
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/9                   

* للحصول على جميع أوراق الصف التاسع في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/9                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع في مادة لغة عربية الخاصة بـ   اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/9     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف التاسع اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade9                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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 وطن: أداء مؤسسي متطور يضمن الجودة في المخرج ويحقق الشراكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للرسالة المدرسة

                                                        
 

 

 2020/2021الفصل الدراسي األول  
 

 المادة:غسان عبدالرحمن الدندلمعلم 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

يل  ص  الف   ات  ار  ه  م    اس  ر    االول  الد  
  البالغة ) التشبيه البليغ (  6 أن يحلل النص الشعري  1

  7 أن يحلل النص القصصي  2

  8 الميزان الصرفي  3

  9 اسم الفاعل  4

  10 اسم المفعول   5

 

ع ة اللغة العربية  اج  ر   التاسعف للص   م 
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 األدبي  النص تحليل مهارة على تطبيقات : أوالا 
 المهارة : يبين المعنى اإلجمالي للنص ، ويفسر المفردات والتراكيب  ويبين العاطفة المسيطرة على الشاعر

 ، ثم أجب عما يليها من أسئلة :صلتان العبدي اقرأ األبيات التالية لل - 1
 ر العشىفالليالي و كر          أشاب الصغير وأفنى الكبير-1
 تىـوم فـك يـد ذلـــى بعـأت         ا ــت يومهــرمــة هـيلـإذا ل -2

 تنقضي وحاجة من عاش ال        ا ـنـاتـاجـحـدو لــغـروح ونـن -3    
 ما يشتهي الموتويسـلـبه الـمـوت أثــوابـه            ويمنعه -4   
 تمـوت مع الـمرء حـاجـاتـه           وتبقى له حـاجـة ما بقي -5   
ا لمن قد ترى           أروني السري أروك الغني -6      إذا قلت يوما
 لـقمان أوصـى ابـنه         وأوصيت عمراا فنعم الوصي تـر ألـم -7   
 نجيب ني بدا خ بء نجوى الرجال         فكن عند سرك خبء ال -8     

 وســــــرك مــا كـان عــنـد امـرئ        وســــر الـثـالثة غـــير خـفي -9                  
غـي -10   كماالصمت أدنى لبعض الرشاد       فـبعـض التكلم أدنـي لـ 

 

 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين األقواس : (أ

 ليل ( –ليال  –مفرد الليالي  :                             ) ليلة -
 الغني (  –الشريف  –مرادف السري :                           ) الصديق  - 
 ترادف ( –طباق  –بين )الصغير( و )الكبير ( :                ) جناس  -

 ب(اكتب رقم البيت الدال على الفكرة المناسبة :

 حاجات اإلنسان كثيرة تنقضي بوفاته .        )           (-1  

 السر  متى خرج عن اثنين ذاع .            )           (   -1
 

 ت ( استخرج من القصيد أسلوب إنشائي وبين أثره في المعنى :

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

 ث ( ما الفكرة المحورية في األبيات ؟ 

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

ج( وجه الشاعر خطابه في القصيدة البنه ولكنه في البيت الثامن و التاسع  وجه خطابه لمستمع متخيل بم نصح الشاعر 
تخيل؟ ابنه في هذا البيت ؟  وعالم يدل ذلك، وتوجهه بالخطاب إلى مستمع م 

..........................................................................................................................................................
.................................................. 
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 أعرب ما تحته خط : ح(

 الموت : ..........................................................................

