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                                 Baraemalain private school/baniyas     ياسمدرسة براعم العين الخاصة بني                       

   األولالفصل الدراسي  (  قراءة )  ورقــة عــمــل 2021/   2020للعام الدراسي 

  سالم حمديالمعلم :  الشعبة ..... العاشر الصف :  اسم الطالب : ....................................... 

 

  معلوماتي ( ، اقرأ املقال اآلتي ثم أجب : السؤال األول ) نصٌّ  
 

.  الغذاء الّصحيُّ أو الغذاء المتوازن يُقصد به النظام الغذذذا ي الذذذد يذذىدد سلذذص تحسذذين صذذحة البذذرد. و يذذر  خبذذراء   1       

أعضذذاء الجسذذم يعتمذذدان علذذص الّصحة العامة أن الصحة والجمال يقومان أساًسا علص قواعد التغذية السليمة  ، سذ أنَّ عمل وتنذذا م 

توازن العناصذذر ااساسذذية الذذوارد  سليذذه عذذن مريذذن المعذذام. ومذذن المعذذروف أن الغذذذاء يتاذذون أساسذذا مذذن المجموعذذا  الغذا يذذة 

و ااساسية التالية :  المواد البروتينية    ، و المواد الدسمة ، و المواد السذذارية ، و العناصذذر المعدنيذذة والبيتامينذذا    والمذذاء ،  

ال نجد  ذاًء واحًدا يمانه أن يحتود علذذص اا ذذة العناصذذر الغذا يذذة، ل ذذذا ينصذذذ خبذذراء التغذيذذة والصذذحة العامذذة بضذذرور  تنذذاول 

 مختلف أصناف المعام دون االقتصار علص نوع واحد  قم.

 

صذذر المعدنيذذة والمذذاء جميع ذذا .  وجميع العناصر الغذا ية م مة  ،  المواد البروتينية والدسمة والسارية والبيتامينا  والعنا2
ضرورية للصحة والجمال، ان أد نقص  ي سحداها يسبب االضمرابا  التذذي تضذذعف الجسذذم وتذذىسر بشذذال سذذلبي علذذص سذذ مته، 
ول ذا ننصذ الجميع  بضرور  تناول الغذاء الصذذحي المتنذذوع الذذذد يحذذا ظ علذذص الصذذحة والحيويذذة والجمذذال.  قذذد ظ ذذر  بعذذ  

وم الغذاء والتغذية سلص ااسر البعذذال والم ذذم للغذذذاء الصذذحي المتذذوازن علذذص تحقيذذن وضذذع صذذحي أ ضذذل الدراسا  الحديسة  ي عل
% من ااشخاص الذين يتناولون أمعمة سريعة أو تحتود علص مواد دهنية مشبعة  ، ويجذذب أن يراعذذي البذذرد اذذذل  ذ 40بمقدار  

سبي بين تل  العناصذذر وال يعنذذي التذذوازن التسذذاود  حاجذذة الجسذذم بجانب الحباظ علص العناصر الغذا ية الم مة ذذ علص التوازن الن
لال عنصر ال تتساو مع العناصر ااخر  ، بل يعني التوازن  أن يحصل الجسم علص ابايتذذه مذذن اذذل هذذذر العناصذذر دون أن يجذذور 

 أحدها علص اآلخر .  
 
 .  المواد البروتينية  : 2

يميل الاسير من الناس سلص البروتينا   وبخاصة الحيواني من ا  وال ش  أن  هذر المواد  تدخل هذر الذمواد  ذذي ترايذذب اريذذا  
الدم الحمراء، و ي ااجسام المضذذاد  التذذي تلعذذب دورا أساسذذيا  ذذي مقاومذذة اامذذرا ، سضذذا ة سلذذص ذلذذ    ذذي تذذدخل  ذذي ترايذذب 

 1ي الدم، وهي تزود الجسم بالماقة، لذل  ينبغي أن يحتود معام اإلنسان علص مذذا يعذذادل ال رمونا ، و ي تاوين عوامل التخسر  
ايلو  رام من وزن الجسم.  ،  ومن اامعمة الغنية بالذذذمواد البروتينيذذة:  اللحذذوم  ، و البقذذول   1 رام من الذمواد البذروتينية لال 

 اول ا باعتدال وسال  إن ا حتًما ستىدد سلص أمرا  ال تحمد عقباها  ، و البي    ، و الحليب   ، و الماسرا  ، ولان ينبغي تن
 

