




 تشبيه مرسل مجمل 

 المشبه : عرض الجنة / المشبه به : عرض السماء و األرض / األداة : الكاف 

 تشبيه تمثيلي  

 نور هللا ، الزجاجة / المشبه به : المشكاة ، الكوكب / األداة : الكاف   المشبه :

 تشبيه مرسل مجمل 

 المشبه : القمر / المشبه به : العرجون القديم / األداة : الكاف

 استعارة تصريحية  

 المشبه : الكفر و الضالل / المشبه به : الظلمات  

 المشبه : الهدى و اإليمان / المشبه به : النور  



 استعارة مكنية  

 المشبه : الرياح / المشبه به : اإلنسان 

 تم حذف المشبه به ودل عليه بشيء من لوازمه ) التبشير ( 

 

 مرسل مجمل  

 تقريب الصورة لألذهان وجعلها مائلة أمام العين  

 تمثيلي  

 تجسيد المعنى في صورة حسية  

 تمثيلي  

 تقريب الصورة لألذهان وجعلها مائلة أمام العين  



 مرسل مفصل  

 توضيح الصورة و تقريبها للذهن 

 ضمني  

 إعمال العقل وإعطاء المعنى قيمة ووزنا  

 بليغ 

 بيان ما لألم من قيمة كبرى و أثر عظيم في المجتمع  

 مكنية  

 المشبه به ) اإلنسان ( ودل عليه بشيء من لوازمه وهي كلمة ) تقول (  

 تصريحية 

 المشبه ) القصائد ( وصرح بالمشبه به ) القصائد (  



 مكنية 

 المشبه به ) اإلنسان (  

 تصريحية 

 المشبه ) األديان السماوية (  

 مكنية 

 المشبه به المصابيح (  

 الكناية : ) جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم ( 

 كناية عن صفة وهي ) الكفر و العناد (  

 الكناية : ) مآذنها تعانق ( كناية عن علو المنزلة و الرفعة  

 ) سرى هلل عبدا ( كناية عن موصوف ) المحافظة  على صالة الفجر (   الكناية : 



 الكناية : ) نازعتني إليه في الخد نفسي (  

 كناية عن صفة وهي ) حب الوطن وشدة التعلق به (  

 )  البطولة وعلو الهمة  ) السطران كناية عن صفة وهي  :  لكناية

المجد في  ) و (   لألو االيمن والبركة في الشطر  )  وهي  ه شبمكناية عن  : لكناية

 ) الشطر الثاني



 بشيرا × نذيرا  

 طباق  

 رغبا × رهبا  

 طباق  

 يضحك مأسور × تبكي طليقة 

 طباق  

 جناس تام

 تكويني = تكويني 



 المحسن : تسعى = السعي  

 جناس ناقص   نوعه :

 المحسن : بعيد ، شديد  

 نوعه : سجع  / المحسن : بائسة = يائسة  

 نوعه : جناس ناقص  



 الشابة التي ستحمل المسؤوليات ، وإعداد الشباب للمستقبل   باألجياللعناية 

 نحو التقدم  باألمة ن الشباب هو الذي سيتحمل المسؤوليات ويخطو أل

 بناء الوطن وإكرامه لهم والقرب منهم أل  األميردل ذلك على حب 

 المسؤولية / شبه المسؤولية بشيء يحمل  االستعارة : ان يحملوا 



 قلوب شبابنا وعقولهم أكبر أرصدتنا   التشبيه :

 المشبه : القلوب و العقول / المشبه به : أكبر األرصدة / نوعه : تشبيه بليغ 

 التعبير األقوى : التعبير األول  

ألنه جعل قلوب الشباب وعقولهم أكبر األرصدة بال منازع بينما التعبير الثاني   السبب :

 مشاركة غيرها لها  



 وصفه بحب الظالم وعداوة الحياة والسخرية بألم الشعوب وسفك دمائهم 

 قول الشاعر : إن وراء هذه الوداعة فزع وهول وثورة عارمة تحرقه وتقضي عليه 

 من ظلم سوف يظلم ولو بعد حين 

 حبيب × عدو  

 باإليجاب  طباق 

 توضيح ما في المستعمر من صفات سيئة 



 وكفك مخضوبة من دماه 

 كناية عن صفة وهي ) كثرة القتل (  

 شوك االسى  

 تشبيه بليغ 

 يوحي باأللم الشديد الذب يسببه الظالم المستبد  

 االستعمار السخط على 

 الشوك   – أنات  – المستبد  –الظالم 

المقطع   مساوئ االستعمار بينما ببين   األول المقطعلكن ( المستعمر  على السخط)  فيهماة فالعاط لمقطعينا

