
 

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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عمل ورقة  

 إبراهيم أمل.أ

 الكنایة

  .المراد المعنى هذا إرادة من تمنع ال لقرينة ، الحقيقى معناه الزم وأريد أطلق لفظ ؟ بالكناية المراد ما ☺

مثل : طويل نجاد السيف  فمعناه الحقيقى : أن الممدوح نجاده طويلة ، ولكن هذا المعنى ليس مقصوداً وإنما المراد الزم 
، طويلة القامة تكون أن النجاد طول من يلزم وذلك ، القامة طويل أنه وهو المعنى هذا  

 ومثل : قوله تعالى : " ويوم يعض الظالم على يديه "

 ، نادم أنه وهو المعنى هذا الزم المراد وإنما مراداً ليس المعنى هذا ولكن يديه على يعض لم الظالم أن : الحقيقى معناه

. األصابع عض لوازم من الزم والندم  

.إيجاز فى بالدليل مصحوباً المعنى تعطينا   ؟ الكناية جمال سر ما ☺  

 ☺  :صور ثالث للكناية   :الكناية أنواع

  )وغيرها والقوة والعزة كالكرم ( لمعناه الزمة صفة عن فيها بالتركيب يكنى التى وهى : صفة عن كناية ) ١

 .البخل صفة عن كناية " = عنقك إلى مغلولة يدك تجعل ال"  •

  .اإلسراف صفة عن كناية " = البسط كّل تبسطها ال"  •

 .الكرم صفة عن كناية = القدر رماد كثير فالن •

  .ذلك وغير موصوفة أو ذات عن فيها بالتركيب يكنى التى وهى : موصوف عن كناية ) ٢

 الجمل = الصحراء سفينة •

  النفط = األسود الذهب •

  األسد = الغابة ملك •

.بالموصوف متصل شىء إلى تنسب ولكنها بالصفة فيها يصرح التى وهى : نسبة عن كناية ) ٣  

 برديك ملء والكرم ثوبيك، بين المجد •

 الثوبان وهما به، صلة ماله إلى ونسبناهما مباشرة، له نسبتهما عن عدلنا للمخاطب والكرم المجد نسبة أردنا فعندما

.نسبة عن كناية تسمى لذلك والبردان؛  

 ومثل : " الفصاحة فى بيانه والبالغة فى لسانه " كناية عن نسبة هذا الشخص إلى الفصاحة  ألنها في لسانه.

.جمالها وسر نوعها يواذكر الكناية يحدد: تدريبات   

  : األعداء هزم الذى الدولة سيف يمدح  الشاعر قال ▪

حرير وبسطهم فمساهم  

.    ▪  القـرط مهـوى بعيـدةُ

 ▪ .خاوية وهي فيها أنفق ما علي كفيه يقلب فأصبح 

تراب وبسطهم وصبحهم   
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دبيبهـــا ودب شربناها فلما  ▪ 

قفي لها قلت األسرار موطن إلى                      

 إن السماحة والمروءة والندى  

                           في قبة ضربت على ابن الحشرج
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