 تر    : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
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 تقنياته : واستنتاج القصصي النص تحليل مهارة على تطبيق : ثانياا

  يحلل القصة إلى عناصرها الفنية ،ويفسر المفردات والتراكيبالمهارة : 

 :اقرأ النص التالي، ثُمَّ أجْب عن األسئلة  

 اقرأ المقال ثم أجب عما يليه من أسئلة :السؤال األول : 
يعتبر فن القصة القصيرة من الفنون األدبية الحديثة التي عرفها األدب العربي في هذا العصر ، وإن كان هناك من يرجع )

جذورها األولى إلى بعض الفنون األدبية القديمة ، ألنها تشترك معها في بعض المالمح، لكن حقيقة األمر أن القصة القصيرة 
ليس في األدب العربي فقط ولكن حتى في اآلداب الغربية . كذلك هو الحال مع األدب  بشروطها الفنية المعروفة هي فن جديد

اإلماراتي ، إذ لم يعرف هذا الفن إال حديثاً ، فالقصة فن حديث النشأة في دولة اإلمارات وعمرها ال يكاد يتجاوز ربع قرن 
ن الماضي ، هذه المرحلة التي شهدت فيها الدولة تقريباً ،وقد بدأت تحظى بنوع من االهتمام في مطلع السبعينات من القر

 بداية التقدم في مختلف المجاالت .
وقد ظهرت القصة القصيرة في اإلمارات لجملة من األسباب والعوامل ، ويعتبر تطور التعليم وظهور الصحافة من أهم هذه 

 األسباب .
نذكر منها : )عبد هللا صقر ( ) محمد المر( ، ) سلمى  وعلى الصعيد المحلي ، برز عدد من األسماء المهمة في هذا المجال

 خريات .أمطر سيف( ، )ظبية خميس ( )شيخة مبارك النأخي( وآخرون و
على يد الشاعر والكاتب )عبد هللا  -كما يقول الدارسون –وإن كانت القصة القصيرة في اإلمارات قد ظهرت بشكلها الفني 

رائدة من رّواد هذا الفن ، وهي من أوائل من كتبوا القصة القصيرة التي تتمتع بقدر  صقر ( كما تعتبر )شيخة مبارك الناخي(
 كبير من المواصفات الفنية .

والقصة اإلماراتية ناقشت عدداً من القضايا ، ولكن الالفت للنظر أن معظم هذه القضايا نابعة من المجتمع اإلماراتي ومتصلة 
واج من أجنبيات ، كذلك يعتبر موضوع الحنين إلى البحر من الموضوعات المهمة به مثل العمالة الوافدة ، وموضوع الز

التي ناقشها كتّاب القصة اإلماراتيون ، وذلك الرتباطهم الوجداني بعالم البحر ، كما أن القصة القصيرة ناقشت قضايا 
التحول إلى حياة النفط ، واآلثار اجتماعية أخرى ، كغالء المهور ، والصراع على الثروة ، وتعاطي الشباب للمخدرات و

 السلبية المترتبة على ذلك .

القصة القصيرة في اإلمارات ، اليوم تسير بخطى ثابتة نحو التقدم والتطور ، وهي تحتل مكانة متميزة في هذا المجال         
 على مستوى الوطن العربي ( .

 أكمل الفراغ فيما يأتي بما يناسب : -1
 ( . ................... ( وتنتهي بـــ )  ...................خاتمة المقال تبدأ بــ )  -أ

 (.................المقال السابق يعالج فن )  -ب
 ..(.......................... و   .................من رواد القصة القصيرة في اإلمارات )  -ج
 (.................... ................... ــــــ صحيفة )  من الصحف التي تصدر في اإلمارات -د

 
 ما أهم أسباب ظهور القصة القصيرة في اإلمارات كما فهمت من المقال السابق ؟ -2

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

 
 . القضايا التي عالجتها القصة القصيرة في مجتمع اإلماراتاذكر ثالثاً من  -3

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

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

 
 فيما يأتي : أمام العبارة غير الصحيحة)×( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )√( ضع عالمة  -4
 ( المقال العلمي يعبر فيه الكاتب عن عواطفه .     )
 ( يغلب األسلوب الخبري على لغة النص في المقال .    ) 
 ( عرضت الكاتبة أفكارها بلغة عامية في المقال السابق .     )
 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يأتي : -5

 السطحية (     –    : ) العمق بـ السابق  تمتاز أفكار الكاتبة في المقال

 أستخرج من النص -6

 ضد الـتأخر ........................      جمع أدب ...................... 

