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 . ّواًٌذ کردى چیسی تِ چیس دیگر را تطثیِ گَیٌذ

هي هی خَاّن زلف یار را کِ سیاُ است تَصیف کٌن، پس هی گَین زلف یار هي سیاُ است ٍلی هی خَاّن ایي سیاّی خَب در رّي 
خَاًٌذُ هجسن ضَد پس در رّي خَد هی گردم تا چیسی پیذا کٌن کِ در سیاّی هعرٍف تر ٍ ثاتت تر تاضذ ٍ هی گَین زلف یارم چَى 

 . ضة سیاُ است
 : هر تشبیه از چهار رکن تشکیل می شود

 هطثِّ: زلف کِ در اتتذا دیذُ ضذُ است 
ِ تِ: تا دیذى زلف تِ یاد ضة افتادم   هطثّ
 ٍجِ ضثِ:  ٍجِ هطترک زلف ٍ ضة در سیاّی ّر دٍ است 
ِ ای کِ هعٌی    ادات تطثیِ : تذّذ (هثل ٍ هاًٌذ)ّر کلو

 

مثال  : 
 .  تَدپــــر از طــــراٍت تـــــاراى تــــِ ضیــــَُ ی اٍٍ 

 مشبّه   ادات تشبیه        مشبّه به          وجه شبه
 

 (..................)(..................)(..................)(..................).  کاهل کٌیذهستحکـــــن اًذ دیـــــَار چــــَ هطایـــخ

 

 گرت ز دست ترآیذ چَ ًخل تاش کرین»
 

 «ٍرت ز دست ًیایذ چَ سرٍ تاش آزاد 
 

 

ِ تِ تَ (ت): هطثِّ  :مصراع اول  چَ: ادات تطثیِ کرین : ٍجِ ضثِ ًخل: هطثّ

ِ تِ : .................هطثِّ : مصراع دوم  : ............ادات تطثیِ : .................ٍجِ ضثِ : ...................هطثّ
 

ِ ی تاراى ٍ تْار چوٌی»  آییٌ
 

 «ضاداتی تَستاى ٍ سرٍ سوٌی 
 

ِ ام»  تیرٍى ز تَ ًیست آًچِ هی خَاست
 

 «فْرست کتاب آرزٍّای هٌی 
 

 

ِ ی تطثیِ را ًیاٍردُ است  . در ضعر تاال ضاعر هخاطثص را تِ فْرست کتاب آرزٍّایص ضثیِ کردُ است اها دٍ رکي از ارکاى چْارگاً

ِ ٍجَد هی آیذ«تشبیه بلیغ»ٍقتی کِ ضاعر ٍجِ ضثِ را رکر ًکٌذ   .  ت

ِ تِ)ٍ  (هطثِّ)دٍ رکي اصلی تطثیِ   . است (هطثّ
 

مثال  : 
 (ست هی تَسنزیثــــــــا هـــــــــــاُ هــــاًٌـــــــذ کــــِ رٍیـــــــت) را هی تَسن هاّـــت    رٍی

 مشبّه   مشبّه به                            مشبّه                      ادات تشبیه            مشبّه به        وجه شبه
 

ِ تِ را هطخص کٌیذ.  هی خَاّذ تترکذتغضــــن اتــــــــر ِ چیي ّا، جای هطثِّ ٍ هطثّ  . در ًقط

)..............( )...............( 
 

 . ها ّویطِ پاترجا تاددٍستـــــی درخــــــت

)..................( )..................( 
 

 «در ضة ّجر تَ ضرهٌذُ احساًن کرد/ دیذُ از تس گْر اضک تِ داهاًن ریخت »

)..................( )..................( 
 

  هی رٍد ٍ ز اترم آتص هی جْذ اضکـــــن تــــــاراى

)..............( )................( 
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 تشبیــــه 

 

 جمله ی مستقل 


