
 

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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مدرست النعيم الثانويت/ مادة اللغت العربيت معلم  –عبداإلله قمبر : إعداد وطباعت                                  
   

                                                         ههمكج  التحريو
                                                  َزارث الخرتيج َالخعمين

                                       هدرسج الىعين الذبىَيج لمتىيو
 قسن المغج العرتيج

 
 رسبلج األهيو إلى الهأهَو الهَضَع
 إجبتج أسئمج الكخبة الخَصيف

 
 (طمة الهسبعدث في إدارث الحكن: الفكرث الرئيسيج لمفقرث )األطرَحج الهدعَهج : الهقطع األَل: 

 :قضبيب الحجبر

 .يًٖ ّّاهدٍاأل .ظرّرث ّجّد اهيأيًّ فٕ إدارث اهدنى: االعرّدج اهيختٌبث ُٕ  .١

غِر فٕ يّكؼ : اهيأيًّ. اهعبيخ فٕ يشبٌدث أخَٖ, ؽوٓ اهشوعجغِر فٕ يّكؼ اهخبئف : األيًٖ. األيًٖ ّ اهيأيًّ  .٢
 .يؼ نٌَّ هٖس فِٖب, اهنفبءث ّاهلّث ّاهيلدرث فٕ إدارث اهدنى

 :لغج الهقطع َأسبليتً -

فبشخخدى يؾجيًب ّٖضل هِذا , ً تأً ٖنًّ فٕ اهشوعجاهتدد ؽً إكٌبػ اهيأيّ: ُّّ, خّجَ األيًٖ هغرط ّادد فلع  .١
ّّْ: يذل, اهِدف  .دّيوَ ّكّودٍ يً أيّر اهتالد ّاهؾتبد, اهيؾبٌّج ّاهينبٌفج, (ذغرم)يّظؾم , ر

ّّْ فٕ أيرم ّاهيّظؼ , (أٔ اهيّكؼ اهذٔ فَٖ األيٖر ُّّ اهخالفج)يً ؽٌد األيًٖ : ٌالدغ اهينبً جوًٖب فٕ اهخبهٕ .٢ ر
أيّر , (أٔ فٕ ينبً اهشوعج) ّيب ٖؤيل يً كرتم, (أٔ يّكؼ اهاليشؤّهٖج فٕ إدارث اهدنى)َ يً ذغرم اهذٔ أٌح فٖ

 (. ُّى اهشؾة, يّكؾٖج اهٌبس فٕ اهتالد)ؽتبدٍ ّتالدٍ 

 .دؽى االعرّدج اهيختٌبث. دّيوَ  –كودٍ  /اهينبٌفج  –اهيؾبٌّج   .٣

 .خفٖد اهيشبرنج أٖظب( يفبؽوج)ّاهضٖغج اهيشخخديج , دنىاالعرّدج خدؽّ هويشبرنج فٕ اه .ينبٌفج  –يؾبٌّج   .٤
 خفٖد اهيتبهغج. ديوج  –كودٍ  .٥

 

  : (هؤٌالح الهأهَو َهدعبث َجَدي في السمطج)سيرَرث الحجبر: 
 :لغج الهقطع َأسبليتً

 .ُّّ ُبرًّ  -ضبدة اهيوم  –ٖخؾوق تبألة  . ١
 . االهخزاى ّاالٌضٖبػ, اهخترث ّاهدراٖج: فئٌَ ٖؾٌٕ  -ًٌٖ أيٖر اهيؤي –ؽٌديب ٖأخٕ اهخعبة يً يّكؾٖج األة     .٢
ييب , (اهدًٖ)أٔ اهدوف, نيب أً اهٌند ٖرختع تبهٖيًٖ , ٌالدغ أً اهّنف تيؾٌٓ اهٌلط كد ارختع تبهدًٖ .ٌنٌد -ّنٌف   .٣

 .فٕ دؽى اعرّدخَ( اهشوعج اهدٌٖٖج)ؽوٓ اهجبٌة اهدٌٖٕ  ّٖضوٌب تأٌَ اخنأ
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 .وَضالُدَ ّفظ –ٌفُؾَ  .٤

 .خّضل إهٓ أٌَ ٌُبم ٌفؾب ّضالدًب شٖؾّد ؽوٓ اهيشويًٖ, إذ تؾد أً شخص دبهم ّإينبٌٖبخم . شتة هٌخٖجج .٥
 

 .أردُّ, آند, أضوخ, أشّد, أّجَة. أّاًل ُٕ أفؾل اهخفظٖل  .٦

, خّهٕ اهيِبىخؾٌٓ أدلٖخَ ّأُوٖخَ ه, يؼ غوتج عرٍف ؽوٓ عرف, عتؾًب ضٖغج اهخفظٖل اهخٕ خؾٌٕ االشخرام فٕ اهضفج  .٧
 .ُّّ يبٖختٌبٍ األيًٖ, ييب ٖدؽى االعرّدج

