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ٖٞ ايًفغ املطتددّ يف غري َا ٚضعت ي٘ يف ايًػ١ يعالق١ َع قس١ٜٓ َاْع١   

 .تػبٝ٘ حرف أحد طسف١ٝ أٚ      .  َٔ ازاد٠           املعين اذتكٝكٞ  

 .ايكس١ٜٓ قد تهٕٛ يفع١ٝ ٚقد تهٕٛ حاي١ٝ تفِٗ َٔ املكاّ 

 :  االستعارة نوعان 

 :ٖٚٞ َا صسح بًفغ املػب٘ ب٘     َجٌ قٍٛ ايػاعس  :  استعارة  تصرحيية/ أ

 ٜا نٛنبا َا نإ أقصس عُسٙ      ٚنراى عُس نٛانب األضخاز /  1 

 ٚحرف املػب٘. ايهٛنب : ٚ املػب٘ ب٘   (االبٔ)املسثٞ   :  املػب٘ 

 (َا نإ أقصس عُسٙ )ٚزَص بػٞ َٔ يٛاشَ٘ 

  ضٛز٠ إبساِٖٝ."...(ايٓٛز إىل ايعًُات نتاب أْصيٓاٙ إيٝو يتدسج ايٓاع َٔ ):" قاٍ تعاىل -2

 ايٓٛز :املػب٘ ب٘   اإلميإ ٚاهلد٣: املػب٘  /يعًُاتا : املػب٘ ب٘ الٍض ايهفس ٚاٍ : غب٘امل

 ايٓٛز :املػب٘ ب٘ ٚاإلميإ ٚاهلد٣ : املػب٘ 

 ٖٞ َا حرف فٝٗا املػب٘ ٚزَص بػٞ َٔ يٛاشَ٘  : استعارة مكنية/ ب

          أيفٝت نٌ مت١ُٝ ال تٓفعامل١ٝٓ  أْػبت أظفازٖاٚإذا / 1            

ٚزَص بػ٤ٞ َٔ يٛاشَ٘  (اذتٝٛإ املفرتع )غب٘ املٛت حبٝٛإ َفرتع ٚحرف املػب٘ ب٘ ٖٚٛ 

  .(أْػبت أظفازٖا)

 ٚإْٞ يصاحبٗا قطافٗا ٚحإ                  أٜٓعت قد زؤٚضا إْٞ ألز٣:  قاٍ اذتجاج / 2

تدٍ عًٝٗا  (خاص١ٝ)ٚزَص هلا بكس١ٜٓ  (ايجُاز)حٝح غب٘ ايسؤٚع بايجُاز ٚحرف املػب٘ ب٘ 

 ٖٚرٙ (أٜٓعت ٚقطافٗا)ٖٚٞ 

 َا ايفسم بني االضتعاز٠ ايتصسحي١ٝ ٚايتػبٝ٘ ايبًٝؼ ؟  

 

 

  : َا ايفسم بني االضتعاز٠ امله١ٝٓ  ٚايتػبٝ٘ ايبًٝؼ 

 اضتعاز٠ تصسحيٝ٘ = ْاقص َػب٘ -  تػبٝ٘ بًٝؼ  

 اضتعاز٠ َه١ٝٓ  = ْاقص َػب٘ ب٘ -  تػبٝ٘ بًٝؼ  
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 -:إجراء االستعارة 
 ايسٜح أطفأت ايطساج              ٚقٗكٗت خًف ارتٝاّ /              1

  .إثبات ايكٗكٗ٘ يًسٜح : ايكس١ٜٓ/  إْطإ ٜكٗك٘ :املػب٘ ب٘/   ايسٜح:املػب٘

َُِٜػٞ يف ايِبطاِط َفُا دَز٣/ 2   ٌَ ّْ إىل ايَبخِس إىل                  َٚأْقَب َٜطَع٢ أ   ْٜسَتكٞايَبْدِز 

 (فأقبٌ ميػٞ يف ايبطاط ): ايكس١ٜٓ /  ايبخس :  املػب٘ ب٘/ ضٝف ايدٚي١ :  املػب٘ 

 :       بالغة االستعارة 

أْٗا  تكّٛ عًٞ تٓاضٞ ايتػبٝ٘ ٚحتٌُ عًٞ ختٌٝ صٛز٠ زا٥ع١ تٓطٝو / 1     

 : زٚعتٗا َٚا ٜهُٔ َٔ ٚزا٤ٖا َٔ تػبٝ٘ َجٌ 

 ٖٛ ايبخس َٔ أٟ ايٓٛاحٞ أتٝت٘          فًجت٘ املعسٚف  ٚادتٛد ضا٥ً٘ :  قاٍ ايػاعس 

  ٚأقبٌ ميػٞ يف ايبطاط  فُا دزٟ         ايٞ ايبخس ٜطعٞ أّ ايٞ ايبدز ٜستكٞ:    قاٍ  املتٓيب 

 ......................................................................... نال ايػاعسٜٔ غبٗا ممدٚحُٝٗا ؟  1ع