 مفرد فنون .....................       كلمتين مترادفتين .....................             ........................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shk.ampss.ae/
mailto:info@ampss.ae


                                         

  المنارة الخاصة )الشامخة(مدرسة 
 

                                                                                     

             Tel: 025858621 / 025858760    www.shk.ampss.ae    info@ampss.ae: mail E    : مؤسسة تعليمية  رائدة في الفكر واألداء والمخرجات رؤية المدرسة
 وطن: أداء مؤسسي متطور يضمن الجودة في المخرج ويحقق الشراكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للرسالة المدرسة

                                                                         اقرأ النص اآلتي ثم أجب عن األسئلة التالية:                                                                                   السؤال الثاني: 
 إلى ولدي :

 أي بنّي ! -1

لستتتتتت أريد أن أقيم لر البراأين بأكثر من أن تقارن بين شتتتتتباب قفتتتتتوا أوقات فرا هم في لعبة نرد أو 
شطرنج، أو صديق فارغ في األندية والمقاأي وبين شباب أحبوا الكتب والمطالعات ووفعوا ألنفسهم 

كثر لذّة ومتعة، .أريد أن تقارن بين أاتين الطائفتين أيهما أ برامج في تثقيف نفوسهم, وتوسيع عقولهم
 وأيهما أكثر نفعا ألمتهم، وأيهما أجدر بلقب اإلنسان؟

 أي بنّي ! -2

ال تظّن أنّر تستتتتطيع أن تكون مهندستتتا عظيما بقرا تر في الهندستتتة وحدأا، وال أن يكون بميلر طبيبا 
الذي عظيما بقرا ته في الطّب وحده... فالعقل وحدة، وثقافته في أي موفوع آخر يفيده في الموفوع 

ص فيه. فكم أتت فكرة أندستتتتتتيّة عظيمة من قرا ة كتاب في األدب أو االجتماع ! وكم أتت فكرة  تخصتتتتتتّ
 طيّبة سامية من ثقافة اجتماعية  أو فلسفيّة.

ويخيّل إلّي أن كثيًرا من األطبا  ينقصتتتهم المنطق مثفً فلو تعلّموا شتتتيئًا من المنطق الستتتتطاعوا أن  -3
بط نوع المر ض ونوع العفج، وبخاصتتتة في األمراض التي تتشتتتابه أعرافتتتها، وتتقارب يحددوا بالفتتتّ

إن أذا   -بنا  على أذه األعراض المتشتتتتابهة -أوصتتتتافها، فالمنطق وحده أو الذي يستتتتتطيع أن يقول:
ت أتتذه الملكتتة  يتتّة ة منطقيتتة بتتالفطرة ولو نكمة لمكتتم نةيم مم المرض كتتذا دون كتتذا. والطبيتتب النتتاجي أو التتذي مك

 ي  من الفلسفة والمنطق التعليمي لكان صاحبها أنبل وأعظم.الفطريّة بش

أليس عجيًبا أن تستتتتتتتمع من بمفئر أنهم يريدون قتل الوقت بلعب الورل أو قتل الوقت بالحدي   -4
 التافه أو قتل الوقت بالكفم في شؤون الناس أو نحو ذلر؟... كأّن الوقت عندأم يقاتل مع أنه المادة 

أجدر بأن يكصتتتتتادمل ال أن يكقاتمل. ولكن كم يجني اإلنستتتتتان على نفستتتتته بمعاداة أحّق  الخاّمة للحياة، وأو
 شي  بالصداقة!

 أي بنّي! -5

( عاماً، وتصّور ماذا تجني في أذه السنين الّطوال إذا أنت  50( أو ) 40تصّور أنر ستعيش بعد ذلر )
تخستتتتر إذا أنت صتتتترفتها أو صتتتترفت جب اً كبيراً منها في تقويم نفستتتتر وتثقيف عقلر، وتصتتتتّور كيف 

 أكثرأا فيما يفّر وال ينفع.ة
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    بماذا يقنع الكاتب ابنه؟ -1

 ب.اختيار المنطق و ترر الطب.              فرورة القرا ة و استغفل الوقت. -أ

 د. الفرل بين المثقف و الجاأل.             ج. الوقت من ذأب و فياعه حسرة. 

