
 

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                   
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درس في مادة اللَغة العرِبّية

ة كـتابة رسالة رسِمي�
الّتعب���الكتا�ّي الّتعب���الكتا�ّي 

درس في مادة اللَغة العرِبّية

ة كـتابة رسالة رسِمي�

ّول�ِ�ْعدادي�
َ
ّول�ِ�ْعدادي�الّصف��
َ
الّصف��

درس في مادة اللَغة العرِبّية

ة كـتابة رسالة رسِمي�
الّتعب���الكتا�ّي الّتعب���الكتا�ّي 

درس في مادة اللَغة العرِبّية

ة كـتابة رسالة رسِمي�

ّول�ِ�ْعدادي�
َ
ّول�ِ�ْعدادي�الّصف��
َ
الّصف��



�الّرسالَة��ِتيَة�جّيًدا
ُ
ْقـــرأ

َ
:أ

ِ�ْسِم�هللا�الّرحَمن�الّرِحيم

وأتقّدُم�َبَطَل���ن،�أْشُكُر�ُجُ�وَدكم�املَْلموَسة����ِرعايِة�الّشباِب�و�ْرتقاِء�ِ�ِ�م�وْتنميِة�طاقاِ�ِ�م�وُقَدرا��م�ِ�ِ�ْدَمِة�مْملكِة�الَبْحر�
ة��صيّ َ�ذا�للُمَشاركِة����َبراِمِج�الّنادّي�الّر�ا��ّ��والّثقا�ّ��وأْ�ِشطِتھ�ِخالل��جازِة�الّصيفّية؛�وذلك�ِلَتْنِمية�َم�ارا�ي�الّ� 

لوا�ِبقبوِل�فائِق��ْح��اِم�والّتْقِدير لوا�ِبقبوِل�فائِق��ْح��اِم�والّتْقِديرراجًيا�ُمواَفقتكم�الَكر�َمة�ع���َطَل��،�وتَفضَّ .راجًيا�ُمواَفقتكم�الَكر�َمة�ع���َطَل��،�وتَفضَّ
خليفة�جاسم�محّمد: املُْرِسل

: **************الُعْنوان�
: **********َرْقم�الّتَواُصل

�الّرسالَة��ِتيَة�جّيًدا
ُ
ْقـــرأ

َ
أ

ِ�ْسِم�هللا�الّرحَمن�الّرِحيم
م2020/  3/ 11: التار�خ

إ���السّيد�ُمِدير�الّنادي�الّر�ا����والّثقا���املُْح��م

الّسالُم�َعليكم�َوَرْحَمُة�هللا�َوَ�َر�اتھ�و�ْعد�،،

أْشُكُر�ُجُ�وَدكم�املَْلموَسة����ِرعايِة�الّشباِب�و�ْرتقاِء�ِ�ِ�م�وْتنميِة�طاقاِ�ِ�م�وُقَدرا��م�ِ�ِ�ْدَمِة�مْملكِة�الَبْحر�
َ�ذا�للُمَشاركِة����َبراِمِج�الّنادّي�الّر�ا��ّ��والّثقا�ّ��وأْ�ِشطِتھ�ِخالل��جازِة�الّصيفّية؛�وذلك�ِلَتْنِمية�َم�ارا�ي�الّ� 

.والقيادّية�ِ��دمِة��ذا�الَوَطن�الَغا��

لوا�ِبقبوِل�فائِق��ْح��اِم�والّتْقِدير لوا�ِبقبوِل�فائِق��ْح��اِم�والّتْقِديرراجًيا�ُمواَفقتكم�الَكر�َمة�ع���َطَل��،�وتَفضَّ راجًيا�ُمواَفقتكم�الَكر�َمة�ع���َطَل��،�وتَفضَّ



الِحُظ�عناصَر�كتابة�الّرَسالِة�الّرسمّية�
َ
:أ

الَ�ْسملةِ�ْسِم�هللا�الّرحَمن�الّرحيم

ْشُكُر�ُج�وَدكم�الـمْلُموسة����ِرعايِة�الّشباِب�و�ْرِتقاِء��ِ�م�وَتْنميِة�طاقاِ��م�وُقَدَرا��م�ِ�ِ�ْدَمِة�مملكة�الَبحرْ�ن
َ
أَتقّدُم�،�و أ

ِبطل����ذا�للُمشاركِة����برامِج�الّنادي�وأْ�ِشَطتھ�خالل��جازِة�الّصْيفّية،�وذلك�ِلَتْنميِة�م�ارا�ي�الّ��صّية�والقيادّية�

