
 

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 رباب طاهر اضغط هنا                                           

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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 فٟ – ثُ – ٠ٍؼت – ٌٚذ –ػٍُ : ٚرٕمسُ ألفؼبي ٚأسّبء ٚحشٚف ِثً : أٌفبظ ِفشدح  .
 ِشوجبد راد ِؼبٟٔ جضئ١خ ٔبلصخ أٚ ٌٕمً جًّ غ١ش ِزىبٍِٗ ٚ رحزبج إٌٝ رزّخ ١ٌىزًّ  : ِشوجبد رشاثط١خ ٔبلصخ ٟ٘

 .(ػًّ إٌٙبس/ فٟ اٌج١ذ / سجً ٚ اِشأح )اٌّؼٕٝ

 جًّ ربِخ رذي ػٍٝ ِؼبٟٔ ربِخ ٚ ال رحزبج ٌض٠بدح والَ  : ِشوجبد اسٕبد٠خ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 المركب اإلسنادي التام
 

نوعه 
 

د المسن
 

إلٌه المسند 
 

 (فاعل)الولد (فعل)أنجز ةفعلً  الولد بحثه أنجز

 (مبتدأ)العمل (خبر)جهاد ةاسمً العمل جهاد

 (اسم كان)الجو (خبر كان)بارد ةاسمً كان الجو باردا

 (اسم إن)لدرسا (خبر إن)سهل  ةاسمً إن الدرس سهل

فً محل رفع فاعل(إلٌك)ضمٌر المخاطبة (أمراسم فعل )(بمعنى تلقى)إلٌك  ةفعلً إلٌك هدٌة رائعة

ِشوجبد إسٕبد٠خ   ِشوجبد رشاثط١خ ٔبلصخ  أٌفبظ ِفشدح 

ِؼبٟٔ جضئ١خ   اسُ  فؼً حشف

 

ِشوجبد جضئ١خ إضبف١خ 

ػطف١خ  

 إضبف١خ

 ِضج١ٗ

 ػذد٠خ

 ِشوت ثبٌجش

 ِشوجبد ث١ب١ٔخ

 ٚصفٟ

 رٛو١ذٞ

 ثذٌٟ

 ػطف ث١بٟٔ

 ِؼبٟٔ ربِخ

سثبة طب٘ش . أ: إػذاد  دالالد اٌّشوجبد إٌح٠ٛخ

                                                  (ِسٕذ إ١ٌٗ- ِسٕذ) (فبػً+ فؼً ):جٍّخ فؼ١ٍخ- 1:  اٌّشوجبد اإلسٕبد٠خ ٔٛػبْ:اٌّشوجبد اإلسٕبد٠خ ، ٔٛػٙب ٚأسوبٔٙب 
 ( ِسٕذ–ِسٕذ إ١ٌٗ ) (خجش+ ِجزذأ ): جٍّخ إس١ّخ- 2

 أقسام الكالم



 
 

: أٔٛاع اٌّشوجبد اٌزشاثط١خ إٌبلصخ -    
 

 :اٌّشوجبد اٌجضئ١خ اإلضبف١خ: أٚال

 
 اٌؼٍُ ٚ اٌمشطبط -   اٌٍّه ٚ اٌٛص٠ش –س١بسح ٚ سف١ٕخ  : (ِؼطٛف ػ١ٍٗ+ ِؼطفٛف )ِشوت ػطفٟ .1

 . جذاس اٌج١ذ – ػًّ ٔٙبس –سىٗ حذ٠ذ  : (ِضبف إ١ٌٗ+ ِضبف  ) ِشوت إضبفٟ .2

 . ثؼٍجه – حضش ِٛد –١ًٌ ٔٙبس -  جذ حفص  : (وٍّزبْ جؼٍزب ٚاحذح ) ِشوت ِضجٟ .3

  .[11-19] – إحذٜ ػشش –رسؼٗ ػشش  : (ػذد ِجٕٟ ػٍٝ فزح اٌجضئ١ٓ  ) ِشوت ػذدٞ .4

 .  ِٓ اٌّذسسخ–فٟ اٌج١ذ  : (اسُ ِجشٚس+ حشف جش ) ِشوت ثبٌجش .5

 

: اٌّشوجبد اٌج١ب١ٔخ: ثب١ٔبًا 
 

  ٔبجحخ (اٌفزبٖ اٌخٍٛلخ)صذلٗ  (اٌجسّخ اٌصبدلخ) : ]صفٗ+ ِٛصٛف [(ٚصفٟ) ِشوت ٔؼزٟ- 1

  (وٍُٙ)، (ٔفسُٙ)،(ج١ّؼُٙ)إٌبط : (رٛو١ذ+ ِؤوذ )ِشوت رٛو١ذٞ- 2

  ((جبء أخٛن ص٠ذ ))جبء اٌمبئذ خبٌذ : (ثذي+ ثذي ِٕٗ ) ِشوت ثذٌٟ- 3

ِؼطٛف ػٍٝ اسُ )اٌحّذ هلل سة اٌؼب١ٌّٓ: (اٌّؼطٛف ٠زشجُ اٌّؼطٛف ػ١ٍٗ) ِشوت ػطف اٌج١بْ- 4
   (اٌجالٌخ

        

 ج١ّؼٙب ِٓ اٌزٛاثغ ٚرزجغ ِب سجمٙب فٟ إٌٛع ٚاٌؼذد ٚاإلػشاة :  ِالحظخ
 

  :اسزخشجٟ ِشوجبد إسٕبد٠خ ِٚشوجبد رشاثط١خ ٔبلصخ ِّب ٠أرٟ    :1ط
 

 :لبي شف١ك ججشٞ فٟ اٌؼشة  .1

وبٔٛا اٌؼّب١ٌك ٚ اٌذ١ٔب رسبٔذُ٘         ١٘ٙبد ِب ٠سزٛٞ اٌؼّالق ٚ اٌمضَ 
٘زا اثٓ حّذاْ ٚ ا٢ثبس ٔبطمخ           فّب ٠ؼفٝ ػٍٝ آثبسٖ لذَ  

س١ٛفٗ ِٓ دِبء اٌشَٚ لذ س٠ٚذ         ٚوبْ ٠ششق ف١ٙب اٌس١ف ٚ اٌؼٍُ 
 !ِب أجًّ اٌجحش .2

 اخز إٌس١ُ ٠ذاػت أشجبس اٌجسزبْ  .3

 لبَ األطفبي ٠ّضحْٛ ٚجؼٍٛا ٠زّزؼْٛ ثسحش اٌطج١ؼخ ٚ جّبٌٙب  .4

 إٌّٙذسْٛ ِزؼبْٚٔٛ فٟ إػذاد سسُ اٌّجٕٝ  .5

  اٌؼٍُ ٚ اٌّبي جٕبحب اٌزمذَ ٚ اٌشلٟ .6
  ________________________

: اٍِئٟ اٌجذٚي اٌزبٌٟ ثّب ٠ٕبست 
 
 

 
 مركب بالجر مركب مزجً مركب عددي  إسناديمركب  

      

       

        


