
 

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 العاشر اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/10                   

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

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

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

  

                  https://almanahj.com/bh/10arabic2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade10                   
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الصفة املشبهةالصفة املشبهة
مقّرر 

102عرب 

الصفة املشبهةالصفة املشبهة
الصّف األّول الثانوي



                               
النشاط االستھاللي

أكمل التعلیق على كلّ صورة مّما یأتي بإضافة الصفة المناسبة

اللون........ كان عنترة .............ُمعاذ رجل  أسمَر بخیلٌ 

لالطالع على اإلجابة 

                               
النشاط االستھاللي 

أكمل التعلیق على كلّ صورة مّما یأتي بإضافة الصفة المناسبة

..........كان خالد ........حاتم الطائّي رجل  عطشاَن جوادٌ / كریٌم 



الطالب الصفة المشّبھة وداللتھا

أن یوّظفھا في تواصلھ توظیًفا سلیًما

أھداف الدرس            

الطالب الصفة المشّبھة وداللتھایتعّرف أن 

أن یحّدد أشھر أوزانھا

أن یوّظفھا في تواصلھ توظیًفا سلیًما



مقّدمة الدرس 

االســـم
اسم مشتـقّ 

عــالِـمٌ 

اسم مشتـقّ 

المأخـــوذ
من غیره

َمـْعـلومٌ 

َعـلــیمٌ 

عّالَمــةٌ 

مقّدمة الدرس 

االســـم
اسم جامداسم جامد

الذي لم یؤَخذ 
من غیره

امرأةرجل



مقّدمة الدرس 

:صوغ اسم الفاعل من كلّ فعل مّما یأتي وفق النموذج المتقّدم

قرأُیصاغ من الثالثّي المجّرد على وزن فاعل

قارئ قارئ:صوغ اسم الفاعل من كلّ فعل مّما یأتي وفق النموذج المتقّدم

لالطالع على اإلجابة 

مقّدمة الدرس 

صوغ اسم الفاعل من كلّ فعل مّما یأتي وفق النموذج المتقّدمأكمل 

ُیصاغ من الثالثّي المجّرد على وزن فاعلاسم مشتـقّ اسم الفاعل

صوغ اسم الفاعل من كلّ فعل مّما یأتي وفق النموذج المتقّدمأكمل 
.....................قــاَم                •
.....................صاَم               •
.....................مــألَ               •
.....................لَـِبـَس              • .....................لَـِبـَس              •
.....................َوَضَع              •
.....................َكـُرَم               •
.....................َحـُسَن              •



تعریفھا وداللتھا: الصفة المشبّھة

َحـَسـنٌ َحـُسـنَ 

َكریـمٌ َكــُرمَ  َكریـمٌ َكــُرمَ 

الصفة المشبّھة

قـائِـمٌ قـامَ 

صائِـمٌ صـامَ 

َحـُسـنَ 

َكــُرمَ 



تعریفھا وداللتھا: 
                                                                                 

أن 

ر اشتقاق اسم الفاعل من الفعلین  ).َكـُرَم ــ َحـُسـن(ــ تعذُّ
.فعالن الزمان

.االتصاف ِبِصفةال یدّالن على حدث وإّنما على 
:الصفة المشّبھة باسم الفاعل

أن 
یتعّرف 
الصفة 

المشّبھة 
وداللتھا

:الصفة المشّبھة باسم الفاعل
َكـریٌم ــ َحـَسـنٌ 

: الصفة المشبّھة
                                                                                 

:الحــظ•

ر اشتقاق اسم الفاعل من الفعلین   ــ تعذُّ
فعالن الزمان) كُرَم ــ َحُسنَ (ــ الفعالن  
ال یدّالن على حدث وإّنما على ) كُرَم ــ َحُسنَ (الفعالن ــ  
الصفة المشّبھة باسم الفاعلنشتّق ) كُرَم ــ َحُسنَ (ــ من الفعلین   الصفة المشّبھة باسم الفاعلنشتّق ) كُرَم ــ َحُسنَ (ــ من الفعلین  
َكـریٌم ــ َحـَسـنٌ                                           



تعریفھا وداللتھا: 
:  ُعد إلى الصفات التي أضفَتھا إلى التعلیق في النشاط االستھاللي َتِجْد أّنھا

.دالّة على االّتصاف بِصفة) ال تتعّدى إلى مفعول بھ

لیس لھا وزن واحد نقیس علیھ مثل وزن فاعل في اشتقاق اسم 

الصفة المشّبھة اسم مشتّق یدّل في الغالب على صفة 
:ثابتة في الموصوف نحو قولنا:ثابتة في الموصوف نحو قولنا

