
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

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

                 https://almanahj.com/om/11                   

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

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

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

         

                  https://almanahj.com/om/11arabic1                   

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

                  https://almanahj.com/om/grade11                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس عبد اهللا السعدي اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 } النحو والصرف {

 ~اسم الفاعل ~ 

 هو اسم مشتق يدل على الحدث ومن قام به .  -تعريفه :

  -صياغته :

 -من الثالثي : •

 يصاغ من الفعل الثالثي على وزن فاعل . •

 يصاغ من األجوف بقلب عينه همزة . •

 الفعل الناقص بحذف المه إذا كان نكرة .يصاغ من  •

 يصاغ من المضعف على وزن فاعل مع اإلدغام . •

 -من غير الثالثي : •

 . اآلخروكسر ما قبل  مضمومةحرف المضارعة ميما  إبداليصاغ على وزن مضارعه مع  •

 ~اسم الفاعل  عمل ~

مشتقا من فعل الزم ،وفاعال يقوم اسم الفاعل مقام الفعل الذي اشتق منه ، فيقتضي فاعال إذا كان  •
 ومفعوال به إذا كان مشتق من فعل متعدي .

يكون الفاعل مرفوعا او مجرورا باإلضافة . ويكون المفعول به منصوب او مجرور بالالم او  •
 باإلضافة . 

 ~ ~ صيغ المبالغة

صيغة تشتق في الغالب من الفعل الثالثي المتعدي للداللة على المبالغة في القيام بالفعل هي  -: تعريفها 
 واإلكثار منه . 

 اشهر اوزان صيغ المبالغة :

  الفع   -1

 ِمفعال  -2

 فَعُول  -3

 فعيل  -4

 فِعل -5

 فع يل -6

 فُعَلة -7

 ِمفعيل -8



 

 

- 

 ~ مفعولاسم ال~ 

 هو اسم مشتق من الفعل المبني للمجهول  يدل على الحدث ومن وقع عليه .  -تعريفه :

  -صياغته :

  -من الثالثي : •

 على وزن " مفعول " . -

  -من غير الثالثي : •

 على وزن مضارعه مع إبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل اآلخر . -

 
 قد تاتي صيغة اسم المفعول :

 على وزن )فعيل( مثل قتيل بمعنى مقتول و جريح بمعنى مجروح  -

 صالحة الن تكون اسم فاعل مثل : -

 اختار : مختار
 اعتد : معتد 

 ~ مفعولاسم العمل  ~

 نائب فاعل . إلىيقوم اسم الفاعل مقام فعل متعد مسند  •

 نائب الفاعل مذكورا او محذوفا يذكر من السياق .يكون  •

 يكون نائب الفاعل : •

 مرفوعا مشتمال على ضمير يعود على الموصوف . -

 مجرورا باإلضافة معرفا باأللف والالم . -

 

 ~ الصفة المشبهة ~ 

 وصف مشتق من الفعل الالزم  ليدل على من قام به الحدث .  -: اتعريفه

) أفعل ( الذي مؤنثه ) فعالء ( ، ) فعالن ( الذي مؤنثه ) فعلى ( ،) فَِعٌل (  :-من اوزان الصفة المشبهة 
 الذي مؤنثه ) فَِعلَةٌ (،... 

 

 



 

 

 ~ عمل الصفة المشبهة ~ 

 تقو م الصفة المشبهة مقام فعل الزم دال على وصف . .1

 تقتضي الصفة المشبهة فاعال مذكورا او مفهوما من السياق . -

 يكون الفاعل : .2

 مشتمال على ضمير يعود على الموصوف .مرفوعا  -

 مجرورا باإلضافة او مقترنا باأللف والالم . -

 

 ~ اسم التفضيل ~ 

 ل أن شيئين اشتركا في صفة ، وزاد احدهما على اآلخر في درجة هذه الصفة .وصف يد  -: تعريفه

يثنى ويجمع تذكيرا يصاغ اسم التفضيل على وزن ) افعل ( للمذكر ، وعلى وزن ) فعلى ( للمؤنث ، كما 
 وتأنيثا وسالمة وتكسيرا ، إال انه قليل االستخدام .

