
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الحادي عشر اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/11                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الحادي عشر في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/11                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الحادي عشر في مادة لغة عربية الخاصة بـ   اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/11                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الحادي عشر اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade11                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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االستعارة

الصف الثاني الثانوي

202عرب



أهداف الدرس

.أن يتعّرف الطالب مفهوم االستعارة-1
.أن يميّز االستعارة عن التشبيه-2
.هاأن يتعّرف أركاَن االستعارة وأنواَعها ووظائفَ -3
.ليًماأن يوّظف االستعارة في تواصله توظيفًا س-4



تأّمل ما يأتي

وجه الشبه المشبّه

تشبيه تامّ عــلّي    َكــــــــــاألســـد     في الشجاعة

أداة 
المشبه بهالتشبيه

صافحُت األسَد 

استعارة

ُحذذذذجفت جميذذذذ  األركذذذذان ولذذذذم يبذذذذ   الّ 
.المشبّه به

استعارة

تعريف االستعارة



يه االستعارة من المجذاز اللوذوّيو و ذي فذي األصذل تشذب
(.ه به ّما المشبّهو و ّما المشبّ )ُحجف أحُد َطَرفَيه 

:مثــال
.  تُنيرُدَرر  انتثََرْت في السماِء 

. هاءً انتثرت في السماء نُجوم  كالدرر ب: أصلها

نستنتج أنّ 

تعريف االستعارة



 ضاءة

ال بّد في االستعارة من وجود قرينة تمن  من  رادة المعنى الحقيقيّ 

القرينة  ي الشيء الجي يصرُف الج َن عن  رادة المعنى الحقيقيّ 

ًً  يُنيُر ظُلَمةَ السماءِ البدرَ رأيُت  حقيقةمثال لَي

(يقصد امرأة جميلة كالبدر)استعارةـقاب يَـْطـلُُ  ِمن وراِء نِ البدرَ رأيُت 

ة التي تمن  من  رادالقرينةِمن وراِء نِـقاب  ي 
(البدر الجي في السماء)المعنى الحقيقّي 



أركان االستعارة

المستعار منه
(السيف)

المستعار له
(لسانًا)

المستعار

ين فَكّيكبسَيْفًااْحجَْر  :  استعارة أصلها تشبيه:تأّمل المثال اآلتي
يك احجَْر ِلسانًا كالسيف بين فكّ

المشبّههالمشبّه ب

اأركانُه



األرض قد لبست رداء أخضر

: وّضح االستعارة فيما يأتي

أتاك الربيُ  الطلُ  يختاُل ضاحكًا  
.ضاحكةمشيتهافيتختالُ التيالجميلةبالفتاةالربي َ شبه

.ضاحًكايختال:القرينة

نشاط تقويميّ 

.أخضرثوبًاتلبسبفتاةاألرضَ شبه

.لبستْ :القرينة



أنواع االستعارة

نوع االستعارةالتوضيحاألمثلة
 الناَس ِمن كتاب  أنزلناهُ  ليك ِلتُخرجَ »

.«النور  لى الظلماتِ 
الكفر )حجف المشبّه :تصريحيّة. بالنورشبّه الُكفَر بالظلمات واإليمانَ 

ه بهو وصّرح بالمشبّ (اإليمان+ 
(.الظلمات والنور)

.  فانيباإلنسان ال(الحبّ )شبّه الهوى .يموُت الهوى منّي  جا ما لقيتُها
بهالمشبّهحجف:مكنيّة

نمبشيء ليهورمز(اإلنسان)
.(الموت)لوازمه

.الجهديُضرب عند الخسارة بعدَمـثَل.  رجَ  بُِخفّي ُحنَين
لحالذذة ا)المشذذبّه حذذجف:تمثيليّذة

ه بذه و وصّرح بالمشذبّ (الحاضرة
و ويكثذذر  ذذجا (الحالذذة الماضذذية)

