
 

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: ھي مجاز لغوي ، وھي تشبیھ حذف أحد طرفیھ ، والعالقة بینھما المشابھة وھي أنواع :

 ١-  االستعارة المكنیة: وھي ما حذف منھا المشبھ بھ وأبقي على المشبھ.

 ٢-  االستعارة التصریحیة: وھي ما حذف منھا المشبھ وأبقي على المشبھ بھ. 

٣-  االستعارة التمثیلیة : وھي التي یصرح فیھا بذكر المشبھ بھ على أن یكون صورة مركبة من أشیاء ، واالستعارة التمثیلیة قریبة من 

.وھي حالیة تفھم من السیاق. التشبیھ التمثیلي غیر أن المشبھ فیھا محذوف مع أداة التشبیھ  

 األمثلة:

.والصبح إذا تنفس " - ٢                     ".كتاب أنزلناه إلیك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور" - ١  

. في المدرسة كواكب نسیر على ھدیھا- ٤                                                         . لبست األرض ثوبًا أخضرًا- ٣  

.ي الجراح من یزرع الشوك یجن- ٦                                                     . أراك تقدم رجًال وتؤخر أخرى- ٥  

 االستعارة نوعھا التوضیح

النور/  الظلمات - ١ تصریحیة شبھ الجھل والكفر بالظالم وشبھ الھدایة بالنور ، فحذف المشبھ وأبقى على المشبھ بھ  

شبھ الصبح في حركتھ وتجدده باإلنسان الذي یتنفس، فحذف المشبھ بھ وأبقى على 

 المشبھ

  الصبح تنفس- ٢ مكنیة

.شبھ األرض باإلنسان الذي یلبس ، فحذف المشبھ بھ وأبقى على المشبھ   لبست األرض- ٣ مكنیة 

.شبھ المعلمات بالكواكب حیث حذف المشبھ وأبقى على المشبھ بھ كواكب - ٤ تصریحیة   

شبھ حال المتردد في أموره بحال الذي یقدم رجًال ویؤخر أخرى ، والقرینة حالیة تفھم 

.من السیاق  

یةتمثیل  أراك تقدم رجالً - ٥ 

.وتؤخر أخرى  

شبھ حال المستعمر وما یجنیھ جراء أعمالھ كحال الذي یزرع الشوك ویكون حصاده 

.الجراح، والقرینة حالیة تفھم من السیاق  

 من یزرع الشوك - ٦ تمثیلیة

.یجني الجراح  

 وظیفة االستعارة: 

دفع (  اإلقناعیة -٤) إثارة المشاعر الوجدانیة لدى المتلقي(  تأثیریة - ٣)  الكالم ى علإضفاء الجمال (  تعبیریة - ٢) توضیح المعنى(  بیانیة- ١

   ).المخاطب نحو تقبل الحجة 

:استخرجي االستعارة مما یأتي ثم بیني نوعھا ووظیفتھا في الكالم:  ١تدریب   

قصدت البحر لیساعدني في قضاء دیني            - ٢         .، وأقبلت األحالم في صور شتى نام الحي وسكت القلم ، وفتح السریر ذراعیھ - ١
                                  

بلغ السیل الزبى  -٤                     یجد مرًا بھ الماء الزالال   ومن یك  ذا فم مر مریض   :  قال المتنبي - ٣  

  االستعارة
:إعداد   

رباب طاھر.  أ  
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