
 

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 الخامس اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/5                   

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

https://almanahj.com/ae/5arabic                   

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

https://almanahj.com/ae/5arabic1     

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

https://almanahj.com/ae/grade5                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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 منها : عدة ما حذفت منه ألاداة ووجه الشبه ويأتي على صور   : التشبيه البليغ      
 .  إنك أسد ، :  إنك شمس   مثل ، اسم إن و خبرها  ▪
 .  املاء لجين ،العلم نور   ،:  امللوك كواكب   مثل ، املبتدأ و الخبر  ▪
 .  روغان الثعلب غرا، ب:  وهي تمر مر السحا  مثل املصدر املضاف املبين للنوع ▪
      .  العافيةلبس فالن ثوب   ،    ألاصيل : ذهب   مثل  إضافة املشبه به للمشبه ▪

   . ا سال املاء لجين  ، ا مثل: بدا ألاصيل ذهب   صورة الحالعلى  ▪

 
 
 
 

 خطت الخادمة في الردهة خطوات سلحفاة . ▪

 اندفق سيل الزوار . ▪

 النشر مسك والوجوه دنــــــــــــــــــــ      نير وأطراف ألاكف عَنم  ▪

 عنم : شجر له ثمر أحمر يشبه به البنان املخضوب . -
  
 
 

 للتشبيه : توضيح املعنى وتأكيده في صورة حسية إلبراز عاطفة ألاديب والتأثير في نفس املتلقي .القيمة الفنية  ▪
مام القيمة الفنية للصور  املؤثرة : تقرب املعنى البعيد ، وتجعل الفكرة املجردة ماثلة مشخصة أو  مجسدة في مخيلة القارئ فكأنها ماثلة أ ▪

 ناظره .  
 
 
 
 
 

 الناس سواسية كأسنان املشط . ▪

 العمر مثل الضيف .  ▪

 العمر طيف ليس له إقامة .  ▪

 
 

 أنواع التشبيه باعتبار أداة التشبيه : -

 . في البهاء  وجه الطفل كالبدر   مرسل ذكرت فيه ألاداة :▪

 : وجه الطفل بدر  في بهائه .  مؤكد حذفت منه ألاداة▪

 أنواع التشبيه باعتبار أداة وجه الشبه  : -

 : وجه الطفل كالبدر  مجمل  حذف منه وجه الشبه▪

 كالبدر ه الطفل :  وج  مفصل ذكر فيه وجه الشبه▪
 جماال  . 
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 .  و يكون وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد ، وهو تشبيه صورة بصورة  التشبيه التمثيلي  :

هر في الشطين فص                                             -  1      الــــــــــــــــواملاء يفصل بين روض الـ        ز 
دت        أيدي الُقُيون عليه نصال      كبســــــــــــــــــــاط وش ٍي   َجر 

                                                                      
 املفردات الصعبة :        

 الوش ي : نوع من الثياب املنقوشة  .     /الشط :  جانب النهر .    ▪

ه .   ▪ د السيف : سل   النصل : حديدة السيف أو السهم الرمح   /  القيون : جمع َقْين وهو صانع ألاسلحة . /جر 

 صورة الجدول يجري بين روضتين على شاطئيه الزهر ببدائع ألوانه .  ) جدول بين الرياض (  املشبه :  ▪
ى .  ▪  املشبه به :  بصورة سيف ملّاع بّراق وقد جّرده القيون على بساط من الحرير  املّطرز املزركش املوش ّ
)صورة ش يء ملون يتخلله ش يء أبيض المع بلون وجه الشبه :  وجود بياض مستطيل حوله اخضرار فيه ألوان مختلفة .  ▪

 الفضة ( 

 
  

 كأن أجراَم النجومِّ لوامًعا          درٌر نثرَن على بساٍط أزرُق                                                      -  2

 املشبه :     صورة سماء زرقاء واسعة تناثرت عليها النجوم البيضاء الالمعة . ▪
 املشبه به :   صورة بساط أزرق كبير تناثرت فوقه مجموعة من الدرر الفضية الالمعة . ▪
 ش يء أزرق تخللته أشياء براقة متأللئة .وجه الشبه: صورة  ▪

 

 
 غرِّقت في صحيفة زرقاء    وكأن  الهالل نون لجين                                                         3