 .  المواد الدسمة  3
يعتقذذد الاسيذذر مذذن أن المذذواد الدسذذمة تضذذر بالجسذذم، ول ذذذا ال يتنذذاولون اامعمذذة الدسذذمة، بينمذذا هذذذر المذذواد الدسذذمة 

 أجل االستباد  من ا، ومن أجل سير العمليا    ضرورية للجسم،   ي تنقل بع  البيتامينا  سلص أماان امتصاص ا  ي الجسم من

االستق لية وتزويد الجسم بالماقة، وهي  تحترق ببمء ل ذا   ي تقي الشخص من الشعور بذذالجوع، و المذذواد الدسذذمة 

التي تتجمد  ي درجة حرار  الغر ذذة تذذدعص بذذالمواد الدسذذمة المشذذبعة أو الم درجذذة، وهذذي التذذي تسذذبب اإلصذذابة بذذ مرا  القلذذب 

اوعية الدموية، والبدانة والسارد و ير ذل  من اامرا  التي ت دد صحة الجسم، أمذذا المذذواد الدسذذمة التذذي تبقذذص سذذا لة  ذذي وا

درجة حرار  الغر ة  تدعص بالمواد الدسمة  ير المشذذبعة وهذذي مبيذذد  للجسذذم، و ينصذذذ خبذذراء التغذيذذة باسذذتعمال الذذدهون  يذذر 

 ، وذل  ل ستباد  من ت سيرها المبي  ي الحباظ علذذص سذذ مة ااوعيذذة الدمويذذة وجريذذان الذمشبعة  ي تج يز الم اوال  والس ما

الدم  ي ا من دون عوا ن. وهذا م ذذم لاذذل شذذخص سذ يتبذذاد  بذذه الخمذذول الالذذود والنوبذذا  القلبيذذة والذبحذذة الدما يذذة.و ينصذذذ 

.  ياحبذذذا لذذو أاذذل النذذاس وجبتذذي 3-ا ااوميجذذااالخصا يون ب ال السم ،  لحمه خبيف وتحتود دهونه علص الدهون الميبذذة ومن ذذ 

 سم  ال أسبوع

 . الذمواد السارية   4
تعتبر الساريا  من المصادر ااساسية للماقة، وهي باإلضا ة سلص ذل  تو ر بع  مواد البنذذاء انسذذجة وأعضذذاء الجسذذم، 

يحصل اإلنسان علذذص اميذذا  اا يذذة من ذذا  ومن أهم مصادرها الخضار والبوااه والحبوب، ونظرا اهمية المواد السارية يجب أن

يوميا، وسن لم يتو ر ذل   ان الجسم يقوم بت مين احتياجاته من استق ب المواد الدسمة والبروتينية، ومن جذذراء ذلذذ  قذذد تحذذد  

 بع  االضمرابا  خصوصا سن لم يتو ر المخزون ااساسي من هذر المواد.
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 .  البيتامينا  والذماء  5
دوٌر م ٌم   ي العمليا  الحيوية  ي الجسم   ي تذذنظم عمليذذة البنذذاء والترايذذب  ذذي أنسذذجة وخ يذذا الجسذذم   للعناصر المعدنية

المختلبة، وهي ضرورية الستمرار الحيا  والتمتع بالصحة والعا ية  ويحتاج الجسم للبيتامينا  والعناصذذر المعدنيذذة اداء وظا بذذه 

 5ليتذًرا من السوا ل  ي جسدر، ويمذذرب بشذذال يذذومي  57اإلنسان علص  بشال صحيذ ويحصل علي ا من معامه . و يحتود جسم

ا  اذذي  ليترا  عن مرين البول والعرق والتبخر والتنبس أيضا. ول ذا  إن الذجسم بحاجة سلص حوالي سمانية أاواب مذذن المذذاء يوميذذ 

سذذس التغذيذذة السذذليمة ذذذذذ  قذذد يصذذعب عليذذه ولذذو اذذان علذذص علذذم ب ذذذذذ  ال يُصاب ب يّة اضمرابا . وتجدر اإلشار  سلص أن اإلنسان 

 تمبيق ا سن لم يدر  مواقع ذا  اختصاص بمجال التغذية ليعرف ايف تاون العادا  الغذ ية وايف يمان أن  يصحح ا؟!

و اإلنسان يستميع خب  احتمال تعرضه لمر  السرمان عن مرين: االمتناع عن التدخيذن، وتناول أمعمة مبيد  ينصذ  
تقي من هذا المر . ومن اامعمة التي ينصذ بذ ا الذمختصون : مسل  الممامم  ،  الارنب ،  القرنبيم ااخضر ،   بذ ا اامباء 

 السوم ،  البصل  ، ااسما  . 

