكعین .142

)AالكلیةBالجـزئیةCالسببیةDالتصریحیة(

عالقة المجاز المرسل في ھذه اآلیة ــــــ: إن األبرار لفـي نعیم .143

)Aمكنیــة Bسببیة Cحالیــة Dمحلیة (

ـــــــ"  اعتبار ما یكـون " من أمثلة .144

لھ یـد في ھذا Bقرأت  القـرآن Cوال یلدوا منھم إال فاجـرا كفارا Dوافق شن طبقة ( 
)Aالموضوع

المنھـوك من البیت ھو ــــــ .145

)Aما حذف منھ جـزء واحد Bما بقي فیھ ثلثاهCما حذف منھ ثلثاه Dما حذف نصفھ(

فعل ــــــــــالیوجد ھمـزة الوصل في .146

)Aالماضي واألمرBالخماسي والسداسيCالمضارعDالرباعي (

االستـعارة في ھذه الجملة ـــــــ:  إنك ال تجني من الشـوك عنبا  .147

)Aتمثیلیة Bأصلیة Cمكنیة Dتصریحیة (

یكون ــــــ" شىیخ" إذا أضیفت واو الجمـع إلى فعل  .148

)Aُوون شیخBین شیخCـُون شیخDْون َشیخـ(

ما ھـي الجملـة ؟. ما یلـي یوجد إسناد الفعل إلى مكانھ فی.149

)Aشربت ماء النیل Bذبحت البقـرة بالسیف Cاسـأل القـریة التي كنا فیھا Dكتبُت بالقـلم (

العـجز في علـم العـروض ــــــ.150

)Aاألجـزاء المتوسطـةBالجـزء األخیر Cالنصف األول Dالنصف الثاني (

االستعارة تكـون مطلقة إذا ــــــ.151

Bإذا ذكـر معھا ما یناسب المشبھ  بھCلم یذكر معھا شيءDذكـر معھا ما یناسب المشبھ ( 
)Aإذا كان االسم فیھ جامـدا 

عالقة المجاز المرسل في اآلیــة  ــــــ. فبشـرناه بغالم حلیم .152

)Aالحالیـة Bاعتبار ما كان Cاعتبـار ما یكـون Dالسببیة(
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المجـزوء من البیت   ـــــــ.153

ما بقـي فیھ Bما بقي فیھ نصف البیت Cما بقـي فیھ جزء واحدDا حذف منھ جزء وحد م(
)Aثلثان

الفوائد  ـــــــ في ھذا الموضوع  كثیرة .154

)Aاألعالم Bالعلمیة Cالعلومیة Dالعلوم  (

اآلتیة   ــــ   ـــــاألسماءصل في ھمزة الو.155

)Aاثنان ، اثنتانBابن ، انقطـع -C،  أكـرْم اكتـْبD، اْسـم أذھُب(

عالقة المجاز المرسل فیھ  ــــــ: فلیـدع نادیھ  .156

)Aاعتبار ما یكـون Bكلیة CجزئیةDمحلیة (

التشبیھ ــــــ  أنواع .157

)Aثمانیة Bسبعة Cخمسة Dأربعة (

مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن ـ ھذه أجـزاء بحــر ــــــ.158

)AالھـزجBالمضارع CالمتقـاربDالمجتث(

عالقة المجار المرسل في الجملة ــــــ: جـن جنونھ حین سمع ذلك الخبر .159

)Aالمسببیة Bالمفعولاإلسناد إلى Cإسناد الفعل إلى مصدرهDالجزئیة (

عالقات المجاز المرسلـل ــــــ  أنواع .160

)AسبعةBأربعة Cثالثة Dثمانیة (

بحـر ھذا البیت ـــــــ: اعلمـوا أنـي لكـم حافظ ـ  شـاھدا ما كنُت أو غائبــا .161

)AالمتقاربBالمدیدCالھـزجDالوافـر(

"شھـر" ة فعلیة باستعمال الصیغة المناسبة من حول إلى جمل: الطبیب مشھـور .162

)Aتشاھـر الطبیب Bشھر الطبیب Cاشتھر الطبیبDالطبیب شھر (

اجعل المبتدأ جمع مؤنث. الطالب المجد یسعــى في دراستھ .163

الطالبتین Cالطالبات المجدات یسعین في دراستھن Dالطالبة المجدة تسعین في دارستھن (
)A.الطالب المجدات یسعین في دراستھنBمجدتین تسعین في دراستھما ال
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.اجعل المبتدأ جمعا وغیْر ما یلـزم : العلم نافع .164