 املشبه : صورة هالل أبيض ملّاع مقوس في  سماء زرقاء .   ▪

 املشبه به :  نون من فضة غارقة في صحيفة زرقاء .  ▪

   أبيض مقّوس  في ش يء أزرق .  وجه الشبه : صورة ش يء   ▪

 

 

 

 القيمة الفنية للتشبيه التمثيلي : ▪

إبـــــــراز قــــــــدرة ألاديــــــــب علــــــــى رســـــــم املشــــــــاهد وتخيــــــــل الصــــــــورة 
الحيــــــــة الاــــــــي تكســــــــب الكــــــــالم حســــــــًنا وروعــــــــة وتز ــــــــد املع ــــــــ  

 وضوًحا وعمًقا . 
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ا  :   التشبببببببيه ال بببببب      ببببببا ضببببببمني  تشبببببببيه ال تببببببذكر فيببببببه أركببببببان التشبببببببيه صببببببراحة  علببببببى ن ببببببو وا بببببب  بببببببل يف ببببببم مببببببن سببببببياق الكببببببالم ف م 

بببببببا  هبببببببو  و ي بببببببون املشببببببببه ببببببببه دليبببببببل أو برهبببببببان   إلبببببببى عببببببباء ي تببببببباغالببببببببا مبببببببا ي بببببببون املشببببببببه قضبببببببية أو ادّ  و  علبببببببى اللمبببببببح و سبببببببت تا  قائم 
 . الدليل أو البرهان

 
مثلة :        الأ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــالمُ من يهن يسهل الهوان عليـــــه      ما لجـــــــــــــــــــــــرٍح بميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت إيــــــــي            قال املتنب - 1          
 

 :    حال من تتوالى عليه صور الذل وال وان،فال ي س . املشبه  ▪
 امليت الذي ال ي س بما يصيبه من جروح . حال :   به املشبه  ▪
 عدم إلاحساس والشعور .  وجه الشبه :  ▪

 ـــــهفإن صــبــرك قاتلُ د اصبر على مضض الحســـــو                                            - 2
 ــــــهـــــلم تجد ما تأكلـ إْن        ــــــــــــــــــا    ــــــــــــــبعضهــــــــــــــــــــــــالنــــار تأكــــل                                                

 املضض : وجع وألم املصيبة   ▪

ا بسبب صبرك عنه وقلة جزعك ملا ينالك من أذاه .في موته كم  ) الحاسد ( الحسود  حال :  املشبه ▪  د 

ا.النار يأكل بعض ا حال :   به املشبه ▪ ا إن لم تجد وقود   بعض 

 .:  الضرر وألاذى  وجه الشبه ▪

 

اد في بابــــــــــه        واملنهل العذب كثير الزحـــــــــام                                - 3            تزدحم القصَّ

 :   حال املمدوح يزدحم طالبو املعروف ببابه . املشبه   ▪
 :   حال املنهل العذب يزدحم الناس عنده.  به املشبه   ▪
 .  زدحام والكثرة  والوقوف وجه الشبه :   ▪

 
 
 
 

  القيمة الفنية للتشبيه التمثيلي  /  الوظيفة  :

إقامة الدليل كما أن فيه ابتكاًرا ودقة في البالغة والتأثير 
ا غير مصرح .  في نفس املتلقي ملجيئه خفيًّ
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 :   بيني املشبه واملشبه به ونوع التشبيه فيما يأتي :  1نشاط     

 
 نوع التشبيه املشبه به املشبه العبارة

ُهم           وفي الليلةِّ الظلماءِّ ُيْفَتَقُد البْدُر   سيذُكُرني قومي إذا َجدَّ َجدُّ

هم :  اشتد بهم ألامر  وحل  بهم الكرب . ُيفتقد : يطلب عند غيبته  جد  َجد 

الشاعر يذكره قومه إذا حال 
اشتدت بهم الخطوب ويطلبونه فال 

 يجدونه .

حال البدر يطلب عند اشتداد 
 الظالم .

 ضمني

 كأنهم في ظهور الخيل نبت ُربا        من شدة الَحْزم ال من شدة الُحُزم 
من فوق خيولهم ناش ئ من قوة حزمهم وحيطتهم ال   -رضوان هللا عليهم  -املع   : ثبات الصحابة 

 إحكام أحزمة سروجهم .

