
 

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/11arabic                   

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

https://almanahj.com/bh/11arabic2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade11                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس رباب طاهر اضغط هنا                                           

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له في األصل ؛ لعالقة غير المشابهة بين المعنى  المجاز المرسل :
األصلي والمعنى المنقول إليه، وهناك تسع عالقات تربط بين الفظ الموجود في الجملة والمعنى المجازي 

  المراد في أذهاننا مثل:

  الجملة
  

المجاز 
  المرسل

  التوضيح  العالقة

  ى القائد آلمة على جنوده.ألق -1

  

في الجملة ذآر الجزء والمراد خطاب والكلمة جزء   جزئية  آلمة
  من الخطاب.

الوطن  مسكني الوطن العربي الكبير. -2
  العربي

  ذآر الكل والمراد مساحة صغيرة في الوطن العربي  آلية

(البحرين) وهي ذآر حالهم والمراد يعيشون في    حالية  سرور يعيش البحرينيون في سرور  -3
  مكان للسرور.

محلية   أضلعي  .مأل حب األوالد أضلعي  -4
 (مكانية)

ذآر األضلع والمراد القلب ، والقلب مكانه بين 
  الضلوع ، فهي مكانية أو محلية

  يد  مددت يدي ألخي. -5
  

  
  سببية

المساعدة فاليد سبب في العطاء  اليد والمرادذآر 
  والمساعدة.

هر فمن شهد منكم الش" -6
  "فليصمه.

ذآر الشهر والمراد أننا نشاهد الهالل الذي يتسبب   مسببية  الشهر
  في وجود الشهر، فالشهر مسبب عن الهالل.

لبست القطن في الصيف  -7
  والصوف في الشتاء.

القطن / 
 الصوف.

اعتبار 
  ما آان

ذآر القطن والصوف والمراد قميصًا من القطن أو 
فهو آان قطنا قبل أن يكون  آنزة من الصوف ،

  قميصًا، وآان صوفًا قبل أن يكون آنزة.

قتلتمونا سنلد آل يوٍم لئن  -8
  شهيدًا.

اعتبار   شهيدًا
ما 
  سيكون

ذآر شهيدًا والمراد أننا نلد أطفاًال ثم يصبحون 
  شهداء .

"واجعل لي لسان صدق في  -9
  اآلخرين."

    لسان
  آلية

اللغة ألن اللسان  وهو ذآر اسم اآللة والمراد أثرها
  .آلة اللغة 

المهند   أصابنا المهند بالويالت  -10
 (السيف)

  
  آلية

ذآر المهند (السيف) والمقصود الحرب ،حيث المهند 
  آلة الحرب.

   

 

 تدريب:   استخرجي المجاز المرسل ثم بيني عالقته:  
أقمت بأرض مصر -4        وسأل القرية التي آنا فيها -3      فمن شهد منكم الشهر فليصمه -2     مددت ألخي يد المساعدة - 1  

آيف تغتر بنفسك وأنت طين. -8          إن األبرار لفي نعيم -7ا      إني أراني أعصر خمر -6  رزق فالن بعروس أو عريس -5   

 إعداد أ. رباب طاهرالمجاز المرسل

  للمجاز المرسل وظائف بالغية مهمة:  

المتلقي باآتشاف المعنى المتضمن)     تأثيرية( متعة  -2     يساعد في بالغة التعبير بحرية) تعبيرية ( -1
  جمالية ( يساعد على االبتكار واإلبداع) -3


