
 

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 الثاني  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/12arabic2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade12                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس صباح عيسى منصور القيدوم اضغط هنا                                           

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://almanahj.com/bh
https://almanahj.com/bh
https://almanahj.com/bh/12
https://almanahj.com/bh/12
https://almanahj.com/bh/12arabic
https://almanahj.com/bh/12arabic
https://almanahj.com/bh/12arabic2
https://almanahj.com/bh/12arabic2
https://almanahj.com/bh/grade12
https://almanahj.com/bh/grade12
https://almanahj.com/bh/pages/search?teacher_name=صباح عيسى منصور القيدوم
https://t.me/omcourse_bot
http://www.tcpdf.org


 

1 

 

صباح القيدوم . إعداد أ -  للغة العربيةا  قسم-للبنات التجارية  الثانوية  مدرسة التضامن –وزارة الرتبية والتعليم   -مملكة البحرين 

 

 

 (( الدرجة الرفيعة   كوني على ثقة أن االنتباه للمعلمة أثناء الشرح يوفر الوقت واجلهد و)) 

 لهدف من التوصياتا                       

 . النهائي متحانعلى نظرة شاملة لالالوقوف  .1

 على املراجعة بنفسية مطمئنة تشجيع الطالبة  .2

 .توفري الوقت واجلهد يف املراجعة  .3

االنطالقات القيمية  ممثلة يف الدعوة ملكارم األخالق من خالل األدب وإبداع األدباء من شعراء تأكيد  .4
  311اليت اشتمل عليها كتاب عرب   -االنطالقات الثقافية وعمليات التأثري والتأثر  -ومفكرين وكذلك 

 دخول لالمتحان ند الوالتسلح بها ع من الضروري الوقوف عليها ك  توصيات ابنيت الطالبة نضع بني يدي
 . تتمركز حول حمورين  وهذه التوصيات ضرورة أخذها بعني االعتبار عند املراجعة 

  :النصوص المقررة : المحور األول                 

  مؤلف كل نص  –ومن صاحب   .معرفة جنس ومنط النص لكل نص يف املنهج . 

  دمية  –بعض املصطلحات ( ولة ، أقصوصة  مثل خرايف ، أمث) األجناس األدبية واملقصود بها
 ( روسية قصة إطارية ومضمنة 

  خارجي أوكان كن من حتديدها على النص داخلي والتم(  أطروحة ، سريورة حجاج ، نتيجة) البنية احلجاجية 

  معرفة املضمون العام للنص. 

  وقد متت التذكري بها باستمرار وهي  –وبيين وظيفتها ( عدديها )   -مؤشرات النمط احلجاجي : 

   نتني يف أمثوالته و مبن تأثر الفوخصائص األمثولة. 

 التمثيل له من النص المؤشر
 داخلي أو خارجي

 ةوظيفة المؤشرات الحجاجية  عام

 طغيان الجمل الخبرية
 
 

انظري الشروحات 
الخاصة بكل نص 

 في المقرر

 
 تأكيد األطروحة وتعزيزها

وتوليد تماسكا وترابطا بين أجزاء 
 النص

 استخدام أدوات التوكيد
 والتضادوجود التكرار 

 (أطروحة ، سيرورة ، نتيجة ) اعتماد البنية الحجاجية 
 متعددةاستخدام الحجج المتنوعة وال

 وجود الروابط اللغوية الحجاجية
 أسلوب المفاضلة

 

 311توصيات  املراجعة ملقرر عرب 

 
 

 معا حنو مستوى حتصيلي أفضل 
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صباح القيدوم . إعداد أ -  للغة العربيةا  قسم-للبنات التجارية  الثانوية  مدرسة التضامن –وزارة الرتبية والتعليم   -مملكة البحرين 

  خصائص ومسات كتاب كليلة ودمنة وأثره يف اآلداب العاملية. 

  مواطن االتفاق بني االمثولة و كليلة ودمنة 

  الزمان واملكان من مؤشرات النمط السردي ووظيفتهما اإلطالق 

 العلجوم والسرطان ، الذئب واحلمل ، األرض اخلراب ، أنشودة )  التعرف على مناسبة كتابة النصوص
 . (املطر ، األمثولة 

  ة املكانية والزمانية ، الشخصيات ، التصوير ، البنياملاضية  األفعال: ) مؤشرات النمط السردي
  .(وضع بداية ، سياق حتول ، وضع ختام  )اجلمالي، بنية سردية 

  النعت املباشر وغري املباشر ، البنية املكانية والزمانية ،املضارعة   األفعال: )  الوصفي مؤشرات النمط 
  .(اجلمل اإلمسية  ، التصوير اجلمالي،

 

 

 

 

  اسة الظواهر اللغوية اخلاصة به استعيين ة واحلجاجية ثم درديقراءة النص جبزئيته السر البد منوهنا
 .بالشروحات لكل نص 

  المهمة اللغوية بعض الظواهر 

  الكلمة املفتاح وحقلها املعجمي 

 احلقول املعجمية والتمثيل هلا بكلمات وعبارات من النص . 

