
المراجعةسئلة أةسنة النبويالبالغة في القرآن الكريم وال

3( من 3صفحة )

" يوم تبيض وجوه وتسود وجوه...": اللون البديعي بين كلمتي )تبيض وتسود( في قوله تعالى : (1)
 سجع  (أ)

 جناس ناقص  (ب)

 جناس تام  (ج)

 طباق  (د)

ت اآليات عن الكظم والغيظ في قوله تعالى :"والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس" باسم الفاعل للداللة عبر (2)

 على :
 الثبوت  (أ)

 اإلنكار   (ب)

 النفي  (ج)

 التوضيح  (د)

" فأروني ماذا خلق الذين من دونه":؟ الغرض البالغي من األسلوب اإلنشائي في قوله تعالى : (3)
 اإلعجاز  (أ)

 التحقير  (ب)

 النصح  (ج)

 اإلرشاد  (د)

الصورة البالغية في قوله تعالى :"يشتري لهو الحديث"نوعها: (4)
 استعارة  (أ)

 كناية  (ب)

 مجاز مرسل  (ج)

 تشبيه  (د)

عمد ترونها" "خلق السموات بغير   نوع األسلوب في قوله تعالى : (5)
 مدح  (أ)

 إنشائي  (ب)

 خبري  (ج)

 ذم  (د)

عالقة قوله تعالى :"أن تميد بكم " بما قبله في قوله تعالى:"وألقى في األرض رواسي أن تميد بكم" (6)
 تعليل  (أ)

 توضيح   (ب)

 تفسير  (ج)

 نتيجة  (د)

التشبيه في قوله تعالى :" إنما المؤمنون إخوة" من قبيل  (7)
 المجمل  (أ)

 المفصل  (ب)

 التمثيلي  (ج)

 البليغ  (د)



المراجعةسئلة أةسنة النبويالبالغة في القرآن الكريم وال

3( من 2صفحة )

"كأن في أذنيه وقرا بالغية في قوله تعالى :" ولى مستكبرا كأن لم يسمعهاالصورة ال (8)
 استعارة  (أ)

 كناية  (ب)

 مجاز مرسل  (ج)

 تشبيه  (د)

تنكير كلمتي )قوم ونساء ( في قوله تعالى :"ال يسخر قوم من قوم وال نساء من نساء "يفيد (9)
 العموم (أ)

 التحقير (ب)

 التعظيم (ج)

 االختصاص (د)

عيب يكون قد: الذي يقول في أخيه المسلم ما ليس فيه من (11)
 اغتابه   (أ)

 بهته  (ب)

 أثنى عليه  (ج)

 مدحه  (د)

أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه " "الصورة البالغية في قوله تعالى : (11)
 استعارة  (أ)

 تشبيه بليغ  (ب)

 تشبيه مجمل   (ج)

 مجاز مرسل  (د)

قيل إن العطف في قوله تعالى:"لمن كان يرجو هللا واليوم األخر" من قبيل: (12)
 معطف الخاص على العا  (أ)

 عطف العام على الخاص  (ب)

 اإلبهام على البيان  (ج)

 البيان على اإلبهام  (د)

تنكير كلمة )رجال( في قوله تعالى : "رجال صدقوا ما عاهدوا هللا عليه"يفيد: (13)
 التعظيم  (أ)

 العموم   (ب)

 الشمول (ج)

 التوضيح (د)

يطلق البالغيون على  قوله تعالى:" فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر" مسمى: (14)
 التقسيم  (أ)

 يلالتذي  (ب)

 التبديل  (ج)

 التفسير  (د)

البالغة:هللا كان غفورا رحيما" من فنون جاء في قوله تعالى:"إن  (15)
 التقسيم  (أ)

 التذييل  (ب)

 التبديل  (ج)

 التفسير  (د)



المراجعةسئلة أةسنة النبويالبالغة في القرآن الكريم وال

3( من 1صفحة )

 :-صلى هللا عليه وسلم–في خطبة الوداع  قال الرسول  (16)

)فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها( نوع األسلوب في )فليؤدها( إنشائي:
 أمر  (أ)

 نهي  (ب)

 استفهام  (ج)

 تمني  (د)

:"نوع األسلوب في قوله تعالى:" ال يأتون البأس إال قليال (17)
 مدح  (أ)

 ذم  (ب)

 نفي  (ج)

 قصر  (د)

الصورة البالغية في قوله تعالى:" تدور أعينهم " في قوله تعالى :"فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك  (18)

 كناية عن:نهم  كالذي يغشى عليه من الموت" تدور أعي
 الثقة  (أ)

 الرغبة  (ب)

 نصر ال  (ج)

 الحيرة  (د)

في قوله تعالى:" يوم تقلب وجوههم في النار" تخصيص الوجوه بالذكر ألنها: (19)
 أكرم األعضاء  (أ)

 أحقر األعضاء  (ب)

 أصغر األعضاء   (ج)

 أكبر األعضاء  (د)

نوع األسلوب في قوله تعالى:"وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا": (21)
 مدح   (أ)

 ذم  (ب)

 خبري  (ج)

 إنشائي  (د)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مع التمنيات الطيبة بالتوفيق


