
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

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

                 https://almanahj.com/bh/11                   

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

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

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

https://almanahj.com/bh/11arabic2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade11                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس عبد اإلله قمبر اضغط هنا                                           

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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                                      عبداإللُ قنرب      : عنل األضتاذ                                     ممله٘ البخسًٓ        

 ّشازٗ الرتبٔ٘ ّالتعلٔه

 مدزض٘ اليعٔه الجاىْٓ٘ للبيني

 الطبع ّالتطبع عيْاٌ الدزع
 االطسّح٘ املكطع

 

 .علٙ ماضْاِغلب٘ الطبع : االطسّح٘ املدعْم٘

 (.اىَصاو الفسع أماو األصل )اىَصاو التطبع أماو الطبع : االطسّح٘ املدحْض٘

 مإٍ األضالٔب ّاحلجج اليت اضتددمَا الهاتب لدعه اطسّحتُ؟

 :احلجج :األضالٔب اللػْٓ٘
اليت , (تفّعل)اضتدداو صٔػ٘  .1

 .حتْٖ غٔٝا مً التهّلف

.أملو: اضتددو أضلْب التفضٔل .2
فنتٙ : الػسطاضتددو أضلْب  .3

 .ماتبُلُ

ّال  –لٔظ التفكُ : اضتددو اليفٕ .4
 .الفصاح٘ بالتفصح

(: جتسٓبٔ٘)حج٘ ّاقعٔ٘ ىفطٔ٘  .1
ألىُ الٓصٓد متصٓد يف نالمُ إال 

 .ليكص جيدِ يف ىفطُ

ّقال حفص : حج٘ الػاٍد الكْلٕ .2
 .بً اليعناٌ

ّمما اتفكت علُٔ : حج٘ ّاقعٔ٘ .3
 .العسب ّالعجه

 

 

 

 



                  عبداإللُ قنرب      : عنل األضتاذ

 الطبع ّالتطبع عيْاٌ الدزع
  ّضع البدآ٘ –ملدص ضريّزٗ احلجاج  املكطع

 احلهآ٘ مطتْٚ

 

 مطتْٚ اخلطاب

 اللػ٘ ّاألضالٔب احلْاز الْصف الطسد
اضتدداو أفعال ماضٔ٘ 

متطلطل٘ مَدت لطريّزٗ 
ّّضعت الكازئ , احلجاج

 :أماو خٔازًٓ

 .الػْزٚ . أ

 .التفسد باحلهه . ب

مؤمً : امللو .1
 .بالػْزٚ

.حاشو ّدلسب: الْشٓس .2
مأخْذ بالعجب : االبً .3

 .مطتبد بسأُٓ

ّنل صف٘ تدلل علٙ 
 صاحبَاطبٔع٘ 

.بدٚ احلْاز ثيأٜا ّجٔصًا .1
عيدما ٓيصح اجلنَْز  .2

:احلانه فإٌ لُ داللتني
.إىُ ملو مطتبد بسأُٓ . أ

إٌ ٍرا االضتبداد لٔظ  . ب
مطلكًا ألىُ ٓطتنع 

 .هله

لكد تْاجدت حسّف 
الْاّ ) العطف بهجسٗ مجل 

 (.ثه  –الفاٛ  –
فصلت بني (: ثه)فنجاًل 

مسحل٘ امللو , مسحلتني
 .ّامللو االبً

 

 

 

 الصماىٔ٘البئ٘  البئ٘ الفاعلٔ٘ 
 :مً الػدصٔات اليت أدت دّز الفاعل .1

 .اجلنَْز الياصح, الْلد, الْشٓس, امللو -

 : العالقات بني الػدصٔات .2

مما ٓعين , تفسد الْلد باحلهه بطبب الُعجب -
 تفّسدِ بالسأٖ ّاحلهه

 .اىتَاٛ شمً مً اهلدّٛ= مْت امللو  .1

شمً جدٓد لبدٛ ضريّزٗ = تيصٔب امللو االبً  .2
 .احلجاج

 



 

                             عبداإللُ قنرب      : عنل األضتاذ

 الطبع ّالتطبع عيْاٌ الدزع
 (ّاجب) ضٔام التخْل املكطع

احلجاج ّفل يف ضريّزٗ  ضٔام التخْلُعد للهتاِب ّخّلص , مً خالل دزضتو الطابك٘
 :اجلداّل التالٔ٘

 مطتْٚ احلهآ٘

 البئ٘ املهاىٔ٘ البئ٘ الصماىٔ٘ البئ٘ الفاعلٔ٘
   

 
 

 

 مطتْٚ اخلطاب

 اللػ٘ ّاألضالٔب احلْاز الْصف الطسد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        



 

 عبداإللُ قنرب      : عنل األضتاذ

 الطبع ّالتطبع عيْاٌ الدزع
 ّضع اخلتاو -ضريّزٗ احلجاج  املكطع

 

 :ٓتػهل ّضع اخلتاو مً فعلني

ٍّيا ال ٓطلب إجاب٘ بكدز ما ٓطسح , نٔف زأٓت: الكاٜلمتجل يف الطؤال  :األّل
ْل بأٌ ال دلال لػري إجاب٘ ّنأىُ ٓسٓد أٌ ٓك, احلكٔك٘ بصْزٗ ضؤال

 (.الػْزٚ ال التفسد )ٍّٕ مآدعه اطسّح٘ , ّاحدٗ
 

, ٍّٕ إذعاٌ إلطسّح٘ اخلصه, متجل يف االعرتاف الصسٓح مً قبل امللو :الجاىٕ
 .صدقت ذلو: حٔينا قال

 
 

 

ماناٌ أبِْ  صدقت ّزجع إىل :الق: ) حسف الْاّ: مً أدّات السبط يف ٍرا املكطع
 (.علُٔ

 

 

 

 

 



       عبداإللُ قنرب: عنل األضتاذ

عنوان 
 الدرس

 الطبع والتطبع

 النتيجة المقطع
 

 

 مطتْٚ اخلطاب

 

 اللػ٘ ّاألضالٔب الْصف
    

التصامُ نل : امللو .1
) ماتفسضُ الطبٔع٘ 
اقتياعُ بأطسّح٘ 

 (.الطسف املكابل

 –مرمْو : التهلف .2
َّٓدف لتأنٔد 

 اليتٔج٘  

 .مسات 4: تهسزت نلن٘ الطبع .1

 .مستاٌ: تهسزت نلن٘ تهلف ّمػتكاتَا .2

 .طبعُ ّ تهلف: ّزد التضاد بني .3

, تطلع, متهلفني, تهلف: حكال معجنٔا مً( طبع)غهلت نلن٘  .4
 .عادٗ

مً تطبع بػري طبعُ ىصعتُ : )اضتددو أضلْب الػسط يف قْلُ .5
( مً)ّاضتددو اضلْب الػسط ( العادٗ حتٙ تسدِ إىل طبعُ

فهل مً تطبع ضْف تيصعُ العادٗ , فَٕ التطتجين أحدًا, للػنْلٔ٘
 .ّتسدِ إىل طبعُ

 
 

 