 . ايتػبٝ٘ ٚأٚحٞ ايٝٓا إٔ املُدٚح غٞ ٚايبخس غٞ آخس:  اضتددّ األٍٚ أضًٛب 2ع

االضتعاز٠ ْٚطٞ ٚتٓاضٞ إٔ ٖٓاى زجٌ نسِٜ ، ٚأبكٞ : بُٝٓا اضتددّ ايجاْٞ أضًٛب 

 عٓصسا ٚاحد ٖٛ ايبخس ٚتسى قس١ٜٓ تػعس ب٘ أْ٘ ٜعين  زجٌ 

 : ٚاْٗا تعطٝو ايهجري َٔ املعاْٞ بكًٌٝ َٔ ايًفغ َجٌ : اإلجياش /  2            

 ْطسم ايدَع يف ادتٝٛب حٝا٤                                  ٚبٓا َا بٓا َٔ األغٛام 

ٖٛ ٜطسم ايدَع حيت ال ٜٛصف بايضعف ٚبها٤ٙ غٛقا ٚاجتٗادٙ يف اخفا٤ ايدَع َٔ 

الٕ ايػاعس زضِ يف حٝات٘ غد٠ ارتٛف إٔ ٜعٗس فٝ٘  (ْطرت ايدَع )عٕٝٛ ايسقبا٤ ٚمل ٜكٌ 

 .أثس ايدَع 

 :  ايتػدٝص ٚايتجطٝد يف املعٜٓٛات ٚبح اذتسن١ ٚاذتٝا٠ يف ادتُادات  / 3     

 صسٜع تكاضاٙ ايًٝايٞ حػاغ١                             جيٛد بٗا ٚاملٛت محس أظافسٙ 

 يف صٛز٠ حٝٛإ َفرتع تضسجت أظافسٙ بدَا٤ قتالٙ  (املٛت ٖٚٛ اَس َعٟٓٛ )صٛز ايػاعس 

 ايتػدٝص ٚايتجطِٝ َجٌ     / 4      

  تفصعت األفالى ٚايتفت ايدٖساذا اضتٌ َٓا ضٝد غسب ضٝف٘                            

  :مناذج َٔ ايٓكد 

  ٚضح ؟ –اضتٗجٔ ايٓكاد االضتعاز٠ امله١ٝٓ يف قٍٛ بػاز / 1

  َٔ خدٟ ٚقدت يسجٌ ايبني ْعًني أضٝاف ٖجسٖا                        ٚجصت زقاب ايٛصٌ
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 .  ٚجعٌ يًبني أزجٌ تٓتعٌ ٖٚرا أقبح اْٛاع ايتػدٝص –جعٌ يًٛصٌ زقابا تكطع 

 عاب ايٓكاد عًٞ عًٞ ابٞ متاّ قٍٛ ٖرا ايبٝت يف ايهسّ عًٌ ؟/ 2

  ٚحطُت باإلجناش ظٗس املٛعدفًٜٛت باملعسٚف أعٓام ايٛزٟ               

اضتعاز٠ قبٝخ١ عًٌ ؟ الٕ ايرٟ حيطِ ظٗس  (حطِ ظٗس املٛعد باالجناش )ٜسٟ ايٓكاد أْ٘ 

ال االجناش ، ٚنإ ٜٓبػٞ إٔ ٜكٍٛ ظٗس املاٍ ال املٛعد ٚح٦ٓٝر فاملٛعد  (اإلخالف)املٛعد 

 .نإ ٜطًِ ٜٚصًح ٜٚتًف املاٍ 

 : ميز االستعارة التصرحيية عن املكنية  1س

 ....................................................     طًعت َٔ بساقع ٚعكٛد زأٜت بدٚزاعُسى اهلل ٌٖ / 1

 ........................................................ زٜػٗا اهلدب تػل ايكًٛب قبٌ ادتًٛد زاَٝات بأضِٗ

  ..................................األخالم ٚايػِٖٝرٙ حضازتِٗ ٚايػس ميًؤٖا  َاتت عًٞ صسحٗا / 2

  ...........................بايربد  ايعٓاب ٚعضت عًٞٚزدا ٚضكت            ْسجظ ا َٔ  يؤيٛفأَطست/ 3

....................................................................................................................................... 

 :أجس االضتعاز٠ امله١ٝٓ يف صدز ايبٝت ٚايتصسحي١ٝ يف عجصٙ 

 أمسع املدفع ٜعٟٛ  ٚأزٟ                يف دجا٤ اهلٝجا٤ ملع ايػٗب 

.......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 :َٝص االضتعاز٠ َٔ ايتػبٝ٘ فُٝا ٜأتٞ  (ج

 .............................. يدٟ نٌ حس ؟ بسنإ ايػضب فجس اعتدا٤ احملتٌ عًٞ األبسٜا٤/ 1

 ............................................................... أحايت ايكس١ٜ ايٞ دَاز ؟ غضب١ ايربنإ/ 2

 

َع أَٓٝاتٞ بايتٛفٝل ،،،،،،،،،، 

حممد مصطفي حممد  / أ
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