
 

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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  .هي تعبير ال يقصد منه المعنى الحقيقي وإنما يقصد به معنى مالزم للمعنى الحقيقي: الكناية 

  

  

  

  

  ...)آالكرم، العزة، القوة، الكثرة(فيها صفة الزمة  الترآيب من التي يقصد هي  :الكناية عن الصفة: أوًال 

  .محمٌد نظيف القلب -3     .فالنٌ  ألقى سالحه - 2    ". تبسطها آل البسطوال تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ، وال" قال تعالى  -1  :أمثلة

  

  

  .وهي التي يقصد منها موصوفًا أو ذات ،وهي تفهم من العمل أو الصفة أو اللقب الذي انفرد به الموصوف: آناية عن موصوف:ثانيًا

  

 ..)الخير/البالغة / لى الفصاحة آنسبته إ(صرح فيها بالصفة ولكنها تنسب إلى شيء متصل بالموصوف ي يتوهي ال :آناية عن نسبة: ثالثا

  .بل لشيء متصل به ويعود عليهحيث نأتي فيها بصفة ال تنسب مباشرة إلى الموصوف 

آناية عن نسبة هذا الشخص إلى الفصاحة والبالغة ألن الفصاحة ليست فيه مباشرة بل (( . الفصاحة في آالمه ، والبالغة في لسانه -1:أمثلة
  )).فيه مباشرة بل في لسانهفي آالمه ، والبالغة ليست 

لهذا الشخص رغم أنها ليست فيه مباشرة بل في ظله ، ونسبة  -أي الكرم -آناية عن نسبة اليمن ((اليمن يتبع ظله والمجد يمشي في رآابه -2
  )).المجد إليه رغم أنها ليست فيه مباشرة بل في رآابه

  :وظائف الكناية

  لتهديده بأنه حتى األمير تضربه إن شتمك فما باله هو: شتمني األمير فضربته  -)التهديد( :التعريض

  .فتاة طويلة مهوى القرط، آناية عن صفة طول العنق ،والسياق يدل على المليح وهو إبراز المالحة والجمال -:التمليح

  .أي التعبير عن صفة غير جيدة بأسلوب مستساغ - سماعه فالن مقبوضة يده ،آناية عن صفة البخل ،للتلميح عن القبح بما يستساغ - :التلميح

ألستم خير من رآب المطايا وأندى العالمين بطون راح ، والجملة آناية عن صفة الفروسية والكرم واستعمل اإلشارة  - :اإليحاء واإلشارة
  )عكس التلميح وهو(.واإليحاء للتعبير عن معنى ترتاح له النفس وهو التعبير عن صفة جيدة بأسلوب مستحسن

  .المفرق عن الشيب والكبرغدًا يبيض مفرقك فاغتنم الفرصة ، آناية عن صفة الشيب، واستعمل الرمز وهو ابيضاض  - :الرمز 

  التوضيح  آناية عن موصوف  األمثلة

  آناية عن النبي يونس  آصاحب الحوت  "ب الحوتفاصبر لحكم ربك وال تكن آصاح" -1

  آناية عن السفينة  ابنة اليم  .يا ابنة اليم ما أبوك بخيل -2

  آناية عن الجمل  سفينة الصحراء  .أمام الخيمة تقف سفينة الصحراء -3

رباب طاهر. إعداد ألكنايةا  

الطهارة  اإليمان وآناية عن االستسالمآناية عن صفة  التبذير آناية عن صفةآناية عن صفة البخل  

  :أنواع الكناية

 آناية عن موصوف  - 2      آناية عن صفة -1

صفة إلى موصوف  آناية عن نسبة -3
 )ويكتفى بالقول آناية عن نسبة(

اإلتيان بالمعنى مصحوبًا بالدليل: سر بالغة الكناية 


