
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الحادي عشر اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/11                   

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

                 https://almanahj.com/bh/11arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الحادي عشر في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/11arabic2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الحادي عشر اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade11                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس رباب طاهر اضغط هنا                                           

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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  شبیھالت
  العلوم البالغیة -

  

        

    بیان         بدیع          معاني                                                           

  

  ) الطباق والمقابلة-  والتضمینساالقتبا- السجع–الجناس )    ( المجاز- كنایة-  استعارة- تشبیھ(            

  

  )أنت كاألسد في الشجاعة( ن شیئًا شارك غیره في صفة أو أكثر بأداة تشبیھ مع وجھ شبھ ، مثلبیان أ: تعریف التشبیھ-

  )الشجاعة.(  وجھ الشبھ- ٤)      الكاف(  أداة التشبیھ - ٣)   أسد( المشبھ بھ - ٢)   أنت( المشبھ - ١ : أركان التشبیھ-

  ..كان في معناھا یحاكي ، یماثل  شبیھ أو ما – نظیر –مثیل – مثل –كأن –الكاف  : التشبیھدوات أ-

  :أنواع التشبیھ -
  ).الفتاة كالقمر في جمالھا (  وھو مكتمل األركان مثل) :تام( المرسل المفصل -١

  ).رسول اهللا نور في ھدایتھ للبشر( حذفت منھ أداة التشبیھ مثل:  المؤكد-٢

  ).أنت كالبحر(  حذف منھ وجھ الشبھ مثل: المجمل-٣

  ).الفتاة ریحانة( ،) الجھل ظلمات :(منھ الداة ووجھ الشبھ مثلحذف :  البلیغ -٤

  ).كأن الفتیات في الحفل كالنجوم في السماء( مثل وانتزع من عناصر متعددة تشبیھ صورة بأخرى : التمثیلي-٥

  :وظائف التشبیھ
 .توضیح المعانى وتزیینھا - ١

 . والتأثیر في المتلقي وإقناعھ - ٢

 . والخیالیة الشاعریةتقویة الجمالیة - ٣

  ): ١(تدریب 
  :وظیفتھالتشبیھ فیما یأتي ، وبیني نوعھ وأركان وضحي 

 .الوقت كالسیف - ١

 .ألفق جاءت معذبتي في غیھب الغسق كأنھا الكوكب الدري في ا - ٢

 .العلم نور - ٣

 .المنزل كأنھ جنة في جمالھ - ٤

 .الوطن حضن في دفئھ - ٥

  وظیفتھ  تشبیھنوع ال  وجھ الشبھ  أداة التشبیھ  المشبھ بھ  المشبھ

  مجمل  ــــــــ  الكاف  السیف  الوقت- ١

معذبتي في - ٢
  الغسق

الكوكب الدري 
  في األفق

  تمثیلي  ــــــــ  كأنھا

  بلیغ  ــــــــ       ــــــــ  نور  العلم- ٣

مرسل مفصل   الجمال  كأنھ  ةجن  المنزل- ٤
  )تام(

   مؤكد  الدفء        ــــــ  حضن  الوطن- ٥

توضیح المعانى 
وتزیینھا،والتأثیر 

في المتلقي 
 .وإقناعھ

مع تقویة الجمالیة 
والخیالیة 
  .الشاعریة

  . باستخدام التشبیھضعي الكلمات اآلتیة في جمل): ٢(تدریب

  الرجل- ٤ العین             - ٣ األم      - ٢الكتاب    - ١

رباب طاھر. إعداد أ  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


