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َدْرس في َماّدة اللَغة الَعَربّيةَدْرس في َماّدة اللَغة الَعَربّية
�ْنَتاُج�الِكَتاِ�ّي 

كتــــــــابُة�كــــــــــلــــــــــــــــــمٍة���
)حفل�تخّرج

كتــــــــابُة�كــــــــــلــــــــــــــــــمٍة���
)حفل�تخّرج

ّول�ِ�ْعدادي
َ
الّصّف��

َدْرس في َماّدة اللَغة الَعَربّيةَدْرس في َماّدة اللَغة الَعَربّية
�ْنَتاُج�الِكَتاِ�ّي 

كتــــــــابُة�كــــــــــلــــــــــــــــــمٍة���
حفل�تخّرج(

كتــــــــابُة�كــــــــــلــــــــــــــــــمٍة���
حفل�تخّرج(

ّول�ِ�ْعدادي
َ
الّصّف��



ِ�ْسم�هللا�الرَّحمن�الرَّحيم

الُم�عليكم�وَرْحَمُة�هللا�و�ر�اُتھ .السَّ
ُمعّلمينا��فاضل،�أباءنا��عّزاء،�ِإْخَواننا�الّطلبة،�ُنرّحب�ِبُكم�أْجمل�َتْرحيٍب����حْفل�تخّرج�طّالب�

الُم�عليكم�وَرْحَمُة�هللا�و�ر�اُتھ .السَّ
ُمعّلمينا��فاضل،�أباءنا��عّزاء،�ِإْخَواننا�الّطلبة،�ُنرّحب�ِبُكم�أْجمل�َتْرحيٍب����حْفل�تخّرج�طّالب�

الث��ْعدادّي�من�مدرسِة�الّتمّ����العاملّية .الّصف�الثَّ
راسية،�وال� نة�الدَّ �ُهللا�علينا�بِإتمام��ذه�السَّ إّن�مشاعَر�الَفَرِح�اليوم�َيْصُعب�َوصف�ا��ْعَد�أن�َمنَّ

. �سعنا�����ذا�املََقام�إال�أن��شكَر�ُمعّلمينا�الكرام�ع���ما�َبَذُلوه�من�ُجُ�وٍد�كب��ٍة�����س�يل�نجاحَنا
.و�عُدكم�ِبُمَواَصَلِة�ا�ِ�ّد�و�ْجِ��اد�لإلس�ام����ر�ّ��مجتمعَنا

�سعنا�����ذا�املََقام�إال�أن��شكَر�ُمعّلمينا�الكرام�ع���ما�َبَذُلوه�من�ُجُ�وٍد�كب��ٍة�����س�يل�نجاحَنا
.و�عُدكم�ِبُمَواَصَلِة�ا�ِ�ّد�و�ْجِ��اد�لإلس�ام����ر�ّ��مجتمعَنا

ُ�م�َمِز�ًدا�من�الّتوفيق�
َ
و���ا�ِ�تام��ْشكر�ا�َ�ميع�ع���ُحُضورِ�م�وُحْسِن�اْسِتماع�م�،�َوَ�ْسأل�هللا�ل

:أَْقـــرأُ كلمَة حفل الّتَخّرج اآلتِیَة جّیًدا

ِ�ْسم�هللا�الرَّحمن�الرَّحيم

�ا�ا�ُ�ُضور�الكر�م الُم�عليكم�وَرْحَمُة�هللا�و�ر�اُتھ: أ�ُّ السَّ
ُمعّلمينا��فاضل،�أباءنا��عّزاء،�ِإْخَواننا�الّطلبة،�ُنرّحب�ِبُكم�أْجمل�َتْرحيٍب����حْفل�تخّرج�طّالب�

�ا�ا�ُ�ُضور�الكر�م الُم�عليكم�وَرْحَمُة�هللا�و�ر�اُتھ: أ�ُّ السَّ
ُمعّلمينا��فاضل،�أباءنا��عّزاء،�ِإْخَواننا�الّطلبة،�ُنرّحب�ِبُكم�أْجمل�َتْرحيٍب����حْفل�تخّرج�طّالب�

الث��ْعدادّي�من�مدرسِة�الّتمّ����العاملّية الّصف�الثَّ
راسية،�وال� نة�الدَّ �ُهللا�علينا�بِإتمام��ذه�السَّ إّن�مشاعَر�الَفَرِح�اليوم�َيْصُعب�َوصف�ا��ْعَد�أن�َمنَّ

�سعنا�����ذا�املََقام�إال�أن��شكَر�ُمعّلمينا�الكرام�ع���ما�َبَذُلوه�من�ُجُ�وٍد�كب��ٍة�����س�يل�نجاحَنا
و�عُدكم�ِبُمَواَصَلِة�ا�ِ�ّد�و�ْجِ��اد�لإلس�ام����ر�ّ��مجتمعَنا

�سعنا�����ذا�املََقام�إال�أن��شكَر�ُمعّلمينا�الكرام�ع���ما�َبَذُلوه�من�ُجُ�وٍد�كب��ٍة�����س�يل�نجاحَنا
و�عُدكم�ِبُمَواَصَلِة�ا�ِ�ّد�و�ْجِ��اد�لإلس�ام����ر�ّ��مجتمعَنا

ُ�م�َمِز�ًدا�من�الّتوفيق�
َ
و���ا�ِ�تام��ْشكر�ا�َ�ميع�ع���ُحُضورِ�م�وُحْسِن�اْسِتماع�م�،�َوَ�ْسأل�هللا�ل

.والّسداد



الَ�ْسملة

ابق الِحُظ�عناصَر�كتابة��لمة�حفِل�الّتخّرِج�مْن�ِخالل�اِملثال�السَّ
َ
:أ

الَ�ْسملة

حية التَّ

�حيب�با�ُ�ضور  ال�َّ

.و�ر�اُتھ

ُمعّلمينا��فاضل،�أباءنا��عّزاء،�ِإْخَواننا�الّطلبة،�ُنرّحب�ِبُكم�أْجمل�َتْرحيٍب����حْفل�
الث��ْعدادي�من�مدرسة�الّتمّ����العاملّية �حيب�با�ُ�ضور .تخّرج�طّالب�الّصف�الثَّ ال�َّ الث��ْعدادي�من�مدرسة�الّتمّ����العاملّية .تخّرج�طّالب�الّصف�الثَّ

ابق الِحُظ�عناصَر�كتابة��لمة�حفِل�الّتخّرِج�مْن�ِخالل�اِملثال�السَّ
َ
أ

ِ�ْسم�هللا�الرَّحمن�الرَّحيمِ�ْسم�هللا�الرَّحمن�الرَّحيم

�ا المُ �:الكر�م�ا�ُ�ُضوُر �أ�ُّ و�ر�اُتھ�هللا�وَرْحَمةُ �عليكم�السَّ

ُمعّلمينا��فاضل،�أباءنا��عّزاء،�ِإْخَواننا�الّطلبة،�ُنرّحب�ِبُكم�أْجمل�َتْرحيٍب����حْفل�
الث��ْعدادي�من�مدرسة�الّتمّ����العاملّية الث��ْعدادي�من�مدرسة�الّتمّ����العاملّيةتخّرج�طّالب�الّصف�الثَّ تخّرج�طّالب�الّصف�الثَّ



ابق الِحُظ�عناصَر�كتابة��لمة�حفِل�الّتخّرِج�مْن�ِخالل�اِملثال�السَّ
َ
:أ

�ُهللا�علينا�بِإتمام��ذه� إّن�مشاعَر�الَفَرِح�اليوم�َيْصُعب�َوصف�ا��ْعَد�أن�َمنَّ
راسية،�وال��سعنا�����ذا�املََقام�إال�أن��شكَر�ُمعّلمينا�الكرام�ع��� نة�الدَّ موضوع�ال�لمةالسَّ
�ُهللا�علينا�بِإتمام��ذه� إّن�مشاعَر�الَفَرِح�اليوم�َيْصُعب�َوصف�ا��ْعَد�أن�َمنَّ
راسية،�وال��سعنا�����ذا�املََقام�إال�أن��شكَر�ُمعّلمينا�الكرام�ع��� نة�الدَّ السَّ