 الثاني بين عاقبة كل مستعمر ، ففيها نوع من التهديد والوعيد لكل مستعمر 

 التهديد والوعيد ، فمهما كان الجو صحوا فالبد أن ينقلب يوما 

  القصف يالئمه  والرعدمناسبة تماما للوصف الذي أراده ، فالظالم يناسبه الهول  األلفاظ

 العصف  يناسبها   والرباح



√ 

√ 

 وآالم والثقة في زوال المستعمر على الرغم مما قام به من مآسي   األمل

 رؤوس الورى بالنبات الذي يتم حصده  شبه

 استعارة مكنية 

 الجبروت و البطش و الطغيان

ها قيمة كبيرة إذ إنها تدل على نتيجة ما أحدثه المستعمر من إراقة للدماء ، فإراقة  ل

 ر الشديد والبكاء الم الحزن  يعقبها الدم







 تشبيه ضمني  

 تشبيه بليغ 

 تشبيه بليغ 

 تشبيه ضمني  

 تشبيه ضمني  

   بليغتشبيه 



 سيذكرني قومي إذا جد جدهم كال در يفتقد في الليلة الظلماء

 رغم أنك منهم كالمسك الذي هو بعض دم الغزال   األنامنت تتفوق على أ

 به من الجرح  ال إيالم من يهن يسهل الهوان عليه مثل الميت  





ذي يلتئم  ال بحال الجرح  ال يزال كامنا في قلبه  والحقدشبهت حال من يصالح غيره   : استعارة تمثيلية

 المؤلم ، ثم استعير التركيب الدال على المشبه به للمشبه  األثرومازال ملوثا ، وكال من الحالين يوضح 

  لرمدبحبال مبن ينكر وجود الشبم  األدبي ذوقه شبه من ينكر جمال الشعر لضعف  : استعارة تمثيلية

أصابه في عينيه ، وكذلك شبهه بمن ينكر طعم الماء لمرض أصابه في فمه ، بجامع الجهل بحسب  

 التمثيلية  االستعارةفي كل ثم استعير التركيب الدال على المشبه به للمشبه على سبيل  األشياء

وسيلة للصيد األسد في دكانه ليشرف عليه فاغتاله ، فشبهت حاله بحال من اتخذ  عامالتاجر اختار  : استعارة تمثيلية

فافترسه فيما افترس من الصيد ، بجامع سوء البصر بما يستخدم ورجاء الخير مما طبع على الشر ، ثم استعير التركيب 

 التمثيلية  رةاالستعاالدال على المشبه به للمشبه على سبيل 

 يشبه حال من يقع في الخداع مرة أخرى بحال الحية التي لم تقع في خداع صاحبها مرة أخرى -أ
  النعمانببن  ذر نالمفيها   قتليشبه حال الخبر الذائع والمنتشر بيوم حليمة وهو يوم المعركة التي  -ب

 حليمة تنشد وتحم الفرسان لخوض المعركة وتدفعهم للقتال  كانت  حيث

ر إدراك أهبل  ي أتبت بخب الت  (جهيزة )   الجاريةبقول األمر يشبه حال كل من يأتي بقول فصل فبي -ج

 ول لثأرهم بعد أن كادت تشب الحرب بين القبيلتين بسبب الثأر تالمق

حطب أم أحجار  ال يدري يشبه حال من ينفي عن نفسه الخطأ والجهل بمن لي يخرج لجمع الحطب ليال   -د

 طأ عنها وإثبات الصواب لها ونفي الخ بالنفس لالعتدادالمثل يقال هذاى 





غتها في إيجاد صورة جديدة رائعة في تشبيه الفجر ونوره الذي  ال وتتمثل ب : استعارة مكنية

 يحيك ويخيط الثياب بإنسانيشبرق  
من  وروعة الخيال وما تحدثه في نف السامع    االبتكارويتمثل جمالها في  :  استعارة تصريحية

حيث إن الشاعرة جعلتها تهدي على   (الليوث   )  غتها في ابتكار المشبه به التظهر ب  أثر كما 

 ا أنها تلتهم الرغم من المعروف عنه
  رعاية   على يقوم  بإنسان النجم، فقد شببه  السهر وطبول  األرق مبدى   تبين  :  مكنية استعارة

 لبيان المكانة العالية للمشبه  ( النجم   )غتها في ابتكار المشبه به الوتتمثل ب اآلخرين





 ) واخفض لهما جناح الذل من الرحمة  )قال تعالى واخفض جناحك :  