َبخیلةٌ / َسمراُء ــ َبخیٌل / َعوراء ــ أْسَمُر 
وھي ُتشتّق من األفعال الثالثّیة المجّردة الالزمة الدالّة 

: الصفة المشبّھة
ُعد إلى الصفات التي أضفَتھا إلى التعلیق في النشاط االستھاللي َتِجْد أّنھا 
ال تتعّدى إلى مفعول بھ(الزمة ــ ُمشتّقة من أفعال  
. في موصوفھاصفة ثابتة ــ تدّل على  
لیس لھا وزن واحد نقیس علیھ مثل وزن فاعل في اشتقاق اسم (أوزان مختلفة ــ صیغت على  

). الفاعل من الفعل الثالثّي المجّرد

الصفة المشّبھة اسم مشتّق یدّل في الغالب على صفة * 
ثابتة في الموصوف نحو قولنا ثابتة في الموصوف نحو قولنانستنتج 

َعوراء ــ أْسَمُر / أْعوُر 
وھي ُتشتّق من األفعال الثالثّیة المجّردة الالزمة الدالّة * 

. على صفة أو حالة

نستنتج 
أنّ 



نشاط تقویمي
:استخرج من الفقرة اآلتیة الصفات المشّبھة واذكر األفعال التي اشُتّقت منھا

 أن قلَّ  الحدیِث، ُحْلوَ  الصوِت، عْذبَ  وكانَ  .الجبین
 یمرُّ  ال َشْھًما، َجواًدا، ُشجاًعا، الوجھ، وسیمَ  النشِر،
 ."ُمقبًال  ُعمیر بن ُمصَعبُ  ."ُمقبًال  ُعمیر بن ُمصَعبُ 

الفعل الذي اشُتّقت منھ

لالطالع على اإلجابة 

نشاط تقویمي
استخرج من الفقرة اآلتیة الصفات المشّبھة واذكر األفعال التي اشُتّقت منھا•

الجبین أبیضَ  الوجھ، نِضرَ  الشباب، غضَ  كان
النشِر، َطیِّبَ  الزّي، حَسنَ  وكان .غضبانَ  تراه

ُمصَعبُ  ھذا" :قالوا إّال  قوِمھ َمجالِس من ِبَمجلِس ُمصَعبُ  ھذا" :قالوا إّال  قوِمھ َمجالِس من ِبَمجلِس

الصفة المشّبھة



اشتقاق الصفة المشبّھة

وزنھا

َســماعـّیــةلھا أكثر من وزن

أن 
یتعّرف 
أشھر 
أوزان 
الصفة 
المشّبھة

لالطالع على اإلجابة 

اشتقاق الصفة المشبّھة

ت

الصفة المشّبھة
َمـِرحٌ 

لھا أكثر من وزنالصفة المشّبھة

َمـِرحٌ 
َحـَسـنٌ 
َجـْلـدٌ 
ُحـْلـوٌ 

َنـحـیـفٌ 
ُشـجـاعٌ 

أكمل ملء  
الجدول 

وزن بتحدید 
ُشـجـاعٌ كلّ صفة 

َجـوادٌ 
أْحـَورُ 

َغـْضـبانُ 
َطـیِّـبٌ 

كلّ صفة 
:مشّبھة



اشتقاق الصفة المشبّھة

:الصفة المشّبھة ُتصاُغ على أوزان كثیرة، أشھرھا
ــ  فُـعالــ َفـعـیل ــ َفـعال ــ  فُـْعـلٌ ــ  َفـْعـلٌ 

أَْفـَعـُل ــ َفـْعـالُن ــ َفـْیـِعـٌل 

اشتقاق الصفة المشبّھة

الصفة المشّبھة ُتصاُغ على أوزان كثیرة، أشھرھا
َفـْعـلٌ ــ  َفـَعـلٌ َفـِعـٌل ــ 

أَْفـَعـُل ــ َفـْعـالُن ــ َفـْیـِعـٌل 

نستنتج 
أنّ 



نشاط تقویمي

ا :ُصغ من كلّ فعل من األفعال اآلتیة الصفة المشّبھة الُمستعمَلة لھ، واضبطھا بالشكل ضبًطا تاّمً

لالطالع على اإلجابة 

نشاط تقویمي

ا ُصغ من كلّ فعل من األفعال اآلتیة الصفة المشّبھة الُمستعمَلة لھ، واضبطھا بالشكل ضبًطا تاّمً

