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 عشرللصف الحادي  ورقة عمل إثرائية

 
 ةــــــــــــــــــــــــالكناي

 تعريفها: •
لفظ أريد به غير معناه الذي وضع له مع جواز إرادة المعنى األصلي لعدم وجود       

 قرينة مانعة من إرادته.

 قالت الخنساء تصف أخاها صخراً : : مثال •
 , وعلو مكانته. كناية عن شجاعته –طويل النجاد رفيع العماد 

 

 أقسامها: •
 تنقسم الكناية يحسب المعنى الذي تشير إليه إلى ثالثة أقسام :

 وتعرف كناية الصفة بذكر الموصوف ملفوظا أو ملحوظا. كناية عن صفة : /1
 مثال/ قرع فالن سنه : كناية عن الندم.

 : وتعرف بذكر الصفة مباشرة . كناية عن موصوف /2
 مثال/ هو حارس على ماله : كناية عن البخيل الذي يجمع ماله وال ينتفع به.

 : وهي الكناية التي يراد بها نسبة أمر آلخر إثباتا أو نفيا .   كناية عن نسبة /3
 والمجد يمشي في ركابه. اليُمن يتبع ظلــه:  مثال 

حيث أراد أن يثبت اليمن والبركة للممدوح فترك التصريح بهذا وأثبته لما له تعلق 
 بالممدوح وهو الظل, فالكناية عن نسبة.

 
 اتـــــــــــــــــــــتدريب

 التدريب األول: .1
 بين الصفة التي تلزم من كل كناية من الكنايات التالية :

 : ...................................................................ألقى فالن عصاه  .1
 ...................................................................: يشار إليه بالبنان  .2
 : ........................لضحى , ناعمة الكفينفالنة بعيدة مهوى القرط , نؤوم ا .3
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 : ......................................................لوت الليالي كفه على العصا  .4
 
 التدريب الثاني: .2

 
 :استخرجي الكناية في كل مما يلي 

 ال أرى منه وجها حسنا .1
        ......................................................................................... 

 ترفع القبعة للمعلم.2
......................................................................................... 

 يشار إليه بالبنان.3
......................................................................................... 

 
 التدريب الثالث: .3

 
 :في كل مما يأتي كناية نسبة ، بينها     

 . : دخلت البصرة فإذا ثياب أحرار على أجساد عبيد قال أعرابي .1
......................................................................................... 

 وقال الشاعر: .2
 والمجد يمشي في ركابــــه. اليمن يتبــــع ظـــله

............................................................................................ 
 
 التدريب الرابع: .4

 
 حدد فيما يأتي الكناية ، ثم حدد نوعها :

 . با فقال : كان بليل الريق قليل الحركاتيمدح أعرابي خط .1
......................................................................................... 

 
ي الثوب , طاهر اإلزار,  سليم دواعي قفالن َرْحُب الذراع , ن وتقول العرب : .2

 الصدر .
......................................................................................... 
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 وصف أعرابي امرأة فقال : تُرخي ذيلها على عرقوبي نعامة . .3
......................................................................................... 

كان إذا رآني قرب من حاجب  : ووصف أعرابي رجال بسوء العشرة فقال .4
 ابحاج

........................................................................................ 
 .وورم أنفه   . فالن نفخ شدقيه: وتقول العرب  .5

........................................................................................ 
  وقال الشاعر: .6

 . طبخ القدور وال غسل المناديل إماؤهم بيض المطابخ ال تشكو 
......................................................................................... 
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 ورقة عمل لمادة اللغة العربية للصف الحادي عشر

 
 ورقة عمل في اسمي الزمان والمكان                           

 تذكر: اسمان مشتقان يدالن على زمان ومكان وقوع الحدث 
 

 تدريبات : 
 عين اسم الزمان والمكان فيما يلي : 

 
 (-----------مطلع الشمس الساعة السابعة.                                  ) -

 (-----------م.                                      )المورد العذب كثير الزحا -

 (-----------مكة مهبط الوحي.                                              ) -

 (-----------شهر ربيع األول          ) –صلى هللا عليه وسلم  –مولد الرسول  -

 (   -----------نفرغ من العمل وقت الغروب                                    ) -

 (-----------األسرة مجتمعها في غرفة المعيشة                               ) -

 
 هات من األفعال التالية صيغ اسمي الزمان والمكان :  -

 
 سعى  /انصرف / قصد / شرب / هبط / افتتح / انزلق/ انحدر/ وطن  -

 
- --------------------------------------------------

--------------------------------------------------
------ 
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 ) نصوص شعرية(  شرورقة عمل لمادة اللغة العربية للصف الحادي ع

 قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل                     بسقط اللوى بين الدخول وحومل
 فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها                      لما نسجنها من جنوب و شمال 

 وقيعانها كأنه حب فلفل                       ترى بعر اآلرام في عرصاتها 
 وا                          لدي سمرات الحي  ناقف حنظل ل  م تحمكأني غداة البين يو 

 ي  مطي هم                       يقولون ال تهلك أسى وتجملوقوفا بها صحبي عل
 وإن شفائي عبرٌة مهراقٌة                              فهل عند رسٍم  دارٍس من معول