املُْرَسل�إليھ

التحّية

محّمد�جاسم�خليفة�:املُْرِسُل 
************ :الُعْنوان

*************** :الّتواُصل�َرْقُم 
اْسم�املرسل�وعْنوانھ

الِحُظ�عناصَر�كتابة�الّرَسالِة�الّرسمّية�
َ
أ

إ���السّيد�ُمدير�الّنادي�الّر�ا����والّثقا���املُْحَ�َ�م

م�2020–3-11:  املنامة�
ِ�ْسِم�هللا�الّرحَمن�الّرحيم

الـم�ان�والّتار�خ
إ���السّيد�ُمدير�الّنادي�الّر�ا����والّثقا���املُْحَ�َ�م

الّسالُم�عليكم�وَرْحمُة�هللا�وَ�َر�اُتھ�،،

ْشُكُر�ُج�وَدكم�الـمْلُموسة����ِرعايِة�الّشباِب�و�ْرِتقاِء��ِ�م�وَتْنميِة�طاقاِ��م�وُقَدَرا��م�ِ�ِ�ْدَمِة�مملكة�الَبحرْ�ن
َ
أ

ِبطل����ذا�للُمشاركِة����برامِج�الّنادي�وأْ�ِشَطتھ�خالل��جازِة�الّصْيفّية،�وذلك�ِلَتْنميِة�م�ارا�ي�الّ��صّية�والقيادّية�
الـمْوضوع.ِ�ِ�دمِة��ذا�الَوَطن�الغا�� .ِ�ِ�دمِة��ذا�الَوَطن�الغا��

.َوَتَفّضُلوا�ِبُقُبوِل�َفاَئق��ْح��اِم�والّتْقدير

الـمْوضوع

اْسم�املرسل�وعْنوانھا�َ�اِتمةُ 



الّرسمّية�َعناصُر�الّرسالِة 
الَ�ْسملة

امل�ان�والّتار�خامل�ان�والّتار�خ

الــمْرَسُل�إليھ

التحّية�

املوُضوعاملوُضوع

عبارة�ا��تام

اْسم�الـمرسل�وعنوانھ

َعناصُر�الّرسالِة 
الَ�ْسملة�

امل�ان�والّتار�خامل�ان�والّتار�خ

الــمْرَسُل�إليھ

التحّية�

املوُضوعاملوُضوع

عبارة�ا��تام

اْسم�الـمرسل�وعنوانھ



:ِعْنَد�ِكَتابِة�الّرَسالِة�الّرْسمّية،�أحِرُص�ع��

.أن�ال�تتضّمَن�الّرَسالُة�الّرسمّيُة�ِعَباراِت�الـمَشاِعِر�والَعواطِف .أن�ال�تتضّمَن�الّرَسالُة�الّرسمّيُة�ِعَباراِت�الـمَشاِعِر�والَعواطِف 

ِعْنَد�ِكَتابِة�الّرَسالِة�الّرْسمّية،�أحِرُص�ع��

.أن�ت�وَن�ِعبارا��ا�وا��ة�وُمباشرة -

أن�ال�تتضّمَن�الّرَسالُة�الّرسمّيُة�ِعَباراِت�الـمَشاِعِر�والَعواطِف  - أن�ال�تتضّمَن�الّرَسالُة�الّرسمّيُة�ِعَباراِت�الـمَشاِعِر�والَعواطِف  -

.أن�أضَع�َعالماِت�الّ�ْ�قيِم����الّرسالِة� -

.   و�ياًنا�لألسبابأن�تتضّمَن�الغرَض،� -

.أن�أضَع�َعالماِت�الّ�ْ�قيِم����الّرسالِة� -

َتَجّنب��ْخطاَء�ِ�ْمالئّيَة�والّلغوّ�ةَ  -
َ
.أْن�أ



.................................................

  :أْمَأل�الَفراَغات��تيَة�مراعًيا�عناصر�الّرسالة�الّرسمّية

تقّدم�ِبَطل����ذا�ِلقبو������َجامعِة�البحرْ�ن����َتخّصص�
َ
أْشُكُر�ُجُ�ودكم�ا�َ�ِث�ثة����ِرعايِة�الطّالب�و�ْ�تمام���م،�وأ

.املَُحاَسَبِة�و�و�الـمَجال�الذي�أْنوي�الّتخّصَص�ِفيھ،�ِعْلًما�أّ�ي�أْمَتلك�َم�اراٍت�عاليًة����الّر�اضّياِت�وا�َ�اسِب��ِ��ّ .املَُحاَسَبِة�و�و�الـمَجال�الذي�أْنوي�الّتخّصَص�ِفيھ،�ِعْلًما�أّ�ي�أْمَتلك�َم�اراٍت�عاليًة����الّر�اضّياِت�وا�َ�اسِب��ِ��ّ 

....................................

....................................

....................................

..............................................
.........................................................

َتـــَدّرُب 
َ
أْمَأل�الَفراَغات��تيَة�مراعًيا�عناصر�الّرسالة�الّرسمّيةأ

.........................................................

