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 كلمة استعملت فى غٌر ما وضعت له لعالقة بٌنها وبٌن المقصود غٌر المشابهة ، مع قرٌنة تمنع من إرادة المعنى األصلى .

 من عالقات المجاز المرسل

 . ومنها ، لعالقه  هو أطلق الذى فالشىء غٌره وإرادة شًء إطالق على ٌقوم المجاز -
 .                     الكل وٌرٌد الجزء ٌطلق:   أ  ( مجاز مرسل عالقته الجزئٌة

   *" العبد""  الكل وأراد"  رقبة"   بالجزء عّبر) رقبة".   فتحرٌر 
 راد الكل " كالم " ( ؛ ألن المعلم لم ٌقل كلمة واحدة .* ألقى المعلم كلمة بلٌغة . ) عّبر بالجزء "  كلمة " وأ

 ) عبر بالجزء " جفنى " وأراد " العٌن " ( .  * جرى الدمع من جفنى فقالت وما بكا ؟ 
   الجزء وإرادة الكل إطالق:  ب ( مجاز مرسل عالقته الكلٌة

 ؛ لتغفر لهم ، جعلوا أصابعهم فى آذانهم " .قال ـ تعالى ـ على لسان نوح ـ علٌه السالم ـ : " وإنى كلما دعوتهم *  
 فهم لم ٌضعوا األصابع ، وإنما وضعوا أنملة ، واألصابع ُكـلٌ بالنسبة لألنامل

 *  شربت ماء النٌل . ) عبر بالكل " ماء النٌل " وأراد الجزء " بعض الماء " ( ؛ ألنه لم ٌشرب ماء النٌل كله .
 المسبب وإرادة السبب قإطال : جـ ( مجاز مرسل عالقته السببٌة

 * للمعلم أٌاد على تالمٌذه .   ) فالمقصود "الفضل" ، و"الٌد" سبب فى هذا "الفضل" ( .
 ( .خروج العشب سبب والغٌث ، العشب فالمقصود.) رعٌنا الغٌث* 

 السبب. وإرادة النتٌجة) المسبب( إطالق:   د  ( مجاز مرسل عالقته المسببٌة
 لسماء .) فالمقصود المطر، و  والرزق"مسبب" أي نتٌجة عنه فبذكر الناتج تكون العالقة " * ٌنزل هللا الرزق من ا

  مسببٌة " ( .
 فٌه. ما وٌرٌد المكان ٌذكر أن :هـ( مجاز المرسل عالقته المحلٌة

 * ٌقول تعالى : " ألم نشرح لك صدرك ".)والمقصود "القلب" لكنه ـ عز وجل ـ عبر عنه بمحله وهو" الصدر"
 لكن المتحدث عبر عنهم بمحلهم وهو "الفصل"( .” رحت الدرس للفصل . ) والمقصود "الطالب* ش

ة ٌّ  المحل. وٌرٌد الحال ٌطلق :و ( مجاز مرسل عالقته الحالّ
 * " إن األبرار لفى نعٌم " .) فالمقصود "الجنة" ، لكن هللا ـ تعالى ـ عبر عنها بالحالّ فٌها "النعٌم"( .

 مونى .) فالمقصود "المكان" الذى " ٌحل " فٌه القوم ، لكنك عبرت عن المحل بـ "الحال" فٌه ( .* نزلت بالقوم فأكر
 علٌه. كان ما باسم الشىء تسمٌة: ز ( مجاز مرسل عالقته اعتبار ما كان

 ، ذكر ما  * ٌقول ـ تعالى ـ : " وآتوا الٌتامى أموالهم ".) فالمقصود "الكبار" ممن " كانوا ٌتامى" لكن هللا ، عز وجل
 كانوا علٌه إثارة للشفقة علٌهم ( .  

 * ألبس قطن بلدى .  ) فالمقصود "المالبس" ، وُعـبِر عنها بما كانت علٌه "القطن"( .
 إلٌه. سٌصٌر ما باسم الشًء تسمٌة: ح ( مجاز مرسل عالقته اعتبار ما سٌكون

 ( .* أوقد الرجل نارا .) عبر عن الحطب بما سٌكون علٌه حٌن ٌحترق 
 * غرست الٌوم شجرا .)فاإلنسان ال ٌغرس الٌوم شجرا ، وإنما ٌغرس فسٌلة تكون فٌما بعد شجرا(.

