
 

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 السابع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/7                   

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

                 https://almanahj.com/bh/7arabic                   

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

https://almanahj.com/bh/7arabic2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade7                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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 في مادة اللغة العربّية في مادة اللغة العربّية
 التعبير الكـتابّي 

كـتابة رسالة تتضّمن سرد ٔاحداث
 للصّف أالّول اإلعدادّي 

في مادة اللغة العربّية سدر  في مادة اللغة العربّية سدر 
التعبير الكـتابّي  

 

 كـتابة رسالة تتضّمن سرد ٔاحداث
  

للصّف أالّول اإلعدادّي 



ِ�ْسِم�هللا�الّرحَمن�الّرِحيم

فقْد�ُزْرُت�لقْد��اَن��ْسبوع�املا����َحافال�باألْحداث�ا�َ�ميلة،�. 
وزرُت�،�َمْرَكَز�الّشيخ�ع�����الّثقا��،�وقرأُت�كتابْ�ن�اْثَن�ِن�من�الُكُتِب�الّتار�خّية�ال���تتحّدُث�عن�تار�خ�دولة��مارات�الّشقيقة

.وِإليكْم�أْشوا���وتحّيا�ي
َك  ع��: صديُقك�وُمِحبُّ

�الّرَسالَة��ِتيَة�جّيًدا
ُ
ْقـــرأ

َ
:أ

ِ�ْسِم�هللا�الّرحَمن�الّرِحيم
م2020/  3/ 11الـمناَمة،�

صديقي�الَعز�ز�محمد،
م2020/  3/ 11الـمناَمة،�

صديقي�الَعز�ز�محمد،
الّسالُم�عليكم�وَرْحَمُة�هللا�و�ر�اُتھ،

ْسَعَد�هللا�يومك،�َدَفَع���الّشوُق�إ���كتابِة��ذه�الّرَسالة�إليَك 
َ
. أ

َمْرَكَز�الّشيخ�ع�����الّثقا��،�وقرأُت�كتابْ�ن�اْثَن�ِن�من�الُكُتِب�الّتار�خّية�ال���تتحّدُث�عن�تار�خ�دولة��مارات�الّشقيقة
ْصدقا�ي

َ
ْصدقا�ي.من��ه�ع�ن�عذاري�مع�أ
َ
.من��ه�ع�ن�عذاري�مع�أ

ْنَتِظُر�ز�اَرتَك��لـمملكة�اْلَبْحَرْ�ن�بفارغ�الّصْ��
َ
وِإليكْم�أْشوا���وتحّيا�ي.أ



الِحُظ�عناصَر�كتابة�الّرَسالِة�الّ�ْ�صّية�من�ِخالل�اِملثال�الّسابق
َ
:أ

الَ�ْسملةِ�ْسِم�هللا�الّرحَمن�الّرحيم

الـم�اُن�و�الّتار�خالـم�اُن�و�الّتار�خ

الـمْرَسل�إليھ

الّتحّية

مقّدمة�الّرسالة

الِحُظ�عناصَر�كتابة�الّرَسالِة�الّ�ْ�صّية�من�ِخالل�اِملثال�الّسابق
َ
أ

م�2020–3-11املنامة،�

ِ�ْسِم�هللا�الّرحَمن�الّرحيم

الـم�اُن�و�الّتار�خ

صديقي�الَعز�ز�محمد،

الـم�اُن�و�الّتار�خم�2020–3-11املنامة،�

الـمْرَسل�إليھ

الّتحّيةالّسالُم�عليكم�وَرْحَمُة�هللا�و�ر�اُتھ،

ْسَعَد�هللا�َصباَحَك،�َدَفَع���الّشوُق�
َ
ْسَعَد�هللا�َصباَحَك،�َدَفَع���الّشوُق�أ
َ
أ

إ���كتابِة��ذه�الّرَسالة�إليَك 



فقْد�ُزْرُت�َمْرَكَز�الّشيخ�ع�����الّثقا��،�وقرأُت�
وزرُت�من��ه�ع�ن�،�كتابْ�ن�اْثَن�ِن�من�الُكُتِب�الّتار�خّية�ال���تتحّدُث�عن�تار�خ�دولة��مارات�الّشقيقة وزرُت�من��ه�ع�ن�،�كتابْ�ن�اْثَن�ِن�من�الُكُتِب�الّتار�خّية�ال���تتحّدُث�عن�تار�خ�دولة��مارات�الّشقيقة

املوضوع،�و�شمل�سرد��حداث�

.وِإليكْم�أْشوا���وتحّيا�ي

ع��: َصديُقك ع��: َصديُقك)املرسل(التوقيع�� )املرسل(التوقيع��

فقْد�ُزْرُت�َمْرَكَز�الّشيخ�ع�����الّثقا��،�وقرأُت�لقْد��اَن��ْسبوع�املا����َحافال�باألْحداث�ا�َ�ميلة،�
كتابْ�ن�اْثَن�ِن�من�الُكُتِب�الّتار�خّية�ال���تتحّدُث�عن�تار�خ�دولة��مارات�الّشقيقة

