
 

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                   
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        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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توفيق احلكيم/  درس النائبة احملرتمة توفيق احلكيم/  درس النائبة احملرتمة
222عرب 

للصف الثالث الثانوي

درس النائبة احملرتمة درس النائبة احملرتمة 
عرب مساق 

للصف الثالث الثانوي



أهداف الدرس
.الثالثیّة

.النّص ویصنّفھا

.أن یكتشف الطالب عالقة مسرح المجتمع بالواقع

.المسرحيّ أسلوب الحوار ووظیفتھ في الحدث 

.العاّمةالقناعة بمشاركة المرأة في الحیاة 

أهداف الدرس
الثالثیّة البنیة وفق الدرس الطالب یحلّل أن-1

النّص ویصنّفھاالشخصیات في یحّدد الطّالب أن  -2

أن یكتشف الطالب عالقة مسرح المجتمع بالواقع -3

أسلوب الحوار ووظیفتھ في الحدث الطّالب مؤّشرات أن یدرك -4

القناعة بمشاركة المرأة في الحیاة الطّالب لدى تتعّزز أن  -5



ضعه ضمن المحور من الكـتاب الدراسّي، ثم 

 الذي "المجتمع مسرح " وتحدیدا المسرح
 المرآة بمثابة فكان بالواقع وثیقا ارتباطا الحكیم المرآة بمثابة فكان بالواقع وثیقا ارتباطا الحكیم

.والثقافیّة واالجتماعیّة السیاسیّة

من الكـتاب الدراسّي، ثم  100اقرٔا النّص الوارد بالصفحة 
.إليهالذي ينتمي 

لإلجابة اضغط ھنالإلجابة اضغط ھنا

المسرح نصوص ضمن النصّ  ھذا یندرج
الحكیم توفیق الكاتب صاحبھ أكسبھ الحكیم توفیق الكاتب صاحبھ أكسبھ

السیاسیّة تفاصیلھ بكل الواقع لھذا العاكسة



وما نمط الكـتابة فيه؟أالدبّي للنّص، 
 

.كتابةیتخذ من الحوار نمط 

أالدبّي للنّص، ما الجنس 

لإلجابة اضغط ھنالإلجابة اضغط ھنا

یتخذ من الحوار نمط مسرحّي نص 



.لهاقترح فكرة عامة مناسبة " المحترمة

تقبل كل االقتراحات األخرى .(ومسؤولیتھا في المجتمع تقبل كل االقتراحات األخرى .(ومسؤولیتھا في المجتمع
.)المناسبة

المحترمةالنائبة " ٔان كنت قد قرٔات نّص بعد 

لإلجابة اضغط ھنا

ومسؤولیتھا في المجتمعالمرأة بین واجباتھا األسریة 

لإلجابة اضغط ھنا

ومسؤولیتھا في المجتمعالمرأة بین واجباتھا األسریة 
المناسبة



.عنونهاحاول تقسيمه إلى مقاطع، ثم 

 أعرف ال یأس في " األب قول إلى النص بدایة من

:مشھدین
."البرلمان ":الطفل قول إلى "الخارج في التلیفون 

 الرفّ  في ابحث "قولھا إلى "الباب یفتح " من

  .النّھایة إلى "یرنّ  التّلیفون" من المنظر، بقیّة بالوزیر

حاول تقسيمه إلى مقاطع، ثم عد إلى النص مرة ٔاخرى و 

من الطفل نوم ساعة :البدایة وضع :األّول المقطع
."شیئا

لإلجابة اضغط ھنا

األّول
."شیئا

مشھدین إلى تقسیمھ یمكن و :التّحّول سیاق :الثاني المقطع
 " منوالفیل الببّغاء وحكایة الطّفل :األول المشھد  

البیت إلى )الّزوجة (النّائبة عودة :الثّاني المشھد
.األعلى.األعلى

بالوزیر النّائبة لقاء موعد :الختام وضع :الثّالث المقطع



:فيهمعاني الكلمات آالتية  بحسب سياقها 

.انتھىصفة مشبھة باسم الفاعل من نفد أي 

.مدھوشا: مأخوذا

.التّعب والخوفبسبب متقطّعة تصدر أنفاسا  .التّعب والخوفبسبب متقطّعة تصدر أنفاسا 

.  تُنیم: تُرقد

.النّوم لیالامتناع : 

معاني الكلمات آالتية  بحسب سياقها تعّرف حاول النّص المقروء اعتمادا على  
 .أالرق –ُترقد-تلهث–مٔاخوذا-نافد