 

 :  
ا

 ( برسم دائرة حول رمز اإلجابة الصحيح  :  10( حتى ) 1أجب عن األسئلة من )    أوًل
 

       يجور " أن يحصل الجسم على كفايته من العناصر دون أن    :  
ٌّ
 أحدها على اآلخر" ما املعنى السياقي ملا تحته خط

 ث . يطغى   ب . يساوي                  ت . يستبد     . يظلم    أ  
     ا في جسم اإلنسان   ؟  كم يبلغ كمية املاء تقريبا

 ليرتات تقريًبا  5ث .  ليرتًا       ت . أقل من مخسني لرتًا      55أكواب     ب . فوق  8. أ  
 
    عين من العناصر الغذائية  : في أي فقرة تجد اًلعتقاد الخطأ لدى الكثيرين حول ضرر نوع م 

 ب . الفقرة الثانية       ت . الفقرة الثالثة        ث . الفقرة اخلامسة  . الفقرة األوىل   أ  
 
 
 

 

       فيا حبذا لو أكل الناس وجبتي سمك كل أسبوع   " سبب تشجيع الكاتب على تناول األسماك " 

  3. السمك غين ابلربوتني       ب . حيتوي على دهون مشبعة    ت . سهولة اهلضم     ث . حيتوي على دهون منها أوجيا أ  
 

     جة  (   :  " ماذا قصد الكاتب بقوله )  الدهون املشبعة أو املهدر 

 ب . اليت ال أبس من تناوهلا       . الدهون احليوانيةأ  
   ث . اليت تبقى سائلة يف درجة احلراة العادية   ت . اليت تسبب البدانة والسكري          

 

       ما عملية اًلستقالب   ؟ 

 ب . إيقاف مؤقت لبناء األنسجة وأعضاء اجلسم     . االستغناء عن املواد السكرية أ  
 ملخزون األساسي من املواد السكرية ث . فقدان ا ت . حتويل املواد الدمسة والربوتينية لسكرايت            

 
       ما الدور املهم الذي تلعبه مجموعة الفيتامينات ؟ 

 ب . احلفاظ على سالمة األوعية الدموية     . تدخل يف تركيب كرايت الدم احلمراء أ  
 ث . أداء وظائف اجلسم بشكل صحيح  ت ـــ تلعب دورًا أساسًيا يف مقومة األمراض             
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     "    الوزن الصحيح للكلمة التي ًل تحتها خ من هذا املرض "   تقيتناول أطعمة صحية " جملة  :   
ّ
 ط

 ث . تفع   ب . تفل                            ت . تعل        . تفعلأ  
 

 

      :  للعناصر املعدنية دور مهم في العمليات الحيوية بالجسم "  الوظيفةالنحوية لكلمة ) دور(   في الجملة السابقة " 

 ث . مضاف إليه  ب . نعت                    ت . خرب        . مبتدأأ  
 

 

      :   ا    " خبر إن في الجملة السابقة  " فإن الجسم بحاجة إلى ثمانية أكواب من املاء يوميا

 ث . من املاء ب . حباجة                    ت . إىل مثانية            . اجلسمأ  
 

ا   :   (     :  15حتى   11اكتب إجابتك على األسطر املنقطة لألسئلة من  )     ثانيا

 عنواًًن آخر يعرب عن مفهوم املقال  .   . اقرتح 11
............................................................................................................................. ................................................................................... 

 . كيف يؤثر النظام الغذائي على الصحة واجلمال لدى الفرد  ؟   12

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

 يتها ؟ . يظن البعض أن املواد الدمسة ضارة  ، فكيف تقنعهم أبمه 13
.................................................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................................................... 

 . ما الوسائل اليت تعني اإلنسان على تقليل احتماالت اإلصابة ابلسرطان ؟   .   14
....................................................................................................................................................................................................   