  ترد في النص؟ما الفكرة التي لم  -2

 ب. المقارنة بين شباب اله ٍ وشباب مثقّف.         مرحلة الشباب أي أجمل مراحل العمر.-أ

 د. من يعادة الوقت يجن ة على نفسه.           ج. الوقت جدير أن يصادل ال أن يعادى.
  أي األبيات اآلتية يناسب موفوع النص؟ -3

 ويرمي بالعداوة من رماني      أ. صديقي من يقاســـمني أمـــــومي
 إن الحيـــاة دقائق وثـــوان             دقـــات قلب المـــر  قائلـــــة لــه-ب 

 إن القرين بالمقارن يقتـــدي            ج. عن المر  ال تسل وسل عن قرينه

 التـراب مفــــارشـه نســــب وذوحــريــر          علـى ينــــــام قـــد وعبــدد.       

  من اإلنسان من وجهة نظر الكاتب؟ -4

 القارئ.-د        قاتل الوقت. -ج      العب الشطرنج. -ب     الطبيب.  -أ

 ؟ما الهدف من مخاطبة ولده بـ" بنّي"بدل من ذكر اسمه -5

 التقرب منه.للتحبب إليه و -ب                 لصغير سنه و قلة تجاربه.  –أ 

 لكرأه للقرا ة و طلب العلم.  -د                لجهله ببعلم الطب و المنظق. -ج

  وفي ذلر على  فو  فهمر للنص. (للوقت مفهوم عند الكاتب يختلف عند  يره) -6

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

 ما الغرض من استخدام" كم" فيما يأتي؟ -7

 " كم يجني اإلنسان على نفسه بمعاداة أحّق شي  بالصداقة"

 د. التعجيب.                 التكثير.-ج                 ب. الدعا .           أ. التمني.

 ؟  ما العفقة التي تجمع بين الكلمتين" يفر" و "ال ينفع" الواردتين في الفقرة الخامسة -8

 د. سجع.                   ترادف-ج                ب . جناس.             أ. تفاد. 
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             Tel: 025858621 / 025858760    www.shk.ampss.ae    info@ampss.ae: mail E    : مؤسسة تعليمية  رائدة في الفكر واألداء والمخرجات رؤية المدرسة
 وطن: أداء مؤسسي متطور يضمن الجودة في المخرج ويحقق الشراكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للرسالة المدرسة

 

 الصرف :  ثالثاا : تطبيق على مهارة النحو و

 ويستخدمه في الكلمات الصحيحة والمعتلة .مهارة : أن يتعرف المتعلم الميزان الصرفي 

 الميزان الصرفي   -1
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             Tel: 025858621 / 025858760    www.shk.ampss.ae    info@ampss.ae: mail E    : مؤسسة تعليمية  رائدة في الفكر واألداء والمخرجات رؤية المدرسة
 وطن: أداء مؤسسي متطور يضمن الجودة في المخرج ويحقق الشراكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للرسالة المدرسة

 اختر الوبن الصرفي المناسب للكلمات التالية : –1

 فَعََل (  -فَِعَل      -*  َعِلَم   ) فُِعَل        

 فَعََل  ( -فَعَُل    -أَفَعََل    (                  * َكُرَم  ) فُِعَل    -أَْفِعَل    -*  أَْكَرَم  ) أَْفعََل    

 فَْعلََل ( -َدْفعََل    -تَفَعَُّل  (                     *  َدْحَرَج  ) فُِعلََل  -تَفَْعلََل   –*  تََسلََّم  ) تَفَعََّل 

ُل  (  -يُْفِعُل   -فُْع  (                        * يَُوْسِوُس   ) يُفَْعِلُل   –ُعْل  -*  قُْم      ) فُْل     يُفَعِّ

 حدد الميبان الصرفي للكلمات اآلتية :-2

 *  قائِدٌ وزنها : .......................                       َخْضَراُء وزنها : ...............................