أضوخ , أشد هوذغّر, ؽبيخِى, ٖؾّد ؽوٓ اهيشويًٖ, أيٖر اهيؤيًٌٖ: ّكد اشخدؽح دلاًل يؾجيٖب خيذل فٕ. اهّالٖج, ٌؾى  .٨
 .ّآند هوفٕء, هوجٌّد

 . الٖنًّ فَٖ إال يً ايخوم ضفبح اهيأيًّ اهذٔ, ذهم أٌِب تٌٖح أُيٖج يّكؼ اهدنى ,ّغٖفخَ دؽى االعرّدج اهيختٌبث  .٩

 :الحجبجي فبعميج الخطبة -

 (.شوعج األتّث)اشخذنبرٍُ ٖؾٌٕ اشخدظبر يّكؾٖج   .١

 .ذهم إتؾبدًا هيّكؼ اهدنى يً اهخأذٖراح غٖر اهيّظّؽٖج, هى ٖتُد ّاظدًب هجّءٍ إهٓ ؽبعفج األخّث.  ٢

َُ دفؼ اهي, ُذا اإلتراز هظرّرث كرتَ يٌَ  .٣  .أيًّ خجبٍ اهلتّل تبالعرّدجُدف

خبضج يؼ اهيخبتؼ , ٖخرخة ؽوِٖب إضدار دنى شوٖى, (اهخشخٖص)إذ إً ؽيوٖج اإلشخبص , نبً هِب دّر فبؽل, ٌؾى  .٤
ٌبخٌج ؽً يؾرفج يشتلج ٖخرخة ؽوِٖب ّجّد اهيأيًّ فٕ , أيٖر اهيؤيًٌٖ  -يفردث يظبدث هوجِل  –( ِؽوى)نذهم فئً .اهيخينً

 .(تبهٌشتج هيّكؾَ) ّاهخٕ الخؾّد تشٕء إٖجبتٕ نتٖر ؽوٓ اهيجخيؼ, ؽً يرنز إدارث اهلرار( ُتؾدٍ)أخذٌب أٖظًب ُذا إذا . اهدنى
ّؽٌديب ٖيّح األة فئً االتٌبء , ذهم أٌَ أذ األيًٖ, (أيٖر اهيؤيًٌٖ اهرشٖد أّجَة هم ّفنر فٖيب نبً )اهدجج األّهٓ  . ٥

 .ُّٕ دجج شرؽٖج, ُٕ اهخٕ خرد
فنل يبهم يوم ٖرجّ أً ٖدّى يونَ , (ضالدَ ّفظوَ..., ّرجب أيٖر اهيؤيًٌٖ أً ال ٖدخل ؽوَٖ ّنف فٕ دٌَٖ) اهدجج اهذبٌٖج

 .ُّٕ دجج يٌعلٖج, ضَٖ تِبّّٖ, بهٕ فئٌَ ٖشخص األٌشة هيً ٖؾبظدٍ ؽوِٖبّتبهخ, ّايخدادٍ
ظرّرث ٖدخيِب , ّإينبٌٖبخِى ّكدراخِىفبهؾوى تعتٖؾج اهشخضٖبح , (رأٖم ّخدتٖرم.. ّؽوى أيٖر اهيؤيًٌٖ ) اهدجج اهذبهذج 

 .ُّٕ دجج ّاكؾٖج, يٖر ٌبخٌج ؽً يخبتؾج دكٖلج ّخترثفؾوى األ, ّتبهخبهٕ, ذهم أً دجى اهيشؤّهٖج نتٖر جدًا, اهؾلل
 .ّشٌتٌِٖب فٕ اهشؤال اهذٔ ٖوَٖ, اهخٕ ختًٖ  أً اليجبل هورفط, (أكدى)ذهم أٌَ اشخخدى فؾل األير , نبٌح يلٌؾج, ٌؾى. ٦

 

 : (دهب أخذي األسمهي عمى ىفسً هو خعٍ) الىخيجج : لهقطع الذبلدا -

نذهم ألً , ييب ٖجؾل األير فٕ يّكؼ اهدخى, كد ّضٓ تذهم, ُّّ اهّاهٕ اهدلٖلٕ –ُبرًّ  –أً األة : هؾدث أيّر  .١
 .األيًٖ شبق دججًب ال يجبل فِٖب هرّد اهعوة

 .ُّٕ اهلتّل تبهدنى, (جاالعرّد)دؽى اهٌخٖجج . أٌفذ, أديد, أفشخ, تأتشع  .٢
 .ّخؾٌٕ أً ال أدد أدق تِذا اهيّكؼ يٌم, األّهّٖج: ّفٕ دالهخِب, عتؾًب ُذٍ ضٖغج أفؾل اهخفظٖل, (أّهٓ. )٣
 .ُّٕ اهلتّل تبهيؾبٌّج فٕ إدارث اهدنى, ّغٖفخَ أٖظًب دؽى اهٌخجٖج, (أكدى) اهدلل اهيؾجيٕ اهيدٖع دّل اهنويج اهيفخبح .  ٤

 يبدث اهوغج اهؾرتٖجيؾوى  –ّفلخى هنل خٖر  