. النوع في األمثال



ح فيها بلفظ المشبّه به : االستعارة التصريحيّة❑ (  ظُ المشبّه به للمشبّهاستُعير فيها لف)و ي ما ُصّرِ
(.استعاَر الصراطَ المستقيم ِلدين الح ّ )« الصراطَ الُمستَقيمَ اْ ِدنا»:مثــال

:االستعارة أنواعو منهانستنتج أنّ 

.يء من لوازمهو وُرمز  ليه بش(المستعاُر منه)و ي ما ُحجف فيها المشبّه به : االستعارة الَمكنيّة❑
و وحذجف المشذبّه بذذه شذبّه الذروَض بسنسذاني )« مَرْرنذا بِذَرْوضي يجذري َدْمعُذه و ذو يَْضذذَحكُ »:مثـذـال بذاكي

(.ورمز  ليه بشيء من لوازمه و و الدموع

.  ة المشابهةو ي تركيب استُعِمَل في غير ما ُوض  له في األصل لعًق: االستعارة التمثيليّة❑
(.يُقاُل ِلَمن ألمر ال يمكن التراج  عنه)« سب  السيف العجل»:مثــال

أنواع االستعارة



نشاط تقويميّ 
وّضح االستعارات اآلتية وحّدد أنواعها

ةنوع االستعارالتوضيحالمثـال
.ى على خّدْيهااْنَهمَر من عْينَْيها لُؤلُؤ  جر

" والصبح  جا تنفّس"

فحِة مذذاِء تَتَذذراقُ  أشذذعّةُ الشذذمِس علذذى صذذ
.النهر

ًً وتُؤخّ  ُم ِرج .ُر أخرى نّي أراَك تُقّدِ

لمعذان شبّه الدموَع باللؤلؤ الشذتراكهما فذي ال
وصّرح بلفظ المشبّه به

و وحذذجف شذذبّه تعذذالى الصذذبَح بسنسذذان يتذذنفّسُ 
ن ورمذز  ليذه بشذيء مذ( اإلنسذان)المشبّه به 

(.التنفّس)لوازمه 
و وحذذجف شذبّه أشذعّةَ الشذذمس بسنسذاني يذرق ُ 

مذذه الُمشذذبّه بذذهو ورمذذَز  ليذذه بشذذيء مذذن لواز
(.الرق )

.وطوًرا يُحِجميُقاُل ِلَمن يترّدد في أمرو تارة يُقبل

تصريحيّة

مكنيّة

مكنيّة

تمثيليّة



 ثارة مشاعر المتلقي:التأثيريّة

الُحّجة حمل المتلقّي على تقبّل:اإلقناعيّة

 ضفاء الجمال على الكًم:التعبيريّة

.توضيح المعاني وتقويتها:البيانية

وظائف االستعارة



التقويم الختاميّ 

اجعل التشبيهات اآلتية استعاراتي تصريحيّةً 

.في البحر سُفُن  كالجبال❑

.النجوم في السماِء مصابيُح مضيئة❑

.أسنانُها كالبََرِد في البياِض واللمعان❑

. رأيُت ِجـبااًل تَْمُخُر عُباَب البحرِ 

.في السماء مصابيح مضيئة  

ـد   في فَـِمـها بَـَرد  ُمـنَـضَّ



:حّدد نوع االستعارة فيما يأتي

التقويم الختاميّ 

ه فبكىال تَعجبي يا سَلم من رجلي       َضِحَك المشيُب برأسِ 
ضحُك شبّه الشيَب بسنساني ي: استعارة مكنيّة

مستهزئًا النتشاره في رأس اإلنسان بسرعة 
.وانتصاره على الشباب وسواِد الشعر

البحِر فذي شبّه الَممذدوَح بذ: استعارة تصريحيّةدِر يَرتقيوأقبَل يمشي في البساِط فما َدرى    لى البحِر يَسعى أْم  لى الب
.كرمه والبدِر في علّو مكانته