 
َحـُمـقَ 

َھـیِـفَ  
جـاعَ  
َظـِمـئَ   

النَ   النَ   
طـالَ   
َبـِشـعَ   



تأنیث الصفة المشبّھة
:أّنث الصفات المشّبھة اآلتیة وفق معیار االستعمال

المؤّنثالمؤّنث

لالطالع على اإلجابة 

تأنیث الصفة المشبّھة
أّنث الصفات المشّبھة اآلتیة وفق معیار االستعمال•

المذّكرالمذّكر
َقـصـیرٌ 
َعـْذبٌ 

َعـْطـشـانُ 
أْبـَیـضُ أْبـَیـضُ 
أْعـَرجُ 



تأنیث الصفة المشبّھة

الصفة المشّبھة ُتؤّنث بإضافة تاء إلى صیغة المذّكر الصفة المشّبھة ُتؤّنث بإضافة تاء إلى صیغة المذّكر 
: عـدا
)َحْوراءُ / أْحَوُر ( َفْعالءُ ، فالمؤّنث منھ 
)َغْضبى/ َغْضباُن ( َفْعلى، فالمؤّنث منھ 

تأنیث الصفة المشبّھة

الصفة المشّبھة ُتؤّنث بإضافة تاء إلى صیغة المذّكر الصفة المشّبھة ُتؤّنث بإضافة تاء إلى صیغة المذّكر 

، فالمؤّنث منھ أْفَعلُ : ــ وزن  
، فالمؤّنث منھ َفعالنُ ــ وزن   



التقویم الختاميّ 
حّدد وزن كّل صفة مشّبھة مّما یأتي واذكر الفعل 

ُشجاٌع ــ َغلیٌظ ــ َسیٌِّئ ــ َشِرٌس ــ َوسیٌم ــ أْحَمُر ُشجاٌع ــ َغلیٌظ ــ َسیٌِّئ ــ َشِرٌس ــ َوسیٌم ــ أْحَمُر 
اشتّق من األفعال اآلتیة صفات مشّبھة وأدخل كّل 

لالطالع على اإلجابة 

التقویم الختاميّ 
حّدد وزن كّل صفة مشّبھة مّما یأتي واذكر الفعل ) 1 

:الذي اشُتّقت منھ
ُشجاٌع ــ َغلیٌظ ــ َسیٌِّئ ــ َشِرٌس ــ َوسیٌم ــ أْحَمُر ُشجاٌع ــ َغلیٌظ ــ َسیٌِّئ ــ َشِرٌس ــ َوسیٌم ــ أْحَمُر 

اشتّق من األفعال اآلتیة صفات مشّبھة وأدخل كّل ) 2
:صفة منھا في جملة من إنشائك

لَُؤَم ــ َعُذَب ــ َحال ــ َشِبَع ــ َحـُمـقَ  
:أكمل ما یأتي) 3

ــ رجٌل أْبَكُم، وامرأةٌ  ...............ــ رجٌل أْبَكُم، وامرأةٌ : نقول 
..............ــ الشاّب َظمآُن والفتاة         
.............  ــ الفتاةُ َدْعجاُء والشابُّ         



مقّدمة الدرس 

للرجوع

مقّدمة الدرس 

قاِئمٌ قــاَم                •
صاِئمٌ صاَم               •
مالِئٌ مــألَ               •
الِبسٌ لَـِبـَس              • الِبسٌ لَـِبـَس              •
واِضعٌ َوَضَع              •
ال یمكن اشتقاق اسم فاعل َكـُرَم               •
یمكن اشتقاق اسم فاعل ال َحـُسَن            •