 *المرسل المجاز جمال سر*

 . المجازى والمعنى األصلى المعنى بٌن العالقة اختٌار فى الدقة مع ، المقبولة والمبالغة اإلٌجاز
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 تدرٌبات على المجاز المرسل
 

 -فيما يمي:ممة التي استعممت مجازا مرسال مبين نوع العالقة حدد الك:1س
َٓ اٌغفش -ٔ ِِ  عٍُّد عٍى تٍذذً ٚأٔا عائٌذ 

  ........................................................................نوع العالقة □    ................................................................المجاز المرسل في كلمة □  

 صسعد اٌٍَٛ شجشج   -ٕ

  ........................................................................نوع العالقة □    ................................................................المجاز المرسل في كلمة □  

 ِٓ إٌاط ِٓ ٌْأوً اٌمّح -ٖ

  ........................................................................نوع العالقة □    ................................................................از المرسل في كلمة المج□  

ْٓ ٌأخِ ستٗ ِجشِا " -ٗ َِ  لاي ذعاٌى: " إٔٗ 

  ........................................................................نوع العالقة □    ................................................................المجاز المرسل في كلمة □  

 ششتد ِاء إًٌٍ -٘

  ........................................................................لعالقة نوع ا□    ................................................................المجاز المرسل في كلمة □  

َٓ "ٚلاي ذعاٌى:  -ٙ اوِعٍ ََِع اٌشَّ  "ٚاْسَوعُٛا 

  ........................................................................نوع العالقة □    ................................................................المجاز المرسل في كلمة □  

 لشس ِجٍظ اٌٛصساء وزا. -7

  ........................................................................نوع العالقة □    ................................................................المجاز المرسل في كلمة □  

 ٌثظ اٌّجا٘ذ اٌحذٌذ -8

  ........................................................................نوع العالقة □    ................................................................المجاز المرسل في كلمة □  

 َعَشَق اٌٍصُّ إٌّضي. -9

  ........................................................................نوع العالقة □    ................................................................المجاز المرسل في كلمة □  

 أٌَمى اٌخطٍة وٍّح واْ ٌٙا وثٍُش اأَلثش. -ٓٔ

  ........................................................................نوع العالقة □    ................................................................المجاز المرسل في كلمة □  

 
َٓ اٌزي ذُٕرُِجُٗ تالُد٘ـُ. -ٔٔ ثَُظ إٌاط اٌمط ٍْ ٌَ 

  ........................................................................نوع العالقة □    ................................................................المجاز المرسل في كلمة □  

 .فً اٌطشٌك عُأٚلذ ٔاسا   -ٕٔ

  ........................................................................نوع العالقة □    ................................................................المجاز المرسل في كلمة □  

ََل ٌٍَِ :" لاي ذعاٌى -ٖٔ َٚ ٍُّٛا ِعثَاَدَن  ُْ ٌُِض ََّٔه إِْ ذََزْسُ٘ ِ ا َوفَّاس  إ  ا"ُذٚا إَِلَّ َفاِجش 

  ........................................................................نوع العالقة □    ................................................................المجاز المرسل في كلمة □  

ُ  " ٚلاي ذعاٌى: -ٗٔ َِٔعٍ ٌَفًِ  تَْشاَس  َّْ اأْلَ ِ  "إ

  ........................................................................نوع العالقة □    ................................................................المجاز المرسل في كلمة □  

ــــــــــــــٗ          -٘ٔ ُٕــ ــــــــــــــك ِعرــــــــــــــىش  لشٌــــــــــــــح   جف ـــــــــــــــزاء    ٚاألفــ ـــــــــــــــشاخ ٚاأللـــ ــــــــــــــى اٌغّ ـــــــــــــــً عٍ  ٌغضــ
 

  ........................................................................نوع العالقة □    ................................................................المجاز المرسل في كلمة □  