 ا : .......................                    ُمَدافٌِع وزنها : ..................................*  َشاَرَك وزنه

 *  َجِديدٌ وزنها : ........................                     ُمْنفَتٌِح وزنها : ..................................

 ......                    أَْزَهاٌر وزنها : .................................*  َعْلٌم وزنها : ....................

 اقرأ الفقرة اآلتية  :-3

، فباإلرادة القوية  الناسهو المعيار الحقيقي للمواطنة ، وهو دليل اإلخالص والوالء ، وبه يتمايز  العملإن     
واإلنجاز الفائق نتشارك جميعاً مسؤولية بناء هذا الوطن تعزيزاً لسيادته وصوناً لمكتسباته وبناًء  العاليةوالقدرة 

 لمستقبله .
 *  استخرج من الفقرة كلمات على أوزان .

                            فعيُل : ..................................                      يَتَفاَعُل : ....................................
              إِْفعال : .................................                      فَاِعل : ......................................             

 ............................تَْفِعيالً : .................................                     اَْلفاِعِلة : ........
 أعرب ما تحته خط من الفقرة السابقة .-4

 العمل : ..................................................................................

 الناس : ...................................................................................

 ة : ...................................................................................العالي
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 وطن: أداء مؤسسي متطور يضمن الجودة في المخرج ويحقق الشراكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للرسالة المدرسة

 اسم الفاعل  -2
 مهارة : أن يتعرف المتعلم اسم الفاعل ويشتق اسم الفاعل من الفعل الثالثي وغير الثالثي .

اسم الفاعل : هو اسم مشتق من الفعل ليدل على من قام بالفعل .-

 
 

 

 فع اسم الفاعل المناسب أمام كل فعل مما يلي : –1
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 ......................:........... مدّ                         ........ ......:............ وافق*  

 ........................:...... هوى                         .......... ...:.......ى استصف*  

 .......................:....... أطاع                         ....... ......:.......... أعطى*  

 أعرب ما تحته خط فيما يلي :-2

 قلوبهم من ذكر هللا " للقاسية*  قال تعالى : " فويل 

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

 أموالهم في الخير ينالون رضا هللا . الباذلون*  

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

 كتاباً . حامالً *  جاء الطالب 

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

 اشتق اسم الفاعل من الفعل الذي بين القوسين وفعه في جملة مناسبة  : -3

 اسم الفاعل                            الجملة              الكلمة        

 *  وصل :      ..........................      .................................................................

 ..........................*  ربل  :      ..........................     .......................................

 *  امتحن :     ..........................      .................................................................

 *  استنكر:     ..........................      .................................................................

 

 

 

 

http://www.shk.ampss.ae/
mailto:info@ampss.ae


                                         

  المنارة الخاصة )الشامخة(مدرسة 
 

                                                                                     

             Tel: 025858621 / 025858760    www.shk.ampss.ae    info@ampss.ae: mail E    : مؤسسة تعليمية  رائدة في الفكر واألداء والمخرجات رؤية المدرسة
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                                                                           المفعول ماس -3

                مهارة : أن يتعرف المتعلم اسم المفعول ويشتق اسم المفعول من الفعل الثالثي وغير الثالثي .    
وقع عليه الفعل اسم المفعول : هو كل اسم مشتق من الفعل للداللة على من أو

 

http://www.shk.ampss.ae/
mailto:info@ampss.ae


                                         

  المنارة الخاصة )الشامخة(مدرسة 
 

                                                                                     

             Tel: 025858621 / 025858760    www.shk.ampss.ae    info@ampss.ae: mail E    : مؤسسة تعليمية  رائدة في الفكر واألداء والمخرجات رؤية المدرسة
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 فع اسم المفعول المناسب أمام كل فعل مما يلي : –1

 .........................:...........باع                          ........ ......:............*  صام 

 ...........................:.........دعا                          ........ .....:..............*  ذكر 

 ..........................:........راجع                          ....... ....:.............*  استقام 