  -رضوان هللا عليهم  -الصحابة 
 وهم ثابتون فوق ظهور خيولهم

 تام ألاركان  بالشجر  في الثبات والرسوخ

 قال املتنبي في وصف ألاسد : 
 ) آلاس ي : الطبيب (يطأ الثرى مترفًقا من تيهه     فكأنه آس يجس عليال     

هيئة ألاسد وهو يمش ي على 
من شدة زهوه ألارض برفق 

 بنفسه .

بهيئة الطبيب الذي يجس 
 املريض برفق

 تمثيلي 

 ومن الخير بطء سيبك ع ي         أسرع السحب في املسير الجهام 
 السيب :العطاء    .      الجهام : السحاب ال ماء فيه 

حال العطاء يتأخر وصوله وي ون 
 ذلك دليال  على كثرته

بطئ في السير وي ون  حال السحب ت 
 ذلك دليال  على غزارة مائها .

 ضمني

َكها      إنَّ السفينَة ال تجري على الَيَبسِّ  جاَة ولم تْسُلْك مسالِّ  ترجو النَّ
 

حال من يرجو النجاة من عذاب 
 وال يسلك مسالك ا آلاخرة 

سفينة ت اول الجري على 
 اليبس

 ضمني 

ُفُن ما كلُّ ما يتم   املرُء ُيْدرُِّكُه          تجري  ِّ اُح بما ال تشتهي السُّ  الر 
 

حال املرء الذي ال يدرك كل 
 ما يتمناه

حال الرياح التي تجري عكس 
 رغبة السفن

 ضمني 

هِّ   ينشُط الفْكُر بالذيوعِّ و زكــــــــــــــــــــــــــو          وزكاُء الينبـــــــــــــــــــــــــــــــــوعِّ في جر انِّ

 

ذيوعه ونمائه حال الفكر في 
 ونشاطه .

حال ي بوع ماء ينمو ويزيد في 
 جريانه .

 ضمني 

ٍت ليَس فيهِّ         ِّ
ٍ كمي   تام ألاركان  ميت حي أمٌل ُيْرَتجى لنْفٍع وُضر ٍ     ُربَّ حي 

نار   كأن الدموع على خديها      بقية طل ٍ على ُجلَّ
نار : زهر الرمان   ( مطر خفيف  ) الطل : أخف من الندى  .  جل 

الدموع وهي بيضاء صافية  صورة 
 فوق خدها امل  مر

 الطل فوق الجلنار صورة 
صورة قطرات بيضاء فوق ش ي ء 

 أحمر

  تمثيلي 

 تام ألاركان  السيوف املواض ي أقوال امللوك أقوال امللوك كالسيوف املواض ي في القطع والبت  

ها املهر  حال من يسترخص نفسه في  تهون علينا في املعالي نفوسنا      ومن يخطب الحسناء لم ُيغلِّ
 سبيل الوصول إلى املعالي

 

حال من يسترخص امل ر من 
 أجل الفوز بفتاة حسناء

 ضمني 

 ال تغترِّْب عن وطٍن          واذكْر تصار ف النوى 

 ألاصــَل ذوى أما ترى الغصَن إذا        ما فارَق 

ه حال من يغترب عن وطن
 ويتذكر تقلبات الدهر والنوى 

ب ال غصن فارق الفرع  
 . وضعف  فذبل وذوى 

 ضمني 

 تام ألاركان  الطيفالضيف /  العمر العمر مثل الضيف أو        كالطيف ليس له إقامة

 بليغ  نوم ، يقظة ، خيال املرءعيش ، منية ،  فالعيش نوم واملنية يقظة    واملرء بينهما خيال سار 

 غير تام  نجم أنت أنت  نجم في رفعة وضياء      تجتليك العيون شرًقا وغرًبا

حال املمدوح يضحك في غير  ضحوك إلى ألابطال وهو يروعهم      وللسيف حد  حين يسطو ورونق 
مباالة عند مالقاة الشجعان 

 ويفزع م ببأسه وسطوته .

له  حال السيف عند الضرب
 رونق وفتك .