  داللة اجلمل االمسية وكذلك الفعلية 

 جلمل الفعلية كثرة غيان اجلمل االمسية يف النص  ، داللة طغيان اجلمل اخلربية ، اداللة ط 

  االسلوب اإلنشائي غري الطليب ( أمر ، نهي ، نداء ، استفهام ، متين ) األساليب اإلنشائية الطلبية 

 .ماعداه يعترب أسلوبا خربيا / مدح وذم ، تعجب 

 

 

 

 

  وعرب اإلمييل  وقد مت تزويدك بها من قبل املعلمة أثناء الشرح   –مراعاة للوقت حبذا الرجوع  لشروحات النصوص. 

 ((حددي  الرابط نوعه و وظيفته السياقية ))   والسؤال اخلاص بها  وابط اللغوية احلجاجية الر 

أدوات // لو ، إذا ، كلما ، لوال ، متى   –أدوات الشرط // بل  –ثم   –الفاء  –أدوات العطف  الواو )وهي كثرية منها 
 ( مل ال ، لن ، ما وغريها // النفي  

 وقد جاءت يف .  ويظفتها االقناع وتأكيد األطروحة ودعمها( نطق ، مقارنة، شاهد قولي واقع، م) احلجج بأنواعها
.، ووقفنا عليها مرارا وتكرارا   النصوص عامة

ماذا يعين ذلك ؟ ! جنس النص خرب.

  وعناوين كل جزء ( إىل  _من ) ومعرفة أجزاء البنية احلجاجية والسردية عليه  بقراءة النص كامالعليك. 

 سواء أكانت األثر أو سر اجلمال  ، / نوعها وتوضيحها ( املستوى البالغي ) لصور اجلمالية يف نصوص املقرر ا
  -سؤال ثابت  -(.تشبيه ، استعارة بنوعيها أم كناية أو جماز مرسل ) 
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صباح القيدوم . إعداد أ -  للغة العربيةا  قسم-للبنات التجارية  الثانوية  مدرسة التضامن –وزارة الرتبية والتعليم   -مملكة البحرين 

 تقديم وأثرها ظاهرة ال . 

 . أنواعها الضمائر و 

 راجعي قسم اللغة العربية  311حانات  سابقة  للمنتصف والنهائي ملقرر عرب اطلعي على مناذج من امت
  ( امللتقى الطالبي / التعليم يف البحرين ) أو مواقع النت 

  راجعي صيغ األسئلة املقدمة من قبل املعلمة على كل درس ومتوقع ورودها باالمتحان. 

 

  
 وباألمل تستمر احلياة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صباح عيسى القيدوم. فكرة وإعداد أ
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 ء قبل كل شي و أوال

 تعلمناهلما  تأكيدومراجعتنا  ندرس لنتعلمبل  نحن ال ندرس لنمتحن) 
ة ولتكن االنطالقة والعمل كله اااه ومن ونسأل اهلل التوفيق والهداي

 (اااه وإلى اااه وفي اااه 

 .وله واملؤمنون يرى أعمالنا ورساااه  فقط لنوفق ووال ننسى أن

 : اتبعي الخطوات التالية واآلن ابنتي الطالبة 

، رسالة اإلمين للمأمون ، الفردية ، الطبع ، الوطنية ، المشورة )  ةالمقرر وصاقرئي النص* 
 كل على حدة قراءة صامته( آراء أهل النظر ، في الكالم على أهل باريس 

قطعيه باأللوان أين األطروحة ، أين السيرورة  ) تعرفي على النص من ناحية البنية الحجاجية* 
 .وأخيرا النتيجة 

افترضي أن الجزئية محل االهتمام من مراجعتك هي الجزء الذي سيتم وضعه في االمتحان 
 .وعليه واصلي المراجعة بتركيز واهتمام ومسئولية 

التضاد ضعي عنوانا لكل جزئية وتعرفي الكلمة المفتاح وحقلها المعجمي  لكل نص ، * 
 2و 1التكرار الروابط اللغوية ، الحجج الموجودة بالنص ووظيفتها ، وغيرها مما ذكر بصفحة 

 من التوصيات 

 اقرئي كل جزئية ثم ادرسي التحليل أو األسئلة الخاصة باألطروحة أوال ثم للسيرورة فالنتيجة* 

ثم ( ، التحول ، الختام وضع البداية ) كذلك الحال بالنسبة للبنية السردية حددي أين موضع * 
ارجعي لما يتعلق بها في أوراق العمل المشروحة في الصف أو من خالل اعتمادك على 

أو أي شروحات لبعض المعلمين األفاضل والمعلمات الفضليات بموقع التعليم في البحرين 
 موقع يخدم المنهج

 

 دعواتي  للجميع   بالتوفيق وتيسري املراجعة

 القيدوم  منصورصباح عيسى . أ

 المراجعة لطريقة  ات مقترح