ر                           ..... ..........:...........كل أ*    .............................:.......فّسِ

 أعرب ما تحته خط فيما يلي :-2

 ".......................................................................... مرفوعة*  قال تعالى : " فيها سرٌر 

 في الشركة .................................................................................... مسؤوالً *  قابلت 

 .......................................على األرض ...................................مبعثرة *  مالبس الطفل 

 اشتق اسم المفعول من الفعل الذي بين القوسين وفعه في جملة مناسبة  : -3

 الكلمة              اسم المفعول                                الجملة        
 ...............................................................*  كتب  :       ..........................        

 *  انطلق :      ..........................        ...............................................................

 ...................................*  استنكر:      ..........................        ............................

 
 
 
   

 

 المبني   الفعل  

 للمعلوم
 المبني   الفعل  

 للمجهول
 المبني   المضارع   الفعل  

 للمجهول
اسم 
 المفعول

 التغيرات

ل فض ل ي فض ل ف ض ل فض   قفو الفعل نم فعوللما اسم ي صاغ م 

على وزن مضارعه المبني  الثالثي
للمجهول مع إبدال حرف مضارعه 
 . ميمة مضمومة وفتح ما قبل اآلخر

  نم حص   ني حص   نص  ح   نص  ح
قي   د  ي قي   دق ي   دقي     دم 
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 وطن: أداء مؤسسي متطور يضمن الجودة في المخرج ويحقق الشراكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للرسالة المدرسة

 

                          

 النحو والصرف

جميل  الجوالنافذة فرأى  منالمريضة ، نظر  القطاَر مسافًرا مع أمه وأبيه لزيارة جدته حمد  ركب  ــ
المتفتحة.. سميُر وقال في فوق األزهار  بصوتها الجميل والفراشات تحلق تغرد العصافيروالسماء صافية و

 نفسه: سبحان من أبدع الكون وأحسن خلقه..
. 

 ـ استخرج من الفقرة السابقة:ــ 1
ا .....................              ــــ  خبراا مفرد ......................  ـــــ فعالا مجــردا

ا....................              ــــ   مضافاا إليه ....................ــــ اســمـاا مجرورا
  ــــ أعرب : 2

 إعرابها الكلمة
  حمد
  الجو

  العصافير
 

 ـــ زن الكلمات اآلتــية صرفياا:ـــ 3
 ــــ أكل ) .................. (      ــــ  أكرم )................ (       ــــــ  سهرةٌ ) ...............(

 : المفعول من كل فعل من األفعال اآلتيةصغ اسم الفاعل واسم  

 اسم المفعول                   اسم الفاعل                 الفعل 

 ............                ...............                   درس

 ............                ...............                  ركض

 ............               ................                   أخذ
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 الـــــــــــبــــــــــــالغـــــــــــة :         

   : المجاز ( . –الكناية  –االستعارة  –) التشبيه يشمل علم البيان  

ا مواطن الجمال فيه  .  مهارة : أن يتعرف المتعلم التشبيه البليغ ويحلله موضحا

 التشبيه -

بين شيئين )هما المشبه والمشبه به(في صفة)أو أكثر( مشتركة بينهما   هو عقد مشاركة أو مماثلة: التشبيه
 ويتم ذلك بأداة تسمى أداة التشبيه. هي)وجه الشبه(

 في الجمال . كالقمر البنت – في الشجاعة كاألسد محمد :مثل 
  بالوصف ؛ لبيان قوته أو جماله ، أو قبحه .: وهو الموضوع المقصود  م ش بهال (1) أركان التشبيه :

ش ب ه بهال( 2) ا للمقارنة ؛ ليعطي للمشبه القوة أو الجمال ، أو القبح ،  م  : وهو الشيء الذي جئنا به نموذجا
  ويجب أن تكون الصفة فيه أوضح .

به، أو هو  : وهو الوصف الذي ي ستخلص في الذهن من المقارنة بين المشبه و المشبه وجه الشبه (3)
  الصفة المشتركة بين الطرفين المشبه و المشبه به.