 . ملاذ جيب  ألن حنرص على عدم قلة املواد السكرية ابجلسم ؟  .   15
 ................................. ............................................................................................................................. .................................... 
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 األول الفصل الدراسي  ) قراءة ( ورقــة عــمــل 2021/   2020للعام الدراسي 
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 أجب عما يليه من أس لة : و(اقرأ المقال  سالمة التميمي بقلم )المقال اآلتي السىال ااول : 

اادبية الحديسة التي عر  ا اادب العربي  ي هذا العصر ، وسن اان هنا  من يرجع )يعتبر  ن القصة القصير  من البنون 
جذورها ااولص سلص بع  البنون اادبية القديمة ، ان ا تشتر  مع ا  ي بع  الم مذ، لان حقيقة اامر أن القصة  

 ي اآلداب الغربية . اذل  هو  القصير  بشروم ا البنية المعرو ة هي  ن جديد ليس  ي اادب العربي  قم ولان حتص
الحال مع اادب اإلماراتي ، سذ لم يعرف هذا البن سال حديساً ،  القصة  ن حدي  النش    ي دولة اإلمارا  وعمرها ال يااد  
يتجاوز ربع قرن تقريباً ،وقد بدأ  تحظص بنوع من االهتمام  ي مملع السبعينا  من القرن الماضي ، هذر المرحلة التي  

  ي ا الدولة بداية التقدم  ي مختلف المجاال  . ش د  
وقد ظ ر  القصة القصير   ي اإلمارا  لجملة من ااسباب والعوامل ، ويعتبر تمور التعليم وظ ور الصحا ة من أهم  

 هذر ااسباب . 
         مد المر( ، وعلص الصعيد المحلي ، برز عدد من ااسماء الم مة  ي هذا المجال نذار من ا : )عبد هللا صقر ( ) مح

 ) سلمص ممر سيف( ، )ظبية خميس ( )شيخة مبار  الن خي( وآخرون وأخريا  . 
علص يد الشاعر والااتب )عبد هللا   -اما يقول الدارسون –وسن اان  القصة القصير   ي اإلمارا  قد ظ ر  بشال ا البني 

وهي من أوا ل من اتبوا القصة القصير  التي تتمتع    صقر ( اما تعتبر )شيخة مبار  الناخي( را د  من رّواد هذا البن ،
 بقدر ابير من المواصبا  البنية . 

والقصة اإلماراتية ناقش  عدداً من القضايا ، ولان ال    للنظر أن معظم هذر القضايا نابعة من المجتمع اإلماراتي  
ر موضوع الحنين سلص البحر من  ومتصلة به مسل العمالة الوا د  ، وموضوع الزواج من أجنبيا  ، اذل  يعتب

الموضوعا  الم مة التي ناقش ا اتّاب القصة اإلماراتيون ، وذل  الرتبام م الوجداني بعالم البحر ، اما أن القصة  
القصير  ناقش  قضايا اجتماعية أخر  ، اغ ء الم ور ، والصراع علص السرو  ، وتعامي الشباب للمخدرا  والتحول  

                                          آلسار السلبية المترتبة علص ذل  .                                  سلص حيا  النبم ، وا
القصة القصير   ي اإلمارا  ، اليوم تسير بخمص سابتة نحو التقدم والتمور ، وهي تحتل ماانة متميز   ي هذا المجال  

 علص مستو  الومن العربي ( . 

 

 الفراغ فيما يأتي بما يناسب : أكمل  -=

 ( .  ........... .................................( وتنتهي بـــ )  .......................................) خاتمة المقال تبدأ بــ  -أ

 (.....................................) المقال السابق يعالج فن  -ب

 ( .......................... و   ...................) من رواد القصة القصيرة في اإلمارات  -ت

 ( ................... ــــــ  ....................) من الصحف التي تصدر في اإلمارات صحيفة  -ث

 

 المقال السابق ؟ ما أهم أسباب ظهور القصة القصيرة في اإلمارات كما فهمت من  -جـ
 ..................................................................... ................................................................  . 

 اذار س ساً من القضايا التي عالجت ا القصة القصير   ي مجتمع اإلمارا   -حذ

..... .............................................................................................................                  ....................                  

.   
 ضع ع مة )√( أمام العبار  الصحيحة وع مة )×( أمام العبار   ير الصحيحة  يما ي تي :  -خذ

 المقال العلمي يعبر  يه الااتب عن عوامبه . )     ( 

 الخبرد علص لغة النص  ي المقال . )     ( يغلب ااسلوب  

 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين  يما ي تي :  -د

 السمحية (     –تمتاز أ اار الااتبة  ي المقال السابن بذ : ) العمن       - 
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  Baraemalain private school/baniyas    ياسمدرسة براعم العين الخاصة بني                        

   األولالفصل الدراسي  ( نصوص شعرية ) ورقــة عــمــل 2021/   2020للعام الدراسي 

   سالم حمديالمعلم :  الشعبة .....  العاشر الصف :  .......................................اسم الطالب : 
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  Baraemalain private school/baniyas    ياسمدرسة براعم العين الخاصة بني                        

