
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/6                   

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

https://almanahj.com/ae/6arabic                   

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

https://almanahj.com/ae/6arabic2     

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

https://almanahj.com/ae/grade6                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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ضمائر الرفع 
المتصلة 

: نواتج التعلم
 يتعرف الطالب ضمائر الرفع

المتصلة .
 يحدد الطالب ضمائر الرفع

المتصلة في الجمل المحددة 
بشكل صحيح .



تعريف الضمير 
اسم يحل محل اسم ويدل 

عليه 



الضمير المنفصل
 كل ضمير يأتي

مستل  في النطق 
والكتابة يسمى ضميرا 

منفص  



انواع الضمائر المنفصلة
ضمائر المتكلم
ضمائر المخاطب
 ضمائر الغائب



ضمائر المتكلم 

 انا     ضمير منفصل للمفرد المذكر
والمؤنث المتكلم

 ضمير منفصل لجمع المذكر   نحن
والمؤنث المتكلم



ضمائر المخاطب
انت ضمير منفصل للمفرد المذكر المخاطب
انتما ضمير منفصل للمثنى المذكر المخاطب
 انتم ضمير منفصل لجمع المذكر المخاطب
 انت ضمير منفصل للمفرد المؤنث المخاطب
 انتما ضمير منفصل للمثنى المؤنث المخاطب
 انتن ضمير منفصل لجمع المؤنث المخاطب



ضمائر الغائب 
هو ضمير منفصل للمفرد المذكر الغائب
 هما ضمير منفصل للمثنى المذكر الغائب
 هم ضمير منفصل لجمع المذكر الغائب
 هي ضمير منفصل للمفرد المؤنث الغائب
هما ضمير منفصل للمثنى المؤنث الغائب
 هن ضمير منفصل لجمع المؤنث الغائب



امل الفراغ بضمير مناسب
فتاتان مؤدبتان                      

                     تلطف في الحديثث مع اخوتي أ

 قالث الوالدثان :                    مسؤولن عثن تربية
ابنائنا 

 ل ارهق والدثي بكثرة الطلبات                   

 بائعان امينانث                           

 

أنا

نحن

أنا

هما

أنتما



ضمائر الرفع 
المتصلة 

 هو اسم يتصل بالفعل
ليدل على الفاعل أو 
ما يلوم ملامه لتجنب 

تكرار اسسم 



الواجَب  ُتكتب
 ؟كواجب َتهل كتب
 ؟كواجب ِتهل كتب

تاء 
الفا
عل 



الواجَب  ناكتب

الواجَب  واالط ب كتب

نا 
الفاع
لين 

واو 
الجما
عة



الواجَب  ّنالطالبات كتب

الواجَب  االطالبان كتب

نون  
النس
وه 

نا 
الفاع
لين 



الواجَب  ياكتب
ياء 
المخا
طبة 
المؤنث
ة
الضمائر المتصلة هي 

تاء 
الفاع
نا ل 

الفاع
لين 

واو 
الجما
نون عة

النس
وة

الف 
الثني
ن 

ياء 
المخا
طبة 
المؤنث
ة



 اسعراب

ضمير متصل في محل رفع فاعل 
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