لإلجابة اضغط ھنا

صفة مشبھة باسم الفاعل من نفد أي : نافد

مأخوذا

تصدر أنفاسا : تلھث تصدر أنفاسا : تلھث

: األرق



).الطفلساعة نوم ( وضع البداية 

)شخصیّة خلفیّة(األّم  شخصیّة)أساسیّة

لإلجابة اضغط ھنا

)شخصیّة خلفیّة(األّم  شخصیّة)أساسیّة

.صّنفهاو أالّول المقطع شخصّيات اذكر 
وضع البداية : املقطع  األول      

أساسیّة شخصیّة( الطّفل)شخصیّة أساسیة( األب

لإلجابة اضغط ھنا

أساسیّة شخصیّة( الطّفل)شخصیّة أساسیة( األب



؟أالّول

لإلجابة اضغط ھنا

 على أما ،والحوار الوصف أسلوبا المقطع
 ونھض المضارعة واألفعال االسمیّة الجمل كثرة

 نھض حین في یعرفھ، ال ما الطفل تعریف على

لإلجابة اضغط ھنا

 نھض حین في یعرفھ، ال ما الطفل تعریف على
:أمثلتھ ومن الحكایة سرد

.) العمل وما 

أالّولما ٔانماط الكـتابة التي تظهر في المقطع 

لإلجابة اضغط ھنا

المقطع على سیطر الكتابة أنماط مستوى على
كثرة المقطع ھذا في نالحظ الوصف مستوى
على قام إذ للحوار قالب توفیر بوظیفة الوصف

لإلجابة اضغط ھنا

على قام إذ للحوار قالب توفیر بوظیفة الوصف
سرد في األب نجاح إمكانیة إبراز بوظیفة الحوار

 أنام، أن أرید ال عینیك، اغمض (              



 تحّرك شخصّيات المقطع أالّول؟

لإلجابة اضغط ھنا

 كانت حیث البعض، بعضھا بین تتعارض مختلفة
 الّرغبة كانت حین في أوراقھ، ودراسة لعملھ

لإلجابة اضغط ھنا

 الّرغبة كانت حین في أوراقھ، ودراسة لعملھ
.الّنوم إلى والخلود بھا الّشغف

تحّرك شخصّيات المقطع أالّول؟التي الّرغبات ما مختلف  

لإلجابة اضغط ھنا

مختلفة رغبات ضمن الشخصیات تحركت لقد
لعملھ الّتفّرغ بدافع الّطفل نوم ھي األب رغبة

لإلجابة اضغط ھنا

لعملھ الّتفّرغ بدافع الّطفل نوم ھي األب رغبة
الّشغف بدافع الحكایة سماع ھي الّطفل تحّرك التي



 1نشاط تطبيقي جزئي
.حددھماالمقطع األول شخصیتان أساسیتان 

.الطفلاألب و : األساسیتان في المقطع األول

.ذلكوضح . الشخصیتین األساسیتین رغبات متعارضة

.األوراقودراسة إنجاز العمل 

نشاط تطبيقي جزئي
المقطع األول شخصیتان أساسیتان في : 1س

لإلجابة اضغط ھنا

األساسیتان في المقطع األولالشخصیتان : 1ج

الشخصیتین األساسیتین رغبات متعارضةتحّرك : 2س  

لإلجابة اضغط ھنا

إنجاز العمل : األبرغبة : 2ج
.النوم: رغبة الطفل   

لإلجابة اضغط ھنا



سياق التحول: املقطع الثاني
 مناسبا عنوانا وضع مشاهد إلى قّسمه

 )النّائبة ( الّزوجة عودة :الثّاني المشھد
.البیت إلى

املقطع الثاني
قّسمه  ثم الّثاني، لمقطعا واقرأ  النّص  إلى عد

.منها لكل  .منها لكل
لإلجابة اضغط ھنا

:اثنین مشھدین إلى الثّاني المقطع یُقّسم

 
  الببّغاء حكایة و الطّفل :األّول المشھد

.الفیل و



  وباقي اذكرها .جديدة شخصّية بدخول

 في شریكة باتت أساسیة وھي األم شخصیة

لإلجابة اضغط ھنا

 في شریكة باتت أساسیة وھي األم شخصیة
 ثانویة شخصیة ظھور نلحظ كما ،والطفل األب

بدخول الّثاني المقطع هذا شخصّيات تتنّوع
.الشخصّيات

شخصیة ھي الثاني المقطع في جدیدة شخصیّة تظھر

لإلجابة اضغط ھنا

شخصیة ھي الثاني المقطع في جدیدة شخصیّة تظھر
األب ھما رئیستین شخصیتین جانب إلى الحدث