 ِٓ ٌشوة اٌثحش َل ٌخشى ِٓ اٌثًٍ -ٙٔ

  ........................................................................نوع العالقة □    ................................................................المجاز المرسل في كلمة □  
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ِِْصَش. -7ٔ  َْ ُٓ َخٍُذٚ َٓ ات  َعَى

  ........................................................................نوع العالقة □    ................................................................المجاز المرسل في كلمة □  

َُ ٌحثُّ عٍى ذح -8ٔ لابِ.اإِلعال  شٌشِ اٌشِّ

  ........................................................................نوع العالقة □    ................................................................المجاز المرسل في كلمة □  

ًٌِّ"لاي ذعاٌى : -9ٔ اْجعًَ  َٚ  َٓ ِخشٌِ َْ َْ ِصْذق  فًِ ا  "ٌَِغا

  ........................................................................نوع العالقة □    ................................................................المجاز المرسل في كلمة □  

 

ـــــــــــَشعا           -ٕٓ ُِشع ـــــــــــًٕ ٌغــــــــــًٍ  ــــــــــذُِع ِــــــــــٓ َجف  سب اٌّرشائــــــــــــــــًتغٕــــــــــــــــا اٌشــــــــــــــعا  اٌغــــــــــــــــا    ٚاٌ
 

  ........................................................................نوع العالقة □    ................................................................المجاز المرسل في كلمة □  

ٕٔ-  َّٓ  .فً أثٕاء اٌّزاوشج ششتُد اٌثُ

  ........................................................................نوع العالقة □    ................................................................مة المجاز المرسل في كل□  

ـــــــــــــً  صائـــــــــــــــال        -ٕٕ ـــــــــــــإًٔٔ  ـٔغــــــــــــُد  ٌِٛــ ـــــــــــُد فـــــــــــً اٌّـــــــــــــــــشـج وٍـــــــــــ  ِغـــــــــــــائً    ٚوــ  فشأٌ
 

  ........................................................................نوع العالقة □    ................................................................لمرسل في كلمة المجاز ا□  

 لثضٕا عٍى عٍٓ ِٓ عٍْٛ األعذاء -ٖٕ

  ........................................................................نوع العالقة □    ................................................................المجاز المرسل في كلمة □  

ًّ عضٌضج -ٕٗ  تالدي ٚإْ جاسخ عٍ

  ........................................................................لعالقة نوع ا□    ................................................................المجاز المرسل في كلمة □  

ََّٔه ٌٍِد ٚإُٔٙ ٍِرْٛ" لاي ذعاٌى -ٕ٘  "إ

  ........................................................................ العالقة نوع□    ................................................................المجاز المرسل في كلمة □  

ــــــــــــــــٗ اٌضِــــــــــــــــاْ اٌّ ّعــــــــــــــــً أ    ٚعــــــــــال ِصـــــــــــَشً٘ عـــــــــــال اٌمٍـــــــــــُة عٕٙـــــــــــا - -ٕٙ َّ  ٚ َأعــــــــــــــــا ُجش
 

  ........................................................................نوع العالقة □    ................................................................المجاز المرسل في كلمة □  

 خشجد اٌّذسعح ِثىشا   -7ٕ

  ........................................................................نوع العالقة □    ................................................................المجاز المرسل في كلمة □  

 ٌّ ِٓ ٔماء اٌصذسِٓ صفاخ ا -8ٕ

  ........................................................................نوع العالقة □    ................................................................المجاز المرسل في كلمة □  

 سجاي ِصش ٌرعٍّْٛ اٌٍَٛ فً ِذاسعٙا اَلترذائٍح -9ٕ

  ........................................................................نوع العالقة □    ................................................................المرسل في كلمة المجاز □  

ُّْٗ " لاي ذعاٌى -ٖٓ ٍَُص ٍْ َْٙش َف ُُ اٌشَّ ُٕى ِِ َّٓ َشَِٙذ   "َف

  ........................................................................نوع العالقة □    ................................................................المجاز المرسل في كلمة □  