 للفعل الذي يصاغ منه اسم التفضيل شروط ، اهمها ان يكون : -

 .ثالثيا مجردا  -1

 متصرفا ال جامدا.  -2

 تاما غير ناقصا . -3

 مثبتا غير منفي . -4

 قابل للتفاوت فال يصاغ من الموت والفناء . -5

 فعل ( الذي مؤنثه ) فعالء (.الوصف منه ليس على وزن ) ا -6

 مبنيا للمعلوم  . -7
 في ثالث أحوال( افعل ) شذ التفضيل بغير وزن  -

 خير ، شر ، حب

 ~  عمل اسم التفضيل ~ 

 يقوم اسم التفضيل مقام فعل في صيغة الماضي او المضارع . -1

 يقتضي اسم التفضيل : -2

 فاعال ) يفهم من سياق الكالم ( اذا كان مشتقا من فعل الزم . -

 فاعال ) يفهم من السياق ( ومفعوال به مجرورا بالالم اذا مشتق من فعل متعدي . -

 وقد يقتضي احيانا تمييزا منصوبا . -

 

 



 

 

 {البالغة } 

 ، بأداة هي ) الكاف ( او نحوها  أكثرشاركت غيرها في صفة او  أشياءشيئا او  أنبيان  تعريف التشبيه : -1

 للتشبيه أربعة أركان هي :أركانها :  -2

 اقه بغيره ليشاركه في صفة أو أكثر.وهو الشيء الذي يراد إلح المشبه : -

 وهو الشيء الذي يراد إلحاق غيره به. المشبه به : -

 وهو اللفظ  الذي يربط بين الطرفين ويدل على التشبيه  التشبيه : أداة -

 ه بهوهو المعنى الجامع الذي يشترك فيه الطرفان ويكون عادة أقوى في المشب وجه الشبه : -

 
 -أقسام التشبيه : ❖
 ة .ما ذكرت فيه األدا : التشبيه المرسل  -1

 ة .ما حذفت منه األدا: التشبيه المؤكد  -2

 ما حذف منه وجه الشبه . :التشبيه المجمل  -3

 ما ذكر فيه وجه الشبه . :التشبيه المفصل  -4

 . ما حذفت منه األداة ووجه الشبه :التشبيه البليغ  -5

 
 .. أشياءالتشبيه الذي يكون وجه الشبه فيه صورة منتزعة من عدة  هو -التشبيه التمثيلي : ❖

 التشبيه المفرد يكون وجه الشبه فيه مفردا وليس صورة .  -        
 

تشبيه ال يوضع فيه المشبه والمشبه به في صورة من صور التشبيه المعروفة  -التشبيه الضمني : ❖
 بل يلمحان في التركيب.

 التشبيه فيه يلمح وال يذكر صراحة . أن إالتمثيلي ، تشبيههو عادة ،-
 
  . ظهرأعاء أن وجه الشبه فيه أقوى وبه باد   ها  هو جعل المشبه مشب   -التشبيه المقلوب : ❖

 
الكلمة اذا استخدمت في غير معناها الحقيقي ، فإن استخدامها يكون  -الحقيقة والمجاز : ❖

، وتلك هي االستعارة   المشابهةمجازا ، وقد تكون العالقة بينهما وبين المعنى الحقيقي 
 ، وذلك هو المجاز المرسل . المشابهة غير،وقد تكون 

 
والمعنى المجازي قائمة هي مجاز لغوي تكون العالقة فيه بين المعنى الحقيقي  -: االستعارة -

 على المشابهة .

هو مجاز تكون العالقة فيه بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي قائمة على  -: المرسل المجاز -
 غير المشابهة .

 

 