 ضمني

ج   ع  ته       ال ي  زَّ ا  حسن ب  ا جودة الكفن   بنَّ َمضيم   وهل يروق دفين 
  املضيم : املظلوم    .                    البّزة : اللباس

حال املضيم ال يفرح بيسره 
 وسعة رزقه  وهو في أسر الذل .

حال امليت ال يفرح بما عليه 
 من ألاكفان الحسان .

 ضمني 
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 نوع التشبيه املشبه به املشبه العبارة

غام  ن الذهب الرَّ  وما أنا منهم بالعيش فيهم                    ولكْن معدِّ
غام : التراب   الر 

حال الشاعر ال يعّد نفسه من 
 أهل دهره وإن عاش بينهم .

حال الذهب يختلط بالتراب 
 مع أنه ليس من ج سه .

 ضمني

 قال ابن املعتز يصف السماء بعد تقشع سحابة : 

ت           خالل نجومها عند الصباح   كأن  سماءنا ملا تجل 
ح بينها نــــــــــــــــــــــْور ألاقــــــــــــاحي    ر اُض بنفسٍج خضٍل نداه    تفت 

صورة  السماء والنجوم 
 منثورة فيها وقت  الصباح 

بصورة رياض من البنفسج 
 تخللتها أزهار ألاقاحي .

 تمثيلي

 ال تنكري َعَطل الكر م من الغ               فالسيل حرب للمكان العالي 
 العطل : الخلو من الحلي .

ب ال قمم الجبال وهي  حال رجل كريم م روم الغنى 
أشرف ألاماكن وأعالها ال 

 يستقر فيها ماء السيل .

 ضمني

 قال ابن الرومي في املشيب :
 بدء املشيب واحـــــــــــــــــــدة                 ُتشعل ما جاورت من الشعر أول 

 مثُل الحر ق العظيم تبدؤه            أوُل صـــــــــــــــــــــْوٍل صغيرُة الشــــــــــــــرر 
 الصول : مصدر صال يصول بمع   وثب وسطا   

صورة  الشعر يبتدئ بشعرة 
تؤثر فيما جاورها من الشعر 

ا .   ألاسود فتشيبه جميع 

الحريق العظيم  صورة 
 تبدؤه شرارة صغيرة 

 ضمني

 وليل كموج البحر أرخى سدوله     علي  بأنواع الهموم ليبتلي 
 وجه الشبه : الظلمة والهول . 

 تام مو  الب ر ليل

حال شاب قد يشيب ولم  قد يشيب الفا  وليس عجيًبا        أن ُيرى النوُر في القضيب الرطيب 
 تتقدم به السّن 

ب ال غصن غض رطب قد 
 يظ ر فيه الزهر ألابيض .

 ضمني

دت ي الليالي وْهي مدبرة        كأن ي صارم في كف  منهزم  صورة الشاعر و قد عرفت  تقل 
الدنيا فضله وتطلعت إلى 

معونته في أيام ضعفه 
 وعجزه .

صورة  سيف قاطع في كف 
 منهزم . 

 تمثيلي

 هو  ) املمدوح ( هو بحر السماح والجود فازدد    منه قرًبا تزدد من الفقر بعدا 
 

 ب ر
 وجه الشبه في الجود والسماح

 غير تام

 كأن ُمثار النقع فوق رؤوسنا      وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه 
 النقع : الغبار  .      تهاوى : أصله  تتهاوى ،  تتساقط .  

قومه ساعة القتال وقد  صورة 
ثار الغبار وارتفع فوق الرؤوس 
وأظلم الجو واهتزت في أثنائه 

 السيوف .

 تمثيلي صورة  ليل تتهاوى  كواكبه . 

 يهز  الجيش حولك جانبيه              كما نفضت جناحيها الُعقاب 
 : طائر كاسر معروف بالعزة واملنعة .العقاب 

صورة جانبي الجيش : 
امليمنة وامليسرة  وسيف 

الدولة بينهما وما فيهما من 
 حركة واضطراب .

قاب تنفض جناحيها  بصورة ع 
 وت رك ما .

 تمثيلي

 قد أعيا زوالك عن محل نلته       ال تخرج ألاقمار عن هاالتها 
 الهالة : دائرة من شعاع تحيط بالقمر . 

