
 

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 الثاني عشر اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/12                   

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

                 https://almanahj.com/bh/12arabic                   

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

https://almanahj.com/bh/12arabic1                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade12                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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رین المت   ساویین ، وح    دة  طالبی   ت ال    شعري الواح   د ، ذي ال    ش  اعتم   اد   -
  عروضیة كبرى 

 الوزن الواحد في البیت الشعري اعتماد  -

 الروي الواحد ، على امتداد أبیات القصیدة اعتماد  -

  البالغي –صور بیانیة مألوفة أو مستمدة من التراث البیاني اعتماد  -

 أسالیب في الشعر العربي القدیم كالخطابة والحماسة والوعظ إحیاء  -

 تأنقة واألصیلة الكلمات  والتعابیر والتراكیب المانتقاء  -

 العقل على العاطفة والخیال واالقتراب من الواقع تغلیب  -

بالقیم األخالقیة وقضایا المجتم ع وتحمی ل األدب رس الة أخالقی ة            االلتزام   -
 . إلى جانب المتعة الفنیة 

    



  التعبیر عن التجارب الذاتیة  -

 تقدیس األلم والشكوى  -

 الطبیعة تشخیص  -

 سھلة وواضحة األلفاظ  -

 الرمز استخدام  -

 قوافي والتحرر من الوزن  التعدد  -

 الوجدانیة المشاركة  -

  



  التزام الشاعر بقضایا مجتمعھ ومشكالتھ  -

 تسلیط الضوء على مكامن الخلل في اإلنسان الوطن  -

 األمانة والصدق في نقل الواقع اعتماد  -

 لغة مبسطة من دون التخلي عن فنیة األسلوب  اعتماد -

 والغنائیة  ، وإیثار الشاعر التكلم بصیغة الجمع  الوجدانیة –الذاتیة تقنین  -

أس  الیب ف  ي مخاطب  ة الجمھ  ور تت  راوح م  ا ب  ین اإلقن  اع والت  أثیر    اعتم  اد  -
 واإلیعاز 

  







  وجود أفعال األمر  -

 وجود أسلوب النھي  -

 النص من المحسنات والصور خلو  -

 أدوات ربط دالة على التعاقب والسببیة  -

  

 

  الجمل االسمیة كثرة  -

 الصفات والنعوت استخدام  -

 الجمل الفعلیة الدالة على الحركة تواتر  -

 التصویرات المباشرة بروز  -

  

 :   

  األفعال الماضیة غلبة -

  مان ومكان  وجود ز- -

  وجود الشخصیات - -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   