   األولالفصل الدراسي  ) نصوص شعرية  ( ورقــة عــمــل 2021/   2020للعام الدراسي 

   سالم حمديالمعلم :  الشعبة .....  العاشر الصف :  اسم الطالب : .......................................
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                اقرأ اابيا  اآلتية للبحترد واجب عن ااس لة التي تلي ا : 

  1- أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكـا         من الحسن حتـى كـاد أن يتكلمـا
 2- وقد نبه النيروز في غسق الدجـى         أوائل ورد كـن باألمـس نومــــــــــ ا ) عيد الربيع عند الفرس(

 3- يفــتقـــــهـا بـرد الــنـدى فكـ ـأنـــه             يبث حديثـا كـان أمـس مــكتمــــــا 
 4- ومـن شجـر رد الربيـع لباسـه              عليه كما نشـرت وشيـا منمنـمـ ا )المالبس المزركشة (

 5-أحـل فأبـدى للعيـون بشـاشـة               وكان قذى للعين إذ كـان  محرمـا
 6 -ورق نسيم الريـح حتـى حسبتـه             يجـيء بأنفـاس االحــبـة ن ـعـمــــا
 7- فما يحبس الراح التي أنـت خلهـا          مـا ي ـــمنـع األوتـار أن تـترنــمــا 

 8- وما زلت شمسا للندامى إذا انتشـوا           وراحوا بدورا يستحثـون أنجمـا 
 9 -تكرمت من قبل الكـؤوس عليهـم           فما اسطعن أن يحدثن فيك تكرمـا

 اختر اإلجابة الصحيحة  يما ي تي : -أ
 
  ر  القصيد   :  -1
 البخر  -الوصف                               د  -المدب                       جذ  -الغزل                  ب -أ
 
 مرادف الملن  .......                           -2
 المتجمل    -البضاء                              د -المت لل                   جذ  -الحر                   ب   -أ
 
 جملة )  يختال ضاحاا (  ي محل نصب      -3
 به أول مبعول -حال                                د -نع                       جذ   -مبعول به سان           ب   -أ

                        
 جمع المة  الربيع                                        -4
 ال ما سبن         -رباع                                د -أربعة                    جذ  -أربعاء                           ب -أ
 
 ساني " حدد نوع الصور  البيانية  ي "  البي  ال -5
 تشبيه مىاد   -تشبيه بليغ                  د  -استعار  مانية              جذ  -استعار  تصريحية            ب -أ
 
 
 حدد الوظيبة النحوية لما تحته خم  ي اابيا  السابقة  .  -6
 نع    -مبعول به                 د -خبر لبعل ناسخ منصوب       جذ  -حال                        ب –أ 

 نوع المحسن البديعي  ي البي  الخامس  .   -7

 مباق   -ترادف                            د  -مقابلة                       جذ  -جناس                    ب -أ

 يقارن  يه الشاعر بين جمال منظر الربيع للعين وسوء المنظر  ي الشتاء هو .  البي  الذد -8

 الخامس    -السال                          د  -الساني                     جذ   -ااول                  ب –أ 

 استخدم الشاعر التشخيص  ي اابيا  وضذ ذل  وبين أسرر  ي القصيد  ممس ً عليه .   -9
 ............................................................................................................................. ..................................

 ................................................................................................................................................. ..............

..................................................................................................................... .......................................... 
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 فقد الشاعر زوجته فقال: اقرأ األبيات اآلتية  للّشاعر جرير، ثّم اجب عّمايليها من أسئلة: 
 زار  ي   ، والحبيب   قبرك   ولزرت               لهاجني استعبار   لوال الحياء  .1
 وذوو التمائم من بنيك صغار             قلبي إذ علتني كبرٌة  ولهت  . 2
  هن صوار  كأن   النجوم    صب  ع           وقد مضت غوريًة  أرعى النجوم  . 3
                    أم حزرة جار   يخشى غوائل            ولم يكن   العشير   كانت مكرمةً . 4
 سكينٌة ووقار   الجمال   ومع           منظر   سيت أجمل  ولقد أراك ك  .  5
 اإلسفار   زينه  ي وجهًا أغر            نورت   نارك   رأيت   وإذا سريت  . 6
 عليهم ونهار  ليٌل يكر               يتفرقوا  أن   القرناء   ال يلبث  . 7
  

   اختار اإلجابة الصحيحة في ضوء الّنص الّسابق، بوضع دائرة حول رمزها:.  1
 غوائل مفردها غائلة وتعني:    -  

