
 

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 العاشر اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/10                   

* للحصول على جميع أوراق الصف العاشر في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/10arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف العاشر في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/10arabic1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف العاشر اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade10                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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:القضایا النحویة          
ِمن النَّص إلى الُجْملَة
والروابط اللفظیّة والروابط    

المعنویّة

اللغة العربیة - الفصل الدراسي األول
 - الصف األول الثانوي - القضایا النحویة -101مقرر عرب 
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.تعّرف مفھوم النّص ومكوناتھ  -1

.تحدید شروط الجملة التاّمة -2

.تقسیم النّص جمالً مستقلة مبنًى ومعنًى -3

أھداف الدرس

من النص إلى الجملة - عرب
101



عبِّر بثالث جمٍل مستقلٍة عن الصورِة التي
.أَماَمك

التمھید

من النص إلى الجملة - عرب
101



تَمتدُّ حضارةُ البحرین في عمِق التاریخ.الجملة األولى

ة.الجملة الثانیة علُم البحرین یرفرُف في أجواِئھا الُحرَّ

ینتشُر في بالدي الكثیُر من المعالِمالجملة الثالثة
األثریَّة.

إجابة التمھید

من النص إلى الجملة - عرب
101



ھ كعادتھا تُشرُف على كان جالًسا إلى العشاِء بین إخوتھ وأبیھ، وكانت أمُّ
حفلِة الطعام، وكان یأكُل كما یأكُل الناس. لكن ألمٍر ما خطر لھ خاطٌر

غریب! ما الذي یقع لو أنّھ أخذ اللقمة بكلتا یدیھ بدَل أن یأخذھا بیٍد واحدة؟
وما الذي یمنعھ من ھذه التجربة؟ ال شيء. وإذن فقد أخذ اللقمةَ بكلتا یدیھ
وغمسھا في الطبق المشترك، ثمَّ رفعھا إلى فِمھ. فأّما إخوتھ فأغرقوا في

الضحك، وأّما أّمھ فأجھشت بالبكاء، وأّما ھو فلم یعرف كیف قضى لیلتھ.

من النص إلى الجملة - عرب
101

اقرأ النّص اآلتي ثّم أجب عّما
:یأتي



:ج1
# كان جالًسا إلى العشاِء بین إخوتھ وأبیھ -1

ھ كعادتھا تُشرُف على حفلِة الطعام -2 # وكانت أمُّ
# وكان یأكُل كما یأكُل الناس -3

# ولكن ألمٍر ما خطر لھ خاطٌر غریب -4
# ما الذي یقع لو أنّھ أخذ اللقمة بكلتا یدیھ بدَل أن یأخذھا بیٍد واحدة -5

س1 لكّلرقمالمقطع السابق جمالً مستقلّة المعنى والمبنى، بوضع  : قّسم
. في نھایة كّل جملة#جملة، ووضع عالمة 

اإلجاب
ة

من النص إلى الجملة - عرب
101 تدریب



:تابع ج1
# وما الذي یمنعھ من ھذه التجربة -6

# ال شيء -7
# وإذن فقد أخذ اللقمةَ بكلتا یدیھ -8
# وغمسھا في الطبق المشترك -9

#ثّم رفعھا إلى فمھ -10
#فأّما إخوتھ فأغرقوا في الضحك -11

#وأّما أّمھ فأجھشت بالبكاء -12  
#وأّما ھو فلم یعرف كیف قضى لیلتھ -13 

من النص إلى الجملة - عرب
101 تابع إجابة التدریب



:بعد أن قمت بتقسیم النّص جمالً مستقلة المعنى والمبنى الحظ ما یأتي 

.یتكّون النّص من عدد صحیح من الجمل یمكن عدّھا :أّوالً

یؤلّف المتكلّم بین الجمل مراعیًا قواعد الترابط واالنسجام؛ لیكّون:ثانیًا
.نص�ا

من النص إلى الجملة - عرب
101 االستنتاج



.أ. قرر إسماعیل أن یسافر إلى أوروبّا
.ب. خرج إسماعیل من قاعة االمتحان وقلبھ واجف، مفعٌم بالشكوك

.ج. فجمع األب كّل ما یستطیع جمعھ من المال
.د. وأعلنت النتیجة وإذا بھ یفوز

.ھـ. واشتُریَت تذاكر السفر والمالبس الثقیلة التي تقي من برد أوروبّا
.و. وسافر إسماعیل للتخّصص في طّب العیون

.ز. وباعت األّم حلیّھا

:رتّب الجمل اآلتیة للحصول على نّص سردّي متماسك

من النص إلى الجملة - عرب
101 النشاط التعلیمّي -1



قّرر إسماعیل أن یسافر إلى أوروبّا، فجمع األُب كلَّ ما یستطیع جمعَھ من
المال، وباعت األّم حلیّھا، واشتُِریَت تذاكُر السفِر، والمالبُس الثقیلةُ التي

تقي من برِد أوروبّا، خرج إسماعیل من قاعِة االمتحاِن وقلبُھ واجٌف، مفعٌم
بالشكوك، وأُعِلنت النتیجةُ، وإذا بھ یفوز، وسافر إسماعیل للتخّصص في

طّبِ العیون.