)Aالعلم نفع Bالعلوم نافعة  Cالعلم نافعة Dالعلوم نافع  (

.مؤنثا " ھما " اجعل . طبیبـانھما .165

)Aھما  Bـا تھمـCھـَي  Dھـّن (

ھذا مثال للـ   ــــــــ. المجد بین ثوبیك .166

)Aالمجاز اللغـويBالكنایـة Cالمكنیـة Dاالستعارة التصریحیة (

بحـر ھذا البیت ـــــ: أعاتبھـا وآمـرھا ـــــ  فتغضبـني وتعصـینــي  .167

)AالخفیفBالمجتث Cالكامل Dالوافر ( 

المفعول بھ في الجملة ــــــ: قطـرسیزور الھند الیوم وزیر.168

)AقطـرBالھند Cالیوم Dوزیر(

ذھب الرجل  ـــــ جاء أمس .169

)AأنتBھو CالتيDالذي ( 

في الجملة ـــــ" ال : " ال أحضـُر الفصل .170

)Aناصبة BنافیةCجازمـة Dناھیة(

ـــــ في الجملة  حرف " ھل : " ھل أنت طالب .171

)Aجــزم BجـرCاستفھام Dظرف (

لـَِم ـ مثال لـ   ـــــــــ.172

)Aالضرب Bالسبب الثقیلCالفاصلة Dالوتد المجموع (

اسم كأن  في الجملة  ــــ: كأنك أدیُبُ  .173

)AأناBك Cأنتم Dھو أدیب(

في الجملة ـــــ" لعل " خبر : لعلنا نراھم غـدا .174

)AالضمیرBنراھم  Cغدا  Dھـم  (

نحن  ـــــــــــ   أقلیــة.175

)Aالمسلم Bن والمسلمCن  یالمسلمDالمسلمان   ( 
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یكون وجھ الشبھ أقوى في المشبـھ إذا كان التشبیھ ـــــــ.176

)AمؤكـداBضمنیاCمقلـوباDمفصال(

ـــــــھذا مثال للتشبیــھ  : أنت كاألسـد .177

)Aالمجمل BالضمنيCالبلیغDلرسالم(

ــــــــالمتداركأجـزاء .178

فاعلن ثماني مرات Bمستفعلن ست مراتCمفاعیلن ست مرات Dمتفاعلن ثالث مرات (
A(

ھذه الجملـة  ـــــمبتدأ : كیف الحال.179

)AالحالBالمبتدأ محذوف Cھو Dكیف (

ــــــ"  ماًء " ت الكأس ماًء ـ إعـراب مأل.180

)Aالمفعول بھ Bالتمییز Cالنعت Dالبدل (

بنى جوھـر الصقلـى جامعة األزھر ،  المجاز العقلي في ھذه الجملة ـــــــ.181

اإلسنـاد إلى Bاإلسناد إلى المسببیة Cاإلسناد إلى المصدرDاإلسناد  إلى سبب الفاعل  (
)Aنالمكا

أغـراض التشبیھ في ھذا البیت : كأنك شمـس والمـلوك كـواكـب  ــ إذا طلعت لم یبد منھن كـوكـب .182
ــــــ

