
 

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 العاشر اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/ae/10                   

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

                  https://almanahj.com/ae/10arabic                   

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

 

                  https://almanahj.com/ae/10arabic1                   

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

                  https://almanahj.com/ae/grade10                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/UAElinks_bot                                  
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التوكيد

:عناصره* 
التوكيد+ المؤكد 

هما فال يسمى البد أن يأتي الشيء المراد توكيده ثم يأتي التوكيد ، أما إذا تغيرت مواقع
:توكيداً ، بل يعرب حسب موقعه من الجملة ، مثال

(توكيد. )جميعُهمجاء الضيوُف -
(ليس توكيداً ألنه تقدّم على المؤكد. ) الضيوفجميُع جاء -

:أنواع التوكيد * 

:  مالحظة 
تفيد بعد كلمة كّل و( أجمعون)أو ( جمعاء)أو( أجمع)تستخدم كلمة : مزيد من التوكيد 

.توكيد التوكيد

:إعراب التوكيد *
.بحسب عالمة المؤكد ( مرفوعاً أو منصوباً أو مجروراً ) يعرب توكيداً 

:مثال 
.توكيد مرفوع  عالمة رفعه الضمه : كلُّهم جاء الضيوُف -
.  توكيد منصوب و عالمة نصبه الفتحة:نفس ه قابلت الكاتب  --
.توكيد مجرور و عالمة جره الكسرة:جميِعهامررت على األماكن -
.توكيد مبني على السكون: بسرعة اخرجاخرج -
توكيد مرفوع و عالمة رفعه الضمة: صعبٌ االمتحان صعٌب -

لفظي معنوي
اسم أو )جملة أو حرف أو كلمة تكرار

( أو اسم فعل/ فعل 
/كافة / ذات/ عين / نفس/ جميع / كّل 

ِكلتا / ِكال 



تدريبات التوكيد

:فيما يأتيو بيني نوعه التوكيد ي المؤكد وينع
نوعه 

معنوي/ لفظي 
التوكيد المؤكد الجملة

{قل إن األمر كله هلل}

انتبه,انتبه :يقول المدرس 

الزوجان كالهما مسؤول عن تربية األوالد

سأجتهد ,سأجتهد مستقبال :فقال ,ندم علي لرسوبه 
مستقبال

قدم الضيوف جميعهم

الملح,نادى رجل في المطعم الملح 

.سلمت الخطاب لحامد نفسه

-: ضعي توكيدا ً معنويا ً مناسبا ً واضبطي المؤكد عليه 
..........  حضر اإلجتماع الوزراء -1
................لم أقرأ فصول القصة -2
............  نصحنى والدى ووالدتى -3
...................نفذ الجنود الخطة -4
الجوائز للطالب .......سلم المدير -5
يلقى خطبته..... استمعت إلى الخطيب -6
.......سلمت على فريق النادى األهلى -7

.أكدي الجمل و الكلمات اآلتية تأكيد لفظيا ًفي جمل مفيدة من إنشائك 

: ....................................النور
: ............................................المنطقة نظيفة 

: ...............................القائل 
: ................................  ال 

: .................................................هيهات 



االستعارة

:الفرق بينها و بين التشبيه * 
ً هذان الركنان البد أن يتواجدا حتى نسمي/ مشبه به  + مشبه : التشبيه - .ه تشبيها
يوجد أحدهما و يغيب اآلخر ،: االستعاره-

فاته ولكن يوجد صفة من ص( مشبه به غير موجود+ )مشبه : استعارة مكنية 
(مشبه به + مشبه غير موجود : )استعارة تصريحية 

:أمثلتها *
: المكنية 

:نطق قلم الكاتب بالحق-
(نطق) شبه القلم باإلنسان و حذفه و ذكر صفه من صفاته و هي 

:أغمضت الورود عينيها عند المساء-
(ينيهاع)و ( أغمضت) شبه الورود باإنسان و حذفه و ذكر صفتين من صفاته و هي 

:التصريحية 
:رزقت أختي قمراً هذا اليوم-

.شبه المولود بالقمر ، و حذف المشبه و صرح مباشرة بالقمر
«و اعتصموا بحبل هللا»-

.شبه اإلسالم بالحبل ، و حذف المشبه و صرح بالمشبه به و هو الحبل

:القيمة الفنية لإلستعارة 
جسيدتجسيم أو ت: إذا شبهنا شيئاً معنوياً بحسي و لكن ليس شخص نسميه 

تشخيص: إذا شبهنا شيئاً معنوياً أو جماداً بإنسان نسميه 

:اإليحاء
:يمكن استنتاج اإليحاء بالنظر لجملة االستعارة كاملة في سياقها ، مثل 

و لم أر قبلي من مشى البحر نحوه   و ال رجالً قامت تعانقه األسد
.شدة كرم الخليفة و سعة عطائه ، و شجاعة و إقدام رجاله: توحي بـ 