ــــــــــــــــــٗ - -ٖٔ ـــــــــــــــــً    وٍّــــــــــــــــــا ِــــــــــــــــــّشخ اٌٍٍــــــــــــــــــاًٌ عٍٍ  سقَّ ، ٚاٌعٙـــــــــــــــــُذ فـــــــــــــــــً اٌٍٍـــــــــــــــــاًٌ ذمغِّ
 

  ........................................................................نوع العالقة □    ................................................................المجاز المرسل في كلمة □  

 " ِٚا أسعٍٕا ِٓ سعٛي إَّل تٍغاْ لِٛٗ ٌٍثٍّٓ ٌُٙ" لاي ذعاٌى -ٕٖ

  ........................................................................نوع العالقة □    ................................................................المجاز المرسل في كلمة □  

 " فً سّّح هللا ُ٘ فٍٙا خاٌذْٚ " لاي ذعاٌى -ٖٖ

  ........................................................................نوع العالقة □    ................................................................المجاز المرسل في كلمة □  

 



 

ول  الثانوي                                                                                 العربية في البالغة تايلوس
أ
    2020/2021الصف ال

       01156008819 - 01157335050 أحمد دردٌري  األستاذ /  تمنٌاتى لكم بالتفوق    
3 

 ٘زا  عماب ِا فعٍرٗ ٌذان -ٖٗ

  ........................................................................نوع العالقة □    ................................................................المجاز المرسل في كلمة □  

ـــــــــــــــــٛافً - -ٖ٘ ـــــــــــــــــُ اٌم ـــــــــــــــــٗ ٔ  ٍّّر ـــــــــــــــــُ ع ــــــــــــــــــــــأً    ٚو ــــــــــــــــــــــح ٘ج ــــــــــــــــــــــاي لافٍ ــــــــــــــــــــــا ل ّّ  فٍ
 

  ........................................................................نوع العالقة □    ................................................................المجاز المرسل في كلمة □  

 َٚل ظـــــــــــــــــــــــــــاٌُ إَل عـــــــــــــــــــــــــــٍثٍى تـــــــــــــــــــــــــــأظٍُ    ِٚـــــــــــــا ِـــــــــــــٓ ٌـــــــــــــذ إَل ٌـــــــــــــذ هللا فٛلٙـــــــــــــا - -ٖٙ
 

  ........................................................................نوع العالقة □    ................................................................المجاز المرسل في كلمة □  

ِٓ َفْطــــــــــــٓ   -7ٖ َٕـــــــــــــــــــــمظْ     سا٘ـــــــــــٌة فـــــــــــً اٌضــــــــــــٍٛ  ٌٍغـــــــــــف َْ شاَعــــــــــــــــــــٙٓ ت  وٍّـــــــــــــــــــا ُثـــــــــــــــــــــْش
 

  ........................................................................نوع العالقة □    ................................................................المجاز المرسل في كلمة □  

َْ "لاي ذعاٌى :  -8ٖ ٌََصاِدُلٛ َّٔا  ِ إ َٚ َٕا فٍَِٙا  ٍْ ٌَّرًِ َأْلثَ ِعٍَْش ا ٌْ ا َٚ َّٕا فٍَِٙا  ٌَّرًِ ُو َمْشٌََح ا ٌْ اْعَأِي ا َٚ" 

  ........................................................................نوع العالقة □    ................................................................المجاز المرسل في كلمة □  

َٕا  -9ٖ ـــــــــــ ُٔفُٛع ـــــــــــٍِٛ   ـــــــــــى ّـــــــــــذِّ اٌغُّ ـــــــــــًٍُ عٍ ـــــــــــــًٍُ     ذِغ ـــــــــــــٍُٛ  ذَغ ـــــــــــــش اٌغُّ ـــــــــــــى َ ٍْ ـــــــــــــٍَْظ عٍ ٌَ َٚ 
 

  ........................................................................نوع العالقة □    ................................................................المجاز المرسل في كلمة □  

َْ "لاي ذعاٌى :  -ٓٗ ُْ فٍَِٙا َخاٌُِذٚ َّحِ هللّاِ ُ٘ ّْ ُْ َففًِ َس ُجُُٛ٘ٙ ُٚ ْد  َٓ اتٍَْضَّ ٌَِّزٌ َأَِّا ا َٚ" 

