
 

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                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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 حأرٞش األدة اىؼشبٜ اىقذٌٝ فٜ األدة اىؼبىَٜ

 
األخز ٗاىؼطبء عْت اإلّغبّٞت ، ٗىنٜ حؼطٜ ال بذ ٍِ أُ حأخز ، ٍِٗ ْٕب ٝظٖش حأرش اىؼبىٌ ببيذأّ ٗ شؼ٘بٔ 

 . ببؼضٌٖ اىبؼض  ٗ ٝظٖش ٕزا اىخأرش جيًٞب فٜ حأرش اٟداة ببؼضٖب اىبؼض 
 

اُ إخَبً اىغشة ببألدة اىؼشبٜ قذ ظٖش خاله اّخشبس اىذساعبث االعخششاقٞت اىخٜ أعَٖج فٜ ىفج األّظبس إىٚ 
 . األدة اىششقٜ ٗ اىؼشبٜ ٗ رىل بؼذ عق٘ط األّذىظ ٗ ّش٘ء حشمت اىَ٘سعن٘ اىخؼصبٞت فٜ أعببّٞب 

اصدٕبسٓ ٗ فنشٓ ٗ أدبٔ ٗ اّؼنظ ٕزا حضبسحٔ ٗ  ىنِ بؼض اىَفنشِٝ ّظشٗا ببٍؼبُ اىٚ اىؼبىٌ اىؼشبٜ ٗفٜ
 : أدبٔ فجبءث أػَبه أدبٞت أجْبٞت ٍخأرشة ببألدة اىؼشبٜ  حأرٞشًا فٜ

  اىنٍ٘ٞذٝب االىٖٞت اىخٜ ٗضؼٖب داّخٜ ٍخأرشًا بشعبىت اىغفشاُ ىيَؼشٛ ٗقصت اىَؼشاس اىشؼبٞت. 
 عَبٓ بٞيببٛ أٍزبه الفّ٘خِٞ ٍخأرشًا بنيٞيت ٗدٍْت ٗ اػخشف ٕ٘ بْفغٔ حأرشٓ بٞبذبب اىز ٛ. 
  ٛحأرش اىقصص اىشؼبٜ االعببّٜ ببىَقبٍبث اىؼشبٞت ٗ العَٞب ٍقبٍبث اىحشٝش. 
 ٘ٞبنخبة أىف ىٞيت ٗ ىٞيت بصٞغخٔ اىؼشبٞت  (اىذٝنبٍٞشُٗ ) فٜ سٗاٝخٔ  حأرش ب٘مبحش . 

 
خبعغ ػشش فٖ٘ أدة ّشأ ػِ اىذساعبث األدبٞت فٜ أٗسٗبب  فٜ اىْصف اىزبّٜ ٍِ اىقشُ اى األدة اىَقبسُأٍب 

ً ٍغ اىْقذ اىشٍْٗغٜ ٗ ّذٗاث ٍذاً دٛ عخبه ٗدساعبث جبك أٍبٞش 0391ٗ بذأ ٕزا اىَصطيح ببىظٖ٘س ػبً 
فشدْٝبُ ٗقذ ٍٖذ ظٖ٘س ٕزا األدة رالرت فشّغِٞٞ ٍبى٘ا اىٚ اىطبغ اىؼيَٜ فٜ اىْقذ ٌٍْٖ غبعخُ٘ ببسٛ ٗ

 . اىؼبىٌ  ٍْٖب اّخششث اىٚ أٗسٗبب ٗ ببقٜ أّحبء بشّٗ٘حٞبس ٗ ٕٞب٘ىج حِٞ 
ىٖب ىغت ٗ حضبسة ٍخخيفت ٗ فٞٔ ٝذسط اىخأرٞش ٗ دساعت حأرٞش أدة أٍت بأدة أٍت أخشٙ األدة اىَقبسُ ٕ٘ 