 ) وهو أقرب إليه من حبل الوريد )قال تعالى :  من حبل الوريد

 ) حجاب هللااتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبن )  هللاقال رسول :  يحجب الواعلم أن دعاءه 

 

 

  ) من عجل اإلنسانخلق  : ) قال تعالى :   من عجل اإلنسانوإن خلق 

 ) فلعلك باخع نفسك على آثارهم : ) أنا باخع نفسي على آثارهم قال تعالى  

 ) وخالق الناس بخلق حسن هللا  : ) قال رسول   :  خالق الناس بخلق حسن

 قال تعالى ) فصبر جميل وهللا المستعان على ما تصفون (   فصبر جميل :

 فحسبنا هللا ونعم وكيل : قال تعالى : ) ففالوا حسبنا هللا ونعم الوكيل (

 هيهات هيهات لما توعدون : قال تعالى : ) هيهات هيهات لما توعدون (  



 على المال فإنما هذه الحياة الدنيا متاع  تتهافتوا الأيها الناس 

 يا من أسرفت على نفسك في الذنوب ال تيأس من رحمة هلال فربك الغفور ذو الرحمة

 مارة بالسوء أل سقال المتهم للقاضي : أعترف بذنبي فإن النف
 سيفنى فكل نف ذائقة الموت إالما من مخلوق على وجه الدنيا 

 (وزينتها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف  (
 ( فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ( 
 ) فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره (

 يوم القيامة أصحابهفإنه يأتي شفيعا 











 نوعه : طباق بالسلب ال تخشوا × اخشون  : 

 

 ال يعلمون × يعلمون :  نوعه : طباق بالسلب

 عالم × جهول   نوعه : طباق باإليجاب 

 طول × قصر    نوعه : طباق باإليجاب 

 مدا × انحسارا    نوعه : طباق باإليجاب



 يظهر الحسنة   الالعدو يظهر السيئة و

 تحسن إلى نفسك ال أن تحسن إلى الناس ، و اإليماني من لس

 يعطي القريب  ال يليق للمحسن أن يعطي البعيد ، و ال

 أعلم سبب تأخرك  ال اعلم سبب حضورك لكني  

 ، ويجهل ما يأتي به الغداألمسما في اليوم و اإلنسانيعلم 
 قدر الكريم وأحتقر البخيل أ

 فرح التلميذ لنجاحه ، وحزن لتقديره  
 عاشر أهل الصفاء واهجر أهل الدناءة  





 × بخل و استغنى   أعطي و اتقى 

 الرفق لم يكن في شيء إال زانه × ال نزع من شيء إال شأنه 

 منفقا خلفا × ممسكا تلفا

 الشطر األول كامال × الشطر الثاني كامال  

 الشطر األول كامال × الشطر الثاني كامال  

 كدر الجماعة × صفو الفرقة  



 الشطر األول كامال × الشطر الثاني كامال  

 الشطر األول كامال × الشطر الثاني كامال  

 كان قبح الجور يسخطها × أصبح حسن العدل يرضيها

 بالسراء يضحكني × بالضراء يبكيني  

 ) سيئاتهم × حسنات ) طباق 

 ) أمات × أحيا)  (   أضحك × أبكى )  طباق

 ) واسع × ضاقت  ) طباق 



 )  عز الطاعة × ذل المعصية )مقابلة 

 ) أطعنا × عصاه ) طباق 

 (  ساءني × سرني  ) طباق 

 الخير × الشر  

 اإليمان × الكفر  

 المعروف × المنكر  

 الحب × الكره  

 الصدق × الكذب  

 الغنى × الفقر  

 الصحة × المرض  

 الصبر × الجزع   –األمانة × الخيانة  –السعادة × الشقاء 

 





 ـــــ المجاور  / جار ـــ ظلم  جار

 عال ـــ ارتفع / على ـــ حرف جر  

 ذاهبة ــــ صاحب موهبة / ذاهبة ــــ منتهية  

 ــــ التمس / سلسبيال ـــــ دائما مستمرا سل سبيال 

 يحيا ــــ يعيش / يحيى ــــ اسم إنسان

 فهمت ــــ من الفهم / فهمت ــــ من الهيام والحب 



 همزة ، لمزة  

 الساق ، المساق  

 الصفا ، الصفائح / جزم ، عزم

 فتح ، حتف 

 رحلوا / مقر ،مفر  حلوا ،

 جميل  - جليل 

 يشفين : جناس ناقص   – يسقين 



 صبابة  : جناس ناقص   –صبابة  

 الخير : جناس ناقص   –الخيل 

 الجد  : جناس ناقص   –الحد 

 نهاك   : جناس ناقص    –نهاك 





 حسنه وجوه  السجع فيه  رقم المثال  

السجع مقبول وجاء رصين   االتحاد الحرف األخير ) الميم ( في  )غنم وسلم ( سجع أ
تكلف خاليا من  التركيب وغير م

