
 

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 الطالبة وضحا فهد الجودر والهام محمود اضغط هنا                                           

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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.سردي وصفي : نمط النص   

.قصة : جنس النص   

: تحديد بنية النص   

" .فهرب عدي وأسر أتباعه"من البداية إلى ( عليه وسلم عداوة عدي للرسول صلى هللا ) :وضع البداية  :المقطع األول   

" .وما رأيت أجود وال أكرم منه"إلى " فلما عرضو على الرسول"من ( صفات حاتم الطائي ) : سياق التحول : المقطع الثاني   

.إلى النهاية " فقدم عدي إلى الرسول " من ( إسالم عدي وقومه ) : وضع الختام : المقطع الثالث   
 

.دد الشخصيات التي وردت في النص ودور كل واحد منهم ح  

.عدي بن حاتم : أساسية  -1  

.الرسول صلى هللا عليه وسلم ، سفانا : رئيسية  -2  

.القوم ، حاتم الطائي : ثانوية  -3  
 

 ما اإلطار الزماني الذي جرت فيه أحداث النص ؟

.الزمن الماضي ، في عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم   
 

.بين نوع السرد واستخرج مؤشراته   

.داللة على أن السرد كان في الماضي اث متسلسلة ، و األفعال الماضية األحد سرد خطي ،  

الفعل الماضي ، البنية السردية ، كان و أخواتها ، الحوار ، الجمل الخبرية ، الزمان و المكان ، األفعال : مؤشرات النمط السردي 
.الناقصة   

 

الوصف ؟ما موضوع   

.وصف سفانا لوالدها الطائي ، وصف سفانا للرسول صلى هللا عليه وسلم   
 

 مانوع الحوار الذي جرى في النص ؟

.خارجي ثنائي ، بين سفانا و الرسول و بين سفانا و أخيها   
 

 

 

 

 من كتاب وطن باتساع المدى

وضحا فهد الجودر: إعداد الطالبة   
إلهام محمود : باإلستعانة بشرح األستاذة   
 مدرسة الحد الثانوية للبنات



 الحجج

: حجة منطقية  

اقناع سفانا  للرسول 
، واقناعها (ص)

.ألخيها وإسالمه  

: حجة الشاهد القولي  

( : ص)قال الرسول 
ارحموا عزيزا ذل وغنيا 
افتقر وعالما ضاع بين 

.جّهال   

:حجة واقعية  

.القصة  نفسها  

.الحقول المعجمية من النص  استخرج  

.....لفقير ، يرحم الصغير ، يعرف قدر الكبير يفك األسير ، يكرم ا: صفات الرسول صلى هللا عليه وسلم حقل *   

.التأكيد على سماحة الرسول صلى هللا عليه وسلم : الداللة   

.....سيد قومه ، يفك العاني ، يقتل الجاني ، يحفظ الجار : حقل مكارم األخالق لحاتم الطائي *   

.التأكيد على كرم أخالق حاتم الطائي : الداللة   
 

.داللتها  الروابط الموجودة في النص وبين استخرج  

.ربط جواب الشرط بفعل الشرط: الداللة < ( الفاء ) اسلوب شرط  -----( فلما عرضوا * )   

.الترتيب و التعقيب و السرعة : الداللة < الفاء ------( فوجه ، فهرب * )   

.التأكيد : الداللة < لقد  ---(  هلك لقد* )   
 

.في تليين القلوب ونشر الدعوة باالستناد إلى شواهد من القصة بين أثر التسامح   

.الن قلب عدي و أخته بعد أن خلى الرسول صلى هللا عليه وسلم سبيلها ، ودخلوا في اإلسالم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.أثر قيمة التسامح في توحيد العالقات بين أفراد المجتمع الواحد  بين  

.جتمع تسود روح المحبة و التعاون في الم*   

.لف القلوب يؤدي إلى تآ*   

.يخلو المجتمع من الحقد و الحسد *   

.يسود األمن و السالم في المجتمع *     


