
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

                   6/ae/com.almanahj//:https      للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس اضغط هنا *

  6arabic/ae/com.almanahj//:https     للحصول على جميع أوراق الصف السادس في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا *

                

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

https://almanahj.com/ae/6arabic2     

                 grade6/ae/com.almanahj//:https           لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف السادس اضغط هنا *

     * لتحميل جميع ملفات المدرس أحمد عبد الحي اضغط هنا                                           

    bot_almanahj/me.t//:https         للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا        

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://almanahj.com/ae
https://almanahj.com/ae
https://almanahj.com/ae/6
https://almanahj.com/ae/6arabic
https://almanahj.com/ae/6arabic
https://almanahj.com/ae/6arabic2
https://almanahj.com/ae/6arabic2
https://almanahj.com/ae/grade6
https://almanahj.com/ae/pages/search?teacher_name=أحمد عبد الحي
https://t.me/almanahj_bot
http://www.tcpdf.org


عالمي :       ريادي معرفي لمجتمع تعليممابتكاري  رؤيتنا

اللغة  الطالب  /                   العربية قسم اسم
السادس      الصف

التشبيهه  مراجعة

          :التشبيه

صفة          في يشتركان شيئين بين مماثلة أو مقارنة عقد هو
الصفة          هذه في الخر على أحداهما ويزيد أكثر أو واحدة

التشبيهم   أداة .باستخدام

بالسد:         الوطن عن يدافع الذي البطل الجندي نشبّه مثل
عند        موجودة الشجاعة فصفة الشجاعة، صفة عنه المعروف

. معروف         هو كما السد عند أكثر ولكنها والسد الجندي
الصفة         هذه وتسمى الشجاعة هي بينهما تجمع التي والصفة

به         والمشبه المشبه بين تربط أداة وهناك الشبه بوجه

الشجاعةفي  السد   مثل    الجندي  

الشبه           )  وجه به المشبه التشبيهم أداة الصفةالمشبه
والسد      الجندي بين تجمع التي (المشتركة

القمركممممممممممممممممجميل      الطفل  

به             المشبه التشبيه أداة الشبه وجه المشبه

التشبيهم  :أركان

المشبه
به  المشبه

يماثل،:        )  التشبيهم أداة مثل، حرًفا أو فعل أو اسما تكون قد
) يضارع      كأنه، يماثل، شبيه، يشبه، الكاف،

دولهة المهارات العهربية 
الهمتحدة
حههكومة الشههارقههة

ههيئة الشههارقة للههتعليم 
الخهاص

مدرسة الضياء 
العلمية الخاصة

United Arab Emirates
Government of Sharjah
Sharjah Private Education 
Authority

AL DHIA AL ILMIYAH SCHOOL



به:        الشبه وجه المشبه و المشبه بين تجمع التي الصفة .

  :  1  سؤال 

التية      الجمل في التشبيه أركان حدد

القمر    مثل جميلة .المارات
........................................:المشبه

به  ...................................:المشبه
الشبه  ...................................:وجه

التشبيه  ...................................:أداة

   - عطائه-  في كالبحر الله رحمه .زايد

ا
.....................................:المشبه
به  ..................................:المشبه

الشبه  ..............................:وجه

التشبيه  ..................................:أداة

النقاء      في الثلج يشبه النظيف .الثوب

.............................:المشبه
به  ...............................:المشبه

الشبه  ...........................:وجه

التشبيهم  ..............................:أداة
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بالتوفيق

  : عبدالحي  أحمد المادة معلم

                                                                                        


