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عالمي :       ريادي معرفي لمجتمع تعليممابتكاري رؤيتنا
العربية   اللغة                                                              قسم

مراجعة  درس التشبيه المرسل والتشبيه المؤكد
الثامن )  (الصف

همو أسملوب يمدل على مشماركة اممر مممر آخمر في صمفته :التششبيه
الواضحة بحيث يكتسب الطرف امول من الطرف الثاني قوته وجمالمممه.
أو يمكن تعريفه بأنه مقارنة بين شيئين يمتلكممان صممفة مشممتركة، ولكن

أحدهما أقوى في هذه الصفة مما يجعل الطرفين متشابهان.

التشبيه    :  أركان

وهي      : أركان أربعة من التشبيه يتكون

. : المشبه 1– قبحه          أو جماله أو قوته لبيان وصفه المراد الشيء وهو

أنشتكون:             المشبهمبه  2– ويجبش المشبه،ش إلىش المنسوبةش الصفةش لتوضيحش بهش المستعانش الشيءش وهوش

. وأوضح    أقوى فيه الصفة

الشبه  3– .:  وجه به        والمشبه المشبه بين تربط التي الصفة هي

التشبيه 4–  .:  أداة الطرفين       بين للربط تُستخدم التي الداة هي

أدوات التشبيهم :
ومثل     :  شبه مثل اسماً، الداة تكون أن

  ) وكأن     :  ) ك الكاف حرف مثل حرفاً، الداة تكون أن
   : ويماثل       يشبه مثل ، فعل التشبيه أداة تكون أن

 

أنوع التشبيه :
1- : الُمرَسل  .التّشبيه التّشبيه       أداة فيه ذُكِرت الذي التّشبيه وهو

2 : الُمؤكّد-   . التّشبيه الداة      منه ُحذِفت الذي التّشبيه وهو

3 : الّشبهشبين       التّشبيهشالُمجَمل-  وجهش منهش ُحذِفش الذيش التّشبيهش وهوش

. به   والُمشبَه الُمشبَه

المفصل-  4 الّشبه       :التشبيه وجه فيه ذُكِر الذي التّشبيه  .وهو

دولشة المشارات العشربية 
الشمتحدة
حششكومة الشششارقششة

هشيئة الشششارقة للششتعليم 
الخشاص
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نطبق :

والتشبيه1 المرسل  التشبيه  نوع  /عين 
المؤكد في اممثلة اتتية :

1- . صفاء      رضيت إْن الماء مثل ..........................  أنا
   

2- . وضياء      رفعة في نجم ................................ أنت

3-. كواكب    والملوك شمس .................................. كأنك

4-       ": نخل   أعجاز كأنهم صرعى فيها القوم فترى تعالى قال
.............. خاوية".

5-. ونفعا     ضرا سيف .................. المال

إلى/        2 ،والمؤكدة مؤكدة إلى المرسلة التشبيهات حول
التية    : المثلة في مرسلة

أنت كالشمس في الضياء وإن     جا وزت كيوان 
في علو المكان
.............................................................................
العالم سراج أمته
.............................................................................

مرسلة/       :3 تشبيهات التية الكلمات من كون

الم :.........................................................................-1

المارات :..................................................................-2

الكتاب :.....................................................................-3
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