روالحقد              ب. العناد                 ج. البخل                     د. القبح          أ. الش 
 ُمكرمة: اسم مشتق نوعه:   -
 أ. اسم مكان               ب. صفة مشبهة              اسم مفعول                  د. اسم فاعل   
  مفرد القرناء: -  

 أ. مقرون                 ب. قرين                    ج. قرن                   د.  قارن        
 توحي بـــ :   ولهِت قلبي -

 ب. الخوف                  ج. الحزن                    د. القلق                  أ. المرض                 
 . أكمل الفراغات من خالل فهمك للنص الّسابق:  2
ابقة : -  ...................................  العاطفة في األبيات الس 

الة عليها:   ............................................  من المؤشرات الد 
ابقة -     ........................................  2.........................................  .   1: من صفات الزوجة في األبيات الس 
 نوع  الصورة البيانية فيما تحته خط في البيت الثالث:-
. ......................... .................................................................. 

:  الغرض من التقديم والتأخير في الشاعر ) وذوو التمائم من بنيك صغار ( -

 ....................................................... 
 

 العصر. ماهي؟ هل توافق الشاعر،وضح رأيك ؟ .البيت األول يمثل قيمة من القيم التي كانت سائدة في ذلك 3
............................................................................................................................. ..............

............................................................................. .............................................................. 
 

 المفردات الجديدة 

 استعبار: سيالن الد مع 

ذوو التمائم: امايعلق 
لحماية ألطفال الصغار  

 )مصطلح جاهلي( 

وار:قطيع البقر   الص 
 الوحشية

 العشير : الزوج 

: أبيض ح سن  أغر 

 سريت: سرت ليالً 
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 اآلتيين و ن الجدول :ااتب أربعة  قم من المحسنا  البديعية الوارد   ي البيتين  السىال الساني : 

 السيف أصدق أنباء من  الاتب           ي حدر الحد بين الجد و اللعب   •

 بي  صنا عذنا سود وقا عذنا         خضر مرابعذنا حمذر مواضينا   •

 قيمته و فائدته لفظي ـ أو ـ معنوي  نوعه المحسن البديعي

    
    
    
    
  

 

   السىال ااول:  أستخرج االستعار  من الجمل اآلتية ،  وأحدد نوع ا : 
 

 نوع ا االستعار   الجملة 

 
 أنشب الدهر أظبارر  ي قلبي . 

  

 
 تراقص الممر علص شبا  المنزل.

  

 
 قال الشاعر : 

 سمع الليل ذو النجوم أنينا 
 وهو يغشص المدينة البيضاء

  

 
يخرج م من  قال تعالص : ) هللا ولي الذين آمنوا 
 الظلما  سلص النور ( 

  

 
 قال المتنبي : 

  لم أر مسلي من مشص البحر نحور 
 وال رج  قام  تعانقه ااسد 

  

 
 قال لي البحر يوما ال تحزن . 
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  Baraemalain private school/baniyas    ياسمدرسة براعم العين الخاصة بني                        

   األولالفصل الدراسي  )النحو    ( ورقــة عــمــل 2021/   2020للعام الدراسي 

   سالم حمديالمعلم :  الشعبة .....  العاشر الصف :  .......................................اسم الطالب : 

 تعريف الصبة المشب ة:

 الصفة المشبهة اسم مشتق يدل على صفة )حدث ثابت( وصاحبه.
مريض.هذه الصيغة تدل على شيئين:حدث ثابت هو المرض وصاحبه وهو اإلنسان الذي  مثال:أنا
 المرض. أصابه 

 األفعال قسمان: تنبيه:
أفعال تدل على حدث نقوم به برغبتنا وهذه األحداث ليست ثابتة بل هي   -أ

 مثال:خرج،كتب..وهذه األفعال نصوغ منها اسم الفاعل:خارج،كاتب  تتجدد.
وهذه األفعال نصوغ منها  وأفعال تدل على حدث ثابت ال دخل لنا فيه.مثال:حزن،خضر،فرح -ب

 )حزين،أخضر،فرحان(  الصفة المشبهة
 صيا ت ا: 

 تصاغ الصفة المشبهة القياسية من الثالثي الالزم المجرد الذي على وزن )ف ع ل(: 
 في المؤنث إذا دلت على لون أو عيب أو حلية. في المذكر وفعالء أفع ل على وزن  -1