)Aتزیین المشبھBتقبیح المشبھ Cبیان مقـدار حالھ Dإمكان حال المشبھ (

ذھبُت إلى بیت ـــــــ.183

)AأحمـٍدBأحمـُدُ CأحمـَدDأحمـِد(

ا ھي االستعارة التمثیلة فیما یأتـي ؟م.184

)Aكأن العلم نـور المـعBأنت تزرع ما تحصـد Cألقـى نفسھ في الماء Dأنت كالشمس (

المشبھ بھ في اآلیة ــــ:  كأنھم أعجاز نخل خاویة .185

)AأعجازBنخلCخاویة Dنخل خاویة أعجاز( 

كـم یا ـــــــ   اجتھـدوا في دروس.186

)AطالُبBطالُبُ Cطالبٍ Dطالًبـا(



School of Distance Education

Grammar Rhetorics and Prosody Page 18

خبر الجملـة ــــــ: كان میدان المدرسة واسـعـا .187

)Aمیدان المدرسة Bواسعـا  Cالمدرسة Dمیدان  (

ما ھو الوقف في علـم العـروض ــــــ.188

حذف الوتد Bرك حذف الخامس المتحCحذف الرابع الساكـن Dتسكین السابع المتحرك(
)Aالمجمـوع 

من أدوات االستفھام ــ ــ ـــ  ــــ.189

)Aعلى ، فوق ، بلـى Bھل، إذا ، إن Cھذا ، لـن ، إلى Dمن ، ما ، كم(

فاصلة كبرى  في علـم العروض ـــــ .190

تحركان مBثالث حركات بعدھا سـاكن Cمتحرك وساكـن Dأربع حركات بعدھا سـاكن (
)Aبینھما سـاكن

ما ھي ؟.بین القوسین كلمة یصاغ منھا  جمع المذكر وجمع المؤنث وجمع التكسیر .191

)Aمسلــم Bكاتب  Cولد  Dشـجر(

التشبیــھ  في ھذا البیت   ــــــ: وبدا الصباح كأن غـرتھ  ـــ  وجـھ الخلیفة حین یمتـدح .192

)Aالضمـنـى Bالمقلوب Cالمؤكـد Dالمجمل (

یصبح بعد الطي فیھ: مستفعلـن .193

)Aمستعالن Bمستعلـن Cمستلن Dفاعالتن ( 

إذا كـُتَب الناقص الماضي باأللف ، فإن أصلھ ــــــــ.194

)Aواو Bھمـزة Cألف Dیاء ( 

ھذا مثال للـ  ــــــــ: فالنة بعیـدة مھـوى القـرط .195

)Aالمجاز اللغـوي Bالتشبیھ الضمني CالكنایةDل المجازالمرس(

الفاعل في الجملـة ـــــــ. تبدین السرور أنِت.196

)AالسرورBتبدین Cیاء المخاطبةDأنت(

یصیر بعد الخبـن ــــــ: فاعلـن .197

)Aُ فـولBفاعالتن Cفعـولن Dلـن فِع(
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.اذكـر المضافي إلیھ في الجملة : المدینة عاد ضیوف الھند إلى  فنادق.198

)AفنادقBالھنـد ، المدینةCالمدینةDالھند (

وجھ الشبھ یجب أن یكـون أقوى وأظھـر في ـــــــ.199

)Aالمفصلـ   BالمشبھCالمشبـھ بھDأداة التشبیھ(

االستـعارة من ــــــــ .200

)Aعلم البدیعBالكنایةCاللغويالمجاز Dالتشبیھ المرسل ( 

یكون ـــــ"  أنت " إلى " الكتاب " إذا أضیف  .201

)Aأنت الكتاب Bكتابَك Cكتاب أنتDأنت كتاب (

االتسعارة التمثیلة  ــــــ   استعملت لغیر معناھا اًألصلــي .202

)AتشبیـــھBتركیــبCفعل Dكلمـة (

تصبح بعد الغصب:مفاعلـَتـُـْن .203

)Aفاعالتن BمفاعلـْتـُنCمفاعالتن Dمفاعیلن (

شعبـان ـ ھذا االسم ممنوع من الصرف ألنھ ـــــــ.204

)Aعلم مؤنـث Bمزید فیھ ألف ونونCاسم اعجميDعلم مذكـر(

)اجعل الجملة مؤنثة  ( ھذان ولدان .205

)Aھي بنت Bء  بنات ھؤالCھاتان  بنتان Dھذان بنتان  (

ھذا تعـریف ــــــ: بیان أن شیئا أن أشیاء شـاركت غیرھا في صفة أو أكثر .206

)AالكنــایةBالتشبیھ Cالمجاز العقليDالمجازالمرسل(

اعقلھا وتوكـْل ـ ھذه المقـولة من ـــــــــــ.207

االستـعارة المرشحـة Bستعارة المكنیة االCاالستعارة التصریحیةDاالستعارة التمثیلیـة(
A(