إ���السّيد�ُمديِر�َجاِمَعِة�البحرْ�ن�املُْح��م

.......................................................

تقّدم�ِبَطل����ذا�ِلقبو������َجامعِة�البحرْ�ن����َتخّصص�
َ
أْشُكُر�ُجُ�ودكم�ا�َ�ِث�ثة����ِرعايِة�الطّالب�و�ْ�تمام���م،�وأ

املَُحاَسَبِة�و�و�الـمَجال�الذي�أْنوي�الّتخّصَص�ِفيھ،�ِعْلًما�أّ�ي�أْمَتلك�َم�اراٍت�عاليًة����الّر�اضّياِت�وا�َ�اسِب��ِ��ّ املَُحاَسَبِة�و�و�الـمَجال�الذي�أْنوي�الّتخّصَص�ِفيھ،�ِعْلًما�أّ�ي�أْمَتلك�َم�اراٍت�عاليًة����الّر�اضّياِت�وا�َ�اسِب��ِ��ّ 

............................................................... .



�ْسم�هللا�الّرحمن�الّرِحيم

تقّدم�إليكم�َبَطل����ذا�لقبو������َجامعِة�الَبحرْ�ن����
َ
أْشُكُر�ُجُ�ودكم�ا�َ�ِث�ثة����ِرعايِة�الطّالب�و�ْ�تماِم�ِ��م،�وأ

َتخّصص�املحاسبة�و�و�املجال�الذي�أنوي�التخّصص�فيھ،�عْلًما�أّ�ي�أْمَتلك�م�اراٍت�عاليًة����الّر�اضّياِت�وا��اسِب�َتخّصص�املحاسبة�و�و�املجال�الذي�أنوي�التخّصص�فيھ،�عْلًما�أّ�ي�أْمَتلك�م�اراٍت�عاليًة����الّر�اضّياِت�وا��اسِب�

خالد�أحمد�محمد: الـمْرِسل

55م��ل�–813مجمع�:  العنوان

�ْسم�هللا�الّرحمن�الّرِحيم
م2020-11-5: مدينة�ع����

أتحّقُق�من�إجاب��

إ���السّيد�ُمدير�َجامعة�البحرْ�ن�الـمْح��م

تقّدم�إليكم�َبَطل����ذا�لقبو������َجامعِة�الَبحرْ�ن����
َ
أْشُكُر�ُجُ�ودكم�ا�َ�ِث�ثة����ِرعايِة�الطّالب�و�ْ�تماِم�ِ��م،�وأ

َتخّصص�املحاسبة�و�و�املجال�الذي�أنوي�التخّصص�فيھ،�عْلًما�أّ�ي�أْمَتلك�م�اراٍت�عاليًة����الّر�اضّياِت�وا��اسِب�

الّسالُم�عليكم�وَرْحمُة�هللا�و�ر�اتھ�و�عد�،،

َتخّصص�املحاسبة�و�و�املجال�الذي�أنوي�التخّصص�فيھ،�عْلًما�أّ�ي�أْمَتلك�م�اراٍت�عاليًة����الّر�اضّياِت�وا��اسِب�
��ِ�.

.وَتَفّضلوا�بَقبول�َفائِق��ْح��اِم�والّتقدير



مدير�مدرسة�الّنجاح
60007الـمنامة،�ص�ب�

�سم�الّلھ�الّرحمن�الّرحيم

�شكر�ج�ودكم�املخلصة�����شر�ثقافة�الوالء�للوطن�و�فتخار�
بمنجزاتھ�ا��ضارّ�ة،�ونرفع�إليكم��ذا�الطلب�لتنظيم�ز�ارة�

يؤّد��ا�طّالب�مدرس�نا�إ���املتحف�الوط�ّ������سبوع��ّول�من�
؛�ليتعّرفوا�ع���إس�امات�أ�ل�البحر�ن����

1

يؤّد��ا�طّالب�مدرس�نا�إ���املتحف�الوط�ّ������سبوع��ّول�من�
؛�ليتعّرفوا�ع���إس�امات�أ�ل�البحر�ن����2018ش�ر�أبر�ل�

5.تار�خ���سانّية

�تية�الّرسالة�عناصر �أرّتب

َو���انتظار�موافاتنا�برّدكم�الكر�م،�َتَقّبلوا�فاِئَق�
.اْحِ��اِمنا

َتـــَدّرُب 
َ
أ

6

ِ���املُْحَ��م
َ
إ���السّيد�ُمدير�متحف�الَبْحرْ�ن�الَوط

َتِحّيٌة�طّيبٌة�و�ْعُد،

3

4

2م2018- 3- 15: املنامة�



اْنتَھى الّدرساْنتَھى الّدرس