و�عُدكم�ِبُمَواَصَلِة�ا�ِ�ّد�

و���ا�ِ�تام��ْشكر�ا�َ�ميع�ع���ُحُضورِ�م�وُحْسِن�اْسِتماع�م،�،�َوَ�ْسأل�ُهللا�

موضوع�ال�لمة

ا�ِ�تامو���ا�ِ�تام��ْشكر�ا�َ�ميع�ع���ُحُضورِ�م�وُحْسِن�اْسِتماع�م،�،�َوَ�ْسأل�ُهللا�

ابق الِحُظ�عناصَر�كتابة��لمة�حفِل�الّتخّرِج�مْن�ِخالل�اِملثال�السَّ
َ
أ

�ُهللا�علينا�بِإتمام��ذه���� إّن�مشاعَر�الَفَرِح�اليوم�َيْصُعب�َوصف�ا��ْعَد�أن�َمنَّ
راسية،�وال��سعنا�����ذا�املََقام�إال�أن��شكَر�ُمعّلمينا�الكرام�ع��� نة�الدَّ السَّ
�ُهللا�علينا�بِإتمام��ذه� إّن�مشاعَر�الَفَرِح�اليوم�َيْصُعب�َوصف�ا��ْعَد�أن�َمنَّ
راسية،�وال��سعنا�����ذا�املََقام�إال�أن��شكَر�ُمعّلمينا�الكرام�ع��� نة�الدَّ السَّ

و�عُدكم�ِبُمَواَصَلِة�ا�ِ�ّد�. ما�َبَذُلوه�من�ُجُ�وٍد�كب��ٍة�����س�يل�نجاحَنا
.و�ْجِ��اد�لإلس�ام����ر�ّ��مجتمعَنا

و���ا�ِ�تام��ْشكر�ا�َ�ميع�ع���ُحُضورِ�م�وُحْسِن�اْسِتماع�م،�،�َوَ�ْسأل�ُهللا�و���ا�ِ�تام��ْشكر�ا�َ�ميع�ع���ُحُضورِ�م�وُحْسِن�اْسِتماع�م،�،�َوَ�ْسأل�ُهللا�
ُ�م�َمِز�ًدا�من�الّتوفيق�والّسداد