ط إىٞ٘ث فٜ اىشؼش اىؼشبٜ اىحذٝذ ٗ حأرٞش ٍٞزت فبٗعج فٜ األدة .مخأرٞش اىشبػش ث،  األخخال ف بِٞ األدبِٞ
 .األىَبّٜ 

 
 فٜ ػبىَْب اىؼشبٜ ٕ٘ ػصش حالقح رقبفٜ ٗحضبسٛ بِٞ حضبسحِٞ ػصش اىْٖضت 

 .ط٘ببٗٝت ٍخَغنت بَؼطٞبث اىذِٝ ٗ اىَبضٜ ٗ اىخشاد ٕٜٗ اىحضبسة اىؼشبٞت :  األٗىٚ
ٗ اىخجشبت إىٚ أقصٚ اىحذٗد ٍخبؼذة ػِ ّ٘إٜ اىذِٝ ٗ ػبىَٔ ٍْغَغت حجشٝبٞت حْضع اىٚ اىؼقو :  اىزبّٞت أٍب

 .فٜ اىؼيَْت ٗ اىخقْٞت
 .فأخزث األٗىٚ ٍِ اىزبّٞت بؼذ ػصش اّحطبط ط٘ٝو حَبًٍب مَب أخزث اىزبّٞت ٍِ األٗىٚ فٜ ػص٘س عببقت 

 
 ُاىذساعبث اىجذٝذة فٜ اىؼبىٌ اىؼشبٜ اىخٜ دخيج بفؼو اىخفبػو ٍغ اىحضبسة  األدة اىَقبس ٍِ

األٗسٗسبٞت فٜ اىَشحيت األخٞشة ٍِ ػصش اىْٖضت فبذأ فٜ ٍصش ٗ ىبْبُ رٌ اىٚ اىؼشاق ٗ عبئش 
اىبيذاُ اىؼشبٞت ٍغ ٍحَذ غَْٜٞ ٕاله ٗ سَُٝ٘ طحبُ ٗ ّق٘ال عؼبدة فٖزا األدة ٝقف ػْذ قششة 

ٗ ىقذ أظٖشث اىذساعت اىَقبسّت اىخالقح اىزقبفٜ ٗ ٍؼبىٌ اىحضبسة .غو اىٚ أػَبقٔ اىْص ٗ ال ٝخ٘
 . اىغشبٞت فٜ حضبسحْب اىؼشبٞت 

 
  فٖ٘ ٝخْبٗه اّخقبه ٍؼبُ ٗص٘س ٍِ اٟداة أدة قذٌٝ ٝخخيف ػِ األدة اىَقبسُ  األدبٞتاىَقبسّت

اىَقبسّبث اىخٜ ّجذٕب ٍزاًل فٜ  ٍِٗ.  األجْبٞت اىٚ اىؼشبٞت ٗ ٝقف ػْذ اىَفبضيت ٗ اىغشقت األدبٞت
 " .ػٞبس اىشؼش " ىيجبحظ  ٗ " اىبٞبُ ٗ اىخبِٞ " ٗ " األغبّٜ " مخبة 

 
 حخْبٗه اىحنٌ ػيٚ ّصِٞ ٍِ ىغت ٗاحذة ٗ حضبسة ٗاحذة بغض اىْظش ػِ  اى٘عبطت األدبٞت

 ".اى٘عبطت بِٞ اىَخْبٜ ٗ خصٍ٘ٔ "  مَب ػشفج ٍغ اىجشجبّٜ ٍِٗ اى٘عبطبث ػصشَٖٝب
 

 ق٘ة ٗ ضؼف ىنْٖب حقً٘ ػيٚ ، حقً٘ ػيٚ قٞبط ٍبفٜ اىْص ٍِ ٍحبعِ ٗ ٍغبٗئ  َ٘اصّت األدبٞتاى
  . مَب ٕ٘ اىحبه فٜ ٍ٘اصّت اٍٟذٛ بِٞ أبٜ حَبً ٗ اىبحخشٛ  ّصِٞ ٍِ بٞئت ٗاحذة ٗىغت ٗاحذة

 


