
 

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 شيخة العمري اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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:ـ بين نوع التشبيه فيما يلي    
 

.ـ كأن لمعان السيف برق1  
.ـ عجاج الخيل سحاب مظلم2  
.ـ أنا نار في نظر الحاسد4  
.ـ لك سيرة كصحيفة األبرار طاهرة نقية5  
فَتََرى اْلقَْوَم فِيَها َصْرَعٰى ”: ـ قال تعالى 6

“اِويَةٍ َكأَنَّهُْم أَْعَجاُز نَْخٍل خَ   

:ـ بين نوع التشبيه فيما يلي    
 

.ـ كأن لمعان السيف برق1  
.ـ عجاج الخيل سحاب مظلم2  
.ـ أنا نار في نظر الحاسد4  
.ـ لك سيرة كصحيفة األبرار طاهرة نقية5  
فَتََرى اْلقَْوَم فِيَها َصْرَعٰى ”: ـ قال تعالى 6

“َكأَنَّهُْم أَْعَجاُز نَْخٍل َخاِويَةٍ   

:ـ بين نوع التشبيه فيما يلي    
 

.ـ كأن لمعان السيف برق1  
.ـ عجاج الخيل سحاب مظلم2  
.ـ أنا نار في نظر الحاسد4  
.ـ لك سيرة كصحيفة األبرار طاهرة نقية5  
فَتََرى اْلقَْوَم فِيَها َصْرَعٰى ”: ـ قال تعالى 6

“أَْعَجاُز نَْخٍل َخاِويَةٍ  َكأَنَّهُمْ   

:ـ بين نوع التشبيه فيما يلي    
 

.ـ كأن لمعان السيف برق1  
.ـ عجاج الخيل سحاب مظلم2  
.ـ أنا نار في نظر الحاسد4  
.ـ لك سيرة كصحيفة األبرار طاهرة نقية5  
َرى اْلقَْوَم فِيَها َصْرَعٰى فَتَ ”: ـ قال تعالى 6

“َكأَنَّهُْم أَْعَجاُز نَْخٍل َخاِويَةٍ   

:ـ بين نوع التشبيه فيما يلي    
 

.ـ كأن لمعان السيف برق1  
.ـ عجاج الخيل سحاب مظلم2  
.ـ أنا نار في نظر الحاسد4  
.ـ لك سيرة كصحيفة األبرار طاهرة نقية5  
فَتََرى اْلقَْوَم فِيَها َصْرَعٰى ”: ـ قال تعالى 6

“َكأَنَّهُْم أَْعَجاُز نَْخٍل َخاِويَةٍ   

:ـ بين نوع التشبيه فيما يلي    
 

.ـ كأن لمعان السيف برق1  
.ـ عجاج الخيل سحاب مظلم2  
.ـ أنا نار في نظر الحاسد4  
.ـ لك سيرة كصحيفة األبرار طاهرة نقية5  
َصْرَعٰى  فَتََرى اْلقَْوَم فِيَها”: ـ قال تعالى 6

“َكأَنَّهُْم أَْعَجاُز نَْخٍل َخاِويَةٍ   

:ـ بين نوع التشبيه فيما يلي    
 

.ـ كأن لمعان السيف برق1  
.ـ عجاج الخيل سحاب مظلم2  
.ـ أنا نار في نظر الحاسد4  
.ـ لك سيرة كصحيفة األبرار طاهرة نقية5  
فَتََرى اْلقَْوَم فِيَها َصْرَعٰى ”: قال تعالى  ـ6

“َكأَنَّهُْم أَْعَجاُز نَْخٍل َخاِويَةٍ   

:ـ بين نوع التشبيه فيما يلي    
 

.ـ كأن لمعان السيف برق1  
.ـ عجاج الخيل سحاب مظلم2  
.ـ أنا نار في نظر الحاسد4  
.برار طاهرة نقيةـ لك سيرة كصحيفة األ5  
فَتََرى اْلقَْوَم فِيَها َصْرَعٰى ”: ـ قال تعالى 6

“َكأَنَّهُْم أَْعَجاُز نَْخٍل َخاِويَةٍ   
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:التشبيه فيما يلي  ـ بين أركان   
 

ـ أنت كالبحر في السماحة ،و الشمس علوا 1
 والبدر في اإلشراق 

ـ العمر في الضيف أو كالطيف ليس له إقامة 2  
ـ كالم فالن كالشهد في الحالوة 3  
الستواءـ الناس كأسنان المشط في ا4  
ـ قلبه كالحجارة قسوة وصالبة5   

:التشبيه فيما يلي  ـ بين أركان   
 

ـ أنت كالبحر في السماحة ،و الشمس علوا 1
 والبدر في اإلشراق 

ـ العمر في الضيف أو كالطيف ليس له إقامة 2  
ـ كالم فالن كالشهد في الحالوة 3  
ـ الناس كأسنان المشط في االستواء4  
ـ قلبه كالحجارة قسوة وصالبة5   

:التشبيه فيما يلي  ـ بين أركان   
 

ـ أنت كالبحر في السماحة ،و الشمس علوا 1
 والبدر في اإلشراق 

ـ العمر في الضيف أو كالطيف ليس له إقامة 2  
ـ كالم فالن كالشهد في الحالوة 3  
ـ الناس كأسنان المشط في االستواء4  
ـ قلبه كالحجارة قسوة وصالبة5   

:التشبيه فيما يلي  ـ بين أركان   
 

ـ أنت كالبحر في السماحة ،و الشمس علوا 1
 والبدر في اإلشراق 

ـ العمر في الضيف أو كالطيف ليس له إقامة 2  
ـ كالم فالن كالشهد في الحالوة 3  
ـ الناس كأسنان المشط في االستواء4  
قسوة وصالبةـ قلبه كالحجارة 5   

:التشبيه فيما يلي  ـ بين أركان   
 

أنت كالبحر في السماحة ،و الشمس علوا  ـ1
 والبدر في اإلشراق 

ـ العمر في الضيف أو كالطيف ليس له إقامة 2  
ـ كالم فالن كالشهد في الحالوة 3  
ـ الناس كأسنان المشط في االستواء4  
ـ قلبه كالحجارة قسوة وصالبة5   

:التشبيه فيما يلي  انـ بين أرك   
 

ـ أنت كالبحر في السماحة ،و الشمس علوا 1
 والبدر في اإلشراق 

ـ العمر في الضيف أو كالطيف ليس له إقامة 2  
ـ كالم فالن كالشهد في الحالوة 3  
ـ الناس كأسنان المشط في االستواء4  
ـ قلبه كالحجارة قسوة وصالبة5   

:التشبيه فيما يلي  ـ بين أركان   
 

ـ أنت كالبحر في السماحة ،و الشمس علوا 1
شراق والبدر في اإل  

ـ العمر في الضيف أو كالطيف ليس له إقامة 2  
ـ كالم فالن كالشهد في الحالوة 3  
ـ الناس كأسنان المشط في االستواء4  
ـ قلبه كالحجارة قسوة وصالبة5   

:التشبيه فيما يلي  ـ بين أركان   
 

الشمس علوا  ـ أنت كالبحر في السماحة ،و1
 والبدر في اإلشراق 

ـ العمر في الضيف أو كالطيف ليس له إقامة 2  
ـ كالم فالن كالشهد في الحالوة 3  
ـ الناس كأسنان المشط في االستواء4  
ـ قلبه كالحجارة قسوة وصالبة5   
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