َ
.ل



:��) َحْفل�َتخرُّج(ِالَعناصُر��ساسّيُة�لكتابة��لمة�

الَ�ْسملةالَ�ْسملة

حّية التَّ

�حيب�با�ُ�ضور  ال�َّ

موضوع�ال�لمةموضوع�ال�لمة

ا�ِ�تام

الَعناصُر��ساسّيُة�لكتابة��لمة�

الَ�ْسملةالَ�ْسملة

حّية التَّ

�حيب�با�ُ�ضور  ال�َّ

موضوع�ال�لمةموضوع�ال�لمة

ا�ِ�تام



:أْحِرُص�ع���) َحْفل�َتخرُّج

.مراعاة�جميع�العناصر��ساسّية�لكتابة�ال�لمة

.أن�تكوَن�العبارات�وا��ة�وُمباشرة

.ُمراعاة�َعالمات�الَ�ْ�قيِم 

.تْضم�ن�ال�لمة�عبارات�املشاعر�و�حاس�س

.ُمراعاة�َعالمات�الَ�ْ�قيِم 

.تجّنب��ْخطاء�ِ�ْمالئّية�والّلغوّ�ة

َحْفل�َتخرُّج(عند�كتابة��لمة�

مراعاة�جميع�العناصر��ساسّية�لكتابة�ال�لمة

أن�تكوَن�العبارات�وا��ة�وُمباشرة�

ُمراعاة�َعالمات�الَ�ْ�قيِم 

تْضم�ن�ال�لمة�عبارات�املشاعر�و�حاس�س

ُمراعاة�َعالمات�الَ�ْ�قيِم 

تجّنب��ْخطاء�ِ�ْمالئّية�والّلغوّ�ة



َرّتُب��لمة�ا��فل��تية�وفقا�لعناصر�ا��ساسية
ُ
:أ

�حيب�با�ُ�ضور  ا�ِ�تامموضوع�ال�لمةال�َّ

.مرحًبا�بكم�جميًعا����حفل�تخّرج�الّدفعة�العاشرة�من�جامعة�البحر�ن

ِ�ْسم�هللا�الرَّحمن�الرَّحيم

.مرحًبا�بكم�جميًعا����حفل�تخّرج�الّدفعة�العاشرة�من�جامعة�البحر�ن

ُ�ْم�الّتوفيق�والّنجاح
َ
ُل�ُهللا�ل

َ
.وِخَتاًما�َ�ْشُكُر�ا��ميع�ع���ُحُضوِرِ�م،�وُمَشارك��م�َفْرَحِتنا،�وَ�ْسأ

البات�قّصة�سنوات�العمل�ا��اد�و�صرار�ع���الّنجاح،�وقد�قض�نا��ذه�الّسنوات الب�والطَّ ً�ا����سو �ب�ل�فخٍر�واع��از�نْخِتُم�أنا�وزمال�ي�الطُّ
َمام�َوْصِف��ذه�الّ��ظات،�ال����انت�ُحُلًما�وأصبحت�حقيقًة،�ونحن�مصّرون�ع���

َ
ال�لمات�َتَقُف�َحاِئرًة�أ

مواصلة�الّنجاح����ميادين�العمل،�وشكرا�جز�ال�ل�ّل�من�ساعدنا�ع���تحقيق��ذا�الّنجاِح 

.و�ر�اُتھ�هللا�وَرْحَمةُ �عليكم

َمام�َوْصِف��ذه�الّ��ظات،�ال����انت�ُحُلًما�وأصبحت�حقيقًة،�ونحن�مصّرون�ع���
َ
ال�لمات�َتَقُف�َحاِئرًة�أ

.مواصلة�الّنجاح����ميادين�العمل،�وشكرا�جز�ال�ل�ّل�من�ساعدنا�ع���تحقيق��ذا�الّنجاِح 

َرّتُب��لمة�ا��فل��تية�وفقا�لعناصر�ا��ساسية
ُ
أ   :ٔاتدّرُب 

حيةالَ�ْسملة �حيب�با�ُ�ضور التَّ ال�َّ

مرحًبا�بكم�جميًعا����حفل�تخّرج�الّدفعة�العاشرة�من�جامعة�البحر�ن

ِ�ْسم�هللا�الرَّحمن�الرَّحيم

مرحًبا�بكم�جميًعا����حفل�تخّرج�الّدفعة�العاشرة�من�جامعة�البحر�ن

ُ�ْم�الّتوفيق�والّنجاح
َ
ُل�ُهللا�ل

َ
وِخَتاًما�َ�ْشُكُر�ا��ميع�ع���ُحُضوِرِ�م،�وُمَشارك��م�َفْرَحِتنا،�وَ�ْسأ

البات�قّصة�سنوات�العمل�ا��اد�و�صرار�ع���الّنجاح،�وقد�قض�نا��ذه�الّسنوات الب�والطَّ ب�ل�فخٍر�واع��از�نْخِتُم�أنا�وزمال�ي�الطُّ
امخ علي���الشَّ رح�التَّ َمام�َوْصِف��ذه�الّ��ظات،�ال����انت�ُحُلًما�وأصبحت�حقيقًة،�ونحن�مصّرون�ع���. �ذا�الصَّ

َ
ال�لمات�َتَقُف�َحاِئرًة�أ

مواصلة�الّنجاح����ميادين�العمل،�وشكرا�جز�ال�ل�ّل�من�ساعدنا�ع���تحقيق��ذا�الّنجاِح 