 التكرار 

االتحاد الحرف األخير ) العين ( في  )يخشع ، تشبع  سجع ب
 ، ينفع( 

السجع مقبول وجاء رصين  
تكلف خاليا من  التركيب وغير م

 في غير فائدة  التكرار
االتحاد الحرف األخير ) الباء ( في  ) القلوب ،   سجع ج 

 الحروب ( 
 سجع مقبول وهو

في االحرف األخيرة )  اتحاد الكلمتين ) آدابه ، ثيابه(  د
 االلف وابالء والهاء (

السجع هو تساوي الفقرات  جمال
 والبعد عن التكلف 

لتساوي فقراته وبعده  سجع جميل سجع في ) مات ، فات ، آت (  هـ
 عن التكلف 

لتساوي فقراته وبعده  سجع جميل سجع في ) شكوى ، بلوى ، نجوى (  و
 عن التكلف 

لتساوي فقراته وبعده  سجع جميل سجع في ) صبابتي ، كآبتي (  ز 
 عن التكلف 

 



 (   ، معمور ، ميسور ) ممطور  ل لتوافق أواخر الجم : سجع

 من السجع األسلوبلتحرر  : م مرسلالك

 ه مكون من جملة واحدة متصلة ألن : م مرسلالك

 ) منشور ، منثور )   ( ) وسمي ، ولي   للتوافق أواخر الجم  :سجع

 ( الكاف  )موقع السجع في نهاية كل جملة في حرف 

فائدة هذا إلى جانب   ريغمن  التكرارمبن  والخلو التكلفعبن  والبعد الفقرات تساويووجه الجمال في السجع هنا  

 والتعبير  األسلوبقوة 

فيه الشفاء و أن يهبك السالمة   كل ئ مة من المرض ، وأن يهيالتعالى أن يأذن لك في الس هللا أدعو 

و الصحة و العافية و ان يجعل ما تقاسمه من االالم تكفيرا للذنوب و اآلثام و تكثيرا لألجر و  

 ) الثواب





 يستمعون إلى الحق   الهم صم -أ

 يبصرون الحقيقة  العمي  -ب

 عز وجل وانتقامه من الكافرين وإحاطته لهم سبحانه بعذابه هللاتعذيب 

 عز وجل على النيل من المشركين وتعذيبهم  هللاقدرة 

 وحرصهم على الدنيا  بالموتخوف المشركين من 



(   رق  بأو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد و )   ( كمثل الذي استوقد نارا  مثلهم )

لكنها تذهب هباء بحال مبن يتعبب في   أعمال حال المنافقين وهم يعملون  االيتان توضيح

 النبار ثم يذهب بصره فال يستطيع أن يستفيد منه  إشعال

 الجمال : جعل البرق يخطف ابصارهم – المكنية : يكاد البرق يخطف أبصارهم  االستعارة

 الكناية : يجعلون اصابعهم في آذانهم حذر الموت /  كناية : عن صفة وهي الحرص على الدنيا 

 اضاء لهم مشوا فيه ، وإذا أظلم عليهم قاموا / اثرها : توضح المعنى و تقويه  المقابلة  كلما

 هللا محيط بالكافرين  

 إن هللا على كل شيء قدير  

 يبصرونال قلوب المنافقين والكفار وتركهم في ظلمات  هللاأعمى 

 يزل عقابه على الكافرين في الدنيا ولو شاء لذهب بسمعهم وأبصارهم   ال  هللان إ



ولسانه   القرآن وكتابه ، محمد  ومبلغهشارعه هو الجبار ذو القوة المتبين ،  

 وخلفاؤه العمريون  الخالدونوقواده   العربي

 ، قوي العدة اإلرادة، قوي  س ن يكون قوي النفأ

 يقف أمامها قوة ال قوة الخالق عز وجل وعظمته التي 

 يضارعه صبر آخر  ال  صبر النبي



 وكيد وتوضيح لما قبلها بالطباق بينهما ت

 عن حركة الحروف وأصواتها  ئ حسن تقسيم وتفصيل وترتيب وإيقاع ناش

√ 

√ 
√ 
√ 

√ 

 (  ، القرآن ، أبان األمين المتين ،  )

√ 

 التقاء فواصل الجمل و اشتراكها في الحرف االخير 

 . توضيح المعنى وإبرازه  -  األسلوبيةوقيمته  ( أخرس وأبان  )