د:أسود،سوداء/حم ر:أحمر،حمراء  أمثلة عن اللون:  ر:أخضر،خضراء/ سو   خض 
 عو ر:أعور،عوراء/عم ي:أعمى،عمياء/حو ل:أحول حوالء  يب )كل صفة غير محبوبة(: أمثلة عن الع

ج:أدعج،دعجاء/حو ر:أحور،حوراء/هي ف:أهيف،هيفاء  أمثلة عن الحلية )كل صفة محبوبة(:  دع 
ل ى فعالن وعلى وزن  -2  في المؤنث إذا دلت على امتالء أو خلو.  في المذكر وفع 

ب:غضبان،غضبى/سك ر:سكران،سكرى شب ع:شبعان أمثلة عن االمتالء:   ،شبع ى/غص 
ى/جاع:جوعان،جوع ى/ظم ىء:ظمآن،ظمآى  أمثلة عن الخلو: ش:عطشان،عطش   عط 

لة فع ل وعلى وزن  -3  في المؤنث إذا دلت على صفة نفسية كالفرح والحزن...  في المذكر وفع 
نة/شر ه:شر ه،شر هة ن،فط   أمثلة:فر ح:فر ح،فر حة/فطن:فط 
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ل  (إذا لم تتوفر ف1 ي الفعل الشروط المسجلة أعاله كأن يكون الفعل على وزن ف ع ل أو فع ل أو فع 
 فإن الصفة المشبهة تصاغ سماعا على أوزان مختلفة . 

 من أوزان الصفة المشبهة السماعية: (2
 الفعل  المثال الوزن 
يل  ك ب ر كبير ف ع 
جاع  ف ع ال  شج ع ش 
ب ان  ف ع ال ب ن  ج   ج 
 ط ه ر  ط ه ور ف ع ول 
ل  ل  ف ع  ه  ه ل  س   س 
ل  ل و ف ع   ح ال   ح 
ن ف ع ل  ن ح س   ح س 
ل  ف ر ف ع  ف ر ص   ص 
 ك ف ؤ ك ف ؤ ف ع ل 

 طاب طي  ب ف ي ع ل
 ( اسم الفاعل إذا دل على الثبوت يصبح صفة مشبهة.مثال:طاهر،معتدل 3

 دالالت الصفة المشبهة: 
 سياق الكالم والقرائن.تدل الصفة المشبهة على حدث يقع في زمن يفهم من 

 أمثلة: 
 . )الحاضر(  خضراء  أنا أنظر إلى شجرة -
 سمينا.)الماضي(  كان الخروف -
 جديدة.)المستقبل( سأشتري سيارة -

تنبيه:ال تدل الصفة المشبهة على زمن معين بل تدل على االستمرار إذا دلت على قاعدة علمية أو  
 أمر معتاد أو حكمة. 

. هي  نة امرأة.مثل هذه األعمال عظيم على الماء.وراء كل رجل يطفو  ثقيل مثال: كل جسم  علي 
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 سبب تسمية الصفة المشبهة بهذا االسم: 
 شبهت الصفة المشبهة باسم الفاعل ألهم سببين: 

 ألنها تدل مثله على حدث وصاحبه  -
 وألنها ترفع مثله فاعال  -

 وألنه يرفع نائب فاعل.ولم تشبه بالمفعول به ألنه يدل على حدث ومن وقع عليه 
 أهم الفروق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة: 

 اسم الفاعل يصاغ من الثالثي وغير الثالثي أما الصفة المشبهة فتصاغ من الثالثي المجرد. -1
 أوزان اسم الفاعل تختلف عن أوزان الصفة المشبهة باسم الفاعل  -2
 فة المشبهة فتصاغ من الالزم فقط. اسم الفاعل يصاغ من الالزم والمتعدي أما الص  -3
 اسم الفاعل يدل على الحدوث والتجدد أما الصفة المشبهة فتدل على الثبوت. -4
 اسم الفاعل إذا دل على الثبوت صار صفة مشبهة أما الصفة المشبهة فال تكون اسم فاعل.  -5
اثنين أما الصفة فتنصب  اسم الفاعل ينصب مفعوال أو مفعولين إذا كان فعله متعديا لواحد أو  -6

 نادرا المشبه بالمفعول به.
 :-أس لة من يلي ا عما أجب سم التالية البقر  اقرأ

 متفحشا،وال وال فاحشا رسولنا يكن فلم ،الحسنة األخالق دين اإلسالم أن الكريم الرسول ي علمنا
 :  يقول وكان مذموما