 : هي الرابط بين الطرفين. أداة التشبيه (4)

 أدوات التشبيه

ا ، كـ )الكاف  - 1 ( . -قد تكون حرفا  كأن 
ا ، كـ )مثل  - 2   نظير ... ( . -شبه  -قد تكون اسما
 . يماثل ...( –يشبه  -، كـ )يحاكي   قد تكون فعالا  - 3

            في الشجاعة       األسد         كـ      محمد     

 وجه الشبه    مشب ه به +   + أداة تشبيه +  مشب ه   

 

 أنواع التشبيه -
 مركب                                و                               مفرد

 ضمني          تمثيلي                                 بليغ       مجمل  مؤكد  مفصل
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 وهو تشبيه لفظ بلفظ .:  التشبيه المفرد -
 أنواع التشبيه المفرد

لالتشبيه ال – 1 ف ص   عندما نذكر األركان األربعة .:  م 
 يهدي كل من طلبه           النور             كـ         العلم                 : المث

  وجه الشبه     +      مشب ه به    +  أداة تشبيه   + مشب ه                      

  :-صلى هللا عليه وسلم-وقول النبي

 "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ".

بين المؤمن والبنيان وهذان هما طرفا التشبيه -صلى هللا عليه وسلم-فنالحظ المشاركة التي عقدها النبي*
     )المشبه والمشبه به( والكاف أداة التشبيه ووجه الشبه هو التماسك والترابط . 

لالتشبيه ال- 2 م  ج  ذ ف وهو ما : م   . منه وجه الشبه ، أو أداة التشبيه ح 

ذ ف وجه الشبه   : العلم كـالنور المث    )ح 
ذ فت أداة التشبيه (العلم نور يهدي كل من طلبه .          )ح 

 : بليغالتشبيه ال – 3

ذ ف منه وجه الشبه و األداة ، وبقي الطرفان األساسيان المشبه و المشبه به .   وهو ما ح 
. مثل : الجهل موت والعلم حياة 

  تذكر : 
ذ ف  أحدهما أصبحت  األربعة هما: )المشبه والمشبه به التشبيه األساسيان في أركانالركنان  ( ، وإذا ح 
 ؛ فاالستعارة تشبيه بليغ حذف أحد طرفيه . استعارة الصورة

 .أما أداة التشبيه ووجه الشبه فهما ركنان ثانويان حذفهما يعطي التشبيه جماالا أكثر وقوة  -

 أكمل ما يأتي وفق الجدول -1

 نوعه     وجه الشبه   األداة     المشبه به   المشبه     الجملة
 ............... .............. ............. ............... ............ األرض مثل البيضة

 ............... .............. ............. ............... ........... العلم نور
 ............... .............. ............. ............... ............ أنت كالشمس ضياءً 
 ............... .............. ............. ............... ............ الوقت سيٌف قاطع
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 استخرج التشبيه البليغ مما يلي موفحاً الغرض البف ي :-2

 ***     لم يبِق باباً للسعادةِ مغلقا  *  فتعلّموا فالعلم مفتاح العال   

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

 غذاء الروح والعواطف . القراءة*  

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

 *  اإلمارات شمس في اإلشراق .

   *......................................................................................... 

 مات اآلتية تشبيهات بليغة من إنشائر  :ابنة من الكل -3

 *  المدرسة :      .......................................................................................

 *  األخالق :      .........................................................................................

    الجهل :        .........................................................................................*  

 البالغة  

ا نوع التشبيه التشبيه حدد أركان  -1  :في كل مثال مما يأتي مبينا
 :قال المتنبي -

 نحن نبت الربا وأنت الغمام                أين أزمعت أيهذا الهمام؟ 

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

 النشر مسك والوجوه دنانير وأطراف األكف عنم  

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

ا  -2    :اجعل كل تشبيه من التشبيهات اآلتية بليغا

 .الجواد في السرعة كالبرق الخاطف-

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

 السفن الكبيرة في البحر كاألعالم عالية-

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