ـة ــــربعجمع المذكـر السالم من ھذه األ: ـ أشجاركاتبون ـ  أوالد  ـ صائمات.208

)Aصائمات Bكاتبون  Cأوالد Dأشجار(

.اجعل المفعول بھ مؤنثا وغیر ما یلـزم : أعطیت الطالَب كتابھم .209
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أعطیت Bأعطیت الطالبة كتابھن Cیت الطالبات كتابھن أعطDأعطیت الطالبات كتابھم (
)Aالطالبتین كتابھن 

المشبھ في ھذا اآلیة ــــــ: والذین كفـروا أعمالھم كسراب .210

)Aســراب Bأعمـالھم   Cالذین كفـروا  Dالذین  (

كان العمال ــــــ    اجعل في الفـراغ شبھ جملة لیكون خبرا .211

)Aفي المصنع صباحاBخرجوا Cراجعون  إلى المنازل Dن في اللیل ینامو( 

كما یكـون الخبر مفـردا  یكـون ــــــــــ.212

)Aتمییزا Bجملة فعلیة CحاالDمؤنثا  ( 

قفا نبك من ذكـرى حبیب ومنـزل ـ  ھذا من بحـر  ــــــــ.213

)Aالوافـر Bالبسیــط   Cالرجــز Dالطویل (

تصدر من الھنـد مجالت ــــــــ.214

)Aفي العرب Bعروبیة Cعربیـة Dعربیـات ( 

.اذكـر نوع النونین في الجملتین :  یذھبـَْن ـ   یذھـَبْن .215

Bنون النسـوة ، نون المخاطة  Cنون الفاعل ، نون الوقایة Dنون النسوة ـ  نون التوكـید ( .216
)Aنون النسبة نون المضارعة
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ANSWER KEY

1 C 2 A 3  B 4  D 5 B 6 D 7 B

8 A 9 D 10 D 11 B 12 C 13 D 14 D

15 C 16 B 17 B 18 A 19 B 20 B 21 C

22 A 23 D 24 D 25 C 26 B 27 B 28 A

29 B 30 C 31 D 32 D 33 C 34 D 35 C

36 B 37 B 38 A 39 B 40 A 41 D 42 A

43 B 44 B 45 C 46 D 47 A 48 D 49 C

50 B 51 C 52 D 53 D 54 B 55 C 56 B

57 D 58 C 59 B 60 D 61 D 62 C 63 D

64 C 65 B 66 A 67 B 68 D 69 C 70 D

71 A 72 C 73 B 74 D 75 D 76 C 77 B

78 A 79 D 80 B 81 A 82 B 83 D 84 C

85 D 86 C 87 B 88 B 89 A 90 D 91 C

92 A 93 A 94 D 95 B 96 C 97 B 98 D

99 A 100 B 101 D 102 C 103 B 104 A 105 A

106 B 107 C 108 B 109 D 110 C 111 B 112 C

113 B 114 A 115 C 116 B 117 A 118 B 119 D

120 B 121 D 122 C 123 B 124 C 125 D 126 C

127 C 128 A 129 B 130 A 131 D 132 D 133 C

134 D 135 B 136 C 137 D 138 C 139 D 140 D
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141 A 142 B 143 C 144 C 145 C 146 B 147 A

148 D 149 C 150 D 151 C 152 C 153 D 154 B

155 A 156 D 157 A 158 A 159 C 160 D 161 B

162 C 163 C 164 B 165 A 166 B 167 D 168 B

169 D 170 B 171 C 172 B 173 B 174 B 175 C

176 C 177 D 178 A 179 A 180 B 181 D 182 D

183 C 184 B 185 D 186 A 187 B 188 D 189 D

190 D 191 B 192 B 193 B 194 A 195 C 196 C

197 D 198 B 199 C 200 C 201 B 202 B 203 B

204 B 205 C 206 B 207 D 208 B 209 C 210 C

211 A 212 B 213 D 214 C 215 D
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