 . اإلسالموهي كناية عن انتشار  ، رفعوا عروشهم على نواصي الشرق والغرب
 الفخر مع الحث على السعي والجد

 القوة المتين شارعه هو الجبار ذو 
 التأكيد على أهمية القوة في الحفاظ على العزة والكرامة 

  وكتابه األمين شارعه هو الجبار المتين ذو القوة ومبلغه محمود ذو العزيمة 

الذي أبان كل لسان و   العربيو ، ولسانه ه  عربيالذي تحدى كل لسبان  القرآن

أظهر على اآلخرين ، وقواده الخالدون وخلفاؤه العمريون هم الذين اخضعوا  

لسيوفهم رقاب كسرى وقيصر فمن لم يكن قوي النفس و اإلرادة و العدة كان  

 مسلما من غير إسالم  



 و الحنين إلى الوطن و الشوق إليه   الغربة

 هل سال القلب حبها 

 سال مصر : استعارة مكنية / نازعتني إليه في الخلد نفسي : استعارة مكنية  

 استعارة مكنية / اسا جرحه الزمان : استعارة مكنية   سال القلب :

 نازعتني إليه في الخلد نفسي  وطني لو شغلت بالخلد عنه 
 شخصه ساعة ولم يخل حسي    شهد هلال لم يغب عن جفوني



 للطير من كل جن حاللأحرام على بالبله الدوح 
 سال ، سال  

 ينسي ، أنسي 

 حرام ، حالل / اثره : يعبر عن شدة اإلحساس بالظلم  

 الحرف األخير في ) ينسي ، أنسي ( ، ) جفوني ، حسي (  

 اختالف ، اتفاق  

 الشيخوخة   الصبا ،

 الخلد ، الفناء 

 يغيب ، تذكر 

 ذكر ، أغفل  

 شغل ، أفرغ  

 نازع ، تصالح 

 الحس ، البالدة 

 

 



 في المنفى   الوحدة و المعاناة

 شدة الحزن : :شفني الوجد

 الوحدة : يسمع سأني الا  -ب . 

  التعب الشديد:  ني السهرالأب  -ج . 

 العزلة : طيف يمر ال -د .

 الصوت في : يسمع الشكوى 

 ويضفي على الصورة : الخيال و الجمال  



 اللون في : سواد الليل ، بياض الصبح ، الظلمة  

 يضفي على الصورة : تدل على أن االحداث تمر عليه دون جديد 

 الحركة في : يتمشى دونه ، درت ، حركة  

 وتضفي على الصورة : توضيح القلق و االضطراب ومدى المعاناة

 . مكنية توحي بالمعاناة والضيق استعارة : أبالني السهر / . استعارة مكنية توحي بالحزن الشديد :قالت الظلمة

 والمنفى  الوحدةمبن  بالضيق المشحونة عاطفتهذكر سواد الليل وبياض الصبح قد جباء متسقا مع 

 قد شف الوجد ، وأبلى السهر  

 الليل وحش كاسر  



 . تشبيه بليغ (  مر السحاب تمر ) 

 تشبيه مرسل مجمل   ( المرء كالشهاب)  

 . تشبيهان بليغان ( أنت الغمام ) ،  ( نحن بنت الربا )   

 تشبيه ضمني اليبس (  تجري على  ( ال  لم تسلك مسالكها ) ، ( السفينة  المة ،الس ) 

 تشبيه تمثيلي  ( تبسم    الليل والبدر ضاحك ، يلوح ويخفى أسود سواد) 



 جناح الذل : استعارة مكنية 

 اشتروا ضاللة بالهدى : استعارة تصريحية 

   : استعارة تصريحية قمر

 استعارة تصريحية  عقدا : لؤلؤا ، عقيقا ، 

 . استعارة مكنية: الفجر يضحك

 . استعارة مكنية : دقات القلب قائلة

 . استعارة مكنية: لشر أبدى ناجذيه



 قابلة: م(  فيه الرحمة × إلى ربك يومئذ المساق باطنه  ) 

 . جناس ناقص) الساق ، المساق)  

 . مقابلة) العيش نوم × المنية يقظة)  

 . مقابلةاالعادي( يسر صديقه × سوء ) 

 . جناس تام (  سام وحام ، سام وحام) 



 

 طباق ( مقبل ، مدبر  ) طباق + جناس ناقص . :  ) مكر ، مفر) 

 سجع ( هامة ، عمامة ) جناس ناقص .  (  الغمامة ، عمامة  ) 

   ص الخلق الدميم ، الخلق الذميم : جناس ناق