نشاط تقویمي
الفعل الذي اشُتّقت منھ

َغـضَّ 
َنـِضرَ 
َبُیضَ َبُیضَ 
َعُذبَ 
َحال

َغـِضـبَ 
َحـُسـنَ 
طـابَ طـابَ 
َوُسـمَ 
َشـُجـعَ 
جـادَ 
للرجوعَشـُھـمَ 

نشاط تقویمي
الصفة المشّبھة

َغضٌّ 
َنِضرٌ 
أبیضأبیض
َعْذب
ُحلو

َغضبان
َحَسن
طّیبطّیب
َوسیم
ُشجاع
َجواد
َشْھم



اشتقاق الصفة المشبّھة

أن 
یتعّرف 

وزنھا
َفـِعـلٌ 
یتعّرف َفـَعـلٌ 

أشھر 
أوزان 
الصفة 
المشّبھة

َفـَعـلٌ 
َفـْعـلٌ 
فُـْعـلٌ 
َفـعـیـلٌ 
فُـعـالٌ 
َفـعـالٌ 

المشّبھة
َفـعـالٌ 
أْفـَعـلُ 
َفـْعالنُ 
َفـْیـِعـلٌ 

للرجوع

اشتقاق الصفة المشبّھة
الصفة المشّبھة

َمـِرحٌ 
َحـَسـنٌ َحـَسـنٌ 
َجـْلـدٌ 
ُحـْلـوٌ 

َنـحـیـفٌ 
ُشـجـاعٌ 
َجـوادٌ َجـوادٌ 
أْحـَورُ 

َغـْضـبانُ 
ـبٌ  َطـیِّ



نشاط تقویمي
ُصغ من كّل فعل من األفعال اآلتیة الصفة المشّبھة الُمستعملَة لھ، واضبطھا بالشكل ضبًطا 

للرجوع

نشاط تقویمي
ُصغ من كّل فعل من األفعال اآلتیة الصفة المشّبھة الُمستعملَة لھ، واضبطھا بالشكل ضبًطا •

ا :تاّمً
أْحَمقُ : ــ َحـُمـقَ  
أْھـَیـفُ : ــ َھـیِـفَ  
َجـْوعانُ : ــ جـاعَ  
َظـْمآنُ : ــ َظـِمـئَ  
ـنٌ : ــ النَ   لَـیِّ ـنٌ : ــ النَ   لَـیِّ
َطـویلٌ : ــ طـالَ  
َبـِشـعٌ : ــ َبـِشـعَ  



تأنیث الصفة المشبّھة
:أّنث الصفات المشّبھة اآلتیة وفق معیار االستعمال

المؤّنثالمؤّنث
قصیرة
عذَبةٌ 

َعـْطشى
َبیضاءُ َبیضاءُ 
َعْرجاءُ 

للرجوع

تأنیث الصفة المشبّھة
أّنث الصفات المشّبھة اآلتیة وفق معیار االستعمال•

المذّكرالمذّكر
َقـصـیرٌ 
َعـْذبٌ 

َعـْطـشـانُ 
أْبـَیـضُ أْبـَیـضُ 
أْعـَرجُ 



الفعل الذي اشتقت منھوزنھا
َشُجعَ فُعالٌ 

التقویم الختامي

َشُجعَ فُعالٌ 
َغلُظَ َفعیلٌ 
ساءَ َفْیِعلٌ 
شُرسَ َفِعلٌ 
َوُسمَ َفعیلٌ  َوُسمَ َفعیلٌ 
َحُمرَ أْفَعلُ 

تابع االطالع على 
اإلجابة 

وزنھاالصفة المشّبھة
فُعالٌ ُشجاعٌ 

التقویم الختامي

فُعالٌ ُشجاعٌ 
َفعیلٌ َغلیظٌ 
َفْیِعلٌ سّیئٌ 
َفِعلٌ َشِرسٌ 
َفعیلٌ َوسیمٌ  َفعیلٌ َوسیمٌ 
أْفَعلُ أْحَمرُ 



َعْذًبا

التقویم الختامي

الُحْلَوةالَمْعَشِر ــ ال ُتكثِْر ِمَن األْطِعَمِة 
َشْبعانَ  ــ اعتَذَر َعن ُمشاَرَكتِھم الطعاَم ألّنھ كاَن 

ألّنھا تنبت في مجاري المیاه الحْمقاءَ 

للرجوع

اللئیمِ احَذْر ُصحَبَة  ــاللئیُم ال ُیفلُِح الرجُل •
َعْذًباَسِمْعنا صوًتا  ــَعْذٌب َوجْدنا عْیًنا ِبھا ماٌء •

التقویم الختامي

َوجْدنا عْیًنا ِبھا ماٌء 
الَمْعَشِر ــ ال ُتكثِْر ِمَن األْطِعَمِة  ُحـْلوَ كاَن جاُرنا •
 ــ اعتَذَر َعن ُمشاَرَكتِھم الطعاَم ألّنھ كاَن َشْبعانَ لَم ُیھاِجْمُھ األسُد ألّنھ كان •
الحْمقاءَ  ــ ُسّمیت نبتٌة البقلَة أْحَمقَ  َھبّنقةكان •

َبْكماءُ ــ رجٌل أْبَكُم، وامرأةٌ : نقول  َبْكماءُ ــ رجٌل أْبَكُم، وامرأةٌ : نقول 
َظْمآىــ الشاّب َظمآُن والفتاة         
 أْدَعجُ ــ الفتاةُ َدْعجاُء والشابُّ         