 صلى بالنبي االقتداء على حريصين تكونوا أن الطالب أيها فعليكم أخالقا، أحاسنكم خياركم من  إن 
 . وسلم عليه هللا

  : البقر  من استخرج

 ........................................................................... : فاعل اسم -
 ...............................................................:............ مبالغة صيغة

 : ..........................................................................   مفعول اسم -
 ......................................................... ................... :  لناسخ خبًرا
  "الباعل اسم مبالغة صيغة علص تحتود جمل لصس الجمل حول
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 لألسرار كاتمٌ  أخي 1-
 للعهود حافظ المسلم 2-

 على جمل ثالث في الفاعل اسم مبالغة صيغة ثالث مستخدما لوطنك  وحبك  والئك  عن ربع 14-
 .األقل

.......................................................................................-1 
.......................................................................................... 

-2  ...................................................................................... 
3 ..............................................................................................

 ......................................................................... ........... 
 .خط تحته ما أعرب 15-

 ................... ............................................................ الرسول -
 .................................................................................الحسنة -
 ................................................................................. تكونوا -

 أمسلة عن الصبة المشب ة 

رٌ  –   . العامل  ضج 

 . الفائز  فرح –
 . الحصان  أشهب   –
 . اللص جبان –
 . الحديد صلب –
 . القائد بطل –
 . التاجر شريف –
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 أوزان الصبة المشب ة  

 : ولها أوزان متعددة على النحو اآلتي ثالثي الالزمالفعل ال المشبهة من مصدرتصاغ الصفة  

لٌ  ذ ر –ف ر ح  –فيما دل على حزن أو فرح مثل : ق ل ق  : ف ع   . ح 
أصم ، والمؤنث :   –أعور  –أكحل  –فبما دل على لون ، أو عيب ، أو حلية مثل : أزرق  : أفع ل

 . صماء –عوراء  –كحالء  –زرقاء 
  –مآلن ، وللمؤنث : عطشى   –على خلو أو امتالء مثل : عطشان  يأتي غالبا مما يدل : ف ع الن
 . مألى
 . عظيم : ف عيل
ل  . شهم : ف ع 

 . همام : ف عال
 . بطل : ف ع ل

 . جبان : ف عال
ل  . حلو : ف ع 

 : ودل على الثبوت والدوام ، مثل ( مفعول ) أو ( فاعل ) يعد صفة مشبهة كل ما جاء على وزن 
 . شاعر موهوب –موفور الذكاء  –معتدل القامة  –صافي النية 
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https://analbahr.com/%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b9%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%8a%d9%81-%d8%8c-%d8%a5/
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  -:اذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتذذذذذذذذذذذذذذذذذذابذذذذذذذذذة

 -كتب مقااًل تتحدث فيه عن أثر التعليم في تنمية وتقدم الدول  وكيفية تطبيقه فيما اليقل عن عشرين سطرًا :ا
............................................................................................................................. ............................

....................................................................................................... ..................................................
............................................................................................................................. ............................

..................................................... ....................................................................................................
............................................................................................................................. ............................

................................................................................................................................ .........................
 .......................................................................................................... ...............................................

............................................................................................................................. ............................
........................................................ ................................................................................................. 

............................................................................................................................. ............................
..... ............................................................................................................................. .......................

............................................................................................................ .............................................
............................................................................................................................. ............................

 .......................................................... ...............................................................................................
............................................................................................................................. ............................

..................................................................................................................................... ....................
............................................................................................................... ..........................................

............................................................................................................................. ............................ 
............................................................ .............................................................................................

............................................................................................................................. ............................
 ....................................................................................................................................... ..................

................................................................................................................. ........................................
............................................................................................................................. ............................

............................................................... ..........................................................................................
............................................................................................................................. ............................

............. ............................................................................................................................. ...............
.................................................................................................................... ..................................... 

............................................................................................................................. ............................
................................................................. ........................................................................................

............................................................................................................................. ............................
............................................................................................................................................ .............

 ...................................................................................................................... ...................................
............................................................................................................................. ............................

.................................................................... ..................................................................................... 
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 كتابة  
 متبعًا خطوات كتابة االستجابة .  الشاعر النمراكتب استجابةً أدبية لقصة 

............................................................................................................................. ............................
....................................................................................................... ..................................................

............................................................................................................................. ............................
..................................................... ....................................................................................................
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................................................................................................................................ .........................

 .......................................................................................................... ...............................................
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........................................................ ................................................................................................. 
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............................................................................................................................. ............................ 
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............................................................................................................................. ............................
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............................................................................................................................. ............................
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