  ........................................................................نوع العالقة □    ................................................................المجاز المرسل في كلمة □  

َْ  :" لاي ذعاٌى -ٔٗ ََل ذَْحَض َٚ َُٕٙا  ًْ ذََمشَّ َعٍْ َِِّه َو ٌَى ُأ ِ َٕاَن إ  ."َفَشَجْع

  ........................................................................نوع العالقة □    ................................................................المجاز المرسل في كلمة □  

ُّْٗ  "ٚلاي ذعاٌى: -ٕٗ ٍَُص ٍْ َْٙش َف ُُ اٌشَّ ُٕى ِِ َّٓ َشَِٙذ   "َف

  ........................................................................نوع العالقة □    ................................................................المجاز المرسل في كلمة □  

ـــٓ ُجـــــــفـــًٛٔ -ٖٗ ـــة َعـــ ـــُ ٌَِغـــــــ ٌَـــــ ـــُٗ  ـ ٍَ ـــَِٙذ اٌ  َشــــ
 

غـــــــــًّ  ِّ ٌَــــــــــُ ٌَـــخــــًُ  َٚ   َشـخــصـــُُٗ عــــــاَعـــح  
 

 

  ........................................................................نوع العالقة □    ................................................................از المرسل في كلمة المج□  

ُ  "ٚلاي ذعاٌى:   -ٗٗ ٍٍِ َّ   َ َٔاُٖ تُِغاَل ْش  "َفثَشَّ

  ........................................................................نوع العالقة □    ................................................................المجاز المرسل في كلمة □  

ُْ  : "لاي ذعاٌى -٘ٗ ٍُٛتِِٙ ٌٍََْظ فًِ ُل اُِِ٘ٙ َِّا  َٛ َْ تَِأْف ٌُٛ  "ٌَُمٛ

  ........................................................................نوع العالقة □    ................................................................المجاز المرسل في كلمة □  

ـــــــــــــــُٗ  - -ٙٗ ُّ ثٍِاتَ ِْحِ األَصـــــــــــــــ ـــــــــــــــاٌّش َِ      فَشـــــــــــــــَىْىُد ت ــــــــــــــشَّ َُّح ِ ــــــــــــــا ت َٕ ــــــــــــــى اٌَم ُُ عٍ ــــــــــــــشٌ ــــــــــــــٍَْظ اٌَى ٌَ 
 

 ........................................................................نوع العالقة □    ................................................................لمة المجاز المرسل في ك□  

ــــــــــــــاق اٌجٛأــــــــــــة  ـائــــــــــــــــكٌ  -7ٗ َـّ ـــــــــــــــاء    ٚاٌثحــــــــــــُش خفـ ـــــــــــــــح اإلِغــ ـــــــــــــــذا  وصـــــــــــــــذسي عاعــ  وّـ
 

 ........................................................................نوع العالقة □    ................................................................في كلمة المجاز المرسل □  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    وــــــــــــــــــــُ تع ٕـــــــــــــــــــــا اٌجــــــــــــــــــــٍ  جـــــــــــــــــــــّشا -8ٗ َٔ ا ٚأسعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍٕا اٌعٍُٛ  س 
 

  ........................................................................نوع العالقة □    ................................................................المجاز المرسل في كلمة □  

ــــــــــــــــــــــاء -9ٗ ــــــــــــــــــــــٛ ِ ــــــــــــــــــــــا ٚ٘ ــــــــــــــــــــــٍٓ أٔ  ٚاٌطـــــــــــــــــــــٍٓ فـــــــــــــــــــــً اٌّـــــــــــــــــــــاء رائـــــــــــــــــــــة    ط
 

  ........................................................................نوع العالقة □    ................................................................المجاز المرسل في كلمة □  

 :"فٍٍذ  ٔادٌٗ عٕذ  اٌضتأٍح".لاي ذعاٌى  ٓ٘

  ........................................................................نوع العالقة □    ................................................................المجاز المرسل في كلمة □  
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