من النص إلى الجملة - عرب
101 إجابة النشاط التعلیمّي -1



عّمار فرحات طویُل القامِة، كتفاه عریضان، قسماتُھ منحوتةٌ، 
أنفُھ مستقیٌم، ذقنُھ بارٌز، عیناه غائرتان، إذا سار مشى مشیةَ

الكادحین كأنّھ یحمل عبَء الدنیا، وإذا جلس في المقھى بین

أحبابِھ حسبتھ أحدَ نحوِت «بیكاسو».

س1: أعد ترتیب الجمل في النّص الوصفّي اآلتي للحصول على بناء
.آخر للنّص

من النص إلى الجملة - عرب
101 النشاط التعلیمّي -2



عّمار فرحات قسماتُھ منحوتةٌ، عیناه غائرتان، أنفُھ مستقیم، ذقنُھ بارٌز، طویُل

القامِة، كتفاه عریضان، إذا سار مشى مشیةَ الكادحین كأنّھ یحمل عبَء الدنیا،

وإذا جلس في المقھى بین أحبابھ حسبتھ أحدَ نحوت «بیكاسو».

الصورة األولى

ج2: یمكننا إعادة تشكیل النّص الوصفّي السابق في أكثر من صورة
:على النحو اآلتي

من النص إلى الجملة - عرب
101

إجابة النشاط التعلیمّي
2-



عّمار فرحات إذا سار مشى مشیةَ الكادحین كأنَّھ یحمُل عبَء الدنیا،

وإذا جلس في المقھى بین أحبابھ حسبتھ أحدَ نحوت «بیكاسو». طویُل

القامِة، كتفاه عریضان، قسماتُھ منحوتةٌ، عیناه غائرتان، أنفُھ

مستقیم، ذقنُھ بارز.

الثانیة الصورة

من النص إلى الجملة - عرب
101 تابع إجابة النشاط التعلیمّي

2-



الروابط اللفظیّة والروابط المعنویّة

عربوالمعنویة-اللفظیةالروابط
101

 بالكتاب120القضایا النحویة - ص 
المدرسّي

:الجزء الثاني من الدرس



ھ كعادتھا تُشرُف على حفلِة «كان جالًسا إلى العشاِء بین إخوتھ وأبیھ، وكانت أمُّ
الطعام».

الجملة في النّص تستقّل تركیبی�ا عن الجملة التي قبلھا والجملة التي بعدھا.-
الجملتین السابقتین ترتبطان برابط لفظّي ھو الواو.-
الجملةعناصرمنعنصًراوالاألولى،الجملةعناصرمنعنصًرالیستالواو-

الثانیة.
الواو تفید الجمع بین المعطوف والمعطوف علیھ، واالشتراك في الحكم اإلعرابّي.-

:الحظ أّن

:مثال 1

عربوالمعنویة-اللفظیةالروابط
101 أّوال: الروابط اللفظیّة



« وغمسھا في الطبق المشترك، ثمَّ رفعھا إلى فِمھ».

- الجملتین ترتبطان برابط لفظّي ھو ثُّم.
- (ثُّم) تفید الترتیب والتراخي.

- ھناك أدوات لفظیّة كثیرة للربط بین الجمل مثل الواو، والفاء (التي تفید
الترتیب،

أو االستئناف)، وثّم، وغیرھا.

:الحظ أّن

:مثال 2

عربوالمعنویة-اللفظیةالروابط
101 تابع الروابط اللفظیّة



«لكن ألمٍر ما خطر لھ خاطٌر غریب! ما الذي یقع لو أنّھ أخذ اللقمة بكلتا یدیھ
بدَل أن یأخذھا بیٍد واحدة».

الجملة بدأت بأداة االستدراك (لكن) ألنّھا تمثّل استدراًكا على الجملة المتقدّمة علیھا.-
الجملتین السابقتین متتالیتان في النّص.-
الجملتین مترابطتان معنوی�ا، األولى تتضّمن أمًرا مبھًما (خاطٌر غریب)، والثانیة تفّسره.-
الجملتین لم ترتبطا بالواو ، أو الفاء أو ثّم، أو غیرھا من أدوات الربط، وكان الرابط-

بینھما معنوی�ا.

:الحظ أّن

:مثال 1

عربوالمعنویة-اللفظیةالروابط
101 ثانیا: الروابط المعنویّة



«وما الذي یمنعھ من ھذه التجربة؟ ال شيء».

- الجملتین السابقتین متتالیتان في النّص.
- الجملتین مترابطتان معنوی�ا، فأوالھما استفھام، واألخرى جواب عن ذلك االستفھام.

- الرابط بین الجملتین رابط معنوّي.

:الحظ أّن

:مثال 2

عربوالمعنویة-اللفظیةالروابط
101 تابع الروابط المعنویّة



انتھى الدرس
شُكًرا لتِفَاعُـلـِك