الخادم شخصیة ھي



؟الّثانيما ٔاساليب الخطاب المهيمنة على هذا المقطع 

لإلجابة اضغط ھنا

 واألفعال االسمیّة الجمل كانت حیث والحوار
 الذي االستفھام بواسطة الحوار كان حین في

لإلجابة اضغط ھنا

 الذي االستفھام بواسطة الحوار كان حین في
.اإلیعاز أسلوب  تراجع

ما ٔاساليب الخطاب المهيمنة على هذا المقطع 

لإلجابة اضغط ھنا

والحوار الوصف أسلوبا كذلك ھیمن أسلوبیا
في الوصف مؤّشرات من والنّعوت المضارعة

لإلجابة اضغط ھنا

في الوصف مؤّشرات من والنّعوت المضارعة
تراجع نالحظ أننا غیر الواقع، معرفة وظائفھ من



 .2نشاط تطبيقي جزئي.
.والثاني األّول بمشھدیھ

.الخادم الطفل، األب، األم،:

  ھات .والنعوت االسمیة الجمل الثاني المشھد

نشاط تطبيقي جزئي.
بمشھدیھ المقطع ھذا شخصیّات عدد :1س

لإلجابة اضغط ھنا

: بمشھدیھ الثاني المقطع شخصیات :1ج

المشھد في الوصف مؤشرات من :2س
.منھما لكل مثاال

تلھث وھي :االسمیة الجمل :2ج
)نعت ( بایخة حكایة    

لإلجابة اضغط ھنا



.الوزيرموعد لقاء النائبة مبعايل 

 مستویات إلى دراستھ تقّسم حیث ، الختام 
.الخطاب أسلوب

 في خلفیة شخصیة كان أن بعد قوي حضور
 نفسھا من واثقة الزوجة شخصیة برزت نفسھا
.ورعایتھ بالطفل االھتمام .ورعایتھ بالطفل االھتمام
 كامل في كما والحوار الوصف ألسلوبي 

موعد لقاء النائبة مبعايل : وضع اخلتام: املقطع الثالث

 وضع دراسة في نفسھ التمشي اتباع یمكن
أسلوب و ورغباتھا الشخصیات إلى التعرف

حضور للوزیر صار الشخصیات مستوى على 
نفسھا على االنكفائیة الزوج شخصیة مقابل

االھتمام مسؤولیة وحده األب تحمل وحسمت االھتمام مسؤولیة وحده األب تحمل وحسمت
 ھیمنة كذلك تظھر الخطاب مستوى على

.المسرحیة



 )نشاط تطبيقي شامل
.فھمك؟ حسب

.ككل النص یطرحھ ما ھو

 ھات .كثیرة واقعیة قضایا

لإلجابة اضغط ھنا

 ھات .كثیرة واقعیة قضایا

.أفرادھا بین الرغبات وتعارض العائلیة العالقات 
 وثیق ارتباط ذات المسرحیة ھذه من تجعالن قضیتان

لإلجابة اضغط ھنا

  والحوار والوصف السرد

ووظیفیة فعالة جمیعھا

لإلجابة اضغط ھنا

نشاط تطبيقي شامل( إعادة بناء الدرس
حسب ككل النص في العائلیة العالقات تجلت كیف:1س

ھو و متأزمة النص في العائلیة العالقات تجلت:1ج 

قضایا المسرحي النص ھذا خالل من الكاتب كشف:2س قضایا المسرحي النص ھذا خالل من الكاتب كشف:2س
.فھمك حسب قضیتین

 : النص عنھا یكشف التي الواقعیة القضایا من:2ج
قضیتان وھما وسلبیاتھ إیجابیاتھ :المرأة عمل إلى النظرة
.المجتمع مسرح " عن ومعبرة بالواقع

السرد استخدام في الكاتب ُوفّق حد أي إلى بیّن:3س
المسرحیة؟ تناولتھا التي القضایا إلبراز

جمیعھا وكانتوأسالیبھا الكتابة أنماط في الكاتب نَوع:3ج



أشكركم على تفاعلكم 
وإىل اللقاء يف درس آخر
أشكركم على تفاعلكم 
وإىل اللقاء يف درس آخر
أشكركم على تفاعلكم 
وإىل اللقاء يف درس آخر
أشكركم على تفاعلكم 
وإىل اللقاء يف درس آخر