 
 وضح معانيها :أحدد الكلمات الصعبة و أ: المهمة األولى

 معناها الكلمة  معناها الكلمة 
 المعاناة أسى  نوع من أنواع الغزالن اآلرام

 كثيرة مهراقة ساحاتها عرصاتها
 آثار رسم أرض منخفضة قيعانها

   حب أسود دائري الشكل فلفل
 

 أستخرج من النص أربع أفكار فرعية وأضع عنوانًا مناسبا لها:المهمة الثانية: 
 )عنوان جديد( فكرته البيت الشعري 

1   
2   
3   
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 )ورقة عمل مهمات قرائية الصف الحادي عشر(

 
)كان يتكلم في تلفون الدكان بصوٍت مرتفع ، ليسمع صوته رغم ضوضاء شارع الجيش الصاخبة و  

على الضوضاء ثم ختم حديثه بقوله) انتظرني مكن أجعل يميل بنصفه األعلى داخل الدكان، ما 
، و أعاد السماعة إلى مكانها، و نقد البائعة ثمن المكالمة و استدار فوق الطوار (سأحضر فورا

جًها نحو الطريق ، كان  في الستين او نحوها : طويل القامة نحيلها ، كروي الجبهة و العينين ، مت
 مكور الذقن .

 
 :  السؤال األول : من العناصر الفنية المتوافرة في النص السابق

 عناصر القصة :      
    الشخصيات :______________________________________                        

 :_________________________________________ الحدث       
 ومن التقنيات التي استخدمها الكاتب :

 --------------------------------------الحوار: 

  ------------------------------------الوصف :  -

-------------------------علل : تقديم الكاتب شخصياته من الطبقة الوسطى : 
- 
 

 استخرج من الفقرة السابقة: 
 --------------، اسم فاعل:   --------------فعال ناسخا:  -

 --------------، صفة مشبهة:  ------------اسم تفضيل :  -
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 لمادة اللغة العربية للصف الحادي عشر ) الفصل األول ورقة عمل  
 

 انسبي إلى ما يأتي : •

 ------------،            حضارة :        ---------------السوداء :  -

 ---------------،           غذاء :         -----------------األب :  -

 

 ضعي في الفراغ اسم تفضيل :  •

 ليال من الصيف  --------------الشتاء  -

 حجما من الشمس  -------------األرض  -

 

 اختاري اإلجابة الصحيحة :  •

 نشاطا من غيرهم  ----------------الرياضيون  -

 )     األكثرون    /     أكثر   /  الكثيرون   (           

 عندما نقارن بين السماء والبحر   ) من الزرقة(   نقول :  -

سماء أشد زرقة من البحر   / السماء زرقاء ) السماء أزرق من البحر  /  ال         

 البحر ( 

 هات اسم اآللة من األفعال التالية مع الضبط وبيني وزنها الصرفي  •

 الوزن الصرفي  اسم اآللة الفعل

 نظر
 

  

 شرط                
 

  

   كوى               
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 ورقة عمل لمادة اللغة العربية للصف الحادي عشر                            
 -اقرأ الفقرة اآلتية ثم أجب :

) بدأ التلفزيون رحلته كدخيل تقنّي وجاهز يبث ويملي على طفلنا ما يريد ، قابضا على ملكات هذا 

سحرّي بأال يتكلم ويعبّر ، وبأن الصورة ستتحدث عنه وتعلمه ما يريد ، الطفل الذي قبل بشكل 

ِليطبّق هو على أقرانه وأهل عائلتِه ما شاهده من عنف.باتت المطالعة بالنسبة لهذا النشء عبئا ثقيال  

على أفئدتهم و عقولهم ، وأمرا واجبا عليهم لرفع العتِب و إسكات األهل بأن ولدهم يدرس ألجلهم 

من أجل أن يتفرغ لمطالعة من نوع آخر ، مطالعة من خالل الصورة وعن قرب ، حتى صار فقط و

هذا الجهاز الخليَل والصديق ، على الرغم من سيئاته المقبولة ، لعدم وجود البدائل ، كالحوار مع 

 األهل .

 ما المشكلة المحورية التي يعالجها النص ؟ 

 ب. العزوف عن المطالعة                           التلفاز هو المربي األكبر لألجيال        .أ

 ج.  بعد األهل عن الحوار مع أبنائهم                            د.  ظاهرة العنف في المجتمعات      

  ما السيئ المقبول لدى الكاتب في هذا النص ؟  -2    

. مطالعة الكتب و مطالعة الكتب والمجالت                                     ب .أ

 الموسوعات 

ج.  المطالعة من خالل البرامج التلفازية                         د. المطالعة من خالل الشبكات 

 المعلومات

هذا الطفل الذيقبل بشكل سحري بأال يتكلم ...( ماذا تعني كلمة   لكات  )قابضا على م   -3     

لكات  )   ( وفق سياقها ؟م 

  إرادة اإلنسان ب. المقتنيات الشخصية                                              .أ     

 صاحب األمر و السلطان د.  المواهب والتطلعات                                                 ج.    

ما الذي أضافته كلمة ...‘‘ بأال يتكلم  سحريقابضاً على ملكات هذا الطفل الذي قبل بشكل  -4      

إقبال ب.                                  تأثير التلفاز القوي على الناس . أ   ( إلى المعنى سحري)

  الناشئة على برامج السحر
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الضجر من كثر د.                                   كثرة البرامج الخفة في التلفازج.     

 البرامج التلفازية 

 هذا الرجل يشار إليه بالبنان ) كناية عن(:  -5 

 ب. الغيبة الشهرة -أ.           

 ج.   الفقر                                                              د. الشج
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