حببببببببببببببببال املمببببببببببببببببدوح  فببببببببببببببببي تعبببببببببببببببببذر 
انتقالبببببببببببببببببببببببببببببببببه عبببببببببببببببببببببببببببببببببن امل زلبببببببببببببببببببببببببببببببببة 

 السامية التي كسبها بجده 

ب ببببببببال ألاقمببببببببار التببببببببي ال تخببببببببر  
 عن هاالتها . 

 ضمني

 غير تام اللص الخفي ألاعضاء املوت وما املوت إال سارق دق  شخصه      يصول بال كف ويسعى بال رجل 

 قال املتنبي في وصف بحيرة وسط الر اض : 

 كأنها في نهارها قمر     حفَّ به من جنانها ُظُلم
صبببببببببببببببورة الب يبببببببببببببببرة فبببببببببببببببي النهبببببببببببببببار 
وقببببببببببد سببببببببببطعت عليهببببببببببا أشببببببببببعة 
الشببببببببببببببببببببببببمس وأحاطببببببببببببببببببببببببت بهببببببببببببببببببببببببا 
البسبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببباتين الخضببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببراء 

 الضاربة إلى السواد . 

بصببببببببورة  القمببببببببر يسببببببببطع وقببببببببد 
 أحاط به سواد الليل . 

 تمثيلي
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 اشرحي التشبيه الضمني في الشاهدين الشعريين اآلتيين :  -
قد  بي :                قال املتن   - ست سن الع   وأصبح شعري منهما في م انه       وفي عنق الحسناء ي 
ملعنى :  أصبح شعره في مدح ألامير وأبيه في امل ان الالئق به ألنهما أهل للثناء واملدح فاست سن وقعه فيهما كما يست سن ا ▪

 العقد في عنق  ال ساء .         
 حال الشعر يث   به على الكر م فيزداد الشعر جمااًل لحسن موضعه .  املشبه :   ▪
 املشبه به :   حال العقد الثمين يزداد بهاء في عنق الحسناء  ▪
 يء لجمال موضعه .  وجه الشبه :  ز ادة جمال  ▪

 

تق الخيل من أصواتها   قال املتنبي   :                                      كرم تَبّين في كالمك ماثال                   وَيبين ع 
عرف الفرس ألاصيل الكريم العتيق من ص يله .     ▪  املعنى :   من سمع  كالمك عرف منه كرم أصلك كما ي 
 عن كرم أصل قائله .  املشبه :    حال الكالم وأنه ينم      ▪
 املشبه به :   حال الصهيل الذي يدل على كرم أصل الفرس .     ▪
 وجه الشبه :  داللة ش يء على ش يء .      ▪

 ميّزي التشبيه الضمني  والتشبيه التام من غيره  فيما يأتي  :  -
 

 
 

 تام شرح التشبيه ضم ي العبارة
 .حال املمدوح  وقد فاق  ألانام وهو منهماملشبه :  ✓ إن تفق آلانام وأنت منهم                فإن املسك بعض دم الغزال . 

بحال مسك  فاق دم الغزال وهو   املشبه به : 
 منه 

 

ٍت ليَس فيهِّ         ِّ
ٍ كمي  ٍ     ُربَّ حي   ✓   أمٌل ُيْرَتجى لنْفٍع وُضر 

   ✓ املحاسن كلها       إن السراج سنا الضحى ُيخفيهبهرت محاسنك 
ُة الجبل                    عال فما يستقر املال في يده          وكيف تمسك ماًء ُقن 

 قنة الجبل : قمته 
حال املمدوح وقد علت منزلته وعظم املشبه :  ✓

 جوده فال يستقر املاء في يده 
املشبه به : بحال قمة الجبل ال يستقر عليها املاء 

  . 

 

 ليس الحجاب بمقص عنك لي أماًل      إن السماء ُترجى حين ُتحتجب 
اده .   يقصد بالحجاب هنا : امتناع ألامير املمدوح عن قص 

اده املشبه :  ✓ يز د  امتناع ألامير املمدوح عن قص 
 . آمالهم في العطاء 

املشبه به : حال السماء يرجى مطرها حين 
 تحتجب بالغمام . 

 

 حال من يرجو السماحة من بخيل .املشبه :  ✓ وال ترج السماحة من بخيل          فما في النار  للظمآن ماُء 
املشبه به :  بحال إنسان ظمآن ينقب عن ماء في 

 النار .
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