�ا المُ �:الكر�م�ا�ُ�ُضوُر �أ�ُّ عليكم�السَّ

امخ علي���الشَّ رح�التَّ َمام�َوْصِف��ذه�الّ��ظات،�ال����انت�ُحُلًما�وأصبحت�حقيقًة،�ونحن�مصّرون�ع���. �ذا�الصَّ
َ
ال�لمات�َتَقُف�َحاِئرًة�أ

مواصلة�الّنجاح����ميادين�العمل،�وشكرا�جز�ال�ل�ّل�من�ساعدنا�ع���تحقيق��ذا�الّنجاِح 



َرّتُب��لمة�ا��فل��تية�وفقا�لعناصر�ا��ساسية
ُ
:أ

ِ�ْسم�هللا�الرَّحمن�الرَّحيم

�حيب�با�ُ�ضور  ا��اتمةموضوع�ال�لمةال�َّ

المُ  .و�ر�اُتھ�هللا�وَرْحَمةُ �عليكم�السَّ

.مرحًبا�بكم�جميًعا����حفل�تخّرج�الّدفعة�العاشرة�من�جامعة�البحر�ن

البات�قّصة�سنوات�العمل�ا��اد�و�صرار�ع���الّنجاح،�وقد�قض�نا��ذه�الّسنوات الب�والطَّ �ب�ل�فخٍر�واع��از�نْخِتُم�أنا�وزمال�ي�الطُّ
َمام�َوْصِف��ذه�الّ��ظات،�ال����انت�ُحُلًما�وأصبحت�حقيقًة،�ونحن�

َ
ال�لمات�َتَقُف�َحاِئرًة�أ

ُل �َفْرَحِتنا،�وُمَشارك��م
َ
ُ�ْم �هللاُ �وَ�ْسأ

َ
.والّنجاح�الّتوفيق�ل

َمام�َوْصِف��ذه�الّ��ظات،�ال����انت�ُحُلًما�وأصبحت�حقيقًة،�ونحن�
َ
ال�لمات�َتَقُف�َحاِئرًة�أ

.مصّرون�ع���مواصلة�الّنجاح����ميادين�العمل،�وشكرا�جز�ال�ل�ّل�من�ساعدنا�ع���تحقيق��ذا�الّنجاِح 

َرّتُب��لمة�ا��فل��تية�وفقا�لعناصر�ا��ساسية
ُ
أ  :ٔاَتَحّقُق من ِإجابتي 

ِ�ْسم�هللا�الرَّحمن�الرَّحيم

حيةالَ�ْسملة �حيب�با�ُ�ضور التَّ ال�َّ
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2

3

4

�ا المُ �:الكر�م�ا�ُ�ُضوُر �أ�ُّ السَّ

مرحًبا�بكم�جميًعا����حفل�تخّرج�الّدفعة�العاشرة�من�جامعة�البحر�ن

البات�قّصة�سنوات�العمل�ا��اد�و�صرار�ع���الّنجاح،�وقد�قض�نا��ذه�الّسنوات الب�والطَّ ب�ل�فخٍر�واع��از�نْخِتُم�أنا�وزمال�ي�الطُّ
امخ علي���الشَّ رح�التَّ َمام�َوْصِف��ذه�الّ��ظات،�ال����انت�ُحُلًما�وأصبحت�حقيقًة،�ونحن�. سوً�ا�����ذا�الصَّ

َ
ال�لمات�َتَقُف�َحاِئرًة�أ

وُمَشارك��م�ُحُضوِرِ�م،�ع���ا��ميع�َ�ْشُكرُ �وِخَتاًما

4

5

امخ علي���الشَّ رح�التَّ َمام�َوْصِف��ذه�الّ��ظات،�ال����انت�ُحُلًما�وأصبحت�حقيقًة،�ونحن�. سوً�ا�����ذا�الصَّ
َ
ال�لمات�َتَقُف�َحاِئرًة�أ

مصّرون�ع���مواصلة�الّنجاح����ميادين�العمل،�وشكرا�جز�ال�ل�ّل�من�ساعدنا�ع���تحقيق��ذا�الّنجاِح 



اْنت���الّدرُس اْنت���الّدرُس 