ْصدقا�ي
َ
عذاري�مع�أ

كتابْ�ن�اْثَن�ِن�من�الُكُتِب�الّتار�خّية�ال���تتحّدُث�عن�تار�خ�دولة��مارات�الّشقيقة
ْصدقا�ي

َ
.عذاري�مع�أ

وِإليكْم�أْشوا���وتحّيا�ي. أْنَتِظُر�ز�اَرتَك�لـمملكة�اْلَبْحَرْ�ن�بفارغ�الّصْ��

خاتمة�الّرسالةخاتمة�الّرسالة



.الّثقا��فقْد�ُزْرُت�َمْرَكَز�الّشيخ�ع����� .الّثقا��فقْد�ُزْرُت�َمْرَكَز�الّشيخ�ع�����

وقرأُت�كتابْ�ن�اْثَن�ِن�من�الُكُتِب�الّتار�خّية�ال���تتحّدُث�عن�تار�خ�دولة�

ْصدقا�ي
َ
.وزرُت�أيًضا�من��ه�ع�ن�عذاري�مع�أ

:تضّمنت�الّرسالة��حداث��تية

فقْد�ُزْرُت�َمْرَكَز�الّشيخ�ع����� فقْد�ُزْرُت�َمْرَكَز�الّشيخ�ع�����ا��دث��ول  - 1 ا��دث��ول  - 1

وقرأُت�كتابْ�ن�اْثَن�ِن�من�الُكُتِب�الّتار�خّية�ال���تتحّدُث�عن�تار�خ�دولة�
.الّشقيقة�مارات�

ا��دث�الثا�ي - 2

ْصدقا�يا��دث�الّثالث- 3
َ
وزرُت�أيًضا�من��ه�ع�ن�عذاري�مع�أ



ُن�َسْرَد�أْحداٍث  :الّ�ْ�صّية�ال���َتَتَضمَّ

الـم�ان�والّتار�خ

الَ�ْسملة

الـمرسُل�إليھ

الـمقّدمة

الّتحّية

)يتضمن�سْرد�أحداثيتضمن�سْرد�أحداث

ا�َ�اتمة�

)الـمْرِسل(

ُن�َسْرَد�أْحداٍث �َعناصُر�الّرسالِة  الّ�ْ�صّية�ال���َتَتَضمَّ

الـم�ان�والّتار�خ

الَ�ْسملة

الـمرسُل�إليھ

الـمقّدمة

الّتحّية

يتضمن�سْرد�أحداثم�ُن�الرسالة� يتضمن�سْرد�أحداث(م�ُن�الرسالة�

ا�َ�اتمة�

(التوقيع�



:ِعْنَد�ِكَتابِة�الّرَسالِة�الّ�ْ�صّية�ال���َتَتَضّمُن�َسْرَد�أْحداٍث،�أْحِرُص�ع��

.أن�ت�وَن�ِعبارا��ا��سيطًة،�وصادقًة،�ووا��ةً 

.تْضمي��ا�ِعَباراِت�الـمَشاِعِر�والَعواطِف .تْضمي��ا�ِعَباراِت�الـمَشاِعِر�والَعواطِف 

ِعْنَد�ِكَتابِة�الّرَسالِة�الّ�ْ�صّية�ال���َتَتَضّمُن�َسْرَد�أْحداٍث،�أْحِرُص�ع��

أن�ت�وَن�ِعبارا��ا��سيطًة،�وصادقًة،�ووا��ةً  - 

تْضمي��ا�ِعَباراِت�الـمَشاِعِر�والَعواطِف   -  تْضمي��ا�ِعَباراِت�الـمَشاِعِر�والَعواطِف   - 

.وضِع�َعالماِت�الَ�ْ�قيِم  - 

.سرِد��حداث�امل�ّمة - 

.وضِع�َعالماِت�الَ�ْ�قيِم  - 

.تجّنِب��ْخطاِء�ِ�ْمالئّيِة�والّلغوّ�ِة  - 



أكمل�عناصر�الّرسالة��تية

الَ�ْسملة

 ------

 -------

الـمقّدمة

 -------

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

 ------

)الـمْرِسل(التوقيع�

أكمل�عناصر�الّرسالة��تية�شاط�تدر���

الَ�ْسملة

الـمقّدمة

التوقيع�



أكمل�عناصر�الّرسالة��تية

الَ�ْسملة

الـم�ان�والّتار�خ

إليھ املرسل

الـمقّدمة

التحية

م�ُن�الرسالةم�ُن�الرسالة

ا��اتمة

)الـمْرِسل(التوقيع�

أكمل�عناصر�الّرسالة��تيةحل�ال�شاط�التدر���

الَ�ْسملة

الـم�ان�والّتار�خ

املرسل

الـمقّدمة

التحية

م�ُن�الرسالةم�ُن�الرسالة

ا��اتمة

التوقيع�



انت���الّدرُس انت���الّدرُس انت���الّدرُس انت���الّدرُس 


